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และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย



กล่าวนำา

 เด็ก และเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าย่ิงของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน

ในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำาคัญต่อการ

กำาหนดทิศทางของสังคมในอนาคต  ดังน้ันจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถควบคู่ไป

กับการมีคุณธรรม  จริยธรรมในจิตใจ  เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  มี

ความสุข  เป็นสังคมแห่งความดีงาม  โดยมีครูและโรงเรียนทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะ

ความดีต้ังแต่วัยเยาว์
 

 การจัดทำาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  สำาหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็นโครงการท่ีคำานึงถึงผลในระยะยาว  ด้วยความหวังว่า เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซ่ือสัตย์   ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง  และรักความเป็นธรรม  อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึก

ใหเ้ยาวชนไทยเตบิโตเปน็คนทีม่ศีกัดิศ์ร ีเชือ่มัน่ในความสจุรติ  กลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง   และ

ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปช่ัน และการโกงทุกประเภท 
 

 ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นน้ี  จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานครเป็นสังคม

ท่ีมีความย่ังยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำานึกแห่งความดีงาม  

และขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมมือกันสร้างสรรค์เพ่ือกรุงเทพมหานครของเราทุกคน 

 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  



กล่าวนำา

นางทยา  ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กล่าวนำา

จดหมายถึงคุณครู

คุณครูที่รักคะ
 

 ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับดิฉัน

ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความสำาคัญ

สำาหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริงของครูคือการ

ได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำาเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียน

ไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
 

 หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลัก

ของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

      
จุรี  วิจิตรวาทการ

   ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย



เพลง“โตไปไม่โกง”

จิตสำานึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ห้าข้อห้าคำาแค่ทำาให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเอง

*ข้อ1ซื่อสัตย์ข้อ2รับผิดชอบ

ข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียง

ข้อ5ทำาเพื่อส่วนรวม...แค่นี้ทำาง่ายไม่ยากเลย~ย

**เป็นคนดีเราจะไม่คดโกง

คนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดี

เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้

จะเป็นคนดี“โตไปไม่โกง”

(ซำ้า*,**)

***ลาล้าลาโตไปไม่โกง(ซำ้า4ครั้ง)

###



กล่าวเกริ่น

 หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง”มุ่ง หล่อ หลอม ปลูก ฝัง ให้ เด็ก เติบโต เป็น 

ผู้ใหญ่ ที่ มี คุณภาพ เปี่ยม ไป ด้วย ค่า นิยม และ คุณสมบัติ ที่ พึง ปรารถนา เช่น ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  

การมี จิต สาธารณะ และ มี ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม รวม ทั้ง มี ความ รัก ใน ความ ถูก ต้อง  

และ เป็น ธรรม โดย ยึด หลัก ความ พอ เพียง ใน การ ดำาเนิน ชีวิต ซึ่ง จะ เป็น พื้น ฐาน ที่ ขาด เสีย มิได้  

ใน การ สร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อ การ ทุจริต ประพฤติ มิ ชอบ และ ต่อ การ เอา รัด เอา เปรียบ ผู้ อื่น สังคม  

และ ประเทศ ชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อ พัฒนา กระบวนการ เรียน รู้ ให้ รู้จัก อยู่ ร่วม กับ ผู้ อื่น  อย่าง สันติ บน พื้น ฐาน ของ 

       ความ  ถูก ต้อง และ เป็น ธรรม

2.  เพื่อ สร้าง จิตสำานึก คุณธรรม ของ นัก เรียน ให้ ไม่ เห็น แก่ ตัว ไม่ เอา เปรียบ ผู้ อื่น รู้จัก  

      จำาแนก ชั ่ว ดี  สามารถ แยกแยะ ความ ผิด และ ความ ถูก ต้อง เพื ่อ เป็น ภูมิคุ ้มกัน  

      ต่อ  ปัญหา ทุจริต คอร์รัปชัน

3.  เพื่อ พัฒนา ให้ นักเรียน มี คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ ได้แก่ ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  

  การ มี จิต สาธารณะ การ รู้ รับ ผิด ชอบ และ มี วินัย และ รัก ความ พอ เพียง

4.  เพื่อ พัฒนา สมรรถนะ ใน การ คิด และ มี วิจารณญาณ ใน การ แก้ไข ปัญหา ของ นัก เรียน  

      ให้ คิด เป็น และ ปฏิบัติ อย่าง ถูก ต้อง กล้า หาญ และ มี คุณธรรม



ความซื่อสัตย์สุจริต

Honestyand
Integrity

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

Sufficiencyand
Moderation

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

Fairnessand
Justice

กระทำาอย่างรับผิดชอบ

Responsibilityand
Accountability

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่ง พัฒนา นักเรียน ให้ มี คุณลักษณะ

 อัน พึง ประสงค์ สร้าง นิสัย ให้ นักเรียน รัก ความ ถูก ต้อง และ ความ เป็น ธรรม เพื่อ เป็น ภูมิคุ้มกัน 

ต่อ ปัญหาการทุ จริต คอร์รัปชัน ไม่ ทุจริต ไม่ โกง ไม่ ยอมรับ และ รังเกียจ พฤติกรรม ทุจริต  

และการ โกง ทุก รูป แบบ

การมีจิตสาธารณะ
GreaterGood

andpublicspirit
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สาระที่1
ความซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำาคัญและจำาเป็น ไม่ว่าจะ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝัง 

และสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์

สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง 

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะการกระทำาที่ซื่อสัตย์สุจริต

 2. เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของสว่นตวั สว่นรวม และไมเ่อาของสว่นรวมมาเปน็ 

  ของส่วนตัว

 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลดีของความซื่อสัตย์สุจริต และโทษของการทุจริต



เครื่องมือการเรียนรู้
 1. สุภาษิต

 2. ละคร

 3. นิทาน

 4. เกม/กิจกรรม

 5. กรณีศึกษา

 6. งานประดิษฐ์



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าความซื่อสัตย์สุจริตและได้เรียนรู้

  ลักษณะของคนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความคดโกงผ่านสุภาษิต คำาพังเพย 

  และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแบ่งพื้นที่บนกระดานดำาเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่ซื่อสัตย์ 

  สุจริต ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนคดโกง

 2. ยกบตัรคำาทีเ่ตรยีมมาใหน้กัเรยีนในหอ้งตอบวา่ คำาดงักลา่วเปน็ลกัษณะของคนซือ่สตัย์

  หรือคนคดโกง

 3. ติดบัตรคำาในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำาตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำาไว้

  ตรงกลาง

 4. เมื่อติดบัตรคำาเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทยคำาไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำา 

  เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ 

 5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำาพังเพย และ

  สำานวนไทยเพ่ือนำามาแต่งเร่ืองส้ันจากความหมายของสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 6. แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ

 7. ครสูรปุบทเรยีนและใหต้วัอยา่งประโยค เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของสภุาษติ 

  คำาพังเพย และสำานวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรคำาสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 2. คำาถามที่เกี่ยวข้อง

  • รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำาพังเพย หรือสำานวนไทยเหล่านี้

  • วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ปน็หรอืไมเ่ปน็อยา่งทีส่ภุาษติ คำาพงัเพย หรอืสำานวนไทย

  

เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตผ่านสุภาษิต
คำาพังเพยและสำานวนไทย

กิจกรรมที่ 1.1
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สุภาษิิต

คำาพังเพย

ความหมาย ตัวอย่าง

คดในข้อ

งอในกระดูก

มีสันดานคดโกง ชอบเอารัด      

เอาเปรียบผู้อื่น

ยงชัยเป็นข้าราชการที่มีนิสัยขี้ โกง  

มักจะหาประโยชน์จากอำานาจหน้าที่

และขูดรีดชาวบ้านในทุกโอกาสที่ทำาได้

ช้างตายทั้งตัว

เอาใบบัวปิด

ความชั่วหรือความผิดร้ายแรง

ที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไร

ก็ไม่มิด

นายดำาโกงเงินคนในหมู่บ้านมานาน    

ในที่ สุ ดคนทั้ งหมู่ บ้ านก็ รู้ และแจ้ ง   

ตำารวจจับ

ซื่อกินไม่หมด

คดกินไม่นาน

คนที่ดี คนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ 

การงาน ก็จะมีกินมีใช้ตลอด

ไป ส่วนไม่ซื่อสัตย์ คิดคดโกง  

เมื่อถูกจับได้ก็จะไม่ได้รับความ

เชื่อถืออีกต่อไป

แววดาวเป็นคนซื่อสัตย์  ในขณะที่       

แววเดือนชอบยักยอกเงินบริษัท ทำาให้

มีเงินใช้มากกว่า ในที่สุด แววเดือนก็ถูก

จับได้ และให้ออกจากงาน

ตกนำ้าไม่ไหล

ตกไฟไม่ไหม้

คนดตีกอยูใ่นทีค่บัขนัอยา่งไรกไ็ม่

เป็นอันตราย

สุ ด า ถู ก เ พื่ อ น ก ลั่ น แ ก ล้ ง จ น ถู ก 

ตำารวจจับ แต่ในที่สุดก็มีคนมาเป็น

พยานให้จนพ้นผิด

ต่อหน้ามะพลับ

ลับหลังตะโก

คนกลับกลอก ต่อหน้าพูดอย่าง

หนึ่ง แต่พอลับหลังกลับทำาอีก

อย่างหนึ่งในทางที่ตรงข้ามกัน

แหวนมั กชมก้ อ ย ว่ า ส วย  น่ า รั ก               

แต่ลับหลังกลับนินทาก้อยว่าที่สวยขึ้น

เพราะไปทำาศัลยกรรมมา

หมวดซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารประกอบกิจกรรมที่1.1
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นำ้ากลิ้งบนใบบอน

เ ป็ น ค น ก ลั บ ก ล อ ก  โ ล เ ล  

เชื่อถือไม่ได้

ต้นถูกจับได้ว่าขโมยของ แต่ก็พูดหา 

เหตุผลจนรอดตัวมาได้

ปั้นนำ้าเป็นตัว

ผู้ที่ โกหกหรือแต่งเรื่องขึ้นมา 

หลอกผู้อื่นให้หลงเชื่อ

เด็กเลี้ยงแกะโกหกชาวบ้านว่าหมาป่า

มากินลูกแกะ ทั้งๆ ที่ไม่มีหมาป่าสักตัว

ปากว่าตาขยิบ

พดูอยา่งหนึง่ แตท่ำาอกีอยา่งหนึง่ 

(ปากกับใจไม่ตรงกัน)

นอ้ยบอกนอ้ง ๆ  วา่บหุรีเ่ปน็อนัตรายตอ่

สุขภาพ แต่น้อยกลับสูบเสียเอง

มะกอกสามตะกร้า

ปาไม่ถูก

ผูท้ีพ่ดูจากตลบตะแลงกลบักลอก 

เอาตวัรอดโดยคำาพดูอยา่งลืน่ไหล 

เป็นที่ไม่น่าไว้ใจ

โด่งบอกต่ายว่ามาสายเพราะรถติด     

แต่พอต่ายรู้ว่าโด่งมาทางเรือ  โด่งก็

แก้ตัวว่า รถติดตอนเดินทางมาลงเรือ

ยกเมฆ

กุเรื่อง แต่งเรื่อง หรือคาดเดาเอา

เองโดยไม่มีหลักฐาน

ประกอบบอกว่าเห็นสายทองหยิบ

เงินจากโต๊ะสมศักดิ์ไป ทั้งๆที่วันนั้น        

สายทองไปทำางานต่างจังหวัด

เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

หาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก

การงานที่ทำาหรือทุจริตในหน้าที่

การงาน

สำาลีเป็นตำารวจปราบปรามยาเสพติด 

แต่กลับเอายาที่จับได้มาขายเสียเอง

หน้าซื่อใจคด

แสดงท่าทีว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์

แต่ในใจกลับคิดหาหนทางที่จะ

คดโกง

เจ้ านายคิดว่ าสุขุม เป็นคนไว้ ใจได้   

หารู้ไม่ว่าสุขุมแอบขโมยของจากร้าน

ไปขายทุกวัน

นกสองหัว

คนที่ เข้าข้างทั้ งสองฝ่ายเพื่อ

ประโยชน์ตนเอง

สม้เอาความลบัของตาลมาเลา่ใหตุ้ม้ฟงั 

และเอาเรือ่งไมด่ขีองตุม้ไปเลา่ใหต้าลฟงั
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าความซื่อสัตย์สุจริต และได้เรียนรู้ 

  ลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความคดโกงผ่านคำาสุภาษิต 

  คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 1.1

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเรื่องสั้นที่แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 1.1 มาซ้อมเล่น

  ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยำ้าความเข้าใจความหมายของคำาสุภาษิต

  คำาพังเพย และสำานวนไทย

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 

กิจกรรมที่

เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านสุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย(2)

1.2
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของส่วนตัวส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูพานักเรียนออกไปเดินบริเวณนอกโรงเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้สังเกต
  สิ่งของต่างๆ ที่คนทั่วไปต้องใช้ร่วมกัน
 2. เมื่อกลับเข้ามาในห้องเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-10 คน
 3. ครูอธิบายกติกาการเล่นเกม โดยให้แต่ละกลุ่มไปตั้งแถวอยู่หลังห้อง ทุกคนในกลุ่ม 
  จะต้องวิ่งออกมา เพื่อเขียนคำาตอบบนกระดานตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้แล้ว กลุ่มไหนที่ 
  เขียนได้มากที่สุด กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ มีเวลาให้ 3 นาที
  • คำาถาม “เมื่อออกไปข้างนอก นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่เป็นของส่วนรวม”
 4. เมื่อหมดเวลาให้นับจำานวนคำา และประกาศทีมผู้ชนะ ให้ครูเชื่อมโยงคำาตอบ เช่น 
  ไฟฟ้า หากที่บ้านเปิดไฟทิ้งไว้ นักเรียนต้องมาช่วยกันปิดแต่เมื่อนักเรียนเห็นไฟฟ้า 
  ริมถนนเปิดท้ิงไว้ นักเรียนต้องมาแจ้งผู้ใหญ่ เพ่ือให้ผู้ใหญ่แจ้งต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ต่อไปหรือเห็นท่อประปาแตก นักเรียนก็ควรแจ้งผู้ใหญ่
 5. ครูสรุปจากคำาตอบของนักเรียน พร้อมอธิบายสิ่งที่เป็นของส่วนรวม นักเรียนไม่ควร 
  นำามาเป็นของส่วนตัวแต่จำาเป็นต้องช่วยกันดูแลรักษา เพราะของส่วนรวมน้ัน มีประโยชน์
  ต่อตัวนักเรียนและคนอ่ืนๆ ด้วย และนักเรียนก็เป็นเจ้าของร่วมกับคนอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษขนาดโปสเตอร์ จำานวนเท่ากลุ่มที่แบ่ง
 2. กระดาษกาว

 3. ปากกาเมจิก

กิจกรรมที่
อะไรคือส่วนตัวส่วนรวม 1.3
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงผลของความไม่ซ่ือสัตย์ การเอาของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว 

  รวมถึงการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1.  ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถามกับนักเรียนว่า  “ในป่ามีสัตว์อะไรอยู่บ้าง”  

  “สัตว์อะไรในป่าท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุด” เพ่ือเกร่ินนำาเข้าสู่นิทานท่ีจะเล่าให้นักเรียนฟัง

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “สิงโตสำานึกผิด” ตั้งแต่ต้นจนจบ  

 3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้

  • ทำาไมสิงโตถึงอยากเอาอาหารของสัตว์ในหมู่บ้านไปแลกกับปีศาจแดง 

  • ถ้านักเรียนเป็นสิงโต นักเรียนจะทำาแบบนี้หรือไม่

  • นักเรียนคิดว่า สิ่งที่สิงโตทำาเป็นความผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด

  • นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนๆของสิงโต นักเรียนจะให้อภัยสิงโตหรือไม่ 

   เพราะเหตุใด

  • ตัวนักเรียนเอง สามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์อย่างไรได้บ้าง

 4. ครูสรุปจากคำาตอบของนักเรียน พร้อมเชื่อมโยงสู่การใช้ชีวิตในสังคมว่า การที่ผู้นำา 

  ใช้อำานาจหน้าท่ีเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตนน้ัน เป็นความไม่ซ่ือสัตย์ หรือความคดโกง 

  อันจะนำามาซึ่งความเสื่อมเสียให้ทั้งแก่ตัวเองในท้ายที่สุด 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “สิงโตสำานึกผิด” 

กิจกรรมที่
สงิโตสำานกึผดิ 1.4
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ของร่วมกับผู้อ่ืนและคำานึงถึงการเกิดประโยชน์

  สูงสุดของการใช้ส่ิงของน้ันๆ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนแบ่ง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน พร้อมกับแจกอุปกรณ์การวาดรูป ทั้งนี้อาจ 

     จะบอกให้นักเรียนเตรียมของเหลือใช้ภายในครอบครัว มาประกอบภาพวาดท่ีจะได้รับ 

  มอบหมายให้ทำาในครั้งนี้

 2. ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับเรื่อง“สิงโตสำานึกผิด” โดยให้นักเรียนสามารถ 

  สร้างสรรค์รูปสัตว์ต่างๆ ได้ตามจินตนาการ

 3. หลังจากที่นักเรียนวาดรูปเสร็จแล้ว ให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันแต่งนิทานต่อจาก 

  นทิานทีฟ่งัไปเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ ภายใตแ้นวคดิเรือ่งความซือ่สตัย ์การใชข้องสว่นรวม 

  รว่มกบัผูอ้ืน่ รวมไปถงึผลรา้ยของการเกดิทจุรติคอรร์ปัชนั ใหเ้วลาแตง่นทิานประกอบ 

  ภาพวาด กลุ่มละ 10 นาที 

 4.  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมภาพประกอบ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษสำาหรับวาดรูป และอุปกรณ์ระบายสี

 

กิจกรรมที่
สิงโตสำานึกผิด(2)

1.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลดีของการซื่อสัตย์และผลร้ายของการไม่ซื่อสัตย์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1.  ครูอ่านเรื่อง “ของขวัญสำาหรับแม่”

 2. เมื่ออ่านจบแล้วตั้งคำาถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย

  • นักเรียนคิดอย่างไรกับบทความดังกล่าว

  • ถ้านักเรียนเป็นพริ้มและกัปตัน นักเรียนจะให้ของขวัญแด่แม่ได้โดยวิธีใดบ้าง

  • นักเรียนคิดว่า ถ้าหากพริ้มและกัปตันขโมยของขวัญมาให้แม่ แม่จะรู้สึกอย่างไร  

   ดีใจหรือไม่

  • นักเรียนคิดว่า ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ อย่างไร

  • ประสบการณ์ของนักเรียนที่มีต่อเรื่องของความซื่อสัตย์

  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ของขวัญสำาหรับแม่”

กิจกรรมที่ 1.6
ของขวัญสำาหรับแม่
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“ของขวัญสำาหรับแม่”

 ณ สวนหลังบ้าน สองคนพี่น้อง พริ้มและกัปตันกำาลังคุยกันถึงงานวันเกิดแม่ที่ใกล้เข้ามา

ทุกที  สองคนพี่น้องกำาลังคิดว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญแก่แม่ดี 

 พริ้มพูดว่า “กัปตัน น้องจะให้อะไรเป็นของขวัญแม่ พี่ยังคิดไม่ออกเลย” 

 กัปตันน้องเล็กส่ายหน้า “นั่นนะซิ ไม่รู้ว่าวันเกิดปีนี้แม่อยากได้อะไร” 

ทั้งสองช่วยกันคิดจนถึงเวลาทานอาหารเย็นก็ได้ยินเสียงแม่เรียก 

 “พริ้ม พาน้องไปล้างมือ เตรียมตัวกินข้าวเย็นได้แล้ว เดี๋ยวพ่อกลับมา เราจะได้กินข้าว

กันเลย”

  “วันนี้พ่อทำางานเป็นยังไงบ้างจ๊ะ” แม่ถามในโต๊ะอาหาร “แล้วลูกสองคนล่ะ วันนี้             

ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง” 

 “วันนี้หนูได้ออกไปพูดหน้าชั้นเกี่ยวกับการทำาความดีด้วยค่ะ” พริ้มตอบแม่ 

 “วันนี้ผมก็ได้ปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ด้วยครับ สนุกมากๆ เลยครับ” 

แต่สองพี่น้องก็ไม่มีใครกล้าที่จะถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญ 

 เช้าวันเกิดแม่ พริ้มและกัปตันตื่นแต่เช้าตรู่ ช่วยแม่ยกอาหารไปตักบาตรหน้าบ้านก่อน

จะไปโรงเรียน 

 ระหว่างทางไปโรงเรียน ทั้งสองปรึกษากันว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญ สำาหรับแม่ในตอน

เย็นดี 

 “เราสองคนเอาเงินค่าขนมมารวมกัน แล้วช่วยกันนับว่ามีเงินอยู่เท่าไร” พริ้มเสนอ 

 “พี่พริ้ม ผมนับแล้ว เรามีเงิน 100 บาทครับ” 

        “งั้นเราไปดูของขวัญให้แม่ที่ร้านขายของขวัญกันเถอะ”สองพี่น้องจูงมือกันไป  

      “กัปตัน เราต้องข้ามถนนท่ีทางม้าลายนะ พ่ีเพ่ิงเรียนมา ถ้าเราไม่ข้ามท่ีทางม้าลาย เราก็ต้อง 

ข้ามที่สะพานลอยคนข้าม หรือไม่ก็ต้องรอสัญญาณไฟแดง ไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกรถชนได้”  

เอกสารประกอบกิจกรรมที่1.6
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 เม่ือมาถึงร้านค้าท้ังสองเดินสำารวจจนท่ัวร้านเพ่ือหาของขวัญท่ีแม่น่าจะชอบ “พ่ีพร้ิม ดูซิ 

กระเป๋าใส่เงินสวยจังเลย แม่ต้องชอบแน่เลยครับ” 

 “ราคาเท่าไรล่ะน้อง” “ตั้ง 150 แน่ะ พี่พริ้ม ทำาไงดีล่ะ” 

 “นั่นนะซิ ทำาไงดี” สองพี่น้องช่วยกันคิด ขณะนั้นเอง 

 “พี่พริ้มหรือเราจะแอบหยิบไป ไม่มีใครเห็นเราหรอก ตอนนี้ในร้านก็ไม่มีใคร” 

 “จะดีเหรอกัปตัน” 

 “แต่เราต้องมีของขวัญให้แม่นะครับ” พริ้มและกัปตันเดินวนรอบชั้นวางของ                             

มองกระเปา๋เงนิทีอ่ยากซือ้ใหแ้ม ่สองคนพีน่อ้งชว่ยกนัคดิ ในทีส่ดุ กต็ดัสนิใจรว่มกนัวา่ “เราสอง

คนอย่าหยิบของคนอื่นเลยดีกว่า” 

 “พีว่า่ ถา้แมรู่ว้า่เราขโมยมากค็งไมด่ใีจ” สองคนพีน่อ้งจงึตดัสนิใจกลบับา้น  ดว้ยใบหนา้

ที่เศร้าสร้อย

 เมื่อมาถึงบ้าน ทั้งคู่ก็เข้าไปช่วยแม่ทำางานตามปกติ พริ้มในฐานะที่เป็นพี่คนโต   ช่วยแม่

กรอกนำ้าใส่ตู้เย็น และเป็นผู้ช่วยทำากับข้าว รวมถึงช่วยแม่เก็บผ้าหลังบ้าน ส่วนกัปตันแม้จะยัง

เลก็อยู ่กพ็ยายามทีจ่ะแบง่เบาภาระของแมแ่ละพีส่าว ดว้ยการเกบ็จานขา้วและแกว้นำา้ทีต่นเอง

ใช้แล้วมาวางในที่ล้างจาน 

 จนกระทัง่ถงึเวลาทานขา้วเยน็ แมถ่ามวา่ “ทำาไมวนันีล้กูสองคนดเูงยีบๆ ไปนะ เกดิอะไร

ขึ้นหรือเปล่า” สองคนพี่น้องเกี่ยงกันให้อีกคนเป็นคนตอบ 

 ในที่สุดพริ้มจึงบอกกับแม่ไปว่า “ ลูกสองคนไม่มีของขวัญให้แม่เลยค่ะ หนูกลัวว่าแม่จะ

เสียใจ” 

 แม่ยิ้มและตอบว่า “ของขวัญไม่จำาเป็นหรอกลูก แค่หนูสองคนเป็นคนดี ช่วยแม่ทำางาน

บ้าน  รู้หน้าที่ของตัวเอง ตั้งใจเรียนหนังสือ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูก” 

 สองคนพี่น้องจึงถามแม่ว่า “จริงเหรอคะแม่”  “จริงเหรอครับแม่” 

 “จริงซิจ๊ะ แค่ลูกเป็นคนดี ไม่ไปลักเล็กขโมยของใคร ไม่ทำาเรื่องเดือดร้อนให้ใคร 

แม่ก็ดีใจแล้วจ้ะ” แม่ตอบ 

 สองคนพี่น้องมองหน้ากัน ต่างก็คิดในใจว่า “เกือบไปแล้วเรา”
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“ครูสร้างคนคนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐเดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย











สาระที่2
การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด
 การอยูร่ว่มกนัของสมาชกิในสงัคมหนึง่นัน้ ตอ้งอาศยัความเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ความเขา้ใจซึง่

กนัและกนั รวมทัง้การทีส่มาชกิในสงัคมคดิและทำาเพือ่สว่นรวม รูจ้กัการใหเ้พือ่สงัคม ไมเ่หน็แก่

ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่  และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของคนที่มีจิตสาธารณะ

 2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัว และเห็นโทษของความเห็น 

  แก่ตัว และการทุจริต

 3. รู้จักคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจอาสาสมัคร  

  ช่วยเหลือผู้อื่น (ความเสียสละทำาให้สังคมน่าอยู่ นำ้าเอยนำ้าใจ)

 4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และความสำาคัญของการดูแลสมบัติของส่วนรวม

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. สุภาษิต

 2. ละคร

 3. นิทาน

 4. แผ่นภาพ

 5. บทบาทสมมติ

 6. เกม/กิจกรรม 

 7. กรณีศึกษา



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการมีจิตสาธารณะและได้เรียนรู้
  ลักษณะของคนท่ีทำาเพ่ือส่วนรวมและคนทำาเพ่ือตัวเอง ผ่านสุภาษิต คำาพังเพย 
  และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแบ่งพ้ืนท่ีบนกระดานดำาเป็นสองข้าง ข้างหน่ึงเขียนว่า ลักษณะของคนท่ีมีจิตสาธารณะ 
  ส่วนอีกข้างหน่ึงเขียนว่า ลักษณะของคนท่ีเห็นแก่ตัว
 2. ยกบัตรคำาท่ีเตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำาดังกล่าวเป็นลักษณะของคนท่ี
  มีจิตสาธารณะหรือคนเห็นแก่ตัว
 3. ติดบัตรคำาในข้างท่ีนักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำาตอบท้ังสองข้างให้ครูติดบัตรคำา
  ไว้ตรงกลาง
 4. เม่ือติดบัตรคำาเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ
  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทยคำาไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำา 
  เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ 
 5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำาพังเพย และ
  สำานวนไทยเพ่ือนำามาแต่งเร่ืองส้ันจากความหมายของสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย
 6. แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเร่ืองหน้าช้ันและถามความเห็นจากเพ่ือนๆ
 7. ครูสรุปบทเรียนและให้ตัวอย่างประโยค เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของสุภาษิต
  คำาพังเพย และสำานวนไทยมากข้ึน โดยเช่ือมโยงกับเร่ืองการมีจิตสาธารณะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรคำาสุภาษิตและคำาพังเพย
 2. คำาถามที่เกี่ยวข้อง
  • รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำาพังเพย หรือสำานวนไทยเหล่านี้
  • วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ หรอืไมเ่ปน็อยา่งทีส่ภุาษติ คำาพงัเพย หรอืสำานวนไทย
 

กิจกรรมที่
เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิต
คำาพังเพยและสำานวนไทย

2.1
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สุภาษิิต

คำาพังเพย

ความหมาย ตัวอย่าง

จระเข้ขวางคลอง

ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้

ผู้อื่นทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

สะดวก

ในที่ประชุม วิชัยมักจะยกมือประท้วง

ไปเสียทุกเรื่องจนทำาให้การประชุมไม่

คืบหน้า

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว

คิดหาหนทางเอาตัวรอดแต่เพียง

ผู้เดียว

เมื่ อ เห็ น ว่ า อ าหารบนโต๊ ะมี น้ อย             

สมหมายจึงรีบทานให้อิ่มเสียก่อนที่คน

อื่นๆ จะลงมา

ทองไม่รู้ร้อน

เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้ง

สะเทือน

สายใจรู้แล้วว่างานกลุ่มมีปัญหาและ

อาจเสร็จไม่ทันเวลา แต่ก็ยังนั่งเล่นเกม

อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อน

ปิดทองหลังพระ

ทำาความดโีดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

หรือหวังให้ใครเห็น

ทุกว ันว ิน ัยมาถึงโรงเร ียนก่อนใคร          

จ ึ ง ท ำ า ค ว ามสะอาดกระดานด ำ า                  

ในห้องเรียนแต่เช้า 

มือไม่พาย

เอาเท้ารานำ้า

นอกจากไม่ช่วยทำางานให้เกิด

ประโยชน์แล้ว ยังคอยแต่จะขัด

ขวางผู้อื่นให้ทำางานเสร็จช้าลง

ไปอีก

ดาวไม่ช่วยเดือนทำางานบ้าน แถมยัง

เดินเตะเศษผงที่กวาดไว้จนฟุ้งกระจาย

หมวดการมีจิตสาธารณะ
เอกสารประกอบกิจกรรมที่2.1
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รู้หลบเป็นปีก

รู้หลีกเป็นหาง

การที่คนเราเอาแต่ตัวเองให้รอด

ปลอดภัยโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะ

เป็นอย่างไร

น้อยหน่าบอกว่า ตัวเองไม่เกี่ยว ไม่รู้

ไม่เห็นเรื่องแจกันแตก ให้แม่ไปถาม

น้อยโหน่งดู

เสี้ยมเขาควาย

ให้ชนกัน

ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะ

วิวาทกัน 

เต้ยชอบยุยงให้นักเรียนห้อง ก. และ

นักเรียนห้อง ข. ทะเลาะกันเพราะเห็น

เป็นเรื่องสนุก

อย่าหาเหาใส่หัว

อย่าหาความลำาบากมาใส่ตนเอง

หรือเอาเรื่องของคนอื่นมาทำาให้

ตนเองเดือดร้อน

ส้มเช้งเห็นเพื่อนชกต่อยกันแต่ก็ไม่ไป

บอกครู เพราะไม่อยากเดือดร้อน

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น

เพราะอาจจะทำาให้ตนเองเดือด

ร้อน

แม่ห้ ามพ่ อ ไม่ ให้ โทร ไปแจ้ ง เรื่ อ ง             

ยาเสพติดในชุมชน เพราะกลัวจะเป็น

ภัยแก่ตัวเอง

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

กระทำาการอะไรก็ตามโดยคำานึง

ถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

นพไม่เคยปล่อยให้สุนัขของเขาออกไป

ถ่ายเรี่ยราดหน้าบ้านคนอื่น เพราะเขา

เองก็ไม่ชอบให้สุนัขใครมาถ่ายมูลไว้

หน้าบ้านเขาเหมือนกัน

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่

แสร้งทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ ผูใ้หญบ่า้นทำาเปน็เอาหไูปนาเอาตาไปไร่

เมือ่หวัคะแนนพรรคการเมอืงเอาเงนิมา

ซื้อเสียงในหมู่บ้าน
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จุดประสงค์ เพื ่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการมีจิตสาธารณะและ

  ได้เรียนรู ้ลักษณะของคนที่ทำาเพื ่อส่วนรวมและคนทำาเพื่อตัวเองผ่าน

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 2.1 

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 2.1 มาซ้อมเล่น

  ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยำ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต 

  คำาพังเพยและสำานวนไทย

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที

กิจกรรมที่
เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิต

คำาพังเพยและสำานวนไทย(2)

2.2
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กิจกรรมที่
นิทานเรื่อง“เมฆน้อย” 2.3
จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเห็นตัวอย่างของความเห็นแก่ตัวท่ีเกิดจากความโลภ และเห็นถึง
  ผลของความเห็นแก่ตัวที่กระทบต่อสังคมและตนเอง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยถามนักเรียนเรื่องการเกิดเมฆ และการเกิดฝน
 2. ครูเล่านิทานเรื่องเมฆน้อย ตั้งแต่ต้นจนจบ
 3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำาถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้
  • นักเรียนคิดว่า ทำาไมเมฆน้อยจึงอยากมีขนาดใหญ่โตมากขึ้น
  • เมฆน้อยทำาอย่างไร เพื่อให้ตนเองมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
  • มีใครได้ประโยชน์บ้างจากการที่เมฆน้อยมีขนาดใหญ่ขึ้น 
  • การที่เมฆน้อยสะสมไอนำ้าไว้โดยไม่ยอมกลั่นตัวเป็นฝน ทำาให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • ถา้นกัเรยีนเปน็สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นทอ้งทุง่ นกัเรยีนจะรูส้กึอยา่งไรตอ่การกระทำา
   ของเมฆน้อยที่สะสมไอนำ้าไว้เอง โดยไม่ยอมกลั่นตัวเป็นฝน
  • ทำาไมเมฆนอ้ยจงึไมส่นใจตอ่เสยีงเตอืนของนก และไมส่นใจสิง่ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ดนิ 
   เบื้องล่าง
  • ทำาไมจู่ๆ เมฆน้อยถึงมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนเหลือขนาดเท่าก้อนสำาลี
  • ถา้นกัเรยีนเปน็เมฆนอ้ย นกัเรยีนจะรูส้กึอยา่งไรเมือ่เหน็ความแหง้แลง้ของผนืดนิ  
   และความเดือดร้อนของผู้อื่น 
  • เมื่อถูกพัดไปอยู่เหนือทะเลสาบในดินแดนแห่งใหม่ ทำาไมเมฆน้อยจึงตัดสินใจ 
   ไม่สะสมไอนำ้า เพื่อให้ตัวเองมีขนาดใหญ่โตขึ้นอีกครั้ง
  • ถ้านักเรียนเป็นเมฆน้อย นักเรียนจะตัดสินใจทำาสิ่งเดียวกันหรือไม่
  • นักเรียนคิดว่า เมฆน้อยได้เรียนรู้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในสังคม 
  เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำานึงถึงส่วนรวม เช่น ในกรณีของเมฆน้อย
 5. ครูรวบรวมคำาตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำา
 6. ครสูรปุจากคำาตอบของนกัเรยีนพรอ้มเชือ่มโยงสูช่วีติจรงิวา่ ความเหน็แกต่วัของบคุคล 
  นำาผลร้ายมาสู่สังคมอย่างไร 

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

 ฝนที่ตกลงมายังพื้นดินได้นั้นจะต้องมีเมฆเกิดในท้องฟ้าก่อน   เมฆมีอยู่หลายชนิด 

(ดูเรื่องเมฆ) และมีบางชนิดเท่านั้นที่มีฝนตก  เราได้กล่าวไว้ในเรื่องการเกิดของเมฆว่า ไอนำ้าจะ

กลัน่ตวัเปน็เมฆกต็อ่เมือ่มอีนภุาคกลัน่ตวัเลก็ๆ อยูเ่ปน็จำานวนมากเพยีงพอ และไอนำา้จะเกาะตวั

บนอนุภาคเหล่านั้นรวมกันทำาให้เห็นเป็นเมฆ เมฆจะกลั่นตัวเป็นนำ้าฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัว 

หรือเม็ดนำ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะดึงเม็ดนำ้าขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝน

        สภาวะของนำ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้น อาจจะเป็นลักษณะของฝนหิมะ ฝนละอองหรือ

ลูกเห็บ ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมว่าเป็น  “นำ้าฟ้า” การที่นำ้าฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะ

นั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศว่า ร้อนเย็นแค่ไหน นำ้าฟ้าต้องเกิดจากเมฆ ถ้าไม่มีเมฆจะไม่มี 

นำา้ฟา้ แตเ่มือ่มเีมฆกไ็มจ่ำาเปน็จะตอ้งมนีำา้ฟา้เสมอไป เพราะมเีมฆหลายชนดิทีล่อยอยูใ่นทอ้งฟา้

เฉยๆ ไม่ตกลงมา และมีบางชนิดเท่านั้นที่ทำาให้เกิดนำ้าฟ้าได้

 เมื่ออากาศเย็นลงไอนำ้าในบรรยากาศจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอก  เมฆหรือ

หมอก คอื   เมด็นำา้เลก็ๆ ซึง่มไีอนำา้รวมตวักนัเกาะอยูบ่นอนภุาคดดูนำา้ เชน่ อนภุาคเกลอื  เปน็ตน้

เราเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่า อนุภาคกลั่นตัว อนุภาคกลั่นตัวนี้มีในธรรมชาติ  และมีความสำาคัญใน

การช่วยให้ไอนำ้ากลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอกง่ายขึ้น ถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัว ไอนำ้าจะเปลี่ยนเป็น

หมอกหรือเมฆได้ยากมาก

           เมฆประกอบด้วยเม็ดนำ้า และเม็ดนำ้าแข็งขนาดเล็กมาก เมื่อขนาดยังไม่โตพอ  

เมด็นำา้และเมด็นำา้แขง็จะลอยอยูใ่นบรรยากาศ เนือ่งจากมกีระแสลมพดัขึน้ตามแนวตัง้คอยตา้น

ปะทะไม่ให้ตกลงมายังพื้นดิน  ต่อเมื่อเม็ดเมฆรวมกันโตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง ๑  มิลลิเมตร             

หรือใหญ่กว่านี้มันจะตกลงมาจากเมฆ ตามธรรมดาแล้วเม็ดฝน  ๑  เม็ด  เกิดมาจากเม็ดเมฆ

รวมกันมากกว่า ๑ ล้านเม็ดทีเดียว

อ้างอิง

สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=556#ref

เอกสารประกอบกิจกรรมที่2.3
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำาคัญของการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1.  ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลายประมาณ 8 - 10 ภาพอย่างตั้งใจ 

 2.  ครูถามนักเรียนว่า เห็นภาพอะไรบ้าง ใครจดจำาภาพใดได้ให้ยกมือขึ้นตอบ  

 3.  เมื่อครบทุกภาพ ครูถามนักเรียนว่า รู้สึกอย่างไรต่อภาพที่เห็นทั้งหมด

 4.  ครูให้นักเรียนที่ถือภาพกลับไปนั่งที่ของตน

 5.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันระดมสมองในประเด็นต่อไปนี้

  • นักเรียนคิดว่า สาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นคืออะไร

  • นักเรียนคิดว่า ตนเองมีส่วนหรือเคยมีส่วนทำาให้เกิดเหตุการณ์ดังในภาพ 

   หรือไม่อย่างไร

  • นักเรียนคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไร

 6.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำาเสนอหน้าชั้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่นๆ                                         

  แสดงความคิดเห็นต่อแต่ละประเด็นด้วย

 7. ครูเชื่อมโยงกับบทเรียนที่ได้จากกิจกรรม 2.3 (เมฆน้อย) ว่าคนส่วนน้อยที่เห็นแก ่

  ประโยชน์ส่วนตัวทำาให้สิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย นำามาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน 

  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและต่อโลก

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 ภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลาย 

กิจกรรมที่
ภาพบอกอะไร 2.4
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จุดประสงค์ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้หน็ตวัอยา่งของการรว่มมอืรว่มใจกนัของอาสาสมคัรทัว่โลก

  ในการเยียวยาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียน 1 กลุ่มสวมบทบาทเป็นผู้ดำาเนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” (ตามบท 

  ที่มอบให้) โดยให้บทไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1 สัปดาห์

 2. หลังจบรายการให้ตั้งคำาถามกับนักเรียนในชั้นในประเด็นต่อไปนี้

  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อรายการที่เพิ่งรับชมจบไป

  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการท่ีเหล่าอาสาสมัครช่วยกันหาแนวทาง เพ่ือช่วยเหลือ        

   นกเพนกวิน

  • นักเรียนคิดว่าการที่นำ้ามันและสารพิษรั่วไหลลงทะเล เกิดจากอะไร

  • ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับนกเพนกวินในออสเตรเลีย

   นักเรียนคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจให้อาสาสมัครกลุ่มน้ีย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือนกเพนกวิน

  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อความพยายามของอาสาสมัครกลุ่มนี้

  • นกัเรยีนคดิวา่ทำาไมผูค้นมากมายจากทัว่โลกถกัเสือ้กนัหนาวสง่ไปใหน้กเพนกวนิ  

   ทั้งๆ ที่ปัญหาไม่ได้เกิดในประเทศของตนเอง

  • นักเรียนคิดว่าคนที่ถักเสื้อกันหนาวส่งไปให้นกเพนกวินเป็นคนอย่างไร

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในประเด็นต่อไปนี้

  • นักเรียนคิดว่า การที่ควาญช้างนำาช้างเข้ามาเร่ร่อนขอทานในกรุงเทพมหานคร 

   เป็นปัญหาหรือไม่ เพราะเหตุใด

  • นักเรียนคิดว่า เราจะช่วยเหลือช้างได้โดยวิธีใดบ้าง

 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำาเสนอแนวคิดหน้าชั้น

กิจกรรมที่
เสื้อนกเพนกวิน 2.5
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 5.  แนวทางการสรุปของครูผู้สอน

  • ความเหน็แกต่วัของมนษุยท์ำาใหส้ิง่มชีวีติจำานวนมากตอ้งไดร้บัความทกุขท์รมาน  

   และอาจถึงสูญพันธุ์ 

  • ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของโลกที่ทุกคน 

   ต้องร่วมกันแก้ไข 

  • สำาหรบักรณขีองชา้ง ชา้งเปน็สตัวป์า่ การเขา้มาเรร่อ่นบนทอ้งถนนเปน็การทรมาน 

   สัตว์ และความเสี่ยงที่ช้างจะถูกเฉี่ยวชนมีมาก

  • การกระทำาบางอย่างของมนุษย์ที่คิดว่าทำาเพื่อช่วยเหลือช้าง เช่น การซื้ออาหาร 

   จากควาญช้างให้ช้าง อาจเป็นการซำ้าเติมปัญหา เพราะทำาให้ควาญช้างอยากนำา 

   ชา้งมาเรร่อ่นขอทานมากขึน้ (ซึง่แตกตา่งจากกรณใีหค้วามชว่ยเหลอืนกเพนกวนิ)

  • หากพบช้างเร่ร่อน วิธีการหนึ่งที่นักเรียนทำาได้ คือ การโทรแจ้ง 1555 เพื่อให้ 

   เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเข้ามาดำาเนินการช่วยเหลือช้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทสำาหรับผู้ดำาเนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” ตอน เสื้อนกเพนกวิน
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บทสนทนาสำาหรับรายการ“ห้องเรียนสีขาว”
ตอน:เสื้อเพนกวิน

ผู้ดำาเนินรายการ1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันน้ีรายการห้องเรียนสีขาว มาพบกับทุกคนอีกคร้ังนะคะ 
 วันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนๆ ไปพบกับเรื่องราวน่ารักๆ ที่เกิดขึ้น 
 บนโลกใบนี้ค่ะ

ผู้ดำาเนินรายการ2: ใชค่ะ่ เรือ่งราวทีว่า่นา่รกันัน้ กค็อืการทำาความดนีัน่เองคะ่ การทำาความดนีัน้
 เปน็เรือ่งทีเ่ราทำาไดท้กุวนั แตว่นันีเ้ราสองคนอยากเลา่ถงึการทำาความดี
 ที่เพื่อนๆ อาจไม่เคยเห็นในประเทศของเรา เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน 
 ประเทศออสเตรเลียค่ะ

ผู้ดำาเนินรายการ1:  เพื่อนๆ เดาออกไหมคะ ใบ้ให้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่ง ตัวสีดำา ๆ  
 ขาวๆ เราเรียกมันว่า นก แต่ว่าบินไม่ได้ ใครพอจะเดาออกบ้างคะ (เว้นช่วง 
 ให้เพื่อนๆ ตอบ)

ผู้ดำาเนินรายการ2:  ใช่แล้วค่ะ มันคือนกเพนกวินนั่นเอง ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

ผู้ดำาเนินรายการ1: เราลองไปฟงัดนูะคะ วา่เกดิอะไรขึน้กบันกเพนกวนิทีอ่อสเตรเลยี ไปฟงั
 เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้จาก................ (ชือ่) ผูด้ำาเนนิรายการภาคสนามเลยคะ่

ผู้ดำาเนินรายการ2: สวัสดีค่ะคุณ ...... ที่ออสเตรเลียอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ

ผู้ดำาเนินรายการ3:  สวัสดีครับคุณ...... ตอนนี้ที่นี่หนาวมากครับ และสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆ 
 มาชม กเ็ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความหนาวและเจา้ตวันีค้รบั.... นกเพนกวนิ 
 ใส่เสื้อกันหนาวครับ
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นกเพนกวิน: (เดินออกมาพร้อมเสื้อไหมพรม และหมุนโชว์ตัว)

ผู้ดำาเนินรายการ1:  ทำาไมนกถึงใส่เสื้อกันหนาวล่ะคะ หรือปีนี้อากาศหนาวเป็นพิเศษ

ผู้ดำาเนินรายการ3:  เร่ืองมันเป็นอย่างน้ีครับ ปัญหาท่ีนกเพนกวินและสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ริมทะเล
 ต้องเจออยู่บ่อยๆ คือ ปัญหาคราบนำ้ามันที่รั่วไหลลงไปในทะเล ทีนี้ 
 พอตวัเปือ้นนำา้มนั นกเพนกวนิมนักม็กัจะใชป้ากทำาความสะอาดขนตวัเอง

ผู้ดำาเนินรายการ2:  อ้าว อย่างนั้นสารพิษก็เข้าไปในตัวของมันน่ะสิคะ

ผู้ดำาเนินรายการ3:   ใช่แล้วครับ นักอนุรักษ์ก็เลยต้องรีบหาอาสาสมัครใจดีมาช่วยกันเช็ด
 คราบนำ้ามันออกจากนกเพนกวิน

ผู้ดำาเนินรายการ1:  แล้วนั่นเกี่ยวอะไรกับเสื้อไหมพรมที่มันใส่ล่ะคะ

ผู้ดำาเนินรายการ3:  ปัญหาก็คือ เมื่อเราเช็ดคราบนำ้ามันออกจากขนของนกเพนกวิน ก็กลับ
 ทำาให้ไขมันที่เคลือบขนตามธรรมชาติของมันหลุดออกไปด้วยน่ะสิครับ
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ผู้ดำาเนินรายการ2:  อ๋อ พอไม่มีไขมันบนขนและผิวหนัง นกเพนกวินก็จะหนาว ทีนี้ก็เลย
 ต้องถักเสื้อให้มันใส่กันหนาวอย่างนั้นเหรอคะ

ผู้ดำาเนินรายการ3: ถูกต้องแล้วครับ แต่เนื่องจากจำานวนนกเพนกวินเยอะมาก อาสาสมัคร
 ที่มีอยู่เลยถักเองทั้งหมดไม่ไหว แค่เช็ดตัวนกอย่างเดียวก็ต้องใช้คน 
 จำานวนมากแล้ว

ผู้ดำาเนินรายการ1: แล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะคะ 

ผู้ดำาเนินรายการ3: สมาชิกในกลุ่มก็เริ่มคิดกันว่า ควรประกาศเรื่องนี้ออกไปให้คนทั่วโลก
 ได้รู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเตอร์เน็ต และขอให้ผู้พอมีฝีมือในการ 
 ถักไหมพรม ช่วยกันถักเสื้อกันหนาวให้นกเพนกวิน แล้วส่งไปให้ที่ 
 ออสเตรเลียครับ 

ผู้ดำาเนินรายการ2:   ดีจังเลยนะคะ แล้วได้เสื้อเยอะพอสำาหรับนกทั้งหมดไหมคะ

ผู้ดำาเนินรายการ3:   พอครับ มีเสื้อไหมพรมมากมายส่งมาจากทุกสารทิศทั่วโลกเลยครับ 
 หลังจากได้เสื้อมา ทีมงานก็มาคัดดูว่า ตัวไหนที่นกเพนกวินใส่ได้บ้าง 
 ก็จะเอาไปใส่ให้นก แต่ตัวไหนท่ีใส่ไม่ได้ ก็เอาไปใส่ให้ตุ๊กตานกเพนกวินแทน 
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 และเอาตุ๊กตาไปขายเพื่อระดมทุนมาช่วยนกเพนกวินจริงๆ อีกที

ผู้ดำาเนินรายการ1:  เยี่ยมมากๆ เลยค่ะ แสดงว่าคนใจดีที่ห่วงใยสัตว์และสิ่งแวดล้อม ยังมี
 อยู่มากมายทั่วโลกเลยนะคะ  

ผู้ดำาเนินรายการ2:  จริงด้วยครับ มาเห็นอย่างนี้แล้ว อดคิดไม่ได้ว่าเราจะทำาประโยชน์อะไร
 ให้กับผู้อื่นได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้า 

ผู้ดำาเนินรายการ1:  ต้องขอขอบคุณ  คุณ...........................มากนะคะ ท่ีพาเราไปพบเห็นเร่ืองราวดี ๆ 
 อย่างนี้ ไกลถึงประเทศออสเตรเลีย

ผู้ดำาเนินรายการ2:  และก่อนจากกัน อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่า เราได้ทำาอะไรที่เป็น
 ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือโลกใบนี้บ้างรึยัง  

ผู้ดำาเนินรายการ1:  ค่ะ แล้วพบกับใหม่สัปดาห์หน้ากับเร่ืองราวดี ๆ  ในรายการ “ห้องเรียนสีขาว” 
 วันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อน

ผู้ดำาเนินรายการ1-2-3:    สวัสดีค่ะ/ สวัสดีครับ

(หมายเหตุ:สามารถปรับเปล่ียนคำาพูดให้เหมาะสมกับนักเรียนหญิงและชายท่ีรับบทเป็นพิธีกร)
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จุดประสงค์ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัถงึผลทีเ่กดิจากการทำาลาย   หรอืการไมด่แูลรกัษาสมบตัิ

  สาธารณะ 

ขั้นตอนการดำาเนินการ
 1. ให้นักเรียนดูภาพสาธารณสมบัติ แล้วจินตนาการว่า หากสิ่งของเหล่านี้ถูกทำาลาย  

  นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ และในห้องเรียน มีสมบัติส่วนรวม 

  อะไรบ้างที่เสียหายจากการทำาลาย หรือขาดการดูแล 

 2. ครูให้นักเรียนมองดูท่ีโต๊ะของตัวเองว่า มีข้อความ หรือภาพวาดท่ีเกิดจากการขีดเขียน 

  โต๊ะเล่น (ศิลเปรอะ) กี่ชิ้น

 3. นักเรียนแต่ละแถวบวกจำานวนศิลเปรอะบนโต๊ะ และบวกรวมยอดจำานวนท้ังหมด 

  ในห้องเรียน

 3. ครูเขียนยอดจำานวนข้อความบนกระดานดำา

 4. ครูตั้งคำาถามกับนักเรียนในชั้นในประเด็นต่อไปนี้

  • นักเรียนเคยขีดเขียนโต๊ะเรียนหรือไม่ ถ้าเคย เพราะเหตุใด นักเรียนจึงทำา

  • นักเรียนเคยทำา หรือเคยเห็นการใช้สมบัติสาธารณะอย่างขาดจิตสำานึกหรือไม่  

   พร้อมยกตัวอย่าง

 6. ระดมความคิดเห็นในการแก้ไข เพื่อสร้างจิตสำานึกการใช้ของสาธารณะร่วมกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 ภาพสาธารณสมบัติ

กิจกรรมที่
ศิลเปรอะบนโต๊ะเรียน

2.6

32



33



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว และการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

  ต่อผู้อื่น

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 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. ครูสมมติว่าเกิดนำ้าท่วมโลกพื้นที่เกาะเล็กลงเรื่อยๆ ให้นักเรียนพับกระดาษให้เหลือ 

  พื้นที่ครึ่งหนึ่ง

 7. ครูให้นักเรียนทั้งกลุ่มขึ้นไปยืนบนกระดาษที่มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง

 8. กลุม่ใดทีไ่มส่ามารถใหส้มาชกิยนืบนกระดาษไดค้รบทกุคนถอืวา่แพ ้ใหก้ลุม่นัน้นัง่ลง 

  และสังเกตเพื่อนๆ กลุ่มที่ยังอยู่ในเกม

 9. ครูทำาซำ้าขั้นตอนที่ 5 -8 จนกระทั่งกระดาษมีขนาดลดลงเหลือ ¼ กลุ่มที่ยังยืน 

  เกาะกันไว้ได้ถือว่าชนะ

 10. ครูให้นักเรียนนั่งลง และตั้งคำาถามในประเด็นต่อไปนี้

  • การยืนบนกระดาษครั้งที่ 1  2 และ 3 ทำาให้นักเรียนรู้สึกแตกต่างกันหรือไม่  

   อย่างไร

  • สำาหรับกลุ่มที่ยืนบนกระดาษไม่ได้เมื่อกระดาษมีขนาดเล็กลง เป็นเพราะอะไร  

   และนักเรียนในกลุ่มนั้นๆ รู้สึกอย่างไร

  • สำาหรับกลุ่มท่ียืนอยู่ได้จนถึงรอบสุดท้าย เป็นเพราะอะไร และนักเรียนในกลุ่มน้ันๆ  

   รู้สึกอย่างไร 

กิจกรรมที่
เกาะกันไว้เถิด 2.7
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  • มีนักเรียนคนใดบ้างที่ต้องรับภาระหนักกว่าคนอื่นๆ ในการพยุงเพื่อนในกลุ่ม 

   ให้อยู่บนกระดาษด้วยกันได้ นักเรียนคนนั้นรู้สึกอย่างไร

  • มีนักเรียนคนใดบ้างที่มีเพื่อนช่วยพยุง หรือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน  

   นักเรียนคนนั้นรู้สึกอย่างไร

 11. ครูสรุปบทเรียนเชื่อมโยงกับเรื่องจิตสาธารณะว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน  

  การชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ หรอืการพึง่พาอาศยักนัเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็ โดยเปรยีบเทยีบกระดาษ 

  เป็นเสมือนสังคมหนึ่ง ถ้าหากทุกคนที่อยู่บนกระดาษมุ่งแต่จะหาที่ยืนสำาหรับตนเอง  

  ไม่ร่วมกันคิดวางแผน หรือรู้จักแบ่งปัน สังคมก็จะดำารงอยู่ไม่ได้ ในทางตรงข้าม หาก 

  สมาชิกในกลุ่มมีความเอื้อเฟื้อ พึ่งพาอาศัยกัน และรู้จักยอมสละความสุขสบายของ 

  ตนเองเพื่อผู้อื่นบ้าง สังคมนั้นก็จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปได้ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษฟลิปชาร์ท หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

  ช่วยเหลือผู้อื่น

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ขอตัวแทนออกมาอ่าน “ความสุขเกิดจากการให้”

 2. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคำาถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย

  • นักเรียนคิดอย่างไรกับข้อความนี้ 

  • ถ้านักเรียนเป็นปิ่น นักเรียนจะตอบแม่ว่าอย่างไร

  • นักเรียนจะทำาเหมือนปิ่นหรือไม่ อย่างไร

  • นักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำาให้นักเรียนมีความสุขหรือไม่อย่างไร

  • การทำาให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข จำาเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียว  

   เพราะเหตุใด

  • ประสบการณ์ของนักเรียนที่มีต่อหน้าที่พลเมืองที่ดี

 3. สรุปประเด็น “ความสุขท่ีเกิดจากการให้” ว่า คนเราไม่จำาเป็นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียว 

  ในการทำาให้เกิดความสุข เพียงเราหยิบยื่นความช่วยเหลือ มีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

  แก่คนรอบข้าง ได้รอยยิ้มและคำาขอบคุณกลับมา เราก็สามารถมีความสุขได้เช่นกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทความเรื่อง “ความสุขที่เกิดจากการให้”

กิจกรรมที่

ความสุชเกิดจากการให้ 2.8
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ความสุขเกิดจากการให้

 วันนี้ปิ่นไปโรงเรียนแต่เช้า ระหว่างทางที่มาโรงเรียน  ปิ่นต้องเดินผ่านตลาดสดประจำา

ชุมชนซึ่งบรรยากาศตอนเช้าของตลาดนั้น มีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่กำาลังขายของกันวุ่นวาย คนเข็น

ของส่งเดินไปมาจำานวนมาก มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันมากมาย 

“ว้าย ถุงขาด” ป้าสมรร้องลั่นตลาด พร้อมกับถุงพลาสติกที่ใส่ผลไม้ที่ซื้อมาขาด ผลไม้จำานวน

มากกลิ้งไปตามถนน ปิ่นซึ่งเดินผ่านทางนั้นพอดี 

“ป้าคะ หนูช่วยเก็บนะคะ” ปิ่นกุลีกุจอช่วยเก็บผลไม้ส่งให้ป้าสมร 

“ขอบใจนะหนู ไม่ได้หนูช่วยเก็บ ป้าแย่เลย”

 

 หน้าโรงเรียนป่ินกำาลังจะข้ามถนนเข้าโรงเรียน หันไปเห็นน้องท่ีเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

กำาลังจะข้ามถนนแบบกลัวๆ กล้าๆ ปิ่นจึงตะโกนเรียกน้องให้หยุดรอตน 

“น้องๆ ระวังรถจะชนนะ รอข้ามถนนพร้อมพี่ดีกว่า” 

“ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ”   

ในห้องเรียน ปิ่นเห็นแก้วเพื่อนรักกำาลังขะมักเขม้นทำางานอยู่ ปิ่นจึงถามว่า 

“แก้ว ทำาอะไรอยู่ ให้เราช่วยอะไรไหม” 

เอกสารประกอบกิจกรรมที่2.8
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“ขอบใจจ้ะ ปิ่น เรากำาลังช่วยงานคุณครูอยู่ ปิ่นมาช่วยกันซิ จะได้เสร็จเร็วๆ” 

สองคนเพื่อนรักช่วยกันทำางาน ทำาให้งานที่แก้วได้รับมอบหมายเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน ปิ่นเห็นกล้าดูหงอยๆ จึงหันไปถามเพื่อนว่า 

”กล้า เธอไม่สบายหรือเปล่า ไปหาครูพยาบาลกันไหม ฉันไปเป็นเพื่อนเธอได้นะ” 

กล้าหันมาบอกปิ่นว่า “ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้นะ” 

“ไป เราไปหาคุณครูกัน” ปิ่นจึงพาเพื่อนไปส่งที่ห้องพยาบาล  

“ขอบใจเธอมากนะ” กกล้าบอก 

“ไม่เป็นไร เราเป็นเพื่อนกัน”  จากนั้น ปิ่นเดินกลับมาหาเพื่อนๆ ที่โรงอาหาร เพื่อนๆ กำาลัง

ล้อมวงเล่นกันก่อนที่จะเข้าเรียน ปิ่นจึงมาเล่นด้วย 

“นิดหน่อย มาเล่นด้วยกันซิ” ปิ่นหันไปชวนนิดหน่อยที่นั่งมองพวกตนเล่นอยู่ 

“เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเข้าเรียนพร้อมกันไง”

 

 หลังโรงเรียนเลิกทันทีที่ถึงบ้าน ปิ่นจะเข้าไปช่วยแม่ทำางานเท่าที่ปิ่นจะสามารถแบ่ง

เบาภาระของแม่ได้ ระหว่างที่แม่ทำางานอยู่นั้นปิ่นก็เล่าให้แม่ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนเองได ้

ประสบมา แม่จึงหันมาถามปิ่นว่า

 “แล้วลูกรู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งที่ลูกได้ช่วยเหลือคนอื่น”
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผลร้าย/โทษของการทุจริตที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียน 1 กลุ่มรับบทบาทเป็นผู้ดำาเนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว”  

  ตอน “นมโรงเรียน” โดยให้บทไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1 สัปดาห์

 2. ครูเกริ่นนำาถึงเรื่องประโยชน์ของการดื่มนม และถามนำาเข้าสู่บทเรียน

 3. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายออกมาแสดงหน้าชั้นตามบทที่มอบให้

 4. หลังจบรายการ ให้ตั้งคำาถามกับนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้

  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อรายการที่เพิ่งรับชมจบไป

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่อง “นมโรงเรียน” มีอะไรบ้าง

  • ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนมีสาเหตุจากอะไร

  • ถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

  • นกัเรยีนคดิวา่ถา้ผูใ้หญเ่หน็ประโยชนส์ว่นตวัมากกวา่สว่นรวม และปญัหานีไ้มไ่ด้ 

   รับการแก้ไข จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต

 5. ครูสรุปจากคำาตอบของนักเรียน และเชื่อมโยงว่า ปัญหาของประเทศชาติมากมาย 

  ท่ีเกิดจากการทุจริต คอร์รัปชันของผู้ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทสำาหรับผู้ดำาเนินรายการ “ห้องเรียนสีขาว” ตอน นมโรงเรียน

กิจกรรมที่
ห้องเรียนสีขาวตอน“นมโรงเรียน”2.9
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บทสนทนาสำาหรับรายการ“ห้องเรียนสีขาว”
ตอน:นมโรงเรียน

ผู้ดำาเนินรายการ1: สวสัดคีะ่ทา่นผูช้ม วนันีร้ายการหอ้งเรยีนสขีาว มาพบกบัทกุทา่นอกีครัง้

 แล้วนะคะ วันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้ว 

ผู้ดำาเนินรายการ2:  เหตกุารณด์งักลา่วไดเ้กดิขึน้หลายครัง้แลว้ และสง่ผลกระทบกบัโรงเรยีน

 ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะ 

ผู้ดำาเนินรายการ1: น่ันคือ ปัญหาเร่ือง “นมโรงเรียน” ค่ะ นมโรงเรียนเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึน

 เพ่ือให้พัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีนำา้หนัก  

 และส่วนสูงตามวัยอีกด้วย

ผู้ดำาเนินรายการ2: และยงัเปน็การปลกูฝงันสิยัการดืม่นมใหแ้กเ่ดก็ๆ อกีดว้ยนะคะ  ดูๆ  แลว้ 

 เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์มากเลยนะคะ แล้วเกิดอะไรข้ึนเหรอคะ ถึงได้ 

 กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ล่ะคะ

ผู้ดำาเนินรายการ1: กม็ผีูใ้หญบ่างคนนะ่สคิะ เหน็แกป่ระโยชนข์องตนเองมากกวา่สว่นรวม 

 ใช ้ผลติภณัฑค์ณุภาพตำา่ เชน่ นำาหางนมมาผสมนำา้มาบรรจถุงุใหน้กัเรยีน 

 ดืม่ซึง่เปน็นมทีไ่มม่คีณุภาพ นอกจากนีก้ารขนสง่ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน เชน่  

 ไม่มีการรักษาอุณหภูมิที่ดีพอ ทำาให้นักเรียนต้องดื่มนมบูดๆ 

ผู้ดำาเนินรายการ2: เหตกุารณท์ีว่า่ เกดิขึน้ทีโ่รงเรยีนประจำาจงัหวดัแหง่หนึง่คะ่ หลงัจากดืม่

 นมเขา้ไป เดก็ๆ กม็อีาการเวยีนศรีษะ อาเจยีน จนตอ้งเขา้โรงพยาบาล  

 โชคดีที่ตอนนี้เด็กทุกคนอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วค่ะ

ผู้ดำาเนินรายการ1: เป็นเหตุการณ์ที่ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนนะคะ เพราะเป็นเรื่องที่มี

 ผลตอ่รา่งกายและสมองของเดก็ และทีส่ำาคญัคะ่ เดก็ในวนันีค้อื ผูใ้หญ ่

 ในวันหน้า เด็กจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นกำาลัง 

 สำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ผู้ดำาเนินรายการ2: หวงัวา่เรือ่งราวเหลา่นี ้จะทำาใหผู้ใ้หญบ่างคนไดฉ้กุคดิถงึความสำาคญัของ

 ประโยชนเ์พือ่สว่นรวมมากขึน้นะคะ และขอใหก้ารทจุรติคอรร์ปัชนัหมด 

 ไปจากประเทศของเราเสียที

ผู้ดำาเนินรายการ1: แลว้พบกนัใหมก่บัเรือ่งราวทีเ่ราจะนำามาฝากในครัง้ตอ่ไปนะคะ สำาหรบั

 วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน

ผู้ดำาเนินรายการ1-2: สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย และความสำาคัญของการดูแล 

  สมบัติส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. กิจกรรมนี้ครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยนักเรียน 

  จะต้องทำาตามข้อ 2 และข้อ 3 ก่อนเข้าสู่กิจกรรม

 2. ให้นักเรียนแต่ละคนสำารวจในบริเวณท่ีสาธารณะใกล้โรงเรียน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด  

  วดั สวนสาธารณะ สนามเดก็เลน่ ปา้ยรถประจำาทาง ทางเทา้หนา้โรงเรยีน รมิทางเทา้  

  เพื่อหาขุมทรัพย์มหาสมบัติ โดยสมบัติที่จะต้องหาก็คือ ของสาธารณะ (ตู้โทรศัพท์  

  ถังขยะ เสาไฟฟ้า ฝาท่อนำ้า เป็นต้น)  

 3. สังเกตการใช้ของสาธารณะหรือของส่วนรวมว่า มีลักษณะแบบใดบ้าง เช่น ความสกปรก 

  ของพืน้ที ่ลกัษณะตูโ้ทรศพัทส์าธารณะมกีารวาดเขยีนหรอืตดิใบโฆษณาหรอืไม ่ นำา้เสยี 

  การทิ้งขยะ การใช้สิ่งสาธารณะแล้วรักษาหรือไม่ เป็นต้น 

 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน

 5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนสิ่งที่พบเห็น โดยแยกออกเป็นสิ่งที่พบเห็น  

  และลักษณะการใช้ ออกมารายงานหน้าห้องและช่วยกันเขียนขึ้นกระดาน 

 6. ครูตั้งถามนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ของสาธารณะ

  • การใช้ของสาธารณะแต่ละอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร

  • นักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการใช้ของสาธารณะหรือไม่ อย่างไร

  • ถ้ายังใช้ไม่ถูกต้อง ควรใช้อย่างไร 

  • จะช่วยกันรักษาของสาธารณะอย่างไร

 7. อธิบายซำ้าเกี่ยวกับสิ่งของสาธารณะ/ของส่วนรวม  จิตสาธารณะ/การดูแลรักษาของ 

  ส่วนรวม โดยเน้นว่าทุกคนควรจะช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติ เพราะทุกคนเป็น 

  เจ้าของและได้ใช้สิ่งของเหล่านี้ร่วมกัน ซึ่งคุณครูอาจจะยกตัวอย่าง ถังขยะ 

  สาธารณะว่า หากถังขยะสาธารณะถูกคนเตะจนแตก และเมื่อเราใส่ขยะเข้าไปขยะ

  ก็จะหกออกมาเลอะเทอะสกปรกส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ทุกคน

กิจกรรมที่
ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

(การดูแลรักษาของส่วนรวม)
2.10
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“ปราการต้านการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำาใจอันนี้เป็น

เรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของการอบรมการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ในสังคมทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง”

อานันท์ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย









สาระที่3
ความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
 ทกุคนควรไดร้บัความเปน็ธรรมอยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีมกนัไมว่า่จะแตกตา่งกนัดว้ย

เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำาเนิด ฐานะ หรือการศึกษา และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้น 

การให้ความเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจ

สิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของคนที่รักความเป็นธรรม

 2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของผู้นำา

 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำาคัญของการไม่เลือกปฏิบัติและการไม่เลือก 

  ที่รักมักที่ชัง

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. สุภาษิต คำาพังเพย

 2. ละคร

 3. นิทาน

 4. กิจกรรมปลูกผัก

 5. กรณีศึกษา

 6. กิจกรรมแบ่งสรร ปันผัก



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าความเป็นธรรมทางสังคมและได้เรียนรู้
  ลักษณะของคนท่ีรักความเป็นธรรมและคนท่ีเอาเปรียบผู้อ่ืนผ่านสุภาษิต
  คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแบ่งพื้นที่บนกระดานดำาเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่รักความ 
  เป็นธรรม ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนลำาเอียง เอาเปรียบผู้อื่น 
  คนอยุติธรรม
 2. ยกบัตรคำาที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำาดังกล่าวเป็นลักษณะของคนรัก 
  ความเป็นธรรมหรือคนอยุติธรรม
 3. ตดิบตัรคำาในขา้งทีน่กัเรยีนตอบ หากนกัเรยีนมคีำาตอบทัง้สองขา้งใหค้รตูดิบตัรคำาไว ้
  ตรงกลาง
 4. เมื่อติดบัตรคำาเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ 
  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทยคำาไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำา  
  เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ 
 5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำาพังเพย และ 
  สำานวนไทยเพ่ือนำามาแต่งเร่ืองส้ันจากความหมายของสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย
 6. แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ
 7. ครสูรปุบทเรยีนและใหต้วัอยา่งประโยค เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของสภุาษติ 
  คำาพังเพย และสำานวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรคำาสุภาษิตคำาพังเพย
 2. คำาถามที่เกี่ยวข้อง
  • รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำาพังเพย หรือสำานวนเหล่านี้
  • วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ปน็หรอืไมเ่ปน็อยา่งทีส่ภุาษติ คำาพงัเพย หรอืสำานวนไทย

กิจกรรมที่
เรียนรู้ความเป็นธรรมทางสังคม
ผ่านสุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย 3.1
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สุภาษิิต

คำาพังเพย

ความหมาย ตัวอย่าง

กินแรง

เอาเปรยีบผูอ้ืน่ในการทำางานหรอื

ในการเลี้ยงชีพ หนักแรง ต้องใช้

แรงมาก

ขณะที่เพื่อนทำาเวร ประพจน์ซึ่งอยู่เวร

กลุ่มเดียวกันกลับนั่งทำาการบ้านโดยไม่

ช่วยเพื่อน

ไม้ล้มข้ามได้

คนล้มอย่าข้าม

อยา่ซำา้เตมิคนทีพ่ลาดพลัง้เพราะ

เขายังมีโอกาสลุกขึ้นได้ใหม่

หมวยเตือนเพื่อนๆ ไม่ให้ซำ้าเติมแตง 

ที่สอบตก 

ชุบมือเปิบ

ฉวยประโยชน์จากคนอื่น โดยไม่

ได้ลงทุน ลงแรง

ศรเีหน็งานประดษิฐข์องเพือ่นทีท่ำาเสรจ็

แล้ววางทิ้งไว้ จึงเอามาใส่ชื่อตัวเองแล้ว

รีบส่งครู

นิ้วไหนร้าย

ก็ตัดนิ้วนั้นทิ้ง

สิ่งไหนไม่ดีก็ให้กำาจัดออกเป็น

ส่วนๆ ไป อย่าเหมารวมว่าไม่ดี

ไปทั้งหมด

แต้มและไหมทำางานกลุ่มเดียวกัน  

และเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่เมื่อแต้มทำา

ผดิ กค็วรลงโทษเฉพาะแตม้ ไมค่วรพาล

ลงโทษไหมไปด้วย

ตีปลาหน้าไซ

พูดหรือทำาให้กิจกรรมของผู้อื่นที่

กำาลังดำาเนินไปได้ด้วยดี เสียหาย

ขณะที่ แก้ วกำ าลั งขายผัก ให้ลู กค้ า  

กิง่กเ็ดนิเขา้มาบอกวา่ ใหไ้ปทีซ่ือ้รา้นกิง่      

ดีกว่าเพราะจะลดราคาให้อีก

ว่าไปตามเนื้อผ้า

ตัดสินตามข้อเท็จจริง โดยไม่

สนใจฐานะ หรือตำาแหน่งของผู้

กระทำาผิด

ครูต้าลงโทษเปิ้ลที่รังแกปุ้ยถึงแม้ว่าเปิ้ล

จะเป็นลูกของครูใหญ่

หมวดความเป็นธรรมทางสังคม

เอกสารประกอบกิจกรรมที่3.1
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ทำานาบนหลังคน

ผู้ที่ คิ ดแสวงหาผลกำ า ไรหรือ 

ผลประโยชน์ให้ตนเองด้วยการ

เบียดเบียนผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่

ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมาย

คุณนายสมรเก็บดอกเบี้ยราคาสูงลิบ

จากลูกหนี้

ตรงเป็นไม้บรรทัด มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา เมือ่ลกูทะเลาะกนั ตองออ่นตดัสนิถกูผดิ

อย่างยุติธรรม มีเหตุผลและไม่ลำาเอียง 

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ผูม้อีำานาจ ฐานะ หรอืยศตำาแหนง่

ใหญ่โตกว่าย่อมข่มขู่ผู้ที่มีอำานาจ

น้อยกว่า

ชงิชยับงัคบัใหส้มชายขายทีด่นิดนิแปลง

หนึ่งให้ มิฉะนั้นจะยึดที่ดินที่สมชาย

จำานองไว้กับชิงชัยทั้งหมด

ปิดประตูตีแมว

รังแกคนไม่มีทางสู้ไม่มีทางหนี

รอดไปได้ 

สุพรพยายามยัดเยียดให้ลูกค้าลองเสื้อ 

และพูดแกมบังคับให้ซื้อ เพราะถือว่า

ลองไปแล้ว

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ลำาเอียง โดยการให้หรือแจกจ่าย

อะไรไม่ทั่วถึงกัน

นำ้าท่วมคราวนี้ กำานันแจกของบรรเทา

ทุกข์จากส่วนกลางให้เฉพาะญาติและ

เพื่อนฝูงของตัวเอง

มือใครยาว

สาวได้สาวเอา

ต่างคนต่างแสวงหาผลประโยชน์

เข้าตัว

นิพนธ์และเพื่อนแย่งกันหยิบของแถม

ใส่ตะกร้าตัวเองให้มากที่สุดเพราะเห็น

ว่าเป็นของแจกฟรี

รีดเลือดกับปู เคี่ยวเข็ญหรือบังคับกับคนที่ไม่มี

ทางจะให้

เศรษฐีขูดรีดเงินต้นและดอกเบี้ยจาก

ชาวนายากจน

เลือกที่รักมักที่ชัง ลำาเอียง เลือกที่จะรักเฉพาะคนที่

ตนเองรู้สึกถูกชะตาด้วย

คณุตารกักลว้ยมากกวา่มะเหมีย่ว จงึซือ้

ของฝากมาให้กล้วยคนเดียว

สูบเลือดสูบเนื้อ

เอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

ด้วยการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ

อย่างไร้ความยุติธรรม

ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพง พ่อค้าถือ

โอกาสขึ้นราคาสินค้าจำาเป็นจนแพงลิบ

หมาหมู่ หาพรรคพวกมาช่วยรุมทำาร้าย

คนจนไม่มีทางสู้

ดว้งทะเลาะกบัชยั จงึไปชวนพรรคพวก

ห้าคนมาดักรุมทำาร้ายชัยหลังเลิกเรียน
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าความเป็นธรรมทางสังคมและได้

  เรียนรู้ลักษณะของคนท่ีรักความเป็นธรรมและคนท่ีเอาเปรียบผู้อ่ืนผ่าน

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 3.1 

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 3.1 มาซ้อมเล่น

  ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยำ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต

  คำาพังเพยและสำานวนไทย

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที

กิจกรรมที่
เรียนรู้ความเป็นธรรมทางสังคมผ่านสุภาษิต

คำาพังเพยและสำานวนไทย(2)
3.2
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จุดประสงค์ เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณสมบัติที่สำาคัญของผู้นำาคือต้องมี 

  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถามกับนักเรียนว่า “ใครชอบกินผักบ้าง”  

  “ผักอะไรที่นักเรียนชอบกินมากที่สุด” เพื่อเกริ่นนำาเข้าสู่นิทานที่จะเล่าให้        

  นักเรียนฟัง

 2. ครูเล่านิทานเรื่อง “เมล็ดผักของพระราชา”  ตั้งแต่ต้นจนจบ  

 3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้

  • ทำาไมเมลด็ผกัของจนุจงึไมง่อก  ในขณะทีเ่ดก็คนอืน่ ๆ  ถงึมผีกัตน้ใหญม่าสง่มอบ  

   ในวันตัดสิน

  • ทำาไมพระราชาถึงแจกเมล็ดผักที่ต้มแล้วให้เด็กๆ เอาไปปลูก

  • นักเรียนคิดว่าจุนแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ อย่างไร

  • เด็กๆ ที่เคยหัวเราะเยาะจุนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบความจริง

  • นักเรียนคิดว่าจุนจะเป็นผู้นำาที่ดีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือช่วยกันระดมสมองว่า ผู้นำาท่ีดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง 

 5. ครูรวบรวมคำาตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำา

 6. ครูสรุปจากคำาตอบของนักเรียนพร้อมเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า ผู้นำาที่ดีอาจไม่จำาเป็น 

  ต้องเป็นคนตัวใหญ่ที่สุด แข็งแรงที่สุด หรือเรียนเก่งที่สุด แต่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 

  อันสำาคัญคือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่ ไม่ทุจริตคดโกง 

  เพือ่ผลประโยชนข์องตนเอง ขณะเดยีวกนั ผูน้ำาทีด่ตีอ้งมคีวามอดทนตอ่แรงกดดนัจาก 

  สังคมหรือสิ่งแวดล้อมและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “เมล็ดผักของพระราชา” 

กิจกรรมที่
นิทานเรื่อง“เมล็ดผักของพระราชา” 3.3
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์เช่ือมโยงกับเร่ือง “เมล็ดผักของพระราชา” กระตุ้น 

  การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเช่ือมโยงถึงเร่ืองเมล็ดผักของพระราชา อาจโดยการต้ังคำาถามว่า “มีใครเคยปลูกผักบ้าง”  

  หรือ “ เรามาลองปลูกผักแบบจุนกันดีไหม”

 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 5-8 คน) และแจกอุปกรณ์สำาหรับปลูกผัก ที่สามารถ 

  เติบโตใน 3 สัปดาห์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

 3. อธิบายวิธีการปลูก และวิธีการดูแลผักอย่างละเอียด

 4. มอบหมายแต่ละกลุ่มให้ช่วยกันดูแลผักท่ีปลูก และจดบันทึกการเจริญเติบโต 

  เพื่อนำามารายงานหน้าชั้นในสัปดาห์ถัดๆ ไป

 5. เน้นยำา้ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบผักท่ีปลูกร่วมกัน และอย่าให้มีการเอาเปรียบกัน

  ในกลุ่ม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เมล็ดพันธุ์ผัก  

ข้อเสนอแนะ
 กจิกรรมนีเ้ปน็กจิกรรมตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย 3 สปัดาห ์เพือ่ใหผ้กัเตบิโตเตม็ที ่จงึจะสามารถ

เชื่อมโยงไปยังกิจกรรม 3.6 (“แบ่งสรรปันผัก”)

กิจกรรมที่ 3.4ปลูกผักกันเถอะ
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กิจกรรมที่ 3.5กรณีศึกษา“จะช่วยใครก่อนดี”

จุดประสงค์ เพือ่ใหน้กัเรยีนมปีระสบการณเ์ชือ่มโยงกบัเรือ่ง “เมลด็ผกัของพระราชา” ผา่น
  กรณีศึกษา ทำาให้เข้าใจเร่ืองความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ้างอิงถึงเรื่องเมล็ดผักของพระราชา อาจโดยการตั้งคำาถามให้นักเรียนตอบ เพื่อ 
  ทบทวนความจำา ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
 2. ครูเกริ่นเข้าสู่กรณีศึกษาโดยเล่าให้นักเรียนฟังว่า หลังจากเกิดภัยแล้งทำาให้หมู่บ้าน 
  ต่างๆ ในแคว้นมีความเดือดร้อนในแง่มุม และในระดับแตกต่างกันไป
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 5-6 คน) เพื่ออ่านกรณีศึกษาอย่างละเอียด พร้อมช่วยกัน
  ระดมสมองเพื่อตอบคำาถามว่า “ถ้านักเรียนเป็นจุน นักเรียนจะช่วยเหลือใครก่อน
  และหลังตามลำาดับ พร้อมบอกเหตุผล”
 4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำาเสนอหน้าชั้นเรียน
 5. ครูกระตุ้นให้นักเรียนในช้ันลองคิดวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของกรณีศึกษาว่า การตัดสินใจ
  ของจนุวา่จะชว่ยเหลอืหมูบ่า้นใดกอ่น จะสะทอ้นเรือ่งความเปน็ธรรมไดอ้ยา่งไร เชน่ 
  หากนักเรียนบางกลุ่มตัดสินใจว่า จะช่วยหมู่บ้านดอกบ๊วยก่อนเพราะเป็นบ้านเกิด 
  ของตน หรือช่วยหมู่บ้านดอกท้อก่อนเพราะจะได้เงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งแต่ละ 
  ทางเลอืกสะทอ้นมติทิางคณุคา่ทีต่า่งกนั เชน่ ความสมัพนัธส์ว่นตวั หรอืการตดิสนิบน  
  ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อสังคมโดยรวม
 6. ครูให้นักเรียนลองคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นประชาชนในหมู่บ้านดอกโบตั๋น ซึ่งกำาลังมี 
  ความเดือดร้อนจากการขาดนำ้าดื่มและโรคระบาด นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร ถ้าผู้นำา 
  เอานำ้าไปให้หมู่บ้านอื่นๆ ก่อนทั้งที่หมู่บ้านเหล่านั้นเดือดร้อนเรื่องนำ้าน้อยกว่า

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กรณีศึกษาเรื่อง “จะช่วยใครก่อนดี”

ข้อเสนอแนะ
 กิจกรรมนี้เน้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นเรื่องกระบวนการการใช้เหตุผล และ 
การไตร่ตรองทางเลือกต่าง ๆ 
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กรณีศึกษาเรื่อง“จะช่วยใครก่อนดี”

 ระหว่างท่ีจุนจากหมู่บ้านมาใช้ชีวิตอยู่ในวังเพ่ือศึกษาวิธีปกครอง และบริหารบ้านเมือง

น้ัน ได้เกิดปัญหาภัยแล้งทั่วแว่นแคว้น พระราชามอบหมายให้จุนลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนจาก

พระองค์ ในการแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนผู้ยากลำาบาก จากการตรวจสอบสภาพปัญหา จุนพบ

ว่ามีทะเลสาบที่อยู่ห่างจากเมืองไปไม่มาก ซึ่งมีปริมาณนำ้าเพียงพอที่จะช่วยเหลือราษฎรได้ทุก

ครัวเรือนแต่ปัญหาคือ ทางการมีรถขนนำ้าขนาดใหญ่อยู่เพียง 1 คัน จุนจึงจำาเป็นต้องตัดสินใจ

ว่าจะจัดสรรลำาดับความช่วยเหลือหมู่บ้านไหนก่อนหรือหลังอย่างไร

ระหว่างที่กำาลังคิดตริตรอง มีบุคคล 3 คน มาขอพบจุนด้วยเหตุผลต่างๆ กัน

 1. เพื่อนของจุนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันมาขอร้องว่า

 “นายต้องช่วยหมู่บ้านดอกบ๊วยของเราก่อน ถึงแม้จะยังพอมีนำ้ากินนำ้าใช้ แต่เราไม่มีนำ้า

พอสำาหรับการเพาะปลูก เพราะผักที่ปลูกไว้ขาดนำ้ามาหลายวันแล้ว ในฐานะคนบ้านเดียวกัน 

ข้ายืนยันว่านายต้องให้นำ้าแก่หมู่บ้านดอกบ๊วยก่อนหมู่บ้านอื่น”

 2. ผู้ดูแลเรื่องการเก็บภาษีแนะนำาว่า

 “หมูบ่า้นไหนเสยีภาษมีากกวา่ควรไดน้ำา้กอ่น ตอนนีท้า่นเศรษฐจีากหมูบ่า้นดอกทอ้ยนิดี

จ่ายให้เรา 1,000 ตำาลึงทอง เพื่อกักตุนนำ้าไว้ป้องกันภัยแล้ง ข้าเห็นว่า เราควรรีบช่วยหมู่บ้าน

ดอกท้อก่อน เพื่อจะได้มีทุนมาพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป”

 3.ผู้ดูแลด้านสาธารณสุขกล่าวสั้นๆว่า

   “ตอนนีค้วามแหง้แลง้ ทำาใหเ้กดิความขาดแคลนอยา่งหนกัในหมูบ่า้นดอกโบตัน๋ ราษฎร

เริ่มล้มป่วย เพราะขาดนำ้าดื่มที่สะอาด ขอโปรดพิจารณาช่วยเหลือด้วยเถิด”

เอกสารประกอบกิจกรรมที่3.5
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับคุณธรรมของผู้มีอำานาจ ท่ีต้องไม่เลือก
  ที่รักมักที่ชังและนำาไปสู่แนวทางการหาคำาตอบ ในการจัดสรรทรัพยากรที่มี 
  อยู่จำากัดร่วมกัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. หลังจากรายงานผลการเจริญเติบโตและการดูแลผักในสัปดาห์ที่ 3 (ซึ่งคาดว่า  
  ผักทั้งหมดจะโตเต็มที่สำาหรับการเก็บเกี่ยว) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาผักมาวาง 
  เรียงที่หน้าชั้นเรียน
 2. ครูถามความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เห็นผักที่ตนเองมีส่วนในการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  มาถึง 3 สัปดาห์
 3. ครูเรียกชื่อนักเรียนบางคนออกมาหน้าห้องเพื่อรับผักไป โดยให้เหตุผลต่างๆ กันไป 
  เชน่ “ครตูดัสนิใจใหผ้กักระถางนีแ้ก.่........ (ชือ่นกัเรยีน) เพราะเรยีนเกง่ทีส่ดุในหอ้ง”  
  และเหตผุลทีไ่มเ่ปน็ธรรมอืน่ๆ เชน่ เพราะแมข่องนกัเรยีนคนนัน้กบัครรููจ้กักนั เพราะ 
  เคยช่วยครูถือของ ฯลฯ
 4. เมือ่นกัเรยีนออกมารบัผกั และกลบัไปนัง่ทีแ่ลว้ใหค้รลูองถามนกัเรยีนในชัน้วา่ “รูส้กึ 
  อย่างไรกับการที่ครูแบ่งผักแบบนั้น” และรอฟังคำาตอบ
 5. ครูถามนักเรียนที่ได้รับผักไปว่ารู้สึกอย่างไร
 6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดว่า การจัดสรรผักที่ช่วยกันปลูกอย่างเป็นธรรม  
  ควรจะใช้วิธีใด และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำาเสนอหน้าชั้น
 7. จากข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม ให้ทั้งชั้นเรียนช่วยกันระดมสมองว่าวิธีใด จะเป็นการ 
  แบ่งสรรปันผัก ที่ทำาให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมมากที่สุด
 8. ถามนักเรียนว่า ทำาไมถึงรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นธรรมกว่าการที่ครูจัดสรรให้ในตอนแรก
 9. สรุปจากคำาตอบของนักเรียน และเชื่อมโยงถึงเรื่องคุณธรรมของผู้มีอำานาจที่ต้องไม ่
  เลือกท่ีรักมักท่ีชัง คนในสังคมจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อาจอ้างอิงถึงกรณีศึกษา 
  “จะช่วยใครก่อนดี” ในกิจกรรมก่อนหน้านี้

ข้อเสนอแนะ
 กจิกรรมนีเ้ปน็กระบวนการสรา้งประสบการณ ์ทีน่กัเรยีนสว่นใหญจ่ะได ้“รูส้กึ” ถงึความ
ไมเ่ปน็ธรรม ครผููส้อนจงึตอ้งระมดัระวงัไมใ่หก้จิกรรมชว่งตน้สรา้งความรูส้กึเชงิลบยาวนานเกนิ
ไป และตอ้งใหค้วามสำาคญักบัขัน้ตอนที ่4 คอืการสะทอ้นความรูส้กึจากประสบการณท์ีไ่ดร้บั นำา
ไปสู่การคิดหาวิธีแบ่งสรร ปันผัก ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้

กิจกรรมที่ 3.6แบ่งสรรปันผัก
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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สาระที่4
กระทำาอย่างรับผิดชอบ

แนวคิด
 ในทกุสงัคมประกอบดว้ยสมาชกิหรอืบคุคลทีแ่ตกตา่งหลากหลายตามบทบาทและหนา้ที่

ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน 

สมาชกิของทีท่ำางาน และสมาชกิของสงัคม ดงันัน้การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุเขา้ใจซึง่กนัและกนั

ไมล่ะเมดิผูอ้ืน่และพรอ้มยอมรบัในการกระทำาของตนเองนัน้ สมาชกิทกุคนจะตอ้งเขา้ใจความรบั

ผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมี

ความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย 

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ลักษณะของการกระทำาอย่างรับผิดชอบ 

 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในสังคม

 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี  

  และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีที่ทำาให้สังคมดี

 4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการเคารพกฎหมาย

 

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. สุภาษิต คำาพังเพย

 2. ละคร

 3. เกม/กิจกรรม

 4. กรณีศึกษา

 5. ไฮกุ



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการกระทำาอย่างรับผิดชอบและได้เรียนรู้

  ลักษณะของคนท่ีทำาหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบและคนท่ีเอาเปรียบไม่รับผิดชอบผ่าน

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครแูบง่พืน้ทีบ่นกระดานดำาเปน็สองขา้ง ขา้งหนึง่เขยีนวา่ ลกัษณะของคนทีท่ำาหนา้ที่

  อย่างรับผิดชอบ ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่เอาเปรียบไม่รับผิดชอบ

 2. ยกบัตรคำาที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำาดังกล่าวเป็นลักษณะของคนที่ทำา

  หน้าที่อย่างรับผิดชอบหรือลักษณะของคนที่เอาเปรียบไม่รับผิดชอบ

 3. ติดบัตรคำาในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำาตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำาไว้

  ตรงกลาง

 4. เมื่อติดบัตรคำาเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทยคำาไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำา 

  เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ 

 5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำาพังเพย และ

  สำานวนไทยเพ่ือนำามาแต่งเร่ืองส้ันจากความหมายของสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 6. แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ

 7. ครสูรปุบทเรยีนและใหต้วัอยา่งประโยค เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของสภุาษติ 

  คำาพังเพย และสำานวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องการกระทำาอย่างรับผิดชอบ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรคำาสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 2. คำาถามที่เกี่ยวข้อง

  • รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำาพังเพย หรือสำานวนไทยเหล่านี้

  • วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ปน็หรอืไมเ่ปน็อยา่งทีส่ภุาษติ คำาพงัเพย หรอืสำานวนไทย

กิจกรรมที่
เรียนรู้การกระทำาอย่างรับผิดชอบ

ผ่านสุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย
4.1
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สุภาษิิต

คำาพังเพย

ความหมาย ตัวอย่าง

สุกเอาเผากิน ทำาอย่างลวกๆ พอให้เสร็จไป ตอ้มทำารายงานสง่ครอูยา่งลวกๆ เพราะ

ใกล้ถึงกำาหนดส่งแล้ว

กินตามนำ้า

รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้

โดยไมไ่ดเ้รยีกรอ้ง (ใชแ้กพ่นกังาน

ผู้มีอำานาจ)

หนูนิ่มมักจะไดย้ินคณุพอ่พดูกบัเพื่อนๆ 

ว่า ในซองเงินเดือนมีเงินที่ไม่รู้ว่าใครให้

มาทุกเดือน

แพะรับบาป

รับความผิดโดยตนเองไม่ได้เป็น

คนทำา

นายมั่นไม่ได้ฆ่าคนตาย แต่กลับถูก

ตำารวจจับ เพราะถูกเพื่อนร่วมงาน  

ใส่ร้ายว่านายมั่นเป็นคนทำา

โยนกลอง

โยนความผิดที่ตนเป็นผู้กระทำา

ไปให้ผู้อื่น

มานติโยนความผดิทีต่วัเองขโมยของไป

ให้แม่บ้านที่ไม่รู้เรื่อง

กระทำาอย่างรับผิดชอบ
เอกสารประกอบกิจกรรมที่4.1
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จับแพะชนแกะ

การทำาอะไรอย่างขอไปที จึงขาด

ความเรียบร้อย สับสนวุ่นวาย

ไปหมด

เมื่อถูกครูเรียกถามในชั้นเรียน มานิต

ซึ่ งกำาลังนั่ งหลับอยู่จึ งตอบคำาถาม 

มั่วๆ ด้วยการจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเชื่อม

โยงกัน

รำาไม่ดีโทษปี่

โทษกลอง

ตวัเองทำาไมถ่กูแตโ่ยนความผดิไป

ให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น

พรพิมลทำางานที่ได้รับมอบหมายไม่

เสร็จ แต่กลับโทษว่าที่ทำางานไม่เสร็จ

เป็นเพราะว่าดวงสมรไม่ช่วย

ดินพอกหางหมู

งานหรือภาระที่พอกพูนขึ้ น

เรื่อยๆ จนยากที่จะสะสางให้

เสร็จได้

เมื่อนักเรียนไม่ยอมทำาการบ้าน  ปล่อย

ให้คั่งค้างไว้ ไม่ยอมจัดการให้เสร็จสิ้น

เป็นชิ้นเป็นอันไป 

ผักชีโรยหน้า การทำาดีเพียงผิวเผิน หรือทำาดี

เพื่อหลอกให้ผู้อื่นเห็นว่างานนั้น

สำาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์

เมื่อครูเดินตรวจสมุดการบ้าน ปานใจ

เปิดเฉพาะหน้าที่ทำาเสร็จแล้ววางไว้

บนโต๊ะ

หนักเอาเบาสู้

ขยันทำ ากิ จการงานทุ กชนิ ด  

ไม่เลือกงาน

นิ ติ ธ รตั้ ง ใจทำ า ง านทุ กชิ้ นที่ ไ ด้ รั บ 

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

แม้ต้องทำางานจนถึงดึกดื่นทุกวันก็ตาม

ถวายหัว

ทำาหน้าที่ที่ได้ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ

ในการรบปองพลต่อสู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เพื่อป้องกัน

ประเทศอย่างสุดกำาลัง โดยไม่คำานึงถึง

ชีวิตตนเอง

วัวหายล้อมคอก

ป้องกันเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว หลั งจากมีนั ก เรี ยนถู กรถชนแล้ ว 

โรงเรียนเพิ่งจัดให้มีครูเวรพานักเรียน

ข้ามถนน
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการกระทำาอย่างรับผิดชอบและได้เรียนรู้

  ลักษณะของคนท่ีทำาหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบและคนท่ีเอาเปรียบไม่รับผิดชอบผ่าน

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 4.1 

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 4.1 มาซ้อมเล่น

  ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยำ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต

  คำาพังเพยและสำานวนไทย

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที

กิจกรรมที่
เรียนรู้การกระทำาอย่างรับผิดชอบผ่าน
สุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย(2)

4.2
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สัมมาอาชีพ

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในสังคม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าห้อง

 2. ให้ตัวแทนจับคู่กันใบ้อาชีพตามบัตรภาพท่ีได้รับ โดยห้ามเอ่ยช่ืออาชีพน้ันๆ ออกมาใน 

  คำาใบ้

 3. เมื่อครบทุกบัตรภาพแล้ว ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนอาชีพขึ้นกระดาน

 4. ระดมสมองภายในกลุ่มว่าแต่ละอาชีพนั้น มีบทบาทหน้าที่อะไร นำามาเขียนไว้ต่อ 

  อาชีพนั้นๆ

 5. แจกกระดาษ เพื่อระดมสมองภายใต้คำาถามที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากอาชีพเหล่านี ้

  ไม่ทำาหน้าที่ของตนเอง 

 6. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน

 7. ครูตั้งคำาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละอาชีพกับนักเรียน เช่น

  • โตขึ้นใครอยากเป็น..... (นักวิทยาศาสตร์) บ้าง

  • ...... (นักวิทยาศาสตร์) ที่นักเรียนรู้จัก

  • อาชีพ.... (นักวิทยาศาสตร์)  มีหน้าที่อะไร

  • คนที่จะเป็น... (นักวิทยาศาสตร์) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

  • ถ้าโลกนี้ไม่มี (นักวิทยาศาสตร์).....จะเกิดอะไรขึ้น

 8. ครูสรุปว่า ทุกอาชีพมีความสำาคัญต่อสังคมเท่าเทียมกัน ไม่มีอาชีพไหนที่ต้อยตำ่า  

  ตราบใดที่บุคคลในอาชีพนั้นๆ ทำาหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และอย่างรับผิดชอบ   

  หากบุคคลใด ไม่ทำาหน้าที่ของตนเองก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคม เช่น เป็นหมอ 

  แต่ปฏิเสธที่จะรักษาคนไข้ที่ยากจน 

 9. ครูเปิดเพลง “หนูอยากเป็นอะไร” และแจกเนื้อเพลงให้นักเรียนหัดร้องตาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรภาพอาชีพ

 2. ซีดีเพลง “หนูอยากเป็นอะไร” พร้อมเนื้อร้อง

กิจกรรมที่ 4.3
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เอกสารประกอบกิจกรรมที่4.3

เพลงหนูอยากเป็นอะไร

เนื้อร้อง:เรวัติพุทธินันทน์/บุษบาดาวเรือง/นิติพงษ์ห่อนาค
ทำานอง:วิชัยอึ้งอัมพร

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) หนูจะเป็นตำารวจเป็นผู้หมวดจับผู้ร้าย
ขอให้ได้เป็นตำารวจ เป็นผู้หมวดปืนไว
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร อยากเป็นสิ่งใด

ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน แต่มีอีกอย่าง
ที่สำาคัญเหนือสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดี

ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 
ทำาสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอ 
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ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงา ก็ไม่เจอะเจอ

เป็นคนดี กันดี ไหมเออ ทำาดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร

(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี 
หนูอยากมีแต่คนรักใคร่

จะทำาสิ่งใด จะคิดอะไร หนูคงได้ดังใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ

เป็นคนดี คงดีนะเออ ทำาดีเสมอ ตลอดไป

ถ้าโตขึ้นไปหนูเป็นคนดี 
หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 

จะทำาสิ่งใด จะคิดอะไร หนูจะได้ดังใจ เสมอ
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ

เป็นคนดี กันดีไหมเออ ทำาดีเสมอ
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร

(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี 
หนูจะมีแต่คนรักใคร่

จะทำาสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ

เป็นคนดีคงดีนะเออ ทำาดีเสมอ ตลอดไป

(เด็กหมู่) หนูโตขึ้นไปได้เป็นคนดี 
หนูจะมีแต่คนรักใคร่

จะทำาสิ่งใด จะคิดอะไร หนูก็ได้ดังใจ เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้ง จะเป็นเพื่อนเรา
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ

เป็นคนดีคงดีนะเออ ทำาดีเสมอ ตลอดไป
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงการกระทำาบทบาทหน้าท่ีตามอาชีพของตนอย่างรับผิดชอบ 



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียน 1 กลุ่ม เตรียมเล่นละครตามบทท่ีมอบให้เร่ือง “แม่ค้าส้มตำา”  

  โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อฝึกซ้อม

 2. ครูให้นักเรียนแสดงหน้าห้องเพื่อให้เพื่อนในชั้นรับชมพร้อมกัน

 3. หลังจากละครจบ ให้ครูตั้งคำาถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

  • นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับละครที่จบไป

  • นักเรียนคิดว่าแก้วเป็นคนอย่างไร และพี่ศรีเป็นคนอย่างไร

  • ทำาไมพี่ศรีจึงทำาเช่นนั้น

  • หากนักเรียนเป็นแก้ว นักเรียนจะทำาอย่างที่แก้วทำาหรือไม่

  • หากแม่ค้าส้มตำาทุกคนเป็นแบบพี่ศรี จะเกิดอะไรขึ้น

  • นักเรียนเห็นด้วยกับท่ีพ่ีศรีบอกแก้วว่า “แก้วคงจะเป็นแม่ค้าไม่ได้” หรือไม่ เพราะเหตุใด

  • ถ้านักเรียนเป็นแม่ของแก้ว นักเรียนจะสอนแก้วอย่างไร

 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในหัวข้อ “แม่ค้าส้มตำาในฝันของเรา”

 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ และให้เพื่อนๆ ในชั้นช่วยกันอภิปรายแนวความคิด 

  ของแต่ละกลุ่ม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทละครเรื่อง “แม่ค้าส้มตำา”

กิจกรรมที่
ละคร“แม่ค้าส้มตำา”

4.4
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บทละครเรื่อง“แม่ค้าส้มตำา”

คำาบรรยาย : ปีน้ีแก้วอายุ 9 ขวบแล้ว ช่วงปิดเทอมแก้วจึงเสนอตัว เพ่ือช่วยพ่ีศรีท่ีอยู่บ้านติดกันไป

  ขายส้มตำาที่ตลาด แก้วตื่นเต้นมากที่จะได้ทำาตนให้เป็นประโยชน์ เธอตั้งใจว่าจะ 

  พยายามเรียนรู้วิธีการทำางานทุกๆ อย่างจากพี่ศรี

แก้ว : พี่ศรีจ๋าเวลาเตรียมผักสด เราต้องแช่นำ้านานเท่าไหร่จ๊ะ

พี่ศรี : ลกูคา้จะเขา้รา้นแลว้แกว้ไมต่อ้งลา้งมากหรอก สะบดัๆ แลว้ใสจ่านมาเลย (พีศ่รพีดูขณะ

  ตำาส้มตำาอย่างรีบร้อน)

แก้ว : เอาอย่างนั้นเหรอคะ (แก้วทำาท่างงๆ แอบล้างผักนิดหน่อยก่อนจัดใส่จาน) 

  หลงัจากลกูคา้เขา้มาใหมอ่กีโตะ๊ ลกูคา้สัง่ลาบไก ่1 ที ่หลงัจากรบัรายการสัง่จากลกูคา้

แล้ว พี่ศรีก็เรียกแก้วเข้ามาช่วยสับเนื้อไก่เพื่อทำาลาบไก่ตามที่ลูกค้าสั่ง

แก้ว : พี่ศรี หนูว่าอากาศร้อนไก่มันมีกลิ่นตุๆ แล้วนะพี่ (แก้วพูดหลังจากหยิบไก่มาสับ)

พี่ศรี  : อย่าพูดดังสิแก้ว ไม่เป็นไรหรอกน่า เดี๋ยวพอใส่เครื่องปรุงเข้าไปกลิ่นก็หาย 

แก้ว : (หน้าเสีย) อย่าเลยพี่ เดี๋ยวเขาท้องเสียเขาจะมาว่าร้านพี่ได้นะ

พี่ศรี : (เสียงหงุดหงิด) งั้นแก้วไปคิดเงินโต๊ะ 2 แล้วกัน ตรงนี้พี่จัดการเอง

เอกสารประกอบ
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แก้วผละจากเขียงมาที่โต๊ะลูกค้า

แก้ว : ทั้งหมด 195 บาทค่ะ

ลูกค้า : (ยื่นสตางค์ให้แก้ว 200 บาท)

แก้ว : ขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะ (ไหว้ 1 ที)

แก้ว : (ส่งเงินให้พี่ศรี 200 บาท) ต้องทอนเขา 5 บาทจ้ะพี่

พี่ศรี :  ไม่ต้องทอนหรอก 5 บาทเอง เหลือเศษนิดถือว่าเป็นทิป

แก้ว :   (ขมวดคิ้ว) ทอนเขาเถอะพี่ ถ้าเขาตั้งใจจะให้ เขาคงให้เราเองนั่นแหละ

พี่ศรี :  เอานี่ 5 บาท เอาไปทอนซะ แก้วนี่ท่าทางจะเป็นแม่ค้าไม่ได้หรอกนะนี่ 

แก้ว :  วันน้ีหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณท่ีอนุญาตให้หนูมาช่วยงานค่ะ (แก้วไหว้พ่ีศรี

  แล้วลากลับบ้าน)

เมื่อกลับถึงบ้าน แก้วสวัสดีแม่

แม่ :  วันนี้ไปขายส้มตำาเป็นอย่างไรบ้างลูก ซื้อส้มตำาพี่ศรีมาฝากแม่รึเปล่า

แก้ว :  หนูไม่กล้าซื้ออาหารร้านพี่ศรีแล้วค่ะแม่ พี่เขาไม่ล้างผัก แถมยังเอาไก่ที่เสียแล้วมาทำา

  ขายให้ลูกค้าด้วย อีกอย่างที่หนูไม่ชอบเลย คือ ที่เขามั่วไม่ทอนเงินลูกค้าน่ะ

แม่ :  จริงหรือลูก ทำาไมศรีเขาถึงทำาอย่างนั้นนะ

แก้ว :  หนูก็ไม่เข้าใจค่ะ แต่พ่ีเขาบอกว่า ถ้าไม่ทำาอย่างพ่ีเขา หนูจะเป็นแม่ค้าไม่ได้

  ท่ีพ่ีศรีพูดน่ะ จริงหรือคะแม่?
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงการกระทำาบทบาทหน้าท่ีตามอาชีพของตนอย่างรับผิดชอบ 



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกร่ินถึงความหมายของ “ฮีโร่”  ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีเราช่ืนชมและยึดถือเป็นต้นแบบ

 2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมี “ฮีโร่ในดวงใจหรือไม่” พร้อมให้เหตุผล

 3. ครูอ่าน “จดหมายจากเด็กชายป๋อง” ช้าๆ และขอให้นักเรียนตั้งใจฟัง

 4. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคำาถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย

  • นักเรียนคิดอย่างไรกับจดหมายของเด็กชายป๋องที่ได้ฟังจบไป

  • นักเรียนคิดว่าเด็กชายป๋องรู้สึกอย่างไรต่อพ่อของเขา เพราะเหตุใด

  • คนขับรถเมล์ที่ดีแตกต่างจากคนขับรถเมล์ที่ไม่ดีอย่างไร (ครูอาจจดประเด็น 

   บนกระดานดำา โดยแบ่งเป็นหัวข้อ “คนขับรถเมล์ท่ีดี” และ “คนขับรถเมล์ท่ีไม่ดี”  

   เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ชัดเจน)

  • หากพ่อของป๋องเป็นคนขับรถเมล์ที่ไม่รับผิดชอบ จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

  • นกัเรยีนคดิวา่จำาเปน็หรอืไมท่ีแ่ตล่ะอาชพีตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตอ่อาชพีของตน  

   เพราะเหตุใด

 5. ให้นักเรียนเขียนข้อความเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นในอนาคต

  ถ้าโตขึ้นฉันได้เป็น........................................................(อาชีพ)

  ฉันจะ........................................................................................

  ฉันจะไม่...................................................................................

กิจกรรมที่
จดหมายจากเด็กชายป๋อง 4.5
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 6. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพจากอาชีพ “คนขับรถเมล์” เช่น 

  ถ้าโตขึ้นฉันได้เป็น คนขับรถเมล์

  ฉนัจะ  ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัและมสีต/ิมองใหแ้นใ่จวา่ผูโ้ดยสารขึน้ลงรถอยา่ง

  ปลอดภยักอ่นออกรถ/พดูจากบัผูโ้ดยสารอยา่งสภุาพ/มนีำา้ใจกบัเพือ่นรว่มถนน/

  อดทนและใจเย็นแม้เวลารถติด/มองโลกในแง่ดี

  ฉันจะ ไม่ดื่มสุรา/นอนดึก/ขาดสติ/ขับรถเร็ว/เอาชีวิตของผู้โดยสารมาเสี่ยง/

  พูดจาไม่ไพเราะกับผู้โดยสาร/ขับรถเบียดรถคันอื่น/ใจร้อน

 7. ครูเน้นว่าให้นักเรียนเขียนสิ่งที่จะทำา และจะไม่ทำาให้มากที่สุดเท่าที่คิดได้

 8. เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ให้ผลัดกันอ่านจนครบทุกคน

 9. ครูขอให้นักเรียนเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจเมื่อโตขึ้น 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เรื่อง จดหมายจากเด็กชายป๋อง
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จดหมายจากเด็กชายป๋อง

พ่อครับ

 วันนี้คุณครูมีการบ้านให้ผมเขียนเรียงความเรื่อง “ฮีโร่ในดวงใจ” เพื่อนๆ บางคนใช้เวลา

นานมากกวา่จะคดิออกวา่จะเขยีนถงึใครด ีบางคนบอกวา่ฮโีรข่องเขาคอืไอม้ดแดง บางคนนกึถงึ

พระเอกในละคร แต่บุคคลที่ผมนึกถึงในตอนนี้และทุกวันคือคุณพ่อของผมครับ

 ผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้บอกกับใคร ๆ ว่าพ่อของผมเป็นคนขับรถเมล์  ทุกเช้าพ่อต้องตื่น

ตั้งแต่ตีสี่เพื่อออกไปทำางาน พ่อไม่เคยดื่มเหล้า ไม่เคยนอนดึก พ่อบอกว่าการที่พ่ออยู่หลัง 

พวงมาลัย พ่อต้องดูแลชีวิตของผู้โดยสารทุกคนให้ปลอดภัย จะขับรถแบบง่วงๆ หรือขับโดย

ไม่มีสติไม่ได้เด็ดขาด

 ผมเคยนั่งรถเมล์ที่พ่อขับหลายครั้ง ผมชอบเวลาพ่อทักทายผู้โดยสารด้วยคำาพูดที่สุภาพ 

และหน้าตาที่ยิ้มแย้ม พ่อไม่ขับรถเร็ว ไม่ปาดซ้ายป่ายขวาเหมือนรถเมล์บางคัน  ผมเคยได้ยิน

พ่อคุยกับเพื่อนๆ ที่ขับรถเมล์ด้วยกันว่า “อย่าเอาชีวิตผู้โดยสารมาเสี่ยง” ก่อนออกรถทุกครั้ง 

พ่อจะชะโงกดูแล้วดูอีกว่าผู้โดยสารขึ้น หรือลงรถอย่างปลอดภัยแล้ว  

 พอ่จำาไดไ้หมครบั ทีผ่มถามพอ่วา่รูส้กึอยา่งไรทีข่บัรถคนัใหญท่ีส่ดุบนถนน พอ่ตอบผมวา่ 

เราขับรถคันใหญ่ ก็ต้องมีนำ้าใจที่กว้างใหญ่ตามไปด้วย  เราไม่ใช่เจ้าถนนที่จะไปเบียดรถคันอื่น

ที่เล็กกว่า เพราะหากไปเฉี่ยวชนแค่นิดเดียวก็อาจทำาให้ผู้โดยสารไปทำางานสาย หรือไปโรงเรียน

สายหลายสิบคน 

 วนัไหนทีฝ่นตก หรอืรถตดิมากๆ ผมสงัเกตเหน็ถงึความเหนด็เหนือ่ยของพอ่  แตพ่อ่บอก

ว่า คนขับรถเมล์ต้องรู้จักอดทนและใจเย็นต่อเรื่องรถติด เรื่องอากาศร้อน หรือเรื่องความแออัด  

ยิ่งวันไหนที่ฝนตก รถติดมากๆ  พ่อต้องคอยเตือนตัวเองว่า ผู้โดยสารรถเมล์ทำางานเหนื่อย

มาทั้งวัน แถมยังต้องมายืนบนรถเมล์ที่เบียดเสียด พ่อยังดีที่มีที่นั่ง ไม่ต้องยืนโหนเหมือนอีก 

หลายๆ คนบนรถ พ่อสอนให้ผมรู้จักมองโลกในแง่ดี ยังมีคนที่ลำาบากกว่าเราอีกมาก

 พ่อครับ  ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ ผมแค่อยากบอกพ่อว่า ผมภูมิใจที่พ่อเป็นพ่อของผม  

ผมจะทำาตัวเป็นคนดีของสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

ผมรักพ่อ และอยากบอกพ่อว่า พ่อเป็นทั้งพ่อ เป็นทั้งฮีโร่ในใจผมตลอดไปครับ

           ป๋อง

เอกสารประกอบกิจกรรมที่4.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำาคัญของการเคารพกฎหมายและการเป็น

  พลเมืองดี



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียน 1 กลุ่ม เตรียมเล่นละครตามบทท่ีมอบให้ เร่ือง “แจ้งเหตุเท็จ”  

  และให้เวลาล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพื่อเตรียมฝึกซ้อม

 2. ครูให้นักเรียนแสดงหน้าห้องเพื่อให้เพื่อนในชั้นรับชมพร้อมกัน

 3. หลังจากละครจบ ครูตั้งคำาถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

  • เกิดอะไรขึ้นในละครเรื่องนี้

  • กรณีของจอยและต๋อม กับกรณีของต้นและยาย มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  • นักเรียนคิดว่าจอยเป็นคนอย่างไร

  • ถ้านักเรียนเป็นต๋อม นักเรียนจะร่วมเล่นสนุกกับจอยด้วยหรือไม่

  • ถ้านักเรียนเป็นจอยหรือต๋อม นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรหากทราบว่าการเล่นสนุก 

   ของตนเองมีส่วนทำาให้ต้นและยายอาจต้องเสียชีวิต

  • ถ้านักเรียนเป็นต้น หากนักเรียนทราบว่าที่ 191 สายไม่ว่างเพราะมีคนเล่นสนุก  

   นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

  • หากมคีนชอบเลน่สนกุแบบนีบ้อ่ย ๆ  การทำางานของเจา้หนา้ที ่191 จะเปน็อยา่งไร

  • ถา้นกัเรยีนเปน็เจา้หนา้ที ่191 นกัเรยีนจะรูส้กึอยา่งไรเมือ่ทราบวา่ เรือ่งงเูขา้บา้น 

   เป็นการแจ้งเหตุเท็จ และคิดว่าต้องมีการลงโทษผู้แจ้งเหตุเท็จหรือไม่ อย่างไร

 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมสมองถึงเหตุการณ์หรือการกระทำาใดๆ ของเรา 

  ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

 5. นักเรียนนำาเสนอแนวคิดของกลุ่มตน เพื่อให้เพื่อนในชั้นร่วมแสดงความคิดเห็น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทละครเรื่อง “แจ้งเหตุเท็จ”

กิจกรรมที่
ละคร“แจ้งเหตุเท็จ” 4.6
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เอกสารประกอบกิจกรรมที่4.6

บทละคร“แจ้งเหตุเท็จ”

ฉากที่1จอยกับต๋อม

คำาบรรยาย : ในบ่ายวันเสาร์ที่น่าเบื่อวันหนึ่ง จอยมาเล่นที่บ้านของต๋อม เพราะบ้านของ

    ทั้งสองคนอยู่ในละแวกเดียวกัน

จอย : เบื่อจังเลยต๋อม วันนี้ฝนก็ตก ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้ เราจะทำาอะไรกันดีล่ะทีนี้

ต๋อม : ดูการ์ตูนไหม ฉันว่าน่าจะมีเรื่องสนุกๆ ให้ดูแก้เบื่อได้นะ

จอย : ไม่ล่ะ มีแต่เรื่องเดิมมาฉายซำ้าๆ ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลย

ต๋อม : หรือจะเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

จอย : เครื่องมันเสียน่ะ  เล่นไม่ได้อยู่ดี

จอย : (นิ่งคิด) ... นึกออกแล้ว เล่นเกมโทรศัพท์ลึกลับดีกว่า เธออยากเล่นไหมล่ะ

ต๋อม : มันเป็นยังไง แล้วเราจะโทรไปหาใครเหรอ

จอย : 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 : (ทำาเสียงจุ๊ปากใส่ต๋อม) 

เจ้าหน้าที่ 191:  หนูอยู่ห่างๆ มันไว้นะคะ เจ้าหน้าที่ 191 จะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยค่ะ

จอย : (วางหูโทรศัพท์ แล้วหันมาพูดกับต๋อม) ทีนี้เราไปแอบดูตรงหน้าต่างกันดีกว่า

ต๋อม :  เธอเล่นแบบนี้ไม่กลัวโดนตำารวจจับเหรอ 

จอย : เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเรา เอาน่า สนุกๆ นิดเดียวเอง

ฉากที่2ต้นกับยาย

คำาบรรยาย : ณ บ้านของต้น ซึ่งอาศัยอยู่กับยายที่เป็นอัมพาต จู่ๆ ต้นก็ได้กลิ่นไหม้ลอยมา

    จากหลังบ้าน เขาเห็นไฟกำาลังลุกลามไปที่ข้าวของต่างๆ เขาจึงร้องตะโกน

    ขอความช่วยเหลือ

ต้น : ไฟไหม้ๆ ใครก็ได้ช่วยทีครับ ไฟไหม้ (ต้นพยายามหานำ้ามาดับไฟ)

ยาย : ต้นรีบออกไปจากบ้านเถอะลูก ไม่ต้องห่วงยาย

ต้น : ผมไม่อยากทิ้งยายนอนอยู่ตรงนี้ รู้แล้วครับ ผมโทรขอความช่วยเหลือ 191 ดีกว่า  

  (ต้นทำาท่ากดโทรศัพท์ แต่โทรเท่าไหร่ก็ได้ยินแค่สัญญาณสายไม่ว่าง)

ยาย :  (ไอแค้ก ๆ) ต้นรีบออกไปนอกบ้านก่อน ไปเดี๋ยวนี้เลย

ต้น  :  (กอดยาย) สายไม่ว่างเลยครับยาย ผมจะทำายังไงดี ผมจะทำายังไงดี

ควันคละคลุ้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต้นและยายจึงสลบไป
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจความสำาคัญของพลเมืองท่ีดี รู้จักหน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี  
  และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีทำาให้สังคมดี 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครใูหน้กัเรยีนเตรยีมขยะอะไรกไ็ดม้าคนละ 1 ชิน้ (เชน่ เปลอืกลกูอม ถงุขนมขบเคีย้ว  
  กล่องนม ฯลฯ) 
 2. เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนเอาขยะของตนมาโยนทิ้งบนพื้นหน้าห้องเรียน
 3. เม่ือนักเรียนท้ิงขยะจนครบทุกคนแล้ว ให้ครูต้ังคำาถามกับนักเรียนในประเด็นดังต่อไปน้ี
  • นักเรียนเห็นอะไรอยู่บนพื้นห้องบ้าง
  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพื้นห้องเรียนมีสภาพสกปรก
  • ถ้าต้องเรียนหนังสือในห้องเรียนที่สกปรกเช่นนี้ตลอดวัน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
  • ขยะชิ้นไหนเป็นของใคร เป็นผลจากอะไร
  • ในวันหนึ่งๆ นักเรียนได้สร้างขยะขึ้นมาประมาณกี่ชิ้น อะไรบ้าง 
  • นักเรียนเคยทิ้งขยะบนท้องถนนหรือไม่ ทำาไมจึงทำาเช่นนั้น
  • นักเรียนคิดว่า ถ้ากรุงเทพฯ มีคน 10 ล้านคน ทิ้งขยะบนท้องถนนคนละ 1 ชิ้น  
   กรุงเทพฯ จะมีสภาพอย่างไร
 4. หลงัจากนัน้ ครเูตรยีมถงัขยะหรอืถงุขยะไวท้ีม่มุหอ้ง แลว้ใหน้กัเรยีนเดนิมาหยบิขยะ 
  ชิ้นที่เป็นของตนเองไปทิ้งให้ลงในถังหรือถุงขยะที่จัดไว้
 5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำาป้ายรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายความหมายของสิ่งที ่
  นักเรียนต้องการสื่อสาร
 7. ให้นักเรียนนำาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำาขึ้น ไปติด ณ จุดต่าง ๆ ในโรงเรียนตามความ 
  เหมาะสม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและอุปกรณ์สำาหรับทำาโปสเตอร์รณรงค์

กิจกรรมที่
ขยะหนึ่งชิ้น 4.7
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของพลเมืองดีรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 

  และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีที่ทำาให้สังคมดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครทูบทวนบทเรยีนจากกจิกรรมอืน่ ๆ  ในหมวดนี ้เชน่ เรือ่ง “แมค่า้สม้ตำา” “จดหมาย

  จากเด็กชายป๋อง” และ “แจ้งเหตุเท็จ” 

 2. ให้นักเรียนลองเปรียบเทียบตัวละครต่าง ๆ  ในแต่ละกิจกรรมว่ามีใครบ้างที่นักเรียน

  มองว่าเป็น “พลเมืองดี”

 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมสมองว่า “นักเรียนจะเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรบ้าง”

 4. ครใูหน้กัเรยีนเลอืกขอ้ทีช่อบมากทีส่ดุ แลว้ชว่ยกนัวาดภาพในหวัขอ้ “พลเมอืงดมีอียู่

  ในเราทุกคน” 

 5. ครูเล่าให้นักเรียนฟังสั้น ๆ  ถึงที่มาของบทกวีไฮกุ

 6. ครูสอนนักเรียนแต่งบทกวีไฮกุ เพื่อบรรยายภาพวาดของแต่ละกลุ่มโดยเขียน

  ฉันทลักษณ์ ต่อไปนี้บนกระดานดำา  (5–7–5 พยางค์)

  J J J J J สระ  นำ้า อัน เก่า แก่  

  J J J J J J J เจ้า    กบ ตัว หนึ่ง กระ โดด ลง

  J J J J J เสียง นำ้า พลัน ดัง จ๋อม

    (หมายเหตุ  J = 1 พยางค์)

 7. เมื่อวาดภาพและแต่งบทกวีไฮกุเสร็จ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันนำาเสนอ

  ผลงานหน้าชั้นเรียน


สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 • กระดาษสำาหรับวาดภาพ และอุปกรณ์ระบายสี

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีไฮกุ

กิจกรรมที่
พลเมืองดีมีอยู่ในเราทุกคน 4.8
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ไฮกุ

 ไฮกุ (        , haiku) เป็นบทกวีญี่ปุ่น มีบทบาทมากในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 
เนื่องจากบทกวีอื่นมีความยาวมากน้อยต่างกัน   และมีบังคับสัมผัสตามหลักฉันทลักษณ์  ทำาให้
บทกวีดังกล่าวไม่เหมาะกับการแสดงออกถึงปรากฏการณ์ทางจิต-วิญญาณ   และความลึกซึ้ง
ออกมาได้ 

วิธีการแต่ง
  บทกวีไฮกุมีเพียงตัวอักษร 3 วรรค ยาว 5-7-5 รวมเป็นตัวอักษรเพียง 17 ตัวเท่านั้น 
  โคลง ไฮกุ ที่มีชื่อเสียงที่สุดบทหนึ่งของญี่ปุ่น
    สระนำ้า อันเก่าแก่ 
    เจ้ากบตัวหนึ่งกระโดดลง 
    เสียงนำ้าพลันดังจ๋อม 

  ผู้แต่ง : บะโช มัทสึโอะ (ฺBashoo Matsuo) 

 ไฮกุ มีพื้นฐานคือ เรียบง่าย และ ดั้งเดิม จึงไม่ยึดติดกับแบบแผน ไม่มีข้อจำากัด  
ไหลเรือ่ยตามธรรมชาต ิสัน้กระชบัทีส่ดุ ตรงทีส่ดุ และเปน็ไปอยา่งฉบัพลนั ตามสภาวะสจัจะลว้นๆ  
เรยีบงา่ยและตรงความรูส้กึออกมาจากใจของกว ีโดยปราศจากอปุสรรคขวางกัน้แสดงความงาม 
ความเศร้า ความสงบ ความปิติ ความเก่าแก่ เปลือยเปล่าอยู่ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่น ในวินาที
แห่งการสร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ที่ไฮกุได้ถือกำาเนิดขึ้น
 จิตวิญญาณของกวีไฮกุ ได้ถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาและมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิเต๋า
และนิกายเซนอย่างที่สุด

ประวัติไฮกุ
 ไฮกุมาจากบทกวีดั้ ง เดิมของญี่ปุ่นที่ เรียกว่าไฮไคขเร็งะ ต่อมาในสมัยเอโดะ  
ท่านปรมาจารย์ มะสึโอะ บะโช (ค.ศ. 1644-1694) ได้ขัดเกลาและสร้างแบบแผน ซึ่งต่อมาใน
สมยัเมจไิดม้กีารเรยีกการประพนัธใ์นแบบนีว้า่ไฮก ุปจัจบุนัมชีาวญีปุ่น่ทีน่ยิมแตง่ไฮกถุงึ 10 ลา้น
คน และชาวต่างประเทศที่รักการแต่งไฮกุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งในหมู่ชาวไทย

เอกสารอ้างอิง
ไฮก ุhttp://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%84%E0%B8% AE%E0%B8%81% E0%B8%B8
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“ครูท่ีถูกต้องมีอยู่ในโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยู่เหมือนกับ
  ดวงประทีปท่ีส่องสว่างให้คนเดินถูกทาง”
   ท่านพุทธทาส







สาระที่5
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ถือว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ                

การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต  การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัด

และรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำาคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำาให้เกิดการ

ดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของความพอเพียง การพอใจ และการรู้ประมาณ 

  ในตนเอง 

 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการประกอบการงานสุจริต รู้คุณค่าของการ 

  หาเลี้ยงชีพโดยสุจริต

 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการมีความสุขที่แท้จริง โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้าวของ 

  เงินทองเท่านั้น

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. สุภาษิต คำาพังเพย

 2. ละคร

 3. นิทาน

 4. วาดภาพ

 5. งานประดิษฐ์



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและ

  ได้เรียนรู้ลักษณะของความพอเพียงผ่านสุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแบ่งพื้นที่บนกระดานดำาเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่

  ประหยัด มัธยัสถ์  ส่วนอีกข้างหนึ่งเขียนว่า ลักษณะของคนที่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย

 2. ยกบัตรคำาที่เตรียมมาให้นักเรียนในห้องตอบว่า คำาดังกล่าวเป็นลักษณะของ

  คนที่ประหยัด มัธยัสถ์ หรือลักษณะของคนที่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย    

 3. ติดบัตรคำาในข้างที่นักเรียนตอบ หากนักเรียนมีคำาตอบทั้งสองข้างให้ครูติดบัตรคำาไว้ 

  ตรงกลาง

 4. เมื่อติดบัตรคำาเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนในห้องว่า มีใครไม่เข้าใจความหมายของ

  สุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทยคำาไหนหรือไม่ อธิบายความหมายของแต่ละคำา

  เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของคนแบบต่างๆ 

 5. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากสุภาษิต คำาพังเพย และ

  สำานวนไทยเพ่ือนำามาแต่งเร่ืองส้ันจากความหมายของสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 6. แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นและถามความเห็นจากเพื่อนๆ

 7. ครสูรปุบทเรยีนและใหต้วัอยา่งประโยค เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของสภุาษติ 

  คำาพังเพย และสำานวนไทยมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บัตรคำาสุภาษิต คำาพังเพยและสำานวนไทย

 2. คำาถามที่เกี่ยวข้อง

  • รู้สึกอย่างไรกับสุภาษิต คำาพังเพย หรือสำานวนไทยเหล่านี้

  • วธิกีารในการปฏบิตัใิหเ้ปน็หรอืไมเ่ปน็อยา่งทีส่ภุาษติ คำาพงัเพย หรอืสำานวนไทย

กิจกรรมที่
เรียนรู้การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ผ่านสุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย
5.1
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สุภาษิิต

คำาพังเพย

ความหมาย ตัวอย่าง

กระเฌอก้นรั่ว

ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จัก

เก็บออม

มนีาไดค้า่ขนมมาเทา่ไหรก่เ็อาเงนิไปซือ้

ของเล่นจนหมด ทำาให้มีนาไม่เคยมีเงิน

เหลือไว้เก็บออม

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เก็บเล็กผสมน้อย

เมษาหยอดกระปุกวันละห้ าบาท 

ทุกวัน ผ่านไปหนึ่งปีเมษาสามารถซื้อ 

รถจักรยานด้วยเงินออมของตัวเอง

ตำานำ้าพริก

ละลายแม่น้ำา

ลงทุนไปโดยได้รับผลตอบแทน

ไม่คุ้มค่า

โต้งจัดงานวันเกิดใหญ่โตโดยใช้เงิน

ทั้งหมดที่มีอยู่ 

มือห่างตีนห่าง ผูท้ีส่ะเพรา่ ประมาทเลนิเลอ่ หรอื

ผู้ที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย

จ๋าทำางานได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็ไม่

เคยพอ เพราะจ๋าใช้จ่ายกับเรื่องไร้สาระ 

เป็นอยู่อย่างพอเพียง
เอกสารประกอบกิจกรรมที่5.1
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เห็นช้างขี้

ขี้ตามช้าง

ทำ า เลี ยนแบบคนใหญ่คนโต 

เพื่อเอาหน้าบ้างทั้งที่ตนเองไม่มี

อำานาจหรือทรัพย์สินพอที่จะทำา

อย่างเขาได้

ตุ๊เห็นตั้มซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็ไปซื้อ

บา้ง ทัง้ๆ ทีต่วัเองไมไ่ดม้เีงนิมากเทา่ตัม้

นกน้อยทำารัง

แต่พอตัว

รู้จักพอประมาณ ฟางตัดสินใจใช้รถยนต์คันเก่าไปก่อน

เพราะไม่อยากสร้างหนี้ที่ไม่จำาเป็น

ถี่ลอดตาช้าง

ห่างลอดตาเล็น

ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด 

จ้อยไม่ยอมทำาประกันอุบัติเหตุ เพราะ

เสียดายเงิน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถควำ่า 

จอ้ยตอ้งเสยีทัง้คา่ซอ่มรถ และคา่รกัษา

พยาบาลหมดไปหลายหมื่น

ขี่ช้างจับตั๊กแตน ลงทุนลงแรงไปมากแต่ได้ผล

ตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มค่า

ยิ้มขับรถทั่วกรุงเทพ เพื่อหาซื้อทุเรียน

หมอนทองมารับประทาน

จมไม่ลง คนที่ฟุ้งเฟ้อจนเคยตัว

อ๋องตกงานมาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยัง

อดไม่ได้ที่จะออกไปรับประทานอาหาร

แพงๆ นอกบ้านทุกวัน

กินนำ้าไม่เผื่อแล้ง มีสิ่งมีค่าใดก็ใช้หมดในทันที ไม่

คิดเก็บไว้เผื่อขาดแคลนในวัน

ข้างหน้า

สม้โอใชเ้งนิเดอืนจนหมดทกุเดอืน ทำาให้

ไม่มีเงินเก็บ เมื่อส้มโอล้มป่วย จึงไม่มี

เงินพอจะรักษาตัว
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำาว่าการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและ

  ได้เรียนรู้ลักษณะของความพอเพียงผ่านสุภาษิต คำาพังเพย และสำานวนไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกิจกรรมที่ 5.1 

 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเรื่องสั้นที่ได้แต่งไว้ในกิจกรรมที่ 5.1 มาซ้อมเล่น

  ละครโดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อยำ้าความเข้าใจในความหมายของสุภาษิต

  คำาพังเพยและสำานวนไทย

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงละครหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที

กิจกรรมที่

เรียนรู้การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ผ่านสุภาษิตคำาพังเพยและสำานวนไทย(2)

5.2
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จุดประสงค์ เพ่ือปูพ้ืนฐานให้นักเรียนเข้าใจถึง   แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

  ไม่หลงหรือยึดติดกับความหรูหรา ฟุ่มเฟือย 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถามกับนักเรียนเพื่อดึงความสนใจ เช่น “นักเรียนทราบไหม  

  ลิงส่งเสียงร้องอย่างไร” “ลิงในความคิดของนักเรียนมีนิสัยอย่างไร”  

  “นักเรียนรู้จักลิงชนิดใดบ้าง” ฯลฯ เพื่อเกริ่นนำาเข้าสู่นิทาน

 2. ครูเล่านิทานเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน”  ตั้งแต่ต้นจนจบ  

 3. ให้นักเรียนตอบคำาถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น

  • ในนิทานเรื่องนี้ มีตัวละครสำาคัญๆ คือใครบ้าง แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร

  • นักเรียนชอบตัวละครตัวใดมากที่สุด เพราะอะไร

  • ตัวละครที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุดคือใคร เพราะอะไร

  • ถ้านักเรียนเป็นยุกยิก นักเรียนจะเอากล้วยและมะพร้าวทั้งหมดไปแลกกับกำาไล 

   ข้อมือขนนกอินทรีของตุ้มเม้งหรือไม่ เพราะอะไร

  • การที่ลิงบาบูนทั้งหลายมัวแต่โอ้อวดของสวยงามที่แลกมา ทำาให้เกิดอะไรขึ้น

  • นกัเรยีนคดิวา่ ถา้ผูเ้ฒา่เคราขาวไมก่ลา่วตกัเตอืน จะเกดิอะไรขึน้กบัหมูบ่า้นบาบนู

 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก 

  นิทานเรื่องหมู่บ้านบาบูน 

 5. ครูรวบรวมคำาตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่มและเขียนขึ้นบนกระดานดำา

 6. ครูสรุปจากคำาตอบของนักเรียนพร้อมเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน”  

กิจกรรมที่
นิทานเรื่อง“หมู่บ้านบาบูน” 5.3
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กิจกรรมที่
เห็ดมหาภัย 5.4

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจโทษของความโลภ และการประกอบการงานท่ีไม่สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนเรื่อง “หมู่บ้านบาบูน” ซึ่งอยู่กันอย่างสงบสุขและอย่างพอเพียง

 2. ครูอ่านเรื่อง “เห็ดมหาภัย” ตั้งแต่ต้นจนจบ

 3. ให้นักเรียนตอบคำาถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น

  • ทำาไมตุ้มเม้งจึงอยากทำาธุรกิจขายเห็ด

  • ทำาไมยุกยิกจึงปฏิเสธที่จะทำาธุรกิจกับตุ้มเม้ง

  • ทำาไมเด่นดวงถึงยอมรับเชื้อเห็ดจากตุ้มเม้งมาเพาะในถำ้าของตน

  • ถา้นกัเรยีนเปน็เดน่ดวง นกัเรยีนจะรว่มทำาธรุกจิเหด็กบัตุม้เมง้หรอืไม ่เพราะอะไร

  • การกระทำาของเด่นดวง ส่งผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคมอย่างไรบ้าง 

  • นักเรียนคิดว่าการที่ลิงบาบูนตัดสินใจทำาลายเห็ดสีแดงทั้งหมด เป็นความคิดที่ 

   ถูกต้องหรือไม่ 

  • นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเห็ดสีแดงเหล่านี้ถูกนำาไปขายที่หมู่บ้าน 

   ชิมแปนซี 

  • ถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านบาบูน นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ 

   เหมือน หรือต่างจากนี้อย่างไร

 4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมสมองว่า นักเรียนได้เรียนรู้ หรือได้ข้อคิด 

  อะไรบ้างจากนิทานเรื่อง “เห็ดมหาภัย” 

 5. ครูรวบรวมคำาตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่มและเขียนขึ้นบนกระดานดำา

 6. ครสูรปุจากคำาตอบของนกัเรยีนพรอ้มเชือ่มโยงสูช่วีติจรงิ  (เชน่ การทีบ่างคนตดัสนิใจ

  ค้ายาเสพติดเพราะหวังรวยทางลัด)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “เห็ดมหาภัย”
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถมองเชิงบวกถึงส่ิงท่ีตนมีและรู้สึกพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนมองดูนำ้าที่มีอยู่ครึ่งแก้ว แล้วตั้งคำาถามว่า “นักเรียนมองเห็นอะไร”

 2. ครเูขยีน 2 ประโยคตอ่ไปนีบ้นกระดาน “มนีำา้เหลอืตัง้ครึง่แกว้” และ “นำา้หมดไปแลว้

  ตั้งครึ่งแก้ว” และให้นักเรียนในห้องยกมือว่าตนรู้สึกตรงกับประโยคใด

 3. ครูนับจำานวนของนักเรียนที่ เห็นด้วยกับแต่ละประโยค และเขียนจำานวนบน

  กระดานดำา

 4. ครูอธิบายความหมายของทฤษฎี “นำ้าครึ่งแก้ว” ให้นักเรียนฟัง พร้อมอธิบายว่า ความสุข

  และความทกุขข์องคนเราสว่นหนึง่เกดิจากวธิกีารมองโลก หากเราเลอืกทีจ่ะมองสว่น

  ที่ขาด เช่น ทำาไมเราจึงไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเพื่อนๆ ย่อมทำาให้เราเกิดความทุกข์  

  ในขณะที่หากเราเลือกมองสิ่งที่เรามีอยู่ เช่น เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เรามี 

  โอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ จะทำาให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 

  ของเรา

 5. ครใูหน้กัเรยีนแตล่ะคนใชเ้วลาในการคดิ และเขยีนความรูส้กึลงในกระดาษ ในหวัขอ้  

  “เป็นตัวฉันนี้ดีอย่างไร เพราะอะไร” อย่างน้อยคนละ 5 ข้อ พร้อมบรรยาย 

  รายละเอียดของแต่ละข้อ ให้เวลาในการคิดและเขียน 20 นาที 

 6. ครใูหน้กัเรยีนแตล่ะคนเลอืกขอ้ทีต่นชอบทีส่ดุเกีย่วกบัตวัเอง 1 ขอ้ และอา่นใหเ้พือ่น 

  ในชั้นฟัง 

 7. หลังจากทุกคนผลัดกันอ่านจนครบ ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อได้ 

  คิดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง และเน้นยำ้าให้นักเรียนจดจำาความรู้สึกนี้ไว้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 แก้วนำ้า 1 ใบ

กิจกรรมที่

นำ้าครึ่งแก้ว
5.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกพอใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูกล่าวเชื่อมโยงถึงกิจกรรม 5.5 เพื่อเน้นยำ้าว่านักเรียนทุกคนมีคุณค่าในตนเอง 

 2. ครใูหน้กัเรยีนนกึยอ้นถงึสิง่ทีน่กัเรยีนชอบหรอืภาคภมูใิจเกีย่วกบัตนเอง แลว้สะทอ้น 

  ความรู้สึกน้ันออกมาเป็นภาพวาด (เช่น ช่วยพ่อแม่ทำางาน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน มีเพ่ือนเยอะ  

  ตั้งใจเรียน ได้เล่นกีฬาได้ดี ฯลฯ) พร้อมเขียนคำาบรรยายภาพสั้นๆ 

 3. ครูให้นักเรียนวาดภาพ และระบายสีตามจินตนาการของตน

 4. ครูทบทวนวิธีการแต่งบทกวีไฮกุ และให้นักเรียนแต่งบทกวี เพื่อบรรยายภาพ

 5. เมื่อใกล้หมดชั่วโมง ขออาสาสมัครที่วาดภาพเสร็จแล้วออกมาแสดงผลงานพร้อม 

  อธิบายความหมายของภาพให้เพื่อนๆ ได้รับฟัง 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและอุปกรณ์ระบายสี

 

ข้อเสนอแนะ
 ครูควรให้ความสำาคัญกับความหมาย และความตั้งใจในการสื่อความหมายด้วยภาพ  

และคำากลอนมากกว่าความสามารถทางศิลปะ หรือความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียน

กิจกรรมที่

วาดภาพ“เป็นตัวฉันนี้ดียังไง”
5.6
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จุดประสงค์ ให้นักเรียนเข้าใจถึงความสุขแท้ท่ีเกิดจากการทำาหน้าท่ีของตนเองให้สมบูรณ์ 
  และความสุขเทียม อันเกิดจากความอยากมี อยากเป็นที่ไม่สิ้นสุด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นนำาถึงเรื่องความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่นักเรียนได้นำาเสนอในกิจกรรม 
  ก่อนหน้านี้ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่นิทาน
 2. ครูเล่านิทานเรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก” และพยายามดึงนักเรียนเข้ามา 
  มีส่วนร่วมในนิทานที่กำาลังเล่า เช่น เมื่อถึงช่วงที่เป็นเสียงของแก้วสารพัดนึก ให้ครู 
  เรียกชื่อนักเรียนบางคน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้กล่าวว่า “สารพัดนึก สารพัดคิด  
  ท่านได้สิทธิ์นั้น เดี๋ยวนี้” 
 3. เมื่อนิทานจบให้นักเรียนตอบคำาถาม และแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
  • ช่างสลักหินใช้แก้วสารพัดนึกไปกี่ครั้ง แต่ละครั้งทำาให้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรบ้าง
  • ทำาไมการมีบ้านหลังใหญ่จึงทำาให้ช่างสลักหินมีความสุขเพียงไม่กี่วัน
  • ทำาไมการได้เป็นเจ้าชายท่ีมีข้าราชบริพารมากมาย จึงยังไม่ทำาให้ช่างสลักหินมีความสุข
  • ทำาไมการเป็นพระอาทิตย์ท่ีมีลำาแสงเผาผลาญได้ทุกส่ิง จึงยังไม่ทำาให้ช่างสลักหินมีความสุข
  • ทำาไมการเป็นเมฆที่ดลบันดาลนำ้าฝนได้ จึงยังไม่ทำาให้ช่างสลักหินมีความสุข
  • ทำาไมการเป็นภูผาที่สูงสง่า จึงยังไม่ทำาให้ช่างสลักหินมีความสุข
  • ในท้ายที่สุด ช่างสลักหินพบว่าการเป็นอะไรจะทำาให้เขามีความสุขที่สุด
 4. ครใูหน้กัเรยีนแบง่กลุม่เพือ่ชว่ยกนัระดมสมองวา่ นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งจากนทิาน 
  เรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก” 
 5. ครูรวบรวมคำาตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเขียนขึ้นบนกระดานดำา
 6. ครูตั้งคำาถามกับนักเรียนว่า นักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับช่างสลักหิน 
  หรือไม่ เช่น เมื่อได้ของบางอย่างมาก็ทำาให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราว จากนั้นก็รู้สึกอยากได้ 
  ของอย่างอื่นต่อๆ ไปไม่สิ้นสุด
 7. ครใูหน้กัเรยีนลองคดิถงึผลรา้ยของการอยากไดอ้นัไมส่ิน้สดุ ทีอ่าจเกดิขึน้ในชวีติจรงิ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ช่างสลักหินกับแก้วสารพัดนึก”

กิจกรรมที่
นิทานเรื่อง“ช่างสลักหิน

กับแก้วสารพัดนึก”
5.7
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นถามนักเรียนว่า “ใครชอบระบายสีบ้าง” และ “ใครชอบใช้สีเทียนบ้าง”

 2. ครูถามต่อว่า “ใครเคยใช้สีเทียนจนหมดแท่งบ้างหรือไม่ เพราะอะไร” 

 3. ครูหยิบสีเทียนแท่งสั้น ๆ ขึ้นมาให้นักเรียนดู และถามว่า “เมื่อสีเทียนถูกใช้จนเหลือ

  แท่งเล็ก ๆ เท่านี้ นักเรียนทำาอย่างไร”

 4. ครูเทสีเทียนแท่งสั้น ๆ ลงบนโต๊ะ แล้วเกริ่นว่า จะเป็นการน่าเสียดายแค่ไหนที่เรา

  ต้องทิ้งสีเหล่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์

 5. ครูสอนนักเรียนถึงวิธีท่ีหลอมสีเทียนรูปทรงแปลกตาข้ึนใหม่ จากสีเทียนแท่งส้ัน ๆ  ดังน้ี

  • นำาสีเทียนมาหั่นหรือขูด ลงในภาชนะที่เตรียมไว้

  • นำาภาชนะที่บรรจุสีเทียนไปตั้ง หรือลนไฟจนเนื้อสีหลอมละลายเป็นของเหลว  

   (ห้ามคน)

  • ทิ้งไว้จนสีเทียนแข็งตัวอีกครั้งแล้วจึงค่อย ๆ แกะออกจากพิมพ์

  • นักเรียนจะได้มีสีเทียนรูปทรงแปลกตา เก็บไว้ใช้ได้อีกในกิจกรรมต่อ ๆ ไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
  • สีเทียนที่ไม่ได้ใช้

  • ภาชนะโลหะ (อาจใช้ฝากระป๋อง หรือฝาขวดนำ้าแบบจีบ ประยุกต์ได้ตามความ 

   เหมาะสม)

  • เทียนไขสำาหรับหลอมสี

 

กิจกรรมที่

สีเทียนที่ไม่ได้ใช้ 5.8
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กิจกรรมละคร



เรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”

แนวคิด
 บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” เป็นการบูรณาการแนวคิดจากสาระการเรียนรู้

ทัง้ 5 สาระ ไดแ้ก ่ความซือ่สตัยส์จุรติ การมจีติสาธารณะ ความเปน็ธรรมทางสงัคม กระทำาอยา่ง 

รับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง อันเป็นค่านิยมหลักในการต่อต้านคอร์รัปชัน

 นอกจากนั้น การใช้ละครเป็นสื่อการเรียนรู้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม

ในกจิกรรมของชัน้เรยีน และเปน็การสรา้งเวทใีหน้กัเรยีนไดป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากบทเรยีน

ในการทำางานร่วมกัน โดยนักเรียนแต่ละคนจะสามารถดึงศักยภาพ หรือความถนัดของตนมาใช้

ให้เกิดประโยชน์กับงาน เช่น การแสดง การร้องเพลง การเต้น การประดิษฐ์ และออกแบบ ฯลฯ

จุดประสงค์
 1. เพ่ือตอกยำา้ และบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ผ่านเร่ืองราวและกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

  ที่สนุกสนาน และให้ข้อคิด

 2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมโีอกาสประยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นชวีติจรงิ ผา่นภารกจิทีต่อ้งกระทำา 

  ร่วมกัน
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กิจกรรมที่1

ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูริม่ตน้ดว้ยการเลา่เรือ่งจากบทละคร “การผจญภยัของฟา้ใส” ใหน้กัเรยีนฟงัตัง้แต ่

  ต้นจนจบ

 2. ครใูหน้กัเรยีนตอบวา่ ตวัแสดงทัง้หมดในเรือ่งมใีครบา้ง แตล่ะตวัละครมนีสิยัอยา่งไร

 3. ครอูธบิายวา่ นกัเรยีนจะไดท้ำาละครของหอ้งจากบทละครเรือ่งการผจญภยัของฟา้ใส

 4. ครูอธิบายถึงกระบวนการทำาละครว่า นักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการน้ี  

  และไม่ใช่เฉพาะเร่ืองการแสดงเท่าน้ัน แต่รวมถึงการร้องเพลง การเต้นประกอบ  

  การทำาฉาก การเตรียมอุปกรณ์ ฯลฯ

 5. ครูเขียนตารางดังต่อไปนี้ขึ้นบนกระดาน 

ตัวละคร จำานวน นักแสดง
        1. ฟ้าใส 3 คน

        2. ธิดาแห่งท้องทะเล 1 คน

        3. พ่อมดดำา 1 คน

        4. วาฬน้อย 1 คน

        5. ชาวบ้านทะเลลึก (7 คน) 7 คน

        6. กลุ่มผู้บรรยาย 3 คน

        7. กลุ่มร้องเพลง 10 คน

        8. กลุ่มเต้นประกอบเพลง 5 คน

        9. กลุ่มฉากและอุปกรณ์ 10 คน
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 6. ครูให้นักเรียนเสนอตัวว่าใครมีความถนัดในด้านไหน หรืออยากแสดงในบทใด   

  และเขียนชื่อบนกระดาน

 7. ครูแจกบทให้นักเรียนท่ีเสนอตัวเพ่ือไปฝึกซ้อมสำาหรับการทดสอบบทในสัปดาห์ถัดไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” 

 

ข้อเสนอแนะ
เนือ่งจากบทละครมคีวามยาวคอ่นขา้งมาก ครสูามารถปรบัเรือ่งผูแ้สดง ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มได้

มากขึ้น โดยเฉพาะบทของฟ้าใสที่มีหลายฉาก จึงน่าจะมีผู้แสดงในบทนี้มากกว่า 1 คน เป็นต้น 
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กิจกรรมที่2

ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่2:ทดสอบบท)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนที่ต้องการทดสอบบทออกมาแสดงหน้าชั้น (ทีละบท) 

 2. นักเรียนในห้องลงมติเลือกผู้แสดงที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำาหรับแต่ละบท และเขียน 

  ชื่อบนกระดาน

 3. เมื่อได้ผู้แสดงครบแล้ว ครูอธิบายถึงกระบวนการในสัปดาห์ถัดๆ ไป จนถึงวันแสดง 

 4. ครูสอนนักเรียนทั้งชั้นร้องเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำานาจเงิน”

 5. ครูมอบบทให้ผู้แสดงได้ใช้ฝึกซ้อมต่อไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” สำาหรับผู้แสดงทุกคน

 2. เนื้อเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำานาจเงิน” 
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กิจกรรมที่3
ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”

(สัปดาห์ที่3:ซ้อมอ่านบทร่วมกันและทบทวนความเข้าใจในเนื้อหา)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครใูหน้กัเรยีนซอ้มอา่นบทรว่มกนัทลีะฉาก ตัง้แตต่น้จนจบ โดยอาจแบง่ใหแ้ตล่ะกลุม่ 

  อ่านบทของแต่ละตัวละครที่ไม่ซำ้ากัน 

 2. ครูถามนักเรียนในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับบทละคร เช่น

  • จากบทละครเร่ืองการผจญภัยของฟ้าใส นักเรียนชอบและไม่ชอบฉากไหน เพราะอะไร

  • หญิงชราที่ฟ้าใสเจอ แท้จริงแล้วคือใคร

  • ทำาไมพ่อมดจึงได้จำาแลงกายมาอยู่ที่หมู่บ้านทะเลลึก

  • ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้าน นักเรียนจะหลงเชื่อพ่อมดหรือไม่ เพราะอะไร

  • ถ้านักเรียนเป็นฟ้าใส นักเรียนจะลงไปยังปราสาทใต้ทะเล เพ่ือช่วยชาวบ้านหรือไม่

  • ทำาไมธิดาแห่งท้องทะเลถึงขอให้ฟ้าใสช่วยดูแลไข่มุกวิเศษ

  • เมื่อพ่อมดยุยงให้ฟ้าใสขโมยไข่มุกวิเศษ ฟ้าใสตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร

  • ถ้านักเรียนเป็นฟ้าใส นักเรียนจะตัดสินใจแบบเดียวกันหรือไม่ 

  • เมื่อธิดาแห่งท้องทะเลให้ฟ้าใสขอพรจากไข่มุกวิเศษได้ 1 อย่าง ฟ้าใสขออะไร  

   เพราะอะไร

  • เรื่องการผจญภัยของฟ้าใส สอนอะไรนักเรียนบ้าง 

 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม และเตรียมการตามบทบาทที่ตนได้รับ เช่น 

  • กลุ่มเล่นละคร (ซ้อมบท)

  • กลุ่มร้องเพลง  (ซ้อมร้องเพลง)

  • กลุ่มเต้นรำาประกอบเพลง (ซ้อมเต้นรำา)

  • กลุม่ฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก (ทำารายการอปุกรณท์ีจ่ำาเปน็ตอ้งใชใ้นการแสดง 

   โดยประยุกต์จากวัสดุที่เตรียมให้)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บทละครเรื่อง “การผจญภัยของฟ้าใส” สำาหรับครู

 2. เนื้อเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม” และเพลง “อำานาจเงิน”

ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากกิจกรรมละครนี้เป็นกิจกรรมสุดท้าย  ให้ครูพยายามเชื่อมโยงเร่ืองราว

ในละครเข้ากับค่านิยมท้ัง 5 คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรม

ทางสังคม กระทำาอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง
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กิจกรรมที่4

ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่4:ร่วมกันทำาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มจัดทำาฉากนำาเสนอความคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ  

  ให้เพื่อนในชั้นฟัง

 2. ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ และชว่ยกนัผลติอปุกรณป์ระกอบฉาก โดยครเูปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษา 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 วัสดุสำาหรับผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น กระดาษโปสเตอร์ สีโปสเตอร์ กระดาษย่นสี 

สายรุ้ง เชือกฟาง แผ่นโฟม ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
 หากสิ่งที่นักเรียนเสนอไม่สามารถผลิตได้จากวัสดุที่เตรียมให้ ครูอาจแนะนำาให้นักเรียน

ผลิตอุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ที่ไม่ต้องซื้อหา
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กิจกรรมที่5

ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่5:ซ้อมใหญ่)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนซ้อมใหญ่ โดยเน้นให้ทุกคนทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด

 2. ครูให้คำาปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่นักเรียนกระทำาหรือแก้ไขเองไม่ได้
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กิจกรรมที่6

ละครเรื่อง“การผจญภัยของฟ้าใส”
(สัปดาห์ที่6:วันแสดง)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ผ่านกระบวนการละคร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 ครูพานักเรียนไปชั้นอนุบาลเพื่อให้แสดงละคร
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for the teacher
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล





















oท่ีปรึกษาโครงการ

1. ท่านเจ้าคุณ  พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ)  

2. คุณหญิงอัมพร มีศุข

3. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

4. นายมีชัย  วีระไวทยะ

5. พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร 

6. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

7. นายภิญโญ  ทองชัย

8. ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

9. ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา   

10. ศ. ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

11. ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

12. ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำา

13. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ

14. รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์

15. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

16. ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ

17. นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์

18. นายวีระศักด์ิ ขุขันธิน

19. นายชาญชัย พิณทุเสน

oคณะกรรมการดำาเนินการ
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา

4. รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

5. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

ขอขอบคุณ



6. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

7. นางสาวพิมพ์รำาไพ พันธ์ุวิชาติกุล

8. นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ

9. นางจิตราภา หิมะทองคำา

10. นางรัชนี มณีโรจน์

11. นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ

12. นางสาวสตพร มุทาพร

13. นางแก้วตา ประภาโส

14. นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

oผู้เช่ียวชาญด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

4. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

5. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

6. รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

7. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ

8. นายวันชัย วงศ์มีชัย

oผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการพัฒนา
1. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ

2. ผศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

3. ผศ. ดร. อัชกร วงศ์ปรีดี

4. ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

oผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือ
1. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ 

2. นางสาวศรรวริศา เมฆไพบูลย์ 

3. นายสันติ แต้พานิช 

4. นายจิตรการ แก้วถ่ินคอย

5. นายประชา วิทยาเรืองเดช 

6. นายบรรจง เวียงพล

7. นางสาวสุจินตนา ภาวสิทธ์ิ

8. นายประกอบ สุทธิกาโมทย์

9. นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์

10. นายธีระพจน์ คำารณฤทธิศร

11. นายคณิศร ทับทิม

12. นายรัตนชัย นาคปานเสือ

13. นายศุภนิมิต เทียมบุญกิจ

14. นางสาวณัฐพร อาจหาญ

15. นายสุธรรมะ ธรรมศักด์ิ

16. นายขุนกลาง ขุขันธิน

oผู้เช่ียวชาญด้านส่ือรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์
1. ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ 

2. นายคงชลัช เครืออยู่

3. นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ

4. นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล

5. นายสันติ แต้พานิช

6. นายชาญชัย พิณทุเสน

7. นายวิเชียร เจษฎากานต์

8. นายฉัตรชัย เช้ือรามัญ

9. พระมหาพงษ์นรินทร์

10. นางสาวนันทวรรรณ คงอริยะทรัพย์

 



oผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
1. รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก

2. รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

3. รศ. ดร. ธร สุนทรายุทธ

4. นพ.ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา

5. นางสาวนวลปรางค์ สนิทพันธ์ุ

6. นางศีลดา  รังสิกรรพุม

7. นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว 

oภาพประกอบและภาพถ่าย
1. เรณู  ปัญญาดี

2. นายไตรรงค์  ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)

3. นายปัฎฐวัจน์  เฟ้ืองเพ็ชร  

4. นายอรรถพล  เชิดชัยฤทธ์ิ

5. นายฐิติภัทร  มงคลชู

6. นางสาวสมัญญา  สุทธิกาญจน์

oส่ือการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
 - เพลง หนูอยากเป็นอะไร และ อำานาจเงิน

   อนุเคราะห์โย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด (มหาชน)






