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บทนํา
 ครูคําสอนหรือนักการศึกษาคาทอลิกควรรูอะไรเก่ียวกับวินัยและความมวีินัยในตนเอง

 ไมใชเปนเรื่องบังเอิญที่คาํวา “ศษิย” (Disciple) กบัคาํวา “ความมวิีนยั” (Discipline) สะกดคลายกันมาก 

คําทั้งสองนี้มีรากคาํมาจากภาษาละติน 2 คํา คอื discipulus ซ่ึงหมายถึง ระเบียบวินยั และ discere ซึ่งหมายถึง

การเรียนรู ทั้งคําวาศษิย และคาํวาความมีวินัย มีบทบาทในการสอนคริสตศาสนธรรม

 มีโอกาสอยู  3 วาระท่ีผูใหญรูสึกสบายใจในการสอนความมีวินัยแกผูอ่ืน:

   เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งตกอยูในภาวะอันตรายทางรางกายหรือทางจิตใจ

   เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งกําลังถูกหมิ่นประมาทดวยนํ้าเสียงหรือทาทาง

  เมือ่ใดก็ตามทีใ่ครคนใดคนหนึง่ไมสามารถควบคมุหรอืผลักดนัไปเกนิขอบเขตการแสดงออกทีเ่หมาะ

สม

 ในสถานการณเหลานี้ การปฏบัิตกิารทีร่วดเร็วฉบัพลนักบัผลลัพธที่เกดิตามมาไดการรับรองพฤตกิรรม

สวนใหญที่เด็กๆเขาไปมีสวนรวมไมจัดอยูในกรณีนี้ พฤติกรรมที่นารําคาญหรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ

เด็กๆสวนใหญแสดงใหเห็นถึงการขาดความมีวินัยในตนเอง หรือการควบคุมตนเอง พฤติกรรมของเขาบงบอก

วาพวกเขายังไมไดรับทักษะหรือการพัฒนาไปสูวุฒิภาวะที่จะเลือกแสดงออกอยางเหมาะสม

 การเปนคนมวีินัยในตนเอง ตนน้ันตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เขา / เธอกระทําเปนลักษณะเฉพาะ

ในชีวิต ขอมลูนี้ในเบื้องตนไดรับโดยผานการไตรตรองพระวาจา ประสบการณชวีิต และการแนะแนวทางจากผู

อ่ืนโดยมุงไปที่ทักษะที่เราทําไดดีหรือทําไดไมดี  เม่ือครูคําสอนเขาใจทักษะที่ทําใหคนเปนคนมวีินัยในตนเอง

  พวกเขามกีรอบงานทีจ่ะจดัเตรยีมทิศทางและจุดประสงคใหเดก็ซึ่งอยูในกระบวนการของการเจริญ

เติบโต

  พวกเขาสามารถจําแนกความแตกตางระหวางพฤติกรรมที่เรียกรองการปฏิบัติที่เครงครัดในกฎ

ระเบียบ และพฤติกรรมที่ซ่ึงจําเปนตองไดรับการสอน

  พวกเขาสามารถชวยเดก็ใหฝกฝนการปฏิบัติตามพระคัมภีรในชีวิตประจําวัน

  เด็กๆสามารถตระหนักไดวาทางเลือกที่พวกเขาเลือกน้ันอาจชวยเหลือหรือตานสังคม

  เด็กๆและผูใหญสามารถถูกกระตุนใหใชทักษะของเขาเพ่ือเปลี่ยนสภาวะที่ไมเปนธรรมหรือเปน

อันตรายตอผูอื่น

  ครูคําสอนสามารถแสดงทักษะความมีวินัยในตนเองในขณะที่กําลังปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

ความมีวินัยในตนเองคืออะไร

 ความมีวินัยในตนเองเปนความสามารถของบุคคลในการรอ  ขณะที่ทานรอ ทานคิดและจัดการและ

ตดัสินใจวาจะแสดงออกอยางไร การรอเปนทกัษะที่สําคญัที่สุดท่ีชวยผูคนใหชะลอพฤตกิรรมท่ีหนุหันพลันแลน 

บคุลกิลกัษณะ คณุงามความด ีงานของความเมตตาทางดานรางกายและจิตใจ ความปตสุิขท้ังหมดนีเ้ปนผลของ

ความมีวินัยในตนเองทั้งส้ิน

 คนจะเปนผูมีวินัยในตนเองไดอยางไร  นักเขียน Thomas Power เขียนไววา

 กอนที่เดก็จะมีอายุ 5 ปพัฒนาการดานจิตใจ ความสามารถที่จะควบคุมตนเอง และแรงจูงใจภายในที่

จะเลือกทําส่ิงที่ถูกตอง (AKA มโนธรรม) ยังไมพัฒนาเต็มท่ี และปรากฏในรูปที่ไมมีตวัตนในผูใหญ
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 เด็กสามารถไดรับการสอนพ้ืนฐานของความมรีะเบยีบวนิบัในตนเองไดตั้งแตเกดิจนกระทัง่เขาอายไุด 5 

ป พื้นฐานนี้สามารถสรุปไดดงันี้ เดก็ๆจําเปนตองไดรับการสอนดวยวิธกีารทีเ่ตม็ไปดวยความรักซึง่มคีวามตั้งใจ

ท่ีเขมแขง็มากกวาของพวกเขา และพวกเขาไมใชศนูยกลางของจกัรวาล สิง่นี้บรรลผุลสําเรจ็ไดดทีีส่ดุโดยผูใหญ

ผูซ่ึงรูและเขาใจวาเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอยางไร; คงเสนคงวาในการแสดงออกของเขา; เปนแบบอยางที่

เหมาะสมในพฤติกรรมการสนทนาโตตอบกัน; เต็มใจท่ีจะใหใชประโยชนเพ่ือสนองความตองการพื้นฐานของ

เด็ก; และไมกลัวที่จะอบรมเมื่อการแสดงออกของเด็กเปนอันตราย ทําใหเดือดรอน หรือเปนภัย

 ครคูาํสอนสามารถชวยเดก็ๆใหเรียนรูวาพวกเขาไมสามารถไดในทุกสิ่งที่เขาตองการจากความสูญเสีย

ของผูอ่ืน ครทูี่หวงใยใชความกลัวการลงโทษ (ผลที่เกิดขึ้นในภายหลงั), การสัญญาใหรางวลั และความตองการ

ของเด็กเพื่อทําใหพอใจ เปนตัวจูงใจภายนอกที่มีพลังเพื่ออบรมเด็กๆ ในเวลาเดียวกันพวกเขาสามารถเริ่ม

กระบวนการสอนทักษะความมวีินัยในตนเองแกเด็กนักเรียน

ทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ประการคืออะไร

 โอกาสทางธรรมชาติ 15 ประการสําหรับผูคนในการฝกฝนการรอคอยมีปรากฏอยูในชีวิตประจําวัน 

โอกาสเหลานี้เปนธรรมชาติมากจนกระทั่งบอยคร้ังมันถูกหลีกเลี่ยงหรือไมเห็นคุณคา ในป ค.ศ.1984 ขณะที่

กําลังสอนการศึกษาศาสนา Paula Lenz และขาพเจาจําแนกทักษะ 15 ประการที่ทําใหผูคนมีโอกาสฝกฝนการ

รอคอยที่มีวินัยในตนเองดังนี้

 1. การฟง

 2. การปฏิบัติตามคําแนะนํา / คําสั่ง

 3. การถามคําถาม

 4. การใชเวลา พ้ืนที่ บุคคล และสิ่งของรวมกับคนอ่ืน

 5. การใชทักษะทางสังคม

 6. การทํางานดวยความรวมมืออยางดี

 7. การเขาใจและการอธิบายเหตุผลสําหรับกฏเกณฑ

 8. การทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง

 9. การแสดงภาวะผูนาํ

 10. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

 11. การจัดการเวลา พ้ืนที่ บุคคล และสิ่งของ

 12. การแกไขปญหา

 13. การเสนอวิธีแกปญหา/ การริเริ่มวิธีแกปญหา

 14. การจําแนกขอเท็จจริงออกจากความรูสึก

 15. การเสียสละอุทิศตนและ/หรือการรับใชผูอ่ืน

 กรอบทักษะ 15 ประการนี้ถูกใชเพ่ือวัดการพัฒนาเรื่องพฤติกรรมการควบคุมตนเอง

 ในหนงัสือเลมน้ีทักษะความมีวินัยในตนเองถูกจัดเปน  3 ประเภท ขณะที่เดก็ๆทุกวัยสามารถไดรับการ

สอนบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับทักษะทั้ง 15 ประการ มีบางวัยซ่ึงทักษะจะยากสําหรับเด็กที่จะแสดงออกดวย

ตนเองโดยไมมีคาํแนะนําหรือการสอนจากผูใหญ
 ทักษะ 5 ประการแรกเรียกวาทักษะพื้นฐาน และจําเปนตอการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน มนัเปนส่ิงที่ยาก
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สําหรับเด็กในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 3 จะเขาใจอยางถองแท
 ชวงอายุ 9 ป หรือ 10 ป เด็กๆสามารถเรียนรูบทเรียนสําคัญอื่นๆ: วิธีการดําเนนิชีวิตในสภาพแวดลอม
แบบประชาธิปไตย ทักษะความมีวินัยในตนเอง 5 ประการที่สองเรียกวาทักษะที่ชวยใหพัฒนาขึ้น เดก็ๆในเกรด 
4 ถึง 7 มีความพรอมของการพัฒนาทางดานจิตใจที่จะเรียนรูทักษะทั้ง 5 ประการนี้
ทักษะเพ่ิมเติมอีก 5 ประการจะไดรับการเรียนรูจากเกรด 8 ถึงระดับมธัยมปลาย ทกัษะ 5 ประการสุดทายนี้
เรียกวาทักษะเกิดใหม และตองการโลกทศันที่กวางขวางมากขึน้ ผูคนไดรับการจงูใจใหแสดงทักษะระดบัสูงขึ้น

เหลานี้เมื่อความตองการของผูอ่ืนไดรับการยอมรับและคํานึงวาสําคัญ

ทําไมเราพูดถึงความมีวินัยวาเปนทักษะ

  ผูใหญที่ขาพเจารูจักเมื่อไมนานมานี้ตั้งเปาหมายของการเรียนรูวิธีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร Tonya ดู
คูมือซ่ึงมาพรอมกับซอฟตแวรและโยนมันกลับเขาไปในกลองอยางรวดเร็ว เธอหยิบโทรศัพทขึ้นมาและโทรหา
เพ่ือนของเธอ ซึ่งมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร เธอขอใหเขาอธิบายถึงวิธีการทํางานของคอมพิวเตอรใหเธอ ทีละ
ขั้นตอน ดวยความชวยเหลือของเพ่ือน Tonya เขาใจขั้นตอนของคอมพิวเตอรเบื้องตนไดอยางถองแท
 เมื่อ Denise หยิบคูมือคอมพิวเตอรขึ้นมา เธอนั่งลง พรอมกับปากกาสําหรับเนนขอความสีเหลือง อาน
บทนําจนจบ เธอขีดปากกาเนนขั้นตอน ที่เธอตองการจํา การทําเชนนี้ทําใหเธอตองใชเวลาหลายชั่วโมง ใน
ระหวางเวลาน้ี เธอไมไดสัมผัสคอมพิวเตอรเลย หลังจากที่เธอซึมซับส่ิงที่เธอตองการทําบนคอมพิวเตอร เธอ
จึงเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทํางาน ทันทีที่ Denise เตรียมพรอมแลว เธอเต็มใจที่จะแสดงใหโลกรูถึงสิ่งที่เธอ
สามารถทําดวยทักษะนี้
 Bernie ใสจอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และอุปกรณที่ทําหนาที่บันทึกขอมูล ลงแผนดิสก (Hard drive) เขา
ดวยกัน โดยการดูรูปภาพ เสียบปลั๊กและตอสายไฟ โดยวิธีการลองผิดลองถูก เขาเริ่มใชเคร่ือง เขาเปดเครื่อง
และเริ่มกดแปนพิมพ และใชเมาสเพ่ือตรวจสอบวาเคร่ืองสามารถทาํอะไรได กอนจะส้ินสัปดาห Bernie ไดแยก
ชิ้นสวนสวนใหญของเครื่องออก และใสกลับเขาไปใหม วิธีการทําใหถึงจุดหมายที่เกี่ยวของโดยตรงน้ี คงจะ
ดําเนินการตอไปอยางไมมกีําหนด จนกวาเขาจะบรรลุความสําเร็จท่ีเขาตองการ- หรือจนกระทั่ง  เขาจะทอแท
หมดกําลังใจ
 ทุกวันนี้ Tonya ,Denise และ Bernie มีความรอบรูในคอมพิวเตอรทุกคน แตละคนไดเสาะหาทักษะใหม 
ทั้งสามคนรูเปาหมายที่พวกเขาตองการไปใหถึงมันโดยการใชรูปแบบในการเรียนรูและวิธีการที่เปนแรงจูงใจ
เฉพาะของเขา
 มันก็เหมือนกับทักษะความมีวินัยในตนเอง ผูคนแสวงหาสิ่งเหลานี้โดยการฝกฝน การใชรูปแบบการ
เรยีนรูทีเ่ปนเอกลกัษณของเขาเอง ตวัอยางเชน ขณะที่กําลงัเรยีนรูทกัษะการทาํตามคําสั่ง ผูคนอาจจะใชวธิีการ
ใดวิธีการหนึ่งในสามวิธีการดังตอไปนี้
 1. คนบางคนเรียนรูที่จะทําตามคําแนะนําเมื่อเขาไดรับรายการของขั้นตอนที่เกี่ยวของเพ่ืออานและคิด
ตรึกตรอง พวกเขาฝกฝนขั้นตอนเหลานั้นตามลําพัง และเมื่อเขารูสึกพรอมในตวัเองเขาสามารถแสดงออกให
เห็นวาคาํแนะนํานั้นถูกทําตามอยางไร
 2. คนบางคนตองการเพ่ือนหรือหุนสวนในการแสดงวิธีทําทักษะ พวกเขาถามคําถามขณะที่พวกเขาไป
และตรวจสอบเพื่อทําความมั่นใจวากําลังทําส่ิงตางๆอยางถูกตอง ทันทีที่ไดแสดงทักษะ พวกเขาเลียนแบบขั้น

ตอนและทําใหมีทักษะของตนเอง

 3. คนบางคนใชวธิกีารลองผดิลองถูก พวกเขาเริม่ทาํงานกอนทีจ่ะไดรับคาํแนะนาํทัง้หมดดวยซํา้โดยผาน

การสอนอยางใกลชดิและการแกไข พวกเขาปรบัตวัจนกระทั่งพวกเขาทําใหคาํแนะนาํครบถวน แตพวกเขาอาจ
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จะสูญเสียความสนใจและพักโครงการที่ยงัไมสมบรูณ หากการแกไขนั้นรนุแรงหรอืตอเน่ืองเกนิไป ดวยอารมณ

ขันและบุคคลที่พวกเขาไววางใจ พวกเขาจะยอมรับการแกไขและฝกฝนทักษะนั้นตอไป

ทักษะไมเหมือนกับกฏเกณฑ เมื่อกฏเกณฑถูกสรางขึ้นมา และแลวไมมีการปฏิบัติตาม 

ผลสบืเนือ่งก็เกิดตามมา ทานไมสามารถทาํลาย(หยดุ)ทกัษะได เม่ือทักษะใดทกัษะหนึง่ขาด

ไปหรอืยงัไมชาํนาญ บคุคลนัน้จะไดรบัโอกาสอีกคร้ังในการฝกฝนทกัษะนัน้ ผูใหญมกัจะจดั

เตรียมขอมูลหรือสอนเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหนักเรยีนประสบความสําเร็จ มีคาํกลาวที่วา ตอง

ใชการฝกฝนระหวาง 17-21 ครั้งกอนที่ใครคนใดคนหนึ่งที่เรียนรูทักษะใหมจะรูสึกสุขใจ

ในการแสดงทักษะนั้น

ความมีวินัยในตนเองคือความสามารถในการรอคอยและคิด

 1. ขณะที่เราฟง เรารอที่จะพูด เราคิด ฉันเขาใจส่ิงท่ีผูพูดกําลังพูดไหม ฉันมคีาํถามไหม ฉันสามารถทํา

ในสิ่งที่ไดรับคําแนะนําไหม

 2. ขณะที่เราทําตามคําแนะนํา เรารอใหผูพูดแนะนําจนจบ เราคิด ฉันสามารถทําตามขั้นตอนในแผน

ปฏิบัตกิารของฉันไดไหม

 3. เมื่อเราถามคําถาม เรารอใหผูพูดพูดจนจบ  เราคิด ฉันรูสึกอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับบางส่ิงที่ผูพูด

ไดพูด ฉันจะใชคําอะไรเพ่ือถามคาํถามของฉัน ฉันรูเกณฑสําหรับคําถามท่ีดีไหม

 4. เมือ่เราใชเวลารวมกัน เรารอใหถึงโอกาสของเรา เราคดิ: ฉันจะใชเวลาเมื่อถึงโอกาสของเราอยางไร 

เมื่อเราใชพ้ืนที่รวมกันเรารอจนกระทั่งคนอ่ืนขยับออกจากพ้ืนที่ที่เราวางแผนจะเคลื่อนตัวเขาไป  เราคิด: ฉัน

สามารถนับไดนานเทาใด กอนท่ีจะถึงโอกาสของฉันที่จะเขาไปในพื้นท่ีนั้น

  เมือ่เราใชคนรวมกัน เรารอจนกระทัง่คนนัน้พรอมทีจ่ะไดรับความสนใจของพวกเขา  เราคดิ: มอีะไรบาง

ที่ฉันสามารถทําเพ่ือชวยเหลือตัวฉันเองได

  เมือ่เราใชส่ิงของรวมกนั เรารอจนกระทัง่คนอ่ืนใชส่ิงของนัน้เสรจ็เรยีบรอย เราคดิ: สิง่ของนัน้จะอยูใน

สภาพใดเม่ือฉันไดรบัมนัมา ฉันจะมั่นใจไดอยางไรวาฉนัจะสงมนัคนืในสภาพเดิมหรือสภาพที่ดกีวา

 5. เมื่อเราใชทักษะทางสังคม เรารอจนกระทั่งเราสังเกตเห็นคนอ่ืน  เราคดิ : ฉันจะทําใหคนๆนี้รูสึก

สะดวกสบาย และสบายใจไดอยางไร

 6. เมื่อเราทํางานรวมกัน เรารอใหทุกคนทํางานของเขาเสร็จ  ราคิด : เราสามารถชวยคนอ่ืนๆไดไหม 

งานสวนของฉันมันดีที่สุดเทาที่มนัสามารถเปนไดหรือ ฉันสามารถทําใหมันดียิ่งขึ้นไหม

 7. เมื่อเราเขาใจเหตผุลสาํหรับกฏเกณฑ เรารอและเรยีนรูวากฏเกณฑเหลานีไ้ดถูกสรางขึ้นแลวไหม เรา

คิด : ฉันรูเหตุผล สําหรับกฏเกณฑน้ีไหม ใครที่ฉันสามารถสอบถามไดเมื่อฉันไมเขาใจวาทําไมกฏเกณฑนี้จึงถูก

สรางขึ้นมา กระบวนการใดที่จําเปน เพ่ือทําใหกฏเกณฑนี้ไดรับการเปล่ียนแปลง

 8. เมื่อเราเรียนรูดวยตนเองถึงวิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จ เรารอจนกระทั่ง เราไดเรียนรูขอบขายหรือ

กฏเกณฑเพ่ือทําใหงานเสร็จส้ิน เราคิด : ฉันรูวิธีทํางานไหม แผนปฏิบัติการอะไร ที่จะทําใหงานนี้เสร็จส้ิน ฉัน

สามารถทํางานไดทั้งหมด หรือทําไดเพียงบางสวนของงานเทานั้น

 9. เมือ่เราเปนผูนาํ เรารอจนกระทัง่เราไดสังเกตเห็นสถานการณทีต่องการผูนาํ  เราคดิวธิกีารแสดงออก

แบบไหน ที่จะทําใหชีวิตดีขึ้นสําหรับผูคน ความตองการของผูอื่นมีความสําคัญตอฉันไหม ฉันเต็มใจลงมือทํา
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แมวาจะเปนฉันเพียงลําพังคนเดียวใชไหม ฉันเต็มใจท่ีจะลําบากเพ่ือผูอ่ืนใชไหม

 10. เมื่อเราพูดคยุกัน เรารอจนกระทั่งอีกคนหนึ่งพูดจบ เราคดิ : ฉันจะใชคําพูดอะไรดีถึงจะสามารถ

แสดงถึงส่ิงท่ีฉันตองการพูดไดอยางถูกตอง

 11. เมื่อเราจดัการเรื่องเวลา พื้นที่ คน และส่ิงของ เรารอจนกระทั่งเราไดภาพจินตนการถึงวิธีการที่ส่ิง

ตางๆ ถูกจัดลําดับ เราคดิ : รูปแบบ กรอบเวลา กําหนดการ ภาชนะบรรจขุอง หรือพ้ืนที่แบบใดจะทํางานได

ผลดีท่ีสุด

 12. เมื่อเราแกปญหาความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เรารอจนกระทั่งเราสามารถเขาใจปญหาจากหลายๆ 

มุมมอง เราคดิ: ฉันจะสาธยายปญหาจากมุมมองที่แตกตางกัน 2 ดานไดอยางไร หนทางแกปญหาใดจะทําให

เราเปนผูชนะทั้งสองฝาย

 13. เมื่อเราเปนผูริเริ่มในการแกปญหา เรารอจนกระทั่งเราเห็นวาปญหามีอยูจริง เราคิด: ฉันจะเรียก

ชื่อปญหาอยางไร เพ่ือที่จะทําใหคนอื่นๆ เขาใจ ทางแกไขใดจะทําใหทุกฝายเปนผูชนะ

 14. เม่ือเราแยกความจริงออกจากความรูสึก เรารอจนกระทั่งเรามีอารมณที่เขมแข็ง เปนกลาง เราคิด: 

ฉนัจะเรยีกความรูสึกของฉันวาอะไรด ีฉนัพบความรูสกึเหลานีต้รงสวนไหนของรางกายของฉัน อะไรคอืสิ่งที่ฉัน

ไมสามารถทําได อะไรที่ฉันสามารถเปล่ียนแปลงได

 15. เมื่อเรารับใชผูอ่ืนและเสียสละตนเอง เรารอเพ่ือใหความตองการหรือความปรารถนาของเรามา

บรรจบกันในขณะที่เราใหความตองการและความปรารถนาของผูอื่นมาเปนอันดับแรก เราคิด : อะไรคือสิ่งที่

ฉันเต็มใจอดทน หรือยอมแพเพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้นสําหรับผูอ่ืน

วิธีการที่ไดผล

  ทักษะการควบคุมตนเองทั้ง 15 ประการทําใหผูใหญและเด็กมีวิธีการรวมกันในการพูดคุยเก่ียวกับการ

เจริญเติบโตขึ้นและเปนคนที่ควบคุมตนเองได ในฐานะนักการศึกษาดานศาสนา ฉันพบวาทักษะท่ีจัดเตรียมให

นักเรียนดวยตัวอยางในแตละวันวาเขาสามารถดําเนินชวีิตตามคุณคาพระวรสารอยางไร กรอบความมีวินยัใน

ตนเองกระตุนพวกเขาใหตั้งเปาหมายสวนตัวและผลักดันความสะดวกสบายของเขาในการเรียนรูการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนออกไป
 โอกาสในการฝกฝนทักษะ 15 ประการนีข้ยายออกไปไกลจากหองเรยีนวิชาศาสนา เดก็ๆ และวยัรุน ใน
ไมชาเกิดความตระหนกัถงึโอกาสและสถานที ่เมือ่สถานการณเรยีกรองใหแสดงทกัษะความมวีนิยัในตนเองหนึง่
ประการหรอืมากกวา พวกเขาสังเกตเห็นวาการมวีนิยัในตนเองสามารถชวยคนใหทาํงานดวยกันและสรางความ
สัมพันธที่เขมแข็ง-ซ่ึงเชนเดียวกับความไมสามารถมีวินัยในตนเอง สามารถทําใหเกิดความตึงเครียดในความ
สัมพันธและสรางกําแพงระหวางผูคน เด็กๆทุกคนสามารถแสดงทักษะความมีวินัยในตนเองทั้ง 15 ประการ
ในหนังสือเลมนี้ได ถาหากพวกเขาไดรับการชวยเหลือใหทําเชนนั้น แตละคนจะพบวาทักษะบางอยางเขาใจได
มากกวาทักษะอื่นๆ เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูอาจตองฝาฟนกับทักษะของการฟงและการทําตามคําแนะนํา 
ตัวอยางเชน แมวาเขา / เธออาจจะมีความเปนเลิศในการแสดงออกถึงการแบงปนและการเสียสละ นักเรียนที่
อจัฉรยิะซ่ึงเกงในการส่ือสาร มกัจะตอสูกับทกัษะของการรวมมอื พวกเขาพบวามนัยากในการทาํงานกับคนอ่ืน 
เมื่อเขามีความสามารถที่จะทํางานนั้นสําเร็จดวยตนเองเพียงลําพัง มันเปนความจริงสําหรับผูใหญดวยเชนกัน 
ในฐานะครูคาํสอน ทานอาจจะเปนผูจดัการยอดเยีย่มและมบีทเรยีนท่ีพัฒนาอยางด ีเตรยีมพรอมแตละสัปดาห 
แตถาทานไมไดเปนคนที่สามารถฟงและแยกแยะความจรงิจากความรูสึกได เดก็ๆของทานอาจจะไมมสีวนรวม
ในกิจกรรมที่ทานไดวางแผนไว เชนเดียวกัน(นอกจากนั้น) หากทานเปนผูฟงที่เปนเลิศ แตขาดความสามารถใน
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การจัดการอุปสรรคเรื่องเวลาเพ่ือทํางานใหสําเร็จ งานที่เกิดผลดีเพียงเล็กนอยอาจจะเกิดข้ึนในหองเรียนของ
ทาน
 การฝกฝนและการเรียนรูทักษะความมีวินัยในตนเองมีความสําคัญสําหรับทั้งเด็กและผูใหญ การคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมทําใหทัศนคติและภาษาของเราเปนกลาง  เราหลีกเล่ียงการเสี่ยงในการสงผาน

คําตาํหนิหรือบุคลิกภาพที่จับผิดเมื่อเราอภิปรายพฤติกรรมดวยบทบาทท่ีคลองแคลว

 

ฉันสอนความมีวินัยในตนเองหรือทักษะในการรออยางไร

 การเรียนทักษะของความมนีัยในตนเองนั้นเปนกระบวนการตลอดชีวิต ขณะที่เราเติบโตและบรรลุวุฒิ

ภาวะ ความสามารถในการฝกฝนความมวีินัยในตนเองเปล่ียนแปลงไป –เพ่ือยางกาวไปกับชีวิตของเราอยางที่

คาดหวังไว ทําตามแนวทางบางประการตอไปนี้ เพื่อชวยทานสอนความมีวินัยในตนเองใหแกนักเรียนของทาน

 1. เรียนรูความจริงเหลาน้ีเก่ียวกับความมวีินัยในตนเอง

  ความมวีนิยัในตนเองเปนความสามารถของบุคคลในการรอคอย ในขณะทีร่อคนกค็ดิและตดัสินใจ

วิธีการแสดงออก

  โอกาสในการฝกฝนการรอคอยมีอยูในชีวิตประจําวันแลว (ที่เปนธรรมชาติ 15ประการ)

  เนือ่งจากทกัษะสามารถสงัเกตได คนอืน่ๆสามารถบอกไดวาคนๆนัน้มวีนิยัในตนเองหรอืไม ในขณะ

ที่คนๆหนึ่งไมสามารถหรือเลือกที่จะไมฝกฝนทักษะที่ยังคงถูกซอน หรือฝงแนนภายในคนนั้น

  แตละคนตองเลือกที่จะใชทักษะของเขา

  ทักษะความสามารถเรียกไดวาเปนพลังภายในหรือทักษะซอนเรน คําวา “พลัง” มาจากคําภาษา

กรกี 2 คาํ ซ่ึงหมายถงึ “ความสามารถในการทาํบางสิง่บางอยาง” และ “สมรรถนะ(ประสทิธภิาพ) 

ในการทาํบางส่ิงบางอยาง” เก่ียวกับทกัษะความมวีนิยัในตนเอง พลังมคีวามหมายวาบคุคลรูเกีย่ว

กับทักษะ 15 ประการ และเลือกใชมันตามตองการ

 2.  แนะนาํนกัเรยีใหรูจกัทักษะโดยการใชตวัอยาง หนงัสอืเลมน้ีมตีวัอยางซึง่พฒันาข้ึนโดยครูคาํสอนและ

ครูในระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลายจัดทําข้ึนเพื่อชวยใหเด็กๆมีทักษะความมีวินัยในตนเอง

เกิดขึ้นภายใน ตัวอยางเหลานี้ถูกสรางขึ้นในหนาไตรตรองที่แนะนาํไวสําหรับแตละบท

  ทกัษะ 5 ประการแรก ถูกกลาวถงึวาเปนทักษะพ้ืนฐาน ใชภาพวาดซ่ึงนกัเรยีนในระดบักอนวัยเรยีน

จนถึงเกรด 4 อาจพบวามันชวยในการสรางภาพของวิธีการซึ่งคนอาจจะแสดงออกเมื่อเขาแสดง

ทักษะนั้น

  ทักษะ 6-10 ทกัษะสรางสรรค มีภาพวาดที่พัฒนาขึ้นโดยศิลปนชาวอเมริกันพ้ืนเมืองใน Tueson 

รฐัอรโิซนา ภาพประกอบเหลานีช้วยใหนกัเรยีนในเกรด 4-6 เริม่เขาใจวาทกัษะเหลานีม้คีวามสําคญั

อยางไรในวัฒนธรรมที่ตางกัน

  ทักษะ 11-15 ทักษะที่สรางขึ้น ใชภาพวาดโดย Dan Mc Shane ครูอาวุโสระดับมธัยมปลาย ใน

แตละภาพประกอบน้ี Dan ใสเนื้อหาของเขาเองเพ่ือเนนวานกัเรียนเกรด 7-10 อาจจะคิดเก่ียวกับ

ทักษะเหลานี้อยางไร รูปรางในภาพเหลานี้ใบหนาจะวางไวเพ่ือใหนักเรียนแตละคนสามารถวาด

ภาพของตัวเขา/เธอเองในภาพประกอบนั้น

 ทานสามารถทําสําเนาและขยายภาพประกอบเหลานี ้และมอบใหเดก็ๆหรือวยัรุน แลวพวกเขาสามารถ
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ใชภาพเหลานี้ ในการสรางหนงัสือเลมเลก็หรอืเอกสารสะทอนมมุมอง ความคดิ จนิตนาการ และการตอบสนอง

ของพวกเขา แตละครั้งที่ทักษะใหมถูกอภิปราย นักเรียนสามารถจดบันทึกเกี่ยวกับทักษะนั้น และบันทึกการ

ฝกฝนที่เขาจะใชเพ่ือจะไดเขาใจทักษะนั้นอยางถองแท การไตรตรองที่ไดรับการแนะนํานี้ สงเสริมใหนักเรียน

วาดภาพที่เขาสรางขึ้นจากการไตรตรอง

 ในตอนเริม่ตนของแตละบท ทานจะพบภาพประกอบอีกภาพหนึ่ง ซ่ึงเก่ียวของกบัขอความในพระคมัภรี 

สิง่เหลานีก้็เชนกันทีท่านหรือนกัเรยีนสามารถทําสาํเนา และนาํไปใชเพ่ือสนบัสนนุความเชือ่มโยงกับพระคมัภรี 

สําหรับทักษะความมีวินัยแตละขอ

 3. ตัดสินใจพักเวลาของการเรียนสัก 5 นาที เพ่ือทํากิจกรรมหนึ่งอยาหรือหลายอยางของรายการตอ

ไปนี้

  ใหเวลาสําหรบัเดก็วยัรุนไดตดัสนิใจเปนสวนตวั ในการเลือกวาทกัษะใดทีพ่วกเขาตองการฝกฝนใน

ระหวางสัปดาห จัดเวลาใหพวกเขาไดบันทึกเปาหมายของเขา และแนะนําใหพวกเขา ทําตาม

แนวทางการฝกฝน

  ขอใหเด็กๆรายงานเรื่องเวลาและสถานท่ีนอกเวลาเรียนวิชาศาสนา เมื่อพวกเขาไดฝกฝนทักษะ

  นํานักเรียนในการไตรตรอง เก่ียวกับพระคัมภีรที่ตรงกับแตละทักษะ ใหเวลาพวกเขาในการ

วาดภาพประกอบหรือเขียนเก่ียวกับการไตรตรองของพวกเขา

  เลือกการฝกทักษะหนึ่งอยาง หรือมากกวาและขอใหนักเรียนมาเรียนเก่ียวกับทักษะ และฝกฝน

ทักษะนั้น

  สอนเดก็หนุมสาวเกี่ยวกับบทประพันธ หรือบทเพลง ซ่ึงไปดวยกันไดกับทักษะหลายๆทักษะ

  อานหนังสือวรรณคดีสําหรับเด็กซึ่งเนนทักษะที่ไดรับการแนะนําใหเด็กๆ ฟง

  ใชชวงเวลาที่สามารถสอนได  เมื่อมีสถานการณเกิดขึ้น ใหขอมูลเกี่ยวกับทักษะแกเด็กวัยรุน

 4. ทักษะหลายๆ อยางสามารถนํามาใช กับการรวมตัวกัน หรือชั้นเรียนใดๆก็ได ทักษะตางๆ ไมตอง

สอนตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อครูคําสอน เร่ิมทํางานกับกลุมเปนครั้งแรก หลายคนพบวาเปนประโยชน

มาก ที่อภิปราย และฝกฝนทักษะเหลานี้กอนอ่ืนใด : ทกัษะ #1 (การฟง);  ทักษะ #2 (การทําตามคาํแนะนาํ) ; 

ทกัษะ # 7 (การเขาใจเหตผุลสําหรับกฏเกณฑ) ; และทักษะ #12 (การแกปญหา) ทกัษะทั้ง 4 ประการน้ี ชวยสราง

โครงสราง สําหรบัเวลาของทานกับเดก็ๆ และใหแนวทาง สาํหรบัการสราง การบรหิารชัน้เรียนท่ีมปีระสิทธภิาพ

 5. ใชเวลาในการอาน และใหขอคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ เพงความสนใจคร้ังละทักษะ 

พิจารณาคําถามไตรตรองที่แสดงไว ที่ชวงตนของแตละบท คําถามเหลานี้สามารถใชเปนแนวทาง เพ่ือชวย

นักเรียนของทานในการเริ่มการฝกฝนทักษะตางๆมากมาย ที่ถูกรางไวในหนังสือเลมนี้  อานเรื่องราวตางๆ ท่ี

พบตลอดเลมหนงัสือที่เนนทักษะเฉพาะ หรอืภาษาท่ีคลองแคลวสามารถนาํมาใชไดอยางไร ตระหนกัวา ทักษะ

ใดเหมาะสมที่จะใชในชีวิตของเราเมื่อไร และใชอยางไร ไตรตรองดวยวา บอยแคไหนที่พระเยซูเจา ทรงเรียก

ผูคนในพระคัมภีรใหแสดงทักษะเหลานี้

 6. นํารายการทักษะความมีวินัยในตนเองทั้ง 15 ประการ ไปแบงปนกับพอแม เมื่อกรอบทักษะไดรับ

การแนะนําใหแกเด็กวัยรุนแลว ผูใหญสามารถใชกรอบนี้เปนมาตรฐานตวับงชี้เปาหมาย สําหรับการพูดคุยกับ

เด็กๆ และพอแมเก่ียวกับพฤติกรรม การเติบโต และการดาํเนินชีวิตตามคําสอนในชีวิตประจําวัน
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พระเยซูเจาทรงแสดงแบบอยางวิธีการดําเนินชีวิตและสอนผูอื่น

 1. เปดรับเพื่อเปลี่ยนแปลง พระเยซูเจาทรงเรียกบรรดาศษิยเขามาเพื่อสนทนา การเปลี่ยนแปลงจิตใจ 
พระองคทรงเรยีกพวกเขาใหเปลีย่นแปลงไมใชเพียงเพ่ือจดุหมายทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ประโยชนของผูอืน่ เราเตม็ใจแคไหนทีจ่ะเปล่ียนแปลง เพ่ือเจรญิเติบโตในการพัฒนาทกัษะความมวีนิยัในตนเอง
ของเรา ทักษะความมีวินยัในตนเองอะไรบางท่ีเราเขาใจอยางถองแท ในฐานะนักการศึกษา เราสอนเด็กๆ ของ
เราอยางมสีตอิยางไรเพ่ือควบคมุพวกเขา
 2. แสดงออกจากระบบความเชือ่ พระเยซเูจาทรงเตรยีมบรรดาศษิยของพระองคดวยความเชือ่ซ่ึงพวกเขา
สามารถใชเปนกรอบเพ่ือความเขาใจการปฏิบตัทิี่พระองคทรงขอกับพวกเขา พระองคทรงเสรมิแรงความเขาใจ
ของพวกเขาในเรื่องพระเจาในฐานะบดิา และทรงขอพวกเขาใหคิดถึงเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพระเจากับ
มนุษย รูปแบบนี้จะมีความหมายวาอะไรในชีวิตของนักการศึกษา ซึ่งตองการตรวจสอบความเชื่อของเขาหรือ
เธอในแงของเดก็ๆเรียนรูที่จะมวีินัยในตนเองอยางไร
 3. มทีศันคตเิชงิบวก พระเยซูเจาทรงสอนบรรดาศิษยของพระองควา ทัศนคตขิองพวกเขาตองเปนดาน
ดี พวกเขาถูกเลือกใหมารับใช ไมใชเพื่อรับการรับใช เมื่อผูใดถูกเรียกใหมารับใช พวกเขาเขามาวิถีทางบวกใน
การมองชีวิต พวกเขานาํสนัตสุิขไปสูผูอ่ืน ในฐานะครูคาํสอน และครู พวกเรานําทัศนคติดานบวกไปสูหองเรียน
ของเราหรือไม ไปสูเดก็ๆของเราหรือไม ไปสูเนื้อหาวชิาของเราหรือไม
 4. ริเริ่มพัฒนานิสัยซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติ พระเยซูเจาทรงสงเสริมศิษยของพระองคใหพัฒนานิสัยหรือ
วิธีการแสดงออกบางอยางซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอื่น พระองคทรงบอกใหพวกเขาสวดภาวนาอยาง ไมสิ้นสุด 
พระองคทรงสอนพวกเขาวานสิัยท่ีด ีหมายถึง การใหอาหารแกผูหวิโหย การใหเส้ือผาแกผูไมมเีส้ือผาจะนุงหม 
การเยี่ยมเยียนผูเจ็บปวย การแนะนําผูที่ไมมคีวามรู นิสัย หรือทักษะอะไรที่เราตองสอนเด็กๆของเรา ถาพวก
เขาจะเปนคนที่มวีินยัในตนเอง ตรงน้ีเราตองจาํไววาเราจะประสบความสาํเรจ็ในการสอนทกัษะเหลานีใ้นระดบั
ที่เราจะครอบครองมัน หรือพยายามจะเขาใจมันอยางถองแทในชีวิตของเรา
 5. เคารพในเสรีภาพ พระเยซูเจาทรงเคารพในความตั้งใจอิสระของแตละคน แมเมื่อพระองคทรง
ตั้งคําถามซึ่งทําใหผูฟงคิดทบทวนการแสดงออกของพวกเขา หรือเรียกรองใหพวกเขาคนหา หรือบางครั้ง
เปล่ียนแปลง พวกเขาก็ยังคงไดรับเสรีภาพสวนตัวในการเลือก เราทอดทิ้งเดก็ๆของเราหลังจากการเผชิญหนา 

หรือปะทะกับเราอยางไร

บทสรุป คําถามไตรตรอง

  เมื่อกรอบทักษะ 15 ประการถูกเด็กๆ และ

ผูใหญใช มันทําใหเกิดภาษาและแนวทางรวม

กันสําหรับการเติบโตขึ้น

  ทกัษะสามารถสงัเกตเห็นได ดงันัน้ผูคนสามารถ

รูไดวาความเจริญกาวหนากําลังถูกดําเนินการ

เพ่ือเปนคนมีวินัยในตนเอง

  เราสามารถอดทนกับตัวเราเอง และเดก็ๆเรียน

รูวธิสีรางทกัษะความมวีนิยัในตนเอง รูวาวิธีการ 

1 ใน 3 จะถูกใชเพ่ือไดเรียนรูทักษะใหม

  แสดงความมีวินัยในตนเองและ ไมยอมให

พฤติกรรมหุนหันพลันแลน เปนวิธีที่จะดําเนิน

ชีวิตพระวรสารในชวีิตประจําวันของเรา

1. ทําไมจึงมีความสําคัญสําหรับครูสอน ที่จะเขาใจ

ความแตกตางระหวางวนิยัและความมวีนิยัในตนเอง

2. ทานคิดอยางไรกับความคดิรวบยอดทีว่าความมวีนิยั

หมายถึงความสามารถของบุคคลใน “การรอคอย”

3. ทานเหน็ประโยชนอะไรในการมมีาตรฐานเปาหมาย 

เพ่ือบรรยายสิ่งที่หมายถึง สําหรับบุคคลที่มีวินยัใน

ตนเอง

4. วิธีการใดใน 3 วิธี ที่บรรยายในหนา 4 ที่ทานใชเมื่อ

ทานเรียนรูทักษะใหม

5. ความจรงิที่วาทกัษะไมใชกฏเกณฑ ทําความแตกตาง

อยางไรในการสอนของทานหรือไม
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บทที่ 1                 ทักษะพื้นฐาน 

การฟัง

พระนางมารยีตรัสวา ; “ ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา; 

ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด,” (ลก1 :38)

การไตรตรอง : ฉันสามารถชวยนักเรียนของฉันใหไดยิน และฟงพระสุระเสียงของพระเจา 
เหมือนอยางที่พระนางมารียทรงทําไดอยางไร

6 ขั้นตอนของการฟงคอื ผูฟงที่ดี

1.  หยุดสิ่งที่ฉันกําลังทํา หรือกําลังพูด

2.  ขจัดส่ิงที่ทําใหเสียสมาธิ

3.  มองที่คนพูด

4.  สามารถเลาใหคนฟงในส่ิงที่ฉันไดยิน

5.  ถามคาํถามเก่ียวกับส่ิงที่ไมเขาใจ

6.  ทํางานที่ผูพูดขอรองใหทํา

  มองผูพูด

  เงียบขณะที่มีคนพูด

  เก็บมือของเขา/เธอใหนิ่ง

  อยามองไปรอบๆหอง

  ไมพูดคยุขณะที่คนอ่ืนกําลังพูด

  ไมเลนกับสิ่งของที่ทําใหเสียสมาธิ
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ขอใหเตรียมตัวเพื่อ

ฟงเรื่องราวเรื่องหนึ่งจากพระวรสาร หลับตาของทานลง เงียบ

และหายใจลึกๆ และทําใหรางกายของทานผอนคลาย รูสึกถึง

เทาและขาของทานผอนคลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของทาน

รูสึกหนัก ลมหายใจของทานชาลง

 เรากาํลงัจะเดนิทางยอนเวลากลบัไป ขอใหเรายอนเวลา

กลับไป 2,000 ป โลกเปนสถานที่เงียบ ไมมีเคร่ืองรับโทรทัศน  

โทรศัพท คอมพิวเตอร หรือรถยนตที่จะทําใหเราวาวุนใจ นึก

ภาพเด็กผูหญิงคนหนึ่งเธอช่ือมารีย มารียอาศัยในเมืองเล็กๆ

แหงหนึ่งมีชื่อวานาซาเร็ธ วันหน่ึงขณะที่มารียอยูตามลําพังใน

หองเล็กๆ แสงสวางเจิดจาปรากฏขึ้นในหอง ทูตสวรรคออกมา

จากแสงสวางจา ตรงมาหาเธอ ทูตสวรรคเริ่มกลาวกับ มารีย มองดูที่ใบหนาของมารีย ทานมองเห็นอะไร

 ทตูสวรรคแจงแกมารยีวา นางกําลงัจะเปนมารดาของพระบุตรของพระเจา มารยีมทีาทีอยางไร เธอทาํ

อะไร มารยีรูสึกสบัสนกับส่ิงที่เธอไดยนิ และเธอถามทูตสวรรควา “เหตุการณนีจ้ะเปนไปไดอยางไร ฉันเปนสาว

พรหมจารี” ทตูสวรรคตอบวา “สําหรับพระเจาทุกสิง่เปนไปได อยากงัวลใจวาเหตกุารณนี้จะเกิดข้ึนอยางไร จง

วางใจในองคพระผูเปนเจาเถิด” มารียตอบวา “ขาพเจาคอืผูรับใชขององคพระผูเปนเจา ขอใหทุกสิ่งเปนไปกับ

ขาพเจาตามวาจาของทานเถดิ” เมื่อทูตสวรรคจากไปแลว มารียก็ออกเดนิทางทนัท ีเพ่ือไปเยี่ยมนางเอลซิาเบ็ธ

ลูกพี่ลูกนองของเธอ มารียตองการเลาเรื่องทั้งหมดที่เกิดข้ึนกับเธอใหเอลิซาเบ็ธฟง

 นึกภาพมารียในใจของทาน ขณะที่พระเจาทรงตรัสกับเธอผานทางทูตสวรรค เธอทําอะไร เธอมีทาที

อยางไรขณะทีเ่ธอฟงขาวนั้น เกบ็ภาพนั้นไวในใจของทานขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บดัน้ีใหหยบิสมดุบันทึกการ

ไตรตรองเลมนอยของทานขึ้นมา และวาดภาพของส่ิงที่ทานไดเห็น หรือไดยินระหวางการไตรตรอง

 เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพประกอบของเขาเสร็จแลว ใหเขามองดูรูปภาพของเขา และบรรยายส่ิงที่เขา

ไดเห็นหรือไดยิน

รวมการอภิปราย

 มารยีฟงทตูสวรรคในการไตรตรองนี ้ดทูี ่6 ขัน้ตอนของการฟง และบอกชวงเวลาขณะท่ีมารยีใชในแตละ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:   เธอหยุดส่ิงที่เธอกําลังทํา

ขั้นตอนที่ 2:   เธอขจดัสิ่งท่ีทําใหเธอสับสน

ขั้นตอนที่ 3:   เธอมีสมาธิ/ ใหความสนใจกับทูตสวรรค

ขั้นตอนที่ 4:   เธอพูดซ้ําส่ิงที่เธอไดยินแกเอลิซาเบธลูกพี่ลูกนองของเธอ

ขั้นตอนที่ 5:   เธอถามทูตสวรรควา “แตสิ่งนี้จะเปนไปไดอยางไรในเมื่อฉันเปนพรหมจารี”

ขั้นตอนที่ 6:   เธอทําในสิ่งที่เธอถูกขอใหทําโดยการกลาววา “ขอใหทุกสิ่งเปนไปกับขาพเจาตามวาจา

         ของทานเถิด”
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ทุกครั้งที่มีใครขอใหทานฟงในวันนี้ ใหคิดถึงมารีย เธอจะเปนผูฟงที่เปนแบบอยางของเรา

เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้

 การฟงเปนทักษะพื้นฐานที่สุด และเปนพื้นฐานสําหรับทักษะอ่ืนๆที่เหลือ หากเด็กๆไมสามารถหรือไม

เตม็ใจทําตามข้ันตอนของทกัษะ 3 ขั้นตอนแรก พวกเขายงัไมพรอมที่จะฝกความมวิีนยัในตนเอง พวกเขาจาํเปน

ตองมีความมวีินัยจากการแนะนาํดวยความรักจากแหลงขอมูลภายนอก

  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 

เพ่ือเตือนใหทุกคนรอ จนกวาเราสามารถมองเห็นดวงตา หรือใบหนาของบุคคลซ่ึงเราตองการ

ส่ือสารดวยกอนการพูด

        คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือชวยเสริมทักษะการฟง :

  โปรดแสดงใหฉันเห็นทักษะการฟงของทาน

  ขณะนี้ฉันถูกทําใหไมมีสมาธิ และไมสามารถใหความสนใจทานอยางเต็มที่ 

ทานยงัตองการพูดคุยกับฉัน หรือรออีกสักครูหนึ่ง

  โปรดใชการฟงอยางเพงความคิดของทาน เปนเวลา ........นาที

  บอกสิ่งที่ทานเพ่ิงจะไดยนิฉันพูดใหฉันฟง

  เมื่อทานเลือกที่จะฟง จะมีประโยชนสําหรับทานและคนอ่ืนๆทุกคนที่อยูรอบตัวทาน

วิธีการที่ไดผล

 Marti เปนครูปแรกซึ่งเริ่มสอนนักเรียนเกรด 3 มาหลายเดือนแลว เธอรูสึกอึดอัดกับบทบาทของเธอ

ในฐานะผูควบคุมระเบียบวินัย และหวังวาเธอคงจะมีเด็กๆซึ่งสามารถแสดงการควบคุมตนเอง หาวันแรกของ

โรงเรียนผานไปไดอยางยอดเยี่ยม ชวงเริ่มตนสัปดาหที่สอง เธอพบวาเด็กๆใชเวลานานมากขึ้นเรื่อยๆ กวาจะ
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ใหความสนใจเมื่อเธอขอรองใหพวกเขาสนใจ การคยุกับคนขางๆเริ่มตนข้ึน และเด็กๆพดูคยุแมเมือ่เธอพยายาม

ที่จะสอน

 Marti คนหาขอมลูของรายการทักษะความมีวินัยในตนเอง และตระหนักวา เธอไมไดพูดคุยกับชั้นเรียน

ของเธอเกี่ยวกับทักษะใดๆ เลย โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะแรก เธอคิดวาเดก็ๆ ของเธอจะรูวิธีปฏิบัติตนในช้ัน

เรียน และเชื่อวางานหลักของเธอคือแสดงใหพวกเขาเห็นวาเธอเปนครูที่เอาใจใสพวกเขา และวิชาชีพการสอน

 วันถัดมา Marti  ถามนักเรียนเกรด 3 ของเธอ จํานวน 28 คน “ใครรูบางวาฉันคาดหวังใหพวกเธอทํา

อะไรเมื่อฉนัใหพวกทานฟง” เดก็สองสามคนเส่ียงบอกชื่อขั้นตอนของการฟง “เราควรจะเปดหูและปดปากของ

เรา เราควรมั่นใจวาหูของเราวาง เพ่ือเราสามารถไดยินทาน เราควรทําตามคาํแนะนาํของทาน”

 Marti ใชเวลา 15 นาที เพ่ือแสดงและบอกกับเด็กๆวา เธอกําลังคาดหวังวาพวกเขากําลังจะใชทักษะ

ความมีวินัยในตนเองในการฟง เธอบอกพวกเขาวามี 3 ส่ิงที่พวกเขาจะตองทําเพ่ือเตรียมพรอมที่จะฟง:

 1. หยุดการเคล่ือนไหวและการพูดคุย

 2. ขจัดส่ิงที่ทําใหเสียสมาธิ (โดยปกติหมายถึงการวางทุกอยางท่ีอยูในมือของทาน)

 3. มองที่ หรือมองตรงไปยังคนที่กําลังพูด 

                เธอบอกพวกเขาดวยวา เธอรูคนท่ีสามารถทาํตาม 3 ขัน้ตอนนี้ แตกย็งัไมไดฟง เธอแนะนาํพวกเขาให

    ใชเพ่ิมอีก 3 ขั้นตอนเพ่ือวาผูพูดจะไดรูวา พวกเขาไดยินส่ิงที่กําลังถูกพูดถึงอยู

 4. ถามคาํถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดไดพูดออกไป

 5. สามารถพูดเกี่ยวกับส่ิงที่ทานคิดวาทานไดยิน โดยใชคําพูดของทานเอง

 6. ถาทานไดยนิคาํส่ัง ทันทีที่ผูพูดสั่งจบ ใหเริ่มทําตามส่ิงที่ทานไดยิน

 Marti ใชกระดาษกาวทําเครื่องหมายกากบาทดานหนาและตรงกลางหอง แสดงใหนกัเรียนเห็นวา เมื่อ

ใดก็ตามท่ีมีคนกําลังยืนอยูบนเครื่องหมายกากบาท เปนสิ่งเตอืนใหพวกเขาอยูในสถานะการฟง เดก็แตละคน

ทําโปสการดรายการขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนเพ่ือเก็บไวเปนเครื่องเตอืนความจาํบนโตะของเขา ในท่ีสุด แตละครั้ง

ที่เธอตองการใหพวกเขาใชทักษะความมวีินัยในตนเอง เธอจะเริ่มโดยการพูดวา “โปรดแสดงทักษะการฟงของ

ทานใหฉันดู”

 นกัเรยีนของ Marti ไมทกุคนทีไ่ดแสดงความสามารถในการทาํทกัษะนีด้วยตนเอง โดยไมมใีครชวยเหลือ 

นักเรียนหนึ่งหรือสองคนจําเปนตองมีเพ่ือนหรือคูหูคอยเตือนเมื่อถึงเวลาฟง แตนักเรียนทุกคนของ Marti รูวา

เมื่อเปนเวลาฟง พวกเขาจะถูกคาดหวังใหเงียบและใหความสําคัญ

กิจกรรม
การใบภาพแมเหล็ก

 การใบภาพที่พบในหนา 24 แสดงขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขั้นตอน และสามารถใชไดหลายวิธี  เพ่ือสราง

เกมการเรียนรู ตอไปนี้เปนตัวอยาง 2 ตัวอยาง

 ขยายขนาดของภาพและตัดมัน แยกมันออกมา และติดแถบแมเหล็กที่ดานหลังของแตละภาพ ใหเด็ก

เลก็ๆ จดัวางขัน้ตอนทั้ง 6 ข้ันตามลําดบั และนาํไปติดท่ีตูเยน็ของเขาทีบ่าน เลือกหนึง่ข้ันตอนเพ่ือเนนหรือฝกหัด

ในแตละวัน
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เกมจับคู

 ผนกึภาพที่ใชบอกใบแตละภาพของทั้ง 6 ภาพจากหนา 24 บนกระดาษแข็งที่เปนสีตางๆ เขียนความ

หมายของแตละคําใบแยกกันบนแผนกระดาษสีขาว  ที่ดานหลังของความหมายของแตละคําใบใหติดวงกลม

เล็กๆ สีเดียวกับภาพคําใบที่สอดคลองกัน

 ขอใหเด็กๆจับคูคํากับภาพ เมื่อพวกเขาคิดวาจับคูไดอยางถูกตองแลว พวกเขาสามารถพลิกแผนความ

หมายคาํใบขึ้น หากวงกลมสีตรงกับสีของกระดาษแข็งซ่ึงภาพบอกใบถูกตดิไว เขาก็จะรูวาเขาตอบถูก ถาหาก

ตอบไมถูก พวกเขาก็สามารถฝกฝนการเรียนรูความหมายของแตละ คําใบไดใหมอีก

ปริศนาการฟง

 ขยายภาพที่พบในหนา 24 และติดมนับนแผนกระดาษแข็ง ติดกระดาษและตัดแตละรูปภาพใหเปนรูป

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส เอาคละรวมกัน และขอใหนักเรียนเรียงภาพกลับเขาดวยกัน

เกมเสี่ยงโชค

 เริ่มดวยกลองของขวัญกระดาษสีขาวรูปทรงลูกบาศก (ลูกเตา) ขนาดเล็ก 1 ใบ (ทานสามารถหาได

จากรานอุปกรณกระดาษ) วาดภาพหรือลอกเลียนภาพทักษะการฟง 1 ใน 6 ขอ ท่ีแตละดานของลูกเตา ขยาย

กระดานเกมท่ีวาดไวในหนา 25 ติดมนัลงบนกระดาษแขง็ หาเหรียญเล็กๆหลายอัน และลูกเตา 1 ลูก เพื่อใชใน

เกม ใหผูเลนคนแรกโยนลูกเตา หากมันตกลงบนชองเครื่องหมายหยุด- ขั้นตอนแรกของการฟง- ผูเลนสามารถ

วางเหรียญของเขาบนแผนกระดาษ เขาไดรับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง หากมันไมตกลงที่เคร่ืองหมายหยุด เกมจะ

ดําเนินตอโดยผูเลนคนถัดไป ดาํเนินวิธีการนี้จนกระทั่งผูเลนคนหนึ่งระบุขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขั้นตอนไดอยาง

ถูกตอง และไดยายเหรียญไปบนชองแตละชองจนครบทั้ง 6 ชอง

ถอดรหัสขอความ

 นกัเรียนระดบักลางสามารถไดรับการกระตุนใหคนหาขัน้ตอนทัง้ 6 ขัน้โดยการฝกทกัษะระดับสูงข้ึนเปน

ทีม พวกเขาสามารถทํางานเพ่ือคิดหาวิธีทําใหใบงานเสร็จเรียบรอย พวกเขาจะฝกความรวมมือในการทํางาน 

โดยการคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จดวยตัวของเขาเอง

 ถายสําเนาเอกสารในหนา 25 ใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับแจกนักเรียนทุกคน แบงนักเรียนในชั้นออก

เปนทีมๆละ 4 คนเพ่ือทําแบบฝกหัด ใหคําแนะนําดังตอไปน้ี

 1. เม่ือฉันพูดจบ ฉันจะใหกระดาษแกสมาชิกทุกคนของกลุม คนละ 1 แผน

 2. อานคาํส่ังที่ดานบน และใหคิดหาดวยตนเองวาทานถูกคาดหวังใหทําอะไร

 3. ทานมีเวลา 10 นาทีในการทํางานช้ินนี้

 ขอใหเด็กๆ ถามคําถามเก่ียวกับหัวขอนี้กอนแจกเอกสาร พวกเขาอาจถาม :

  ทําไมเราตองทําสิ่งน้ี   คําตอบ : “ เพ่ือทุกคนที่ตองการฝกฝนทักษะความมีวินัยในตนเอง ท่ี  

พวกเขาจําเปนตองมี เมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีโอกาสไดทําเชนน้ัน”

  เราตองทํามันดวยหรือ   คาํตอบ: “ 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

  ระบุชื่อคนที่ทานคดิวาเปนผูฟงที่ดี

  อะไรที่บุคคลนั้น / บุคคลเหลานั้นทํา ซ่ึงทําใหทานประทับใจ

  อะไร 2 ส่ิงที่บุคคลสามารถทํา หากเขาตองการพัฒนานิสัยการฟงของเขา

 ในชวงทายของการอภิปราย เติมลงในหนังสือรับรองการฟงที่พบในหนา 26 ทําสําเนาเพิ่มเตมิตามที่

ตองการสําหรับเด็ก เพ่ือมอบใหกับผูฟงที่พวกเขาชื่นชอบ

บัตรกําหนดวิธีการตางๆในการฟง

 สอนนกัเรยีนเกรดกลางและมธัยมตนถงึรปูแบบทีห่ลากหลายในการฟง ทาํสําเนาบตัรการฟงทีพ่บในหนา 

26 ทาํสาํเนาหลายๆชดุและวางไวในจดุท่ีสะดวกสาํหรบัใหทกุคนนาํไปใช อธบิายวาพวกเขาสามารถบอกคนอืน่ๆ

ถึง 6 วธีิการท่ีแตกตางกนัท่ีผูคนสามารถฟงได กระตุนพวกเขาใหใชบตัรเมือ่ใดก็ตามท่ีใครคนใดคนหนึง่ตองการ

ผูฟงที่ดี

การฟงและการปฏิบัติ

 ขอใหเด็กเล็กวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต 4 รูป : สีเหล่ียมจตัุรัส วงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหล่ียมผืนผา 

(นักเรียนท่ีโตกวาอาจตองการเพ่ิมส่ีเหลี่ยมคางหมู และสี่เหลี่ยมดานขนาน) สรางขอความท่ีสามารถอานไดให

นักเรียน ขอบขายเนื้อหาที่กวางขวางสามารถนาํมาใสในกิจกรรมนี้ ใชสูตรนี้สําหรับเนื้อหา : ถา...........และทํา

อยางนี้, แตถา............แลวทําแบบนี้ ตอไปนี้เปนตัวอยาง:

 1.  ถาวันนี้เปนวันอังคาร ดังนั้นใหเขียนชื่อของทานลงในรูปสามเหลี่ยม; 

  ถาวันนี้ไมใชวันอังคาร ใหเขยีนช่ือของทานลงในวงกลม

 2.  ถาโทมสัเปนอัครสาวกที่ทรยศตอพระเยซูเจา ใหเขียนคําวาพระเยซูเจาลงในรูปวงกลม; 

  ถาอัครสาวกคนอ่ืนเปนผูทรยศตอพระเยซูเจา ใหเขียนช่ือของผูนั้นลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 3. ถาเราฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจาในวันปสกา ใหวาดภาพนกพิราบหน่ึงตัวลงในรูปสี่เหล่ียม

  จัตุรัส;    

  ถาเราฉลองการเสด็จมาของพระจติเจาในวันเปนเตกอสเต ใหวาดภาพดอกไม 1 ดอกในรูปวงกลม

 4. ถาพระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนไมกางเขนบนภูเขาซีนาย ใหทําเครื่องหมายกากบาทในรูปสามเหลี่ยม; 

  ถาพระเยซูเจาส้ินพระชนมบนไมกางเขนบนภูเขากัลวารีโอใหทําเครื่องหมายกากบาทในรูปสี่เหลี่ยม

  จัตุรัส 

 เมือ่เดก็ๆ เรยีนรูรปูแบบแลว พวกเขาสามารถไดรบัการกระตุนใหพัฒนาแบบฝกของตนเอง เพ่ือเปนการ

ทบทวน หรือทดสอบเพื่อนรวมชั้น



16

การฟงคําปฏิเสธ

 ขยายขนาดและทาํสาํเนาคาํถามทีพ่บในหนา 27 ตดัเปนชิน้ๆ และนาํใสซองจดหมาย และขอใหนกัเรยีน :

 1.  เอาคําถามปริศนามาเรียงเขาดวยกัน

 2.  อานภาพใบคําตอบ

 3.  หาคําตอบของคําถามปริศนานั้น

 อภิปรายกับนักเรียน :

คําตอบสําหรับปญหาปริศนา (ดวงอาทิตย)

รองรอย / ตัวบงชี้ที่มปีระโยชนชวยแกปญหาปริศนา

ส่ิงที่บอกใบคําตอบปริศนาทั้งหมดมีเหมือนกัน (คําวา “ไม”)

 สรุปโดยการบอกเด็กๆวา แบบฝกหัดนี้ ใหโอกาสพวกเขาในการฝกการฟงคําปฏิเสธ คําที่บอกวา บาง

ส่ิงบางอยางไมใช แลวมนังายขึ้นในการคนหาวามันคอือะไร

 ขอใหเด็กๆสรางคาํบรรยายอีก 1 ชุด ซึ่งคนจะตองฟงคําปฏิเสธ

 ตวัอยาง : ฉันไมออนนุม ฉนัไมไดมรีปูรางแบบเดยีว หรอืขนาดเดยีวเทานัน้ ฉันไมไดเตบิโตเหมอืนแบบ

ตนพชื ฉนัไมรังเกยีจการถูกเปล่ียนแปลงใหเปนวัตถทุีม่องดแูตกตางกนั แตมนัไมงายสําหรบัคนทีจ่ะเปลีย่นแปลง

รูปรางของฉัน รูปรางของฉันไมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงโดยไมไดตัดฉันออก ฉันคอือะไร (กอนหิน)

ใชวรรณกรรมเด็ก

 The Blue Willow (ตนหลิวสีนํ้าเงิน) เขียนโดย Pam Conrad ในตํานานจีนโบราณ กษัตริย Shi Fair พบ

กบัชาวประมงพ้ืนบานและตกหลุมรกั ผลที่เกิดตามมาเปนเรือ่งนาโศกเศรา และพอไดเรยีนรูวาเขาควรจะไดฟง

ลูกสาวของตน จานตนหลิวสีน้ําเงนิถูกทําขึ้นมาเพ่ือเปนสิ่งเตือนพอแมใหฟงลูกๆของพวกเขา

 The Whale’s song (เพลงของปลาวาฬ)  โดย Dyan  Sheldon , Lily ไดฟงคุณยายของเธอเลาเรื่อง

ปลาวาฬที่เธอรักเหมือนลูก เธอนั่งรอที่ริมมหาสมุทร พรอมกับของขวัญสําหรับปลาวาฬ และในที่สุดพวกเขา

มาหาเธอโดยแบกของขวัญของพวกเขาเองมา 1 ช้ิน บัดนี้เปนเวลาของ Lily ที่รอและฟงปลาวาฬ

 Why Mosquitoes Buzz in People’s Ears (ทาํไมยุงจงึทําเสียงหึ่งในหูคน); นิทานของชาวอัฟริกันตะวัน

ตก, โดย Verna Aardema  เมือ่ Iguana รูสึกเหนด็เหนื่อยกับการฟงยงุเลาเร่ืองไรสาระของมนั เขาเอาไมใสเขาไป

ในหูของเขาเพ่ือจะไดไมไดยนิอีกตอไป โชคไมด ีเขาไมรูวาสิ่งที่เขาทาํนัน้ทาํใหเกิดความสบัสนมากมายกับสัตว

ปาอ่ืนๆที่เหลือ จนกระทั่งพระอาทิตยลืมฉายแสง – และนั่นคือหายนะ

 Welcome Home, Fergie! (ยินดีตอนรับกลับบาน Fergie) โดย Nancy Cocks , Fergie ไมฟงแมของเขา 

และไดรับความทุกขตามมา

ใชดนตรี

 สอนทักษะการฟงโดยการปรบมอืเปนจงัหวะดวยมอืของทาน หรอืดดีนิว้มอืของทานเปนจงัหวะ ใหเดก็ๆ

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  (ซ้ํา)

 I hope so! I hope so!  (ฉันหวังวาทานกําลังฟงอยู (ซ้ํา))

 Can you sing the six steps? Can you sing the six steps? (ทานรองเพลงข้ันตอนทั้ง 6 ไดไหม (ซ้ํา))

 Ready, set, go!   Ready, set, go! (พรอม เตรียมตวั ไป ! (ซํ้า))

 Stop what you are doing.  Stop what you are doing. (หยุดส่ิงท่ีทานกําลังทําอยู (ซ้ํา))

 Clear things away.  Clear things away. (เก็บส่ิงของทั้งหมด (ซ้ํา))

 Turn towards the speakers.  Turn toward the speakers. (หันหนาไปหาผูพูด (ซ้ํา))

 Hear what they say.   Hear what they say. (ฟงสิ่งที่เขาพูด (ซํ้า))

 Think things over.  Think things over. (คิดทบทบทวนส่ิงที่ฟง (ซ้ํา))

 Ask question, too.  Ask questions, too. (ถามคําถามดวย (ซ้ํา))

 These are all the six steps.  These are all the six steps. (นี่คอืขั้นตอนทั้งหก (ซ้ํา))

 That I can do.  That I can do. (ที่ฉันทําได (ซ้ํา))

 ตัดภาพของใบหูที่มีขนาดใหญมา 1 ขาง ติดรูปภาพนั้นที่ดานหลังของเกาอี้ตัวหนึ่ง จัดเกาอี้เปนวงกลม 

เริ่มรองพลง เมื่อเพลงหยุด คนที่ไดนั่งบนเกาอี้ที่มีรูปใบหูติดอยู ตองทองขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขอ

ฟงเพื่อหาเบาะแส

 ใสสิ่งของตางๆลงในกลองบรรจฟุลม หรือกลองเล็กๆ ขอใหเด็กเขยากลอง และบอกวามีอะไรอยูใน

กลองโดยการฟงสียงที่เกิดขึ้น

เรียนการฟงจากการแสดงทาทาง

 สอนการฟงที่มีประสิทธิภาพดวยการแสดงทาทางแกเด็กๆ

  พยักหนาเพื่อใหผูพูดรูวาทานเขาใจ

  หันหนาไปหาคนที่ทานตองการจะพูดดวย 

  ยกมือของทานขึ้น เม่ือทานตองการจะถามคําถาม

  มีใบหนาที่แสดงความเปนมิตร

  หัวเราะกับผูพูด  ไมหัวเราะเยาะผูพูด

แสดงละครเรื่องที่ไดฟง

 อานนิทานใหเด็กๆฟง ขอใหพวกเขาแสดงออกในรูปแบบที่แสดงใหคนอื่นเห็นวาพวกเขาตั้งใจฟง

เพียงใด
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การฟงอยางมีประสิทธิภาพเมื่อวิทยากรพดู

 ความคดิน้ีเสนอโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler  ขอใหนกัเรียนใชการฟงอยางมีเปาหมาย ขณะ

ที่วิทยากรพูดในหัวขอที่เขาเลือก ใชรูปแบบนี้

1. ทบทวนขั้นตอนท้ัง 6 ที่เก่ียวของกับทักษะความมีวินัยในตนเอง ในการฟง

2. แนะนําวิทยากร

3. เชิญวิทยากรใหพูดไมมากเกินกวา 1 นาที ตอปอายุที่เพิ่มขึ้นของกลุม

4. หลังจากการนําเสนอ แจกกระดาษ และดินสอใหนักเรียนแตละคน หรือขอใหนักเรียนตอบในสมุด 

 บันทึกของตนเอง

5. ขอใหนกัเรียน ฝกฝนขั้นตอนท่ี 4 และ 5 ของทักษะการฟง 

 ขั้นตอนที่ 4: บอกส่ิงท่ีทานไดยนิ                                                                                            

 ขั้นตอนที่ 5: ถามคาํถาม ที่อยูในหัวขอนั้น                                                                                            

 สัง่ใหพวกเขาเขยีนประโยค 3 ประโยค ซึง่บรรยายส่ิงทีว่ทิยากรพูด และเขียนคาํถาม 1 คาํถาม ท่ีพวกเขา

 อยากจะถามวิทยากร                                                                                                                                                          

6. แบงปนคาํตอบกับเพ่ือนๆในชั้นเรียน และวิทยากร

7. สั่งใหนกัเรยีนใหคะแนนตนเอง จากระดบั 1-10 โดยที่ 10 เปนคะแนนสูงเพ่ือบงชี้วาพวกเขาฝกทักษะ

 การฟงของเขาดแีคไหน

เกมจับคู
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ปริศนาการฟง

กระดานเกมเสี่ยงโชค
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ถอดรหัสขอความ

           
                  

       วิธีการตางๆ ในการฟง

                                         บัตรอปุกรณ

การฟงแบบเพงความคิด : ทักษะความมีวินัยในตนเอง

 การฟงแบบเห็นคุณคา: เมื่อเราฟงดนตรี หรือเรื่องราวที่มคีนอาน

การฟงแบบแยกแยะ: เมื่อเราแยกความจริงออกจากความคิดเห็น

การฟงเพ่ือความเขาใจ: เมื่อเราพยายามเขาใจความหมายของส่ิงที่ถูกพูด

  การฟงเพ่ือการบําบัดรักษา: เมื่อเราชวยเหลือในฐานะเปนกรรมการตรวจการฟง

 โดยไมตองใหคําตัดสิน

  การฟงแบบวิเคราะห: เมื่อเราฟงและวางแผนเพ่ือประเมินผลเมื่อเราไดยิน

บันทึกน้ีมอบใหแก ...............................................................................................

สําหรับเวลา...............นาที ของการสนใจท่ีไมไดแบงแยกไปยังส่ิงอื่น 

โปรดตรวจสอบประเภทของการฟงที่ทานตองการใหฉันทําขณะที่เราทํางานรวมกัน
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การฟงปฏิเสธ
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บทที่ 2                ทักษะพื้นฐาน

การทาํตามคาํสัง

จงใหเรือมีลักษณะดังน้ี (ปฐมกาล 6:15)

การไตรตรอง : ฉันชวยเด็กๆของฉันใหทําตามแผนการของพระเจาสําหรับพวกเขา
ตามแบบที่โนอาห ทําอยางไร

 6 ขั้นตอนในการทําตามคําสั่งคือ คนท่ีทําตามคําสั่งอยางดี

1. ฝกทักษะการฟงท่ีดี

2. พูดซํ้าคําส่ังกับตัวฉันเอง หรือกับคนอ่ืน หรือ

   จดบันทึกมัน

3. เขยีนหรือพูด 3 สิ่งแรกที่ฉันตองทํา เพ่ือเริ่มงาน

4. ลงมือทํางานตรงเวลา

5. อยูทํางานตลอดเวลาของการทํางาน

6. ประเมินผลงานและฉันไดทําตามคําส่ังเพียงใด  

   เมื่อจบเวลาทํางาน

  ทํางานเสร็จเรียบรอย

  วางแผนการทํางาน

  ใชเวลาอยางฉลาด

  รูวาตองทําอะไร และทําอยางไร

  รูวาตองใชเวลานานเทาใด

  ไมพูดคยุระหวางฟงคาํส่ัง

  ไมฝนกลางวันหรือมึนงง

  ไมทําใหคนอื่นเสียสมาธิ
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การไตรตรองนําทาง 
 ขณะที่เราเร่ิมการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลบัตาลง หายใจลกึๆ และทาํตวัผอนคลาย รูสึก

เทาและขาทั้งสองขางผอนคลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของ

ทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง

 ขอใหเรายอนกลับไปในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ชาย

คนหนึง่ชือ่โนอาห อาศัยอยูบนโลก เขารกัพระเจาอยางมาก และ

เชื่อฟงพระเจา เขาทําตามคําแนะนําของพระองคเม่ือเขาไดยิน

พระองคตรัสกับเขาในการภาวนา

 วนัหนึ่ง พระเจาทอดพระเนตรลงมายงัโลก และทุกแหง

หนทีพ่ระเจาทรงทอดพระเนตร พระองคทรงเห็นความชัว่ชา และ

ความไมมีระเบียบ อยางไรก็ตาม พระเจาทรงสังเกตเห็นวา มี

บุรุษผูหนึ่งยังคงเปนคนดมีากๆ ดวยใจที่เศราหมอง พระองคเสด็จมาหาโนอาหและตรัสวา  “เราวางแผนท่ีจะ

ทําลายส่ิงมีชวีิตทั้งหลายบนโลก เพราะมนัช่ัวรายมาก แตสําหรับทานเราจะชวยใหปลอดภัย”

 ดังน้ัน พระเจาทรงตรัสวา “ใหทานตอเรือขนาดใหญขึ้นลําหนึ่ง จงสรางตามที่เราบอกทานใหสรางทุก

ประการ ใหนําสัตวทุกชนิดที่เราสั่งใหทานนําเขาไปในเรืออยางละหนึ่งคู แมวาผูคนสงสัยวาทานทําอะไรหรือ

เรียกทานวาคนบา จงทําตามคําสั่งของเราตอไป”

 โนอาหทําตามคาํสั่งของพระเจา และสรางเรือขึ้นตามที่พระเจาทรงส่ังใหเขาทํา จงจินตนาการภาพโน

อาหที่กําลงัสรางเรอื ทานเหน็อะไร เขาอยูทีไ่หน โนอาหรูสกึอยางไร ขณะที่เขาทาํตามคาํสัง่ทีพ่ระเจาทรงส่ังเขา 

จดจาํภาพนี้ในใจ ขณะทีท่านคอยๆลืมตาขึ้น บดัน้ีใหทานหยบิสมดุไตรตรองของทานข้ึนมา และวาดรปูภาพของ

ส่ิงที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง

 เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพเสร็จแลว ใหพวกเขาดูภาพของเขาและบรรยายส่ิงที่เขาไดเห็นหรือไดยิน

รวมกันอภิปราย

 ขอใหเด็กๆ คิดเก่ียวกับคําถามดังตอไปนี้

  ทานคดิวามนักินเวลานานเทาใดจากชวงที่โนอาหไดรับคาํสั่งจากพระเจา และเวลาที่เขาเริ่มทําตาม

คําส่ังนั้น เพราะเหตุใดทานจึงคดิเชนนั้น

  ทานคดิวาคนอ่ืนๆ คดิอะไร ขณะที่พวกเขาเฝาดูโนอาหทําตาม

  คําส่ังของพระเจา 

  ทานคดิวาโนอาหรูสึกอยางไรในการทําตามคําส่ังของพระเจา 

  หากโนอาหไมทําตามคําสั่งของพระเจา ทานคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น

 สรุปการอภิปรายโดยการบอกเด็กๆวามันสําคัญตอเราเพียงใด ท่ีคนอยางโนอาหเต็มใจเชื่อฟง

คําส่ังของพระเจา พวกเราไดรับการขอในขณะนี้ใหฟงและปฏิบัตติามพระวาจาของพระเจาดวย เมื่อเราปฏิบัติ

เราจะไดรับการรวมอยูในกลุมผูมีความเชื่อในโลก และชวยเหลือผูอื่นใหมีความเชื่อ



24

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ทุกครั้งที่ทานไดรับคําสั่งในวันนี้ คิดถึงเรื่องโนอาหและวิธีการที่เขาทําตามพระวาจาของพระเจา

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 มีเหตุผล 3 ขอที่วาเพราะเหตุใดคําส่ังจึงไมไดรับการปฏิบัติ

  เมื่อคนเหลานั้นไมรูวาตองทําอะไร 

  เมื่อคนเหลานั้นไมรูวิธีทํามัน ; และ

  เมื่อคนเหลานั้นไมถูกกระตุน พวกเขาไมเห็นความสัมพันธระหวางงานและตัวของเขา

 เพื่อชวยในการพิจาณานี้ บอกเปนนยัใหคนที่ทานกําลังจะใหคําสั่ง เพ่ืออธิบาย 6 ขั้นตอนของการฟง 

กอนที่ทานจะออกคําส่ัง หลีกเล่ียงการออกคาํส่ังโดยไมไดมองดูกอนวาคนนั้นพรอมที่จะฟงขอมูลแลวหรือยัง  

ตั้งเปาหมาย  สอนมากเทาที่จะสามารถทําไดเสร็จในระยะเวลาส้ันๆ บอกวาคนนั้นวาจะตองทํางานนานเทาใด 

ทาํความตกลงกบัเดก็ทีอ่ายมุากกวา โดยการถามวาเขาคิดวาจะตองใชเวลานานเทาใดเพื่อทาํใหงานทีก่าํลงัทาํ

อยูเสร็จเรียบรอย

สอนคาํถาม 3 ขอ

 กอนที่จะอนุญาตใหเด็กๆของทานเริ่มทํางาน สอนพวกเขาโดยการถามคาํถาม 3 ขอ

  ทานรูส่ิงที่ตองทําหรือไม

  ทานรูวิธีทํามันหรือไม

  ทานตองใชเวลานานเทาใดในการทํางานนี้ใหเสร็จเรียบรอย

หลีกเลี่ยงหลุมพรางในการใหคําแนะนาํ

 หลุมพรางเหลานี้สามารถทําใหเกิดความสับสน และทําใหยากสําหรับเด็กๆในการทําตามคาํสั่งอยาง

ถูกตอง

  1. อยาเริ่มกิจกรรมหนึ่งแลวเปลี่ยนไปอีกกิจกรรมหนึ่ง โดยที่กิจกรรมแรกยังไมเสร็จ แลวกลับมาท่ี  

  กิจกรรมแรกอีก

  2.  ทานไมควรหยุดกิจกรรมหนึ่ง เริ่มกิจกรรมใหม และแลวก็กลับไปที่กิจกรรมกอนหนานี้อยาง

   รวดเร็วดวย

  3.  อยาทําลายกระบวนการเรียนรู โดยการทําใหเสียสมาธิ ดวยสิ่งเราที่ไมเก่ียวของ

  4.  อยาอยูกับหัวขอใดนานเกินความจําเปน

วิธีที่ไดผล

 ครกูลุมหนึง่ไปเยีย่มชมโรงเรยีนประถมศกึษาแหงหนึง่ ซึง่เดก็ๆไดเรยีน

รูเกี่ยวกับทักษะความมวีินัยในตนเอง 15 ประการ มาหลายปแลว ผูไปเยี่ยม

แตละคนใชเวลาประมาณ 10-15 นาทใีนหองเรยีนประถมศกึษาตอนตน ประถมศกึษาตอนปลาย และมธัยมศกึษา
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ตอนตน พวกเขารูสึกตื่นเตนกับการเยี่ยม และมีหลายสิ่งหลายอยางพูดคุยกันระหวางชวงเวลาประชุมซักถาม

รายละเอียดชวงอาหารกลางวัน

 มีส่ิงหนึ่งที่เห็นไดชัดในความคิดของเขา: ครูใจดกีับเด็กมัธยมตน “ทานเห็นหรือไดยินอะไร” ผูดําเนิน

การประชุมของกลุมถาม “ครูถามนักเรียน ถามแลวถามอีก “เวลามากเทาใดที่พวกทานเธอคิดวาตองใชเพ่ือ

ทํางานนี้ใหเสร็จ”  หรือพวกเขาพูดวา “ฉันสามารถใหเวลาพวกทาน 10 นาทีเพื่อทําโครงงานนี้ พวกทานบาง

คนอาจทาํไมเสรจ็ แตทาํดทีีสุ่ดเทาทีท่านสามารถทาํได” กลุมไดอภปิรายกันยาวนานเกีย่วกบัประโยชนของการ

ถวงเวลาความตองการแบบหนุนหันที่จะเริ่มงานของเด็กทันทีที่ไดรับมอบหมาย พวกเขาชอบความคดิของการ

รอจนกระทั่งคาํถามคําถามทั้ง 3 ขอ ถูกถามและตอบ

 1. ทานรูสิ่งท่ีตองทําใชหรือไม ถาไมรู ชวงนี้เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการถามคําถามที่ทานม ีเก่ียว

กับสิ่งที่ทานตองทํา

 2. พวกทานรูวิธีทํามันใชไหม ใครจะเปนผูรวมงานของทาน อุปกรณอะไรที่ทานจําเปนตองมี ฯลฯ

 3. ระยะเวลานานเทาใดที่ทานคิดวาตองใชเพ่ือทํางานใหเสร็จเรียบรอย

 ขณะที่ครูสรางวิธีการประจําเพ่ือชวยเด็กๆใหรอและคิดกอนที่จะผลีผลามทํางาน พวกเขากําลังทํามาก

ที่สุดเทาที่เขาสามารถทําได เพ่ือชวยใหเดก็ๆ ทุกคนประสบความสําเร็จในการทําตามคําสั่ง การกระทําแบบ

เรียบงายน้ี แสดงใหเห็นทัศนคติความเคารพยําเกรงระหวางนักเรียนกับครู

กิจกรรม
การทําตามคําสั่งในชวีิตประจําวัน

 นํางานธรรมดาซึ่งทําที่โรงเรียนหรือบาน (ตัวอยาง เชน ออกจากหองเรียนและไปที่หองปฏิบัติการ

คอมพวิเตอร:  ทาํแซนวชิเนยถ่ัวและวุน) และขอใหทกุคนเขียนคาํสั่งเพ่ือใหเหน็วางานนีจ้ะไดรบัการทาํใหสําเรจ็

ไดอยางไร ทาํการทดลองโดยการแลกเปล่ียนคาํสั่ง และทําตามคําสั่งของคนอ่ืนอยางที่มนัถูกเขียนขึ้นมาอยาง

ครบถวน คนหาวาเพราะเหตุใดการทําตามคําส่ังจึงไมงายในการทําเสมอไป

การฝกทําตามคําส่ัง

 ความคดินี้สรางขึ้นมาโดย Rick Hook อานแตละรายการขางลางนี้อยางชาๆ ขอใหคนทีต่องการฝกและ

ทําตามคาํสัง่ทีเ่ปนคาํพูด ใหฟงและทําสิง่ทีเ่ขาคดิวาเขาไดยนิทานพูด สนกุกบัการเปรยีบเทยีบผลงานท่ีทาํเสรจ็ 

(ดูตัวอยางประกอบ หนา 41 เพ่ือดูวาภาพที่เสร็จสมบูรณแลวควรมีลักษณะอยางไร)

 1. วางกระดาษ 1 แผนตามแนวยาวบนพ้ืนราบ

 2. ที่ดานลางของกระดาษวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก 2 ภาพ ใหหางกันประมาณ 3 นิ้ว

 3. ที่ดานลางภายในของรูปส่ีเหลี่ยมจัตรุัสใหวาดภาพครึ่งวงกลม 1 ชุดตอเนื่อง 

 4. วาดภาพสี่เหล่ียมผนืผาขนาดใหญ 1 ภาพ ที่ดานบน และเชื่อมตอกับส่ีเหล่ียมจัตุรัสทั้งสองภาพ

 5. ทีด่านบนของมมุบนขวาของส่ีเหลี่ยมผนืผาใหวาดภาพวงกลม 1 วง โดยใหมเีสนผาศนูยกลางเทากบั

    ความสูงของส่ีเหลี่ยมผืนผา

 6. ถาวงกลมเปนหนาปดของนาฬกา ใหวาดตัวอักษร S ตวัใหญ เร่ิมที่ตาํแหนง 5:00 น.ของวงกลม 

             แผออกไปดานนอกของวงกลม
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 7. วาดภาพตัว S อีก 1 ตวั ขนานกับตัวที่เพ่ิงจะวาดไป ใหหางออกไป 1/8 นิ้ว

 8. วาดภาพวงกลมอีก 1 วง ที่ดานบนมมุซายของวงกลมวงแรก ครึ่งหนึ่งอยูขางใน อีกคร่ึงหนึ่งอยูดาน

    นอกของวงกลม

 9. ตรงมุมบนซายของส่ีเหล่ียมผนืผา ใหวาดภาพตัว S อีกหนึ่งตัวยื่นออกไปขางนอกสี่เหล่ียมผืนผา

 10. ตรงเหนือตัว S คูขนาน 2 ตวัใหวาดรูปวงรี 2 รูป วงหนึ่งอยูภายในของอีกวงหนึ่ง วงในใหอยูบริเวณ

              คร่ึงลางของวงนอก

ประเมินความสามารถของทานในการทําตามคําสั่ง

 ฝกการทําตามคาํสั่งกับเด็กๆ โดยใหทุกสวนในรางกายมีสวนเกี่ยวของในการฝก บอกใหเด็กๆฟงสิ่งที่

ทานพูด และเม่ือทานพูดจบใหทาํในสิ่งทีพ่วกเขาไดยนิ แลวสรางคาํสั่งงายๆ 3 คาํสัง่ใหพวกเขาทาํตาม ตวัอยาง 

เชน: “เมื่อฉนัหยดุพูด ฉันตองการใหพวกทานลุกออกจากเกาอี้ เดนิรอบโตะ 3 รอบ และจบัและเขยามอืกับใคร

คนใดคนหนึ่งในหอง เริ่มได”

 ใชวิธีการเดียวกันกับเด็กที่อายุนอยกวา ถามพวกเขาวา เขาตองการลอง และทําตามคาํส่ัง : 4, 5 หรือ 

6  ขอใหเขาประเมินตนเอง เมื่อพวกเขาทําเสร็จโดยใชระดับคะแนน 1-5 :

 5 = ดีมาก ฉันจะไมเปลี่ยนอะไรเลย

 3 = คอนขางดี แตไมดีเทาที่ควร

 1 = ไมคอยด ีถาฉันสามารถ ฉันตองการที่จะทดลองฝกทักษะนี้ใหม

ยืนขึ้นและนั่งลง

 เกมน้ีเปนการฝกทีส่นกุในกลุมใหญหรอืกลุมเล็ก ทนัทีทีเ่กมนี้จบ เดก็ทีอ่ายมุากกวาสามารถไดรับการก

ระตุนใหเขยีนตัวอยางของตนเอง เพือ่อานออกเสยีงเมื่อมคีนตองการฝกความสามารถของเขาในการทาํตามคาํ

ส่ังดวยคาํพูด

 อานเรื่องราวขางลางนีใ้หเดก็ๆฟง แตกอนอ่ืน ใหคาํแนะนาํเหลานีแ้กพวกเขา : ทุกคร้ังที่ทานไดยนิคาํที่

ขึ้นตนดวยตัวอักษร C ใหยืนข้ึน ใหยืนจนกวาจะไดยนิคาํวา Jesus แลวใหนั่งลง ใหนั่งจนกระทั่งพวกทานไดยิน

คําอ่ืนที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร C แลวใหยืนข้ึน ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจบเร่ือง

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 fi lled 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

เดียวเทาน้ันที่สามารถนําความรักมากมายเชนนั้น  เมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันเปลี่ยนรูปพระเยซู

เจาของฉันกับรูปหัวใจดวงใหญเปนรูปของพระองคบนไมกางเขน นี่เปนส่ิงที่เตือนฉันถึง

ความรักยิ่งใหญที่พระเยซูเจาทรงมตีอประชากรทั้งมวล

 รูปไมกางเขนทําใหความหวังลับเฉพาะของฉันมีชีวิตชีวา ฉันรูวาพลังอํานาจและ

ความรักของพระเยซูเจาสามารถทําลายความเกลียดชังและความชั่วรายทั้งสิ้นในโลก ฉัน

รูวาเม่ือฉันรบัศลีมหาสนทิ ฉนัรับพระเยซูเจาเขามาในโลกกับฉนั  ดังนัน้ฉนัจงึสามารถที่จะ

แบงปนความรกัของฉันกับผูคนที่ฉันไดพบปะ ความหวงัลับเฉพาะของฉนั กค็อื ฉันสามารถ

บอกเกี่ยวกับภารกิจที่พระเยซูเจากําลังกระทําในโลกนี้แกทุกคนท่ีฉันพบ

อานและทําตามคําสั่ง

 ขยายขนาดและทําสําเนาของแบบฝกนี้ เพ่ือแจกจายใหแกนักเรียนในช้ันของทาน

นี่เปนแบบทดสอบจับเวลา ทานมเีวลา 3 นาทีเทานั้น ในการทําตามคําส่ัง

1. อานทุกสิ่งอยางรอบคอบกอนลงมือทําสิ่งใด

2. เขียนชื่อของทานที่มุมบนดานขวามอืของกระดาษแผนนี้

3. วงกลมคําวา “ชื่อ” ในประโยคท่ี 2

4. วาดภาพส่ีเหลี่ยมจัตรุัส 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 และใสรูปส่ีเหลี่ยมจัตรุัสรอบวงกลม

14. ขีดเสนใตหมายเลขคูทุกตัวในแบบทดสอบนี้

15. บัดนี้ทานไดอานทุกสิ่งอยางรอบคอบแลว ใหทําเฉพาะคําส่ังที่ 1 และ2 เทานั้น
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ทําตามคําสั่งเพื่อทําคําสั่ง

 ใหโอกาสนักเรียนที่มีอายุมากกวาในการสรางเกมไพดวยตนเอง โดยการทําตามชุดของคําส่ังที่เขียน

เปนตัวอักษร ทําสําเนาและแจกจายใหแกทีมของสมาชิก 5 คน ไมมีการจํากัดเวลาวาทมีจะใชเวลานานเทาใด

ในการทํางานท่ีทาทายนี้ใหเสร็จเรียบรอย

 กอนการทํางานเปนกลุม ใหทําขั้นตอนที่ 1-4 เปนรายบุคคล 

 1. แจกบัตรรายการ ใหทีมละ 52 ใบ แตละคนควรหยิบบัตรคนละ 10 ใบ

 2. แตละคนวางบัตรรายการ 5 ใบไวที่กลางโตะ

 3. เดก็ๆแตละคนคิดถึงช่ือของบุคคลคนหนึ่งในพระคมัภีร และเขยีนชือ่ของบคุคลนัน้บนบตัรใบหนึง่ บน

บัตรอีก 2 ใบใหเขียนเหตุการณหรือกิจกรรมหนึ่งอยางที่เกี่ยวของกับบุคคลคนนั้น บนบัตรอีก 2 ใบใหเขียนคํา

พูดหรือคําสอนที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น

 4. หยบิบตัร 5 ใบชุดท่ีสองมา และทาํดวยวธิีการเดยีวกนั โดยใชบคุคลอ่ืน ทาํเชนน้ีตอไปจนกระทั่งบตัร

ทั้ง 50 ใบไดถูกทําใหมีรายละเอียดเรียบรอย                  

 ทํางานเปนกลุมเพ่ือ:

 5. แผบัตรทั้งหมดท่ีทีมของทานทําขึ้นมา วางหงายหนาข้ึน เพ่ือทุกคนสามารถมองเห็นมัน

 6. ศกึษาบัตรเปนเวลา 3 นาที เพื่อทานจะไดความคิดดีๆ จากเนื้อหาของมนั

 7. หลังจากที่ทุกคนดูบัตรแลว หยิบบัตรข้ึนมาคละบัตรเหลานั้นเขาดวยกัน และเอาบัตรเหลานั้นใหแก

คนหนึ่งซ่ึงจะเปนคนแจก

 8. พูดคุยกันและตัดสินใจวาคนแจกควรจะทําอะไรกับบัตรเหลาน้ันเพ่ือสรางเกมขึ้นมา (เขาควรจะวาง

มันลงตรงกลางบริเวณที่เลนหรือไม  เขาควรแจกบัตรใหแกทุกคนๆละ 3-10 ใบหรือไม เขาควรแจกบัตรใหคน

อ่ืนๆทุกคนยกเวนตัวเขาเองหรือไม)

 9. ตัดสินใจวาบัตรที่วาง 2 ใบน้ัน ควรจะถูกใชหรือไมและใชอยางไร

 10. เลนเกม 1 ครั้ง

 11. ปรับปรุงเกมหลังจากการพูดคยุกันวามันยุตธิรรม สนุก และทาทายหรือไม

 12. เลนเกมใหมอีกครั้งตามที่ทานปรับปรุงมัน

 13. เมื่อเกมยตุิธรรม สนุก และทาทาย ใหตั้งชื่อหรือสัญลักษณใหเกมของทาน

 14. แบงบัตรกัน ใหแตละคนเขยีนชือ่ หรอืทาํสัญลกัษณทีด่านหลงัของบัตรแตละใบ เพือ่ระบุวาเปนบัตร

ของทาน

 15. ตอไป พูดคยุกันและเขียนคาํสัง่สําหรับวธิกีารเลนเกม จาํไววาคนอืน่ซ่ึงเหน็เกมนี้เปนครั้งแรกจาํเปน

ตองรู

 ช่ือของเกม

 จดุประสงค: ทานควรพยายามทําอะไรเพ่ือจะไดชนะ

กติกาสําหรับวิธีการเลน

ผูคดิเกม เขียนรายช่ือของพวกทาน

 16. รอจนกระทั่งคนอ่ืนๆทุกคนในหองมาถึงจุดนี้เชนกัน แลวแลกเปลี่ยนเกมไพกัน และเลนเกมของซ่ึง

กันและกันตามคําสั่งท่ีเขียนไว
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 17. เขียนรายงานเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกทีมเก่ียวกับเกมของเขา เขียนบนแผนกระดาษเก่ียวกับ

ส่ิงที่ทานชอบ และสิ่งที่ทานไมชอบ ใหคําแนะนําวาควรปรับปรุงคําส่ังอยางไร

 18. พบปะกับทีมอ่ืนและแลกเปล่ียนความคดิเห็นกัน

 19. กลับไปยังกลุมแรกเร่ิมของทาน และทําการเปล่ียนแปลงสิ่งที่จาํเปน ที่กลุมอ่ืนแนะนําไว

 20. แลวทําบัตรใหมสําหรับใบที่ยากเกินไปสําหรับคนอ่ืนที่จะอาน ทําความสะอาดเกมไพ และคําส่ัง

ของทาน เก็บทุกอยางใสถุงพลาสติก

 21. ทําเกมตัวอักษรใหเปนชั้นๆ เก็บมันไวที่ศูนยเกม เพ่ือใชสําหรับทบทวน หรือแบงปนกับระดับชั้น

อ่ืนๆ หัวขออ่ืนๆ สําหรับบัตร อาจจะรวมถึง ขอความเชื่อ พระบัญญัติ    ศีลศักดิ์สิทธิ์ นักบุญ และอื่นๆ

ฝกการทําตามคําสั่ง

 รวบรวมดินสอสี 7 สี: สีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีสม สีดํา และสีเขียว ทําสําเนาใบงาน ที่พบใน

หนา 41 ใหม ถามเด็กๆวาพวกเขาตองการใหออกคําสั่งคร้ังละก่ีคําสั่ง เร่ิมดวย 1 หรือ 2 และทําจนถึง 3 อาน

ขอความแตละขอชาๆ และขอใหเด็กๆทําสิ่งที่เขา /เธอไดยินทานพูด

 1. ระบายวงกลมเล็กดวยสีนํ้าเงิน

 2. ทาํเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส

 3. ใสวงกลมรอบรูปสามเหล่ียมรูปเล็กโดยใชดนิสอสีเขียว

 4. เขียนเลข 2 ในรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาดวยดินสอสีเหลือง

 5. ระบายสามเหลี่ยมรูปเล็กดวยสีสม

 6. เขียนชื่อของทานในสี่เหลี่ยมผืนผารูปใหญดวยดินสอสีดํา

 7. วาดภาพสามเหลี่ยมสีเขียวในวงกลมรูปใหญ

 8. ในแถบสีมวงในสามเหลี่ยมรูปใหญ

 9. ใสเสนสีแดงใตสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก และระบายสีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ใหเปนสีมวง

 10. วาดส่ีเหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองรอบวงกลมรูปเล็ก                    

 ใหเด็กๆประเมินผลงานการฝกทักษะการทําตามคาํสั่งของพวกเขา โดยการใส A, B, C, D บนหนา

กระดาษ เพ่ือบงบอกวาพวกเขาฝกทักษะไดดเีทาใด

เปล่ียนแปลงคําสั่งหองเรียน

 อกีทางเลอืกหนึง่สําหรบัการฝกทาํตามคาํสัง่ในหองเรยีน คอืเปลีย่นวธิกีารท่ีทานนาํเขาสูการมอบหมาย

งาน ตัวเริ่ม 2 ตัวนี้สามารถใหความหมายใหมแกคําพูด “เรามาเริ่มบทเรียนของเรากันเถอะ” แทนที่จะพูดวา 

“หยบิกระดาษขึ้นมา และเขยีนชื่อบนนั้น” ลองพูดเชนนี้แทน “วนัน้ีฉันตองการใหทานฝกการทาํตามคาํสั่ง 3 คาํ

ส่ัง รอจนกวาทานไดยนิครบทั้ง 3 คาํส่ังแลวจึงคอยเริ่มงานของทาน”

 1. เขียนชื่อของหนงัสือเลมแรกของพระคมัภีร บนบรรทัดบนสุดของกระดาษของนักเรียน

 2. เขียนชื่อของบุคคลในพระคัมภีรซึ่งสรางเรือโนอาห บนบรรทัดที่สอง

 3. หาความหมายของคําวา  “ศีลศักดิ์สิทธิ์”  ในหนังสือเรียนของทานและเขียนลงบนกระดาษ
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ทําจุลสารวิธีดําเนินการ

 ทําหนงัสือจลุสารชือ่วา “วธิกีารดาํเนนิการสิง่ตางๆในหองเรยีนของเรา” หรอื “วธิดีาํเนินการส่ิงตางๆใน

ครอบครัวของเรา” ขอความชวยเหลือนักเรียนที่อายุมากกวาใหเตรียมรายการของคําแนะนํา สําหรับกิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งหมดของกิจกรรมตอไปนี้

 1. คาํแนะนําสําหรับครูที่มาแทนควรรู

 2. คาํแนะนําเก่ียวกับวิธีการตอนรับสมาชิกใหมของหองเรียน

 3. คาํแนะนําเก่ียวกับการดูแลหองเรียน หรือสัตวเล้ียงของครอบครัว

 4. คาํแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือยายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ในกรณีเกิดไฟไหม

 5. คาํแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตนในระหวางพิธีมิสซา

 6. คาํแนะนําเก่ียวกับวิธีการทํางานบาน

 7. คาํแนะนําที่ผูใหญใหบอยมากที่สุด

แผนกระดาษ “ฉนัลืม”

 กิจกรรมนี้คิดขึ้นโดย Mary Jo Malm  สงจดหมายลักษณะคลายกันกับขางลางนี้ไปบาน ทานจะพบ

สําเนาตัวอยางของแผนกระดาษ “ฉันลืม” ดานลางนี้

เรียน ทานผูปกครอง

 ปนี้บุตรหลานของทานกําลังจะทํางาน เรื่องทักษะความมีวินัยในตนเอง ในการทําตามคาํส่ัง เพ่ือชวย

ใหเดก็ๆทุกคนเรียนรูทักษะนี้ ฉันจะใชแผนกระดาษ”ฉันลืม”

 อาจมีโอกาสที่บุตรหลานของทานลืมนําส่ิงของจําเปนมาโรงเรียน หรือชั้นเรียน เพื่อจดจําในการ   ทํา

ตามคําสั่งขามคนื หรือจากอาทิตยหนึ่งไปอาทิตยถัดไป เปนทักษะที่ยากสําหรับนักเรียนในช้ันประถม      เมื่อ

บตุรของทานลืมสิง่ของ แผนกระดาษทีแ่นบมาพรอมนีจ้ะถกูสงถึงบาน มนัจะบอกทานถึงส่ิงทีเ่ขา/เธอไดลืม และ

ขอใหทานลงนามในแบบฟอรม และสงกลับในชวงเวลาถัดมา แบบฟอรมจะถูกเก็บในแฟม  เอกสาร ชวงปลาย

ภาคเรียน แบบฟอรมเหลานั้นจะถูกสงคืนใหแกเด็กๆ

 จะไมมใีครถกูลงโทษหรอืถูกปรบั หากเขามแีผนกระดาษจาํนวนมาก เดก็ทกุคนเรยีนรูทกัษะความมวิีนยั

ในตนเอง ในระดับของตนเอง เด็กๆจะแขงขันกับตนเองเทานั้น พวกเขาจะไดรับการชวยเหลือใหลดจํานวนของ

แผนกระดาษที่เขาไดรับ และคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการที่จะเขาใจทักษะนี้จะถูกจัดเตรียมใหอยางละเอียด 

 ทานสามารถชวยบตุรของทานเรียนรูทักษะนี้โดย :

 1.  ปฏิเสธที่จะนําส่ิงของที่ถูกลืมมาใหที่โรงเรียน และปลอยใหเขา/เธอรับผลที่จะเกิดขึ้น จากการกระ

ทําของเขา/เธอตามธรรมชาติ

 2.  กระตุนใหบุตรของทานวางสิ่งของใกลประตูหนาบาน

 3.  ยอมรับวาการทําตามคาํสัง่เปนระยะเวลานาน เปนทักษะทีย่ากตอการเรยีนรู คนทกุคนมโีอกาสลืม

สิง่ตางๆได การเรยีนรูดวยการจัดการโดยการใชระบบเปนส่ิงจาํเปน  ดงันัน้ ทานอาจตองการฝกทกัษะของการ

ทําตามคําสั่งท่ีบานดวยตัวของทานเองดวยแผนกระดาษ “ฉันลืม”

 ดวยความนับถือ
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ใชบทประพนัธ

 ผูใหญออกคําส่ังหลายครั้งตลอดทั้งวัน ใหอานบทประพันธตอไปนี้ ใหเด็กๆของทาน ขอใหพวกเขาคิด

เก่ียวกับคําสั่งอื่นๆที่เขาไดยิน ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือสอนบทเรียนเก่ียวกับชีวิตแกพวกเขา กระตุนเด็กที่มีอายุ

มากกวา และตัวทานเองใหคิดบทประพันธเพิ่มเติม

 ระวงัซปิเส้ือโคท

 ฉนัมีขอมูลบางอยาง

 ซ่ึงฉันคิดวาทานทั้งหลายควรทราบ

 มันตองจัดการกับซิป

 บนเส้ือผาที่ทานสวมกันหิมะ

 เมื่ออากาศเริ่มหนาว

 และลมก็เริ่มพดั

 อยาดึงซิปเสื้อโคทขึ้นอยางรวดเร็ว

 มิฉะนั้น นํ้าตาของทานจะเริ่มไหลริน

 ทานจะเมมริมฝปาก ฉันขอบอก

 มิฉะนั้นทานจะรูดโดนคอ โอ ไม

 อยารูดซิปเส้ือโคทของทานอยางรวดเร็ว

 เมื่อทานรูดซิปเส้ือโคท ใหรูดชา ชา

  - Christine Marie Rhytarsyk

แผนกระดาษขอมูล “ฉันลืม”

วันที่.............................                                               ภาคเรียนท่ี 1.... 2..... 3...... 4......

ฉันไดรับ.......................................................ของฉันวนันี้ เมื่อฉนัไมไดนาํสิ่งของนีไ้ปโรงเรยีน  ฉนัไม

สามารถทําตามคาํสั่งเปนระยะเวลานาน  ฉันกําลังดาํเนินการเพ่ือปรับปรุงทักษะนี้ คณุครูของฉัน

กําลังชวยฉันในการฝกและฉันรูวาฉันสามารถพัฒนาได

ลายมือชื่อนักเรียน....................................................

ลายมือชื่อผูปกครอง.................................................
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ฝกการทําตามคําสั่ง
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บทท่ี 3                   ทกัษะพื้นฐาน

การถามคําถาม

“กษัตริยชาวยิวที่เพ่ิงประสูติอยูที่ใด” (มัทธิว 2:2)

การไตรตรอง : ขาพเจาสอนเด็กๆ ใหใชคําถาม เพื่อทําใหความเชื่อของเขาลึกซึ้งมากขึ้น 
และอยากรูอยากเห็นเหมือนนักปราชญอยางไร

คําถามที่ดีคอืคําถามที่ คนที่ถามคําถามที่ดี

1. ไมเคยถูกถามมากอน

2. ผูพูดยงัไมไดบอกเราเกี่ยวกับมนั

3. ผูอ่ืนอาจตองการคําตอบดวย

4. ทําใหผูพูดรูสึกสบายใจ และไมรูสึกอึดอัดใจ

5. ชวยทําใหคนคิด

6. ทําใหการสนทนาอยูภายในหัวขอนั้น 

  ใชคําวาใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร และทําไม 

  เพ่ือเริ่มประโยคของเขา

  คนหาขอมูลมากขึ้น

  พูดอยางสุภาพ

  ควบคุมการสนทนาใหอยูในรองรอย

  พูด “ฉันไมรูคําตอบ แตตองการที่จะรู”

  ไมถามคําถามที่ทําใหไขวเขวจากหัวขอเรื่อง

  ไมถามคําถามที่ถูกถามไปแลว

  ไมถามคําถามที่แสรงทําเปนการบอกเลา

  ไมถามคําถามที่เปนการถวงเวลา
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ใหเตรียมพรอมเพ่ือ

ฟงบทอานจากพระวรสาร  หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และ

รูสึกรางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอน

คลาย สังเกตวาแขนและศรีษะของทานรูสกึหนกั  การหายใจของ

ทานชาลง

 วันนี้เราจะเดินทางยอนกลับไปในชวงเวลาการประสูติ

ของพระเยซูเจา พระนางมารีย  โยเซฟ และพระเยซูเจา ทั้งหมด

อยูในคอกสัตว ในคอกสัตวมีวัว และแกะ มีฟางหญา และที่

สําหรับพระนางมารียวางพระเยซูกุมาร

 ในระยะทางไกลออกไป คนเล้ียงแกะกาํลังเฝาฝงูแกะของ

เขาอยู ทนัใดนัน้มแีสงสวางจาปรากฏขึ้นรอบตวัพวกเขา พวกเขา

รูสึกตกใจกลัว ทูตสวรรคองคหนึ่งมาปรากฏตอหนาพวกเขา พลางกลาววา “อยากลัวเลย เรามขีาวด ีคืนนี้พระ

ผูชวยใหรอดจะทรงบังเกิดเพ่ือทาน คอื พระคริสตเจา จงไปเฝาพระองคเถิด” คนเล้ียงแกะฟงและปฏิบัติตาม

 ขณะนี้ ทางทศิตะวนัออกมีปราชญ สามองคซึ่งศกึษาพิเคราะหเรื่องดวงดาว พวกเขาเห็นดาวสวางจาซึ่ง

ไมเคยเห็นมากอน กําลงัสองแสงทางทศิตะวนัออก พวกเขาออกเดนิทางจากบานเกิด และมุงหนาไปยงัทศิของ

ดาวดวงนั้น มันนําพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพวกเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขามีคาํถามมากมาย จง

ฟงอยางต้ังใจในส่ิงที่พวกเขากําลังถาม

 ทานไดยินพวกเขาพูดหรือไมวา “ทารกที่จะเปนกษัตริยของพวกทานอยูที่ใด พระบุตรของพระเจาจะ

ทรงบังเกิดที่ใด พวกเขาถามอะไรอื่นอีก

 เมื่อพวกทานไดยินคําถามของพวกเขา สองหรือสามขอ คอยๆ ลืมตาขึ้น แลวหยิบสมุดบันทึกการ

ไตรตรองของทานขึ้นมา และเขียนคําถามน้ัน วาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็น

 เมือ่เดก็สวนใหญทาํคาํถามและวาดภาพของเขาเสรจ็แลว ขอใหพวกเขาแบงปนคาํถามของพวกเขา จาก

นั้นพวกเขาสามารถดูรูปภาพของเขา และบรรยายส่ิงที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยิน

รวมการอภิปราย

  เขียนคําถามที่แบงปนกันทั้งหมดบนกระดาน

  อานเกณฑสําหรับคําถามที่ดีใหเด็กๆ ฟง และใหเขาระบุคําถามซ่ึงเขาเกณฑแตละขอ ใหทํา

 เครื่องหมายดวยตัวอักษร a, b, c, d หรือ e เพ่ือระบุเกณฑ

  สรุปการอภิปรายโดยการบอกนักเรียนใหทราบวามันสําคัญเพียงใดสําหรับพวกเรา ที่คนอยาง

 ปราชญท้ังสามคนรูสึกเต็มใจถามคําถาม และมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับโลกของพวกเขา      

 เราสามารถใชเกณฑเดียวกับสิ่งพวกเขาทํา เมื่อเราถามคาํถาม
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ขั้นการปฎิบัติ

 แตละครั้งที่ทานอยากรูอยากเห็นอะไรบางอยางในปจจุบันนี้ พยายามใชเกณฑนี้เพ่ือจะไดคําถามที่ดี

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 การถามคาํถามเปนทกัษะความมวีินยัในตนเองขั้นพืน้ฐาน ซึ่งหมายความวา มนัจะเปนส่ิงที่ยากสาํหรบั

เด็กระดับอนุบาลถึงเกรด 3 ที่จะทําดวยตนเองโดยไมมีการกระตุน

 เมื่อเราถามคําถาม เรารอใหผูที่พูดอยู พูดใหจบเสียกอน เราคิด: ฉันอยากรูอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดได

พูด ฉันจะวางเกณฑความคิดของฉันอยางไร เพื่อฉันจะไดใชคําที่ถูกตอง ฉันรูเกณฑสําหรับคําถามที่ดีหรือไม

 กระตุนคําถามดวยทาทาง และนํ้าเสียงของทาน พูดวา “ถามคําถามฉันไดทุกคําถามท่ีทานมีเก่ียวกับ

หัวขอนี้” แทนท่ีจะพูดคําวา “มคีาํถามอะไรไหม” หลีกเลี่ยงการถามคําถามซึ่งสามารถตอบไดดวยคาํเพียงคํา

เดียว หรือ “ใช” และ “ไมใช” ปลอยใหมีเวลารอหลังจากการถามคําถาม มันเปนการปฏิบัติที่ดทีี่บอกเด็กๆ วา

ทานกําลังจะนับถึง 20 กอนที่ทานจะใหถามคาํถาม หรือตอบคําถาม นับจากหนึ่งถึงสิบเจ็ดในใจ พูดออกเสียง 

สิบแปด สิบเกา ยี่สิบ แลวเรียกคนที่ยกมือขึ้น

เทคนิคการถามคําถาม

 บางครั้งผูใหญไมไดสงเสริมเด็กๆ ใหฝกทักษะการถามคําถาม เพราะวาขณะที่เด็กๆ กําลังฝกทักษะนี้ 

พวกเขาไมรูวิธทีีจ่ะทาํใหด ีแลวผูใหญรูสึกตกหลมุพรางหรอืตดิขดั ทานสามารถแสดงใหเดก็ๆ เหน็วาผูใหญรูสกึ

ไมสบายในการจัดการกับคําถามสวนใหญ โดยการใชเทคนิคเหลานี้ 

  “ ฉันขอไมตอบคําถามนี้” หากทานไมตองการตอบคําถามหรือไมแนใจถึงวัตถุประสงคเบ้ืองหลัง

คําถามนั้น ถามวา “ทานตองการทําอะไรกับขอมูลนี้” หรือจะใหตรงประเดน็มากขึ้น “ นั่นเปนเรื่องสวนตวัมาก 

ถาทานตองการรูคําตอบจริงๆ เราสามารถคุยกันเปนการสวนตัว เมื่อไรจะเปนเวลาที่สะดวกสําหรับทานจะมา

พบฉัน”

  การกดดนัเพ่ือคาํตอบ เมือ่เดก็ๆ กดดนักบัคาํถาม และทานไมตองการโตแยง หรอืใหเหตผุล  ใหถาม 

“ทานตองการใหฉันพูดอะไร” หรือ “ทานคดิอยางไร”  หรือ “ทานรูวาฉนัคดิอยางไร ทานคดิวาฉนัจะพูดอะไร”

  คําตัดสินสุดทาย เมื่อใครคนใดคนหน่ึงตองการเปนคนพูดสรุปตัดสิน หรือตองการโตแยงตอไป 

โยนลูกบอลใหพวกเขากอนที่ทานจะปะทะกับจุดที่ผิดหวัง ตัวอยางเชน “Mark ทําไมทานไมสรุปในประเด็นนี้ 

ทานไดยินแลวทุกคนพูดวาอะไร”

  การใหคําตอบซึ่งไมเปนที่ชื่นชอบ หากทานตองการใหเด็กๆ รูวาคําตอบของทาน อาจจะไมสัมพันธ

กับสิ่งที่เขาตองการไดยนิ เตรียมปองกันความไมพอใจลวงหนา “ฉันกําลังจะพูดอะไรบางอยางในตอนนี้ และ

พวกทานอาจไมชอบคําตอบของฉัน ฉันหวังวาพวกทานจะสามารถยอมรับมนั และหยุดการถามคาํถาม

  ถาสมมุติวา   เด็กๆในระดับประถมปลายชอบ คําถาม “ถาสมมุติวา............. ” ครูหลายคนปด

ประกาศมวนกระดาษยาวไวในหอง พวกเขาตั้งช่ือมันวา “สมมุติวา..........” ขณะที่คําถามเหลานี้ปรากฏขึ้นมา 

ใหเขยีนคาํถามบนมวนกระดาษไวเพื่ออภิปรายตลอดท้ังเดอืน สามารถขอใหเดก็ๆรวบรวมขอมลู และสอบถาม

คนอื่นๆที่อยูนอกโรงเรียนเกี่ยวกับหัวขอนั้น กําหนดเวลาเปนชวงๆ สําหรับขอมูล หรือความคิดใหมๆ ท่ีจะถูก

นํามาอภิปรายเก่ียวกับ “ถาสมมตุิวา.............” ที่เขียนรายการไวบนมวนกระดาษของทาน
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5 รูปแบบของคําถามที่ควรหลีกเลี่ยง

 รูปแบบของคาํถามเหลานี้ควรหลีกเล่ียง :

 1.  คําถามที่รูคําตอบอยูแลว ตวัอยาง การถาม “  ทานทําอะไร” เมื่อทานเห็นเหตุการณนั้น

 2.  คําถามที่ขึ้นตนดวยคาํวา”ทําไม” เด็กๆซึ่งยังไมไดรับการพัฒนาในการไตรตรองการคิด อาจจะไมรู

วาทําไม คนอ่ืนๆอาจจะไดรับโอกาสในการหาเหตผุลที่หลีกเล่ียงผลที่จะเกิดตามมา  การพูดสิ่งที่ทานเห็นหรือ

ไดยิน และถามวาส่ิงนั้นเกิดขึ้นอยางไรจะดีกวา

 3.  คําถามที่ดูเหมือนจะเหยียบยํ่าคนอื่น  ตัวอยางเชน “ทานไมสามารถทําอะไรถูกตองบางเลยหรือ”

 4.  คาํถามที่ไมปลอยใหมตีวัเลือก เชน ขอเสนอทีย่ืน่ใหอีกฝายหนึง่ปฏบัิตติามโดยเดด็ขาด  หรอืคาํถาม

ที่ไมสมเหตุผล

 5.  คาํถามที่ขึน้ตนดวย “ ทานตองการที่จะ.........หรอื” นกัเรยีนระดับชัน้ประถมปลายและมธัยมตน มกั

จะถูกหลอกลอใหตอบคําถามดวยคาํตอบที่เปนดานลบ

วิธีการที่ไดผล

 เมื่อ Miss Przybocki เริ่มการสอนทักษะความมวีินยัในตนเองครั้งแรก เธอใชบทเรยีนหนึ่งบทตอสปัดาห  

นกัเรียนในระดบัเกรดสองของเธอเรียนรู 6 ขั้นตอนในการฟง และวธิีทาํตามคาํสั่ง พวกเขาทาํสมุดบันทกึทกัษะ

แฝง และบันทึกสิ่งท่ีพวกเขาตองการจาํเก่ียวกับทักษะทุกครั้งท่ีไดรับการสอนบทเรียนใหม

 นอกจากนั้น Miss Przybocki ทําภาพพลิกสําหรับชั้นเรียนของเธอ ทุกครั้งที่เธอสอนบทเรียน เธอมักจะ

วาดภาพ หรือเขียนคําสําคัญ หรือความคดิ ที่เธอตั้งใจจะทบทวนหลายๆครั้งระหวางปการศึกษา ในหนาหนึ่ง

ของภาพพลิก เธอบันทึกเก่ียวกับกฏเกณฑสําหรับคําถามที่ด ี ดวยความชวยเหลือของเดก็ๆ รายการที่ถูกระบุ

ไวมีดังนี้

 คําถามที่ดีคือคําถามที่ : 

  ผูพูด/วิทยากรยังไมไดตอบมัน

  ยังไมถูกถามมากอน

  คนอื่นๆตองการไดรับคําตอบดวย

  เริ่มตนดวยคําที่ถามขอมูล ใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร .....(W, H question)

  จะไมทําใหผูพูด /วิทยากรขายหนา

  ตรงกับหัวขอ

  Ms Przybocki ใชแผนภาพพลิก เมื่อใดก็ตามที่คนใดคนหนึ่งในหองฉลองวันเกิด เด็กคนนั้นจะถูกเชิญ

ใหนั่งรับเกียรติที่เกาอ้ีวันเกิดในหองเรียน เด็กผูชาย/ผูหญิงที่มีวันเกิดจะถูกเพ่ือนๆรวมชั้นเรียนถามคาํถาม 10 

ขอ คําถามนั้นตองเขาเกณฑลักษณะของคาํถามที่ดี เมื่อคําถามท้ังหมดถูกถามและตอบแลว ครูขอใหเด็กที่เกิด

วันนั้น บอกเพ่ือนๆถึงข้ันตอนการปฏิบัติหนึ่งข้ันที่เขาตองการใหกลุมทํา 10 ครั้ง เด็กคนหนึ่งในหองตองการให

นกัเรยีนในชัน้ถูหนาทองของพวกเขาดวยมอืขางหนึ่ง และถบูนศรีษะดวยมอือกีขางหนึ่ง 10 ครั้ง  เดก็อีกคนหนึ่ง

ตองการใหเพื่อนๆในชั้นจับมือกับนักเรียน 10 คน เพ่ือสันติภาพ  ในท่ีสุดนักเรียน  ทั้งชั้นรองเพลงอวยพรวัน

เกิดใหนกัเรียนคนนั้น
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 กับหองเรียนที่มีนักเรียน 28 คน Ms Przybocki ยํ้าใหแนใจวา ทักษะความมีวินัยในตนเอง เก่ียวกับ

การถามคําถาม ไดถูกทบทวน อยางนอย 20 คร้ัง หรือมากกวานั้นใน 1 ป นอกเหนือจากนั้น กิจกรรมนั้น เปน

กิจกรรมท่ีนาพึงพอใจ  ดงันั้นเด็กๆจึงรวมในการฝกทักษะนั้น ดวยประสบการณท่ีพวกเขาตั้งตาคอย

กิจกรรม
บัตรคําถาม

 เพ่ือสงเสรมิใหเดก็ๆ ถามคําถาม ทําบตัรคาํคาํถามตัง้ไว บนบัตรแตละใบเขียนคาํหนึง่คําใดของคาํเหลา

นี้ 1 คํา : .ใคร  อะไร  เม่ือไร 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 ใสเครื่องหมายคาํถามบนไมไอสครีม หรือแผนกระดาษแข็ง บอกเดก็ๆวา ทานจะขอไมคําถาม 1 อัน 

ทุกครั้งท่ีพวกเขาตองการใหคาํถามไดรับการตอบ เตือนพวกเขาใหคิดอยางรอบคอบ เพราะวาหลายๆ คําถาม

พวกเขาจะสามารถตอบไดดวยตนเอง

 เมื่อไมของพวกเขาถูกสงคืนไปจนหมด พวกเขาจะตองพยายามตอบคําถามของตนเอง จนกระทั่งถึง

เวลาแจกไมคาํถามอีกคร้ัง กําหนดความยาวของเวลาใหเหมาะสมกับวัยของพัฒนาการของเด็ก

ถามคําถามหรือไมถาม

 ชวยนกัเรยีนช้ันประถมปลายตดัสนิใจวา คําถามใดท่ีพวกเขาสามารถตอบดวยตนเอง ขอใหพวกเขาฟง

เปนเวลา 1 วัน และเขียนคําถามทุกคําถามที่พวกเขาไดยนิเพื่อนๆในหองถาม

 ตอนชวงทายของวัน แบงเด็กๆออกเปนทมีๆ ละ 3 คน ขอใหเขาเปรียบเทียบรายการคําถาม และเขียน

คําถามที่ถูกถามมากที่สุด 10 คําถาม บนกระดาษหนังสือพิมพ ใหแตละกลุมแบงปนส่ิงที่พวกเขาไดยิน แลวก

ระตุนใหนกัเรียนทบทวนรายการคาํถาม และวงกลมคาํถามทกุขอ ที่พวกเขาคดิวานกัเรยีนสามารถตอบไดดวย

ตนเอง  ขอใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาทําโปสเตอรบัญชีรายการคําถามเหลานี้ แขวนโปสเตอรในจุดที่มอง

เห็นไดชัดเจนสําหรับเด็กๆ ที่จะเริ่มตรวจคําถามที่พวกเขาไดถาม
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วงลอคาํถาม

 ใชตวัอยางดานลางสรางวงลอคําถามโดยใชกระดาษแข็ง และแกนหมุนโลหะ ใชวงลอเพื่ออนุญาตให

เดก็ๆ สัมภาษณซึ่งกันและกนัเมื่อมชีั่วโมงเรียน หรอืการพบปะกนัในครอบครัว หรือเวลาอ่ืนใดเมื่อทานตองการ

เขารวมในการอภิปรายที่มีการจดัเตรียมขึ้น

ใชนิทานเพื่อสอนเกี่ยวกับคําถาม

 อานเรื่องน้ีใหเด็กๆฟง:

 ลูกนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งรบเรานกเคาแมวแกที่ฉลาดตัวหนึ่งดวยคําถาม มนัถามวา “ทําไมชางมจีมกูยาว 

และขาใหญเทอะทะอยางนั้น แตของฉันเล็กนิดเดียวละ”

 “อยารบกวนฉัน” นกเคาแมวตอบ

 “ทําไมกระรอกจึงมหีางนุมเปนพวง และฉันไมมีขนมากเชนนั้นบนตัวของฉันทั้งตัว”

 “หยุดเปนตัวรบกวนเสียที” นกเคาแมวพูด

 “ทําไมลูกสุนัขจงึว่ิงไลตามแมว แตสิ่งที่ฉันไลตามคอืนกอ่ืนๆละ”

 “เงียบเสียง” นกเคาแมวพูด

 “ทําไมลาจึงมีเขา แตฉันไมมีแมกระทั่งตอเล็กๆเลยละ”

 “ฉันบอกวาใหหยุด” นกเคาแมวพูดดวยนํ้าเสียงท่ีโมโหมาก “อยารบกวนฉันอีกนะ”

 “ทําไมผูใหญคนอ่ืนๆทั้งหลายตอบคําถามเด็กๆ เมื่อพวกเขาถาม แตทานไมเคยตอบฉันเลย ทานพูด

แคเพียง “ไปใหพน อยารบกวนฉัน”

 “เพราะวาเธอไมไดถามคําถามจริงจงันะสิ” นกเคาแมวพูดอยางคอนขางจริงจัง “เธอเพียงแตอิจฉาคน

อ่ืนๆทุกคนเทานั้น”
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 ทีนี้ถามเดก็ๆ: พวกเธอคิดวานิทานนี้มจุีดมุงหมายอะไร หากตัวละครในนทิานเปนมนุษย แทนที่จะเปน

สัตว คําถามอะไรที่คนจะถาม ตัวอยางบางอยาง คือ:

  ทําไมพ่ีสาวของฉันมีผมสีทองสวยงาม และผมของฉันเปนสีนํ้าตาลทึมๆคลายหนู

  ทําไม Joe สูงเกือบ 6 ฟุต และฉันสูงเพียง 5 ฟุต 7 นิ้ว

  ทําไมแมของ Tonya จึงอนุญาตใหเธอออกนอกบานจนเลยเท่ียงคืน และฉันตองกลับบานภายใน

เวลา 5 ทุม

คําถามแยกแยะ/จัดประเภท

  แจกสาํเนาเกมทายปริศนาตอไปนี้ใหเดก็ๆ ขอใหพวกเขาถามคาํถามซึ่งสามารถตอบดวยคาํตอบ “ใช” 

หรอื “ไมใช” หรือ “ไมเปนไร” เพ่ือพยายามแกปริศนา เก็บรองรอยของคาํถามทีถ่ามแลวโดยการจดลงบนแผน

กระดาษภายใตหัวขอ ใช  ไมใช หรือ ไมเปนไร

เกมปริศนา

ทุกๆ เย็นชายคนหนึ่งกลับบาน หลังจากการทํางานและเขาไปในลิฟตที่หอง

ชุดของเขา ทุกๆ เยน็เขากดปุมสําหรับชั้นที่ 3 ขึ้นไปชั้น 3 ออกจากลิฟต แลว

เดินขึ้นบันไดไป 7 ชั้น เพื่อไปถึงหองชุดของเขา ทุกๆเชาเขาเขาลิฟตท่ีชั้น 10 

และกดปุมสําหรับชั้นหนึ่ง เขาลงลิฟตมา แลวออกจากหองชดุของเขาและไป

ทํางาน ทานจะอธิบายพฤติกรรมแปลกประหลาดนี้ของเขาอยางไร

 อนุญาตใหเด็กๆ ถามคําถามจนกระทั่งมีเด็กคนใดคนหนึ่ง เขาใจวาชายคนนั้นเตี้ยมาก และสามารถ

เอ้ือมมอืถึงปุมที่ตํ่าสุดของลิฟตเทานั้น อภิปรายรวมกันวาคําถามใดที่ชวยแกปริศนาไดมากท่ีสุด

ใชลูกเตาคําถาม

 สรางลูกเตาคําถามขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อชวยใหเด็กๆ เรียนรูคําและประเภทตางๆ ที่เก่ียวของกับบทเรียน

เกี่ยวกับศาสนาของเขา ใชลูกเตากระดาษแขง็ ขนาด 3” X 3” หรอื 4” X 4” หรือใชกอนไมสําหรับกิจกรรมนี้ ตดิ

คําหนึ่งคําที่ท้ัง 6 ดานของลูกเตา  ขอใหเด็กๆ โยนลูกเตา ใชคําที่ปรากฏอยูดานบนของลูกเตา เพื่อถามคําถาม 

หัวขออาจประกอบดวยพระคัมภีร  ศีลศักดิ์สิทธิ์ นักบุญ พระบัญญัติ 10 ประการ และบทภาวนา

วันเกิดคนมีชื่อเสียง

 ทาํการฉลองวนัเกิดเปนประจําตามแบบที่ Ms Przybocki ทาํในเรื่องหนา 46 ใหคนท่ีมชีื่อเสยีงที่มวีนัเกิด

นั้นนั่งบนเกาอ้ีวันเกิด ทบทวนกับนักเรียนในชั้นถึงกติกาสําหรับการถามคําถามที่ดี ขอใหเดก็ๆถามคาํถามของ

คนที่มีชื่อเสียงที่มีวันเกิดคนนั้น 10 ขอ บันทึกคาํตอบบนแผนกระดาษวันเกิดคนมีช่ือเสียงดวยชื่อและรูปภาพ

ของคนนั้น
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กลองคําถาม

 บอกกับเด็กๆวาทานจะสอนเก่ียวกับคําถามแบบตางๆ ที่เราสามารถถามเกี่ยวกับความเชื่อของเรา 

เขียนคําถามแตละขอบนกระดาน หรือกระดาษหนังสือพิมพ หรือบนแผนภาพพลิก คําถามแบบตางๆดังตอไป

นี้สามารถนํามาแนะนําได:

 1.  คาํถามเก่ียวกบัพระคมัภรี: ใครเปนผูนาํประชากรของพระเจาพนจากการเปนทาสในประเทศอียปิต

 2.  คําถามเกี่ยวกับความเชื่อ : ชื่อของพระมารดาของพระเยซูเจาคืออะไร

 3.  คาํถามเก่ียวกับศลีศกัดิ์สทิธิ์: ศลีศกัดิ์สิทธิ์ใดทําใหเราเปนลูกของพระเจา และสมาชิกของครอบครัว

ของพระเจา

 4. คาํถามเก่ียวกับพระบญัญตั ิ10 ประการ พระบัญญตัปิระการใดที่บอกเราไมใหตอสู หรือทํารายผูอื่น 

 แสดงสิ่งของ 6 - 8 อยาง ที่สัมพันธกับคําถามขางตน ใหโอกาสแกเด็กๆในการดูส่ิงของแตละชิ้น แอบ

เอาส่ิงของชิ้นหนึ่งใสในกลองคําถาม และเอาชิ้นอ่ืนๆทั้งหมดออกไป ขอใหเด็กๆเลือกประเภท และถามคาํถาม

หนึ่งคําถาม ซึ่งจะชวยใหพวกเขาตัดสินใจวาสิ่งของที่อยูในกลองคืออะไร

การใชบทประพันธ

 อานบทโคลงตอไปนี้ใหเด็กๆ ฟง

         ทานกําลังจะไปไหน

   ทานกําลังจะไปไหน

   อะไรอยูในกระสอบ

   ทําไมทานจะจากไป

   ทานจะกลับมาไหม

   ทานจะไปที่นั่นอยางไร

   ใครจะอยูที่นี่

   ทานบอกไดไหมฉันกลัว

   ดวยดวงตาท่ีนํ้าตานอง

   เมื่อไรที่ทานจะจากไป

   ทําไมทานจึงไมอยู

   ฉันจะทําอะไร

   ขณะที่ทานจากไป

   ฉันมคํีาถามสุดทาย

   ที่จะถามทานไดโปรด......

   ทานจะบอกฉันวาทานรักฉัน

   กอนท่ีทานจากไปไดไหม

                                        Christine Marie Ryktarsyk
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 ขอใหนักเรียนอภิปรายถึงคําตอบที่เปนไปได สําหรับคําถามที่ถูกถามนี้ นักเรียนที่มีอายุมากกวา อาจ

จะแสดงบทบาทสมมุต ิเปนบุคคลในภาพ และใหคําตอบแกคาํถามที่เด็กอายุนอยกวาถาม 

 ชวงนี้กระตุนเดก็ๆใหเขียนบทโคลง ซึ่งบรรทัดแรกเปนหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ : นักเรียนรบเราครู; ลูก

รบเราพอแม; ลูกจางรบเรานายจางของเขา; นกัเรียนรวมชั้นเรียนรบเรานักเรียนคนอ่ืน ; ผูปกครองรบเราลูก
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บทที่ 4              ทักษะพื้นฐาน

การแบ่งปนั

แลวพระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงข้ึน ทรงขอบพระคุณพระเจา แลวทรงแจกจายใหแกผูที่นั่งอยู (ยอหน 6:11)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรยีนของฉันใหเห็นวาของขวัญทั้งหมดมาจากพระเจา 
และมีจุดมุงหมายเพื่อ ใหแบงปนกันอยางไร

มีสิ่งที่เราสามารถแบงปนกันอยู 4 อยาง คนที่แบงปน

1. เวลา: รอใหถึงจงัหวะของเรา  เริ่มงานทันที จํากัด

การสนทนาของเราระหวางเวลาอภปิรายกลุม เพือ่

ใหคนอ่ืนไดพูดดวย

2.  พ้ืนที่: ทางเดิน ระหวางโตะหรือโตะทํางาน และ

พ้ืนที่รวม สนามเด็กเลน หองอาหารกลางวัน ฯลฯ 

เปนสถานที่ที่ตองรักษาความเปนระเบียบทั้งส้ิน 

เพ่ือคนอ่ืนๆสามารถใชไดดวย

3.  คน: ครู เพื่อน และบุคคลที่เปนที่รัก จําเปนตองใช

รวมกับคนอื่น 

4. ส่ิงของ: การใชทรัพยากรทีม่อียูอยางจาํกัดรวมกนั 

และคนืส่ิงของในสภาพที่ดี หรือเหมือน หรือดีกวา

ที่เราพบมัน

  อยูในพ้ืนที่ของเขา

  ใชสิ่งของในสวนที่เปนของเขา

  ทํางานอยางอิสระ

  ใชนํ้าเสียงที่เหมาะสม

  ไมแตะตองผูอื่นหรือสิ่งของของเขา

  ไมทําลายส่ิงของตางๆ

  ไมพึ่งพาครูเทานั้น

  ไมใชเสียงดังเมื่ออยูภายในอาคาร
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ใหเตรียมฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และทําตัวผอน

คลาย รูสกึเทาและขาของทานผอนคลาย สงัเกตวาแขนและศรีษะ

ของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง

 ยอนกลับไป กลับไปยังความทรงจําของทาน นึกภาพใน

สมยัทีพ่ระเยซูเจากาํลงัยนืในทะเลกาลลิ ีกาํลงัรับพธิลีางจากยอห

นบัปติสท  ไมนานหลังจากพิธีลางของพระองค พระเยซูเจาทรง

เสด็จออกไปนอกเมือง ทรงเทศนา และส่ังสอน พระองคทรงทํา

อัศจรรย สําหรับผูที่มีความตองการเปนพิเศษ ประชาชนจํานวน

มากเริ่มมาตดิตามพระเยซูเจา

 วันหนึ่ง ฝูงชนกลุมหนึ่ง ติดตามพระเยซูเจา และบรรดา
ศษิยของพระองค เมือ่พระเยซูเจาเหลยีวไป ดรูอบๆ พระองค  ทรงเห็นวามผีูคนประมาณ 5,000 คน พระเยซูเจา
ทรงตอนรับพวกเขา พระองคทรงตรัสกับพวกเขา ถึงพระอาณาจกัรของพระเจา และทรงรักษาผูเจ็บปวย
 ในเวลาตอมา  ประชาชนเริ่มรูสึกหิว และพวกเขาตองการอาหาร พระเยซูเจาทรงสั่งใหประชาชนเหลา
นั้นนั่งลงเปนกลุมๆ กลุมละหาสิบคน แลวพระองคตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควา ใหหาอะไรใหพวกเขา
กิน บรรดาศษิยจะไปหาอาหารมากเพียงพอ มาเลี้ยงประชาชนจํานวนมากนี้ไดจากที่ไหน พวกเขามองและหา 
พวกเขาพบเพียงขนมปงหากอนกบัปลาสองตวั ซึ่งเดก็ผูชายเลก็ๆคนหนึง่มอียูเทานัน้ เดก็ชายคนนั้นกาํลงัจะนาํ
อาหารกลับบานไปใหแม และนองสาวกับนองชายของเขา แตเมื่อเขารูวาพระเยซูเจากําลังมองหาอาหาร เด็ก
ชายเล็กๆคนนั้น มอบสิ่งที่เขามีอยูใหพระเยซูเจา  พระเยซูเจาทรงรับขนมปงและปลาและแหงนพระพักตรขึ้น
เบื้องบนสวรรค พระองคทรงอวยพระพรอาหาร พระองคทรงบิขนมปงและปลานั้นเปนชิ้นๆ และใสลงในตะกรา 
แลวพระองคทรงสั่งบรรดาศิษยใหแจกอาหารนั้นแกประชาชน ทุกคนกินจนอ่ิม เมื่อพวกเขารวบรวมส่ิงที่เหลือ 
เด็กชายเล็กๆคนนั้น มีอาหารมากกวาที่เขามีในตอนตนที่จะนํากลับไปบานใหครอบครัวของเขา
 นกึภาพของเดก็ชายเล็กๆคนนัน้ในใจของทาน เขาไดทาํอะไร เดก็ชายคนนัน้และพระเยซูเจารูสึกอยางไร 
กับส่ิงทีพ่วกเขาไดทาํ เกบ็ภาพนีไ้วในใจของทาน ขณะทีท่านคอยๆลืมตาข้ึน บดันีใ้หหยบิสมดุบนัทกึการไตรตรอง
ของทานขึ้นมา แลววาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็น หรือไดยนิในระหวางการไตรตรอง
 เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขาดูภาพของเขา และบรรยายส่ิง
ที่เขาไดเห็น หรือไดยนิ

รวมการอภิปราย

  ทานคดิวาเพราะเหตใุดเดก็ชายคนนัน้จงึยอมมอบอาหารทีเ่ขากําลงัจะนาํกลบัไปใหครอบครวัอยาง

 งายดาย 

  เตือนใจเด็กๆ วา ทุกสิ่งท่ีเรามีในชวีิต พระเจาทรงเปนผูประทานใหแกเรา และทุกสิ่งน้ันมีเพ่ือให

 แบงปนกัน พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราสามารถทําสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันของเรา

  เราสามารถทําตามแบบที่พระเยซูเจาทรงกระทํา เมื่อพระองคทรงแบงปนขนมปง และปลากับ

 ฝูงชนไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ปจจุบันนี้ ทุกครั้งที่มีคนขอใหทานแบงปนจงคิดถึงเด็กชายเล็กๆในเรื่องขางตน เขาเปนแบบอยางแก

พวกเราในการแบงปน

เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้

 การแบงปนเปนการทํางานเคียงขางกันกับคนหนึ่งคนหรือมากกวาในการทําสิ่งเดยีวกัน มันเปนทักษะ

ความมีวินัยในตนเองขั้นพ้ืนฐาน หมายถึงวามันจะเปนสิ่งที่ยากสําหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ถึงเกรดสามที่

จะทําดวยตนเอง โดยปราศจากการกระตุน

 เด็กๆระดับชั้นประถมเรียนรูที่จะแบงปนเวลา  พื้นท่ี  คน และสิ่งของ นกัเรียนระดับช้ันมัธยมเรียนรูที่

จะแบงปน ความรับผิดชอบ ขอมูลขาวสาร วัฒนธรรม และเพื่อน

  เมือ่เราใชเวลารวมกัน  เรารอโอกาสของเรา เราคดิ:  ฉนัจะใชเวลาอยางไร เมือ่มนัเปนโอกาสของฉนั

  เมื่อเราใชพ้ืนที่รวมกัน  เรารอจนกระทั่งคนอ่ืนไดขยับออกจากที่ที่เราตองการเขาครอบครอง หรือ

จนกวาเราสามารถขอใหเขาขยับออกไป  เราคิด: ฉันจะตองนับไปไกลเทาใด กอนที่จะถึงโอกาสที่

ฉันจะเขาไปในพ้ืนที่นั้น

  เมื่อเราใชคนรวมกัน  เรารอคอยจนกวาคนน้ันจะวางท่ีจะรับความสนใจของพวกเขา เราคดิ: มีอะไร

ที่เราสามารถทําเพ่ือชวยเหลือตัวเองขณะที่ฉันรออยู

  เมื่อเราใชส่ิงของรวมกัน เรารอใหคนอ่ืนๆใชสิ่งของนั้นเสร็จกอน เราคิด: สิ่งของจะอยูในสภาพใด 

เมื่อฉันไดรับมัน ฉันจะม่ันใจไดอยางไรวา ฉันจะคืนมันในสภาพที่เหมอืนเดิม หรือดีกวา

 เมื่อเด็กไดรบัของขวัญหรือสิง่ของใหม อาจจะมบีางครั้งท่ีพวกเขาไมอยากแบงปน ปกปองสทิธิข์องพวก

เขาเพ่ือหาของใหมๆ  ผูกริบบิ้น หรือแขวนเครื่องหมายบนส่ิงของเพ่ือบอกใหคนอ่ืนรูวา ของชิ้นนี้ไมพรอมที่จะ

ใชรวมกับใคร คนที่เปนเจาของส่ิงของนั้น ควรจะกําหนดวา เมื่อไรจึงจะอนุญาตใหคนอ่ืนใชสิ่งของนั้นได

       คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในหองเรียนตลอดป เพ่ือชวยสงเสริมทกัษะของการแบงปน

  กรุณาเขาไปอยูในพ้ืนที่สวนตัวของทาน

  เราจะตองใชระเบยีงทางเดนิรวมกัน ขณะทีเ่ราไปหองเรยีน ฉันตองการอาสาสมคัร 

3 คน ออกมาแสดงวา มันมีลักษณะอยางไร และดูเหมือนอะไร

  นี่คอืโอกาสของทาน นี่คอืโอกาสของฉัน

  ควบคุมเสียงของทาน ในพ้ืนที่ที่ใชรวมกัน

  กรุณาออกจากหองในสภาพที่ดีกวาตอนที่ทานเขามาพบเห็นมัน
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วิธีการที่ไดผล

 บายวันหนึ่งครูสองคนขับรถไปในพ้ืนที่ของโรงเรียน และมาหยุดท่ีทาเรือขนถายสินคา ที่ซ่ึงพวกเขาจะ

ขนถายกลอง และสิ่งของสําหรับการประชุมปฏิบัตกิารที่จะมาถึง พวกเขาสังเกตเห็นเด็กผูชายเกรด 9 สองคน

กําลังใชพ้ืนท่ีวางและผนังของอาคารเรยีน เพื่อฝกทกัษะการเลนเทนนสิของพวกเขาอยู ทันทีทีเ่ดก็ผูชายทั้งสอง

คนเห็นรถยนต จึงหลบจากพื้นที่ตรงนั้น และเดินหางออกไปประมาณ 25 ฟุตตรงไปท่ีรั้ว พวกเขาดเูหมือนรูสึก

ละอายเล็กนอย ครูคดิวาอาจจะเปนเพราะพวกเขาไมไดถูกคาดคดิวาจะอยูในบรเิวณของโรงเรยีน และรูสกึกลวั

วาพวกเขาอาจจะไดรับความเดือดรอน

 ครคูนหนึ่งลงจากรถ และตรงไปที่เดก็ชายทันที เธอยื่นมอืของเธอออกไปและแนะนาํตวัเอง เดก็ชายจบั

มือทักทาย และบอกชื่อของพวกเขา สิ่งที่เกิดตามมาเปนเรื่องประหลาดโดยส้ินเชิงสําหรับเด็กชายทั้งสองคน 

ครูกลาววา “เราสังเกตเห็นวา เมื่อเราขับรถเขามา พวกเธอกําลังเลนเทนนิสอยู เราขอโทษที่เราตองใชสถานที่

นี้และขัดจังหวะการเลนของเธอ เราเพียงแตตองการใหเธอรูวาเราจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที             ใน

การเอาของลง และหลังจากนั้น เราก็จะยายรถของเราออกไป”

 เด็กชายทั้งสองพูดทันทีวา “ทานตองการใหชวยไหม” “นั่นจะดีเยี่ยมเลย” ครูตอบ  เม่ือทํางานดวยกัน

เสร็จงานท่ีตองใชเวลา 15 นาที ลดเวลาลงเหลือเพียง 5 นาทีเทานั้น

 เมื่อครูออกไป พวกเขาชมเชยเด็กชายทั้งสองคนเก่ียวกับทักษะทางสังคมของพวกเขา ความเตม็ใจของ

พวกเขาในการใชสถานที่รวมกัน และความเตม็ใจในการรบัใชผูอ่ืนท่ีตองการความชวยเหลือ “ไมมปีญหาครบั” 

เด็กชายคนหนึ่งกลาว “ยินดชีวยครับ” เด็กชายคนท่ีสองกลาว เด็กชายทั้งสองคนนี้ไมรูเกี่ยวกับทักษะความมี

วินัยในตนเอง 15 ขอ พวกเขาเพียงแคตอบสนองตอผูใหญที่ใหแบบอยางดวยการกระทํา ครูใชเวลาในการเอย

ชื่อทักษะที่พวกเขาไดสงัเกตเห็นวา เดก็ๆ กาํลงัฝกอยูใหเขาฟง พวกเขาใชภาษาทีค่ลองแคลวในบทสนทนาของ

เขา และชี้ใหเห็นวิธีการใชทักษะของเดก็ๆ นั้น เปนการชวยเหลือตอผูอื่น

กิจกรรม
การแบงปนครู

 สอนเด็กๆ ถึงภาพบอกใบหลายๆ ภาพซึ่งจะชวยเขาใหเรียนรูวิธีการแบงปนครู ขยายขนาดของภาพซึ่ง

อยูดานลางนี้ และใชมันสําหรับกระตุนนักเรียนในชั้น

  เมื่อทานตองการความสนใจจากครู ทานควรยกมือขึ้น  และรอใหทานถูกเรียกชื่อ

  ถาครขูองทานกําลังคยุกับใครบางคนอยู และทานตองการใหครสูนใจ ทานสามารถเดนิไปหาผูใหญ 

และกลาวคําวา “ขอโทษ” ผูใหญจะชูนิ้วมือขึ้นนิ้วหนึ่ง เพ่ือบอกทานวา เธอ / เขาจะมาอยูกับทาน

ภายใน 2-3 วินาที

  ถาทานไมสามารถรอไดจะมีกระดิ่ง หรืออุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงบนโตะครู ซ่ึงทานสามารถส่ันมนั

เพ่ือเตือนทุกคนใหรูวามีเหตุเรงดวน

  ถาครูของทานกําลังมงีานยุงอยูและไมสามารถใหความสนใจทานได ทานสามารถเดนิไปหาคนใน

หองซ่ึงติดกระดมุปาย “ฉันสามารถชวยเหลือได” และขอความชวยเหลือจากพวกเขา



46

เสื่อที่นั่ง

 สรางความคดิรวบยอดของการแบงปนพ้ืนท่ีใหเปนรปูธรรมมากขึน้สําหรบัเดก็ๆ มอบแผนกระดาษสราง

แบบ ขนาด 2 ฟุต x 3 ฟุต ใหนักเรียนทุกคน และขอใหพวกเขาออกแบบเปนสวนตัวบนกระดาษ เม่ือพวกเขา

ทาํเสรจ็แลวใหแผเส่ือออก  สอนใหนกัเรยีนนาํเสื่อที่นั่งนี้ออกมาพรอมกับเขาเมื่อนั่งในกลุม จาํนวนพ้ืนท่ีที่พวก

เขาตองใชถูกกําหนดโดยขนาดของเสื่อที่นั่งสวนตัวของเขา รูปแบบเส่ือขนาดเล็กสามารถถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใช

ที่โตะอาหารกลางวันหรือที่ศูนยสื่อ นักเรียนที่โตกวาอาจจะถูกขอใหชวยนักเรียนที่เล็กกวา ทําเส่ือที่นั่ง

การใชทรัพยากรรวมกัน

 สอนเด็กที่มอีายุมากกวาถึงกฏเกณฑบางประการในการใชสิ่งของรวมกัน

  จําไววาทรัพยากรมีจํานวนจํากัด

  ขออนุญาตในการใชสิ่งของที่ไมใชเปนของทาน

  ปฏิบัตตินในการทํางานรวมกับผุอ่ืน โดยการรอใหถึงเวลาของทานในการใชส่ิงของ

  ใชสิ่งของเปนเวลานานพอเหมาะ

  สงคืนทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ในสภาพที่ดีเหมือนกับตอนท่ีทานรับมา

  หากมีอะไรเสียหายเกิดขึ้น ซอมแซมมัน หรือจายเงินชดเชยความเสียหายนั้น

  ขอบคุณ และชื่นชมคนอ่ืนซึ่งดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยูจํากัด

  เก็บสิ่งของตางๆกลับเขาที่เดิมท่ีทานนําออกมา
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เกมความหิว 

 วิธีการอีกวิธีหนึ่งซ่ึงชวยใหเด็กๆมีความสนใจเรื่องการแบงปนคือ การแสดงบทบาทสมมุติ 
เกม “ความหิว” เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากเสมอ ในการชวยใหเด็กๆ มีประสบการณ
ความอยุติธรรมที่ทําใหคนยากจน ยังคงจนอยู และคนท่ีหิวก็ยังคงความหิวตอไป 

เกมนี้อาจจะซับซอน หรือเรียบงายตามโอกาสของทานที่มใีห  รูปแบบที่เรียบ
งายเก่ียวของกับคุกกี้ ขนมปง และขนมปงกรอบ อันดับแรกใหจัดโตะ 3 ตัว 
ตั้งใหแตละตวัหางกันเล็กนอย (หากทานไมมีโตะ ก็ใชวิธีการทําเครื่องหมาย

บนพื้น 3 จุด) บนโตะตัวที่หนึ่งวางกลองคกุก้ีกลองใหญ  บนโตะที่สองวางขนมปง 1 ช้ิน และบนโตะที่สามวาง
ขนมปงกรอบ 4 ชิ้น (จาํนวนเหลานี้ใชกับเด็กนักเรียนในชั้น 12 คน ดังนั้นทานตองปรับจํานวนสําหรับกลุมที่มี
ขนาดใหญกวาหรือเล็กกวา)
 บอกกับเด็กๆวาทานไดนําอาหารวางมาใหพวกเขา และขอใหเด็ก 2 คน มานั่งท่ีโตะคุกกี้  เด็ก 3 คน
มานั่งที่โตะขนมปง และอีก 7 คนนั่งที่โตะขนมปงกรอบ มันใชเวลาไมนานสําหรับเด็กๆที่โตะ 2 คน และ 3 คน 
จะทักทวงความไมยุตธิรรมที่เด็ก 2 คนมีคุกกี้ทั้งกลอง
 ขอใหเด็กๆ จัดการกันเอง โดยมีพระเยซูเจาเปนผูนําของพวกเขา ถามพวกเขาวาพระเยซูเจาจะทรงทาํ
เชนไรในสถานการณนี ้แนนอนผลการแกปญหากค็อื เดก็ๆทีโ่ตะที ่1 แบงปนของทีม่จีาํนวนมากของพวกเขา และ
สําหรับทั้งสามโตะที่จะเอาอาหารทั้งหมดมารวมกัน แตบางครั้งเด็กๆ ก็ปฏิเสธที่จะแบงปน เหมือนกับประเทศ
ชาติที่รํ่ารวย บางครั้งก็ปฏิเสธที่จะชวยเหลือประเทศที่ยากจน
 พูดคุยเก่ียวกับประสบการณน้ีหลังจากนั้น อธิบายวา ประชากรโลกอีกจํานวนมากมายมหาศาลมีแค
เพียง “ขนมปงกรอบ” รบัประทาน บางคนโชคดมีากกวา และเขาม ี“ขนมปง” แตกลุมประชากรทีเ่ล็กที่สุด (และ
รํ่ารวยท่ีสุด) “มีคุกกี้” ทั้งหมด  คําถามที่ทานอาจจะถามตอ : ประเทศของเราอยูในกลุมใด มันยตุิธรรมหรือไม 
ที่เรามีอาหารทั้งหมดท่ีเราตองการ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆหิว มวีิธีการใดท่ีเราสามารถแบงปนกับคนยากไร

เราเรียนรูท่ีจะแบงปนอะไร
 ขยายขนาดตารางการแบงปนขางลางนี้ใหใหญขึ้น กระตุนใหนักเรียนเติมคาํลงในชอง ซึ่งเปนชื่อของ

เวลา  สถานที่ คน ส่ิงของ และความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถจะแบงปนกันได 
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การแบงปนวัฒนธรรม
 อานนิยายปรัมปราเก่ียวกับเทศกาลปใหม (Tet Legend) ของชาวเวียตนาม

ที่ตามมานี้  อภิปรายถึงนยิายนี้โดยใชคําถามเหลานี้

  เราสามารถเรียนรูอะไรเกี่ยวกับชาวเวียตนามจากเร่ืองน้ี

  เรื่องราวเกี่ยวกับการมอบของขวัญ มีในนิยายปรัมปราของชาวอเมริกัน 

ซึ่งเราเลากันในชวงปใหมไหม

  ทานรูจกันยิายปรมัปราจากประเทศอ่ืนๆ ทีส่งเสริมการมอบของขวญั รวมท้ังส่ิงของท่ีเราไมสามารถ

ซื้อหาบางไหม

 นิยายปรัมปราเก่ียวกับเทศกาลปใหมของชาวเวียตนาม ( A Vietnamese Tet Legend)

 พระจักรพรรดิ์ Hung - Vuong ตรัสกับพระโอรส 22 องคของพระองควา  คนท่ีนําของขวัญที่มีความ

หมายที่สุดมาถวายเทพเจาแหงสวรรคและพิภพในวันปใหม จะไดรับบัลลังกเปนมรดก

 พระโอรส 21 องค เดินทางไปในสถานที่แสนไกล เพ่ือพยายามคนหาของขวัญที่ล้ําคา แตพระโอรส 

องคเล็กสุด Lieu เห็นตนขาวที่สุกไหวเอนในทุงนา และเห็นวามันสวยงามมาก จนกระทั่งไมมสีิ่งอื่นใดสามารถ

ที่จะมคีณุคาในการมอบใหมากกวา ดังนั้นเขาจึงขอใหพระชายาของพระองคทําขนมเคกขาวพิเศษ 2 กอน กอน

หนึ่งกลมเพ่ือเปนสัญลักษณของทองฟา และอีกกอนหนึ่งเปนส่ีเหลี่ยมจัตรุัสเพื่อเปนสัญลักษณของโลก

 เมือ่บรรดาเจาชายทัง้หลายกลับมาพรอมกับของขวัญของพระองค มงีาชาง นอแรด และส่ิงของมคีาอืน่ๆ 

พระจกัรพรรดิ์รูสึกพอใจ และในที่สุดพระองคก็มาถึงเคกขาวธรรมดาๆ 2 กอน   ซ่ึง Lieu เปนผูมอบให และได

รับการบอกเลาถึงความหมายของมัน พระองคทรงชิมและรูสึกตื้นตันกับความนุมนวล และความเรียบงายของ

มัน พระองคแบงปนเคกกับพระโอรสของพระองค  และทุกคนเห็นพองตองกันวาเคกนั้นเปนของขวัญที่มีความ

หมายที่สุดของปใหม

 พระจักรพรรดิ์ Hung -Vuong ทรงตั้งช่ือเคกกอนกลมวา Banh Day และเคกสี่เหลี่ยมจัตุรัสวา Banh 

Chung ตั้งแตวันนั้นมาเคกขาวกลายเปนของขวัญตามประเพณีที่มอบใหกันระหวางเทศกาลปใหม (Tet)

 กระตุนใหนักเรียนคนหาและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ รายงานของพวกเขา ควรจะมีคํา

สําคัญ ซ่ึงทําใหคนเขาใจวัฒนธรรม และประเทศท่ีคนพบ นักเรียนอาจจะตองงงการรวมเร่ืองที่มีความหมาย

พิเศษเขากับวัฒนธรรมหรือประเทศนั้น และ/หรือ บางอยางที่เปนรูปธรรมเพ่ือชวยใหจดจํา เขาใจวัฒนธรรม

หรือประเทศ

ใชวรรณกรรมเด็ก

 Lunch Bunnies เขียนโดย Kathryn Lasky,   Clyde เปนเพ่ือนกับ Rosemary ในวันแรก

ของการเรียนชัน้ประถมหนึง่ เขาวติกกังวลเก่ียวกบัการถอืถาดอาหารกลางวนัของเขา 

จนกระทั่ง Rosemary ทําถาดอาหารของเธอหก และแลวเขากับคนดแูลอาหาร

กลางวัน ก็แบงปนเวลาของพวกเขามาชวยทําความสะอาด

    Shoemaker Martin (มารตินชางทํารองเทา), มาจากเร่ืองที่เขียนโดย Leo 

Tolstoy, Brigitte Hanhart  ตีพิมพใหม ในป 1997 การแกไขปรับปรุงนวนยิาย

ของเยอรมันเรื่องนี้ เลาเกี่ยวกับชางทํารองเทาชาวรัสเซียคนหน่ึง ซึ่งแบงปน

ส่ิงของของเขากับแขกผูมาเยือนเขา 3 คนในคืนหนึ่ง และเรียนรูวาพระเยซูเจามา
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เยือนเขาสามครั้ง

 The Selfish Giant (ยกัษที่เหน็แกตวั) เขยีนโดย Oscar Wilde เปนประจาํในชวงฤดหูนาวที่ในสวนยกัษไม

ยอมใหเด็กๆ มาเลนท่ีนั่น เจายักษที่เห็นแกตัวนี้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อหัวใจที่แข็งราวกับหินของมนัถูกเด็กผูชาย

เล็กๆ คนหนึ่งซึ่งยนืรองอยูตามลําพังทําใหใจออนลง

 Third Grade Stinks! (ความยุงเหยิงของนักเรียนชั้นประถมสาม) เขยีนโดย Colleen Mc Kenna , ในที่สุด 

Gordie ก็ไดรับครูที่เขาชื่นชอบในชั้นประถมสาม แต Miss Tingle ทําใหเขาตองใชตูเก็บของรวมกับเด็กผูหญิง

คนหนึ่ง แทนที่เพ่ือนที่ดีท่ีสุดของเขา

 The Well : David’s Story (บอนํ้า :เรื่องราวของเดวิด) เขียนโดย Mildred Taylor ระหวางชวงเวลาที่แหง

แลงในมิสซิสซิปป (Mississippi) ในตนๆของป 1900  ครอบครัวของ David Logan แบงปนนํ้าบอของเขากับทั้ง

ชาวอเมริกัน-อัฟริกัน และเพ่ือนบานผิวขาว และความไมพอใจก็เกิดขึ้นทันทีทันใด

พื้นท่ีสวนบุคคล

 สอนเด็กๆ วาทุกคนมีพ้ืนที่จนิตนาการ 12 นิ้ว รอบๆ ตัวเขา เมื่อพวกเขาเคล่ือนยายที่ พื้นที่ก็จะเคล่ือน

ยายตามพวกเขาดวย เขาควรจะอยูในพ้ืนที่สวนตัวของเขาเอง เม่ือเขาเขาใกลคนอ่ืนมากเกินไป เขารุกล้ําพื้นที่

ของคนเหลานั้น ทุกคนมีสิทธ์ิที่จะมีพ้ืนที่สวนตัวของเขา / เธอ ที่ไดรับการเคารพจากผูอ่ืน

พื้นท่ีที่ไมมีแบบแผน กับ พื้นท่ีที่มีระเบียบแบบแผน

 สาธิตใหเดก็ๆ ดวูาพื้นท่ีสามารถไดรับการรกัษาเมื่อสิ่งตางๆ เปนระเบยีบ วางกลองขนาดกลาง (พรอม

ฝาปด) บนพื้นหอง ขอใหผูคนสุมโยนรองเทาของเขาขางหนึ่งลงในกลอง โยนตอไปเรื่อยๆ เพ่ือใหกลองเต็ม 

ตราบเทาที่กลองนั้นยังสามารถปดฝาได เมื่อคนจํานวนมากพอไดทําเชนนี้ ใหผลัดกันเดาวามีจํานวนรองเทา

มากเทาใดอยูในกลอง

 จากนั้นเทรองเทาออกจากกลอง ขอใหคนท่ีเดาไดใกลเคียงจํานวนที่ถูกตองมากที่สุด มาวางรองเทา

จํานวนเดียวกันนั้นใหเปนระเบียบลงในกลอง หากมีพ้ืนที่เหลือมากพอใหเพิ่มจาํนวนรองเทาลงไปอีก เมื่อเสร็จ
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เรียบรอยแลว ใหนับจํานวนรองเทาที่เพ่ิมเติมลงในกลองทันทีที่มันถูกวางอยางเปนระเบียบ  สรุปเก่ียวกับการ

ใชพื้นท่ีอยางไมมีแบบแผนกับการใชพื้นท่ีอยางมีแบบแผน

ขอใหผูมีสวนรวม ไปตรวจสอบพ้ืนที่ของโรงเรียน และ/ หรือบานซึ่งสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน นําขอเสนอแนะท้ังหมดมาในการอภิปรายภายหลังและวางแผนรวมกันถึงวิธีการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่

ที่จําเปนตองใชรวมกัน

ใชดนตรี

 เดก็ๆสามารถไดรับการสอนเก่ียวกับการแบงปนเพ่ิมมากขึ้น โดยใชดนตรีและทาทาง บทเพลงขางลาง

นี้รองโดยใชทํานองเพลง “ Bingo” 

Hidden Power Medley (เพลงเมดเลยพลังซอนเรน)

โดย Jo Mersnick

การแบงปนมีหลายความหมาย

 ความคิดเห็นท่ีเสนอโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler

 แบงนักเรียนในหองออกเปนกลุม ๆละ 3 คน แจกซองจดหมายใหกลุมละ 1 ซอง ในซองจดหมายใส

  วงกลมกระดาษขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว

  ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสกระดาษ ขนาด 5 นิ้ว

  สามเหลี่ยมกระดาษ ซ่ึงดานยาวที่สุด 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

อภิปรายคาํถามเหลานี้หรือคําถามที่คลายคลึงกันนี้

  ขอสังเกตของทานเกี่ยวกับความยาวของเชือกเสนแรกคืออะไร

  ขอสังเกตของทานเกี่ยวกับความยาวของเชือกเสนที่สองคืออะไร

  อะไรที่เราสามารถทําได เพ่ือแบงเชือกใหเทากันมากยิ่งขึ้น

  ถาเรานําเสนเชือกมาผกูเขาดวยกัน มีความเปนไปไดวาจะเกิดอะไรขึ้น

  ในชีวิตของเราเอง เราสามารถแบงปนอยางเต็มที่มากขึ้นกับคนที่มีนอยกวาเราไดอยางไร

 สรุปการฝกฝนโดยการอานพระวรสาร ลูกา 11:5-13 และเนนยํ้าวา การแบงปนสามารถ หมายถึง 

เราไดรับสวนแบงที่เทากัน และยังหมายถึง ทุกคนควรไดรับสิ่งที่เพียงพอสําหรับความจําเปนของเขาดวย

การแบงปนความเชื่อ 

 เริ่มตนโดยการทําใหกลุมเงียบ  จุดเทียน  1 เลม และตั้งบนที่ตั้งที่เหมาะสม สวดภาวนารวมกัน อยาง

เชน

 พระเยซูเจาตรัสวา “เราเปนแสงสวางสองโลก ผูที่ตามเรามา จะไมเดินในความมืด แตจะมีแสงสวาง

สองชวีิต” (ยอหน 8:12)

 ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงตรัสอีกวา ที่ใดที่มีคนสองหรือสามคน อยูรวมกันในนามของพระองค 

พระองคประทับอยูทามกลางเขา แสงสวางของเทียนนี้เปนเคร่ืองหมายถึงการประทับอยูของพระองคใน

ทามกลางเรา เราเริ่มการแบงปนความเชื่อของเราในคืนนี้ ดวยเครื่องหมายกางเขน เพื่อเตือนใจเราวา ไมใช

เพียงพระองคเทานั้นที่ประทับอยูกับเรา แตพระบิดา และพระจิต ก็ประทับอยูกับเราดวย  ขอใหทุกคนทํา

เครื่องหมายกางเขน

 ขอใหอาสาสมัครอานหนังสือกิจการอัครสาวก 2: 42-47 หลังจากการอานบทอานแลว ขอใหเด็กๆ 

ไตรตรองพระวาจาที่เพ่ิงจะไดยินมา พวกเขาอาจทําอยางเงียบๆ หรือเขียนความคิดของเขาออกมา

 หลังจากนั้นสองสามนาที ขอใหนักเรียนแบงปนความคิดของพวกเขากับคนอ่ืนๆในกลุม เมื่อทุกคนซ่ึง

ตองการมากมีโอกาสที่จะพูดแลว อานขอความใหนักเรียนฟงอีกครั้งหนึ่ง คร้ังนี้ แทนท่ีจะเนนที่วลี คํา หรือ 

ความคิดเห็นใดโดยเฉพาะ แนะนําเขาใหพยายาม และเขาใจความหมายของขอความโดยครบถวน แลวหลัง

จากชวงเวลาของการไตรตรอง ขอใหทุกคนแบงปนความคิดเห็นของเขา

 สรุปการแบงปนความเชื่อนี้ดวยการสวดบทขาแตพระบิดาพรอมกัน
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บทที่ 5                              ทกัษะพื้นฐาน

ทักษะทางสังคม

สตรีผูหนึ่งช่ือมารธารับเสด็จพระองคท่ีบาน (ลูกา 10:38)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรยีนของฉันใหประพฤติตนเปนคริสตชนที่เต็มเปยมดวยความเชื่ออยางไร

การมีทักษะทางสังคมท่ีดีหมายถึง คนที่มีทักษะทางสังคมที่ดี

1. การใชมารยาทที่โตะอาหาร

2. การใชคําพูดกรุณา  ขอบคุณ และขอโทษ

3. การแตงกายอยางเหมาะสม

4. การดูแลสุขอนามยัสวนตัว

5. การใหและการรับคาํชม

6. ทักษะการใชคําทักทายและการอําลา

7. การชวยใหแขกและผูมาใหมรูสึกไดรับการตอนรับ  

   และสบายใจ

  ใชกิริยามารยาทที่ดีและสุภาพ

  ทําใหคนอ่ืนรูสึกสบายใจ

  คิดถึงความตองการของผูอ่ืน

  ไมหยาบคาย

  ไมทําใหผูอ่ืนรูสึกเสียหนา

  ไมคิดถึงแตตัวเองเทานั้น
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก

รางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย 

สังเกตวาแขนและศีรษะ

ของทานรูสึกหนัก ลมหายใจของทานชาลง 

 นึกภาพพระเยซูเจาประทับน่ังอยางสบายๆบนเนินเขา

อีกครั้งหนึ่ง ผูคนลอมรอบพระองคอยู พระองคกําลังเลาเรื่อง

อุปมาแกพวกเขา พระองคทรงชวยรักษาคนเจบ็ปวย พระองคทรง

ภาวนากับผูคนท่ีเปนผูเคราะหรายและกําลงัทุกขทรมาน ในท่ีสุด

ก็ถึงเวลาพระองคเดนิทางตอไป พระองคทรงลุกขึ้น และเริ่มเดนิ

ไปบนถนนที่เต็มไปดวยฝุน

 พระเยซูเจาเสด็จเขาไปในหมูบานที่พระองคมเีพื่อนพเิศษอยู สตรผีูหนึง่ชื่อมารธาอยูท่ีนัน่พรอมกับนอง

สาวของเธอมารยี เมือ่พระองคเสดจ็มาถงึบานของพวกเขา มารยีและมารธาตอนรบัพระเยซูเจา พวกเขาสวมกอด

พระองค และยิ้มกวางเมื่อพบพระองค พวกเขาขอใหพระองคถอดรองเทาที่เปอนฝุนออก และนํานํ้าและผามา

ใหพระองค เพ่ือทําความสะอาดเทาของพระองค

 เมื่อพวกเขาเชิญใหพระองคประทับนั่ง มารียเลือกที่จะนั่งขางๆพระเยซูเจา เธอฟงทุกส่ิงที่พระองคตอง

ตรัส มารธาวุนวายอยูในครัว กังวลวาเธอจะมีอะไรใหพระเยซูเจาเสวยและดื่ม พระเยซูเจาทรงพอพระทัยการ

เยี่ยมเพื่อนสนิททั้งสองคนของพระองค พระองคทรงเศราใจที่ตองกลาวอําลาพวกเขา

 จงพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงที่มารธาและมารียไดทํา อะไรคือสิ่งแรกท่ีพวกเขาไดทํา เมื่อพบกับพระเยซูเจา 

เกบ็ภาพนั้นไวในใจของทาน คอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหหยบิสมดุบนัทกึการไตรตรองของทานข้ึนมา และวาดภาพ

ส่ิงที่ทานไดเห็นหรือไดยนิระหวางการไตรตรองนี้

 เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขามองดูรูปภาพของเขา และ

บรรยายสิ่งที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยนิ

รวมในการอภิปราย

  ขอใหเดก็ๆ ของทานยกตวัอยางคาํพูดและการกระทาํของพอแมของพวกเขา เมือ่มแีขกมาท่ีบานของ

 เขา หรือพวกเขาไดพบปะผูคนที่ไมคุนเคย เปนครั้งแรก

  เขียนรายการของทักษะทางสังคมอ่ืนๆ ที่เดก็ๆ คิดวาสําคัญบนกระดาน

  เราสามารถพัฒนาความสัมพันธแบบเดียวกับที่พระเยซูเจาทรงทํากับมารธา และมารียไดอยางไร

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ขอใหเด็กๆ เขียนรายการทักษะทางสังคมท้ังหมดที่พวกเขาเห็นหรือไดยิน สําหรับชวงเวลาที่เหลืออยู

ของวันนั้น  ขอใหพวกเขาแบงปนกันเปนเวลา 5 นาที กอนที่จะจบวัน
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เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้

 ทกัษะทางสงัคมเปนกฏซ่ึงชวยใหผูคนสัมพนัธซึง่กนัและกันในทางบวก การใชทกัษะทางสังคม เปนทักษะ

ความมวิีนยัในตนเองขั้นพื้นฐาน หมายความวามนัจะเปนเร่ืองยากสําหรับเดก็ๆในระดบัชัน้อนบุาลถึงเกรด 3 ที่

จะแสดงออกดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน

 เมื่อเราใชทกัษะทางสังคม เรารอจนกระทั่งเราสงัเกตเห็นคนอื่น เราคดิ: เราจะสามารถทาํใหคนๆนี้รูสึก

อบอุนและสบายใจไดอยางไร ทักษะทางสังคมใดที่ฉันสามารถแสดง

 สอนเด็กๆวาถาพวกเขาเลือกที่จะใชทักษะทางสังคม มันจะมีประโยชนตอตัวเขาเองและคนอ่ืนๆดวย

เชนกัน

วิธีการที่ไดผล

 ครูรูสึกกังวลเกี่ยวกับวิธีการทีน่กัเรียนคนหนึ่งซ่ึงไดเชญิวทิยากรมาบรรยายในชั้นเรยีน อาจจะใชทกัษะ

ทางสังคมของเธอ จึงไดมีการสนทนากัน ดังน้ี

ครู :  “Bess ฉันรูวาทานจะแนะนํา Mr. Rockwell แกชั้นเรียนของเราในวันพฤหัสบดี และฉันก็กําลังสงสัยวา

ทานเคยทําสิ่งนี้มากอนหรือไม”

Bess:  “ไมเคยคะ”

คร:ู  “เอาละ ฉันอยากจะทบทวนกับทานถึงสิง่ที่คนอ่ืนๆทาํ เมื่อเขาแนะนาํวิทยากร หากทานไดยนิอะไรบาง

อยางท่ีคิดวาทานสามารถนําไปใชได ทานก็สามารถจดบันทึกไดเลย ทานจะตกลงหรือไม”

Bess:  “ไดแนนอนคะ”

ครู:  “ขอใหเรามานึกภาพวามันจะเปนอยางไร ทานไดบอกกับวิทยากรวา ทานจะพบกับเขาที่ไหน”

Bess:  “เขาจะมาที่สํานักงานของโรงเรียน และฉันจะพบกับเขาที่นั่นคะ”

ครู:  “เมื่อทานพบกับ Mr. Rockwell สิ่งท่ีคาดหวังก็คือทานแนะนาํตัวเอง และไดรับชื่อเต็มของเขา เพ่ือจะ

ไดมั่นใจวา ทานกําลังนําบุคคลที่ถูกตองมายังหองเรียนของเรา ทานไดคดิเกี่ยวกับวิธีที่ทานจะทําส่ิงนี้

หรือไม”

Bess:  “ฉันจะพูดวา ‘สวัสดีคะ ฉันชื่อ Bess’”

ครู:  “จําไววาใหยื่นมอืออกไปจับมือของเขา เขยามอืขณะที่ทานบอกทั้งชื่อและนามสกุลของทาน ทานอาจ

จะตองการคนหาวา เขาเคยพบกับครูใหญมากอนหรือไม หากไมเคย ทานอาจจะตองการแนะนําเขา

ใหเธอรูจัก ในระหวางทางจากสํานักงานลงไปยังหองเรียนของเรา ทานไดคดิไววาทานจะพูดคุยเกี่ยว

กับเรื่องอะไรหรือไม”

Bess:  “ออ ฉันมีคณุลงุคนหนึ่งซ่ึงทาํงานกับเขา และฉันคดิไววาฉนัจะพูดคยุกับ Mr. Rockwell เกี่ยวกับเขาคะ”

ครู:  “นั่นก็คงจะดีนะ การสรางเครือขายเปนส่ิงสําคัญเสมอ ทานอาจจะพบครูคนอ่ืนๆในระหวางทาง และ

มันจะเปนส่ิงที่ดีท่ีจะแนะนําเขาแกครูเหลานั้น”

Bess:  “ฉันไมเคยคดิถึงเรื่องนั้นเลยคะ”

ครู:  “เมื่อทานมาถึงหองเรียน เขาตองการใหจัดหองเรียนแบบใดสําหรับการบรรยายของเขาครั้งนี้ เขาจะ

นําประวัติของเขาสําหรับใหทานใชเม่ือทานแนะนําเขาหรือไม เขาจะตองการใหทานพูดอะไรเกี่ยวกับ

เขา”
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Bess:  “ฉันควรจะจดบางส่ิงเหลานี้ลงบนกระดาษ”

 การสนทนาดําเนนิตอไปจนกระทั่งหมดเวลา 10 นาที Mrs. Cardwell ใหผานแก Bess และการประชุม

ส้ินสุดลง Bess ทํางานไดโดดเดนในการเปนผูติดตาม Mr. Rockwell ไปยังหอง และแนะนําเขา     โดยไมทํา

เรื่องตลก หรือหัวเราะอยางประหมา ดวยความคิดริเริ่มของเธอเอง เธอนําบัตรขอบคุณ และขอใหทุกคนใน

ชั้นเรียนลงลายมอืชื่อในวันถัดมา Bess ไดมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม ซ่ึงเธอไมเคยทํามากอน Mrs. Cardwell 

ปลอดภัยจากสถานการณนาละอายท่ีอาจเกิดขึ้นได และทุกคนไดมีประสบการณการเรียนรูที่ดี

คําศัพทเกี่ยวกับทักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือชวยเสริมแรงทักษะทางสังคม

  เมื่อทานเลือกที่จะแสดงทกัษะ มนัจะมปีระโยชนตอตวัของทานเอง และคนอ่ืนๆ เสมอ

  การใชทักษะทางสังคมของทาน เปนวิธีการหนึ่งในการทําใหคนอ่ืนๆรูสึกดี 

(ตัวอยาง: สําคัญ ,ไดรับความสนใจ, ไดรับการยอมรับ)

  ถาสมมุติทุกคนตดัสินใจทําพฤติกรรมนี้ แลวจะเกิดอะไรข้ึน

  ถาสมมุติไมมีใครเคยทําพฤติกรรมนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น

  มีประเพณีใดท่ีเราสามารถยกยองหรือไม เราควรทําการเปล่ียนแปลงหรือไม

  ทานตองการใหใครทําอะไรเพื่อทานในสถานการณนี้

กิจกรรม
การเรียนรูเพื่อกลาวขอบคุณ

 มี 3 โอกาสที่เด็กๆ ควรไดรับการสอนใหกลาวขอบคุณ

  เมื่อมีคนใหสิ่งของแกทาน

  เมื่อมีคนทําบางสิ่งบางอยางใหแกทาน

  เมื่อมีคนชมเชยทาน

 ใชบัตรนี้เพ่ือชวยนกัเรียนใหเก็บรองรอยของการใชทักษะน้ีของพวกเขา
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บัตรขอบคุณ

    ชื่อ  ................................................................................................................

    ใหทําเครื่องหมาย x บนเสนแตละครั้งที่ทานไดยนิคนกลาว “ขอบคุณ” หรือ 

    ทานกลาวคาํเหลานี้
........................              ............................                      ...........................      ........................

........................              ............................                      ...........................      ........................

........................              ............................                      ...........................      ........................

........................              ............................                      ...........................      ........................

........................              ............................                      ...........................      ........................

........................              ............................                      ...........................      ........................

การกลาวคําขอโทษ

 ตอไปนี้เปนรายการตรวจสอบสําหรับการชวยเหลือใหเด็กๆ ระลึกถึงโอกาสที่เหมาะสมที่จะกลาวคํา 

“ขอโทษ” นักเรียนสามารถใชส่ิงนี้ในการแสดงบทบาทสมมุติ ถึงวิธีการที่ถูกตองและวิธีการที่ไมถูกตองที่จะ

กลาวคํา “ขอโทษ”

 5 โอกาสที่ทานควรกลาวคํา “ขอโทษ”

   เมื่อทานจําเปนตองขัดจังหวะ

   เมื่อทานตองการใหใครคนใดคนหนึ่งขยับตัวออกใหพนทาง

   เมื่อทานตองการลุกจากโตะอาหารขณะกําลังรับประทานอยู

   เมื่อทานเดินชนผูอ่ืนโดยบังเอิญ

   เมื่อทานทําเสียงไมสุภาพ (ขอสังเกต: เสียงไมสุภาพคือเสียงท่ีสามารถทําใหผูอ่ืนไมพอใจ)

แผนปายสื่อสาร

 ตัดกระดาษเปนแถบขนาด 3 นิ้ว X 1 นิ้ว จํานวน 10 ชิ้น เพื่อทําเปนรังสีของดวงอาทิตย ทากาววงกลม

ที่มตีนีตุกแกตดิท่ีดานหลงัของแถบกระดาษแตละแถบ ลอกแถบเปนแผนเพ่ือวาเครือ่งหมายจะสามารถลบออก 

และนํามาใชใหมไดอีก เขยีนคาํแสดงทักษะทางสงัคมและการปฏบัิตทิีเ่ดก็ๆกาํลงัจะฝกในวันนัน้ หรอืในระหวาง

สัปดาหบนแถบกระดาษ

    ออกแบบแผนปายดวยกอนเมฆสีนํ้าเงิน และดวงอาทิตยสีเหลืองเหมือนอยางภาพที่แสดงขางบนนี้ 

พิมพคําบรรยายท่ีดานลางของแผนปายวา : ทําวันของใครสักคนใหสดใส ใชทักษะทางสังคมของทาน! ทากาว

วงกลมเทปตนีตุกแกที่ขอบดานนอกของดวงอาทิตย ทกุครั้งที่คาํเก่ียวกบัทกัษะทางสังคมคาํหนึ่งถูกกลาวถึงใน

บริบท หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกโดยไมมผีูเตอืน ใหตดิแถบท่ีมคีาํ หรอืพฤตกิรรมนัน้บนดวงอาทติย เพ่ือทาํให

รูปภาพสมบูรณ เมือ่จบวนัของแตละวนั ใหเดก็ๆ มารวมตวักนัรอบแผนปาย และอภปิรายถงึความกาวหนาของ

พวกเขา
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วาดภาพทักษะทางสังคม

 ขอใหเดก็ๆวาดภาพทกัษะทางสังคมที่พวกเขาคดิวาสาํคญัในการจดจาํ เมื่อพวกเขาทําเสรจ็ แขวนภาพ

บนแผนปายประกาศ หรือติดไวรอบหอง เชิญนักเรียนจากหองอื่นๆมาชมแผนปาย และฟงนักเรียนของทาน

อธิบายรูปภาพของเขา

การกลาวคําทักทายและการอําลา

 สอนเด็กๆ ถึงคําที่ใชกลาวทักทายและอําลาในประเทศอ่ืนๆ ฝกการกลาวคําทักทายตางๆแตละวันใน

สัปดาห 
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ภาษา คําทักทาย คําอําลา

สเปน Hola Adios

รัสเซีย Priviyet Dobre Vetcher

อิตาเลียน Buon giorno Arrividerci

ฝรั่งเศส Bonjour Aurevoir

ญ่ีปุน O Ha Ya O O Ya Su Mi

เกาหลี O Yun Ha Say Yo On Yo Ge Say Yo

มารยาทบนโตะอาหาร

 สอนกฏเกณฑบางประการของมารยาทบนโตะอาหารใหแกเดก็ๆ เพือ่เปนสวนหนึง่ของทกัษะทางสังคม
  อยาเอ้ือมมือขามฟากโตะเพ่ือหยิบสิ่งของ ใหพูดวา “ กรุณาชวยสง..............”
  พูดคุยเบาๆกับคนท่ีนั่งขางๆทาน ผลัดกันพูดทีละคน
  คล่ีผากันเปอนของทานออก และวางมันบนตักของทาน
  กลาวคําวา “ขอโทษ” เมื่อทานตองลุกจากโตะ
  ทันทีที่ทานแตะอาหารชิ้นใด ใหตักขึ้นมาและใสในจานของทาน
  เมื่อทานรับประทานอาหารเสร็จแลว พับผากันเปอนของทาน และวางมันบนโตะ
  เคี้ยวอาหารโดยปากปด และไมพูดโดยที่มอีาหารอยูในปาก
  อยาทะเลาะกันที่โตะอาหาร
  ลางมอืของทานกอนรับประทานอาหาร
  อยาวางขอศอกของทานบนโตะอาหาร

การทักทายผูอื่น

 หาโอกาสสําหรับเด็กๆ เพ่ือฝกฝนทักษะทางสังคมที่พวกเขากําลังเรียนรู อภิปรายขั้นตอนที่ตามมา 

ขอใหนักเรียนรายงานเรื่องผูคนใหมที่พวกเขาไดพบ และขั้นตอนในรูปแบบนี้ที่พวกเขารูสึกสบายใจในการใช

  ยืนดานหนาคนที่ถูกทักทาย (หลีกเลี่ยงการตะโกน หรือการยืนดานขาง ซ่ึงทําใหยากในการมอง

เห็นซึ่งกันและกัน)

  ยื่นมือขวาออกไป

  จับมอืของอีกคนหนึ่ง และเขยาขึ้นและลงเบาๆ

  พูดกับบุคคลนั้นวา “ฉันชื่อ...................” (ใชชื่อตนและนามสกุลของทาน หากทานพบกับใครก็ตาม

เปนคร้ังแรก)

  ฟงเมื่อบุคคลนั้นบอกชื่อของเขาหรือเธอแกทาน

  ใชชื่อของบุคคลนั้น หากทานตองการถามคําถาม หรือมีเวลาไปเยี่ยมเยยีน

  เมื่อทานพรอมจะอําลาซ่ึงกันและกัน ใหกลาววา “ฉันรูสึกดีใจที่ไดพบทาน” หรือ “ฉันหวังวาเราจะ

พบกันอีก”
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3 Cs ของทักษะทางสังคม

  เมื่อเด็กๆ เขาใจถองแทถึงทักษะทางสังคม พวกเขาสามารถไดรับการชวยเหลือใหตัดสินใจดวยตนเอง

เมื่อตองใชทักษะทางสังคมขึ้นมา และการกระทํานั้นควรเปนเชนใด  สอนนักเรียนในเกรด 5 และเหนือขึ้นไปให

ใช 3 Cs – Custom = ประเพณี; Courtesy= ความสุภาพ และ Common Sense =สามัญสํานึก เพ่ือชวยตัดสินใจ

วาการกระทําแบบใดจึงจะเหมาะสม

  ประเพณี (Custom) (กลาวถึงอดตี) มปีระเพณหีรอืวฒันธรรมที่ผูอ่ืน ไดทาํมากอนหรอืไม ฉนัสามารถ

ยกยองวัฒนธรรมนั้นไหม ฉันควรจะเปล่ียนแปลงหรือแกไขมันหรือไม

  ความสุภาพ (Courtesy) (กลาวถึงปจจบุัน) ถาฉันอยูในสถานการณนี้ ฉันตองการใหใครสักคนทํา

อะไรใหฉัน

  สามัญสํานึก (Common Sense) (กลาวถึงอนาคต) จะเกิดอะไรขึ้น ถาไมเคยมีใครแสดงพฤติกรรมนี้ 

จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนทําพฤติกรรมนี้ 

  ทายที่สุดนักเรียนสามารถถามคาํถามนี้ :

  พระเยซูเจาจะทรงทําอยางไรในสถานการณนี้

การแสดงบทบาทสมมุติ

 เดก็ๆ มปีญหาบอยๆ เกี่ยวกับวิธีการทีพ่วกเขาควรกระทํา หรือตอบสนองในสถานการณทางสงัคมเพ่ือ

ชวยในความสนใจนี้ เด็กๆควรแสดงบทบาทสมมตุิสถานการณตางๆ ตัวอยางเชน: 

  การไปบานของใครคนหนึ่งเปนคร้ังแรก

  การไปโบสถ

  การเดินทางไปกับเพื่อนบาน

  การไปรวมงานศพ

  การไปเยี่ยมญาติผูใหญ

  การไปรวมงานสังคมโดยไมมีสมาชกิในครอบครัวไปดวย

  การใหและการรับคําชมเชย

  วิธีการตอบสนองเมื่อไดรับการใหเกียรต ิหรือรางวัล

  การใช โปรดตอบกลับ (RSVP)

มารยาทในการใชโทรศัพท

 อภปิรายรายการมารยาทในการใชโทรศัพท ซึ่งหลายๆ ครอบครวัใชพดูคยุเกี่ยวกบัแตละรายการ และ
ทําการดัดแปลงจนกระทั่งทานไดพัฒนารายการตรวจสอบกอนการสอนของทาน

  การสนทนาทางโทรศัพท ยกเวนกรณีฉุกเฉิน (สถานการณความเปน/ความตาย) จะใชเวลาไมเกิน
คนละ 10 นาที สําหรับสมาชกิทุกคนในครอบครัว

  เมื่อรับโทรศัพท กลาวคําทักทาย และชื่อของทาน เพ่ือบอกใหผูท่ีโทรมารูวาเขา /เธอไดติดตอคนที่
ตองการพูดดวยอยางถูกตอง

  เมื่อเรยีกใครคนใดคนหนึ่งใหรับโทรศัพท ใหรอจนกวาทานเหน็หนาของคนๆ นั้น กอนที่จะบอกเขา/

เธอวาโทรศัพทที่เขามานั้นเปนของเขา หลีกเลี่ยงการตะโกนเรียกคนท่ีเปนที่ตองการ
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  วางกระดาษสําหรับเขียนขอความ และปากกาหรือดินสอไวขางๆโทรศัพทตลอดเวลา เพื่อจะได
สามารถจดบันทึกขอความได

  ถามผูโทรมาวาชื่อสะกดอยางไร ที่อยู ฯลฯ อานทวนขอมูลกลับเพ่ือรับการยืนยันวามนัถูกตอง
  เมื่อมีใครคนใดกําลังใชโทรศพัทอยู หลีกเลี่ยงการทําเสียงดัง หรือการรบกวน

ทักษะทางสังคมทางโทรทัศน

 สุมตัวอยางนักเรียนเพื่อสํารวจรายการแสดงทางโทรทศันที่ใชเวลาครึ่งชั่วโมง ซึ่งนักเรียนชมบอยท่ีสุด 
2 หรือ 3 รายการ เลือก 1 รายการแสดงและบันทึกเทปวิดีโอไว กําหนดเวลาเมื่อนักเรียนสามารถดูการแสดง
นั้น ตดัสินใจกอนการแสดงเริ่มตนวาใครจะสังเกตส่ิงตางๆ ดังนี้:

1. คนที่อยูในการแสดงมคีวามสุภาพตอกันมากเทาใด พวกเขาทักทายกันไหม พวกเขาพูดโดยใชคาํวา 
“กรุณา” และ “ขอบคุณ”หรือไม

2. นิสัยการรับประทานและมารยาทที่โตะอาหารของพวกเขาเปนอยางไร
3. อะไรคือการแสดงออกทางสีหนาโดยไมมคีาํพูด การแสดงออกทางกาย และการสบสายตา ที่ถูก

แสดง หรือไมถูกแสดงโดยสมาชิกของรายการแสดง
4. การใชอารมณเปนอยางไร มนัทําใหคนอ่ืนซึมเศรา หรือยกยองพวกเขา และทําใหเขารูสึกดี
5. ทัศนคตติอบุคคลที่มาจากตางวัฒนธรรมและประเพณีเปนอยางไร

 ในชวงทายของการชม อภปิรายสิง่ทีไ่ดสังเกต เขยีนจดหมายถึงหนงัสือพมิพในทองถ่ินของทาน แบงปน
ขอสังเกตของทาน กับบรรณาธิการฝายบันเทงิ กระตุนใหนกัเรยีนทําการทดลองคลายกันน้ีที่บานกับครอบครัว
ของเขา

การระราน: พฤติกรรมทางสังคมดานลบ

 การระรานสามารถพบไดใน 2 รูปแบบ ของพฤติกรรม
  พฤตกิรรมโดยตรง คอื การยั่วเยา การพดูเสียดสี การขมขู 

 การชกตอย และการลกัขโมย ซึ่งเริม่จากคนหนึง่ตออีกคน
 หนึ่ง

  พฤติกรรมทางออม คือ การปลอยขาวลือซึ่งเปนตนเหตุ
 ทําใหคนอ่ืนรูสึกถูกแยกออกไปหรือโดดเดี่ยว

 การพิจารณาวาเปนการระราน พฤติกรรมตองเกิดซํ้าๆหลาย
ครั้ง เหยื่อตองรูสึกวามันเปนการขมขู ไมหยุดย้ัง หรือ/และการใช
การโจมตีทางรางกาย ขมเหง เปนรูปแบบของการระรานท่ีงาย
ที่สุดในการควบคุม การขมเหงดวยคาํพูด หยุดยั้งไดยากกวา การ
ระรานบอยคร้ังมักจะเปนคนที่คิดวาการลงโทษทางกาย หรือการ
ชกตอยคนอื่นเปนวิธีการจัดการกับปญหา พวกเขามักจะแสดงการ
ทาทายตออํานาจหรือทําผิดระเบียบ การระรานในปการศกึษาสามารถนําไปสูปญหาทางกฏหมาย หรือ
อาชญากรรมแบบผูใหญ เหยื่อของการระรานไมคอยจะปกปองตนเองเมือ่เผชญิหนา พวกเขาตองการเพือ่น
ซึ่งจะเปนมติรกับพวกเขา และชวยทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม
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บทที่ 6                      ทักษะสรางสรรค

การทํางานร่วมกัน

เขาจึงสงสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลําหนึ่งใหมาชวย (ลูกา 5:7)

การไตรตรอง : ฉันไดชวยนักเรียนของฉันใหสรางชุมชนที่แสดงวา 
พวกเราทุกคนเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจาอยางไร

เมื่อเราทํางานรวมกัน เรา บุคคลผูรวมมือกัน

1. สํานึกวามีงานท่ีตองทําใหเสร็จ

2. สามารถบอกเปาหมายได

3. ระดมความคิดเห็นเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

4. เห็นดวยกับยุทธศาสตรและมอบหมายงาน

5. ทํางานสวนของฉันเสร็จตรงเวลา

6. พูดเก่ียวกับวิธีการที่กลุมของเราทํางานไดสําเร็จ

7. ใหคาํแนะนาํเก่ียวกบัยุทธศาสตรซึง่ชวยเหลอื หรอื 

    ขดัขวางการทํางานรวมกัน

  มุงเนนเปาหมายของกลุม

  ทํางานในสวนของเขา / เธอ อยางเทาทียม

  เสนอที่จะชวยหากมีคนตองการ

  ไมทํางานขดัแยงกับกลุม

  ไมปลอยใหคนอ่ืนทํางานทั้งหมด

  ไมคิดถึงเฉพาะความตองการของเขา / เธอเอง

เทานั้น
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การไตรตรองนําทาง 
 ในขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวเพ่ือฟง

บทอานจากพระวรสาร หลบัตาของทานลง หายใจลกึๆ และรูสึก

วารางกายของทานผอนคลาย รูสึกถึงเทาและขาของทานผอน

คลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจ

ของทานชาลง

 นึกภาพทะเลสาบสีนํ้าเงินที่สงบสวยงามในใจ ทานและ

เพ่ือนของทานมีแห เบ็ด และเหยื่อ ทานกําลังมองหาจุดที่ดเีพ่ือ

หาปลา ทานเตรียมเรือและเลือกทาํเลที่ดวูาดเีลิศอยางรอบคอบ 

ผูนาํกลุมของทานคือ เดก็ผูชายทีช่ือ่วาซโีมน ทานออกเรอื และหา

ปลาทั้งคืน

 มนัใกลจะเชาแลวเมือ่ทานกลบัเขาฝง ทานโชคไมดใีนการ

จับปลา ทานรูสึกเหนื่อย หมดแรง และหิวมาก ซีโมนเปนคนทอแท เมื่อทานมาถึงท่ีพักบนชายฝง ทานเห็นชาย

คนหนึ่งกําลังพูดคุยกับกลุมคนกลุมหนึ่ง เขาเห็นทาน และเมื่อทานสบสายตากับเขา ทานจําเขาได เขาพูดกับ

ทาน “จงกลับไปที่นํ้าลึก และหยอนอวนของทานลงเพ่ือจบัปลา “ ซีโมนกลาวกับนายของเขา “ พวกเราทํางาน

อยางหนักมาท้ังคืน และจับปลาไมไดเลย แตเมื่อทานบอกพวกเราใหไป เราจะหยอนอวนของเราอีกครั้งหนึ่ง”

 เมื่อเรากลับขึ้นเรือและหยอนอวนลงไปในนํ้า พวกเรารูสึกประหลาดใจ ปลาจํานวนมากติดอวนของ

เรา มปีลาจาํนวนมากจนกระทัง่อวนของเราจะฉกีขาด ความพยายามที่จะนาํปลาที่จบัไดขึน้เรือนั้นมันเกินกําลงั 

พวกเราสงสัญญาณไปยงัเรอืลาํอืน่ ใหเขามาชวยพวกเรา พวกเขารบีหันเรอืของพวกเขาเพ่ือชวยเรารวบรวมปลา

ทั้งหมดขึ้นมา

 นึกภาพเหตุการณในใจของทาน และเก็บภาพนั้นไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหทานหยิบ

สมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็นหรือไดยินในระหวางการไตรตรองนี้

 เมื่อเด็กๆสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของเขา และบรรยายส่ิงที่เขา

ไดเห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  ผูคนในเรื่องนี้รวมมือกันอยางไร

  ทานคดิวาคนที่อยูบนฝงเปนใคร ทําไมทานจึงคดิเชนนั้น

  เตอืนเดก็ๆวา พระเยซูเจาตรสักับบรรดาอัครสาวกวา พระองคจะทาํใหพวกเขาเปน “ชาวประมงจบั

มนุษย” บรรดาอัครสาวกจะตองทําอะไร เพ่ือรวมมือกับพระเยซูเจา

  เราสามารถเรยีนรูในการรวมมอืกับคนอืน่ เหมอืนทีบ่รรดาอคัรสาวกรวมมอืกับพระเยซเูจาไดอยางไร

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ทุกครั้งที่มีใครขอรองทานใหรวมมือในทุกวันนี้ จงคิดถึงซีโมนและเพื่อนๆของเขา ทานจะเลือกการฝก

ปฏิบัตทิักษะนี้เชนเดียวกับที่พวกเขาทําหรือไม
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เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้

 การรวมมอืกัน หมายถึงการทํางานหรือการปฏิบัติรวมกับคนอื่น เพ่ือความดีของทุกคน ในวัฒนธรรม

ชาวอเมริกนัพืน้เมือง ประชาชนจาํนวนมากใชไมตกีลอง ถาแตละคนไมเลนจงัหวะทีกํ่าหนด ดนตรีทีต่ัง้ใจใหเกิด

ก็ไมสามารถจะไดยิน

 การรวมมือเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความวามันจะยากสําหรับเด็กๆในชั้น

อนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงออกดวยตนเองโดยไมมีการนํา เมื่อเรารวมมอืกัน เรารอเพ่ือใหทุกคนทํางานสวน

ของตนเองเสร็จเรียบรอย เราคิด: ฉันสามารถชวยใครอ่ืนไดบางหรือไม งานสวนของฉันมันดีที่สุดเทาที่มนัจะ

เปนไดหรือไม ฉันสามารถทําใหมันดีขึ้นไดหรือไม

 พืน้ฐานของทักษะนีเ้ริม่ขึน้เม่ือเดก็ๆ เรยีนรูทีจ่ะแบงปนกนั การแบงปนคอืการทํางานเคยีงขางกัน ทาํงาน

เดียวกันหรือคลายกัน การรวมมือหมายถึง การทํางานเคียงขางกัน(หรือแยกกัน) การทํางานท่ีแตกตางกันเพื่อ

ทําใหโครงการซึ่งตองการกิจกรรมรายบุคคลของทุกคนสําเร็จ

 เดก็ๆสามารถไดรบัการสอนใหทํางานเปนทีมๆละ 4-5 คนในกลุมการเรียนรูแบบรวมมือกัน ขอใหเดก็ๆ 

เลือกวาพวกเขาอยากทํางานดวยกับคนกี่คนในระหวางการทํากิจกรรมการรวมมือกันบางอยาง 

 อภิปรายรวมกับเด็กนักเรียนของทานวาตองทําอะไรในการรวมมือกัน

1. แตละคนตองตัดสินใจที่จะทําดีที่สุด

2. ทุกคนมีความสําคัญในการทําใหงานเสร็จ

3. เราสามารถเสนอที่จะชวยเหลือได หากมีคนตองการความชวยเหลือ

4. เราสามารถขอความชวยเหลือเมื่อเราตองการมัน

คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือสงเสริมความรวมมือกัน

  เมื่อเรารวมมอืกัน ทุกคนตองทํางานสวนที่เปนของตนเอง เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จ

  ทานพรอมจะรวมมือ แมวาผลสุดทายมนัแตกตางจากที่ทานตองการใหมันเปนหรือไม

  จําไววาทานทํางานเปนทีม เพ่ือนรวมทีมชวยเหลือซึ่งกันและกัน

  คนอื่นสามารถชวยทานไดหรือไม

  ทานสามารถชวยคนอื่นไดหรือไม

  ขอใหเรามาระดมความคิดเห็นกัน

  ฉันสามารถชวยทานใหเริ่มตนไดอยางไร
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วิธีการที่ไดผล

 Bo เปนนักเรียนในเกรด 6 เขาอยูในโรงเรียนที่มีการสอนทักษะความมีวินัย 15 ประการมาเปนเวลา 4 

ปแลว นักเรียนทั้งหมดกําลังเรียนรูขอมูลเก่ียวกับทักษะและกําลังฝกทักษะที่พวกเขาจาํเปนตองมีเพื่อเติบโต

มากขึ้น

 ในวันนั้นๆ เด็กๆถูกขอใหเอยชื่อทักษะท่ีพวกเขามคีวามเขาใจอยางถองแท 

1 ทักษะ และทักษะที่ทาทายสําหรับพวกเขา 1 ทักษะ Bo บอกกับเพื่อนนักเรียน

ในชั้นของเขาถึงการถามคําถามวาเปนทักษะที่งายสําหรับเขาอยางไร แตการรวม

มอืเปนส่ิงทีย่าก “ฉันไมไดรวมมอืทีบ่าน และฉนัไมไดรวมมอืทีโ่รงเรยีน” เขากลาว 

เพ่ือนรวมชั้นเรียนของเขาหัวเราะเบาๆ เพราะพวกเขารูวา Bo พูดความจริง

 ครูขอบใจเขาสําหรบัการแบงปนขอมลูนั้น แลวกลาวเสริมวา “ การรวม

มือเปนทักษะที่ยากสําหรับบางคนในการไดมาโดยปราศจากความชวยเหลือ 

ฉันไมรูวาเม่ือใด ที่ทานจะตัดสินใจฝกทักษะนี้ ฉันหวังวามันจะเปนชวงเวลาใน

อนาคตอนัใกลนี ้เพราะวา ทานจะตองการทักษะนัน้ ในชีวิตท่ีเหลืออยูของทาน” 

Bo ฟงและยอมรับคําวิจารณนั้น

 ชวงเวลาสั้นๆ ตอมาเดก็ๆในชั้นเรียนกไ็ดรับมอบหมายงาน และครูก็สังเกตเหน็วา Bo เปนคนแรกที่ทาํ

เสรจ็ “ ทานจะชวยเก็บกระดาษคําตอบเมื่อเพ่ือนๆของทานทาํรายงานนี้เสรจ็ไดไหม” ครูถาม Bo  “ไดครบัคร”ู 

เขาตอบ และเดินเงียบๆไปรอบหองเก็บรวบรวมรายงานท่ีเสร็จเรียบรอย

 เมือ่ครเูงยหนาขึน้ เธอสงัเกตเหน็วา Bo ยงัไมกลบัไปยงัทีน่ัง่ของเขา แมวาเพ่ือนของเขาทกุคนทาํงานของ

ตนเสร็จเรียบรอยแลว เธอมองไปรอบหองและเห็น Bo อยูขางโตะ กําลังแยกกระดาษคําตอบ ดังนั้น กระดาษ

ทุกแผนหันหัวขึ้นอยูดานบน เมื่อกระดาษทั้งกองเสร็จเรียบรอยแลว Bo สงกระดาษที่เรียงเรียบรอยแลวนั้นให

ครู “ โอ Bo” ครูพูดดวยความรูสึกมากมาย “เมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่ผานมา ทานบอกกับพวกเราวา การรวม

มือเปนทักษะที่ยากในการทําสําหรับทาน แตตอนนี้โดยการกระทําของทาน ทานแสดงใหพวกเราเห็นวาทักษะ

นั้นมีลักษณะอยางไร”

 เพื่อนรวมชั้นของ Bo หลายคนไดยินคําวิจารณนั้น และเริ่มปรบมือ “Bo เพิ่งจะฝกความรวมมอื” เพื่อน

คนหนึ่งในกลุมพูด และจากคําพูดนั้น นักเรียนทั้งชั้นปรบมือให Bo หนึ่งรอบ Bo เรียนรูบทเรียนท่ีสําคัญมาก

ในวันนั้น : คนบางคนอาจจะเกงในทักษะบางอยาง และไมเกงในทักษะบางอยาง เมื่อทานตองการเกงมากขึ้น 

เราเพียงตองฝกฝนเทานั้น

กิจกรรม
แสดงตัวอยางความรวมมือ

 ขอใหเดก็ๆเขยีนเก่ียวกบั หรอืแสดงตวัอยางเวลาที่เขาเขาไปมีสวนรวม หรอืเก่ียวของกบัทกัษะการรวม

มือ รูปภาพหรือเรื่องราวควรมีองคประกอบเหลาน้ี : 

  คนมากกวาหนึ่งคนกําลังทํางานนี้

  คนแตละคนไดรับมอบหมายงานแตกตางกัน

  งานไมสามารถสําเร็จได นอกเสียจากวาแตละคนทํางานในสวนของตนเอง
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รวมมือกันเพื่อตอจ๊ิกซอใหเสร็จ

 แบงคนออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน หาภาพปริศนาจิ๊กซอที่มี 75-100 ชิ้นใหแตละกลุม กอนที่

จะแนะนําการฝกนี้ ใหใสชิ้นสวนปรศินาที่มจีาํนวนเทากันน้ีในถุงพลาสตกิ เพ่ือวาสมาชกิ

แตละคนของกลุม  จะไดชิ้นสวนคนละประมาณ 15-20 ชิ้น ขอใหแตละกลุมบันทึกคํา

ทาํนายวาพวกเขาจะใชเวลานานเทาใด  ในการเรียงภาพปริศนา แลวใหเวลาเขาในการ

ทํางาน เมื่อทําเสร็จแลวใหสรุปโดยการใชคาํถามตอไปนี้ :

  ทานเขาใกลเคียงคําทํานายของทานมากเทาใด

  อะไรคอืส่ิงทาทายบางอยางในการรวมมอืทํางานปริศนาใหสําเร็จ

  ทานจะจัดอันดับการรวมมือของกลุมในการทํางานอยางไร ทานจะประเมิน

 ระดบัความรวมมอืของทานเองในงานนีอ้ยางไร ใชเกณฑระดบั 1-5 โดยที่ 5 เปน

 ตัวช้ีวัดที่สูงสุดของการรวมมอื

ไขปริศนา

เพ่ือสรางแบบฝกหัดการเรียนรูความรวมมอืนี้

1. ตัดกระดาษโปสเตอรสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 

6 นิ้ว จํานวน 5 ชิ้น แลวตัดส่ีเหลี่ยมจัตุรัส

ตามที่แสดงใน

แผนภาพ ใสตัวอักษรบนชิ้นสวนตามที่

แสดงไว

2. ใสชิ้นสวนในซองตางกัน 5  ซอง ทํา

เครื่องหมาย ตามที่แสดงในแผนภาพ

3. สรางทีมของผูเลน ทีมละ 5 คน

4. ใหซองทุกคนๆละ 1 ซอง

5. ชี้แจงกลุมวา วัสดุของแบบฝกหัดนี้ เปน

ของแตละคนในกลุมเพ่ือสรางรูปส่ีเหล่ียม

จัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว จากรูปรางนั้น ไมมี

ซองใดท่ีมีรูปรางที่ถูกตองที่จะทําใหงาน

นี้สําเร็จ ทานตองรวมมือกันทําใหงานนี้

สําเร็จ     

6. สําหรับชวงเวลา 5 นาทีแรก ผูเขารวม

  อาจจะไมพูดคุยกัน

  อาจจะมองที่ชิ้นอ่ืนๆ แตไมหยิบสักชิ้น

  อาจจะเล่ือนชิ้นหนึ่งไปใหคนอื่น หรือเลื่อนไปตรงกลางโตะแตอาจจะไมเหมาะสําหรับเขาที่ของ

  ใครคนใดคนหนึ่ง 
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7. สําหรับหานาทีถัดไป ผูเขารวมสามารถพูดคุยส่ือสารกัน และฝกการรวมมือกัน

8. เมื่อหมดเวลา ใหอภิปรายประสบการณโดยการใชคําถาม 3 ขอ ดังนี้:

  ความคดิเห็น และความรูสึกสวนตัวของทาน ขณะที่ทานฝกทักษะการทํางานรวมกัน คอือะไร

  ส่ิงที่ชวยใหกลุมของทานทํางานไดสําเร็จ คอือะไร

  โอกาสอื่นใดอีกบางที่ทานตองฝกการทํางานรวมกัน

วารสารความรวมมือ

 ใชขัน้ตอนของการรวมมอื ขอใหสมาชิกของช้ันเรยีนตัง้เปาหมายสวนตวัเปนเวลาหนึ่งสัปดาห เพ่ือฝกฝน

ทักษะ ขอใหพวกเขาดาํเนินการบันทึกเหตุการณสวนตวัซึ่งพวกเขาบันทึก 2 ครั้งในระหวางสัปดาห เมื่อพวกเขา

เลือกที่จะรวมมือ ทําสําเนาคําถามตอไปนี้ เพ่ือทุกคนจะไดมสีําเนาไวใชเพื่ออางอิง

การฝกความรวมมือ

  ฉันสังเกตเห็น, หรือบางคนที่ฉันอยูดวยสังเกตเห็น,วางานที่จาํเปนตองทํา 

และมันอาจจะตองใชคนมากกวาหนึ่งคนในการทํา ทานสังเกตเห็นอะไร

  บรรยายการตัดสินใจวาจําเปนตองทําใหสําเร็จ เปาหมายคืออะไร

  จดรายการการกระทํา หรืองานที่แตละคนไดรับมอบหมาย

  มันตองใชเวลามากเทาใด

  ในระดับ 1-5 (5 คือระดับดทีี่สุด) ทานจะใหงานที่ทําเสร็จเรียบรอยในระดับใด 

เพราะเหตุใด

  ทานมีคําแนะนําอะไรที่จะทําใหการรวมมือที่นาตื่นเตนมีความสําเร็จมากขึ้น

งานท่ีเหมาะกับอายุของทาน

 การรวมมอืในครอบครัว หมายถึง เด็กๆรับผดิชอบในการทํางานจํานวนพอเหมาะกับอายุของเขา เมื่อ

ขอใหเขียนงาน 14 อยาง ท่ีพวกเขาอาจจะรับผิดชอบในบานของเขา กลุมของนกัเรียนเกรด 8 ทํารายการนี้

 1.  นําขยะไปทิ้ง

 2.  ชวยจัดจานและเก็บโตะ

 3.  ดูแลสัตวหรือสัตวเล้ียง

 4.  ทําความสะอาดหองนอนของฉัน

 5.  ปดฝุนและดูดฝุน

 6.  ทําการบาน และนําไปใหพอแมดู

 7.  ดูแลสนามหญา รวมทั้งตดัหญา ตัดแตงตนไมหรือพุมไม

 8.  เคารพสมาชิกในครอบครัว โดยการเคารพความเปนสวนตัวของคนอ่ืน และไมใชคาํพูดหยาบคาย

 9.  ชวยซักรีดเส้ือผา

 10.  ตื่นนอนเองตอนเชา

 11.  เก็บรองเทาและเสื้อผา ถามทุกวันวาฉันสามารถชวยงานบานอะไรไดบาง
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 12.  ไมโตแยงหลังจากไดรับฟงเหตุผลที่เหมาะสม

 13.  กลาวคําวา “ฉันรักคุณ”ทุกวัน

 14.  หารายการแสดงทางโทรทัศนที่ดีๆ  ใหครอบครัวไดดู

 ขอใหนกัเรยีนของทาน เขียนรายการกิจกรรมที่พวกเขาแตละคนถูกคาดหวงัใหทําในครอบครัวของเขา

การระดมสมอง

 เมื่อคนทาํงานดวยความรวมมอืกัน เทคนิคที่รูจกักันวา การระดมสมองมักจะถูกนาํมาใชบอยๆ  เพื่อวา

ทกุคนรูสึกวาพวกเขาไดมสีวนรวมในการอภิปราย เพื่อเปนการฝกทักษะนี้ ใหเลอืกหัวขอเรื่องมา หนึ่งเรื่องเพื่อ

การอภิปราย แนะนําขั้นตอนการระดมสมองตอไปนี้แกนักเรียนของทาน ใชสิ่งเหลาน้ี           ในการไปถึงขอ

สรุป หรือคําตอบสําหรับหัวขอที่กําลังอภิปรายอยู

กฏของการระดมสมอง

 1.  ทุกความคิดเห็นสําคัญ และจะถูกบันทึก (เขียนรายการความคิดเห็นบนกระดานดําหรือกระดาษ

ภาพพลิก ขอใหเด็กๆ เขียนรายการของตนเองในสมุดบันทึกของเขา

 2.  ทุกคนสามารถมีเวลาเทากันในการอธิบายความคิดเห็นของเขา

 3.  ความคิดเห็นจะถูกประเมินตามกฏเกณฑที่ชัดเจน ความสมเหตุสม

ผล เวลา คาใชจาย และสิ่งท่ีจะถูกสอน หรือเรียนรู

 4.  กลุมจะจบลงที่ความคิดเห็นซ่ึงคนสวนใหญเลือก

 5.  ความคิดเหน็ทีด่ทีีสุ่ดจะเปนความเหน็ทีร่วมมุมมองมากสดุเทาทีเ่ปน

ไปได

ใชวรรณกรรมเด็ก

       เสริมความเขาใจของเดก็ๆ ถงึความรวมมอืวามลัีกษณะอยางไรในการ

ปฏิบัต ิดวยการอาน

ออกเสียงหนังสือหนึ่งหรือหลายเลม ดังตอไปนี้ 

Angel Child, Dragon Child, Michele Surat. Ut ไมชอบโรงเรียนอเมริกันใหมของ

เธอ เดก็คนอื่นๆ หัวเราะเยาะเธอ เธอคดิถึงแมของเธอซึ่งยงัคงอยูในเวียตนาม เดก็

ผูชายที่ Ut ไมชอบ คดิหาวิธีการมาอยูรวมตวักันใหมได  และ Ut ไดพบทักษะการ

รวมมือกัน

Ox Cart Man, Donald Hall เรือ่งราวนี้เปนเรื่องเก่ียวกับความมุงมั่นของการรวมมือกัน ซ่ึง

มอียูในครอบครวัเครงศาสนา(Quaker)จาํนวนมาก สมาชกิแตละคนของครอบครัวมคีวาม

รับผดิชอบ ซึ่งเปนสวนประกอบสาํคญัตอการดาํรงอยูของครอบครวั รางวลัเหรยีญคลัดิ

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 ประชาชนท้ังหมดจากหมูบานอัฟริกัน  มีสวน

รวมในการดูแล Kokou ที่ตลาด   Yemi มีความสุขท่ีดูแลนองชายของเธอ แตในไมชาได

เรียนรูวาความรับผิดชอบถูกแบงปนโดยทุกคนในหมูบานอยางเทาเทียมกันและดวย

ความภูมิใจ

ใชดนตรี

 เดก็ๆสามารถไดรบัการสอนเกีย่วกบัทกัษะความมวีนิยัในตนเอง ในการรวมมอืโดยผานทางดนตร ีทาน

สามารถเริ่มตนโดยการสอนบทเพลงขางลางนี้แกพวกเขา

Hidden Power Medley (เพลงผสมผสานพลังซอนเรน)

โดย Jo Mersnick
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(การรวมมือกนั)

ขับรองโดยใชทํานองเพลง “When Johnny Comes Marching Home”

เม่ือมีงานที่เราตองทํา รวมมือกนั

สรางทีมขึ้นมาและทํางานใหเสร็จ รวมมือกัน

ตกลงและมอบหนาที่ พูดคุยและวางแผน ทํางานรวมกัน

และพูดวา “เราทําได” และเราจะทํางานเสร็จ เมื่อ

เราทุกคนรวมมือกัน จําไวใหประเมินผล

เม่ือเสร็จสิ้น เราจะฉลองกัน  เย! (พูด)
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บทที่ 7                ทักษะสรางสรรค

การเข้าใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ์

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

การไตรตรอง : ฉันชวยใหนักเรียนของฉันเขาใจกฎของพระเจาและวิธีการปฏิบัติตามกฎน้ันอยางไร

เมื่อเราเขาใจกฎเกณฑเรา คนที่เขาใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ

1. รูกฎเกณฑและสามารถทองใหคนอ่ืนฟงได

2. ถามใครสักคนเมื่อเราไมเขาใจกฎเกณฑ หรือ

    เหตุผลสําหรับกฎเกณฑ

3. เลือกที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ แมวาเราจะรูสึกไม

    อยากทําเชนนั้น

4. สอนกฎเกณฑใหคนที่อายุนอยกวา หรือคนอ่ืนซึ่ง

    ไมรูกฎเกณฑ

5. ใช กระบวนการที่ถูกต องเพื่อเสนอแนะการ

    เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ ถาหากเราไมชอบมัน หรือ

    ไมเห็นดวยกับมัน 

  สามารถทําตามกฎเกณฑได

  เลือกทําตามกฎเกณฑ

  สามารถบอกเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ

  สามารถทํางานเพื่อเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ

  ไมบนโดยท่ีไมลงมือทํา

 



71

การไตรตรองนําทาง 
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบท
อานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และรูสึกวา
รางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย 
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจของทานชา
ลง
 นกึภาพในใจของทาน โยเซฟและพระนางมารยี และพระ
เยซูกําลังเดนิทางไปเปนกลุม ถนนท่ีพวกเขาเดนิทางไปนัน้เตม็ไป
ดวยฝุน และฝุนละอองดนิลอยขึน้มาขณะที่พวกเขากําลังเดนิทาง
มุงหนาสูกรงุเยรูซาเล็ม มนัเปนชวงปสกา ชวงเวลาแหงการเฉลมิ
ฉลอง หลังจากใชเวลาหลายวันในกรุงเยรูซาเล็ม พระนางมารีย
และโยเซฟ เริ่มการเดินทางระยะไกลเพ่ือกลับบาน ถึงแมวาพระ
เยซูไมไดเดนิทางมาดวยกบัทาน ทานทั้งสองมั่นใจวาพระเยซูอยู
ในหมูเพ่ือนหรือญาติของพระองคท่ีตามมาหางๆ ในขบวนนกัเดินทาง
 เมื่อกลุมนักเดินทางหยุดพักครั้งแรก พระนางมารียและโยเซฟเริ่มมองหาพระเยซูในทามกลางคนอ่ืนๆ 
พวกทานมองหาแลวมองหาอีก เมื่อพวกทานไมพบพระเยซ ูก็เริ่มเกิดความวติกกังวลมาก พวกทานคดิวาบางที
พวกทานไดทิ้งพระองคไวขางหลัง ดังนั้นทานจงึหันหลังกลับและเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
 พวกทานมองหาบุตรชายเปนเวลา 3 วัน ทานทั้งสองรูสึกอยางไรในระหวางชวงเวลานั้น ทานกําลังคิด
อะไร ในที่สุด ในวันที่สามพวกทานพบพระองคกําลังนั่งอยูทามกลางบรรดาอาจารยในพระวิหาร เม่ือพระนาง
มารียและโยเซฟเห็นพระเยซู พวกทานรูสึกแปลกใจ พระนางมารียตรัสกับพระเยซูวา “ลูกเอย, ทําไมลูกทํากับ
เราเชนนี้ พอของลูกและแมตามหาลูกดวยความวิตกกังวลอยางมาก”
 นึกภาพเหตกุารณในใจของทาน : แมและพอกําลังตามหาลูกชายที่หายไปเปนเวลาหลายวัน พวกเขา
พูดอะไรตอกันและกันเมื่อพวกเขาพบกัน พระนางมารียตรัสอะไรเมื่อทานพบพระเยซู โยเซฟทําอะไร พระเยซู
ทรงทําอะไร
 ขณะที่ภาพปรากฎชัดเจนในใจของทาน นั่งตัวตรง ลืมตาของทานขึ้นและนําสมุดบันทึกการไตรตรอง
ของทานขึ้นมา วาดภาพสิ่งท่ีทานไดเห็นหรือไดยินในระหวางการไตรตรอง

รวมในการอภิปราย

  มเีหตผุลหลายประการที่ทาํไมพอแมบอกลกูๆ ของตนใหอยูกบัพวกเขา หรอืทาํไมพอแมตองการให

ลูกๆ บอกวาพวกเขากําลังจะไปที่ไหน ทานคิดวาเพราะเหตุใดพอแมจึงทําเชนนี้

  บางคร้ังเราอาจไมคดิวากฎเกณฑสําคญั เมื่อสิ่งนี้เกิดข้ึน เราจําเปนตองชี้ใหเหน็เหตผุลวาเพราะเหตุ

ใดกฎเกณฑจึงถูกสรางขึ้น อะไรคือกฎเกณฑที่ทานมีปญหาในการเขาใจ ทานคิดวาเพราะเหตุใดกฎ

เกณฑยังคงมีอยู

  วิธีการอะไรที่ทานคดิวาเหมาะสมที่จะทําใหกฎเกณฑไดรับการเปล่ียนแปลง

  เราสามารถทําตามกฎเกณฑของหองเรยีน วัดและบานของเราไดอยางไร เหมอืนทีพ่ระเยซพูยายาม

ปฏิบัตติามกฎเกณฑของบิดามารดาของพระองค แตตามความเชื่อของพระองคดวย
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ขั้นการปฏิบัติ

 ทุกครั้งที่ใครขอใหทานปฏิบัตติามกฎเกณฑในวันนี้ หยุด และคิดถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลังกฎเกณฑนั้น

เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้

 ความเชื่อเรื่องโชคลางและกฎเกณฑซ่ึงควบคุมชีวิตไมใชสิ่งเดียวกัน มันเปนส่ิงที่ถูกตองสําหรับผูใหญ

หรือที่เชื่อวา ถาทานเหยียบคางคกทานจะเจ็บปวย หรือเปนโรค นักเรียนในเกรด 3 – 8 กําลังคิดถึงความแตก

ตางระหวางกฎเกณฑกับโชคลาง

 คําวา “กฎเกณฑ” มาจากภาษาละติน regere “นําใหตรง” กฎเกณฑถูกจํากัดความหมายวาเปนคํา

แนะนาํท่ีถูกกําหนดขึ้นสําหรับการประพฤติหรือพฤติกรรม หรือมาตรฐานของการตัดสิน คําวา “procedure” 

(กระบวนการ) มาจากภาษาละติน procedere “ไปขางหนา” กระบวนการหมายถึงวิธีการที่ถูกสรางขึ้นในการ

ทําส่ิงตางๆ รากศัพทสําหรับ “ทักษะ” หมายถึง “ทําความแตกตาง” ทักษะเปนพลังการเรียนรูในการทําสิ่งใด

ส่ิงหนึ่งอยางครบถวน

 การเขาใจกฎเกณฑและเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ เปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมาย

ถึงมันยากสําหรับเด็กในชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ท่ีจะแสดงออกโดยปราศจากการกระตุน เพ่ือฝกฝนทักษะนี้คนๆ 

หนึ่งอาจจะสามารถจําความสับสนได และรับรูถึงความตองการระเบียบวินัย

 เมื่อเราเขาใจเหตผุลสําหรบักฎเกณฑ เรารอเพ่ือทาํความมัน่ใจวากฎเกณฑอยูที่นั่น เราคดิ : ฉันรูเหตผุล

สําหรับกฎเกณฑน้ีหรือ ฉันสามารถถามใครไดหากฉันไมเขาใจวาทําไมมีกฎเกณฑขึ้นมาตรงนั้น

 ยิ่งมีกฎเกณฑนอยเทาใดก็ยิ่งดีมากเทานั้น มีกฎเกณฑที่ทุกคนรู และกระบวนการ หรือวิธีการตางๆใน

การปฏบิตัติามกฎเกณฑเปนส่ิงทีด่กีวา สอนเดก็ๆ วา กระบวนการอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับครู ,วิชา,ระดบัชั้น

ของพวกเขา แตกฎเกณฑจะคงเดิมเสมอ เงื่อนไขสําหรับกฎเกณฑที่มีประสิทธิภาพคือ :

  มันถูกกําหนดขึ้นในดานบวก

  มันมีเหตุผล

  มันบังคับใชได

  มันปกปองสิทธิของผูอื่น

  มนัมจีดุประสงคเฉพาะ หากมนัไมบรรลจุดุประสงคอีกตอไปแลว มนั

สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได

 จําไววาทักษะไมเหมือนกับกฎเกณฑ ทานไมสามารถทําลายทักษะได  ทานเพียงแตสามารถเรียนรูใน

การทําใหมันดีขึ้นเทาน้ัน

วิธีการที่ไดผล

 Mrs. Martin เปนครูที่ยอดเยี่ยม เธอมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องท่ีสามารถชวยใหนักเรียนของเธอทุกคน

เรียนรู Mrs. Martin ไดรับแนวความคิดในการสอนทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ประการในทันที เพราะเธอ

เชื่อวาเด็กๆของเธอตองการทักษะเหลานี้ในชีวิตที่เหลืออยูของพวกเขา อยางไรก็ตามเมื่อเธอเริ่มสอนพวกเขา

เก่ียวกบัความเขาใจกฎเกณฑ เธอไมไดคาดหวังวานกัเรยีนเกรด 5 ของเธอจาํนวน 32 คน จะสงเสียงดงัพูดเก่ียว

กับกระบวนการที่โรงเรยีนมอียู กอนการอภิปรายจบลง พวกเขารูสึกสบัสน สงเสียงรองทุกขเรื่องหลักเกี่ยวกับ
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ตารางของโรงเรียน และไมมีเวลามากพอสําหรับการเรียนวิชาพลศึกษามากกวาสัปดาหละครั้ง

 ในตอนแรก Mrs. Martin คิดวาบทเรียนของเธอเปนความหายนะ และเธอไดเปดกระปองของหนอน ซ่ึง

ปลอยทิ้งไวโดยไมแตะตองดีกวา ในการอภิปรายปญหานั้นกับเพ่ือนๆ เธอเขาใจวิธีการที่เธอสามารถใชการรับ

รูของเด็กๆ เปนโอกาสในการปลอยใหพวกเขาฝกทักษะของการเขาใจกฎเกณฑ อยางไรก็ตามนี่คือหัวขอของ

เด็กๆ และไมใชของเธอ พวกเขาควรจะกําลังทํางานเพ่ือพยายามคิดหาวิธีการแกไขปญหานั้น

 ทนัททีี่เธอเปลี่ยนวิธีที่เธอคดิเก่ียวกับปญหานั้น ทศันคติและการแสดงออกของเธอกเ็ปลีย่นไปดวย เธอ

รายงานตอครใูหญดวยความกระตอืรอืรนวานกัเรยีนของเธอคงจะกําลงัทาํวิจยัและกระตุนใหครใูหญสนบัสนนุ

เทาที่เธอสามารถจะทําได เพราะวาพวกเขากําลังฝกทักษะความมีวินยัในตนเองซึ่งมีความยากอยู แลวเธอพูด

กับนักเรียนในชั้น เธอกลาวกับพวกเขาวาในความตองการเรียนวิชาพลศึกษามากกวาสัปดาหละคร้ัง พวกเขา

สังเกตเหน็ความจาํเปนอยางชดัเจน เธอชมเชยพวกเขาเกีย่วกับความตองการทําอะไรบางอยางเกี่ยวกบัมนั เธอ

ขออาสาสมัครกลุมหนึ่งซ่ึงอยากวิจัยปญหาและหาขอเสนอแนะเพ่ือทําการเปล่ียนแปลง

 กลุมเริ่มแรกของผูเขารวมที่เต็มใจ 16 คน ในไมชาถูกลดลงเหลือกลุมละ 5 คน เมื่อพวกเขาไดรับการ

บอกถึงภาระหนาที่ของพวกเขา ในชวงการประชุม 20 นาทีแรก Mrs. Martin ใหขอกําหนดของรัฐ 1 ชุดเก่ียวกับ

จาํนวนช่ัวโมงเรยีนท่ีนกัเรียนตองเขาเรยีนในแตละวชิา ในระหวางปการศกึษา พวกเขาไดรับตารางของครสูอน

วิชาพลศึกษา 1 ชุดดวย และตารางสําหรับชั้นเรียนในปจจุบัน เอกสารเหลานี้เปนขอมูลชิ้นใหมที่นกัเรียนไมได

คํานงึถึงมากอนหนาน้ี

 Mrs. Martin ขอใหเด็กคนหนึ่งเขียนจดหมายแนะนาํตัวซึ่งเธอจะลงนามวาอนุญาตใหพวกเขาสัมภาษณ

ครู และไดรับสิทธิ์ในการใชสําเนาบันทกึที่เก่ียวของกับสวนรวมท่ีพวกเขาอาจตองการไดรับจากสํานกังานของ

โรงเรียน เด็กๆ กระตือรือรนที่จะเร่ิมและตัดสินใจวาพวกเขาทั้งหมดจะเขยีนจดหมายแนะนําตวั

 ระหวางการประชมุระดมสมอง พวกเขาเขยีนรายการส่ิงตางๆทัง้หมดท่ีพวกเขาอาจจาํเปนตองทํา พวก

เขานาํปฏทินิของเขาออกมาและกําหนดตารางเวลาประชมุ พวกเขาทาํตารางเวลาทีพ่วกเขาจะสามารถรายงาน

ความกาวหนาของพวกเขากลับมาใหชั้นเรียน บางคนถกูมอบหมายใหหาปายโปสเตอร เพื่อแสดงใหเหน็ตาราง

ปจจุบัน คนอื่นๆไปพูดคยุกับครู เพ่ือดูวาชั้นเรียนของพวกเขาตองการเรียนพลศึกษาเพิ่มข้ึนดวยหรือไม

 ตั้งแตงานของพวกเขาเริ่มตนในเดือนมกราคม พวกเขาตั้งเปาหมายวา งานของพวกเขาทุกชิ้นนี้จะส้ิน

สุดในเดือนกุมภาพันธ สัปดาหแรกความกระตือรือรนพุงสูงมาก ในวันศุกรที่ประชุมของชั้นเรียน นักเรียนได

ออกแบบโปสเตอรขนาดใหญแสดงถึงลักษณะของตารางวาเปนอยางไร พวกเขาบอกกับนักเรียนในชั้นเรียนวา 

พวกเขาไดพูดคยุกับครใูหญดวย และเธอไดใหกาํลงัใจพวกเขาในการทําโครงการนี้ สปัดาหที ่2 พวกเขารายงาน

วามีอีกหลายสิ่งที่ตองนําเขามาพิจารณามากกวาท่ีพวกเขาคิดในเบื้องตน และมันอาจตองใชเวลายาวนานกวา

ปลายเดือนกุมภาพันธที่จะทําใหสิ่งตางๆจบลง

 สัปดาหที่ 3 นักเรียนไมมีโอกาสประชุมเปนกลุม ดังนั้นจึงไมมีอะไรรายงานในที่ประชุมของชั้นเรียน 

สําหรับสัปดาหที่ 4 พวกเขารายงานวาพวกเขายงัคงทําโครงงานอยู แตมนัยากกวาท่ีพวกเขาคิด ในสัปดาหที่ 5 

พวกเขารายงานวาในขณะที่ความคิดของเขาดูเหมือนจะเปนโครงการที่ดีกับเด็กๆมากกวา 700 คนในโรงเรียน 

แตตารางปจจุบันเปนตารางเดียวเทานั้นที่ดเูหมือนเปนไปได

 Mrs. Martin ชมเชยกลุมสําหรับความพยายามที่จะแกไขปญหา เธอถามพวกเขาวา ไดเรียนรูอะไรเกี่ยว

กับการเขาใจเหตผุลสาํหรบักฎเกณฑบาง ไมมใีครบนเก่ียวกบัการมพีลศกึษาไมเพยีงพอสาํหรบัเวลาสวนทีเ่หลอื

ของป
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การรับรู้เรืองกฎเกณฑ์ของเรา

ทําให้มันเป็นอุปสรรค หรือโอกาส

กิจกรรม
รายการสํารวจการดําเนินงาน

 ใชรายการสํารวจนี้เปนแนวทางดําเนินงานสําหรับนักเรียนของทาน เพ่ือทําตามตลอดป

1. การจัดเตรียมเอกสาร

 .....  การจัดเตรียมแบบเปด

 ..... การจัดเตรียมแบบที่ถูกกําหนดไว

2. พฤติกรรมสําหรับการเขาชั้นเรียน                                                                                                                                                                                                                     

 ..... วางสิ่งของในโตะ ตูเก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ

 .....  วางอุปกรณการเรียนบนโตะ

 ..... ลอกงานในชั้นเรียนจากกระดาน

 ..... ลอกการบานที่ไดรับมอบหมายจากกระดาน

 อื่นๆ .....................................................................................

3. พฤติกรรมขณะออกจากหองเรียน

 ..... ออกจากหองเมื่อไดยนิเสียงกระดิ่ง

 ..... ออกจากหองเมื่อครูอนุญาตเทาน้ัน

4. วิธีการขออนุญาตเพ่ือไปดื่มนํ้า ใชหองนํ้า ฯลฯ

5. วิธีการในการไปพบพยาบาล ผูเชี่ยวชาญ สํานักงาน หองเรียนอ่ืนๆ

6. ขั้นตอนการทําการบาน

7. ขั้นตอนของการเหลาดินสอ และการขอสิ่งของ
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8. สิ่งท่ีตองทําเมื่อมาโรงเรียนสาย

9. ระเบียบการไปที่ตูเก็บของ

 10. อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน

 11. การปฏิบัติในกรณีที่ทานไมมอีุปกรณการเรียน

 12. สถานที่ท้ิงขยะ

 13. อนุญาตใหเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือกินขนมขบเคี้ยวหรือไม

 14. วิธีการขอความชวยเหลือจากครู

 15. เมื่อไรที่จําเปนตองฟงอยางตั้งใจ อะไรคือส่ิงที่คนฟงถูกคาดหวัง

 16. วิธีการสําหรับการถามคําถามที่เหมาะสม

 17. รูปแบบสําหรับการเขียนหัวรายงาน

 18. ขั้นตอนการสงงานที่เสร็จเรียบรอยแลว

 19. นโยบายของชั้นเรียนสําหรับการสรางงาน

 20. ตารางการทดสอบ

 21. นโยบายการใหคะแนน

 22. โครงสรางของช้ันเรียน

  .....  งานเอกสาร

  .....  งานกลุมยอย

  .....  งานเดี่ยว

  .....  การอภิปรายกลุมใหญ

  .....  การอภิปรายกลุมยอย

  .....  การนําเสนอวิดีทัศน / ส่ือ

        อื่นๆ..............................................................

กฎเกณฑมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร

 สอนเด็กๆ วากฎเกณฑมผีลกระทบทางบวก ทางลบ และนาสนใจตอผูอื่น ขอใหเด็กๆระดมสมองเกี่ยว

กับสถานการณตอไปนี้

  เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาหากมีกฎวารถทุกคันใน

อเมริกาตองเปนสีนํ้าเงิน

  เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาหากทานตื่นข้ึนมา ในเชา

วันหนึ่ง และพบวาทั้งบานไดถูกทําใหเปนระบบคอมพิวเตอร

  เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาทุกคนทําตามคําแนะนําใน

การใหอาหารแกผูหิวโหย และใหเสื้อผาแกผูไมมีเส้ือผานุงหม และไปเยี่ยมเยี่ยมผูเจบ็ปวย

 ใหเวลาเพื่อแบงปนความคดิเห็น และอภิปรายสามหัวขอนี้ แลวชวยใหเด็กๆ เขาใจเหตุผลสําหรับกฎ

เกณฑโดยการอภิปรายผลลัพธทางบวก ทางลบ และนาสนใจที่เกิดขึ้นเพราะกฎเกณฑที่มีในหองเรียนหรือ

ครอบครัวของทาน
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แผนภมูิกฎเกณฑ
 สรางแผนภูมิขึ้นมา 1 แผน เหมือนอยางแผนที่ตามมาน้ัน เพ่ือบรรยายกฎเกณฑสําหรับหองเรียนของ
ทาน และวิธีการที่ใครคนใดคนหนึ่งซ่ึงเคารพกฎเกณฑเหลานี้จะ / จะไมปฏิบัติ ติดแผนภูมิของทานและใชมนั
ตลอดทั้งป เพื่อทบทวนวิธีการดําเนินการของหองเรียน และทบทวนตามที่จําเปน เตือนตัวของทานเองถึงวิธี
การดําเนินการทั้งหมดที่เด็กๆจําเปนตองเรียนรูสําหรับครูแตละคน

                กฎของหองเรียน

กฎ # 1 เคารพตนเอง ผูอื่น และสิ่งของ
คนที่เคารพตนเองและผูอื่น

  มีลักษณะเรียบรอยและสะอาด

  เขารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณและการสวดภาวนา 

  ใหเกียรติตอพื้นที่ และสิ่งของ ของผูอื่น

  เคารพตอความรูสึกของผูอื่น

คนที่ไมเคารพตนเองและผูอื่น

  มีลักษณะไมสะอาด หรือไมเปนระเบียบ

  รบกวนผูอ่ืนในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือการสวดภาวนา

  เขาไปที่ตูเก็บของหรือโตะของเด็กคนอ่ืน

  ใชคําพูดดูถูกหรือนินทา

กฎ # 2 สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู                                                                                                      
คนที่สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู

  รวมมือและทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนเสร็จเรียบรอย

  เขาเรียนตรงเวลา

  นําอุปกรณการเรียนมาหองเรียน                                                                                                       

คนที่ทําใหเสียสมาธิจากสภาพแวดลอมในการเรียนรู

  ไมเต็มใจทํางานรวมกับคนอื่น

  มาสายหรือไมเขาเรียน

  ไมสงคนืวัสดุอุปกรณ

กฎ #3 ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและหองเรียน
คนที่ปฏิบัติตามกฎของหองเรียน

  ปฏิบัตติามการฝกซอมอัคคีภัยและพายไุตฝุน

  ปฏิบัตติามระเบียบการแตงกาย

คนที่ไมปฏิบัติตามระเยียบเหลานี้

  ใชโทรศพัทโดยไมไดรับอนุญาต

  นําของเลนหรือส่ิงของที่ไมเหมาะสมมาในหองเรียน

  เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือกินอาหารในหองเรียน
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การศึกษาคูมือกฎของโรงเรียน

 แบงนักเรียนในชั้นเปนกลุมยอยๆ มอบคูมือโรงเรียน และรายการคําถามซึ่งอยูดานลางนี้ใหกลุมละ 1 

ชุด ใหเวลาพวกเขา 15 นาที เพ่ือ :

  อานกฎในคูมือโดยตลอดตั้งแตตนจนจบ

  แนะนํากฎที่กลุมตองการอภิปราย 1 กฎ

  อภิปรายกฎขอนั้น และตอบคําถามในใบงาน

  มอบหมายผูแทน 1 คนที่จะรายงานส่ิงที่ไดอภิปรายใหเพ่ือนในชั้นฟง

นี่คอืตวัอยางของรายการคําถาม

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. ใหขอเสนอแนะวากฎนี้หรือผลสืบเนื่องอาจจะถูกเปลี่ยน เพื่อใหเหมาะสมมากขึ้นกับคนในโรงเรียน

 นี้อยางไร

สรางกฎความปลอดภัย

 เมื่อเด็กๆ สอนกฎเกณฑใหคนอ่ืน พวกเขาไดรับการใหโอกาสแสดงวาพวกเขาเขาใจเหตุผลสําหรับ

กฎเกณฑดีหรือแยเพียงใด แนะนําเด็กๆในระดับมัธยมตนและมัธยมปลายถึงงานของการสรางกฎเกณฑและ

ออกแบบยุทธวิธีในการสอนเด็กที่เล็กกวาเกี่ยวกับกฎเกณฑความปลอดภัย (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 

ยาเสพติด ส่ิงแวดลอม อาหาร นํ้า)

 ขอใหเด็กวัยรุนคิดถึงชวงเวลาที่กฎเกณฑความปลอดภัยเปนสิ่งจําเปน เชน ขณะโดยสารรถประจําทาง 

กฎเกณฑความปลอดภัยอะไรที่เด็กๆ ควรเรียนรูขณะที่กําลังรอรถประจําทาง ยืนหางใน

ระยะปลอดภัยจากที่รถจอด กฎเกณฑความปลอดภัยที่ดคืีอมีคนแรกในแถวยืนหางออก

ไป 5 กาวใหญๆ

 แลวขอใหพวกเขาคดิถึงวิธกีารสาํหรบัการสอนกฎเกณฑ คอื ส่ือการสอน ตวัอยาง พวก

เขาสามารถวาดภาพฝกาวใหญ 5 กาว และตดัมนัออก สงฝกาวนัน้ใหเดก็ๆ และขอใหพวก

เขาวางมนัลงบนพื้นหอง เดก็วยัรุนสามารถแสรงทาํเปนรถประจาํทางขณะที่เดก็ตองหาที่

ตั้งจุดปลอดภัย – 5 กาวใหญ- เพ่ือรอรถโดยสารประจําทาง

 อีกโอกาสหนึ่งเมื่อทานตองการกฎเกณฑความปลอดภัย คงจะเปนเวลาที่ทานเลนวาว 

กฎเกณฑความปลอดภัยอะไรที่เด็กๆ ควรเรียนรู  ไมควรเลนวาวใกลสายไฟหรือหอสงสัญญาณ

 อภปิรายวธิกีารหรอือปุกรณการสอนใดที่ทานสามารถใชสอนกฎเกณฑ ตวัอยาง ทานสามารถสอนเพลง

จังหวะแรพนี้แกเด็กๆ เพื่อเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการเลนวาว
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  หากทานชอบเลนวาว

  ตองปลอดภยัทุกครั้งที่เลน

  สายไฟฟาหรือหอสงสัญญาณ

  มีกระแสไฟมากและพลังรายกาจ

  ดังน้ัน ตองปลอดภัยทุกคร้ังที่ทานเลน

  นําวาวออกหางจากกระแสไฟทั้งปวง

สอนเดก็วัยรุนวาเด็กที่เล็กกวาเรียนรูไดดีที่สุด 

  เมื่อส่ิงตางๆถูกอธิบายทีละขั้นตอน

  เมื่อความคิดท่ีเปนนามธรรมถูกทําใหเปนรูปธรรม

  เมื่อนักเรียนที่อายุมากกวาบอกสิ่งตางๆแกพวกเขาเกี่ยวกับชีวิต 

ซึ่งพวกเขาอาจจะไมรู

  เมื่อความคิดถูกทําใหเปนบทกวี  เกมทายปริศนา เพลงแรพ บทเพลง ปายประกาศ หุนกระบอก 

หรืออุปกรณการสอน ทาทาง และการเคลื่อนไหวทางกาย

ขอใหเด็กวัยรุนเขียนสัญญาส้ันๆ สําหรับเกรดที่เขาตองการไดรับในงานที่ไดรับมอบหมายขางตนเก่ียวกับการ

สอนกฎเกณฑของโรงเรียนแกเด็กที่เล็กกวา

 การไดรับเกรด A : ตองทํางานอยางครบถวนและประณีต แบงปนกับเพ่ือนในชั้น อาสาสมคัรที่จะไปยงั

ระดับประถม และสอนกฎเกณฑโดยใชวิธีการที่ฉันไดคิดขึ้นมา

กฎ 3 ขอที่ครูคําสอนและครูทั่วไปสามารถนําไปใชได คือ:

 1.  เคารพตัวของทานเอง ผูอื่น และสิ่งของ

 2.  สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู

 3.  ปฏิบัตติามระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน

 กฎท้ัง 3 ขอนี้สามารถประยุกตใชในหองเรียน และในพื้นท่ีรวม ตลอดจนที่บานได

  เพ่ือจะไดเกรด B: ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน และเรียบรอย และแบงปนกับเพ่ือนใน

หองเรียน

 เพื่อจะไดเกรด C: ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน เรยีบรอย และสงโดยไมไดแบงปนกับเพือ่น

ในหองเรียน

สรางกฎเกณฑสําหรับเกม

 เลอืกกระดาษเกม และรายการเกมทัว่ๆไปที่เดก็ๆไดใชมากอนหนานี ้ขอใหเขาสรางเกมขึ้นใหมโดยการ

เขยีนกฎเกณฑขึ้นใหม ทดสอบกฎเกณฑที่เขยีนขึ้นมา และทําการปรับปรงุเพ่ือใหเกมสนกุสาํหรับทกุคนที่มสีวน

รวม ทันทีที่กฎเกณฑของเกมใหมถูกทําครบถวนแลว ขอใหเด็กๆมอบเกมนี้แกคนอ่ืนเพ่ือเลนและวิจารณ
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สรางโมบายบทกลอนท่ีมีเสียงสัมผัส

 เด็กๆ ระดับประถมเขาใจกฎเกณฑไดดีกวาเมื่อมันถูกทําใหเปนบทกลอนที่มีเสียงสัมผัส ที่ดานลางนี้ 
ทานจะพบตัวอยางของบทกลอนเสียงสัมผัส ที่นักเรียนเกรด 4 สรางขึ้นสําหรับนักเรียนเกรด 1   นักเรียนเกรด 
4 แตละคนออกแบบบัตรขนาด 5 นิ้ว X 11นิ้ว แสดงตัวอยางบทกลอนที่มเีสียงสัมผัส 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.

 ******  คําแปลเนื้อความบทกลอนท่ีมีเสียงสัมผัส *********
   หากทานแบงปน ทานจะแสดงวิธีดูแลกัน
   หากทานสูรบ ทานเตรียมพรอมที่จะเขียนดกีวา
   ขณะที่ทานกิน ทานตองนั่งอยูกับที่
   หากทานมเีมตตา ทานจะงายตอการพบ
   เพื่อแสดงความหวงใย ทานตองแบงปน
   หากมันเลอะเทอะ ทานตองลอกใหม
   หากทานไดแตม ทานตองนั่งลง

   หากทานไมสามารถมองเห็นดวงตาของฉัน อยาเริ่มพูดกับฉัน 

ใชวรรณกรรมเด็ก

 Mick Harte Was Here (Mick Harte อยูที่นี่)โดย Barbara Park เรื่องนี้เปนเร่ืองเก่ียวกับพ่ีนอง ครอบครัว 

และความปลอดภัยของจักรยาน  Phoebe เลาเรื่องนองชายของเธอชื่อ Mick ในอุบัติเหตุจักรยาน ซึ่งเขาอาจจะ

ไมเปนอันตรายถึงแกชวีิตหากเขาไดสวมหมวกนิรภัยของเขา

 Miss Nelson Is Missing! (มิสเนลสันหายไป) โดย Harry Allard     Miss Nelson กําลังฉุนเฉียวกับชั้น

เรยีนของเธอ เธอกําลงัจะทาํอะไร วนัหนึ่งเธอหายไป และ Viola Swamp 

คนที่มาแทนเธอ เขาควบคมุชั้นเรียนท่ีชอบกอกวน พวกเขาจะอยูกับ 

Viola ตลอดไปหรือ

 Stop, Drop and Roll (หยุด หมอบ และ กล้ิง)โดย Margery 

Cuyler    Jessica รูสึกวิตกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยดานอัคคภีัย 

และวิตกวาเธอไมสามารถจําได “หยุด หมอบ และกลิ้ง” เมื่อถูกขอให

อธบิายการดําเนนิงานสาํหรับโรงเรียนของเธอ ผูอานจะไดรับเคลด็ลับ

ความปลอดภัยที่สําคัญ
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สิทธิและหนาที่
 นักเรียนระดับมัธยมเรียนรูเก่ียวกับกฎ โดยการพูดคุยเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ จดหมายดานลางนี้

สามารถนาํไปทําเพ่ิมและแจกใหแกเดก็ๆ ตอนเริม่ตนป เพ่ือสอนพวกเขาเกีย่วกับกฎเกณฑ และเหตผุล

สําหรับกฎเกณฑ

นักเรียนท่ีรัก
 ขอตอนรับเขาสูปใหมของการเรยีนรู นอกเหนือจากวิชาตางๆทั้งหมดที่ทานจะเรียนรูในปนี้ ทานจะ

ไดรับโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ทานมีสิทธิที่จะรูขอมูลนี้ ทุกๆสิทธิมาพรอมกับหนาที่ ทานรู

สิทธิบางประการของทานในฐานะนักเรียนหรือไม ทานรูหนาที่ซึ่งมาควบคูกับสิทธิเหลานี้หรือไม สิทธิ

และหนาที่บางอยางของทานมีดงัน้ี : 

สิทธิ

1.  เรียนรูเก่ียวกับตัวฉันเอง

2.  ปลอดภัยในหองเรยีนศาสนา/โรงเรียน และคาดหวังวาทรัพยสนิของฉันปลอดภัย

3.  ฟงและไดยนิ นี่หมายความวา ไมมีใครโห ตะโกนรอง หรือรบกวนการเรียนรูของฉัน

4.  ไดรับการชวยเหลือใหเรียนรูการควบคุมตนเอง ไมมีใครจะสนับสนุน ขณะที่ฉันละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน 

หรือเม่ือผูอื่นละเมิดสิทธขิองฉัน

5.  คาดหวังวาสิทธิเหลานี้จะเปนของฉันในทุกสถานการณตราบเทาที่ฉันทําหนาที่ของฉันอยู

หนาที่

1.  สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู เพื่อที่คนอื่นสามารถเรียนรูได

2.  ไมลักขโมย หรือทําลายทรัพยสินของผูอื่น

3.  ชวยรักษาพื้นที่การเรียนรูที่สงบ และเงียบ ฉันจะไมโห ไมทําเสียงดงั ตะโกน หรือรบกวนผูอื่น

4.  เรียนรูการควบคุมตนเอง ฉันคาดหวังวาจะไดรับการแกไขเมื่อฉันละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน ฉันจะยอมรับ

    คําวิจารณดวยทาทางสุภาพเรียบรอย

5.  ปกปองสิทธิของฉัน และสิทธิของผูอื่น โดยการปฏิบัติหนาที่ของฉันในทุกสถานการณ

สาํหรบังานทีไ่ดรบัมอบหมายชิ้นแรกของทาน ใหแสดงรายการสทิธแิละหนาทีน่ี้แกผูปกครองและนําการ

ปรับปรงุแกไขหรือสิ่งเพ่ิมเติมกลบัมาสงคืน

ครูของทาน
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บทที่ 8             ทักษะสรางสรรค

การทําให้ภารกิจบรรลุผล

แลวเขานําชายคนน้ันขึ้นหลังสัตวของตน พาเขาไปถึงโรงแรมแหงหนึ่งและชวยดูแลเขา (ลูกา 10:34)

การไตรตรอง: ฉันชวยนักเรียนของฉันใหทํางานดวยพรสวรรคที่พระเจาทรงประทานแกพวกเขาอยางไร

นี่คือขั้นตอนการทําใหภารกิจบรรลุผล คนท่ีทําใหภารกิจบรรลุผลดวยตนเอง

1.  ระดมสมองวิธกีารทําภารกิจอยางเดยีวกันใหบรรลุ

ผลดวยวิธีการที่แตกตางกัน 3 วิธี

2.  เลือกวิธีการท่ีจะชวยใหทานบรรลุเปาหมายของ

ทานไดดทีี่สุด

3. กําหนดเวลาตามความเปนจริง

4. ทํางานตามแผนของทาน

5. ทาํงานตามแผนของทานตอไปแมวาทานจะทาํงาน

นั้นไมสําเร็จ

6. ประเมินผลลัพธที่เกิดข้ึน

  วางแผนการทํางาน

  ตั้งเปาหมายที่เปนไปไดจริง

  ทํางานจนแลวเสร็จ

  ทํางานเสร็จตรงเวลา

  เจรจาตอรองขอเวลาเพ่ิมเมื่อจําเปน

  ไมปลอยเวลาทาํงานใหสูญเปลา

  ไมทํางานโดยไมมีจุดสนใจ

  อยาปลอยใหงานไมเสร็จ

  ไมสงงานลาชา

  ไมละทิ้งความพยายาม
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และรูสึกตัวของ

ทานผอนคลาย รูสึกเทาและขาของทานผอนคลาย สังเกตแขน

และศรีษะของทานรูสึกหนักๆ ลมหายใจของทานเริ่มชาลง

 ศิษยคนหนึ่งถามพระเยซูเจาวา “พระอาจารย ขาพเจา

ตองทําอะไรเพื่อมีชีวิตนิรันดร” คําตอบคอื “ทานจะรักองคพระ

ผูเปนเจาส้ินสุดจิตใจ สติปญญา และกําลัง และรักเพื่อนบาน

เหมือนรักตนเอง” แลวศิษยถามพระองควา “ใครคือเพ่ือนบาน

ของขาพเจา” พระเยซูเจาทรงตอบดวยเรื่องนี้ :

 “ชายคนหนึ่งกําลงัเดนิทางไปเมอืงเยริโค เวลาคํ่าเขาถูก

โจรกลุมหนึ่งเขาโจมตี พวกโจรทุบตีและปลอยเขาทิ้งไวใหตาย 

สมณะองคหนึ่งมาพบเขา และเดินผานไปทางอีกฟากหนึ่งของถนน ชาวเลวีคนหนึ่งมาพบเขา และเมื่อเห็นเขาก็

เดินผานไปอีกฟากหนึ่ง แตผูเดินทางชาวสะมาเรียซ่ึงมาพบเขารูสึกสงสารกับภาพที่เห็น เขาตรงเขาไปหาชาย

คนนั้น เทนํ้ามนัและเหลาองุนใสบาดแผลของเขา และเอาผาพันแผลให เขาแบกชายคนนั้นขึ้นหลังของตนเอง 

นําเขาไปยงัโรงแรมแหงหนึ่ง และดูแลเขา

 วันรุงขึ้นเขามอบเหรียญเงิน 2 เหรียญใหเจาของโรงแรมพรอมกับคําส่ัง “ดูแลเขา” ณ จุดน้ีพระเยซูเจา

ทรงหันไปหาศิษยและตรัสถามวา “ใครในสามคนนี้เปนเพื่อนบานของเหยื่อที่เคราะหรายนั้น”

 นึกภาพในใจของทานถึงส่ิงที่แตละคนทําเมื่อเขาเห็นคนแปลกหนา เก็บภาพนี้ไวในใจของทาน ขณะที่

ทานคอยๆลืมตาขึน้ บดันีใ้หหยบิสมดุบันทกึการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพส่ิงทีท่านไดเหน็หรอืไดยนิ

ในระหวางการไตรตรองนี้

 เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของตนและบรรยายสิ่งท่ีเขาได

เห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  คําอะไร 3 คาํที่เราสามารถใชบรรยายคณุภาพของการดูแลที่ชาวสะมาเรียใหแกคนแปลกหนา

  สรปุเรือ่งโดยการบอกนกัเรยีนวาชาวสะมาเรียรูสึกสงสารตอคนท่ีเขาไมรูจกั เขาไมเพียงแตชวยคน

นัน้ทางดานรางกาย เขายงัชวยชายคนน้ันทางดานการเงนิดวย โดยไมเรยีกรองสิง่ตอบแทน เมือ่เขา

ดูแลคนแปลกหนานั้น เขาทําดวยวิธีการที่มีคณุภาพ เขาทําอยางดีที่สุดที่เขาทําได

  ดวยวิธีการปฏิบัติอยางไรที่เราสามารถชวยคนอ่ืนๆ เหมือนชาวสะมาเรียผูใจดคีนนั้นทํา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ในปจจุบนั เมื่อใดก็ตามท่ีทานไดรับมอบหมายใหทาํงาน คิดถึงคุณภาพของการเอาใจใสที่ทานมตีอการ

ทํางานนั้น พยายามทํางานของทานใหดีที่สุด
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เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้

 เมื่อเด็กหญิงชาวอเมริกันพ้ืนเมืองบางเผาบรรลุนิติภาวะ เธอแสดงเครื่องหมายของการเจริญเติบโตนี้

โดยการสานลวดลายท่ีเปนเอกลักษณลงในตะกราแตละอันแตกตางกัน

 การคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จดวยตนเองเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความ

วามันยากสําหรับเด็กๆในชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงออกเองโดยไมมกีารกระตุน ทักษะนี้มีความซับซอน

มากกวาการทําตามคําแนะนํางายๆ เวลานี้บุคคลนั้นตองมาพรอมกับแผนของตนเอง เพื่อทํางานใหเสร็จ

เรียบรอย

 เด็กๆที่อายนุอยกวาสามารถเรียนรูเพ่ือทํางานใหเสร็จโดยการทําตามระบบที่คนอ่ืนจัดไว นักเรียนที่

อายมุากกวาแสดงทักษะนี้เมื่อพวกเขาเริ่มคดิหาวธิีทําอะไรบางอยางดวยตนเอง

 เมื่อเราคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จ เรารอจนกระทั่งเราไดเรียนรูขอบเขต หรือกฎเกณฑเพื่อทํางาน

ใหเสร็จ เราคิด : ฉันรูวิธีทํางานหรือไม แผนปฏิบัตกิารอะไรที่ฉันสามารถใชเพื่อทํางานน้ีใหเสร็จ ฉันสามารถ

ทํางานท้ังหมดหรือเพียงบางสวนของงานเทานั้น

 เดก็ๆ ชั้นประถมจะพัฒนาพ้ืนฐานเพือ่การทาํทักษะนี้ ขณะทีพ่วกเขาทาํตามข้ันตอนและระบบที่กําหนด

โดยผูใหญซึ่งมคีวามเชีย่วชาญและจดัระบบ พวกเขาเริ่มแสดงทกัษะ เมื่อพวกเขาถูกใหทางเลือกที่ไดรบัการเห็น

ชอบในวงสังคมและตองเลือกอันใดอันหนึ่งจากอีกอันหนึ่ง

 เด็กๆในระดับประถมไดรับการชวยเหลือใหทําทักษะนี้เมื่อผูใหญพูดวา ทําไมวิธีการตางๆจึงถูกใชใน

สถานการณที่แตกตางกัน “วันนี้ เนื่องจากเราลอมวงกันเปนวงกลมแทนที่จะเปนแถว ทานไมตองยกมือของ

ทานขึ้นเมื่อทานตองการพูด ฟง และดู และรวมการสนทนาเมื่อทานมีบางอยางที่จะพูด”

 เด็กๆระดับมัธยมเรียนรูวิธีการทําทักษะนี้ โดยการจําแนกความแตกตางระหวางงานประจําและงาน

ไมประจํา เดก็หนุมสาวสามารถพบวิธีการที่พวกเขาทํางานไดดีที่สุด และวิธีการที่พวกเขาชอบทํางานมากกวา 

แมวามันจะแตกตางจากคนอื่น

 เมือ่ทานใชทักษะนี้ในหองเรียน บอกเดก็ๆวาสวนไหนของงานท่ีไดรบัมอบหมาย หรอืงานที่พวกเขาตอง

ทําตามท่ีทานส่ัง และสวนไหนที่พวกเขามีอิสระที่จําทําตางกัน ใชภาษาอยางเชน “สิ่งเหลานี้คือที่ถูกมอบให ” 

“นี่คือสถานที่ที่ทานสามารถฝกทักษะการคิดหาวิธีทํางานนี้ดวยตัวของทานเอง”

 เมื่อเด็กๆ ฝกทักษะความมีวินัยในตนเองที่สําตัญในการเรียนรูวิธีทํางานใหสําเร็จ ผูใหญควรจะแสดง

ตนเปนผูนํา หรือแหลงความรูซ่ึงทําใหเกิดและสนับสนุนการพัฒนาของเด็ก กอนที่จะมอบงานใหเด็กๆไปทําให

บรรลุผลสําเรจ็ คาํถาม 3 ขอที่ควรนาํมาถามเพ่ือตดัสินระดบัการควบคมุหรือความเปนเจาของที่เดก็ตองการมี

ในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ :

 1.  ทานจะทํางานนี้ดีเทากับหรือดีกวาที่ฉันสามารถทําได

 2.  แผนของทานในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จคืออะไร

 3.  ทานตองการทาํงานท้ังหมดหรือเพียงบางสวนของมันเทาน้ัน

 เมือ่ถามเปนประจาํ คําถามเหลานี้สามารถชวยใหเดก็ๆคิดวเิคราะหเก่ียวกับเปาหมาย หรอืผลลัพธของ

แผนงาน
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วิธีการที่ไดผล 

 ครรูะดบัมธัยมตนกลุมหนึง่กําลังรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีโตะในโรงอาหาร รอบๆพวกเขามนีกัเรยีน

มัธยมตนเกือบหนึ่งรอยคนกําลังรับประทานอาหารอยูดวย

 Jamie นกัเรยีนในเกรด 8 ตรงมาที่โตะอาหารของครู และวนเวยีนอยูขางหลงั Miss North ครูสอนภาษา

อังกฤษที่เขาชื่นชอบ “Miss North. Miss North.” Jamie พูด “ทานกําลังกินอาหารกลางวันอรอยใชไหม”

คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือชวยสงเสริมทักษะในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ:

  นี่คือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกทาน ตอนนี้ทานตองตัดสินใจดวยตนเอง จงมีความคิด

สรางสรรค

  มีวิธีการหลายวธิีในการทําสิ่งตางๆ ใครสามารถบอกสักวิธีหนึ่งไดบาง  นี่คอืงานที่ดี

ที่สุดของทานใชไหม ทานจะใหระดับคะแนนเทาใดแกตนเอง

  ฉันมีคําทาสําหรับทาน

  ทานคิดวาสิ่งนี้เปนทางเลือกหรือไม

  ความคิดของทานแปลกใหม ทานสามารถที่จะบรรจุผลิตภณัฑที่เสร็จเรียบรอยแลวนี้

เพ่ือใหมันดึงดูดใจไดอยางไร

  หากฉันสงงานนี้กลับคืนใหทาน ทานจะสามารถทํางานนี้ดีเทากับที่ฉันสามารถทํา

หรือดีกวา

  ทานมีแผนงานหรือไม ทานตองการงานทั้งหมดหรือเพียงบางสวนของมันเทานั้น

  ฉันตองการบอกทานวาผลงานของทานมันตรงตามที่ฉันคาดหวังไวอยางไร

  ถาหากคร่ึงหนึง่ของเพ่ือนๆของทานทาํสิง่นี ้และครึง่หนึง่ของเพือ่นๆของทานทาํสิง่นัน้ 

  แลวทานจะทําอะไร

 

 “ใช, Jamie” Miss North ตอบ คอนขางไมสบายใจ “ฉันตองคยุกับครู” Jamie พูด “ไมใชเดี๋ยวน้ี” Miss 

North พูด “เธอไมเห็นหรือวาฉันกําลังรับประทานอาหารกลางวันของฉันอยู”

 Jamie หลบไป แตภายใน 30 วินาทีตอมาเธอกลับมา เธอพยายามทําให Miss North เห็นเธออีกคร้ัง 

ครั้งนี้ Miss North นํ้าเสียงโกรธมากขึ้นเล็กนอย “ฉันจะพูดกับเธอเมื่อฉันกินขาวเสร็จ” ครั้งที่สาม Jamie ตดัสิน

ใจกลับไปเรียกรองความสนใจของMiss North เมื่อครูเห็นเธอกําลังเขามา เธอขยบัเกาอ้ีของเธอไปจากโตะและ

แกลงทําเปนวาเธอกําลังจะลุกขึ้นและไลตาม Jamie , Jamie วิ่งหนไีป

 Miss North หันไปหาครูที่โตะและพูดวา “เธอมักจะทําแบบนี้กับฉัน” “ทานขัดของหรือไมถาฉันพูดคุย

กับเธอ” Mrs. Flynn  ถาม “ทําไดเลย” Miss North ตอบ

 ขณะที่ Jamie กําลังหาทางกลับมาที่โตะครูเปนครั้งท่ี 4 Mrs. Flynn ลุกขึ้นและพบเธอครึ่งทางกอนที่เธอ

จะไปถึงที่นั้น “Jamie” Mrs. Flynn พูด “ฉันสังเกตเห็นวาเธอจําเปนตองพูดกับ Miss North จริงๆ แตนี่ไมใชวิธี

ที่เหมาะสม หรือวิธีการท่ีจะไดรับความสนใจของเธอ”
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 “เธอทาํอยางนีก้บัฉันเสมอ” Jamie พดู “เธออาจทําเชนนัน้” Mrs. Flynn พดู “แต Miss North มสิีทธิท์ี่จะ

รับประทาน อาหารกลางวันของเธออยางสงบ และขณะนี้ทานกําลังรบกวนสิทธิ์นั้น ฉันตองการใหทานออก 

  ไปจากโตะ และคดิหาวธิอ่ืีนท่ีทานอาจจะสามารถเรียกรองความสนใจของเธอซึง่จะเปน

 ที่พึงพอใจสําหรับเธอ ฉันจะขอความรวมมอืจากทานในเรื่องนี้ไดหรือไม”

 “ไดคะ Mrs. Flynn “ Jamie พูด

 ตอมาในชวงบายของวนันั้น Miss North มาหา Mrs. Flynn และถามวา “ ทาน

พูดอะไรกับ Jamie” “ทําไมเหรอ” Mrs. Flynn ถาม

 “เพราะวาเธอมาหาฉนัหลังจากอาหารกลางวัน” Miss North พูด “และ

ถามวาเธอสามารถนัดเพื่อพูดคุยกับฉันไดหรือไม เราคุยกันเปนเวลาเพียง 20 

นาทีเทานั้น และมันเปนการสนทนาที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา”

 Mrs. Flynn บอก Miss North วาไมมคีวามลับในส่ิงทีเ่ธอทํา “ฉันเพียงนึกไดวาเธอไมรูวธิีการทาํใหไดรับ

ความสนใจจากทานดวยวิธีการที่เหมาะสม และบอกเธอวา เธอตองคิดหาวิธีการอื่นดวยตนเองเพ่ือทําใหงานนี้

สําเร็จ ฉันคาดเดาวาเธอทําได”

กิจกรรม
ฝกการเปนคนชางสังเกต

 ขออาสาสมัคร 2 คนเพ่ือฝกทักษะนี้ ทานจําเปนตองมนีติยสารครอบครัวที่ตางกัน หรือสวนที่ตดัออก

มาจากหนังสือพิมพวันอาทิตย 2 รายการ งานนี้งายไมซับซอน

 แตละคนจะไดรับเวลาเปนจํานวนนาทีที่แนนอน เพื่อตัดคูปองสวนลดคาใชจายจากนิตยสารหรือ

หนังสือพิมพของเขา/เธอ เปาหมายคือหาวิธีการทํางานนี้ภายในเวลาที่กําหนดให และทําอยางละเอียดถี่ถวน 

เพ่ือวาไมมีคปูองแมแตชิ้นเดียวหลงเหลืออยูในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ

 ในชวงทายของเวลา ใหแลกเปลี่ยนนิตยสารกัน และขอใหอาสาสมัครแตละคนคนหาวาอีกคนหนึ่ง

ทํางานเสร็จอยางละเอียดถ่ีถวนเพียงใด อภิปรายรวมกัน:

  วิธีการหรือแนวทางที่คนนั้นบรรลุผลสําเร็จของงาน

  คําพูดบอกใบ หรือคําแนะนําที่พวกเขาจะใหแกคนอื่นที่ทํางานนี้เปนครั้งแรก

  แผนการในการใชคูปองที่ถูกตัดออกมา

วิธีการแตกตางกันในการทํางานเดียวกัน

 สนกุกับการสาํรวจความจริงที่วาเราสามารถทํางานหนึ่งชิน้ใหสําเรจ็ไดดวยวิธกีารแตกตางกนัหลายวิธี 

เลอืกการตนูตลกทีเ่ปนทีช่ืน่ชอบมาหนึง่เรือ่งซึง่มหีลายกรอบภาพในเรือ่ง หรอืภาพหนึง่ภาพซึง่มคีาํบรรยายทีน่า

ตลกขบขัน ตัดบทสนทนา หรือคําบรรยายออก ติดการตูนเขากับกระดาษและทําสําเนา เพื่อใหทุกคนสามารถ

รวมในกิจกรรมนี้

 ตั้งกําหนดระยะเวลาไว 10 นาที ใหทุกคนทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนทีม เพื่อสรางบทสนทนาใหม

ใหสัมพันธกับภาพ แบงปนผลที่เสร็จเรียบรอยแลว พูดคุยเกี่ยวกับคนมีความคิดเห็นแตกตางกันตอส่ิงที่คลาย
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กันอยางไร สํารวจโอกาสอ่ืนๆในโรงเรียน หรือที่บานเม่ือมีอะไรบางอยางที่สามารถมีความหมายแตกตางกัน

สําหรับคนตางกัน อภิปรายแนวทางการจัดการความแตกตางเหลานี้

สํารวจหนังสือเรียน

 ใหเวลาแกเด็กนักเรียนระดับมัธยมสํารวจหนังสือตางๆของพวกเขาที่จะใชในระหวางปการศึกษา ขอ

ใหพวกเขาคนหาลักษณะ 10 ประการของหนังสือเลมใดเลมหนึ่งท่ีเขาชอบ หลังจากชวงเวลาของการสํารวจ ขอ

ใหเขาแสดงเปนพนักงานขายและขายหนงัสือใหแกเพื่อนในหองเรียน กิจกรรมเดียวกันนี้สามารถทาํโดยการใช

หนังสือของหองสมุด

การมอบหมายงาน

 เมื่อเราใหงานเดก็ๆไปทําใหเสร็จเรียบรอย เรามอบหมายงานนั้นใหแกพวกเขา การมอบหมาย หมาย

ถึง การใหอํานาจคนอ่ืนในการทําหนาที่ในนามของเรา

 แบบฟอรมตอไปนี้สามารถนํามาทําสําเนาและมอบใหแกเด็กๆในเกรด 4 หรือสูงกวา เมื่อใดก็ตามที่

พวกเขากําลังทําหนาที่ในการรับผิดชอบงาน ผูใหญจะทําตอน A, B, C, D และ F ใหเสร็จ   อภิปรายแบบฟอรม

หลังจากเดก็ๆทาํตอน E เสร็จเรียบรอยแลว

A:  งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา

..........................................................................................................................................

B:  คนที่มอบหมายงานใหทํา

..........................................................................................................................................

C:  คนที่จะทํางานใหเสร็จเรียบรอย

..........................................................................................................................................

D:  งานนี้จําเปนตองเสร็จภายใน (วันท่ี)

..........................................................................................................................................

E:  ฉันเชื่อวาฉันสามารถทํางานนี้ไดดีเทากันกับ หรือดีกวาคนอ่ืน น่ีคือแผนงานของฉัน:

..........................................................................................................................................

ขั้นตอน #2

..........................................................................................................................................

ขั้นตอน #3

..........................................................................................................................................

ขั้นตอน  #4

..........................................................................................................................................

ขั้นตอน  #5

..........................................................................................................................................

ฉันเขาใจงานทีท่านกําลงัมอบใหฉัน และความรับผดิชอบของฉนัในการทาํใหมนัเสรจ็เรยีบรอย ฉนัเขาใจ

รายการตรวจสอบดานลางดวย      ใช.............        ไมใช...........
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F: ฉันจะ:

......... จดัการงานนี้อยางเต็มท่ี ทํามันโดยไมตองมีการติดตอกับครูอีก

......... ลงมือทํา แตบอกใหครูรูวาฉันกําลังทําอะไร และเมื่อไรที่ฉันทําเสร็จ

........ .หาผูรวมงาน และหาสาเหตุของปญหา หากจําเปน

......... หาทางแกปญหา และแลวมาอภิปรายแผนของฉันกับครูของฉันกอนลงมือทํา

......... พิจารณางานนี้ และเขียนรายการปฏิบัติท่ีฉันคิดวาควรทําและไมควรทํา ฉันจะฟงคําแนะนําของ 

   ครูของฉันในการตัดสินใจเก่ียวกับแผนการปฏิบัติงาน

สรางหนังสือเลมใหญ

 เดก็ๆในระดับมธัยมสนกุ ในการสรางหนงัสือของพวกเขาเอง นกัเรยีนสามารถทาํงานเปนกลุม เพือ่สราง

หนังสือ เก่ียวกับทักษะความมีวินัย 15 ประการ วันหยุด เหตุการณจากประวัติศาสตร งานฉลองตามประเพณี

วัฒนธรรม หรือ นิทานเร่ืองเลา

 ทําตัวอยางหนังสือเลมใหญ เพื่อใหนักเรียนเห็นองคประกอบที่ตองนําเสนอในชิ้นงานท่ีเสร็จเรียบรอย

แลว เจาะรู 3 ร ูในหนาหนงัสือ เพ่ือใสหวงโลหะยดึหนงัสือที่เสรจ็เรียบรอยแลวเขาดวยกัน โดยการใชคูมอืดาน

ลาง เด็กๆ ตองคิดวางแผนการทํางาน เพื่อใหสําเร็จดวยตัวของพวกเขาเอง

 นําแผนกระดาษสตอกการดขนาด 11นิ้ว X 17 นิ้ว มา 8 แผน เขียนแนวทางตอไปนี้หนึ่งขอบนกระดาษ

แตละแผน

  งายตอการอาน สําหรับเด็กเล็ก

  ภาพวาดชัดเจนและไมซับซอน

  ส่ิงของบางอยางถูกเก็บรักษาและวางไวในศูนยสื่อ

  ถูกสรางขึ้นโดยคนที่ฝกความรวมมือ

  แตละกลุมจะตองการคนที่เปนนกัคิด คนจัดเตรียมงาน 

คนวาดภาพประกอบ และนักเขียน

  ถูกสรางขึ้นโดยคนซ่ึงตองคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จ

  ขั้นตอนที่จําเปน: 

1. ตัดสินใจเรื่องแผนงาน     

2. ตัดสินใจเรื่องจํานวนหนาในหนังสือของทาน                     

3. จัดหาอุปกรณ       

4. มอบหมายงาน        

5. เร่ิมการสราง

 แขวนสิง่เหลานี้บนกระดานขาวหรือรอบๆหอง เพ่ือเด็กๆสามารถคนดไูดงาย ขณะที่พวกเขากําลังสราง

หนังสือของเขา
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จุลสารการประเมินตนเอง

 เม่ือเดก็ๆเพิง่จะกาํลังเรยีนรูทกัษะสรางสรรค พวกเขาไดรบัประโยชนจากการมบีางวธิกีารในการรวบรวม

ขอมลูที่พวกเขากาํลงัเรยีนรู และการฝกทกัษะที่พวกเขาเขาไปมสีวนรวม มอบบตัรรายการวางเปลาขนาด 5 นิว้ 

X 8 นิ้ว หรือสตอกการด ขนาด 8.5 นิ้ว X 11 นิ้ว แกเดก็ๆ คนละ 20 ใบ

  บัตร 2 ใบจะถูกใชเปนปกหนาและปกหลัง

  บัตร 15 ใบจะถูกใชสําหรับทักษะ 15 ประการ

  บัตร 1 ใบจะถูกใชเปนหนาบทนาํ บันทึกชื่อ อายุ งานอดิเรก และประวัติยอๆ ของบุคคลผูซึ่งกําลัง

จะถูกใชหนังสือนั้น

  บัตร 1 ใบจะถูกใชเปนหนาสรุปที่ทายหนังสือ

  เย็บเลมหนังสือเขาดวยกันโดยใชหวงโลหะ เชือก หรือสันกระดูกงู

 ขอใหเด็กๆตกแตงและทําปกหนาและหลังของจุลสารเปนสวนตัวของตนเอง บอกเด็กๆวา พวกเขา  

ถูกคาดหมายใหสงงานจุลสารตอนปลายปการศึกษา มันจะเปนบันทึกโอกาที่ดีที่พวกเขาตองฝกแตละทักษะ 

พวกเขาสามารถบันทึกเวลาที่โรงเรียน ที่บาน อยูกับเพื่อน ทองเที่ยว ฯลฯ เมื่อพวกเขาเลือกอยางมีสติในการ

ใชทักษะความมวีินัยในตนเอง พวกเขาอาจจะเขียนและวาดภาพประกอบแตละหนา

 ตลอดท้ังป เลือกทักษะความมวีินัยในตนเอง 1 อยางตอสัปดาห สําหรับใหนักเรียนทํางาน อภิปราย

กับพวกเขาวาอะไรที่รูแลวเกี่ยวกับทักษะนั้น ทํารายการของเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการแสดงทักษะที่ดีที่สุด โดย

ใชคําถามตอไปนี้เปนแนวทาง:

  อะไรที่คนควรรูเกี่ยวกับทักษะนี้

  คนฝกทักษะนี้อยางไรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน

  ทําไมทานจึงตองการฝกทักษะนี้

  ทานวางแผนทําอะไร

 สนบัสนนุใหนกัเรยีนเพิม่เตมิเขาในจุลสารตลอดป บทกลอน นทิาน เพลง และภาพท่ีเนนทักษะ สามารถ

นํามาใสที่ดานหลังของบัตรแตละใบ เตรียมกลองถายรูปของทานไวใกลมือ เพ่ือวาทานสามารถถายภาพของ

นักเรียนขณะท่ีพวกเขาฝกทักษะของเขา และมอบสําเนาภาพใหเขาเพ่ือหนังสือของเขา

 หนังสือนี้สามารถกลายเปนแฟมรวบรวมผลงานการศึกษาความมวีินัยในตนเองของนักเรียนสําหรับ

ปการศกึษานั้น

ทบทวนวิธีการที่ถูกตอง /วิธีการที่ผิด

 เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ พวกเขาไดรับโอกาสในการคิดหาวิธีการดวยตนเองเพ่ือ

ทําใหงานบรรลุผล นักเรียนระดับกลางและระดับมัธยมตน โดยปกติจะรูสึกสนใจในกิจกรรมแบบนี้

 เพื่อทดลองกับนักเรียนของทาน ใหเตรียมบัตรหมวดหมู 20 ใบ หรือมากกวา เพ่ือแนะนําการทบทวน

นี้ เด็กๆอาจถูกทาทายใหสรางสถานการณดวยตัวของเขาเอง การทํางานเปนทีมๆละ 3 คน เด็กๆเลือกบัตร 1 

ใบ  ใหเวลาพวกเขา 1 วันในการพบกับทีมงานของเขาและเตรียมบทบาทสมมุติที่แสดงวิธีที่ผิดในการทําอะไร

บางอยางใหเสร็จ และวิธีการที่ถูกตองในการใชทักษะความมวีินัยในตนเองเพื่อทํางานนี้ใหสําเร็จ ตัวอยางของ

สถานการณซ่ึงอาจจะปรากฏบนบัตรสามารถประกอบดวย: 
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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  นี่เปนชวีประวตัทิีเ่รยีบงายแตใหความรูมากมายของนกัวทิยาศาสตรชาวอัฟรกัิน-อเมรกัินซ่ึงเอาชนะความ

ทุกขยากมากมายในการคนพบที่สําคัญและแปลกประหลาดในสาขาเกษตรกรรม

 Saint Joan of Arc  : God’s Soldier (นักบุญโยน ออฟ อารค:ทหารของพระเจา) โดย Susan Helen Wal-

lace ,  สาวนอย Joan ถูกพระเจาเรียกเพ่ือดูวาทายาทผูชอบธรรมไดรับการแตงตั้งเปนกษัตริย เพื่อทําเชนนั้น 

เธอตองเสียสละอยางสูงสุด

 Helen Keller : Courage in the Dark (เฮเลน เคลเลอร : ความกลาหาญในความมืด) ,โดย Johanna 

Hurwitz ชวีประวตัขิองเดก็หญิงตาบอดและหูหนวก ซึ่งเอาชนะความพิการทัง้สองอยาง ดวยความชวยเหลอืจาก 

Anne Sullivan คุณครูของเธอ

 Salt in His Shoes: Michael Jordan in Pursuit of a Dream (เกลือในรองเทาของเขา:ไมเคิ้ล จอรแดนใน

การตามลาความฝน) โดย Deloris Jordan  แมและพี่สาวของไมเคิ้ล จอรแดน เลาเรื่องราวจากวัยเด็กของเขา 

เขาวิตกกังวลเกี่ยวกับรางกายที่เล็กของเขาเมื่อเลนกีฬาบาสเกต็บอลกับพ่ีชายของเขา แมของเขาแนะนาํเขาให

ใสเกลือในรองเทาของเขา และสวดภาวนาทุกคืน พอของเขาบอกเขาวาการฝกฝนและการตัดสินใจคือส่ิงที่เขา

จําเปนตองมี ไมใชความสูง



90

บทที่ 9            ทักษะสรางสรรค

การแสดงความเป็นผู้นํา

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

การไตรตรอง:   เด็กๆ สามารถแสดงความเปนผูนําของพวกเขาโดยการทําตามพระประสงค
ของพระเจาไดอยางไรเมื่อมันไมทันสมัย

ผูนําคือคนที ่ คนที่เปนผูนํา

1. เห็นความตองการของผูอ่ืนและคิดวามันสําคัญ

2. ยืนบนความถูกตอง แมวาพวกเขาตองยืนอยาง

   โดดเดี่ยว

3. ทําในนามของผูอ่ืนแมวาเขาหรือเธอจะ

   ลําบาก 

  คิดถึงผูอ่ืน

  ทําเพ่ือความดีของผูอื่น

  สนับสนุนสิ่งท่ีถูกตอง

  พูดคุยกับทุกคนและไมตัดใครออกไป

  สามารถไวใจได

  ไมเพิกเฉยตอความตองการของผูอื่น

  ไมคลอยตามส่ิงที่ไมถูกตอง

  ไมยอมแพ เมื่อมันยากลําบากในการชวยเหลือ

ผูอ่ืน
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะท่ีเราเร่ิมการไตรตรองของเรา เตรยีมฟงบทอานจาก

พระวรสาร หลับตาของทานลง สูดหายใจลึกๆ และรูสึกรางกาย

ของทานผอนคลาย รูสึกเทาและขาของทานผอนคลาย  สังเกต

แขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจของทานชาลง

 นึกภาพยอนกลับไปในโลกเปนเวลานานกอนที่พระเยซู

บังเกิด พยายามนึกภาพสมัยที่โมเสสอาศัยในอียิปต คงจะมีป

รามิดและดินแดนทะเลทราย โมเสสเปนชายชราผูซ่ึงฟงเสียง

ของพระเจาเกือบตลอดชีวิตของเขา พระเจาตรัสกับโมเสสวา

พระองคจะทรงชวยเขานําชาวอิสราเอลออกจากอียิปตที่ซึ่งพวก

เขาตกเปนทาส ไปยังทะเลทรายซ่ึงพวกเขาจะเปนอิสระ ผูคน

จํานวนมากมายกําลังเดินออกจากอียิปตโดยการนําของโมเสส 

แตฟาโรหและทหารของพระองคไมตองการใหพวกเขาออกไป ดงั

นั้นพวกเขาจงึขี่มาและเดนิทัพตามชาวอิสราเอลไปยงัทะเลทราย ขณะที่พวกเขาเขาใกลมาเรื่อยๆชาวอิสราเอล

รูสึกกลัว โมเสสยังคงเงียบสงบและกลาววา “อยากลัวเลย! พระเจาจะทรงมีชยัชนะสําหรับพวกเราในวันนี้” 

 เมื่อถึงเวลาคํ่า โมเสสยื่นมือออกไปเหนือทะเล พระเจาทรงกวาดทะเลดวยลมตะวันออกที่แรงกลา 

ทําใหมันกลายเปนพ้ืนดินแหง เม่ือน้ําถูกแยกออก ชาวอิสราเอลเดินทางผานกลางทะเลตามโมเสส โดยมีนํ้า

เปนเหมือนกําแพงทางดานขวาและดานซายของพวกเขา

 ทหารของฟาโรหเดนิทัพลงไปในทะเลไลตามพวกเขา แตในทันทีที่ชาวอสิราเอลกบัโมเสสปลอดภยับน

อีกฟากหนึ่งของทะเล กาํแพงนํ้าก็ทะลกัลงมาพัดทหารของฟาโรหออกไป  โมเสสชวยใหชาวอิสราเอลปลอดภัย

ดวยความชวยเหลือของพระเจา

 นึกภาพในใจของทานถึงสิ่งที่โมเสสทําเพื่อชาวอิสราเอล เก็บภาพนี้ไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น 

บัดน้ีใหทานหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งท่ีทานเห็นหรือไดยินระหวางการ

ไตรตรอง

 เม่ือเดก็สวนใหญวาดภาพของเขาเสรจ็แลว ขอใหพวกเขาดภูาพของเขาและบรรยายสิง่ทีพ่วกเขาไดเหน็

หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  โมเสสเปนผูนําท่ีเขมแขง็ เขามีความเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยเขาและผูติดตามของเขาใหพบความ

ปลอดภยั เขาเปนผูนาํซึง่เห็นและคาํนงึถึงความตองการของผูอ่ืน ยนืบนความถูกตอง แมวาเขาตอง

ยืนอยางโดดเดี่ยว และทําหนาที่ในนามของผูอื่น แมวามันจะยากลําบากในการทําเชนนั้น

  ถามนกัเรยีนวาการกระทาํของโมเสสแสดงคณุลักษณะเหลานีอ้ยางไร เราสามารถแสดงคณุลักษณะ

เหลานี้ดีเทากับทักษะความเปนผูนาํของโมเสสไดอยางไร

  พวกเราสามารถพัฒนาความกลาหาญเพื่อไปยังสถานที่ท่ีความเชื่อของเรานาํเราไปไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 มองหาโอกาสเพ่ือเปนผูนาํแบบโมเสสในระหวางสัปดาหที่กําลังจะมาถึง

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 นกอนิทรสีามารถบนิไดสูงทีส่ดุและนาํความหวงใยและคาํภาวนาไปสูสวรรค นัน่เปนเหตวุาทําไมขนนก

อินทรีจึงเปนสัญลักษณความเปนผูนําสําหรับชาวอเมริกันพ้ืนเมือง

 ความเปนผูนําเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความวามันจะยากสําหรับเด็กในชั้น

อนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งรับตําแหนง

ความเปนผูนําจากคนอื่น พวกเขาไดรับอํานาจในการนําใหงานเสร็จส้ิน บางครั้งอํานาจนี้ถูกมอบใหคนอื่นทํา

แทนโดยคนที่มอีํานาจหนาที่

 เมื่อเราฝกการเปนผูนํา เรารอจนกระทั่งเราไดสังเกตเห็นความตองการของผูอ่ืน เราคิด : การกระทํา

แนวทางใดจะทําใหชีวิตของผูคนดขีึ้น ฉันคิดวาความตองการของคนๆนี้สําคัญหรือ ฉันเต็มใจท่ีจะทําแมวาฉัน

เปนคนเดียวเทานั้นหรือ ฉันเต็มใจที่จะลําบากเพ่ือคนอื่นหรือ

 ยิ่งเด็กๆ มโีอกาสฝกทักษะความเปนผูนํามากเทาใด เขาก็ยิ่งมีความพรอมในการรับตาํแหนงผูนํามาก

ขึ้นเทานั้นเมื่อเขาโตขึ้น ไมวาคนๆนั้นจะมอีายุเทาใด ความเปนผูนําสามารถฝกได หากมันสามารถถูกเปลี่ยน

ใหเปนการกระทําหรือกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 

 เด็กๆ มีสิทธ์ิรูคณุคาความเปนวีรบุรุษและความเปนผูนําของเขา มีคุณสมบัติที่ซอนอยูเก่ียวกับคนเหลา

นี ้ซึง่ไมเดนชัดเสมอไปสําหรับเดก็ๆ พวกเขาสะทอนคุณลักษณะความเปนผูนาํทีล่งรายการไวในตอนเริม่ตนของ

บทนี้ วีรบุรุษ/ ผูนํา :

  เห็นความตองการของผูอื่น และคิดวามันสําคญั

  ยืนบนความถูกตอง แมวาพวกเขาตองยืนอยางโดดเดี่ยว

  ทําในนามของผูอ่ืน แมวามันยากลําบาก

วิธีการที่ไดผล

 Mrs. Beth Augustine ตดัสินใจแนะนาํนกัเรยีนเกรด 5 ของเธอถึงคณุลกัษณะ 3 ประการของผูนาํในชวง

เริ่มตนปการศึกษา แตละสัปดาหเธอขอใหเด็กๆ ตัดสินใจฝกหัดการเปนผูนํา พวกเขาทบทวนวาผูนํามีลักษณะ

และเปนอยางไร และนี่คอืสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจ

 ผูนําคือคนที่มองเห็นความตองการของคนอื่น และคิดวามันสําคัญ ยืนบนความถูกตองแมวาพวกเขา

ตองยืนอยางโดดเด่ียว และเต็มใจท่ีจะลําบากเพื่อผูอื่น

 ในระหวางหนึ่งสัปดาหแรกของการฝกทักษะความเปนผูนํา เดก็ผูชายในเกรด 5 พรอมท่ีจะลุกจากโตะ

อาหารกลางวันโดยมีกระดาษและเศษขยะทิ้งอยูใตโตะ และบนโตะ แทนที่จะแคบอกใหพวกเขาเก็บส่ิงสกปรก

กอนลุกไป   Mrs. Augustine  ขอรองวา “กรุณายกมือขึ้น ถาพวกทานกําลังมองหาโอกาสเพ่ือฝกความเปนผูนํา

ในวันนี้”   มคีนยกมือขึ้นราว 7 คน

 แลวเธอถามวา “ใครเตม็ใจจะฝกมันเดี๋ยวนี้ และทําความสะอาดส่ิงสกปรกที่โตะอาหารกลางวัน” 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

 “เพราะวาเขาเปนคนเดียวเทานั้นท่ีเต็มใจใหตัวเองลําบากเพื่อชวยเหลือ”

 Mrs. Augustine กลาวในภายหลังวา เธอรูวาเด็กผูชายในชั้นเรียนไดมาถึงระดับใหมของการเขาใจวา

ความเปนผูนาํสามารถไดรับการฝกฝนอยางไร

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= เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อทําใหงานบรรลุผล                                                               

 Socially interacts well with others = มีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดีกับผูอื่น

คําศัพทเกี่ยวกับทักษะ

•  ใชวลเีหลานี้ในหองเรียนตลอดป เพ่ือชวยเสริมทักษะความเปนผูนํา:

• ผูนําคือคนที่เต็มใจยืนบนความถูกตองแมวาพวกเขาจะยืนโดดเดี่ยว

• ผูนําคือคนที่ยอมลําบากเพ่ือผูอ่ืน

• ผูนําสังเกตเห็นเมื่อผูอ่ืนขาดแคลน และตัดสินใจเสนอใหความชวยเหลือ

• ผูนําควรจะมีลักษณะและ/ หรือเปนอยางไรในสถานการณน้ี

กิจกรรม
นําตัวเอง

 ผูนาํทีด่เีริม่ตนโดยการเรยีนรูเพือ่นาํตวัของพวกเขาเอง พวกเขารูวาสิ่งใดที่พวกเขาสามารถทาํไดด ีและ

ส่ิงใดที่พวกเขาตองการความชวยเหลือ

 จดุประสงคของกจิกรรมนีก็้เพือ่จะดวูาใครรูจกัตนเองดทีีส่ดุ เริม่ตนโดย แบงนกัเรยีนออกเปนกลุมๆ ละ 

4 คนหรือมากกวา แจกบัตรขนาด 3 นิ้ว X 5 นิ้ว ใหแกทุกคน และบอกใหเขาเขียนชื่อของเขาเอง ที่ดานบนของ

บัตร มี 3 ประเด็นสําหรับกลุมในการพูดเก่ียวกับ : ความสามารถพิเศษและพรสวรรค ทักษะพิเศษและความ

สนใจ และ ส่ิงท่ีฉันตองการความชวยเหลือ

 เริม่การประชมุโดยการเลาเรือ่งเกีย่วกับตวัทานเอง 1 เรือ่ง ตอไปใหเลอืกคน 2 คนจากกลุมและถามเขา

วาเห็นดวยกับคาํพูดของทานหรอืไม หากทานไดรับการเห็นดวยจากทัง้ 2 คน ใหจดเรื่องนั้นลงบนบัตรของทาน 



94

หากมีคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน ไมเห็นดวย คนน้ันตองบอกวาส่ิงที่เขาเห็นนั้นแตกตางจากคําพูดของทานอยางไร

 บัดน้ี สั่งใหกลุมทําตามกระบวนการนี้ตอไป โดยดําเนนิการจากคนหนึ่งไปยงัอีกคนหนึง่ในกลุม คนแรก

ที่จดบันทกึเรื่องได 3 เรื่องจะเปนผูชนะ ถาเวลาหมดกอนเกมจบ เจรจาตกลงกันวาจะดาํเนนิการตอในภายหลงั

คุณสมบัติพเิศษของความเปนผูนํา

 ผูนาํแสดงคุณลักษณะพิเศษ 2 ประการ

  พวกเขาทํางานเพื่อสรางคน

  พวกเขาซื่อสัตยและทํางานเพ่ือประโยชนของกลุมหรือครอบครัว

 ทําสําเนาของบัตรความเปนผูนําตามภาพดานลางนี้ แจกใหแกคนที่ตองการความเปนผูนําคนละ 1 ชุด 

ขอใหพวกเขาตรวจสอบตนเองและสังเกตคนอื่นๆเปนเวลาหนึ่งสัปดาห แตละคร้ังที่พวกเขาแสดงคุณลักษณะ  

1 ใน 2 ประการของผูนํา พวกเขาควรจะใสเครื่องหมาย / ลงบนบัตรตอจากคุณลักษณะความเปนผูนาํ พวกเขา

สามารถเขียนคําสัญญาเพ่ือชวยพวกเขาจดจําสิ่งท่ีทําได

                            บัตรความเปนผูนําของฉัน

ชื่อ..........................................................................................................

คุณลักษณะ                           การตรวจสอบ                  คําสําคัญ

 ทํางานเพ่ือสรางคน

 ทํางานเพ่ือประโยชนของกลุม

 ดวยความซื่อสัตย

 ตอนสุดสัปดาห ขอใหทุกคนรายงานความกาวหนาของพวกเขา ตั้งเปาหมายสวนตัวเพ่ือทดลองและ

พัฒนาทกัษะความเปนผูนาํ และทํากระบวนการนี้ซํ้าอกี 1 สัปดาห ดาํเนนิกิจกรรมนี้ตอไปจนกระทั่งกลุมตดัสนิ

ใจวาถึงเวลาทํางานก่ียวกับทักษะความมีวินัยในตนเองประการอื่น

การทดสอบผูนาํโรงเรียน

 ทดสอบนกัเรียนเพ่ือดวูาใครจะสามารถเปนผูแทนโรงเรยีนในตําแหนงความเปนผูนาํ หัวขอตอไปนีบ้าง

ขอหรือทุกขออาจจะอยูในแบบทดสอบ

  ใหแบบอยางพฤตกิรรมท่ียอมรับได และไมสามารถยอมรับไดสําหรับการเปนสมาชิกของชมุชน วดั 

หรือโรงเรียน

  อภิปรายความแตกตางระหวางวินัยและความมวีินัยในตนเอง
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  อธิบายวาทุกคนรับผดิชอบตอพฤติกรรมของเขาอยางไร และยกตัวอยาง

  เขียนรายการ และอธิบายกฎ ของหลักสูตรฝกอบรมความเชื่อ หรือโรงเรียน 

  บอกที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ของสํานักงานการศึกษาศาสนาหรือโรงเรียน

  อธบิายพันธกิจ และคตพิจน ของหลักสตูรการศกึษาศาสนา หรอืโรงเรยีน หากเกณฑเหลานี้สามารถ

ประยุกตกับสถานการณของทาน

 

แนวทางสําหรับการฝกความเปนผูนํา

 นักเรียนมัธยมปลาย 10 คนจากโอมาฮา (Omaha) , เนบราสกา (Nebraska) คิดรายการคุณลักษณะที่

พวกเขาเชือ่วาผูนาํแสดงออก แบงปนรายการคณุสมบัตกัิบนกัเรยีนของทาน และขอใหพวกเขาเพ่ิมเติมรายการ

  ทําทุกสิ่งที่ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ แมวาตองทํางานมากขึ้นและเลนนอยลง

  มีวงสังคมที่ใหญขึ้น และไมกลัวการมีเพื่อนใหม

  เปลงประกายเมื่อเขานาํ แตก็เปดรับความคิดใหม

  ควรจะสามารถถายทอดความคิดของเขาไดอยางชัดเจน เพ่ือที่คนอ่ืนๆสามารถเขาใจ

  เคารพความคิดเห็นของทุกคน

  ระงับความหุนหันพลันแลนของพวกเขา

  สอนผูอ่ืนใหเปนผูนํา

  สนับสนุนผูนอย

  เชื่อถือไดในทุกสถานการณ
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บทที่ 10           ทักษะสรางสรรค

การสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนา ดังนี้ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย 

พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองคจ์งเป็นที่สักการะ..........” (มัทธิว 6 : 9)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรยีนของฉันสรางชีวติการภาวนา
เพื่อทําใหพวกเขาส่ือสารกับพระเจาอยางไร?

ทักษะของการสื่อสารที่ดีคอื คนที่รูวิธีการสื่อสาร

1. การส่ือสารดวยคําพูดที่เหมาะสม และไมใชคําพูด

2. ทักษะการฟงที่ดี

3. เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง

4. หลีกเล่ียงการพูดถึงผูอ่ืนในทางลบ

5. ถามคําถามที่ข้ึนตนดวย W หรือ H (ใคร อะไร 

ที่ไหน เม่ือไร อยางไร...)  เพ่ือหาสิ่งสําคัญ

6. จบดวยขอความทางบวก 

  ใหความสนใจตอคนท่ีกําลังพูด

  ใชทักษะการฟง

  มีทัศนคติทางบวก

  เผชิญหนากับผูอื่นเพียงดวยความต้ังใจเพ่ือทําให

เกิดการเปล่ียนแปลง

  ไมเพิกเฉยตอผูพูด

  ไมถูกทําใหเสียสมาธิ

  ไมใชการเสียดสี นินทา หรือดูถูก

  ไมพยายามเปล่ียนแปลง หรือเอาชนะผูอื่น
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมฟง
บทอานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง สูดหายใจลึกๆ และ
รูสึกรางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอน
คลาย  สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของ
ทานชาลง
 ใหความคิดของทานยอนกลับไปในสมัยของพระเยซูเจา 
นึกภาพพระเยซูเจาทรงประทับนั่งบนกอนหินบนยอดภูเขา มีฝูง
ชนจํานวนมากหอมลอมพระองคอยู ศิษยของพระองคก็อยูกับ
พระองคดวย ประชาชนตางก็เงียบเพราะพวกเขาตองการไดยิน
ทุกสิ่งที่พระองคตองตรัส พระองคทรงเปนพระอาจารยของพวก
เขา วันนี้พระเยซูเจาทรงตองการสอนศษิยของพระองคและใคร
ก็ตามที่ตองการฟงถึงวิธีการอธิษฐานภาวนา
 พระเยซเูจาทรงตรัสกับพวกเขาวา “เมือ่ทานอธิษฐานภาวนา อยาทาํเหมอืนพวกทีย่นืและอธษิฐานภาวนา
ตามมมุถนน เพือ่ใหคนอืน่มองเห็นพวกเขา การดงึความสนใจใหตวัพวกเขาเองเปนบําเหน็จของเขาเพยีงสิง่เดยีว 
แตเมือ่ทานอธิษฐานภาวนา จงเขาไปในหองสวนตัว ปดประตแูละอธิษฐานตอพระบดิาของทานเปนสวนตวั พระ
บิดาของทานผูซึ่งเห็นทานอธษิฐานภาวนาเปนสวนตัวจะตอบแทนทาน อยาพูดพลามยดืยาวเหมอืนอยางพวกที่
ชอบใหคนอ่ืนไดยนิเพราะการอธษิฐานภาวนาทีย่ดืยาวมากของเขา พระบดิาของทานทรงทราบสิง่ทีท่านตองการ
กอนที่ทานจะขอเสียอีก”
 “จงอธิษฐานดงันี้ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย  พระองคสถิตยในสวรรค พระนามพระองคจง
เปนท่ีสักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค โปรดประทานอาหาร
ประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแกขาพเจาเหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน โปรดชวย
ขาพเจาไมใหแพการประจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ”
 “นึกภาพในใจของทานถึงพระเยซูเจาทรงกําลังสอนศษิยของพระองคเกี่ยวกบัอธิษฐานภาวนา เก็บภาพ
นี้ในใจขณะที่ทานคอยๆ ลืมตาขึ้น บัดนี้ใหหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งที่ทาน
เห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง
 เม่ือนกัเรียนสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสรจ็แลว ขอใหพวกเขาดรููปของเขาและบรรยายสิง่ทีเ่ขาเห็น

หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  พระเยซูเจาทรงเปนอาจารยและคนเลาเรือ่งที่เกง ทานคดิวาพระเยซูเจาทรงทําอะไรเพื่อสื่อสารกับ

ประชาชนที่หอมลอมพระองคอยู

  อะไรคือวธีิการบางอยางที่เราสามารถแสดงใหผูอ่ืนเหน็วาเรามทีกัษะในการสื่อสารดวยคาํพูด และ

ไมใชคําพูดในดานบวก ?

  เราสามารถพัฒนากิจวัตรในการอธิษฐานภาวนาอยางไร เพื่อวาเราสามารถสื่อสารกับพระเจาได

อยางสมํ่าเสมอ ?
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ทุกครั้งที่ทานเผชญิหนากับใครก็ตาม จงเปนผูส่ือสารดานบวก จงใชเทคนิคการสื่อสารบางประการที่

พระเยซูเจาทรงใช

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 ไมพูด (Talking Stick) ถูกใชเพื่อบันทึกความสําคัญทางประวัติศาสตรในชีวิตของชาวอเมริกันพ้ืนเมือง 

มันกลายเปนการสื่อสารดวยการเขียนเก่ียวกับชีวิตของประชาชน

 การสื่อสารเปนทักษะความมวิีนยัในตนเองที่สรางสรรค หมายความวา มนัจะยากสําหรบันกัเรยีนในชั้น

อนุบาลถึงเกรด 6 ในการแสดงออกดวยตนเองโดยไมมีการกระตุน

 เมื่อเราสื่อสาร เรารอจนกระทั่งคนอ่ืนพูดจบ เราคิด : คําอะไรที่จะอธิบายอยางถูกตองวาฉันคิดและ

รูสึกอยางไร

 เพื่อสรางพ้ืนฐานสําหรับทักษะนี้ เดก็ชั้นประถมสามารถไดรับการสอน:

  วิธีอานการแสดงออกทางสีหนา และทาทางทางกาย เพ่ือเรียนรูวาคนอื่นชอบหรือไมชอบบางสิ่ง

บางอยางหรือไม

  รายการคําศัพทเพ่ือสรางความเขาใจ

  คิดกอนที่พวกเขาจะพูด

  ความแตกตางระหวางถอยคําที่ชวยเหลือเกื้อกูล กับคําที่ทําใหเจ็บปวด

 นักเรียนในเกรดระดับกลางไดรับประโยชนจากการสรางงานประจํา ซ่ึงรวมถึงการรายงานความจริง

และความคิดเห็นในหองเรียน

 ในการอภิปรายกลุมใหสอนคติพจนนี้ : ไมควรมีใครพูดสองคร้ังกอนที่ทุกคนที่ตองการพูดไดพูดหนึ่ง

ครั้งเสียกอน

วิธีการที่ไดผล

 ครอบครัว Franklins เปนครอบครัวที่อัศจรรยซึ่งมลีูก 7 คน เมื่อลูกชายคนโตอายุได 17 ป เขาถูกจับ

เนื่องจากมีขวดเหลาที่ถูกเปดแลวอยูในรถของเขา

 มันเปนเวลาหลังเที่ยงคืน เมื่อตํารวจโทรศัพทหาพอแมของเด็กชายคนนั้น และขอใหใครสักคนมารับ

เขากลับบาน พอแมรูสึกตกใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Mr. Franklin ผูซึ่งรูสึกโกรธและเจ็บปวดมาก ขณะที่เขาแตง

ตัวเพ่ือไปสถานีตํารวจ ภรรยาของเขาเตือนเขาวา “Fred ลูกชายของเราจะรูสึกตกใจกลัว ฟงเขานะ”

 คําพูดเหลานี้ดังกองอยูในหัวของ Mr. Franklin ตลอดทางท่ีไปสถานีตาํรวจ เมื่อเขาไปถึงที่น่ัน เขาพบ

ลูกชายของเขารูสึกละอายใจมาก เด็กชายกมศีรษะและยืนขึ้นพิงผนังหองเพ่ือรอการตอบสนองของพอของ

เขา ทุกสิ่งที่พอไดวางแผนจะพูดกับเขา ถูกลืมหมด ในความออนแอทั้งส้ินของเขา เขาสื่อสารดวยวิธีเดียวที่เขา

สามารถทําได เขากอดลูกชายของเขาและเขาทั้งคูก็รองไห 
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    คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสาร

• ฉันไมเช่ือวาทานไดแสดงใหเห็นนําเสียงท่ีทานตองการไดระหวางการอภิปรายของเรา 

     กรุณาทดลองใหม

• ความคิดเห็นของทานดี แตการเลือกคาํพูดของทานมันกาวราว กรุณาพูดใหมอีกคร้ัง

• กรุณาใชกฎเกณฑสาํหรับการสื่อสารที่ดี

• ทานกําลังใชขอความที่เก้ือกูลหรือทําราย

• บอกคําพูดที่ดีกวาใหฉัน (เชน กาวราวนอยกวา, หยาบ) เพ่ือใชแทน.....................

• ทานสามารถตัดสินในหัวขอนี้

• สิ่งท่ีทานไดเรียนรูวาทานไมเคยรูมากอนที่เรามีการสนทนานี้

 

 คืนนั้นขณะที่เดินทางกลับบาน ความสัมพันธใหมเกิดข้ึนระหวางพอกับลูกชาย มันปรากฎขึ้นเปนครั้ง

แรกในใจของเด็กชายวาพอของเขารักเขาอยางไมมีเงื่อนไข เปนครั้งแรกที่พอคิดถึงโอกาสที่สูญเสียไปมาก ที่

เขาตองบอกกับลูกชายของเขาวาเขารักลูกมากแคไหน

 เมื่อถึงวันที่ตองพิพากษาคดีของเขา ทั้งแมและพอยืนขางๆลูกชายของพวกเขา ศาลตัดสินลงโทษให

ทํางานบริการสังคมดวยคาํพูดเหลานี้ “ลูกเอย ทานมีพอแมที่ยอดเยี่ยมมาก พวกเขารักทานมากที่มาอยูที่นี่

กับทาน”

กิจกรรม
ฝกการอภิปรายบทสนทนา

 สรางบทสนทนาระหวางคน 2 คน ใชองคประกอบของการสนทนาใหมากที่สุดเทาที่ทานสามารถ ทาน

และผูที่ทํางานรวมกับทานสามารถตัดสินใจไดวา ใครจะมีสวนรวมในการสนทนา

 ขอเสนอประกอบดวย: ผูบริหารกับนักเรียน ; ครูกับผูปกครอง; ดาราภาพยนตรกับคนที่คลั่งไคล ; 

นักการเมือง และผูลงคะแนนเสียง และอัครสาวกกับพระเยซูเจา

 ขออาสาสมคัรเพื่อแสดงบทบาทสมมตุกิารสนทนาของเขาหนาชั้นเรียน อภิปรายเทคนคิและใหคะแนน

สําหรับแตละองคประกอบของการสนทนาท่ีดีที่อาสาสมัครแสดงออกมา 

องคประกอบของการสนทนาที่ดี

 สอนและแลวใหแสดงบทบาทสมมุติสถานการณซึ่งแสดงองคประกอบ 7 ขอของการสนทนาที่ดี

1. แสดงใหเห็นถึงความเต็มใจมีสวนรวมในการสนทนา (ประกอบดวยการแสดงสีหนาและทาทาง

 รวมถึงความสามารถในการตอบโตดวย ไมใชตอบดวยคําเพียงคาํเดียว)

2. ใชทักษะการฟงที่ดี

3. แสดงความเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น
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4. แสดงอารมณขัน

5. หลีกเล่ียงการพูดเสียดสี การมุงรายและการปกปองทั้งในดานนํ้าเสียงและทัศนคติ

6. พยายามเขาใจโลกของบุคคลอ่ืนโดยการถามคําถามที่ขึ้นตนดวย W และ H (ใคร  อะไร ที่ไหน 

 เมื่อไร และอยางไร...)** ในวงเล็บอธิบายเพ่ิมเติม ผูแปล****

7. เนนความคิดเห็น หนังสือ โครงการ กีฬา เปนหัวขอในการสนทนา

เปล่ียนแปลงมัน!

 แบงปนคําพังเพยนี้กับนักเรียน ถาทานไมชอบอะไรบางอยางใหเปลี่ยนแปลงมัน ถาทานไมสามารถ

เปล่ียนแปลงมันก็ใหเปลี่ยนวิธีการคิดเก่ียวกับสิ่งนั้น อยาบน!

 เลาใหเด็กๆ ฟงถึงชวงเวลาในชวีิตของทานเมื่อทานตองเปล่ียนรูปแบบความคิดในดานลบ ขอใหพวก

เขาระดมสมองรายการของพฤติกรรมหรือความคดิเห็นท่ีพวกเขาบนเกี่ยวกับมันเมื่อไมนานนี้ ทาทายพวกเขา

ใหทํางานเปนทีม เพ่ือพยายามหาวิธีการใหมในการมองหัวขอเดิม เลือกสัปดาหละหนึ่งหัวขอเพื่อทํางานเปนก

ลุมเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร

ตัวยุติการสนทนา

 นักเรียนระดับกลางถูกขอใหหาเหตุผลบางประการวาทําไมคนบางคนใชคาํพูดดูถูก พูดไรสาระ และ

นินทา เปนรูปแบบในการสื่อสาร พวกเขาตอบวา:

คนพูดดูถูกคนอื่นเพราะวา

  พวกเขารูสึกโกรธ

  พวกเขาคิดวานี่เปนวิธีการที่ฉลาดเพ่ือทําใหคนอ่ืนรูวาพวกเขาไมสนใจ

  พวกเขาชอบอารมณขันแบบนี้

  พวกเขาเชื่อถือไมได

  พวกเขาตองการรักษาหนา

  พวกเขาไมรูวิธีแกปญหาโดยการพูดคยุเกี่ยวกับมัน

  พวกเขาคิดวามันใหอํานาจแกพวกเขา

 

 คนพูดไรสาระเพราะวา

  พวกเขาตองการทําใหคนอ่ืนมีปญหา

  พวกเขากําลังรายงานส่ิงที่พวกเขาเห็นแกใครบางคนซึ่งสามารถทําอะไรบางอยางเก่ียวกับมัน

  พวกเขาไมรูวาจะทําอะไรอื่น

  พวกเขาไมรูวิธีเผชญิหนากับผูอ่ืน

  มีความไมแนนอนของกฎหรือวิธีทําตามกฎ
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คนนินทาเพราะวา

  พวกเขาไมรูวาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร

  มันทําใหพวกเขารูสึกสําคัญเพราะวาพวกเขามี “ขาว” เลา ซ่ึงคนอ่ืนอาจจะไมมี

  พวกเขาไมสามารถรักษาความลับ

  พวกเขาไมรูองคประกอบ 7 ประการของการสนทนาท่ีดี

 อภิปรายคําพูดเหลานี้กับนักเรียนของทาน ขอใหพวกเขาทํางานเปนทีม เพื่อ

ทบทวนและเขยีนรายการแสดงวธิทีีพ่วกเขาคดิเกีย่วกบัรปูแบบการส่ือสารเหลา

นี้ ทาทายพวกเขาใหเฝาสังเกตพฤติกรรมของเขาเปนเวลาหนึ่งสัปดาห เพ่ือ

แสดงจาํนวนครั้งทีพ่วกเขามสีวนรวมในการพูดไรสาระ นนิทา หรือพดูดถูกูเปน

รูปแบบของการสนทนา

 หลายโรงเรยีนกําหนดพ้ืนท่ีเปนเขตปลอดการ

พูดดถููก หลังจากการจัดการอภิปรายเร่ืองการพูดไรสาระและการบน รวมทั้ง

การนินทาเปนรูปแบบของการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ขอใหนักเรียนสราง

เครื่องหมายสําหรับเขตปลอดการพูดไรสาระ เขตปลอดการบน เขตปลอดการ

นนิทา ทาทายใหพวกเขาไปเยี่ยมชมหองเรยีนอ่ืนๆ และพูดคยุกับนกัเรยีน บอก

เขาวาทําไมรูปแบบของการสนทนาเหลานี้ไมไดผล ส่ังใหพวกเขาติดปายรอบ

อาคารเรียนซ่ึงพวกเขาคิดวากิจกรรมเหลานี้มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมากที่สุด

 ความจริงเกี่ยวกับการพูดดูถกู การพูดไรสาระ และการบน

 การพูดดูถูก

  เปดเผยความรูสึกไมปลอดภยั คนพูดดูถูกคนอืน่เพราะวาพวกเขารูสึกไมมคีวามสุขกบัตวัเอง 

บางทีพวกเขาขาดความมั่นใจในตนเอง

  แมวาคนหัวเราะกบัการพดูดูถูก ภายในพวกเขาอาจจะไมชอบมนั และหลายคนหาวธิแีกแคน

คนๆนั้นเม่ือพวกเขาคาดคิดนอยที่สุด และคนอ่ืนรูสึกทําใหผิดหวัง

  การพูดดูถูกทําใหคนอ่ืนคิดถึงทานนอยลง ไมใชมากขึ้น  เด็กๆ ท่ีเปนที่ชื่นชอบคือคนท่ีทําให

คนอื่นรูสึกสบายใจและดี ไมอึดอัดเก่ียวกับตัวเอง

  เดก็ๆ มกัจะใชคาํพูดดูถูกในเวลาที่เปราะบางในชวีติของเขา เมื่อพวกเขาตองการรูสึกดเีก่ียว

กับตัวเอง ไมทําลายความภูมใิจในตนเองของกันและกัน

  เมื่อการพูดดูถูกถูกใชเปนอารมณขนัรปูแบบหนึ่ง ทั้งสองฝายควรจะรูสึกสบายใจกับอารมณ

ขันรูปแบบนี้

  บางครั้งคนใชคําพูดดูถูกเพราะวาพวกเขารูสึกไมสบายใจกับความรูสึกของเขา หรือไมรูวิธี

การแสดงตนเอง
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 การพูดไรสาระและการบน
  การพูดไรสาระเหมาะสมเมื่อชีวติของคนๆหนึ่ง หรือทรัพยสินตกอยูในอันตราย

  นักเรียนที่อายุมากกวาบางคนใชการพูดไรสาระเปนรูปแบบในการส่ือสาร เพราะวาเขา

ตองการใหคนอ่ืนมีปญหา โดยปกติการทําแบบนี้หมายถึงพวกเขาไมรูวิธีแกไขปญหาดวย

ตัวเอง

  บางครั้งคนพูดไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ หวังวาใครบางคนจะสังเกตเห็นพวกเขา

  บางครั้งคนพูดไรสาระเพ่ือวาพวกเขาสามารถดูดกีวาคนอ่ืน

  แทนที่จะพูดไรสาระหรือบน การพูดคุยกับคนอ่ืน และการหาคนที่สามารถชวยแกปญหา 

เปนวิธีการที่ดีกวาในการใชทักษะความมีวินัยในตนเองของทาน

  ทานสามารถถามคําถามนี้กับตัวเองเสมอๆ : ฉันพูดไรสาระเพ่ือชวยเหลือหรือทํารายใคร

หรือไม ฉันไดทําทุกสิ่งที่ฉันสามารถเพ่ือชวยแกปญหาหรือไม

ใชบัตรการสื่อสาร

 ใชบตัรขางลางนีเ้ปนแนวทาง ใหจดัทําบัตรเคร่ืองหมายชุดละ 4 ใบบนกระดาษสตีางๆ ทานสามารถให

นักเรียนทุกคนทําชุดบัตรของตนเอง

 บัตรส่ือสารเหลานี้สามารถนํามาเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง ไมวาครูหรือเด็กๆ สามารถเลือกใชบัตร

สําหรับการอภิปรายในหองเรียนหรือเมื่ออุปกรณใหมกําลังถูกสอน

 ในการอภิปราย ขอใหใครซึ่งตองการเพ่ิมเติมการสนทนา ใหยกบัตรซึ่งมเีครื่องหมายบวกขึ้นหากเขา

มีส่ิงที่จะพูดดานบวก หรือเคร่ืองหมายลบถาเขาไมเห็นดวยกับส่ิงที่ถูกพูดถึง เด็กคนใดท่ีไมตองการมีสวนรวม

หรอืตอบคาํถามสามารถผานโดยการใชบตัรรอสกัครู แตละคนสามารถถกูกําหนดใหใชบตัรแตละใบเพียงคร้ัง

เดียวในระหวางการอภิปราย
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 +  =  ฉันเห็นดวย  หรือมีบางอยางเพิ่มเติม (สีเหลือง)

  -   =  ฉันไมเห็นดวย หรือมีความคิดเห็นตางออกไป  (สีนําเงิน)

 ?  =  ฉันมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ (สีเขียว)

 นาิกา =  รอสักครู ฉันตองการเวลามากกวานี้ในการคิด (สีแดง) 

การประชุมชั้นเรียนหรือครอบครัว

 ฝกการสือ่สารทีม่ปีระสิทธภิาพโดยการเชญินกัเรยีนในชัน้หรอืสมาชกิครอบครวัของทานใหสนทนาเกีย่ว

กับหัวขอของความสําคัญตอกันและกัน ใหทําตามขั้นตอน ดังนี้ 

  กําหนดเวลาใหแนนอนสําหรับการประชุม  โดยปกติ 10-15 นาทีเปนชวงเวลาที่ดีเลิศ

  ส่ังใหสมาชิกของกลุมนั่งลอมเปนวงกลม

  ตั้งเทียนที่กลางวงกลมและใชมันเปนจดุศนูยกลางสําหรับคนที่ตองการพูด (ดูขางลาง)

  สอนกฎสําหรับการประชุม ตอไปน้ีเปนกฎสองสามขอที่ทานสามารถใชเริ่มตนดวย แลวเพ่ิมเติม

แนวทางที่สมเหตุสมผลสําหรับกลุมของทานเอง

 1. ทกุคนในกลุมจะมโีอกาสพูดกอนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพูดเปนครั้งท่ีสอง

 2. สมาชิกในกลุมควรใชทักษะการฟงที่ดี

 3. ไมอนุญาตใหใชการสื่อสารโดยไมใชคําพูดหรือทาทาง

 ทดลองเทคนคินีใ้นการประชมุครัง้ตอไปของทานหากเปนไปได  ขอใหแตละคนทีต่องการแบงปนในการ

สนทนา หยิบเทียนและตั้งมันที่ขางหนาของเขา เมื่อเขาใหความคิดเห็นหรือมุมมองเสร็จ เขาสามารถนําเทียน

กลับไปตั้งท่ีกลางวงกลม

 เพ่ือชวยทําใหการสนทนาเปนท่ีสนใจและลื่นไหล คดิชุดของคาํถามซึง่สามารถตดิประกาศบนภาพพลิก 

หรือปายประกาศ  ตอไปนี้เปนตวัเริ่มตนบางอยาง:

  ทานกําลังรอคอยอะไรมากที่สุดในสัปดาหนี้

  กิจกรรมใดท่ีทานปรารถนาใหมันจบส้ินไปแลว เพราะเหตุใด

  สมาชิกในกลุมนี้สามารถชวยทานไดอยางไรในสัปดาหนี้

  ทักษะความมีวินัยในตนเองเร่ืองอะไรที่ทานจะฝกในสัปดาหนี้

  ทักษะความมีวินัยในตนเองเร่ืองอะไรที่ทานแสดงออกมากที่สุด ,นอยที่สุด

  ทานตองการใหกลุมอธิษฐานขออะไร

  ขอใหสมาชิกของกลุมเพ่ิมคําถามอื่นๆซึ่งเปนที่สนใจหรือเก่ียวของกับเขา

เรื่องเลาเกี่ยวกับความเปนผูนําและการสื่อสาร

 Corky อายุ 12 ปเมื่อเขาเผชญิหนากับกลุมเพ่ือนของเขา เขาปฏิเสธที่จะเลนสเกตลงถนนที่เปนเนินสูง

และพยายามพูดคยุกับคนอืน่ๆใหทาํเชนเดยีวกนั เพราะวาไมมใีครสวมหมวกนริภัย เขาถูกลอและเหยยีดหยาม

จากเพ่ือนคูหูของเขา ในท่ีสุดเมื่อไมสามารถชักจูงเพื่อนๆของเขาไมใหเลนสเกตลงเนินได เขาจึงกลับบาน

 ตอมาเย็นวันนั้น แมของเขาถามวาทําไมเขาจึงเงียบมาก ดวยความไมเต็มใจ Corky บอกแมถึงส่ิงที่ได

เกิดขึ้น แมของเขาถูกกระตุนใหอยากปลอบใจและชมเชยเขาที่เปนลูกที่เชื่อฟง แตเธอตระหนักวาสิ่งที่เขาไดทํา
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มนัมากกวานั้น เขาฟงตวัเองและเลือกทําสิง่ที่เขาคดิวาถกูตองดวยตวัของเขาเองโดยไมมผีูใหญอยูใกลๆ  แมวา

เพ่ือนๆของเขาใชคําพูดที่ดูถูกและลอเลียนเขาเปนการตอบแทนก็ตาม

 ดังน้ันแมของเขาจึงพูดวา “Corky สําหรับแมดูเหมือนวาลูกไดแสดงความเปนผูนาํออกมานะ”

 “แมหมายความวาอะไรครับ” Corky ตอบ

 “ ออ ลูกไดยืนบนความถูกตองแมวาจะยืนอยางโดดเดี่ยวก็ตาม น่ันคือหนึ่งในบรรดาทักษะที่ผูนํา

แสดงออกมา ลูกไมไดยอมแพในการใชคาํพูดดถููกเพ่ือตอบโตคนอ่ืน”

 “ทานพูดถูกแลวครับ แม” Corky  พูด “แมวาเด็กคนอ่ืนๆเลือกที่จะไมฟง ฉันก็สามารถยืนหยัดบนส่ิง

ที่ฉันคิดวาถูกตอง  มันรบกวนใจฉันที่พวกเขาหยาบคายตอฉัน แตฉันรูวาฉันทําส่ิงที่ถูกตอง บางทีฉันอาจตอง

คิดทบทวนวาเด็กๆเหลานี้ เปนเพ่ือนของฉันจริงๆหรือไม”

 แมของ Corky รูวา เธอไดถายทอดความหมายสําคัญแกลูกชายของเธอ เธอเห็นวาแมวาบางทีตองมีส่ิง

แลกเปล่ียนก็ตาม เขากําลังฝกทักษะความมีวินยัในตนเองของเขาในรูปแบบที่เห็นชัดเจนและตรงประเด็น
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บทท่ี 11               ทกัษะที่เกดิขึ้นใหม

การจดัการเวลา พืนที คน และสิงของ

“ทานท้ังหลายจงเตรียมพรอมไว เพราะบุตรแหงมนุษยจะเสด็จมาในเวลาท่ีทานมิไดคาดหมาย (ลูกา 12: 40)

การไตรตรอง : ฉันสอนนักเรียนของฉันใหดูแลเรื่องเวลา พื้นที่ และสิ่งของของพวกเขาอยางไร?

เราสามารถเรียนรูเพื่อจัดการ คนที่สามารถจัดการ

1. เวลา:จงตระหนักเรื่องตารางเวลาและใหความ

สําคญักับมัน วางแผนลวงหนา และทําตามแผน

จนเสร็จสิ้น ประเมินความสําเร็จของการจัดการ

เวลา

2. พ้ืนที่ : รักษาสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ

3. คน: รูขั้นตอนการจดัการประชมุและการรวมกลุม

อยางเปนระเบียบ

4. สิ่งของ: รูลูทางในการลดความซับซอนและจัดการ

ส่ิงของ

  ตัดสินใจส่ิงที่เขาจําเปนตองทํา

  ทํารายการและจัดลําดับความสําคัญของเวลา

  จัดการสิ่งของ

  มอบหมายงาน

  ไมทํางานโดยไมมีเปาหมายหรือแผน

  ไมอยูกับความยุงเหยิง

  ไมคิดวาพวกเขาสามารถทําทุกอยางดวยตัวเอง
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การไตรตรองนําทาง                                                                       
 ขณะท่ีเราเริม่การไตรตรองของเรา เตรยีมฟงบทอานจาก
พระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึกรางกาย
ของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย  สังเกต
แขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
 อกีครัง้หนึง่ เราจะเริม่ดวยการนกึภาพของพระเยซูเจาถกู
ฝูงชนหอมลอมอยู มองเห็นคนงอย สีหนาโศกเศราของผูคนใน
ฝงูชน บางคนมีแผลเปดหรือแผลพพุอง คนอ่ืนๆเพียงแคตองการ
เขามาใกลพระเยซูเจา เพ่ือเรียนรูจากพระองค คนที่อยูใกล
พระเยซูเจาที่สุดคือบรรดาอัครสาวกของพระองค
 พระเยซูเจาทรงตรัสถามคําถามนี้กับพวกเขา “หาก
เจาของบานรูเวลาที่ขโมยกําลังมา เขาจะปลอยใหขโมยเขามา
ในบานของเขาหรือไม”   “ไม” บรรดาศษิยตอบอยางชดัเจนมาก 
“แลวทานตองเตรยีมพรอมดวย” พระเยซเูจาทรงตรัส “เพราะในเวลาทีท่านไมไดคาดหมาย บตุรแหงมนษุยจะ
เสด็จมา”  พระเยซูเจาทรงตองการใหบรรดาศิษยของพระองคพยายามดาํเนินชีวิตเหมือนคนที่รักพระเจา และ
แสดงความรักนั้นโดยการรักผูอื่น แมกระทั่งศตัรูของพวกเขา
 หากทานนั่งอยูแทบพระบาทของพระเยซูเจา ฟงพระวาจาของพระองค ทานตองการใหพระเยซูเจา รู
อะไรเกี่ยวกับวิธีการใชเวลาของทาน?  ทําไมทานจึงคิดวามันเปนส่ิงสําคัญที่จะทูลพระองควาทานรักพระเจา
อยางไร?  นึกภาพตัวของทานกําลังสนทนากับพระเยซูเจา ทูลพระองคถึงส่ิงที่สําคญัที่สุด 3 สิ่งสําหรับชีวิตของ
ทานในขณะนี้
 เก็บภาพนี้ในใจของทาน ขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหนําสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา 
และวาดภาพของสิ่งที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง
 เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของเขาและบรรยายส่ิงที่พวกเขา
เห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  พระเยซูเจาทรงสอนพวกเราใหจัดการเวลาบนโลก เพราะวามันมจีํากัด เราไมไดอาศัยอยูบนโลก
นี้ตลอดไป ดังนั้นเราพยายามทําใหทุกขณะเปนสิ่งสําคัญ อะไรคอืสิ่งสําคญัในชวีิตของทานบาง?

  พระเยซูเจาจะทรงตรัสอะไรเก่ียวกับวิธีการจัดการของทานในเรื่องเวลา พื้นที่ ส่ิงของ หรือคนใน
ชีวิตของทาน

  เราสามารถพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีศลีธรรมอยางไร เพ่ือวาเราจะไดตัดสินใจอยางมี
เหตผุลและชาญฉลาดในการจัดการเวลา พ้ืนที่ และสิ่งของของเรา?

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 มองหาพ้ืนท่ีหรอืส่ิงของทีท่านสามารถจดัการในสัปดาหนี ้ใชเวลาในการจดัส่ิงของใหเปนระเบยีบ ตดัสนิ

ใจใหพระเจาเปนท่ีหนึ่งในชีวิตของทาน
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เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้

 ในโลกทีส่บัสนวุนวายของเรา การเรยีนรูในการจดัการเปนสิง่สําคญั เราตองเขาใจขดีจาํกดัของเรา เพือ่

เราสามารถประสบความสําเร็จสูงสุดในเวลาท่ีมีให

 ทักษะการจัดการเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่เกิดขึ้นใหม มันจะยากสําหรับเด็กในชั้นอนุบาลถึง

ระดับมัธยมปลายที่จะแสดงออกโดยไมมกีารกระตุน

 คนสวนมากเร่ิมแสดงวาพวกเขาสามารถเรียนรูทักษะนี้ไดเมื่อพวกเขาอยูในเกรด 9 และสูงขึ้นไป ที่ซ่ึง

การฝกฝนในเบื้องตนเกิดข้ึน หรอืคนมแีนวโนมตามธรรมชาตใินการจดัการ ทักษะนี้อาจจะถูกแสดงออกในชวง

อายตุํ่ากวานี้มาก โดยปกติผูใหญสังเกตเห็นความไมสามารถในการจัดการของเด็กๆ เมื่อพวกเขาตรวจดูตูเก็บ

ของ โตะ หรือแฟมเอกสาร

 เมื่อเราจดัการเวลา พื้นที่ คน หรือสิ่งของ เรารอจนกระทั่งเราไดรับภาพความคดิของวธีิการทีส่ิ่งของจะ

ถูกจัดใหเปนระเบียบ เราคิด : รูปแบบ กรอบเวลา ตาราง การจับกลุม หรือพ้ืนที่ใดจะทํางานไดผลดีที่สุด

 พืน้ฐานของการจดัการเวลา เริม่จากความสามารถในการบอกเวลาของเดก็ๆ มอบหมายงานในชวงเวลา

หยดุพักสั้นๆ หนึ่งถึงสิบนาท ีเพือ่สอนเด็กๆวา พวกเขาสามารถทํางานใหเสรจ็ในเวลาที่เพิม่ข้ึนเพียงเล็กนอยได

มากเพียงใด

 ทักษะในการจัดการสามารถจัดเปนโครงสรางดังนี้

  ตามแนวยาว เมื่อเราใชระเบียบวาระการประชุม

  เวียนรอบ ในเวลาที่เราฉลองเทศกาล และเหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นแตละป ; และ

  แบบลวกๆ เมือ่เราเปลีย่นตาราง เพ่ือใหเหมาะสมกบัเหตกุารณทีเ่กดิข้ึนโดยฉับพลันไมไดถกูวางแผน

ไว

 จําไววาเด็กในเกรด 1ถึงเกรด 8 อาจจะจําเปนตองมรีะบบเพื่อใหพวกเขาไดรับการจัดการ การตรวจ

การบาน กิจกรรมท่ีพวกเขาฝกการจดัการเวลา การจดัลําดบัเหตุการณ และการจดัผังโตะ แผนการคราวๆ การ

จดัประชุม การออกแบบปายนเิทศของหองเรียน การจดัทาํแผนภมูแิสดงลาํดบัเครอืญาต ิและอื่นๆ จะเปนการ

ฝกฝนที่ดเีลิศ ซึ่งพวกเขาสามารถเขารวมได

       คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในหองเรียนตลอดปเพ่ือชวยเสริมทักษะในการจัดการ

  ตั้งเปาหมายสําหรับจํานวนเวลาที่เรามี

  กรุณาอธิบายระบบที่เราใชเพื่อใหเปนระเบียบ

  เราจะจัดการมันแบบเปนลาํดับกอนหลังหรือแบบสุม

  รูปแบบการทํางานท่ีเปนแบบแผนใดที่เราสามารถใชเพื่อจัดการประชุมนี้

  ในขณะที่ทานแสดงทักษะในการจัดการ สอนเดก็ๆถึงเรื่องหลุมพราง มหีลุมพราง 3 อยาง

 1.  การผลัดวันประกันพรุง การเล่ือนสิ่งที่เราสามารถทําไดในขณะนี้ออกไปกอน

 2.  การผละหนี การฝนกลางวัน หรือ การทําสิ่งอ่ืนที่เรารูสึกอยากทํามากกวา

 3. การหลอกลวงตัวเองและผูอ่ืน สิ่งน้ีเกิดขึ้นเมื่อเราไมดูใหชัดเจนถึงจํานวนเวลาที่เราจะตองการ
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สําหรับงาน ตรวจสอบเวลาและจํานวนของงานท่ีจําเปนตองทําใหเสร็จ ส่ิงนี้นาํไปสูการใชคําแกตัววา “ฉันไมมี

เวลาแลว”

วิธีการที่ไดผล

 ฤดูรอนเพ่ิงจะเริ่มตนข้ึน และ Liz รูวาลูกของเธอ 2 คนตองการใชเวลาหลายชั่วโมงในสระนํ้าในละแวก

บาน เด็กๆ ตื่นเตนมากวันแรกที่พวกเขาไปวายนํ้า พวกเขาพูดคุยตลอดทางกลับบานเกี่ยวกับคนที่เขาไดเห็น

และสิ่งที่พวกเขาทํา เห็นไดชัดเจนวาพวกเขาสนุกสนานจริงๆ กับเวลาในสระนํ้า

 ขณะที่พวกเขาเขาไปในบานของเขา ผาเชด็ตัวที่เปยกถูกทิ้งไวตรงหนาทางเขา ชดุวายนํ้าถกูวางบนโตะ

ในครัว รองเทาแตะและของเลนกระจายไปตามที่ตางๆ จากหองครัวตลอดทางช้ันบนไปยังหองนอน Liz มองดู

แวบหนึ่งและตดัสินใจวานีค่งจะเปนโอกาสทีด่เีลิศเพ่ือสอนเดก็ๆถงึวธิีการจัดการส่ิงของตางๆของพวกเขาในวนั

ไปวายนํ้า

 เธอนาํเด็กๆ ลงไปที่โตะในครวั และสงดนิสอและกระดาษใหแกลูกคนโตและบอกใหคนเล็กฟงและชวย

ออกความคดิเห็น “ฉันตองการใหทานทําบัตรเตือนความจําของทานเองและพี่ชายของทานเพื่อทานจะไดรูวา

ตองทําอะไร เม่ือกลับจากการวายนํ้ามาถึงบาน เธอกลาว “มีอยู  6 ส่ิงท่ีฉันตองการใหทานจํา หลังจากที่ทาน

ไดยินครบท้ัง 6 สิ่ง และใหจดรายการลงบนบัตร เราจะไดพูดคุยเก่ียวกับมัน”

 1.  เมื่อทานกลับมาถึงบาน ใหตรงไปยังหองอาบนํ้า

 2.  ผาเช็ดตัวเปยกใหเอาไปไวหลังประตูในหองนํ้า 

 3.  ทําความสะอาดชุดและตัวของทานเองในหองนํ้า

 4.  หลังจากที่เปล่ียนเส้ือผา ชุดวายนํ้าควรจะนาํไปตากบนราว 

     เพื่อทําใหแหงหรือวางบนกานฝกบัว

 5.  ของเลน และอุปกรณวายนํ้าทุกอยางจะใสในตะกราพลาสติก

     ในหองซักผา เพ่ือเราจะไดเตรียมพรอม สําหรับการเดินทางไป

     เที่ยวของเราครั้งหนา

 6.  รองเทาแตะและรองเทาจะตองไปอยูบนพรมเล็กๆในหองซักผา

 Liz รอขณะที่ลูกสาวของเธอวาดรูปภาพและเขียนคําสําคัญถัดจาก

แตละภาพ เพ่ือชวยใหพ่ีชายของเธอจําส่ิงท่ีตองทํา หลังจากที่ทุกอยางถูกจดบันทึกแลว Liz ขอใหลูกชายของ

เธอใชบตัรที่นองสาวของเขาไดทาํเพ่ือบอก 6 สิ่งของเธอทีพ่วกเขาตองทาํเมื่อพวกเขากลบัจากการวายนํ้ามาถึง

บาน ลูกชายของเธอรูทั้ง 6 ส่ิงโดยไมตองมีความชวยเหลือ ในความเปนจริงเมื่อเขาตองการเวลาเพื่อคิด และ

นองสาวของเขาตองการชวยเหลือเขา เขาพูดวา “ฉันรู ฉันรู ไมตองบอกฉัน”

 เดก็ๆไดรับอนญุาตใหถามคําถามเพื่อทาํความกระจางเรือ่งนื้อหาและใหความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกบั

ขั้นตอนการสอนเก่ียวกับวิธีการจัดการพื้นที่และส่ิงของใชเวลาประมาณ 15 นาที “มันเปนเวลาสิบหานาทีที่ดี

ที่สุดที่ฉันใชฤดูรอนนั้น” Liz กลาว
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เริ่มตนปท่ีถูกจัดการ

 ชวงเวลาเร่ิมตนของทุกปการศึกษา นักการศึกษาและพอแมมีโอกาสตั้งเปาหมายใหม และพ้ืนที่เปา

หมายสําหรับการพัฒนา การแสดงแบบพฤติกรรมนี้สําหรับเด็กๆ เปนวิธีการที่ดีเลิศเพ่ือแสดงใหพวกเขาเห็น

วิธีการที่ผูใหญจัดการเวลา พื้นที่ คน และสิ่งของ ขณะที่ทานทําตัวอยาง ตั้งใจตั้งชื่อและบอกเด็กๆ ถึงทักษะที่

ทานกําลังฝกอยู

 การทําอยางดีตอนเริ่มตนปการศึกษา ทักษะความมีวินัยในตนเองที่เกิดขึ้นใหมนี้สามารถจัดเตรียม

โครงสรางที่จําเปนมากสําหรับเด็กๆ ตอไปนี้เปนรายการบางอยางท่ีผูใหญพบวามีประโยชนในการเตรียมการ

จัดการ

  ตารางสําหรับการประชุมในช้ันเรียนและการศึกษาที่บาน

  สถานที่/พ้ืนท่ี และอุปกรณทําการบาน

  สมุดบันทึก และสิ่งของอื่นๆ สถานที่เก็บ ตูเก็บของ กระเปาใสเอกสารและโตะ

  วิธีการเพ่ือชวยเดก็ๆใหเรียนรูชื่อของเพ่ือนรวมหองเรียน สมาชิกทีมงานใหม ทีมสนับสนุน

  หนาที่ในหองเรียน

  ขั้นตอนสําหรับการจัดการงาน และการรับมอบงานเมื่อมาสาย หรือขาดเรียน

  การหมุนเวียน / วงจรวินัย

  ขั้นตอนและความคาดหวังสําหรับการทําตามกฎเกณฑ

  ระบบการแบงเกรด และวิธีการชวยเด็กๆบันทึกการพัฒนาของพวกเขา

  กฎที่จะใชในงานกลุม

  วิธีการ เพ่ือใหเด็กๆทุกคนสามารถไดรับการตอบสําหรับคําถามของพวกเขา

  งานประจําเพ่ือการไดรับความสนใจเมื่อจําเปน

  กลุมศึกษาหรือคูคดินกัเรียน เพ่ือชวยในกระบวนการเรียนรู

  ผูจดัทําขอมูลซึ่งบันทึกวันเกิด โทรศัพทบาน ที่อยู และขอมูลสําคัญอื่นๆ 

 ดูใหแนใจวาไดใสรายการของการจัดระเบียบของทานเองในรายการขางตนเพ่ือชวยใหทานเร่ิมตน

กิจกรรม
การสอนเกี่ยวกับเวลา

 ขอใหนกัเรยีนในเกรดกลางชวยนกัเรยีนทีอ่ายนุอยกวาใหเขาใจเร่ือง

เวลา พวกเขาสามารถทําหนึ่งกิจกรรม หรือทุกกิจกรรมตอไปนี้

  ออกแบบคําถามเกี่ยวกับเวลา และตรวจสอบวาเด็กๆรูวิธีอาน

เวลาหรือไม

  ใชภาพของนาฬกาที่ไมมีเข็มบอกเวลา  บอกเวลาใหแกเด็กที่

มีอายุนอยและใหพวกเขาวาดภาพเข็มนาฬกาลงไป

  ใชภาพนาฬกาที่มีเข็ม และขอใหเด็กเขียนเวลาที่ใตภาพ

  ใหตารางแกนักเรียน ตารางนั้นมีรายการสถานที่ในโรงเรียน 
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หรือบาน และเวลาที่พวกเขาตองพบ ในสถานท่ีนั้น จงมคีวามคิดสรางสรรคเกี่ยวกับสถานท่ีพบปะ

เพ่ือกระตุนเด็กที่อายุนอยกวาใหตระหนักเรื่องเวลา

ชวยจัดระเบียบตวัของทานเอง

 มีวิธีการ 5 วิธีเพื่อชวยตัวทานเองในการจัดการเรื่องเวลา

 1.  ทําสิ่งที่ทานพูดวาจะทํา

 2.  เลนเกมกับตวัทานเอง ดูวาทานสามารถตั้งขีดจํากัด เวลา และทํามันเสร็จภายในเวลานั้น

 3.  แขงกับเวลา ทําลายสถิติเวลาของทานเองในการทําสิ่งตางๆ

 4.  ใหรางวัลตัวทานเอง หยุดพักเมื่อทานทํางานเสร็จ

 5.  บอกเพื่อน และขอใหเขากระตุนทานใหยึดมั่นกับตารางเวลาของทาน

เกมการทบทวน

 กจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถใชในทุกชัน้เรยีน เพ่ือชวยใหเดก็ๆเรยีนรูการจดัการเวลา สถานที ่คน และสิง่ของ 

ก็คือศิลปะของการทบทวน เพ่ือสรางการทบทวน คนตองจัดการส่ิงของ ส่ิงพิมพ คน และเวลา การทบทวนที่

เดก็เปนคนนาํสวนใหญสามารถเสรจ็ภายในเวลา 5-7 นาที ตอไปนี้เปนการทบทวนตัวอยาง และทักษะที่มนัพูด

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 ในแตละครั้งท่ีเลนแขงขันซ่ึงกันและกัน

 -  การจัดการเวลา บอกนักเรียนในหองวาเกมจะดําเนนิตอไปนานเทาใด ตัวอยางเชน จาก 5 ถึง 8 นาที 

หรือจนกระทั่งทีมหนึ่งชนะ

 -  วิธีการเลนเกม เด็กๆจะถูกถามคําถามโดยหัวหนา ถาคําตอบถูกตอง พวกเขาจะไดน่ังบนเกาอี้ 1ใน 

9ตัว ที่อยูหนาหองอีกครั้งหนึ่ง พวกเขานั่งอยางมีหลักการ เกมดําเนนิไปขณะที่คําถามถูกถามสลับกันไปจาก

ทีมหนึ่งไปสูอีกทีมหนึ่ง ตัวอยางเชน ถาทีมเด็กผูชายแทนดวย X และเด็กผูหญิงแทนดวย O เมื่อใดท่ีมีเด็กชาย 

3 คน หรือเด็กหญิง 3 คน นั่งแนวขวาง แนวตั้ง หรือเปนแนวทแยงมมุ ทีมนั้นจะไดรับการประกาศเปนผูชนะ
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เลือกคํา (Pick a word)

 - การจัดการเวลา เกมนี้สามารถส้ินสุดในเวลา 5-10 นาที

 - การจัดการพ้ืนที่  กําหนดพ้ืนที่กระดาน ใชแผนกระดาษขนาด 8.5 นิ้ว X 11 นิ้ว หรือกระดาษขนาด  4 

นิ้ว X 5 นิ้ว สําหรับเลนไพ ส่ิงเหลานี้ถูกติดเทปเขากับกระดาน

  - การจดัการส่ิงของ  คาํสาํคญัหรอืวล ีเพ่ือทบทวนถกูพิมพบนหนาไพแตละใบขางใตแตละคาํหรอืวล ีเปน

ตัวเลขซ่ึงจะเปนเหมือนกับคาของแตม ดานหลังของไพอาจจะมีคําถามหรือคําบอกใบเพ่ือชวยนกัเรียนทบทวน

เนื้อหา

 - การจัดการคน กําหนดทีมหรือสุมเลือกผูเลน จดัการวิธีการที่ทานจะกําหนด ผูเลนคนแรก คนท่ีสอง 

ฯลฯ

 วิธีการเลนเกม เด็กๆไปที่กระดานและเลือกไพ คนเดยีวหรือกลุมชวยกัน พวกเขาอานออกเสียงขอเท็จ

จริง (ระหวาง 1-10) เกี่ยวกับหัวขอที่เลือก หากคาํหรือหัวขอมคีาเทากบั 5 แตม พวกเขาสามารถทอง 5 ขอความ

จริง และไดรับ 5 แตมสําหรับทีมของพวกเขา หากพวกเขาไมสามารถทองขอเท็จจริง 5 ขอ พวกเขาไดจํานวน

แตมเทากับจํานวนขอเท็จจริงท่ีให ไมมีการหักลบคะแนนสําหรับคําตอบที่ไมถูกตอง  เมื่อคําใดถูกเลือกไปแลว

ทีมอื่นไมสามารถเลือกไพนั้นเปนคร้ังที่สอง 

ใชวรรณกรรมเด็ก

 Rent Party Jazz โดย William Miller  เมื่อแมของ Sonny ตกงานใน

รัฐนิวออลีนสระหวางความเศราสลด Jack ผูยิ้มแยม นกัดนตรีแจสบอก Sonny 

ถึงวธิีการจัดการ Rent Party เพ่ือระดมเงินท่ีพวกเขาตองการ แสดงใหหน็วธีิการ

ที่ผูคนสรางความแตกตางเมื่อพวกเขาทํางานรวมกัน

 The Dreamer (คนชางฝน) โดย Cynthia Rylant  เร่ืองนี้เปนเร่ืองราว ที่มีภาพประกอบอยางสวยงามของ

ศิลปนศักดิ์สิทธิ์ผูซ่ึงฝนถึงโลกและทุกสิ่งที่อาศัยอยูในโลก

 Harriet Tubman: Conductor on the Underground Railroad ( Harriet Tubman :พนักงานเก็บคาโดยสาร

บนรถไฟใตดนิ) โดย Ann Lane Petry หนงัสือเลมน้ีเลาเกี่ยวกบัวิธีการที่ Minty หลบหนไีปทางเหนอืและผกูมติร

ในฟลาเดลเฟย ประสบการณของเธอกับรถไฟใตดิน กระตุนใหเธอกลับไป และนําคนอ่ืนๆไปสูอิสรภาพ

 Kate from Philadelphia. The Life of Saint Katherine Drexel for Children (เคท จากฟลาเดลเฟย: ชีวิต

ของนักบุญแคทเธอรีน เดร็กเซลเพื่อเด็กๆ) โดย Patricia Edward Jablonski บุตรสาวของเศรษฐีนักธุรกิจชาวฟ

ลาเดลเฟย เคททิ้งความมั่งคั่งเพ่ือรับใชประชาชนชาวอเมริกันพื้นเมอืงทางตะวันตกของสหรัฐ

ใชดนตรี

 สอนเพลง “ฉนัเปนคนมีระเบียบ” (I Am Organized) ประพันธโดย Jo Mersnick และขบัรองโดยใชทาํนอง

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 เพ่ือทานจะพูดไดวาฉันมีระเบียบ
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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 เพื่อทานจะพูดไดวาฉันมรีะเบียบ

 Organized your thoughts today, thoughts today, thoughts today.

 Think them out so you can say, I am organized! 

 จัดการความคดิของทานวนัน้ี ความคดิวนัน้ี ความคดิวนัน้ี  คดิออกมาเพ่ือทานจะพูดไดวาฉนัมีระเบียบ

 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! 

 จดัการแผนงานของทานวันนี ้แผนงานวนันี ้แผนงานวนันี ้จดัรายการมนัเพือ่ทานจะพูดไดวาฉันมรีะเบยีบ

บทประพนัธ

 เลาเร่ืองนีใ้หนกัเรยีนฟง และใหเวลาสาํหรบัพวกเขาไดอภปิรายวาการจดัการ

ส่ิงแวดลอมของพวกเขาสามารถทําใหเกิดผลดีอยางไร

     

จัดการไปทีละอยาง

 Jenna ตื่นขึน้รูสึกมนึงงและเหนื่อย เธอเขานอนในเวลาทีเ่หมาะสม แตใจของ

เธอหมุนควางดวยความตื่นเตนท่ีเธอจะมีบานใหมของพวกเขา แมและพอของเธอได

พูดคุยเก่ียวกับการสรางบานในชวงปหนา และ Jenna ไมสามารถรอคอยที่จะมหีอง

ของเธอเอง เธอไดใชหองรวมกับนองสาวของเธอชื่อ Stephanie  และเมื่อไมนานมานี้

เธอรูสึกมคีวามทกุขในหลายสิง่ ในความเปนจริงแลว พวกเขาแทบจะไมพูดกันเลย ยกเวนแตพูดวา “เอาเสื้อผา

ของทานออกจากเตียงของฉัน” หรืออะไรทํานองนี้

 Jenna รูแคเพียงวาการมีหองของเธอเองจะแกปญหาได และความรูสึกสะเทือนใจนี้จะถูกทําใหดีข้ึน 

“ฉันรูวาฉันจะมคีวามสุขในเวลานั้น” เธอสัญญากับตวัเอง

 จาก Heartwaves: Daily Meditations for Children,

 เขยีนโดย Mary Bennett

 ตีพิมพใหมโดยไดรับอนุญาต

การดาํเนนิชีวติในอนาคตเปนหลมุพราง

ชวงเวลาเดียวที่ฉนัมีคอืวนันี้!

ฉนัจะสรางความสงบสขุกับชีวติของฉนัตามที่มันเปน
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บทที่ 12                    ทักษะท่ีเกดิขึ้นใหม

การแก้ไขปัญหา

ดังนั้นศักเคียสจึงวิ่งนําหนาไปปนขึ้นตนมะเดื่อเทศ เพ่ือใหเห็นพระเยซเูจา 

เพราะพระองคกําลังจะเสด็จผานไปทางนั้น (ลูกา 19: 4)

การไตรตรอง :  ฉันสอนนักเรียนของฉันใหใชการแกไขปญหาในการกลับคืนดี 
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นอยางไร

ขั้นตอนการแกปญหาคือ คนที่รูวิธีการแกปญหา

1. ตระหนักเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นและพยายามระบุ

สาเหตุ

2. สํารวจหาความจริงท้ังหมด

3. ระดมสมองเพื่อหาวิธีการที่เปนไปไดเพ่ือแกไข

ความขัดแยง ใชการคิด “แลวถา” เพ่ือคนหาผลที่

จะเกิดตามมา

4. ทิ้งวิธีการแกไขปญหาที่ไมเปนจริง หรือวิธีการ

แกไขปญหาที่จะสรางปญหาสําหรับคนอื่น

5. เลือกวิธีการแกไขปญหาหนึ่งวิธี ทําตามนั้นโดย

ตลอดและประเมินผล

  ระบุเรื่องและใหความสนใจ

  ใชทักษะการเผชญิหนาที่มีประสิทธิภาพ

  มองที่ความเปนจริง

  ทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือแกไขปญหา

  เปดใจใหกวาง

  ไมเพงความสนใจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของ

เขา/ เธอเอง

  ไมยอมแพตอคํานินทา

  ไมสรางปญหาใหคนอ่ืน

  ไมปดโอกาสที่เปนไปได

  ไมโกรธ ทําหนาไมพอใจ หรือปฏิเสธที่จะทํางาน

ทามกลางปญหา
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก

รางกายของทานผอนคลาย รูสกึวาเทาและขาของทานผอนคลาย  

สงัเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนกั การหายใจของทานชาลง

 นึกภาพพระเยซูเจากําลังทรงพระดําเนินไปตามถนน

ที่เต็มไปดวยฝุน ในระหวางทางไปยังหมูบานเล็กๆ ชื่อเยริโค 

พระองคอยูกับเพื่อนๆของพระองค: เปโตร ยากอบ และยอหน 

ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินใกลเขาไปยังหมูบานเรื่อยๆ 

พระองคสามารถไดยินเสียงของฝูงชนซึ่งไดออกมาเพื่อพบพระ

องค พระเยซูเจาทรงไดรับการสรรเสรญิสําหรับเครื่องหมายและ

อัศจรรยตางๆ ท่ีพระองคทรงกระทํา

 มคีนเก็บภาษีซึง่เปนคนรํา่รวยมากคนหนึง่ชือ่ศกัเคยีสอยู

ในฝูงชน เขารูวาพระเยซูเจากําลังเสด็จมาและอยากพบพระองค แตตัวเขาเตี้ยเกินไป และมีฝูงชนจํานวนมาก

อยูขางหนาเขา ดังนั้น ศักเคยีสคิดสักครูหนึ่ง มีความคิดหลายอยางเกิดข้ึนในหัวของเขาวาเขาสามารถทําอะไร

ได เขาเลือกความคิดหนึ่งที่เขาคิดวาจะดีที่สุด

ศักเคียสวิ่งแซงหนาฝงูชนไปและปนขึ้นไปบนตนมะเดื่อเทศ เขารอที่นั่นจนกระทั่งพระเยซูเจาเสด็จผานมา ทาน

คิดวาส่ิงนี้เปนการแกปญหาของศักเคยีสหรือไม

 นกึภาพในใจถึงส่ิงที่เกดิข้ึน ขณะทีพ่ระเยซูเจาเสดจ็ใกลเขามายงัจดุท่ีศกัเคยีสกาํลงัรออยู เกบ็ภาพนี้ใน

ใจของทาน ขณะท่ีทานคอยๆลืมตาขึ้นอยางชาๆ บัดนี้ใหทานหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมาและ

วาดภาพของส่ิงที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรองน้ี

 เมื่อเดก็สวนใหญวาดภาพของเขาเสรจ็แลว ขอใหเขาพิจารณาภาพของเขาและบรรยายส่ิงที่พวกเขาเห็น

หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย

  ทานคดิวาแผนของศกัเคยีสเปนการแกปญหาทีด่สํีาหรบัปญหาของเขาหรอืไม ทําไม หรือทาํไมจงึไม

  บางครั้งชีวติทําใหเรามปีญหาเหมอืนอยางที่เกิดกับศกัเคยีส และเราจาํเปนตองคดิหาแผนการ บาง

ปญหาอาจแกไขไดงายกวาปญหาอื่นๆ ใหระดมความคิดปญหาที่อาจจะงายตอการแกไขและเขียน

มันบนกระดาน ใหเด็กๆ บอกวิธีการแกไขปญหาหนึ่งหรือสองวิธีเพื่อแกไขปญหาแตละอยาง

  เราสามารถเขาใกลพระเยซูเจามากขึ้นไดอยางไร โดยผานทางการแกไขปญหาของเรา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ขอใหเดก็ๆ เขยีนปญหาที่แกไขไดยากมากกวาในสมดุบนัทึกการไตรตรองของเขา บอกพวกเขาวาทาน

จะอานปญหาและแนะนาํวิธีการหนึ่งวิธีที่อาจจะแกไขปญหานั้นได หากพวกเขาไมตองการมีสวนรวมในปญหา

นั้นบอกพวกเขาใหพับหนานั้น เพ่ือวามันจะยังคงเปนสวนตัวและทานจะไมอานส่ิงที่พวกเขาเขียน
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เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 ไมวาเราทําอะไร เรามักจะมีปญหาเสมอ แตสิ่งที่แยกคนดีออกจากคนสําคัญเปนความสามารถในการ

เอาชนะอุปสรรคเหลาน้ี

 การแกไขปญหาเปนทกัษะท่ีสีท่ีเ่ดก็ๆถกูคาดหวงัใหทาํเมือ่พวกเขาถกูฝกใหมวีนิยั ดวยกนักบัการฟง การ

ทําตามคําสั่ง และการเขาใจกฎเกณฑ การแกไขปญหาชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยในหองเรียน เมื่อครู

ใหความสนใจตอทักษะเหลานี้

 ทกัษะในการแกไขปญหา เปนทักษะความมีวินยัในตนเองทีเ่กิดข้ึนใหม หมายความวามนัจะยากสําหรบั

เดก็ในชัน้อนบุาลถงึระดบัมธัยมปลายทีจ่ะแสดงดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน คนเริม่แสดงใหเหน็วาพวก

เขาสามารถเขาใจทักษะนี้อยางถองแท เมื่อพวกเขารูสึกสบายใจในการเผชญิหนาคนอืน่ๆ การเผชญิหนาเปนคาํ

ในแงบวก ซึ่งมีความหมายเรียบงายวา “มาอยูตอหนากัน”

 เมื่อเราแกไขปญหาที่เก่ียวของกับทั้งสองฝาย เรารอจนกระทั่ง เราสามารถเขาใจปญหาจากมุมมอง

มากกวาหนึ่งมุม เราคดิ: ฉันจะกลาวถึงปญหาจากสองมุมมองที่แตกตางกันไดอยางไร วิธีการแกไขปญหาใดที่

จะทําใหเราทั้งคูเปนผูชนะ

  เพ่ือชวยใหเด็กๆ พัฒนาทักษะนี้ พวกเขาสามารถไดรับการสอนหลักการสําคญับางประการ

  ปญหาไมสามารถไดรับการแกไขโดยการใชกําลัง แตโดยการพูดคยุกัน

  การเสียสละเวลาสามารถนํามาใชเพื่อเตรียมพรอมเพ่ือพดคยุเกี่ยวกับปญหา

  ผูคนตองทํางานเพื่อแกไขปญหาเพื่อวาสิ่งเดียวกันนี้จะไมเกิดขึ้นอีกในโอกาสตอไป

  เด็กเล็กสามารถถูกถามวา “ทานจะทําอะไรเพื่อแสดงวาทานเสียใจ” เมื่อพวกเขารูวาเขาไดเปนตน

เหตทุําใหเกิดปญหาตอคนอ่ืน

  เด็กๆสามารถไดรับการสอนวาพวกเขาไมสามารถกัไขปญหา โดยการทําใหเกิดปญหาตอคนอื่น

การสัญญา

 วธิกีารหนึ่งเพ่ือแกไขปญหาก็คอืการเขยีนสญัญา สอนนักเรียนวาสญัญาเปนขอตกลงที่เขาสูความรบัผดิ

ชอบรวมกัน มนัรวมถึงคํากลาวซึ่งกลาวอยางชัดเจนถึงจุดประสงคของสัญญา คนรางสัญญาขึ้นมาควรอยูในกร

อบควาคิดแงบวกและตองการหาทางแกไขปญหา พวกเขาถาม: “ทานตองการหาวิธีการใหมเพ่ือทําสิ่งตางๆใช

หรือไม”  คนท่ีรางสัญญาทํามนัเปนลายลักษณอักษร และเขียนรายการส่ิงที่แตละฝายตกลงจะทํา พวกเขาลง

นามสัญญา และตกลงเห็นชอบวันเริ่มสัญญา

 นกัเรยีนควรเรยีนรูหลักการของการไมเหน็ชอบ ที่สําคญัทีสุ่ด มนัใชไดที่ไมเหน็ดวย คนท่ีไมเหน็ดวยไม

แปลกหรือเลว เมื่อคนไมเห็นดวยกับความคิด ไมไดหมายความวาความคิดของคนนั้นไมสําคัญ คนสามารถไม

เห็นดวยและยังคงเคารพและไวใจซึ่งกันและกัน

 เมื่อคนสองคนไมเห็นพองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งถูกและอีกคนหนึ่งผิด หรือวาพวกเขาโกรธ 

หรือวาไมชอบซึ่งกันและกัน ไมใชวาการไมเห็นดวยท้ังหมดตองจบลงดวยการที่ทั้งคนสองคนเห็นดวยตรงกัน 

ทานสามารถตกลงกับสิ่งที่ไมเห็นดวย นี่คือขั้นตอนสําคัญที่ตองรับในการเรียนรูเพ่ือแกไขปญหา

 ขอขดัแยงมกัเกิดขึน้เม่ือคูกรณพียายามแกไขปญหา มีวธิกีารพื้นฐาน 5 วธิทีี่ผูใหญใชเมื่อแกไขขอขดัแยง

 1. การแขงขนั คนหนึ่งพยายามที่จะครอบงํา
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 2. การปรับตัว  คนหนึ่งยอมวางมือจากตําแหนงของเขา

 3.  การหลีกเลี่ยง คนตองการเวลา เพราะปญหาเปนสิ่งเล็กนอยหรือเปนอันตรายที่จะเผชญิ       

 4.  การประนีประนอม ทั้งสองฝายฟง เจรจาตอรองและผอนสั้นผอนยาว แตละคนชนะบางอยาง และ

     พายแพบางอยางในการอภิปรายกัน

 5.  การรวมมือ นี่เปนสถานการณชนะดวยกันทั้งสองฝาย คูกรณีชี้แจงขอบขายของขอตกลง และขอโต

    แยง พวกเขาดทูางเลือกและหาทางออกที่สามารถตกลงรวมกันได

 วิธีการเหลานี้สามารถปรับและสอนใหแกเด็กๆ เปนวธิีการท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขขอขัดแยง

    คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือชวยเสริมทักษะในการแกไขปญหา

  ทานรูหรือไมวาเด็กคนอ่ืนที่มีปญหานี้ ไดแกไขมัน

  ทานตองการใหฉันบอกวาคนอื่นที่มีปญหาเชนนี้ แกไขมันอยางไรใชหรือไม

  ถาความพยายามไมเกิดผลแลวทานจะเต็มใจทําอะไร

  ฉันเขาใจสิ่งที่ทานกําลังพูด และฉันคิดวาเราสามารถจัดการมันได

  ขอมูลนั้นสัมพันธกับปญหาในปจจุบันของทานอยางไร

  เราสามารถพูดคยุเก่ียวกับปญหานี้ในเวลานี้หรอืในภายหลังก็ได ทานชอบแบบใดมากกวา

  ฉันอยากฝกวิธีอื่นบาง เพ่ือจัดการกับปญหาน้ีถามันเกิดข้ึนอีก

  ใชเวลาสองนาทีเพ่ือคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึ้น และเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันหลังจากนั้น

  ปญหาไมสามารถไดรับการแกไขดวยการใชความรุนแรงแตดวยการพูดคุย

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น

 ทายท่ีสดุ เดก็ๆ ควรจะเขาใจวาผลลัพธเปนผลทีเ่กิดตามมาจากสถานการณของปญหา สิ่งเหลานีค้อืตวั

บงชี้สําคัญสําหรับผลลัพธ:

  ทุกการกระทํามีปฏิกิริยาเกิดตามมา

  ผลลัพธมีความสําคัญตอการสอนบทเรียน

  ในกรณีสวนใหญ ผลลัพธสามารถเจรจาตอรองกันได

 มีผลลัพธสามรูปแบบ: เปนธรรมชาติ และสมเหตุผล บังคับตัวเอง และผูใหญบังคับ ผลลัพธที่เกิดจาก

ผูใหญบงัคบัจะมขีึ้นเมื่อเกิดความรนุแรงมากตอสิทธิ์ของผูอ่ืน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบางคนตกอยูในอันตรายทาง

กายหรือทางจิต บางคนขมเหงดวยนํ้าเสียงหรือทาทาง หรือบางคนไมสามารถควบคุมได และไมสามารถใช

เหตผุลดวย

 ผลลัพธถูกผูใหญกําหนดดวย เมื่อคําแนะนํา หรือการลงโทษดวยคําพูดไมชวยใหคนแกไขพฤติกรรมที่

ไมเหาะสมของเขา หรือเด็กๆ มาถึงขั้นตอนบางอยางในกระบวนการความมีวินัยในหองเรียน

 ในกรณีอื่นๆคนอาจเกิดความตระหนักวา พวกเขากําลังมีความยากลําบากในการทําตามขั้นตอนหรือ

กฎเกณฑ พวกเขาสามารถตัดสินใจเปล่ียนแปลงได แผนการปฏิบัติที่เขาเลือกเรียกวา ผลที่เกิดจากการบังคับ

ตนเอง ผลที่เกิดจากการบงัคบัตนเองหรอืเกิดจากผูใหญบงัคบัอาจจะงายสําหรับคนหนึง่แตยากสาํหรบัคนอ่ืนๆ 
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แตเมื่อใครคนหนึ่งเตม็ใจท่ีจะรับผลที่เกดิขึ้นกับการกระทาํของเขา นั่นแสดงวาพวกเขาตองการที่จะควบคมุชวีิต

ของเขาเอง

 ตอไปนีเ้ปนผลลพัธตวัอยางสองสามประการซ่ึงสามารถนาํไปใชในหองเรยีนของทาน นกัเรยีนสามารถ:

  แยกตัวของเขา/ เธอออกไป เมื่อชั้นเรียนทําโครงการพิเศษ เขาหรือเธอสามารถเสนอทํางานบาง

อยางเพื่อจะชวยสภาพแวดลอมของหองเรียนหรือโรงเรียนในระหวางเวลานั้น

  เขยีนรายการ 5 อยางที่เดก็สามารถทาํเพ่ือแสดงความเขาใจเรือ่งกฎเกณฑที่ไมไดรบัการปฏบิตัติาม

  เขยีนรายการคณุสมบตัทิี่ดทีี่สุดของเขา / เธอ 7 ขอแลวแบงปนรายการน้ันกับผูใหญคนอื่น นกัเรยีน

บอกกับอีกคนหนึ่งถึงส่ิงที่เขา / เธอไดทํา และทําไมนักเรียนทําโครงการนี้ และขอคําแนะนําของ

ผูใหญ

วิธีการที่ไดผล

 นักศึกษาชั้นปสองจํานวนสองคนและปสุดทายหนึ่งคนถูกจับเพราะหยิบโดนัทจากถาดอาหารซึ่งถูก

เตรียมไวสําหรับแขกที่จะมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนั้น ดวยความเต็มใจที่จะยอมรับส่ิงท่ีพวกเขาไดทํา นักศึกษา

สองคนไดไปพบอาจารยคนที่จดัเตรียมอาหาร

 อาจารย ดวยความท่ีรูวาชายหนุมทั้งสามคนไดเรียนจบหลักสูตรหนึ่งปเตม็เก่ียวกับการเรียนรูเพ่ือการ

มีวินัยในตนเองมาเรียบรอยแลว เริ่มสรางแบบและใชทักษะในการเผชิญหนาติดตามผลอยางใกลชิด

 หลังจากการทักทายเบื้องตนและจับมือกันแลว อาจารยก็หันไปทางนกัศึกษาชั้นปสุดทายและกลาววา 

“บอกฉันซิวาเกิดอะไรขึ้น” นักศึกษาปสุดทายผูมีพรสวรรคดานการละครเริ่ม “ โอ ! กาแฟคั่วแบบฝร่ังเศสที่

ทานวางไวมีกลิ่นหอมมากเลย ฉันถูกลอใจใหไปท่ีหนาตาง เมื่อฉันเห็นโดนัทท่ีเยายวนทําใหฉันอดใจไมไดและ

ฉันจึงหยิบมาสองสามชิ้น แตฉันมาอยูตรงนี้เพ่ือจะบอกทานวา ฉันรูสึกเสียใจ”

 โดยไมโตตอบตอส่ิงท่ีนักศึกษาชั้นปสุดทายไดกลาว อาจารยไดถามนักศึกษาชั้นปที่สอง 2 คนวาเกิด

อะไรขึ้น คนแรกตอบวา “ ออ! พวกเรากําลงัจะหยบิโดนทัสกัสองสามชิ้นดวย แตกอนที่เราจะหยบิได นกัศกึษา

ปสุดทายก็โดนจับเสียกอน แมวาพวกเราจะไมไดหยิบโดนทัไปเลยก็ตาม เราก็ถูกกลาวโทษวาไดหยิบดวย”

อาจารยใชเวลาสักครูเพ่ือแยกแยะระหวางสิง่ที่เธอกาํลงัรูสกึกับความจริงที่เธอเพิง่จะไดยนิ ดวยนํ้าเสยีงเรียบๆ 

เธอขอบคุณชายหนุมสําหรับความเต็มใจในการเลาปญหา แลวถามวา “พวกทานจะชดใชอยางไร”

 “ขอโทษครับ” นักศึกษาปสุดทายกลาว

 “ทานจะชดใชส่ิงที่ทานหยิบไปอยางไร” อาจารยตอบ “ทานเพิ่งจะกินอาหารเชาบางสวนทีฉั่นไดเตรียม

ไวสําหรับแขกของฉัน ฉันตองการใหทานชดใชสิ่งท่ีทานไดหยิบไป”

 “ฉันไมสามารถทําสิ่งนั้นได” นักศึกษาปสุดทายกลาว “เราไมไดรับอนุญาตใหออกนอกมหาวิทยาลัย

ในระหวางวันที่มีการเรียนครับ”

 นักศึกษาชั้นปที่สองพยายามที่จะชวยเหลือ “ เขาสามารถที่จะชดใชโดนัทดวยสิ่งอื่นจากตูขายของ

อัตโนมัตขิองมหาวิทยาลัยไดไหมครับ” คนหนึ่งพูด

 “นั่นก็ดีเหมือนกัน” อาจารยกลาว “ฉันตองการใหทานทําส่ิงนั้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได  นี่เปนสิ่งที่

ทานเห็นดวยใชหรือไม”

 นักศึกษาปสุดทายส่ันศีรษะอยางไมเต็มใจ “ครับ ฉันคิดวามันนาจะดี”

 อาจารยจับมือกับนักศึกษาทั้งสามคน และขอบคุณพวกเขาสําหรับความชวยเหลือของพวกเขาในการ
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แกไขปญหา เธอไดดําเนนิการสนทนาอยางเปนธรรม และไมไดสงผานการพิจารณาคดีหรือการตําหนิ เธอเนน

เพียงแควิธีการที่ใหปญหานั้นไดรับการแกไขและใครเปนผูแกไขมนั

กิจกรรม
ขั้นตอนการใชผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน

 มี 3 ขั้นตอนที่ชวยนักเรียนใหรูและแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในชั้นเรียน ข้ันตอนมีดงันี้: 

 1.  เลือกผลลัพธจากรายการที่แสดงในบตัรผลลัพธ (หรือผลลัพธอื่นๆ ที่ทานไดคิดขึ้นสําหรับชั้นเรียน

     ของทาน)

 2.  เขยีนจดหมายถึงพอแมของเขาหรอืเธอ หรือครใูหญ บรรยายถงึสิง่ทีท่านทาํและวธิกีารทีท่านวางแผน

     เพื่อแกไขมัน

 3.  สงจดหมาย อภิปรายเนื้อหา ขอใหผูปกครองลงนามจดหมายและสงมันกลับมาใหครู

 เมื่อเด็กๆไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาดวยเพียงคําพูดเตือนเทานั้น พวกเขาไดรับการ

แนะนําใหเลอืกผลลพัธจากบตัรขางลางนี้ ถาพฤคกิรรมไมดนีีย้งัคงดาํเนินตอไป พวกเขาเคล่ือนไปขัน้ตอนที่สอง 

และวาดภาพ หรือเขียนจดหมายถึงพอแมหรือครูใหญ จดหมายน้ีวางอยูบนโตะของพวกเขา ถาหากพฤตกิรรม

กาวราวของพวกเขายงัคงดาํเนินตอไป พวกเขาเคล่ือนไปอยูขั้นตอนทีส่ามและจดหมายนี้ถูกสงและอภิปรายกบั

ผูใหญ

บัตรผลลัพธท่ีเกิดขึ้น

ชื่อ :…………………………………………………………………………………………

ถาฉันรบกวนชั้นเรียนดวยการทําผิดกฎฉันจะ:

1.  เขียนคําขอโทษ

2.  ไมไดรับสิทธพิิเศษ

3.  ไมไดรับ         หา         สิบ        สิบหานาที  ของเวลาพัก

4.  ทําหนาที่บางอยางเพ่ือแสดงวาฉันเสยีใจ

มันเปนการพูดไรสาระใชหรือไม

 เดก็ๆระดบัประถมศกึษารูสึกเปนภาระผกูพนัทางศลีธรรมท่ีตองรายงานตอผูใหญเมือ่กฎถูกละเมดิ เมือ่

เด็กๆ อาย ุ5-7 ป สถานการณนี้สามารถจัดการไดอยางงายดายมาก โดยใชวิธีการเริ่มเรื่องวิธีหนึ่งในบรรดาวิธี

การเหลานี้

  ขอบคุณอยางสุภาพตอเด็กสําหรับการรายงาน ไมตองทําอะไรอ่ืนอีก

  ถามเด็กวา “ที่ทานบอกฉันนี้เพราะวาทานตองการใหฉันทําอะไรบางอยาง หรือเพียงตองการบอก

ใหฉันรูเทานั้น” ถาพวกเขาตองการใหทานทาํอะไรบางอยาง สงเสริมใหพวกเขาทาํงานกับทานเพ่ือ

แกไขปญหา
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  สรางกลอง “ฉันเปนพยาน” และใหเด็กๆ วาดภาพ หรือเขียนปญหาที่พวกเขาพบ บนบัตรขนาด                   

5 นิ้ว X 8 นิ้ว และใสมันลงในกลอง เปดกลองเปนระยะๆ และทบทวนในเรื่องที่พวกเขามีโดยการ

พูดเก่ียวกับแตละปญหา

 สอนเดก็เลก็ๆวา พวกเขารบัผดิชอบตอการกระทาํของพวกเขาโดยการชวยเหลือพวกเขาใหเขาใจความ

แตกตางระหวางการกระทําท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม ใชวิธีการสอนซ่ึงจะชวยเด็กๆ เรียนรูพฤติกรรมในช้ัน

เรียนท่ีเปนท่ียอมรับได สอนพวกเขาวามีผลลัพธเกิดข้ึนเมื่อมกีารกระทําที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้น

ขั้นตอนตัวอยางสําหรับการสอนผลลัพธที่เกิดขึ้น

 ผลลัพธเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหา มันสําคัญที่จะสอนเด็กๆถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎถูกละเมิด 

ตอไปนี้เปนวิธีการตางๆ หลายวิธีสําหรับวินัยของหองเรียนซ่ึงสามารถนํามาใชไดตลอดป ทานอาจจะพบวามัน

มีประโยชนในการเปล่ียนวิธีการตางๆ ตามปญหาที่ถูกกลาวถึง

วิธีการ 1

ขั้นตอน 1

เลือกหนึ่งในรายการตอไปนี้: 

  ใหคาํใบแกเดก็วาเขาหรือเธอกาํลงัประพฤตติวัไมเหมาะสม ใชความใกลชดิ และเดนิเขาไปใกลเดก็

  ถามคําถามเด็ก 1 ขอ

  ลดเสียงของทานใหเบาลงเพ่ือเปนสัญญาณใหเด็กตั้งใจฟง

  เปล่ียนทิศทางพฤติกรรมของนักเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกหนึ่งในรายการตอไปนี้

  ตักเตือนดวยวาจา

  นัดพบเด็กในภายหลัง

  ใหเดก็หยุดพักในการประชุม

  บอกเด็กๆวาพวกเขาหรือเธอกําลังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษ

ขั้นตอน 3

  ใหเดก็ทําแผน พวกเขาสามารถถามตวัเองวา : ฉนัไดทาํอะไร ฉันสามารถทาํอะไรที่แตกตางในครั้ง

ตอไป

  โทรศัพทหาผูปกครอง

ขั้นตอน 4

  พบกับผูปกครอง

  ทําสัญญากัน
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ขั้นตอน 5

  พบกับผูอํานวยการของการศึกษาดานศาสนา

วิธีการ 2

 1.  ใหโอกาสเด็กหนึ่งคร้ังเพ่ือแกไขตัวของเขาหรือเธอเอง ถาเขาหรือเธอไมแกไขพฤติกรรม ใหดําเนิน

การตามขั้นตอนตอไปนี้ตามลําดับ

 2.  สื่อสารกันระหวางเด็กกับครู

 3.  แจงเตอืนผูปกครอง ( ประกาศเตือนเปนลายลักษณอักษร  โทรศัพทหา  แจงเตือนนกัเรียน)

 4.  ติดตอสื่อสารดวยวาจากับพอแม (เด็กและครู หรือครูใหญพูดคุยกับพอแม)

  5.  การพบปะกับครูใหญ พอแม นักเรียน ครูใหญอธิบายสถานการณและรับ

        คาํสัญญาจากเด็ก พอแมไดรับการแจงเตอืนเกี่ยวกับขั้นตอนตอไป

6.  การพบปะกันครัง้ทีส่องกบัพอแม เดก็จะถูกเรยีกออกจากหองเรียน พอแม นกัเรยีน 

   คร ูครูใหญจะมาถึงการตกลงรวมกันเก่ียวกับแผนพฤติกรรมกลุม

    ขั้นตอนตอไปจําเปนตองรวมมือกับขั้นตอนทางวินัยของโปรแกรมการหลอ 

     หลอมความเชื่อของวัดหรือของโรงเรียน

 7.  ถูกพักการเรียนโดยไมใหเขาหองเรียนตามปกติ (สามารถถูกทําซ้ํา)

 8.  ถูกพักการเรียน (1-15 วัน)

 9.  การไลออกเปนขั้นตอนสุดทาย

วิธีการ 3

 แผนนี้ถูกพัฒนาขึน้และถูกใชโดยครูหลายคนท่ีทาํงานกับนกัเรยีนวัยรุนระดบัมธัยมตนและมธัยมปลาย 

ภายใตแตละขั้นตอนของทัง้สีข่ั้นตอนที่เขยีนรายการไวขางลางนี้มทีางเลือกไวให นกัเรยีนไดรับการสอนวาทาง

เลือกใดทางเลือกหนึ่งอาจจะถูกใชโดยครูหลายคน เพราะวาครูชอบทํางานกับเด็กๆดวยวิธีที่แตกตางกัน และ

เพราะวาสภาพแวดลอมของหองเรียนเหมาะสําหรับรูปแบบภาระรับผิดชอบตางกัน จึงมีทางเลือกไวให

 1. คร้ังแรกที่วัยรุนประพฤติไมเหมาะสม ขึ้นอยูกับพฤติกรรม หนึ่งในรายการตอไปนี้จะเกิดข้ึน

  ครูคําสอน หรือครูจะเตือนวัยรุนคนนั้นดวยสายตาหรือจะเรียกชื่อวัยรุนคนน้ัน

  ครูคําสอนอาจจะยืนใกลเด็กคนนั้น หรือถามคาํถามเขาหรือเธอ

  ครคูาํสอนอาจจะเปลี่ยนนํ้าเสยีงของเขาหรือของเธอ หรือเปล่ียนพฤตกิรรมของวัยรุนคนนั้นใหม

 2. ครั้งท่ีสองที่เด็กวัยรุนประพฤติไมเหมาะสม เขาหรือเธออาจจะไดรับการเตือนดวยวาจา หรือครูคํา

สอนอาจจะเลือกรอพิจารณาเรื่องไว ครูคําสอนอาจจะนดัหมายเพ่ือพูดคยุกับเด็กหรือบอกเขาหรือเธอวานี่เปน

คําเตือนคร้ังสุดทาย

 3. ครั้งท่ีสามที่เด็กวัยรุนประพฤติไมเหมาะสม ครูคําสอน หรือครูอาจตองการสื่อสารสื่อสารกับผู

ปกครอง หรือทํางานรวมกับครูคําสอนหรือครูหลังเลิกเรียน ครูคาํสอนหรือครูอาจตดัสินใจทําสัญญากับวัยรุน 

หรือประกาศการหักคะแนน หรือตัดสิทธ์ิพวกเขาในการเขารวมในกิจกรรม
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 4.  กรณคีรั้งที่ส่ีของการประพฤตไิมเหมาะสม โดยปกตติองการการสื่อสารกบัผูปกครอง และผูอํานวย

การการศึกษาดานศาสนาหรือครูใหญ

วิธีการ 4

 บตัร รอ คดิ วางแผน ตามแบบทีแ่สดงไวสามารถนาํมาใชเมื่อเด็กไดรับการเตือนดวยวาจาไปแลว และ

ยังไมสามารถควบคมุตวัเขาหรือเธอได วางบัตรหนึ่งใบจากบัตรเหลานี้บนโตะของวัยรุน นี่เปนสัญญาณวาเขา

ควรจะหาที่นั่งและนั่งลง และพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขา

 ครูคาํสอนตรวจสอบเปนเวลาหลายนาทเีพือ่พดูคยุกบัวยัรุน และเรยีนรูแผนทีเ่ขาหรอืเธอจะใช เพ่ือกลบั

มาอยูกับชั้นเรยีน แลวเด็กสามารถกลับมารวมกับกลุมไดใหม ถาเกดิความยุงยากขึ้นอกีเปนครั้งที่สอง พวกเขา

จะถูกสงบัตรรอ คิด วางแผน (WTP) และตอนนี้ตองเขียนคําตอบสําหรับคําถามหลายขอซึ่งเขียนอยู ที่ดานหลัง

ของบัตร บัตรนี้ถูกสงไปท่ีบานและใหผูปกครองลงชื่อ

รอ    1.  ทักษะอะไรที่ทานไมไดกําลังใชเมื่อทานไดรับบตัรใบนี้

คิด    2.  ทานควรปฏิบัติอยางไรถาทานกําลังใชทักษะนี้

วางแผน 3.  แผนของทานในการกลับไปรวมกับช้ันเรียนอีกครั้งคืออะไร

การหยุดพกัชั่วคราว

 การใหเด็กหยุดพักชั่วคราว สามารถเปนกลวิธีที่ไดผลมาก มันใหโอกาสพวกเขาเพ่ือแยกความจริงจาก

ความรูสึก (ทักษะความมีวินัยในตนเองที่ยาก) และเพ่ือสงบใจ พวกเขาสามารถพิจารณาเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้น 

และเขียนหรือวาดภาพเรื่องราวของเขา พวกเขาสามารถตั้งเปาหมายสําหรับสิ่งที่เขาวางแผนเพ่ือทําในโอกาส

ตอไป

 ขั้นตอนท่ีสําคัญที่สุดในการใชการหยุดพักชั่วคราว คือการสนทนาที่เกิดข้ึนระหวางเด็กกับผูใหญ บาง

คนพบวามันมีประโยชนที่ใหเด็กๆตอบคําถามอยางสมบูรณดวยการเขียน หรือการพูด ถาเขาถูกใหพักชั่วคราว

  ฉันคิดวาทําไมฉันจึงถูกใหพักชั่วคราว

  เรื่องราวในดานของฉันคืออะไร

  อะไรที่ฉันคดิวาควรเกิดขึ้นตอไป

 จงระมัดระวังอยาใหเด็กหยุดพักชั่วคราว หรือใชการลงโทษทางวินัยใดๆสําหรับเรื่องราวนั้นๆ เพียง

เพราะวาทานรูสึกเหนื่อยหรืออารมณไมดี
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วิธีการแกปญหาสามวิธี

 สอนนักเรียนในระดับกลางวาปญหาสามารถจัดการไดดวยวิธีการหนึ่งในสามวิธี : อยางเฉ่ือยๆ อยาง

กาวราว หรืออยางแนวแน ชวยใหเด็กๆเขาใจความแตกตางระหวางสามวิธีการเหลานี้ อภิปรายสถานการณดงั

ตอไปนี้ สนับสนุนวิธีการที่แนวแนเมื่อใดก็ตามที่เปนไปได

 ผูปกครองบอกทานวา ทานตองทําความสะอาดหองที่ไมเรียบรอยและสกปรกของทาน กอนท่ีจะออก

ไปนอกบาน

 ก)  จางนองชายหรือนองสาวทําใหทาน (วิธีการแบบเฉ่ือยๆ)

 ข)  เริ่มทําความสะอาดหองของทานทันที หรือตอรองเก่ียวกับเวลาที่ทานวางแผนทําความสะอาดหอง

ของทาน (วิธีการแบบแนวแน)

 ค)  โกรธและตะโกน “ทานไมยุติธรรม มันเปนหองของฉันและฉันชอบมันรกและสกปรก ทําไมฉันไม

สามารถปลอยใหมนัอยูในสภาพที่ฉันชอบ” (วิธีการแบบกาวราว)

เก็บบันทึก

 ขยายขนาดและทําสําเนาแบบฟอรมตอไปนี้ เพ่ือชวยเด็กๆใหเรียนรูวิธีการท่ีดีกวาในการแกไขปญหา 

เก็บสําเนาของแผนที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรในแฟมขอมูลของเด็กแตละคน

                    ฉันสามารถทําแผน

1. ฉันไมไดทําตามกฎ นี่คือสิ่งที่ฉันทํา 
..................................................................................................................................
2. มันมผีลกระทบอยางไรตอ: 

ครู.................................................................................................................................
นักเรียน......................................................................................................................
ฉนั................................................................................................................................

3. สามสิ่งที่ฉันสามารถทําเพื่อชวยตัวฉันเอง คือ:                                                                           
ก)................................................................................................................................
ข)................................................................................................................................
ค)................................................................................................................................

4. โอกาสตอไปฉันจะ:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

นกัเรียน........................................................................................................................
วัน เดือนป..................................................................................................................
ครู...............................................................................................................................
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ใชวรรณกรรมเด็ก

 Fablesโดย Arnold Lobel  นิทานดั้งเดิม 20 เรื่อง โดย Lobel เลาเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของตัวละคร

สัตว จากจระเขถึงนกกระจอกเทศที่คิดคนปญหาของพวกมัน นิทานแตละเรื่องใหบทเรียนหรือคติธรรม  Calde-

cott,1981

 นาง Frisby และหนูแหง NIMH (Mrs. Frisby and the Rats of NIMH), โดย Robert. C. O’Brien    ดวย

ไมมีใครชวยเหลือเธอกับปญหาของเธอ หนูแมหมายตัวหนึ่งมาเยี่ยมหนูแหง NIMH ซึ่งเสนอวิธีการแกปญหาที่

ยอดเยี่ยมเพ่ือทําให Timothy ลูกชายของเธอปลอดภัย เพ่ือเปนการตอบแทน Mrs. Frisby ใหการดูแลพวกมัน

อยางดีและชวยชีวิตของพวกมัน  Newbery 1972

 คลาราผูนารักกับผาหมอิสรภาพ (Sweet Clara and the Freedom Quilt ) โดย Deborah Hopkinson      

Clara ไดรับความชวยเหลอืจากคนอ่ืนๆในบรเิวณแมนํา้ บานเรอืน และจดุสังเกตเมื่อเธอปกผาหม ดวยลวดลาย

แผนท่ี ซึ่งนําทางเธอและคนอื่นๆ จํานวนมากไปสูอิสรภาพ เด็กผูหญิงทาสที่กลาหาญคนนี้แสดงบทบาทท่ีไม

ธรรมดานี้ในรถไฟใตดิน

 ผานดวงตาของฉัน (Through My Eyes):อัตตชีวประวัติของ Ruby Bridges (The Autobiography of 

Ruby Bridges) Ruby นักเรียนผิวดําคนแรกที่มาเรียนในโรงเรียนซ่ึงกอนหนานี้มีการแบงแยกกลุมในป 1960 

เลาเรื่องราวของเธอเองรวมถึงคําวิจารณของผูใหญรายงานขาวของสมัยนั้น และความทรงจําสวนตัวเก่ียวกับ

ประสบการณที่เกิดกับเธอขณะที่เธอเปนเด็กอาย ุ6 ขวบวาเปนอยางไร

ใชคํากลอน

 ในบทกลอนทีใ่ชในระดบัประถมนี ้เด็กๆอภปิรายถึงการนาํความเปนเจาของมาเปนปญหา พวกเขาเรียน

รูวาการใชวลี “ฉันไมรูวาส่ิงนี้เกิดขึ้นอยางไร” ไมไดแกไขปญหา

                  ฉันไมรูวาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยางไร

  อยาถามฉันวาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยางไร

  เพราะฉันไมรูจริงๆ

  วาเจาขวดโซดาบัดซบนี้

  ปกบนหัวแมเทาของฉันไดอยางไร

  ฉันกําลังสาละวนกับเร่ืองของฉัน

  ฉันไมไดทําอะไรเลย

  ฉันน่ังตรงนี้อยางเงยีบๆ

  แลวทันใดนั้นเอง.......เปรี้ยง!

  ฉันเหลียวดวูาเกิดอะไรขึ้น

  และเห็นขวดอยูตรงนั้น

  ฉันไมรูวามันมาจากที่ใด

  ฉันไมรูจริงๆ ฉันสาบาน

     ......ภาพประกอบและบทกลอนโดย Christine Ryktarsyk
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บทที่ 13                                             ทักษะที่เกดิขึ้นใหม

การเริมต้นแก้ไขปัญหา

แตเขานําคนอัมพาตนั้นผานฝูงชนเขาไปถึงพระเยซเูจาไมได 

เขาจึงเปดหลังคาบานตรงท่ีพระองคทรงประทับอยู 

แลวหยอนแครที่คนอัมพาตนอนอยูลงมาทางชองน้ัน (มาระโก 2:4)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรยีนของฉันใหพัฒนาทักษะเพ่ือนําขาวดีของพระวาจาสูโลกอยางไร

ขั้นตอนสูการเร่ิมตนแกไขปญหา คนท่ีรูวิธีการเริ่มตนแกไขปญหา

1. เขาถึงตนกําเนิดของปญหาเสมอ

2. พูดปญหาทั้งหมดกับคนกลางหากจําเปน

3. นัดหมายหากจําเปนตองพูดกับผูใหญหรือเพ่ือน

4. เขียนส่ิงที่ตองพูดเพ่ือความชดัเจน

5. มีผลลัพธที่เราตองการใหเกิดขึ้นอยูในใจ 

  เต็มใจเริ่มตนกาวแรก

  ขอความชวยเหลือถาจําเปน

  ทําการนัดหมาย

  ไมพูดลับหลังคน

  ไมเพิกเฉยตอปญหา

  ไมเผชญิหนาผูอื่นอยางไมเหมาะสม

 เคล็ดลับ : เราไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาใหแกผูอื่น
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก

รางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย  

สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนกั การหายใจของทานชาลง

 เริ่มการไตรตรองของทานโดยการนึกภาพของพระเยซู

เจาในบานหลังเล็กแปลกตา ในเมืองคาเปอรนาอุม เพื่อนและ

คนรูจักไดยินวาพระเยซูเจาเสด็จกลับมาบานจากการการเดิน

ทางของพระองค พวกเขาเริ่มมาเยี่ยมพระองค และไมนานบาน

ก็เต็มไปดวยฝูงชน ประตูบานถูกกีดขวาง เพราะวามีฝงูชนของผู

ติดตามจํานวนมาก

 มีชายพิการคนหนึ่งตองการพบพระเยซูเจา เขาหวังวา

พระเยซูเจาจะทรงชวยเขา แมเขาพยายามอยางมาก เขาก็ไมสามารถแมแตจะเขาไปถึงประตูเพื่อตะโกนเรียก

พระเยซูเจา มีชายส่ีคนซ่ึงเห็นการแสดงออกทางสีหนาของชายคนน้ี และตระหนักวามันสําคัญเพียงใดสําหรับ

เขาเพ่ือพบพระเยซูเจา พวกเขาเริ่มกาวแรกเพ่ือเริ่มตนหาทางแกไขปญหาของชายคนนี้

 พวกเขาเอาแครและเชอืกและแบกแครและชายคนน้ันข้ึนไปบนหลงัคาบาน ขณะทีพ่วกเขาอยูบนหลงัคา 

พวกเขาทําชองบนฟางซ่ึงคลุมบานอยู เม่ือเขาเจาะทะลุไดและสามารถมองเห็นผูคนดานลาง พวกเขาคอยๆ

หยอนชายบนแครน้ันลงไป นึกภาพชายพิการบนแครน้ันคอยๆลงมาจากหลังคา คนท่ีอยูขางลางกําลังทาํอะไร 

พระเยซูเจาทรงทําอะไร ชายพิการน้ันแสดงออกทางสีหนาอยางไรขณะนี้

 เก็บภาพนั้นไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้นาํสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมาและวาด

ภาพของส่ิงที่ทานเห็นหรือไดยนิในระหวางการไตรตรอง

 เมือ่เด็กสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรยีบรอยแลว ขอใหพวกเขาดทูี่ภาพของเขาและบรรยายสิ่ง

ที่เขาไดเห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
  ทานคดิวาการเริ่มตนของชายทั้งส่ีคนน้ันเปนประโยชนหรือไม พระเยซูเจาทรงทําอะไรเมื่อพระองค

ทรงเห็นชายคนนั้น บอกเด็กๆวาพระเยซูเจาทรงทําใหประชาชนรูสึกไดรับการตอนรับ พระองค

มักจะทรงเชื้อเชิญพวกเขาโดยการตรัสวา “จงตามเรามาเถิด” เราสามารถทําแบบพระเยซูเจาใน    

พฤติกรรมนี้ไดอยางไร

  พูดคุยกับนักเรียนเก่ียวกับเคล็ดลับที่มีประโยชนบางประการที่พวกเขาสามารถใช เมื่อพวกเขาเริ่ม

ตนแกไขปญหา โดยการใชขั้นตอนตางๆที่แสดงในหนากอนหนานี้

  เราสามารถอัญเชญิพระจิตเจาใหดลใจความพยายามในการแกไขปญหาของเราไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ขอใหเดก็ๆ เขยีนเก่ียวกับโอกาสที่พวกเขาเริม่ตนแกไขปญหา ปญหาอาจจะเปนของพวกเขาหรอืของคน

อืน่ท่ีเขารูจกั นําพวกเขาใหคนหาปญหาที่จาํเปนตองไดรับการแกไข และใชชายส่ีคนในเรือ่งเปนตวัอยางของเขา 

ชายทั้งสี่คนนั้นลงมือทําทันทีที่เขารูวาคนบางคนตองการความชวยเหลือ

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 หลายครั้งเราเผชิญสถานการณยากลําบาก แตละครั้งที่ส่ิงนี้เกิดขึ้น มันจําเปนตองสรางสรรคและมี

สายตาแหลมคมในการหาคําตอบ

 การเริ่มตนหาทางออกสาํหรับปญหาเปนทักษะความมีวนิยัในตนเองทีเ่กิดข้ึนใหม หมาย ความวามนัจะ

ยากสําหรับเด็กในระดับอนุบาลจนถึงระดับมธัยมปลายที่จะแสดงออกไดดวยตนเองโดยไมมีการกระตุน

 เมื่อเราเริ่มตนเพื่อแกไขปญหา เรารอจนกระทั่งเราเห็นวามีปญหาอยู เราคิด: ฉันจะบอกชื่อปญหานั้น

อยางไร เพ่ือที่คนอ่ืนจะไดเขาใจมัน วิธีการแกไขปญหาใดจะทําใหทุกฝายเปนผูชนะ ผลลัพธอะไรท่ีฉันคาดหวัง

ใหเกิดขึ้น

 ผูคนแสดงใหเห็นวาพวกเขาสามารถเขาใจทักษะนี้อยางถองแท เมื่อพวกเขาเริ่มรูสึกสบายใจในการ

เผชิญหนากับผูอ่ืน ผูที่เริ่มตนในการแกไขปญหา ควรจะชัดเจนเก่ียวกับส่ิงที่พวกเขาอยากเห็นใหเกิดขึ้น เปน

ผลลัพธของการเผชิญหนา ผลลัพธที่สามารถเปนไปไดคอื:

  อีกฝายหนึ่งจะเห็นดวยกับฉัน

  ฉันจะเห็นดวยกับอีกฝายหนึ่ง

  เราจะประนีประนอมกัน

  เราจะเห็นชอบดวยกับส่ิงท่ีขัดแยง

  เราท้ังคูจะเห็นชอบกับบางส่ิงท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิง

การแกไขปญหาเปนเรื่องของการเปดใจ!

วิธีการที่ไดผล

 ทีมงานที่ St. Monica ทํางานหนักในชวงเริ่มตนปการศึกษา เพ่ือพัฒนากฎเกณฑพฤติกรรมความมวีนิัย

ในตนเองที่ทําใหสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนที่นาพอใจมากขึ้นสําหรับทุกคน พวกเขามีรายการปฏิบัติ 12 ขอ 
ซึง่ครทูกุคนตกลงวาพวกเขาจะพยายามทําตามแบบเปนเวลาหน่ึงป ประเดน็ในรายการของพวกเขารวมถึงการใช
ทกัษะทางสังคมของพวกเขาในการสรางอาสาสมคัร และครทูี่มาทดแทนรูสึกยนิด ีและการใชทกัษะขององคกร
ของพวกเขาเพื่อกําหนดตาราง เพื่อใหกระดานขาวบริเวณทางเขาไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนรายเดือน
 สมาชิกคนหนึ่งของทีมงานอาสาเขียนรายการที่ครบถวนแลว เธอทําสําเนาใหครูแตละคนเพื่อใสกรอบ
และตัง้ไวในหองเรยีนของพวกเขา ครูทัง้หลายรูสึกประหลาดใจวาแคเพยีงทาํกจิกรรมงายๆธรรมดาเทานัน้สราง
จิตวิญญาณแหงความรวมมือขึ้นในกลุมได
 ในเดอืนมนีาคม Mrs. Abts ครคูนหนึ่งในเกรด 5 พบวาเพ่ือนคนหนึ่งกําลงัพูดถึงเธอในหองของภาควิชา 
คาํวิจารณนั้นไมรุนแรงและอยูบนพ้ืนฐานความจรงิ อยางไรก็ตาม Mrs. Abts รูสกึไมพอใจท่ีคนอืน่ๆไมมาหาเธอ
และตรวจสอบเกี่ยวกับขอมลูนั้น การเผชญิหนาไมใชกิจกรรมที่เธอชื่นชอบ และถึงกระนั้นเธอรูวาเธอตองเผชญิ
หนากับส่ิงที่เกิดข้ึน



127

 หลังจากคิดทบทวนใจอยูสองสามชั่วโมง Mrs. Abts ก็รูวาเธอควรจะทําอะไร เธอตรวจสอบกฎเกณฑ
พฤติกรรม ที่เธอไดแขวนบนผนังหองของเธอเมื่อกอนหนานี้  เธอปลดมันลงมา และลงไปยงัหองโถงเพ่ือคุยกับ

เพ่ือนคนนั้น

 เมื่อเผชิญหนากับครูคนนั้น เธอถาม “ นี่นาจะเปนโอกาสดีสําหรับเราที่จะพูดคยุกันสักสองสามนาทีใช

ไหม” เมื่อเพ่ือนตอบวาใช Mrs. Abts เริ่มโดยการแสดงกฎเกณฑใหเธอด ู “ เราไดตกลงกันเพ่ือทําแบบอยาง

ทักษะความมีวินัยในตนเองเร่ืองการแกไขปญหา โดยการกระตุนไปยงัตนกําเนิดของปญหา ฉันจําเปนตองคุย

กับทานเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไดยิน” เธอเริ่ม

 ครทูัง้สองคนรูสกึดขีึน้ เมือ่การเผชญิหนากนัส้ินสุดลง Mrs. Abts สารภาพวานีเ่ปนคร้ังแรกที่เธอมคีวาม

กลาเผชญิหนากับเพือ่น ครูอกีคนก็รูสกึเหมอืนกับวานี่เปนครั้งแรกเชนกัน “ เมือ่ปทีแ่ลวเมือ่เหตกุารณเดยีวกนัน้ี

เกิดขึ้น เขาเพียงซุบซิบหลังเพื่อนเทานั้น ปลอยใหทุกคนรูสึกไมเปนมอือาชีพและอึดอัดใจ” เธอกลาว “นี่ไมงาย

สําหรับทาน ฉันรูสึกดีใจจริงๆที่ทานมาเผชิญหนากับฉัน เพราะวาฉันผิดที่ไมมาหาทานกอน”

 เมื่อปฏิบัติอยางถูกตอง การเริ่มตนแกไขปญหา จะเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่คนสามารถใชได

ตลอดชวีิต

คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพ่ือชวยสงเสริมทักษะการเร่ิมตนแกไขปญหา:

  ทานสามารถเร่ิมตนเพ่ือแกไขปญหานี้ หรือฉันสามารถ ทานเลือกขอไหน

  ทานไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาใหคนอ่ืน

  ผลที่เกิดขึน้อาจไมเปนอยางทีท่านคาดหวงั ทานจะยงัคงเตม็ใจทีจ่ะทาํการแกไขปญหาอกีหรอืไม

  ขอบคุณสําหรบัการเริ่มตนกอนเพื่อแกไขปญหานี้

  ถาฉันแกไขปญหานี่คือสิ่งที่ฉันจะทํา แตทานเริ่มตนกอน

  ทานจะทําการชดเชยอยางไร

กิจกรรม
สํารวจวิธีการที่คนอื่นจัดการกับปญหา

 ผูใหญและเดก็ที่โตกวาสามารถสาํรวจองคประกอบของการเริม่ตนแกไขปญหาโดยการอภิปรายปญหา 

และวิธีการจัดการกับปญหา ทดลองเกมนี้ดู เขียนวลีแตละวลีขางลางนี้บนแผนกระดาษ แลวเอาแผนกระดาษ

นั้นใสกลอง แบงนกัเรียนในหองออกเปนกลุมๆละ 5 หรือ 6 คน ขอใหคนหนึ่งจากแตละกลุมออกมาหยิบแผน

กระดาษจากกลอง และเตมิประโยคใหสมบูรณ อนุญาตใหมีการอภิปรายกันอยางอิสระกอนยายไปหาคนถัด

ไปในกลุม

  ฉันจะไมเคยลืมเวลา.....

  ฉันอาจจะไดบอกสิ่งนี้กับทานมากอน.....

  ฉันจําเปนตองบอกความจริงแกทานเก่ียวกับ.....

  ปญหาท่ียากที่สุดที่ฉันตองเผชิญคือ.....



128

  เมื่อฉันประสบปญหาฉันมักจะ.....

  ถาฉันมีปญหากับใครบางคนฉันมักจะ.....

  ฉันรูสึกโมโหเมื่อ.....

  เมื่อฉันโมโหฉันมักจะ.....

 จบการอภิปรายโดยการขอใหแตละคนเลาถึงสิ่งที่เขาไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวของเขาเอง หรือสมาชิกของ

กลุมระหวางการประชุมนี้

การเริ่มตนกอน

     อภิปรายกับเดก็วามนัยากเทาใดที่จะเร่ิมตนกอนเมือ่มปีญหา เชญิชวนใหเดก็ๆเขยีนหรือวาดภาพใน

สมุดบันทึกการไตรตรองของเขาหรือบนแผนกระดาษตางหาก เก่ียวกับเวลาเม่ือมีปญหา

ซึ่งไมสามารถไดรับการแกไขเพราะไมมีใครเต็มใจที่จะเปนฝายเริ่มตนกอน

      เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จ ขออาสาสมัครสองสามคนใหแบงปนเรื่องราวของพวกเขา

แกนักเรียนในชั้น หลังจากฟงเรื่องราวแลวใหชวยกันเขียนรายการ 3 อยางซ่ึงอาจจะชวย

คนบางคนใหเริ่มตน  และเขียนอีก 3 รายการของส่ิงที่ทําใหการเร่ิมตนมนัยาก

 ทาทายนกัเรยีนใหหาโอกาสเริ่มตนการแกไขปญหาในระหวางสปัดาห และรายงานสิ่ง

ที่พวกเขาสังเกตเห็นกลับมา

เจรจาตอรองเพื่อสิ่งที่ทานตองการ

 ขั้นตอนที่สําคัญในการเริ่มตนแกไขปญหาคือการเจรจาตอรองเพ่ือส่ิงที่ตองการ การเจรจาตอรอง

สามารถเริ่มไดในทุกชวงอายุ การใชสัญญาแบบเรียบงายๆ สามารถชวยเด็กๆเรียนรูทักษะนี้ สัญญาอาจถูก

เขยีนขึ้นเม่ือเดก็ๆตองการสิทธิพิเศษ  ตองการซื้ออะไรบางอยาง หรือตองการความชวยเหลอืในการดูแลความ

รับผดิชอบท่ีไดรบัมอบหมาย เดอืนนีท้าทายนักเรยีนแตละคนใหทาํงานกับทานเพ่ือเจรจาตอรองสัญญา สญัญา

ที่เรียบงายอาจจะมขีอความดังนี้ : 

 ฉัน (ชื่อ) จะทาํรายงานและการบานของฉันสําหรับทุกวิชาในเดือนน้ี เมื่อฉันทําเสร็จเรียบรอยแลว ฉัน

จะไดรับอนุญาตใหขามรายงานและ/หรือการบานหนึ่งวัน

  ปลายสัปดาหหรือเดือน ประเมนิแตละสัญญา อภิปรายรวมกัน

  สัญญาชวยไดหรือไม? อยางไร?

  ทานบรรลุเปาหมายของทานหรอืไม? เราสามารถทาํงานรวมกันเพ่ือชวยทานใหบรรลุเปาหมายของ

ทานไดอยางไร?

  มีปญหาอื่นๆที่บาน ที่โรงเรียน กับเพ่ือนของทานที่ทานสามารถแกไขโดยใชสัญญาหรือไม?

ใชคําศัพทเดียวกัน

 คดิสํานวนธรรมดาบางสํานวนซึง่เดก็สามารถใชเมือ่พวกเขาตองการแกไขปญหา ติดมันบนบัตรกระดาษ

และเก็บรักษามันไวเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หรือเขียนมันบนกระดาษทําปายและติดแสดงไวในหองเรียน
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  เรามาชวยกันสํารวจทางเลือกกัน

  ใหตัวทานลองมาเปนฉัน

  เราสามารถอยูกับสิ่งที่เราไมสามารถเปล่ียนแปลงมันไดหรือไม

  ทานสามารถชวยใหฉันเขาใจเหตุผลของทานไดหรือไม

  มีวิธีแกไขปญหาที่เรายังไมไดคิดถึงมนัหรือไม

  เราควรจะขอความคิดเห็นคนอื่นบางหรือไม

  เราสามารถแกไขปญหานี้ไดอยางไรเพื่อใหเรากลายเปนผูชนะทั้งสองคน

ใชคําพูดท่ีไมดวนตัดสิน

 สอนเด็กๆใหใชคาํพูดที่ไมดวนตัดสิน เม่ือพวกเขาพยายามเริ่มตนหาวธิีการแกไขปญหา

1. พูดถงึพฤตกิรรมทีเ่จาะจง “ขณะนี้ทานกําลงักลอกตาไปมา และกอดอก” หรอื “เมือ่

ทานใชทาทางนั้น นํ้าเสียง คําเหลานั้น.........”

2. ใชขอความ “ ฉันรูสึก” แทนขอความวา “ ทานเปน” : “ฉันรูสึกทอ” “ฉันถูกทําให

ไมพอใจ”

3. ใหเหตุผล: “ มันใชคนสองคนในการหาทางออก นี่เปนโอกาสดใีนการพูดคยุเกี่ยว

กับปญหานี้หรือไม” “มนัแสดงความไมเคารพตอตัวทานเองและคนที่ตองฟงทาน”

แสดงตนเปนผูรู

 เราสามารถเปนผูรูโดยการเอาจรงิเอาจังกับปญหาของเดก็ๆ และถามวาพวกเขาคดิวาจะทาํอะไรเกี่ยว

กับมัน “นั่นคือปญหา  ทานไดคิดไวแลวหรือยังวาทานจะแกไขมันอยางไร”

 แลวเราอาจจะเสนอทางเลือก “ทานตองการใหฉันบอกทานถึงวิธีการที่คนอ่ืนๆ ซ่ึงอยูในสถานการณ

ของทานไดแกปญหาของพวกเขาอยางไรใชหรือไม” เราควรเคารพคําตอบของเขา หากพวกเขาตอบวา “ไม” 

ปลอยใหพวกเขาคิดมันดวยตนเอง หากพวกเขาตอบ “ตกลง” เราสามารถแนะนําอยางนอยสามส่ิงที่พวกเขา

สามารถทํา

 ชวยเหลือพวกเขาใหจํากฎหนึ่งเดียวนี้ใหขึ้นใจวา: ทานไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาให

แกคนอ่ืน

คิดกอนเผชิญหนา

 ระลึกไววาการเผชิญหนานั้นหมายถึงแคเพียงมาอยูตอหนากัน  ผูคนฝกทักษะนี้ดวยทาทางสรางสรรค

เมื่อพวกเขา: 

  ใชนํ้าเสียงที่เหมาะสม

  สงบสติตัวเอง

  บรรยายสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือไดยิน โดยไมตัดสินใดๆ

  นัดหมายเพื่อพูดคุยเปนการสวนตัวแทนที่จะเผชิญหนากันตอหนาคนอ่ืน

  เขียนปญหาเปนลายลักษณอักษรและทํากําหนดการประชุม
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  แสดงความรูสึกเขมแข็งโดยการใชภาษาพูด และทาทางทางกายอยางเหมาะสม

  หยุดเร่ืองไวชั่วคราว ถาความรูสึกรุนแรงเกินไป

  ใชภาษาทักษะที่เปนกลาง

  หลีกเลี่ยงการพูดถากถางและขมขู

 เมื่อทานจําเปนตองเริ่มตนเพ่ือเผชิญหนากับใคร การไตรตรอง

คําถามตอไปนี้มักจะเกิดประโยชน :

  พฤตกิรรมของคนนีม้ผีลกระทบตอฉันโดยตรงหรือไม มนัเกดิขึน้

มากกวาหนึ่งคร้ังและมันมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอีกหรือไม

  นี่เปนโอกาสดีในการเผชิญหนากับปญหานี้หรือไม

  ปญหาน้ีมันจะแกไขไดดวยตัวมันเองหรือไม

  ฉันเปนคนที่ดีที่สุดที่จะจดัการปญหานี้หรือไม

  มีคนอื่นซ่ึงอาจจะเปนคนที่ดีกวาในการเผชิญกับปญหานี้หรือไม

  ความรูสึกของฉันเก่ียวกับปญหานี้มันเกิดขึ้นขณะนี้หรือไม

  ฉันพรอมท่ีจะใหเรือ่งน้ีมนัจบทนัทีทีฉั่นไดแสดงความรูสึกของฉัน 

และรองขอสิ่งที่ฉันจําเปนตองมีหรือตองการหรือไม

การใชวรรณกรรมเด็ก

 ผจญภยัหมาปาขั้วโลก (Julie of the Wolves )โดย จนี แคร็กเฮด จอรจ (Jean Craighead George)   Miyax 

หลงทางในปาอลาสกา เธอใชการฝกแบบเอสกิโมของพอของเธอ และตอสูแตละวนัเพ่ือมชีวีิตรอด เธอคอยๆได

รับการยอมรบัจากฝงูสุนขัปาที่อยูบริเวณขั้วโลกเหนอื (Arctic) ซึง่ชวยเหลือเธอใหมชีวีติรอดอยู  Newbery Medal 

1973

 ตนนุนใหญ : นิทานของปาอเมซอน (The Great Kapok Tree : A Tale of the Amazon Rain Forest )โดย 

Lynne Cherry ตนนุนเปนสวนหนึ่งของปะรําของปาเขตรอน เมื่อชายคนหนึ่งพยายามตดัตนนุนขนาดใหญออก 

กลุมของสัตวผลัดกันมากระซิบที่หูของเขาถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นถาเขาทําลายบานของพวกมัน

 นกกาเหวา (Raven): นิทานนักเลนกลจากแปซิฟกดานตะวันตกเฉียงเหนือ (A Trickster Tale From the 

Pacific Northwest) โดย Gerald McDermott  นกกาเหวาตัดสินใจจะทําใหแสงสวางคนืสูโลก แตอันดบัแรกมัน

ตองปลอมตัวเปนเด็กเพื่อเขาใกลแสงสวาง  Caldecott Honor 1994

 Wilfrid Gordon McDonald Partridge โดย Mem Fox.  Wilfridพยายามคนหาความหมายของความจาํ

เพ่ือวาเขาสามารถชวยเพื่อนสูงอายจุดจําอดีตได 

เริ่มตนแกไขปญหาเพื่อความตองการของเขตวัด

 ความคิดเสนอขึ้นโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler 

 ทบทวนคําแนะนําบางประการสําหรับการเริ่มตนแกไขปญหากับชั้นเรียนของทาน

  เขาถึงที่มาของปญหาเสมอ

  พูดคุยมันใหจบส้ินกับคนกลาง
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  เมื่อทานจําเปนตองพูดคุยกับผูใหญใหทําการนัดหมาย

  เขียนส่ิงที่ทานตองการพูดเปนตัวหนังสือ

  ชัดเจนกับผลลัพธที่ทานคาดหวัง

 แบงนักเรียนในชั้นออกเปนกลุมๆละ 3 หรือ 4 คน แจกกระดาษและดินสอใหแกกลุมยอยทุกกลุมให

คําแนะนําทุกกลุมใหระดมความคิดเกี่ยวกับความจาํเปนตางๆของวัดหรือโรงเรียนของทาน ส่ิงเหลานี้อาจรวม

ถึงเรื่องราว เชน การดูแลเดก็สําหรับเด็กเล็กๆ ตูเก็บอาหารสําหรับผูยากไรและหิวโหย หรือการรับสงเดก็เล็ก

ไปเรียนวิชาศาสนา หรือทัศนศึกษา ตอจากนั้นใหกลุมเลือหนึ่งหัวขอจากรายการของเขา ใชเงื่อนไขสําหรับการ

เริม่ตนแกไขปญหา ขอใหนกัเรยีนทําแผนยทุธศาสตรทีพ่วกเขาอาจจะใชเพื่อสรางสรรควิธีแกไขปญหาตอปญหา

ตางๆ

 หลังจากที่กลุมมีเวลามากเพียงพอเพื่อพูดคุยปญหาจนจบสิ้น ขอใหผูแทนจากทุกกลุมแบงปนปญหา

และทางแกไขปญหาที่เปนไปไดกับเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งชั้นเลือกหนึ่งปญหาที่เกี่ยวของเพ่ือทํางานตอไป ตดัสิน

ใจวาใครจะรบัผดิชอบสวนใดของกระบวนการ ใหตระหนกัวามนัอาจจะใชเวลาหลายสัปดาหเพื่อแกไขปญหานั้น

ไดตามความจริง ใหเวลาในการรายงานปญหาเปนรายสัปดาหจนกระท่ังสามารถหาทางแกไขปญหาไดสําเร็จ 



132

บทที่ 14                                                              ทักษะที่เกดิขึ้นใหม

การแยกความจริง

ออกจากความรู้สึก

มารียยงัคงยืนรองไหอยูนอกพระคูหา (ยอหน 20:11)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรยีนของฉันใหใชสติเพื่อตัดสินสิ่งที่ถูกศีลธรรมอยางไร

ขั้นตอนการแยกความจริงออกจากความรูสึก คนที่สามารถแยกความจริงออกจากความรูสึก

1. ยอมรบักบัตวัเราเองวาเรารูสึกอยางไร บอกความ

รูสึกของเรา

2. อยาตําหนิตัวเราเองสําหรับความรูสึกของเรา 

ความรูสึกไมดีหรือไมเลว

3. พูดคุยถึงความรูสึกของเรากับคนที่สามารถชวย

เราไดดทีี่สุดกับสถานการณนั้น

4. เริ่มต นประโยคของเราดวยวลี  เช น “ฉัน

รู สึก...............” “เมื่อทาน........... ..” และ            

“เพราะ.........”

5. หยุดการสนทนาไวช่ัวคราวจนกระทั่งเราไดแยก

ความจริงออกจากความรูสึก 

  บรรยายความรูสึกของพวกเขา

  รวมความรูสึกกับความจริง

  แยกความรูสึกของเขาออกมา

  อธิบายความจริง

  ไมเพิกเฉยตอความจริงหรือความรูสึก

  ไมโกรธเมื่อพายแพ

  ไมใชอารมณ
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะทีเ่ราเริม่การไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก

รางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย  

สังเกตแขนและศรีษะของทานรูสึกหนกั การหายใจของทานชาลง

 วันนี้เรากําลังจะไตรตรองเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้น หลังจาก

ที่พระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน นึกภาพชายสองคน

อัญเชิญพระศพพระเยซเูจาลงจากไมกางเขนและใชผาพนัพระศพ 

พวกเขานาํพระองคไปยังพระคหูาซึ่งขุดขึน้จากดานขางของภูเขา 

พวกเขาวางพระศพของพระองคลงในพระคูหาอยางระมัดระวัง 

เม่ือพวกเขาจากไป ชายสองคนกล้ิงหินกอนใหญมาที่หนา    

พระคูหาเพ่ือปดพระคูหานั้นใหสนิท ชายทั้งสองนั้นมั่นใจวา

พระเยซูเจาจะปลอดภัยตรงนั้น

 กลางคืนผานไป เชาตรูวันรุงขึ้น มารียชาวมักดาลาไปที่พระคูหา ขณะที่เธอเขาไปใกล เธอเห็นวากอน

หนิขนาดใหญถูกเคล่ือนออกจากทางเขา เธอมองเขาไปขางใน และพบวาพระคหูาวางเปลา นกึภาพใบหนาของ

มารียขณะที่เธอรูวาพระเยซูเจาหายไป มารียวิ่งไปบอกอัครสาวกซีโมนเปโตรวาพระคูหาวางเปลา เธอบอกเป

โตรวา พระเยซูเจาไดทรงทําตามที่พระองคทรงสัญญาไว พระองคไดทรงกลับคืนพระชนมชีพและมีชีวิต แมวา

พระองคไดสิน้พระชนมเมือ่สามวนักอนหนานี้ ซโีมนและอคัรสาวกอกีคนหนึ่งวิง่ไปที่พระคหูาและมองเขาไปขาง

ใน พระคูหาวางเปลา พวกเขากลับไปบานดวยความประหลาดใจ

 มารยีรองไหอยูขางนอกพระคหูา เธอไมรูวามอีะไรเกิดข้ึนรอบๆตวัเธอ แตในที่สุดเธอสงัเกตเห็นคนสวน

คนหนึ่ง เมื่อคนสวนมองเธอและพูดวา “มารีย” เธอหันมาและอาปากคาง อุทานวา “รับโบนี” ซึ่งแปลวาพระ

อาจารย มารียจําพระเยซูเจาในรางคนสวนได

 นกึภาพของมารยีชาวมกัดาลาในใจของทาน ความรูสึกของเธอคืออะไร เธอรูวาความจริงอะไรเกี่ยวกับ

พระเยซูเจา เก็บถาพนี้ไวในใจของทานขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้นําสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้น

มา และวาดภาพส่ิงท่ีทานไดเห็นหรือไดยนิในระหวางการไตรตรอง

 เมื่อเด็กๆสวนใหญวาดภาพของเขาเสรจ็เรยีบรอยแลว ขอใหพวกเขามองดูรปูภาพของเขาและบรรยาย

ส่ิงที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยนิ

รวมในการอภิปราย

  มารียกําลังรูสึกอะไร เธอรูความจริงอะไรเก่ียวกับพระเยซูเจา

  บอกกบัเดก็ๆวาเม่ือคนรูสึกหลายๆอยางในเวลาเดยีวกนั เราเรียกมนัวาความรูสกึสบัสน ความรูสกึ

สับสนเปนเหตุใหคนวิ่งหน ีซอนตัว รองไห รูสึกละอาย หัวเราะ หรือโกรธ มนัมีประโยชนในโอกาส

เชนนั้นที่จะพูดกับตัวของทานเองและยอมรับ “ฉันกําลังประสบกับความรูสึกสับสนและไมรูวาฉัน

กําลังรูสึกอยางไรอยางแทจริง”  ตัดสินใจพูดคุยเก่ียวกับความรูสึกสับสนของทานกับใครบางคน

ซึ่งสามารถชวยทานแยกมันใหชัดเจน ใครที่ทานอาจจะไปหาเพ่ือใหชวยเหลือ
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  พูดคยุเก่ียวกบัวิธกีารที่เราสามารถไวใจในสญัชาตญาณของเรา และเช่ือในสิง่ทีไ่มสามารถเหน็ดวย

ตาเสมอไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ขอใหเดก็ๆเขยีนลงในสมดุบนัทกึการไตรตรองของเขาเกีย่วกับเวลาทีพ่วกเขาประสบกบัความรูสึกสับสน

และบอกสิ่งที่พวกเขาทําเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 การแยกความจรงิออกจากความรูสกึเปนเหมอืนการหอยตวัอยูระหวางหนาผาสองฝง ทานไมสามารถ

เกาะไดทัง้สองฝง แตตองเลอืกขางหนึง่ ทาํสมองใหโลงเพ่ือวาทานสามารถมองเหน็ความจริงเปนกญุแจไขปญหา

 การแยกความจรงิออกจากความรูสึกเปนทักษะความมวีนิยัในตนเองทีเ่กิดขึน้ใหม หมายความวา มนัจะ

ยากสาํหรับเดก็ในระดบัชั้นอนบุาลถึงมธัยมปลายที่จะแสดงออกดวยตนเองโดยไมมกีารกระตุน เดก็ในเกรด 6 

ถึงเกรด10 เปนชวงอายุที่ดทีี่สุดในการเรียนรูเก่ียวกับและการฝกทักษะนี้

 เมื่อเราแยกความจริงออกจากความรูสึก เรารอจนกระทั่งเรามีอารมณเขมแข็งเปนกลาง เราคิด :  ฉัน

จะเรียกอารมณของฉันวาอะไร อะไรเปนสาเหตุทําใหฉันมีอารมณเหลานี้

 การตัดสินใจ การรูความจริงและความรูสึกของเรา การใชสมองของเรา และหัวใจของเราเปนทักษะที่

คนใชตลอดชีวิต ทานสามารถสอนขั้นตอนของทักษะนี้ โดยการชวยนกัเรยีนออกชื่อความรูสึกของพวกเขา แลว

บรรยายวาความรูสกึเหลานัน้มีผลกระทบตอรางกายและจติใจของพวกเขาอยางไร ทานสามารถชวยใหพวกเขา

เรยีนรูในการไววางใจท้ังความรูสกึที่สบายใจและไมสบายใจ รวมความรูเขากบัตวามจรงิและตดัสินใจทําตามวธิี

การที่พิจารณาทั้งสอง

คําศัพททักษะ

ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดปเพื่อชวยสงเสริมทักษะของการแยกความจริงออกจากนวนิยาย

  ความรูสึกที่มีพลังท่ีสุดของทานในขณะนี้คืออะไร

  ทานสามารถบอกไดหรือไมวากําลังรูสึกอะไรอยู

  ความจริงคอือะไร

  ชะลอความหุนหันพลันแลนของทานจนกระทั่งเราแยกความจริงและความรูสึกออกจากกัน

  เมื่อทาน.................... ฉันรูสึก.......................................เพราะวา.........................................

  มีคนกลางที่ทานสามารถพูดคุยเก่ียวกับปญหานี้หรือไม

  ฉนักําลงัมีความกังวลใจในการแยกความจรงิออกจากความรูสกึในขณะน้ี  ฉนัตองการเวลาคดิทบทวน

เก่ียวกับเรื่องน้ีมากขึ้น  ฉันจะกลับมาหาทานในภายหลัง

  ความรูสึกนี้กระทบทานภายในตรงสวนใด - ในศีรษะของทาน นัยนตาของทาน ปาก คอ หัวใจ 

กระเพาะ เทา หรือที่อื่นใด
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วิธีการที่ไดผล

 โรงเรียน Holy Rosary ไดกําลังทําการสอนนักเรียนเก่ียวกับทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ขอมาเปน

นานกวาเวลา 7 ปแลว นกัเรียนจาํนวนมากซึง่เริ่มตนในชัน้อนบุาลปจจุบนัอยูในชั้นมัธยมตน พวกเขาไดพัฒนาใน

ดานทกัษะและรูภาษาทกัษะอยางด ีพวกเขารูวาท้ังผูใหญและเด็กกําลังทาํงานเพ่ือแสดงถึงทกัษะในชีวติประจํา

วัน ครูสงเสริมใหเด็กๆใชภาษาทักษะและเขาไปเสี่ยงภัยรวมกัน ขณะที่พวกเขาทั้งสองฝกฝนทักษะนั้น

 วันหนึ่ง Matt นักเรียนระดับมัธยมตน ถูกสงไปสํานกังานเพ่ือพบกับครูใหญ นี่เปนการพบครั้งที่สาม

ของ Matt ในเวลาไมถึงสองสัปดาห และครูใหญรูสึกผิดหวังมาก ที่พบเขาอีก เธอรูวาการพบคร้ังนี้หมายถึงวา 

Matt อาจจะไดรบัผลกระทบทีแ่รงข้ึน เปนผลลพัธของพฤตกิรรมของเขา สัญญาคงจะตองถกูรางขึน้เพ่ือกําหนด

เงื่อนไข เก่ียวกับพฤติกรรมของเขาถาเขาตองการอยูที่ Holy Rosary 

 Matt ก็รูสึกผดิหวัง ในพฤตกิรรมของเขาเชนกัน เขามองที่ใบหนาของครใูหญของเขา และพูดอยางแผว

เบาวา “Mrs. Jones ทานตองการเวลาเล็กนอยเพ่ือแยกความจริงออกจากความรูสึกใชหรือไม” Mrs. Jones 

พยกัหนา เธอสงัเกตเหน็วา ทีมงานไดสอน Matt มาอยางดมีากเพียงใดใหสาํนกึเมื่อคนอื่นไดรับผลกระทบจาก

พฤตกิรรมของเขา “ใช Matt ” เธอกลาว “โดยแทจริงแลว ฉันคดิวาเธอควรจะนั่งลงกอนและใหเวลาฉันเล็กนอย

เพ่ือคิดส่ิงที่ฉันจาํเปนตองพูดกับทาน” 

กิจกรรม
ทานรูสึกมันตรงไหน

 เพื่อชวยเด็กเล็กๆระบุวาความรูสึกมันอยูตรงจุดใด ใชแบบสํารวจรายการตามปกติ เมื่อพวกเขากําลัง

รูสึกรุนแรงอยางหนึ่งอยางใด ทานอาจถามวา “ทานรูสึกวาความโกรธของทานอยูตรงจดุไหน  ในหัวของทาน 

ตาของทาน  แกมของทาน ปากของทาน ลาํคอของทาน มอืของทาน อกของทาน กระเพาะของทาน ขาของทาน 

เทาของทาน หรือที่อื่นใด

 แลวถาม “มนัรูสึกเหมอืนอะไร หาคาํบรรยายเพ่ือบอกคนอืน่วาความรูสึกเปนอยางไรเพือ่ตอบสนองตอ

จุดท่ีคนอาจรูสึกโกรธ ทานอาจจะไดยิน “ ฉันรูสึกถึงความโกรธในดวงตาของฉัน มันรูสึกเหมือนกับวาดวงตา

ของฉันมีการมองเห็นภาพถายเอ็กซเรย และฉันสามารถมองทะลุสิ่งนี้”

ทําบัตรความรูสึก

 บตัรตอไปนีถู้กทาํขึน้โดยนกัเรยีนเกรด 5  และตดิไวใกล

กับเคร่ืองเหลาดินสอ ตรงนี้นกัเรียนกําลังเรียนรูเก่ียวกับทักษะ

สองอยาง มันเปนทักษะทางสังคมที่ควรรูวาเมื่อไรทําเสียงเพื่อ

ท่ีคนอ่ืนจะไมถูกรบกวน ยิ่งกวานัน้เสียงที่ไมจาํเปนสามารถเปน

เหตใุหผูอื่นประสบความรูสึกทางลบอยางรุนแรงดวย

 ขอใหเดก็ๆสรางบตัรความรูสึกอ่ืนๆ ซึง่เปนตวัแทนความ

รูสึกบางอยางที่พวกเขาประสบระหวางวันที่มีการเรียน
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ความรูสึกสับสน

 ระบุบางสิ่งท่ีคนทําเมื่อเขามีความรูสึกสับสน พวกเขาวิ่งหนี หลบซอนตัว รองไห ตกตะลึง รูสึกอับอาย 

ไมสามารถหาคําพูดที่บรรยายสิ่งที่พวกเขากําลังรูสึก หัวเราะ หรือโกรธ

 สอนการพูดกับตนเองดวยคําพูดเชน  “ฉันกําลังประสบกับความรูสึกสับสน และไมรูวาฉันกําลังรูสึก

อยางไร” สงเสรมิใหเดก็ๆพดูเก่ียวกับความรูสึกสบัสนของเขาใครกับบางคนซึ่งอาจจะสามารถชวยแยกแยะมัน

ออกได 

 แสดงบันไดความรูสึกใหนักเรียนด ู สอนเขาถึงส่ิงที่คนซ่ึงไมสามารถแยกความจริงออกจากความรูสึก 

ใหทําเมื่อเขามีปญหา พูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่คนที่รูวิธีการใชทักษะนี้สามารถทํา

 

ใชบทกลอน

 แบงปนบทกลอนนี้กับเด็กๆของทาน และขอใหพวกเขาประเมินมัน

ความกลัวลึกลับของฉัน                                          

 ไมมีใครรูความกลัวลึกลับของฉัน

 ดังน้ันโปรดอยาบอกใคร

 ฉันมีความกลัวซึ่งนากลัวน้ีและยากที่จะรักษาใหหาย

 วาฉันตกลงไปในหลุม
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 หลุมนั้นจะมดืและลึก และชื้นแฉะ

 และฉันจะตกลงไปและตกลงไป

 ชวยชีวิตสัตวที่เคล่ือนไหวชาๆและบอบบาง

 ทุกครั้งที่ฉันทําความสะอาดกําแพง

 เมื่อฉันลงไปถึงกนหลุมในที่สุด ในท่ีสุด

 ฉันจะตีดวยเสียงดังจนหูอื้อ

 และเมื่อฉันพยายามลุกขึ้นยืน

 ฉันจะพบวาฉันไมสมารถทําได

 เพราะวาฉันจมลงไปในโคลนถึงสะโพกของฉัน

  ฉันจะโยกและฉันจะกระโดดและฉันจะรูสึกอึดอัดไปทั่ว

 พยายามทําใหฉันหลุดพนเปนอิสระ

 แตในที่สุด ฉันกลัววามันจะเปน

 หลุมมืด  โคลนและ....ตัวฉัน

     Christine  Ryktarsyk

ใชดนตรี

 สอนเดก็ๆใหรองเพลงตอไปนี ้ซึง่แตงขึน้โดย Mersnick และขบัรองโดยใชทาํนองเพลง Itsy Bitsy Spider”

ความจริงและความรูสึก

   อยาปลอยใหความรูสึกของทานครอบงําทานในวันนี้

   อยาปลอยใหความรูสึกของทานเขามาขวางทาง

             หยุด และคิด  คนหาความจริง  คน

   หาความเปนจริง แลวทานสามารถทําได
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บทที่ 15                                                    ทักษะที่เกดิขึ้นใหม

การเสียสละเพือรับใช้ผู้อืน

หญิงคนน้ีขัดสนอยูแลว ยังนําเงินทั้งหมด นําทุกอยางที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตมาทําทาน (มาระโก 12:44)

การไตรตรอง : ฉันสอนนักเรียนของฉันใหเสียสละ และรบัใชผูอื่นอยางไร

ขั้นตอนในการเสียสละคือ คนที่เสียสละ
1. เปรียบเทียบสิ่งของหรือการกระทําตามความ

ตองการของคนอืน่หรือสิ่งที่ดทีีส่ดุสําหรับคนสวน

ใหญ ในการทาํเชนน้ัน   เราคดิ: พระวรสารสอนอะ

ไรเราเก่ียวกับสิ่งนี้

2. ตัดสินใจวาส่ิงใดที่ควรเก็บรักษาไวและสิ่งใดที่

ควรปลอยวาง

3. เนนความพึงพอใจในการเลอืกเพือ่สิง่ที่ดกีวาหรือ

เพ่ือประโยชนของคนอ่ืนมากกวาตัวของเราเอง

  หาวิธีการใหบริการ

  สังเกตเห็นความตองการของผูอื่น

  เขาใจความหมายของ “สิ่งที่ดีกวา”

  เลือกทางเลือกอยางมีสติเพ่ือใหบริการ

  ดําเนินชีวิตดวยการตัดสินใจของตนเอง

  ไมคิดถึงเฉพาะตนเองเทานั้น

  ไมยึด “ตัวฉัน”เปนศนูยกลาง

  ไมเนนเฉพาะความตองการของเขาหรือเธอเอง

เทานั้น

  ไมเลื่อนลอย ปลอยใหโอกาสและเวลามีอิทธิพล

ตอการเลือกของเขาหรือของเธอ

  ไมเก็บความเศราเสียใจ

การเสยีสละเปนการกระทําของการสละบางสิ่งเพ่ือไดรับบางสิ่งที่ดีเทาๆกันหรือดีกวา
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การไตรตรองนําทาง
 ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตวัฟงบทอาน

จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก

รางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอนคลาย  

สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนกั การหายใจของทานชาลง

 วันนี้เราจะนึกภาพพระเยซูเจาในวิหารของชาวยิว วิหาร

มีเสาสูงและมีแทนบูชาหลายแหง ผูคนกําลังซื้อนกเขาและสัตว

อ่ืนๆเพ่ือใชเปนเครื่องบูชา พวกเขากําลังเขาออกไปถวายเคร่ือง

บูชาของเขา อธิษฐานภาวนาแลวกอ็อกไป พระเยซูเจาทรงยนือยู

ใกลประต ูดงันั้นพระองคสามารถทกัทายผูคนขณะทีพ่วกเขาเดนิ

เขามา  ตรงทางเขาประตขูองวหิารมกีระจาดรบัเงนิทําบญุวางอยู

ใบหนึ่ง คนมั่งมจํีานวนมากมาที่วิหารและเปนคนใจบุญ พวกเขา

ใสเงินจํานวนมาก บางคนยิ้มกวาง และทานสามารถบอกไดวา

พวกเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขากําลังทํา

 ขณะที่พระเยซูเจาทรงเฝามอง พระองคทรงเหน็หญิงหมายยากจนคนหนึ่งเขามาผานประตทูางเขาพระ

วิหาร เธอเอามือลวงเขาไปในกระเปาของเธอ และพบเหรียญเล็กๆ 2 เหรียญซึ่งมีคาเพียงสองสามเซ็นตเทาน้ัน 

สาวกที่อยูกับพระเยซูเจาสังเกตเห็นเธอดวย พระเยซูเจาทรงตรัสกับพวกเขาวา “หญิงหมายยากจนคนนี้ใสเงิน

ทําบุญมากกวาบรรดาผูทําบุญคนอื่นๆทั้งหมด”

 “เปนไปไดอยางไร” ประชาชนสงสัย “เธอไดบริจาคเงนิทัง้หมดท่ีเธอมเีพือ่ประทังชวีิต” พระเยซเูจาทรง

ตรัส “ในขณะที่คนอื่นๆใหจากเงนิที่เหลือของเขา”

 นึกภาพของหญิงยากจนคนนี้ในใจของทาน เธอไมมีอะไรเลย แตเธอยังใจดีมากกับเงินเล็กนอยที่เธอ

มี อยางไรก็ตามเธอรูวาทุกสิ่งที่เรามีในโลกนี้พระเจาทรงเปนผูประทานใหเรา คดิเกี่ยวกับภาพทั้งหมดที่ทาน

ไดเห็น ในการรําพึงนี้เลือกภาพเหตุการณที่เดนมาเหตุการณหนึ่ง เก็บภาพนี้ไวในใจขณะท่ีทานคอยๆลืมตาขึ้น 

บัดนี้ใหนาํสมดุบันทึกการไตรตรองของทานขึน้มาและวาดภาพส่ิงที่ทานเห็นหรือไดยนิในระหวางการไตรตรอง

นี้

 เมือ่เดก็สวนใหญวาดภาพของเขาเสรจ็แลว ขอใหพวกเขาดภูาพของเขาและบรรยายส่ิงที่เขาไดเห็นหรอื

ไดยิน

รวมในการอภิปราย

  พระเยซูเจาทรงพยายามสอนอะไรแกศิษยของพระองค

  เราสามารถเรียนรูอะไรจากเรื่องน้ี

  บอกชื่อคนที่ทานรูจักซึ่งไดเสียสละเหมือนหญิงในเรื่องนี้ พวกเขาทําอะไร

  บรรยายการกระทําที่ไมเจาะจงของการแสดงความมีเมตตาตอผูอ่ืน

  เราสามารถเรียนรูในการเสียสละบางสิ่งที่สําคัญตอเราเพ่ือเปนการรับใชพระเจาและผูอ่ืนอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ในสมุดบันทึกการไตรตรองของทาน ใหเขียนรายการการเสียสละที่ทําสามารถนําไปใชในสัปดาหนี้ 

เลือกหนึ่งรายการเพ่ือเนนความสนใจและมั่นใจวาทานสามารถทํามันไดในระหวางสัปดาห

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้

 พวกเราทุกคนไดรับพระพรอยางนาอัศจรรย แตพวกเราทกุคนถกูเรยีกมาใหเสียสละเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน 

ดวยวิธีดังกลาวเราสามารถตอบแทนส่ิงที่เราไดรับมา การรับใชผูอื่นหรือการเสียสละเปนทักษะความมวีินัยใน

ตนเองที่เกดิข้ึนใหม หมายความวามนัจะยากสาํหรับเดก็ในชัน้อนบุาลถึงมธัยมปลายท่ีจะแสดงออกดวยตนเอง

โดยไมมีการกระตุน นกัเรียนในเกรด 6 - 10 อยูในวัยของการเรียนรูและการฝกเก่ียวกับทักษะนี้

 เมือ่เราเสยีสละและรบัใชผูอ่ืน เรารอเพ่ือใหความจาํเปนและความตองการของเรามาบรรจบกัน     เรา

คิด : อะไรที่ฉันเต็มใจจะปลอยวางมันหรือยอมแพ เพ่ือชีวิตจะดีขึ้นสําหรับฉันและ/หรือคนอ่ืน

 จําไววาเด็กประถมจะเขาใจทักษะนี้มากขึ้นจากทาทีของผูใหญในการพูดเก่ียวกบัทกัษะมากกวาจากพ้ืน

ฐานความคดิรวบยอด ตวัอยางเชน ครูคาํสอน หรอืครู หรือผูปกครองพูดวา “เมือ่ทานแบงปนขนมคุกกี้ของทาน

กับคนที่ไมม ีทานทําใหหัวใจของฉันรูสึกอบอุนจริงๆ ทานเสียสละ และนั่นคอืทักษะความมวีินัยในตนเองสูงสุด

ที่คนสามารถทําได” เม่ือผูใหญพูดส่ิงนี้ดวยการเชญิชวน เดก็จะรับรูความหมายของการเสียสละ และจะรูวาเขา

หรือเธอไดทําส่ิงที่ดีมาก 

 นกัเรียนระดบัชั้นประถมเรยีนรูวา เมือ่พวกเขาเลือกทําทักษะความมวิีนยัในตนเอง จะมปีระโยชนตอตวั

ของเขาและคนอ่ืน ความคิดรวบยอดนี้สรางพ้ืนฐานสําหรับทักษะของการเสียสละ

 มองหาโอกาสที่จะแจงถึงการเสียสละที่ทานเห็นคนอ่ืนกําลังทํา

 เดก็ๆในเกรด 3 ถงึ 5 จะเขาใจทักษะนี ้เมื่อทานใชคาํที่อาจจะคุนเคย

กบัพวกเขา การเสยีสละหมายถงึ “การทาํสิง่ดงีามยิง่” พวกเขาสามารถระดม

สมองการกระทาํซึง่พวกเขาจะพิจารณาวามนัดอียางยิง่” ใชรายการนีเ้พือ่ระบุ

คนซ่ึงเสยีสละ การเสยีสละเปนการกระทาํของการใหบางส่ิงเพ่ือไดรบับางสิง่

ที่ดเีทากันหรือดกีวา

 ขั้นตอนท่ีผูใหญอนุมตัิเพื่อการเสียสละสามารถติดประกาศหรือนักเรียนที่โตกวาสามารถชมได

คําศัพททักษะ

  ทานเต็มใจสละอะไร ทานจะไดรับอะไร

  อะไรคือสิ่งที่มีคณุคา 2 อยางในการแขงขันครงน้ี

   การกระทํานั้น “ดีเยี่ยม”

   ไมใชคนทุกคนสามารถฝกทักษะนี้

   ฉันตองการอาสาสมัคร

   ประเภทของอาสาสมัครที่ฉันตองการคือ คนที่ไมหัวเราะคิกคักเวลาที่เขามาอยูที่หนาหองเรียน  

คนที่ชอบแสดงบทบาทสมมุต ิคนที่สามารถทํางานนี้อยางจริงจัง และอื่นๆ

   นี่ไมใชเร่ืองของความยุตธิรรม ฉันกําลังขอใหทานคิดถึงความตองการของคนอ่ืนในเวลานี้
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เพื่อเปนการเสียสละคนอาจจะ

1. ระลึกวาเขา/เธอไมสามารถไดรับสิ่งท่ีมีคุณคาสองอยางหรือมากกวาไดในเวลาเดียวกัน

2. เปรียบเทียบสิ่งตางๆตามลักษณะพิเศษ  (ตัวอยางของพระเยซูเจาและนักบุญ ความตองการของผู

อ่ืน ซ่ึงดทีี่สุดสําหรับคนสวนมาก ฯลฯ)

3. ตัดสินใจวาสิ่งใดที่เขาจะเลือก และส่ิงใดที่พวกเขาจะปลอยวางมัน

4. ยอมรับวามันยากที่จะปลอยวางส่ิงหนึ่งส่ิงใด

5. เนนเรื่องความพึงพอใจในทางเลือกของเขาสําหรับความดีท่ียิ่งใหญกวา และ/หรือสําหรับประโยชน

ของใครบางคนมากกวาของตัวเขาเอง

6. ดําเนินชีวิตดวยการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการเก็บความเสียใจ

7. ยอมรับคําชมเชยที่อาจมาจากคนอ่ืน เพราะพวกเขาไดเห็นวาคนนั้นไดเสียสละ

 

วิธีการที่ไดผล
 Mr. Fred ครูในเกรด 2 สอนเดก็ๆของเขาวาการเสยีสละหมายความวา พวกเขาจะเลือกระหวางสิง่สําคญั

สองส่ิง ประมาณหนึ่งสัปดาหหลังจากทีไ่ดสอนความคดิรวบยอดน้ันไป เดก็คนหนึง่ยงัอยูรอแทนที่จะไปพัก เพือ่

บอกครูเกี่ยวกับการเสียสละที่เขากําลังทําอยู

 “มีพวกเราสี่คนในละแวกบาน และพวกเราตัดสินใจวาเมื่อเราตักหิมะดวยพลั่วสําหรับเพื่อนบาน เรา

คงจะออมเงินได และมอบมันใหแกคนที่มีความจําเปน พวกเรามี 17 ดอลลารในกลองของเราขณะนี้ และฉัน

ตองการเพียงใหทานรูสิ่งน้ัน” Mr. Fred ชมเชยเด็กชายเหลานั้นและกลาววา “ทานตองรูสึกภูมิใจมากกับการ

เสียสละที่ทานกําลังทําอยู ทักษะนี้มันยากที่จะทําสําหรับทานหรือไม”

 “ไมเลยครับ” เด็กชายพูด “ความจริงแลว ฉันกําลังเสียสละอยูในขณะนี้”

 “ใชหรือ” ครูถาม

“ครับ” เขาตอบ “เพ่ือนในหองเรียนของฉันออกไปพัก และฉันกําลังอยูที่นี่เพื่อบอกทานเกี่ยวกับการเสียสละที่

ฉันไดทํา”

แรงจูงใจของไมโมนิเดส (Maimonides)

     แบงปนกับนักเรียนถึงแรงจงูใจ 8 ประการท่ีไมโมนิเดส (Maimonides) นักปรัชญาชาวยวิสังเกตเห็น

ขณะที่เขาเฝาดู คนซ่ึงทําพฤติกรรมความมีนํ้าใจ ไมใชทุกคนใหดวยเจตนาแหงความไมเห็นแกตัวเหมือนกัน

1. รูปแบบการทํากุศลที่สูงสุด คือการชวยคนยากจนใหกลายเปนคนพึ่งพาตนเองได โดยการใหพวก

เขายืมเงนิ การนําพวกเขาเขาเปนหุนสวน หรือการใหงานพวกเขา เพราะดวยวิธีนี้ไมมีการสูญเสีย

การนับถือตนเองเลย

2. เราควรจะใหดวยวิธีการที่ ทั้งผูใหหรือคนท่ีรับไมรูลักษณะของอีกคน

3. เราควรจะใหในรูปแบบซึ่งคนที่รับไมรูวาใครเปนผูใหเขาหรือเธอ

4. เราควรจะใหในแบบที่คนใหไมรูวาเขาหรือเธอกําลังใหแกใคร

5. เราควรจะใหกอนที่จะถูกรองขอ

6. ใหหลังจากถูกขอเทานั้น
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7. ใหนอยกวาที่เหมาะสมแตใหดวยความเต็มใจ

8. ใหแตใหแบบไมเสียดาย

กิจกรรม
ตรวจสอบการรับรูของนักเรียน

พูดคุยกับนักเรียนเก่ียวกับคุณคาของการเสียสละ ถาม:

  การเสียสละหมายความวาอะไร

  เมื่อทานไดยนิคาํวาเสียสละ รับใชผูอื่น อาสาสมัคร คําเหลานี้มคีวามหมายบางอยางในทางบวก

หรือทางลบสําหรับทาน อธิบายคําตอบของทาน

  ทานเคยเห็นคนในครอบครัวหรือละแวกบานของทานเสียสละในสัปดาหที่ผานมาหรือไม พวกเขา

ทําอะไร พวกเขาใหอะไร พวกเขาไดรับอะไร

  บรรยายถึงโอกาสที่ทานเสียสละ

แบงปนการเสียสละสวนตัว

 บอกเดก็ๆวาทาํไมทานตองการเปนครูคาํสอน หรอืคร ูใหพวกรูวา ทานละทิง้อะไรเพ่ือทาํงานนี้ ทีสํ่าคญั

มากกวานั้นบอกใหพวกเขารูวาทานไดรับอะไรเพราะทานไดเลือกทางเลือกนี้

 ที่บาน บอกกับลูกๆของทานแตละคนวาวันท่ีพวกเขาเกิดเปนอยางไร สรางทั้งความรูสึกและความจริง

ของสถานการณ บรรยายความหวงใย ความวิตกกังวล ความปติยินด ีและความรูสึก ใหลูกๆของทานรูวาทาน

ยอมละทิ้งอะไรเพ่ือเปนพอแมและทานไดรับอะไร

สรางรูปภาพและภาพตัดปะสิ่งของ

 วางกองหนังสือวารสารและหนังสือพิมพเกาบนกลางโตะ วางการแบงเปนชุดๆของดินสอสี กรรไกร 

กาว และกระดาษแข็งขนาดใหญ 1 แผน

 นิยามคําวาเสียสละเปนการปฏิบัติของการยอมใหส่ิงของบาง

อยางเพ่ือไดรับบางส่ิงทีด่เีทากนัหรอืดกีวา ทาทายครอบครวัหรอืชัน้เรยีน

ของทานใหตดัเรื่องราวและภาพถายของผูคนในปจจบุนัซ่ึงกําลงัเสียสละ 

เพ่ือชีวิตจะดีขึ้นสําหรับคนรุนตอไป อภิปราย:

  คําวาเสียสละหมายความวาอะไร

  อะไรคือเหตผุลสองประการที่วาทําไมการเสียสละเปนทักษะ

ชีวิตที่สําคัญสําหรับคนท่ีตองเริ่มตน

  อะไรคือตวัอยางบางประการของคนท่ีกําลงัเสียสละอยูในวนั

นี้ เพ่ือวาคนอื่นๆอาจจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นในวันพรุงนี้

  กิจกรรมท่ีชั้นเรียนทั้งหมดหรือนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาสามารถทําเพื่อผูอื่น
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การอาสาสมัคร

 หนึง่ในวธีิการทีด่ทีีส่ดุทีแ่สดงทกัษะของการเสียสละ คอืการใหเวลาของทานเพ่ือชวยเหลอืคนอืน่ สปัดาห

นี้ทํารายการของโครงการหรือการจัดการอยางเปนระบบซึ่งตองการความชวยเหลือของอาสาสมัคร เลือกหนึ่ง

รายการซึ่งครอบครัว หรือชั้นเรียนเต็มใจจะนํามาเปนโครงการสําหรับสองสามสัปดาหถัดไป ขอใหแตละคน

ทํางานเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับสิ่งที่ตองการมากขึ้น แลวกระตุนตัวทานเองใหทําขอตกลงรวมกันเพื่อชวยเหลือกับ

โครงการนี้

 เมื่อเวลาอาสาสมัครหรือโครงการเสร็จส้ินแลว ใหพูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่ทานทุกคนไดเรียนรู

ใชวรรณกรรมเด็ก

 ทาทายใหนกัเรยีนหาหนงัสือหรอืนทิานของเดก็ๆ ซึ่งแสดงตวัอยางของทกัษะความมีวนิยัในตนเองเก่ียว

กับการเสียสละ สิ่งที่ขอแนะนําบางอยาง คือ :

 ดนตรีประสานเสียงของปลาวาฬ (A Symphony of Whales) โดย Steve Schuch นิทานเร่ืองนี้มาจาก

เรื่องจริง บอกเลาถึงการชวยเหลือที่เปนเหมือนละคร เรื่องเลาของความกลาหาญ และความเชื่อ และพลังของ

ดนตรี เมื่อปลาวาฬ Beluga ถูกกับดักในอาว ผูคนในหมูบานทําใหนํ้าแข็งเปดออก จนกระทั่งผูทําลายนํ้าแข็ง

ชาวรัสเซียซึ่งสามารถมาถึงและชวยเหลือพวกเขา

 ผูหญิงควาย (Buffalo Woman) โดย Paul Goble เรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของนิทานพื้นบานของชาวอเมริกัน

พ้ืนเมอืง นิทานนี้เลาถึงความสัมพันธระหวางควายกับชนชาวอเมริกันพ้ืนเมือง

 คณุแมเทเรซาชวยเหลอืคนยากไร (Mother Teresa Helping the Poor) โดย William Jacobs ชวีประวตัขิอง

ผูหญิงซ่ึงอุทิศชีวิตของเธอเพื่อชวยเหลือคนอื่นในประเทศอินเดียและทั่วโลก ภาพถายแสดงสภาพที่เธอทํางาน 

หนังสือหลายเลมเก่ียวกับคุณแมเทเรซาสามารถหาไดสําหรับผูอานทุกระดับ

 ตนไมแหงการให (The Giving Tree) โดย Steve Silverstein ,  Silverstein ไดเขียนนิทานเปรียบเทียบที่

คงอยูตลอดกาลเกี่ยวกบัศลิปะของการให และไมเรยีกรองสิ่งใดเปนการตอบแทน ตนไมเสียสละตวัของมนัเอง

อยางอิสระ และดวยความรักตอเด็กชายเล็กๆ คนหนึ่ง จนกระทั่งตนไมไมเหลืออะไรที่จะใหอีก

ใชดนตรี

 สอนเดก็ๆถงึบทเพลงเก่ียวกับการใหนี้ซึ่งแตงข้ึนโดย Jo Mersnick รองโดยใชทํานองเพลง “ Baa! Baa! 

Black Sheep!”

 คาํแปลเนื้อเพลง  การรับใชผูอื่น (Service to Others)

 การรับใชผูอื่น ฉันสามารถทําอะไรได? ใหเวลาของฉันและ

 ใชมนักับทาน  การรับใชผูอื่น มนัสามารถเปนอะไรได?

 ใหบางส่ิงที่พิเศษจากฉันแกทาน  การรับใชผูอ่ืน

 ฉันสามารถพูดอะไรได ? ถามคําถาม “ฉันสามารถชวยทานอยางไรในวันนี้”
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