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โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2554

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ห้ามจำหน่าย
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กล่าวนำ

เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็ก
และเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะให้
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถควบคูไ่ ปกับการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพือ่ ให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมี
ครูและโรงเรียนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์
การจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็ น โครงการที่ ค ำนึ ง ถึ ง ผลในระยะยาว ด้ ว ยความหวั ง ว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็น
ธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี 

เชื่อมั่นในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานคร
เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำนึก
แห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์เพื่อ
กรุงเทพมหานครของเราทุกคน

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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นางทยา ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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กล่าวนำ

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ

ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับ
ดิฉัน ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความ
สำคัญสำหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริง
ของครู คือ การได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำเอาข้อคิดและ
ประเด็นจากการเรียนไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อ
ของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้เสริมสร้าง
ความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่จะเกื้อเสริมให้เขาเป็นคน
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายของ
การโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลักของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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ปราการต้านการทุจริต ก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำใจ
อันนี้เป็นเรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการอบรม
การที่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ในสังคม
ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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กล่าวเกริ่น

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้อง 

และเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสีย
มิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติด้วยพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

รู้จักจำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
• เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
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ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and
Integrity
ความเป็นธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ
Responsibility
and
Accountability

การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
Sufficiency and
Moderation

ค่ า นิ ย มและคุ ณ ค่ า ที่ ดี ง ามของสั ง คมนั้ น มี อ ยู่ ม ากมาย ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รนี้ จึ ง
ได้คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตสำนึกอันจะนำไปสู่เป้าหมาย
การสร้างสรรค์สังคมสุจริต นำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ กระบวน
การคั ด เลื อ กคุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารคั ด สรรและวิ เ คราะห์ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครอบคลุมมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน
คุณค่าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงขึ้น เสมือน
เป็นการวางเสาหลักหลายๆ ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กๆ มีจิตสำนึกที่มั่นคงในความ
สุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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สารบัญ

ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2   อักษรศิลป์
กิจกรรมที่ 3 สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

4
8
9

ชุดกิจกรรมเลือก
คนดีทำดี

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

	
ซูเปอร์ฮีโร่
36
แม่ฟ้าหลวง
38
หนูอยากเป็นอะไร
39
ต้นไม้ซื่อสัตย์ 1
41
ต้นไม้ซื่อสัตย์ 2
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อ่านการ์ตูนในห้องเรียน
เมื่อฉันเป็นนักเขียนการ์ตูน
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน

53
55
66
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10
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เรื่องจริงผ่านตา		
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7

เรื่องเล่าจาก...ขยะ
สร้างเมืองใหม่ สะอาดสดใส ไร้ขยะ
สำรวจทำไม 1
สำรวจทำไม 2
สร้างโคลนนิงเด็กไทย
แรงบันดาลใจ สร้างโคลนนิงเด็กไทย
กระจายพันธุกรรมใหม่

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

พอดี พอดี
นาฬิกาชีวิต
ละครพอดี พอดี
คุณพอเพียง
เท่าทันฟุ่มเฟือย 1
เท่าทันฟุ่มเฟือย 2
เท่าทันฟุ่มเฟือย 3
เท่าทันฟุ่มเฟือย 4

มิวสิกคลับ		
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

ท่องไว้ในใจ
ต้นตระกูลไทย
นิทานยักษ์
ส่วนรวมต้องมาก่อน
พอใจเท่าที่เรามี
แร็พคบเด็กสร้างชาติ
เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 1
เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 2
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โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ 
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม 
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม 
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง 

คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้ 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง

14
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แนวทางการใช้คู่มือประกอบหลักสูตร
คู่ มื อ ประกอบหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การสอนของครู ผู้ ส อน
ในโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เนื่องจากโครงการมีเป้าประสงค์
สำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและระบบคุณค่าความคิด ความเชื่อ โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผสมผสานสาระกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะมีการเรียนการสอนผ่านชุดกิจกรรมซึ่ง
ผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่สนุก เช่น กิจกรรม ดนตรี การเล่นละคร การ
ทำงานศิลปะ เพื่อให้เกิดความประทับใจกับสาระที่ควรรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติเอง คิดเอง ทำเอง และขบคิดแก้ปัญหาเอง 

จะเป็นวิธีการที่สร้างความประทับใจให้แก่เด็กได้มากที่สุด และจะเป็นการเรียนรู้ที่
ฝังรากลึกลงในจิตใจและความทรงจำของเด็กได้ยาวนานที่สุด

ชุดกิจกรรม

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยชุดกิจกรรม 

2 ส่วน คือ

1) ชุดกิจกรรมพื้นฐาน

การสอนจะเริ่มจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความ
เข้าใจในสาระต่างๆให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนให้การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

2) ชุดกิจกรรมเลือก

ชุดกิจกรรมเลือกมีทั้งหมด 5 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำความ
เข้าใจในสาระผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบการสอนโดยจะเลือกสอนทุกชุดกิจกรรมหรือเลือกผสมผสานกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในหลักสูตรจากชุดกิจกรรมพื้นฐาน และได้
ทบทวนและตอกย้ำการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเลือกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแต่ละชุดกิจกรรม
เลือก 
15
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ชุดกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1
เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2   อักษรศิลป์
กิจกรรมที่ 3
สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ชุดกิจกรรมเลือก

คนดีทำดี

เรียนรู้ผ่านชีวประวัติและความดี
ของบุคคลต่างๆ
กิจกรรม
1. ซูเปอร์ฮีโร่
2. แม่ฟ้าหลวง
3. หนูอยากเป็นอะไร
4. ต้นไม้ซื่อสัตย์ 1
5. ต้นไม้ซื่อสัตย์ 2
6. ความดีที่ยิ่งใหญ่
7. แดนซามูไร
8. ความดีของฉัน

“โตไปไม่โกง” เดอะบุก๊ คลับ

เรียนรู้ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
กิจกรรม
1. “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
2. อ่านการ์ตูนในห้องเรียน
3. เมื่อฉันเป็นนักเขียนการ์ตูน
4. เรื่องม่าเหมี่ยวและเพื่อน

16
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เรื่องจริงผ่านตา

เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์สำคัญ
กิจกรรม
1. เรื่องเล่าจาก...ขยะ
2. สร้างเมืองใหม่ สะอาดสดใส ไร้ขยะ
3. สำรวจทำไม 1
4. สำรวจทำไม 2
5. สร้างโคลนนิงเด็กไทย
6. แรงบันดาลใจ สร้างโคลนนิงเด็กไทย
7. กระจายพันธุกรรมใหม่

มิวสิกคลับ

เรียนรู้ผ่านดนตรีที่ประทับใจ
กิจกรรม
1. ท่องไว้ในใจ
2. ต้นตระกูลไทย
3. นิทานยักษ์
4. ส่วนรวมต้องมาก่อน
5. พอใจเท่าที่เรามี
6. แร็พคบเด็กสร้างชาติ
7. เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 1
8. เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 2

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรม
1. พอดี พอดี
2. นาฬิกาชีวิต
3. ละครพอดี พอดี
4. คุณพอเพียง
5. เท่าทันฟุ่มเฟือย 1
6. เท่าทันฟุ่มเฟือย 2
7. เท่าทันฟุ่มเฟือย 3
8. เท่าทันฟุ่มเฟือย 4
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ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
กระบวนการสอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายเริ่มต้น
จากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจในสาระต่างๆ
ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมพื้นฐาน
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของสาระหลักของหลักสูตร
“โตไปไม่โกง” ประกอบด้วยคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (honesty and integrity) 
ข. การมีจิตสาธารณะ (greater good)  
ค. ความเป็นธรรมทางสังคม (fairness and justice) 
ง. การกระทำอย่างรับผิดชอบ (responsibility and accountability) 
จ. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (sufficiency and moderation) 
2. เพื่อสร้างความคุ้นเคย และทัศนคติที่ดีของนักเรียนในการเรียนในรูปแบบ
กิจกรรม และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 3 สัปดาห์
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมที่ 3

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
อักษรศิลป์
สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
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โตไปไม่โกง
เยาวชนคนไทยสมัยนี้
หวังโตไปไม่โกงดีมีบัญญัติ
คุณธรรมเสริมสร้างอย่างเคร่งครัด
พร้อมรักชาติศาสน์กษัตริย์ความเป็นไทย
หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตคิดมุ่งมั่น
รู้หน้าที่สร้างชีวันอันสดใส
สองมีจิตสาธารณะจะปลอดภัย
ควรเข้าใจส่วนรวมร่วมสร้างงาน
สามรักความเป็นธรรมนำชีวิต
รู้ถูกผิดควรคำนึงพึงสมาน
สี่มีความรับผิดชอบประกอบการ
พร้อมประสานความร่วมมือไม่ถือตน
ห้าชีวิตพอเพียงเลี้ยงครอบครัว
ไม่ใช้จ่ายเกินตัวให้ขัดสน
ทั้งห้าข้อจะสร้างสุขทุกปวงชน
ประพฤติชอบกอบกุศลคือคนดี

(หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง – ร้อยกรอง)
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1

กิจกรรมที่

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ทำความเข้าใจ และสามารถจดจำสาระทั้ง 5 ประการได้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนจดเนื้อร้อง และสอนนักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง และสอน
ท่าเต้นประกอบเพลง
2. ครูแนะนำและอธิบายสาระในแต่ละข้อ ว่าคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร 
3. ครูให้นักเรียนแยกแยะว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ไม่เหมาะสมตามสาระ
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สาระ
มีความซื่อสัตย์
ไม่มีความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ
ไม่มีความรับผิดชอบ
มีความเป็นธรรม
ไม่มีความเป็นธรรม
มีความพอเพียง
ไม่มีความพอเพียง
มีจิตสาธารณะ
ไม่มีจิตสาธารณะ

พฤติกรรม
เจนรักษาสัญญากับคุณแม่ว่าจะทำการบ้าน
ให้เสร็จก่อนดูทีวี
พ่อค้าผลไม้นำผลไม้เน่ามาหลอกขาย
ก้องเตะฟุตบอลโดนกระจกของโรงเรียน
เสียหายแล้วยอมรับผิด
หนึ่งหนีเวรทำความสะอาดห้อง
เพื่อไปเล่นกับเพื่อน
หัวหน้าห้องแบ่งเครื่องเขียนที่ครูให้
นำมาแจกแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง
หัวหน้าห้องแบ่งเครื่องเขียนที่ครูให้นำมาแจก
ให้ตัวเองและเพื่อนสนิทมากกว่าคนอื่น
เปิดเทอมใหม่แล้วต่ายยังใส่รองเท้านักเรียน
คู่เดิมเพราะยังอยู่ในสภาพดี
น้องกินอาหารที่ชอบมากเกินไปจนปวดท้อง
นักเรียนชั้นป.4 เสียสละเวลาเล่นและ
ยอมเหนื่อยเพื่อช่วยกันเก็บแก้วน้ำ
ที่ดื่มแล้วของเพื่อนๆ
นักเรียนชั้นป.4 ทิ้งห่อขนมที่กินแล้วลงบน
พื้นสนามของโรงเรียน
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4. เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจเพิ่มเติม ครูสามารถตั้งคำถามให้นักเรียนพูดคุย
ถึงพฤติกรรมในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น

สาระ

พฤติกรรม

คนที่มีความซื่อสัตย์

หากแม่ค้าทอนเงินเกินควรทำอย่างไร
หากเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ควรทำอย่างไร

คนที่มีความรับผิดชอบ

หากครูให้การบ้านควรทำอย่างไร
หากกระทำความผิดควรทำอย่างไร

คนที่มีความเป็นธรรม

ถ้ามีเพื่อนที่ไม่เข้าแถวหรือแซงคิวจะทำอย่างไร
คิดว่าเราเข้าแถวเพราะอะไร

คนที่มีความพอเพียง

สามารถมีของเล่นได้หรือไม่

คนที่มีจิตสาธารณะ

หากเห็นน้ำไฟเปิดทิ้งไว้ ควรทำอย่างไร
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โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ 
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม 
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม 
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง 

คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้ 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง
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2

กิจกรรมที่

อักษรศิลป์

จุดประสงค์

เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูนำเพลงโตไปไม่โกงมาทบทวน และทบทวนสาระทั้งห้าประการ
2. จากความเข้าใจในสาระทั้ง 5 ประการ ให้นักเรียนระบุพฤติกรรมซึ่งมีอยู่ใน
สาระ เช่น พูดความจริง ไม่ลักขโมย นึกถึงใจผู้อื่น เสียสละ เป็นต้น
3. นำข้อความที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 มาออกแบบเป็นอักษรศิลป์เขียนลงบน
แผ่นกระดาษ และระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
4. ครูสามารถนำกระดาษพร้อมอักษรศิลป์ที่ตกแต่งแล้ว มาเย็บรวมกันทำเป็น
ธงริ้ว เพื่อประดับห้องและเพื่อเป็นการเตือนใจให้นักเรียนทำดีอยู่เสมอ
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สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
จุดประสงค์

3

กิจกรรมที่

เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้สาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และตอกย้ำ
คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า คุณค่าความดี 5 ประการ ประกอบด้วยสาระอะไรบ้าง
2. สอนการทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ก. นำกระดาษเอ 4 จำนวน 5 แผ่นมาพับครึ่ง

ข. นำเข็มร้อยด้ายมาเย็บตรงกลางกระดาษเอ 4 ที่พับครึ่ง
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ค. ตัดกระดาษสีขนาดเท่ากับกระดาษเอ 4 แล้วพับครึ่ง เพื่อทำปกสมุด 

ทากาวบริเวณสันสมุดที่เย็บเรียบร้อย แล้วนำกระดาษสีที่ตัดไว้มาติด
เป็นปกสมุด ตัดแต่งรูปทรงตามชอบ

ง. ตัดกระดาษสีต่างๆ มาตกแต่งปกสมุดทำมือตามจินตนาการ

3. เมื่อนักเรียนทำสมุดเสร็จแล้ว ให้เขียน ชื่อ นามสกุล ของตนเอง และบันทึก
หน้าแรกเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
4. ครูขอให้นักเรียนทุกคนใช้สมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ที่ทำขึ้นเองนี้จดบันทึก
ความดี และความรู้สึกของตนเอง เมื่อจบการเรียนการสอนหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” ทุกคาบเรียน
10
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คุณค่าความดี 5 ประการ

1.ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

แนวคิด

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนิน
ชีวิตที่ดีงามและนำไปสู่สังคมที่สุจริตและใสสะอาด ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่
การสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการ
บ่มเพาะและตอกย้ำ ฝึกฝนทั้งความคิดและพฤติกรรมให้มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าเรื่องเล็ก
หรือใหญ่ โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มีใครกำกับควบคุม 

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ สามารถดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ได้ภายใต้สภาวะสิ่งล่อใจต่างๆ 

โดยจะต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผู้ที่ยอมแพ้ต่อความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกงยอม
แลกความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งอำนาจและเงิ น ทองนั้ น เป็ น ผู้ ที่ มี
พฤติกรรมน่าละอาย เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์และทุจริตนั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่น 

บุคคลทุจริตมิได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ไม่น่านับถือ และไม่สามารถมี
ความสุขในระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มี
เกียรติ์และศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญงอกงามอย่างแท้จริง 

ความหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
มี ความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ 

ไม่คดโกง

11
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การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

พูดความจริง
ไม่ลักขโมย
ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ทำตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กล้าเปิดเผยความจริง
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม

12
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2. การกระทำอย่างรับผิดชอบ
(Responsibility and Accountability)
แนวคิด

ทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละคนต่าง
ก็มีบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของ
ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น มีวินัยและมีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาที่
ตกลงร่วมกันเพื่อความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องมี
ความเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ และหากกระทำผิดก็พร้อมที่
จะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไขในการกระทำที่ผิดพลาดของตนเอง คุณค่าของความ
รับผิดชอบนี้เป็นอีกหนึ่งจิตสำนึกที่จำต้องสร้างและฝึกฝน ผู้ที่ขาดจิตสำนึกของความ
รับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโน้มที่จะละเลยหน้าที่ของตัวเอง อาจนำไปสู่การใช้อำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการหลบเลี่ ย งกฎกติ ก าหรื อ กอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ
เดือดร้อนของผู้อื่น

ความหมาย

การกระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้
เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด

13
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การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
มีระเบียบวินัย 
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

14
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3. ความเป็นธรรมทางสังคม
(Fairness and Justice)
แนวคิด

ทุกคนควรได้รบั ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะแตกต่าง
กันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำเนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนั้น การให้ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

ผู้ที่เข้าใจและรักความเป็นธรรมจะไม่เอาเปรียบผู้อื่น ผู้นำที่มีความเป็นธรรมจะไม่
คดโกงจากส่วนรวมหรือให้ผลประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่คำนึงถึงทุกๆ คนอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม

ความหมาย

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

และอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

นึกถึงใจเขาใจเรา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น
กตัญญูอย่างมีเหตุผล
คำนึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด
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4. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency and Moderation)

...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...

  

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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แนวคิด

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่
ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่
อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ จนกระทั่งนำไปสู่
การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคม
ในภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้ง
ตัวเองและผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง 
ไม่กลัวความยากลำบาก
ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
มีสติและเหตุผล
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5. การมีจิตสาธารณะ
(Greater Good)
แนวคิด

เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่ดีและ
เป็นสุข สังคมจะดีได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วมกันสร้างและช่วยกัน
ประคั บ ประคอง โดยการอยู่ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในสั ง คมหนึ่ ง นั้ น ต้ อ งอาศั ย ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำเพื่อ
ส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะ
เสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม การปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่เล็กนี้
จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบ
ผู้อื่น แต่เป็นคนดีที่จะสามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับ
เยาวชนอาจเริ่มฝึกฝนจากสังคมเล็ก เช่น จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย

การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และคำนึง
ถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของส่วนรวม

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

ร่วมดูแลสังคม
รับผิดชอบส่วนรวม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว
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สังคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ แต่จะละเลย
ในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึ่งก็คือคน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก็ไปกันไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับคนให้มาก
และต้องส่งเสริมกันตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะ 7 ปีแรกของชีวิต
เพราะสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงยาก
จะอยู่ติดตัวเป็นจิตใต้สำนึก และเป็นภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนให้เขา
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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FOR THE TEACHER
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก. หัวแจกัน)
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ชุดกิจกรรมเลือก
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ชุดกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมเลือกเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 5 ชุด
เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถเลือกสอนได้ตามความสนใจและความเหมาะสม 

เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมเลือก

1. เพื่อเป็นการตอกย้ำความเข้าใจในคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิต 

โดยผ่านการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ 

ชุดกิจกรรมเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. คนดีทำดี
2. “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
3. เรื่องจริงผ่านตา
4. ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
5. มิวสิกคลับ

30
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ดาบที่ดี...ต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดี...ต้องมีจริยธรรม
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
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1

ชุดกิจกรรมเลือก
คนดีทำดี

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเป็ น แบบอย่ า งและแรง
บั น ดาลใจแก่ ป วงชนชาวไทยและชาวโลก ทรงพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม 5 ประการใน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ได้ทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละความสุขส่วนพระองค์ กอรปด้วยพระอัจฉริยภาพคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ไบโอดีเซล ฝนหลวง ทั้งทรงดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ 

ประหยัด และพอเพียง พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงล้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดและ
ความสุขของพสกนิกร ดังปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเป็นที่ซาบซึ้งแก่ปวงชนชาวไทยล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทรง
เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจอันสูงส่งเทอดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
“ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ประวัติของคนอื่น เราจะรู้ไปเพื่ออะไร รู้แล้วได้อะไร มี
ประโยชน์อะไร ”
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ล้วนเป็นคำถามทีพ่ บได้บอ่ ยเมือ่ เราต้องเรียนประวัตบิ คุ คลสำคัญหรือบุคคลในอดีต 

เขาเหล่านั้นทำประโยชน์อะไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องราว
ของเขา แต่เชื่อหรือไม่ว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกือบทุกคนเคยอ่านประวัติของ
บุคคลในอดีต และเขาเหล่านั้นได้รับแรงบันดาลใจบางอย่าง จนบางครั้งเปลี่ยนชีวิตของ
คนธรรมดาๆ คนหนึ่งไปตลอดกาล
แนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีคิดของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในอดีตสามารถเปลี่ยน
ความคิดของคน สร้างแรงบันดาลใจ และค้นพบวิธีการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้ หลักสูตร 

“โตไปไม่ โ กง” จึ ง จั ด ทำชุ ด กิ จ กรรม “คนดี ท ำดี ” ซึ่ ง ได้ คั ด เลื อ กบุ ค คลทั้ ง ใน
ระดับโลก ระดับประเทศ คนธรรมดา ตัวละครในการ์ตูนหรือภาพยนตร์ ที่ควรค่าแก่
การยกย่องและเป็นแบบอย่างของการทำดี ที่สอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ
ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็น
ธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง จากการ
เรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมที่หยิบยกพฤติกรรมและการกระทำที่โดดเด่นและเป็นความดี
ของบุ ค คลต่ า งๆ มานำเสนอนี้ นั ก เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ ว่ า คนดี ค นที่ น่ า ยกย่ อ งควรมี
คุณลักษณะอย่างไร และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมอย่างไรเป็นพฤติกรรมที่ดี 

และควรนำมาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องการตัดสินคุณค่าของคนว่า
ไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก หากแต่เป็นคุณความดีที่อยู่ภายในและการกระทำที่จะบอกได้
ว่าคนๆ นั้นมีคุณค่าเพียงใด นักเรียนจะสามารถเห็นคุณค่าความดีในตนเอง สามารถ
แยกแยะและเลือกทำในสิ่งที่ดี และรู้ว่าตัวเอง หรือคนธรรมดาก็สามารถเป็นคนดี คนที่
น่ายกย่องได้ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บัตรคนดีทำดีมีจำนวน 10 ใบ ประกอบด้วย
1. ซูเปอร์บอย กับ ซูเปอร์เกิร์ล
2. สมเด็จย่า
3. พอ.สว.
4. กาลิเลโอ กาลิเลอิ
5. เปาปุ้นจิ้น

34
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6. พันท้ายนรสิงห์
7. มหาตมะ คานธี
8. 50 ซามูไรแห่งฟูกูชิม่า
9. ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
10. แม่ชีเทเรซา

ระยะเวลา
สื่อการเรียนการสอน

1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
บัตรคนดีทำดี จำนวน 10 ใบ

การจัดกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

ซูเปอร์ฮีโร่
แม่ฟ้าหลวง
หนูอยากเป็นอะไร
ต้นไม้ซื่อสัตย์ 1
ต้นไม้ซื่อสัตย์ 2
ความดีที่ยิ่งใหญ่
แดนซามูไร
ความดีของฉัน

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ครูอาจใช้ตัวอย่าง
คนดีทำดี 1 คน ใน 2 คาบ ก็ได้ โดยปรับเนื้อหาความยากง่ายให้เหมาะสมกับเวลา
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คนดีทำดี
1 ซูเปอร์ฮีโร่
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับ
ผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยผ่านเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ ซูเปอร์บอยและ
ซูเปอร์เกิร์ล

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า “วันนี้ครูมีเรื่องราวของพี่น้องต่างดาวคู่หนึ่งมาเล่าให้ฟัง และ
พวกเขามีอายุพอๆ กับนักเรียน” ครูเล่าเรื่องของ “ซูเปอร์บอยและ
ซูเปอร์เกิร์ล” ให้นักเรียนฟัง (จากบัตรคนดีทำดี “ซูเปอร์บอยและ
ซูเปอร์เกิร์ล”)
2. ครูถามนักเรียนว่า
ก. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวของใคร
ข. ซูเปอร์บอยและซูเปอร์เกิร์ลเป็นใคร
ค. ซูเปอร์บอยและซูเปอร์เกิร์ลทำอะไรบ้าง
ง. นักเรียนคิดว่าซูเปอร์บอยและซูเปอร์เกิร์ลมีนิสัยอย่างไร
3. ครูสรุปคุณธรรมของ “ซูเปอร์บอยและซูเปอร์เกิร์ล” ให้นักเรียนฟังว่า
ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ข้อ คือ 
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีพลังพิเศษแต่ก็ไม่ใช้พลังนั้นไปขโมยของใคร
ข. การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า ไม่รังแกผู้อื่น
ค. ความเป็นธรรมในสังคม ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ไม่ถือว่าตัวเองมี
ความพิเศษหรือเหนือกว่าผู้อื่น
ง. การกระทำอย่างรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีตามคำสอนของพ่อแม่ 

แม้ว่าตัวเองจะมีพลังพิเศษ

36

Manual Book P4 AW_4.indd 36

10/6/11 10:52:57 AM

4.
5.
6.
7.
8.

จ. เป็นอยู่อย่างพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่าย สมถะ แม้ว่าอาจจะใช้พลังที่มีอยู่
หาเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ให้ตัวเองได้ แต่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่ทำและ
เลือกใช้ชีวิตที่พอเพียง
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 ใบ แล้วถามว่า “ถ้านักเรียนเป็น 

“ซูเปอร์บอย” หรือ “ซูเปอร์เกิร์ล” นักเรียนจะใช้ความสามารถดังกล่าวช่วย
เหลือสังคมได้อย่างไร” ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ
ครูขออาสาสมัครอ่านคำตอบให้เพื่อนฟัง
ครูถามคำถามต่อไปว่า ถ้านักเรียนเป็นเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ นักเรียน
จะทำความดีอะไรได้บ้างที่ตรงกับคุณค่าความดี 5 ประการในหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงบนกระดาษอีกข้างหนึ่ง
ครูให้นักเรียนอ่านคำตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง
ครูสรุปว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษ ใครก็สามารถทำความดี
ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตาม นักเรียนก็สามารถทำความดีได้เช่นกัน
ตามกำลังความสามารถของตน เพียงสิ่งเล็กน้อย เช่น การเก็บขยะ 

ช่วยงานบ้าน ไม่รังแกเพื่อน เป็นต้น

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ซูเปอร์บอยและซูเปอร์เกิร์ล”
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คนดีทำดี
2 แม่ฟ้าหลวง
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั และเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดีเรือ่ ง การมีจติ สาธารณะ ผ่านพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี หรือสมเด็จย่า

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แล้วแจกรูปภาพ “ถิ่นทุรกันดารและป่า
เขาในอดีต” ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ เมื่อนักเรียนในกลุ่มดูเสร็จแล้วให้แลก
กับเพื่อนกลุ่มอื่นดูจนครบ
2. ครูถามนักเรียนว่า รู้หรือไม่ว่าคือรูปอะไร ใครเห็นอะไรจากรูปบ้าง
3. ครูกล่าวว่า นี่คือรูปเมืองไทยในอดีต ในสมัยก่อนเรายังไม่มีความสะดวกสบาย
เหมือนทุกวันนี้ ไม่มีถนน การคมนาคมไม่สะดวก รถยนต์มีน้อย โรงพยาบาล
มีไม่เพียงพอ  
4. ครูอธิบายว่า จากปัญหาดังกล่าว มีผู้ที่ทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากของ
ประชาชน นั่นคือ “สมเด็จย่า” ครูถามนักเรียนว่ารู้จัก “สมเด็จย่า” หรือไม่ 
5. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี “สมเด็จย่า” ให้นักเรียนฟัง
6. ครูถามนักเรียนว่า “ถ้านักเรียนป่วยหนัก ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล 

แต่โรงพยาบาลก็อยู่ไกลมาก การเดินทางก็ลำบาก ไม่มีรถ ไม่มีถนน 

จะเกิดอะไรขึ้น” ให้นักเรียนช่วยกันคิดเป็นกลุ่ม
7. ครูสรุปว่า “สมเด็จย่า” ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้วยฐานะของพระองค์ทา่ น
พระองค์สามารถอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องมาทรงลำบากเหนื่อยยากไปตาม
ท้องถิ่นทุรกันดาร แต่ทรงเห็นความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน 

ทรงเสียสละความสุขความสะดวกสบาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในถิ่น
ทุรกันดารเรื่อยมาจนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีทุกอย่างในวันนี้

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “สมเด็จย่า” 
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หนูอยากเป็นอะไร
จุดประสงค์

3

กิจกรรมที่

เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั และเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดีเรือ่ ง การมีจติ สาธารณะ ผ่านเรือ่ งราว
ของเหล่าแพทย์อาสาของมูลนิธิ พอ.สว.

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า “โตขึ้นอยากมีอาชีพอะไร เพราะอะไร”
2. ครูขออาสาสมัครเล่าให้ฟังว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เพราะอะไร
3. ครูถามว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าแพทย์มีหน้าที่อะไร ทำไมนักเรียนหลายคนอยาก
เป็นแพทย์
4. ครูอธิบายว่า แพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วย หลายคนอยากเป็นแพทย์เพราะได้
เงินมาก แต่ยังมีแพทย์หลายคนออกรักษาผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงเงินเป็นหลัก
5. ครูให้นกั เรียนจินตนาการว่า “หากนักเรียนอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและเกิดเจ็บป่วย 

ที่นั่นไม่มีแพทย์ ไม่มีโรงพยาบาล และก็ไม่มีเงินที่จะไปรักษา นักเรียนจะรู้สึก
อย่างไรและทำอย่างไร
6. ครูขออาสาสมัครจากนักเรียนมาอ่านบัตรคนดีทำดี “สมเด็จย่า” 

ให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อเป็นการทบทวน
7. ครูอ่านพระราชดำรัสของสมเด็จย่าให้นักเรียนฟัง
“ฉันได้ไปเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานในป่าเขา เพื่อปกป้อง
และรักษาแผ่นดินเรา เขาเสี่ยงอันตรายหลายอย่าง รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ
ด้วย ชาวบ้านและชาวเขาที่อยู่ตามป่าดงเหล่านั้น ก็มีปัญหาเรื่องป่วยไข้
เช่นเดียวกัน เพราะอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หากพวกเราจะไป
ดูและรักษาเขาบ้าง จะเป็นเดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง หรือแม้แต่สาม
เดือนครั้งก็ได้ จะได้ช่วยเหลือเขา เป็นประโยชน์มาก”
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

8. ครูอธิบายว่าจากคำกล่าวข้างต้น ได้ก่อกำเนิดมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น หรือที่เรียกว่า มูลนิธิ พอ.สว. 
9. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี “พอ.สว.” ให้นักเรียนฟัง
10.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แล้ววาดรูป “สมเด็จย่า” และ 

“มูลนิธิ พอ.สว.” ตามจินตนาการ

สื่อการเรียนการสอน

1. บัตรคนดีทำดี  “สมเด็จย่า”
2. บัตรคนดีทำดี  “พอ.สว.”
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ต้นไม้ซื่อสัตย์ 1
จุดประสงค์

4

กิจกรรมที่

1. เพื่อสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ผ่านการ
กระทำของคนดีทำดี ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเรียนรู้คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจากประวัติ
ของ “กาลิเลโอ”“เปาปุ้นจิ้น” และ “พันท้ายนรสิงห์”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า วันนี้ครูมีตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์สุจริตมาให้
นักเรียนทำความรู้จักและเรียนรู้เรื่องราวของเขา ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 

3 กลุ่ม
2. ครูแจกบัตรคนดีทำดี กลุ่มละ 1 ใบ ได้แก่ “กาลิเลโอ” “เปาปุ้นจิ้น” และ 

“พันท้ายนรสิงห์” พร้อมแจกใบงานให้กลุ่มละ 1 ใบ เพื่อให้นักเรียนช่วยกัน
สรุปสิ่งที่อ่าน ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใคร มีการกระทำที่ดีอะไร และมีคุณธรรม
ข้อใดที่ตรงกับสาระ 5 ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
3. ครูให้นกั เรียนเลือกตัวแทนกลุม่ แล้วอ่านบัตรทีไ่ ด้รบั ให้เพือ่ นในกลุม่ ฟัง 1-2
รอบ แล้วให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานเพื่อให้นักเรียนสรุปว่าคนที่กลุ่มได้รับ
คือใคร เขาทำอะไร เพราะอะไรเขาจึงทำแบบนั้น
4. หลังจากทำเสร็จครูให้นักเรียนสลับบัตรเพื่อแลกเปลี่ยนจนครบ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน ว่าในกลุ่มได้บัตรของใคร เขาเป็นใคร 

มีนิสัยอย่างไร เขาได้ทำอะไรบ้าง ทำไมการกระทำของเขาจึงเป็นความดี เขามี
คุณธรรมข้อไหนตามสาระ 5 ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

สื่อการเรียนการสอน	

1. บัตรคนดีทำดี “กาลิเลโอ” “เปาปุ้นจิ้น” และ “พันท้ายนรสิงห์”
2. ใบงาน “คนดีทำดี”
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ใบงาน “คนดีทำดี”
เขาคือ......................................................................
วีรกรรมของเขา.......................................................
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
     
ทำไมเขาจึงทำอย่างนั้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เขามีนิสัยอย่างไร
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
เขามีคุณธรรมข้อไหนที่ตรงกับสาระ 5 ประการ ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง) เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ต้นไม้ซื่อสัตย์ 2
จุดประสงค์

5

กิจกรรมที่

1. เพื่อสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ผ่านการ
กระทำของคนดีทำดี ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเรียนรู้คุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจากประวัติ
ของ “กาลิเลโอ” “เปาปุ้นจิ้น” และ “พันท้ายนรสิงห์”
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดถึงพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง 

ว่าในฐานะของนักเรียนจะสามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างไร

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนเรื่องของ “กาลิเลโอ” “เปาปุ้นจิ้น” และ “พันท้ายนรสิงห์” 

โดยการตั้งคำถามดังต่อไปนี้
ตัวอย่างคำถาม “กาลิเลโอ”
• กาลิเลโอเป็นใคร
• กาลิเลโอค้นพบอะไรที่ขัดกับความเชื่อเดิม
• นักเรียนคิดว่าทำไมกาลิเลโอจึงยอมถูกลงโทษ
• นักเรียนคิดว่ากาลิเลโอเป็นคนอย่างไร
• ถ้านักเรียนเป็นกาลิเลโอ นักเรียนจะทำอย่างไร
• ครูให้นักเรียนลองคิดว่า หากกาลิเลโอยอมรับความเชื่อเดิมเพื่อไม่ให้
  ตัวเองถูกลงโทษ และไม่เปิดเผยสิ่งที่ได้ค้นพบ ผลจะเป็นอย่างไร
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ตัวอย่างคำถาม “เปาปุ้นจิ้น”
• เปาปุ้นจิ้นเป็นใคร
• เปาปุ้นจิ้นทำอะไร
• นักเรียนคิดว่าเปาปุ้นจิ้นเป็นคนอย่างไร
• นักเรียนคิดว่าถ้าเปาปุ้นจิ้นยอมรับสินบนจากคนผิด ผลจะเป็นอย่างไร
ตัวอย่างคำถาม “พันท้ายนรสิงห์”
• พันท้ายนรสิงห์เป็นใคร
• พันท้ายนรสิงห์ทำอะไร
• นักเรียนคิดว่าทำไมพันท้ายนรสิงห์จึงยอมถูกประหารชีวิต
• นักเรียนคิดว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นคนอย่างไร
• ถ้านักเรียนเป็นพันท้ายนรสิงห์ นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร
• ครูให้นักเรียนลองคิดว่า หากพันท้ายนรสิงห์ยอมรับการอภัยโทษ ผลจะ
  เป็นอย่างไร และการที่พันท้ายนรสิงห์ยอมถูกประหารชีวิตมีผลต่อมา
  อย่างไร ผลกระทบจากทั้งสองคำตอบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันทำ “ต้นไม้ซื่อสัตย์” โดยให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูป
ใบไม้คนละ 1 ใบ แล้วเขียนเรื่องราวความซื่อสัตย์ของตนเอง หรือคำสัญญา
ในอนาคต แล้วนำไปติดที่ลำต้น (ครูเตรียมลำต้นไว้ อาจวาดไว้ที่กระดานดำ)
3. ครูสรุปว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญ เป็น
สัญลักษณ์ของคนดี เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และซื่อสัตย์ต่อสังคมส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริตจะนำมา
ซึ่งความความน่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อกัน เมื่อเกิดสิ่งนี้เราก็จะอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข สังคมจะสงบสุขด้วยเช่นกัน

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “กาลิเลโอ” “เปาปุ้นจิ้น” และ “พันท้ายนรสิงห์”
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ความดีที่ยิ่งใหญ่
จุดประสงค์

6

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ลักษณะของคนดีว่า คือ คนที่มีคุณธรรม และคุณค่า
ความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ 

และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้คุณธรรมของ “มหาตมะ คานธี” ซึ่งเป็น
ผู้ที่รักในความเป็นธรรม มีความเสียสละทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม และ
เป็นแบบอย่างของความพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง “คนดี” ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าคนดีคือคนอย่างไร” “การกระทำอะไรบ้าง
ที่เป็นการทำความดี” 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันตอบการกระทำที่
เป็นความดีว่ามีอะไรบ้าง ทีละกลุ่ม สลับกันให้ได้มากที่สุด โดยให้ครูเขียนสิ่งที่
		 นักเรียนตอบบนกระดาน ตัวอย่างความดี เช่น กวาดบ้าน ทำการบ้าน ช่วยแม่
		 ทำงานบ้าน ทิ้งขยะลงถัง ทำเวร ไม่แกล้งเพื่อน ไม่พูดโกหก ฯลฯ
3. จากสิ่งที่นักเรียนออกมาเขียน ครูอธิบายว่าความดีมีหลายอย่าง แต่ความดีที่
เราเน้นในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มี 5 ข้อ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ 

และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งคนที่มีความดีเหล่านี้เป็นคนที่เมื่อโตขึ้น
แล้วจะไม่โกงอย่างแน่นอน
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

4. จากสิ่งที่นักเรียนตอบ ครูชี้ให้เห็นว่า ความดีอะไรบ้าง ที่ตรงกับสาระทั้ง 5 

ประการของ “โตไปไม่โกง”
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การไม่พูดโกหก เก็บเงินได้แล้วคืนเจ้าของ 

ไม่ขโมยของเพื่อน
ข. การมีจิตสาธารณะ เช่น เก็บขยะที่อยู่ในสนามใส่ถังขยะ ปิดไฟที่บ้านเมื่อ
ไม่ใช้งาน ปิดก๊อกน้ำที่มีคนลืมปิดที่โรงเรียน 
ค. ความเป็นธรรมทางสังคม เช่น ไม่แซงคิวเพื่อน คืนเงินที่แม่ค้าทอนเกิน
ไม่รังแกสัตว์ ไม่รังแกเพื่อน ช่วยเพื่อนที่ถูกรังแก
ง. การกระทำอย่างรับผิดชอบ เช่น ทำเวร ทำการบ้าน ทำงานบ้าน
มาโรงเรียน ทำผิดแล้วกล้ารับผิด
จ. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ไม่ซื้อของเล่นใหม่บ่อยๆ ไม่กินขนม
มากเกินไป ไม่ซื้อกล่องดินสอใหม่ถ้าของเก่ายังใช้ได้ เอากระดาษสมุด
ที่เหลือรวบรวมมาใช้ใหม่ 
5. ครูแนะนำว่าวันนี้ครูมีตัวอย่างคนดีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะคุณ
		 ความดีทเี่ ขาทำ  ครูอา่ นบัตรคนดีทำดี ของ “มหาตมะ คานธี” ให้นกั เรียนฟัง
6. ครูถามคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ เช่น 
ก. มหาตมะ คานธี เป็นใคร
ข. มหาตมะ คานธี ทำอะไรบ้าง
ค. ทำไมมหาตมะ คานธี จึงต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล
ง. ทำไมมหาตมะ คานธี จึงต้องเรียกร้องเอกราชของอินเดียจากอังกฤษ
7. ครูแจกกระดาษวาดรูปให้นักเรียนคนละแผ่น ครูให้นักเรียนวาดรูป “มหาตมะ 

คานธี” จากเรื่องเล่าที่ครูได้เล่าและพูดคุยกับนักเรียน (ให้นึกถึง “มหาตมะ
คานธี” นักเรียนนึกถึงอะไร เห็นเป็นภาพอะไรออกมา เช่น ภาพของคานธีกับ
ประชาชนกำลังเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ภาพของคานธีท่ามกลางประชาชน
นับแสน ภาพของคานธีกำลังทอผ้าใช้เอง เป็นต้น)
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8. ครูให้นักเรียนออกมาบรรยายรูปที่วาด ว่าเป็นรูปอะไร 
9. ครูสรุปถึงคุณธรรมของมหาตมะ คานธี ว่าเป็นผู้ที่รักในความเป็นธรรม
ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพราะเขาไม่สามารถทนเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม
ของชาวอังกฤษที่คอยกดขี่และเอาเปรียบชาวอินเดีย เขาเสียสละเวลาและ
แรงกายทุ่มเทให้แก่การต่อสู้เพื่อเพื่อนร่วมชาติ เขาดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใส่เสื้อผ้าอย่างเรียบง่ายที่ทอเอง

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “มหาตมะ คานธี” 
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คนดีทำดี
7 แดนซามูไร
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนเรียนรูเ้ รือ่ งความเสียสละ การทำเพือ่ ส่วนรวม และการมีจติ สาธารณะ
โดยผ่านเรื่องราวของ 50 ซามูไรแห่งฟูกูชิม่า

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ครูอธิบายถึงประเทศญี่ปุ่นว่ามี
ลักษณะเป็นเกาะ
2. ครูถามนักเรียนว่า รูจ้ กั สึนามิหรือไม่ มีใครเคยได้ยนิ ข่าวสึนามิทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ บ้าง
3. ครูเล่าถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่น เมื่อเดือน
มีนาคม 2554 และเล่าถึงการเสียสละของอาสาสมัครที่เข้าไปควบคุม
สถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จนได้รับชื่อว่า “50 ซามูไรแห่งฟูกูชิม่า” 
4. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี ของ “50 ซามูไรแห่งฟูกูชิม่า” ให้นักเรียนฟัง
5. ครูถามความรู้สึกนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรต่อการเสียสละของบุคคลต่างๆ ที่ได้
เรียนมาในวันนี้ แล้วอยากจะบอกอะไรกับพวกเขา
6. ครูสรุปว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของคนธรรมดาที่เสียสละตัวเอง
เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม การรวมกันของคนธรรมดาๆ และคนตัวเล็กๆ ทำให้
เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังของผู้เสียสละชาวญี่ปุ่น 50 คน ที่เข้าไปควบคุมการ
ระเบิดของโรงไฟฟ้าจะช่วยหยุดมหันตภัยเลวร้ายได้ พลังจากคนตัวเล็กเมื่อ
รวมกันจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และสิ่งอัศจรรย์ได้

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “50 ซามูไรแห่งฟูกูชิม่า”
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ความดีของฉัน
จุดประสงค์

8

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนคุณค่าความดี 5 ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม และแจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น
2. ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันว่านักเรียนจะสามารถทำความดีอะไรได้บ้างตาม
คุณค่าความดี 5 ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันวาดรูปที่สะท้อนการทำดีพร้อมตั้งชื่อรูป
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
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2

ชุดกิจกรรมเลือก
“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ

การอ่านเป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ผ่านตัวอักษร จินตนาการ และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทบทวน หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ได้นำวิธีการอ่านแบบรวมกลุ่มหรือสโมสรนักอ่าน (Book Club) ซึ่งเป็นวิธี
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่าน ทำงาน
เป็นกลุ่ม และแบ่งปันสิ่งที่ตนเองเรียนรู้แก่ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
สโมสรนักอ่าน หมายถึง การรวมกลุ่มของนักอ่าน ที่อ่านหนังสือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การอ่านซึ่งกันและกัน โดยอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องแล้ว
นำมาอภิปราย ตั้งคำถาม วิเคราะห์เนื้อเรื่อง ซึ่งคณะผู้จัดทำหลักสูตรได้คัดเลือก
หนังสือที่มีคุณค่า และมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของ
หลักสูตร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง หลังจากกิจกรรมการอ่านทุกครั้ง 

ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ทบทวน ด้วยการตั้งคำถามและชักชวนให้
นักเรียนตั้งคำถาม นักเรียนจะเป็นผู้ร่วมนำการอภิปราย ซึ่งการตั้งคำถามนี้จะเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงของนักเรียนด้วย 
นอกจากการอ่านแล้ว นักเรียนจะมีกิจกรรมการฟัง การพูด และการเขียน และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่อ่าน เพื่อตอกย้ำให้นักเรียนจดจำและซาบซึ้ง
ในคุณค่าของเนื้อหาในหนังสือ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การผลิต
ที่คั่นหนังสือ การผลิตปกหนังสือ การแต่งบทกวี การวาดรูป การโต้วาที และการทำ
หนังสือทำมือ เป็นต้น    
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
รายชื่อหนังสือ

1. คุโรซาว่า, เทะซิยะ. ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : นานมี
บุ๊กส์พับลิเคชั่นส์, 2550. 
2. คุโรซาว่า, เทะซิยะ. แม่ชีเทเรซา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊กส์
พับลิเคชั่นส์, 2550. 
3.สุมาลี.  ม่าเหมี่ยวและเพื่อน.  พิมพ์ครั้งที่ 14.  กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊กส์
พับลิเคชั่นส์, 2553.  
4. สตูดิโอ ชุงบิ. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์, 2553.  
5. ยองจิน. มหาตมะ คานธี. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์, 2553.  

การจัดกิจกรรมเรียนรู้
 	
 	
  	

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
อ่านการ์ตูนในห้องเรียน
เมื่อฉันเป็นนักเขียนการ์ตูน
เรื่องม่าเหมี่ยวและเพื่อน

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม
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“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
จุดประสงค์	

1

กิจกรรมที่

เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมสโมสรนักอ่านและแนะนำหนังสือที่อ่านใน 

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยคำถาม “หนังสือหรือเรื่องที่นักเรียนเพิ่งอ่านล่าสุดคือ
เรื่องอะไร เนื้อเรื่องโดยสรุปเป็นอย่างไร” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเริ่ม
คิด แล้วให้นักเรียนจำนวนหนึ่งได้ตอบคำถาม 
2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มๆ ละ 6-8 คน แล้วถามคำถาม “หนังสือเล่มโปรดหรือ
เรื่องอ่านที่โปรดของนักเรียนคือเรื่องอะไร” โดยให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนใน
ใบงานแล้วเล่าให้เพื่อนฟังถึงหนังสือเล่มโปรดของตนแล้วจดบันทึกในสมุด
บันทึก “โตไปไม่โกง” 
3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด โดยครูจด
บันทึกบนกระดานดำเป็นบัญชีหนังสือที่นักเรียนอ่าน 
4. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ครูนับจำนวนหนังสือที่นักเรียนอ่าน ชมเชยที่
ทุกคนอ่านหนังสือ 
5. ครูถามว่าการที่นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือแล้วนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
เช่นนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง โดยครูสรุปคำตอบและบันทึกคำตอบ
บนกระดานดำ แล้วครูชี้ให้เห็นว่าคำตอบดังกล่าว คือประโยชน์ของสโมสร
นักอ่าน (Book Club) ที่มีการดำเนินการอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งพวกเรา
ทุกคนจะมาช่วยกันก่อตั้ง “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ ในโรงเรียนของเรา
6. ครูอธิบายถึง “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ ว่าจะเริ่มต้นด้วยหนังสือ 5 เล่มที่
ครูจะแนะนำให้นักเรียนอ่าน แล้วเล่าเรื่องย่อให้ฟัง
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7. ก่อนเริ่มต้นอ่าน ครูขอให้นักเรียนกำหนดกติการ่วมของ “โตไปไม่โกง” เดอะ
บุ๊กคลับ ได้แก่ กติกาการอ่าน กติกาการยืม-คืน และกติกาการดูแลหนังสือ 

และอภิปรายถึงข้อดีของกติกาในแต่ละข้อ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละ
กลุ่มดูแลกติกาในแต่ละด้าน (ดูตัวอย่าง)
การอ่าน

การยืม – คืน

- รับผิดชอบ
การอ่านของตนเอง

- ระยะเวลาการยืม
ไม่เกิน ... วัน
- ลงชื่อ ยืม-คืน ทุกครั้ง

การดูแลหนังสือ
- ไม่พับมุมหนังสือ
- ไม่ฉีก-ทำลายส่วนใด
ส่วนหนึ่งของหนังสือ

8. ครูขอให้นักเรียนช่วยกันจัดมุม “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ โดยอาจเขียน
ป้ายชื่อ ป้ายกติกา วิธีการดูแลหนังสือ ฯลฯ และตกแต่ง จัดแสดงตัวอย่างปก
หนังสือ หนังสือ และเรื่องย่อ
9. ให้นักเรียนนำหนังสือมาจากบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่านใน “โตไปไม่โกง”
เดอะบุ๊กคลับ

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ เรื่อง แม่ชีเทเรซา  แม่พระของผู้ยากไร้  
2. หนังสือ เรื่อง ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลที่มีความเมตตาดุจนางฟ้า  
3. หนังสือ เรื่อง ม่าเหมี่ยวและเพื่อน  
4. หนังสือ เรื่อง มหาตมะ คานธี ผู้เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย
5. หนังสือ เรื่อง มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน
6. ใบงาน “หนังสือเล่มโปรด”
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อ่านการ์ตูนในห้องเรียน
จุดประสงค์

2

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระการมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม  กระทำ
อย่างรับผิดชอบ จากกิจกรรมการอ่านการ์ตูนและเกิดแรงบันดาลใจและรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแจ้งนักเรียนว่า วันนี้ครูจะให้อ่านการ์ตูนในห้องเรียนและแนะนำหนังสือ
ที่ให้อ่านในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (ดูเรื่องย่อในเอกสารประกอบการเรียน
การสอน)
2. ครูแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านหนังสือ แล้วให้เวลาอ่านประมาณ 

30 นาที กลุ่มสรุปเรื่องที่อ่านโดยใช้ใบงานเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
3. ครูกระตุ้นนักเรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่
อ่านและสาระที่เกี่ยวข้อง
		 ก. ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
- ทำไมฟลอเรนซ์ ไนติงเกลถึงอยากเป็นพยาบาล
- นางพยาบาลในขณะนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร
- ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำอย่างไรถึงไปเรียนพยาบาลได้
- ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำอย่างไรจึงทำให้พ่อแม่อนุญาตให้ไปทำงาน
ในโรงพยาบาลสำหรับคนอนาถา
- สภาพทหารที่บาดเจ็บจากสงครามเป็นอย่างไร
- มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลไม่สามารถ
รักษาคนไข้ ผู้บาดเจ็บได้อย่างสะดวก
- การทำงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำให้เกิดอะไรขึ้น
- คนที่เป็นพยาบาลต้องมีจิตใจอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าฟลอเรนซ์ ไนติงเกลเป็นคนอย่างไร
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ข. แม่ชีเทเรซา
- ทำไมแม่ชีเทเรซาถึงต้องมาอินเดีย
- สภาพของประเทศอินเดียเป็นอย่างไร
- แม่ชีทำอะไรบ้างระหว่างที่อยู่ในประเทศอินเดีย
- ห้องที่แม่ชีเทเรซาอยู่มีลักษณะอย่างไร
- คำปฎิญาณของแม่ชีเทเรซามีอะไรบ้าง
- คนยากจนที่แม่ชีช่วยเหลือมีลักษณะอย่างไร
- กิจวัตรประจำวันของแม่ชีเทเรซาเป็นอย่างไร
- นอกจากประเทศอินเดียแล้วคณะของแม่ชีได้ไปช่วยเหลือที่ไหนบ้าง
- ใครบ้างที่แม่ชีช่วยเหลือ
- นักเรียนคิดว่าแม่ชีเทเรซาเป็นเช่นไร

		

ค. มหาตมะ คานธี
- ระหว่างที่คานธีอาสานำเอกสารสำคัญที่พ่อลืมไว้ไปให้ คานธีได้พบกับ
เรื่องอะไรบ้าง (ทั้งไปและกลับ) ถ้านักเรียนพบกับเหตุการณ์เช่นนั้น 

นักเรียนจะทำอย่างไร
- ทำไมคานธีถึงสอบเข้าเรียนกฎหมายไม่ได้ในครั้งแรก ถ้านักเรียนไม่สนใจ
การเรียนจะเกิดอะไรขึ้น
- เพราะเหตุใดประชาชนชอบทนายความอังกฤษมากกว่าทนายความ
อินเดีย ถ้านักเรียนเป็นชาวอินเดียที่มีคดีความ นักเรียนจะเลือกใช้
ทนายความอังกฤษหรือทนายความอินเดีย เพราะเหตุใด
- เกิดอะไรขึ้นกับคานธีบนรถไฟจากเมืองเดอร์บันไปกรุงพริทอเรียเพื่อ
ดูแลคดีความ และเหตุการณ์นั้นส่งผลอย่างไรกับคานธีบ้าง ถ้านักเรียน
ถูกปฏิบัติเช่นนั้นจะรู้สึกอย่างไรและทำอะไรบ้าง
			 - ในเมืองพริทอเรีย ชาวอินเดียได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นไร ทำไมคานธีตอ้ งปลุก
ระดมชาวอินเดีย เพราะเหตุใด
- ทำไมคานธีถึงถูกทำร้าย (ในแอฟริกา) ถ้าเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
แล้วมีคนมาทำร้าย เราจะต่อสู้ต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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- นายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาอะไรกับคานธี นายกทำตามสัญญาหรือไม่ 

และเกิดผลอะไรตามมา นักเรียนเคยสัญญาอะไรกับใครบ้าง และทำตาม
สัญญานั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
			 - นักเรียนคิดว่ากฎหมายทีอ่ อกมาบังคับใช้แก่ชาวอินเดีย มีความเป็นธรรม
				 หรือไม่ อย่างไร
- ถ้ามีใครมาปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างที่รัฐบาลอังกฤษปฏิบัติต่อชาวอินเดีย 

นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด 
- นักเรียนคิดว่าคานธีเป็นคนเช่นไร และนักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่าง
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
ง. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง และพ่อโดนไล่ออกจากร้านขายรองเท้าเพราะอะไร 

หากนักเรียนเป็น มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 
- มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวในขณะนั้น 

นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนรถเมล์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ มาร์ติน 

ลูเทอร์ คิง รู้สึกอย่างไร และนักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เลิกโกรธคนผิวขาวเพราะอะไร หากเป็นตัวนักเรียน
เป็น มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักเรียนจะเลิกโกรธหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เข้าไปในร้านอาหารแล้วโดนไล่ออกจากร้านเพราะ
อะไร นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความป็นธรรมหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่ากำแพงที่อยู่ในใจคนผิวขาวคืออะไร
- นางโรซา พากส์ถูกจับโทษฐานอะไร
- ถ้าจะลุกจากที่นั่งบนรถเมล์ นักเรียนคิดว่าเราควรลุกให้ในกรณีใด 

เพราะเหตุใด 
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง รวมตัวประท้วงไม่ขึ้นรถเมล์เพื่ออะไร
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4. ให้นักเรียนช่วยกันเลือกว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด เพราะอะไร
5. ครูสรุปบทเรียนจากหนังสือการ์ตูน และให้นักเรียนจดบันทึกการอ่านในสมุด
บันทึก “โตไปไม่โกง”
		 • ฟลอเรนซ์ ไนติ ง เกล พยาบาลที่ มี ค วามเมตตาดุ จ นางฟ้ า การมี จิ ต
สาธารณะ คำนึ ง ถึ ง ส่ ว นรวม เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ
เหน็ดเหนื่อยและความสุขส่วนตัวเพราะในยามสงครามมีทหารซึ่งเป็นผู้
เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อบาดเจ็บจากการสู้รบ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อย่างจริงจังและอาชีพพยาบาลอย่างจริงจัง
		 • แม่ ชี เ ทเรซา แม่ พ ระของผู้ ย ากไร้ ที่ มี จิ ต สาธารณะ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ คน
ยากไร้ คนที่ไม่มีบ้าน คนป่วย และผู้หิวโหย ไม่รังเกียจความสกปรก
และความต่ำต้อย แม่ชีเทเรซาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
		 • มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน รักความ
เป็ น ธรรมทางสั ง คม ต่ อ สู้ เ พื่ อ ความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม ไม่ มี ก าร
แบ่งแยก มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
		 • มหาตมะ คานธี ผูเ้ รียกร้องเอกราชให้อนิ เดีย รักความเป็นธรรมทางสังคม
ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ไม่ให้ถูกกดขี่ และเรียกร้องด้วยวิธีอหิงสา คือไม่ใช้ความ
รุนแรง 

บุคคลทัง้ 4 จากการ์ตนู ทีใ่ ห้อา่ นยังเป็นผูใ้ ช้ชวี ติ อย่างพอเพียง ประหยัด ใช้นอ้ ย
และรับผิดชอบต่องานที่กระทำอย่างเต็มที่

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ เรื่อง แม่ชีเทเรซา แม่พระของผู้ยากไร้
2. หนังสือ เรื่อง ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลที่มีความเมตตาดุจนางฟ้า
3. หนังสือ เรื่อง ม่าเหมี่ยวและเพื่อน
4. หนังสือ เรื่อง มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน
5. หนังสือ เรื่อง มหาตมะ คานธี ผู้เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย
6. ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
เรื่องย่อ
หญิ ง สาวจากตระกู ล มั่ ง คั่ ง ในอั ง กฤษมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น นางพยาบาล เธอเป็ น
หัวหน้าพยาบาลของกองทัพอังกฤษในสงครามไครเมีย เหล่าทหารชินตากับ
ภาพฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นางพยาบาลที่อ่อนโยนดุจนางฟ้าถือตะเกียงคอยส่อง
ดูแลคนไข้ในยามค่ำคืน ก่อนเสียชีวติ ในวัย 90 ปี เธอได้อทุ ศิ ตัวและวางรากฐาน
ให้วิชาพยาบาลมั่นคงและเป็นแบบแผนมาจนปัจจุบัน

คำถาม
-

-

ทำไมฟลอเรนซ์ ไนติงเกลถึงอยากเป็นพยาบาล
นางพยาบาลในขณะนั้นมีสภาพอย่างไร
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำอย่างไรถึงไปเรียนพยาบาลได้
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำอย่างไรจึงทำให้พ่อแม่อนุญาตให้ไปทำงาน
ในโรงพยาบาลสำหรับคนอนาถา
สภาพทหารที่บาดเจ็บจากสงครามเป็นอย่างไร
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลไม่สามารถรักษาคนไข้ 

ผู้บาดเจ็บได้อย่างสะดวก
การทำงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกลทำให้เกิดอะไรขึ้น
คนที่เป็นพยาบาลต้องมีจิตใจอย่างไร
นักเรียนคิดว่าฟลอเรนซ์ ไนติงเกลเป็นคนอย่างไร
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ
แม่ชีเทเรซา
เรื่องย่อ
ณ ผืนแผ่นดินแห่งประเทศยูโกสลาเวีย เด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้น และ
มอบชีวิตให้อยู่ในลิขิตแห่งพระเจ้า กว่าครึ่งชีวิตที่เธอได้ส่งต่อความรัก ความ
เมตตา และอุทิศตัวช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ 

จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต  

คำถาม
-

ทำไมแม่ชีเทเรซาถึงต้องมาอินเดีย
สภาพของประเทศอินเดียเป็นอย่างไร
แม่ชีทำอะไรบ้างระหว่างที่อยู่ในประเทศอินเดีย
ห้องที่แม่ชีเทเรซาอยู่มีลักษณะอย่างไร
คำปฎิญาณของแม่ชีเทเรซามีอะไรบ้าง
คนยากจนที่แม่ชีช่วยเหลือมีลักษณะอย่างไร
กิจวัตรประจำวันของแม่ชีเทเรซาเป็นอย่างไร
นอกจากประเทศอินเดียแล้ว คณะของแม่ชีได้ไปช่วยเหลือที่ไหนบ้าง
ใครบ้างที่แม่ชีช่วยเหลือ
นักเรียนคิดว่าแม่ชีเทเรซาเป็นเช่นไร
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มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกา
เรื่องย่อ

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เกิดในครอบครัวยากจนและผิวดำในสหรัฐอเมริกา ในช่วง
เวลานั้น ผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรง คนผิวดำ
ถูกกีดกันและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในแทบทุกเรื่อง เช่น การกีดกัน
ไม่ให้คนผิวดำเข้าเรียนหนังสือร่วมกับคนผิวขาว การขึ้นรถเมล์ที่คนผิวดำต้อง
ลุกให้คนผิวขาวนั่งทั้งๆ ที่จ่ายเงินเหมือนกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้มาร์ติน 

ลูเทอร์ คิง อุทิศตนเพื่อการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างคนผิว
ดำและผิวขาว ซึ่งวิธีที่เขาต่อสู้นั้นเป็นวิธีที่สันติ เขาปฏิเสธการใช้กำลังและ
ความรุนแรงทุกรูปแบบ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง คนผิวขาวและ
คนผิวดำจะอยู่ร่วมกันอย่างมีค วามสุ ข ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจของเขาได้ รั บ การ
สนับสนุนจากคนเป็นจำนวนมาก จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

คำถาม

ตัวละครในหนังสือ “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง” มีใครบ้าง
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง  คุณพ่อ  คุณแม่  อัลเฟรด  ทอม  คุณยาย  คุณครู  ตำรวจ
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

อัญมณีที่เปล่งประกาย
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง และพ่อโดนไล่ออกจากร้านขายรองเท้าเพราะเหตุใด 

หากนักเรียนเป็น มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 
- มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างคนผิวดำและคนผิวขาวในขณะนั้น 

นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 	 
ฝันถึงหมอสอนศาสนา
- เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนรถเมล์  จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ 

		 มาร์ตนิ ลูเทอร์ คิง รูส้ กึ อย่างไร และนักเรียนรูส้ กึ อย่างไรต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เลิกโกรธคนผิวขาวเพราะอะไร หากเป็นตัวนักเรียนเป็น
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักเรียนจะเลิกโกรธหรือไม่ เพราะอะไร
คานธีและสัตยาเคราะห์
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เข้าไปในร้านอาหารแล้วโดนไล่ออกจากร้านเพราะอะไร 

นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความป็นธรรมหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่ากำแพงที่อยู่ในใจคนผิวขาวคืออะไร
การเคลื่อนไหวปฏิเสธการแบ่งแยก
- โรซา พากส์ถูกจับโทษฐานอะไร
- ถ้าจะลุกจากที่นั่งบนรถเมล์ นักเรียนคิดว่าเราควรลุกให้ในกรณีใด เพราะอะไร 
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง รวมตัวประท้วงไม่ขึ้นรถเมล์เพื่ออะไร
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รุ่งอรุณที่สดใส
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ได้รับโทษจำคุกเพราะอะไร
- นักเรียนคิดว่าการจำคุกมาร์ติน ลูเทอร์ คิง เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
บททดสอบที่ไม่สิ้นสุด
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง พูดว่าอะไรต่อหน้าหลุมศพของคานธี
- มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ถูกกลั่นแกล้งอย่างไรบ้าง 

ถ้านักเรียนเป็นมาร์ติน ลูเทอร์ คิง นักเรียนจะอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
หรือไม่ เพราะอะไร 
ผู้สนับสนุนรุ่นเยาว์
- คนผิวขาวที่เบอร์มิงแฮมได้กระทำอย่างไรต่อคนผิวดำ นักเรียนคิดว่าทำไมเขา
จึงกระทำแบบนั้น เด็กๆ เข้ามาร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไร 
ข้าพเจ้ามีความฝัน
- ความฝันของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง คืออะไร นักเรียนคิดว่าฝันของ
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง เป็นจริงแล้วหรือไม่ 
- นักเรียนคิดว่ามาร์ติน ลูเทอร์ คิง เป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร  

63

Manual Book P4 AW_4.indd 63

10/6/11 10:55:42 AM

เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

มหาตมะ คานธี
เรื่องย่อ
มหาตมะ คานธี ผู้ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ในวัยเด็กเคยช่วยเหลือเด็กที่ถูก
ปฏิบตั อิ ย่างไม่ใช่คน เพียงเพราะเด็กคนนัน้ เป็นวรรณะศูทร แต่คานธีกถ็ กู ปฏิบตั ิ
เหมื อ นไม่ ใช่ ค นจากทหารอั ง กฤษผู้ ค รอบครองอิ น เดี ย เช่ น กั น ทำให้ ค านธี
รูส้ กึ เจ็บปวดกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างมาก จึงตัง้ ปณิธานว่า จะกอบกูอ้ นิ เดียจาก
อังกฤษให้จงได้ จึงตัดสินใจไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ และ
กลับมาดำเนินงานกอบกู้เอกราชจากอินเดียโดยใช้วิธีอหิงสา – สัตยาเคราะห์

คำถาม

- ระหว่างที่คานธีอาสานำเอกสารสำคัญที่พ่อลืมไว้ไปให้ คานธีได้พบกับเรื่อง
อะไรบ้าง (ทั้งไปและกลับ) ถ้านักเรียนพบกับเหตุการณ์เช่นนั้น นักเรียนจะ
ทำอย่างไร
- ทำไมคานธีถึงสอบเข้าเรียนกฎหมายไม่ได้ในครั้งแรก ถ้านักเรียนไม่สนใจการ
เรียนจะเกิดอะไรขึ้น
- เพราะเหตุใดประชาชนชอบทนายความอังกฤษมากกว่าทนายความอินเดีย 

ถ้านักเรียนเป็นชาวอินเดียที่มีคดีความ นักเรียนจะเลือกใช้ทนายความอังกฤษ
หรือทนายความอินเดีย เพราะเหตุใด
- เกิดอะไรขึ้นกับคานธีบนรถไฟจากเมืองเดอร์บันไปกรุงพริทอเรียเพื่อดูแล
คดีความ และเหตุการณ์นั้นส่งผลอย่างไรกับคานธีบ้าง ถ้านักเรียนถูกปฏิบัติ
เช่นนั้นจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอะไรบ้าง
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- ในกรุงพริทอเรีย ชาวอินเดียได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นไร ทำไมคานธีตอ้ งปลุกระดม
ชาวอินเดีย เพราะเหตุใด
- ทำไมคานธีถึงถูกทำร้าย (ในแอฟริกา) ถ้าเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วมีคน
มาทำร้าย เราจะต่อสู้ต่อไปหรือไม่ เพราะอะไร 
- นายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาอะไรกับคานธี นายกฯ ทำตามสัญญาหรือไม่
และเกิดผลอะไรตามมา นักเรียนเคยสัญญาอะไรกับใครบ้าง และ
ทำตามสัญญานั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่ากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับชาวอินเดีย มีความเป็นธรรม
หรือไม่ อย่างไร
- ถ้ามีใครมาปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างที่รัฐบาลอังกฤษปฏิบัติต่อชาวอินเดีย 

นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่าคานธีเป็นคนเช่นไร และนักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่างหรือไม่ 

เพราะเหตุใด  
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เดอะบุ๊กคลับ
3 เมื่อฉันเป็นนักเขียนการ์ตูน
เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระการมีจิตสาธารณะ  ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำ
อย่างรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมการเป็นนักเขียนการ์ตูน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1 ครูเริ่มต้นด้วยอธิบายถึงการ์ตูนที่นักเรียนได้อ่านมาแล้วและยกตัวอย่าง
หนังสือการ์ตูนอื่นๆ 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน ผลิตการ์ตูนสามช่องด้วยการนำสาระ
ความดีจากการเรียนรู้เมื่อครั้งที่แล้วมาแต่งเป็นเรื่องใหม่ 
3. ครูอธิบายขั้นตอนการผลิตการ์ตูน
ก. ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดโครงเรื่องหรือเนื้อหาที่ต้องการเล่าผ่านการ์ตูน
ภาพ ซึ่งโครงเรื่องนี้ควรเป็นเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ใคร (ตัวละคร) 

ทำอะไร และเกิดอะไรขึ้น ตัวละครอาจจะมีมากกว่า 1 โดยเรื่องต้องมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระความดีทั้งห้าประการ 

(ครูอาจใช้ใบงาน กิจกรรม “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” ในการช่วยระดมสมอง)
ข. นำโครงเรื่องมาเล่าเรื่องด้วยการวาดเป็นภาพการ์ตูนจำนวน 3-5 ช่อง 

พร้อมระบายสีและคำบรรยาย
4. นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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ม่าเหมี่ยวและเพื่อน
จุดประสงค์ 	

4

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร      
ผ่านหนังสือ “ม่าเหมี่ยวและเพื่อน”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำหนังสือ “เรื่องของม่าเหมี่ยว” ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่มีอายุ
ใกล้เคียงกับนักเรียน โดยครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
2. แบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น 10 กลุม่ แล้วให้อา่ น “เรือ่ งของม่าเหมีย่ ว” กลุม่ ละ
1 ตอน ดังนี้
• เงินพ่าย เงินแพ้
• วันทำความสะอาดโรงเรียน 
• จับขโมย
• ม่าเหมี่ยวป้องกันขโมย
• ทำความสะอาดอีกแล้ว
• เหตุจากไฟดับ
• บนบาน
• พี่เลี้ยงต้นไม้
• หนีโรงเรียน
• แข่งกินแตงโม
3. เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสรุปเรื่องโดยใช้ใบงาน “เล่าเรื่องให้
เพื่อนฟัง” และช่วยกันคิดว่าในเรื่องตัวละครทำอะไรที่นักเรียนคิดว่า 

“ถูกต้อง” และทำอะไรที่นักเรียนคิดว่า “ไม่ถูกต้อง”
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง และกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอนว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่
ควรทำ เพราะเหตุใด
5. สรุปการเรียนรู้จากหนังสือ “เรื่องของม่าเหมี่ยว” และแจ้งนักเรียนว่า หาก
นักเรียนคนใดต้องการยืมอ่ า นให้ ยื ม ได้ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามกติ ก าที่ ไ ด้ ต กลง
ร่วมกันก่อนหน้านี้

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ “ม่าเหมี่ยวและเพื่อน”
2. ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “ม่าเหมี่ยวและเพื่อน”

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 3 คาบเรียน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน
เรื่องย่อ

เด็กหญิงที่ชื่อม่าเหมี่ยวคนนี้ หากผู้ใหญ่ได้รู้จักอาจคิดว่าเธอไม่ได้เป็นเด็ก
พิเศษหรือเก่งกาจอะไร แต่สำหรับเด็กด้วยกัน ม่าเหมี่ยวเป็นเพื่อนที่น่ารัก 

เธอมีเรื่องราวสารพัด ทั้งซุกซน เรียบร้อย ถูกดุบ้าง ได้รับคำชมเชยบ้าง ทำให้
เพื่อนๆ อยากรู้อยู่ตลอดว่า ตอนต่อไปนั้น ม่าเหมี่ยวจะมีเรื่องราวอย่างไรอีก

คำถาม

ตัวละครในหนังสือ “ม่าเหมี่ยวและเพื่อน” มีใครบ้าง
ม่าเหมี่ยว ส้มจุก ดวงสุดา นกกระทา เอียด นายกระดุม กล้วย
คุณครูประไพ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูใหญ่
เงินพ่าย เงินแพ้
- ดวงสุดาเป็นคนอย่างไรในเรื่อง
- ใครเป็นคนพูดว่า “ไม่มีทางเหมือนกันย่ะ เงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้หรอก” 

ทำไมเขาจึงพูดเช่นนั้น นักเรียนคิดอย่างไรต่อความคิดเห็นนี้
- ใครเป็นคนวาดภาพตุ๊กตาให้ม่าเหมี่ยว 
- ตอนท้ายส้มจุกกำลังดีใจเรื่องอะไร 
- นักเรียนคิดว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้บ้าง
วันทำความสะอาดโรงเรียน
- คุณครูใหญ่พบอะไรหลังห้องเรียน  
- ม่าเหมี่ยวตั้งใจจะเอาอะไรมาโรงเรียน
- นักเรียนคิดว่าการทำความสะอาดโรงเรียนควรเป็นหน้าที่ของใครบ้าง 

เพราะเหตุใด
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

จับขโมย
- ใครในเรื่องที่ทำของหายบ้าง มีอะไรที่หายไป 
- นักเรียนเคยมีของหายหรือไม่ / ในห้องของนักเรียนเคยมีของหายหรือไม่  

นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อของหาย
- หากมีคนกล่าวหาว่านักเรียนเป็นขโมย นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
			

ม่าเหมี่ยวป้องกันขโมย
-  คุณครูใหญ่ให้นักเรียนช่วยกันทำอะไร
				
			
ทำความสะอาดอีกแล้ว
-  คุณครูใหญ่ให้นักเรียนทำอะไร ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น
เหตุจากไฟดับ
- คุณพ่อม่าเหมี่ยวเคยบอกกับคุณครููเกี่ยวกับการบ้านไม่เสร็จเพราะอะไร
- ม่าเหมี่ยวไม่ทำการบ้านเพราะอะไร
- คุณครูเกลียดเรื่องอะไรที่สุด
- ม่าเหมี่ยวทำถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
บนบาน
- ม่าเหมี่ยวไม่อ่านหนังสือสอบไล่เพราะเหตุใด
- ถ้านักเรียนกำลังจะสอบเหมือนม่าเหมี่ยว นักเรียนจะทำอย่างไร
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พี่เลี้ยงต้นไม้
- ม่าเหมี่ยวรับอาสาทำอะไรกับเพื่อนบ้าน การอาสาของม่าเหมี่ยว
ทำให้เกิดผลตามมาอย่างไร
- นักเรียนเคยอาสาทำประโยชน์อะไรบ้าง และทำให้เกิดผลตามมาอย่างไร
หนีโรงเรียน
- เพราะเหตุใดม่าเหมี่ยวจึงไม่ไปโรงเรียน
- ใครเป็นคนชวนม่าเหมี่ยวไม่ให้ไปโรงเรียน
- ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของม่าเหมี่ยว นักเรียนจะให้คำแนะนำม่าเหมี่ยวอย่างไร
แข่งกินแตงโม
- ม่าเหมี่ยวทำอะไรในห้องก่อนไปบ้านดวงสุดา
- ส้มจุกรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่า ม่าเหมี่ยวกำลังจะโกงการแข่งขัน  
- สุดท้ายม่าเหมี่ยวทำอย่างไร เมื่อถึงเวลาแข่งขันจริง ส้มจุกรู้สึกอย่างไร
- ถ้านักเรียนเป็นม่าเหมี่ยวจะทำอย่างไร เมื่อถึงเวลาแข่งขัน
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“ให้เด็กของเรารู้ความหมายของคำว่ามีเกียรติ ….
เกียรติที่แท้จริงคือเกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง
มีคุณค่าควรแก่การยกย่องแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…”
พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”
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ใบงาน
Book Club
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ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน
ตอนที่ชอบ

เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ชื่อเรื่อง

ใครเกี่ยวข้อง

ชอบเพราะ

ไม่ชอบเพราะ
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3

ชุดกิจกรรมเลือก
เรื่องจริงผ่านตา

ชุ ด กิ จ กรรมเรื่ อ งจริ ง ผ่ า นตา เป็ น หนึ่ ง ในห้ า โครงงานที่ น ำมาใช้ ใ นการเรี ย น
การสอนโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยนำเรื่องราว เหตุการณ์
หรือสถานการณ์มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก ในการดำเนินชีวิตของเราในที่สุดแล้วล้วน
กลายเป็นเรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สร้างประสบการณ์สั่งสมอยู่ในจิตใจ
ของแต่ละคน บางครั้งก็ถูกถ่ายทอดผ่านตาด้วยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต วิทยุ หนังสือ เป็นต้น ทำให้เราสามารถนำเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านั้น
มาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตได้ เช่น ข่าวเกี่ยวกับการลอกข้อสอบในโรงเรียนทำให้
เด็กนักเรียนต้องถูกทำโทษ หรือแม้แต่ข่าวนักเรียนเก็บกระเป๋าเงินได้ที่ได้รับคำชมเชย 

เป็นต้น ซึ่งเรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี การเรียนรู้ชุด
กิจกรรมเรื่องจริงผ่านตาจะทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกจาก
กันได้ 
ชุดกิจกรรมเรื่องจริงผ่านตาจะทำให้นักเรียนผจญภัยไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่
สอดแทรกการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง พร้อมกับความสนุกสนาน ตืน่ เต้น และกระตุน้
การเรียนรู้ของนักเรียน 
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

การเรียนรู้ของนักเรียนผ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ นั้น เพื่อ
ให้นักเรียนได้ซึมซับแนวความคิดและค่านิยมที่ดี 5 ประการ เป็นการสร้างพฤติกรรม
ที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “โตไปไม่โกง” โดยใช้เรื่องราวต่างๆ ที่
ดำเนินในชีวิตประจำวันของคนเรามาเรียนรู้ 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้เรื่องราว
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่นำมาทำเป็นชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม 

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 7 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรม เจาะเวลา หาขยะ
กิจกรรมที่ 1   เรื่องเล่าจาก…ขยะ
กิจกรรมที่ 2   สร้างเมืองใหม่ สะอาดสดใส ไร้ขยะ
กิจกรรมที่ 3
สำรวจทำไม 1
กิจกรรมที่ 4
สำรวจทำไม 2
ชุดกิจกรรม โคลนนิงเด็กไทย
กิจกรรมที่ 5
สร้างโคลนนิงเด็กไทย
กิจกรรมที่ 6
แรงบันดาลใจ สร้างโคลนนิงเด็กไทย 
กิจกรรมที่ 7   การกระจายพันธุกรรมใหม่
หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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เรื่องเล่าจาก...ขยะ
จุดประสงค์	

1

กิจกรรมที่

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของความไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างความ
เสียหายและ ความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างไรบ้าง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทายว่า ขยะในประเทศไทยมีมากเท่าไร และในเขตกรุงเทพมหานครมีมากแค่ไหน (ดูในเอกสารประกอบการเรียนการสอน) และให้
นักเรียนลองคิดว่า ภายใน 1 วัน นักเรียนสร้างขยะอะไรบ้าง (กระดาษ 

ขวดน้ ำ กล่ อ งขนม เป็ น ต้ น ) และนั ก เรี ย นทิ้ ง ที่ ไ หน พร้ อ มวาดรู ป ขยะที่
นักเรียนสร้างขึ้นด้วย 
2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นครูแจกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เตรียมไว้
กลุ่มละ 1 ภาพเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. ตั้งชื่อภาพที่ได้รับ
ข. ภาพที่ได้รับสะท้อนอะไรบ้าง
ค. นักเรียนคิดว่า ภาพนี้เกิดมาจากสาเหตุใด
ง. ภาพนี้ส่งผลเสียอย่างไรบ้าง
จ. แนวทางในการแก้ไขควรทำอย่างไร
3. หลังจากนั้น นักเรียนนำเสนอผลงาน
4. ครูสรุปกิจกรรมว่า ถ้านักเรียนทุกคนไม่รับผิดชอบ จะทิ้งขยะที่ไหนก็ได้ ไม่
ใส่ ใจขยะที่ เ ห็ น รวมทั้ ง ไปทิ้ ง หน้ า บ้ า นผู้ อื่ น สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ ผู้ อื่ น 

ผลเสียที่เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะตัวนักเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสังคมส่วน
รวมด้วย ดังนั้น นักเรียนควรรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

การใส่ใจต่อปัญหา การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
79

Manual Book P4 AW_4.indd 79

10/6/11 10:56:23 AM

เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

สื่อการเรียนการสอน

1. ภาพเหตุการณ์ จำนวน 5 ภาพ
2. ใบงาน
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
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ใบงาน
แล้วเราทิ้งขยะ
ที่ไหนกันบ้างล่ะ

ลองตอบกันนะน้องๆ

เราสร้างขยะ
อะไรบ้างนี่

ลองตอบกันนะน้องๆ

ภายใน 1 วัน นักเรียนสร้างขยะอะไรกันบ้างน้า … กระดาษ กล่องขนม แก้วน้ำ ฯลฯ

ลองวาดรูปขยะกันเถอะนะ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง ขยะ

ในปีพ.ศ. 2552 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 15.11 ล้านตัน หรือ
วั น ละ 41,410 ตั น (ไม่ ร วมปริ ม าณขยะมู ล ฝอยก่ อ นนำมาทิ้ ง ถั ง ) ในเขตกรุ ง เทพ
มหานครมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 8,834 ตัน ในเขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา
ประมาณวันละ 16,368 ตัน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณวันละ 

16,208 ตัน 
สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพมหานครยังคงมีขยะมูลฝอยมากที่สุด 11,385 และ 8,834 ตันต่อวัน รองลง
มาได้ แ ก่ ภาคเหนื อ (6,436 ตั น ต่ อ วั น ) ภาคกลาง (5,273 ตั น ต่ อ วั น ) ภาคใต้ 

(5,065 ตันต่อวัน) ภาคตะวันออก (2,741 ตันต่อวัน) และภาคตะวันตก (1,676 

ตันต่อวัน)  (1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม)

ทีม่ า : http://infofile.pcd.go.th/mgt/Report_Thai2552.pdf?CFID=2635438&CFTOKEN=71006526
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เรื่องจริงผ่านตา
2 สร้างเมืองใหม่ สะอาดสดใส ไร้ขยะ
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจน
ความซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างความ
เสียหายและความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่มหรือใช้กลุ่มเดิม โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของ
ชุมชนที่นักเรียนอยู่ร่วมกัน และให้นักเรียนตั้งชื่อ “ชุมชน”  
2. จากภาพที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับชั่วโมงที่แล้ว ถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไร
กับภาพเหตุการณ์นั้นที่มีขยะเต็มไปหมด และถ้าเกิดในชุมชนของเราจะทำ
อย่างไร
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายความรู้สึกที่มีต่อภาพเหตุการณ์นั้น 
4. หลังจากนั้น ให้นักเรียนช่วยกันสร้างเมืองใหม่ สะอาดสดใส ไร้ขยะ ตาม
จินตนาการของนักเรียน พร้อมให้เหตุผลและอธิบายว่าเมืองใหม่ สะอาด
สดใส ไร้ขยะจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องทำอะไรบ้าง เช่น ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ใช้
กระดาษฟุ่มเฟือย ต้องใสใจส่วนรวม ฯลฯ
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
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6. ครูเปรียบเทียบภาพเหตุการณ์ทั้ง 2 ภาพ ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และตั้ง
คำถามว่า “เราต้องการชุมชนแบบไหน ใครควรเป็นผู้สร้าง” และ “เราจะทำ
อย่างไรเพื่อที่จะได้ชุมชนสะอาดสดใส ไร้ขยะอย่างที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้
วาดไว้” แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7. ครูสรุปกิจกรรมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่
ของสังคมเมือง เพราะทุกคนขาดจิตสาธารณะที่จะรักษาสถานที่ส่วนรวม 

ความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนสร้างความเสียหายแก่สังคม หากเราทุกคน
ช่วยกันดูแลปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ไม่มักง่าย สังคมก็จะน่าอยู่เหมือน
ชุมชนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้วาดฝันไว้ 

สื่อการเรียนการสอน

ภาพเหตุการณ์ จำนวน 5 ภาพ

85

Manual Book P4 AW_4.indd 85

10/6/11 10:57:10 AM

เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

ถ้าคุณทำถูกต้อง ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
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สำรวจทำไม 1
จุดประสงค์	

3

กิจกรรมที่

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจน
ความซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างความ
เสียหาย และความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่มหรือใช้กลุ่มเดิม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
2. ให้นักเรียนออกสำรวจภายในโรงเรียนและวาดแผนที่โรงเรียน (มีอาคารกี่
อาคาร มีโรงอาหาร มีสนามเด็กเล่น มีสนามฟุตบอล มีสระว่ายน้ำ มีห้องสมุด 

เป็นต้น) โดยสังเกตว่าสถานที่ใดบ้างที่มีขยะมาก ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส่งกลิ่นเหม็น และสร้างความรำคาญแก่นักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้
คะแนนสีสถานที่ที่สนใจ ดังนี้  
ก. สีแดง    หมายถึง พื้นที่เสี่ยง มีขยะมาก ดูแล้วไม่เรียบร้อย 

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ข. สีเหลือง หมายถึง พื้นที่เริ่มจะมีความเสี่ยง ต้องช่วยกันดูแลรักษา
ค. สีเขียว
หมายถึง พืน้ ทีป่ ลอดขยะ สะอาดสดใส และเป็นแบบอย่างได้  
3. หลังจากนั้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
ก. สถานที่ที่สำรวจเป็นอย่างไรบ้าง กลุ่มนักเรียนให้คะแนนสีสถานที่ต่าง ๆ 

อย่างไรบ้าง
ข. นักเรียนเคยใช้สถานที่เหล่านั้นหรือไม่ และเคยดูแลรักษาสถานที่เหล่านั้น
หรือไม่ เพราะเหตุใด
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

ค. ถ้าโรงเรียนมีแต่สถานทีส่ แี ดง นักเรียนคิดว่าจะอยูก่ นั ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. ให้นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรกันดี เพื่อเปลี่ยนสถานที่สีแดงให้เป็นสีเขียว 

ใครควรเป็นผู้ดูแลสถานที่เหล่านั้น และควรปฏิบัติเช่นไร
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
5. ครูสรุปกิจกรรมสำรวจทำไม 1 ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้รับทราบถึง
สถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆ ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อจะช่วยกันดูแลและ
ปรับปรุง ซึ่งการดูแลรักษาสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนนั้น เป็นการทำเพื่อ
ส่วนรวมและนักเรียนทุกคน เพราะถ้าสถานที่เรียนน่าอยู่ ดูสะอาด ไม่มีกลิ่น
ขยะเน่าเสีย นักเรียนก็จะมีสมาธิในการเรียน แต่ถ้าโรงเรียน ห้องเรียนสกปรก 

ดูไม่เป็นระเบียบ นักเรียนก็ไม่อยากเรียน การที่นักเรียนช่วยกันดูแลสถานที่
ต่างๆ ในโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของนักเรียนที่มีต่อ
โรงเรียน รวมทั้งการที่นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการทำความดี 

ผลที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น
6. ครูให้นกั เรียนทุกคนลองกลับไปสำรวจทีบ่ า้ นว่า สถานทีต่ า่ งๆ ของบ้านนักเรียน
		 อยูใ่ นคะแนนสีใดบ้าง และให้เหตุผลว่าน่าจะเกิดจากอะไร โดยวาดรูปบ้านของ
		 นักเรียนและระบายสีพื้นที่บ้านตามคะแนนสีแดง สีเหลือง และสีเขียว เพื่อ
นำเสนอผลงานในครั้งต่อไป
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สำรวจทำไม 2
จุดประสงค์	

4

กิจกรรมที่

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

การมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างความ
เสียหายและความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเลือกนักเรียนบางคนเพื่อนำเสนอผลงานหลังจากสำรวจที่บ้านว่า สถานที่
ต่างๆ ของบ้านนักเรียนอยู่ในคะแนนสีใดบ้าง และให้เหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุ
ใดบ้าง 
2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่มหรือใช้กลุ่มเดิม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำรูปภาพบ้านของแต่ละคนในกลุ่มติดในกระดาษ
แผ่นใหญ่เพื่อสร้างเป็นชุมชน 1 ชุมชน จากนั้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูป
และระบายสีชุมชนของตัวเองให้สวยงาม
4. เมื่อวาดรูปและระบายสีเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถาม
ต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของตนเองที่ไปสำรวจมาให้
เพื่อนภายในกลุ่มฟัง
		 ข. ถ้าบ้านของนักเรียนแต่ละหลังมีสแี ดงมาก นักเรียนจะมีวธิ กี ารเปลีย่ นแปลง
			 อย่างไรบ้าง
		 ค. ถ้าบ้านของนักเรียนแต่ละหลังมีสเี ขียวมาก นักเรียนมีวธิ กี ารดูแลอย่างไรบ้าง
ง. ถ้ามีแต่พื้นที่สีแดง ชุมชนจะเป็นอย่างไร 
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5. ครูสรุปกิจกรรมสำรวจทำไม 2 ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้รับทราบ
ถึงสถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านของนักเรียน อาจมีทั้งพื้นที่สีเขียว 

สีเหลือง และสีแดง เป็นผลมาจากการขาดความรับผิดชอบที่ทำให้ห้องนอน
ไม่เป็นระเบียบ หรือวางของไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งอาจก่อความเดือดร้อนแก่
คนในครอบครัวได้ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบและไม่มักง่าย 

เพราะถ้าบ้านดูสะอาด ไม่มีกลิ่นขยะเน่าเสีย ก็จะดูน่าอยู่ แต่ถ้าบ้านสกปรก 

ดูไม่เป็นระเบียบ เราก็ไม่อยากอยู่ 
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โคลนนิงเด็กไทย
จุดประสงค์	

5

กิจกรรมที่

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการกระทำสิ่งที่ดีตาม 5 สาระ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและน่ายกย่อง รวมทั้งทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข และความ
สำคัญของคนตัวเล็กๆ แต่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนๆ ละ 1 แผ่น 
2. ให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูปสัญลักษณ์ และเขียนชื่อเพื่อนตามคำสั่ง ดังนี้

แทนเพื่อนที่ซื่อสัตย์  

แทนเพื่อนที่มีความรับผิดชอบ

แทนเพื่อนที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น

แทนเพื่อนที่ใช้ชีวิตอย่างพอดี

แทนเพื่อนที่
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

แล้วเราเป็นคนแบบไหน!
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

3. หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนตัดกระดาษตามรูปสัญลักษณ์ต่างๆ และ
ระบายสีให้สวยงาม 
4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละคนนำสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เขียนชื่อ
เพื่อน นำไปให้เพื่อนคนที่นักเรียนเขียนในสัญลักษณ์นั้น พร้อมกล่าวคำชื่นชม 

“ขอขอบคุณที่ (ชื่อ) เป็นคนดี”
5. ครูถามถึงความรู้สึกของนักเรียนที่ได้รับคำชื่นชม และอธิบายว่า การทำความ
ดีไม่จำเป็นต้องเด่นต้องดังหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่การทำความดีเกิดกับเราได้ทุก
คนและเราก็ควรยกย่องคนที่ทำดี
6. หลังจากนั้น ครูแจกกระดาษแผ่นใหม่หรือใช้กระดาษเหลือใช้ก็ได้ นักเรียน
แต่ละคนจะได้ประเมินพฤติกรรมความดีของตนเอง โดยครูใช้ใบงาน 

“ประเมินความดี” และบอกนักเรียนทุกคนว่า การทำกิจกรรมนี้เป็นการดู
พฤติกรรมของตัวเอง นักเรียนควรเขียนตามความเป็นจริงเพราะจะทำให้
นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองได้ และให้นักเรียนเก็บคะแนน
ไว้กับตนเอง โดยไม่ต้องเปิดเผยให้เพื่อนๆ ดู ดังนี้ 

สื่อการเรียนการสอน

ใบงานประเมินความดี
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ใบงานประเมินความดี
ชื่อ……………………………….....................................อายุ……..................ปี ชั้น……….......….......…
โรงเรียน……………………………………...................….คะแนนรวม………………….............................
กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด
			

ไม่เคยทำเลย

ทำบ้าง

ทำบ่อย ๆ	

1. พูดความจริง ไม่โกหก
2. ไม่ลักขโมย
3. ช่วยเหลือผู้อื่น
4. ไม่รังแกเพื่อน
5. มาโรงเรียนตรงเวลา
6. เคารพกฎกติกาโรงเรียน
7. ใช้เงินอย่างประหยัด 
8. ………………...................……
9. ………………...................……
10.………………...................……
หมายเหตุ : ครูอาจให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมเพิ่มเติมด้วยตนเองได้
คะแนนในแต่ละข้อ ให้ครูบอกหลังจากที่นักเรียนทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

ไม่เคยทำเลย (0)  ทำบ้าง (1) และทำบ่อยๆ (3) คะแนนรวม ดังนี้
0 – 6 คะแนน ควรปรับปรุงพฤติกรรม
		 7 – 13 คะแนน ควรรักษาและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
14 – 21 คะแนน ทำดีมาก ทำต่อไป
กรณีที่มีการเพิ่มพฤติกรรมของนักเรียน ครูจะต้องปรับคะแนนเพิ่มเติมตามไปด้วย 

(แต่ละช่วงคะแนนควรมีระยะใกล้เคียงกัน)
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

7. ครูอธิบายความหมายของ โคลนนิง หมายถึง การคัดลอกหรือทำซ้ำ ดังนั้น 

การโคลนนิงคุณค่าความดี หมายถึง การคัดลอกหรือทำซ้ำคุณค่าความดีให้
กลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน 
8. ครูสรุปกิจกรรมว่า ใครที่ได้รับคะแนนในระดับสูงขอให้รู้ว่าเป็นคนดีที่สังคม
ต้ อ งการ จงภาคภู มิ ใจเพราะผลของการเป็ น คนดี เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ตนเองและ
ส่วนรวม เช่น การไม่พูดโกหกและพูดความจริงอยู่เสมอจะทำให้เราเป็นบุคคล
ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและน่านับถือ นักเรียนทุกคนอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆ 

แต่สามารถโคลนนิงความดีจากผู้อื่นหรือจากคนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่และครูได้ 

และสามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการทำสิ่งที่ดี เช่น ไม่โกหก ไม่ลักขโมย 

		 ไม่รงั แกคนอืน่ ไม่ใช้เงินเปลือง เป็นต้น สิง่ เหล่านีจ้ ะปลูกฝังความดี 5 ประการ
		 ให้แก่นักเรียนส่งผลทำให้สังคมมีแต่สิ่งที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบคนอื่น  
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แรงบันดาลใจ สร้างโคลนนิงเด็กไทย
จุดประสงค์

6

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการกระทำเพื่อผู้อื่นและเพื่อส่วนรวม (จิต
สาธารณะ) และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ 

แต่คนตัวเล็กๆ ก็สามารถทำสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่ได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนกิจกรรมโคลนนิงเด็กไทยว่า นักเรียนแม้เป็นคนตัวเล็กๆ แต่สามารถ
		 ทำสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่ได้ รวมทั้งหากนักเรียนทุกคนร่วมใจกันทำความดี สังคม
ของเราก็ยิ่งมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น
2. หลังจากนัน้ ครูเล่าเหตุการณ์ซงึ่ แสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนกลุม่ เล็กๆ สามารถ
ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ดังนี้ (หรือตัวอย่างอื่นที่ครูต้องการอธิบายเพิ่มเติม)
			
			
“เมื่อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987), เด็กชายวัย 9 ปี ชื่อ โรแลนด์
		 เทียนซู (Roland Tiensuu) ชาวสวีเดน ขณะกำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวการ
		 ทำลายล้างผืนป่าในประเทศคอสตาริกา ทำให้เขาสะเทือนใจมากจนกลายเป็น
		 แรงบันดาลใจที่ต้องการจะช่วยปกป้องผืนป่านั้น จึงชวนเพื่อนในห้องร่วมกัน
		 ทำขนมขาย ทำโปสการ์ด และงานฝีมือที่ทำได้เองเพื่อหาเงินซื้อผืนป่าแห่งนั้น
		 ด้วยความจริงใจและจริงจังในการทำความดีทำให้หลายฝ่ายเห็นคุณค่าและ
		 ทำให้เกิดเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผืนป่าแห่งนี้
		 ปัจจุบัน องค์กรสามารถซื้อผืนป่าได้ 25,000 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ
		 100 เอเคอร์ หรือ 10,000 ตารางเมตร) สามารถช่วยลดการทำลายป่าและ
		 เพิ่มพื้นที่โอโซนให้กับโลกได้อีกด้วย”
		 ที่มา : http://www.goldmanprize.org/node/117
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“เหตุการณ์ที่โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
		 ที่ี น.ส.อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียน นำ ด.ญ.ศุภนิดา ไชยรัตน์ อายุ
		 8 ขวบ นักเรียนชั้น ป.3/6 ด.ช.กรกช อรุณ อายุ 6 ขวบ นักเรียนโรงเรียน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ชั้นอนุบาล 3 และ ด.ญ.ชลธิชา เข็มเพชร อายุ
7 ขวบ นักเรียนโรงเรียนวัดท่าช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มาเที่ยวช่วงปิดเทอมที่
อำเภอสัตหีบ ซึ่งหนูน้อยทั้ง 3 คนเก็บกระเป๋าเงินได้ที่ชายทะเลหาดดงตาล
กองเรือยุทธการ จากนั้นมอบให้เรือเอกเจริญ เงินสุทธิ ทหารเรือพื้นที่สัตหีบ
ซึ่งเป็นน้าชายของเด็กๆ ตามหาเจ้าของ โดยในกระเป๋ามีเงินสด 10,000 บาท
และเอกสารอีกหลายรายการ กระทั่งพบเจ้าของ คือ นางทัศนีย์ซึ่งนางทัศนีย์
รู้สึกประทับใจที่เด็กๆ ทั้ง 3 คน และเรือเอกเจริญเป็นคนมีคุณธรรมและเป็น
แบบอย่างทีด่ ี นำเด็กๆ ตามหาเจ้าของกระเป๋าเงินจนพบ นอกจากนี้ น.ส.อารีย์
ได้ทำหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กผ่านโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่นๆ ต่อไป”
ที่มา : http://www.konseo.com/board_view2140-10.
			
html#ixzz1LpCAt6ch
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“เหตุการณ์การช่วยเหลือน้องชายของเด็กชายจักรกฤษ ชูศรี วัย
		 11 ปี แห่งอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ผู้มีความกล้าหาญช่วยเหลือนำน้อง
		 ชายวัย 2 ปี ออกมาจากภัยโคลนถล่มทับหมูบ่ า้ นทีท่ ำให้คนอืน่ ๆ ในครอบครัว
		 ต้องเสียชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูศรี ควร
		 ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น “ยุ ว ชนคนกล้ า แห่ ง เขาพนมเบญจา” เนื่ อ งจาก
		 เป็นเด็กที่มีความกล้าหาญ และสามารถแก้ปัญหาวิกฤตในการเข้าไปช่วย
		 เหลือน้องของตนเองให้รอดชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มบ้านเรือนออกมาได้
		 โดยไม่ได้แสดงความหดหู่ หรือท้อแท้อย่างใด แต่กลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
		 อย่างน่าชื่นชม พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มอบโล่
		 ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 575,000 บาท แก่ ด.ช.
		 จักรกฤษณ์ เพื่อนำไปศึกษาเล่าเรียนต่อไป”
		 ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 10-16 มิถุนายน 2554
		 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1608 และ http://media.thaigov.go.th
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3. เมื่อครูเล่าเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนลงในกระดาษ
ดังนี้
ก. เหตุการณ์ที่ได้ฟังมีเรื่องอะไรบ้าง และเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ข. ผลที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
ค. รู้สึกอย่างไรกับการกระทำของบุคคลเหล่านั้นบ้าง 
ง. ถ้าเด็กเหล่านั้น ไม่ทำสิ่งที่ควรทำ (ไม่ช่วยเหลือพื้นป่า ไม่คืนกระเป๋า
ไม่ช่วยน้อง) จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าเป็นเช่นนั้น นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
จ. ให้นักเรียนคิดว่าจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนได้บ้าง 

คนละ 1 อย่าง (สามารถทำได้ภายในโรงเรียนหรือบริเวณรอบข้างโรงเรียน 

เช่น เก็บขยะภายในโรงเรียน สอนน้องทำการบ้านหลังเลิกเรียน เป็นต้น 

พร้อมวาดภาพเรื่องราวที่นักเรียนทำกิจกรรมนั้น และบอกถึงแรงบันดาลใจ
ในการทำความดีนั้น) 
4. ครูเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน
โดยแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม 
5. นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกิจกรรมของตนเองภายในกลุ่ม และเลือกกิจกรรม
ที่น่าสนใจเพื่อทำร่วมกัน 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และเลือกทำกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำร่วมกัน (อาจจะเลือกเพียง 1 กิจกรรมทำทั้งห้องก็ได้) 

ในครั้งต่อไป หรือหากมีเวลาก็สามารถทำได้เลย
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กระจายพันธุกรรมใหม่
จุดประสงค์	

7

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการทำสิ่งที่ดีของคนตัวเล็กๆ แต่เป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนกิจกรรม แรงบันดาลใจ สร้างโคลนนิงเด็กไทย ทีน่ กั เรียนแต่ละกลุม่
		 ได้คิดสิ่งที่ดีเพื่อโรงเรียน เป็นการทำเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำกิจกรรมกันใน
ครั้งนี้ (ถ้าทำแล้วให้ข้ามไปที่ข้อ 5)
2. ครูให้นักเรียนกำหนดเงื่อนไขในการทำกิจกรรม เช่น ระยะเวลา การจดบันทึก 

การนำเสนอ เป็นต้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการทำกิจกรรม
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่นักเรียนกำหนด
4. หลังจากทำเสร็จเรียบร้อย ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน และครู
ถามถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม รวมทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้น
5. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม เพื่อสร้างมนุษย์พันธุกรรมใหม่ที่สามารถทำเพื่อ
ส่วนรวม มนุษย์พันธุกรรมใหม่นี้มีลักษณะอย่างไร พร้อมวาดรูปมนุษย์
พันธุกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างสังคมส่วนรวมได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ไม่มีการ
โกงกินบ้านเมือง
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
7. ครูให้นักเรียนช่วยกันเลือกมนุษย์พันธุกรรมใหม่ที่น่าสนใจที่สุดเพียง 1 ภาพ 

โดยเขียนชื่อนักเรียนทุกคนในกลุ่ม โรงเรียน และที่อยู่โรงเรียน ส่งไปที่
าสังคม
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประช
ร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต 10240
ม
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กท good.org
ing
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.grow ไป
ื่นต่อ
เพื่อกระจายพันธุกรรมใหม่ให้ผู้อ
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

กิจกรรมเสริมในคาบ Homeroom
จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างพื้นที่การทำความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียน  
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

ในคาบ Homeroom ครูสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมในหลักสูตร “โตไป
ไม่โกง” ได้ เพื่อเป็นการฝึกการทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นและสังคม ฝึกความเสียสละ การ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และการเคารพผูอ้ นื่ โดยฝึกให้นกั เรียนทำกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ 

เช่น ช่วยสอนการบ้านเพื่อน การอาสาเก็บขยะยามเช้า การอาสาอ่านข่าวประจำวัน 

เป็นต้น 
ในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจจะให้นักเรียนเวียนกันทำวันละ 1 คนก็ได้ 

เช่น การอาสาอ่านข่าวประจำวัน การช่วยสอนเพื่อน ฯลฯ ซึ่งครูควรดูความสามารถ
ของนักเรียนแต่ละคนว่า มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เพื่อจะไม่ทำให้นักเรียนรู้สึก
อึดอัดใจในการทำกิจกรรมนั้น
ครู ส ามารถให้ นั ก เรี ย นทำเป็ น กลุ่ ม หรื อ คนเดี ย วก็ ไ ด้ ต ามกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย น
ต้องการจะทำ โดยครูอาจจะขอความคิดเห็นจากนักเรียนว่า “เราจะทำอะไรกันดี ใน
คาบนี้” หรือขออาสาสมัครในการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มิใช่ว่านักเรียนทุกคนต้องการ
จะทำกิจกรรม แต่การทำกิจกรรมควรเกิดจากความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน
ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้สึกดีๆ ด้วยความเต็มใจ อันจะทำให้นักเรียนรู้สึก
ฝังจิตฝังใจตลอดไป
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กิจกรรมเสริม ชมรมโตไปไม่โกง
จุดประสงค์	

1. เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนคิดดี ทำดี เพื่อสังคม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูจัดประชุมนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันเพื่อปรึกษาการจัดตั้งชมรม 

“โตไปไม่โกง” (หรือสอบถามนักเรียนแต่ละห้องก่อน)
2. ครูชี้แจงรายละเอียดของการจัดตั้งชมรม ดังนี้
ก. ครูอธิบายว่าการจัดตั้งชมรมเพื่อให้นักเรียนได้มีช่องทางในการรวมพลัง
ทำความดี ฝึกการทำเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคม 
ข. การเข้าชมรมของนักเรียนเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ โดย
แต่ละชั้นจะมี 1 ชมรม
ค. คณะกรรมการซึ่งเป็นกำลังหลักในการประสานงานได้มาจากตัวแทนของ
นักเรียนในแต่ละห้องๆ ละ 2 คน
ง. การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมี
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จ. ตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินการได้ เช่น กิจกรรมเก็บขยะ
รอบโรงเรียนในวันพุธ (ตอนกลางวัน) กิจกรรมอาสาช่วยสอนหนังสือน้อง
ในวันศุกร์ (ตอนเย็น) กิจกรรมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่
			 ขาดแคลน หรือกิจกรรมช่วยครูพาน้องข้ามถนนในตอนเช้า เป็นต้น รวมทัง้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การทำความดีของนักเรียนในโรงเรียน 
ฉ. กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ช มรมจะปฏิ บั ติ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สมาชิกทุกคนก่อน
ช. ชมรมอาจจัดทำกล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่าต้องการทำอะไรเพื่อโรงเรียนและสังคมบ้าง
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

3. ครูสรุปผลการตัดสินใจของนักเรียนในการจัดตั้งชมรม “โตไปไม่โกง” 

(ดูความพร้อมของนักเรียนและครูด้วย)
4. หลังจากนั้น ครูจัดหาสถานที่ให้นักเรียนใช้เป็นที่ตั้งชมรม และทำการตาม
ขั้นตอน 
5. ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งชมรม และเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
รู้จักทำความดีเพื่อสังคม โดยอาจจะทำทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม เช่ น รู้ สึ ก
อย่างไรบ้างกับกิจกรรมที่ทำ จะทำต่อไปหรือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ 
6. ครูให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกและคณะกรรมการสรุปบทเรียนที่ได้รับจากชมรม 

(ครั้งสุดท้ายในการทำกิจกรรม)
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4

ชุดกิจกรรมเลือก
ชีวิตพอดี มีความพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างมีสติ รอบคอบ ไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น จึงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนควร
เรียนรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุในสังคมที่เขาจะต้องไปเผชิญในอนาคต ในหลักสูตร
“โตไปไม่โกง” คณะผู้จัดทำได้บรรจุเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียงให้เป็นหนึ่งในสาระ
หลัก โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของความ
พอดีและพอเพียง
ชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมที่มีหลักคิดในการดำเนิน
กิจกรรมบนพื้นฐานความพอดี คือ ให้เดินทางสายกลางทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน 

การใช้เวลาว่าง และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และสามารถยับยั้งชั่งใจและสร้างความรู้สึก 

“พอ” ให้แก่ตนเอง และรู้คุณค่าของสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว
แล้ว การละโมบโลภมากในสิ่งของของผู้อื่นจะไม่เกิดขึ้น จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วย
ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนจะได้เรียน
รู้จากชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง คือ ความสุขที่เกิดได้จากการที่เราทำความ
ดี รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

ชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง ยังได้สอดแทรกและผสมผสานคุณค่า
ความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ 

และการเป็ น อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง ไว้ ใ นชุ ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะของการเป็นคนดีผ่านการเล่นเกม กรณีศึกษา ศิลปะ และบทบาทสมมติ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยผ่าน
กระบวนการทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะที่นักเรียนจะต้องใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กมี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ชุดกิจกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ซึ่งคณะผู้จัด
ทำมีความมุ่งหวังว่า นักเรียนจะสามารถนำแนวคิดเรื่องชีวิตพอดี มีความพอเพียงและ
คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาปรับใช้และสร้างเป็น
พฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “โตไปไม่โกง” ต่อไป

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
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การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรม พอดี พอดี
กิจกรรมที่ 1
พอดี พอดี 
กิจกรรมที่ 2
นาฬิกาชีวิต
กิจกรรมที่ 3
ละครพอดี พอดี 
กิจกรรมที่ 4
คุณพอเพียง
ชุดกิจกรรม เท่าทัน “ฟุ่มเฟือย”
กิจกรรมที่ 5
เท่าทันฟุ่มเฟือย 1
กิจกรรมที่ 6
เท่าทันฟุ่มเฟือย 2
กิจกรรมที่ 7
เท่าทันฟุ่มเฟือย 3
กิจกรรมที่ 8
เท่าทันฟุ่มเฟือย 4
หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
1 พอดี พอดี
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียง มีเหตุมีผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ตนเองได้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของตนเองและ
ครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน
2. ครูบอกกติกาว่า ภายในเวลา 1 นาที ให้นักเรียนตักลูกปัดใส่กระป๋องให้มาก
ที่สุด โดยแต่ละกลุ่มยืนต่อกัน ให้ใช้ช้อนตักลูกปัด แล้วส่งต่อให้คนถัดไปจนถึง
คนสุดท้ายเทลูกปัดลงกระป๋อง หากกลุ่มไหนทำลูกปัดตก ต้องกลับมาเริ่มต้น
ใหม่ เมื่อหมดเวลา กลุ่มไหนตักลูกปัดใส่กระป๋องได้มากที่สุด กลุ่มนั้นชนะ
		 หมายเหตุ ห้ามใช้มือประคองช้อน
3. เมื่อได้ผู้ชนะแล้ว ครูอธิบายว่า เกมนี้เป็นเกมที่แสดงให้เห็นการจัดสรรให้พอดี 

โดยใช้ลูกปัดเป็นตัวแทนความพอดี ลูกปัดที่ตกลงบนพื้น คือ ลูกปัดที่เกิน
พอดีของเรา หรือบางกลุ่มที่เหลือลูกปัดไปใส่ในกระป๋องน้อยถึงแม้จะไม่ทำ
ตกเลย เปรียบเหมือนการที่เราลงแรงน้อยเกินไป ผลที่ออกมาก็ยังไม่พอดี 

ส่วนกลุ่มที่มีลูกปัดเหลือมาก อาจเป็นเพราะว่า วิธีการที่เลือกใช้นั้นพอดี 

คือ สามารถตักลูกปัดได้ในปริมาณที่พอดี ไม่หกตกหล่น มีการวางแผนที่ดี 

เปรียบเสมือนมีภูมิคุ้มกันที่ดี จึงได้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่า
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4. ครูชวนคุยเรื่องความพอดีในชีวิตประจำวันว่า มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่นักเรียน
คิดว่า ตนเองได้กระทำอย่างพอดี ไม่ขาด ไม่เกิน จนทำให้ตนเองเดือดร้อน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตพอดี 

มีความพอเพียง ครูแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้ทุกคนคิดสาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมต่างๆ ที่อยู่ในใบงาน พร้อมตั้งคำถาม ดังนี้
ก. ถ้าหากนักเรียนทำพฤติกรรมที่อยู่ในใบงาน กิจกรรม พอดี พอดี 1 จะเกิด
อะไรขึ้น เป็นผลดีหรือผลเสียต่อการดำรงชีวิตของนักเรียน อธิบายพร้อม
ให้เหตุผลประกอบ
5. ให้นกั เรียนคิดพฤติกรรมเพิม่ เติมจากใบงาน และอภิปรายร่วมกันว่าพฤติกรรม
		 ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
6. ครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำพฤติกรรมที่ได้มีการเสนอขึ้นมา 

แสดงละครใบ้ให้เพื่อนในห้องช่วยกันทายว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น เป็น
พฤติกรรมอะไร
7. ครูให้นักเรียนจับสลากเลือกพฤติกรรมที่จะใช้แสดงละครใบ้

สื่อการเรียนการสอน

1. ลูกปัด 5 สี หรือใช้เมล็ดถั่วชนิดต่างๆ 
2. ใบงาน กิจกรรม พอดี พอดี 
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ใบงาน

กิจกรรม พอดี พอดี
ให้นักเรียนเติมสาเหตุของพฤติกรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขจากการ
ปฏิบัติพฤติกรรม
พฤติกรรมที่ไม่พอดี

ผลกระทบ

วิธีแก้ไข

ตื่นสาย
ไม่รับประทานผัก/ผลไม้
คุยโทรศัพท์มากเกินไป
ดูโทรทัศน์มากเกินไป
เล่นเกม/อินเทอร์เน็ตทัง้ วัน
ไม่ออกกำลังกาย
ฟังเพลง/วิทยุมากเกินไป
รับประทานขนมหวาน/
น้ำอัดลมมากเกินไป
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
นาฬิกาชีวิต 2
ชีวิตดี มีความพอเพียง

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียง และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนกิจกรรมภายใน 24 ชั่วโมงและจำนวนเวลาที่ใช้ไป
ในแต่ละกิจกรรม เช่น เข้านอน ตั้งแต่เวลา ......ถึง......น. เป็นเวลา...... 

ชั่วโมง
2. ครูให้นักเรียนวาดรูปวงกลม  แล้วแบ่งวงกลมออกเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วน
เท่ากับ 6 ชั่วโมง เช่น ช่องแรกขวามือบน แทนเวลา 24.01 – 06.00 น. 

ช่องล่างขวามือ แทนเวลา 06.01 – 12.00 น. ช่ อ งล่ า งซ้ า ย แทนเวลา 

12.01 – 18.00 น. ช่องบนซ้าย แทนเวลา 18.01 – 24.00 น. เป็นต้น
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มาใส่นาฬิกาชีวิตของตนเอง 

เพื่อดูว่าในแต่ละวัน นักเรียนใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างไร โดยให้ลากเส้น
แบ่งช่วงเวลา โดยใส่กิจกรรมและเวลากำกับ สามารถระบายสีกำกับ  
4. ครูอธิบายเรื่องของการใช้เวลาว่า การให้ความสำคัญหรือการจัดลำดับความ
สำคัญในแต่ละกิจกรรมของแต่ละบุคคลนั้น แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ 

สามารถเทียบชั่วโมงได้ แต่ต้องดูที่ศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้น ในการใช้
เวลาแต่ละกิจกรรม นักเรียนต้องจัดลำดับความสำคัญของตนเองให้ถูกต้อง
ว่า เรื่องใดคือเรื่องที่นักเรียนต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ไม่ควรทุ่มเทเวลาให้
แก่อะไรหรือละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทุกคนต้อง
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น ในฐานะที่เป็นนักเรียน ควรให้
ความสำคัญแก่เรื่องการเรียนหนังสือ ในฐานะที่เป็นบุตร ควรช่วยเหลือพ่อแม่
ทำงานบ้าน เป็นต้น
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
3 ละครพอดี พอดี
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียง และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุม่ ให้แสดงละครเกีย่ วกับชีวติ พอดี มีความพอเพียง 

โดยแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมดังนี้ 
ก. คุณไม่พอเพียง คือ คนที่มีพฤติกรรมที่ทำอะไรไม่พอดี เช่น ง่วงนอนตลอด
เวลา ไม่ส่งการบ้าน รับประทานแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ ตื่นสาย คุย
โทรศัพท์มากเกินไป ดูโทรทัศน์มากเกินไป เป็นต้น 
ข. คุณพอเพียง คือ คนที่สามารถจัดสรรเวลาได้พอดีในทุกๆ กิจกรรม เป็น
ตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ เรียนหนังสือดี ส่งการบ้านตรงเวลา ผลการเรียนเป็น
ที่น่าพอใจ เล่นกีฬาเก่ง มีน้ำใจให้ผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อน เป็นต้น
2. นักเรียนสามารถเลือกเป็นคุณไม่พอเพียงหรือคุณพอเพียงได้ ในการสร้างเรื่อง
สำหรับเล่นละครนั้น นักเรียนต้องใช้คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” รวมเข้าไปในละครด้วย แต่ละกลุ่มมีเวลาในการ
แสดง 5 นาที  
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” ว่าประกอบด้วยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 

ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
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4. ครูให้นักเรียนออกมาแสดงละคร พอดี พอดี 
5. เมื่อแสดงละครเสร็จ ให้นักเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมจากละคร โดยมี
แนวคำถามดังนี้
ก. จากการแสดงละคร มีพฤติกรรมอะไรบ้าง
ข. จากพฤติกรรมของตัวละคร นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมแบบใดควรได้รับการ
ปรับปรุงและแก้ไข เพราะเหตุใด 
ค. นักเรียนคิดว่า จะนำแนวคิดในการดำเนินชีวิตพอดี มีความพอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ง. นักเรียนคิดว่า แนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียงนั้น มีประโยชน์สำหรับ
นักเรียนและครอบครัวหรือไม่ อย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คุณค่าความดี

ความหมาย

การนำไปใช้

1.ความซื่อสัตย์สุจริต  
 การยึดมั่นในความสัตย์จริง
และในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มี
ความซื่อตรง และมีเจตนาที่
บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง

• พูดความจริง
• ไม่ลักขโมย
• ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ทำตามสัญญา
• ตรงไปตรงมา
• กล้าเปิดเผยความจริง
• รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวส่วนรวม

2.การมีจิตสาธารณะ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 
มีความตระหนักรู้และคำนึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิด
ชอบต่อตัวเองในการกระทำ
ใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อส่วนรวม และพร้อม
ที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม

•
•
•
•
•

ร่วมดูแลสังคม
รับผิดชอบส่วนรวม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว

3. ความเป็นธรรม
ทางสังคม  

•
•
•
•
•
•

นึกถึงใจเขาใจเรา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น
กตัญญูอย่างมีเหตุผล
คำนึงถึงความยุติธรรม
โดยตลอด

การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน และ
อย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
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คุณค่าความดี

ความหมาย

การนำไปใช้

4.การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ

การมีจิตสำนึกในบทบาทและ
หน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพ
กฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจ
สอบการกระทำได้เสมอ 

หากมีการกระทำผิดก็พร้อม
ที่จะยอมรับและแก้ไข
ในสิ่งที่ผิด

• ทำหน้าที่ของตัวเอง
ให้ดีที่สุด
• มีระเบียบวินัย 
• เคารพกติกา
• รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ 

กล้ายอมรับผิดและ
รับการลงโทษ
• รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ 

แก้ไขในสิ่งผิด
• กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

5.การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง

การดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่
ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ
และต้องไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น

• รู้จักความเพียงพอ 

ความพอดี
• มีความอดทนอดกลั้น
• รู้จักบังคับตัวเอง 
• ไม่กลัวความยากลำบาก
• ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้ว
หรือสุดโต่ง
• มีสติและเหตุผล
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
4 คุณพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียง และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนช่วยกันวาดรูปและตัดกระดาษเพื่อสร้างคุณพอเพียงตามแบบที่
ให้ ม า โดยขนาดของคุ ณ พอเพี ย งนั้ น ควรมี พื้ น ที่ ที่ จ ะให้ นั ก เรี ย นทั้ ง ห้ อ ง
สามารถนำกระดาษไปติดได้

หมายเหตุ : รู ป แบบและขนาดสามารถปรั บ ได้ ต ามความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและความต้องการของผู้เรียน
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2. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน
โครงงาน พอดี พอดี 
3. ให้นักเรียนนำกระดาษที่เขียนแล้ว มาติดบนตัวคุณพอเพียงทีละคน พร้อม
บอกสิ่งที่ตนเองประทับใจ
4. ครูสรุป กิจกรรมพอดี พอดี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนคิดในเรื่องการ
ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความพอดีในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน 

เล่น ช่วยงานบ้าน การบริโภค การใช้จ่าย ฯลฯ ทุกพฤติกรรมของชีวิตมนุษย์
คนหนึ่งต้องมีความพอดี ไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป ไม่เบียดเบียน
ตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อน 
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
5 เท่าทันฟุ่มเฟือย 1
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์

ให้นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่แสดงถึงความฟุ่มเฟือย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มคิดว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
ฟุ่มเฟือย กลุ่มละ 5 อย่าง ให้เวลาคิด 10 นาที
2. จากนั้นครูแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 5 แผ่น ให้เขียนพฤติกรรมที่
แสดงถึงความฟุ่มเฟือยลงในกระดาษ 1 แผ่นต่อ 1 พฤติกรรม
3. ครูให้แต่ละกลุ่มเอากระดาษที่เขียนพฤติกรรมที่แสดงถึงความฟุ่มเฟือยออก
มาติดที่กระดานดำ ครูให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมที่ติดบนกระดาน พร้อมกับ
ตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดพฤติกรรมเหล่านี้จึงแสดงถึงความฟุ่มเฟือย พร้อม
บอกเหตุผล
4. ครูสรุปว่า พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความฟุม่ เฟือยนัน้ เป็นพฤติกรรมทีเ่ ราแสดงออก
ในเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัว หรือมีสิ่งของที่เกินความจำเป็น เช่น ต้องซื้อ
กระเป๋านักเรียนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเทอม ซื้อกล่องดินสอใหม่ เมื่อมีตัวการ์ตูน
ออกใหม่ หรือซื้อขนมที่เห็นในโทรทัศน์ เพื่อให้ได้ของแถม หรือต้องมีปากกา
หลายๆ ด้ามเกินความจำเป็นในการใช้ เป็นการทำให้เราต้องดำเนินชีวิตด้วย
ความเดือดร้อน  หรือเราสามารถนำเงินไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่า
5. ให้นักเรียนเขียนบันทึกว่าเรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้

118

Manual Book P4 AW_4.indd 118

10/6/11 11:00:11 AM

เท่าทันฟุ่มเฟือย 2
จุดประสงค์

6

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 
2. ครูอ่านกรณีศึกษาให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองว่า
ก. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเด็กหญิงจ๊ะจ๋า เพราะเหตุใด
ข. ถ้านักเรียนเป็นเด็กหญิงจ๊ะจ๋า นักเรียนจะทำอย่างไร
ค. หากนักเรียนเป็นเพื่อนกับเด็กหญิงจ๊ะจ๋า นักเรียนจะแนะนำเด็กหญิงจ๊ะจ๋า
อย่างไร
ง. หากนักเรียนเป็นพ่อแม่ของเด็กหญิงจ๊ะจ๋า นักเรียนจะแนะนำเด็กหญิงจ๊ะจ๋า
อย่างไร
จ. นอกจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างคุ้มค่าแล้ว นักเรียนคิดว่า เราสามารถ
ใช้สิ่งของอะไรได้อย่างคุ้มค่า
3. ครูแสดงภาพหลอดยาสีฟนั ของในหลวงให้นกั เรียนดู ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วย
กันคิดว่ารูส้ กึ อย่างไรกับภาพดังกล่าว ให้เวลา 5 นาที เขียนสิง่ ทีร่ ะดมสมองได้ 

ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าห้อง
4. ครูถามว่ามีนักเรียนคนใดหรือที่บ้านเคยใช้หรือทำเหมือนกับในรูปภาพบ้าง 

เพราะเหตุใด
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

5. ให้นักเรียนระดมสมองว่า มีสิ่งของอะไรบ้างที่นักเรียนใช้จนคุ้มค่า เช่น เสื้อผ้า
ใส่จนคับ ดินสอใช้จนสั้นจับไม่ได้ สมุดใช้จนหมดเล่ม ยาสระผมเมื่อใกล้หมด
คว่ำขวดลงหรือเติมน้ำเข้าไป 
6. ครูสรุปบทเรียนเรื่องการใช้ของอย่างรู้คุณค่าและประหยัด

สื่อการเรียนการสอน

1. กรณีศึกษาเด็กหญิงจ๊ะจ๋า
2. ภาพหลอดยาสีฟัน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กรณีศึกษา

เด็กหญิงจ๊ะจ๋า
“แม่เจี๊ยบ พ่อโจคะ หนูจ๊ะจ๋าอยากได้มือถือใหม่คะ”
หนูจ๊ะจ๋าพูดขึ้นระหว่างที่ทานข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก 

แม่เจี๊ยบกับพ่อโจทำหน้าแปลกใจ พร้อมกับถามขึ้นว่า 
“ทำไมล่ะลูก หนูจ๊ะจ๋าก็มีมือถือใช้อยู่แล้ว” หนูจ๊ะจ๋าทำหน้าไม่พอใจ 
“ก็หนูอยากได้เครื่องใหม่นี่คะ หนูเห็นของอุ๋งอิ๋งคะ รุ่นใหม่เอี่ยมเลยคะ
เป็นจอสี ถ่ายรูปก็ชัดมากกว่าของหนูอีก สวยกว่าของหนูอีกคะ”
พ่อโจจึงหันถามต่อว่า 
“หนูจ๊ะจ๋า หนูลองบอกพ่อซิว่า ประโยชน์ของมือถือมันคืออะไร
ไหนหนูลองอธิบายให้พ่อฟังซิจ๊ะ”
หนูจ๊ะจ๋านั่งนิ่งก้มหน้า  แม่เจี๊ยบพูดเสริมขึ้นมาว่า 
“ไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่อยากซื้อให้หนูจ๊ะจ๋านะจ๊ะ เพราะทุกวันนี้ที่พ่อกับแม่
ทำงานหนัก ก็เพื่อเก็บเงินไว้ให้หนูจ๊ะจ๋าได้เรียนสูงๆ แต่แม่เจี๊ยบอยากให้หนู
จ๊ะจ๋าไปลองคิดดูอีกทีว่า มือถือใหม่ที่หนูจ๊ะจ๋าอยากได้ มันมีความจำเป็น
กับลูกจริงๆ ไหม แล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่อีกที ตอนนี้เรามาทานข้าวกันต่อ
เถอะนะจ๊ะ อาหารเย็นหมดแล้วจ๊ะ”
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ภาพหลอดยาสีพระทนต์
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
เท่าทันฟุ่มเฟือย 3 7
ชีวิตดี มีความพอเพียง

กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพือ่ ให้นกั เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าและแนวทางการใช้ของส่วนรวม
และสามารถนำแนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยครูให้แต่ละกลุ่มออกไปสำรวจอุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรภายในโรงเรียนที่มีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง ไม่เห็นคุณค่า 

และไม่รับผิดชอบต่อส่วนร่วม ภายในเวลา 10 นาที 
2. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ เช่น ก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิท ทำให้โรงเรียนต้องเสียค่า
ประปาไปโดยไม่จำเป็น ไม่ปิดไฟ เวลาที่ออกนอกห้องไปแล้ว 
3. เมื่อกลับเข้ามาแล้ว ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนสภาพอุปกรณ์หรือทรัพยากรภายใน
โรงเรียนว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีอะไรทีค่ วรแก้ไขหรือปรับปรุง พร้อมวาดภาพ
		 ประกอบการรายงานหรือปรับปรุง ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับ
วาดภาพประกอบการรายงาน
4. ครูสรุปว่า หากเราช่วยกันรักษาของส่วนรวมโดยการใช้อย่างถูกวิธี ไม่ทำลาย 

สิ่งของเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราตราบอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัด ค่า
ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว และยังมีจิตสาธารณะในการใช้สิ่งของรวม
กับผูอ้ นื่ และกระทำอย่างรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ่ โรงเรียนในการ
ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ ในระดับ
ประเทศ ยังมีการรณรงค์ลดใช้พลังงานต่างๆ เช่น กิจกรรรมรณรงค์ปิดไฟ
เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยให้ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ตั้งแต่เวลา 20.00 น.– 21.00น.
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
8 เท่าทันฟุ่มเฟือย 4
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพือ่ ให้นกั เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าและแนวทางการใช้ของส่วนรวม 

และสามารถนำแนวคิดชีวิตพอดี มีความพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนคิดต่อจากชั่วโมงที่แล้วว่า นอกจากของส่วนรวมที่อยู่ในโรงเรียน
แล้ว ของส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกับคนในครอบครัวมีอะไรบ้างที่ทุกคนใช้
กันอย่างฟุ่มเฟือย และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาแนวทางในการประหยัด
2. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมในแนวทางประหยัดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนว่า 

มีวธิ กี ารประหยัดที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วย
ครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. ครูสรุปว่า ของส่วนรวมนั้น ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ของ
ส่วนรวมยังมีอยู่ในครัวเรือนของนักเรียนด้วย เช่น สบู่ ยาสระผม การใช้ไฟฟ้า 

น้ำประปาของแต่ละคน ดังนั้น เราต้องมีการปรับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิด
การสิ้นเปลืองภายในครอบครัว เช่น เมื่อปิดโทรทัศน์ให้ดึงปลั๊กออก ปิดน้ำ
ให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาแปรงฟัน ซึ่งหากมีการปรับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ 

ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยของครอบครัวจะลดลง 
5. จากที่เรียนกิจกรรมฟุ่มเฟือย 3-4 ครูให้แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบรณรงค์ให้ทุก
คนในโรงเรียนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงาน หรือแนวทางการใช้ของส่วน
รวมร่วมกัน เช่น ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ เป็นต้น
6. ครูอาจใช้หลักการประหยัดพลังงานที่แนบมาในเอกสารประกอบการเรียน
การสอนมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แนวทางในการประหยัดพลังงานสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังตัวอย่างการ
รวบรวมการประหยัดพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง  ดังนี้ 

วิธีประหยัดไฟฟ้า
1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการ
ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุก
ครั้ ง ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ หากมี อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เบอร์ 5 ต้ อ งเลื อ กใช้ เ บอร์ 5
3. ควรปลูกต้นไม้เพือ่ ช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพือ่ เครือ่ งปรับอากาศ
		 จะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
4. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทำให้
บ้านเย็น ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป
5. ในสำนักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น 

ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้
6. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ 

มักเสียง่าย ทำให้สิ้นเปลือง
7. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้
หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
8. ปิดตู้เย็นให้สนิท ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลัง
ตู้เย็นสม่ำเสมอ เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักและเปลืองไฟ
9. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงาน
เพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น
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10.ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทำให้ความเย็น
รั่วออกมาได้ ทำให้สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จำเป็น
11. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความ
จำเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.
12. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยัง
สามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า
13. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีด
บ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก
14. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้น
เปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย
15. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกิน
ความจำเป็น เพราะเปลืองไฟ ทำให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย
16. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่ดู
คนละเครื่อง คนละห้อง เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
17. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดตัง้
วาล์วนิรภัย (Safety Valve) เพื่อความปลอดภัยด้วย
18. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะ
ความร้อนที่เตาจะร้อนต่ออีกอย่างน้อย 5 นาทีเพียงพอที่จะทำให้อาหาร
สุกได้
19. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทำงานตลอดเวลา ทำให้สิ้น
เปลืองไฟเกินความจำเป็น
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วิธีประหยัดน้ำ
20. ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ
อย่างเปล่าประโยชน์
21. ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และ
ถูสบูต่ อนอาบน้ำ เพราะจะสูญน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร
22. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลา
มากกว่าการใช้สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่า
การล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
23. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอด
เวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ำไว้ในกาละมัง
24. ตรวจสอบท่อน้ำรัว่ ภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจาก
		 ที่ทุกคนเข้านอน (หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง จดหมายเลข
วัดน้ำไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมา
ตรวจซ่อมได้เลย)
25. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ 

เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้าง
ด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50
26. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพัก
น้ำ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบ
จัดการซ่อมได้เลย
27. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้
สูญเสียน้ำจากการชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ
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28. ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รด
ตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ำกว่าช่วยให้ประหยัดน้ำ
29. อย่าทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้
ชำระพื้นผิว ใช้ชำระความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก
30. ควรใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริการน้ำดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มริน
น้ำดื่มเอง และควรดื่มให้หมดทุกครั้ง
31. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่
ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ

32. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึก
เสมอว่า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป
33. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ 

เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต
34. รูจ้ กั แยกแยะประเภทขยะ เพือ่ ช่วยลดขัน้ ตอน และลดพลังงานในการทำลาย
ขยะ และทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด
35. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไร
อย่างอื่น ใช้ซ้ำทุกครั้งถ้าทำได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต
36. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ลิฟท์ จำไว้เสมอว่าการกดลิฟท์
แต่ละครั้ง สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท
37. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการผลิ ต ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ้ น เปลื อ ง เพิ่ ม ปริ ม าณขยะ เปลื อ ง
พลังงานในการกำจัดขยะ
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38. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทำลาย เช่น โฟม หรือ
พลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนำไป
ผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)
39. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการนำ
มาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดย
จัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน
40. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน ที่รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
41. กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อ
เลิกใช้แล้ว
เอกสารอ้างอิง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 108 วิธี
ประหยัดพลังงาน
http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html.
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5  

ชุดกิจกรรมเลือก
มิวสิกคลับ

ดนตรีหรือบทเพลงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและจินตนาการ
ของเด็ก สามารถส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจโดยตรง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการ
สอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กทุกคนจะรู้สึกสนุกและมี
ความสุข เมื่อได้ร้องเพลง ฟังเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลง เพราะดนตรีช่วย
สร้างความสุข ลดความเครียดและลดการต่อต้าน ความรู้สึกสนุกและมีความสุขนี้จะ
ทำให้เด็กพร้อมจะรับและซึมซับคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ และสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการจดจำและการเรียนรู้ การใช้ดนตรีเป็นสื่อในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร
จึงช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็ก และบ่มเพาะค่านิยมในจิตใจของเด็กและ
ตอกย้ ำ ให้ มี คุ ณ ธรรมสามารถแยกแยะผิ ด ถู ก ชั่ ว ดี เป็ น คนดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง
 	 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้จัดทำเพลงและดนตรีที่ไพเราะมีความสนุกสนาน
ตอกย้ ำ สาระการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการเรี ย นในหลั ก สู ต ร หรื อ ใช้ ส ร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรได้   เช่น  
ดนตรีประกอบนิทาน ดนตรีประกอบละคร และดนตรีประกอบกิจกรรม นอกจากนี้ ใน
หลักสูตรยังใช้เพลงเป็นหัวข้อหลักเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ด้วย
การเสริ ม กิ จ กรรมท้ า ยบทเพลง เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ความดี ที่ อ ยู่ ใ น
บทเพลง 
เพลงประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 9 เพลง ได้แก่ 1.ท่อง
ไว้ในใจ 2.ต้นตระกูลไทย 3.นิทานยักษ์ 4.ส่วนรวมต้องมาก่อน 5.พอใจเท่าที่เรามี
6.แร็พคบเด็กสร้างชาติ 7.เด็กรุ่นใหม่ 8.น้ำใจ 9.โตไปไม่โกง
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

ท่องไว้ในใจ
ต้นตระกูลไทย
นิทานยักษ์
ส่วนรวมต้องมาก่อน
พอใจเท่าที่เรามี
แร็พคบเด็กสร้างชาติ
เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 1
เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 2
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ท่องไว้ในใจ
จุดประสงค์ 	

1

กิจกรรมที่

เพื่อตอกย้ำการพูดความจริง การทำตามคำสัญญา การไม่หยิบของของผู้อื่น โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ท่องไว้ในใจ” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ท่องไว้ในใจ” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไปพร้อมกับ
เติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง   แล้วให้นักเรียนจดบันทึกเนื้อ
เพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ช่วยกันวิเคราะห์เนื้อเพลง “ท่องไว้ในใจ” ว่าสิ่งที่เด็กดีต้องท่องในไว้ใจมีอะไร
บ้าง นักเรียนสามารถทำตามได้กี่ข้อ และเด็กดีต้องทำอะไรอีกบ้างนอกจากที่
ระบุไว้ในเนื้อหาของเพลง 
5. ร้องเพลงพร้อมกันอีกครัง้ แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุม่ เพือ่ คิดท่าประกอบ
		 เพลงในแต่ละท่อน ดังนี้
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5 		

เด็กดี ต้องพูดแต่ความจริง และต้องทำตามคำสัญญา  
ไม่โกหกใคร  ตรงไปตรงมา คิดดี พูดดี  
ไม่ขโมยของใคร ไม่คิดเอาของคนอื่น สำคัญนะข้อนี้
หากเราโดนขโมย มันก็คงไม่ดี คนอื่นก็คงเหมือนกัน
ความซื่อสัตย์ สุจริต จงจำไว้ ท่องไว้ในใจทุกๆ วัน
(ร้องพร้อมกันทุกคน) จะพูดจะทำอะไร ขอให้เรายึดมั่น 
ชีวิตจะมีแต่ความสุข สังคมจะมีแต่ความสุข

6. ร้องเพลงพร้อมกันทั้งห้อง แล้วแสดงท่าทางประกอบเพลงที่ได้รับมอบหมาย 
7. สรุปย้ำอีกครั้งถึงคุณลักษณะของเด็กดี และให้นักเรียนเขียนบันทึกเตือน
ความจำที่ต้องท่องไว้ในใจลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ท่องไว้ในใจ”
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ท่องไว้ในใจ
เด็กดี ต้องพูดแต่ความจริง และต้องทำตามคำสัญญา  
ไม่โกหกใคร  ตรงไปตรงมา คิดดี พูดดี  
ไม่ขโมยของใคร  ไม่คิดเอาของคนอื่น สำคัญนะข้อนี้ 
หากใครขโมยของเรา มันก็คงไม่ดี คนอื่นก็คงเหมือนกัน 
ความซื่อสัตย์ สุจริต จงจำไว้ ท่องไว้ในใจทุกๆ วัน 
จะพูดจะทำอะไร ขอให้เรายึดมั่น 
ชีวิตจะมีแต่ความสุข  สังคมจะมีแต่ความสุข
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ท่องไว้ในใจ
...............................ต้องพูดแต่........................... และต้องทำตาม............................  
ไม่...............................ใคร  ตรงไปตรงมา...............................
ไม่...............................ของใคร  ไม่...............................คนอื่น สำคัญนะข้อนี้ 
หากใคร...............................มันก็คง...............................คนอื่นก็คงเหมือนกัน 
ความ...............................สุจริต จงจำไว้...............................ในใจทุกๆ วัน 
จะพูดจะทำอะไร ขอให้...............................
ชีวิตจะมีแต่...............................สังคมจะมีแต่...............................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ต้นตระกูลไทย
จุดประสงค์ 	

2

กิจกรรมที่

เพื่อให้รู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละ ความกล้าหาญ ของบรรพบุรุษไทยที่อุทิศ
ชีวิตเลือดเนื้อเพื่อส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ต้นตระกูลไทย” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ต้นตระกูลไทย” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไปพร้อมกับ
เติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนือ้ เพลงแล้วให้นกั เรียนจดบันทึกเนือ้ เพลง
ลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ให้นักเรียนศึกษาชื่อของบรรพบุรุษไทยว่ามีคนใดที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงบ้าง
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย  
6. ตั้งคำถามเพื่อการอภิปรายว่าหากคนเหล่านี้ไม่ต่อสู้เพื่อรักษาชาติบ้านเมือง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น และเราในฐานะเป็นคนรุ่นปัจจุบันควรทำอย่างไร เพื่อ
บ้านเมืองของเรา
7. ให้นกั เรียนจับคู่ แล้วให้แต่ละคูส่ วมบทบาทเป็นบรรพบุรษุ ของไทยในเนือ้ เพลง 

และคิดท่าประจำตัว
8. ยืนเป็นวงกลมแล้วร้องเพลงพร้อมกัน โดยเมื่อเนื้อเพลงถึงช่วงที่ระบุชื่อของ
บรรพบุรุษไทยคนใดให้นักเรียนคู่ที่สวมบทบาทเป็นคนนั้นก้าวออกมาแสดง
ท่าประจำตัว

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ต้นตระกูลไทย”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ต้นตระกูลไทย

คำร้อง: หลวงวิจิตรวาทการ 
ทำนอง: หลวงวิจิตรวาทการ ดัดแปลงจากทำนองเพลงเก่า 
* ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญ 
รักษาดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลาน
สู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตของท่าน เพื่อถนอมบ้าน เมืองไว้ให้เรา
ลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า 
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมือนดังพงศ์เผ่า ต้นตระกูลไทย 
ท่านพระยาราม ผู้มีความแข็งขัน สู้รบป้องกัน มิได้ยอมแพ้พ่าย 
พระราชมนู ทหารสมัยกู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย 
เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์ 
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรูแพ้พ่าย 
เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนัก ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย
(ซ้ำ *) 
หมู่บุคคลสำคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้ 
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง 
ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่ 
นายโชติ นายทองเหม็น ท่านพวกนี้ล้วนเป็น ผู้กล้าหาญชาญชัย 
นายจันหนวดเขี้ยว กับนายทองแก้ว
ทำชื่อเสียงเพริศแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย 
ชาวบางระจัน สำคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล 
(ซ้ำ *) 
องค์พระสุริโยทัย ยอดมิ่งหญิงไทย สละพระชนม์เพื่อชาติ
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ 
ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ 
ป้องกันอีสาน ต้านศัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย 
(ซ้ำ *) 
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ต้นตระกูลไทย
* ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญ 
...............................ดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลาน
............................สูญเสีย แม้.......................ของท่าน เพื่อถนอม........................ไว้ให้เรา
ลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า 
...............................ยิ่งชีพของเรา เหมือนดังพงศ์เผ่า ต้นตระกูลไทย 
ท่านพระยาราม ผู้มีความแข็งขัน ...............................ป้องกัน มิได้ยอมแพ้พ่าย 
พระราชมนู ทหารสมัย...............................แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย 
เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์ 
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรู...............................
เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้...............................ยิ่งนัก ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย
(ซ้ำ *) 
หมู่บุคคลสำคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้ 
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง 
ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่ 
นายโชติ นายทองเหม็น ท่านพวกนี้ล้วนเป็นผู้...............................ชาญชัย 
นายจันหนวดเขี้ยว กับนายทองแก้ว
ทำชื่อเสียงเพริศ แพร้ว ไว้ลายเลือดไทย 
ชาวบางระจัน สำคัญ...............................เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล 
(ซ้ำ *) 

139

Manual Book P4 AW_4.indd 139

10/6/11 11:02:07 AM

องค์พระสุริโยทัย ยอดมิ่งหญิงไทย สละพระชนม์...............................
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ 
ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี...............................องอาจ 
ป้องกันอีสาน ต้านศัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย 
(ซ้ำ *)

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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มิวสิกคลับ
3 นิทานยักษ์
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีที่
ครอบคลุมทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรม
ทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นบทเรียนว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยักษ์” ถามนักเรียนว่า เข้าใจว่า 

ยักษ์ มีลักษณะอย่างไรโดยให้แต่ละกลุ่มอธิบายเกี่ยวกับยักษ์ตามความเข้าใจ
ของตนเอง
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงท่าทางและหน้าตาของยักษ์
3. เปิดเพลงนิทานยักษ์ โดยให้แต่ละกลุ่มตั้งใจฟังเรื่องราวของยักษ์ตนหนึ่ง
4. ครูถามว่าเกิดอะไรบ้างในเรื่องนี้ 
5. ช่วยกันร้องเพลงโดยแบ่งให้ร้องกลุ่มละ 1 บท แล้วร้องเพลงบทสุดท้าย
พร้อมๆ กัน
6. แต่ละกลุ่มคิดท่าทางประกอบนิทานเพลงในบทของตนเอง
7. เปิดเพลงแล้วให้นักเรียนแสดงท่าทางต่อเนื่องกันไปทีละกลุ่ม

สื่อการเรียนการสอน
1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
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นิทานยักษ์
กาลครั้งหนึ่ง ณ บึงกลางป่าใหญ่

ยักษ์ต้องคำสาปถูกขังไว้นานนักหนา

เป็นเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา

ถูกสาปว่าใครผ่านมาให้จับกิน

ยักษ์ตัวใหญ่ถามปัญหาให้คนตอบ

ใครตอบผิดคิดมิชอบยักษ์กินสิ้น

เว้นแต่คนมีปัญญายักษ์ไม่กิน

จนวันหนึง่ โจรทมิฬผ่านเข้ามา (ฮ่า ฮ่า ฮ่า)     

ยักษ์จับตัวเจ้าโจรร้ายในฉับพลัน
ตอบมาสิเจ้าโจรบาปใจหยาบช้า
โจรตอบคนดีคือ”คนขยันหมั่นหาทรัพย์”
คนขยันที่คดโกงมีถมไป
คนดีคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัว
รักความจริง รักษากฎกติกา
(ต้องอย่างนี้) อย่างนี้จึงถือว่าเป็นคนดีแน่
ไปที่ไหนใครใครก็รักกันทุกคน

โจรตัวสั่นตะโกนลั่นกลัวแล้วจ้า
คำถามว่า “คนดีคืออะไร”
ยักษ์ไม่รับกับคำตอบที่ไม่ใช่
อย่างเจ้านั่นไงคือคนขยันทำชั่วช้า
 
ไม่ทำชั่ว มัวเบียดเบียนเพื่อนหรอกหนา    
ประโยชน์สว่ นรวมต้องนำหน้า...ประโยชน์ตน 
สร้างความดี ความสุขแท้ ทุกแห่งหน
ส่วนคนชั่วต้องทุกข์ทนถูกจับกิน
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มิวสิกคลับ
4 ส่วนรวมต้องมาก่อน
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการมีจิตสาธารณะ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ส่วนรวมต้องมาก่อน” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ส่วนรวมต้องมาก่อน” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลงแล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ถามนักเรียนว่าอะไรที่มีคำว่า “สาธารณะ” บ้าง แล้วบันทึกลงกระดานดำ 

(เช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น) และมีอะไรที่เรียกว่าเป็น
ของสาธารณะบ้าง (เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า สะพานลอย เป็นต้น) แล้วชี้ให้
เห็นว่าสาธารณะคือส่วนรวมที่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้น “จิตสาธารณะ” 

จึงหมายถึง จิตใจที่ห่วงใยและใส่ใจเรื่องของส่วนรวม
จิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมีความตระหนักรู้และคำนึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
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5. ถามนักเรียนว่า การกระทำอะไรที่เป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง และอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากความเดือดร้อน 
6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มแล้วเปิดเพลงเพื่อให้นักเรียนหัดร้องตาม แล้วให้
นักเรียนช่วยกันวาดรูปจากเนื้อเพลงตามจินตนาการ
7. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
8. ให้ครูเปิดเพลงและให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ส่วนรวมต้องมาก่อน”
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ส่วนรวมต้องมาก่อน
ก็มีตั้งเยอะ อยู่รวมกันตั้งแยะ
เราก็ต้องเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันไป
อะไรที่เป็นส่วนรวม เราก็ต้องใส่ใจ
ไม่ทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อน 
ให้มีจิตสาธารณะ
ขอให้จำไว้ว่า ส่วนรวมต้องมาก่อน
ขอให้จดจำไว้เป็นคำสอน 
หมั่นฝึกไว้อย่าขาดตอน โตมาจะได้เป็นคนดี

146

Manual Book P4 AW_4.indd 146

10/6/11 11:03:34 AM

Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ส่วนรวมต้องมาก่อน
ก็มีตั้งเยอะอยู่...............................ตั้งแยะ 
เราก็ต้อง..................................................กันไป
อะไรที่เป็น...............................เราก็ต้อง...............................
ไม่ทำอะไรให้คนอื่น...............................
ให้มี.......................................................
ขอให้จำไว้ว่า.........................................ต้องมาก่อน 
ขอให้จดจำไว้เป็น..................................
หมั่นฝึกไว้...............................ตอน โตมาจะได้เป็น...............................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
5 พอใจเท่าที่เรามี
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความพอเพียง รู้จักกินรู้จักใช้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “พอใจเท่าที่เรามี” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “พอใจเท่าที่เรามี” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลงแล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อคิดการแสดงบทบาทสมมติ หลังจากฟังเพลง  

โดยมี 4 ท่อนเพลงให้แต่ละกลุ่มเลือก
5. ให้นกั เรียนซ้อมการแสดงแล้วนำเสนอผลงานโดยครูเปิดเพลงประกอบการแสดง

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “พอใจเท่าที่เรามี”
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พอใจเท่าที่เรามี
* อยู่อย่างพอเพียง รับรองได้ว่าเพียงพอ 
แค่เรารู้จักพอ  เรานั้นก็สุขใจ
อยู่อย่างพอเพียงรู้จักกินรู้จักใช้
ไม่ต้องยืมใคร  พอใจเท่าที่เรามี
(ซ้ำ *)
แม่ให้ค่าขนม ก็เลือกซื้อที่ถูกใจ
แต่จะซื้ออะไร  ก็ต้องดูเงินที่มี
ถ้าซื้อไม่หมด หยอดใส่ออมสินยิ่งดี
จำไว้นะเด็กดี ต้องฝึกอดออมรู้ไหม
(ซ้ำ *)
เราต้องไม่อิจฉา ไม่ต้องอยากมีเหมือนใครเขา
ฝึกบังคับตัวเรา ไม่ให้ทำตัวไม่ดี
ของเล่นแพงๆ  ถึงแม้ใครเขาจะมี
ให้เราคิดอีกที ว่ามันจำเป็นแค่ไหน
(ซ้ำ *)
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

พอใจเท่าที่เรามี
อยู่อย่าง...............................รับรองได้ว่า...............................
แค่เรา...............................เรานั้นก็สุขใจ
อยู่อย่าง...............................รู้จัก...............................รู้จัก...............................
ไม่ต้อง...............................เท่าที่เรามี
แม่ให้ค่าขนม ก็เลือกซื้อที่ถูกใจ
แต่จะซื้ออะไร  ก็ต้องดู...............................
ถ้าซื้อไม่หมด หยอดใส่...............................ยิ่งดี
...............................นะเด็กดี ต้องฝึก...............................รู้ไหม
เราต้อง...............................ไม่ต้อง...............................เหมือนใครเขา
ฝึกบังคับตัวเรา ไม่ให้ทำตัวไม่ดี
ของเล่นแพงๆ  ถึงแม้ใครเขาจะมี
ให้เราคิดอีกที ว่ามัน...............................แค่ไหน

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

แร็พคบเด็กสร้างชาติ
จุดประสงค์ 	

6

กิจกรรมที่

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนว่า “รู้จักเพลงแร็พหรือฮิปฮอบหรือไม่” 

แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงที่นักเรียนรู้จัก
2. แนะนำเพลง “แร็พคบเด็กสร้างชาติ” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
3. แจกใบงาน “แร็พคบเด็กสร้างชาติ” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
4. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลงแล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วร้องเพลงตามท่อนเพลงที่เน้นแต่ละสาระ
ความดี โดยเมื่อถึงท่อนคอรัสแล้วให้ร้องพร้อมๆ กัน
6. เมื่อร้องเพลงได้แล้ว ให้แต่ละกลุ่มคิดท่าเต้นประกอบเพลงของตนเอง
7. ร้องเพลงร่วมกันทั้งห้อง เมื่อเพลงมาถึงช่วงที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ
ให้ทุกคนในกลุ่มยืนขึ้นแล้วเต้นประกอบการร้อง

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “แร็พคบเด็กสร้างชาติ”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

แร็พคบเด็กสร้างชาติ
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
คนบอกอย่าคบเด็กสร้างบ้าน แต่ว่ามันโบราณไปแล้วสักนิด
สมัยนี้เขาคบเด็กสร้างชาติ พวกเราสามารถทำได้มากกว่าที่คิด
เด็กดีสร้างชาติได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์
เราไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ชาติเราจะรุ่งต้องซื่อสัตย์สุจริต
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
พวกเราไม่เอาเปรียบกัน  รักความเป็นธรรมยิ่งชีวิต
มีโอกาสเราทำเพื่อส่วนรวม อาสาเข้าร่วมช่วยกันคนละนิด
พอเพียงคือความสุขที่แท้ รักพ่อรักแม่ไม่ทุจริต
ทำแล้วต้องรับผิดชอบ เราไม่เคยตอบ “หนูเป็นเด็ก หนูไม่ผิด”
ทุกคนคือฮีโร่พันธุ์ใหม่ ชาติจะรอดได้เพราะเรามีสำนึกคิด
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
(ลงท้าย) พวกเราเด็กดีขอบอกว่า เบื่อผู้ใหญ่ขี้โกงเหลือเกิน เฮ้อ
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

แร็พคบเด็กสร้างชาติ
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
คนบอกอย่าคบ...............................แต่ว่ามันโบราณไปแล้วสักนิด
สมัยนี้เขาคบ...............................พวกเราสามารถทำได้มากกว่าที่คิด
...............................สร้างชาติได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์
เราไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ชาติเราจะรุ่งต้อง...............................
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
พวกเรา...............................กัน รัก...............................ยิ่งชีวิต
มีโอกาสเราทำเพื่อ...............................อาสาเข้าร่วม...............................คนละนิด
...............................คือความสุขที่แท้ รัก......................รัก......................ไม่.....................
ทำแล้วต้อง...............................เราไม่เคยตอบ “หนูเป็นเด็ก หนูไม่ผิด”
ทุกคนคือ...............................พันธุ์ใหม่ ชาติจะรอดได้เพราะเรามีสำนึกคิด
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
(ลงท้าย) พวกเราเด็กดีขอบอกว่า เบื่อผู้ใหญ่ขี้โกงเหลือเกิน เฮ้อ

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
7 เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 1
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อตอกย้ำความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูสรุปความหมายของเพลงแต่ละเพลงว่าเกี่ยวข้องกับสาระใดบ้าง
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพลงที่ชอบมากที่สุด
ในกลุ่ม พร้อมทั้งช่วยกันคิดกิจกรรมหรือการแสดงที่ทำให้เพื่อนๆ 

ในห้องเข้าใจในเพลงของกลุ่ม
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมกิจกรรมหรือการแสดงของกลุ่ม
4. ให้นักเรียนเลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน
กิจกรรมหรือการแสดง

สื่อการเรียนการสอน
ซีดีเพลง
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มิวสิกคลับ
8 เลือกเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ 2
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อตอกย้ำความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนช่วยกันจัดห้องในการจัดกิจกรรมหรือการแสดง 

และจัดโต๊ะกรรมการตัดสิน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอกิจกรรมหรือการแสดงของกลุ่มๆ ละ
ไม่เกิน 5 นาที
3. ให้กรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศผลการตัดสินกลุ่มที่ชนะเลิศ
4. ให้ครูสรุปภาพรวมของกิจกรรมหรือการแสดงแต่ละกลุ่ม
5. ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงของกลุ่มที่ชนะ และร้องเพลงโตไปไม่โกงพร้อมกัน

สื่อการเรียนการสอน
ซีดีเพลง
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“ครูสร้างคน...คนสร้างชาติ”
พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

Manual Book P4 AW_4.indd 157

10/6/11 11:04:40 AM

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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ขอขอบคุณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเจริญรัตน์ ชุติกาญจน์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางนินนาท  ชลิตานนท์) 

ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตร
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
คุณหญิงอัมพร มีศุข
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำ
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ
นายวีระศักดิ์ ขุขันธิน
นายชาญชัย พิณทุเสน

นายอานันท์  ปันยารชุน
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
นายมีชัย วีระไวทยะ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายภิญโญ ทองชัย
ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์

คณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายกรุงเทพมหานคร)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (นายอรรถพร  สุวัธนเดชา)
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (นายโกสิน  เทศวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  (นางดาวรรณ ปัญญาภรณ์)  
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คณะกรรมการดำเนินการ
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์ 
ดร. พิมพ์รำไพ พันธ์วิชาติกุล
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวสตพร มุทาพร
นางแก้วตา ประภาโส

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
นพ.มล. ทยา  กิติยากร
นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ
นางจิตราภา หิมะทองคำ
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
นายวันชัย วงศ์มีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประกอบหลักสูตร
นายสันติ แต้พานิช
นายบรรจง เวียงพล
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ

นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นางสาวสุจินตนา ภาวสิทธิ์
นายคณิศร ทับทิม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อรณรงค์และการประชาสัมพันธ์
นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ 
นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ
นายสันติ แต้พานิช

ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการเรียนการสอน
รศ. อรชุมา  ยุทธวงศ์
นายบรรจง  เวียงพล
นายจิตรการ  แก้วถิ่นคอย

นางสาวเสาวนีย์  วงศ์จินดา 
นายนิพนธ์  เลิศพิริยกมล
นายพายัพ  แก้วเกร็ด

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก
นางศีลดา รังสิกรรพุม
ดร.นัชชา ภวสัจจานันท์

รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว

ภาพประกอบ
เรณู ปัญญาดี
นายปัฎฐวัจน์ เฟื้องเพ็ชร
นายฐิติภัทร มงคลชู
นางสาวสิริมา สุวรรณไตรภพ 

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)
นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์
นางสาวสมัญญา สุทธิกาญจน์

สื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
เพลง ต้นตระกูลไทย
อนุเคราะห์โดย นายวิชรัตน์  วิจิตรวาทการ

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
นายประกอบ  สุทธิกาโมทย์
นายคณิศร  ทับทิม
นางสาวเฉลิมพร  สีโสภา
นายปฐมพงศ์  สุกใสเมือง

ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
นางสาวสุจินตนา  ภาวสิทธิ์
นายรัตนชัย  นาคปานเสือ
นางสาวฐาลินี  สังฆจันทร์
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