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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





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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เพลง“โตไปไม่โกง”

จิตสำานึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ห้าข้อห้าคำาแค่ทำาให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเอง

*ข้อ1ซื่อสัตย์ข้อ2รับผิดชอบ

ข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียง

ข้อ5ทำาเพื่อส่วนรวม...แค่นี้ทำาง่ายไม่ยากเลย~ย

**เป็นคนดีเราจะไม่คดโกง

คนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดี

เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้

จะเป็นคนดี“โตไปไม่โกง”

(ซำ้า*,**)

***ลาล้าลาโตไปไม่โกง(ซำ้า4ครั้ง)

###







สาระที่1
ความซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำาคัญและจำาเป็น ไม่ว่าจะ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและ

สร้างจิตสำานึกเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซ่ือสัตย์สุจริตว่า

จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง

จุดประสงค์
 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำาว่า “ซ่ือสัตย์” ซ่ึงรวมถึงการไม่หยิบ

ของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การพูดความจริงไม่โกหก และการไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกง

เอาเปรียบผู้อื่น

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. คำาคล้องจอง

 3. กิจกรรมการเล่น

 4. กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและฝึกพฤติกรรมการไม่เอาของของคนอื่น มาเป็นของ

  ตนเอง เก็บของได้แล้วส่งคืน การพูดความจริง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับ เต่า ลักษณะของ เต่า 

 2. ครบูอกนกัเรยีนวา่ วนันีจ้ะเลา่นทิาน ซึง่เปน็เรือ่งของเตา่ทะเลสองพีน่อ้งชือ่วา่ ตอ๊กแตก๊ 

  กับ ต้วมเตี้ยม นิทานเรื่อง “แหวนแห่งความซื่อสัตย์” 

 3. ครูอ่านนิทานโดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเน้ือเร่ือง พร้อมกับใช้หุ่นมือรูปสัตว์ 

  ประกอบการเล่านิทาน

 4. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

  - แหวนเป็นของใคร

  - ต้วมเตี้ยม ทำาอะไรที่เรียกว่า “ซื่อสัตย์” 

  - ต้วมเตี้ยม ทำาอะไรที่เรียกว่า “ไม่ซื่อสัตย์”

  - ต้วมเตี้ยม ไม่พูดความจริงกี่ครั้ง 

  - ต้วมเตี้ยม รู้สึกอย่างไรเมื่อไม่พูดความจริง

  - ต็อกแต๊ก พี่สาวของ ต้วมเตี้ยม ช่วยให้ต้วมเตี้ยมหายปวดท้องอย่างไร

  - การที่ ต็อกแต๊ก พูดว่า “ต้วมเตี้ยมทำ�ถูกต้องแล้ว” คือการกระทำาอะไร

  - ถ้านักเรียนเจอสิ่งของที่ตกไว้ นักเรียนจะทำาอย่างไร 

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. ประกาศนียบัตรสำาหรับเต่า

  อุปกรณ์ กระดาษและสี

  วิธีการ  ให้นักเรียนวาดรูปเต่าท่ีมีความซ่ือสัตย์ เพ่ือจัดทำาเป็นประกาศนียบัตร 

     เพ่ือเป็นรางวัล  (ครูอาจต้องอธิบายความหมายของคำาว่า “ประกาศนียบัตร”)  

แหวนแห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่

1.1
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 2. เกมเต่าหาแหวน

  อุปกรณ์ แหวนเด็กเล่น

  วิธีการเล่น แบ่งนักเรียนเป็นสองทีม ผลัดกันเป็นทีมซ่อนแหวน อีกทีมเป็น 

     ทีมหาแหวน หากหาไม่เจอภายใน 5 นาที  ให้ทีมซ่อนบอกใบ้ได้ ทีมไหน

     ใช้เวลาหาน้อยกว่าเป็นทีมชนะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “แหวนแห่งความซื่อสัตย์”

 2. กระดาษและสี

 3. แหวนเด็กเล่น

 4. หุ่นมือรูปสัตว์



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนนิทานเรื่อง “แหวนแห่งความซื่อสัตย์” และเตรียมความพร้อมด้วย 

  การเล่นกิจกรรม เพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก 

 2. ครูเล่าเรื่องต่อจากเหตุการณ์ที่ต้วมเตี้ยม เอาแหวนไปคืน

กิจกรรมที่
ดินสอแก้วตา

 3. คุณครูให้นักเรียนท่องคำาคล้องจอง “ดินสอแก้วต�” 

 4. ถามนักเรียนว่า สมมติว่าเป็นดินสอสีของโรงเรียน ต้วมเตี้ยม จะทำาอย่างไร

 5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้

   -   ต้วมเตี้ยม รู้สึกอย่างไร ต่อดินสอสี (ชอบ/ไม่ชอบ)

   -   ดินสอสีเป็นของใคร 

   -   ต้วมเตี้ยม ยืมดินสอสีมาทำาอะไรบ้าง

   -   เมื่อวาดรูปเสร็จแล้ว ต้วมเตี้ยม ทำาอย่างไร

   -   ถ้า ต้วมเตี้ยม ไม่คืนดินสอสี นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

   -   ถ้านักเรียนเป็นเพ่ือน ต้วมเต้ียม จะทำาอย่างไร เม่ือ ต้วมเต้ียม นำาดินสอสีไปคืน

   -   ถ้านักเรียนเป็น ต้วมเตี้ยม และอยากได้ดินสอสี นักเรียนจะทำาอย่างไร 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 คำาคล้องจอง “ดินสอแก้วต�”

หลังจากที่ ต้วมเตี้ยม คืนของแล้ว

ต่อมาเมื่อ ต้วมเตี้ยม กับเพื่อนๆ ไปโรงเรียน แล้ว ต้วมเตี้ยม เห็นดินสอสีของเพื่อน 

เพื่อนใจดีให้ ต้วมเตี้ยม ใช้ดินสอสีของเพื่อนมาระบายสี เป็นรูปปลา ม้านำ้า ปลาดาว 

ต้วมเตี้ยม วาดรูปเพลินไปหน่อย เลยยังไม่ได้คืนเพื่อน

พอ ต้วมเตี้ยม วาดรูปเสร็จ ก็รีบเอาดินสอไปคืนเพื่อนทันที        

1.2
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  “ดินสอแก้วตา”

 ดินเอ๋ยดินสอ ขอยืมได้ไหม

 เห็นแล้วอยากได้ เพราะว่าสวยดี

 เธอซื้อที่ไหน ขอได้ไหมนี่

 ดูสิดูซี ช่างสวยบาดตา

 ดินสอของเธอ ฉันเผลอถือมา

 คืนให้แก้วตา ไม่ใช่ของเรา

 แม้ว่าอยากได้ แต่ไม่กล้าเอา

 เป็นของใครเขา เขาต่างก็รัก

 ฉันส่งคืนเธอ เธอยิ้มทายทัก

 ดินสองามนัก ฉันจักแบ่งเธอ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและฝึกพฤติกรรมการไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นบทเรียนด้วยการชวนนักเรียนคุยเก่ียวกับแมลงชนิดต่างๆ และให้ดูรูปภาพแมลง

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “ก�รตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย” 

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - ครูชวนนักเรียนคิดว่า ตั๊กแตนควรทำาอย่างไรดี

  - ครูถามว่า ว่าวสีฟ้าแสนสวยตัวนี้เป็นสมบัติของใคร

  - ถ้านักเรียนเป็นเต่าทองลายจุด นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

  - ใครเป็นคนที่เก็บว่าวสีฟ้าได้

  - หากตั๊กแตนน้อยไม่คืนว่าวสีฟ้าให้เต่าทองลายจุด นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

  - เมื่อเราพบของที่ไม่ใช่ของเรา เราควรทำาอย่างไร

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและการปลูกจิตสำานึก
 1. เกมตั๊กแตนกระโดด

  - วิธีการเล่น  

   o ครูชวนนักเรียนเล่น เกมตั๊กแตนกระโดด และให้ท่อง 

      “ตั๊กแตนอย่�มัวเล่นไป เต่�ทองเสียใจ 
    กระโดดเอ�ไปคืนเอย พึ่บ (กระโดด)”
    (ระหว่�งท่องอ�จปรบมือไปด้วย)

กิจกรรมที่
การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย 1.3
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  o ครูทำาเคร่ืองหมายในห้องเพ่ือให้แต่ละคนยืนประจำาท่ี แล้วพอท่องเสร็จให้กระโดด 

    • ฝึกกระโดดแบบสูงๆ

    • ฝึกกระโดดแล้วลงพื้นเบาๆ

    • ฝึกให้รู้จักซ้ายขวา

  o เม่ือท่องจบ ครู (อาจเปล่ียนให้นักเรียนมานำา) บอกให้ กระโดดไปทางขวาหรือซ้าย

 2. เกมมุ่งหน้าหาเต่าทอง

  - วิธีการเล่น

   o ตั้งตุ๊กตาหรือใช้เก้าอี้ เป็นตัวแทนเต่าทอง

   o ให้นักเรียนยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่หลังห้อง

   o ให้นักเรียนท่อง “ต๊ักแตนอย่�มัวเล่นไป เต่�ทองเสียใจ รีบกระโดดไปคืนเอย” 

    พอท่องจบให้นักเรียนกระโดดไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ใครไปถึงเต่าทองก่อน  

    เป็นผู้ชนะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย”

 2. รูปภาพแมลงชนิดต่างๆ
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่า ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กดี 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนนิทานเรื่อง “การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย”

 2. สมมติให้นักเรียนเป็นแมลงตัวน้อยแต่ละประเภท เช่น ตั๊กแตนน้อย เต่าทองลายจุด  

  กว่างจอมพลัง หิ่งห้อยเรืองแสง ตัวด้วง ผีเสื้อ 

 3. ให้นักเรียนทำาท่าทางเลียนแบบแมลงชนิดต่างๆ 

 4. ครูอธิบายความหมายของคำาว่า “คว�มซื่อสัตย์” เป็นคุณลักษณะของเด็กดี หมายถึง 

  การไม่หยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นของที่เจ้าของลืมไว้  

  หรือของที่เราเก็บได้ก็ตาม 

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 ประดิษฐ์ว่าวจากกระดาษ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง/คำาคล้องจอง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”

 2. รูปภาพแมลงชนิดต่างๆ

 3. อุปกรณ์ทำาว่าว ได้แก่ กระดาษ เชือก ไม้สำาหรับโครงว่าว เทปกาว

กิจกรรมที่
แมลงเด็กดี 1.4
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“เด็กเอ๋่ยเด็กดี”

 พวกเราร้องเพลง บรรเลงร่วมกัน
 เพลงของเรานั้น คือเพลงเด็กดี
 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก ตัวเล็กเหลือที่
 เด็กเอ๋ยเด็กดี มีความจริงใจ
 ไม่ลักขโมย ไม่หยิบของใคร
 แม้เราอยากได้ แต่มันไม่ดี
 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก เด็กเอ๋ยเด็กดี
 หัวใจเรานี้ มีซื่อสัตย์เอย.

วิธีทำาว่าวแบบง่าย

 - วัสดุอุปกรณ์ 

  o กระดาษขนาดเอ4 : ถ้าเป็นกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ ก็จะสามารถใช้วาดรูประบายสี 

   เพื่อตกแต่งได้ 

  o โครงว่าว : ไม้เสียบลูกชิ้นตัดปลาย

  o เชือกว่าว 

  o อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ดินสอสี, สติ๊กเกอร์ 

  o เทปกาว

 

 - วิธีทำา

  o นำากระดาษขนาดเอ4 มาพับและตัดตามรูป

  o ติดแกนไม้เสียบลูกชิ้นตามแนว A-B และ C-D

  o ผูกเชือกที่จุด E

AA

B B B

C
D
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงผลของการลักขโมย 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับแม่และลูก 

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “แม่เหยี่ยวกับลูก” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - เกิดอะไรขึ้นกับลูกเหยี่ยว

  - แม่เหยี่ยวรู้สึกต่อลูกเหยี่ยวอย่างไร 

  - ลูกเหยี่ยวบอกให้แม่ทำาอะไร

  - แม่เหยี่ยวทำาตามคำาบอกลูกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  - ให้นักเรียนช่วยกันระบุพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ดี (เช่น โกหก ขโมย ไม่รับผิดชอบ  

   กล่าวร้ายต่อคนอื่น ฯลฯ) 

  - ทำาไมพฤติกรรมดังกล่าวถึงไม่ดี ให้นักเรียนระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนอื่น 

   และต่อตนเอง

  - นักเรียนเคยรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดี หลังจากทำาพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ รู้สึกอย่างไร  

   ต่อไปจะแก้ปัญหาอย่างไร 

  - ครูอาจสรุปว่า 

    o   ถ้าเราทำาไม่ดีกับคนอ่ืน เราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง และคนอ่ืนจะไม่ช่วยเหลือเรา

    o   ควรทำาดีกับคนอื่นเสมอ

    o   อย่าขโมยของคนอื่น

กิจกรรมที่
แม่เหยี่ยวกับลูก 1.5
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กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 - เหยี่ยวบินหารัง

   o ครูให้นักเรียนหัดท่อง

   o ขณะที่ท่องให้นักเรียนยืนขึ้นเป็นเหยี่ยว ทำาท่าบินและโยกซ้ายขวา

   o ครูสั่งแล้วให้นักเรียนทำาตามคำาสั่ง   

 “บินไปท�งซ้�ย บินไปท�งขว� บินไปข้�งหน้� บินไปข้�งหลัง” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “แม่เหยี่ยวกับลูก”

 2. คำาคล้องจอง “เหยี่ยวบินหารัง”

“เหยี่ยวบินหารัง”

“เหยี่ยวเอ๋ย เหยี่ยว
 บินมาตัวเดียว  เลี้ยวไปก็เลี้ยวมา
 บินไปทางซ้าย  ย้ายไปทางขวา
 แหงนมองท้องฟ้า หาทางกลับเอย”
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของตนเอง อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. คุณครูถามนักเรียนว่ารู้จัก ไก่โต้ง หรือไม่ 

 2. ให้นักเรียนลองทำาเสียงไก่ขันพร้อมแสดงท่าทาง

 3. ฝึกให้นักเรียนท่องคำาคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”

 4. ครูถามนักเรียนว่า  “เจ้าโต้งทำาหน้าที่อะไร  ทำาเวลาไหน”

 5. เมื่อท่องคำาคล้องจองแล้วให้ฝึกร้องเพลง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 คำาคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”

กิจกรรมที่
เจ้าโต้งตื่นเช้า

“เจ้าโต้งตื่นเช้า”

 ไก่เอ๋ยไก่โต้ง โก่งคอขันคู
 ตื่นแต่เช้าตรู่ รู้หน้าที่ตน
 ตะวันตื่นเช้า เจ้าโต้งฝึกฝน
 รู้อดรู้ทน โก่งคอขันเตือน
 บอกเช้าวันใหม่ ไม่โกหกเพื่อน
 ไม่เคยแชเชือน เตือนตะวันมา
 เอ้กอีเอ้กเอ้ก เมฆลอยเต็มฟ้า
 แสงแดดฉายจ้า หยุดขันเถิดเอย

1.6
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กิจกรรมที่

เจ้าโต้งกับชาวนา 1.7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของตนเอง อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครอูา่นนทิานเรือ่ง “เจา้โตง้กบัชาวนา” โดยกระตุน้ใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการตามเนือ้เรือ่ง

 2. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หน้าที่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งคืออะไร

  - เมื่อชาวนาโมโหปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งแล้วเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา

  - ถ้านักเรียนเป็นชาวนา นักเรียนจะทำาอย่างไร

 3. ท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “เจ้าโต้งตื่นเช้า” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เจ้าโต้งกับชาวนาขี้เกียจ” 

 2. เพลง/คำาคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการพูดความจริงและโทษของการโกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเก่ียวกับ แกะ และการใช้ประโยชน์จาก แกะ  

  โดยใช้หุ่นมือ “แกะ” ประกอบการอธิบาย

 2. ครูอ่านนิทานเร่ือง “เด็กเล้ียงแกะ” โดยกระตุ้นให้นักเรียนนึกภาพตาม โดยถามถึงสี รูปร่าง 

  และลักษณะของสิ่งต่างๆ ในเรื่องพร้อมกับใช้หุ่นมือ “แกะ” ประกอบการเล่่านิทาน

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   - เด็กเลี้ยงแกะโกหกกี่ครั้ง

      - การโกหกของเด็กเลี้ยงแกะทำาให้เกิดอะไรขึ้น (ชาวบ้านมาช่วย ทุกคนหยุด 

    ทำางาน แกะตาย หมาป่ามา ชาวบ้านเลิกเชื่อ  ฯลฯ)

   - ทำาไมชาวบ้านเลิกเชื่อเด็กเลี้ยงแกะทั้งที่มีหมาป่ามาจริงๆ (เพราะเด็ก 

    เลี้ยงแกะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ)

   - จะทำาอย่างไรให้คนเชื่อถือเรา (ต้องพูดความจริง ไม่โกหก)

   - สำารวจพฤติกรรมและอารมณ์โดยใช้คำาถาม เช่น 

    o   ใครเคยโกหก โกหกใคร โกหกว่าอะไร

    o   ถ้าถูกโกหกจะรู้สึกอย่างไร (อาจสมมติสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ถูกโกหกว่า  

            แม่จะมารับ)

   - คำาว่า “โกหก” อาจใช้แทนด้วยคำาอื่น เช่น “พูดไม่จริง” หรือ “หลอกลวง”

กิจกรรมที่
เด็กเลี้ยงแกะ(1)1.8
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กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. ร้องเพลง “แกะดำา” พร้อมแสดงท่าทางประกอบ (ทำานอง Bla Bla Black Sheep)  

  ครูอาจให้ร้องโดย 

   • เปลี่ยนท่อนจบเป็น สองถุงใหญ่.. สาม สี่ และห้า นับไปเรื่อยๆ หรือฝึกให้ 

    นักเรียนนับเลขย้อนกลับ เป็น ห้าถุงใหญ่ สี่ถุงใหญ่...เป็นต้น

 2. กิจกรรมประดิษฐ์ภาพ “แกะน้อยปุกปุย” โดยใช้แบบที่เตรียมมาให้ และให้นักเรียน 

  ติดสำาลีที่ตัวแกะ แล้วตกแต่งสีตามใจชอบ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

 2. เพลง “แกะดำา”

 3. แบบรูปแกะ

 4. หุ่นมือ “แกะ”

“แกะดำา”

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงหนึ่งถุงใหญ่

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงสองถุงใหญ่

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงสามถุงใหญ่
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ภาพตัวอย่าง



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของสัญญาและการรักษาคำาพูด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ถามนักเรียนว่าเคยได้ยินคำาว่า “สัญญา” หรือไม่

 2. อธิบายความหมายของ “สัญญา” และยกตัวอย่าง

   - สัญญา หมายถึง การท่ีคนสองคนหรือมากกว่า ทำาข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำาอะไร 

    หรือไม่ทำาอะไร คำาสัญญาเป็นส่ิงสำาคัญ ท่ีต้องรักษา มิฉะน้ันจะไม่มีใครเช่ือเรา

   - ประโยชน์ของสัญญา ทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือ

   - เด็กดีต้องรักษาสัญญา ผู้ใหญ่ก็มีสัญญาและต้องลงชื่อรับรองสัญญา 

 3. ครูอ่านนิทานเรื่อง “โฉมง�มกับเจ้�ช�ยอสูร” โดยแบ่งเล่าเป็นตอน วันละ 1 ตอน 

  เพื่อให้นักเรียนสนใจติดตาม

 4. ก่อนจะเล่าตอนใหม่ ควรทบทวนตอนเดิมทุกครั้งโดยให้นักเรียนช่วยเล่า

 5. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้

  - สัญญาในเรื่องมีอะไรบ้าง

  - ใครสัญญากับใคร

  - ถ้าผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้น

  - นักเรียนเคยสัญญากับใครว่าอะไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร”

กิจกรรมที่
สัญญาต้องเป็นสัญญา 1.9
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนฝึกพฤติกรรมการรักษาสัญญาและการรักษาคำาพูด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ถามนักเรียนว่า ห้องเรียนของเราจะน่าอยู่และมีความสุข ทุกคนจะต้องทำาอะไรบ้าง เช่น
  - เก็บของเล่นเข้าที่
  - เก็บรองเท้า
  - เก็บอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
 2. ให้นักเรียนทบทวนข้อตกลง และตกลงว่าจะปฏิบัติร่วมกัน
 3. ครูเขียนใบสัญญาระบุข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันในกระดาษโปสเตอร์ แล้วให้นักเรียน 
  ทุกคนเขียนชื่อของตนเองในสัญญา
 4. นำาใบสัญญาติดไว้ในที่ที่ทุกคนมองเห็น
 5. ทดลองทำาตามสัญญาเรื่อง การเก็บของเล่น
 6. ครูสอนร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษโปสเตอร์และสีเมจิก

 2. เพลง “เล่นแล้วเก็บ”

กิจกรรมที่
หนูสัญญา 1.10
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“เล่นแล้วเก็บ”

เล่นกันเล่นกันดีดี
ต้องสามัคคี เราเป็นเพื่อนกัน

ของเล่นเราเล่นด้วยกัน
เมื่อเลิกเล่นพลัน ช่วยกันเก็บเอย



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกพฤติกรรมการรักษาสัญญาและการรักษาคำาพูด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครทูบทวนความสำาคญัของคำาสญัญาและความนา่เชือ่ถอื ขึน้อยูก่บัการรกัษาคำาสญัญา

 2. ครูถามนักเรียนว่า “เด็กดี” คือเด็กที่เป็นอย่างไร ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

 3. เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “เด็กดี” แล้ว ครูตั้งคำาถามด้วยการยกตัวอย่าง 

  สถานการณ์ 

  - เมื่อตื่นนอนตอนเช้า เด็กดีจะ..............................

  - เมื่อเล่นกับเพื่อน เด็กดีจะ...................................

  - เมื่อมาโรงเรียน เด็กดีจะ......................................

  - เมื่อเห็นเงินตกอยู่บนพื้น เด็กดีจะ........................

 4. ท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”

 5. ครูชวนนักเรียนวาดรูป ระบายสีดาวสัญญาของเด็กดี และให้นำากลับบ้านเพื่อมอบ 

  ให้ผู้ปกครอง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง/คำาคล้องจอง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”

 2. กระดาษและสี

กิจกรรมที่

สัญญาของเด็กดี 1.11
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  “เด็กเอ๋ยเด็กดี”

 พวกเราร้องเพลง บรรเลงร่วมกัน
 เพลงของเรานั้น คือเพลงเด็กดี
 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก ตัวเล็กเหลือที่
 เด็กเอ๋ยเด็กดี มีความจริงใจ
 ไม่ลักขโมย ไม่หยิบของใคร
 แม้เราอยากได้ แต่มันไม่ดี
 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก เด็กเอ๋ยเด็กดี
 หัวใจเรานี้ มีซื่อสัตย์เอย.
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้จัก “ลา” (สัตว์สี่เท้า รูปร่างคล้ายม้า หูยาว แต่ตัวเล็กกว่า)  

  และให้นักเรียนดูรูป “ลา” ประกอบ

 2. ครูอ่านเรื่อง “ล�เจ้�อุบ�ย”  โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หลังจาก ลั้นลา ล้มลงไปในนำ้าแล้ว อะไรหนักกว่ากัน เกลือหรือสำาลี

  - เมื่อ ลั้นลา ล้มลงไปในนำ้า อะไรที่ละลายในนำ้าได้ เกลือหรือสำาลี

  - ทำาไมเวลา ลั้นลา แบกเกลือ ลั้นลาชอบแกล้งล้ม

  - การที่เจ้าของลงโทษ ลั้นลา ถูกต้องหรือไม่  

  - ควรทำาอย่างไรกับลาขี้โกง นักเรียนรู้สึกอย่างไร ถ้ามีเพื่อนขี้โกง

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 ประดิษฐ์หุ่นลาแสนดีไม่ขี้โกง

  1. นำากระดาษหนงัสอืพมิพห์รอืกระดาษขนาดเอ4 ทีไ่มใ่ชแ้ลว้มาพบัครึง่ แลว้ทากาว 

   ที่ขอบจะได้กระดาษรูปทรงกระบอก

  2. ตดักระดาษนติยสารทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เปน็รปูหลูา (ทรงยาวร ีคลา้ยหกูระตา่ยขนาดใหญ)่  

   แล้วนำามาติดกับกระดาษทรงกระบอกท่ีเตรียมไว้  ตกแต่งตา จมูก ปาก ด้วยการระบายส ี

   หรือปะด้วยกระดาษ

  3. เอามอืสอดเขา้ไปในทรงกระบอกจะได ้หุน่ลาแสนด ีไมข่ีโ้กง แลว้ถามนกัเรยีนวา่  

   ลาแสนดีไม่ขี้โกงของนักเรียนมีนิสัยอย่างไรบ้าง (นิสัยตรงข้ามกับ เจ้าลั้นลา ใน

   เรื่องทั้งหมด)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “ลาเจ้าอุบาย”

 2. รูปลา

 3. กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษขนาดเอ4

 4. แบบรูปลา  

กิจกรรมที่
ลาเจ้าอุบาย 1.12
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับความสำาคัญของการพูดความจริงและโทษของ 

  การโกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เทพารักษ์ คือ เทวดาที่รักษาต้นไม้ ซึ่งเป็นความเชื่อ 

  ของคนไทยและชนชาติอื่นบางชาติ      

 2. ครอูา่นเรือ่ง “เทพ�รกัษก์บัคนตดัไม”้  โดยกระตุน้ใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการตามเนือ้เรือ่ง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

  - นักเรียนอยากเป็นใคร

  - นายแก้ว ทำาอะไรตกลงไปในนำ้า

  - นายขวัญ ทำาอะไรตกลงไปในนำ้า 

  - ใครเป็นคนได้ขวานทองจาก เทพารักษ์ เพราะเหตุใด

  - ถ้านักเรียนเป็น นายขวัญ นักเรียนจะทำาอย่างไร

  - การพูดความจริงของ นายแก้ว ทำาให้เกิดอะไรขึ้น

  - การพูดเท็จของ นายขวัญ ทำาให้เกิดอะไรขึ้น

  - ทำาไม นายขวัญ จึงพูดเท็จ

  - สมมตวิา่นกัเรยีนเปน็ นายแกว้ ทำาของตกลงไปในแมน่ำา้ลกึ แตไ่มม่เีทพารกัษห์รอื 

   ใครมาช่วยเลย เด็กๆ จะทำาอย่างไร

 3. ครูอธิบายความหมายของคำาว่า “ซื่อสัตย์” (พูดความจริง ทำาตามความจริง) 

  และ“โลภ” (อยากได้) 

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 (ครูพูด : นายแก้ว) แล้วให้นักเรียนท่อง  

    “ขวาน 1 อัน หล่นนำ้า 1 อัน พูดจริง 1 ครั้ง ได้ขวาน 3 อัน”

 (ครูพูด : นายขวัญ) แล้วให้นักเรียนท่อง  

    “ขวาน 1 อัน หล่นนำ้า 1 อัน โกหก 1 ครั้ง ได้ขวาน 0 อัน”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 นิทานเรื่อง “คนตัดไม้กับเทพารักษ์”

กิจกรรมที่
เทพารักษ์กับคนตัดไม้ 1.13
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กิจกรรมที่
คนเจ้าเล่ห์กลับกลอก

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการตระหนักต่อโทษของการใช้เล่ห์เหล่ียมหลอกลวงผู้อ่ืน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นด้วยการให้นักเรียนท่องอาขยาน 
   “ก�เอ๋ยก� บินม�ไวไว ม�จับต้นโพธ์ิ โผม�ต้นไทร” 
 2. ถามนักเรียนว่ารู้จัก กา หรือไม่ (กา คือ นกประเภทหน่ึง มีสีดำา) และอาจให้นักเรียน 
  ร้องเลียนเสียง กา  
 3. ครูอ่านนิทานเรื่อง “กากับนก” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง
 4. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  - นักเรียนชอบนก หรือชอบกา ในเรื่องนี้ เพราะเหตุใด
  - กาทำาอะไร
  - นกทำาอะไร
 5. ครูสรุป คนที่เจ้าเล่ห์คำาพูดไม่ตรงกับการกระทำาย่อมได้รับผลร้ายในที่สุด

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. เกมมุดอุโมงค์
   - เอาลังหรือกล่องใหญ่หลายๆ ใบ มาเจาะเป็นรูเรียงต่อกันเป็นอุโมงค์ให้เด็กๆ  
    ลอดได้ หรือให้เด็กจับมือกันต่อกันเป็นอุโมงค์
   - ให้นักเรียนท่อง มุดเข้�มุดออก มุดเข้�มุดออก ใครพูดลวงหลอก ไม่ใช่พวกเร�  
    ระหว่างท่องให้มุดอุโมงค์เล่น
   - อาจแบ่งเป็นหลายๆ ทีม แล้วให้มุดแข่งกัน
 2. เกมมาทำาให้ตรง
   - ให้นักเรียนท่อง พวกเร�ม�ทำ�ให้ตรง พวกเร�ม�ทำ�ให้ตรง ใครคดใครโกงอยู่ได้ไม่น�น
   - แบ่งนักเรียนเป็นทีม แล้วให้เชือกหรือด้ายยาวๆ ท่ีความยาวเท่ากันไปคนละเส้น
   - ใหน้กัเรยีนวางเชอืกบนพืน้แลว้ทำาใหต้รงทีส่ดุ ทมีทีด่า้ยตรงทีส่ดุ จะยาวทีส่ดุ  
    ฉะนั้นจะเป็นทีมที่ชนะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
  นิทานเรื่อง “กากับนก”

1.14
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความซ่ือสัตย์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านนิทานเรื่อง ”เหรียญทอง 15 เหรียญ” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการ 

  ตามเนื้อเรื่อง 

 2. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - เด็กชายพบอะไรในตลาด

  - ในกระเป๋ามีเหรียญกี่เหรียญ

  - ใครพูดความจริง

  - ใครพูดเท็จ 

  - ทำาไมเขาจึงพูดเท็จ

  - ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดเท็จคืออะไร

 3. ช่วยกันนับเหรียญ 15 เหรียญใส่ถุง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เหรียญทอง 15 เหรียญ”

 2. เหรียญและถุง

กิจกรรมที่
เหรียญทอง15เหรียญ 1.15
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กิจกรรมที่
เด็กเลี้ยงแกะ(2) 1.16

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้โทษของการพูดโกหก 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูบอกว่า เราจะเล่นละครเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

 2. คัดเลือกตัวแสดง

 3. ซ้อมบทละครและทำาฉากประกอบละคร

 4. ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 บทละครเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”
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“ครูสร้างคนคนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐเดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย





“ครูท่ีถูกต้องมีอยู่ในโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยู่เหมือนกับ
  ดวงประทีปท่ีส่องสว่างให้คนเดินถูกทาง”
   ท่านพุทธทาส







สาระที่2
การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด
 การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจ 

ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังการท่ีสมาชิกในสังคมคิดและทำาเพ่ือส่วนรวม รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของส่วนรวม และรู้จักจำาแนกส่วนตัวส่วนรวม 

 2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนปฏิบัติการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้แก่ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

  การเคารพกฎกติกา 

 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของผู้นำาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เครื่องมือการเรียนรู้
 1.  นิทาน

 2.  คำาคล้องจอง

 3.  กิจกรรมการเล่น

 4.  กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพื ่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและความสำาคัญของการอยู ่ร ่วมกัน 
  เราอยู่คน เดียวไม่ได้ ส่วนรวมจะดีได้ ถ้าทุกคนเสียสละทำาตามกติกา และทำา 
  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักรถไฟหรือไม่ อธิบายรถไฟคืออะไร (ประกอบด้วย หัวรถจักร 
  และตู้ หรือโบกี้โดยสาร) ให้นักเรียนดูรูป หรือวาดรูปประกอบ
 2. จัดขบวนรถไฟ
  - ชวนนักเรียนเล่นต่อขบวนรถไฟ โดยหนึ่งขบวนให้มีจำานวนนักเรียนไม่เกินสิบคน 
  - จัดแถวนักเรียนเป็นขบวน แล้วให้นักเรียนช่วยนับจำานวน
  - ใหน้กัเรยีนใชแ้ขนเกาะบา่เพือ่นขา้งหนา้ สมมตคินหนา้สดุเปน็หวัรถจกัร คนทีเ่หลอื 
   เป็นโบก้ีโดยสาร แล้วเดินเป็นขบวน ร้องเป็นเสียงรถไฟ “ปู๊น ปู๊น กระชึกกระชัก”
 3. เดินทางสู่จุดหมายปลายทาง
  - ตัง้ชือ่ขบวนรถ แลว้กำาหนดสถานทีีเ่ปน็จดุหมายปลายทางใหแ้ตกตา่งกนั (ครอูาจ 
   ตัง้ชือ่ให ้เชน่ สถานดีอกไม ้สถานทีอ้งฟา้ สถานสีายรุง้ หรอืจะใชช้ือ่สถานทีจ่รงิกไ็ด)้ 
  - ให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวจักรรถไฟ
  - ครูออกคำาสั่งให้แต่ละขบวนออกเดินทางไปยังสถานีจุดหมายปลายทาง เช่น  
   “รถไฟส�ยสีส้ม เดินท�งไปสถ�นีหัวลำ�โพง” ต่อมาให้นักเรียนร่วมตัดสินใจด้วย
   ตนเองว่า ต้องการไปสถานีใด
  - ต่อขบวนให้ยาวขึ้นแล้วออกเดินทาง 
 4. ธงสีแดง ธงสีเขียว (รถไฟหยุด รถไฟเดินทาง)
  - ครกูำาหนดกตกิา อธบิายถา้ครยูกธงสแีดง (ใชผ้า้หรอืกระดาษส)ี ใหข้บวนรถไฟหยดุ 
   ถ้ายกธงสีเขียว ให้ออกเดินทาง
 5. ให้นักเรียนคิดและตอบคำาถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้จะทำาให้เกิดอะไรขึ้น
 

กิจกรรมที่
รถไฟปู๊นปู๊น 2.1
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เหตุการณ์

ผลของเหตุการณ์

(เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะทำาให้เกิด

อะไรข้ึนตามมาอีกได้บ้าง)
โบกี้รถไฟเอาแต่ใจตนเอง

โบกี้ไม่อยากเดินทาง

หัวจักรรถไฟไม่ยอมออกเดินทาง

โบกี้รถไฟแย่งกันเป็นหัวรถจักร

โบกีร้ถไฟตดัสนิใจไปคนละสถานี

โบกี้รถไฟเหลือเพียงหนึ่งตู้

ขบวนรถไฟเหลือเพียงหัวรถจักร

หัวรถจักรหลงทาง

ขบวนรถไฟทั้งขบวนหลงทาง

รถไฟไม่หยุดตามสัญญาณธง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปรถไฟ
 2. ธงสีเขียว ธงสีแดง
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและความสำาคัญของการอยู่ร่วมกันเราอยู่

  คนเดียวไม่ได้ ส่วนรวมจะดีได้ถ้าทุกคนเสียสละทำาตามกติกาและทำาเพ่ือประโยชน์  

  ของส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านคำาคล้องจองหรือร้องเพลง “รถไฟสามัคคี”

 2. ให้นักเรียนเกาะไหล่เพ่ือนเป็นขบวนรถไฟ พร้อมท่องคำาคล้องจองหรือร้องเพลงไปด้วย

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. ครูตัดกระดาษเป็นแผ่นเล็กๆ รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม หลายๆ อัน 

กิจกรรมที่
รถไฟสามัคคี

 2. ให้นักเรียนนำารูปทรงมาทากาวติดบนกระดาษ ต่อเป็นรูปรถไฟ

 3. สามารถสอนเรื่องจัดเรียงรูปแบบ เช่น วงกลม สลับ สี่เหลี่ยม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง/คำาคล้องจอง “รถไฟสามัคคี”

 2. กระดาษและสี

2.2
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“รถไฟสามัคคี”

 รถเอ๋ยรถไฟ วิ่งไปทุกที่

 รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว

 วิ่งเล่นรถไฟ ต่อท้ายทางเดียว

 เกาะกันกลมเกลียว ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น

 จับไหล่ ต่อไหล่ นำ้าใจ เกื้อกูล

 ร้องเพลง ปู๊น ปู๊น เป็นเสียง รถไฟ

 ร้องเล่นทุกครา เริงร่า สดใส

 กอดคอ กันไว้ รถไฟ สามัคคี

คำาอธิบาย :   
  รถไฟ คือ ส่วนรวม ส่วนรวมจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ถ้ารับฟังและผ่อนปรนกัน 

ยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อรักษาส่วนรวม ถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้  

  หัวจักรรถไฟ คือ ผู้นำ� ผู้นำาต้องมีความรับผิดชอบ เหน่ือย และเสียสละมากกว่าคนอ่ืน



จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม 

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุสถานที่ สิ่งของที่เป็นของส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูตั้งคำาถาม (เพื่อให้นักเรียนค้นหาคุณลักษณะของของที่เป็นส่วนรวม ได้แก่ ของที่ 

  ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ ทุกคนต้องช่วยกันรักษา ของส่วนตัวคือ 

  ของที่มีเจ้าของเฉพาะ)

 2. สิ่งที่เรียกว่า “ของส่วนรวม” มีลักษณะอย่างไร 

  - ครสูามารถใหน้กัเรยีนดภูาพสิง่ทีเ่ปน็สมบตัขิองสว่นรวม (อากาศ  ปา่ไม ้ สายฝน  

   ทะเล โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำารวจ ถนน สวนสาธารณะ รถเมล์ รถไฟ) 

  - ค้นหาสมบัติส่วนรวมในห้องเรียน (โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำา) 

  - หากไม่มีของส่วนรวมจะเกิดอะไรขึ้น

 3. สิ่งที่เรียกว่า “ของส่วนตัว” มีลักษณะอย่างไร 

  - ให้นักเรียนค้นหาสิ่งของภายในห้องที่ เป็นสมบัติส่วนตัว (เสื้อ กางเกง  

   บ้านพักอาศัย กระเป๋า)  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 รูปภาพสมบัติส่วนรวม ส่วนตัว แหล่งวนอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมที่
อะไรคือส่วนตัวอะไรคือส่วนรวม 2.3
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กิจกรรมที่
เกมเกาะกับทะเล
(ส่วนตัว-ส่วนรวม)

2.4
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเตรียมอุปกรณ์  
 2. หัดร้องเพลง “ระบำาชาวเกาะ”
 3. ครพูานกัเรยีนออกไปทีส่นามหญา้ หรอืสนามเดก็เลน่ทีม่พีืน้ทีเ่พยีงพอสำาหรบัการวิง่
 4. อธิบายกติกาการเล่นกับนักเรียน ดังนี้
  - ใหน้กัเรยีนเลอืกพืน้ทีเ่ฉพาะทีส่มมตวิา่ เปน็เกาะสว่นตวั โดยวางของสว่นตวัเปน็ 
   เครื่องหมายไว้ เช่น กล่องดินสอ ยางลบ หิน 
  - ครูกำาหนดพื้นที่กว้างเป็นพื้นที่ทะเล โดยใช้เชือกฟางกำาหนดขอบเขต ประมาณ 
   ระยะให้เพียงพอสำาหรับทุกคนที่ร่วมกิจกรรม  
  - ให้นักเรียนยืนประจำาที่เกาะของตัวเอง ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่มีของส่วนตัววางอยู่
 5. ร้องเพลงระบำาชาวเกาะพร้อมตบมือเข้าจังหวะ เพลงจบให้รอคำาสั่งครู
  - เมื่อออกคำาสั่ง “ทะเลส่วนรวม” ให้วิ่งมาพื้นที่ส่วนกลางที่ครูกำาหนด
  - ครูออกคำาส่ัง “เปล่ียนเกาะ” ให้นักเรียนรีบว่ิงไปยืนตามเกาะท่ีไม่ใช่เกาะของตัวเอง
  - ครูออกคำาสั่ง “เกาะส่วนตัว” นักเรียนต้องรีบวิ่งกลับมาที่เกาะของตัวเอง
 6. กลับเข้ามาในห้อง ถามนักเรียนว่า เกาะส่วนตัวกับทะเลแตกต่างกันอย่างไร (อธิบาย 
  ความหมายส่วนตัวและส่วนรวม ส่วนตัว คือของของตนเอง แต่ส่วนรวม คือของคนทุกคน)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เชือกฟาง  
 2. นกหวีด 
 3. ของส่วนตัวของนักเรียนคนละ1 ชิ้น เช่น กล่องดินสอ ยางลบ

“ระบำาชาวเกาะ”

รำาระบำาชาวเกาะ  ไพเราะเสนาะจับใจ  
เสียงนำ้าหลั่งไหล  เสียงนำ้าหลั่งไหล

กระทบหาดทรายดังครืนๆ  
กระทบหาดทรายดังครืนๆ
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จุดประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม 

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุสถานที่/สิ่งของที่เป็นของส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูบอกนักเรียนว่า เราจะเป็นนักสืบ นักสืบต้องมีสายตาเป็นสับปะรด หัวข้อการสืบ 

  วันนี้ คือการค้นหาสมบัติของส่วนรวม 

 2. ครูนำานักเรียนเดินแถวสำารวจสิ่งของและสถานที่ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนสังเกต 

  สมบัติส่วนรวมภายในโรงเรียน 

 3. กลับมาอภิปรายในชั้นเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไรบ้างที่เป็นสมบัติของส่วนรวม 

 4. ให้นักเรียนวาดรูปในสิ่งที่เห็น 

 5. ชวนนักเรียนออกมาทีละคน เพื่ออธิบายรูปของตนเองว่า อะไรที่นักเรียนเห็นว่าเป็น 

  สมบัติส่วนรวม

 6. กระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยถามว่า หากสมบัติส่วนรวมถูกทำาลายจะเกิดอะไรขึ้น

 7. คร ูสร ุปโดยอธ ิบายความหมายและความส ำาค ัญของสมบัต ิของส ่วนรวม  

  (ความแตกต่างระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม โดยส่วนรวม หมายถึงสมบัติที่ทุกคน 

  เป็นเจ้าของ แต่ส่วนตัว หมายถึงเป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง ส่วนรวมยังรวม 

  ไปถึงประเทศชาติ) 

 8. ครูถามว่า ประเทศไทยเป็นของใคร 

 9. สรปุใหน้กัเรยีนเหน็วา่ ประเทศไทยเปน็ของพวกเราทกุคน พวกเราทกุคนเปน็เจา้ของ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและสี

กิจกรรมที่
นักสืบค้นหาสมบัติของส่วนรวมภายในโรงเรียน

2.5
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เหตุการณ์ ผลที่เกิดขึ้น

หากสนามหญ้าถูกทำาลาย

หากมีคนทิ้งขยะลงพื้น

เป็นจำานวนมาก

หากมีคนเอาชอล์กไปเขียนเล่น

หากมีคนเอาดินสอ

กลับบ้านจนหมด

หากมีคนเข้าห้องนำ้า

แล้วไม่ทำาความสะอาด

หากมีคนขโมยหลอดไฟ

หากมีคนทำาให้อากาศสกปรก

หากแม่นำ้าเหือดแห้ง
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า นักเรียนควรมีหน้าที่ต่อส่วนรวมในโรงเรียนอย่างไร

ขั้นตอนการดำาเนินการ
 1. ครูทบทวนบทเรียนรถไฟ ท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “รถไฟสามัคคี”

 2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอะไรบ้างคือ สมบัติของส่วนรวม 

 3. ครอูธบิายวา่ สว่นรวม หมายถงึเหตกุารณ ์หรอืเรือ่งราว หรอืการกระทำา  เชน่ การเรยีน 

  ในห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การจราจรบนท้องถนน 

  การเล่นในสนามเด็กเล่น

 4. ครูถามว่า เราควรทำาอย่างไรต่อเรื่องของส่วนตัว และเรื่องของส่วนรวม เช่น

   - สนามเด็กเล่น

   - สวนดอกไม้ของโรงเรียน

   - เมื่อเดินผ่านหน้าห้องเรียนขณะที่กำาลังมีการเรียนการสอน 

   - เมื่อเห็นกระดาษทิ้งอยู่บนพื้น

 5. ครูพานักเรียนเดินสำารวจสถานที่ที่มีการระบุถึง เมื่อถึงสถานที่หรือเห็นเหตุการณ์ 

  ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม ให้นักเรียนปฏิบัติตามที่บอกไว้ในชั้นเรียน 

 6. กลับมาอภิปรายในห้อง ใครทำาอะไรบ้าง ครูชมเชยและขอให้นักเรียนปรบมือให้ทุกคน

กิจกรรมที่
เรารักส่วนรวม 2.6
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสร้างความผูกพันต่อชาติบ้านเมือง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. อธิบายที่ตั้งของประเทศไทยและธงชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย 

 2. ประดิษฐ์ธงชาติโดยใช้กระดาษสีฉีกเป็นริ้ว

 3. ร้องเพลง “ธงไตรรงค์” และโบกธง

 4. ร้องเพลง “ชาติ” ร่วมกันและโบกธง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. แผนที่ประเทศไทย 

 2. ธงชาติไทย

 3. เพลง “ธงไตรรงค์”

 4. กระดาษสีและกาว

 

กิจกรรมที่
เรารักประเทศไทย 2.7

ไตรรงค์ธงไทยปลิวไสวสวยงามสง่า

สีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนา

นำ้าเงินคือพระราชาเราจึงเรียกว่าธงไตรรงค์

“ธงไตรรงค์”
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กิจกรรมที่
ตำานานปาท่องโก๋ 2.8

ทอดทอดทอดทอดทอด
เทนำ้ามันใส่กะทะ

แล้วหยิบปาท่องโก๋/ไปทอด
ทอดทอดทอดทอดทอด

มีคนขี้โกง/สองคน
จับมัดโยน/ลงกะทะทอด

ทอดทอดทอดทอดทอด
(อ�จเปลี่ยนเป็นหนึ่งคน สองคน 

ส�มคน สี่คน และห้�คน)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า คนโกงสามารถทำาลายคนดีได้อย่างไร



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นโดยบอกนักเรียนว่า จะเล่าเร่ืองเก่ียวกับประเทศจีน 

 2. ครูถามว่า ใครมีเชื้อสายจีน คนจีนมีประเพณีอะไรบ้าง อาหารอะไรบ้าง นักเรียนเคย 

  รับประทานปาท่องโก๋หรือไม่ ปาท่องโก๋มีลักษณะอย่างไร

 3. ครูอ่านนิทานเรื่อง “ตำานานปาท่องโก๋” ให้นักเรียนฟัง 

 4. เมื่ออ่านจบ ครูตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแลกเปลี่ยนความเห็น

  -  นักเรียนชอบใครมากที่สุดในเรื่องนี้  เพราะอะไร

  - เพราะเหตุใดประชาชนจีนจึงรักขุนพลทหาร

  - ผู้มาเยี่ยมหลุมศพสองผัวเมียขี้โกงทำาอะไรกับหลุมศพเขา 

  - ทำาไมคนเหล่านั้นจึงทำาเช่นนั้น

 5. ให้นักเรียนทำาท่าทอดปาท่องโก๋แล้วท่องคำาคล้องจอง (อาจให้นักเรียนจับคู่ หันหน้า 

  เข้าหากัน แล้วเล่นตบมือกับคู่ของตน โดยท่องคำาคล้องจองไปด้วย ทั้งนี้เมื่อท่อง 

  ถึงท่อน “ทอด ทอด ทอด ทอด ทอด” ให้เป็นท่าพิเศษที่ไม่ใช่ตบมือ เช่น 

  หมุนมือซ้ายและขวา สลับกันไปเป็นวงกลม)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ตำานานปาท่องโก๋”
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามกฎกติกา  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ประดิษฐ์คทา

   - ตัดกระดาษเป็นรูปดาว 2 ดวง ให้นักเรียนระบายสี

   - นำาดาวท่ีระบายสีแล้ว มาทากาวติดกับปลายดินสอ จากน้ันท้ิงให้แห้ง

 2. ครูอธิบายเก่ียวกับคทาวิเศษ

   - ให้ทุกคนถือคทาและคิดว่า จะขอพรอะไรให้ห้องเรียนของเรา 

   - ให้นักเรียนออกมาพูดทีละคน โดยใช้ประโยค “หนูขอให้ .....” 

   - ขณะท่ีเพ่ือนพูดนักเรียนต้องฟังคำาขอพรของเพ่ือน 

 3. ครูทบทวนว่า พรของห้องเรียนของเรามีอะไรบ้าง 

   - ครูเลือกพรบางข้อ และถามนักเรียนว่า พรจะเป็นจริงได้ 

   - ถ้าหนูต้อง.........  และทุกคนต้องทำาตามข้อตกลงร่วมกัน  

 4. ครูถามกลับว่าถ้าหนูไม่ทำา....... (ตามท่ีตกลงร่วมกัน) จะเกิดอะไรข้ึน........

 5. ฝึกร้องเพลง “ดาวดวงน้อย” พร้อมยกคทาวิเศษ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและสี

 2. เพลง “ดาวดวงน้อย” 

กิจกรรมที่
คทาวิเศษ 2.9

“ดาวดวงน้อย”
แวววาววิบวับดาวน้อยระยับตา

เธอคือใครกันไหนบอกมา

สูงสูงขึ้นไปไกลเหลือคณา

เธอเหมือนดังเพชรบนฟากฟ้า
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของกฎเกณฑ์กติกา   และโทษของการไม่ปฏิบัติ

  ตามกฎเกณฑ์กติกา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นด้วยการถามนักเรียนว่า รู้จักแมลงหรือไม่ แมลงมีอะไรบ้าง ประกอบกับให้ 

  นักเรียนดูรูปแมลงชนิดต่างๆ พร้อมอธิบาย

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “ด้วงยักษ์กินเมือง” ให้นักเรียนฟัง 

 3. เม่ืออ่านจบ ครูต้ังคำาถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแลกเปล่ียนความเห็นในประเด็น 

  ต่อไปนี้ 

  - ด้วงยักษ์เข้ามาในเมืองได้อย่างไร

  - กฎหรือข้อตกลงของเมืองมีไว้ว่าอย่างไร

  - เกิดอะไรขึ้น เมื่อด้วงยักษ์เข้ามาในเมือง

  - ใครทำาหน้าที่สู้กับด้วงยักษ์

  - เด็กหญิงลูกแก้วสัญญาว่าอย่างไร

  - ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของลูกแก้ว นักเรียนจะบอกลูกแก้วว่าอย่างไร

  - นักเรียนคิดว่า ควรทำาอย่างไรกับเด็กหญิงลูกแก้ว เพราะอะไรจึงทำาเช่นนั้น

  - ถ้าเมืองนี้ไม่มีกฎการนำาผลไม้เข้ามาในเมือง นักเรียนคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้น

  - นักเรียนว่า รู้จักกฎเกณฑ์อะไรบ้างในโรงเรียน (เช่น เข้าแถว เวลาเข้าโรงเรียน  

   เวลาโรงเรยีนเลกิ การเลน่กบัเพือ่น ครอูาจชว่ยนกัเรยีนคดิดว้ยการใชร้ปูประกอบ  

   เช่น ไฟเขียวไฟแดง ชิงช้าหรือเครื่องเล่น นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ กีฬา)

  - ถ้าไม่มีกฎกติกาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ จะเกิดอะไรขึ้น

  - ใครมีหน้าท่ีควบคุมกฎกติกา  และบอกว่าอะไรควรทำา ไม่ควรทำา (ตัวเรา คุณพ่อคุณแม่ 

   ครู ผู้ใหญ่ ตำารวจ ฯลฯ)

กิจกรรมที่
ด้วงยักษ์กินเมือง 2.10
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กฎกติกา เหตุผล

ไฟสัญญาณจราจร

เวลาเข้าโรงเรียน

เวลาโรงเรียนเลิก

 4. ครูสรุป 

  - กฎกติกาหรือข้อตกลงคือการท่ีมีข้อห้ามอะไรบางอย่างเพ่ือความสงบสุขและความสุข

   ของส่วนรวม 

  - กฎต้องเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้น มิฉะน้ันจะเกิดความเสียหาย หากไม่มีใครปฏิบัติตาม 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ด้วงยักษ์กินเมือง”

 2. รูปแมลงชนิดต่างๆ
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่า กฎเกณฑ์อาจเหมือนหรือแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสถานท่ี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. พับกระดาษเอ4 พับครึ่งเป็นสมุดสติกเกอร์ให้นักเรียน 

 2. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้จะสำารวจสถานที่ของโรงเรียน

 3. ให้นักเรียนระบายสีตกแต่งหน้าปกสมุดสติกเกอร์ของตัวเอง

 4. ครูนำานักเรียนออกไปดูสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น

  - โรงอาหาร

  - ห้องสมุด

  - สนามเด็กเล่น

 5. กอ่นออกเดนิทาง ครขูอใหน้กัเรยีนตกลงรว่มกนัวา่ จะเดนิจงูมอืกนัเปน็กลุม่ กลุม่ละ  

  5 คน และไม่เล่นหยอกล้อกันตลอดการเดินทาง 

 6. เม่ือไปถึงสถานท่ีแต่ละแห่ง ขอให้ผู้ดูแลสถานท่ีแห่งน้ันอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ท่ีแห่งน้ี 

  มีไว้เพื่ออะไร ต้องมีกฎเกณฑ์อะไร เพื่ออะไร เช่น ไม่รับประทานในห้องสมุด  

  เพราะจะมีแมลงตามมากัดกินหนังสือเสียหาย

 7. ครูติดสติกเกอร์ให้รางวัลแก่นักเรียน เมื่อผ่านจุดสถานที่ในแต่ละแห่ง โดยเรียกว่า 

  เป็นผู้ทำาตามกฎ

 8. เมื่อกลับไปที่ชั้นเรียน ให้นักเรียนอภิปรายการทำาตามกฎว่า แต่ละสถานที่แต่ละแห่ง 

  ต้องทำา และไม่ต้องทำาอะไรบ้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและสี

 2. ตรายาง

กิจกรรมที่
อนุบาลWalkRally 2.11
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนเรื่อง กฎเกณฑ์กติกา ผลดี และผลเสีย ของการทำาตามกฎ

 2. การเข้าแถวเป็นการทำาตามกฎอย่างหนึ่ง

 3. ให้นักเรียนฝึกท่องคำาคล้องจอง “เข้าแถว” 

 4. เมือ่ครอูอกคำาสัง่ ทัง้หมดแถวตรง ใหน้กัเรยีนเขา้แถวและทอ่งคำาคลอ้งจอง “เขา้แถว”

 5. ฝึกปฏิบัติเข้าแถว โดยครูสั่ง ทั้งหมดแถวตรง แล้วการเข้าแถวตามคำาสั่งเป็น 

  รูปทรงต่างๆ เช่น เข้าแถวหน้ากระดาน เข้าแถวเรียงหนึ่ง เข้าแถวเรียงสอง เข้าแถว 

  เป็นวงกลม (ครูอาจใช้นกหวีดช่วยเพื่อความสนุกสนาน)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. คำาคล้องจอง “เข้าแถว”

  2. นกหวีด

กิจกรรมที่
เข้าแถว

“เข้าแถว”

 จับมือ จับมือ จับมือ จับไหล่
 เข้าแถวเร็วไว เข้าให้ตรงตรง
 เราจับไหล่กัน แถวนั้นอย่าโค้ง
 เข้าแถวให้ตรง อย่าพะวงสิ่งใด
 เร็วเร็วเข้าสิ รีบรีบ ไวไว
 เราต่างจริงใจ สร้างวินัยด้วยกัน
 จะเล่นหรือเรียน พากเพียรสุขสันต์ 
 ยิ้มให้แก่กัน เรานั้นมีวินัย

2.12
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กิจกรรมที่

ความโปร่งใส 2.13

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเริ่มเรียนรู้ และคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องความโปร่งใส

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูสาธิตเกี่ยวกับคำาว่า “โปร่งใส” โดยใช้ภาชนะใส 2 ใบใส่นำ้าค่อนแก้ว (ให้นักเรียน 

  ดูว่า ในแก้วไม่มีอะไร)

 2. ใส่เหรียญบาทลงไปในแก้วทั้ง 2 ใบ (ให้นักเรียนดูว่า สามารถมองเห็นเหรียญบาท 

  ในแก้วอย่างชัดเจน)

 3. ครูหยดสีนำ้าลงในแก้ว 1 ใบ แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า มองเห็นเหรียญในแก้ว 

  ใบไหนชัดเจนมากกว่า

 4. ครูอธิบายว่า โปร่งใส หมายถึง การมองเห็นอย่างชัดเจน ทะลุปรุโปร่ง 

 5. ครูอ่านนิทานเร่ือง “เมืองโปร่งใสและเมืองมืดมิด” โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามเน้ือเร่ือง

 6. เมื่ออ่านจบครูตั้งคำาถาม และให้นักเรียนแสดงความเห็นในประเด็นต่อไปนี้

  - ขโมยชอบอยู่เมืองไหน 

  - คนใจรา้ยชอบอยูเ่มอืงไหน แมค่า้ขีโ้กงชอบอยูเ่มอืงไหน (อาจเลอืกตวัละครอืน่ๆ 

   จากเรื่องเพิ่ม)

  - เพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงเลือกเมืองนี้

  - พระราชาแห่งเมืองโปร่งใสจะทำาอย่างไรดี

 7. ความโปร่งใสทำาให้เรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน เม่ือมีคนมองเห็นคนช่ัวย่อมไม่กล้าทำาผิด

50



กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก

 เกมมอญซ่อนผ้าดัดแปลง

  อุปกรณ์

   เศษผ้า หรือ ผ้าเช็ดหน้า 1ผืน

  วิธีการ

   1. ให้นักเรียนท่อง  

    “ใครซ่อนผ้� ไม่ออกม�ให้โปร่งใส ถ้�เป็นแบบนี้ฉันจะตีก้นเธอ”

   2. เด็กๆ นั่งล้อมวง เลือกคนเป็นคนซ่อนผ้า ระหว่างที่เพื่อนท่องอยู่ให้คนซ่อน 

    แอบวางผ้าไว้หลังเพื่อน เมื่อวางแล้วให้วิ่งไปรอบวง เมื่อเด็กคนไหนรู้ว่า 

    เพ่ือนมาซ่อนผ้าไว้ข้างหลังให้รีบคว้าผ้ามา แล้วว่ิงไล่คนซ่อนให้ทันก่อนท่ีคน 

    ซ่อนจะมานั่งที่ตัวเอง ถ้าไม่ทันคนที่วิ่งไล่ต้องเป็นคนซ่อนผ้าคนต่อไป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เมืองโปร่งใสและเมืองมืดมิด”

 2. แก้วนำ้าและเหรียญ

 3. สีนำ้าหรือหมึก

 4. อุปกรณ์เล่นเกม (ผ้า)
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนว่า ใครคือบุคคลท่ีน่าช่ืนชม เป็นคนดี เสียสละเพ่ือ 

  ส่วนรวม (หมายถึง วีระบุรุษ วีระสตรี) 

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “วีรบุรุษน้อย” โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามเน้ือเร่ือง

 3. เมื่ออ่านจบครูตั้งคำาถาม และให้นักเรียนแสดงความเห็น

   - เกิดอะไรขึ้นในเรื่อง

   - ถ้ากล้าหาญไม่เอานิ้วอุดรูรั่วไว้จะเกิดอะไรขึ้น

   - ถ้ากล้าหาญวิ่งหนีจะเกิดอะไรขึ้น

   - ใครบ้างที่ต้องขอบคุณกล้าหาญ

 4. ทำาเหรียญกล้าหาญให้เด็กชายกล้าหาญ โดยให้นักเรียนระบายสีบนกระดาษที่มี 

  เหรียญอยู่ด้านล่าง จะเห็นลวดลายที่อยู่บนเหรียญ ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกระดาษสี

 5. สรุปความกล้าหาญและเสียสละ ทำาให้ส่วนรวมและประเทศชาติอยู่รอด

กิจกรรมเสริม
 - อธิบายเกี่ยวกับเขื่อน เขื่อนคืออะไร

 - วาดรูป รูเล็ก รูใหญ่

 - ให้นักเรียนทดลองเอานิ้วอุดรูบนกระดาษที่เตรียมไว้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “วีรบุรุษน้อย”

 2. กระดาษและดินสอ

กิจกรรมที่
วีรบุรุษน้อย 2.14
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ทบทวนนิทานเร่ือง “วีรบุรุษน้อย” ท่ีครูเคยเล่าให้ฟัง

 2. ครูเล่าเร่ือง “ชาวบ้านบางระจัน” และตัวอย่างผู้เสียสละอ่ืนๆ เช่น ทหาร ตำารวจ ให้นักเรียน 

  ช่วยยกตัวอย่างเพ่ิมเติม 

 3. ครูถามว่า เราสามารถเสียสละเพ่ือส่วนรวมได้อย่างไร ยกตัวอย่าง 

 4. ให้นักเรียนช่วยกันทำาบัตรแสดงความขอบคุณผู้เสียสละเพ่ือประเทศชาติ โดยอาจใช้ 

  กระดาษสีฉีกเพ่ือตกแต่ง หรือระบายสี

 5. ฝึกร้องเพลง “ศึกบางระจัน”

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 เชิญผู้ที่มีหน้าที่เพื่อส่วนรวม เช่น ทหาร ตำารวจ แพทย์ คนกวาดถนน มาคุยกับนักเรียน 

และซักถาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง “ศึกบางระจัน”

 2. กระดาษและสี

กิจกรรมที่
ผู้เสียสละ 2.15

“ศึกบางระจัน”

ศึกบางระจันจำาให้มั่นพี่น้องชาติไทย  เกียรติประวัติสร้างไว้

แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง   แม้ชีวิตยอมอุทิศเพื่อชาติอับปาง

เลือดไทยต้องมาไหลหลั่ง   ทาทั่วพื้นแผ่นดินทอง

ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย  ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตรู

บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู้   สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย

ตัวตายดีกว่าชาติตาย   เพียงเลือดหยาดสุดท้าย ขอให้ไทยคงเอยู่

แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู   แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม
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เอกสารประกอบกิจกรรมที่2.15

ชาวบ้านบางระจัน(กลุ่มวีรชนผู้กล้า)

 ชาวบ้านบางระจัน  เป็นกลุ่มบุคคลที่ถือเป็นตัวอย่างบุคคลสำาคัญในภาคกลาง  ซึ่งได้รับ

การยกย่องว่า  เป็นกลุ่มบุคคลผู้กล้าหาญและเสียสละชีวิตต่อชาติบ้านเมือง

ประวัติ
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่า 

ได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยได้ยกกองทัพมา 2 ทาง  คือ  ทางเมืองกาญจนบุรีและ 

ทางเมืองตาก โดยมีเนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาเป็นแม่ทัพ โดยทัพแรกให้เนเมียวสีหบดี 

เป็นแม่ทัพยกมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยาแล้วให้ย้อนกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา   

ส่วนทัพที่ 2  มอบให้มหานรธาเป็นแม่ทัพยกมาตีเมืองทวายและกาญจนบุรี  แล้วให้ยกกองทัพ

มาสมทบกับเนเมียวสีหบดีเพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาพร้อมกัน

 ทัพของเนเมียวสีหบดีได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษไชยชาญ แล้วให้ทหารออกปล้น

สะดมทรัพย์สมบัติ เสบียงอาหาร และข่มเหงราษฎรไทย จนชาวเมืองวิเศษไชยชาญไม่

สามารถอดทนต่อการข่มเหงของพวกพม่าได้ กลุ่มชาวบ้านที่บางระจันประกอบด้วย นายแท่น   

นายโชติ  นายอิน  นายเมือง  นายดอก  และนายทองแก้ว  จึงได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กับพม่า  

โดยได้อัญเชิญพระอาจารย์ธรรมโชติจากสำานักวัดเขานางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรี  ซ่ึงชาวบ้าน ให้

ความเคารพศรทัธาใหม้าชว่ยคุม้ครองและมารว่มใหก้ำาลงัใจ  และไดม้บีคุคลชัน้หวัหนา้เพิม่ขึน้อกี 

ได้แก่  ขุนสวรรค์  นายจันหนวดเขี้ยว  นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่และพันเรือง  เมื่อมีชาว

บ้านอพยพเข้ามามากขึ้น  จึงช่วยกันตั้งค่ายบางระจันขึ้นเพื่อต่อสู้ขัดขวางการรุกรานของพม่า
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วีรกรรมสำาคัญ
 ชาวบา้นบางระจนัรวบรวมชาวบา้นไดจ้ำานวนมาก จงึตัง้คา่ยสูร้บกบัพมา่  โดยมกีลุม่ผูน้ำา

รวม 11 คน พม่าได้พยายามเข้าตีค่ายบางระจันถึง 7 ครั้งแต่ก็ไม่สำาเร็จ

 ในที่สุดสุกี้ซึ่งเป็นพระนายกองของพม่าได้อาสาปราบชาวบ้านบางระจัน โดยตั้งค่าย

ประชิดค่ายบางระจัน แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายแทนการสู้รบกันกลางแจ้ง ทำาให้ชาวบ้าน

เสียชีวิตไปจำานวนมาก

 ชาวบ้านบางระจันไม่มีปืนใหญ่ยิงตอบโต้ฝ่ายพม่า จึงมีใบบอกไปทางกรุงศรีอยุธยา 

ให้ส่งปืนใหญ่มาให้แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่กล้าส่งมาให้เพราะเกรงว่าจะถูกฝ่ายพม่าดักปล้น

ระหว่างทาง ชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อปืนใหญ่โดยบริจาคของใช้ทุกอย่างที่ทำาด้วยทองเหลือง 

มาหล่อปืนได้สองกระบอก แต่พอทดลองนำาไปยิง ปืนก็แตกร้าวจนใช้การไม่ได้

 ถึงแม้ว่าไม่มีปืนใหญ่ชาวบ้านบางระจันก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับพม่าต่อไป จนกระทั่ง 

วันแรม 2 คำ่า เดือน 8 พ.ศ.2309 ค่ายบางระจันก็ถูกพม่าตีแตกและสามารถยึดค่ายไว้ได้   

หลังจากที่ยืนหยัดต่อสู้กับข้าศึกมานานถึง 5 เดือน

 จากวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันทำาให้ได้รับการยกย่องว่า เป็นวีรกรรมของคนไทย 

ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสียสละชีวิตให้แก่ชาติบ้านเมือง และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี 

และความกลา้หาญของคนไทยในการตอ่สูก้บัขา้ศกึ  และถอืเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองอนชุนรุน่หลงั  

ทางราชการ จงึไดส้รา้งอนสุาวรยีว์รีชนคา่ยบางระจนั เปน็รปูหลอ่วรีชนทีเ่ปน็หวัหนา้ทัง้ 11 คน  

ขึ้นบริเวณหน้าค่ายบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป

ที่มา : เอกรินทร์ สี่มหาศาลและคณะ. ประวัติศาสตร์ ป.5 . 

 พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นบทเรียนด้วยการอธิบายว่า “ประภาคาร” หมายถึงอะไร

 2. ครูอ่านนิทานเร่ือง “แสงสว่างจากประภาคาร”

 3. เม่ือครูอ่านจบ ต้ังคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียนในประเด็นต่อไปน้ี

  - มีใครบ้างท่ีออกเดินทางกับเรือประมง

  - เกิดอะไรข้ึนกับเรือประมง

  - เม่ือเกิดพายุคร้ังท่ีสอง ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ ทำาอะไรท่ีทำาให้ 

   ประภาคารส่องสว่างข้ึนได้อีกคร้ัง

  - ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ ทำาอะไรท่ีเรียกว่าเป็นการเสียสละ

  - ทำาไมพวกเขาจึงทำาเช่นน้ัน

  - นักเรียนคิดว่า ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ จะรู้สึกอย่างไร เม่ือรู้ว่าพวกเขา 

   สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นจำานวนมาก

  - ถ้านักเรียนเป็นผู้รอดชีวิต จากการเสียสละของไม้ขีดไฟ หนังสือ และไม้กวาด นักเรียน 

   จะบอกอะไรแก่พวกเขาเหล่าน้ัน

 4. สมมติว่านักเรียนเป็นตัวละครในนิทาน แล้วฝึกร้องเพลง “พายเรือน้อย” และทำาท่าพายเรืือ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเร่ือง “แสงสว่างจากประภาคาร”

 2. เพลง “พายเรือน้อย”

กิจกรรมที่
แสงสว่างจากประภาคาร(1) 2.16

 “พายเรือน้อย”
พาย พาย พาย เรือน้อย

ลอยอยู่กลางทะเล
พายุพัด คลื่นซัดสาด
ลอยเรือ กลางทะเล
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เอกสารประกอบ

 ชาว เรื อถือกันว่ า  “ประภาคาร” เปรียบเสมือน”ดวงประทีปแห่ งท้องทะเล”  

ประภาคาร หมายถึง เครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่มีความสำาคัญมาก โดยใช้แสงไฟแสดงที่หมายใน

การนำาเรือเข้าร่องนำ้า อ่าว เขตท่าเรือ หรือเตือนตำาบลที่ ที่เรือจะวิ่งเข้าหากองหิน ที่ตื้น และสิ่งกีดขวาง 

ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ดังนั้น ไฟดวงนี้จะดับไม่ได้ จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา  

และกรมอทุกศาสตรไ์ดบ้รรจตุำาแหนง่เจา้หนา้ทีป่ระภาคาร เพือ่ควบคมุดแูลประภาคารเปน็เครือ่งหมาย 

ช่วยการเดินเรือประเภทหนึ่งเป็น “แสงสว่าง” ที่ตั้งไว้ในตำาบลที่ หรือช่องทางสำาคัญ เพื่ออำานวย 

ความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินเรือให้แก่ชาวเรือทั้งหลายที่สัญจรไปมาในท้องทะเล

 ปัจจุบันยังใช้ประภาคารกันอยู่ยกตัวอย่างที่ใช้ในประเทศไทย ประภาคารเหล่านี้อยู่ในความ 

รับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูบอกว่า เราจะเล่นละครเร่ือง “แสงสว่างจากประภาคาร”

 2. คัดเลือกตัวแสดง

 3. ซ้อมบทละครและทำาฉากประกอบละคร

 4. ซ้อมร้องเพลง “พายเรือน้อย”

 5. ซ้อมใหญ่เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. บทละครเร่ือง “แสงสว่างจากประภาคาร”

 2. เพลง “พายเรือน้อย”

กิจกรรมที่
แสงสว่างจากประภาคาร(2)2.17
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“ปราการต้านการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำาใจอันนี้เป็น

เรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของการอบรมการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ในสังคมทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง”

อานันท์ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย





สาระที่3
ความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
 ทกุคนควรไดร้บัความเปน็ธรรมอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะแตกตา่งกนัดว้ย

เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำาเนิด ฐานะ หรือการศึกษา และก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้น 

การให้ความเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจ

สิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

จุดประสงค์
 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งการยึดมั่นที่จะรักษาความ

ถูกต้อง และการยอมรับผลการกระทำาของตน ตลอดจนเรียนรู้คุณลักษณะของการเป็นผู้นำาที่

กล้าหาญและยึดมั่นในความดี

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. กิจกรรมการเล่น

 3. กิจกรรมศิลปะ

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมว่า มาจากจิตใจท่ีกล้าหาญ

  เป็นสำาคัญ ดังน้ันพลังความกล้าหาญไม่ได้ข้ึนอยู่กับขนาดของร่างกาย ทุกคน

  สามารถเป็นคนกล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูกริน่ถงึเรือ่ง ความกลา้หาญ วา่นกัเรยีนคดิวา่ คนทีก่ลา้หาญนา่จะมลีกัษณะอยา่งไร

 2. ครูวาดรูปหนู หรือนำารูปหนูมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า

  - หนูเป็นสัตว์ที่มีลักษณะอย่างไร (เช่น ตัวเล็ก วิ่งเร็ว) 

  - หนูมีความแข็งแรงหรือไม่

 3. ครูเล่านิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู” ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับใช้หุ่นมือ “หนู”  

  ประกอบการเล่านิทาน

 4. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียนคิด และร่วมแสดงความคิดเห็น

  - ราชสีห์ถึงแม้จะตัวใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

  - ทำาไมตอนแรกราชสีห์ถึงคิดว่า หนูไม่สามารถช่วยได้

  - หนูช่วยราชสีห์ได้ด้วยวิธีใด

 5. ประเด็นแลกเปลี่ยนเสริมอื่นๆ อาจรวมถึง

  - นักเรียนรู้จักใครท่ีมีความกล้าหาญหรือไม่ (อาจเป็นบุคคล สัตว์ หรือตัวละครในนิทาน)

  - นักเรียนเคยมีความกลัวหรือไม่ กลัวอะไรมากที่สุด ความกลัวเป็นสิ่งตรงกันข้าม 

   กับความกล้าหาญ เราสามารถเอาชนะความกลัวได้ด้วยความกล้าหาญ แต่ต้อง 

   เป็นความกล้าหาญที่ถูกต้องด้วย

 6. สรุปประเด็นว่า

  - ความกลา้หาญไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัขนาดของรา่งกาย แตข่ึน้อยูก่บัการกระทำาสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

   คนตัวเล็กๆ ก็สามารถทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 

  - สิ่งถูกต้องและยิ่งใหญ่คือการทำาความดี ปกป้องคนดี การต่อสู้กับความชั่ว 

  - การต่อสู้กับความชั่วอาจมีอันตราย จึงต้องใช้พลังของความกล้าหาญ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปภาพหนูู

 2. หุ่นมือ “หนู”

 3. นิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู”

กิจกรรมที่

หนูผู้กล้าหาญ
3.1
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความกล้าหาญ และความสามัคคี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนนิทานและการเรียนรู้จากเรื่อง “ราชสีห์กับหนู”

 2. ครูอธิบายเกมพลังหนู

  - กำาหนดให้นักเรียนคนหน่ึงเป็นสิงโต และอีกคนเป็นนายพราน นักเรียนท่ีเหลือเป็นหนู

  - ให้หนูจับมือกันเป็นวงกลมล้อมรอบสิงโตไว้ แล้วให้นายพรานอยู่นอกวง

  - นายพรานต้องพยายามแหวกวงล้อมของหนูเข้ามาจับสิงโตให้ได้ 

  - หนูทั้งหมดต้องพยายามป้องกันสิงโตไว้ไม่ให้นายพรานเข้ามาจับได้ โดยต้อง 

   พยายามจับมือกันไว้ 

  - หากนายพรานหลุดเข้ามาในวงได้แล้ว ให้สิงโตรีบวิ่งหนีออกไปนอกวง แล้วหนูก็ 

   ต้องช่วยกัน ป้องกันไม่ให้นายพรานออกไป

 3. ครูสรุปเน้นว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ตัวใหญ่หรือเล็ก หากมีความกล้าหาญ 

  และสามัคคีก็จะสามารถทำาสิ่งดีๆ ให้สำาเร็จได้

กิจกรรมที่
เกมพลังหนู 3.2
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จุดประสงค์ เพื ่อให้น ักเร ียนได้เร ียนรู ้ถ ึงความกล้าหาญที ่จะยอมรับผลการกระทำา 

  และแก้ไขในความผิดพลาด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม แล้วหาลูกบอลสมมติว่าเป็นเนย

 2. ท่อง “เนย เนย เนย เนยจ๋�อยู่ไหน อยู่ที่ใครออกม�บอกที” (ท่องประมาณ 2-3 รอบ 

  แล้วแต่ครูกำาหนด)

 3. ระหว่างท่องส่งผ่านเนยไปเรื่อยๆ

 4. เมื่อท่องจบหากเนยไปตกอยู่ที่ใครให้ยืนขึ้น แล้วพูดดังๆว่า 

 5. “เนยที่ห�ยไปอยู่ที่หนู/ผม ค่ะ/ครับ ผมขอคืนให้ (เรียกชื่อเพื่อน)” แล้วให้เอาไป

  ให้เพื่อน แล้วไปนั่งข้างหลังเพื่อนคนนั้น เด็กที่เหลือเขยิบให้วงแคบลง จากนั้นเริ่ม 

  วนใหม่จนเหลือคนสุดท้าย

  ** ห�กเด็กมีจำ�นวนม�กอ�จเล่นเกมส์โดยใช้เนยทีละ 2 หรือ 3 อัน ส่งวนแต่ละรอบ

   เลยก็ได้ แต่ละรอบก็จะมีคนหล�ยคนท่ีเนยไปตกอยู่ จะทำ�ให้เกมส์ดำ�เนินไปเร็วข้ึน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 ลูกบอล เพื่อนำามาสมมติว่าเป็นเนย

กิจกรรมที่
หนูคืนเนย 3.3
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า เม่ือกระทำาผิดต้องกล่าวขอโทษและรู้จักการให้อภัย

  เม่ือผู้ทำาผิดสำานึกผิดแล้ว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครชูวนนกัเรยีนคยุถงึเรือ่ง “เรอื” วา่ มใีครเคยเหน็เรอืบา้ง รูห้รอืไมว่า่เปน็เรอืประเภทใด 

  เรือมีประโยชน์อะไร 

 2. ครูให้แนะนำาเรือประเภทที่ต้องใช้คนพายหลายๆ คน โดยให้ดูภาพเรือจากใน 

  หนังสือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเคยเห็นเรือที ่ม ีคนพายหลายๆคน 

  ประเภทอื่นอีกหรือไม่

 3. ครูให้แนะนำาบทกลอนพายเรือ และให้นักเรียนหัดท่องกลอน

 4. ครูสรุปประเด็นว่า การพายเรือเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีคนหลายๆ คน 

  ตอ้งชว่ยกนัทำาหนา้ทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุ เรอืจงึจะไปถงึจดุหมายปลายทางไดอ้ยา่งไร 

  ก็ตามอาจมีคนทำาผิดพลาด ซึ่งเมื่อพลาดไปแล้วต้องรู้จักขอโทษและแก้ไขให้ดีขึ้น  

  และเมื่อผู้ทำาผิดสำานึกผิดแล้วเราก็ต้องรู้จักให้อภัย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. คำาคล้องจอง “พายเรือ”

 2. รูปเรือ

กิจกรรมที่
พายเรือ 3.4
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“พายเรือ”
 พายเอ๋ยพายเรือ เมื่อยามหน้าฝน
 พวกเราทุกคน เล่นเพลงเรือพาย
 พายเรือช่วยกัน ฉันบังคับท้าย
 เรือเราวิ่งว่าย พายไปกลางนำ้า
 เรือโอนโยกเยก เมฆฝนพัดฉ่ำา
 หัวเรือคะมำา จนหมุนเป็นวง
 ฉันบอกขอโทษ เธอโกรธไม่ลง
 เรือเรายังคง พายได้ใหม่เอย
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จุดประสงค์ กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมกิจกรรมพายเรือ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื ่อง

  การสำานึกผิด การกล่าวขอโทษ และการให้อภัยแก่ผู้ท่ีสำานึกผิด  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนทบทวนคำาคล้องจอง “พายเรือ”

 2. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5-10 คน ครูตัดแบ่งเชือกให้แต่ละกลุ่มสมมติว่า 

  เชือกเป็นเรือ 

 3. ให้นักเรียนจับเชือกไว้สมมติว่าเป็นเรือ ท่องอาขยานพร้อมท่าประกอบดังนี้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เชือก

 2. คำาคล้องจอง “พายเรือ”

กิจกรรมที่
กิจกรรมพายเรือประกอบท่า 3.5

พายเรือช่วยกัน ฉันบังคับท้าย 

เรือเราวิ่งว่าย       พายไปกลางนำ้า

มือซ้าย จับเรือ (เชือก) ไว้ 

มือขวา ทำาท่าพายเรือไปเรื่อยๆ

ฉันบอกขอโทษ เธอโกรธไม่ลง 

เรือเรายังคง  พายได้ใหม่เอย

ทำาท่ายกมือไหว้ขอโทษกัน

ลุกขึ้นยืนเริ่มพายใหม่

เรือโอนโยกเยก เมฆฝนพัดฉำ่า 

หัวเรือคะมำา  จนหมุนเป็นวง

ทำาท่าโยกเยกไปซ้ายขวา

ทำาท่าหมุนตัวเป็นวง แล้วนั่งลง

พายเอ๋ยพายเรือ   เมื่อยามหน้าฝน 

พวกเราทุกคน     เล่นเพลงเรือพาย

มือซ้ายจับเรือ (เชือก) ไว้ 

มือขวา ทำาท่าพายเรือไปเรื่อยๆ
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จุดประสงค์ กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมกิจกรรมพายเรือ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื ่อง

  การสำานึกผิด การกล่าวขอโทษ และการให้อภัยแก่ผู้ท่ีสำานึกผิด   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนกิจกรรมการพายเรือท่ีผ่านมา รวมท้ังการขอโทษเม่ือคนพายทำาหัวเรือคะมำา

 2. ครูแนะนำาเกมและเพลง “พายเรือไปในนาวา”

 3. ให้นักเรียนจับกลุ่ม จำานวนตามที่ครูบอก แล้วให้จับมือขอโทษกัน จับกลุ่มได้แล้วให้

  รีบนั่งลง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เพลง “พายเรือไปในนาวา”

กิจกรรมที่

กิจกรรมพายเรือจับกลุ่มขอโทษ

“พายเรือไปในนาวา”

พายเรือไปในนาวา กุ้ง หอย ปู ปลา แหวกว่าย เวียนวน (ซำ้า)

พายเรือกันมาหลายคน พายเรือกันมาหลายคน

ใครทำาเรือหมุนวน อ้าว.. ใครทำาเรือหมุนวน

ให้คน (....ครูบอกว่ากี่คน เช่น 2 คน 5 คน...) จับมือขอโทษกัน  

3.6
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จุดประสงค์ กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมการเรียนรู้กิจกรรมพายเรือ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ โดยใช้กะละมังใส่นำ้าและใช้เชือกมาผูกสมมติเป็นสัญลักษณ์ 

  เส้นชัย

 2. ใหน้กัเรยีนเกบ็ใบไมม้าคนละหนึง่ใบ เพือ่เอามาลอยนำา้พยายามเกบ็ใบไมห้ลากหลาย 

  ประเภทและขนาด

 3. ให้เอาใบไม้ไปลอยนำ้าเสมือนเป็นเรือ 

 4. ให้เด็กสังเกตดูว่า ใบไม้แต่ละใบต่างกันอย่างไร เช่น ความเร็วของการไปข้างหน้า  

  การทรงตัว จมช้าจมเร็ว

 5. เล่นเกมแข่งเรือ โดยให้เป่าหรือใช้มือพัด ทำาให้เรือไปข้างหน้า ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็น 

  ผู้ชนะ

 6. หากมีผู้เล่นจำานวนมากอาจแบ่งเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกใบไม้ของกลุ่ม 

  มาเพียงหนึ่งใบ

 7. กิจกรรมเพิ่มเติม

  - ให้เด็กวาดรูปใบไม้ที่ตัวเองเก็บมาแล้วระบายสี

  - เอากระดาษมาลอกลายใบไม้ โดยวางกระดาษลงบนใบไม้แล้วใช้ดินสอ หรือดินสอสี 

   ระบายบริเวณท่ีวางใบไม้ (ใบไม้ท่ีมีเส้นลายแข็งและนูนจะสามารถลอกลายได้ชัดกว่า)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. ใบไม้ลักษณะต่างๆ

 2. กะละมังและนำ้า

 3. กระดาษและสี (สำาหรับลอกลายใบไม้)

กิจกรรมที่

เรือใบไม้ 3.7
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของผู้นำาว่าต้องมีความดี ความกล้าหาญ  

  และความเสียสละ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกร่ินถึงเร่ือง ความเป็นผู้นำา ว่านักเรียนคิดว่าคนท่ีเป็นผู้นำาหรือเป็นหัวหน้า น่าจะ 

  มีลักษณะอย่างไร

 2. ครูเล่านิทานเร่ือง “พญาลิง” พร้อมกับใช้หุ่นมือ “ลิง” ประกอบการเล่านิทาน

 3. เม่ือเล่าจบแล้ว ครูต้ังคำาถามเพ่ือชวนให้นักเรียนคิดและแลกเปล่ียน เช่น

   - เพราะเหตุใดทหารแม่นธนูจึงจ้องจะยิงฝูงลิง

   - พญาลิงช่วยฝูงลิงไว้ได้อย่างไร

   - ถ้าพญาลิงไม่เสียสละใช้ร่างกายตัวเองเพ่ือเป็นสะพาน แต่กลับหนีไปคนเดียว  

    จะเกิดอะไรข้ึนได้บ้าง

 4. ครูสรุปประเด็นว่า ผู้ท่ีเป็นผู้นำาหรือหัวหน้า เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ยึดม่ันใน 

  ความดี กล้าหาญ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “พญาลิง”

 2. หุ่นมือ “ลิง”

กิจกรรมที่

พญาลิง 3.8
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำาและการเป็นผู้ตามที่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนการเรียนรู้จากนิทานเรื่อง “พญาลิง” ซึ่งเป็นผู้นำาที่กล้าหาญ

 2. ครูอธิบายการเล่นกิจกรรม “เจี๊ยกๆ พญาลิง”  ซึ่งมีกติกาอยู่ว่า

   - พญาลิงเป็นหัวหน้า เราเป็นลูกน้อง ถ้าพญาลิงสั่งอะไรเราถึงทำา ถ้าไม่ใช่ 

    คำาสั่งจากพญาลิงห้ามทำา

   - พญาลิงจะส่ังด้วยคำาเร่ิมต้นว่า “เจ๊ียก เจ๊ียก” ถ้าไม่มีคำาเร่ิมต้นแบบน้ีแสดงว่า  

    ไม่ใช่คำาสั่งของพญาลิง ใครเผลอทำาตามถือว่าแพ้

 3. ครใูหน้กัเรยีนทกุคนยนืขึน้และเริม่ตน้สาธติการเลน่ ดว้ยการเลน่เปน็พญาลงิ โดยสัง่ 

  ให้นักเรียนทำาท่าทางต่างๆ โดยใช้คำาว่า “เจี๊ยก เจี๊ยก” นำาหน้าคำาสั่ง เช่น

   -  เจี๊ยกๆ...นั่งลง   (นักเรียนนั่งลง)

   - เจี๊ยกๆ... เกาแขน   (นักเรียนเกาแขน)

   - เจี๊ยกๆ...กระโดด 3 ที  (นักเรียนกระโดด 3 ที)

   - ยืนขึ้น  (ห้ามทำาตาม เพราะพญาลิงไม่ได้พูดคำาว่า เจี๊ยกๆ) 

   - ใครท่ีเผลอทำาตามแพ้ ต้องน่ังลง  คนท่ีเหลือสุดท้ายเป็นผู้ชนะ (อาจให้เป็นพญาลิง

    คนต่อไป)

 4. ครูสรุปประเด็นว่า 

   - เราต้องรู้จักการเป็นผู้นำาผู้ตาม

   - หวัหนา้เปน็ผูท้ีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู เพราะสัง่อะไรเพือ่นจะทำาตาม ถา้สัง่ใน 

    สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดความเสียหายได้

   - ผูต้ามตอ้งพจิารณาดว้ยวา่ผูน้ำาสัง่ในสิง่ทีด่หีรอืไม ่ถา้เปน็สิง่ทีไ่มด่กีไ็มค่วรตอ้ง 

    ปฏิบัติตาม

กิจกรรมที่

เจี๊ยกๆพญาลิงสั่ง 3.9
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและการเป็นผู้นำา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแนะนำามาร์ชคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนท่องตาม

  (ผู้นำา) หนึ่ง...สอง เด็กไทยต้อง มีคุณธรรม 

   (ผู้ตามร้องตาม)  เด็กไทยต้อง มีคุณธรรม

  (ผู้นำา) สาม...สี่   ยึดความดี เรามีความกล้า

   (ผู้ตามร้องตาม)  ยึดความดี เรามีความกล้า

  (ผู้นำา) ห้า...หก  เราจะไม่ปกป้องคนเท็จ

   (ผู้ตามร้องตาม)  เราจะไม่ปกป้องคนเท็จ

  (ผู้นำา) เจ็ด...แปด ฝนแดดออกเราอดทนเอา

   (ผู้ตามร้องตาม)  ฝนแดดออกเราอดทนเอา

  (ผู้นำา) เก้า...สิบ  ถ้าเราผิดเรายอมขอโทษ

   (ผู้ตามร้องตาม)  ถ้าเราผิดเรายอมขอโทษ

 2. ให้นักเรียนท่องตาม และเดินจังหวะมาร์ช

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 มาร์ชคุณธรรม

กิจกรรมที่
มาร์ชคุณธรรม3.10
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคีเพื่อการต่อสู้กับความชั่ว 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูริม่ตน้บทเรยีนดว้ยการแนะนำาใหน้กัเรยีนรูจ้กั “แกะ” และเลน่เลยีนเสยีง “แกะ”

 2. ครูอ่านนิทานคำากลอนเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” พร้อมกับใช้หุ่นมือ “แกะ”  

  ประกอบการเล่านิทาน

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ครูถามคำาถามและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หมาป่ามีกี่ตัว

  - หมาป่าบอกลูกแกะว่าอะไร

  - หมาป่ากำาลังจะทำาอะไรกับลูกแกะ

  - ลูกแกะกลัวหมาป่าหรือไม่  เพราะเหตุใด

  - ลูกแกะบอกหมาป่าว่าอย่างไร

  - ตอนจบของเรื่องหมาป่าเป็นอย่างไร

 4. ฝึกร้องเพลง “หมาป่ากับลูกแกะ”

 5. ครูชวนนักเรียนเล่านิทาน โดยใช้หุ่นมือสัตว์ต่างๆ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานคำากลอน/ เพลงเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ”

 2. หุ่นมือ “แกะ” และสัตว์ต่างๆ

กิจกรรมที่

หมาป่ากับลูกแกะ
3.11
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“หมาป่ากับลูกแกะ”

คำาร้อง/ทำานอง วงสองวัย

วันหนึ่งที่มาถึง มีหมาป่าหน้าตาน่ากลัว

งมงายหลงเมามัวว่า  มีอำานาจน่ากลัวน่าเกรง

ท่องเที่ยวไปในป่า หาอาหารเลี้ยงตัวเอง

วางท่าน่าอวดเบ่ง เป็นนักเลงรุกรานทั่วไป

ตะวันก็จวนจะคล้อย มันเดินลิ้นห้อยหิวโซ

ดั้นเดินมาก็ไกลโข ยังหาเหยื่อไม่ได้ซักตัว

เดินท่องมาตามลำาธาร หิวจนลนลานหน้าตามัว

เห็นลูกแกะยืนอยู่หนึ่งตัว เดี๋ยวจะเคี้ยวให้หายเข็ดฟัน

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนดื่มนำ้าอยู่ปลายลำาธาร

แกล้งกลัวตัวลนลาน เมื่อเห็นอันธพาลเดินเข้ามา

ข่มใจไม่ให้กลัว แล้วหันตัวเข้าประจัน

ร้องทักออกไปพลัน วันนี้สบายดีหรือไร

เจ้าหมาป่ามันไม่ตอบ นึกขอบใจฟ้าขอบใจสวรรค์

ส่งอาหารมาเป็นชิ้นเป็นอัน ขอบคุณสวรรค์เบื้องบน

จึงตวาดไอ้แกะน้อย ใยมาทำาอ้อยสร้อยให้นำ้าขุ่นข้น

ลำาธารข้างล่างและบน เป็นของตัวตนข้าเพียงผู้เดียว

แกะน้อยจึงร้องว่า ช้าไปก่อนพี่ท่านเอย

ก็แห่งนี้ข้านี้เคย ใช้มันมาแต่ช้าแต่นาน

อย่ามาทำาอวดตัว ข้าไม่กลัวหรอกเจ้าตัวพาล
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หากทำาตัวมัวระราน อีกไม่นานจะโดนดี

เจ้าหมาป่านึกฉุนเฉียว วะเดี๋ยวนี้ทำาอวดดี

ไม่รู้หรือนี่คือใคร ใยไม่ใส่ใจนำาพา

ฉับพลันในทันที หมาป่าก็รี่เข้าไปหา

แต่ต้องรีบถอยออกมา ทำาหน้าตาน่าตกใจ

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

ยืนกล้าไม่กลัวตาย หากหมาป่าหมายจะเข้ามา

ส่งเสียงร้องแช่งด่า ไอ้หมาป่าใจด้านชา

หากเอ็งกดขี่บีฑา ต้องเจอกับข้าผู้รักความเป็นธรรม

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

หมาป่าไม่กล้าย่างกราย ที่จะหมายเข้ามาจับกิน

หมดสิ้นแล้วซิกู ยืนหางลู่ก้มหน้าดูดิน

ชื่อเสียงเห็นทีจะสิ้น ต่อไปนี้จะหากินยังไง

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

รวมพลังทั้งใจกาย ขับไล่วายร้ายที่มารุกราน

ทำาใจให้เข้มแข็ง เข้าร่วมแรงกันอย่างอาจหาญ

ขับไล่ไอ้ตัวมารที่คอยรุกรานและคอยทำาลาย
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

78



ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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สาระที่4
กระทำาอย่างรับผิดชอบ

แนวคิด
 ในทกุสงัคมประกอบดว้ยสมาชกิหรอืบคุคลทีแ่ตกตา่งหลากหลาย ตามบทบาทและหนา้ที่

ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน 

สมาชิกของที่ทำางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกัน 

และกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระทำาของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้อง

เขา้ใจความรบัผดิชอบในบทบาทและหนา้ทีข่องตนเองและบคุคลตา่งๆ  รวมทัง้การปฏบิตัหินา้ที่

ตา่งๆ อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ พรอ้มทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบได ้มคีวามเคารพตอ่กฎเกณฑก์ตกิา

อย่างมีวินัย 

จุดประสงค์
 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของหน้าที่และฝึกฝนลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ 

อันเป็นพื้นฐานต่อการกระทำาอย่างรับผิดชอบและการยอมรับผิด

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. คำาคล้องจอง/เพลง

 3. กิจกรรมการเล่น

 4. กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับมือว่าสามารถทำาหน้าท่ีและทำาประโยชน์ต่างๆ ได้ 
  ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือผู้ใหญ่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับ มือ แลกเปลี่ยนกับนักเรียนเรื่อง มือ
 2. ร้องเพลง “นิ้ว...อยู่ไหน” และปรบมือประกอบจังหวะ
 3. อธิบายให้นักเรียนรู้จัก มือ นิ้วมือ เป็นอวัยวะสำาคัญของร่างกายรู้จักการเปลี่ยนสี 
  ต่างๆ รู้จักการเปรียบเทียบขนาดของมือ ระหว่างมือตนเองกับคนอื่น ดูว่ามือ 
  ใครใหญ่-มือใครเล็ก วัดขนาดของมือ 
 4. หลังจากดำาเนินกิจกรรมรู้จักมือแล้ว ครูเริ่มต้นด้วยการถามคำาถามว่า  
  “เด็กเด็กรู้ไหมว่� มือทำ�อะไรได้บ้�ง”  
 5. ให้นักเรียนตอบ แล้วครูอธิบาย เช่น 
  - ไหว้ทักทาย สวัสดี  ไหว้แสดงการขอบคุณ ไหว้แสดงการขอโทษ ไหว้แสดงความเคารพ 
  - จับมือ / เล่นแมงมุมลาย เล่นหุ่นเงา / ปั้นดินนำ้ามัน/ ปลูกต้นไม้ / ใส่เสื้อผ้า ดูแล 
   เอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้อื่น/ กอด/ โบกมือ  
 6. มือนี้ทำาไม่ดีได้หรือไม่ ให้นักเรียนตอบ ไม่ควรทำาอะไร เช่น หยิบของของคนอื่นโดย 

  ไม่ได้รับอนุญาต

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.   เพลง “นิ้ว...อยู่ไหน”  (ร้องประกอบจังหวะ)

   2.   สีผสมนำ้า กระดาษวาดเขียนและจานพลาสติก

กิจกรรมที่
มือของหนู(1) 4.1
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“นิ้ว.....อยู่ไหน”

นิ้วโป้งอยู่ไหน นิ้วโป้งอยู่ไหน
อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ

สุขสบายดีหรือไร สุขสบายดีหรือไร
ไปก่อนนะ สวัสดี

(นิ้วชี้  นิ้วกล�ง นิ้วน�ง นิ้วก้อย มือฉัน)

จังหวะปรบมือ

มือ/ มือ/ มือ/ เล็ก เล็ก/  
 (เท้� เท้� เท้� เล็ก เล็ก) 
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับมือว่าสามารถทำาหน้าท่ีและทำาประโยชน์ต่างๆ ได้ 
  ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือผู้ใหญ่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนเรื่อง มือ แล้วแจกกระดาษให้นักเรียน 

 2. ให้นักเรียนกางมือ แล้วลากเส้นตามนิ้วมือของตนเองลงบนกระดาษที่เตรียมไว้

 3. ลองวาดทั้งมือซ้ายและมือขวา

 4. ใหรู้้จัก มอื นิว้มอื เปน็อวัยวะสำาคญัของรา่งกาย รู้จกัการเปรยีบเทยีบขนาดของมอื  

  ระหว่างมือตนเองกับคนอื่น ดูว่ามือใครใหญ่-มือใครเล็ก วัดขนาดของมือ 

 5. หลั งจากดำ า เนินกิจกรรมรู้ จั กมือแล้ ว  ครู เริ่ มต้นด้ วยการถามคำ าถามว่ า  

  “เด็กเด็กรู้ไหมว่� มือทำ�อะไรได้บ้�ง”  

 6. ให้นักเรียนตอบ แล้วครูอธิบาย เช่น 

  - ไหว้ทักทาย สวัสดี  ไหว้แสดงการขอบคุณ ไหว้แสดงการขอโทษ ไหว้แสดงความเคารพ 

  - จับมือ/ กอด/ โบกมือ  

  - เล่นแมงมุมลาย เล่นหุ่นเงา

  - ปั้นดินนำ้ามัน/ ปลูกต้นไม้ 

  - ใส่เสื้อผ้า ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้อื่น 

 7. มือนี้ทำาไม่ดีได้หรือไม่ ให้นักเรียนตอบ เช่น แกล้งเพื่อน หยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้ 

  รับอนุญาต

 8. ร้องเพลงและเต้นรำาประกอบจังหวะ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง “นิ้ว....อยู่ไหน” ปรบมือตามจังหวะ

 2. กระดาษวาดเขียน/สี

กิจกรรมที่
มือของหนู(2) 4.2

85



มือนี้มีประโยชน์

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับมือว่าสามารถทำาหน้าท่ีและทำาประโยชน์ต่างๆ

 ได้ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือผู้ใหญ่



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ให้นักเรียนท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “มือฉันมีประโยชน์” 

 2. ครถูามนกัเรยีนวา่ มอืทำาความดอีะไรไดบ้า้ง  เชน่ การดแูลตนเอง (ตดิกระดมุ ผกูเชอืก

  รองเท้า) การช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งขนม การช่วยงานบ้าน เก็บของเล่น มือสวัสดี 

  มือขอโทษ

 3. ครูชวนนักเรียนไปใช้มือทำาความดี  เช่น เก็บของเล่นเข้าที่ จัดโต๊ะ ล้างแก้วนำ้าของ 

  ตนเอง  กวาดห้อง พับผ้า งานบ้านอื่นๆ 

 4. เมื่องานเสร็จแล้ว ครูจับมือเด็กทุกคน ชมเชยโดยใช้เพลง 

  “มือเล็กเล็ก ทำ�ให้โลกยิ่งใหญ่”

 5. ครูถามว่า กลับไปจะใช้มือทำาประโยชน์อะไรบ้าง 

 6. ครูให้นักเรียนดูภาพอาชีพราชการ พร้อมกับอธิบายว่า มือของแต่ละคนทำาความดี 

  อะไรได้บ้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง/คำาคล้องจอง “มือฉันนี้มีประโยชน์”

 2. เพลง “มือเล็กๆ”

 3. รูปภาพอาชีพราชการต่างๆ

กิจกรรมที่ 4.3

86



“มือเล็กเล็ก”

มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่  

มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่

มือเล็กเล็ก ทำาให้โลกสวย

โลกสวยงาม  ด้วยมือของเรา

(เท้�เล็กเล็ก เอวเล็กเล็ก)

“มือฉันนี้มีประโยชน์”

มือฉันนี้ มีประโยชน์

ไม่มีโทษ แก่ใครใคร

หยิบจับ นับเลขได้

ใช้ทักทาย สวัสดี

ใช้ขอบคุณ ใช้ขอโทษ

ใช้วาดรูป ระบายสี

ปลูกต้นไม้ เล่นดนตรี

มือฉันนี้ ดีจริงเอย
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า ทุกคนมีความรู้สึกไม่ควรทำาร้ายกัน มือไม่ได้มีไว้

  เพ่ือทำาร้ายใคร



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนปิดตาแล้วให้เด็กเด็กสัมผัสสิ่งของที่เตรียมมาทีละชิ้น (นำ้าแข็ง นำ้าอุ่น   

  วัสดุพื้นผิวขรุขระ วัสดุพื้นผิวอ่อนนุ่ม) 

 2. ถามนักเรียนว่า รู้สึกอย่างไร มีใครรู้สึกเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร

 3. ให้นักเรียน จับ สัมผัส มือเพื่อน มือครู ดูว่าเหมือนหรือต่างจากมือของเราอย่างไร   

 4. ครูสรุปว่า มือคนทุกคนมีความรู้สึกไม่แตกต่างกัน จะทำาอะไรควรนึก มือเขา มือเรา  

  และใจเขา ใจเรา  

 5. มืออย่างไรคือมือทำาดี (มือช่วยเหลือ มือทำาหน้าที่ มือรับผิดชอบ) มืออย่างไร  

  คือมือทำาร้าย (มือไม่ทำางาน มือรังแก มือเอาเปรียบ)

 6. ท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “มือฉันนี้มีประโยชน์”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. วัสดุต่างชนิด เช่น นำ้าแข็ง นำ้าอุ่น สำาลี ก้อนหิน  

 2. เพลง/คำาคล้องจอง “มือฉันนี้มีประโยชน์”

กิจกรรมที่

มือเขามือเรา 4.4
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าการขโมยเป็นการกระทำาที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถ

  ยอมรับได้ (โดยใช้มือเป็นตัวดำาเนินเร่ือง) 



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการร้องเพลง “หากพวกเรากำาลังสบาย”

 2. ครูนำาเข้าเรื่องด้วยการอ่านนิทานเรื่อง “นิ้วโป้งขี้โกง” โดยกระตุ้นให้นักเรียน 

  ใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่อครูอ่านจบ ตั้งคำาถามและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - ทำาไมนิ้วอื่นๆ จึงโกรธนิ้วโป้ง

  - ควรทำาอย่างไรเพื่อให้นิ้วอื่นๆ หายโกรธ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “นิ้วโป้งขี้โกง” 

 2. เพลง “หากพวกเรากำาลังสบาย”

กิจกรรมที่

นิทานนิ้วโป้งขี้โกง 4.5

“หากพวกเรากำาลังสบาย”

หากพวกเรากำาลังสบายจง (ปรบมือ) พลัน

หากพวกเรากำาลังสบายจง (ปรบมือ) พลัน

หากพวกเรากำาลังมีสุข หมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง

มัวประวิงอะไรกันเล่า จง (ปรบมือ) พลัน

(กระทืบเท้� ผงกหัว  ส่งเสียงดัง)
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ


ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนว่า รู้จักนาฬิกาหรือไม่ และอธิบายส่วน 

  ประกอบของนาฬิกา ความสำาคัญของนาฬิกา

 2. ครอูา่นนทิานเรือ่ง “ติก๊ตอ่กขีเ้กยีจเดนิ” โดยกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ และมจีนิตนาการ 

  ตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบแล้ว ครูตั้งคำาถามแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้

   - เข็มสั้นและเข็มยาว มีหน้าที่อะไร

   - อะไรเกิดขึ้นเมื่อเข็มสั้นและเข็มยาว รู้สึกเบื่อหน่าย

 4. วาดรูปนาฬิกา

 5. ร้องเพลง “ติ๊กต่อก”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเร่ือง “ต๊ิกต่อกข้ีเกียจเดิน”

 2. เพลง “ต๊ิกต่อก” 

กิจกรรมที่
ติ๊กต่อกขี้เกียจเดิน 4.6

“ติ๊กต่อก”
ติ๊กต่อกเสียงนาฬิกา

พอถึงเวลาเรามาช่วยกัน

ติ๊กต่อกฉันเป็นเข็มสั้น

ติ๊กต่อกฉันเป็นเข็มยาว

ติ๊กต่อกเสียงนาฬิกา

พอถึงเวลาเรามาช่วยกัน
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูถามนักเรียนว่ารู้จัก กระแต หรือไม่ 
 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “กระแตน้อยขี้ลืม” ให้นักเรียนฟังโดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด 
  และจินตนาการตามเนื้อเรื่อง
 3. เมื่ออ่านจบแล้ว ครูตั้งคำาถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ให้นักเรียนทบทวนว่า กระแตน้อย จำาอะไรได้และลืมอะไรบ้าง
  - ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการลืมของ กระแตน้อย 
  - คุณครูถามว่า นักเรียนจำาอะไรได้บ้าง ลืมที่จะทำาอะไรบ้าง 

กิจกรรมที่
ทำาไมหนูชอบลืม

เหตุการณ์ ผลที่เกิดขึ้น
ลืมทำาการบ้านแล้วทำาให้

ลืมทิ้งขยะแล้วทำาให้

ลืมรดนำ้าต้นไม้แล้วทำาให้

ลืมให้อาหารปลาทองแล้วทำาให้

ลืมแปรงฟันแล้วทำาให้

ลืมถูสบู่แล้วทำาให้

หากมีคนทำาให้อากาศสกปรก

ลืมปิดประตูบ้านแล้วทำาให้

4.7
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 4. ครูเป่านกหวีด(ปิ ๊ด ปี ้ ปิ ๊ด) แล้วให้นักเรียนท่องคาถาวิเศษของคุณครูนกฮูก 
  พรอ้มกนั ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนเตมิคำาพดูในสิง่ทีน่กัเรยีนมกัจะลมื เชน่ ทำาการบา้น/  

  ทิ ้งขยะ/ รดนำ้าต้นไม้/ ให้อาหารปลาทอง/ แปรงฟัน/ ถูสบู ่/ ปิดประตู และ 
  อื่นๆ ที่นักเรียนอาจลืมที่จะทำา
 5. ครสูรปุโดยชีใ้หเ้หน็วา่ การจำาไดว้า่ จะตอ้งทำาอะไรบา้ง ทีต่อ้งทำาคอื ความรบัผดิชอบ  
  และความรบัผดิชอบสำาคญัมาก เพราะเปน็ลกัษณะของเดก็ด ีคนด ีพอ่แมแ่ละคณุคร ู
  จะรกัและไวว้างใจ ตอ่ไปเมือ่นกัเรยีนโตขึน้ หากมคีวามรบัผดิชอบกจ็ะสามารถทำางาน 
  เลี้ยงชีพดูแลตัวเองได้  
 6. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนต้องรับผิดชอบอะไรบ้างทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 7. ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมเพื่อความสนุกสนานและปลูกฝังจิตสำานึก
 ร้องเพลง “กระแตตื่นเช้า” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “กระแตน้อยขี้ลืม”
 2. นกหวีด
 3. กระดาษและสี
 4. เพลง “กระแตตื่นเช้า”

“คาถาวิเศษ
ของคุณครูนกฮูก”

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด

“จำา จำา จำา ว่าหนูต้อง .....

จำา จำา จำา ว่าต้องทำาทันที

ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ดี

หนูต้องมีความรับผิดชอบ”
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“กระแตตื่นเช้า”

คำาร้องทำานองสองวัย

ดูเจ้ากระแตน้อย

เต้นวอยวอยว่องไว

ช่างแจ่มใสร่าเริงเสียจริง

จับกิ่งโน้นก็มากิ่งนี้

จับกิ่งนี้ก็ไปกิ่งนั้น

โลดกระชั้นไปมาตามเสียงเพลง

ตื่น ตื่น ตื่นเช้า เช้า

ไม่ซึมเซาเศร้าใจ

ไม่หลับใหลล่วงเลยสักครา

กระแตน้อย เจ้ากระแตน้อย เต้นวอย วอย ออกกำาลัง

ฟังสิฟัง ฟัง ฟัง ฟังเสียงมัน

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด/ ปิ๊ด ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด/ ปี๊ ปิ๊ด

หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่ 

ออกกำาลังกาย 

โยกย้ายไปมา

มาฉันจะพา 

เต้นไปด้วยกัน
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า อะไรคือรับผิดชอบ อะไรคือไม่รับผิดชอบ



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. คุณครูทบทวนนิทานเรื่อง “กระแตตื่นเช้า” 

 2. คณุครแูละนกัเรยีนทอ่ง “มนตว์เิศษของครนูกฮกู” และรอ้งเพลง “กระแตตืน่เชา้”  

  ด้วยกัน

 3. ให้นักเรียนดูรูปภาพความรับผิดชอบของกระแต แล้วถามว่ารูปใดคือรับผิดชอบ รูปใดคอื

  ไม่รับผิดชอบ 

   - รูปกระแตเก็บท่ีนอน

   - รูปกระแตทำาการบ้าน

   - รูปกระแตช่วยทำาความสะอาดบ้าน

   - รูปกระแตท้ิงขยะลงถัง

   - รูปกระแตเก็บของหายไปฝากกับคุณครู

   - รูปกระแตให้อาหารปลา

   - รูปกระแตเด็ดดอกไม้ในแปลงดอกไม้

   - รูปกระแตไม่แปรงฟัน

   - รูปกระแตเปิดไฟ/ โทรทัศน์ท้ิงไว้เม่ือไม่ใช้งาน

  4. ใหน้กัเรยีนดรูปูและอา่นใหฟ้งัอกีครัง้ โดยใหป้รบมอืสามครัง้ หากรปูนัน้หมายถงึ

   ความรับผิดชอบ และไม่ปรบมือคือไม่รับผิดชอบ โดยคุณครูอธิบายว่าการปรบมือ  

   คือการชมเชยในการทำาสิ่งที่ถูกต้อง 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปภาพความรับผิดชอบ

 2. เพลง”กระแตตื่นเช้า”

กิจกรรมที่
อะไรคือความรับผิดชอบ 4.8

“คาถาวิเศษ
ของคุณครูนกฮูก”

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด

“จำา จำา จำา ว่าหนูต้อง.....

จำา จำา จำา ว่าต้องทำาทันที

ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ดี

หนูต้องมีความรับผิดชอบ”
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรับผิดชอบต่อการมีสัตว์เลี้ยง

  และการดูแลสัตว์เลี้ยง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นบทเรียน ด้วยการชวนนักเรียนคุยเก่ียวกับสัตว์เล้ียง ใครรู้จักสัตว์เล้ียง สัตว์เล้ียง

  คืออะไร (สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ไว้ใช้งาน เช่น หมา แมว 

  นก ช้าง) พร้อมกับใช้หุ่นมือสัตว์ชนิดต่างๆ ประกอบการอธิบาย

 2. อธิบายว่าวันนี้เราจะนับจำานวนสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบ

 3. ครูติดกระดาษชาร์ตและวาดแกนกราฟแท่งบนกระดาษ  ให้แกนนอนเป็นจำานวน 

  แกนต้ังเป็นประเภทของสัตว์เลี้ยง แล้วแจกกระดาษสีที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้นักเรียน 

 4. ครูถามนักเรียนว่า สัตว์เล้ียงท่ีนักเรียนชอบคืออะไร แล้วให้มาติดกระดาษสีท่ี 

  แผ่นกราฟหน้าห้อง

 5. เม่ือนักเรียนติดกระดาษเลือกสัตว์เล้ียงเรียบร้อย ช่วยกันนับว่าจำานวนคนท่ีชอบสัตว์เล้ียง

  แต่ละประเภทเป็นอย่างไร อะไรมากที่สุด อะไรน้อยที่สุด

กิจกรรมเสริมเพื่อความสนุกสนานและปลูกฝังจิตสำานึก
 1. เลียนแบบเสียงร้องของสัตว์เลี้ยง แล้วร้องเพลง “ลูกสัตว์” (ครูกับนักเรียนอาจช่วย 

  กันแต่งเพลง เพื่อเพิ่มเติมเสียงลูกสัตว์อื่นๆ)

 2. เลียนแบบท่าเดินและลักษณะท่าทางของสัตว์เลี้ยง 

 3. เล่นเกม “ลูกแมวบอกว่า” โดยใช้หุ่นมือเป็นตัวช่วย

การบ้าน
 ให้นักเรียนไปคุยกับผู้ปกครองว่า เราต้องดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรบ้าง และนำาถุงเท้าที่

ไม่ใช้แล้ว (ขาดก็ได้) มาโรงเรียน 1 คู่  ใครมีมากว่ากว่า 1 คู่ ให้เอามาฝากเพื่อนด้วยเพื่อ

มาทำาหุ่นมือ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและปากกาเคมี

 2. กระดาษสีตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

 3. หุ่นมือสัตว์ชนิดต่างๆ

 4.  เพลง “ลูกสัตว์”

กิจกรรมที่

สัตว์เลี้ยงแสนรัก(1) 4.9
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“ลูกแมวบอกว่า”

ลูกแมวบอกว่า “เหมียว เหมียว  
ใครรักสัตว์เลี้ยงให้ยกมือขึ้น”  แล้วให้เอามือลง
ลูกแมวบอกว่า “เหมียว เหมียว  
ใครมีหมาให้เห่า โฮ่งโฮ่ง” 
ขอให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเป็นคนนำาพูด 
ลูกแมวบอกว่าลูกแมวบอกว่า 
“เหมียว เหมียว  ใคร.............................”

“ลูกสัตว์”

ลูกเป็ดมันร้องก้าบก้าบ

ลูกไก่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ

ลูกหมาเห่าบ๊อกบ๊อกบ๊อก

ลูกแมวก็ร้องเหมียวเหมียว

ลูกหมูมันร้องอู๊ดอู๊ด

ลูกกบมันร้องอ๊บอ๊บ

ลูกนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บ

ลูกวัวก็ร้องมอมอ

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



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรับผิดชอบต่อการมีสัตว์เลี้ยง

  และการดูแลสัตว์เลี้ยง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูชวนคุยเก่ียวกับสัตว์เล้ียงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 

 2. ครูชวนประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นมือโดยใช้ถุงเท้าท่ีเตรียมมาจากบ้าน นักเรียนคนไหนมีเกิน 

  ให้แบ่งให้เพ่ือน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ (กาว ไหมพรม กระดุม เศษผ้า ลูกปัด  

  ปากกาเมจิก) 

 3. ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า ใครประดิษฐ์หุ่นมือสัตว์เล้ียงอะไร แล้วให้เวลานักเรียนคุยกับ 

  สัตว์เล้ียง

 4. ครูถามนักเรียนว่า คุยอะไรกับสัตว์เล้ียง แล้วต้ังคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล

  สัตว์เล้ียง เช่น สัตว์เลี้ยงหิวหรือไม่ หิวแล้วเจ้าของควรทำาอย่างไร สัตว์เลี้ยง 

  อยากเข้าห้องนำ้าหรือไม่ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. ถุงเท้า (เตรียมจากบ้าน)

 2. อุปกรณ์ตกแต่ง ได้แก่ ไหมพรม กระดุม ลูกปัด เศษผ้า สี 

 

กิจกรรมที่

สัตว์เลี้ยงแสนรัก(2) 4.10
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความต้องการที่ไม่แตกต่างกันระหว่างสัตว์เลี้ยง

  และคน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ทบทวนการเรียนรู้ตามกิจกรรมสัตว์เล้ียง

 2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนต้องทำาอะไรทุกวัน และทำาไมสิ่งเหล่านี้จึงสำาคัญ เช่น 

  กินอาหารเช้า แต่งตัว อาบนนำา้

 3. ครูถามนักเรียนว่าสัตว์เล้ียงต้องการอะไรบ้าง 

 4. เม่ือได้คำาตอบแล้ว ให้ครูต้ังประเด็นและให้นักเรียนแลกเปล่ียนในประเด็นต่อไปน้ี

  - ความต้องการของสัตว์เล้ียงเหมือนคนหรือไม่ อะไรท่ีเหมือน อะไรท่ีแตกต่าง

  - สัตว์สามารถสนองความต้องการของตนเองได้หรือไม่ 

  - คุณครูช้ีให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของใครท่ีต้องทำาหน้าท่ีตอบสนองความ 

   ต้องการของสัตว์เล้ียง 

  - ฝึกให้นักเรียนคิดว่าถ้าเจ้าของไม่ดูแลสัตว์เล้ียงจะเกิดอะไรข้ึน เช่น ถ้าแมวไม่ได้ 

   กินข้าว ถ้าหมาออกไปเล่นนอกบ้าน ถ้าแมวไม่สบาย ถ้าหมาไปถ่ายนอกบ้าน 

  - แลกเปล่ียนประสบการณ์การดูแลสัตว์เล้ียง เช่น

   o ให้ท่ีอยู่อาศัย

   o ให้นำ้า ให้อาหาร

   o แปรงขน

   o เล่นด้วย

   o พูดคุยกับสัตว์เล้ียง

   o ทำาความสะอาดส่ิงท่ีสัตว์เล้ียงขับถ่าย

  - ดูรายการการดูแลสัตว์เล้ียงท้ังหมด และแสดงท่าทางประกอบการดูแลสัตว์เล้ียง

กิจกรรมที่
สัตว์เลี้ยงและคน4.11
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรับผิดชอบต่อการมีสัตว์เลี้ยง

  และการดูแลสัตว์เลี้ยง



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. คุณครูถามนักเรียนว่า เวลานักเรียนป่วยทำาอย่างไร ไปหาใคร บอกว่าอะไร

 2. ให้แบ่งกลุ่มย่อยเล่นบทบาทสมมติว่าสัตว์เล้ียงของนักเรียนป่วย แล้วพาสัตว์ไปหา 

  สัตวแพทย์ (อธิบาย : สัตวแพทย์คือหมอรักษาหมาแมวและสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ) ให้แสดง 

  บทบาทว่า หมอรักษาสัตว์อย่างไร โดยใช้หุ่นมือสัตว์ชนิดต่างๆ ประกอบการเล่น 

  บทบาทสมมติ

 3. ให้แบ่งกลุ่มย่อยเล่นบทบาทสมมติการดูแลสัตว์เล้ียง  

 4. ครูสรุปว่า เจ้าของสัตว์เล้ียงมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ ทำาให้สัตว์มีความสุข

 5. ให้นักเรียนวาดรูปสัตว์เล้ียง

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 เชิญสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสัตว์เล้ียงมาเย่ียมโรงเรียน เล่าให้นักเรียน

ฟังเก่ียวกับสัตว์ การดูแลสัตว์และสัตว์ท่ีถูกทอดท้ิงจากเจ้าของ หรือการไปเย่ียมโรงพยาบาลสัตว์เล้ียง 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 หุ่นมือสัตว์ชนิดต่างๆ

กิจกรรมที่

พบสัตวแพทย์ 4.12
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. คุยกับนักเรียนว่า ทุกคนเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบ อยากให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ

  เร่ืองต่างๆ ทุกคนเป็นเจ้าของห้องเรียน

 2. ครูถามว่า ห้องเรียนท่ีน่าอยู่และมีความสุขเป็นอย่างไร 

 3. ถ้านักเรียนอยากให้ห้องเรียนน่าอยู่และมีความสุข ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด คือ 

  การทำาความสะอาดและรักษาความสะอาด

 4. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักไม้กวาดหรือไม่ (อธิบาย: อุปกรณ์ทำาความสะอาด) แล้วสอนร้อง 

  เพลง “ระบำาไม้กวาด”

 5. ชวนนักเรียนทำาความสะอาดห้องเพ่ือทุกคนจะได้อยู่ในห้องท่ีสะอาดและขณะท่ีทำาความ 

  สะอาดอาจเปิดเพลงให้เด็กเด็กร้องตาม 

 6. ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบงานอ่ืนในห้องเรียน เช่น 

  o เก็บของเล่นท่ีเล่นแล้วเข้าท่ีให้เรียบร้อย

  o ทำาความสะอาดห้องเรียน

  o เตรียมท่ีนอนกลางวัน

  o เก็บท่ีนอนกลางวัน

  o ตกแต่งห้องเรียน

  หม�ยเหตุ  อ�จเปิดเพลงสำ�หรับเด็กไปด้วยขณะท่ีให้นักเรียนรับผิดชอบต่อก�รง�น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เพลง “ระบำาไม้กวาด”

กิจกรรมที่
ระบำาไม้กวาด4.13
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เอกสารประกอบ

“ระบำาไม้กวาด”
    คำาร้อง/ทำานอง สองวัย

รู้ไหม รู้ไหม รู้ไหม

รู้ไหมฝุ่นนั้นไม่สะอาด

ไม่กวาด มันก็ไม่ไป

เด็กเด็ก ควรจำาใส่ใจ

เด็กเด็กควรจำาใส่ใจ

ไม่กวาด ไม่ไป ขี้ฝุ่นยังมี

บ้านเราต้องมีระเบียบ

เรียบหรูคอยจับคอยดู

อย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยถู

อย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยถู

เพื่อให้น่าอยู่เจริญหูเจริญตา

หัดไว้ หัดไว้ นะเรา

ยามเช้า ยามบ่าย ยามสาย

กวาดบ้านเป็นของง่ายดาย

ถ้าไม่ใส่ใจ ขี้ฝุ่นจะเต็มเมือง

กวาด กวาด กวาด กวาด เอ้า 

กวาด กวาด กวาด กวาด กวาด
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านนิทานเร่ือง “ชายโง่กับต้นไม้” โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดและมีจินตนาการตาม
  เน้ือเร่ือง
 2. เม่ืออ่านนิทานจบแล้ว ครูต้ังคำาถามแล้วให้นักเรียนแลกเปล่ียนในประเด็นต่อไปน้ี
  - นายก๋วยจ๊ับ กับ นายก๋วยเต๋ียว เป็นอะไรกัน
  - ทำาไม นายก๋วยจ๊ับ จึงปลูกต้นไผ่
  - เม่ือ นายก๋วยจ๊ับ ปลูกต้นไผ่แล้วเกิดอะไรข้ึน
  - ทำาไม นายก๋วยเต๋ียว จึงตัดต้นไผ่ท้ิง
  - เม่ือ นายก๋วยเต๋ียว ตัดต้นไผ่แล้วเกิดอะไรข้ึน
  - ให้นักเรียนช่วยกันคิดหาประโยชน์ของส่ิงของต่างๆ 
  - จินตนาการว่า ถ้าวันหน่ึงไม่มีของบางอย่าง (เช่น นำา้/ ไฟ/ ของเล่น/ ดินสอ/ กระดาษ/  
   เส้ือผ้า) เด็กๆ จะทำาอย่างไร และจะลำาบากอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร
  - เด็กๆ จะดูแลรับผิดชอบข้าวของต่างๆ ด้วยวิธีใดบ้าง (เช่น เสื้อผ้า-ซัก พับ เก็บ/
   จานชาม-ล้าง เก็บ/ ดินสอสี-เก็บเป็นท่ีเป็นทาง ฯลฯ)
 3. ครูสรุปว่า
  - ของทกุอยา่งมปีระโยชน ์อยา่ทิง้ขวา้ง และตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั เพราะถา้วนัหนึง่ 
   ไม่มีแล้วจะมาเสียใจภายหลัง  (เช่น เล่นของเล่นแล้วต้องเก็บ/ อย่าเปิดนำ้า เปิดไฟ
   ทิ้งไว้)
  - ของทกุอยา่งมปีระโยชน ์เราจงึตอ้งดแูลรบัผดิชอบ (เชน่ ทำาความสะอาดของเลน่  
   ของใช้ เหมือนต้นไม้ที่เราต้องกวาดใบไม้ใต้ต้นด้วย)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ชายโง่กับต้นไม้”

กิจกรรมที่

ชายโง่กับต้นไม้์ 4.14
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สาระที่5
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ถือว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ                

การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต  การรู้สึกพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ การรู้จักประหยัด

และรู้คุณค่าส่ิงของเป็นเร่ืองสำาคัญในการสร้างนิสัยท่ีเป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำาให้เกิดการด้ินรน

แบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและสังคมในภาพรวมด้วย

จุดประสงค์
 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการมีชีวิตท่ีพอเพียง โดยเฉพาะเร่ืองโทษของความโลภ 

และการทำาอะไรเกินตัว

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. กิจกรรมการเล่น

 3. กิจกรรมศิลปะ

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นถึงเรื่อง ความโลภ ซึ่งหมายถึง ความอยากได้ไม่รู้จักพอ1

 2. เล่านิทานเรื่อง “เด็กโลภ”
 3. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียน ทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น
  - แม่สอนเด็กชายขุนช้างให้ท่องว่าอย่างไร ทำาไมแม่จึงต้องสอนให้ขุนช้างแบบนั้น  
   (เด็กชายขุนช้างมีนิสัยอย่างไร)
   o แม่สอนขุนช้างให้ท่องว่า 
     “ไม่พอค่อยเอ�ใหม่ ไม่พอค่อยเอ�ใหม่ ไม่พอค่อยเอ�ใหม่”
   o ครูให้นักเรียนท่องตามขุนช้าง 
 4. ครูสรุปประเด็น
  - ความโลภเป็นสิ่งไม่ดี
  - หยิบตักอะไรก็เอามาแต่พอดี ถ้าไม่พอค่อยเอาใหม่ก็ได้
  - ควรรู้จักแบ่งปันกัน
 5. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้อื่นๆ
  - ชว่งรบัประทานของวา่งหรอือาหารเทีย่ง ใหน้กัเรยีนสงัเกตดวูา่ปกตกินิขา้ว ขนม  
   นำ้าเท่าไหร่จึงจะอิ่มพอดี
  - ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า หากหยิบอาหารหรือขนมมามากเกินไป จนกินไม่ไหว  
   มีข้อเสียอย่างไรบ้าง และควรแก้ไขอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “เด็กโลภ”

กิจกรรมที่
เด็กโลภ

 1 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

5.1
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กิจกรรมที่

คนเลี้ยงแพะ

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “คนเลี้ยงแพะ”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียน ทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น

  - เพราะเหตุใด ฝูงแพะเดิมจึงวิ่งหนีคุณลุงไป

  - คุณลุงแบ๊ะแบ๊ะถูกคุณป้าดุว่าอะไร

 3. ครูสรุปประเด็นเรื่อง ความโลภ ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี คนที่มีความโลภมากๆ  

  มักต้องลงเอยด้วยความสูญเสียเพราะความโลภของเขานั่นเอง 

 4. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและเสริมการเรียนรู้

  - หน้ากากแพะ

   o ครูให้นักเรียนตกแต่งระบายสีหน้ากากแพะให้สวยงาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “คนเลี้ยงแพะ”

 2. แบบหน้ากากแพะ เพื่อใช้ตกแต่งระบายสี

5.2
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ภาพตัวอย่าง



จุดประสงค์ เพื่อยำ้าให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง “ความโลภ”

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. จัดพ้ืนท่ีเล่น โดยให้นำาของเล่นมากองรวมไว้ หรือใส่ถังไว้ ท่ีด้านหน่ึงของห้อง (ตำาแหน่ง ก.) 

  แล้วให้นักเรียนท่ีเล่นเกมไปอยู่อีกด้านหน่ึงของห้อง (ตำาแหน่ง ข.) ซ่ึงห่างจากตำาแหน่ง ก.

  พอสมควร

 2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มจำานวนเท่าๆ กัน  

 3. ครูให้นักเรียนเล่นทีละกลุ่ม กลุ่มที่ยังไม่ได้เล่นเป็นกรรมการคอยดูว่า กลุ่มที่เล่นอยู่ 

  มีของตกกี่ชิ้น

 4. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมดังนี้

  - ให้แต่ละกลุ่มขนของจากตำาแหน่ง ก.กลับมายังตำาแหน่ง ข. ให้ได้มากที่สุด  

   โดยในแต่ละกลุ่มให้ทำาทีละคน 

  - โดยขากลับต้องกระโดดแบบกระต่าย  (ขาเดียวหรือสองขาก็ได้)

  - ของที่หล่นพื้นไม่ต้องเก็บ ให้ไปต่อจนถึงที่หมาย (ตำาแหน่ง ข.)

  - ขนเสร็จแล้วต้องไปต่อแถวข้างหลัง (หรือออกไปนั่งรอ)

  - ก่อนคนต่อไปจะเร่ิม ให้ครูหรือเพ่ือน (กลุ่มอ่ืน) เก็บของท่ีตกออกไปกองรวมไว้ 

   ดังนั้นกลุ่มที่ยังไม่ได้เล่น ให้จับตาดูว่ามีของหล่นกี่ชิ้น

  - ของท่ีขนมาได้นับให้ช้ินละ 1 คะแนน ของท่ีทำาตกจะถูกหักคะแนนช้ินละ 10 คะแนน

 5. ครูชักชวนนักเรียนให้สะท้อนความรู้สึกและความเห็นจากการเล่นเกม

  - กลุ่มที่ชนะทำาอย่างไร (ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน)

  - คนที่หยิบของมามากเกินไปเกิดอะไรขึ้น

 6. ครูสรุปประเด็นเรื่อง “ความโลภ” และความพอดี

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 ของเล่นที่นิ่มๆ หรือตกไม่แตก มากองรวมกันไว้ หรือใส่ถังไว้

กิจกรรมที่
กระต่ายโลภมาก 5.3
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วิธีการเล่นเกม

จุดรวมของ
ที่ผู้เล่นทำาตกระหว่างทาง

ตำาแหน่งก.

ตำาแหน่งข.

นักเรียนเข้าแถวอยู่หลังตำาแหน่งข.

2.เมื่อหยิบได้จำานวนที่ต้องการให้กระโดด

แบบกระต่ายนำากลับมาที่ตำาแหน่งข.

1.นักเรียนวิ่งจากตำาแหน่งข.

ไปหยิบของที่ตำาแหน่งก.
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “กากับหงส์”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียน ทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น

  - กา มีประโยชน์อย่างไร

  - ทำาไมกาจึงลงไปว่ายนำ้าทั้งๆ ที่ว่ายไม่เป็น

 3. ครูสรุปประเด็น

  - เราควรภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและในสิ่งที่ตัวเองมี

  - การพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็น ไม่ใช่การหยุดแสวงหาความก้าวหน้า หรืออยู่ 

   เฉยๆ

  - เช่นเดียวกับ กา ที่มีหน้าที่ที่สำาคัญและน่าภาคภูมิใจ เราก็ควรภูมิใจในตัวเอง 

   และทำาหน้าที่ ให้ดีที่สุด

 4. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและเสริมการเรียนรู้

  - กิจกรรมระบายสีรูปกา

  - คำาอธิบาย กา ปกติมีสีดำาสวยงามอยู่แล้ว แต่หาก กา จะต้องกลายเป็นสีอื่น 

   จะเป็นสีอะไรได้บ้าง ให้นักเรียนระบายสีรูปกา โดยไม่ให้ใช้สีดำา

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “กากับหงส์”

 2. รูปกา (ใช้ระบายสี)

กิจกรรมที่
กากับหงส์ 5.4
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ภาพตัวอย่าง



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะไม่ทำาอะไรเกินตัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกอึ่งอ่างกับแม่”่

 2. เมื่อเล่าจบแล้ว ชวนนักเรียนทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น

  - ให้นักเรียนสะท้อนจากเรื่องว่า ทำาไมแม่อึ่งอ่างถึงพองจนลอยไป แล้วจะเกิดผล 

   ตามมาอย่างไร

  - ให้นักเรียนคิดว่า มีสิ่งใดบ้างที่ตัวเองยังทำาไม่ได้

  - ให้เด็กๆยกตัวอย่างสิ่งที่ทำามากไปแล้วเกิดผลเสีย เช่น ฝืนเล่นนำ้าไม่ยอมหยุด 

   จนป่วย ง่วงแล้วฝืนจนงอแง กินเยอะเกินไปจนปวดท้อง เป็นต้น

 3. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน

  - กลอน “อึ่งอ่างจับมด”

   o ให้นักเรียนท่องกลอน “อึ่งอ่างจับมด”

   o สามารถทำาท่าประกอบได้ โดย

    • ทุกครั้งที่พูดคำาว่า “อึ่งอ่างให้ทำาท่าตัวพอง” 

    • ทุกครั้งที่พูดคำาว่า “มดให้ทำาท่าตัวเล็กๆ มากที่สุด”

  - เกมอึ่งอ่างจับมด

   o เลือกนักเรียนสองคนเป็นอึ่งอ่าง นักเรียนที่เหลือเป็นมด

   o อึ่งอ่างกระโดดได้ขาเดียว ไล่จับมด 

   o มดตัวไหนโดนจับต้องสลับกลายเป็นอึ่งอ่างไล่จับมดตัวอื่น ส่วนอึ่งอ่างเมื่อ

    จับเพื่อนได้ต้องกลายเป็นมด

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ลูกอึ่งอ่างกับแม่”

 2. กลอน “อึ่งอ่างจับมด”

กิจกรรมที่
ลูกอึ่งอ่างกับแม่ 5.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงโทษของความโลภและการใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนอนจอมเขมือบ”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียน ทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น

  - หนอนทำาอะไรที่มากเกินไป

  - เมื่อหนอนทำาเช่นนั้นเกิดผลร้ายอย่างไร

 3. ครูสรุปประเด็น

  - โยงถงึเรือ่ง “ลกูอึง่อา่งกบัแม”่ (หากสอนแลว้) วา่การกระทำาอะไรกต็ามทีเ่กนิพอด ี

   จะนำามาซึ่งผลเสียและอันตรายได้

 4. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและเสริมการเรียนรู้

 - เกมหนอนจอมเขมือบ

  • ครูให้นักเรียนเข้าแถว (หากนักเรียนมีจำานวนมากอาจมีหลายแถว) ยืนจับ 

   ไหล่คนข้างหน้าไว้ทำาตัวเป็นหนอน 

  • หัวแถวเรียกว่า  “หัวหนอน”  หางแถวเรียกว่า “หางหนอน”

  • ครูแจกผ้าให้นักเรียนคนที่เป็น “หางหนอน” คนละผืน

  • เมื่อครูส่งสัญญาณให้เริ่มเล่นเกม คนที่เป็น “หัวหนอน” ต้องพยายามวิ่งไล่เอา 

   ผ้าจาก “หางหนอน” ให้ได้ โดยหนอนที่อยู่ในแถวต้องพยายามเกาะไหล่เพื่อนไว้

   อย่าให้ขาดออกจากกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “หนอนจอมเขมือบ”

 2. ผ้าสำาหรับเล่นเกมหนอนจอมเขมือบ แถวละ 2 ผืน

กิจกรรมที่
หนอนจอมเขมือบ 5.6
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หนอนน้อยจอมเขมือบ

ในเช้าสดใสวันหนึ่งเป็นวันที่มีแสงแดดอบอุ่นและอากาศสดชื่น

เสียงนกน้อยร้องดังจิ๊บจิ๊บจิ๊บ

หนอนน้อยตัวหนึ่งคืบคลานออกจากรังนอนอันอบอุ่น

วันนี้เป็นวันแรกที่มันลืมตาดูโลกและมองเห็นต้นไม้ผลิใบสีเขียวอ่อน

หนอนน้อยรู้สึกว่าใบไม้ยอดอ่อนดูน่ากินจริงจริง

มันจึงคลานกระดืบกระดืบกระดืบไปกินใบไม้

จากใบไม้ใบที่หนึ่งไปใบไม้ใบที่สองใบไม้ใบที่สาม....

จนใบไม้ใบที่หนึ่งร้อย

หนอนน้อยกินอย่างเพลิดเพลินไม่รู้จักอิ่ม

ในไม่ช้าใบไม้สีเขียวก็หมดลงเหลือแต่ลำาต้นสีนำ้าตาล

เสียงนกร้องดังจิ๊บจิ๊บจิ๊บ

นกตัวหนึ่งมองเห็นหนอนน้อยตัวอ้วนเขียวอยู่บนลำาต้นสีนำ้าตาล

นกคิดในใจว่าหนอนตัวนี้อ้วนพีดูน่ากินจริงๆ

มันจึงบินโฉบลงมา

แล้วคาบหนอนน้อยไปกิน
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for the teacher
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล 
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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
1.  เพลง กระแตต่ืนเช้า  ระบำาไม้กวาด  และหมาป่ากับลูกแกะ

 อนุเคราะห์โดย นายวีระศักด์ิ ขุขันธิน และวงสองวัย

2. ความคิดสร้างสรรค์อ่ืนๆ โดย ครูมัย (ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก)






