




โครงการ โรงเรียน สี ขาว

หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง”
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สำานัก การ ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ สาธารณประโยชน์ และ ประชา สังคม สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ห้ามจำาหน่าย



กล่าวนำา

 
 เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าย่ิงของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน

ในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำาคัญต่อการ

กำาหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังน้ันจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับ

การมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  มีความสุข   

เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี 

แก่เด็กต้ังแต่วัยเยาว์ 
 

 การจัดทำาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  สำาหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็นโครงการท่ีคำานึงถึงผลในระยะยาว  ด้วยความหวังว่า  เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง  และรักความเป็นธรรม  อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึก

ให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนท่ีมีศักด์ิศรี เช่ือม่ันในความสุจริต กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง และต่อ

ต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท

 ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นน้ี  จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานครเป็นสังคม

ท่ีมีความย่ังยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำานึกแห่งความดีงาม  

และขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมมือกันสร้างสรรค์เพ่ือกรุงเทพมหานครของเราทุกคน 

 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  



กล่าวนำา

นางทยาทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กล่าวนำา

จดหมายถึงคุณครู

คุณครูที่รักคะ
 

 ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับดิฉัน

ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความสำาคัญ

สำาหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริงของครูคือการ

ได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำาเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียน

ไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
 

 หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลัก

ของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

จุรี  วิจิตรวาทการ
   ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย



เพลง“โตไปไม่โกง”

จิตสำานึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ห้าข้อห้าคำาแค่ทำาให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเอง

*ข้อ1ซื่อสัตย์ข้อ2รับผิดชอบ

ข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียง

ข้อ5ทำาเพื่อส่วนรวม...แค่นี้ทำาง่ายไม่ยากเลย~ย

**เป็นคนดีเราจะไม่คดโกง

คนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดี

เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้

จะเป็นคนดี“โตไปไม่โกง”

(ซำ้า*,**)

***ลาล้าลาโตไปไม่โกง(ซำ้า4ครั้ง)

###



กล่าวเกริ่น

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

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

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

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

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

และ ประเทศ ชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

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

      ความ  ถูก ต้อง และ เป็น ธรรม

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

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

     ต่อ  ปัญหา ทุจริต คอร์รัปชัน

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

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

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

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



ความซื่อสัตย์สุจริต

Honestyand
Integrity

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

Sufficiencyand
Moderation

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

Fairnessand
Justice

กระทำาอย่างรับผิดชอบ

Responsibilityand
Accountability

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่ง พัฒนา นักเรียน ให้ มี คุณลักษณะ

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

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

ทุก รูป แบบ

การมีจิตสาธารณะ
GreaterGood

andpublicspirit
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สาระที่1
ความซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำ าคัญและจำาเป็น 

ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่ เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะ

ต้ อ งปลู กฝั งและสร้ า งจิ ตสำ านึ ก เกี่ ย วกับความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ตอย่ า งถู กต้ อ ง  และ

ให้ เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่า  จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง  

จุดประสงค์
 1. เข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ

 2. เข้าใจความไม่ซื่อสัตย์ คดโกง และการประพฤติทุจริตจะส่งผลต่อตนเองและสังคม 

  อย่างไร

 3.  เขา้ใจประโยชนข์องการประพฤตสิจุรติ ไมค่ดโกงจะสง่ผลตอ่ตนเองและสงัคมอยา่งไร

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. เกมและกิจกรรม

 3. เพลง

 4.  คำาคล้องจอง



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “บทเรียนของจอม”  

 2. หลังจากเล่านิทานจบ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • ถ้านักเรียนเป็นจอม จะทำาเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

  • ถ้ามีใครมาโกหกนักเรียน ไม่พูดความจริงเหมือนจอม นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร   

  • นักเรียนคิดว่า การไม่โกหกและรักษาสัญญา เป็นเร่ืองท่ีทำาได้ยาก หรือไม่ เพราะอะไร 

  • นักเรียนเคยโกหกหรือผิดสัญญาหรือไม่ เพราะอะไร และรู้สึกอย่างไร

 3. นักเรียนทุกคนวาดรูป ตัวละครในนิทาน “บทเรียนของจอม” ตามจินตนาการ  

  และเขียนความรู้สึกของนักเรียนถึงเจ้าจอมและชาวบ้าน 

 4. ครูสรุปบทเรียนเร่ืองความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหกและถือสัจจะว่ามีความสำาคัญ

  ทั้งกับนักเรียนและผู้อื่น ถ้าไม่รักษาคำาพูดหรือชอบพูดโกหกจะส่งผลร้ายกับ

  นักเรียนและผู้อื่นเหมือนในนิทาน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “บทเรียนของจอม” 

 2. กระดาษและสีเทียน

บทเรียนของจอม(1)
กิจกรรมที่ 1.1
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนนิทานเรื่อง “บทเรียนของจอม” 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 10-15 คน เพื่อแสดงละครตามเรื่อง 

 3. คัดเลือกตัวแสดง พร้อมซ้อมบทละคร

 4. นักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแสดงให้มีส่วนร่วมโดยการทำาฉากประกอบการแสดง  

  ตามความเหมาะสม

 5. ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง

 6. แสดงละคร 

 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “บทเรียนของจอม” 

กิจกรรมที่
บทเรียนของจอม(2) 1.2
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครทูบทวนสัน้ๆ ถงึนทิานและการแสดงละครเรือ่ง “บทเรยีนของจอม” แลว้ ซึง่ทำาให ้
  นักเรียนเข้าใจถึงความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ และผลที่เกิด 
  จากการโกหกผู้อื่น 
 2. นักเรียนทำากิจกรรมโดยการสร้างคำามั่นสัญญาน้อยๆ ของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็น 
  การปลูกฝังการให้คำามั่นสัญญาและการรักษาคำามั่นสัญญานั้น มิใช่เพียงแค่การพูด 
  หรือการเขียนลอยๆ แต่เป็นการสร้างต้นไม้แห่งคำามั่นสัญญาในจิตใจของนักเรียน 
 3. นักเรียนร่วมกันสร้างต้นไม้แห่งคำามั่นสัญญาของห้องเรียน เพื่อใช้ในการนำาหัวใจ 
  แห่งคำามั่นสัญญาของนักเรียนทุกคนมาติดไว้ 
 4. นักเรียนทุกคนตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ แทนหัวใจดวงน้อยๆ ของตัวเอง และเขียน 
  คำาม่ันสัญญาท่ีนักเรียนต้องการจะให้คำาม่ันสัญญา เช่น ผมจะไม่ลอกการบ้านแล้วครับ  
  หนูจะไม่โกหกพ่อแม่แล้วค่ะ เป็นต้น 
 5. จากน้ันเขียนช่ือของตัวเองในหัวใจดวงน้ัน แล้วมารวมกันและสุ่มจับหัวใจของแต่ละคน  
  ท่ีมีคำาม่ันสัญญาข้ึนมา นักเรียนจับได้ของใครก็ตาม ให้อ่านและเรียกช่ือนักเรียนคนน้ัน  
  โดยที่นักเรียนคนที่ถูกเรียกชื่อ จะตอบว่า ผมหรือหนูขอสัญญาครับหรือค่ะ 
  แล้วนำาไปติดที่ต้นไม้แห่งคำามั่นสัญญา
 6. หลังจากติดหัวใจครบทุกคนแล้ว ให้นักเรียนช่วยกันดูว่า คำามั่นสัญญาใดที่เขียนง่าย  
  แต่ปฏิบัติได้ยาก เพราะเหตุใด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษสีต่างๆ
 2. สีเทียน

กิจกรรมที่

หัวใจบริสุทธิ์ 1.3
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความไม่ซื่อสัตย์ คดโกง และโทษของการประพฤติทุจริต 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงม้า” 

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของม้า จะรู้สึกอย่างไรและจะทำาอย่างไร กับเด็กเลี้ยงม้า 

   และเด็กชายสน

  • ถ้านักเรียนเป็นเด็กเลี้ยงม้าจะทำาเช่นนั้นหรือไม่ เพราะอะไร

  • ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายสนจะทำาเช่นนั้นหรือไม่ เพราะอะไร

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้

 3. นกัเรยีนวาดรปูตวัละครในนทิาน “เดก็เลีย้งมา้” ตามจนิตนาการ และเขยีนความรูส้กึ 

  ของนักเรียนถึงเด็กเลี้ยงม้า และเจ้าของม้าที่ถูกหลอก 

 4. ครูสรุปถึงโทษของการประพฤติทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ จะได้รับผลอย่างไร ดังนิทาน  

  เรื่อง “เด็กเลี้ยงม้า”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงม้า” 

 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่

เด็กเลี้ยงม้า 1.4
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความไม่ซื่อสัตย์ คดโกง และการประพฤติทุจริตจะ 
  ส่งผลต่อตนเอง และสังคมอย่างไร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “คนเก่ง แต่โกง”
 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้
  • ถ้านักเรียนเป็นสิงโตเจ้านครที่ทราบข่าวการปกครองหัวเมืองทั้งสองแห่ง นักเรียน 
   จะทำาอย่างไร และตัดสินใจอย่างไร
  • ถ้านักเรียนเป็นผู้อยู่อาศัยในหัวเมืองตอนเหนือ จะรู้สึกอย่างไร
  • ถ้านักเรียนเป็นผู้อยู่อาศัยในหัวเมืองตอนใต้ จะรู้สึกอย่างไร
  • ถ้าเลือกได้ นักเรียนจะทำาอย่างไรกับผู้ปกครองที่ไม่ซื่อสัตย์ และเอาเปรียบผู้อื่น
  • ถ้าเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีด้วยจะได้หรือไม่ และจะทำาอย่างไร
 3. นักเรียนจับคู่ข้อความท่ีสัมพันธ์กันโดยเขียนบนกระดานให้นักเรียนทำาลงในสมุด
 1) ความซื่อสัตย์  3 เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ถูกทำาลายด้วยการโกงกินของเจ้าเมือง
 2) ความไม่ซื่อสัตย์  6 มีความสามารถ แต่ขี้โกงและเอาเปรียบผู้อื่น
 3) หัวเมืองเหนือ  1 จริงใจ ไม่คดโกง
 4) หัวเมืองใต้   5 รักความขยัน ซื่อสัตย์จนก้าวหน้าในหน้าที่
 5) ช้างน้อย  2 ไม่ซื่อตรง ไม่จริงใจ คดโกง
 6) เจ้ากบ  4 เมืองท่ีแห้งแล้ง แต่ด้วยความขยันและซ่ือสัตย์ทำาให้อุดมสมบูรณ์
 4. ครูเฉลยคำาตอบ นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 5. นักเรียนวาดรูปสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับ “เมืองน่าอยู่ที่ปราศจากการโกงกิน” 
 6. ครูสรุปถึงโทษของการประพฤติทุจริต ไม่ซ่ือสัตย์จะได้รับผลดังนิทานเร่ือง “คนเก่ง แต่โกง”

คำาศัพท์น่ารู้
 1. หัวเมือง  หมายถึง  เมืองที่อยู่รอบนอกอาณาเขตของเมืองหลวง 
 2. เงินบำารุงท้องท่ี หมายถึง เงินภาษีท่ีเราต้องจ่ายให้กับรัฐ เพ่ือเป็นรายได้ในการบริหารประเทศ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “คนเก่ง แต่โกง”
 2. ตุ๊กตาหุ่นมือรูปช้างและกบ
 3. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
คนเก่งแต่โกง 1.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของการประพฤติสุจริต และโทษของการ

  ประพฤติทุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “แตงโมลายของคุณยายวัว”

 2. เมื่อเล่านิทานจบแล้วตั้งคำาถามกับนักเรียน

  • นักเรียนคิดว่า ลุงแพะทำาถูกต้องหรือไม่ 

  • ถ้านักเรียนเห็นคนที่ทำาเหมือนลุงแพะ จะทำาอย่างไร

  • ถ้านักเรียนกินนมเสียจากลุงแพะเหมือนคุณยายวัว จะเป็นอย่างไร

  • ตามความเห็นของนักเรียน หนูกระต่าย ลูกหมู และเม่นน้อย ทำาอะไรที่แสดงถึง 

   ความซื่อสัตย์

  • นกัเรยีนคดิวา่ ถา้ลกูหมไูมไ่ดอ้ยูก่บัหนกูระตา่ยและเมน่นอ้ย ลกูหมจูะทำาอยา่งไร

 3. นกัเรยีนวาดภาพเหตกุารณท์ีป่ระทบัใจตามจนิตนาการจากนทิาน และเขยีนบรรยาย

 4. ครูสรุปโดยการชี้ให้เห็นว่า ความซื่อสัตย์เป็นอย่างไร และการคดโกงเป็นอย่างไร 

  และผลของท้ังสองอย่างออกมาอย่างไรโดยนำาเหตุการณ์ในนิทาน และสถานการณ์จริง  

  (ถ้ามี) มาประกอบให้เห็นภาพ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “แตงโมลายของคุณยายวัว”

 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
เล่านิทานแตงโมลายของคุณยายวัว 1.6
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นมะม่วงริมรั้ว”

 2. แจกกระดาษให้นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นิทานเรื่องนี้ควรมีชื่อว่าอะไร 

  • อรุณทำาอย่างไร จึงได้ผลมะม่วงมาฝากก้อง

  • นักเรียนคิดว่า ก้องทำาถูกต้องหรือไม่  อรุณทำาถูกต้องหรือไม่

  • ถ้านักเรียนเป็นอรุณ นักเรียนจะทำาอย่างไร

  • ถ้านักเรียนเป็นก้อง นักเรียนจะทำาอย่างไร 

  • ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของบ้าน นักเรียนจะทำาอย่างไร

 3. นักเรียนทุกคนวาดรูปตัวละครในนิทานเรื่อง “ต้นมะม่วงริมรั้ว” ตามจินตนาการ 

  และเขียนความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับอรุณ ก้อง และเจ้าของบ้าน 

 4. ครูสรุปถึงความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก และถือสัจจะว่ามีความสำาคัญ 

  อย่างไรกับนักเรียนและผู้อื่น ถ้าไม่รักษาคำาพูดหรือชอบพูดโกหกจะเกิดอะไรขึ้น

 5. ฝึกท่องคำาคล้องจองและร้องเพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ต้นมะม่วงริมรั้ว” 

 2. กระดาษและสีเทียน

 3. คำาคล้องจอง/ เพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”

กิจกรรมที่
ต้นมะม่วงริมรั้ว(1) 1.7

คำาคล้องจอง/เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
พวกเราร้องเพลง บรรเลงร่วมกัน
เพลงของเรานั้น คือเพลงเด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก ตัวเล็กเหลือที่
เด็กเอ๋ยเด็กดี มีความจริงใจ
ไม่ลักขโมย ไม่หยิบของใคร
แม้เราอยากได้ แต่มันไม่ดี
เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก เด็กเอ๋ยเด็กดี
หัวใจเรานี้ มีซื่อสัตย์เอย.
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก ถือสัจจะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นมะม่วงริมรั้ว”

 2. คัดเลือกตัวละคร

 3. ตัวแสดงซ้อมบทละคร

 4. นักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแสดงให้ทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม 

 5. ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง

 6. แสดงละคร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. บทละคร “ต้นมะม่วงริมรั้ว” 

 2. คำาคล้องจอง/ เพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี

กิจกรรมที่

มะม่วงริมรั้ว(2)บทละคร
1.8
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “เพื่อนรัก” 

 2. แจกกระดาษให้นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้าง จากนิทานเรื่องนี้

  • ถ้านักเรียนเป็น จุ๊บแจง จะทำาเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

  • นักเรียนคิดว่า การเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ 

   กับนักเรียน เพราะเหตุใด

 3. นักเรียนทุกคนแต่งคำาขวัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ 

  การไม่พูดโกหก การรักษาคำาพูด การไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน และโทษของ 

  การประพฤติทุจริต

 4. ครสูรปุถงึความสำาคญัของการไมเ่อาของคนอืน่มาเปน็ของตนวา่ มคีวามสำาคญัอยา่งไร  

  ถ้ามีใครมาเอาของนักเรียนไปโดยที่รู้หรือไม่รู้ จะรู้สึกอย่างไร 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “เพื่อนรัก”

กิจกรรมที่
เพื่อนรัก 1.9
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก และรู้จัก 

  โทษของการโกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “แพะจอมโกหก” 

 2. แจกกระดาษให้กับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • ครูถามนักเรียนว่า รู้จักแพะและแกะหรือไม่  แพะกับแกะต่างกันอย่างไร

  • แพะมีนิสัยอย่างไร

  • ถ้านักเรียนเป็นแพะจะทำาอย่างไร

  • แพะต้องทำาอย่างไรจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ

  • ถ้าแพะเลิกโกหกจะเป็นอย่างไร

 3. ครสูรปุเรือ่ง “แพะจอมโกหก” จะเหน็ไดว้า่ การเปน็เดก็ทีช่อบโกหกนัน้ นอกจากทำาให ้

  ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนแล้ว สุดท้ายตนเองก็ต้องได้รับการลงโทษจากการพูดโกหกเช่นกัน

 4. นักเรียนวาดรูปแพะและแกะตามจินตนาการของนักเรียน พร้อมระบายสี

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “แพะจอมโกหก”

 2. กระดาษและสีเทียน

 

กิจกรรมที่
แพะกับแกะ 1.10
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“ปราการต้านการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำาใจอันนี้เป็น

เรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของการอบรมการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ในสังคมทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง”

อานันท์ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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“ครูท่ีถูกต้องมีอยู่ในโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยู่เหมือนกับ
  ดวงประทีปท่ีส่องสว่างให้คนเดินถูกทาง”
   ท่านพุทธทาส
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สาระที่2
การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด
 การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจ 

ซึง่กนัและกนั รวมทัง้การทีส่มาชกิในสงัคมคดิและทำาเพือ่สว่นรวม  รูจ้กัการใหเ้พือ่สงัคม ไมเ่หน็

แกป่ระโยชนส์ว่นตนเปน็ใหญแ่ละพรอ้มทีจ่ะเสยีสละ หรอืชว่ยปกปอ้งผลประโยชนข์องสว่นรวม

จุดประสงค์
 1. เข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและเห็นโทษของความเห็นแก่ตัว

 2. รู้จักคุณค่าของการให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา (เสียสละทำาเพื่อสังคมน่าอยู่)

 3. เข้าใจความสำาคัญของการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมในโรงเรียน

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. เกมและกิจกรรม

 3. เพลง
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กิจกรรมที่
จิตรกรน้อยสร้างฝัน 2.1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น  มีจิตอาสา  
  (เสียสละทำาเพื่อสังคมน่าอยู่)

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. นักเรียนนำาสมุดวาดเขียนของตนขึ้นมา หรือแจกกระดาษเอ4 
 2. นักเรียนวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฉันจะช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างไร” และเขียนบรรยาย 
  ภาพวาดส้ันๆ ไม่เกิน 5 บรรทัด
 3. นักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อย นำาภาพมาเสนอหน้าช้ันเรียนและสนทนาแลกเปล่ียน 
  เรียนรู้ร่วมกัน (ประมาณ 4-5 ภาพ ท่ีมีความแตกต่างกัน) 
 4. ครูสรุปบทเรียนประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน และผลของการช่วยเหลือพร้อมท้ังเสริมแรง
  และให้แนวคิดนำาไปประยุกต์ใช้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและสีเทียน
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและโทษของความเห็นแก่ตัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แจกกระดาษเอ4 พร้อมปากกาเมจิกสำาหรับเขียน

 2. ครูพูดถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่า มีมากมายจากการเห็นแก่ตัวและไม ่

  รับผิดชอบของมนุษย์

 3. ใหด้ภูาพเกีย่วกบัสภาพปญัหาสิง่แวดลอ้ม เชน่ ปญัหาขยะ ปญัหานำา้เนา่เสยี เปน็ตน้

 4. นักเรียนแต่ละคนเขียนสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยคนละ 1 ข้อ 

 5. นักเรียนแต่ละคนเขียนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตนเองสามารถทำาได้ อย่างน้อย

  คนละ 1 ข้อ ลงบนกระดาษอีกหน้า

 6. นักเรียนออกมานำาเสนอหน้าชั้นและร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 7. ครูสรุปบทเรียน สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของ 

  มนุษย์ ซึ่งนำาไปสู่ผลเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้ภาพเป็นสื่อ

 8. ครูให้การบ้านนักเรียน โดยให้ไปปฏิบัติตามที่ได้นำาเสนอและเขียนบันทึกลงสมุดว่า  

  จะทำาอะไร ทีไ่หน อยา่งไร เพือ่มานำาเสนอหนา้ชัน้เรยีนในสปัดาหต์อ่ไป (หากนกัเรยีน 

  คิดสิ่งที่จะทำาเกินกว่าที่จะนำาไปปฏิบัติได้ ครูอาจจะแก้ไขให้เหมาะสมกับนักเรียน)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปภาพเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม

 2. ปากกาเมจิก

 3. สีเทียน

กิจกรรมที่
ขยะกำาลังจะล้นโลก 2.2

18



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและโทษของความเห็นแก่ตัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นนำาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  และนำาไปปฏิบัติ อย่างไรบ้าง

 2. นักเรียนแต่ละคนออกมานำาเสนอว่า ตัวเองไปทำาอะไร ที่ไหน อย่างไรพร้อมทั้ง 

  เอาบันทึกมาส่งครู

 3. หลังจากนักเรียนแต่ละคนนำาเสนอ ครูเสริมแรงและหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจ 

  ของนักเรียนมาให้ชวนคิด เช่น มีนักเรียนเก็บกระป๋องก็ให้คิดต่อไปว่า หากคนไม่ทิ้ง 

  กระป๋องลงถังขยะ 1,000 กระป๋อง จะมีกระป๋องอยู่ที่ไหนบ้าง และจะเกิดผลเสียต่อ 

  มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร เป็นต้น

 4. ครูสรุปเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นและชักชวนให้นักเรียนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  และชี้แนะให้นักเรียนคำานึงถึงส่วนรวมและไม่เห็นแก่ตัว 

กิจกรรมที่
เล่าสู่กันฟัง 2.3
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการดูแลรักษาส่ิงของส่วนรวมในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูถามนักเรียน
  • นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า สิ่งของอะไรบ้างในโรงเรียนที่เป็นสมบัติส่วนรวม 
   ของโรงเรียน เช่น ถังขยะ กระดานดำา โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเล่น เป็นต้น (พร้อมแลก 
   เปลี่ยนความคิดเห็นและจดบันทึกสิ่งที่นักเรียนแลกเปลี่ยน)
  • สภาพปัจจุบันของสมบัติส่วนรวมเหล่าน้ัน เป็นอย่างไรบ้าง  (แลกเปล่ียนความคิดเห็น)
  • ถ้าของส่วนรวมเหล่านั้นชำารุดเสียหายหรือเห็นผู้อื่นกระทำาเสียหาย นักเรียนจะ 
   รู้สึกอย่างไร
  • ถ้านักเรียนเห็นของที่ชำารุดหรือเสียหาย นักเรียนจะทำาอย่างไร
  • ถ้าไม่มีใครทำาอะไรกับสิ่งของที่ชำารุดหรือเสียหายเหล่านั้น จะส่งผลอย่างไรบ้าง
 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานที่แห่งหนึ่งที่คิดว่าสมบัติส่วนรวมชำารุดหรือเสียหาย
 4. นักเรียนไปยังสถานที่ๆ แต่ละกลุ่มเลือกแล้ว วาดรูปสมบัติส่วนรวมชำารุดหรือ 
  เสียหายพร้อมกับบรรยายใต้ภาพ
 5. แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน
 6. ครูสรุปแนวทาง สมบัติส่วนรวมในโรงเรียนเป็นสมบัติที่นักเรียนทุกคนใช้ร่วมกัน  
  และไม่เฉพาะนักเรียนเท่าน้ัน ยังมีคุณครู ภารโรง เพ่ือนร่วมโรงเรียนต่างๆ ร่วมกันใช้ด้วย  
  ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาทำาลายหรือขโมยสมบัติส่วนรวมเหล่านั้นไป ก็จะส่งผล 
  กระทบต่อโรงเรียนและทุกคน เช่น ถ้าเราทำาลายโต๊ะ-เก้าอี้ เราก็จะไม่มีใช้ หรือเรา 
  ทำาลายเครื่องเล่นของโรงเรียนก็จะทำาให้ตนเองและคนอื่นๆ ไม่ได้เล่นเครื่องเล่น  
  ดังนั้น สำารวจกันสักนิด ก่อนคิดทำาลาย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่

สำารวจกันสักนิด
ก่อนคิดทำาลาย 2.4
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงของสาธารณะโดยการปฏิบัติจริง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม หรือตามความเหมาะสม

 2. ครูเกริ่นนำาและทบทวนกิจกรรมสำารวจกันสักนิด ก่อนคิดทำาลาย ที่ได้ทำามาแล้ว

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับงานที่จะดูแลรักษา และพัฒนา 

  โรงเรียนที่ทำาได้ภายใน 1 ชั่วโมง

 4. นักเรียนเขียนงานที่จะทำาลงกระดาษ เพื่อให้รู้ ว่าจะทำาอะไร ทำาอย่างไร  

  และทำาแล้วมีผลอะไรบ้าง

 5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำาเสนองาน

 6. ครูชี้แนะงานว่า สามารถทำาได้หรือไม่ และอาจจะช่วยปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม

 7. นัดหมายทำากิจกรรมในชั่วโมงต่อไป และให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ 

 8. ฝึกร้องเพลง “โรงเรียนน่าอยู่”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและสีเทียน

 2. เพลง “โรงเรียนน่าอยู่”

กิจกรรมที่

โรงเรียนของเราน่าอยู่ 2.5

เพลงโรงเรียนน่าอยู่

โรงเรียนของเราน่าอยู่ 

คุณครูใจดีทุกคน 

เด็ก เด็กก็ไม่ซุกซน 

เราทุกคน ชอบไปโรงเรียน 

ชอบไป ชอบไปโรงเรียน
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งของสาธารณะโดยการปฏิบัติจริง

ขั้นตอนการดำาเนินการ
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่ได้แบ่งไว้ในกิจกรรมโรงเรียนของเราน่าอยู่

 2. ครูทบทวนถึงงานที่แต่ละกลุ่มวางแผนที่จะทำา

 3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ (ถ้ามี)

 4. นักเรียนแยกย้ายไปทำางานกลุ่มที่วางแผนไว้

 5. นักเรียนทำางานเสร็จแล้ว ให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียนช่ืนชมโดยการปรบมือให้ตัวเอง

 6. ครูพูดคุยกับนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยถามว่า

  • แต่ละกลุ่มทำาอะไรบ้าง เป็นอย่างไร และมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

  • นกัเรยีนคดิวา่ งานทีท่ำาเปน็การชว่ยดแูลโรงเรยีนซึง่เปน็สมบตัสิว่นรวมเปน็หนา้ที่ 

   ของเราทุกคนหรือไม่

 7. ครูสรุปเป็นแนวทางว่า ส่ิงของสาธารณะ เช่น ถนนในซอย ถนนหมู่บ้าน ไฟตามถนน ฯลฯ 

  เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด  

  นอกจากการดูแลแล้วเราเองก็ต้องไม่สร้างปัญหาข้ึนมา เช่น การท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็นทาง   

  การไม่ขีดเขียนที่สาธารณะ โต๊ะเรียน เป็นต้น 

กิจกรรมที่
ร่วมด้วยช่วยกัน 2.6
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จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและโทษของความเห็นแก่ตัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์” 

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้าง

  • ถ้านักเรียนเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ป่า หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ นักเรียนจะทำาอย่างไร 

   เพื่อให้ป่าแห่งนี้มีความสมดุลของธรรมชาติอยู่ต่อไป

 3. นักเรียนวาดรูปการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เห็นแก่ตัว และเขียนแสดงความรู้สึกถึงมนุษย์  

  ต้นไม้ และสัตว์ป่าในนิทาน

 4. ครูสรุปประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและโทษของความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้น 

  ต่อตัวเองและผู้อื่น 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์”

 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 2.7
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จุดประสงค์ เพื ่อให้นักเรียนรู ้จักคุณค่าของการให้ การเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ มีจิตอาสา 

  (เสียสละทำาเพื่อสังคมน่าอยู่)



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูลา่นทิานเรือ่ง “ความดสีเีหลอืงสม้” (แทรกประเดน็การเสยีสละใบของคณุมะกรดู 

  ให้หนอนจุดนำ้าเงินกินเพื่อเติบโต)

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • หนอนจุดนำ้าเงินได้ทำาความดีอะไรบ้าง

  • ต้นมะกรูดเสียสละให้หนอนจุดนำ้าเงินอย่างไร 

 3. ครูสรุปในแนวทาง การมีนำ้าใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และแบ่งปันเป็นสิ่งที่ควรทำา 

  เพราะเราเปน็มนษุยท์ีอ่ยูใ่นสงัคม การชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีเ่ราสามารถทำาไดจ้ะทำาใหส้งัคม 

  เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเราก็จะมีความสุขในสังคมนั้นด้วย

 4. ใหน้กัเรยีนจบัคูค่ำาทีส่มัพนัธก์นัโดยครเูขยีนคำาบนกระดานใหล้อกลงสมดุและใหเ้วลา 

  นักเรียนทำา

  1) หนอนจุดนำ้าเงิน    5  ดูแลจนหายบาดเจ็บ

  2) คุณมะกรูด    4  ช่วยเก็บหมวก

  3) มดเฒ่า    2  เสียสละให้หนอนน้อย

  4) จิ้งหรีด    1  ความดี 3 อย่าง

  5) หิ่งห้อย    3  แบ่งนำ้าหวาน

 5. ครูเฉลยและนักเรียนแลกสมุดกันเพื่อตรวจคำาตอบ



สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ความดีสีเหลืองส้ม”

 2. สมุดนักเรียน 

กิจกรรมที่

เล่านิทานความดีสีเหลืองส้ม 2.8
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จุดประสงค์ เพื ่อให้นักเรียนรู ้จักคุณค่าของการให้ การเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ มีจิตอาสา

  (เสียสละทำาเพื่อสังคมน่าอยู่)

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ถุงฝัน” 

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนชอบใครมากที่สุด เพราะเหตุใด

  • ถ้าสัตว์ต่างๆ ไม่ยอมช่วยจ้อยๆ จะเป็นอย่างไร

  • ถ้านักเรียนพบเหตุการณ์เหมือนในเร่ือง นักเรียนจะช่วยนางฟ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด

 3. ครูสรุปบทเรียนเรื่องความสำาคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น 

  ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีจิตใจอาสาในเรื่องของส่วนรวมซึ่งเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ๆ ตัว

 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ถุงฝัน” 

กิจกรรมที่
ถุงฝัน 2.9
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วม

  ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีจิตอาสา



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แจกบ้านและกำาหนดสถานการณ์

  • แจกเทปกาวสีเดียวกันให้แก่นักเรียนคนละ 1 แผ่น เพื่อให้นักเรียนนำาไป 

   ติดไว้บนพื้นในบริเวณที่ทำากิจกรรมโดยมีระยะห่างประมาณ 1 ช่วงตัว

  • ให้นักเรียนที่เป็นผู้เล่นไปยืนประจำาที่จุดเทปกาว 

  • ครูนำาเทปกาวสีต่างกันไปติดไว้บนพื้นบริเวณที่ทำากิจกรรมเพิ่มอีก 2 จุด

   เปรียบเสมือนบ้านสาธารณะที่ทุกคนต้องดูแล

  • เล่าสถานการณ์สมมติว่า เกิดโรคระบาดไข้หวัดเป็ดข้ึนท่ัวโลก และเม่ือเป็ดท่ีเป็น 

   โรคเข้ามาในหมู่บ้าน สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านที่ว่างได้ทุกคนต้องติดโรคระบาด 

   และตายในที่สุด ดังนั้น ผู้เล่นจะต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านหรือจุดทั้งหมดให้ 

   นานที่สุด เพื่อไม่ให้เป็ดเข้ามายึดบ้านและแพร่เชื้อโรค

 2. การดำาเนินกิจกรรมในรอบที่ 1

  • ครูปล่อยเป็ดตัวแรก ให้เดินเข้าไปหาบ้านที่ว่างประมาณ 1 นาที  หลังจากนั้น 

   ก็ปล่อยเป็ดตัวที่สอง โดยเป็ดแต่ละตัวสวมบทบาทเป็นเป็ด และเดินอย่างช้าๆ  

   สว่นผูเ้ลน่สามารถเปลีย่นจดุได ้เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้ปด็เขา้บา้น โดยผูเ้ลน่แตล่ะคน 

   ห้ามเหยียบจุดทีละ 2 จุด และห้ามถูกตัวเป็ด  

  • จับระยะเวลาที่ผู้เล่นสามารถรักษาบ้านและสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่น

 

กิจกรรมที่
เป็ดหาบ้าน 2.10
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 3. การดำาเนินกิจกรรมรอบที่ 2 

  • กำาหนดให้ผู้เล่นสามารถวางแผนในการรักษาบ้านได้ภายในเวลา 1-2 นาที

  • หลังจากนั้นก็ดำาเนินกิจกรรมเหมือนกันกับในรอบแรกคือ ครูปล่อยเป็ดตัวแรก  

   ใหเ้ดนิเขา้ไปหาบา้นทีว่า่ง หลงัจากนัน้ปลอ่ยเปด็ตวัทีส่อง โดยเปด็ทีป่ลอ่ยไปตอ้ง 

   เดนิชา้ๆ (เพือ่รกัษาเวลาใหน้านทีส่ดุ) ผูเ้ลน่สามารถเปลีย่นจดุได ้เพือ่ปอ้งกนัไมใ่ห้

   เป็ดเข้าบ้าน แต่ผู้เล่นแต่ละคนห้ามเหยียบจุดทีละ 2 จุด และห้ามถูกตัวเป็ด

  • จับระยะเวลาที่ผู้เล่นสามารถรักษาบ้านได้

 4. การดำาเนินกิจกรรมรอบที่ 3

  • ครกูำาหนดใหผู้เ้ลน่สง่ตวัแทน เพือ่เปน็ผูน้ำาในการดแูลรกัษาบา้น จำานวน 5-7 คน 

   หรอืประมาณรอ้ยละ 10 ของผูเ้ลน่ โดยนกัเรยีนทีเ่หลอืใหน้ัง่ลงบนบา้นของตนเอง

  • ครูปล่อยเป็ดตัวแรก ให้เดินเข้าไปหาบ้านที่ว่าง หลังจากนั้นปล่อยเป็ดตัวที่สอง  

   โดยเป็ดที่ปล่อยไปต้องเดินช้าๆ ผู้เล่นที่เป็นตัวแทนเท่านั้นสามารถเปลี่ยนจุดได้  

   เพื่อป้องกันไม่ให้เป็ดเข้าบ้าน แต่ผู้เล่นแต่ละคนห้ามเหยียบจุดทีละ 2 จุด  

   และห้ามถูกตัวเป็ด

  • ครูจับระยะเวลาที่ผู้เล่นสามารถรักษาบ้าน

 5. เมื่อดำาเนินกิจกรรมเสร็จแล้วครูตั้งคำาถามนักเรียน

  • นักเรียนชอบรอบไหนมากที่สุด
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  • ถ้านักเรียนแต่ละคนไม่มีใครอาสามาช่วยกันรักษาบ้านที่ว่างอยู่จะเกิดอะไรขึ้น

  • ถ้าเราให้แต่ผู้นำาเป็นผู้ปกป้องบ้านสาธารณะอยู่ลำาพัง โดยเราไม่ช่วยกันจะเป็นเช่นไร

 6. ครูสรุปบทเรียน

  • เปรียบเทียบความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้เล่นกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคม  

   การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ทำาให้คนอื่นๆ เดือดร้อน ไม่สร้างปัญหา 

   แก่สังคมเป็นสิ่งที่สำาคัญ ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านต้องร่วมกันรับผิดชอบเหมือน 

   กิจกรรมที่เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เป็ดเข้าบ้านได้  ทุกคนต่างทำาหน้าที่ของ 

   ตนเอง ไม่ให้ภาระไปตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป

  • การมสีว่นรว่มชว่ยกนัเปน็หเูปน็ตา ดแูลบา้นของตนเอง ดแูลโรงเรยีน ชมุชนหรอื 

   สังคม โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง สังคมก็จะน่าอยู่ เปรียบได้

   กับกิจกรรมเป็ดหาบ้านที่มีเป็ดเป็นเชื้อโรคที่จะแพร่เข้าไปในหมู่บ้าน ถ้าทุกคน

   อาสาชว่ยกนัเปน็หเูปน็ตา  ดแูลบา้นไมใ่หเ้ปด็เขา้มาได ้ ทกุคนในหมูบ่า้นกจ็ะไมต่ดิโรค 

   เช่นเดียวกับสภาพที่เป็นจริงในสังคม หากทุกคนร่วมมือกันช่วยกันดูแลสังคม  

   เรื่องไฟป่าหรือการเผาป่า ปัญหายาเสพติด  ปัญหารถซิ่ง ปัญหาเรื่องนำ้าดื่ม 

   หรือนำ้าประปา ปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปัญหาโจรผู้ร้าย ก็จะไม่เกิดขึ้น 

   และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เทปกาวสี  

 2. ปากกาเมจิก
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สาระที่3
ความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
 ทกุคนควรไดร้บัความเปน็ธรรมอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะแตกตา่งกนัดว้ย

เชื้อชาติ  ศาสนา  ชาติกำาเนิด  ฐานะ  หรือการศึกษา  และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย

ดงันัน้ การใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องผูอ้ืน่ การไมเ่อาเปรยีบผูอ้ืน่และการเขา้ใจ 

สิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

จุดประสงค์
 1. เข้าใจความสำาคัญของความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 2. เข้าใจเรื่องความลำาเอียงและอคติ นำาไปสู่การปฏิบัติที่สร้างความไม่เป็นธรรม

 3. เข้าใจการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และโทษของการเอาเปรียบผู้อื่น

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. เกมและกิจกรรม

 3. คำาคล้องจอง
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “เรือแสนสนุก” 
 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้
  • ถ้านักเรียนเป็นกัปตันเรือ นักเรียนจะจัดการกับเรือชูชีพอย่างไร
  • ถ้านักเรียนเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนเรือลำานั้น นักเรียนจะทำาอย่างไร เพราะเหตุใด
 3. นักเรียนวาดรูป และระบายสีเรือแสนสนุก ตามจินตนาการของตนเอง 
 4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือ
 5. ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมสรุปบทเรียน เราทุกคนไม่ว่าจะนักเรียน คุณครู  
  ภารโรงหรอืผูบ้รหิารกล็ว้นเปน็คนทีม่สีทิธเิทา่เทยีมกนั ควรไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเปน็ธรรม
  และเทา่เทยีมกนัไมม่ใีครมสีทิธพิเิศษเหนอืคนอืน่เพยีงเพราะเขามฐีานะหรอืมอีำานาจ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เรือแสนสนุก”
 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
เรือแสนสนุก

3.1
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กิจกรรมที่
ใครหนอจอมเอาเปรียบ

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และเห็นโทษของการ 

  เอาเปรียบผู้อ่ืน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ใครหนอ จอมเอาเปรียบ”

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้

  • ใครคือจอมเอาเปรียบของนิทานเรื่องนี้

  • ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกับเจ้าโกโก้ นักเรียนจะทำาอย่างไร

 3. ครูแนะนำาวิธีการ การทำาหนังสือรู้นิสัย

  • แจกกระดาษคนละ 3 แผ่น ให้นักเรียนพับคร่ึงกระดาษ ซ่ึงจะทำาให้ได้ จำานวน 6 แผ่น

  • ในปกหน้าและปกหลัง นักเรียนสามารถวาดรูปและระบายสีได้

  • หน้า 1 วาดรูปอะไรก็ได้ที่แสดงถึงนิสัยของตนเอง รวมทั้งบอกว่านักเรียนมีนิสัย 

   เหมือนใครในนิทานเรื่องนี้ (ถ้าไม่มีก็ให้สมมติ)

  • หน้า 2-5 ให้นักเรียนวาดรูปเพื่อนๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ พร้อมให้เหตุผลว่า 

   เพราะเหตุใด

 4. นักเรียนวาดรูปลงสมุดวาดเขียนของตนเอง เป็นรูปที่สะท้อนถึงโรงเรียนที่มีความ 

  เป็นธรรม ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

 5. นักเรียนบางคนนำาเสนอผลงาน

 6. ครูสรุปบทเรียนการเอาเปรียบผู้อื่นถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะในที่สุด 

  คนที่มีนิสัยชอบเอาเปรียบผู้อื่นก็จะไม่มีใครคบด้วย 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ใครหนอ จอมเอาเปรียบ”

 2. กระดาษและสีเทียน

3.2
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเห็นโทษของ

  การเอาเปรียบผู้อื่น

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูฝนเที่ยวตลาด”

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้าง

  • ถ้านักเรียนเป็นหนูฝน นักเรียนจะทำาอย่างไร เมื่อถูกเอาเปรียบจากแม่ค้า

  • ถ้านักเรียนเห็นการไม่ติดราคา การโกงตราชั่ง รวมทั้งการเปลี่ยนสินค้า นักเรียน 

   จะทำาอย่างไร

 3. นักเรียนทุกคนวาดรูปและระบายสีตลาดในฝันของฉัน (ตลาดที่มีแม่ค้าที่เป็นกันเอง  

  ไม่เอาเปรียบลูกค้าและสามารถพึ่งพากันได้)

 4. นักเรียนท่องคำาคล้องจองเกี่ยวกับนิทาน

 5. ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 6. ครสูรปุบทเรยีนการเอาเปรยีบผูอ้ืน่ดว้ยการไมต่ดิปา้ยราคา การโกงตราชัง่ และเปลีย่น 

  สินค้าถือว่าเป็นการกระทำาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “หนูฝนเที่ยวตลาด”

 2. คำาคล้องจอง

 3. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
หนูฝนเที่ยวตลาด 3.3
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คำาคล้องจอง“แม่ค้าตาคม”

 แม่เอ๋ยแม่ค้า ข้าวปลาค้าขาย

 ขนมมากมาย เรียงรายเต็มรถ

 ฝร่ัง ชมพู่ มองดูเขียวสด

 รอยย้ิมงามงด นมสดหอมจัง

 ชมพู่แดงใส ไม่โกงตาช่ัง

 ยามหยิบยามส่ัง ดูสะอาดดี

 เด็กเด็กต่างชอบ ขอบใจไมตรี

 ชอบซ้ือท่ีน่ี เพราะไม่โกงเอย
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องความลำาเอียง และอคตินำาไปสู่การปฏิบัติที่สร้าง 

  ความไม่เป็นธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายความสำาคัญของญาติและเครือญาติท่ีทำาให้มีความสัมพันธ์กัน

 2. ครูถามนักเรียนว่า ใครมีญาติบ้าง และญาติทำาอะไรกับเราบ้าง

 3. ครูเล่านิทานเร่ือง “เหตุเกิดเพราะเป็นญาติ”

 4. นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเร่ืองน้ี

  • ถ้านักเรียนเป็นนายหมายจะให้ญาติทำาเช่นน้ันหรือไม่

  • ถ้ามีใครมาทำา เช่น ญาติของนายหมาย นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

 5. นักเรียนวาดภาพสังคมท่ีนักเรียนอยากเห็น เป็นสังคมท่ีมีความเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ

 6. ครูสรุปบทเรียน การใช้ความเป็นญาติทำาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เกิดความลำาเอียง  

  และอคตินำาไปสู่การปฏิบัติที่สร้างความไม่เป็นธรรมอย่างไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อ 

  นักเรียนและผู้อ่ืนอย่างไร ถ้าไม่มีความลำาเอียงและอคติจะนำาไปสู่สังคมท่ีเป็นธรรมได้  

  อย่างไรดังเร่ืองท่ีได้เล่าให้นักเรียนฟัง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เหตุเกิดเพราะเป็นญาติ”

 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
เหตุเกิดเพราะเป็นญาติ 3.4
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

42



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

แนวคิด
 ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและ

หน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของ

โรงเรียน สมาชิกของที่ทำางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระทำาของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะ

ต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและบุคคลต่างๆ  รวมทั้งการปฏิบัติ

หนา้ทีต่า่งๆ อยา่งมคีวามรบัผดิชอบพรอ้มทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบได ้ มคีวามเคารพตอ่กฎเกณฑ์

กติกาอย่างมีวินัย 

จุดประสงค์
 1. เข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน

 2. เขา้ใจความสำาคญัของหนา้ที ่และปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะทีเ่ปน็สมาชกิทีด่ขีองโรงเรยีน

 3. เคารพกฎเกณฑ์กติกาและระเบียบของห้องเรียน และโรงเรียน

 4. การยอมรับในการกระทำาของตนเองอย่างรับผิดชอบ

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. เกมและกิจกรรม

 3. เพลง

 4. คำาคล้องจอง
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าท่ีของบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูอธิบายว่า ภายในโรงเรียนของเรานั้น ประกอบด้วยสมาชิกมากมายที่แตกต่างกัน

  ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เช่น 

         คุณครู :   มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการสอนหนังสือให้ความรู้ที่ดีและให้

   คำาปรึกษาแก่นักเรียน

         นักเรียน:   มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการมาเรียนให้ตรงเวลา ใฝ่หาความรู้ 

   ท้ังในและนอกห้องเรียน รวมท้ังรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

   ด้วยตนเอง

    ผ.อ.หรือผู้บริหาร:  มีหน้าที ่ท ี ่ต ้องรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ  

               สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และทำาเพื่อสังคมได้

         ภารโรง  :   มหีนา้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบในการดแูลและรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ย

     ภายในโรงเรียน

         พยาบาล : มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาคนป่วย

 2. ครูสมมติว่า ถ้าสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ทำาหน้าที่ของตนเอง หรือทำาหน้าที่ไม่เต็มที่

 คุณครู   :  ไม่ยอมสอนหนังสือ

 นักเรียน :  ไม่ยอมเรียน

    ผ.อ.หรือผู้บริหาร  :  ไม่ยอมบริหาร

 ภารโรง  :  ไม่ยอมทำางาน

                 พยาบาล  :  ไม่ยอมรักษา

      แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ! (ลองให้นักเรียนคิดดู)

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คนตามหน้าที่ (คุณครู นักเรียน ผู้อำานวยการ ภารโรง 

  พยาบาล ฯลฯ) 

กิจกรรมที่
หน้าที่ของใครกัน(1) 4.1
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 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำารวจหรือค้นหา 

  • สมาชิกที่กล่าวมาข้างต้น มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างภายในโรงเรียน  

  • ถ้าสมาชิกเหล่านั้นไม่ทำาหน้าที่หรือทำาไม่เต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่ได้ไปสำารวจหรือค้นหามาว่า  

  • สมาชกิแตล่ะคนมหีนา้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบอะไรบา้งภายในโรงเรยีน พรอ้มทัง้วาดรปู

   สมาชิกแต่ละคนกำาลังปฏิบัติหน้าที่

  • ถ้าสมาชิกเหล่านั้นไม่ทำาหน้าที่หรือทำาไม่เต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 6. ครูสรุปบทเรียน ทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือ ครูมีหน้าที่ 

  สอนหนังสือ เป็นต้น ถ้านักเรียนหรือครูไม่ทำาหน้าที่ของตนเองเท่ากับขาดความ 

  รับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

 7. ครูให้นักเรียนดูรูปอาชีพต่างๆ แล้วถามว่า บุคคลเหล่าน้ีมีหน้าท่ีอะไรบ้าง และถ้าเขา 

  ไม่ทำาหน้าที่ของตนเองจะเกิดอะไรขึ้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 รูปอาชีพต่างๆ
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ 
  ในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนและให้แบ่งกระดาษออกเป็น 4 ช่อง โดยใน 
  แต่ละช่องมีความหมายดังนี้   
  ช่องที่ 1   การเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน ควรมีหน้าที่อย่างไร
  ช่องที่ 2   การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ควรมีหน้าที่อย่างไร
  ช่องที่ 3   วาดรูปท่ีสะท้อนการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกท่ีดีท่ีทำาให้โรงเรียนน่าอยู่
  ช่องท่ี 4   ถ้าสมาชิกไม่ทำาหน้าที่ของตนเอง จะเกิดผลเสีย/ผลกระทบต่อโรงเรียน 
         อย่างไรบ้าง
 2. ให้เวลานักเรียนวาดรูป ระบายสี อธิบายบทบาทและหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 
  ที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร  
 3. ในช่องที่ 4 ให้นักเรียนทุกคนคิดว่า “ถ้าสมาชิกไม่ทำาหน้าที่ของตนเอง จะเกิด
  ผลเสีย/ผลกระทบต่อโรงเรียนอย่างไรบ้าง”
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือกนักเรียนบางคนเพื่อนำาเสนอผลงาน
 5. ครูสรุปบทเรียน การเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน ควรทำาหน้าท่ีของตนเอง 
  ให้ดีที่สุด เช่น การมาเรียนตรงเวลา การส่งการบ้านตรงเวลา การเคารพกฎ กติกา 
  ของห้องเรียน และโรงเรียน เป็นต้น ส่วนสมาชิกท่ีไม่ทำาหน้าท่ีของตนเองก็จะส่งผลเสีย 
  ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น เช่น นักเรียนไม่เคารพกฎของโรงเรียนก็จะต้องถูกลงโทษ  
  เป็นต้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่
หน้าท่ีของใครกัน(2) 4.2

50



สมาชิกในห้องเรียน

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ 

 ในห้องเรียน



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. สมาชิกในห้องเรียน

  • ครูสอนร้องเพลง “โรงเรียนน่าอยู่”

  • ครูเตรียมกระดาษวาดรูปที่ติดกาว เพื่อทำาให้เป็นแผ่นใหญ่

  • บอกนกัเรยีนวา่ วนันีเ้ราจะชว่ยกนัวาดรปูสมาชกิในหอ้งเรยีนของเรา บนกระดาษ 

   แผ่นนี้ กติกา คือ ทุกคนต้องได้วาดรูปในกระดาษแผ่นนี้

  • เมื่อวาดเสร็จแล้วครูนำามาติดบอร์ดพร้อมอธิบายว่าห้องเรียน คือ การอยู่ร่วมกัน 

 2. ห้องเรียนน่าอยู่

  • ครูถามนักเรียนว่าห้องเรียนที่น่าอยู่และมีความสุขของนักเรียนทุกคน ควรมี 

   ลักษณะอย่างไร

  • อะไรที่ควรทำา อะไรที่ไม่ควรทำา เพราะอะไร

  • ครูให้นักเรียนวาดรูปห้องเรียนของฉัน

  • ฝึกท่องคำาคล้องจอง “ห้องเรียนของเรา”

  • เมื่อท่องคำาคล้องจองแล้วถามนักเรียนว่า ถ้าต้องการให้ห้องสะอาดเป็นระเบียบ 

   จะต้องทำาอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและสีเทียน

 2.  เพลง “โรงเรียนน่าอยู่” 

 3. คำาคล้องจอง “ห้องเรียนของเรา”

 

กิจกรรมที่ 4.3
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เอกสารประกอบ
กิจกรรมที่4.3

ห้องเรียนของเรา

 ห้องเรียนของเรา เราต่างรักษา
 ยามเช้าเรามา พัฒนาห้องเรา
 ทำาความสะอาด เก็บกวาดทุกเช้า
 ขยะใครกันเล่า หล่นร่วงลงมา
 พวกเราสร้างกฎ เป็นกติกา
 หากใครนำาพา ขยะมากมี
 จะถูกเพ่ือนว่า อย่าช้าเร็วร่ี
 ถังขยะมี ท้ิงขยะลงไป
 หากเราละเลย ใช่เลยเร่ืองใหญ่
 หากทำาตามใจ คงใช่...วุ่นวาย
 หม่ันรักษากฎ ก่อนมันจะสาย
 เราเด็กหญิงชาย ร่วมด้วยช่วยกัน
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเคารพกฎ กติกา และระเบียบของห้องเรียน และโรงเรียน



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเร่ือง “ใครเป็นคนทำา” ซ่ึงเป็นเหตุการณ์เก่ียวกับการไม่เคารพกฎกติกา  

  และระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน จะส่งผลอย่างไรต่อตนเอง และสังคมบ้าง

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน แล้วช่วยกันคิดหาคำาตอบจากคำาถาม 

  • ถ้านักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มน้ี จะทำาอย่างเหตุการณ์ข้างต้นหรือไม่ เพราะอะไร

  • การขดีเขยีนหรอืพน่สกีำาแพงโรงเรยีนถอืเปน็เรือ่งทีด่หีรอืไม ่ถา้เปน็กลุม่นกัเรยีน 

   จะทำาหรือไม่ เพราะอะไร

  • ถ้านักเรียนเป็นคุณครูจะทำาอย่างไรกับนักเรียนกลุ่มนี้

 3. แต่ละกลุ่มออกไปสำารวจสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องนำ้า  

  สนามกฬีา/สนามเดก็เลน่ อาคารเรยีน และโรงอาหาร วา่เปน็อยา่งไรและใหค้ดิตอ่วา่  

  เป็นเพราะเหตุใด 

 4. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่บรรยายสิง่ทีน่กัเรยีนไปพบเหน็มาวา่เปน็อยา่งไรบา้ง พรอ้มอธบิาย 

  ต่อว่ามีผลกระทบต่อส่วนรวม (โรงเรียน) อย่างไรบ้าง

 5. เมื่อเสร็จให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 6. ครูสรุปบทเรียน ถ้านักเรียนหรือสมาชิกทุกคนภายในโรงเรียน มักง่าย เห็นแก่ความ 

  สะดวกสบาย ไม่ใส่ใจต่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำาให้โรงเรียนไม่น่าอยู่ เราเองก็ไม่อยากเรียน  

  สุดท้ายคนที่รับผิดชอบในการกระทำานั้นๆ ก็คือเราทุกคน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ใครเป็นคนทำา”

 

กิจกรรมที่
มักง่ายสบายใจแต่ใครรับผิดชอบ 4.4
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชิก 

  ท่ีดีของโรงเรียน 



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นนำาว่า จะเล่นเกมเสือกินวัวโดยนักเรียนจะมีคนที่เป็นวัวซึ่งเป็นสิ่งที่ลำ้าค่า 

  ทีส่ดุ  สว่นเสอืทีเ่ปรยีบเสมอืนปศีาจรา้ยทีม่าเอาของลำา้คา่ไป  และตอ้งมคีนทีท่ำาหนา้ที่

  ปกป้อง โดยเป็นรั้วป้องกันไม่ให้เสือเข้าไปจับวัวได้

 2. นักเรียนทำากายบริหาร เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

 3. นักเรียนจับมือเป็นวงกลมใหญ่ให้แน่น ขออาสาสมัคร 2 คน เป็นเสือ 1 คน เป็นวัว  

  1 คน โดยมีกติกาว่า เสือต้องอยู่นอกวงกลม วัวอยู่ในวงกลม คนที่เหลือยืนจับมือกัน  

  ให้สมมติตนเองเป็นรั้วที่แข็งแรงคอยปกป้องไม่ให้เสือเข้ามากินวัวได้เป็นอันขาด

 4. เมือ่ไดย้นิสญัญาณในการเลน่ คนทีเ่ปน็เสอืตอ้งพยายามโดดขา้มรัว้เขา้มากนิววัใหไ้ด ้ 

  คนที่เป็นวัว ต้องว่องไวในการหลบหลีกไม่ให้เสือจับตัวได้

 5. ผลดัเปลีย่นใหค้นทีน่ัง่จบัมอืกนัเปน็รัว้ อาสาเปน็เสอืกบัววับา้ง เพือ่ความสนกุสนาน 

  ในการเล่นเกม

 6. ถามนักเรียนว่า 

  • ร้ัวมีความสำาคัญอย่างไร

  • ถ้าร้ัวข้ีเกียจจะเกิดอะไรข้ึน

  • ถ้าร้ัวเปิดทางให้เสือเข้ามาจะเกิดอะไรข้ึน

 7. ครูสรุปบทเรียน การทำาหน้าที่ของตนเองซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำา 

  ที่มีต่อตนเองและส่วนรวม  หากนิ่งเฉยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อาจเกิดผล 

  เสียหายกับส่วนรวมได้ การปฏิบัติหน้าท่ีของร้ัวท่ีหากละเลยหน้าท่ีของตน ทำาให้เสือ 

  อาจจะจับวัวได้อย่างง่ายดาย  ยกตัวอย่างสภาพสังคมในปัจจุบันให้นักเรียนเห็น 

  ภาพและเข้าใจง่ายขึ้น

กิจกรรมที่
เสือกินวัว

เสือ

วัว

4.5
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคม รวมท้ังฝึกทักษะ 

  ความอดทนอดกล้ันต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างในสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญกับความขัดแย้ง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. แบ่งจำานวนนักเรียนกลุ่มละ 10-12 คน (ทุกกลุ่มต้องเท่ากัน) แข่งกันทีละ 3 กลุ่ม (ท่ีเหลือให้รอรอบถัดไป)

 2. ให้มีผู้ดำาเนินกิจกรรม ได้แก่ ผู้ดำาเนินเกม 1 คน พี่เลี้ยงประจำากลุ่ม 1 คน ต่อ 2 กลุ่ม  

  (พี่เลี้ยงประจำากลุ่มอาจนำานักเรียนเข้ามามีส่วนในการช่วยผู้ดำาเนินเกมได้)

 3. อธิบายวิธีเล่น (ชั่วโมงแรก)

  • แบ่งผู้เล่นทั้งหมดให้มีจำานวนที่เท่ากันทุกกลุ่ม (ผู้เล่น หมายถึง นักเรียน) 

  • ให้ทุกกลุ่มยืนเข้าแถวเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง

  • แจกปากกาและกระดาษให้กลุ่มละ 1 ชุด แก่ผู้เล่นท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของกลุ่ม เพ่ือจดจำานวนตัวเลข

   º หลังจากทุกกลุ่มเข้าแถวเสร็จแล้ว ให้พี่เลี้ยงกลุ่มแจกชุดตัวเลข 18 ตัวที่ได้เตรียมไว้  

    กลุ่มละ 1 แผ่น สำาหรับผู้เล่นที่อยู่ท้ายสุดของแถว

   º ให้ผู้เล่นท่ีอยู่ท้ายสุดของแถวบอกตัวเลขท่ีได้รับให้กับผู้เล่นท่ีอยู่ด้านหน้าคร้ังละ 

    1 คน (ห้ามบอกข้ามไปยังผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ติดกับตัวของผู้เล่น) จนถึงผู้เล่นด้านหน้า 

    ซึ่งมีหน้าที่ต้องจดตัวเลขที่ได้รับการบอกจากผู้เล่นด้านหลังที่ติดกับตัวของผู้เล่น 

    (ห้ามจดจนกว่าผู้เล่นท่ีอยู่ติดกันจะบอกตัวเลข) ส่วนจำานวนของตัวเลขท่ีบอกในแต่ละคร้ัง

    ใหแ้ตล่ะกลุม่มหีนา้ทีต่ดัสนิใจกนัเองตามความเหมาะสม และความสามารถของผูเ้ลน่ 

    ทั้งหมดในทีม

 4. รอบทดลอง

  • ใหเ้ริม่เลน่แลว้ผูด้ำาเนนิเกมจบัเวลากลุม่ทีท่ำาสำาเรจ็เปน็กลุม่แรก (จำานวนตวัเลขทัง้ 18 ตวั  

   ตอ้งถกูตอ้งดว้ย) แลว้นำาเวลาทีไ่ดจ้ากการเลน่มาปรบัลดลงเปน็เวลาใหมใ่หส้อดคลอ้งกบั 

   ความสามารถของผู้เล่น เช่น ถ้ากลุ่มแรกที่ทำาสำาเร็จทำาเวลาได้ 1 นาที ก็ให้ปรับ 

   ลดเวลาลงมาเหลือ 45 วินาที เพ่ือให้แต่ละกลุ่มต้องร่วมมือกันเล่นเกมในสถานการณ์ 

   ที่กดดันให้สำาเร็จ (ต้องสามารถเล่นเกมให้สำาเร็จได้ตามเวลาที่กำาหนด)

  • หลังจากนั้นให้การบ้านนักเรียนแต่ละกลุ่มกลับไปซ้อม และคิดวิธีการเล่นเกม 

   เพ่ือจะกลับมาเล่นกันใหม่ในช่ัวโมงถัดไป

 5. รอบเล่นจริง (ช่ัวโมงท่ี2)

  • ให้พ่ีเล้ียงในแต่ละกลุ่มเก็บชุดตัวเลข แล้วแจกใหม่ (พยายามสลับอย่าให้ซำา้ชุดตัวเลขเดิม) 

กิจกรรมที่
เกมต่อสิบ 4.6
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  • เมือ่ทกุกลุม่ไดช้ดุตวัเลขใหมค่รบแลว้ ใหผู้ด้ำาเนนิเกมสำารวจความพรอ้มของทกุกลุม่ แลว้

   ใหส้ญัญาณเปา่นกหวดี หรอืบอกเริม่ตน้เลน่เกม  (ถา้กลุม่ไหนเริม่เลน่กอ่น  ใหส้ญัญาณใหพ้ีเ่ลีย้ง 

   เข้าไปบอก ให้กลุ่มนั้นหยุดเล่น และนั่งดูกลุ่มอื่นเล่นโดยทันที)

  • ผู้ดำาเนินเกมจับเวลาการเล่นจนหมด (สมมติว่า 45 วินาที) ให้สัญญาณหยุดแล้วให้พี่เลี้ยง 

   เก็บชุดตัวเลขโดยทันที และห้ามผู้เล่นบอกตัวเลขต่อหลังจากท่ีหมดเวลาแล้ว (ถ้ากลุ่มไหน 

   ยังไม่หยุดให้ปรับแพ้ในเกมนั้น แล้วพี่เลี้ยงไม่ต้องตรวจตัวเลข ให้รอตรวจรอบถัดไป)

  • หลังจากน้ันให้พ่ีเล้ียงตรวจชุดตัวเลขเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ทำาผิดกติกา แล้วตรวจสอบความถูกต้อง

  • เมื่อเล่นครบ 3 รอบ ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มประชุมทีมกัน เพื่อวางแผนการเล่นเกมใหม่  

   หรือเปลี่ยนตำาแหน่งการเล่นให้สอดคล้องต่อความสามารถของแต่ละคน

  • ให้ทุกกลุ่มเล่นเกมให้สำาเร็จในเวลาที่กำาหนด (สมมติว่า 42 วินาที) ครบทุกทีมโดยให้ทีม 

   ที่เสร็จก่อน รอให้กำาลังใจเพื่อนที่ยังเล่นไม่เสร็จ

 6. ครูถามนักเรียนและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • ในการเล่นเกมนี้ นักเรียนชอบเล่นตำาแหน่งไหน เพราะเหตุใด

  • ถ้าทุกคนไม่รับผิดชอบหน้าที่ในตำาแหน่งของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้น

  • ถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นที่เล่นชนะกลุ่มเรา แต่เขาไม่ทำาตามกติกา เราจะรู้สึกอย่างไร

  • เราคิดว่ากลุ่มที่ชนะ แต่ไม่ทำาตามกติกาจะภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำาหรือไม่

  • ในชีวิตประจำาวันของพวกเราทุกคน เรามีหน้าท่ีอะไรบ้าง (เร่ิมคิดจากเร่ืองใกล้ๆ ตัว)

  • ถ้าในชีวิตประจำาวัน เราไม่ทำาหน้าที่ของตนเอง จะมีผลเสียอะไรบ้าง

 7. แนวทางทีส่รปุ การเลน่เกมนีใ้หส้ำาเรจ็ได ้ทกุคนตอ้งตระหนกัถงึบทบาทและหนา้ทีข่องตนเอง 

  ทีม่ตีอ่การเลน่เกมนี ้ สงัคมจรงิกเ็หมอืนกนั ทกุคนมบีทบาทหนา้ทีข่องตวัเอง สิง่ทีก่ระทำาลงไป  

  ล้วนมีผลกระทบต่อคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี ดังนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบ 

  ในหน้าที่ของตนเอง ทำาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปสร้าง 

  ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น อันเนื่องจากการละเลยบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษบอกตัวเลขจำานวน 18 ตัว โดยแบ่งเป็น แนวนอน 6 แถวๆ ละ 3 ตัว 

 2. กระดาษและปากกาตามจำานวนกลุ่มๆ ละ 1 ชุด

 3. นกหวีด
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ 
  มีต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพผลจากการกระทำาจากมนุษย์ที่ไม่ดี เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคม
 2. ครูสลับให้นักเรียนดูภาพผลจากการกระทำาจากมนุษย์ท่ีดี เช่น การร่วมกันปลูกป่าชายเลน 
  การมีนำ้าใจต่อผู้อื่น
 3. ตั้งคำาถามให้เห็นถึงความสำาคัญของการกระทำาของเราที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับภาพเหล่านั้น
  • นักเรียนเคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีรอบๆ ตัวเรา ที่เกิดจากการกระทำาโดยไม่รับผิดชอบ 
   ของมนุษย์บ้างหรือไม่
  • นกัเรยีนเคยเหน็สิง่ทีด่รีอบๆ ตวัเรา ทีเ่กดิจากการกระทำาโดยรบัผดิชอบตอ่สิง่ตา่งๆ 
   ของมนุษย์บ้างหรือไม่
  • ถ้ามีโอกาส นักเรียนอยากทำาอะไร เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อส่วนรวมบ้าง 
 4. นักเรียนวาดภาพมือตัวเอง หรือหัวใจลงไปในกระดาษ แบ่งออกเป็นสองด้าน  
  ด้านแรกให้เขียนว่า สัญญาว่าจะไม่ทำา และอีกด้านหนึ่งเขียนว่า สัญญาว่าจะทำา
 5. นักเรียนนำาแผ่นกระดาษรูปมือหรือหัวใจของตัวเอง นำาไปแขวนไว้ที่ประตูชั้นเรียน  
  ให้เพื่อนๆ ในห้องเรียนอ่าน
 6. แนวทางการสรุป ทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง ส่ิงท่ีกระทำาลงไปล้วนมีผลกระทบ 
  ต่อคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี เพราะฉะนั้นต้องกระทำาอย่างรับผิดชอบ  
  โดยทำาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และระมัดระวังไม่ให้ตนเองทำาอะไรที่สร้าง 
  ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. ชุดรูปภาพผลการกระทำาจากมนุษยที่ไม่ดี (สภาพแวดล้อมเป็นพิษ)  
 2. ชุดรูปภาพผลการกระทำาจากมนุษย์ที่ดี (จริยศึกษาเบื้องต้น)
 3. กระดาษและสีเทียน
 

กิจกรรมที่
โลกน่าอยู่ด้วยมือเรา 4.7
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กิจกรรมที่
เพราะฉันสำาคัญที่สุด

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น 

  สมาชิกที่ดีของโรงเรียน



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเร่ือง “เพราะฉันสำาคัญท่ีสุด” อย่างช้าๆ เพ่ือให้ผู้เรียนค่อยๆ จินตนาการตาม

 2. ครูตั้งคำาถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดตามนิทาน

  • เกิดอะไรขึ้นในบ้าน เมื่อเข็มนาฬิกาแต่ละเข็มไม่ทำาหน้าที่ของตนเอง

  • เมื่อกุ๊กกู๋ไม่ทำาหน้าที่จะเป็นอย่างไร

  • หน้าที่ของนักเรียนมีอะไรบ้าง

  • หน้าที่ที่นักเรียนต้องทำาในแต่ละวันมีอะไรบ้าง 

 3. สรุปโดยชี้แนะว่า หากเราไม่ทำาหน้าที่ของตนเองจะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนนาฬิกา  

  และความสำาคัญของหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด หากเราปฏิบัติไม่ 

  เต็มที่จะมีผลต่อตัวเองและผู้อื่น

 4. ให้นักเรียนวาดรูปการทำาหน้าท่ีของตนเองและบรรยายใต้ภาพส้ันๆ ตามจินตนาการ 

 5. ให้นักเรียนทุกคนนำาภาพขึ้นมาบรรยายให้คนข้างๆ ฟังพร้อมกัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เพราะฉันสำาคัญที่สุด”

 2. กระดาษและสีเทียน

4.8
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการยอมรับในการกระทำาของตนเองอย่างรับผิดชอบ



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักปลานีโมหรือไม่ และลักษณะเป็นอย่างไร

 2. นักเรียนวาดรูปปลานีโมตามจินตนาการของนักเรียน พร้อมระบายสี

 3. ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลานีโม” ให้นักเรียนฟัง

 4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องต่อไปนี้

  • ปลานีโมมีนิสัยอย่างไรและนักเรียนคิดว่าดีหรือไม่

  • ถ้านักเรียนเป็นปลานีโม นักเรียนจะทำาอย่างไร

  • สิ่งที่ปลานีโมควรทำาให้ถูกต้องคืออะไร

  • ถ้าปลานีโมไม่ซนมากและรับผิดชอบหน้าท่ีของตัวเอง นักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไร

 5. ครูสรุปบทเรียนว่า ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะหาก 

  ตนเองละเลยต่อหน้าที ่จะทำาให้เกิดผลเสียต่อตนเองและยังส่งผลกระทบต่อ 

  ส่วนรวมด้วย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ครอบครัวปลานีโม”

 2. กระดาษและสีเทียน

กิจกรรมที่

ครอบครัวปลานีโม 4.9
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“ครูสร้างคนคนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐเดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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สาระที่5
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือ

ปฏิบัติการรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต  การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้

ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำาคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำาให้

เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย

จุดประสงค์
 1. เข้าใจความหมายของความพอดี

 2. เข้าใจความสำาคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง

 3. สร้างนิสัยรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของ

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. เกมและกิจกรรม

 3. เพลง
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสร้างนิสัยรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “รู้ประหยัด ไม่เดือดร้อน”

 2. นักเรียนตอบคำาถาม

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้าง

  • ระหว่างหมีน้อยกับลิงน้อย นักเรียนอยากเป็นใคร เพราะอะไร

  • นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะอยู่อย่างพอเพียง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

 3. ครสูรปุบทเรยีนวา่ การประหยดั อดออม เพือ่ซือ้สิง่ของทีต่นเองอยากไดโ้ดยไมร่บกวน 

  ผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ดี หากไม่รู้จักอดออมก็จะทำาให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ และอาจทำาให้ 

  ต้องโกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ ทั้งนี้การรู้จักประหยัดอดออม และมีความพอเพียง  

  ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้ปกครองและผู้อื่น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทานเรื่อง “รู้ประหยัด ไม่เดือดร้อน”

กิจกรรมที่
รู้ประหยัดไม่เดือดร้อน 5.1
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ถุงปุ๋ยเร่ร่อน”

 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • ถุงปุ๋ยในเรื่องนี้ได้ทำาประโยชน์อะไรบ้าง

  • นักเรียนคิดว่า ถุงปุ๋ยจะภูมิใจในตนเองหรือไม่ที่ได้ทำาประโยชน์  

  • ถ้าไม่มีใครเห็นประโยชน์จากถุงปุ๋ย  ถุงปุ๋ยจะรู้สึกอย่างไร

  • นักเรียนคิดว่า นอกจากถุงปุ๋ยแล้วรอบๆ ตัวเรา มีอะไรที่สามารถนำากลับมาใช้ได้ 

   อย่างคุ้มค่าและก่อประโยชน์สูงสุด

  • นักเรียนคิดว่า เราควรเริ่มต้นอะไร หลังจากที่ได้เรียนรู้

 3. ครูสรุปบทเรียนสร้างความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทานเรื่อง “ถุงปุ๋ยเร่ร่อน”

กิจกรรมที่
ถุงปุ๋ยเร่ร่อน 5.2
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และรู้คุณค่าของสิ่งของ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่าเรื่อง “เพชรและพลอย”

 2. ตอบคำาถามจากเรื่องโดยให้นักเรียนเขียนลงสมุด

  • เพชรและพลอยมีปัญหาเรื่องอะไร

  • เพชรและพลอยตัดสินใจอย่างไร

  • ถ้านักเรียนเป็นเพชรและพลอยนักเรียนจะทำาอย่างไร

 3. นักเรียนเรียนรู้การตัดสินใจการเลือกซื้อสิ่งของต่างๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งของว่า 

  กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย เช่น

  • ใครที่มีกระปุกออมสินเก็บเงินบ้าง

  • ชวนให้นักเรียนคิดเก็บเงินอย่างน้อยวันละบาทตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะได้ซื้อของที่เรา 

   ต้องการในอนาคต ถ้าเก็บเงินวันละ 2 บาททุกวัน 1 ปี (365วัน) จะมีเงินเก็บ 

   730 บาท หากเก็บได้ถึง 10 ปี ก็จะมีเงินเก็บ 7,300 บาท ตอนนักเรียนอยู่ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เรื่อง “เพชรและพลอย”

 2. สมุดนักเรียน

กิจกรรมที่
เพชรและพลอย 5.3
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เพชรและพลอย

 ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 4 คน คือพ่อ แม่ เพชรและพลอย พ่อกับแม่ได้บอกลูกทั้งสอง

ว่าหากอยากไดอ้ะไรใหเ้กบ็เงนิคา่ขนมทีพ่อ่แมใ่หท้กุวนัเพือ่ซือ้ของ ถา้ไมจ่ำาเปน็จรงิๆ พอ่แมจ่ะ

ไม่ซื้อให้  ระหว่างปิดเทอมเพชรอยากได้จักรยานไว้ปั่นเล่นกับเพื่อนและไปโรงเรียนตอน 

เปิดเทอม ส่วนพลอยอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ เพื่อใส่ตอนเปิดเทอมที่จะมาถึง เพชรจึงได้เก็บ

เงินซื้อจักรยาน ส่วนพลอยก็เก็บเงินซื้อชุดนักเรียน ขณะเดียวกันได้มีของเล่นชุดใหม่ออกมา

ทำาให้เพชรอยากได้มาก แต่หากนำาเงินไปซื้อของเล่นแล้ว เพชรจะต้องเก็บเงินใหม่อีกนานถึงจะ

ได้จักรยาน ส่วนพลอยเองเห็นชุดตุ๊กตาในตลาดก็อยากได้ แต่หากซื้อตุ๊กตาพลอยก็จะไม่ได้ใส่ 

ชดุนกัเรยีนตวัใหมใ่นตอนเปดิเทอม ทัง้สองมปีญัหาในการเลอืกซือ้ของวา่จะซือ้อะไร จงึปรกึษา

พ่อและแม่เพื่อจะขอเงินซื้อของที่ทั้งสองอยากได้พร้อมกัน 

 พ่อได้ถามเพชรและพลอยว่า “ตอนนี้เงินเก็บของลูกมีพอที่จะซื้อของทั้งสองสิ่งหรือไม่”

 เพชรและพลอย ตอบพร้อมกันว่า “ไม่ครับ/ไม่ค่ะ” แม่จึงบอกลูกทั้งสองว่า 

 “หากเรามเีงนิเกบ็ไมพ่อทีจ่ะซือ้ของทัง้สองอยา่งกต็อ้งตดัสนิใจซือ้ทลีะอยา่ง และตอ้งคดิดวูา่ 

สิ่งของที่จะซื้ออันไหนมีความจำาเป็นและให้ประโยชน์กับเรามากที่สุด” 

 พอ่กบัแมก่บ็อกลกูทัง้สองวา่จะไมซ่ือ้ของทัง้สองอยา่งใหพ้รอ้มกนั โดยใหเ้พชรและพลอย

ใชเ้งนิเกบ็ของตวัเอง  เพชรจงึคดิวา่ของเลน่หากซือ้มากเ็ลน่คนเดยีวและเลน่ไดไ้มน่าน  แตถ่า้ซือ้

จกัรยานไดเ้ลน่กบัเพือ่นและใชไ้ปโรงเรยีนไดด้ว้ย  เชน่เดยีวกนักบัพลอยกค็ดิวา่  ซือ้ชดุนกัเรยีนใหม่

ไดใ้สไ่ปโรงเรยีนตอนเปดิเทอมและใชไ้ปอกีนาน  แตตุ่ก๊ตาคงเลน่ไมส่นกุเทา่กบัไปเลน่กบัเพือ่นๆ  

พอใกล้เปิดเทอมเพชรก็ได้จักรยานปั่นไปโรงเรียน และพลอยก็ได้ชุดนักเรียนใหม่ไปโรงเรียน
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ที่เหลือใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นความสำาคัญของการเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ที่เหลือใช้ซึ่งสามารถ 

  นำามาปรับปรุงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ได้โดยไม่จำาเป็นต้องทิ้งไป 

  หรือซื้อของใหม่

 2. พดูคยุกบันกัเรยีนวา่ นกัเรยีนจะประดษิฐอ์ะไรกนัดทีีม่าจากของเหลอืใชแ้ละสามารถ 

  นำาไปใช้ประโยชน์ได้ (หรือเลือกให้นักเรียน) เช่น

  • ปฏิทินวันทำาความดี ( 7 วัน)

  • บัตรความดีมีรางวัล

 3. หลังจากเลือกว่า จะทำาอะไรกัน ก็เริ่มภาคปฏิบัติโดยศึกษาจากวิธีการที่แนบให้

 4. ครูสรุปบทเรียนว่า ถ้าสามารถใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้นั้นได้ก็จะช่วยนักเรียน 

  ประหยัดและช่วยสังคมลดขยะด้วย เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  

  รวมทั้งสร้างประโยชน์จากของเหลือใช้ได้อีกด้วย

กิจกรรมที่
ประโยชน์จากของเหลือใช้ 5.4
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ปฏิทินวันทำาความดี(7วัน)

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. นำากระดาษสีมาตัดให้พอดีกับปฏิทิน  
 2. วาดภาพหรือทำาสัญลักษณ์เกี่ยวกับตัวเราลงในกระดาษ 
 3. เขยีนหรอืวาดภาพเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ราจะทำาความดใีนแตล่ะวนั
 4. ตกแต่งให้สวยงาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นำาปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้ว 1 เล่ม
 2. กาว 
 3. สีไม้หรือสีเทียน
 4. กรรไกร
 5. กระดาษสี (เพื่อนำามาติดไว้ที่ปฏิทินทุกหน้า)

บัตรความดีมีรางวัล

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. นำากระดาษมาตัดให้ได้ขนาดเท่ากับบัตรประจำาตัวนักเรียน
 2. เขียนชื่อ-นามสกุล  และระดับชั้น
 3. เขียนสัญลักษณ์หรือคำาง่ายในการทำาความดีไว้ด้านหลังบัตร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษแข็งหรือบัตรประจำาตัวนักเรียน
 2. สีเทียน
 3. กาว 
 4. กรรไกร

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทำาสมุดจากสมุดที่เหลือใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. นำาสมุดเหลือใช้มากลับด้านหรือกระดาษที่เหลือใช้จากสมุดที่ไม่ได้ใช้แล้ว

 2. นำาหนา้สมดุทีใ่ชแ้ลว้หรอืกระดาษทีเ่หลอืใชจ้ากสมดุทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ มาเยบ็รวมกนัโดย 

  ใช้ลวดเย็บกระดาษ

 3. นำากระดาษสีหรือกระดาษใช้แล้วมาทำาปกหลัง จากนั้นวัดขนาดหนังสือหรือสมุด 

  ที่ต้องการเพื่อทำาปกโดยใช้กระดาษแข็ง 2 แผ่น ประกบหน้าและหลังสมุด

 4. นำาปกที่ได้มาระบายสีและเขียนชื่อหรือสัญลักษณ์ของตัวเอง

 5. ครูสรุปบทเรียนการนำาของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดเงินและลดขยะได้ 

  อีกด้วยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกันลดโลกร้อน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1. สมุดใช้แล้วแต่ยังเหลือหน้าที่ยังไม่ได้ใช้ 1 เล่ม

 2. กระดาษสีหรือกระดาษใช้แล้ว

 3. กาวและกรรไกร 

 5. ดินสอสี 

 6. ลวดเย็บกระดาษ

กิจกรรมที่
ทำาสมุดจากสมุดที่เหลือใช้ 5.5
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กิจกรรมที่
ห่านทองคำา

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักความพอดี ไม่ละโมบโลภมาก ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ห่านทองคำา” 

 2. ครูแจกกระดาษให้กับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้าง

  • ถ้านักเรียนเป็นชาวนาจะทำาอย่างไรกับไข่ทองคำาที่ได้มา

  • ถ้าห่านไม่ออกไข่ทองคำา นักเรียนจะทำาอย่างไร

  • ถ้านักเรียนมีไข่ทองคำามากๆ นักเรียนจะนำาไปทำาประโยชน์อะไรบ้าง

 3. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาคติพจน์และสุภาษิตส่งเสริมความไม่โลภ รู้จักพอเพียง

 4. ครูสรุปบทเรียนว่า การกระทำาที่ละโมบโลภมากไม่สามารถช่วยสร้างความสุขให้กับ  

  เราได้  อีกทั้งยังอาจจะทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย  ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่  

  ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เราก็มีความสุขได้เหมือนกัน บางครั้งอะไรที่ได้มาง่ายๆ 

  เรา มักจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1. นิทานเรื่อง “ห่านทองคำา”

 2. กระดาษและสีเทียน

5.6

75



กิจกรรมทบทวนเนื้อหา
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ลูกบอลความดี

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 

  ในการทำาความดใีห้แก่สังคมส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. นักเรียนทุกคนยืนเป็นวงกลมโดยครูเป็นผู้ดำาเนินกระบวนการอยู่ตรงกลาง

 2. ครูอธิบายกติกา

  • ให้นักเรียนนึกถึงกิจกรรมที่ได้เรียนรู้มาตลอดภาคการศึกษาแล้วคิดถึงความด ี

   ที่ตนเองอยากทำามาคนละ 1 เรื่อง 

  • ครหูยบิลกูบอลทีเ่ตรยีมมา 1 ลกู แลว้สง่ใหอ้าสาสมคัรคนแรกทีพ่รอ้มจะเลา่เรือ่ง 

   ความดีที่อยากทำาของตัวเอง

  • เมือ่นกัเรยีนแตล่ะคนพดูจบใหน้กัเรยีนทกุคนพดูขึน้พรอ้มๆ กนัวา่ ขอบคณุครบั/  

   ขอบคุณค่ะ

  • เมื่อนักเรียนคนแรกเล่าจบให้ส่งลูกบอลให้นักเรียนที่อยู่ถัดไป และให้เป็นคนเล่า 

   เรื่องต่อ (ลูกบอลอยู่ในมือใครคนนั้นเป็นคนเล่าเรื่อง)

  • ส่งให้คนถัดไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย คนสุดท้ายหลังจากเล่าเรื่องเสร็จให้ส่ง 

   ลูกบอลกลับไปให้ครู

 3. นักเรียนตอบคำาถาม

  • นักเรียนคิดว่า ลูกบอลความดีลูกนี้จะเอาไปทำาอะไรดี

  • นักเรียนชอบลูกบอลความดีไหม

  • ถ้ามีอย่างอื่นนอกจากลูกบอลความดี นักเรียนคิดว่าควรจะเป็นอะไร

  • ถ้าโลกนี้ไม่มีลูกบอลความดี โลกเราจะเป็นอย่างไร

  • เราจะส่งลูกบอลความดีไปให้คนที่เรารักรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร

  • ถ้าเราไม่ทำาตามในสิ่งที่เราพูดในวันนี้ ลูกบอลจะรู้สึกอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 ลูกบอล 1 ลูก
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สมุดบันทึกความดี

จุดประสงค์ เพือ่ใหน้กัเรยีนทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูต้ลอดหลกัสตูรและเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจ

  ในการทำาความดีให้สังคมไร้การคดโกง และประพฤติทุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “เรื่องเล่าจากสัตว์ป่า”

 2. ครูเกริ่นความสำาคัญของการรักษาคำาพูด ไม่โกหก และถือสัจจะว่า มีความสำาคัญ 

  อย่างไรกับนักเรียนและผู้อื่น ถ้าไม่รักษาคำาพูดหรือชอบพูดโกหกจะเกิดอะไรขึ้น  

  ดังเรื่องที่จะเล่าให้นักเรียนฟัง

 3. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • นักเรียนอยากเป็นสัตว์อะไรในเรื่อง เพราะอะไร

  • ถ้ามีใครมาโกหกนักเรียนเหมือนพวกหมาป่า นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

  • นักเรียนคิดว่า ถ้าจะทำาให้โรงเรียนของเรามีแต่ส่ิงดีๆ มีความสงบสุข ไม่เห็นแก่ตัว  

   จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง

 4. นักเรียนทุกคนทำาสมุดบันทึกความดีที่จะบันทึกความดีทั้งของตนเองและเพื่อน เช่น  

  วนันีฉ้นัเหน็ขยะทีพ่ืน้แลว้เกบ็ไปทิง้ทีถ่งัขยะ หรอืวนันีฉ้นัเหน็หนดูชีว่ยคณุครถูอืของ 

  ที่หนักมาก 

 5. นกัเรยีนบนัทกึความดภีายใน 1 สปัดาหว์า่นกัเรยีนทำาความดอีะไรบา้งและเหน็เพือ่น 

  ทำาความดีอะไรบ้าง

 6. ครูสรุปบทเรียนที่ผ่านมา แนวทางสรุป การกระทำาความดีทั้งกับตนเองและผู้อื่น 

  สามารถช่วยสร้างความสุข ความสามัคคีให้กับสังคมได้โดยไม่คิดว่าเมื่อนักเรียน 

  ทำาความดีแล้วต้องมีสิ่งตอบแทน แต่สิ่งที่ได้คือความภาคภูมิใจในตนเอง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1. นิทานเรื่อง “เรื่องเล่าจากสัตว์ป่า”

 2. ตุ๊กตาหุ่นมือ รูปตัวละครต่างๆ

 3. สมุดบันทึกความดี

 4. เพลง “สามัคคีชุมนุม”

 5. กระดาษและสีเทียน
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 1. ให้นักเรียนพับกระดาษเอ4 ครึ่งหนึ่งเป็นปก พร้อมวาดภาพและระบายสี

 2. สร้างตาราง ดังนี้ วัน/เดือน/ปี ความดี ความรู้สึก

 3. บันทึกเรื่องเล่าความดีทั้งของตัวเองและเพื่อนๆ ภายใน 1 สัปดาห์
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เพลงสามัคคีชุมนุม

คำาร้องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

(หม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลณอยุธยา)

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรัก สมัครสมาน

ล้วนมิตร จิตช่ืนบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม 

* อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี

ทุกส่ิงประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี

กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดี แด่พระจอมสยาม

พร้อมพร่ึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่จาง (*ซำา้) 

ท่ีหนักก็จักเบาคลาย ท่ีอันตราย ขจัดขัดขวาง

ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา (*ซำา้)

สามัคคีน่ีแหละลำา้เลิศ จักชูชาติเชิด พระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟ่ือง กระเด่ืองแดนดิน (*ซำา้)
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บทละครใหม่หัวใจคือสร้างเด็กไม่โกง

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ผ่านมาจากกิจกรรมและนิทานต่างๆ 

  ที่ สะท้อนถึ งสาระการเรียนรู้ ทั้ ง  5  สาระ ได้แก่  ความซื่ อสัตย์   

  จติสาธารณะ ความเปน็ธรรม การกระทำาอยา่งรบัผดิชอบและความพอเพยีง  

  ผ่านจินตนาการความคิดของนักเรียนเพื่อสร้างเด็กไม่โกงต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่าบทละครเรื่อง “ขบวนการเด็กดีพิทักษ์โลก” 

 2. คัดเลือกตัวแสดง 

 3. ตัวแสดงซ้อมบทละคร

 4. นักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแสดงให้ทำาฉากประกอบการแสดง ตามความเหมาะสม

 5. ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง

 6. นักเรียนทุกคนซ้อมร้องเพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี และท่องคำาคล้องจอง

 7. แสดงละครและร้องเพลง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. บทละครเรื่อง “ขบวนการเด็กดีพิทักษ์โลก”

 2. เพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี”
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เอกสารประกอบ

เรื่องขบวนการเด็กดีพิทักษ์โลก

 
 ในดินแดนท่ีผู้คนท้ังหลายอยู่กันอย่างมีความสุขช่วยเหลือกันไม่เอารัดเอาเปรียบ

รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองไม่คดโกงและอยู่อย่างพอเพียงโดยมีขบวนการเด็กดี

พิทักษ์โลกประกอบด้วย1.เป็นธรรม2.นำา้ใจ3.รับผิดชอบ4.ซ่ือสัตย์5.พอเพียงซ่ึงแต่ละคน

มีลักษณะพิเศษดังนี้

 เป็นธรรม:ต้ังแต่เด็กเรารักความถูกต้องเป็นท่ีสุดหากเห็นใครถูกเอารัดเอาเปรียบ

เราจะเข้าไปช่วยเหลือพลังวิเศษของเราคือสามารถย้อนเวลาไปยังอดีตได้ครั้งหนึ่งมี

การแจกลูกอมในโรงเรียนซึ่งลูกอมมีเพียงพอสำาหรับทุกคนโดยหัวหน้าห้องเป็นคนแจก

แต่พอตอนแจกเสร็จกลับมีนักเรียนบางคนไม่ได้เป็นธรรมจึงย้อนเวลากลับไปแล้วพบว่า

หัวหน้าห้องแอบเก็บเอาไว้เอง2ลูกเป็นธรรมจึงเข้าไปจัดการตักเตือนหัวหน้าห้องว่า

ทำาอย่างน้ีไม่ถูกต้องจึงให้แจกลูกอมใหม่นักเรียนทุกคนจึงได้ลูกอมครบย้ิมแจ่มใสกันถ้วนหน้า

 นำ้าใจ:เราชอบช่วยเหลือคนอื่นและคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของเมือง

มาตลอดจนเราได้รับพลังวิเศษคือมีพละกำาลังมหาศาลครั้งหนึ่งขณะที่เรากำาลังวิ่งออก

กำาลังกายเรามองเห็นไฟไหม้ที่ตึกแห่งหนึ่งเราจึงใช้พลังของเรายกถังนำ้าที่ใหญ่เท่าบอลลูน

ยักษ์มาดับไฟและวิ่งเข้าไปแบกคน5คนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอย่างปลอดภัย

 รับผิดชอบ : เราทำาทุกสิ่งด้วยความรับผิดชอบ ไม่เคยละเลยต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆ

จนเราได้รับพลังวิเศษคือความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ครั้งหนึ่งขณะที่ตึกโรงเรียนทรุดตัว

ลงจากความไม่รับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างที่นำาวัสดุไม่ดีมาใช้ทำาเสาเข็ม นักเรียนติด

อยู่ในตึกมากมายเรานี่แหละช่วยกันนำานักเรียนออกมาด้วยความรวดเร็ว

 ซื่อสัตย์:ต้ังแต่ตอนเด็กเราไม่เคยคดโกงทำาอะไรตรงไปตรงมารักษาผลประโยชน์

ของส่วนรวมจนได้พลังวิเศษคือตาโปร่งใสสามารถสอดส่องดูแลนักการเมืองหรือผู้นำา

ท่ีไม่ซ่ือสัตย์ได้อย่างทะลุปรุโปร่งดังน้ันผู้นำาเมืองน้ีจึงไม่ทำาอะไรท่ีส่อไปในทางคดโกงคอร์รัปชัน

เพราะซื่อสัตย์จะคอยใช้สายตาของตัวเองตรวจดูความโปร่งใสของผู้นำาแล้วนำามาต่อสาย

ทีวีให้คนในเมืองได้เห็นแต่ในระยะหลังผู้นำาของเมืองก็ไม่รอให้ซื่อสัตย์มาคอยตรวจดู
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จึงเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่ประชาชนในเมืองควรรู้เพื่อแสดงความจริงใจต่อการบริหาร

บ้านเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 พอเพียง:ตั้งแต่วัยเด็กมีนิสัยรู้จักควบคุมตนเองอดทนอดกลั้นต่อความอยากได้

จนเรามีพลังวิเศษคือ หัวใจพันชั่งทุกๆ ครั้งที่ผู้นำาของเมืองมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

โครงการต่างๆที่ต้องใช้เงินจำานวนมากมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ประชาชนก็จะนำา

เรื่องราวเหล่านี้ไปถามกับพอเพียงว่าสิ่งที่จะทำามีความคุ้มค่ามากแค่ไหน เพราะด้วยความ

ที่พอเพียงเป็นคนมีหัวใจที่มั่นคงคอยตรึกตรองเรื่องเหล่านี้ได้อย่างรอบคอบ

 ชาวเมืองทุกคนต่างพากันชื่นชมและปฏิบัติตามแบบอย่าง ตามกลุ่มเด็กดีพิทักษ์

โลก โดยทุกคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ รับผิดชอบในหน้าที่ของ

ตนเองไม่คดโกงและอยู่อย่างพอเพียงทุกคนในเมืองสันติภาพจึงมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะ

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 จนกระท้ังวันหน่ึงมีปีศาจคอร์รัปชันผ่านมายังเมืองท่ีมีแต่ความสุข ปีศาจคอรัปชัน

เห็นอย่างนั้นก็เกิดความอิจฉาจึงคิดจะทำาลายคนในเมืองให้แตกแยก และทำาลายกันเอง

ปีศาจคอร์รัปชันทั้งดุร้ายและน่าเกลียดน่ากลัว ทุกเมืองที่ปีศาจคอร์รัปชันเข้าไป เมืองทั้ง

เมืองก็จะพังพินาศ คนในเมืองกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว การคดโกงกันจนกลายเป็นเรื่อง

ธรรมดาต่างคนต่างแก่งแย่งชิงดีเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพยากร มือใครยาวสาวได้สาวเอาโดยไม่

คิดที่จะแบ่งปัน ไม่มีใครมีนำ้าใจให้แก่กัน  คนต่างๆ ในเมืองพากันลุกฮือต่อสู้ทำาร้ายกัน

สุดท้ายเมืองที่โดนพลังของปีศาจคอร์รัปชันครอบงำาก็จะพังพินาศไปในที่สุด

 “ฉันเกลียดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะต่อไปพวกเจ้าจะมีแต่ความเกลียดชังเมืองทั้ง

เมืองจะเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ฮ่าๆๆๆๆๆเอ้ิกๆๆๆๆๆๆๆ”ปีศาจคอรัปชันพูดอย่างมาดม่ัน

 ปีศาจคอร์รัปชันจึงใช้พลังแปลงร่างเข้ามาอยู่ในเมืองคอยยุยงผู้คนในเมืองโดยได้

วางแผนการสร้างปีศาจน้อยขึ้นมา5ตัวคือ

 ปีศาจละโมบ เข้าไปสิงร่างคนให้ผู้คนเอารัดเอาเปรียบคนอื่น

 ปีศาจเห็นแก่ตัว ไปสิงร่างทำาให้คนไม่มีนำ้าใจช่วยเหลือคนอื่น

 ปีศาจอยากได้ ไปสิงร่างทำาให้คนไม่รู้จักพอ

 ปีศาจขี้โกง ไปสิงร่างทำาให้คนไม่มีความซื่อสัตย์

 ปีศาจมักง่าย ไปสิงร่างประชาชนทำาให้คนไม่มีความรับผิดชอบประมาทเลินเล่อ

   ต่อสิ่งที่ตนเองทำา
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 “น่ีเจ้าไม่เห็นต้องไปช่วยใครเลยเหน่ือยเปล่าไม่ได้อะไรตอบแทนด้วยนอนอยู่บ้าน

สบายกว่าตั้งเยอะ”

 “เออนั่นสิใช่อย่างที่เจ้าว่าจริงๆด้วย”

 “เจ้าตัวใหญ่ทำาไมเจ้าต้องแบ่งอาหารให้เท่าๆกันด้วยเจ้าเอามากกว่าก็ไม่มีใครทำา

อะไรเจ้าได้หรอก”

 “งั้นข้าจะเอามากที่สุดใครมีปัญหาอะไรไหม”ทุกคนไม่พอใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัด

กับเจ้าตัวใหญ่

 “นี่ของสวยงามเต็มไปหมดเจ้าอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยไม่ต้องคิดมากเงินไม่มี

ข้าให้เจ้ายืมก่อนก็ได้”

 “จริงๆเหรองั้นข้าเอาหมดนี่เลยขอยืมเงินท่านซื้อได้จริงๆเหรอ”

 “ได้สิข้าคิดดอกเบี้ยเจ้านิดเดียวเอง”

 “นี่เจ้าจะซื่อสัตย์ไปทำาไมสุดท้ายคนรวยเท่านั้นแหละที่ครองโลกเอิ้กๆๆๆ”

 เมื่อเหล่าปีศาจออกมาสะกดและยุยงผู้คนจนกลายมาเป็นคนเห็นแก่ตัวคดโกง

เอาเปรียบคนอื่นเมืองสันติภาพที่เคยน่าอยู่ก็กลายเป็นเมืองเสื่อมโทรมผู้คนต่างคนต่างอยู่

คอยหาโอกาสเอาเปรียบคนอื่นบ้างก็ทะเลาะกันทำาร้ายกันบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย

เด็กดีพิทักษ์โลกแต่ละคนพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะพลังแต่ละคนน้อยกว่า

ปีศาจคอร์รัปชันกลุ่มเด็กดีพิทักษ์โลกจึงมาปรึกษากันว่าทั้งหมดจะต้องรวมพลังกันจึงจะ

พอสู้กับปีศาจคอร์รัปชันได้จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปหาปีศาจคอร์รัปชันขอให้ถอนมนต์สะกด

กับชาวเมืองแต่ปีศาจคอร์รัปชันไม่ยอมกลุ่มเด็กดีพิทักษ์โลกจึงรวมกันต่อสู้เพื่อไล่ปีศาจ

น้อยที่สิงร่างผู้คนและแม้ว่ากลุ่มเด็กดีพิทักษ์โลกจะรวมพลังกันแต่พลังก็ยังคงไม่สามารถ

โค่นเจ้าปีศาจลงได้

 พอเพียงคิดอย่างรอบคอบด้วยหัวใจพันชั่งของข้าขืนเป็นอย่างนี้เราต้องพ่ายแพ้

แน่นอนถ้าอย่างนั้นซื่อสัตย์เจ้าจงใช้ดวงตาโปร่งใสของเจ้ามองจุดอ่อนของเจ้าปีศาจ

คอร์รัปชันให้ทะลุปรุโปร่งข้าไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีจุดอ่อน

 ซื่อสัตย์:ข้าเห็นละจุดอ่อนมันคือมันแพ้ความรักความห่วงใยบ้านเมืองของผู้คน

วันน้ีท่ีมันครอบงำาคนได้เพราะส่ิงเหล่าน้ีได้จางหายไปจากหัวจิตหัวใจผู้คนของคนในเมือง

นี้ไปแล้ว

 นำ้าใจ:แล้วเราจะทำายังไงดีละคนถึงจะมีความรักความห่วงใยกลับคืนมา

 พอเพียง : ข้ารู้ละ สมัยตอนข้ายังเด็ก ปู่ข้าสอนเอาไว้ว่า เม่ือคนเร่ิมคิดมีความรัก

และห่วงใยบ้านเมืองสังคมก็จะมีพลังอันย่ิงใหญ่ขอเพียงทุกคนสัญญาต่อตัวเองว่าจะทำาความดี

คนละ1อย่างพลังจากความเป็นคนก็จะช่วยเราได้

 รับผิดชอบ:งั้นพวกเจ้าต้านทานพลังไปก่อนนะข้าจะเคลื่อนที่เร็วนำาเรื่องนี้ไป

บอกให้ชาวบ้านทุกคนฟัง
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 เมื่อชาวเมืองได้รับข่าวจากรับผิดชอบต่างรู้สึกสำานึกผิดชาวบ้านจึงช่วยกัน

สัญญากับตัวเองว่าจะทำาความดีคนละ1อย่างพลังจึงเร่ิมแผ่ขยายมาช่วยเด็กดีพิทักษ์โลก

แต่พลังน้ันมันกระจัดกระจายทำาให้ไม่สามารถพุ่งเป้าโจมตีปีศาจคอร์รัปชันให้พ่ายแพ้ลงไปได้

 เป็นธรรมนึกข้ึนได้ข้าจะย้อนเวลากลับไปนะนำา้ใจเจ้ามากับข้าเราย้อนเวลากลับไป

แล้วเจ้าช่วยรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วใช้พละกำาลังของเจ้าซัดไปให้โดนเจ้าปีศาจ

หลังจากนำา้ใจย้อนเวลากลับไปก็กลับมาพร้อมลูกบอลแห่งความรักความห่วงใยในบ้านเมือง

นำ้าใจทุ่มพลังทั้งหมดที่มีซึ่งพลังนี้มีลักษณะเหมือนลูกบอลมหึมาโดนเจ้าปีศาจคอร์รัปชัน

เข้าอย่างจังอำานาจของปีศาจก็เสื่อมถอยลงไปปีศาจน้อยทั้ง5ก็หลุดออกจากร่างคน

เมืองจึงกลับมาเป็นสุขเหมือนเคย

 ปีศาจคอร์รัปชันเมื่อพ่ายแพ้พลังวิเศษของเขาก็เสื ่อมลงเขารู้สึกอับอาย

และสำานึกผิดจึงคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นแต่กลุ่มเด็กดีพิทักษ์โลกและชาวเมืองทุกคนต่าง

พากันให้อภัยและชวนให้เขาอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปได้แต่มีข้อแม้ว่าปีศาจคอร์รัปชันต้อง

เลิกนิสัยเห็นแก่ตัวคดโกงเอาเปรียบคนอื่นซึ่งพวกเขาก็ขอบคุณชาวเมืองทุกคนที่

ให้โอกาสเขากลับมาเป็นคนดีผู้คนในเมืองเมื่อทำาความดีอย่างต่อเนื่องก็จะมีพลังวิเศษ

ทุกคนต่างพากันใช้พลังวิเศษเพื่อช่วยเหลือและดูแลกันและกันเมืองจึงเป็นเมืองที่มีแต่

ความสุขตลอดไป
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    “เด็กเอ๋ยเด็กดี”
 พวกเราร้องเพลง บรรเลงร่วมกัน

 เพลงของเรานั้น คือเพลงเด็กดี

 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก ตัวเล็กเหลือที่

 เด็กเอ๋ยเด็กดี มีความจริงใจ

 ไม่ลักขโมย ไม่หยิบของใคร

 แม้เราอยากได้ แต่มันไม่ดี

 เด็กเอ๋ยเด็กเล็ก เด็กเอ๋ยเด็กดี

 หัวใจเรานี้ มีซื่อสัตย์เอย.
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for the teacher
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล 
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oท่ีปรึกษาโครงการ

 1. ท่านเจ้าคุณ  พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ)  

 2. คุณหญิงอัมพร มีศุข

 3. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

 4. นายมีชัย  วีระไวทยะ

 5. พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร 

 6. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

 7. นายภิญโญ  ทองชัย

 8. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

 9. ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา   

10. ศ. ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

11. ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

12. ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำา

13. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ

14. รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์

15. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

16. ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ

17. นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์

18. นายวีระศักด์ิ ขุขันธิน

19. นายชาญชัย พิณทุเสน

oคณะกรรมการดำาเนินการ
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ผศ. ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา

4. รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

5. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

ขอขอบคุณ
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 6. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

 7. นางสาวพิมพ์รำาไพ พันธ์ุวิชาติกุล

 8. นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ

 9. นางจิตราภา หิมะทองคำา

10. นางรัชนี มณีโรจน์

11. นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ

12. นางสาวสตพร มุทาพร

13. นางแก้วตา ประภาโส

14. นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

oผู้เช่ียวชาญด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

4. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

5. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

6. รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

7. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ

8. นายวันชัย วงศ์มีชัย

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

2. ผศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

3. ผศ. ดร. อัชกร วงศ์ปรีดี

4. ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

oผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือ
1. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ 

2. นางสาวศรรวริศา เมฆไพบูลย์ 

3. นายสันติ แต้พานิช 

4. นายจิตรการ แก้วถ่ินคอย

5. นายประชา วิทยาเรืองเดช 

 6. นายบรรจง เวียงพล

 7. นางสาวสุจินตนา ภาวสิทธ์ิ

 8. นายประกอบ สุทธิกาโมทย์

 9. นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์

10. นายธีระพจน์ คำารณฤทธิศร

11. นายคณิศร ทับทิม

12. นายรัตนชัย นาคปานเสือ

13. นายศุภนิมิต เทียมบุญกิจ

14. นางสาวณัฐพร อาจหาญ

15. นายสุธรรมะ ธรรมศักด์ิ

16. นายขุนกลาง ขุขันธิน

oผู้เช่ียวชาญด้านส่ือรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์
 1. ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ 

 2. นายคงชลัช เครืออยู่

 3. นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ

 4. นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล

 5. นายสันติ แต้พานิช

 6. นายชาญชัย พิณทุเสน

 7. นายวิเชียร เจษฎากานต์

 8. นายฉัตรชัย เช้ือรามัญ

 9. พระมหาพงษ์นรินทร์

10. นางสาวนันทวรรรณ คงอริยะทรัพย์
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oผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
1. รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก

2. รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

3. รศ. ดร. ธร สุนทรายุทธ

4. นพ. ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา

5. นางสาวนวลปรางค์ สนิทพันธ์ุ

6. นางศีลดา  รังสิกรรพุม

7. นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว 

oภาพประกอบและภาพถ่าย
1. เรณู  ปัญญาดี

2. นายไตรรงค์  ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)

3. นายปัฎฐวัจน์  เฟ้ืองเพ็ชร  

4. นายอรรถพล  เชิดชัยฤทธ์ิ

5. นายฐิติภัทร  มงคลชู

6. นางสาวสมัญญา  สุทธิกาญจน์

oส่ือการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
 - นิทานเร่ืองแตงโมลายของคุณยายวัว เร่ืองความดีสีเหลืองส้ม เร่ืองถุงฝัน  

     เร่ืองเพราะฉันสำาคัญท่ีสุด เร่ืองแพะจอมโกหก  และเร่ืองถุงปุ๋ยเร่ร่อน อนุเคราะห์โดย 

  มูลนิธิเด็ก
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