คุณธรรมและเจตคติสําหรับเด็กอนุบาล
รองศาสตราจารยพูนสุข บุณยสวัสดิ์

คุณธรรมเปนพื้นฐานทางจิตใจและเจตคติ อันนําไปสูการกระทําที่ดีและถูกต&อง คุณธรรมและ
เจตคติจะเปนป'จจัยให&เด็กพร&อมที่จะเผชิญโลกได&อยางมั่นคงและมีความสุข
การปลูกฝ'งคุณธรรมและเจตคติให&แกเด็กตั้งแตวัยเยาว2จะชวยให&เด็กพัฒนาคุณธรรมและเจต
คติขึ้นในตัวเองอยางได&ผล ครูจึงต&องแสวงหากลยุทธ2ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เพื่อ
ปลูกฝ'งให&เด็กมีลักษณะนิสัย จริยธรรม คุณธรรม และเจตคติ ให&เกิดขึ้นในเด็กอยางมีประสิทธิภาพที่ดี
และเหมาะสม
สิ่งที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนแนวทางหนึ่งที่เปนตัวอยางได&ดีสําหรับการพัฒนาคุณธรรมและ
เจตคติให&แกเด็กอนุบาล
เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เป8าหมายและมาตรฐานการเรียนรู&ที่กําหนดไว&ในหลักสูตรจุฬาลักษณ2มีดังนี้
เปาหมายที่ 1ปฏิบัติตนเปนคนดี
มาตรฐานที่ 1 ยึดมั่นในคุณธรรม
มาตรฐานที่ 2 มีเจตคติที่ดีตอตนเอง ผู&อื่น และการทํางาน
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู&เกี่ยวกับการปลูกฝ'งลักษณะนิสัยในเรื่องคุณธรรมและเจตคติ ซึ่งเปนตัว
หลอหลอมเด็กให&เปนคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข มี 2 มาตรฐาน คือ ยึดมั่นในคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตอตนเอง ผู&อื่น และการทํางาน
1. การยึดมั่นในคุณธรรม
การพัฒนาคุณธรรมให&เกิดขึ้นในตัวเด็ก ด&วยการทําตนเปนแบบอยาง และนําให&เด็กปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ เว&นชั่ว ทําดี และฝ@กจิตให&ผองใส ดังนี้
1.1 การเว&นชั่ว หรือไมทําความชั่ว เพื่อป8องกันเด็กจากความชั่ว ด&วยการห&ามปราม
ไมให&ทําสิ่งที่ผิด ชี้แนะให&เห็นเหตุผลและโทษของการทําผิด ได&แก การรักษาศีล 5 คือ
1.1.1 ไมฆาสัตว2 ไมทรมานสัตว2 ไมรังแกหรือไมทําร&ายผู&อื่น
1.1.2 ไมลักทรัพย2 หรือไมเอาของผู&อื่นมาเปนของตน
1.1.3 ไมแยงชิงของรักของหวงของผู&อื่น
1.1.4 ไมพูดปด ไมพูดคําหยาบคายดาทอ หรือไมพูด ใสร&ายผู&อื่น
1.1.5 ไมลองสูบ หรือไมดื่มสิ่งมึนเมา
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การเว& น ชั่ ว ด& ว ยการรั กษาศี ล 5 นี้ จะควบคุ ม ความประพฤติ ของเด็ กให&
เปนไปในทางดีงาม
1.2 การทําดี หรือทําความดี ได&แก การมีคุณธรรมอันเปนพื้นฐานทางจิตใจที่นําไปสู
การกระทําที่ดีและถูกต&อง ซึ่งอําไพ สุจริตกุล ได&กลาววา คุณธรรมที่ควรปลูกฝ'งให&แกเด็กปฐมวัย มี 9
ประการ คือ
1.2.1 ความมีวินัย หมายถึง ความสามารถควบคุมกาย วาจา ใจ ให&อยูใน
ระเบียบและวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ2 กติกา หรือข&อตกลงที่กําหนดกันไว& และเชื่อฟ'งพอแม
คุณครู และผู&ใหญ เชน การฝ@กให& เด็กยอมรับ ข&อตกลงและทําตามข&อตกลง การควบคุ มให&กระทํ า
กิจกรรมตางๆ ตามเวลา เชน กินอาหาร เลน พักผอน ฟ'งวิทยุ หรือดูโทรทัศน2 ตื่นนอน แตงตัวไป
โรงเรียน
1.2.2 ความมีสติ หมายถึง ความรู&สึกตัวทั่วพร&อม คือ รู&ตัวทุกขณะวากําลัง
ทําอะไรอยู ระมัดระวังในการเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา รู&ตัววากําลังยืน กําลังเดิน กําลังนั่ง กําลัง
นอน หรือกําลังวิ่ง ถ&าเรามีสติในการกระทําทุกอยาง ไมวาจะคิด จะพูด หรือทําสิ่งใด จะเกิดสมาธิ คือ
ใจสงบ ซึ่งจะเกิดผลที่ดีงามและถูกต&อง มีความเข&าใจ จําแมน และสามารถตัดสินใจได&อยางถูกต&อง
1.2.3 ความกตัญKู คือ การรู&จักบุญคุณของคนอื่นที่มีพระคุณแกตน ระลึก
ถึ ง คุ ณ ความดี ของท านอยู เสมอ และมี ก ตเวที คื อ การตอบแทนพระคุ ณ ของผู& มี คุณ นั้ น ด& ว ยการ
ชวยเหลือเกื้อกูลเทาที่จะทําได&
1.2.4 ความเมตตา หมายถึง ความรัก หวังดี อยากให&ผู&อื่นมีความสุข กรุณา
หมายถึง การชวยเหลือให&ผู&อื่นพ&นทุกข2 ผู&มีเมตตากรุณาจะไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนรังแกผู&ใด มีแต
จะรู&จักเห็นใจผู&อื่นและเอื้อเฟLMอเผื่อแผให&แกผู&อื่น
1.2.5 ความอดทน คือ การมีจิตใจเข&มแข็ง ยอมรับสภาพที่ตนไมพอใจได&
เชน อดทนตอความเหนื่อย ความหิว ความเจ็บปวดเล็กน&อย อดทนตอความโกรธ ความไมพอใจ
ความเศร&าโศกเสียใจ อดทนตอความอยากได& และการรอคอย ความอดทน ทําให&เปนคนเข&มแข็ง รู&จัก
ให&อภัยผู&อื่น ทําให&อยูรวมกับผู&อื่นได&ดี และสามารถทํางานให&สําเร็จได&
1.2.6 ความซื่อสัตย2 คือ การปฏิบัติตนตรงตอความเปนจริง ตรงไปตรงมา
ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผู&อื่น ทั้งตอหน&าและลับหลัง รักษาคํามั่นสัญญา มีความยุติธรรม ไม
เอาเปรียบผู&อื่น และยอมรับผิดเมื่อทําผิด
1.2.7 ความประหยัด คือ การรู&จักใช&ทรัพย2สิน สิ่งของ และเวลาน&อยที่สุด
แตให&เกิดประโยชน2สูงสุด หากมีสวนที่เหลือก็รักษาเพื่อเก็บออมไว&ใช&ในโอกาสอื่น ผู&ที่มีความประหยัด
จะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูและใช&ให&คุ&มคา รู&จักประมาณในการกิน รู&จักทําของเลนหรือของใช&จากวัสดุ
เหลือใช&
1.2.8 ความขยัน คือ ความพยายามในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางสม่ําเสมอ
ไมท&อถอยเพื่อให&งานสําเร็จ กระตือรือร&นในการทํางาน ไมผัดวันประกันพรุง
1.2.9 ไมเห็นแกตัว คือ การกระทําที่คํานึงถึงประโยชน2สวนรวมกอนสวน
ตน ไมเอาแตใจตัวเอง ไมเอาเปรียบใคร ไมเอาตัวรอดแตผู&เดียว รู&จักเกรงใจผู&อื่น ให&แกสวนรวมโดย
เสียสละความสุขและประโยชน2ของตนเพื่อสันติสุขของสังคม
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1.3 การทําจิตใจให&ผองใส และสงบ
1.3.1 ฝ@กสติให&วองไว
1.3.2 ฝ@กสมาธิ ให&มีความคิดแนวแน ตั้งใจจริง ทําใจให&สงบ
1.3.3 มีความเพียรถูกต&อง
2. การมีเจตคติที่ดีต(อตนเอง ผูอื่น และการทํางาน
2.1 เห็นคุณคาของตนเอง ผู&อื่น และสิ่งที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
2.2 ภาคภูมิใจในความสําเร็จ
2.3 เห็นอกเห็นใจผู&อื่น
2.4 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2.5 มุงมั่นในการทํางานให&เสร็จ
2.6 ยอมรับและเรียนรู&จากสิ่งที่ผิดพลาด
2.7 มองโลกในแงดี
2.8 ควบคุมอารมณ2ตนเองได&ตามวัย
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
การปลู กฝ' งคุณธรรมให& เกิ ด ขึ้น แกเด็ก ครู จ ะต& องเปนผู& มีความรู& ดี ต& องใช& กลวิ ธี การสอนที่
หลากหลาย ผสมผสานกันหลายรูปแบบ ทั้งวิธีตรง และวิธีสอดแทรกอยางตอเนื่อง เพื่อชวยให&เด็กเกิด
การเรียนรู&ได&ดี นอกจากนี้ครูยังต&องเปนผู&ปฏิบัติดี โดยทําตนเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก และปฏิบัติตน
เปนกัลยาณมิตรตอเด็กด&วย
การสอนคุณธรรมพระพุทธเจ&าทรงใช&วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงอุปนิสัย และ
พื้นฐานของตัวผู&เรียน กระบวนการสอนที่พระพุทธองค2ทรงใช&อยางได&ผล มี 4 ขั้นตอนหลักๆ ได&แก
1. การชี้ให&ชัด (สันทัสสนา) ได&แก การอธิบายหรือแสดงข&อความรู&ด&วยวิธีการตางๆ อยาง
ชัดเจน เหมือนให&ผู&เรียนได&เห็นด&วยตาตนเอง
2. การชักชวนให&ปฏิบัติ (สมาทปนา) ได&แก การชักชวนให&ผู&ฟ8งเว&นสิ่งชั่วและประพฤติสิ่งดี
3. การเร&าใจให&กล&าหาญ (สมุตเตชนา) ได&แก การชวยให&ผู&เรียนรู&สึกกล&าที่จะทําความดีและ
ละเว&นความชั่ว
4. การปลุกใจให&ราเริง (สัมปหังสนา) ได&แก การชวยให&ผู&เรียนเกิดความรื่นเริงบันเทิงจิต เห็น
คุณคาของการละเว&นชั่ว และทําดี (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2535)
อําไพ สุจริตกุล ได&สรุปเปนข&อความสั้นๆ วา “แจมแจ&ง จูงใจ แกล&วกล&า และราเริง”
หลักการสอนที่ อําไพ สุจริตกุล (2545) ได&ปรับเข&ากับแนวคิดใหมในการสอน มีดังนี้
1. บอกให&รู& ใช&วิธีบรรยาย แนะนําให&ค&นคว&า นํามาอภิปราย ครูต&องสอนสนุก ใช&อุปกรณ2 สื่อ
การสอนเต็มที่
2. ทําให&ดู ต&องสอนด&วยตัวอยาง โดยปฏิบัติให&ศิษย2เห็นเปนตัวอยาง
3. ให&เห็นประโยชน2จริง แสดงให&เห็นทันทีวาทําแล&วเกิดประโยชน2 นําไปใช&ในชีวิตจริงได&
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สรุป
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให&เด็กเกิดคุณธรรม ต&องให&เด็กเห็นตัวอยางจากการ
กระทําด&วยตัวเอง เกิดการยอมรับ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวอย(างกิจกรรม
(สรุปจากอําไพ สุจริตกุล และคณะ, 2531)
การปลูกฝ'งคุณธรรมและเจตคติ ต&องทําอยางคอยเปนคอยไป ด&วยการสอดแทรกไปกับการ
เรียนรู&เรื่องตางๆ
ตัวอย(างกิจกรรมใหเด็กยึดมั่นในคุณธรรม
1. ครู ส อนให& เ ด็ ก เข& า ใจและจํ า ว า “เว& น ชั่ ว ทํ า ดี และฝ@ ก จิ ต ให& ผ องใส คื อ คํ า สอนของ
พระพุทธเจ&า”
2. ครู ส อนให& เ ด็ กร& องเพลงคุ ณ ธรรมเด็ กไทย และอธิ บ ายความหมายของคุ ณ ธรรมทั้ ง 9
ประการให&เด็กเข&าใจพอสังเขป
เพลง คุณธรรมเด็กไทย
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

เด็กดีมีวินัย (ซ้ํา)
สติมั่น กตัญKู เมตตา อดทน
ซื่อสัตย2 ประหยัด ทุกคน (ซ้ํา)
ขยัน พึ่งตน ไมเห็นแกตัว
ตัวอย(างกิจกรรมปลูกฝ0งคุณธรรม
1. ตัวอย(างกิจกรรมใหเด็กเวนชั่วโดยการรักษาศีล 5
1.1 ครูเลานิทาน หรือ เลาเรื่องให&เด็ก ๆ ฟ'งเกี่ยวกับคนที่ทําผิดศีล โดยมีสื่อ ประกอบด&วย
เชน หุนเชิด หุนชัก รูปภาพ เปนต&น หรืออาจให&เด็กๆ ชวยกันเชิดหุนก็ได& นิทานที่ควรนํามาเลา เชน
นิ ทานชาดก นิ ทานอี ส ป หรื อ เรื่ อ งราวต างๆ ในหนั งสื อพิ มพ2 หรื ออาจเปนเรื่ อ งราวที่ ครู แ ต งเอง
ตัวอย(างนิทานและเรื่องราว เชน
1) นิทานเรื่อง “เด็กตีรังผึ้ง” มีเนื้อเรื่องยอดังนี้
มีเด็กคนหนึ่ง พอเห็นผึ้งก็อยากได& แตไมรู&วิธี จึงเอาไม&ตีรังผึ้งและเอาก&อนหินขว&าง
จนรังผึ้งตกลงมา ฝูงผึ้งแตกรัง บินมารุมตอยเด็กคนนั้นจนบวมไปหมดทั้งตัว เจ็บปวดแสนสาหัส โชคดี
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ที่แมมาพบเข&ารีบพาไปโรงพยาบาลให&หมอรักษาได&ทัน ถ&าไมมีใครไปพบก็จะต&องตายเพราะทนพิษ
ของผึ้งไมไหว (สอนศีล ข&อ 1)
2) นิทานเรื่อง “นายพรานกับพระ” มีเนื้อเรื่องยอดังนี้
พระรูปหนึ่งเดินทางไปในปWา เห็นกวางติดแร&วอยูก็สงสาร จึงชวยให&พ&นทุกข2ทรมาน
โดยปลอยสัตว2ให&หนีไป เมื่อนายพรานมาเห็นเข&าก็โกรธมาก สั่งให&หมาไลเนื้อของตนกัดพระ พระวิ่ง
หนีไมทันถูกฝูงหมากัดขาและจีวรฉีกขาด จนต&องหนีขึ้นไปบนต&นไม& ฝูงหมาก็ตามไปตะกายอยูที่โคน
ต&นไม& และกระโดดจะกัดให&ถึง พระกอดกิ่งไม&ไว&จะโหนตัวไตขึ้นกิ่งที่อยูสูงขึ้นไป บังเอิญลมพัดจีวรปลิว
ตกลงมาคลุมตัวนายพรานซึ่งยืนยุให&หมากัดพระ ฝูงหมาไลเนื้อนึกวาพระกระโดดลงมา จึงรุมกัดจน
นายพรานตาย (สอนศีลข&อ 1)
3) นิทานเรื่อง “สอนลูกให&เปนโจร” มีเนื้อเรื่องยอดังนี้
มีแมลูกคูหนึ่ง คอนข&างยากจน เพราะเปนคนเกียจคร&าน ทุกครั้งที่ลูกแอบหยิบผลไม&
หรือขนมของผู&อื่นมาบ&าน แทนที่แมจะห&ามกลับชมวาลูกเกง เมื่อลูกเติบโตขึ้นก็ลักขโมยของที่มีคามาก
ขึ้นทุกที แมก็ไมเคยห&ามปรามเลย จนในที่สุดลูกไปขโมยเครื่องเพชรของเศรษฐีและถูกจับได& ขณะที่
เขากําลังถูกนําไปขังคุก แมของเขาเดินร&องไห& แล&วบอกกับลูกวา “ลูกเอYย แมเองควรจะถูกลงโทษ
แทนลูก เพราะแม เปนคนสอนลูกให&เปนโจร” (สอนศีลข&อ 2)
เมื่อเลานิทานหรือเลาเรื่องจบแล&ว ครูอาจให&เด็กชวยกันสรุปการกระทําของบุคคลใน
เรื่อง ให&แสดงความรู&สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ได&ฟ'ง ข&อคิดที่ได& และให&เด็กๆ คิดวาการปฏิบัติ
ตัวที่ดีควรทําอยางไร และอาจให&เด็กแสดงบทบาทสมมุติ หรือแสดงละครจากเรื่องราวที่ได&ฟ'ง
1.2 ครูสนทนาซักถามถึงประสบการณ2ของเด็กเกี่ยวกับการกระทําตางๆ เชน
1) คนที่รังแกสัตว2 และผลที่ได&รับ (สอนศีลข&อ 1)
2) การแอบลักของผู&อื่น ตามที่เด็กเคยรู&มา (สอนศีลข&อ 2)
3) คนกินเหล&าเมาแล&วทะเลาะวิวาท หรือทําร&ายรางกายกัน (สอนศีลข&อ 5)
ตอจากนั้นจึงให&เด็กอภิปราย แสดงความคิดเห็นวาการกระทําดังกลาวนั้นดีหรือไม
เพราะเหตุใด นักเรียนควรทําหรือไม และวิธีป8องกันไมให&ตนเองกระทําความชั่วนั้น
1.3 ครูสร&างสถานการณ2ตางๆ เกี่ยวกับการผิดศีล เชน ครูบอกให&นักเรียนนําตุZกตาหรือของ
เลนที่นักเรียนรักมากมาจากบ&านคนละ 1 ชิ้น แล&วครูนัดหมายกับเด็กประมาณ 3-4 คน ที่พอมีความ
เข&าใจดีวาครูจะให&เลนละครเปนตัวร&าย แยงชิงของผู&อื่น ขณะที่เด็กๆ กําลังเลนตุZกตาหรือของเลนกับ
เพื่อนเปนกลุมๆ อยู เด็กโตที่นัดหมายกันไว&ก็จะเข&าไปแยงของเลนที่เด็กแตละกลุมกําลังเลนกันอยู
สถานการณ2ตอมาก็คือเกิดการฟ8องร&องระเบ็งเซ็งแซ ครูเรียกเด็กที่ถูกแยงของเลนมาปลอบ
สถานการณ2นี้ครูถือโอกาสสอนถึงผลของการแยงชิงของรักของหวงของผู&อื่น (สอน
ศีลข&อ 3)
ถ&าเปนสถานการณ2เกี่ยวกับการผิ ดศีลข&อ 2 ครูก็สอนให&เด็กๆ รู& จักรักษาข&าวของ
เครื่องใช&และเก็บไว&ให&ดีเมื่อของนั้นหายไปจากที่จะได&รู&วาของหายและรีบหาให&พบ เชน เลนของเลน
แล&วต&องเก็บเข&าที่เดิม วันหน&าจะมาเลนอีกก็จะได&หาเจอ
1.4 ครูสอนให&เด็กร&องเพลง และทําทาประกอบ เชน
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เพลง งูไล(ปลา (สอนศีลข&อ 1)
เนื้อร&องและทํานอง: ผศ.กิติยวดี บุญซื่อ

ดูซิดู ดูงูไลปลา
งูนี่หนา เปนอันธพาล
เรารักกัน ไมควรแกล&งกัน
เพื่อนอยางงู เปนอันธพาล

ดูซิดู ดูปลาหนีงู
งูนี่หนา นิสัยไมดี
เราเพื่อนกันไมเปนอยางงู
เพื่อนอยางงู นิสัยไมดี

เพลง ไม(เอาของใคร (สอนศีลข&อ 2)
เนื้อร&องและทํานอง: อ.สุจินต2 ชวนชื่น

อันนี้ อันนั้น อันโน&น
อันไหน ไมใชของเรา
อันนี้ อันนั้น อันโน&น
อันไหนเปนของเรา

อันโน&น อันนั้น อันนี้
เราไมเอามาครอบครอง
อันโน&น อันนั้น อันนี้
เราจะเก็บเอาไว&ให&ดี

เพลง ไม(อยากได (สอนศีลข&อ 2, 3)
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ไมอยากได& ไมอยากได&
สิ่งใดได&มาโดยผิด
จะไมแอบลักของใคร

ของใครใคร ไมอยากได&เลย (ซ้ํา)
ฉันมาได&คิดคืนให&เขาไป
เมื่อเติบใหญฉันจะเปนคนดี

เพลง ใจเขาใจเรา (สอนศีลข&อ 2, 3)
เนื้อร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี บุญยามระ

ของ ของใคร ใครก็รัก
ของ ของเธอ หรือเธอจะให&

อยาชิง ฉก ลัก ของรักใครใคร
โปรดยั้ง ชั่งใจ คืนเขาไปแหละดี

เพลง ทวงของรัก (สอนศีลข&อ 2, 3)
เนื้อร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี บุญยามระ

ยั้งใจให&ดี ของนี้ของใคร
ถ&าเปนของเธอ คงไมยอมเชนกัน

ฉันรักเพียงใด ของคืนให&ฉัน
ขอคืนโดยพลัน ความสัมพันธ2ไมคลาย
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เพลง พูดคําจริง (สอนศีลข&อ 4)
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

พูดจริง คนเชื่อถือ
พูดปด เลวหนักหนา

เพราะคําพูดคือ คํามั่นสัญญา
มาเถิดมา พูดแตคําจริง

เพลง นักเรียนไม(พูดราย (สอนศีลข&อ 4)
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลงแมสะเรียง

นักเรียนจYา อยาพูดจาสอเสียด
เว&นคําเพ&อเจ&อ หยาบคาย
จงอยาพูดร&าย เราต&องพูดคําจริง
เลือกแตคําไพเราะ

ไมพูดหยามเหยียด ให&เพื่อนได&อาย
เย&ยเยาะถางถากทั้งหลาย
ได&ประโยชน2ยิ่ง ชวนฟ'ง
ใช&คําพูดเหมาะและตรงตามจริง (ซ้ํา)

เพลง ไม(พูดราย (สอนศีลข&อ 4)
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลงหมองเลยะ

(สร&อย)
เราจะไมหลอกลอใคร
คําที่เราให&สัญญา
(สร&อย)

หมองเล หมองเล หมองเลยะ
หมองเล หมองเล หมองเลยะ (ซ้ํา)
จะไมใสร&ายใคร
จะพูดความจริงจ&ะ
จะไมบิดพริ้วพา
ให&เสียวาจาจ&ะ

เพลง สิ่งเสพติด (สอนศีลข&อ 5)
เนื้อร&อง: วิรัช ธรรมแสง ทํานอง: เพลง Jingle Bell
เฮโรอีน เฮโรอีน

รวมทั้งฝdeน กัญชา
เสพเข&าไป มันจะพา
ให&รางกายทรุดโทรม
ทั้งสุรา ทั้งเหล&ายา
ที่เห็นดื่มครามโครม
ทั้งบุหรี่ ที่นิยม
ล&วนเปนยาเสพติด
กระดูกที่มันเดินได&
นั่นแหละใช&ยาเสพติด
ขาดเสพเหมือนคนสิ้นคิด ชีวิตไมเกรงไมกลัว
เราคนไทย เปนคนไทย อยาหลงใฝWเมามัว
ยาเสพติด เปนของชั่ว
ควรหลีกตัวให&ไกล
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2. ตัวอย(างกิจกรรมใหเด็กทําดี เพื่อปลูกฝ'งอุปนิสัยให&เด็กมี คุณธรรม 9 ประการ คือ มี
วินัย มีสติ กตัญKู เมตตา อดทน ซื่อสัตย2 ประหยัด ขยัน และไมเห็นแกตัว โดยให&เด็กฝ@กร&องเพลง
“คุ ณธรรมเด็ กไทย” นอกจากนี้ กิจ กรรมที่ สํา คัญ คือ ครู แสดงให&เ ด็กเห็ น เปนแบบอยางที่ดี และมี
กิจกรรมตัวอยางฝ@กคุณธรรมดังนี้
2.1 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความมีวินัย
1) ครูเลานิทานเรื่อง “ลูกไกดื้อ” ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องยอ ดังนี้
แมไกพาลู กไปคุ& ย เขี่ ย หาอาหารและสอนลู กๆ ว าอย าไปใกล& ลํ า ธารจะตกน้ํ า ตาย
เพราะไกวายน้ําไมเปน ลูกไกตัวน&องอยากเห็นน้ําใสดูเปดลอยน้ํา จึงไปริมฝ'eง ลูกเปดร&องชวนให&มาวาย
น้ําด&วยกัน ลูกไกนึกสนุก ลืมคําสั่งของแม ก็กระโดดลงน้ํา ลูกไกวายน้ําไมเปนจึงจมลงไป ลูกเปดมา
ชวย แตลูกไกขึ้นฝ'eงไมได& ลูกไกตัวพี่รีบไปบอกแม แมไกจึงร&องเรียกแมเปดชวยแมเปดใช&ปากดุนลูกไก
ไปที่ น้ําตื้น จึงขึ้นตลิ่งได& ลูกไกเกือบตาย เพราะไมเชื่อฟ'งแม แตโชคดีรอดตายเพราะลูกเปดและแม
เปดชวย แมไกและลูกไกขอบคุณแมเปดและลูกเปดที่ชวยชีวิตลูกไกไว&ได&
หลังจากเด็กๆ ฟ'งนิทานจบแล&ว ครูนําให&เด็กๆ สรุปข&อคิดเตือนใจวาลูกไกเกือบตาย
เพราะไมเชื่อฟ'ง คนที่เชื่อฟ'ง เรียกวาเปนคนมีวินัย ตอจากนั้นอาจให&เด็กๆ ชวยกันเชิดหุน มีตัวหุน 5
ตัว คือ ลูกไกตัวน&อง ลูกไกตัวพี่ แมไก ลูกเปด และแมเปด โดยให&เด็กๆ พูดตามเรื่องลูกไกดื้อที่ครูเลา
ให&ฟ'ง หรือให&เด็กสวมมงกุฎสัตว2 5 ตัว แล&วแสดงบทบาทสมมุติ
2) ครูให&เด็กทํากิจกรรมรถไฟ
โดยให&ดูภาพรถไฟ และสอนให&ร&องเพลง “รถไฟ วูนวูน” แล&วสนทนาถึงการเดินทาง
โดยรถไฟ และเลนตอขบวนรถไฟ โดยให&เด็กจับเอวตอกันเดิน พร&อมกับร&องเพลงรถไฟ วู&นวู&น

เพลง รถไฟ วูนวูน
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉัก
พวกเรารีบขึ้นรถไฟ (ซ้ํา)
ฉึกฉักฉึกฉักวู&นวู&น (ซ้ํา)

เสียงเครื่องจักรดังมาแตไกล
รถไฟแลนไป เสียงดังฉึกฉัก (ซ้ํา)

ตอจากนั้นให&เลนสมมุติวา จะต&องไปซื้อตั๋วขึ้น รถไฟ ต&องเข&าคิวกันซื้อ ใครมากอน
อยูข&างหน&า ใครมาช&าต&องตอแถว ห&ามแซงคิว คนขายตั๋วรถไฟจะไมขายตั๋วให&คนแซงคิว เมื่อทุกคนให&
ตั๋วรถไฟแล&ว ให&จับเอวเลนรถไฟอีกครั้ง แลนไปทั่วห&องพร&อมกับร&องเพลงรถไฟไปด&วย ครูนําให&สรุปวา
การรอเข&าแถวเรียงลําดับ ไมแยงกัน ไมแซงคิวเปนผลดีอยางไร เชน ทําให&เราเปนคนดี มีวินัย รักษา
ระเบียบ เปนคนนารัก เปนที่รักของคุณครู เพื่อนๆ พอแมและผู&อื่น และให&เด็กชวยกันคิดวา เด็กๆ
ต&องเข&าคิวหรือเข&าแถวเรียงลําดับเมื่อไรบ&าง เชน รับถาดอาหาร รับของแจกครู สอนให&เด็กร&องเพลง
“มีวินัยไมแซงคิว”
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เพลง มีวินัยไม(แซงคิว
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: พมากลองยาว

ยิ่งแยงยิ่งช&า อยามาแซงคิว
ยิ่งแทรกยิ่งช&า อยามาแซงคิว
คนมีวินัย ไมแซงคิว
คนมีวินัย ไมนาชัง
* มากอนอยูหน&า คนมาหลัง
ไมทํานาชัง อยาแซงคิว
คิวนี้คนดี คอยได& *
หากใครแซงคิว ไมเรียงลําดับ
ไมยอมรับ ถอยไป
โจZะพรึ่มโจZะพรึ่ม
โจZะพรึ่มพรึ่มโจZะพรึ่มพรึ่ม
(ซ้ํา *)
3) ครูฝ@กให&ร&องเพลง และให&ทาทางประกอบ เชน
เพลง ใหสัญญา
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลงบอกมาเลย

บอกมาเลย อยาเสียวาจา จะให&สัญญาก็บอกไป
บอกมาเลย ทําได&หรือไร เฉยทําไม บอกเลย
เพลง สัญญาปวารณา
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ฉัน (ผม, หนู) สัญญา วาจะทําดังนี้คือ
จะเชื่อฟ)งคําสั่งสอนของพอแม (คุณครู)
ถ&าฉัน (ผม, หนู) ผิดสัญญา จงเมตตาเตือนเทอญ
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เพลง มีวินัย
เนื้อร&องและทํานอง: เยาวชนคายศิลปะเด็กพิเศษ
(Art for All) รุน 1 ปn 2542

ลัลลาๆ ลัลลัลลา
เราเปนเด็กต&องมีวินัย (ซ้ํา)
รู&จักรับผิดชอบชั่วดี (ซ้ํา)
กติกาที่กําหนดกัน (ซ้ํา)

ลัลลัลลาๆ ๆ ลัลลา
อยูที่ใดใดต&องทําตามหน&าที่
ระเบียบวินัยนี้เปนสิ่งสําคัญ
กฎเกณฑ2ทุกอันต&องทําให&ได&เอย

เพลง เก(งตามกติกา
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลง ทีวีเขาบอก

ครู:
ตั้งใจ บอกวาให&ตั้งใจ
นักเรียน:
จะทําดีได& (ยัง) ไง
ครู:
ต&องตามที่ครูเคยวา
นักเรียน:
วินัย ต&องฟ'งและเชื่อตาม
ครู:
จะมีมารยาทงาม ต&องทําตามกติกา
นักเรียน:
ครูดี สอนดี สอนเกง
ครู:
นักเรียนก็เครง เรียนเกงตามตํารา
นักเรียน:
กิจกรรมชวยนําป'ญญา พัฒนาตนได&จิตใจยิ่งแสนดี
ครู:
วินัยพร&อมใจรักษาระเบียบ
นักเรียน:
ฝ@กให&เรียบ ให&งามทุกที่
ครู:
อยากเปนเด็กดี ต&องเคารพกฎเกณฑ2
นักเรียน:
อยากเปนผู&นํา ต&องทําตามกติกา
4) ครูให&จับไม&สั้นไม&ยาว เพื่อฝ@กให&เด็กยอมรับผลการจับไม&สั้นหรือไม&ยาวของตัวเอง
ในการเลือกตัวแสดงหรือผลัดกันออกมาเสนอผลงานของกลุม เปนการฝ@กให&มีระเบียบวินัยและ
ยอมรับข&อตกลงของสวนรวม
2.2 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความมีสติ
1) ครูร&องเพลง “นิ้วมือ” พร&อมกับให&เด็กๆ กางมือซ&ายออก แล&วใช&นิ้วชี้มือขวา ชี้นิ้ว
ของมือซ&ายแตละนิ้วให&ถูกต&องตามเสียงเพลง เพื่อฝ@กสติอยางงายๆ ในการใช&มือสัมพันธ2กับความคิด
และการพูด ถ&าเด็กๆ ชี้ได&ถูกแสดงวามีสติดี
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เพลง นิ้วมือ
โป8ง ชี้ กลาง นาง ก&อย
ก&อย นาง กลาง ชี้ โป8ง นาง ก&อย
นาง ก&อย ชี้ กลาง ก&อย นาง
ก&อย นาง ชี้ กลาง ก&อย
ครูอธิบายวา คนที่ชี้ได&ถูกต&องไมพลาด เปนคนมีสติดี ผู&ที่ชี้พลาดควรฝ@กใหม
พยายามเอาใจมาจดจออยูกับสิ่งนั้นๆ
2) ครูให&เด็กร&องเพลง “สติ” เพื่อให&เข&าใจความหมายของสติ
เพลง สติ
เนื้อร&องและทํานอง: เยาวชนคายศิลปะเด็กพิเศษ
(Art for All) รุน 1 ปn 2542

(สร&อย) * สติ คือ กําหนดรู& (ซ้ํา)
จะคิด จะอาน จะเขียน (ซ้ํา)
(สร&อย)
จะทําการงานสิ่งใด (ซ้ํา)
(สร&อย)
หากคิดจะทําสิ่งใด (ซ้ํา)
(สร&อย)

วาจะทําอะไรอยูนั้นมีสติ *
แม&แตเรื่องเรียนต&องมีสติ
จะสําเร็จได&ต&องมีสติ
อยายอมให&ใครเขามาตําหนิ

3) ครูให&เด็กร&องเพลงตบแผละฝ@กสติ แล&วเลนเกมตบแผละ เพื่อฝ@กสติให&ทันและ
สัมพันธ2กับกาย – วาจา และใจ โดยให&เด็กจับคูกันนั่งขัดสมาธิหันหน&าเข&าหากัน ตบมือ ตบตัก และ
แตะมือกันตามเสียงเพลงที่ร&อง 4 จังหวะ ดังนี้
จังหวะ 1
จังหวะ 2
จังหวะ 3
จังหวะ 4

ตบมือตนเอง (ตบ)
ตบตักตนเอง (ตบ)
ตบมือตนเอง (ตบ)
แบมือไปแตะมือเพื่อน (แตะ)
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เพลง ตบแผละฝ<กสติ
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ ..... .....
(ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ) (ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ)
ปาก ใจ ตรงกัน นั่นแหละ ..... ..... .....
(ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ) (ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ)(ตบ)
เรา มา ลอง ฝ@ก กัน
(ตัก)(ตบ) (แตะ)(ตบ) (ตัก)
จิต – กาย สัมพันธ2 กับ ปาก ตบแผละ ..... .....
(ตบ) (แตะ) (ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ) (ตบ) (ตัก) (ตบ) (แตะ)
4) ครูให&เด็กเลนเกม “โป8ง โอZย พูดคําสุภาพ”
วิธีเล(น
4.1) สอนให& เ ด็ ก ร& อ งเพลง “สวั ส ดี ขอโทษ ขอบคุ ณ ” พร& อ มทํ า ท า
ประกอบ
เพลง สวัสดี
เนื้อร&องและทํานอง: เยาวชนคายศิลปะเด็กพิเศษ
(Art for All) รุน 1 ปn 2542

(สร&อย) สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ
ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี (ซ้ํา)
สวัสดี คะ/ครับ ขอบโทษ คะ/ครับ ขอบคุณ คะ/ครับ
4.2) แบงเด็กเปนกลุมๆ ละ 3 คน แล&วให&หมายเลขกลุม หรือให&เด็กตั้งชื่อ
4.3) ครูและเด็กชวยกันร&องเพลง “สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ” พอเพลงจบ
ครูทําทายิงไปที่เด็กกลุมใดกลุมหนึ่ง (กลุมที่ไมถูกยิงจะร&อง “โอZย” พร&อมกัน) เด็กกลุมที่ถูกยิงต&องลุก
ขึ้นยืน แล&วให&สมาชิกในกลุมพูดคําสุภาพคําใดคําหนึ่งในเพลง จนครบ 3 คน แล&วจึงร&องเพลงพร&อม
กัน แล&วเลือกยิงเด็กกลุมใหม โดยผู&ยิงจะเปนครูหรือเด็กกลุมที่ถูกยิงลาสุดเปนผู&เลือก
2.3 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความกตัญKู
1) ครูฝ@กให&เด็กร&องเพลง “กตัญ2ู” แล&วสรุปอธิบายเนื้อหาของเพลง
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เพลง กตัญ=ู
เนื้อร&องและทํานอง: เยาวชนคายศิลปะเด็กพิเศษ
(Art for All) รุน 1 ปn 2542

กตัญKู รู&คุณ คุณพอ
กตัญKู รู&บุญคุณครู
นี้คือ คติประจําใจเรา (ซ้ํา)

กตัญKู รู&คุณ คุณแม
และ ผู&มีพระคุณ

2) ครูสอนเด็กร&องเพลง “เด็กไทยกตัญKู”
เพลง เด็กไทยกตัญ=ู
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลงออนซ&อม

มาเร็วไว
เยาวชนไทย
รักพอแม
รักคุณครู
เคารพทาน
ชวยงานทาน
หากลืมคุณ
ผู&คน
หมั่นระลึกคุณทาน
ตอบแทนคุณผู&ใด

นิ่งทําไมอยู
รักผู&มีคุณ
เพราะทานการุน
ต&องเสียใจ
คนดีทําดีตอไป
ทําไปด&วยใจกตัญKู

3) ครูฝ@กให&เด็กทํากิจกรรมบูชาคุณพอแม ครูอาจารย2ตอจากบูชาพระเสมอ
4) ครูแนะนําให&เด็กหาดอกไม&ไปให&ญาติผู&ใหญ เชน ปูW ยา ตา ยาย ในวันสําคัญของ
ทาน เชน วันคล&ายวันเกิด และในวันสงกรานต2 อาจพาเด็กไปรดน้ําขอพรทาน
5) โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมหน&าเสาธง ในวันคล&ายวันเกิดครูใหญหรือครูอื่นๆ โดย
เชิญครูทานนั้นยืนที่หน&าเสาธงหลังเคารพธงชาติ แล&วให&ตัวแทนนักเรียนชายหญิงถือชอดอกไม&ไปให&
ครูในขณะที่เด็กทุกคนร&องเพลงอวยพร เชน
เพลง อวยพรวันเกิดคุณครู
สุขสันต2วันเกิดเถิดคุณครู
ครูให&ความรู&แกหนูจนเชี่ยวชาญ
ชีวิตจงอยูชื่นชูยั่งยืนนาน
ให&สุขสําราญผานพ&นภัย
ครูผู&เสียสละ
ครูคือพระแหงดวงใจ
วันนี้วันเกิด พรล้ําเลิศใดใด
ขอมอบจากดวงใจแดคุณครู
6) โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญKู อาจเปนวันกอนปdดภาคเรียน ให&เด็กทําความดี
ตั้ งแต ตื่ น เช& า กราบบู ช าคุ ณและรั บใช& พ อแม ปูW ย า ตายาย เมื่ อมาถึ งโรงเรี ย นก็ มากราบครู ทุกคน
ชวยกันทําความสะอาดทั่วโรงเรียน สนามหญ&า รดน้ําต&นไม& ให&อาหารสัตว2 ชวยเหลืองานของพี่ๆ หรือ
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งานในห&องประชุม โรงอาหาร ในสวน ในห&องเรียน พร&อมทั้งเปdดเพลง หรือให&ร&องเพลงอยางเบิกบาน
ตลอดเวลาที่ทํางานให&แกโรงเรียน
เพลง ทํางานสนุก
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

เราทํางาน หัวเราะชื่นบาน ทํางานสนุก
ยิ่งทํายิ่งมีความสุข ไมเคยเปนทุกข2 สนุกกับงาน
2.4 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความมีเมตตากรุณา
1) ครูให&ทํากิจกรรม “สัตวเลี้ยงแสนรัก” โดยครูให&เด็กร&องเพลงเกี่ยวกับสัตว2เลี้ยง
แล&วสนนากับเด็กถึงสัตว2เลี้ยงที่บ&านของเด็กๆ และให&ผลัดกันเลาวาสัตว2เลี้ยงเหลานั้นเปนอยางไร แล&ว
ให&เด็กๆ ชวยกันสรุปวา สัตว2เลี้ยงเหลานั้นมีประโยชน2อยางไร ตอจากนั้นซักถามให&เด็กสรุปวา เมื่อ
สัตว2เลี้ยงเหลานี้มีประโยชน2ตอเรา เราควรดูแลให&ความสุขแกสัตว2เหลานี้อยางไรบ&าง การแสดงความ
รั ก ที่ เ รามี ต อสั ต ว2 เ ลี้ ย งควรทํ า อย างไร เช น อุ& ม กอด ให& อ าหาร ไม รั ง แกสั ต ว2 ใ ห& เ ดื อ ดร& อ นและ
รักษาพยาบาลเมื่อสัตว2เจ็บปWวย
ตัวอยางเพลงเกี่ยวกับสัตว2เลี้ยง เชน
เพลง ลูกหมาของใคร
เนื้อร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี พันธุ2พัฒน2

ลูกหมาของใคร
ลูกหมาที่รัก

อยูในสวนผัก
เฝ8าบ&านเราเอย

2) ครูให&ทํากิจกรรม “เมตตาตอสัตวและพืช” ถ&าในโรงเรียนมีสัตว2เลี้ยง เชน นก ไก
ปลา กระตาย และมีต&นไม& ดอกไม& โดยครูแบงเด็กออกเปน 2 กลุม (ตามความสมัครใจ)ให&สลับกัน
กลุมหนึ่งดูแลรดน้ําพรวนดินให&ต&นไม& เก็บใบไม&แห&งไปรวมให&ผู&ใหญเผา อีกกลุมหนึ่งชวยกวาดทําความ
สะอาดบริเวณกรงสัตว2 ให&น้ํา ให&อาหาร และอุ&มให&ความรัก ความเมตตาตอสัตว2 (ถ&าไมเปนอันตราย)
เมื่อแตละกลุมทําเสร็จให&อีกกลุมไปตรวจความเรียบร&อย แล&วมารายงานหน&าชั้น
ครู นํ า เด็ กชมเชยและกล าวขอบคุ ณที่ ช วยดู แลสั ต ว2 ต างๆ และต& น ไม& ดอกไม& ของ
โรงเรียน เพื่อให&เด็กทุกคนภาคภูมิใจที่ได&ทํางานให&แกธรรมชาติด&วยความเมตตา กรุณาอยากให&สัตว2มี
ความสุข
3) ครูให&เด็กๆ ฝ@กอธิษฐานจิต แผเมตตาแกผู&อื่นทุกครั้งที่เด็กๆ ได&ทําความดีหรือ
หลังจากสวดมนต2 พร&อมกับอธิบายวา การแผเมตตาเปนบุญ ยิ่งแผไปมากเทาใดยิ่งได&บุญเพิ่มขึ้น โดย
ที่บุญของเรามิได&หมดไปเลย กลับยิ่งมากขึ้น และสอนให&ร&องเพลง “ยิ่งใหยิ่งได”
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บทแผ(เมตตา (อย(างย(อ)
สัพเพ สัตตา สัตว2ทั้งหลายที่มีชีวิต
จงอยาผูกเวรกันเลย จงอยาเบียดเบียนกันเลย
จงอยาได&ทุกข2กายทุกใจเลย จงมีแตความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให&พ&นจากทุกข2ภัยทั้งสิ้นเถิด
และจงได&รับผลบุญจากข&าพเจ&าด&วยเถิด
เพลง ยิ่งใหยิ่งได
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ยิ่งให& ยิ่งได& ไมมีหมด
ยิ่งหวง ยิ่งหด หมดเลยหนา
นี่คือ คําสอน ของหลวงตา *
กุศลพา ให&โชคดี ตลอดไป ... มา มา ทําความดี
* หลวงตา คือ พระเทพสิงหบุราจารย2 (หลวงพอจรัญฐิตธัมโม)วัดอัมพวัน จ.สิงห2บุรี
4) ครูสอนเด็กร&องเพลง “ความเมตตา” และ “ความกรุณา”
เพลง ความเมตตา
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ความเมตตาเปนสมบัติของเด็กดี
ตรองดูซี ทุกคนต&องมีเมตตา
หากเจอใครตกทุกข2ทนทรมาน2
มีเมตตา สงสารเถิด ประเสริฐเอย
เพลง ความกรุณา
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ความกรุณาเปนสมบัติของเด็กดี
ชวยทันทีเมื่อผู&ใดทุกข2ทน
หากเจอใครไมวาสัตว2หรือคน
ชวยให&พ&นทุกข2ยากลําบากกาย .. (ใจ)
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2.5 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความอดทน
1) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “คนเกงตองอดทน” โดยให&เลนเกม เชน “เกมกระรอกเข&า
โพรง” วิธีเลน ให&เด็กๆ จับมือกันกลุมละ 3 คน ในแตละกลุมให&คนที่ชอบวิ่งเปนกระรอก เด็กอีก2 คน
หันหน&าหากันและเอามือจับกันไว& เปนโพรงซ&ายคนหนึ่ง และโพรงขวาคนหนึ่งให&คนที่เปนกระรอกเข&า
ไปอยูในโพรง ครูใช&สัญญาณนกหวีดเปWาให&เตรียมตัว แล&วสั่งให&กระรอกหรือโพรงทําตามคําสั่ง เชน
กระรอกออกนอกโพรง/กระรอกเปลี่ยนโพรง/กระรอกเข&าโพรงเดิม/กระรอกหนีโพรง โพรงไลจับ
กระรอก/และกระรอกมุดโพรง โพรงหนีกระรอก/เปนต&น เมื่อเด็กเหนื่อยแล&วให&แยกออกไปนั่งพักเปน
3 วง คือ วงกระรอก วงโพรงซ&าย และวงโพรงขวา
ครูสนทนากับเด็กวา ใครวิ่งชนโตZะ – เก&าอี้บ&าง ใครหกล&มบ&าง ใครวิ่งชนกันบ&าง เจ็บ
ไหม? เวลาเลนสนุกเด็กๆ มักจะไมรู&สึกเจ็บ หรือเจ็บก็ไมร&อง เพราะใจกําลังจดจออยูกับการเลน มักจะ
ลืมความเจ็บ นั่นคือ การอดทน การลืมความเจ็บปวดเล็กๆ น&อยๆ ระหวางการเลน เปนการฝ@กความ
เข&มแข็ง อดทนไปในตัว นักกีฬาจึงมีความอดทนมาก ใครอยากเปนนักกีฬา อยากเปนคนเกงต&อง
อดทน เจ็บนิดเดียว เดี๋ยวหายแล&ว ให&เด็กร&องเพลง “คนเกงตองอดทน”
เพลง คนเก(งตองอดทน
เนื้อร&องและทํานอง: อ.จงดี ทองใย

เกิดเปนคน เราต&องทน ฝ@กอดทน เพื่อนเอYย
อยามัวกลัว ไมยําเกรง เราต&องเกง สู&เลย
2) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “อดทนตอความโกรธ” โดยครูสนทนาซักถามเด็กวา ใคร
เคยถูกเพื่อนวา หรือดา หรือพูดให&โกรธบ&าง? เมื่อโกรธแล&วตอบโต&อยางไร? สรุปลงได&วาทะเลาะกัน
แล&วก็โกรธกัน ตอจากนั้นครูเลานิทาน เรื่อง “เออ ดี แล&วกันไป” ซึ่งมีใจความยอๆ ดังนี้
เด็กชายตึ๋งเปนใบ& เพราะหูหนวก ใครพูดอะไรก็ไมได&ยิน แตทํางานเกง วาดรูปสวย
สงรูปไปประกวดมักได&รับรางวัลเสมอ ตอมาเด็กชายตึ๋งหัดพูดออกเสียงได& 5 คํา คือ “เออ ดี แล&วกัน
ไป” เด็กชายตึ๋งจะพูดแตคํา 5คํานี้ทั้งวัน ใครพูดอะไรด&วย เด็กชายตึ๋งก็ตอบวา “เออ ดี แล&วกันไป”
วันหนึ่งเด็กอื่นๆ ที่แพ&การประกวดวาดรูปพากันมาดาวาเด็กชายตึ๋งวา ไอ&บ&าบ&าง ไอ&
หนวกบ&าง เด็กชายตึ๋งก็ตอบวา “เออ ดี แล&วกันไป” เด็กบางคนก็ใสร&ายวากรรมการลําเอียง เห็นตึ๋ง
เปนใบ&ก็เลยสงสารให&รางวัลไป ทั้งๆ ที่รูปที่ตึ๋งวาดไมสวยเลย ตึ๋งก็ตอบวา “เออ ดี แล&วกันไป” ในที่สุด
เด็กใจร&ายคนหนึ่งได&เอาน้ํามาเทราดลงบนรูปที่ตึ๋งวาดค&างไว& ตึ๋งก็ยังคงพูดวา “เออ ดี แล&วกันไป”
ปรากฏวา สีที่ถูกน้ําละลายไหลลงมา กลายเปนภาพน้ําตกสวยงามแปลกตา รูปภาพของตึ๋ง รูปนั้นก็
เลยชนะการประกวดได&รางวัลอีก
ครูให&เด็กชวยกันสรุปวา เด็กชายตึ๋งเปนคนอดทนตอความโกรธ คนที่อดทนตอความ
โกรธได& คือ คนที่ใจเย็น รู&จักสะกดหรืออดกลั้นความโกรธได& อยากจะดาแตอดใจไว&ไมดาตอบ ตาดูเห็นแล&วก็แล&วไป หูฟ'งได&ยิน เขาวาเขาดา-ก็ไมใสใจจํา ปลอยให&เสียงมันผานไป เหมือนเด็กชายตึ๋ง
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ไมได&ยิน อะไร ใครจะวาอยางไร ก็ตอบว า “เออ ดี แล&ว กันไป” แล&วถามเด็กวา ใครจะทํ าได&อยาง
เด็กชายตึ๋งบ&าง
ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “อดทน”
เพลง อดทน
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

อดทน อดทน อดทน
อารมณ2ทั้งหลายคลายพลัน

ทุกคนรู&จัก อดกลั้น
จิตสุขสันต2เมื่อเราอดทน

3) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “ไมเห็นจะนากลัว” โดยครูสนทนาซักถามเด็กๆ วา ใคร
กลัวอะไรบ&าง แล&วให&เด็กเลือกสิ่งที่ตนกลัวมากที่สุด คนละ 1 อยาง และให&เด็กที่กลัวสิ่งเดียวกันนั่งจับ
กลุมเปนวง คุยกันวาทําอยางไรจึงจะหายกลัว ครูให&ตัวแทนของกลุมออกมาเลา ครูสรุป หรือสอนให&
เด็กอดทนตอความกลัวด&วยวิธีตางๆ เชน หาเพื่อนไปด&วยกัน หรือทําด&วยกัน ทองคําปลุกใจให&หาย
กลัว หรือร&องเพลงดังๆ แล&วสอนให&เด็กร&องเพลง “ไมเห็นจะนากลัว” ปลุกใจให&อดทนตอความกลัว
เพลง ไม(เห็นจะน(ากลัว
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

จะกลัวไปทําไม
หากเราทําความดี
ผู&ที่เปนคนดี
แล&วจะมัวกลัวอะไร

ไมเห็นวาจะนากลัว
แล&วไมมีความชั่ว
เขาไมมีความกลัว
ไมเห็นวาจะนากลัว

เมื่อเด็กร&องเพลงได&แล&ว ให&แตละกลุมจับมือกันเปนวงกลม เดินหมุนเวียนขวาพร&อม
กับร&องเพลงไปด&วย ตอนจบของเพลงให&บอกวา กลุมนั้นๆ จะไมกลัวอะไรหรือไมกลัวบุคคลใด
2.6 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความซื่อสัตย2
1) ครูเลานิทานให&เด็กฟ'ง เรื่อง “นกกระยางเจ&าเลห2” โดยใช&สื่อประกอบนิทานมีเนื้อ
เรื่องยอดังนี้
นกกระยางตัวหนึ่งอยากจะกินปลา ปู กุ&ง หอย ซึ่งอยูในสระน้ําเล็กๆ ก็ทําเปนสงสาร
สัตว2เหลานั้นจะต&องตายเมื่อน้ําในสระแห&งหมด โดยบอกสัตว2เหลานั้นวา ตนจะพาไปยังสระใหญที่มีน้ํา
เยอะ ปลาหมอรับอาสาไปดูกอนวา นกกระยางพูดจริงหรือไม นกกระยางก็คาบปลาหมอบินไปถึงสระ
ใหญมีน้ํา เต็มเปneยม แล&วคาบปลาหมอกลับมาบอกฝูงปลาและสัตว2น้ําอื่นๆ วา มีสระใหญจริงๆ พวก
หอย ปู กุ&ง ปลาทั้งหลายรีบขอให&นกกระยางพาตนไปปลอยในสระนั้นเร็วๆ นกกระยางจึงคาบสัตว2น้ํา
ไปทีละตัวๆ แตแทนที่จะไปปลอยลงน้ําในสระ กลับกินสัตว2น้ําเหลานั้นเสียทีละตัว แล&วกลับไปคาบตัว
อื่นมาใหม จนเหลือปูแกตัวสุดท&าย ซึ่งฉลาดมาก ปูได&บอกนกกระยางวา กระดองปูแข็งมาก กลัวจะ
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หลุดจากปากนกกระยาง จึงขอให&ปูหนีบคอนอกกระยางไปดีกวา นกกระยางก็ยอมให&ปูหนีบคอบินพา
มาถึงข&างสระใหญ ปูมองลงไปเห็นกระดูกปลา กุ&ง หอย ที่นกกระยางจับมากินทีละตัว ก็รู&ทันทีวานกก
ระยางหลอกพวกตัวมากินหมดแล&ว จึงเอาก&ามปูหนีบคอนกกระยางอยางแรง
จนคอขาดตาย ปู
ก็ตกลงในสระใหญ รอดชีวิตอยูในสระนั้นได&ตอไป
ตอจากนั้นครูนํ าให&เด็ กวิ จารณ2นิ สัย ของสัต ว2แต ละตัว เช น นกกระยาง ปลาหมอ
ปูแก ปลา กุ&ง หอย สรุปวา สัตว2ตัวใดมีความซื่อสัตย2 ตัวใดไมซื่อสัตย2 ใครฉลาดแตไมซื่อสัตย2ได&รับผล
อยางไร ใครโง แตซื่อสัตย2ได&รับผลอยางไร ใครฉลาดและซื่อสัตย2ได&รับผลอยางไร
ครูอาจให&เด็กเลนบทบาทสมมุติเปนนกกระยาง ปลาหมอ ปูแก และสัตว2น้ําทั้งหลาย
โดยให&เด็กสวมหัวสัตว2เหลานั้น แล&วให&คิดหาคําพูดมาพูดกันเองให&เปนไปตามเนื้อเรื่อง
กอนแสดง ครูสอนให&ร&องเพลงและทําทาประกอบ
เพลง หอยปูกุงปลา
เนื้อร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี พันธุ2พัฒน2

มาพวกเรามา
ไวพวกเราไว
เราเปนสัตว2น้ํา

มาเลนน้ําเร็วไว
หอย ปู กุ&ง ปลา
อยูในน้ําทุกเวลา

หลังจากแสดงจบ มีการติ-ชม การใช&คําพูดและการแสดงของแตละคนแล&วครูสอน
ให&ร&องเพลง “ซื่อสัตย” ดังนี้
เพลง ซื่อสัตย@
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ตรง ตรง ตรง
เราต&องซื่อตรงพูดแตคําจริง
จริง จริง จริง
คนเกงจริงจะต&องซื่อสัตย2
คนซื่อทําประโยชน2สารพัด (ซ้ํา) เราต&องหัดให&มีคุณธรรม (ซ้ํา)
2) ครูให&เด็กเลนเกมในห&องเรียน เชน ไอ&เข&ไอ&โขง โพงพาง งูกินหาง เอาเถิด เจ&าลอ
ซอนหา ฯลฯ ตัวอยางให&เลนเกมซอนหา โดยให&ตกลงกติกาการเลน ดังนี้
(1) ให&จับไม&สั้นไม&ยาว ใครจับได&ไม&สั้นที่สุดเปนคนปdดตาคนแรก
(2) หาที่ซอนได&เฉพาะในห&องเรียน ห&ามออกนอกห&อง
(3) เมื่อได&รับสัญญาณอนุญาตให&เปdดตา จึงถอดผ&าปdดตาออก แล&วหาเพื่อน เจอตัว
ด&านหลังหรือด&านข&างให&เรียกชื่อทันที ถ&าเรียกชื่อถูก คนนั้นต&องมาเปนผู&ปdดตาแทน
(4) ทุกคนต&องให&สัญญาวาจะตามกติกาทั้ง 3 ข&อ แล&วครูสอนให&ทองบทร&อยกรอง
ซอนหา ดังนี้
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บทรอยกรองซ(อนหา
ซอน ซอน หา หา
เปdด เปdด ปdด ปdด

ปdดตาให&มิด
ต&องผิดสัญญา

ขณะที่เด็กเลนกัน ครูคอยสังเกตวามีการผิดกติกาบ&างหรือไม ถ&ามีครูก็จะชี้แจงให&
เด็กรู&ตัววาผิด ยอมรับผิด ขอโทษเพื่อน แล&วจึงให&เลนตอไป
เพลง ขอโทษ
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

เพื่อนจYา เพื่อนจYา
ขอโทษเถิดเพื่อนเอYย
พลั้งไปอภัยโดยพลัน

โกรธหรือไร ไมยิ้มเลย
เราเคยเลนด&วยกัน
ยกโทษให&ฉันเถิดเอย

2.7 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความประหยัด
1) ครูฝ@กให&เด็กทําของเลนจากวัสดุธรรมชาติ เชน
1.1) ก&านตอง เอามาทําเปนม&า เรียกวา “มากานกลวย” แล&วแขงขันกันขี่
ม&าก&านกล&วย โดยแบงผู&เลนเปน 2 ฝWาย คือ ฝWายผู&เลนกับฝWายผู&ชม ให&ผลัดกันเลน ผลัดกันชม
ฝWายผู&เลนให&ยืนเรียงแถวหน&ากระดาน ใครถึงเส&นชัยกอนเปนผู&ชนะ ใคร
ชนะก็ได&เปนอัศวิน โดยให&ฝWายผู&ชมและผู&เลนอื่นๆ ปรบมือให&
1.2) กะลาตัวเมีย (ข&างที่มีรู) ขัดให&เรียบ แล&วเอาเชือกร&อย 2 ฝา ให&เด็กเลน
“เดินกะลา” แขงขันกัน
1.3) ใบทางมะพร&าว นํามาสานเปนปลา
1.4) เมล็ดน&อยหนา เมล็ดมะขาม นํามาเลนอีตัก
2) ครูฝ@กให&เด็กทําของเลนเองจากวัสดุเหลือใช& เชน
2.1) แกนหลอดด&าย ให&นํามาร&อยเชือกลากเลน โดยนํากระดาษที่ใสไขมา
ทําเปนตัวสัตว2ตางๆ ติดกาวครอบไว&ข&างบน หรือนําแกนหลอดด&ายติดกับกลองกระดาษ ตกแตงให&
เปนรถสําหรับลากเลน
2.2) กระดาษ นํามาพับเปนเครื่องบินหรือจรวดกระดาษรอนเลนกัน
3) ครูชี้ให&เด็กเห็นวาของเลนที่ได&จากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช&มีประโยชน2 ไมเปน
พิษเปนภัยและชวยให&ประหยัด ไมต&องเสียเงินซื้อ แตเลนได&สนุกเชนกัน
4) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “ประหยัดไดประโยชน” และเพลง “ประหยัด”
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เพลง ประหยัดไดประโยชน@
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: เพลงยินดีไมมีป'ญหา

เลนอะไรทําเอา
เกงกวาเขาทุกอยาง
ต&องชวนกันสร&างสรรค2
เลนจําลองของโปรด
ประหยัดเงินทันที
ฝ@กอยางนี้ไร&โทษ
ประหยัดแล&วเปนประโยชน2
เลนอะไรทําเอง
(สร&อย) * สวัสดีครับ/คะ ผม/หนูชอบทําเอง ไมเกรงป'ญหา *
เพลง ประหยัด
เนื้อร&องและทํานอง: เยาวชนคายศิลปะเด็กพิเศษ
(Art for All) รุน 1 ปn 2542

ประหยัด ประหยัด ประหยัด วันละนิด ชีวิตจะสดใส
ประหยัด พอกิน พอใช&
ชาติไทยจะได&มั่นคง
ลัลลัล ลา ลัลลา ลัลลัล ลา (ซ้ํา)
2.8 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความขยัน
1) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “หนูทําได&เอง” โดย
1.1) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “ผึ้งขยัน” และพูดคุยถึงความขยันของผึ้ง
เพลง ผึ้งขยัน
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: ลาวลําปาง

หึ่ง หึ่ง หึ่ง หึ่ง
ดูดดอมสุคนธ2
สร&างรวงรัง
หากขยันเหมือนผึ้งเมื่อใด

เสียงผึ้งบินเวียนวน
น้ําหวานแล&วบินเลยไป
สวยปานวังยิ่งใหญ
ทุกคนก&าวไปสูความเจริญ (ซ้ํา)

1.2) ครูถามวาใครทําอะไรได&เองบ&าง ให&เด็กบอกมาคนละอยาง เด็กอาจบอกวาใส
เสื้อเอง ล&างมือเอง ทาแป8งเอง หวีผมเอง กลัดกระดุมเสื้อเอง กวาดบ&านเอง ฯลฯ และครูให&เด็กๆ ลอง
ทําทาให&ดู แล&วให&เด็กๆ ที่ทําได&เหมือนกันมาอยูแถวเดียวกัน ครูให&ทุกคนในแถวทําพร&อมกันทีละอยาง
1.3) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “หนูทําได&เอง” ถ&าเนื้อเพลงตรงกับแถวไหน ให&แถวนั้น
ทําพร&อมกัน
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เพลง หนูทําไดเอง
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ล&างมือ ล&างมือ ดูซี
ทาแป8ง ทาแป8ง ดูซี
หวีผม หวีผม ดูซี
กลัดกระดุม กลัดกระดุม ดูซี

ล&างมืออยางนี้ หนู/ผมทําได&เอง
ทาแป8งอยางนี้ หนู/ผมทําได&เอง
หวีผมอยางนี้ หนู/ผมทําได&เอง
กลัดกระดุมอยางนี้ หนู/ผมทําได&เอง
ฯลฯ

2) ครูให&ทํากิจกรรม“คนขยันคือคนเกง” โดยครูพาเด็กออกไปที่สนามหญ&าหรือสวนดอกไม&
บริเวณโรงเรียน ชี้ให&ดูใบไม&ใบหญ&าที่แห&ง หรือหลนเกลื่อนกลาดอยูตลอดจนกิ่งไม&หรือเศษกระดาษ
เศษขยะ ที่รกอยูในสวนในสนาม แล&วถามเด็กวา ทําอยางไรสนามหรือสวนจะสะอาด ไมรก เด็กๆ
อาจจะตอบวา ชวยกันเก็บ ครูก็ตั้งคําถามตอไปวา เก็บอยางไรจึงจะสะอาดและมือไมเปLMอน คําตอบก็
คือ หาไมแหลมๆ มาเสียบ แล&วใสลังหรือถังขยะ ครูควรเตรียมก&านไม&ไผ ตัดปลายให&แหลม หรือไม&
เสียบปลายาง แจกให&เด็กคนละอัน สําหรับจิ้มใบไม&แห&งหรือเศษกระดาษ เศษขยะ จัดให&เด็กบางคน
ถือกลอง-ลังกระดาษ หรือถังขยะคอยตามไปรับขยะจากที่เพื่อนจิ้มเสียบไว&
กอนทํากิจกรรมนี้ ครูอาจสอนให&เด็กร&องเพลง และอธิบายความหมายของคําวา คน
ขยันด&วย
เพลง คนเก(งตองขยัน
เนื้อร&องและทํานอง: ศ.อําไพ สุจริตกุล

ใครเกง ใครเกง ชวยที มาเร็วคนดี ใครเกงชวยเลย
ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน
เราคนขยัน ชวยกัน เสร็จเอย
ขยัน มันเปน จั๋งไดY (ซ้ํา)
รีบเรงทําไป จนเสร็จแหละเอย (ซ้ํา)
หลังทํากิจกรรมนี้ ครูให&เด็กไปล&างมือ แล&วมานั่งล&อมวงคุยกันวาใครเกง ทําอะไรบ&าง
ให&เด็กๆ ชวยกันบอกวา เพื่อนคนไหนทําอะไร ตางคนตางเสนอความดีของผู&อื่น ครูให&คําชมเชยวา
“หนู...เกง คนขยันคือคนเกง” ทุกคนปรบมือให& ผู&ได&รับคําชมลุกขึ้นยืนไหว&คุณครูและเพื่อนๆ
กิจกรรมคนขยัน คือคนเกงนี้ ครูอาจพลิ กแพลงนํ าไปใช&ได&ห ลายกรณี เพื่อให& เด็ ก
ภาคภูมิใจในการทําอะไรด&วยตนเอง ชวยตัวเองได& และชอบชวยเหลืองานทุกอยางที่พอทําได& ซึ่งเปน
การปลูกฝ'งความขยันหมั่นเพียรให&แกเด็ก
2.9 ตัวอยางกิจกรรมฝ@กความไมเห็นแกตัว
1) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “ใครเอาแตใจ” ดังนี้
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1.1) ครูเลานิทานเรื่อง “นกกระสากับหมาจิ้งจอก” ความวา หมาจิ้งจอก
เชิญนกกระสาไปกินเลี้ยงที่บ&าน หมาจิ้งจอกเอาข&าวใสจานแบบๆ หมาจิ้งจอกเลียกินได& แตนกกระสา
ปากยาวกินได& วันตอมานกกระสาเชิญหมาจิ้งจอกไปกินข&าวบ&าง นกกระสาเอาข&าวใสคนโทปากสูง ซึ่ง
นกกระสาก&มคอยื่นปากเข&าไปกิน
1.2) ครูให&เด็กๆ ชวยกันคิดวา หมาจิ้งจอกเห็นแกตัวอยางไร และนกกระสา
เห็นแกตัวอยางไร สรุปได&วา ทั้งหมาจิ้งจอกและนกกระสาเอาแตใจตัว ไมเห็นใจเพื่อน และให&คิดตอวา
ถ&านักเรียนชวน เพื่อนไปกินข&าวนักเรียนจะทําอยางไร
2) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “เด็กดีไมเห็นแกตัว” ดังนี้
2.1) ครูนําเด็กๆ ไปที่สนาม และแบงเด็กเปนกลุมๆ ตามจํานวนเครื่องเลนที่
มีแล&วให&ผลัดกันเลน โดยนับจํานวนการเลนเทาๆ กัน เชน
กระดานลื่น ให&เข&าแถวขึ้นไปเลนได&คนละครั้ง แล&วมาตอแถว
ชิงชา
ให&ยืนเรียงลําดับรอกัน แล&วนับการแกวงชิงช&าของแตละ
คน 10-20 ครั้ง แล&วลงให&เพื่อนคนถัดไปเลนตอ ตนเองไป
ตอท&าย
2.2) ครูให&เด็กๆ หมุนเวียนไปเลนเครื่องเลนสนามจนครบทุกคน แล&วพาไป
ล&างมือ ล&างหน&า ตอจากนั้นมานั่งล&อมวงคุยกัน
2.3) ครูถามเด็กวา ใครได&เลนเครื่องเลนแล&ว มีใครไมอยากเลนบ&าง (คงไมมี
เพราะทุกคนอยากเลนด&วยกันทั้งนั้น)
2.4) ครูสอนเด็กๆ ร&องเพลง “เด็กดีไมเห็นแกตัว”
เพลง เด็กดีไม(เห็นแก(ตัว
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: ฟ8อนเงี้ยว

เด็กที่ดี
เอื้อเฟLMอแบงป'น
รู&จักเกรงใจ
ดีทุกขั้นตอน

ต&องชวยเหลือกัน
เห็นใจเมื่อเพื่อนเดือดร&อน
และทนคอยไมเกี่ยงงอน
ไมแยงของใคร ไมเห็นแกตัว
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุม ตุ&ม มง (ซ้ํา)

3) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “เกมสี่สหาย” ตามวิธีการของ อําไพ สุจริตกุล ดังนี้
3.1)แบงเด็กๆ ออกเปน 4 กลุม เทาๆ กัน นั่งเปน 4 วงหรือ 4 แถว แล&ว
สมมุติให&แตละกลุมเปนสัตว2 4 ชนิด คือ เปด ไก หมู แมว
3.2) เล าเรื่ องให& ทุกกลุมฟ' งว า หนูแปs มเปนคนเลี้ย งสี่ส หาย ทุ กวั น ได& นํ า
อาหารมาให&สัตว2ทั้ง 4 ชนิด แตต&องถามกอนวา “เอา” หรือ “ไมเอา”
3.3) บอกนิสัยของสัตว2แตละชนิดวาชอบกินอาหารตางกัน
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เปด ชอบกิน รํา และ ปลา
ไก
ชอบกิน ข&าว และ ผัก
หมู ชอบกิน รํา และ ผัก
แมว ชอบกิน ข&าว และ ปลา
3.4) ให&แตละกลุมตกลงกันเองให&ได&มติวา “เอา” หรือ “ไมเอา” โดยเลือก
เพียงคําตอบเดียว
3.5) กลุมใด “เอา” ให&สงเสียงร&องของสัตว2ในกลุมพร&อมกัน กลุมใด “ไม
เอา” ให&ทุกคนในกลุมโบกมือไขว&ไปมา
3.6) อธิบายกติกาวา
ถ&าทุกกลุม
ตอบเหมือนกัน ได&กิน
ถ&าทุกกลุม
ตอบตางกัน
อดกิน
ต&องได&คําตอบครบ 4 กลุม จึงบันทึกลงตารางแตละวัน
ตัวอย(างตาราง
กลุม
วันที่
๑
๒
๓
๔
๕

(ภาพ)
เปด

(ภาพ)
ไก

(ภาพ)
หมู

(ภาพ)
แมว

ผล

3.7) บอกชื่ออาหารที่หนูแปsมนํามาแตละวัน ดังนี้
วันที่ 1 หนูแปsมนํา รํา มาให& ถามวา เอาไหม?
ได&คําตอบจาก 4 กลุมแล&ว เขียนลงตาราง
วันที่ 2 หนูแปsมนํา ข&าว มาให& ถามวา เอาไหม?
ได&คําตอบจาก 4 กลุมแล&ว เขียนลงตาราง
วันที่ 3 หนูแปsมนํา ผัก มาให& ถามวา เอาไหม?
ได&คําตอบจาก 4 กลุมแล&ว เขียนลงตาราง
วันที่ 4 หนูแปsมนํา ปลา มาให& ถามวา เอาไหม?
ได&คําตอบจาก 4 กลุมแล&ว เขียนลงตาราง
วันที่ 5 หนูแปsมนํา รํา และ ข&าว มาให& ถามวา เอาไหม?
ได&คําตอบจาก 4 กลุมแล&ว เขียนลงตาราง
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3.8) เมื่อบันทึกผลครอบ 5 วันแล&ว ครูจึงสรุปผลแตละวันวา วันไหน ได&กิน
หรืออดกิน
3.9) หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแล&ว ให&นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวา
“กิจกรรมนี้ให&บทเรียน หรือให&ข&อคิดอะไรบ&าง” แล&วครูสอนให&เห็นวา ถ&าเลือกโดยเห็นแกตัวฝWายเดียว
จะอดกินหมดทุกกลุม แตถ&าเลือกโดยนึกถึงผู&อื่นกอน นึกถึงสวนรวมกอนสวนตน เชน วันนี้ไมมีของที่
ตนชอบ แตมีที่ผู&อื่นชอบก็ยอมเลือกเพื่อให&ผู&อื่นได&กิน ยอมเสียสละความชอบของตนเลือกให&ผู&อื่น ใน
ที่สุดตนก็จะได&รับด&วย ครูพยายามสรุปและเน&นให&เห็นวาควรเห็นแกประโยชน2ของสวนรวมกอน แล&ว
สวนตนก็จะได&เองในภายหลัง ใครเห็นใจผู&อื่นนึกถึงสวนรวมกอน คนนั้นเปนคนไมเห็นแกตัว
3.10) สรุปโดยสอนเพลง “ไมเห็นแกตัว”
เพลง ไม(เห็นแก(ตัว
เนื้อร&อง: ศ.อําไพ สุจริตกุล ทํานอง: ฟ8อนเงี้ยว

ไมเห็นแกตัว ไมเอาแตใจ
ไมเอาเปรียบใคร
ไมเอาตัวรอด
รู&จักเกรงใจ
ให&แกสวนรวม
ไมเห็นแกตัว
การประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู& เรื่องคุณธรรมและเจตคติของเด็ก ต&องใช&วิธีการหลายอยาง
หลายแบบ และในทุกโอกาส รวมทั้งต&องวัดด&วยการปฏิบัติด&วย เพื่อตรวจสอบทั้งผลการเรียนรู&และ
พฤติกรรมของเด็กวาได&ผลตามเป8าหมายหรือไม ครูจึงต&องใช&เทคนิควิธีการตางๆ ดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ขณะรวมกิจกรรมทุกครั้ง
2. การให&เด็กวิเคราะห2พฤติกรรมของตนเองจากตารางวิเคราะห2
3. การให&เด็กประเมินความรู&สึกของตนตอพฤติกรรมของผู&อื่น
4. การตั้งคําถามกระตุ&นให&เด็กได&แสดงความรู& ความคิด และความรู&สึกตางๆ
4.1 คําถามให&เด็กบอกเลากิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติ
4.2 คําถามที่แสดงถึงการที่เด็กได&นําความรู& ความเข&าใจ ไปใช&ในการแก&ป'ญหา
4.3 คําถามให&เด็กได&ยกตัวอยางการกระทําที่ดี มีคุณธรรม และการกระทําที่ไมดีควร
ละเว&น
4.4 คําถามที่ให&เด็กคิดหาเหตุผล
5. การวัดและประเมินจากผลงานของเด็ก
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รายการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู : คุณธรรมและเจตคติ
1. ความรับผิดชอบในการทําสิ่งตางๆ ของตนเอง และรับผิดชอบงานของสวนรวมที่ได&รับ
มอบหมาย
2. การมีใจจดจออยูกับสิ่งที่ทํา
3. การชวยผู&มีบุญคุณทําสิ่งตางๆ
4. การชวยเหลือคนและสัตว2ที่เดือดร&อน
5. การรอคอยโอกาสและอดทนทําสิ่งที่ยากให&สําเร็จ
6. การนําของผู&อื่นมาเปนของตน
7. การกินและใช&สิ่งตางๆ อยางประหยัด
8. ความขยันทํางาน
9. การทําเพื่อสวนรวม
10. การเห็นคุณคาของตนเอง ผู&อื่น และสิ่งที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
11. ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
12. ความเห็นอกเห็นใจผู&อื่น
13. ความเชื่อมั่นในตนเอง
14. ความมุงมั่นทําสิ่งตางๆ ให&สําเร็จ
15. ยอมรับและเรียนรู&จากสิ่งที่ผิดพลาด
16. มองโลกในแงดี
17. การควบคุมอารมณ2ตนเอง
บรรณานุกรม
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