โครงการ โรงเรียนสีขาว
หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ี่ 3
พ.ศ. 2553

สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

กล่าวนำ�

เด็ก และเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ค่ายิง่ ของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน
ในวันนีจ้ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำ�คัญต่อการ
กำ�หนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนัน้ จึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถควบคูไ่ ป
กับการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพือ่ ให้เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพสร้างสรรค์สงั คมทีด่ ี มี
ความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนทำ�หน้าทีถ่ า่ ยทอดความรูแ้ ละบ่มเพาะ
ความดีตง้ั แต่วยั เยาว์
การจัดทำ�หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำ�หรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการทีค่ �ำ นึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็กและเยาวชนทีผ่ า่ นกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรูแ้ ละซึมซับคุณค่าของความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีจติ สาธารณะ มีชวี ติ พอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำ�นึก
ให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนทีม่ ศี กั ดิศ์ รี เชือ่ มัน่ ในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และ
ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สงั คมของกรุงเทพมหานครเป็นสังคม
ที่มีความยั่งยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำ�นึกแห่งความดีงาม
และขอขอบคุณ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีร่ ว่ มมือกันสร้างสรรค์เพือ่ กรุงเทพมหานครของเราทุกคน

หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ์ บริพตั ร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

กล่าวนำ�

นางทยา ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กล่าวนำ�

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ
ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับดิฉัน
ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความสำ�คัญ
สำ�หรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริงของครูคือการ
ได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำ�เอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียน
ไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลัก
ของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

							
			

จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

เพลง “โตไปไม่โกง”
จิตสำ�นึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่
ห้าข้อ ห้าคำ� แค่ทำ�ให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
*  ข้อ 1  ซื่อสัตย์  ข้อ 2  รับผิดชอบ  
ข้อ 3  รักในความเป็นธรรม  ข้อ 4  พอเพียง   
ข้อ 5  ทำ�เพื่อส่วนรวม...แค่นี้  ทำ�ง่ายไม่ยากเลย~ย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง
คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง”
(ซํ้า * , **)
*** ลา ล้าลา โตไปไม่โกง (ซํ้า 4 ครั้ง)
###

กล่าวเกริ่น

หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต
การมี จิ ต ส าธารณะ และมี ค วามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง มี ค วามรั ก ใ นค วามถู ก ต้ อ ง
และเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคม
และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.		เพื่อพ ัฒนากระบวนการเรียนรู้ใ ห้ร ู้จักอ ยู่ร ่วมกับผ ู้อ ื่น อ ย่างสันติบ นพื้นฐ านของ
ความ	ถูกต้องและเป็นธรรม
2.		เพื่อสร้างจิตสำ�นึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก
จำ�แนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน	
ต่อ	ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3.		เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต
		การมีจิตสาธารณะ การรรู้ ับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง
4.		เพื่อพ ัฒนาสมรรถนะในการคิดแ ละมีว ิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม

ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and
Integrity

ความเป็นธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

กระทำ�อย่างรับผิดชอบ
Responsibility and
Accountability

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good
and public spirit

เป็นอยู่อย่างพอเพียง
Sufficiency and
Moderation

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและความเป็นธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต
และการโกงทุกรูปแบบ
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สาระที่  1
ความซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด

การดำ�เนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำ�คัญและจำ�เป็น ไม่ว่าจะ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝัง
และสร้างจิตสำ�นึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์
สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง

จุดประสงค์
1.
2.
		
3.

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะการกระทำ�ที่ซื่อสัตย์สุจริต
เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของส่วนตัว ส่วนรวม และไม่เอาของส่วนรวมมาเป็น
ของส่วนตัว
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลดีของความซื่อสัตย์สุจริต และโทษของการทุจริต

เครื่องมือการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สุภาษิต
ละคร
นิทาน
เกม/กิจกรรม
กรณีศึกษา
งานประดิษฐ์
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เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตผ่านสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

1.1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าความซื่อสัตย์สุจริตและได้เรียนรู้
		

ลักษณะของคนทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความคดโกงผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย
และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
		

ครูแบ่งพื้นที่บนกระดานดำ�เป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่ซื่อสัตย์
สุจริต ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนคดโกง
ยกบัตรคำ�ทีเ่ ตรียมมาให้นกั เรียนในห้องตอบว่า คำ�ดังกล่าวเป็นลักษณะของคนซือ่ สัตย์
หรือคนคดโกง
ติดบัตรคำ�ในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำ�ตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำ�ไว้
ตรงกลาง
เมื่อติดบัตรคำ�เสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยคำ�ไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำ�
เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำ�พังเพย และ
สำ�นวนไทยเพือ่ นำ�มาแต่งเรือ่ งสัน้ จากความหมายของสุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ
ครูสรุปบทเรียนและให้ตวั อย่างประโยค เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1.
2.
		
		
		

บัตรคำ�สุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
คำ�ถามที่เกี่ยวข้อง
• รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทยเหล่านี้
• วิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นหรือไม่เป็นอย่างทีส่ ภุ าษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทย
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 1.1
หมวดซื่อสัตย์สุจริต

สุภาษิิต  
คำ�พังเพย
คดในข้อ
งอในกระดูก
ช้างตายทั้งตัว  
เอาใบบัวปิด

ซื่อกินไม่หมด
คดกินไม่นาน

ตกนํ้าไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้
ต่อหน้ามะพลับ
ลับหลังตะโก

ความหมาย

ตัวอย่าง

มี สั น ดานคดโกง ชอบเอารั ด ยงชั ย เป็ น ข้ า ราชการที่ มี นิ สั ย ขี้ โ กง
เอาเปรียบผู้อื่น
มักจะหาประโยชน์จากอำ �นาจหน้าที่
และขูดรีดชาวบ้านในทุกโอกาสที่ทำ�ได้
ความชั่ ว หรื อ ความผิ ด ร้ า ยแรง นายดำ � โกงเงิ น คนในหมู่ บ้ า นมานาน
ที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไร ในที่ สุ ด คนทั้ ง หมู่ บ้ า นก็ รู้ แ ละแจ้ ง
ก็ไม่มิด
ตำ�รวจจับ
คนที่ ดี คนที่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ อาชี พ แววดาวเป็ น คนซื่ อ สั ต ย์ ในขณะที่
การงาน ก็ จ ะมี กิ น มี ใช้ ต ลอด แววเดือนชอบยักยอกเงินบริษัท ทำ�ให้
ไป ส่ ว นไม่ ซื่ อ สั ต ย์ คิ ด คดโกง มีเงินใช้มากกว่า ในที่สุด แววเดือนก็ถูก
เมื่อถูกจับได้ก็จะไม่ได้รับความ จับได้ และให้ออกจากงาน
เชื่อถืออีกต่อไป
คนดีตกอยูใ่ นทีค่ บั ขันอย่างไรก็ไม่ สุ ด า ถู ก เ พื่ อ น ก ลั่ น แ ก ล้ ง จ น ถู ก
เป็นอันตราย
ตำ � รวจจั บ แต่ ใ นที่ สุ ด ก็ มี ค นมาเป็ น
พยานให้จนพ้นผิด
คนกลับกลอก ต่อหน้าพูดอย่าง แหวนมั ก ชมก้ อ ยว่ า สวย น่ า รั ก
หนึ่ง แต่พอลับ หลั ง กลั บ ทำ � อี ก แต่ลับหลังกลับนินทาก้อยว่าที่สวยขึ้น
อย่างหนึ่งในทางที่ตรงข้ามกัน เพราะไปทำ�ศัลยกรรมมา
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นํ้ากลิ้งบนใบบอน

เ ป็ น ค น ก ลั บ ก ล อ ก โ ล เ ล ต้ น ถู ก จั บ ได้ ว่ า ขโมยของ แต่ ก็ พู ด หา
เชื่อถือไม่ได้
เหตุผลจนรอดตัวมาได้

ปั้นนํ้าเป็นตัว

ผู้ ที่ โ กหกหรื อ แต่ ง เรื่ อ งขึ้ น มา เด็กเลี้ยงแกะโกหกชาวบ้านว่าหมาป่า
หลอกผู้อื่นให้หลงเชื่อ
มากินลูกแกะ ทั้งๆ ที่ไม่มีหมาป่าสักตัว

ปากว่าตาขยิบ

พูดอย่างหนึง่ แต่ทำ�อีกอย่างหนึง่ น้อยบอกน้อง ๆ ว่าบุหรีเ่ ป็นอันตรายต่อ
(ปากกับใจไม่ตรงกัน)
สุขภาพ แต่น้อยกลับสูบเสียเอง

มะกอกสามตะกร้า
ปาไม่ถูก

ยกเมฆ

เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

หน้าซื่อใจคด

นกสองหัว

ผูท้ พี่ ดู จากตลบตะแลงกลับกลอก
เอาตัวรอดโดยคำ�พูดอย่างลืน่ ไหล
เป็นที่ไม่น่าไว้ใจ
กุเรื่อง แต่งเรื่อง หรือคาดเดาเอา
เองโดยไม่มีหลักฐาน

โด่ ง บอกต่ า ยว่ า มาสายเพราะรถติ ด
แต่พอต่ายรู้ว่าโด่งมาทางเรือ โด่งก็
แก้ตัวว่า รถติดตอนเดินทางมาลงเรือ
ประกอบบอกว่ า เห็ น สายทองหยิ บ
เงิ น จากโต๊ ะ สมศั ก ดิ์ ไ ป ทั้ ง ๆที่ วั น นั้ น
สายทองไปทำ�งานต่างจังหวัด
หาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก สำ�ลีเป็นตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด
การงานที่ทำ�หรือทุจริตในหน้าที่ แต่กลับเอายาที่จับได้มาขายเสียเอง
การงาน
แสดงท่ า ที ว่ า เป็ น คนดี ซื่ อ สั ต ย์ เจ้ า นายคิ ด ว่ า สุ ขุ ม เป็ น คนไว้ ใ จได้
แต่ในใจกลับคิดหาหนทางที่จะ หารู้ไม่ว่าสุขุมแอบขโมยของจากร้าน
คดโกง
ไปขายทุกวัน
คนที่ เ ข้ า ข้ า งทั้ ง สองฝ่ า ยเพื่ อ ส้มเอาความลับของตาลมาเล่าให้ตมุ้ ฟัง
ประโยชน์ตนเอง
และเอาเรือ่ งไม่ดขี องตุม้ ไปเล่าให้ตาลฟัง
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1.2

เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย (2)

จุดประสงค์
		
		

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าความซื่อสัตย์สุจริต และได้เรียนรู้
ลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความคดโกงผ่านคำ�สุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 1.1
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เรื่องสั้นที่แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 1.1 มาซ้อมเล่น
ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยํ้าความเข้าใจความหมายของคำ�สุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
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อะไรคือส่วนตัวส่วนรวม

1.3

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของส่วนตัวส่วนรวม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
3.
		
		
		
4.
		
		
		
5.
		
		

ครูพานักเรียนออกไปเดินบริเวณนอกโรงเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้สงั เกต
สิ่งของต่างๆ ที่คนทั่วไปต้องใช้ร่วมกัน
เมื่อกลับเข้ามาในห้องเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-10 คน
ครูอธิบายกติกาการเล่นเกม โดยให้แต่ละกลุ่มไปตั้งแถวอยู่หลังห้อง ทุกคนในกลุ่ม
จะต้องวิ่งออกมา เพื่อเขียนคำ�ตอบบนกระดานตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้แล้ว กลุ่มไหนที่
เขียนได้มากที่สุด กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ มีเวลาให้ 3 นาที
• คำ�ถาม “เมื่อออกไปข้างนอก นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่เป็นของส่วนรวม”
เมื่อหมดเวลาให้นับจำ�นวนคำ� และประกาศทีมผู้ชนะ ให้ครูเชื่อมโยงคำ�ตอบ เช่น
ไฟฟ้า หากที่บ้านเปิดไฟทิ้งไว้ นักเรียนต้องมาช่วยกันปิดแต่เมื่อนักเรียนเห็นไฟฟ้า
ริมถนนเปิดทิง้ ไว้ นักเรียนต้องมาแจ้งผูใ้ หญ่ เพือ่ ให้ผใู้ หญ่แจ้งต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อไปหรือเห็นท่อประปาแตก นักเรียนก็ควรแจ้งผู้ใหญ่
ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียน พร้อมอธิบายสิ่งที่เป็นของส่วนรวม นักเรียนไม่ควร
นำ�มาเป็นของส่วนตัวแต่จ�ำ เป็นต้องช่วยกันดูแลรักษา เพราะของส่วนรวมนัน้ มีประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนและคนอืน่ ๆ ด้วย และนักเรียนก็เป็นเจ้าของร่วมกับคนอืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1. กระดาษขนาดโปสเตอร์ จำ�นวนเท่ากลุ่มที่แบ่ง
2. กระดาษกาว
3. ปากกาเมจิก
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สิงโตสำ�นึกผิด

จุดประสงค์

		

1.4

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจถึงผลของความไม่ซอ่ื สัตย์การเอาของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว
รวมถึงการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำ�ถามกับนักเรียนว่า “ในป่ามีสัตว์อะไรอยู่บ้าง”
		 “สัตว์อะไรในป่าทีน่ กั เรียนชอบมากทีส่ ดุ ” เพือ่ เกริน่ นำ�เข้าสูน่ ทิ านทีจ่ ะเล่าให้นกั เรียนฟัง
2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “สิงโตสำ�นึกผิด” ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้
		 • ทำ�ไมสิงโตถึงอยากเอาอาหารของสัตว์ในหมู่บ้านไปแลกกับปีศาจแดง
		 • ถ้านักเรียนเป็นสิงโต นักเรียนจะทำ�แบบนี้หรือไม่
		 • นักเรียนคิดว่า สิ่งที่สิงโตทำ�เป็นความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
		 • นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนๆของสิงโต นักเรียนจะให้อภัยสิงโตหรือไม่
			 เพราะเหตุใด
		 • ตัวนักเรียนเอง สามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์อย่างไรได้บ้าง
4. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียน พร้อมเชื่อมโยงสู่การใช้ชีวิตในสังคมว่า การที่ผู้นำ�
		 ใช้อ�ำ นาจหน้าทีเ่ พือ่ หาผลประโยชน์สว่ นตนนัน้ เป็นความไม่ซอ่ื สัตย์ หรือความคดโกง
		 อันจะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียให้ทั้งแก่ตัวเองในท้ายที่สุด

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “สิงโตสำ�นึกผิด”
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สิงโตสำ�นึกผิด (2)

1.5

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนตระหนักถึงการใช้ของร่วมกับผูอ้ น่ื และคำ�นึงถึงการเกิดประโยชน์

		

สูงสุดของการใช้สง่ิ ของนัน้ ๆ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่ง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน พร้อมกับแจกอุปกรณ์การวาดรูป ทั้งนี้อาจ
จะบอกให้นกั เรียนเตรียมของเหลือใช้ภายในครอบครัว มาประกอบภาพวาดทีจ่ ะได้รบั
		 มอบหมายให้ทำ�ในครั้งนี้
2. ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับเรื่อง“สิงโตสำ�นึกผิด” โดยให้นักเรียนสามารถ
		 สร้างสรรค์รูปสัตว์ต่างๆ ได้ตามจินตนาการ
3. หลังจากที่นักเรียนวาดรูปเสร็จแล้ว ให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันแต่งนิทานต่อจาก
		 นิทานทีฟ่ งั ไปเมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้ว ภายใต้แนวคิดเรือ่ งความซือ่ สัตย์ การใช้ของส่วนรวม
		 ร่วมกับผูอ้ นื่ รวมไปถึงผลร้ายของการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน ให้เวลาแต่งนิทานประกอบ
		 ภาพวาด กลุ่มละ 10 นาที
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมภาพประกอบ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

กระดาษสำ�หรับวาดรูป และอุปกรณ์ระบายสี
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กิจกรรมที่

ของขวัญสำ�หรับแม่

1.6

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลดีของการซื่อสัตย์และผลร้ายของการไม่ซื่อสัตย์
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูอ่านเรื่อง “ของขวัญสำ�หรับแม่”
2. เมื่ออ่านจบแล้วตั้งคำ�ถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย
		 • นักเรียนคิดอย่างไรกับบทความดังกล่าว
		 • ถ้านักเรียนเป็นพริ้มและกัปตัน นักเรียนจะให้ของขวัญแด่แม่ได้โดยวิธีใดบ้าง
		 • นักเรียนคิดว่า ถ้าหากพริ้มและกัปตันขโมยของขวัญมาให้แม่ แม่จะรู้สึกอย่างไร
			 ดีใจหรือไม่
		 • นักเรียนคิดว่า ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ อย่างไร
		 • ประสบการณ์ของนักเรียนที่มีต่อเรื่องของความซื่อสัตย์
		

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “ของขวัญสำ�หรับแม่”
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 1.6
“ของขวัญสำ�หรับแม่”
ณ สวนหลังบ้าน สองคนพี่น้อง พริ้มและกัปตันกำ�ลังคุยกันถึงงานวันเกิดแม่ที่ใกล้เข้ามา
ทุกที สองคนพี่น้องกำ�ลังคิดว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญแก่แม่ดี
พริ้มพูดว่า “กัปตัน น้องจะให้อะไรเป็นของขวัญแม่ พี่ยังคิดไม่ออกเลย”
กัปตันน้องเล็กส่ายหน้า “นั่นนะซิ ไม่รู้ว่าวันเกิดปีนี้แม่อยากได้อะไร”
ทั้งสองช่วยกันคิดจนถึงเวลาทานอาหารเย็นก็ได้ยินเสียงแม่เรียก
“พริ้ม พาน้องไปล้างมือ เตรียมตัวกินข้าวเย็นได้แล้ว เดี๋ยวพ่อกลับมา เราจะได้กินข้าว
กันเลย”
		 “วันนี้พ่อทำ�งานเป็นยังไงบ้างจ๊ะ” แม่ถามในโต๊ะอาหาร “แล้วลูกสองคนล่ะ วันนี้
ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง”
“วันนี้หนูได้ออกไปพูดหน้าชั้นเกี่ยวกับการทำ�ความดีด้วยค่ะ” พริ้มตอบแม่
“วันนี้ผมก็ได้ปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ด้วยครับ สนุกมากๆ เลยครับ”
แต่สองพี่น้องก็ไม่มีใครกล้าที่จะถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญ
เช้าวันเกิดแม่ พริ้มและกัปตันตื่นแต่เช้าตรู่ ช่วยแม่ยกอาหารไปตักบาตรหน้าบ้านก่อน
จะไปโรงเรียน
ระหว่างทางไปโรงเรียน ทั้งสองปรึกษากันว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญ สำ�หรับแม่ในตอน
เย็นดี
“เราสองคนเอาเงินค่าขนมมารวมกัน แล้วช่วยกันนับว่ามีเงินอยู่เท่าไร” พริ้มเสนอ
“พี่พริ้ม ผมนับแล้ว เรามีเงิน 100 บาทครับ”
“งั้นเราไปดูของขวัญให้แม่ที่ร้านขายของขวัญกันเถอะ”สองพี่น้องจูงมือกันไป
“กัปตัน เราต้องข้ามถนนทีท่ างม้าลายนะ พีเ่ พิง่ เรียนมา ถ้าเราไม่ขา้ มทีท่ างม้าลาย เราก็ตอ้ ง
ข้ามที่สะพานลอยคนข้าม หรือไม่ก็ต้องรอสัญญาณไฟแดง ไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกรถชนได้”
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เมือ่ มาถึงร้านค้าทัง้ สองเดินสำ�รวจจนทัว่ ร้านเพือ่ หาของขวัญทีแ่ ม่นา่ จะชอบ “พีพ่ ริม้ ดูซิ
กระเป๋าใส่เงินสวยจังเลย แม่ต้องชอบแน่เลยครับ”
“ราคาเท่าไรล่ะน้อง” “ตั้ง 150 แน่ะ พี่พริ้ม ทำ�ไงดีล่ะ”
“นั่นนะซิ ทำ�ไงดี” สองพี่น้องช่วยกันคิด ขณะนั้นเอง
“พี่พริ้มหรือเราจะแอบหยิบไป ไม่มีใครเห็นเราหรอก ตอนนี้ในร้านก็ไม่มีใคร”
“จะดีเหรอกัปตัน”
“แต่ เราต้ อ งมี ข องขวั ญ ให้ แ ม่ น ะครั บ ” พริ้ ม และกั ป ตั น เดิ น วนรอบชั้ น วางของ
มองกระเป๋าเงินทีอ่ ยากซือ้ ให้แม่ สองคนพีน่ อ้ งช่วยกันคิด ในทีส่ ดุ ก็ตดั สินใจร่วมกันว่า “เราสอง
คนอย่าหยิบของคนอื่นเลยดีกว่า”
“พีว่ า่ ถ้าแม่รวู้ า่ เราขโมยมาก็คงไม่ดใี จ” สองคนพีน่ อ้ งจึงตัดสินใจกลับบ้าน ด้วยใบหน้า
ที่เศร้าสร้อย
เมื่อมาถึงบ้าน ทั้งคู่ก็เข้าไปช่วยแม่ทำ�งานตามปกติ พริ้มในฐานะที่เป็นพี่คนโต ช่วยแม่
กรอกนํ้าใส่ตู้เย็น และเป็นผู้ช่วยทำ�กับข้าว รวมถึงช่วยแม่เก็บผ้าหลังบ้าน ส่วนกัปตันแม้จะยัง
เล็กอยู่ ก็พยายามทีจ่ ะแบ่งเบาภาระของแม่และพีส่ าว ด้วยการเก็บจานข้าวและแก้วนํา้ ทีต่ นเอง
ใช้แล้วมาวางในที่ล้างจาน
จนกระทัง่ ถึงเวลาทานข้าวเย็น แม่ถามว่า “ทำ�ไมวันนีล้ กู สองคนดูเงียบๆ ไปนะ เกิดอะไร
ขึ้นหรือเปล่า” สองคนพี่น้องเกี่ยงกันให้อีกคนเป็นคนตอบ
ในที่สุดพริ้มจึงบอกกับแม่ไปว่า “ ลูกสองคนไม่มีของขวัญให้แม่เลยค่ะ หนูกลัวว่าแม่จะ
เสียใจ”
แม่ยิ้มและตอบว่า “ของขวัญไม่จำ�เป็นหรอกลูก แค่หนูสองคนเป็นคนดี ช่วยแม่ทำ�งาน
บ้าน รู้หน้าที่ของตัวเอง ตั้งใจเรียนหนังสือ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูก”
สองคนพี่น้องจึงถามแม่ว่า “จริงเหรอคะแม่” “จริงเหรอครับแม่”
“จริงซิจ๊ะ แค่ลูกเป็นคนดี ไม่ไปลักเล็กขโมยของใคร ไม่ทำ�เรื่องเดือดร้อนให้ใคร
แม่ก็ดีใจแล้วจ้ะ” แม่ตอบ
สองคนพี่น้องมองหน้ากัน ต่างก็คิดในใจว่า “เกือบไปแล้วเรา”

“ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สาระที่  2
การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด

การอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกในสังคมหนึง่ นัน้ ต้องอาศัยความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ความเข้าใจซึง่
กันและกัน รวมทัง้ การทีส่ มาชิกในสังคมคิดและทำ�เพือ่ ส่วนรวม รูจ้ กั การให้เพือ่ สังคม ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

จุดประสงค์
1.
2.
		
3.
		
4.

เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของคนที่มีจิตสาธารณะ
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัว และเห็นโทษของความเห็น
แก่ตัว และการทุจริต
รู้จักคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้อื่น (ความเสียสละทำ�ให้สังคมน่าอยู่ นํ้าเอยนํ้าใจ)
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และความสำ�คัญของการดูแลสมบัติของส่วนรวม

เครื่องมือการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สุภาษิต
ละคร
นิทาน
แผ่นภาพ
บทบาทสมมติ
เกม/กิจกรรม
กรณีศึกษา
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กิจกรรมที่

2.1

เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าการมีจิตสาธารณะและได้เรียนรู้

		
		

ลักษณะของคนทีท่ �ำ เพือ่ ส่วนรวมและคนทำ�เพือ่ ตัวเอง ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย
และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
		

ครูแบ่งพืน้ ทีบ่ นกระดานดำ�เป็นสองข้าง ข้างหนึง่ เขียนว่า ลักษณะของคนทีม่ จี ติ สาธารณะ
ส่วนอีกข้างหนึง่ เขียนว่า ลักษณะของคนทีเ่ ห็นแก่ตวั
ยกบัตรคำ�ที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำ�ดังกล่าวเป็นลักษณะของคนที่
มีจติ สาธารณะหรือคนเห็นแก่ตวั
ติดบัตรคำ�ในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำ�ตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำ�
ไว้ตรงกลาง
เมื่อติดบัตรคำ�เสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยคำ�ไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำ�
เพือ่ ให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำ�พังเพย และ
สำ�นวนไทยเพือ่ นำ�มาแต่งเรือ่ งสัน้ จากความหมายของสุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
แต่ละกลุม่ ออกมาเล่าเรือ่ งหน้าชัน้ และถามความเห็นจากเพือ่ นๆ
ครูสรุปบทเรียนและให้ตวั อย่างประโยค เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
คำ � พั ง เพย และสำ � นวนไทยมากขึ้ น โดยเชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งการมี จิ ต สาธารณะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1.
2.
		
		

บัตรคำ�สุภาษิตและคำ�พังเพย
คำ�ถามที่เกี่ยวข้อง
• รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทยเหล่านี้
• วิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็น หรือไม่เป็นอย่างทีส่ ภุ าษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทย
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 2.1
หมวดการมีจิตสาธารณะ

สุภาษิิต  
คำ�พังเพย

ความหมาย

ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้
จระเข้ขวางคลอง ผู้อื่นทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งได้
สะดวก
คิดหาหนทางเอาตัวรอดแต่เพียง
ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ผู้เดียว

ทองไม่รู้ร้อน

ปิดทองหลังพระ

มือไม่พาย
เอาเท้ารานํ้า

ตัวอย่าง

ในที่ประชุม วิชัยมักจะยกมือประท้วง
ไปเสียทุกเรื่องจนทำ�ให้การประชุมไม่
คืบหน้า
เมื่ อ เห็ น ว่ า อาหารบนโต๊ ะ มี น้ อ ย
สมหมายจึงรีบทานให้อิ่มเสียก่อนที่คน
อื่นๆ จะลงมา

เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้ง สายใจรู้ แ ล้ ว ว่ า งานกลุ่ ม มี ปั ญ หาและ
สะเทือน
อาจเสร็จไม่ทันเวลา แต่ก็ยังนั่งเล่นเกม
อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อน
ทำ�ความดีโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ทุ ก วั น วิ น ั ย มาถึ ง โรงเรี ย นก่ อ นใคร
หรือหวังให้ใครเห็น
จึ ง ทำ � ความสะอาดกระดานดำ �
ในห้องเรียนแต่เช้า
นอกจากไม่ ช่ ว ยทำ � งานให้ เ กิ ด ดาวไม่ช่วยเดือนทำ�งานบ้าน แถมยัง
ประโยชน์แล้ว ยังคอยแต่จะขัด เดินเตะเศษผงที่กวาดไว้จนฟุ้งกระจาย
ขวางผู้ อื่ น ให้ ทำ � งานเสร็ จ ช้ า ลง
ไปอีก
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รู้หลบเป็นปีก
รู้หลีกเป็นหาง
เสี้ยมเขาควาย
ให้ชนกัน

อย่าหาเหาใส่หัว

การที่คนเราเอาแต่ตัวเองให้รอด น้อยหน่าบอกว่า ตัวเองไม่เกี่ยว ไม่รู้
ปลอดภัยโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะ ไม่ เ ห็ น เรื่ อ งแจกั น แตก ให้ แ ม่ ไ ปถาม
เป็นอย่างไร
น้อยโหน่งดู
ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะ เต้ยชอบยุยงให้นักเรียนห้อง ก. และ
วิวาทกัน
นักเรียนห้อง ข. ทะเลาะกันเพราะเห็น
เป็นเรื่องสนุก
อย่าหาความลำ�บากมาใส่ตนเอง ส้มเช้งเห็นเพื่อนชกต่อยกันแต่ก็ไม่ไป
หรือเอาเรื่องของคนอื่นมาทำ�ให้ บอกครู เพราะไม่อยากเดือดร้อน
ตนเองเดือดร้อน

อย่ า เข้ า ไปยุ่ ง เรื่ อ งของคนอื่ น
อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน เพราะอาจจะทำ�ให้ตนเองเดือด
ร้อน
กระทำ�การอะไรก็ตามโดยคำ�นึง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถึงความรู้สึกของผู้อื่น

แม่ ห้ า มพ่ อ ไม่ ใ ห้ โ ทรไปแจ้ ง เรื่ อ ง
ยาเสพติดในชุมชน เพราะกลัวจะเป็น
ภัยแก่ตัวเอง
นพไม่เคยปล่อยให้สุนัขของเขาออกไป
ถ่ายเรี่ยราดหน้าบ้านคนอื่น เพราะเขา
เองก็ ไ ม่ ช อบให้ สุ นั ข ใครมาถ่ า ยมู ล ไว้
หน้าบ้านเขาเหมือนกัน
แสร้งทำ�เป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ ผูใ้ หญ่บา้ นทำ�เป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่
เมือ่ หัวคะแนนพรรคการเมืองเอาเงินมา
ซื้อเสียงในหมู่บ้าน
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2.2

เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย (2)

จุดประสงค์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจความหมายของคำ � ว่ า การมี จิ ต สาธารณะและ

		
		

ได้ เรี ย นรู้ ลั ก ษณะของคนที่ ทำ � เพื่ อ ส่ ว นรวมและคนทำ � เพื่ อ ตั ว เองผ่ า น
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 2.1
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 2.1 มาซ้อมเล่น
ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยํ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
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นิทานเรื่อง “เมฆน้อย”

2.3

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นตัวอย่างของความเห็นแก่ตวั ทีเ่ กิดจากความโลภ และเห็นถึง
		

ผลของความเห็นแก่ตวั ที่กระทบต่อสังคมและตนเอง

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นด้วยถามนักเรียนเรื่องการเกิดเมฆ และการเกิดฝน
2. ครูเล่านิทานเรื่องเมฆน้อย ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำ�ถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนคิดว่า ทำ�ไมเมฆน้อยจึงอยากมีขนาดใหญ่โตมากขึ้น
		 • เมฆน้อยทำ�อย่างไร เพื่อให้ตนเองมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
		 • มีใครได้ประโยชน์บ้างจากการที่เมฆน้อยมีขนาดใหญ่ขึ้น
		 • การที่เมฆน้อยสะสมไอนํ้าไว้โดยไม่ยอมกลั่นตัวเป็นฝน ทำ�ให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
		 • ถ้านักเรียนเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องทุง่ นักเรียนจะรูส้ กึ อย่างไรต่อการกระทำ�
			 ของเมฆน้อยที่สะสมไอนํ้าไว้เอง โดยไม่ยอมกลั่นตัวเป็นฝน
		 • ทำ�ไมเมฆน้อยจึงไม่สนใจต่อเสียงเตือนของนก และไม่สนใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ดิน
			 เบื้องล่าง
		 • ทำ�ไมจู่ๆ เมฆน้อยถึงมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนเหลือขนาดเท่าก้อนสำ�ลี
		 • ถ้านักเรียนเป็นเมฆน้อย นักเรียนจะรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ เห็นความแห้งแล้งของผืนดิน
			 และความเดือดร้อนของผู้อื่น
		 • เมื่อถูกพัดไปอยู่เหนือทะเลสาบในดินแดนแห่งใหม่ ทำ�ไมเมฆน้อยจึงตัดสินใจ
			 ไม่สะสมไอนํ้า เพื่อให้ตัวเองมีขนาดใหญ่โตขึ้นอีกครั้ง
		 • ถ้านักเรียนเป็นเมฆน้อย นักเรียนจะตัดสินใจทำ�สิ่งเดียวกันหรือไม่
		 • นักเรียนคิดว่า เมฆน้อยได้เรียนรู้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในสังคม
		 เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำ�นึงถึงส่วนรวม เช่น ในกรณีของเมฆน้อย
5. ครูรวบรวมคำ�ตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำ�
6. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียนพร้อมเชือ่ มโยงสูช่ วี ติ จริงว่า ความเห็นแก่ตวั ของบุคคล
		 นำ�ผลร้ายมาสู่สังคมอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1. นิทานเรื่อง “เมฆน้อย”
2. บทความเรื่อง “การเกิดฝน”

เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 2.3
บทความเรื่อง “การเกิดฝน”  
โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์

ฝนที่ตกลงมายังพื้นดินได้นั้นจะต้องมีเมฆเกิดในท้องฟ้าก่อน เมฆมีอยู่หลายชนิด
(ดูเรื่องเมฆ) และมีบางชนิดเท่านั้นที่มีฝนตก เราได้กล่าวไว้ในเรื่องการเกิดของเมฆว่า ไอนํ้าจะ
กลัน่ ตัวเป็นเมฆก็ตอ่ เมือ่ มีอนุภาคกลัน่ ตัวเล็กๆ อยูเ่ ป็นจำ�นวนมากเพียงพอ และไอนํา้ จะเกาะตัว
บนอนุภาคเหล่านั้นรวมกันทำ�ให้เห็นเป็นเมฆ เมฆจะกลั่นตัวเป็นนํ้าฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัว
หรือเม็ดนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะดึงเม็ดนํ้าขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝน
สภาวะของนํ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้น อาจจะเป็นลักษณะของฝนหิมะ ฝนละอองหรือ
ลูกเห็บ ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมว่าเป็น “นํ้าฟ้า” การที่นํ้าฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะ
นั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศว่า ร้อนเย็นแค่ไหน นํ้าฟ้าต้องเกิดจากเมฆ ถ้าไม่มีเมฆจะไม่มี
นํา้ ฟ้า แต่เมือ่ มีเมฆก็ไม่จำ�เป็นจะต้องมีนาํ้ ฟ้าเสมอไป เพราะมีเมฆหลายชนิดทีล่ อยอยูใ่ นท้องฟ้า
เฉยๆ ไม่ตกลงมา และมีบางชนิดเท่านั้นที่ทำ�ให้เกิดนํ้าฟ้าได้
เมื่ออากาศเย็นลงไอนํ้าในบรรยากาศจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอก เมฆหรือ
หมอก คือ เม็ดนํา้ เล็กๆ ซึง่ มีไอนํา้ รวมตัวกันเกาะอยูบ่ นอนุภาคดูดนํา้ เช่น อนุภาคเกลือ เป็นต้น
เราเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่า อนุภาคกลั่นตัว อนุภาคกลั่นตัวนี้มีในธรรมชาติ และมีความสำ�คัญใน
การช่วยให้ไอนํ้ากลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอกง่ายขึ้น ถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัว ไอนํ้าจะเปลี่ยนเป็น
หมอกหรือเมฆได้ยากมาก
เมฆประกอบด้วยเม็ดนํ้า และเม็ดนํ้าแข็งขนาดเล็กมาก เมื่อขนาดยังไม่โตพอ
เม็ดนํา้ และเม็ดนํา้ แข็งจะลอยอยูใ่ นบรรยากาศ เนือ่ งจากมีกระแสลมพัดขึน้ ตามแนวตัง้ คอยต้าน
ปะทะไม่ให้ตกลงมายังพื้นดิน ต่อเมื่อเม็ดเมฆรวมกันโตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง ๑ มิลลิเมตร
หรือใหญ่กว่านี้มันจะตกลงมาจากเมฆ ตามธรรมดาแล้วเม็ดฝน ๑ เม็ด เกิดมาจากเม็ดเมฆ
รวมกันมากกว่า ๑ ล้านเม็ดทีเดียว
อ้างอิง
สารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=556#ref
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ภาพบอกอะไร

2.4

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำ�คัญของการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำ�ลายประมาณ 8 - 10 ภาพอย่างตั้งใจ
2. ครูถามนักเรียนว่า เห็นภาพอะไรบ้าง ใครจดจำ�ภาพใดได้ให้ยกมือขึ้นตอบ
3. เมื่อครบทุกภาพ ครูถามนักเรียนว่า รู้สึกอย่างไรต่อภาพที่เห็นทั้งหมด
4. ครูให้นักเรียนที่ถือภาพกลับไปนั่งที่ของตน
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันระดมสมองในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนคิดว่า สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นคืออะไร
		 • นักเรียนคิดว่า ตนเองมีสว่ นหรือเคยมีสว่ นทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ดงั ในภาพ
			 หรือไม่อย่างไร
		 • นักเรียนคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไร
6. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำ�เสนอหน้าชั้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆ
		 แสดงความคิดเห็นต่อแต่ละประเด็นด้วย
7. ครูเชื่อมโยงกับบทเรียนที่ได้จากกิจกรรม 2.3 (เมฆน้อย) ว่าคนส่วนน้อยที่เห็นแก่
		 ประโยชน์ส่วนตัวทำ�ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลาย นำ�มาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน
		 ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและต่อโลก

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

ภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำ�ลาย
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เสื้อนกเพนกวิน

2.5

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นตัวอย่างของการร่วมมือร่วมใจกันของอาสาสมัครทัว่ โลก

		

ในการเยียวยาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียน 1 กลุ่มสวมบทบาทเป็นผู้ดำ�เนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” (ตามบท
		 ที่มอบให้) โดยให้บทไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. หลังจบรายการให้ตั้งคำ�ถามกับนักเรียนในชั้นในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อรายการที่เพิ่งรับชมจบไป
		 • นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรต่อการทีเ่ หล่าอาสาสมัครช่วยกันหาแนวทาง เพือ่ ช่วยเหลือ
			 นกเพนกวิน
		 • นักเรียนคิดว่าการที่นํ้ามันและสารพิษรั่วไหลลงทะเล เกิดจากอะไร
		 • ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับนกเพนกวินในออสเตรเลีย
			 นักเรียนคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจให้อาสาสมัครกลุม่ นีย้ น่ื มือเข้าไปช่วยเหลือนกเพนกวิน
		 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อความพยายามของอาสาสมัครกลุ่มนี้
		 • นักเรียนคิดว่าทำ�ไมผูค้ นมากมายจากทัว่ โลกถักเสือ้ กันหนาวส่งไปให้นกเพนกวิน
			 ทั้งๆ ที่ปัญหาไม่ได้เกิดในประเทศของตนเอง
		 • นักเรียนคิดว่าคนที่ถักเสื้อกันหนาวส่งไปให้นกเพนกวินเป็นคนอย่างไร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนคิดว่า การที่ควาญช้างนำ�ช้างเข้ามาเร่ร่อนขอทานในกรุงเทพมหานคร
			 เป็นปัญหาหรือไม่ เพราะเหตุใด
		 • นักเรียนคิดว่า เราจะช่วยเหลือช้างได้โดยวิธีใดบ้าง
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำ�เสนอแนวคิดหน้าชั้น
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5. แนวทางการสรุปของครูผู้สอน
		 • ความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ทำ�ให้สงิ่ มีชวี ติ จำ�นวนมากต้องได้รบั ความทุกข์ทรมาน
			 และอาจถึงสูญพันธุ์
		 • ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของโลกที่ทุกคน
			 ต้องร่วมกันแก้ไข
		 • สำ�หรับกรณีของช้าง ช้างเป็นสัตว์ปา่ การเข้ามาเร่รอ่ นบนท้องถนนเป็นการทรมาน
			 สัตว์ และความเสี่ยงที่ช้างจะถูกเฉี่ยวชนมีมาก
		 • การกระทำ�บางอย่างของมนุษย์ที่คิดว่าทำ�เพื่อช่วยเหลือช้าง เช่น การซื้ออาหาร
			 จากควาญช้างให้ช้าง อาจเป็นการซํ้าเติมปัญหา เพราะทำ�ให้ควาญช้างอยากนำ�
			 ช้างมาเร่รอ่ นขอทานมากขึน้ (ซึง่ แตกต่างจากกรณีให้ความช่วยเหลือนกเพนกวิน)
		 • หากพบช้างเร่ร่อน วิธีการหนึ่งที่นักเรียนทำ�ได้ คือ การโทรแจ้ง 1555 เพื่อให้
			 เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเข้ามาดำ�เนินการช่วยเหลือช้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทสำ�หรับผู้ดำ�เนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” ตอน เสื้อนกเพนกวิน
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บทสนทนาสำ�หรับรายการ “ห้องเรียนสีขาว”
ตอน: เสื้อเพนกวิน
ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

สวัสดีคะ่ ท่านผูช้ ม วันนีร้ ายการห้องเรียนสีขาว มาพบกับทุกคนอีกครัง้ นะคะ
วันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆ ไปพบกับเรื่องราวน่ารักๆ ที่เกิดขึ้น
บนโลกใบนี้ค่ะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

ใช่คะ่ เรือ่ งราวทีว่ า่ น่ารักนัน้ ก็คอื การทำ�ความดีนนั่ เองค่ะ การทำ�ความดีนนั้
เป็นเรือ่ งทีเ่ ราทำ�ได้ทกุ วัน แต่วนั นีเ้ ราสองคนอยากเล่าถึงการทำ�ความดี
ที่เพื่อนๆ อาจไม่เคยเห็นในประเทศของเรา เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ประเทศออสเตรเลียค่ะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

เพื่อนๆ เดาออกไหมคะ ใบ้ให้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่ง ตัวสีดำ� ๆ
ขาวๆ เราเรียกมันว่า นก แต่วา่ บินไม่ได้ ใครพอจะเดาออกบ้างคะ (เว้นช่วง
ให้เพื่อนๆ ตอบ)

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

ใช่แล้วค่ะ มันคือนกเพนกวินนั่นเอง ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

เราลองไปฟังดูนะคะ ว่าเกิดอะไรขึน้ กับนกเพนกวินทีอ่ อสเตรเลีย ไปฟัง
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จาก................ (ชือ่ ) ผูด้ ำ�เนินรายการภาคสนามเลยค่ะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

สวัสดีค่ะคุณ ...... ที่ออสเตรเลียอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

สวัสดีครับคุณ...... ตอนนี้ที่นี่หนาวมากครับ และสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆ
มาชม ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความหนาวและเจ้าตัวนีค้ รับ.... นกเพนกวิน
ใส่เสื้อกันหนาวครับ
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นกเพนกวิน:

(เดินออกมาพร้อมเสื้อไหมพรม และหมุนโชว์ตัว)

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

ทำ�ไมนกถึงใส่เสื้อกันหนาวล่ะคะ หรือปีนี้อากาศหนาวเป็นพิเศษ

ผูด้ �ำ เนินรายการ 3:

เรือ่ งมันเป็นอย่างนีค้ รับ ปัญหาทีน่ กเพนกวินและสัตว์ทอ่ี าศัยอยูร่ มิ ทะเล
ต้องเจออยู่บ่อยๆ คือ ปัญหาคราบนํ้ามันที่รั่วไหลลงไปในทะเล ทีนี้
พอตัวเปือ้ นนํา้ มัน นกเพนกวินมันก็มกั จะใช้ปากทำ�ความสะอาดขนตัวเอง

ผู้ดำ�เนินรายการ2:

อ้าว อย่างนั้นสารพิษก็เข้าไปในตัวของมันน่ะสิคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

ใช่แล้วครับ นักอนุรักษ์ก็เลยต้องรีบหาอาสาสมัครใจดีมาช่วยกันเช็ด
คราบนํ้ามันออกจากนกเพนกวิน

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

แล้วนั่นเกี่ยวอะไรกับเสื้อไหมพรมที่มันใส่ล่ะคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

ปัญหาก็คือ เมื่อเราเช็ดคราบนํ้ามันออกจากขนของนกเพนกวิน ก็กลับ
ทำ�ให้ไขมันที่เคลือบขนตามธรรมชาติของมันหลุดออกไปด้วยน่ะสิครับ
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ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

อ๋อ พอไม่มีไขมันบนขนและผิวหนัง นกเพนกวินก็จะหนาว ทีนี้ก็เลย
ต้องถักเสื้อให้มันใส่กันหนาวอย่างนั้นเหรอคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

ถูกต้องแล้วครับ แต่เนื่องจากจำ�นวนนกเพนกวินเยอะมาก อาสาสมัคร
ที่มีอยู่เลยถักเองทั้งหมดไม่ไหว แค่เช็ดตัวนกอย่างเดียวก็ต้องใช้คน
จำ�นวนมากแล้ว

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

แล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

สมาชิกในกลุ่มก็เริ่มคิดกันว่า ควรประกาศเรื่องนี้ออกไปให้คนทั่วโลก
ได้รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเตอร์เน็ต และขอให้ผู้พอมีฝีมือในการ
ถักไหมพรม ช่วยกันถักเสื้อกันหนาวให้นกเพนกวิน แล้วส่งไปให้ที่
ออสเตรเลียครับ

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

ดีจังเลยนะคะ แล้วได้เสื้อเยอะพอสำ�หรับนกทั้งหมดไหมคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 3:

พอครับ มีเสื้อไหมพรมมากมายส่งมาจากทุกสารทิศทั่วโลกเลยครับ
หลังจากได้เสื้อมา ทีมงานก็มาคัดดูว่า ตัวไหนที่นกเพนกวินใส่ได้บ้าง
ก็จะเอาไปใส่ให้นก แต่ตวั ไหนทีใ่ ส่ไม่ได้ ก็เอาไปใส่ให้ตกุ๊ ตานกเพนกวินแทน
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และเอาตุ๊กตาไปขายเพื่อระดมทุนมาช่วยนกเพนกวินจริงๆ อีกที
ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

เยี่ยมมากๆ เลยค่ะ แสดงว่าคนใจดีที่ห่วงใยสัตว์และสิ่งแวดล้อม ยังมี
อยู่มากมายทั่วโลกเลยนะคะ

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

จริงด้วยครับ มาเห็นอย่างนี้แล้ว อดคิดไม่ได้ว่าเราจะทำ�ประโยชน์อะไร
ให้กับผู้อื่นได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้า

ผู้ดำ�เนินรายการ 1:

ต้องขอขอบคุณ คุณ...........................มากนะคะ ทีพ่ าเราไปพบเห็นเรือ่ งราวดี ๆ
อย่างนี้ ไกลถึงประเทศออสเตรเลีย

ผู้ดำ�เนินรายการ 2:

และก่อนจากกัน อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่า เราได้ท�ำ อะไรที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือโลกใบนี้บ้างรึยัง

ผูด้ �ำ เนินรายการ 1:

ค่ะ แล้วพบกับใหม่สปั ดาห์หน้ากับเรือ่ งราวดี ๆ ในรายการ “ห้องเรียนสีขาว”
วันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อน

ผูด้ �ำ เนินรายการ 1-2-3: สวัสดีค่ะ/ สวัสดีครับ
(หมายเหตุ: สามารถปรับเปลีย่ นคำ�พูดให้เหมาะสมกับนักเรียนหญิงและชายทีร่ บั บทเป็นพิธกี ร)
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กิจกรรมที่

2.6

ศิลเปรอะบนโต๊ะเรียน

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ตระหนักถึงผลทีเ่ กิดจากการทำ�ลายหรือการไม่ดแู ลรักษาสมบัติ

		

สาธารณะ

ขั้นตอนการดำ�เนินการ

1. ให้นักเรียนดูภาพสาธารณสมบัติ แล้วจินตนาการว่า หากสิ่งของเหล่านี้ถูกทำ�ลาย
		 นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ และในห้องเรียน มีสมบัติส่วนรวม
		 อะไรบ้างที่เสียหายจากการทำ�ลาย หรือขาดการดูแล
2. ครูให้นกั เรียนมองดูทโ่ี ต๊ะของตัวเองว่า มีขอ้ ความ หรือภาพวาดทีเ่ กิดจากการขีดเขียน
		 โต๊ะเล่น (ศิลเปรอะ) กี่ชิ้น
3. นักเรียนแต่ละแถวบวกจำ�นวนศิลเปรอะบนโต๊ะ และบวกรวมยอดจำ�นวนทั้งหมด
		 ในห้องเรียน
3. ครูเขียนยอดจำ�นวนข้อความบนกระดานดำ�
4. ครูตั้งคำ�ถามกับนักเรียนในชั้นในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนเคยขีดเขียนโต๊ะเรียนหรือไม่ ถ้าเคย เพราะเหตุใด นักเรียนจึงทำ�
		 • นักเรียนเคยทำ� หรือเคยเห็นการใช้สมบัติสาธารณะอย่างขาดจิตสำ�นึกหรือไม่
			 พร้อมยกตัวอย่าง
6. ระดมความคิดเห็นในการแก้ไข เพื่อสร้างจิตสำ�นึกการใช้ของสาธารณะร่วมกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
ภาพสาธารณสมบัติ
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กิจกรรมที่

เกาะกันไว้เถิด

2.7

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตวั และการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
		

ต่อผู้อื่น

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเกริ่นถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จัก “เกาะ” หรือไม่ เกาะมีลักษณะอย่างไร
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆ กันประมาณกลุ่มละ 6-8 คน
3. แจกกระดาษฟลิปชาร์ท หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
4. ครูอธิบายกติกาว่า กระดาษที่นักเรียนได้รับเปรียบเสมือนเกาะ 1 เกาะที่ทุกคนต้อง
		 อยู่ร่วมกันบนกระดาษให้ได้
5. เมื่อครูส่งสัญญาณ ให้นักเรียนขึ้นไปยืนบนกระดาษพร้อมกันทั้งกลุ่ม
6. ครูสมมติว่าเกิดนํ้าท่วมโลกพื้นที่เกาะเล็กลงเรื่อยๆ ให้นักเรียนพับกระดาษให้เหลือ
		 พื้นที่ครึ่งหนึ่ง
7. ครูให้นักเรียนทั้งกลุ่มขึ้นไปยืนบนกระดาษที่มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง
8. กลุม่ ใดทีไ่ ม่สามารถให้สมาชิกยืนบนกระดาษได้ครบทุกคนถือว่าแพ้ ให้กลุม่ นัน้ นัง่ ลง
		 และสังเกตเพื่อนๆ กลุ่มที่ยังอยู่ในเกม
9. ครูทำ�ซํ้าขั้นตอนที่ 5 -8 จนกระทั่งกระดาษมีขนาดลดลงเหลือ ¼ กลุ่มที่ยังยืน
		 เกาะกันไว้ได้ถือว่าชนะ
10. ครูให้นักเรียนนั่งลง และตั้งคำ�ถามในประเด็นต่อไปนี้
		 • การยืนบนกระดาษครั้งที่ 1 2 และ 3 ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกแตกต่างกันหรือไม่
			 อย่างไร
		 • สำ�หรับกลุ่มที่ยืนบนกระดาษไม่ได้เมื่อกระดาษมีขนาดเล็กลง เป็นเพราะอะไร
			 และนักเรียนในกลุ่มนั้นๆ รู้สึกอย่างไร
		 • สำ�หรับกลุม่ ทีย่ นื อยูไ่ ด้จนถึงรอบสุดท้าย เป็นเพราะอะไร และนักเรียนในกลุม่ นัน้ ๆ
			 รู้สึกอย่างไร

		 • มีนักเรียนคนใดบ้างที่ต้องรับภาระหนักกว่าคนอื่นๆ ในการพยุงเพื่อนในกลุ่ม
			 ให้อยู่บนกระดาษด้วยกันได้ นักเรียนคนนั้นรู้สึกอย่างไร
		 • มีนักเรียนคนใดบ้างที่มีเพื่อนช่วยพยุง หรือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
			 นักเรียนคนนั้นรู้สึกอย่างไร
11. ครูสรุปบทเรียนเชื่อมโยงกับเรื่องจิตสาธารณะว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน
		 การช่วยเหลือผูอ้ นื่ หรือการพึง่ พาอาศัยกันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็น โดยเปรียบเทียบกระดาษ
		 เป็นเสมือนสังคมหนึ่ง ถ้าหากทุกคนที่อยู่บนกระดาษมุ่งแต่จะหาที่ยืนสำ�หรับตนเอง
		 ไม่ร่วมกันคิดวางแผน หรือรู้จักแบ่งปัน สังคมก็จะดำ�รงอยู่ไม่ได้ ในทางตรงข้าม หาก
		 สมาชิกในกลุ่มมีความเอื้อเฟื้อ พึ่งพาอาศัยกัน และรู้จักยอมสละความสุขสบายของ
		 ตนเองเพื่อผู้อื่นบ้าง สังคมนั้นก็จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปได้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

กระดาษฟลิปชาร์ท หรือกระดาษหนังสือพิมพ์
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กิจกรรมที่

ความสุชเกิดจากการให้

จุดประสงค์

		

2.8

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตวั ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
ช่วยเหลือผู้อื่น

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ขอตัวแทนออกมาอ่าน “ความสุขเกิดจากการให้”
2. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคำ�ถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย
		 • นักเรียนคิดอย่างไรกับข้อความนี้
		 • ถ้านักเรียนเป็นปิ่น นักเรียนจะตอบแม่ว่าอย่างไร
		 • นักเรียนจะทำ�เหมือนปิ่นหรือไม่ อย่างไร
		 • นักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำ�ให้นักเรียนมีความสุขหรือไม่อย่างไร
		 • การทำ�ให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข จำ�เป็นหรือไม่ที่ต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียว
			 เพราะเหตุใด
		 • ประสบการณ์ของนักเรียนที่มีต่อหน้าที่พลเมืองที่ดี
3. สรุปประเด็น “ความสุขทีเ่ กิดจากการให้” ว่า คนเราไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียว
		 ในการทำ�ให้เกิดความสุข เพียงเราหยิบยื่นความช่วยเหลือ มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
		 แก่คนรอบข้าง ได้รอยยิ้มและคำ�ขอบคุณกลับมา เราก็สามารถมีความสุขได้เช่นกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทความเรื่อง “ความสุขที่เกิดจากการให้”
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 2.8
ความสุขเกิดจากการให้
วันนี้ปิ่นไปโรงเรียนแต่เช้า ระหว่างทางที่มาโรงเรียน ปิ่นต้องเดินผ่านตลาดสดประจำ�
ชุมชนซึ่งบรรยากาศตอนเช้าของตลาดนั้น มีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่ก�ำ ลังขายของกันวุ่นวาย คนเข็น
ของส่งเดินไปมาจำ�นวนมาก มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันมากมาย
“ว้าย ถุงขาด” ป้าสมรร้องลั่นตลาด พร้อมกับถุงพลาสติกที่ใส่ผลไม้ที่ซื้อมาขาด ผลไม้จำ�นวน
มากกลิ้งไปตามถนน ปิ่นซึ่งเดินผ่านทางนั้นพอดี
“ป้าคะ หนูช่วยเก็บนะคะ” ปิ่นกุลีกุจอช่วยเก็บผลไม้ส่งให้ป้าสมร
“ขอบใจนะหนู ไม่ได้หนูช่วยเก็บ ป้าแย่เลย”
หน้าโรงเรียนปิน่ กำ�ลังจะข้ามถนนเข้าโรงเรียน หันไปเห็นน้องทีเ่ รียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
กำ�ลังจะข้ามถนนแบบกลัวๆ กล้าๆ ปิ่นจึงตะโกนเรียกน้องให้หยุดรอตน
“น้องๆ ระวังรถจะชนนะ รอข้ามถนนพร้อมพี่ดีกว่า”
“ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ”
ในห้องเรียน ปิ่นเห็นแก้วเพื่อนรักกำ�ลังขะมักเขม้นทำ�งานอยู่ ปิ่นจึงถามว่า
“แก้ว ทำ�อะไรอยู่ ให้เราช่วยอะไรไหม”
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“ขอบใจจ้ะ ปิ่น เรากำ�ลังช่วยงานคุณครูอยู่ ปิ่นมาช่วยกันซิ จะได้เสร็จเร็วๆ”
สองคนเพื่อนรักช่วยกันทำ�งาน ทำ�ให้งานที่แก้วได้รับมอบหมายเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน ปิ่นเห็นกล้าดูหงอยๆ จึงหันไปถามเพื่อนว่า
”กล้า เธอไม่สบายหรือเปล่า ไปหาครูพยาบาลกันไหม ฉันไปเป็นเพื่อนเธอได้นะ”
กล้าหันมาบอกปิ่นว่า “ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้นะ”
“ไป เราไปหาคุณครูกัน” ปิ่นจึงพาเพื่อนไปส่งที่ห้องพยาบาล
“ขอบใจเธอมากนะ” กกล้าบอก
“ไม่เป็นไร เราเป็นเพื่อนกัน” จากนั้น ปิ่นเดินกลับมาหาเพื่อนๆ ที่โรงอาหาร เพื่อนๆ กำ�ลัง
ล้อมวงเล่นกันก่อนที่จะเข้าเรียน ปิ่นจึงมาเล่นด้วย
“นิดหน่อย มาเล่นด้วยกันซิ” ปิ่นหันไปชวนนิดหน่อยที่นั่งมองพวกตนเล่นอยู่
“เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเข้าเรียนพร้อมกันไง”
หลังโรงเรียนเลิกทันทีที่ถึงบ้าน ปิ่นจะเข้าไปช่วยแม่ทำ�งานเท่าที่ปิ่นจะสามารถแบ่ง
เบาภาระของแม่ได้ ระหว่างที่แม่ท�ำ งานอยู่นั้นปิ่นก็เล่าให้แม่ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนเองได้
ประสบมา แม่จึงหันมาถามปิ่นว่า
“แล้วลูกรู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งที่ลูกได้ช่วยเหลือคนอื่น”
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2.9 ห้องเรียนสีขาว ตอน “นมโรงเรียน”
กิจกรรมที่

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผลร้าย/โทษของการทุจริตที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูมอบหมายให้นักเรียน 1 กลุ่มรับบทบาทเป็นผู้ดำ�เนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว”
		 ตอน “นมโรงเรียน” โดยให้บทไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. ครูเกริ่นนำ�ถึงเรื่องประโยชน์ของการดื่มนม และถามนำ�เข้าสู่บทเรียน
3. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายออกมาแสดงหน้าชั้นตามบทที่มอบให้
4. หลังจบรายการ ให้ตั้งคำ�ถามกับนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
		 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อรายการที่เพิ่งรับชมจบไป
		 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่อง “นมโรงเรียน” มีอะไรบ้าง
		 • ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนมีสาเหตุจากอะไร
		 • ถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
		 • นักเรียนคิดว่าถ้าผูใ้ หญ่เห็นประโยชน์สว่ นตัวมากกว่าส่วนรวม และปัญหานีไ้ ม่ได้
			 รับการแก้ไข จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต
5. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียน และเชื่อมโยงว่า ปัญหาของประเทศชาติมากมาย
		 ทีเ่ กิดจากการทุจริต คอร์รปั ชันของผูท้ เ่ี ห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน มากกว่าประโยชน์สว่ นรวม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทสำ�หรับผู้ดำ�เนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” ตอน นมโรงเรียน
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บทสนทนาสำ�หรับรายการ “ห้องเรียนสีขาว”
ตอน: นมโรงเรียน
ผู้ดำ�เนินรายการ 1 :

สวัสดีคะ่ ท่านผูช้ ม วันนีร้ ายการห้องเรียนสีขาว มาพบกับทุกท่านอีกครัง้
แล้วนะคะ วันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้ว
ผู้ดำ�เนินรายการ 2 : เหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึน้ หลายครัง้ แล้ว และส่งผลกระทบกับโรงเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะ
ผู้ดำ�เนินรายการ 1 : นัน่ คือ ปัญหาเรือ่ ง “นมโรงเรียน” ค่ะ นมโรงเรียนเป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้
เพือ่ ให้พฒ
ั นาร่างกายของนักเรียนให้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีนา้ํ หนัก
และส่วนสูงตามวัยอีกด้วย
ผู้ดำ�เนินรายการ 2 : และยังเป็นการปลูกฝังนิสยั การดืม่ นมให้แก่เด็กๆ อีกด้วยนะคะ ดูๆ แล้ว
เป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์มากเลยนะคะ แล้วเกิดอะไรขึน้ เหรอคะ ถึงได้
กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ล่ะคะ
ผู้ดำ�เนินรายการ 1 : ก็มผี ใู้ หญ่บางคนน่ะสิคะ เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวม
ใช้ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพตํา่ เช่น นำ�หางนมมาผสมนํา้ มาบรรจุถงุ ให้นกั เรียน
ดืม่ ซึง่ เป็นนมทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ นอกจากนีก้ ารขนส่งทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เช่น
ไม่มีการรักษาอุณหภูมิที่ดีพอ ทำ�ให้นักเรียนต้องดื่มนมบูดๆ
ผู้ดำ�เนินรายการ 2 : เหตุการณ์ทวี่ า่ เกิดขึน้ ทีโ่ รงเรียนประจำ�จังหวัดแห่งหนึง่ ค่ะ หลังจากดืม่
นมเข้าไป เด็กๆ ก็มอี าการเวียนศีรษะ อาเจียน จนต้องเข้าโรงพยาบาล
โชคดีที่ตอนนี้เด็กทุกคนอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วค่ะ
ผู้ดำ�เนินรายการ 1 : เป็นเหตุการณ์ที่ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนนะคะ เพราะเป็นเรื่องที่มี
ผลต่อร่างกายและสมองของเด็ก และทีส่ �ำ คัญค่ะ เด็กในวันนีค้ อื ผูใ้ หญ่
ในวันหน้า เด็กจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ผู้ดำ�เนินรายการ 2 : หวังว่าเรือ่ งราวเหล่านี้ จะทำ�ให้ผใู้ หญ่บางคนได้ฉกุ คิดถึงความสำ�คัญของ
ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมมากขึน้ นะคะ และขอให้การทุจริตคอร์รปั ชันหมด
ไปจากประเทศของเราเสียที
ผู้ดำ�เนินรายการ 1 : แล้วพบกันใหม่กบั เรือ่ งราวทีเ่ ราจะนำ�มาฝากในครัง้ ต่อไปนะคะ สำ�หรับ
วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน
ผูด้ �ำ เนินรายการ 1-2 : สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ
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กิจกรรมที่

ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

(การดูแลรักษาของส่วนรวม)

2.10

จุดประสงค์    เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และความสำ�คัญของการดูแล

		

สมบัติส่วนรวม

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
5.
		
6.
		
		
		
		
7.
		
		
		
		

กิจกรรมนี้ครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยนักเรียน
จะต้องทำ�ตามข้อ 2 และข้อ 3 ก่อนเข้าสู่กิจกรรม
ให้นกั เรียนแต่ละคนสำ�รวจในบริเวณทีส่ าธารณะใกล้โรงเรียน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
วัด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ป้ายรถประจำ�ทาง ทางเท้าหน้าโรงเรียน ริมทางเท้า
เพื่อหาขุมทรัพย์มหาสมบัติ โดยสมบัติที่จะต้องหาก็คือ ของสาธารณะ (ตู้โทรศัพท์
ถังขยะ เสาไฟฟ้า ฝาท่อนํ้า เป็นต้น)
สังเกตการใช้ของสาธารณะหรือของส่วนรวมว่า มีลกั ษณะแบบใดบ้าง เช่น ความสกปรก
ของพืน้ ที่ ลักษณะตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะมีการวาดเขียนหรือติดใบโฆษณาหรือไม่ นํา้ เสีย
การทิ้งขยะ การใช้สิ่งสาธารณะแล้วรักษาหรือไม่ เป็นต้น
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนสิ่งที่พบเห็น โดยแยกออกเป็นสิ่งที่พบเห็น
และลักษณะการใช้ ออกมารายงานหน้าห้องและช่วยกันเขียนขึ้นกระดาน
ครูตั้งถามนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ของสาธารณะ
• การใช้ของสาธารณะแต่ละอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร
• นักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการใช้ของสาธารณะหรือไม่ อย่างไร
• ถ้ายังใช้ไม่ถูกต้อง ควรใช้อย่างไร
• จะช่วยกันรักษาของสาธารณะอย่างไร
อธิบายซํ้าเกี่ยวกับสิ่งของสาธารณะ/ของส่วนรวม จิตสาธารณะ/การดูแลรักษาของ
ส่วนรวม โดยเน้นว่าทุกคนควรจะช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติ เพราะทุกคนเป็น
เจ้ า ของและได้ ใ ช้ สิ่ ง ของเหล่ า นี้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง คุ ณ ครู อ าจจะยกตั ว อย่ า ง ถั ง ขยะ
สาธารณะว่า หากถังขยะสาธารณะถูกคนเตะจนแตก และเมื่อเราใส่ขยะเข้าไปขยะ
ก็จะหกออกมาเลอะเทอะสกปรกส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ทุกคน

“ปราการต้านการทุจริตก็คือ จริยธรรม และคุณธรรมประจำ�ใจ อันนี้เป็น
เรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการอบรม การที่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์
เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ในสังคมทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง”  
อานันท์ ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สาระที่  3
ความเป็นธรรมทางสังคม
แนวคิด

ทุกคนควรได้รบั ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันไม่วา่ จะแตกต่างกันด้วย
เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำ�เนิด ฐานะ หรือการศึกษา และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้น
การให้ความเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น

จุดประสงค์
1.
2.
3.
		

เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของคนที่รักความเป็นธรรม
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของผู้นำ�
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจถึ ง ความสำ � คั ญ ของการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการไม่ เ ลื อ ก
ที่รักมักที่ชัง

เครื่องมือการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สุภาษิต คำ�พังเพย
ละคร
นิทาน
กิจกรรมปลูกผัก
กรณีศึกษา
กิจกรรมแบ่งสรร ปันผัก
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กิจกรรมที่
           เรียนรู้ความเป็นธรรมทางสังคม
  ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

จุดประสงค์

		
		

3.1

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าความเป็นธรรมทางสังคมและได้เรียนรู้
ลั ก ษณะของคนที่ รั ก ความเป็ น ธรรมและคนที่เ อาเปรี ย บผู้ อ่ื น ผ่ า นสุ ภ าษิ ต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
		

ครูแบ่งพื้นที่บนกระดานดำ�เป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่รักความ
เป็นธรรม ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนลำ�เอียง เอาเปรียบผู้อื่น
คนอยุติธรรม
ยกบัตรคำ�ที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำ�ดังกล่าวเป็นลักษณะของคนรัก
ความเป็นธรรมหรือคนอยุติธรรม
ติดบัตรคำ�ในข้างทีน่ กั เรียนตอบ หากนักเรียนมีค�ำ ตอบทัง้ สองข้างให้ครูตดิ บัตรคำ�ไว้
ตรงกลาง
เมื่อติดบัตรคำ�เสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยคำ�ไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำ�
เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำ�พังเพย และ
สำ�นวนไทยเพือ่ นำ�มาแต่งเรือ่ งสัน้ จากความหมายของสุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ
ครูสรุปบทเรียนและให้ตวั อย่างประโยค เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1.
2.
		
		

บัตรคำ�สุภาษิตคำ�พังเพย
คำ�ถามที่เกี่ยวข้อง
• รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนเหล่านี้
• วิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นหรือไม่เป็นอย่างทีส่ ภุ าษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทย
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 3.1
หมวดความเป็นธรรมทางสังคม

สุภาษิิต  
คำ�พังเพย
กินแรง
ไม้ล้มข้ามได้
คนล้มอย่าข้าม

ชุบมือเปิบ

นิ้วไหนร้าย
ก็ตัดนิ้วนั้นทิ้ง

ตีปลาหน้าไซ

ว่าไปตามเนื้อผ้า

ความหมาย

ตัวอย่าง

เอาเปรียบผูอ้ นื่ ในการทำ�งานหรือ
ในการเลี้ยงชีพ หนักแรง ต้องใช้
แรงมาก
อย่าซํา้ เติมคนทีพ่ ลาดพลัง้ เพราะ
เขายังมีโอกาสลุกขึ้นได้ใหม่

ขณะที่เพื่อนทำ�เวร ประพจน์ซึ่งอยู่เวร
กลุ่มเดียวกันกลับนั่งทำ�การบ้านโดยไม่
ช่วยเพื่อน
หมวยเตือนเพื่อนๆ ไม่ให้ซํ้าเติมแตง
ที่สอบตก

ฉวยประโยชน์จากคนอื่น โดยไม่ ศรีเห็นงานประดิษฐ์ของเพือ่ นทีท่ �ำ เสร็จ
ได้ลงทุน ลงแรง
แล้ววางทิ้งไว้ จึงเอามาใส่ชื่อตัวเองแล้ว
รีบส่งครู
สิ่ ง ไหนไม่ ดี ก็ ใ ห้ กำ � จั ด ออกเป็ น แต้ ม และไหมทำ � งานกลุ่ ม เดี ย วกั น
ส่วนๆ ไป อย่าเหมารวมว่าไม่ดี และเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่เมื่อแต้มทำ�
ไปทั้งหมด
ผิด ก็ควรลงโทษเฉพาะแต้ม ไม่ควรพาล
ลงโทษไหมไปด้วย
พูดหรือทำ�ให้กิจกรรมของผู้อื่นที่ ขณะที่ แ ก้ ว กำ � ลั ง ขายผั ก ให้ ลู ก ค้ า
กำ�ลังดำ�เนินไปได้ด้วยดี เสียหาย กิง่ ก็เดินเข้ามาบอกว่า ให้ไปทีซ่ อื้ ร้านกิง่
ดีกว่าเพราะจะลดราคาให้อีก
ตั ด สิ น ตามข้ อ เท็ จ จริ ง โดยไม่ ครูต้าลงโทษเปิ้ลที่รังแกปุ้ยถึงแม้ว่าเปิ้ล
สนใจฐานะ หรือตำ�แหน่งของผู้ จะเป็นลูกของครูใหญ่
กระทำ�ผิด
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ผู้ ที่ คิ ด แสวงหาผลกำ � ไรหรื อ คุณนายสมรเก็บดอกเบี้ยราคาสูงลิบ
ทำ�นาบนหลังคน ผลประโยชน์ให้ตนเองด้วยการ จากลูกหนี้
เบียดเบียนผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่
ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมาย
ตรงเป็นไม้บรรทัด มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา เมือ่ ลูกทะเลาะกัน ตองอ่อนตัดสินถูกผิด
อย่างยุติธรรม มีเหตุผลและไม่ลำ�เอียง
ผูม้ อี �ำ นาจ ฐานะ หรือยศตำ�แหน่ง ชิงชัยบังคับให้สมชายขายทีด่ นิ ดินแปลง
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ใหญ่โตกว่าย่อมข่มขู่ผู้ที่มีอำ�นาจ หนึ่ ง ให้ มิ ฉ ะนั้ น จะยึ ด ที่ ดิ น ที่ ส มชาย
น้อยกว่า
จำ�นองไว้กับชิงชัยทั้งหมด
รั ง แกคนไม่ มี ท างสู้ ไ ม่ มี ท างหนี สุพรพยายามยัดเยียดให้ลูกค้าลองเสื้อ
ปิดประตูตีแมว
รอดไปได้
และพูดแกมบังคับให้ซื้อ เพราะถือว่า
ลองไปแล้ว
ลำ�เอียง โดยการให้หรือแจกจ่าย นํ้าท่วมคราวนี้ กำ�นันแจกของบรรเทา
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
อะไรไม่ทั่วถึงกัน
ทุกข์จากส่วนกลางให้เฉพาะญาติและ
เพื่อนฝูงของตัวเอง
มือใครยาว
ต่างคนต่างแสวงหาผลประโยชน์ นิพนธ์และเพื่อนแย่งกันหยิบของแถม
สาวได้สาวเอา
เข้าตัว
ใส่ตะกร้าตัวเองให้มากที่สุดเพราะเห็น
ว่าเป็นของแจกฟรี
รีดเลือดกับปู
เคี่ยวเข็ญหรือบังคับกับคนที่ไม่มี เศรษฐีขูดรีดเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ทางจะให้
ชาวนายากจน
เลือกที่รักมักที่ชัง ลำ�เอียง เลือกที่จะรักเฉพาะคนที่ คุณตารักกล้วยมากกว่ามะเหมีย่ ว จึงซือ้
ตนเองรู้สึกถูกชะตาด้วย
ของฝากมาให้กล้วยคนเดียว
เอาเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพง พ่อค้าถือ
สูบเลือดสูบเนื้อ
ด้วยการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ โอกาสขึ้นราคาสินค้าจำ�เป็นจนแพงลิบ
อย่างไร้ความยุติธรรม
หมาหมู่
หาพรรคพวกมาช่วยรุมทำ �ร้าย ด้วงทะเลาะกับชัย จึงไปชวนพรรคพวก
คนจนไม่มีทางสู้
ห้าคนมาดักรุมทำ�ร้ายชัยหลังเลิกเรียน
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กิจกรรมที่

เรียนรู้ความเป็นธรรมทางสังคมผ่านสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย (2)

จุดประสงค์
		
		

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าความเป็นธรรมทางสังคมและได้
เรียนรู้ลักษณะของคนที่รักความเป็นธรรมและคนที่เอาเปรียบผู้อ่ืนผ่าน
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.

3.2

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 3.1
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 3.1 มาซ้อมเล่น
ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยํ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
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นิทานเรื่อง “เมล็ดผักของพระราชา”

3.3

จุดประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณสมบัติที่สำ�คัญของผู้นำ�คือต้องมี

		

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำ�ถามกับนักเรียนว่า “ใครชอบกินผักบ้าง”
		 “ผักอะไรที่นักเรียนชอบกินมากที่สุด” เพื่อเกริ่นนำ�เข้าสู่นิทานที่จะเล่าให้
		 นักเรียนฟัง
2. ครูเล่านิทานเรื่อง “เมล็ดผักของพระราชา” ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้
		 • ทำ�ไมเมล็ดผักของจุนจึงไม่งอก ในขณะทีเ่ ด็กคนอืน่ ๆ ถึงมีผกั ต้นใหญ่มาส่งมอบ
			 ในวันตัดสิน
		 • ทำ�ไมพระราชาถึงแจกเมล็ดผักที่ต้มแล้วให้เด็กๆ เอาไปปลูก
		 • นักเรียนคิดว่าจุนแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ อย่างไร
		 • เด็กๆ ที่เคยหัวเราะเยาะจุนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบความจริง
		 • นักเรียนคิดว่าจุนจะเป็นผู้นำ�ที่ดีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
4. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ช่วยกันระดมสมองว่า ผูน้ �ำ ทีด่ คี วรมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไรบ้าง
5. ครูรวบรวมคำ�ตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำ�
6. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียนพร้อมเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า ผู้นำ�ที่ดีอาจไม่จำ�เป็น
		 ต้องเป็นคนตัวใหญ่ที่สุด แข็งแรงที่สุด หรือเรียนเก่งที่สุด แต่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม
		 อันสำ�คัญคือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่ ไม่ทุจริตคดโกง
		 เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง ขณะเดียวกัน ผูน้ �ำ ทีด่ ตี อ้ งมีความอดทนต่อแรงกดดันจาก
		 สังคมหรือสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “เมล็ดผักของพระราชา”
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ปลูกผักกันเถอะ

จุดประสงค์

		

3.4

เพือ่ ให้นกั เรียนมีประสบการณ์เชือ่ มโยงกับเรือ่ ง“เมล็ดผักของพระราชา”กระตุน้
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
		

ครูเชือ่ มโยงถึงเรือ่ งเมล็ดผักของพระราชา อาจโดยการตัง้ คำ�ถามว่า “มีใครเคยปลูกผักบ้าง”
หรือ “ เรามาลองปลูกผักแบบจุนกันดีไหม”
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 5-8 คน) และแจกอุปกรณ์สำ�หรับปลูกผัก ที่สามารถ
เติบโตใน 3 สัปดาห์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อธิบายวิธีการปลูก และวิธีการดูแลผักอย่างละเอียด
มอบหมายแต่ ล ะกลุ่ม ให้ ช่ว ยกั น ดู แ ลผั ก ที่ป ลู ก และจดบั น ทึ ก การเจริ ญ เติ บ โต
เพื่อนำ�มารายงานหน้าชั้นในสัปดาห์ถัดๆ ไป
เน้นยํา้ ให้สมาชิกทุกคนในกลุม่ รับผิดชอบผักทีป่ ลูกร่วมกัน และอย่าให้มกี ารเอาเปรียบกัน
ในกลุ่ม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
เมล็ดพันธุ์ผัก

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพือ่ ให้ผกั เติบโตเต็มที่ จึงจะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังกิจกรรม 3.6 (“แบ่งสรรปันผัก”)
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กรณีศึกษา “จะช่วยใครก่อนดี”

3.5

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนมีประสบการณ์เชือ่ มโยงกับเรือ่ ง“เมล็ดผักของพระราชา”ผ่าน
		

กรณีศกึ ษา ทำ�ให้เข้าใจเรือ่ งความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของส่วนรวม

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
5.
		
		
		
		
		
6.
		
		

ครูอ้างอิงถึงเรื่องเมล็ดผักของพระราชา อาจโดยการตั้งคำ�ถามให้นักเรียนตอบ เพื่อ
ทบทวนความจำ� ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ครูเกริ่นเข้าสู่กรณีศึกษาโดยเล่าให้นักเรียนฟังว่า หลังจากเกิดภัยแล้งทำ�ให้หมู่บ้าน
ต่างๆ ในแคว้นมีความเดือดร้อนในแง่มุม และในระดับแตกต่างกันไป
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 5-6 คน) เพื่ออ่านกรณีศึกษาอย่างละเอียด พร้อมช่วยกัน
ระดมสมองเพื่อตอบคำ�ถามว่า “ถ้านักเรียนเป็นจุน นักเรียนจะช่วยเหลือใครก่อน
และหลังตามลำ�ดับ พร้อมบอกเหตุผล”
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ครูกระตุน้ ให้นกั เรียนในชัน้ ลองคิดวิเคราะห์ในแง่มมุ ต่างๆ ของกรณีศกึ ษาว่า การตัดสินใจ
ของจุนว่าจะช่วยเหลือหมูบ่ า้ นใดก่อน จะสะท้อนเรือ่ งความเป็นธรรมได้อย่างไร เช่น
หากนักเรียนบางกลุ่มตัดสินใจว่า จะช่วยหมู่บ้านดอกบ๊วยก่อนเพราะเป็นบ้านเกิด
ของตน หรือช่วยหมู่บ้านดอกท้อก่อนเพราะจะได้เงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งแต่ละ
ทางเลือกสะท้อนมิตทิ างคุณค่าทีต่ า่ งกัน เช่น ความสัมพันธ์สว่ นตัว หรือการติดสินบน
ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อสังคมโดยรวม
ครูให้นักเรียนลองคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นประชาชนในหมู่บ้านดอกโบตั๋น ซึ่งกำ�ลังมี
ความเดือดร้อนจากการขาดนํ้าดื่มและโรคระบาด นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร ถ้าผู้น�ำ
เอานํ้าไปให้หมู่บ้านอื่นๆ ก่อนทั้งที่หมู่บ้านเหล่านั้นเดือดร้อนเรื่องนํ้าน้อยกว่า

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

กรณีศึกษาเรื่อง “จะช่วยใครก่อนดี”

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนี้เน้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นเรื่องกระบวนการการใช้เหตุผล และ
การไตร่ตรองทางเลือกต่าง ๆ
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 3.5
กรณีศึกษาเรื่อง “จะช่วยใครก่อนดี”
ระหว่างที่จุนจากหมู่บ้านมาใช้ชีวิตอยู่ในวังเพื่อศึกษาวิธีปกครอง และบริหารบ้านเมือง
นัน้ ได้เกิดปัญหาภัยแล้งทั่วแว่นแคว้น พระราชามอบหมายให้จุนลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนจาก
พระองค์ ในการแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนผู้ยากลำ�บาก จากการตรวจสอบสภาพปัญหา จุนพบ
ว่ามีทะเลสาบที่อยู่ห่างจากเมืองไปไม่มาก ซึ่งมีปริมาณนํ้าเพียงพอที่จะช่วยเหลือราษฎรได้ทุก
ครัวเรือนแต่ปัญหาคือ ทางการมีรถขนนํ้าขนาดใหญ่อยู่เพียง 1 คัน จุนจึงจำ�เป็นต้องตัดสินใจ
ว่าจะจัดสรรลำ�ดับความช่วยเหลือหมู่บ้านไหนก่อนหรือหลังอย่างไร
ระหว่างที่กำ�ลังคิดตริตรอง มีบุคคล 3 คน มาขอพบจุนด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
1. เพื่อนของจุนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน มาขอร้องว่า
“นายต้องช่วยหมู่บ้านดอกบ๊วยของเราก่อน ถึงแม้จะยังพอมีนํ้ากินนํ้าใช้ แต่เราไม่มีนํ้า
พอสำ�หรับการเพาะปลูก เพราะผักที่ปลูกไว้ขาดนํ้ามาหลายวันแล้ว ในฐานะคนบ้านเดียวกัน
ข้ายืนยันว่านายต้องให้นํ้าแก่หมู่บ้านดอกบ๊วยก่อนหมู่บ้านอื่น”
2. ผู้ดูแลเรื่องการเก็บภาษีแนะนำ�ว่า
“หมูบ่ า้ นไหนเสียภาษีมากกว่าควรได้นาํ้ ก่อน ตอนนีท้ า่ นเศรษฐีจากหมูบ่ า้ นดอกท้อยินดี
จ่ายให้เรา 1,000 ตำ�ลึงทอง เพื่อกักตุนนํ้าไว้ป้องกันภัยแล้ง ข้าเห็นว่า เราควรรีบช่วยหมู่บ้าน
ดอกท้อก่อน เพื่อจะได้มีทุนมาพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป”
3. ผู้ดูแลด้านสาธารณสุข กล่าวสั้นๆ ว่า
“ตอนนีค้ วามแห้งแล้ง ทำ�ให้เกิดความขาดแคลนอย่างหนักในหมูบ่ า้ นดอกโบตัน๋ ราษฎร
เริ่มล้มป่วย เพราะขาดนํ้าดื่มที่สะอาด ขอโปรดพิจารณาช่วยเหลือด้วยเถิด”
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แบ่งสรร ปันผัก
จุดประสงค์

		
		

3.6

เพือ่ ให้นกั เรียนมีประสบการณ์ตรงเกีย่ วกับคุณธรรมของผูม้ อี �ำ นาจทีต่ อ้ งไม่เลือก
ที่รักมักที่ชังและนำ�ไปสู่แนวทางการหาคำ�ตอบ ในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่จำ�กัดร่วมกัน

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
		
2.
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
6.
		
7.
		
8.
9.

หลังจากรายงานผลการเจริญเติบโตและการดูแลผักในสัปดาห์ที่ 3 (ซึ่งคาดว่า
ผักทั้งหมดจะโตเต็มที่สำ�หรับการเก็บเกี่ยว) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ผักมาวาง
เรียงที่หน้าชั้นเรียน
ครูถามความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เห็นผักที่ตนเองมีส่วนในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
มาถึง 3 สัปดาห์
ครูเรียกชื่อนักเรียนบางคนออกมาหน้าห้องเพื่อรับผักไป โดยให้เหตุผลต่างๆ กันไป
เช่น “ครูตดั สินใจให้ผกั กระถางนีแ้ ก่......... (ชือ่ นักเรียน) เพราะเรียนเก่งทีส่ ดุ ในห้อง”
และเหตุผลทีไ่ ม่เป็นธรรมอืน่ ๆ เช่น เพราะแม่ของนักเรียนคนนัน้ กับครูรจู้ กั กัน เพราะ
เคยช่วยครูถือของ ฯลฯ
เมือ่ นักเรียนออกมารับผัก และกลับไปนัง่ ทีแ่ ล้วให้ครูลองถามนักเรียนในชัน้ ว่า “รูส้ กึ
อย่างไรกับการที่ครูแบ่งผักแบบนั้น” และรอฟังคำ�ตอบ
ครูถามนักเรียนที่ได้รับผักไปว่ารู้สึกอย่างไร
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดว่า การจัดสรรผักที่ช่วยกันปลูกอย่างเป็นธรรม
ควรจะใช้วิธีใด และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำ�เสนอหน้าชั้น
จากข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม ให้ทั้งชั้นเรียนช่วยกันระดมสมองว่าวิธีใด จะเป็นการ
แบ่งสรรปันผัก ที่ทำ�ให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมมากที่สุด
ถามนักเรียนว่า ทำ�ไมถึงรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นธรรมกว่าการที่ครูจัดสรรให้ในตอนแรก
สรุปจากคำ�ตอบของนักเรียน และเชื่อมโยงถึงเรื่องคุณธรรมของผู้มีอ�ำ นาจที่ต้องไม่
เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั คนในสังคมจึงจะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข อาจอ้างอิงถึงกรณีศกึ ษา
		 “จะช่วยใครก่อนดี” ในกิจกรรมก่อนหน้านี้

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนีเ้ ป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ ทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่จะได้ “รูส้ กึ ” ถึงความ
ไม่เป็นธรรม ครูผสู้ อนจึงต้องระมัดระวังไม่ให้กจิ กรรมช่วงต้นสร้างความรูส้ กึ เชิงลบยาวนานเกิน
ไป และต้องให้ความสำ�คัญกับขัน้ ตอนที่ 4 คือการสะท้อนความรูส้ กึ จากประสบการณ์ทไี่ ด้รบั นำ�
ไปสู่การคิดหาวิธีแบ่งสรร ปันผัก ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน ( กึ่ง ) สำ�เร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน ( กึ่ง ) สำ�เร็จรูป

สาระที่  4
กระทำ�อย่างรับผิดชอบ
แนวคิด

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลทีแ่ ตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่
ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน
สมาชิกของทีท่ �ำ งาน และสมาชิกของสังคม ดังนัน้ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ เข้าใจซึง่ กันและกัน
ไม่ละเมิดผูอ้ นื่ และพร้อมยอมรับในการกระทำ�ของตนเองนัน้ สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับ
ผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมี
ความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย

จุดประสงค์
1.
2.
3.
		
4.

เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของการกระทำ�อย่างรับผิดชอบ
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในสังคม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจความสำ � คั ญ ของพลเมื อ งที่ ดี รู้ จั ก หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งที่ ดี
และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีที่ทำ�ให้สังคมดี
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำ�คัญของการเคารพกฎหมาย

เครื่องมือการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สุภาษิต คำ�พังเพย
ละคร
เกม/กิจกรรม
กรณีศึกษา
ไฮกุ

63

กิจกรรมที่
เรียนรูก้ ารกระทำ�อย่างรับผิดชอบ
ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

4.1

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าการกระทำ�อย่างรับผิดชอบและได้เรียนรู้
		
		

ลักษณะของคนทีท่ �ำ หน้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบและคนทีเ่ อาเปรียบไม่รบั ผิดชอบผ่าน
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
		

ครูแบ่งพืน้ ทีบ่ นกระดานดำ�เป็นสองข้าง ข้างหนึง่ เขียนว่า ลักษณะของคนทีท่ �ำ หน้าที่
อย่างรับผิดชอบ ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่เอาเปรียบไม่รับผิดชอบ
ยกบัตรคำ�ที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำ�ดังกล่าวเป็นลักษณะของคนที่ทำ�
หน้าที่อย่างรับผิดชอบหรือลักษณะของคนที่เอาเปรียบไม่รับผิดชอบ
ติดบัตรคำ�ในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำ�ตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำ�ไว้
ตรงกลาง
เมื่อติดบัตรคำ�เสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยคำ�ไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำ�
เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำ�พังเพย และ
สำ�นวนไทยเพือ่ นำ�มาแต่งเรือ่ งสัน้ จากความหมายของสุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ
ครูสรุปบทเรียนและให้ตวั อย่างประโยค เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องการกระทำ�อย่างรับผิดชอบ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1.
2.
		
		

บัตรคำ�สุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
คำ�ถามที่เกี่ยวข้อง
• รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทยเหล่านี้
• วิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นหรือไม่เป็นอย่างทีส่ ภุ าษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทย
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 4.1
กระทำ�อย่างรับผิดชอบ

สุภาษิิต  
คำ�พังเพย
สุกเอาเผากิน

กินตามนํ้า

แพะรับบาป

โยนกลอง

ความหมาย

ทำ�อย่างลวกๆ พอให้เสร็จไป
รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้
โดยไม่ได้เรียกร้อง (ใช้แก่พนักงาน
ผู้มีอำ�นาจ)
รับความผิดโดยตนเองไม่ได้เป็น
คนทำ�

ตัวอย่าง

ต้อมทำ�รายงานส่งครูอย่างลวกๆ เพราะ
ใกล้ถึงกำ�หนดส่งแล้ว

หนูนิ่มมักจะได้ยินคุณพ่อพูดกับเพื่อนๆ
ว่า ในซองเงินเดือนมีเงินที่ไม่รู้ว่าใครให้
มาทุกเดือน
นายมั่ น ไม่ ไ ด้ ฆ่ า คนตาย แต่ ก ลั บ ถู ก
ตำ � รวจจั บ เพราะถู ก เพื่ อ นร่ ว มงาน
ใส่ร้ายว่านายมั่นเป็นคนทำ�
โยนความผิดที่ตนเป็นผู้กระทำ� มานิตโยนความผิดทีต่ วั เองขโมยของไป
ไปให้ผู้อื่น
ให้แม่บ้านที่ไม่รู้เรื่อง
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จับแพะชนแกะ

รำ�ไม่ดีโทษปี่
โทษกลอง

ดินพอกหางหมู
ผักชีโรยหน้า

หนักเอาเบาสู้

ถวายหัว

วัวหายล้อมคอก

การทำ�อะไรอย่างขอไปที จึงขาด เมื่อถูกครูเรียกถามในชั้นเรียน มานิต
ความเรี ย บร้ อ ย สั บ สนวุ่ น วาย ซึ่ ง กำ � ลั ง นั่ ง หลั บ อยู่ จึ ง ตอบคำ � ถาม
ไปหมด
มั่วๆ ด้วยการจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเชื่อม
โยงกัน
ตัวเองทำ�ไม่ถกู แต่โยนความผิดไป พรพิ ม ลทำ � งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไม่
ให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
เสร็จ แต่กลับโทษว่าที่ทำ�งานไม่เสร็จ
เป็นเพราะว่าดวงสมรไม่ช่วย
งานหรื อ ภาระที่ พ อกพู น ขึ้ น
เรื่ อ ยๆ จนยากที่ จ ะสะสางให้
เสร็จได้
การทำ�ดีเพียงผิวเผิน หรือทำ�ดี
เพื่อหลอกให้ผู้อื่นเห็นว่างานนั้น
สำ�เร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
ขยั น ทำ � กิ จ การงานทุ ก ชนิ ด
ไม่เลือกงาน

เมื่อนักเรียนไม่ยอมทำ�การบ้าน ปล่อย
ให้คั่งค้างไว้ ไม่ยอมจัดการให้เสร็จสิ้น
เป็นชิ้นเป็นอันไป
เมื่อครูเดินตรวจสมุดการบ้าน ปานใจ
เปิ ด เฉพาะหน้ า ที่ ทำ � เสร็ จ แล้ ว วางไว้
บนโต๊ะ
นิ ติ ธ รตั้ ง ใจทำ � งานทุ ก ชิ้ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
แม้ต้องทำ�งานจนถึงดึกดื่นทุกวันก็ตาม
ทำ � หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ในการรบปองพลต่ อ สู้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ประเทศอย่างสุดกำ�ลัง โดยไม่คำ�นึงถึง
ชีวิตตนเอง
ป้องกันเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว หลั ง จากมี นั ก เรี ย นถู ก รถชนแล้ ว
โรงเรียนเพิ่งจัดให้มีครูเวรพานักเรียน
ข้ามถนน
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กิจกรรมที่

4.2

เรียนรูก้ ารกระทำ�อย่างรับผิดชอบผ่าน
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย (2)

จุดประสงค์

		
		

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าการกระทำ�อย่างรับผิดชอบและได้เรียนรู้
ลักษณะของคนทีท่ ำ�หน้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบและคนทีเ่ อาเปรียบไม่รบั ผิดชอบผ่าน
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 4.1
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 4.1 มาซ้อมเล่น
ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยํ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
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กิจกรรมที่

สัมมาอาชีพ

4.3

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
2.
		
3.
4.
		
5.
		
6.
7.
		
		
		
		
		
8.
		
		
		
9.

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าห้อง
ให้ตวั แทนจับคูก่ นั ใบ้อาชีพตามบัตรภาพทีไ่ ด้รบั โดยห้ามเอ่ยชือ่ อาชีพนัน้ ๆ ออกมาใน
คำ�ใบ้
เมื่อครบทุกบัตรภาพแล้ว ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนอาชีพขึ้นกระดาน
ระดมสมองภายในกลุ่มว่าแต่ละอาชีพนั้น มีบทบาทหน้าที่อะไร นำ �มาเขียนไว้ต่อ
อาชีพนั้นๆ
แจกกระดาษ เพื่อระดมสมองภายใต้คำ�ถามที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากอาชีพเหล่านี้
ไม่ทำ�หน้าที่ของตนเอง
ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
ครูตั้งคำ�ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละอาชีพกับนักเรียน เช่น
• โตขึ้นใครอยากเป็น..... (นักวิทยาศาสตร์) บ้าง
• ...... (นักวิทยาศาสตร์) ที่นักเรียนรู้จัก
• อาชีพ.... (นักวิทยาศาสตร์) มีหน้าที่อะไร
• คนที่จะเป็น... (นักวิทยาศาสตร์) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
• ถ้าโลกนี้ไม่มี (นักวิทยาศาสตร์).....จะเกิดอะไรขึ้น
ครูสรุปว่า ทุกอาชีพมีความสำ�คัญต่อสังคมเท่าเทียมกัน ไม่มีอาชีพไหนที่ต้อยตํ่า
ตราบใดที่บุคคลในอาชีพนั้นๆ ทำ�หน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และอย่างรับผิดชอบ
หากบุคคลใด ไม่ทำ�หน้าที่ของตนเองก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคม เช่น เป็นหมอ
แต่ปฏิเสธที่จะรักษาคนไข้ที่ยากจน
ครูเปิดเพลง “หนูอยากเป็นอะไร” และแจกเนื้อเพลงให้นักเรียนหัดร้องตาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1. บัตรภาพอาชีพ
2. ซีดเี พลง “หนูอยากเป็นอะไร” พร้อมเนื้อร้อง
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 4.3
เพลง หนูอยากเป็นอะไร
เนื้อร้อง : เรวัติ  พุทธินันทน์/ บุษบา  ดาวเรือง/ นิติพงษ์  ห่อนาค
ทำ�นอง : วิชัย  อึ้งอัมพร
ไกลสุดไกล สุดปลายรุ้ง
ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล
เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่
ฝันถึงสิ่งใด บ้างหนา
หนูหนูเอย หนูน้อย
...ขอถามหนูหน่อย ได้ไหม
...หนูใฝ่หนูฝัน อยากเป็นอะไร
เมื่อหนูโตใหญ่ สิ่งไหน ที่ อยาก เป็น
(ด.ช.1) หนูอยากจะเป็นหมอ
รักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย
ขอให้หนูได้เป็นหมอ ขอให้สมดังใจ
(ด.ญ.1) หนูจะเป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ
ขอให้เป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ
(ด.ช.2) หนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถัง
ที่คันใหญ่ใหญ่
ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัย
(ด.ญ.2) หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้
ขอให้เป็นพยาบาล พูดหวานจับใจ
(ด.ช.3) หนูจะเป็นตำ�รวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้าย
ขอให้ได้เป็นตำ�รวจ เป็นผู้หมวดปืนไว
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิ่งใด
ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน แต่มีอีกอย่าง
ที่สำ�คัญ เหนือสิ่งใดนั้น คือเป็น
ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่
ทำ�สิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอ

คนดี
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ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดี กันดี ไหมเออ ทำ�ดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี
หนูอยากมีแต่คนรักใคร่
จะทำ�สิ่งใด จะคิดอะไร หนูคงได้ดังใจ เสมอ
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดี คงดีนะเออ ทำ�ดีเสมอ ตลอดไป
ถ้า

โตขึ้นไปหนูเป็นคนดี

หนูจะมีแต่คนรักใคร่
จะทำ�สิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดี กันดีไหมเออ ทำ�ดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี
หนูจะมีแต่คนรักใคร่
จะทำ�สิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดีคงดีนะเออ ทำ�ดีเสมอ ตลอดไป
(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี
หนูจะมีแต่คนรักใคร่
จะทำ�สิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ
เป็นคนดีคงดีนะเออ ทำ�ดีเสมอ ตลอดไป
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4.4
ละคร “แม่ค้าส้มตำ�”
กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจถึงการกระทำ�บทบาทหน้าทีต่ ามอาชีพของตนอย่างรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
		
2.
3.
		
		
		
		
		
		
		
4.
5.
		

ครูมอบหมายให้นกั เรียน 1 กลุม่ เตรียมเล่นละครตามบททีม่ อบให้เรือ่ ง “แม่คา้ ส้มตำ�”
โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อฝึกซ้อม
ครูให้นักเรียนแสดงหน้าห้องเพื่อให้เพื่อนในชั้นรับชมพร้อมกัน
หลังจากละครจบ ให้ครูตั้งคำ�ถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับละครที่จบไป
• นักเรียนคิดว่าแก้วเป็นคนอย่างไร และพี่ศรีเป็นคนอย่างไร
• ทำ�ไมพี่ศรีจึงทำ�เช่นนั้น
• หากนักเรียนเป็นแก้ว นักเรียนจะทำ�อย่างที่แก้วทำ�หรือไม่
• หากแม่ค้าส้มตำ�ทุกคนเป็นแบบพี่ศรี จะเกิดอะไรขึ้น
• นักเรียนเห็นด้วยกับทีพ่ ศ่ี รีบอกแก้วว่า “แก้วคงจะเป็นแม่คา้ ไม่ได้” หรือไม่ เพราะเหตุใด
• ถ้านักเรียนเป็นแม่ของแก้ว นักเรียนจะสอนแก้วอย่างไร
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในหัวข้อ “แม่ค้าส้มตำ�ในฝันของเรา”
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ และให้เพื่อนๆ ในชั้นช่วยกันอภิปรายแนวความคิด
ของแต่ละกลุ่ม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทละครเรื่อง “แม่ค้าส้มตำ�”
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เอกสารประกอบ

บทละครเรื่อง “แม่ค้าส้มตำ�”
คำ�บรรยาย : ปีนแ้ี ก้วอายุ 9 ขวบแล้ว ช่วงปิดเทอมแก้วจึงเสนอตัว เพือ่ ช่วยพีศ่ รีทอ่ี ยูบ่ า้ นติดกันไป
		 ขายส้มตำ�ที่ตลาด แก้วตื่นเต้นมากที่จะได้ทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ เธอตั้งใจว่าจะ
		 พยายามเรียนรู้วิธีการทำ�งานทุกๆ อย่างจากพี่ศรี
แก้ว :
พี่ศรี :
		
แก้ว :

พี่ศรีจ๋าเวลาเตรียมผักสด เราต้องแช่นํ้านานเท่าไหร่จ๊ะ
ลูกค้าจะเข้าร้านแล้วแก้วไม่ตอ้ งล้างมากหรอก สะบัดๆ แล้วใส่จานมาเลย (พีศ่ รีพดู ขณะ
ตำ�ส้มตำ�อย่างรีบร้อน)
เอาอย่างนั้นเหรอคะ (แก้วทำ�ท่างงๆ แอบล้างผักนิดหน่อยก่อนจัดใส่จาน)

		 หลังจากลูกค้าเข้ามาใหม่อกี โต๊ะ ลูกค้าสัง่ ลาบไก่ 1 ที่ หลังจากรับรายการสัง่ จากลูกค้า
แล้ว พี่ศรีก็เรียกแก้วเข้ามาช่วยสับเนื้อไก่เพื่อทำ�ลาบไก่ตามที่ลูกค้าสั่ง
แก้ว
พี่ศรี
แก้ว
พี่ศรี

:
:
:
:

พี่ศรี หนูว่าอากาศร้อนไก่มันมีกลิ่นตุๆ แล้วนะพี่ (แก้วพูดหลังจากหยิบไก่มาสับ)
อย่าพูดดังสิแก้ว ไม่เป็นไรหรอกน่า เดี๋ยวพอใส่เครื่องปรุงเข้าไปกลิ่นก็หาย
(หน้าเสีย) อย่าเลยพี่ เดี๋ยวเขาท้องเสียเขาจะมาว่าร้านพี่ได้นะ
(เสียงหงุดหงิด) งั้นแก้วไปคิดเงินโต๊ะ 2 แล้วกัน ตรงนี้พี่จัดการเอง
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แก้วผละจากเขียงมาที่โต๊ะลูกค้า
แก้ว : ทั้งหมด 195 บาทค่ะ
ลูกค้า : (ยื่นสตางค์ให้แก้ว 200 บาท)
แก้ว : ขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะ (ไหว้ 1 ที)
แก้ว :
พี่ศรี :
แก้ว :
พี่ศรี :
แก้ว :
		

(ส่งเงินให้พี่ศรี 200 บาท) ต้องทอนเขา 5 บาทจ้ะพี่
ไม่ต้องทอนหรอก 5 บาทเอง เหลือเศษนิดถือว่าเป็นทิป
(ขมวดคิ้ว) ทอนเขาเถอะพี่ ถ้าเขาตั้งใจจะให้ เขาคงให้เราเองนั่นแหละ
เอานี่ 5 บาท เอาไปทอนซะ แก้วนี่ท่าทางจะเป็นแม่ค้าไม่ได้หรอกนะนี่
วันนีห้ นูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณทีอ่ นุญาตให้หนูมาช่วยงานค่ะ (แก้วไหว้พศ่ี รี
แล้วลากลับบ้าน)

เมื่อกลับถึงบ้าน แก้วสวัสดีแม่
แม่ :
แก้ว :
		
แม่ :
แก้ว :
		

วันนี้ไปขายส้มตำ�เป็นอย่างไรบ้างลูก ซื้อส้มตำ�พี่ศรีมาฝากแม่รึเปล่า
หนูไม่กล้าซื้ออาหารร้านพี่ศรีแล้วค่ะแม่ พี่เขาไม่ล้างผัก แถมยังเอาไก่ที่เสียแล้วมาทำ�
ขายให้ลูกค้าด้วย อีกอย่างที่หนูไม่ชอบเลย คือ ที่เขามั่วไม่ทอนเงินลูกค้าน่ะ
จริงหรือลูก ทำ�ไมศรีเขาถึงทำ�อย่างนั้นนะ
หนูกไ็ ม่เข้าใจค่ะ แต่พเ่ี ขาบอกว่า ถ้าไม่ท�ำ อย่างพีเ่ ขา หนูจะเป็นแม่คา้ ไม่ได้
ทีพ่ ศ่ี รีพดู น่ะ จริงหรือคะแม่?
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กิจกรรมที่

จดหมายจากเด็กชายป๋อง

จุดประสงค์

4.5

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจถึงการกระทำ�บทบาทหน้าทีต่ ามอาชีพของตนอย่างรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเกริน่ ถึงความหมายของ “ฮีโร่” ซึง่ หมายถึงบุคคลทีเ่ ราชืน่ ชมและยึดถือเป็นต้นแบบ
2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมี “ฮีโร่ในดวงใจหรือไม่” พร้อมให้เหตุผล
3. ครูอ่าน “จดหมายจากเด็กชายป๋อง” ช้าๆ และขอให้นักเรียนตั้งใจฟัง
4. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคำ�ถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย
		 • นักเรียนคิดอย่างไรกับจดหมายของเด็กชายป๋องที่ได้ฟังจบไป
		 • นักเรียนคิดว่าเด็กชายป๋องรู้สึกอย่างไรต่อพ่อของเขา เพราะเหตุใด
		 • คนขับรถเมล์ที่ดีแตกต่างจากคนขับรถเมล์ที่ไม่ดีอย่างไร (ครูอาจจดประเด็น
			 บนกระดานดำ� โดยแบ่งเป็นหัวข้อ “คนขับรถเมล์ทด่ี ”ี และ “คนขับรถเมล์ทไ่ี ม่ด”ี
			 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ชัดเจน)
		 • หากพ่อของป๋องเป็นคนขับรถเมล์ที่ไม่รับผิดชอบ จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
		 • นักเรียนคิดว่าจำ�เป็นหรือไม่ทแี่ ต่ละอาชีพต้องมีความรับผิดชอบต่ออาชีพของตน
			 เพราะเหตุใด
5. ให้นักเรียนเขียนข้อความเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นในอนาคต
		 ถ้าโตขึ้นฉันได้เป็น........................................................(อาชีพ)
		 ฉันจะ........................................................................................
		 ฉันจะไม่...................................................................................
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6.
		
		
		
		
		
		
7.
8.
9.

ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพจากอาชีพ “คนขับรถเมล์” เช่น
ถ้าโตขึ้นฉันได้เป็น คนขับรถเมล์
ฉันจะ ขับรถด้วยความระมัดระวังและมีสติ/ มองให้แน่ใจว่าผูโ้ ดยสารขึน้ ลงรถอย่าง
ปลอดภัยก่อนออกรถ/ พูดจากับผูโ้ ดยสารอย่างสุภาพ/ มีนาํ้ ใจกับเพือ่ นร่วมถนน/
อดทนและใจเย็นแม้เวลารถติด/ มองโลกในแง่ดี
ฉันจะ ไม่ ดื่มสุรา/ นอนดึก/ ขาดสติ/ ขับรถเร็ว/ เอาชีวิตของผู้โดยสารมาเสี่ยง/
พูดจาไม่ไพเราะกับผู้โดยสาร/ ขับรถเบียดรถคันอื่น/ ใจร้อน
ครูเน้นว่าให้นักเรียนเขียนสิ่งที่จะทำ� และจะไม่ทำ�ให้มากที่สุดเท่าที่คิดได้
เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ให้ผลัดกันอ่านจนครบทุกคน
ครูขอให้นักเรียนเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจเมื่อโตขึ้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

เรื่อง จดหมายจากเด็กชายป๋อง
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 4.5
จดหมายจากเด็กชายป๋อง
พ่อครับ
วันนี้คุณครูมีการบ้านให้ผมเขียนเรียงความเรื่อง “ฮีโร่ในดวงใจ” เพื่อนๆ บางคนใช้เวลา
นานมากกว่าจะคิดออกว่าจะเขียนถึงใครดี บางคนบอกว่าฮีโร่ของเขาคือไอ้มดแดง บางคนนึกถึง
พระเอกในละคร แต่บุคคลที่ผมนึกถึงในตอนนี้และทุกวันคือคุณพ่อของผมครับ
ผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้บอกกับใคร ๆ ว่าพ่อของผมเป็นคนขับรถเมล์ ทุกเช้าพ่อต้องตื่น
ตั้งแต่ตีสี่เพื่อออกไปทำ�งาน พ่อไม่เคยดื่มเหล้า ไม่เคยนอนดึก พ่อบอกว่าการที่พ่ออยู่หลัง
พวงมาลัย พ่อต้องดูแลชีวิตของผู้โดยสารทุกคนให้ปลอดภัย จะขับรถแบบง่วงๆ หรือขับโดย
ไม่มีสติไม่ได้เด็ดขาด
ผมเคยนั่งรถเมล์ที่พ่อขับหลายครั้ง ผมชอบเวลาพ่อทักทายผู้โดยสารด้วยคำ�พูดที่สุภาพ
และหน้าตาที่ยิ้มแย้ม พ่อไม่ขับรถเร็ว ไม่ปาดซ้ายป่ายขวาเหมือนรถเมล์บางคัน ผมเคยได้ยิน
พ่อคุยกับเพื่อนๆ ที่ขับรถเมล์ด้วยกันว่า “อย่าเอาชีวิตผู้โดยสารมาเสี่ยง” ก่อนออกรถทุกครั้ง
พ่อจะชะโงกดูแล้วดูอีกว่าผู้โดยสารขึ้น หรือลงรถอย่างปลอดภัยแล้ว
พ่อจำ�ได้ไหมครับ ทีผ่ มถามพ่อว่ารูส้ กึ อย่างไรทีข่ บั รถคันใหญ่ทสี่ ดุ บนถนน พ่อตอบผมว่า
เราขับรถคันใหญ่ ก็ต้องมีนํ้าใจที่กว้างใหญ่ตามไปด้วย เราไม่ใช่เจ้าถนนที่จะไปเบียดรถคันอื่น
ที่เล็กกว่า เพราะหากไปเฉี่ยวชนแค่นิดเดียวก็อาจทำ�ให้ผู้โดยสารไปทำ�งานสาย หรือไปโรงเรียน
สายหลายสิบคน
วันไหนทีฝ่ นตก หรือรถติดมากๆ ผมสังเกตเห็นถึงความเหน็ดเหนือ่ ยของพ่อ แต่พอ่ บอก
ว่า คนขับรถเมล์ต้องรู้จักอดทนและใจเย็นต่อเรื่องรถติด เรื่องอากาศร้อน หรือเรื่องความแออัด
ยิ่งวันไหนที่ฝนตก รถติดมากๆ พ่อต้องคอยเตือนตัวเองว่า ผู้โดยสารรถเมล์ทำ�งานเหนื่อย
มาทั้งวัน แถมยังต้องมายืนบนรถเมล์ที่เบียดเสียด พ่อยังดีที่มีที่นั่ง ไม่ต้องยืนโหนเหมือนอีก
หลายๆ คนบนรถ พ่อสอนให้ผมรู้จักมองโลกในแง่ดี ยังมีคนที่ลำ�บากกว่าเราอีกมาก
พ่อครับ ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ ผมแค่อยากบอกพ่อว่า ผมภูมิใจที่พ่อเป็นพ่อของผม
ผมจะทำ�ตัวเป็นคนดีของสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ผมรักพ่อ และอยากบอกพ่อว่า พ่อเป็นทั้งพ่อ เป็นทั้งฮีโร่ในใจผมตลอดไปครับ
											   ป๋อง
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ละคร “แจ้งเหตุเท็จ”

4.6

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำ�คัญของการเคารพกฎหมายและการเป็น
		

พลเมืองดี

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูมอบหมายให้นกั เรียน 1 กลุม่ เตรียมเล่นละครตามบททีม่ อบให้ เรือ่ ง “แจ้งเหตุเท็จ”
		 และให้เวลาล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพื่อเตรียมฝึกซ้อม
2. ครูให้นักเรียนแสดงหน้าห้องเพื่อให้เพื่อนในชั้นรับชมพร้อมกัน
3. หลังจากละครจบ ครูตั้งคำ�ถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
		 • เกิดอะไรขึ้นในละครเรื่องนี้
		 • กรณีของจอยและต๋อม กับกรณีของต้นและยาย มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
		 • นักเรียนคิดว่าจอยเป็นคนอย่างไร
		 • ถ้านักเรียนเป็นต๋อม นักเรียนจะร่วมเล่นสนุกกับจอยด้วยหรือไม่
		 • ถ้านักเรียนเป็นจอยหรือต๋อม นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรหากทราบว่าการเล่นสนุก
			 ของตนเองมีส่วนทำ�ให้ต้นและยายอาจต้องเสียชีวิต
		 • ถ้านักเรียนเป็นต้น หากนักเรียนทราบว่าที่ 191 สายไม่ว่างเพราะมีคนเล่นสนุก
			 นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
		 • หากมีคนชอบเล่นสนุกแบบนีบ้ อ่ ย ๆ การทำ�งานของเจ้าหน้าที่ 191 จะเป็นอย่างไร
		 • ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ 191 นักเรียนจะรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทราบว่า เรือ่ งงูเข้าบ้าน
			 เป็นการแจ้งเหตุเท็จ และคิดว่าต้องมีการลงโทษผู้แจ้งเหตุเท็จหรือไม่ อย่างไร
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมสมองถึงเหตุการณ์หรือการกระทำ�ใดๆ ของเรา
		 ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. นักเรียนนำ�เสนอแนวคิดของกลุ่มตน เพื่อให้เพื่อนในชั้นร่วมแสดงความคิดเห็น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทละครเรื่อง “แจ้งเหตุเท็จ”
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 4.6
บทละคร “แจ้งเหตุเท็จ”
ฉากที่ 1 จอยกับต๋อม
คำ�บรรยาย : ในบ่ายวันเสาร์ที่น่าเบื่อวันหนึ่ง จอยมาเล่นที่บ้านของต๋อม เพราะบ้านของ
				 ทั้งสองคนอยู่ในละแวกเดียวกัน
จอย
ต๋อม
จอย
ต๋อม
จอย
จอย
ต๋อม
จอย

:
:
:
:
:
:
:
:

เบื่อจังเลยต๋อม วันนี้ฝนก็ตก ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้ เราจะทำ�อะไรกันดีล่ะทีนี้
ดูการ์ตูนไหม ฉันว่าน่าจะมีเรื่องสนุกๆ ให้ดูแก้เบื่อได้นะ
ไม่ล่ะ มีแต่เรื่องเดิมมาฉายซํ้าๆ ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลย
หรือจะเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
เครื่องมันเสียน่ะ เล่นไม่ได้อยู่ดี
(นิ่งคิด) ... นึกออกแล้ว เล่นเกมโทรศัพท์ลึกลับดีกว่า เธออยากเล่นไหมล่ะ
มันเป็นยังไง แล้วเราจะโทรไปหาใครเหรอ
เธอคอยดูฉันแล้วกัน (ยิ้มเจ้าเล่ห์)

จอยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดหมายเลข 191
เจ้าหน้าที่ 191 : สวัสดีค่ะ 191 ค่ะ
จอย : สวัสดีค่ะ ช่วยหนูด้วยค่ะ ตอนนี้มีงูตัวใหญ่มากเลื้อยเข้ามาในบ้าน หนูอยู่บ้าน
		 คนเดียวค่ะ พ่อแม่ก็ไม่อยู่
เจ้าหน้าที่ 191 : ใจเย็นๆ นะคะ ช่วยบอกที่อยู่ของหนูด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะรีบส่งเจ้าหน้าที่
		 เข้าไปจัดการให้ ไม่ต้องกลัวนะคะ
จอย : บ้านเลขที่ 12 ซอยจันทร์ส่องแสงค่ะ รีบๆ มาเลยนะคะ
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ต๋อม : จอย นั่นมันบ้านป้าแก้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เหรอ
จอย : (ทำ�เสียงจุ๊ปากใส่ต๋อม)
เจ้าหน้าที่ 191: หนูอยู่ห่างๆ มันไว้นะคะ เจ้าหน้าที่ 191 จะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
จอย : (วางหูโทรศัพท์ แล้วหันมาพูดกับต๋อม) ทีนี้เราไปแอบดูตรงหน้าต่างกันดีกว่า
ต๋อม : เธอเล่นแบบนี้ไม่กลัวโดนตำ�รวจจับเหรอ
จอย : เขาจะรูไ้ ด้ยังไงว่าเป็นเรา เอาน่า สนุกๆ นิดเดียวเอง
ฉากที่ 2 ต้นกับยาย
คำ�บรรยาย : ณ บ้านของต้น ซึ่งอาศัยอยู่กับยายที่เป็นอัมพาต จู่ๆ ต้นก็ได้กลิ่นไหม้ลอยมา
				 จากหลังบ้าน เขาเห็นไฟกำ�ลังลุกลามไปที่ข้าวของต่างๆ เขาจึงร้องตะโกน
				 ขอความช่วยเหลือ
ต้น :
ยาย :
ต้น :
		
ยาย :
ต้น :

ไฟไหม้ๆ ใครก็ได้ช่วยทีครับ ไฟไหม้ (ต้นพยายามหานํ้ามาดับไฟ)
ต้นรีบออกไปจากบ้านเถอะลูก ไม่ต้องห่วงยาย
ผมไม่อยากทิ้งยายนอนอยู่ตรงนี้ รู้แล้วครับ ผมโทรขอความช่วยเหลือ 191 ดีกว่า
(ต้นทำ�ท่ากดโทรศัพท์ แต่โทรเท่าไหร่ก็ได้ยินแค่สัญญาณสายไม่ว่าง)
(ไอแค้ก ๆ) ต้นรีบออกไปนอกบ้านก่อน ไปเดี๋ยวนี้เลย
(กอดยาย) สายไม่ว่างเลยครับยาย ผมจะทำ�ยังไงดี ผมจะทำ�ยังไงดี

ควันคละคลุ้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต้นและยายจึงสลบไป
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ขยะหนึ่งชิ้น

4.7

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เข้าใจความสำ�คัญของพลเมืองทีด่ ี รูจ้ กั หน้าทีข่ องพลเมืองทีด่ ี

		

และการปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ที �ำ ให้สงั คมดี

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นกั เรียนเตรียมขยะอะไรก็ได้มาคนละ 1 ชิน้ (เช่น เปลือกลูกอม ถุงขนมขบเคีย้ ว
		 กล่องนม ฯลฯ)
2. เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนเอาขยะของตนมาโยนทิ้งบนพื้นหน้าห้องเรียน
3. เมือ่ นักเรียนทิง้ ขยะจนครบทุกคนแล้ว ให้ครูตง้ั คำ�ถามกับนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
		 • นักเรียนเห็นอะไรอยู่บนพื้นห้องบ้าง
		 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพื้นห้องเรียนมีสภาพสกปรก
		 • ถ้าต้องเรียนหนังสือในห้องเรียนที่สกปรกเช่นนี้ตลอดวัน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
		 • ขยะชิ้นไหนเป็นของใคร เป็นผลจากอะไร
		 • ในวันหนึ่งๆ นักเรียนได้สร้างขยะขึ้นมาประมาณกี่ชิ้น อะไรบ้าง
		 • นักเรียนเคยทิ้งขยะบนท้องถนนหรือไม่ ทำ�ไมจึงทำ�เช่นนั้น
		 • นักเรียนคิดว่า ถ้ากรุงเทพฯ มีคน 10 ล้านคน ทิ้งขยะบนท้องถนนคนละ 1 ชิ้น
			 กรุงเทพฯ จะมีสภาพอย่างไร
4. หลังจากนัน้ ครูเตรียมถังขยะหรือถุงขยะไว้ทมี่ มุ ห้อง แล้วให้นกั เรียนเดินมาหยิบขยะ
		 ชิ้นที่เป็นของตนเองไปทิ้งให้ลงในถังหรือถุงขยะที่จัดไว้
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำ�ป้ายรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายความหมายของสิ่งที่
		 นักเรียนต้องการสื่อสาร
7. ให้นักเรียนนำ�ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำ�ขึ้น ไปติด ณ จุดต่าง ๆ ในโรงเรียนตามความ
		 เหมาะสม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

กระดาษและอุปกรณ์สำ�หรับทำ�โปสเตอร์รณรงค์
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พลเมืองดีมีอยู่ในเราทุกคน

4.8

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำ�คัญของพลเมืองดีรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี

		

และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีที่ทำ�ให้สังคมดี

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
6.
		

ครูทบทวนบทเรียนจากกิจกรรมอืน่ ๆ ในหมวดนี้ เช่น เรือ่ ง “แม่คา้ ส้มตำ�” “จดหมาย
จากเด็กชายป๋อง” และ “แจ้งเหตุเท็จ”
ให้นักเรียนลองเปรียบเทียบตัวละครต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมว่ามีใครบ้างที่นักเรียน
มองว่าเป็น “พลเมืองดี”
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมสมองว่า “นักเรียนจะเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรบ้าง”
ครูให้นกั เรียนเลือกข้อทีช่ อบมากทีส่ ดุ แล้วช่วยกันวาดภาพในหัวข้อ “พลเมืองดีมอี ยู่
ในเราทุกคน”
ครูเล่าให้นักเรียนฟังสั้น ๆ ถึงที่มาของบทกวีไฮกุ
ครูสอนนักเรียนแต่งบทกวีไฮกุ เพื่อบรรยายภาพวาดของแต่ละกลุ่มโดยเขียน
ฉันทลักษณ์ ต่อไปนี้บนกระดานดำ� (5–7–5 พยางค์)

		J J J J J
		 J J J J J J J
		 J J J J J
				

สระ นํ้า อัน เก่า แก่
เจ้า กบ ตัว หนึง่ กระ โดด ลง
เสียง นํา้ พลัน ดัง จ๋อม
(หมายเหตุ

J = 1 พยางค์)

7. เมื่อวาดภาพและแต่งบทกวีไฮกุเสร็จ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันนำ�เสนอ
		 ผลงานหน้าชั้นเรียน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

• กระดาษสำ�หรับวาดภาพ และอุปกรณ์ระบายสี
• ข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีไฮกุ
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ไฮกุ
ไฮกุ (
, haiku) เป็นบทกวีญี่ปุ่น มีบทบาทมากในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
เนื่องจากบทกวีอื่นมีความยาวมากน้อยต่างกัน และมีบังคับสัมผัสตามหลักฉันทลักษณ์ ทำ�ให้
บทกวีดังกล่าวไม่เหมาะกับการแสดงออกถึงปรากฏการณ์ทางจิต-วิญญาณ และความลึกซึ้ง
ออกมาได้
วิธีการแต่ง
		 บทกวีไฮกุมีเพียงตัวอักษร 3 วรรค ยาว 5-7-5 รวมเป็นตัวอักษรเพียง 17 ตัวเท่านั้น
		 โคลง ไฮกุ ที่มีชื่อเสียงที่สุดบทหนึ่งของญี่ปุ่น
				 สระนํ้า อันเก่าแก่
				 เจ้ากบตัวหนึ่งกระโดดลง
				 เสียงนํ้าพลันดังจ๋อม
		 ผู้แต่ง : บะโช มัทสึโอะ (ฺBashoo Matsuo)
ไฮกุ มีพื้นฐานคือ เรียบง่าย และ ดั้งเดิม จึงไม่ยึดติดกับแบบแผน ไม่มีข้อจำ �กัด
ไหลเรือ่ ยตามธรรมชาติ สัน้ กระชับทีส่ ดุ ตรงทีส่ ดุ และเป็นไปอย่างฉับพลัน ตามสภาวะสัจจะล้วนๆ
เรียบง่ายและตรงความรูส้ กึ ออกมาจากใจของกวี โดยปราศจากอุปสรรคขวางกัน้ แสดงความงาม
ความเศร้า ความสงบ ความปิติ ความเก่าแก่ เปลือยเปล่าอยู่ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่น ในวินาที
แห่งการสร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ที่ไฮกุได้ถือกำ�เนิดขึ้น
จิตวิญญาณของกวีไฮกุ ได้ถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาและมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิเต๋า
และนิกายเซนอย่างที่สุด
ประวัติไฮกุ
ไฮกุ ม าจากบทกวี ดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ่ น ที่ เ รี ย กว่ า ไฮไคขเร็ ง ะ ต่ อ มาในสมั ย เอโดะ
ท่านปรมาจารย์ มะสึโอะ บะโช (ค.ศ. 1644-1694) ได้ขัดเกลาและสร้างแบบแผน ซึ่งต่อมาใน
สมัยเมจิได้มกี ารเรียกการประพันธ์ในแบบนีว้ า่ ไฮกุ ปัจจุบนั มีชาวญีป่ นุ่ ทีน่ ยิ มแต่งไฮกุถงึ 10 ล้าน
คน และชาวต่างประเทศที่รักการแต่งไฮกุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งในหมู่ชาวไทย
เอกสารอ้างอิง

ไฮกุ http://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%84%E0%B8% AE%E0%B8%81% E0%B8%B8
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“ครูทถ่ี กู ต้องมีอยูใ่ นโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยูเ่ หมือนกับ
ดวงประทีปทีส่ อ่ งสว่างให้คนเดินถูกทาง”
ท่านพุทธทาส

สาระที่  5
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

แนวคิด

การดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ถือว่าเป็นแบบอย่างทีด่ ี ทีค่ วรถือปฏิบตั ิ
การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัด
และรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำ�คัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำ�ให้เกิดการ
ดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย

จุดประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของความพอเพียง การพอใจ และการรู้ประมาณ
ในตนเอง
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำ�คัญของการประกอบการงานสุจริต รู้คุณค่าของการ
หาเลี้ยงชีพโดยสุจริต
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการมีความสุขที่แท้จริง โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้าวของ
เงินทองเท่านั้น

เครื่องมือการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สุภาษิต คำ�พังเพย
ละคร
นิทาน
วาดภาพ
งานประดิษฐ์

89

กิจกรรมที่

เรียนรูก้ ารเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย
จุดประสงค์

		

5.1

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและ
ได้เรียนรูล้ กั ษณะของความพอเพียงผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
7.
		

ครู แ บ่ ง พื้ น ที่ บ นกระดานดำ � เป็ น สองข้ า ง ข้ า งหนึ่ ง เขี ย นว่ า ลั ก ษณะของคนที่
ประหยัด มัธยัสถ์ ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย
ยกบั ต รคำ � ที่ เ ตรี ย มมาให้ นั ก เรี ย นในห้ อ งตอบว่ า คำ � ดั ง กล่ า วเป็ น ลั ก ษณะของ
คนที่ประหยัด มัธยัสถ์ หรือลักษณะของคนที่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย
ติดบัตรคำ�ในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำ�ตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำ�ไว้
ตรงกลาง
เมื่อติดบัตรคำ�เสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
สุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยคำ�ไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำ�
เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำ�พังเพย และ
สำ�นวนไทยเพือ่ นำ�มาแต่งเรือ่ งสัน้ จากความหมายของสุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ
ครูสรุปบทเรียนและให้ตวั อย่างประโยค เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพย และสำ�นวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1.
2.
		
		

บัตรคำ�สุภาษิต คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
คำ�ถามที่เกี่ยวข้อง
• รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทยเหล่านี้
• วิธกี ารในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นหรือไม่เป็นอย่างทีส่ ภุ าษิต คำ�พังเพย หรือสำ�นวนไทย
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เอกสารประกอบ กิจกรรมที่ 5.1
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

สุภาษิิต  
คำ�พังเพย
กระเฌอก้นรั่ว

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ตำ�นํ้าพริก
ละลายแม่น้ำ�
มือห่างตีนห่าง

ความหมาย

ตัวอย่าง

ใช้ เ งิ น อย่ า งสุ รุ่ ย สุ ร่ า ย ไม่ รู้ จั ก มีนาได้คา่ ขนมมาเท่าไหร่กเ็ อาเงินไปซือ้
เก็บออม
ของเล่นจนหมด ทำ�ให้มีนาไม่เคยมีเงิน
เหลือไว้เก็บออม
เมษาหยอดกระปุ ก วั น ละห้ า บาท
เก็บเล็กผสมน้อย
ทุกวัน ผ่านไปหนึ่งปีเมษาสามารถซื้อ
รถจักรยานด้วยเงินออมของตัวเอง
ลงทุนไปโดยได้รับผลตอบแทน โต้ ง จั ด งานวั น เกิ ด ใหญ่ โ ตโดยใช้ เ งิ น
ไม่คุ้มค่า
ทั้งหมดที่มีอยู่
ผูท้ สี่ ะเพร่า ประมาทเลินเล่อ หรือ จ๋ า ทำ� งานได้ เ งิ น เดื อ นมาเท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่
ผู้ที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
เคยพอ เพราะจ๋าใช้จ่ายกับเรื่องไร้สาระ
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เห็นช้างขี้
ขี้ตามช้าง
นกน้อยทำ�รัง
แต่พอตัว

ทำ � เลี ย นแบบคนใหญ่ ค นโต ตุ๊เห็นตั้มซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็ไปซื้อ
เพื่อเอาหน้าบ้างทั้งที่ตนเองไม่มี บ้าง ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองไม่ได้มเี งินมากเท่าตัม้
อำ�นาจหรือทรัพย์สินพอที่จะทำ�
อย่างเขาได้
รู้จักพอประมาณ
ฟางตัดสินใจใช้รถยนต์คันเก่าไปก่อน
เพราะไม่อยากสร้างหนี้ที่ไม่จำ�เป็น

ถี่ลอดตาช้าง
ห่างลอดตาเล็น

ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ลงทุ น ลงแรงไปมากแต่ ไ ด้ ผ ล
ตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มค่า

จมไม่ลง
กินนํ้าไม่เผื่อแล้ง

คนที่ฟุ้งเฟ้อจนเคยตัว
มีสิ่งมีค่าใดก็ใช้หมดในทันที ไม่
คิ ด เก็ บ ไว้ เ ผื่ อ ขาดแคลนในวั น
ข้างหน้า

จ้อยไม่ยอมทำ�ประกันอุบัติเหตุ เพราะ
เสียดายเงิน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถควํ่า
จ้อยต้องเสียทัง้ ค่าซ่อมรถ และค่ารักษา
พยาบาลหมดไปหลายหมื่น
ยิ้มขับรถทั่วกรุงเทพ เพื่อหาซื้อทุเรียน
หมอนทองมารับประทาน
อ๋องตกงานมาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยัง
อดไม่ได้ที่จะออกไปรับประทานอาหาร
แพงๆ นอกบ้านทุกวัน
ส้มโอใช้เงินเดือนจนหมดทุกเดือน ทำ�ให้
ไม่มีเงินเก็บ เมื่อส้มโอล้มป่วย จึงไม่มี
เงินพอจะรักษาตัว
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5.2

เรียนรู้การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย (2)

จุดประสงค์

		

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำ�ว่าการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและ
ได้เรียนรูล้ กั ษณะของความพอเพียงผ่านสุภาษิต คำ�พังเพย และสำ�นวนไทย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.

แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 5.1
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 5.1 มาซ้อมเล่น
ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยํ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต
คำ�พังเพยและสำ�นวนไทย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
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นิทานเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน”

5.3

จุดประสงค์ เพือ่ ปูพน้ื ฐานให้นกั เรียนเข้าใจถึง แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง

		

ไม่หลงหรือยึดติดกับความหรูหรา ฟุ่มเฟือย

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำ�ถามกับนักเรียนเพื่อดึงความสนใจ เช่น “นักเรียนทราบไหม
		 ลิงส่งเสียงร้องอย่างไร” “ลิงในความคิดของนักเรียนมีนิสัยอย่างไร”
		 “นักเรียนรู้จักลิงชนิดใดบ้าง” ฯลฯ เพื่อเกริ่นนำ�เข้าสู่นิทาน
2. ครูเล่านิทานเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน” ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ให้นักเรียนตอบคำ�ถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
		 • ในนิทานเรื่องนี้ มีตัวละครสำ�คัญๆ คือใครบ้าง แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร
		 • นักเรียนชอบตัวละครตัวใดมากที่สุด เพราะอะไร
		 • ตัวละครที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุดคือใคร เพราะอะไร
		 • ถ้านักเรียนเป็นยุกยิก นักเรียนจะเอากล้วยและมะพร้าวทั้งหมดไปแลกกับกำ�ไล
			 ข้อมือขนนกอินทรีของตุ้มเม้งหรือไม่ เพราะอะไร
		 • การที่ลิงบาบูนทั้งหลายมัวแต่โอ้อวดของสวยงามที่แลกมา ทำ�ให้เกิดอะไรขึ้น
		 • นักเรียนคิดว่า ถ้าผูเ้ ฒ่าเคราขาวไม่กล่าวตักเตือน จะเกิดอะไรขึน้ กับหมูบ่ า้ นบาบูน
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก
		 นิทานเรื่องหมู่บ้านบาบูน
5. ครูรวบรวมคำ�ตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่มและเขียนขึ้นบนกระดานดำ�
6. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียนพร้อมเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน”
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เห็ดมหาภัย

5.4

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจโทษของความโลภ และการประกอบการงานทีไ่ ม่สจุ ริต
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน” ซึ่งอยู่กันอย่างสงบสุขและอย่างพอเพียง
2. ครูอ่านเรื่อง “เห็ดมหาภัย” ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. ให้นักเรียนตอบคำ�ถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
		 • ทำ�ไมตุ้มเม้งจึงอยากทำ�ธุรกิจขายเห็ด
		 • ทำ�ไมยุกยิกจึงปฏิเสธที่จะทำ�ธุรกิจกับตุ้มเม้ง
		 • ทำ�ไมเด่นดวงถึงยอมรับเชื้อเห็ดจากตุ้มเม้งมาเพาะในถํ้าของตน
		 • ถ้านักเรียนเป็นเด่นดวง นักเรียนจะร่วมทำ�ธุรกิจเห็ดกับตุม้ เม้งหรือไม่ เพราะอะไร
		 • การกระทำ�ของเด่นดวง ส่งผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคมอย่างไรบ้าง
		 • นักเรียนคิดว่าการที่ลิงบาบูนตัดสินใจทำ�ลายเห็ดสีแดงทั้งหมด เป็นความคิดที่
			 ถูกต้องหรือไม่
		 • นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเห็ดสีแดงเหล่านี้ถูกนำ�ไปขายที่หมู่บ้าน
			 ชิมแปนซี
		 • ถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านบาบูน นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาที่
			 เหมือน หรือต่างจากนี้อย่างไร
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า นักเรียนได้เรียนรู้ หรือได้ข้อคิด
		 อะไรบ้างจากนิทานเรื่อง “เห็ดมหาภัย”
5. ครูรวบรวมคำ�ตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่มและเขียนขึ้นบนกระดานดำ�
6. ครูสรุปจากคำ�ตอบของนักเรียนพร้อมเชือ่ มโยงสูช่ วี ติ จริง (เช่น การทีบ่ างคนตัดสินใจ
		 ค้ายาเสพติดเพราะหวังรวยทางลัด)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “เห็ดมหาภัย”

95

5.5
นํ้าครึ่งแก้ว
กิจกรรมที่

จุดประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถมองเชิงบวกถึงสิง่ ทีต่ นมีและรูส้ กึ พอใจในสิง่ ทีต่ นมีอยู่
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
2.
		
3.
		
4.
		
		
		
		
		
5.
		
		
6.
		
7.
		

ครูให้นักเรียนมองดูนํ้าที่มีอยู่ครึ่งแก้ว แล้วตั้งคำ�ถามว่า “นักเรียนมองเห็นอะไร”
ครูเขียน 2 ประโยคต่อไปนีบ้ นกระดาน “มีนาํ้ เหลือตัง้ ครึง่ แก้ว” และ “นํา้ หมดไปแล้ว
ตั้งครึ่งแก้ว” และให้นักเรียนในห้องยกมือว่าตนรู้สึกตรงกับประโยคใด
ครู นั บ จำ � นวนของนั ก เรี ย นที่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แต่ ล ะประโยค และเขี ย นจำ � นวนบน
กระดานดำ�
ครูอธิบายความหมายของทฤษฎี “นํ้าครึ่งแก้ว” ให้นักเรียนฟัง พร้อมอธิบายว่า ความสุข
และความทุกข์ของคนเราส่วนหนึง่ เกิดจากวิธกี ารมองโลก หากเราเลือกทีจ่ ะมองส่วน
ที่ขาด เช่น ทำ�ไมเราจึงไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเพื่อนๆ ย่อมทำ�ให้เราเกิดความทุกข์
ในขณะที่หากเราเลือกมองสิ่งที่เรามีอยู่ เช่น เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เรามี
โอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ จะทำ�ให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของเรา
ครูให้นกั เรียนแต่ละคนใช้เวลาในการคิด และเขียนความรูส้ กึ ลงในกระดาษ ในหัวข้อ
“เป็นตัวฉันนี้ดีอย่างไร เพราะอะไร” อย่างน้อยคนละ 5 ข้อ พร้อมบรรยาย
รายละเอียดของแต่ละข้อ ให้เวลาในการคิดและเขียน 20 นาที
ครูให้นกั เรียนแต่ละคนเลือกข้อทีต่ นชอบทีส่ ดุ เกีย่ วกับตัวเอง 1 ข้อ และอ่านให้เพือ่ น
ในชั้นฟัง
หลังจากทุกคนผลัดกันอ่านจนครบ ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อได้
คิดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง และเน้นยํ้าให้นักเรียนจดจำ�ความรู้สึกนี้ไว้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
แก้วนํ้า 1 ใบ
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กิจกรรมที่

วาดภาพ “เป็นตัวฉันนี้ดียังไง”

5.6

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกพอใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
		
3.
4.
5.
		

ครูกล่าวเชื่อมโยงถึงกิจกรรม 5.5 เพื่อเน้นยํ้าว่านักเรียนทุกคนมีคุณค่าในตนเอง
ครูให้นกั เรียนนึกย้อนถึงสิง่ ทีน่ กั เรียนชอบหรือภาคภูมใิ จเกีย่ วกับตนเอง แล้วสะท้อน
ความรูส้ กึ นัน้ ออกมาเป็นภาพวาด (เช่น ช่วยพ่อแม่ท�ำ งาน ไม่เอาเปรียบคนอืน่ มีเพือ่ นเยอะ
ตั้งใจเรียน ได้เล่นกีฬาได้ดี ฯลฯ) พร้อมเขียนคำ�บรรยายภาพสั้นๆ
ครูให้นักเรียนวาดภาพ และระบายสีตามจินตนาการของตน
ครูทบทวนวิธีการแต่งบทกวีไฮกุ และให้นักเรียนแต่งบทกวี เพื่อบรรยายภาพ
เมื่อใกล้หมดชั่วโมง ขออาสาสมัครที่วาดภาพเสร็จแล้วออกมาแสดงผลงานพร้อม
อธิบายความหมายของภาพให้เพื่อนๆ ได้รับฟัง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

กระดาษและอุปกรณ์ระบายสี

ข้อเสนอแนะ

ครูควรให้ความสำ�คัญกับความหมาย และความตั้งใจในการสื่อความหมายด้วยภาพ
และคำ�กลอนมากกว่าความสามารถทางศิลปะ หรือความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียน
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นิทานเรื่อง “ช่างสลักหิน
กับแก้วสารพัดนึก”

5.7

จุดประสงค์ 	 ให้นักเรียนเข้าใจถึงความสุขแท้ท่เี กิดจากการทำ�หน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์
		

และความสุขเทียม อันเกิดจากความอยากมี อยากเป็นที่ไม่สิ้นสุด

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1.
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
4.
		
5.
6.
		
		
7.

ครูเกริ่นนำ�ถึงเรื่องความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่นักเรียนได้นำ�เสนอในกิจกรรม
ก่อนหน้านี้ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่นิทาน
ครูเล่านิทานเรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก” และพยายามดึงนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในนิทานที่กำ�ลังเล่า เช่น เมื่อถึงช่วงที่เป็นเสียงของแก้วสารพัดนึก ให้ครู
เรียกชื่อนักเรียนบางคน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้กล่าวว่า “สารพัดนึก สารพัดคิด
ท่านได้สิทธิ์นั้น เดี๋ยวนี้”
เมื่อนิทานจบให้นักเรียนตอบคำ�ถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
• ช่างสลักหินใช้แก้วสารพัดนึกไปกี่ครั้ง แต่ละครั้งทำ�ให้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรบ้าง
• ทำ�ไมการมีบ้านหลังใหญ่จึงทำ�ให้ช่างสลักหินมีความสุขเพียงไม่กี่วัน
• ทำ�ไมการได้เป็นเจ้าชายทีม่ ขี า้ ราชบริพารมากมาย จึงยังไม่ท�ำ ให้ชา่ งสลักหินมีความสุข
• ทำ�ไมการเป็นพระอาทิตย์ทม่ี ลี �ำ แสงเผาผลาญได้ทกุ สิง่ จึงยังไม่ท�ำ ให้ชา่ งสลักหินมีความสุข
• ทำ�ไมการเป็นเมฆที่ดลบันดาลนํ้าฝนได้ จึงยังไม่ทำ�ให้ช่างสลักหินมีความสุข
• ทำ�ไมการเป็นภูผาที่สูงสง่า จึงยังไม่ทำ�ให้ช่างสลักหินมีความสุข
• ในท้ายที่สุด ช่างสลักหินพบว่าการเป็นอะไรจะทำ�ให้เขามีความสุขที่สุด
ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ช่วยกันระดมสมองว่า นักเรียนได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากนิทาน
เรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก”
ครูรวบรวมคำ�ตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำ�
ครูตั้งคำ�ถามกับนักเรียนว่า นักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับช่างสลักหิน
หรือไม่ เช่น เมื่อได้ของบางอย่างมาก็ทำ�ให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราว จากนั้นก็รู้สึกอยากได้
ของอย่างอื่นต่อๆ ไปไม่สิ้นสุด
ครูให้นกั เรียนลองคิดถึงผลร้ายของการอยากได้อนั ไม่สนิ้ สุด ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ จริง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

นิทานเรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก”
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สีเทียนที่ไม่ได้ใช้

5.8

จุดประสงค์ 	 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูเกริ่นถามนักเรียนว่า “ใครชอบระบายสีบ้าง” และ “ใครชอบใช้สีเทียนบ้าง”
2. ครูถามต่อว่า “ใครเคยใช้สีเทียนจนหมดแท่งบ้างหรือไม่ เพราะอะไร”
3. ครูหยิบสีเทียนแท่งสั้น ๆ ขึ้นมาให้นักเรียนดู และถามว่า “เมื่อสีเทียนถูกใช้จนเหลือ
		 แท่งเล็ก ๆ เท่านี้ นักเรียนทำ�อย่างไร”
4. ครูเทสีเทียนแท่งสั้น ๆ ลงบนโต๊ะ แล้วเกริ่นว่า จะเป็นการน่าเสียดายแค่ไหนที่เรา
		 ต้องทิ้งสีเหล่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์
5. ครูสอนนักเรียนถึงวิธที ห่ี ลอมสีเทียนรูปทรงแปลกตาขึน้ ใหม่ จากสีเทียนแท่งสัน้ ๆ ดังนี้
		 • นำ�สีเทียนมาหั่นหรือขูด ลงในภาชนะที่เตรียมไว้
		 • นำ�ภาชนะที่บรรจุสีเทียนไปตั้ง หรือลนไฟจนเนื้อสีหลอมละลายเป็นของเหลว
			 (ห้ามคน)
		 • ทิ้งไว้จนสีเทียนแข็งตัวอีกครั้งแล้วจึงค่อย ๆ แกะออกจากพิมพ์
		 • นักเรียนจะได้มีสีเทียนรูปทรงแปลกตา เก็บไว้ใช้ได้อีกในกิจกรรมต่อ ๆ ไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

		 •
		 •
			
		 •

สีเทียนที่ไม่ได้ใช้
ภาชนะโลหะ (อาจใช้ฝากระป๋อง หรือฝาขวดนํ้าแบบจีบ ประยุกต์ได้ตามความ
เหมาะสม)
เทียนไขสำ�หรับหลอมสี

กิจกรรมละคร

101

เรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
แนวคิด

บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” เป็นการบูรณาการแนวคิดจากสาระการเรียนรู้
ทัง้ 5 สาระ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำ�อย่าง
รับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง อันเป็นค่านิยมหลักในการต่อต้านคอร์รัปชัน
นอกจากนั้น การใช้ละครเป็นสื่อการเรียนรู้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชัน้ เรียน และเป็นการสร้างเวทีให้นกั เรียนได้ประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากบทเรียน
ในการทำ�งานร่วมกัน โดยนักเรียนแต่ละคนจะสามารถดึงศักยภาพ หรือความถนัดของตนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับงาน เช่น การแสดง การร้องเพลง การเต้น การประดิษฐ์ และออกแบบ ฯลฯ

จุดประสงค์
1.
		
2.
		

เพือ่ ตอกยํา้ และบูรณาการทุกสาระการเรียนรูผ้ า่ นเรือ่ งราวและกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ที่สนุกสนาน และให้ข้อคิด
เพือ่ ให้นกั เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นชีวติ จริง ผ่านภารกิจทีต่ อ้ งกระทำ�
ร่วมกัน
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ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
		
2.
3.
4.
		
		
5.

ครูเริม่ ต้นด้วยการเล่าเรือ่ งจากบทละคร “การผจญภัยของฟ้าใส” ให้นกั เรียนฟังตัง้ แต่
ต้นจนจบ
ครูให้นกั เรียนตอบว่า ตัวแสดงทัง้ หมดในเรือ่ งมีใครบ้าง แต่ละตัวละครมีนสิ ยั อย่างไร
ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ทำ�ละครของห้องจากบทละครเรือ่ งการผจญภัยของฟ้าใส
ครูอธิบายถึงกระบวนการทำ�ละครว่า นักเรียนทุกคนต้องมีสว่ นร่วมในกระบวนการนี้
และไม่ใช่เฉพาะเรือ่ งการแสดงเท่านัน้ แต่รวมถึงการร้องเพลง การเต้นประกอบ
การทำ�ฉาก การเตรียมอุปกรณ์ ฯลฯ
ครูเขียนตารางดังต่อไปนี้ขึ้นบนกระดาน

ตัวละคร

1. ฟ้าใส
2. ธิดาแห่งท้องทะเล
3. พ่อมดดำ�
4. วาฬน้อย
5. ชาวบ้านทะเลลึก (7 คน)
6. กลุ่มผู้บรรยาย
7. กลุ่มร้องเพลง
8. กลุ่มเต้นประกอบเพลง
9. กลุ่มฉากและอุปกรณ์

จำ�นวน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
7 คน
3 คน
10 คน
5 คน
10 คน

นักแสดง
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6. ครูให้นักเรียนเสนอตัวว่าใครมีความถนัดในด้านไหน หรืออยากแสดงในบทใด
		 และเขียนชื่อบนกระดาน
7. ครูแจกบทให้นกั เรียนทีเ่ สนอตัวเพือ่ ไปฝึกซ้อมสำ�หรับการทดสอบบทในสัปดาห์ถดั ไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”

ข้อเสนอแนะ

เนือ่ งจากบทละครมีความยาวค่อนข้างมาก ครูสามารถปรับเรือ่ งผูแ้ สดง ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมได้
มากขึ้น โดยเฉพาะบทของฟ้าใสที่มีหลายฉาก จึงน่าจะมีผู้แสดงในบทนี้มากกว่า 1 คน เป็นต้น
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กิจกรรมที่ 2

ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่ 2: ทดสอบบท)
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1.
2.
		
3.
4.
5.

ครูให้นักเรียนที่ต้องการทดสอบบทออกมาแสดงหน้าชั้น (ทีละบท)
นักเรียนในห้องลงมติเลือกผู้แสดงที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำ�หรับแต่ละบท และเขียน
ชื่อบนกระดาน
เมื่อได้ผู้แสดงครบแล้ว ครูอธิบายถึงกระบวนการในสัปดาห์ถัดๆ ไป จนถึงวันแสดง
ครูสอนนักเรียนทั้งชั้นร้องเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำ�นาจเงิน”
ครูมอบบทให้ผู้แสดงได้ใช้ฝึกซ้อมต่อไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1. บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” สำ�หรับผู้แสดงทุกคน
2. เนื้อเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำ�นาจเงิน”
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กิจกรรมที่ 3

ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่ 3: ซ้อมอ่านบทร่วมกันและทบทวนความเข้าใจในเนื้อหา)
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นกั เรียนซ้อมอ่านบทร่วมกันทีละฉาก ตัง้ แต่ตน้ จนจบ โดยอาจแบ่งให้แต่ละกลุม่
		 อ่านบทของแต่ละตัวละครที่ไม่ซํ้ากัน
2. ครูถามนักเรียนในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับบทละคร เช่น
		 • จากบทละครเรือ่ งการผจญภัยของฟ้าใส นักเรียนชอบและไม่ชอบฉากไหน เพราะอะไร
		 • หญิงชราที่ฟ้าใสเจอ แท้จริงแล้วคือใคร
		 • ทำ�ไมพ่อมดจึงได้จำ�แลงกายมาอยู่ที่หมู่บ้านทะเลลึก
		 • ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้าน นักเรียนจะหลงเชื่อพ่อมดหรือไม่ เพราะอะไร
		 • ถ้านักเรียนเป็นฟ้าใส นักเรียนจะลงไปยังปราสาทใต้ทะเล เพือ่ ช่วยชาวบ้านหรือไม่
		 • ทำ�ไมธิดาแห่งท้องทะเลถึงขอให้ฟ้าใสช่วยดูแลไข่มุกวิเศษ
		 • เมื่อพ่อมดยุยงให้ฟ้าใสขโมยไข่มุกวิเศษ ฟ้าใสตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร
		 • ถ้านักเรียนเป็นฟ้าใส นักเรียนจะตัดสินใจแบบเดียวกันหรือไม่
		 • เมื่อธิดาแห่งท้องทะเลให้ฟ้าใสขอพรจากไข่มุกวิเศษได้ 1 อย่าง ฟ้าใสขออะไร
			 เพราะอะไร
		 • เรื่องการผจญภัยของฟ้าใส สอนอะไรนักเรียนบ้าง
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม และเตรียมการตามบทบาทที่ตนได้รับ เช่น
		 • กลุ่มเล่นละคร (ซ้อมบท)
		 • กลุ่มร้องเพลง (ซ้อมร้องเพลง)
		 • กลุ่มเต้นรำ�ประกอบเพลง (ซ้อมเต้นรำ�)
		 • กลุม่ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (ทำ�รายการอุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็นต้องใช้ในการแสดง
			 โดยประยุกต์จากวัสดุที่เตรียมให้)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1. บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” สำ�หรับครู
2. เนื้อเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำ�นาจเงิน”

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกิจกรรมละครนี้เป็นกิจกรรมสุดท้าย ให้ครูพยายามเชื่อมโยงเรือ่ งราว
ในละครเข้ากับค่านิยมทัง้ 5 คือ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรม
ทางสังคม กระทำ�อย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง
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กิจกรรมที่ 4

ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่ 4: ร่วมกันทำ�ฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก)
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มจัดทำ�ฉากนำ�เสนอความคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ
		 ให้เพื่อนในชั้นฟัง
2. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ และช่วยกันผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยครูเป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

วัสดุส�ำ หรับผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น กระดาษโปสเตอร์ สีโปสเตอร์ กระดาษย่นสี
สายรุง้ เชือกฟาง แผ่นโฟม ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

หากสิ่งที่นักเรียนเสนอไม่สามารถผลิตได้จากวัสดุที่เตรียมให้ ครูอาจแนะนำ�ให้นักเรียน
ผลิตอุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ที่ไม่ต้องซื้อหา
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กิจกรรมที่ 5

ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่ 5:ซ้อมใหญ่)
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนซ้อมใหญ่ โดยเน้นให้ทุกคนทำ�หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด
2. ครูให้คำ�ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่นักเรียนกระทำ�หรือแก้ไขเองไม่ได้
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กิจกรรมที่ 6

ละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่ 6: วันแสดง)
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม

ครูพานักเรียนไปชั้นอนุบาลเพื่อให้แสดงละคร

for the teacher

โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล

ขอขอบคุณ
o ทีป่ รึกษาโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ท่านเจ้าคุณ พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ)
คุณหญิงอัมพร มีศขุ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
นายมีชยั วีระไวทยะ
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายภิญโญ ทองชัย
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา
ศ. ดร. สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำ�
นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ
นางอุษา ถนอมพงษ์พนั ธ์
นายวีระศักดิ์ ขุขนั ธิน
นายชาญชัย พิณทุเสน

o คณะกรรมการดำ�เนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

รศ. ดร. จุรี วิจติ รวาทการ
ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบตุ ร
ผศ. ดร. วุฒเิ ทพ อินทปัญญา
รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร. ศุทธนา วิจติ รานนท์
นางสาวพิมพ์ร�ำ ไพ พันธุว์ ชิ าติกลุ
นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ
นางจิตราภา หิมะทองคำ�
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางสาวสตพร มุทาพร
นางแก้วตา ประภาโส
นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

o ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่อต้านคอร์รปั ชัน  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ. ดร. จุรี วิจติ รวาทการ
ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบตุ ร
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ดร. ศุทธนา วิจติ รานนท์
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสทุ ธิ์
นายวันชัย วงศ์มชี ยั

o ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
ผศ. ดร. อัชกร วงศ์ปรีดี
ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

o ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิตสือ่
1.
2.
3.
4.
5.

นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ
นางสาวศรรวริศา เมฆไพบูลย์
นายสันติ แต้พานิช
นายจิตรการ แก้วถิน่ คอย
นายประชา วิทยาเรืองเดช

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายบรรจง เวียงพล
นางสาวสุจนิ ตนา ภาวสิทธิ์
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์
นายธีระพจน์ คำ�รณฤทธิศร
นายคณิศร ทับทิม
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
นายศุภนิมติ เทียมบุญกิจ
นางสาวณัฐพร อาจหาญ
นายสุธรรมะ ธรรมศักดิ์
นายขุนกลาง ขุขนั ธิน

o ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ รณรงค์และ
   การประชาสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. สมชาติ วิศษิ ฐชัยชาญ
นายคงชลัช เครืออยู่
นายวรัตต์ วิจติ รวาทการ
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล
นายสันติ แต้พานิช
นายชาญชัย พิณทุเสน
นายวิเชียร เจษฎากานต์
นายฉัตรชัย เชือ้ รามัญ
พระมหาพงษ์นรินทร์
นางสาวนันทวรรรณ คงอริยะทรัพย์

o ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก
รศ. กรรณิการ์ วิจติ รสุคนธ์
รศ. ดร. ธร สุนทรายุทธ
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิรริ ตั น์เรขา
นางสาวนวลปรางค์ สนิทพันธุ์
นางศีลดา รังสิกรรพุม
นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว

o ภาพประกอบและภาพถ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เรณู ปัญญาดี
นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)
นายปัฎฐวัจน์ เฟือ้ งเพ็ชร
นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์
นายฐิตภิ ทั ร มงคลชู
นางสาวสมัญญา สุทธิกาญจน์

o สือ่ การเรียนการสอนประกอบหลักสูตร

- เพลง หนูอยากเป็นอะไร และ อำ�นาจเงิน
อนุเคราะห์โย บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)

