
คุณธรรมและเจตคติสําหรับเด็กอนุบาล 
 

รองศาสตราจารย
พูนสุข บุณย
สวัสดิ ์
 
 คุณธรรมเป
นพ้ืนฐานทางจิตใจและเจตคติ อันนําไปสู การกระทําท่ีดีและถูกต&อง คุณธรรมและ
เจตคติจะเป
นป'จจัยให&เด็กพร&อมท่ีจะเผชิญโลกได&อย างม่ันคงและมีความสุข 
 การปลูกฝ'งคุณธรรมและเจตคติให&แก เด็กต้ังแต วัยเยาว2จะช วยให&เด็กพัฒนาคุณธรรมและเจต
คติข้ึนในตัวเองอย างได&ผล ครูจึงต&องแสวงหากลยุทธ2ท่ีเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เพ่ือ
ปลูกฝ'งให&เด็กมีลักษณะนิสัย จริยธรรม คุณธรรม และเจตคติ ให&เกิดข้ึนในเด็กอย างมีประสิทธิภาพท่ีดี
และเหมาะสม 
 สิ่งท่ีจะนําเสนอต อไปนี้ เป
นแนวทางหนึ่งท่ีเป
นตัวอย างได&ดีสําหรับการพัฒนาคุณธรรมและ
เจตคติให&แก เด็กอนุบาล 
 

เป�าหมายและมาตรฐานการเรียนรู  
 
 เป8าหมายและมาตรฐานการเรียนรู&ท่ีกําหนดไว&ในหลักสูตรจุฬาลักษณ2มีดังนี้ 
 
เป�าหมายท่ี 1ปฏิบัติตนเป
นคนดี 
 มาตรฐานท่ี 1  ยึดม่ันในคุณธรรม 
 มาตรฐานท่ี 2  มีเจตคติท่ีดีต อตนเอง ผู&อ่ืน และการทํางาน 
 

มาตรฐานการเรียนรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู&เก่ียวกับการปลูกฝ'งลักษณะนิสัยในเรื่องคุณธรรมและเจตคติ ซ่ึงเป
นตัว
หล อหลอมเด็กให&เป
นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพ่ือนําไปสู การดําเนินชีวิตอย างมี
ความสุข มี 2 มาตรฐาน คือ ยึดม่ันในคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต อตนเอง ผู&อ่ืน และการทํางาน 

1. การยึดม่ันในคุณธรรม 
การพัฒนาคุณธรรมให&เกิดข้ึนในตัวเด็ก ด&วยการทําตนเป
นแบบอย าง และนําให&เด็กปฏิบัติ

ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ เว&นชั่ว ทําดี และฝ@กจิตให&ผ องใส ดังนี้ 
 1.1 การเว&นชั่ว หรือไม ทําความชั่ว เพ่ือป8องกันเด็กจากความชั่ว ด&วยการห&ามปราม

ไม ให&ทําสิ่งท่ีผิด ชี้แนะให&เห็นเหตุผลและโทษของการทําผิด ได&แก  การรักษาศีล 5 คือ 
  1.1.1 ไม ฆ าสัตว2 ไม ทรมานสัตว2 ไม รังแกหรือไม ทําร&ายผู&อ่ืน 
  1.1.2 ไม ลักทรัพย2 หรือไม เอาของผู&อ่ืนมาเป
นของตน 
  1.1.3 ไม แย งชิงของรักของหวงของผู&อ่ืน 
  1.1.4 ไม พูดปด ไม พูดคําหยาบคายด าทอ หรือไม พูด ใส ร&ายผู&อ่ืน 
  1.1.5 ไม ลองสูบ หรือไม ดื่มสิ่งมึนเมา 
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  การเว&นชั่วด&วยการรักษาศีล 5 นี้ จะควบคุมความประพฤติของเด็กให&
เป
นไปในทางดีงาม 

 1.2 การทําดี หรือทําความดี ได&แก  การมีคุณธรรมอันเป
นพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีนําไปสู 
การกระทําท่ีดีและถูกต&อง ซ่ึงอําไพ  สุจริตกุล ได&กล าวว า คุณธรรมท่ีควรปลูกฝ'งให&แก เด็กปฐมวัย มี 9 
ประการ คือ 

  1.2.1 ความมีวินัย หมายถึง ความสามารถควบคุมกาย วาจา ใจ ให&อยู ใน
ระเบียบและวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ2 กติกา หรือข&อตกลงท่ีกําหนดกันไว& และเชื่อฟ'งพ อแม  
คุณครู และผู&ใหญ  เช น การฝ@กให&เด็กยอมรับข&อตกลงและทําตามข&อตกลง การควบคุมให&กระทํา
กิจกรรมต างๆ ตามเวลา เช น กินอาหาร เล น พักผ อน ฟ'งวิทยุ หรือดูโทรทัศน2 ต่ืนนอน แต งตัวไป
โรงเรียน 

  1.2.2 ความมีสติ หมายถึง ความรู&สึกตัวท่ัวพร&อม คือ รู&ตัวทุกขณะว ากําลัง
ทําอะไรอยู  ระมัดระวังในการเคลื่อนไหวร างกายตลอดเวลา รู&ตัวว ากําลังยืน กําลังเดิน กําลังนั่ง กําลัง
นอน หรือกําลังวิ่ง ถ&าเรามีสติในการกระทําทุกอย าง ไม ว าจะคิด จะพูด หรือทําสิ่งใด จะเกิดสมาธิ คือ 
ใจสงบ ซ่ึงจะเกิดผลท่ีดีงามและถูกต&อง มีความเข&าใจ จําแม น และสามารถตัดสินใจได&อย างถูกต&อง 

  1.2.3 ความกตัญKู คือ การรู&จักบุญคุณของคนอ่ืนท่ีมีพระคุณแก ตน ระลึก
ถึงคุณความดีของท านอยู เสมอ และมีกตเวที คือ การตอบแทนพระคุณของผู&มีคุณนั้นด&วยการ
ช วยเหลือเก้ือกูลเท าท่ีจะทําได& 

  1.2.4 ความเมตตา หมายถึง ความรัก หวังดี อยากให&ผู&อ่ืนมีความสุข กรุณา 
หมายถึง การช วยเหลือให&ผู&อ่ืนพ&นทุกข2 ผู&มีเมตตากรุณาจะไม เอาเปรียบหรือเบียดเบียนรังแกผู&ใด มีแต 
จะรู&จักเห็นใจผู&อ่ืนและเอ้ือเฟLMอเผื่อแผ ให&แก ผู&อ่ืน 

  1.2.5 ความอดทน คือ การมีจิตใจเข&มแข็ง ยอมรับสภาพท่ีตนไม พอใจได& 
เช น อดทนต อความเหนื่อย ความหิว ความเจ็บปวดเล็กน&อย อดทนต อความโกรธ ความไม พอใจ 
ความเศร&าโศกเสียใจ อดทนต อความอยากได& และการรอคอย ความอดทน ทําให&เป
นคนเข&มแข็ง รู&จัก
ให&อภัยผู&อ่ืน ทําให&อยู ร วมกับผู&อ่ืนได&ดี และสามารถทํางานให&สําเร็จได& 

  1.2.6 ความซ่ือสัตย2 คือ การปฏิบัติตนตรงต อความเป
นจริง ตรงไปตรงมา 
ท้ังกาย วาจา ใจ ต อตนเองและผู&อ่ืน ท้ังต อหน&าและลับหลัง รักษาคําม่ันสัญญา มีความยุติธรรม ไม 
เอาเปรียบผู&อ่ืน และยอมรับผิดเม่ือทําผิด 

  1.2.7 ความประหยัด คือ การรู&จักใช&ทรัพย2สิน สิ่งของ และเวลาน&อยท่ีสุด 
แต ให&เกิดประโยชน2สูงสุด หากมีส วนท่ีเหลือก็รักษาเพ่ือเก็บออมไว&ใช&ในโอกาสอ่ืน ผู&ท่ีมีความประหยัด
จะพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู และใช&ให&คุ&มค า รู&จักประมาณในการกิน รู&จักทําของเล นหรือของใช&จากวัสดุ
เหลือใช& 

  1.2.8 ความขยัน คือ ความพยายามในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย างสมํ่าเสมอ 
ไม ท&อถอยเพ่ือให&งานสําเร็จ กระตือรือร&นในการทํางาน ไม ผัดวันประกันพรุ ง 

  1.2.9 ไม เห็นแก ตัว คือ การกระทําท่ีคํานึงถึงประโยชน2ส วนรวมก อนส วน
ตน ไม เอาแต ใจตัวเอง ไม เอาเปรียบใคร ไม เอาตัวรอดแต ผู&เดียว รู&จักเกรงใจผู&อ่ืน ให&แก ส วนรวมโดย
เสียสละความสุขและประโยชน2ของตนเพ่ือสันติสุขของสังคม 
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1.3 การทําจิตใจให&ผ องใส และสงบ 
  1.3.1 ฝ@กสติให&ว องไว 
  1.3.2 ฝ@กสมาธิ ให&มีความคิดแน วแน  ต้ังใจจริง ทําใจให&สงบ 
  1.3.3 มีความเพียรถูกต&อง 

 2. การมีเจตคติท่ีดีต(อตนเอง ผู อ่ืน และการทํางาน 
  2.1 เห็นคุณค าของตนเอง ผู&อ่ืน และสิ่งท่ีมีผลต อคุณภาพชีวิต 
  2.2 ภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
  2.3 เห็นอกเห็นใจผู&อ่ืน 
  2.4 มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  2.5 มุ งม่ันในการทํางานให&เสร็จ 
  2.6 ยอมรับและเรียนรู&จากสิ่งท่ีผิดพลาด 
  2.7 มองโลกในแง ดี 
  2.8 ควบคุมอารมณ2ตนเองได&ตามวัย 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

 การปลูกฝ'งคุณธรรมให&เกิดข้ึนแก เด็ก ครูจะต&องเป
นผู&มีความรู&ดี ต&องใช&กลวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ผสมผสานกันหลายรูปแบบ ท้ังวิธีตรง และวิธีสอดแทรกอย างต อเนื่อง เพ่ือช วยให&เด็กเกิด
การเรียนรู&ได&ดี นอกจากนี้ครูยังต&องเป
นผู&ปฏิบัติดี โดยทําตนเป
นแบบอย างท่ีดีแก เด็ก และปฏิบัติตน
เป
นกัลยาณมิตรต อเด็กด&วย 
 การสอนคุณธรรมพระพุทธเจ&าทรงใช&วิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงอุปนิสัย และ
พ้ืนฐานของตัวผู&เรียน กระบวนการสอนท่ีพระพุทธองค2ทรงใช&อย างได&ผล มี 4 ข้ันตอนหลักๆ ได&แก  
 1. การชี้ให&ชัด (สันทัสสนา) ได&แก  การอธิบายหรือแสดงข&อความรู&ด&วยวิธีการต างๆ อย าง
ชัดเจน เหมือนให&ผู&เรียนได&เห็นด&วยตาตนเอง 
 2. การชักชวนให&ปฏิบัติ (สมาทปนา) ได&แก   การชักชวนให&ผู&ฟ8งเว&นสิ่งชั่วและประพฤติสิ่งดี 
 3. การเร&าใจให&กล&าหาญ (สมุตเตชนา) ได&แก  การช วยให&ผู&เรียนรู&สึกกล&าท่ีจะทําความดีและ
ละเว&นความชั่ว 
 4. การปลุกใจให&ร าเริง (สัมปหังสนา) ได&แก  การช วยให&ผู&เรียนเกิดความรื่นเริงบันเทิงจิต เห็น
คุณค าของการละเว&นชั่ว และทําดี (ทิศนา  แขมมณี และคณะ, 2535) 
 
 อําไพ  สุจริตกุล ได&สรุปเป
นข&อความสั้นๆ ว า “แจ มแจ&ง จูงใจ แกล&วกล&า และร าเริง” 
 หลักการสอนท่ี อําไพ  สุจริตกุล (2545) ได&ปรับเข&ากับแนวคิดใหม ในการสอน มีดังนี้ 
 1. บอกให&รู& ใช&วิธีบรรยาย แนะนําให&ค&นคว&า นํามาอภิปราย ครูต&องสอนสนุก ใช&อุปกรณ2 สื่อ
การสอนเต็มท่ี 
 2. ทําให&ดู ต&องสอนด&วยตัวอย าง โดยปฏิบัติให&ศิษย2เห็นเป
นตัวอย าง 
 3. ให&เห็นประโยชน2จริง แสดงให&เห็นทันทีว าทําแล&วเกิดประโยชน2 นําไปใช&ในชีวิตจริงได& 
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สรุป 
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือให&เด็กเกิดคุณธรรม ต&องให&เด็กเห็นตัวอย างจากการ

กระทําด&วยตัวเอง      เกิดการยอมรับ      เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด      เปลี่ยนพฤติกรรม 
 
ตัวอย(างกิจกรรม 
(สรุปจากอําไพ  สุจริตกุล และคณะ, 2531) 
 
 การปลูกฝ'งคุณธรรมและเจตคติ ต&องทําอย างค อยเป
นค อยไป ด&วยการสอดแทรกไปกับการ
เรียนรู&เรื่องต างๆ 
 ตัวอย(างกิจกรรมให เด็กยึดม่ันในคุณธรรม 
 1. ครูสอนให&เด็กเข&าใจและจําว า “เว&นชั่ว ทําดี และฝ@กจิตให&ผ องใส คือ คําสอนของ
พระพุทธเจ&า” 
 2. ครูสอนให&เด็กร&องเพลงคุณธรรมเด็กไทย และอธิบายความหมายของคุณธรรมท้ัง 9 
ประการให&เด็กเข&าใจพอสังเขป 
 

เพลง คุณธรรมเด็กไทย 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
เด็กดีมีวินัย  (ซํ้า) 

สติม่ัน  กตัญKู  เมตตา  อดทน 
ซ่ือสัตย2  ประหยัด  ทุกคน  (ซํ้า) 

ขยัน  พ่ึงตน  ไม เห็นแก ตัว 
 
 
ตัวอย(างกิจกรรมปลูกฝ0งคุณธรรม 

1. ตัวอย(างกิจกรรมให เด็กเว นช่ัวโดยการรักษาศีล 5 
 1.1 ครูเล านิทาน หรือ เล าเรื่องให&เด็ก ๆ ฟ'งเก่ียวกับคนท่ีทําผิดศีล โดยมีสื่อ ประกอบด&วย 
เช น หุ นเชิด หุ นชัก รูปภาพ เป
นต&น หรืออาจให&เด็กๆ ช วยกันเชิดหุ นก็ได& นิทานท่ีควรนํามาเล า เช น 
นิทานชาดก นิทานอีสป หรือเรื่องราวต างๆ ในหนังสือพิมพ2 หรืออาจเป
นเรื่องราวท่ีครูแต งเอง 
ตัวอย(างนิทานและเรื่องราว เช น 
 
 
  1) นิทานเรื่อง “เด็กตีรังผึ้ง” มีเนื้อเรื่องย อดังนี้ 
  มีเด็กคนหนึ่ง พอเห็นผึ้งก็อยากได& แต ไม รู&วิธี จึงเอาไม&ตีรังผึ้งและเอาก&อนหินขว&าง
จนรังผึ้งตกลงมา ฝูงผึ้งแตกรัง บินมารุมต อยเด็กคนนั้นจนบวมไปหมดท้ังตัว เจ็บปวดแสนสาหัส โชคดี
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ท่ีแม มาพบเข&ารีบพาไปโรงพยาบาลให&หมอรักษาได&ทัน ถ&าไม มีใครไปพบก็จะต&องตายเพราะทนพิษ
ของผึ้งไม ไหว (สอนศีล ข&อ 1) 
  2) นิทานเรื่อง “นายพรานกับพระ” มีเนื้อเรื่องย อดังนี้ 
  พระรูปหนึ่งเดินทางไปในปWา เห็นกวางติดแร&วอยู ก็สงสาร จึงช วยให&พ&นทุกข2ทรมาน
โดยปล อยสัตว2ให&หนีไป เม่ือนายพรานมาเห็นเข&าก็โกรธมาก สั่งให&หมาไล เนื้อของตนกัดพระ พระวิ่ง
หนีไม ทันถูกฝูงหมากัดขาและจีวรฉีกขาด จนต&องหนีข้ึนไปบนต&นไม& ฝูงหมาก็ตามไปตะกายอยู ท่ีโคน
ต&นไม& และกระโดดจะกัดให&ถึง พระกอดก่ิงไม&ไว&จะโหนตัวไต ข้ึนก่ิงท่ีอยู สูงข้ึนไป บังเอิญลมพัดจีวรปลิว
ตกลงมาคลุมตัวนายพรานซ่ึงยืนยุให&หมากัดพระ ฝูงหมาไล เนื้อนึกว าพระกระโดดลงมา จึงรุมกัดจน
นายพรานตาย (สอนศีลข&อ 1) 
  3) นิทานเรื่อง “สอนลูกให&เป
นโจร” มีเนื้อเรื่องย อดังนี้ 
  มีแม ลูกคู หนึ่ง ค อนข&างยากจน เพราะเป
นคนเกียจคร&าน ทุกครั้งท่ีลูกแอบหยิบผลไม&
หรือขนมของผู&อ่ืนมาบ&าน แทนท่ีแม จะห&ามกลับชมว าลูกเก ง เม่ือลูกเติบโตข้ึนก็ลักขโมยของท่ีมีค ามาก
ข้ึนทุกที แม ก็ไม เคยห&ามปรามเลย จนในท่ีสุดลูกไปขโมยเครื่องเพชรของเศรษฐีและถูกจับได& ขณะท่ี
เขากําลังถูกนําไปขังคุก แม ของเขาเดินร&องไห& แล&วบอกกับลูกว า “ลูกเอYย แม เองควรจะถูกลงโทษ
แทนลูก เพราะแม  เป
นคนสอนลูกให&เป
นโจร” (สอนศีลข&อ 2) 
  เม่ือเล านิทานหรือเล าเรื่องจบแล&ว ครูอาจให&เด็กช วยกันสรุปการกระทําของบุคคลใน
เรื่อง ให&แสดงความรู&สึก ความคิดเห็น เก่ียวกับเรื่องท่ีได&ฟ'ง ข&อคิดท่ีได& และให&เด็กๆ คิดว าการปฏิบัติ
ตัวท่ีดีควรทําอย างไร และอาจให&เด็กแสดงบทบาทสมมุติ หรือแสดงละครจากเรื่องราวท่ีได&ฟ'ง 
 1.2 ครูสนทนาซักถามถึงประสบการณ2ของเด็กเก่ียวกับการกระทําต างๆ เช น  
  1) คนท่ีรังแกสัตว2 และผลท่ีได&รับ (สอนศีลข&อ 1) 
  2) การแอบลักของผู&อ่ืน ตามท่ีเด็กเคยรู&มา (สอนศีลข&อ 2) 
  3) คนกินเหล&าเมาแล&วทะเลาะวิวาท หรือทําร&ายร างกายกัน (สอนศีลข&อ 5) 
  ต อจากนั้นจึงให&เด็กอภิปราย แสดงความคิดเห็นว าการกระทําดังกล าวนั้นดีหรือไม  
เพราะเหตุใด นักเรียนควรทําหรือไม  และวิธีป8องกันไม ให&ตนเองกระทําความชั่วนั้น 
 1.3 ครูสร&างสถานการณ2ต างๆ เก่ียวกับการผิดศีล เช น ครูบอกให&นักเรียนนําตุZกตาหรือของ
เล นท่ีนักเรียนรักมากมาจากบ&านคนละ 1 ชิ้น แล&วครูนัดหมายกับเด็กประมาณ 3-4 คน ท่ีพอมีความ
เข&าใจดีว าครูจะให&เล นละครเป
นตัวร&าย แย งชิงของผู&อ่ืน ขณะท่ีเด็กๆ กําลังเล นตุZกตาหรือของเล นกับ
เพ่ือนเป
นกลุ มๆ อยู  เด็กโตท่ีนัดหมายกันไว&ก็จะเข&าไปแย งของเล นท่ีเด็กแต ละกลุ มกําลังเล นกันอยู  
สถานการณ2ต อมาก็คือเกิดการฟ8องร&องระเบ็งเซ็งแซ  ครูเรียกเด็กท่ีถูกแย งของเล นมาปลอบ 
  สถานการณ2นี้ครูถือโอกาสสอนถึงผลของการแย งชิงของรักของหวงของผู&อ่ืน (สอน
ศีลข&อ 3) 
  ถ&าเป
นสถานการณ2เก่ียวกับการผิดศีลข&อ 2 ครูก็สอนให&เด็กๆ รู&จักรักษาข&าวของ
เครื่องใช&และเก็บไว&ให&ดีเม่ือของนั้นหายไปจากท่ีจะได&รู&ว าของหายและรีบหาให&พบ เช น เล นของเล น
แล&วต&องเก็บเข&าท่ีเดิม วันหน&าจะมาเล นอีกก็จะได&หาเจอ 
 1.4 ครูสอนให&เด็กร&องเพลง และทําท าประกอบ เช น 
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เพลง งูไล(ปลา (สอนศีลข&อ 1) 
เน้ือร&องและทํานอง: ผศ.กิติยวดี  บุญซ่ือ 

 
ดูซิดู  ดูงูไล ปลา  ดูซิดู  ดูปลาหนีงู 

  งูนี่หนา  เป
นอันธพาล  งูนี่หนา  นิสัยไม ดี 
  เรารักกัน  ไม ควรแกล&งกัน  เราเพ่ือนกันไม เป
นอย างงู 
  เพ่ือนอย างงู  เป
นอันธพาล เพ่ือนอย างงู  นิสัยไม ดี 

 
เพลง ไม(เอาของใคร (สอนศีลข&อ 2) 

เน้ือร&องและทํานอง: อ.สุจินต2  ชวนช่ืน 
 

   อันนี้  อันนั้น  อันโน&น อันโน&น  อันนั้น  อันนี้ 
  อันไหน  ไม ใช ของเรา  เราไม เอามาครอบครอง 
   อันนี้  อันนั้น  อันโน&น อันโน&น  อันนั้น  อันนี้ 
  อันไหนเป
นของเรา  เราจะเก็บเอาไว&ให&ดี 
 

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

 
  ไม อยากได&  ไม อยากได&  ของใครใคร  ไม อยากได&เลย (ซํ้า) 
  สิ่งใดได&มาโดยผิด   ฉันมาได&คิดคืนให&เขาไป 
  จะไม แอบลักของใคร  เม่ือเติบใหญ ฉันจะเป
นคนดี 
 

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

 
  ของ  ของใคร  ใครก็รัก  อย าชิง  ฉก  ลัก  ของรักใครใคร 
  ของ  ของเธอ  หรือเธอจะให& โปรดยั้ง  ชั่งใจ  คืนเขาไปแหละดี 
 
 

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

 
   ยั้งใจให&ดี  ของนี้ของใคร  ฉันรักเพียงใด  ของคืนให&ฉัน 
  ถ&าเป
นของเธอ  คงไม ยอมเช นกัน  ขอคืนโดยพลัน  ความสัมพันธ2ไม คลาย 
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เพลง พูดคําจริง (สอนศีลข&อ 4) 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   พูดจริง  คนเชื่อถือ เพราะคําพูดคือ  คําม่ันสัญญา 
  พูดปด  เลวหนักหนา  มาเถิดมา  พูดแต คําจริง 
 

เพลง นักเรียนไม(พูดร าย (สอนศีลข&อ 4) 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลงแม สะเรียง 

 
   นักเรียนจYา  อย าพูดจาส อเสียด ไม พูดหยามเหยียด  ให&เพ่ือนได&อาย 
  เว&นคําเพ&อเจ&อ  หยาบคาย   เย&ยเยาะถางถากท้ังหลาย 
  จงอย าพูดร&าย  เราต&องพูดคําจริง  ได&ประโยชน2ยิ่ง  ชวนฟ'ง 
  เลือกแต คําไพเราะ   ใช&คําพูดเหมาะและตรงตามจริง (ซํ้า) 
 

เพลง ไม(พูดร าย (สอนศีลข&อ 4) 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลงหม องเลยะ 

 
   (สร&อย)  หม องเล  หม องเล  หม องเลยะ 

หม องเล  หม องเล  หม องเลยะ (ซํ้า) 
  เราจะไม หลอกล อใคร จะไม ใส ร&ายใคร  จะพูดความจริงจ&ะ 
  คําท่ีเราให&สัญญา  จะไม บิดพริ้วพา  ให&เสียวาจาจ&ะ 

(สร&อย) 
 
 

เพลง ส่ิงเสพติด (สอนศีลข&อ 5) 
เน้ือร&อง: วิรัช  ธรรมแสง    ทํานอง: เพลง Jingle Bell 

 
   เฮโรอีน  เฮโรอีน  รวมท้ังฝdeน  กัญชา 
  เสพเข&าไป  มันจะพา  ให&ร างกายทรุดโทรม 
   ท้ังสุรา  ท้ังเหล&ายา ท่ีเห็นด่ืมครามโครม 
  ท้ังบุหรี่  ท่ีนิยม   ล&วนเป
นยาเสพติด 
   กระดูกท่ีมันเดินได& นั่นแหละใช&ยาเสพติด 
  ขาดเสพเหมือนคนสิ้นคิด  ชีวิตไม เกรงไม กลัว 
   เราคนไทย  เป
นคนไทย อย าหลงใฝWเมามัว 
  ยาเสพติด  เป
นของชั่ว  ควรหลีกตัวให&ไกล 
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2. ตัวอย(างกิจกรรมให เด็กทําดี  เพ่ือปลูกฝ'งอุปนิสัยให&เด็กมี คุณธรรม 9 ประการ คือ มี
วินัย มีสติ กตัญKู เมตตา อดทน ซ่ือสัตย2 ประหยัด ขยัน และไม เห็นแก ตัว โดยให&เด็กฝ@กร&องเพลง 
“คุณธรรมเด็กไทย” นอกจากนี้กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ ครูแสดงให&เด็กเห็นเป
นแบบอย างท่ีดีและมี
กิจกรรมตัวอย างฝ@กคุณธรรมดังนี้ 

2.1 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความมีวินัย 
 1) ครูเล านิทานเรื่อง “ลูกไก ดื้อ” ซ่ึงมีเนื้อหาเรื่องย อ ดังนี้ 
 แม ไก พาลูกไปคุ&ยเข่ียหาอาหารและสอนลูกๆ ว าอย าไปใกล&ลําธารจะตกน้ําตาย 

เพราะไก ว ายน้ําไม เป
น ลูกไก ตัวน&องอยากเห็นน้ําใสดูเป
ดลอยน้ํา จึงไปริมฝ'eง ลูกเป
ดร&องชวนให&มาว าย
น้ําด&วยกัน ลูกไก นึกสนุก ลืมคําสั่งของแม  ก็กระโดดลงน้ํา ลูกไก ว ายน้ําไม เป
นจึงจมลงไป ลูกเป
ดมา
ช วย แต ลูกไก ข้ึนฝ'eงไม ได& ลูกไก ตัวพ่ีรีบไปบอกแม  แม ไก จึงร&องเรียกแม เป
ดช วยแม เป
ดใช&ปากดุนลูกไก 
ไปท่ี น้ําต้ืน จึงข้ึนตลิ่งได& ลูกไก เกือบตาย เพราะไม เชื่อฟ'งแม  แต โชคดีรอดตายเพราะลูกเป
ดและแม 
เป
ดช วย แม ไก และลูกไก ขอบคุณแม เป
ดและลูกเป
ดท่ีช วยชีวิตลูกไก ไว&ได& 

 หลังจากเด็กๆ ฟ'งนิทานจบแล&ว ครูนําให&เด็กๆ สรุปข&อคิดเตือนใจว าลูกไก เกือบตาย 
เพราะไม เชื่อฟ'ง คนท่ีเชื่อฟ'ง เรียกว าเป
นคนมีวินัย ต อจากนั้นอาจให&เด็กๆ ช วยกันเชิดหุ น มีตัวหุ น 5 
ตัว คือ ลูกไก ตัวน&อง ลูกไก ตัวพ่ี แม ไก  ลูกเป
ด และแม เป
ด โดยให&เด็กๆ พูดตามเรื่องลูกไก ด้ือท่ีครูเล า
ให&ฟ'ง หรือให&เด็กสวมมงกุฎสัตว2 5 ตัว แล&วแสดงบทบาทสมมุติ 

 2) ครูให&เด็กทํากิจกรรมรถไฟ 
 โดยให&ดูภาพรถไฟ และสอนให&ร&องเพลง “รถไฟ วู�นวู�น” แล&วสนทนาถึงการเดินทาง

โดยรถไฟ และเล นต อขบวนรถไฟ โดยให&เด็กจับเอวต อกันเดิน พร&อมกับร&องเพลงรถไฟ วู&นวู&น 
 
 
 

เพลง รถไฟ วู นวู น 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉัก เสียงเครื่องจักรดังมาแต ไกล 
  พวกเรารีบข้ึนรถไฟ (ซํ้า)  รถไฟแล นไป  เสียงดังฉึกฉัก (ซํ้า) 
  ฉึกฉักฉึกฉักวู&นวู&น (ซํ้า) 
 
  ต อจากนั้นให&เล นสมมุติว า จะต&องไปซ้ือต๋ัวข้ึน รถไฟ ต&องเข&าคิวกันซ้ือ ใครมาก อน
อยู ข&างหน&า ใครมาช&าต&องต อแถว ห&ามแซงคิว  คนขายต๋ัวรถไฟจะไม ขายต๋ัวให&คนแซงคิว เม่ือทุกคนให&
ต๋ัวรถไฟแล&ว ให&จับเอวเล นรถไฟอีกครั้ง แล นไปท่ัวห&องพร&อมกับร&องเพลงรถไฟไปด&วย ครูนําให&สรุปว า 
การรอเข&าแถวเรียงลําดับ ไม แย งกัน ไม แซงคิวเป
นผลดีอย างไร เช น ทําให&เราเป
นคนดี มีวินัย รักษา
ระเบียบ เป
นคนน ารัก เป
นท่ีรักของคุณครู เพ่ือนๆ พ อแม และผู&อ่ืน และให&เด็กช วยกันคิดว า เด็กๆ 
ต&องเข&าคิวหรือเข&าแถวเรียงลําดับเม่ือไรบ&าง เช น รับถาดอาหาร รับของแจกครู สอนให&เด็กร&องเพลง 
“มีวินัยไม แซงคิว” 
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เพลง มีวินัยไม(แซงคิว 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: พม ากลองยาว 

 
   ยิ่งแย งยิ่งช&า  อย ามาแซงคิว  
  ยิ่งแทรกยิ่งช&า  อย ามาแซงคิว 
  คนมีวินัย  ไม แซงคิว 
  คนมีวินัย  ไม น าชัง 
   *  มาก อนอยู หน&า  คนมาหลัง 
  ไม ทําน าชัง  อย าแซงคิว 
  คิวนี้คนดี  คอยได&  * 
  หากใครแซงคิว  ไม เรียงลําดับ 
  ไม ยอมรับ  ถอยไป 
  โจZะพรึ่มโจZะพรึ่ม 

โจZะพรึ่มพรึ่มโจZะพรึ่มพรึ่ม 
(ซํ้า *) 

 
  3) ครูฝ@กให&ร&องเพลง และให&ท าทางประกอบ เช น 
 
 

เพลง ให สัญญา 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลงบอกมาเลย 

 
   บอกมาเลย  อย าเสียวาจา  จะให&สัญญาก็บอกไป 
  บอกมาเลย  ทําได&หรือไร  เฉยทําไม  บอกเลย 
 

เพลง สัญญาปวารณา 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ฉัน (ผม, หนู) สัญญา ว าจะทําดังนี้คือ 

จะเชื่อฟ)งคําสั่งสอนของพ อแม  (คุณครู) 
ถ&าฉัน (ผม, หนู)  ผิดสัญญา  จงเมตตาเตือนเทอญ 
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เพลง มีวินัย 
เน้ือร&องและทํานอง: เยาวชนค ายศิลปะเด็กพิเศษ 

(Art for All) รุ น 1 ปn 2542 
 

   ลัลลาๆ ลัลลัลลา  ลัลลัลลาๆ ๆ ลัลลา 
  เราเป
นเด็กต&องมีวินัย (ซํ้า) อยู ท่ีใดใดต&องทําตามหน&าท่ี 
  รู&จักรับผิดชอบชั่วดี (ซํ้า)  ระเบียบวินัยนี้เป
นสิ่งสําคัญ 
  กติกาท่ีกําหนดกัน (ซํ้า)  กฎเกณฑ2ทุกอันต&องทําให&ได&เอย 
 

เพลง เก(งตามกติกา 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลง ทีวีเขาบอก 

 
   ครู:  ต้ังใจ  บอกว าให&ตั้งใจ 
   นักเรียน: จะทําดีได& (ยัง) ไง 

ครู:  ต&องตามท่ีครูเคยว า 
นักเรียน: วินัย  ต&องฟ'งและเชื่อตาม 
ครู:  จะมีมารยาทงาม  ต&องทําตามกติกา 
นักเรียน: ครูดี  สอนดี  สอนเก ง 
ครู:  นักเรียนก็เคร ง  เรียนเก งตามตํารา 
นักเรียน: กิจกรรมช วยนําป'ญญา  พัฒนาตนได&จิตใจยิ่งแสนดี 
ครู:  วินัยพร&อมใจรักษาระเบียบ 
นักเรียน: ฝ@กให&เรียบ  ให&งามทุกท่ี 
ครู:  อยากเป
นเด็กดี  ต&องเคารพกฎเกณฑ2 
นักเรียน: อยากเป
นผู&นํา  ต&องทําตามกติกา 

  4) ครูให&จับไม&สั้นไม&ยาว เพ่ือฝ@กให&เด็กยอมรับผลการจับไม&สั้นหรือไม&ยาวของตัวเอง 
ในการเลือกตัวแสดงหรือผลัดกันออกมาเสนอผลงานของกลุ ม เป
นการฝ@กให&มีระเบียบวินัยและ
ยอมรับข&อตกลงของส วนรวม 

2.2 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความมีสติ 
 1) ครูร&องเพลง “นิ้วมือ” พร&อมกับให&เด็กๆ กางมือซ&ายออก แล&วใช&นิ้วชี้มือขวา ชี้นิ้ว

ของมือซ&ายแต ละนิ้วให&ถูกต&องตามเสียงเพลง เพ่ือฝ@กสติอย างง ายๆ ในการใช&มือสัมพันธ2กับความคิด
และการพูด ถ&าเด็กๆ ชี้ได&ถูกแสดงว ามีสติดี 
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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 
 
  ครูอธิบายว า คนท่ีชี้ได&ถูกต&องไม พลาด เป
นคนมีสติดี ผู&ท่ีชี้พลาดควรฝ@กใหม  
พยายามเอาใจมาจดจ ออยู กับสิ่งนั้นๆ 

2) ครูให&เด็กร&องเพลง “สติ” เพ่ือให&เข&าใจความหมายของสติ 
 

เพลง สติ 
เน้ือร&องและทํานอง: เยาวชนค ายศิลปะเด็กพิเศษ 

(Art for All) รุ น 1 ปn 2542 
 

  (สร&อย) * สติ  คือ  กําหนดรู& (ซํ้า)  ว าจะทําอะไรอยู นั้นมีสติ * 
   จะคิด  จะอ าน  จะเขียน (ซํ้า) แม&แต เรื่องเรียนต&องมีสติ 
  (สร&อย) 
   จะทําการงานสิ่งใด (ซํ้า)  จะสําเร็จได&ต&องมีสติ 
  (สร&อย) 
   หากคิดจะทําสิ่งใด (ซํ้า)  อย ายอมให&ใครเขามาตําหนิ 
  (สร&อย) 
 
  3) ครูให&เด็กร&องเพลงตบแผละฝ@กสติ แล&วเล นเกมตบแผละ เพ่ือฝ@กสติให&ทันและ
สัมพันธ2กับกาย – วาจา และใจ โดยให&เด็กจับคู กันนั่งขัดสมาธิหันหน&าเข&าหากัน ตบมือ ตบตัก และ
แตะมือกันตามเสียงเพลงท่ีร&อง 4 จังหวะ ดังนี้ 
 
 
   จังหวะ 1  ตบมือตนเอง  (ตบ) 
   จังหวะ 2  ตบตักตนเอง  (ตบ) 
   จังหวะ 3  ตบมือตนเอง  (ตบ) 
   จังหวะ 4  แบมือไปแตะมือเพ่ือน  (แตะ) 
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เพลง ตบแผละฝ<กสติ 
เน้ือร&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&เด็กเล นเกม “โป8ง โอZย พูดคําสุภาพ” 
  วิธีเล(น 
   4.1) สอนให&เด็กร&องเพลง “สวัสดี  ขอโทษ  ขอบคุณ” พร&อมทําท า
ประกอบ 
 

เพลง สวัสดี 
เน้ือร&องและทํานอง: เยาวชนค ายศิลปะเด็กพิเศษ 

(Art for All) รุ น 1 ปn 2542 
 

  (สร&อย) สวัสดี  ขอโทษ  ขอบคุณ 
  ขอบคุณ  ขอโทษ  สวัสดี (ซํ้า) 
  สวัสดี  ค ะ/ครับ  ขอบโทษ ค ะ/ครับ  ขอบคุณ ค ะ/ครับ 
 
   4.2) แบ งเด็กเป
นกลุ มๆ ละ 3 คน แล&วให&หมายเลขกลุ ม หรือให&เด็กต้ังชื่อ 
   4.3) ครูและเด็กช วยกันร&องเพลง “สวัสดี  ขอโทษ  ขอบคุณ” พอเพลงจบ
ครูทําท ายิงไปท่ีเด็กกลุ มใดกลุ มหนึ่ง (กลุ มท่ีไม ถูกยิงจะร&อง “โอZย” พร&อมกัน) เด็กกลุ มท่ีถูกยิงต&องลุก
ข้ึนยืน แล&วให&สมาชิกในกลุ มพูดคําสุภาพคําใดคําหนึ่งในเพลง จนครบ 3 คน แล&วจึงร&องเพลงพร&อม
กัน แล&วเลือกยิงเด็กกลุ มใหม  โดยผู&ยิงจะเป
นครูหรือเด็กกลุ มท่ีถูกยิงล าสุดเป
นผู&เลือก 
 
 2.3 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความกตัญKู 
  1) ครูฝ@กให&เด็กร&องเพลง “กตัญ2ู” แล&วสรุปอธิบายเนื้อหาของเพลง 
 
 
 



13 

 

  

เพลง กตัญ=ู 
เน้ือร&องและทํานอง: เยาวชนค ายศิลปะเด็กพิเศษ 

(Art for All) รุ น 1 ปn 2542 
   กตัญKู  รู&คุณ  คุณพ อ กตัญKู  รู&คุณ  คุณแม  
  กตัญKู  รู&บุญคุณครู  และ ผู&มีพระคุณ 
  นี้คือ คติประจําใจเรา (ซํ้า) 
 
  2) ครูสอนเด็กร&องเพลง “เด็กไทยกตัญKู” 
 

เพลง เด็กไทยกตัญ=ู 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลงอ อนซ&อม 

 
   มาเร็วไว  เยาวชนไทย นิ่งทําไมอยู  
   รักพ อแม  รักคุณครู รักผู&มีคุณ 
   เคารพท าน ช วยงานท าน เพราะท านการุน 
   หากลืมคุณ ผู&คน  ต&องเสียใจ 
    หม่ันระลึกคุณท าน คนดีทําดีต อไป 
   ตอบแทนคุณผู&ใด   ทําไปด&วยใจกตัญKู 
 
  3) ครูฝ@กให&เด็กทํากิจกรรมบูชาคุณพ อแม  ครูอาจารย2ต อจากบูชาพระเสมอ 
  4) ครูแนะนําให&เด็กหาดอกไม&ไปให&ญาติผู&ใหญ  เช น ปูW ย า ตา ยาย ในวันสําคัญของ
ท าน เช น วันคล&ายวันเกิด และในวันสงกรานต2 อาจพาเด็กไปรดน้ําขอพรท าน 
  5) โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมหน&าเสาธง ในวันคล&ายวันเกิดครูใหญ หรือครูอ่ืนๆ โดย
เชิญครูท านนั้นยืนท่ีหน&าเสาธงหลังเคารพธงชาติ แล&วให&ตัวแทนนักเรียนชายหญิงถือช อดอกไม&ไปให&
ครูในขณะท่ีเด็กทุกคนร&องเพลงอวยพร เช น 
 

เพลง อวยพรวันเกิดคุณครู 
 

   สุขสันต2วันเกิดเถิดคุณครู  ครูให&ความรู&แก หนูจนเชี่ยวชาญ 
  ชีวิตจงอยู ชื่นชูยั่งยืนนาน   ให&สุขสําราญผ านพ&นภัย 
  ครูผู&เสียสละ    ครูคือพระแห งดวงใจ 
  วันนี้วันเกิด พรล้ําเลิศใดใด  ขอมอบจากดวงใจแด คุณครู 
  6) โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญKู อาจเป
นวันก อนปdดภาคเรียน ให&เด็กทําความดี
ต้ังแต ต่ืนเช&า กราบบูชาคุณและรับใช&พ อแม  ปูWย า ตายาย เม่ือมาถึงโรงเรียนก็มากราบครูทุกคน 
ช วยกันทําความสะอาดท่ัวโรงเรียน สนามหญ&า รดน้ําต&นไม& ให&อาหารสัตว2 ช วยเหลืองานของพ่ีๆ หรือ
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งานในห&องประชุม โรงอาหาร ในสวน ในห&องเรียน พร&อมท้ังเปdดเพลง หรือให&ร&องเพลงอย างเบิกบาน
ตลอดเวลาท่ีทํางานให&แก โรงเรียน 
 

เพลง ทํางานสนุก 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   เราทํางาน  หัวเราะชื่นบาน  ทํางานสนุก 
  ยิ่งทํายิ่งมีความสุข  ไม เคยเป
นทุกข2  สนุกกับงาน 
 
 2.4 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความมีเมตตากรุณา 
  1) ครูให&ทํากิจกรรม “สัตว
เลี้ยงแสนรัก” โดยครูให&เด็กร&องเพลงเก่ียวกับสัตว2เลี้ยง 
แล&วสนนากับเด็กถึงสัตว2เลี้ยงท่ีบ&านของเด็กๆ และให&ผลัดกันเล าว าสัตว2เลี้ยงเหล านั้นเป
นอย างไร แล&ว
ให&เด็กๆ ช วยกันสรุปว า สัตว2เลี้ยงเหล านั้นมีประโยชน2อย างไร ต อจากนั้นซักถามให&เด็กสรุปว า เม่ือ
สัตว2เลี้ยงเหล านี้มีประโยชน2ต อเรา เราควรดูแลให&ความสุขแก สัตว2เหล านี้อย างไรบ&าง การแสดงความ
รักท่ีเรามีต อสัตว2เลี้ยงควรทําอย างไร เช น อุ&ม กอด ให&อาหาร ไม รังแกสัตว2ให&เดือดร&อนและ
รักษาพยาบาลเม่ือสัตว2เจ็บปWวย 
 ตัวอย างเพลงเก่ียวกับสัตว2เลี้ยง เช น 
 

เพลง ลูกหมาของใคร 
เน้ือร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี  พันธุ2พัฒน2 

 
   ลูกหมาของใคร  อยู ในสวนผัก 
  ลูกหมาท่ีรัก   เฝ8าบ&านเราเอย 
 
  2) ครูให&ทํากิจกรรม “เมตตาต อสัตว
และพืช” ถ&าในโรงเรียนมีสัตว2เลี้ยง เช น นก ไก  
ปลา กระต าย และมีต&นไม& ดอกไม& โดยครูแบ งเด็กออกเป
น 2 กลุ ม (ตามความสมัครใจ)ให&สลับกัน 
กลุ มหนึ่งดูแลรดน้ําพรวนดินให&ต&นไม& เก็บใบไม&แห&งไปรวมให&ผู&ใหญ เผา อีกกลุ มหนึ่งช วยกวาดทําความ
สะอาดบริเวณกรงสัตว2 ให&น้ํา ให&อาหาร และอุ&มให&ความรัก ความเมตตาต อสัตว2 (ถ&าไม เป
นอันตราย) 
เม่ือแต ละกลุ มทําเสร็จให&อีกกลุ มไปตรวจความเรียบร&อย แล&วมารายงานหน&าชั้น 
  ครูนําเด็กชมเชยและกล าวขอบคุณท่ีช วยดูแลสัตว2ต างๆ และต&นไม& ดอกไม&ของ
โรงเรียน เพ่ือให&เด็กทุกคนภาคภูมิใจท่ีได&ทํางานให&แก ธรรมชาติด&วยความเมตตา กรุณาอยากให&สัตว2มี
ความสุข 
  3) ครูให&เด็กๆ ฝ@กอธิษฐานจิต แผ เมตตาแก ผู&อ่ืนทุกครั้งท่ีเด็กๆ ได&ทําความดีหรือ
หลังจากสวดมนต2 พร&อมกับอธิบายว า การแผ เมตตาเป
นบุญ ยิ่งแผ ไปมากเท าใดยิ่งได&บุญเพ่ิมข้ึน โดย
ท่ีบุญของเรามิได&หมดไปเลย กลับยิ่งมากข้ึน และสอนให&ร&องเพลง “ยิ่งให�ยิ่งได�” 
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บทแผ(เมตตา  (อย(างย(อ) 
 

   สัพเพ  สัตตา  สัตว2ท้ังหลายท่ีมีชีวิต 
  จงอย าผูกเวรกันเลย  จงอย าเบียดเบียนกันเลย 
  จงอย าได&ทุกข2กายทุกใจเลย  จงมีแต ความสุขกายสุขใจ 
  รักษาตนให&พ&นจากทุกข2ภัยท้ังสิ้นเถิด 
  และจงได&รับผลบุญจากข&าพเจ&าด&วยเถิด 
 

เพลง ย่ิงให ย่ิงได  
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ยิ่งให&  ยิ่งได&  ไม มีหมด 
  ยิ่งหวง  ยิ่งหด  หมดเลยหนา 
  นี่คือ  คําสอน  ของหลวงตา * 
  กุศลพา  ให&โชคดี  ตลอดไป ... มา  มา  ทําความดี 
 * หลวงตา คือ พระเทพสิงหบุราจารย2 (หลวงพ อจรัญฐิตธัมโม)วัดอัมพวัน จ.สิงห2บุรี 
 
  4) ครูสอนเด็กร&องเพลง “ความเมตตา” และ “ความกรุณา” 
 

เพลง ความเมตตา 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ความเมตตาเป
นสมบัติของเด็กดี 
  ตรองดูซี  ทุกคนต&องมีเมตตา 
  หากเจอใครตกทุกข2ทนทรมาน2 
  มีเมตตา  สงสารเถิด  ประเสริฐเอย 
 

เพลง ความกรุณา 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ความกรุณาเป
นสมบัติของเด็กดี 
  ช วยทันทีเม่ือผู&ใดทุกข2ทน 
  หากเจอใครไม ว าสัตว2หรือคน 
  ช วยให&พ&นทุกข2ยากลําบากกาย .. (ใจ) 
 
 



16 

 

  

 2.5 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความอดทน 
  1) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “คนเก งต�องอดทน” โดยให&เล นเกม เช น “เกมกระรอกเข&า
โพรง” วิธีเล น ให&เด็กๆ จับมือกันกลุ มละ 3 คน ในแต ละกลุ มให&คนท่ีชอบวิ่งเป
นกระรอก เด็กอีก2 คน 
หันหน&าหากันและเอามือจับกันไว& เป
นโพรงซ&ายคนหนึ่ง และโพรงขวาคนหนึ่งให&คนท่ีเป
นกระรอกเข&า
ไปอยู ในโพรง ครูใช&สัญญาณนกหวีดเปWาให&เตรียมตัว แล&วสั่งให&กระรอกหรือโพรงทําตามคําสั่ง เช น 
กระรอกออกนอกโพรง/กระรอกเปลี่ยนโพรง/กระรอกเข&าโพรงเดิม/กระรอกหนีโพรง โพรงไล จับ
กระรอก/และกระรอกมุดโพรง โพรงหนีกระรอก/เป
นต&น เม่ือเด็กเหนื่อยแล&วให&แยกออกไปนั่งพักเป
น 
3 วง คือ วงกระรอก วงโพรงซ&าย และวงโพรงขวา 
  ครูสนทนากับเด็กว า ใครวิ่งชนโตZะ – เก&าอ้ีบ&าง ใครหกล&มบ&าง ใครวิ่งชนกันบ&าง เจ็บ
ไหม? เวลาเล นสนุกเด็กๆ มักจะไม รู&สึกเจ็บ หรือเจ็บก็ไม ร&อง เพราะใจกําลังจดจ ออยู กับการเล น มักจะ
ลืมความเจ็บ นั่นคือ การอดทน การลืมความเจ็บปวดเล็กๆ น&อยๆ ระหว างการเล น เป
นการฝ@กความ
เข&มแข็ง อดทนไปในตัว นักกีฬาจึงมีความอดทนมาก ใครอยากเป
นนักกีฬา อยากเป
นคนเก งต&อง
อดทน เจ็บนิดเดียว เด๋ียวหายแล&ว ให&เด็กร&องเพลง “คนเก งต�องอดทน” 
 

เพลง คนเก(งต องอดทน 
เน้ือร&องและทํานอง: อ.จงดี  ทองใย 

 
เกิดเป
นคน  เราต&องทน  ฝ@กอดทน  เพ่ือนเอYย 
อย ามัวกลัว  ไม ยําเกรง  เราต&องเก ง  สู&เลย 

 
  2) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “อดทนต อความโกรธ” โดยครูสนทนาซักถามเด็กว า ใคร
เคยถูกเพ่ือนว า หรือด า หรือพูดให&โกรธบ&าง? เม่ือโกรธแล&วตอบโต&อย างไร? สรุปลงได&ว าทะเลาะกัน
แล&วก็โกรธกัน ต อจากนั้นครูเล านิทาน เรื่อง “เออ ดี แล&วกันไป” ซ่ึงมีใจความย อๆ ดังนี้ 
  เด็กชายต๋ึงเป
นใบ& เพราะหูหนวก ใครพูดอะไรก็ไม ได&ยิน แต ทํางานเก ง วาดรูปสวย 
ส งรูปไปประกวดมักได&รับรางวัลเสมอ ต อมาเด็กชายต๋ึงหัดพูดออกเสียงได& 5 คํา คือ “เออ ดี แล&วกัน
ไป” เด็กชายต๋ึงจะพูดแต คํา 5คํานี้ท้ังวัน ใครพูดอะไรด&วย เด็กชายต๋ึงก็ตอบว า “เออ ดี แล&วกันไป” 
  วันหนึ่งเด็กอ่ืนๆ ท่ีแพ&การประกวดวาดรูปพากันมาด าว าเด็กชายต๋ึงว า ไอ&บ&าบ&าง ไอ&
หนวกบ&าง เด็กชายต๋ึงก็ตอบว า “เออ ดี แล&วกันไป” เด็กบางคนก็ใส ร&ายว ากรรมการลําเอียง เห็นต๋ึง
เป
นใบ&ก็เลยสงสารให&รางวัลไป ท้ังๆ ท่ีรูปท่ีตึ๋งวาดไม สวยเลย ต๋ึงก็ตอบว า “เออ ดี แล&วกันไป” ในท่ีสุด
เด็กใจร&ายคนหนึ่งได&เอาน้ํามาเทราดลงบนรูปท่ีต๋ึงวาดค&างไว& ต๋ึงก็ยังคงพูดว า “เออ ดี แล&วกันไป” 
ปรากฏว า สีท่ีถูกน้ําละลายไหลลงมา กลายเป
นภาพน้ําตกสวยงามแปลกตา รูปภาพของต๋ึง รูปนั้นก็
เลยชนะการประกวดได&รางวัลอีก 
  ครูให&เด็กช วยกันสรุปว า เด็กชายต๋ึงเป
นคนอดทนต อความโกรธ คนท่ีอดทนต อความ
โกรธได& คือ คนท่ีใจเย็น รู&จักสะกดหรืออดกลั้นความโกรธได& อยากจะด าแต อดใจไว&ไม ด าตอบ ตาดู-
เห็นแล&วก็แล&วไป หูฟ'งได&ยิน เขาว าเขาด า-ก็ไม ใส ใจจํา ปล อยให&เสียงมันผ านไป เหมือนเด็กชายต๋ึง 
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ไม ได&ยินอะไร ใครจะว าอย างไร ก็ตอบว า “เออ ดี แล&วกันไป” แล&วถามเด็กว า ใครจะทําได&อย าง
เด็กชายต๋ึงบ&าง 
  ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “อดทน” 
 

เพลง อดทน 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   อดทน  อดทน  อดทน ทุกคนรู&จัก  อดกลั้น 

อารมณ2ท้ังหลายคลายพลัน จิตสุขสันต2เม่ือเราอดทน 
 
  3) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “ไม เห็นจะน ากลัว” โดยครูสนทนาซักถามเด็กๆ ว า ใคร
กลัวอะไรบ&าง แล&วให&เด็กเลือกสิ่งท่ีตนกลัวมากท่ีสุด คนละ 1 อย าง และให&เด็กท่ีกลัวสิ่งเดียวกันนั่งจับ
กลุ มเป
นวง คุยกันว าทําอย างไรจึงจะหายกลัว ครูให&ตัวแทนของกลุ มออกมาเล า ครูสรุป หรือสอนให&
เด็กอดทนต อความกลัวด&วยวิธีต างๆ เช น หาเพ่ือนไปด&วยกัน หรือทําด&วยกัน ท องคําปลุกใจให&หาย
กลัว หรือร&องเพลงดังๆ แล&วสอนให&เด็กร&องเพลง “ไม เห็นจะน ากลัว” ปลุกใจให&อดทนต อความกลัว 
 

เพลง ไม(เห็นจะน(ากลัว 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   จะกลัวไปทําไม  ไม เห็นว าจะน ากลัว 

หากเราทําความดี  แล&วไม มีความชั่ว 
ผู&ท่ีเป
นคนดี   เขาไม มีความกลัว 
แล&วจะมัวกลัวอะไร  ไม เห็นว าจะน ากลัว 
 
เม่ือเด็กร&องเพลงได&แล&ว ให&แต ละกลุ มจับมือกันเป
นวงกลม เดินหมุนเวียนขวาพร&อม

กับร&องเพลงไปด&วย ตอนจบของเพลงให&บอกว า กลุ มนั้นๆ จะไม กลัวอะไรหรือไม กลัวบุคคลใด 
 2.6 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความซ่ือสัตย2 
  1) ครูเล านิทานให&เด็กฟ'ง เรื่อง “นกกระยางเจ&าเล ห2” โดยใช&สื่อประกอบนิทานมีเนื้อ
เรื่องย อดังนี้ 
  นกกระยางตัวหนึ่งอยากจะกินปลา ปู กุ&ง หอย ซ่ึงอยู ในสระน้ําเล็กๆ ก็ทําเป
นสงสาร
สัตว2เหล านั้นจะต&องตายเม่ือน้ําในสระแห&งหมด โดยบอกสัตว2เหล านั้นว า ตนจะพาไปยังสระใหญ ท่ีมีน้ํา
เยอะ ปลาหมอรับอาสาไปดูก อนว า นกกระยางพูดจริงหรือไม  นกกระยางก็คาบปลาหมอบินไปถึงสระ
ใหญ มีน้ํา เต็มเปneยม แล&วคาบปลาหมอกลับมาบอกฝูงปลาและสัตว2น้ําอ่ืนๆ ว า มีสระใหญ จริงๆ พวก
หอย ปู กุ&ง ปลาท้ังหลายรีบขอให&นกกระยางพาตนไปปล อยในสระนั้นเร็วๆ นกกระยางจึงคาบสัตว2น้ํา
ไปทีละตัวๆ แต แทนท่ีจะไปปล อยลงน้ําในสระ กลับกินสัตว2น้ําเหล านั้นเสียทีละตัว แล&วกลับไปคาบตัว
อ่ืนมาใหม  จนเหลือปูแก ตัวสุดท&าย ซ่ึงฉลาดมาก ปูได&บอกนกกระยางว า กระดองปูแข็งมาก กลัวจะ
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หลุดจากปากนกกระยาง จึงขอให&ปูหนีบคอนอกกระยางไปดีกว า นกกระยางก็ยอมให&ปูหนีบคอบินพา
มาถึงข&างสระใหญ  ปูมองลงไปเห็นกระดูกปลา กุ&ง หอย ท่ีนกกระยางจับมากินทีละตัว ก็รู&ทันทีว านกก
ระยางหลอกพวกตัวมากินหมดแล&ว จึงเอาก&ามปูหนีบคอนกกระยางอย างแรง         จนคอขาดตาย ปู
ก็ตกลงในสระใหญ  รอดชีวิตอยู ในสระนั้นได&ต อไป 
  ต อจากนั้นครูนําให&เด็กวิจารณ2นิสัยของสัตว2แต ละตัว เช น นกกระยาง ปลาหมอ     
ปูแก  ปลา กุ&ง หอย สรุปว า สัตว2ตัวใดมีความซ่ือสัตย2 ตัวใดไม ซ่ือสัตย2 ใครฉลาดแต ไม ซ่ือสัตย2ได&รับผล
อย างไร ใครโง  แต ซ่ือสัตย2ได&รับผลอย างไร ใครฉลาดและซ่ือสัตย2ได&รับผลอย างไร 
  ครูอาจให&เด็กเล นบทบาทสมมุติเป
นนกกระยาง ปลาหมอ ปูแก  และสัตว2น้ําท้ังหลาย 
โดยให&เด็กสวมหัวสัตว2เหล านั้น แล&วให&คิดหาคําพูดมาพูดกันเองให&เป
นไปตามเนื้อเรื่อง 
  ก อนแสดง ครูสอนให&ร&องเพลงและทําท าประกอบ 
 

เพลง หอยปูกุ งปลา 
เน้ือร&องและทํานอง: อ.สงวนศรี  พันธุ2พัฒน2 

 
   มาพวกเรามา  มาเล นน้ําเร็วไว 

ไวพวกเราไว   หอย  ปู  กุ&ง  ปลา 
เราเป
นสัตว2น้ํา   อยู ในน้ําทุกเวลา 
 
หลังจากแสดงจบ มีการติ-ชม การใช&คําพูดและการแสดงของแต ละคนแล&วครูสอน

ให&ร&องเพลง “ซ่ือสัตย
” ดังนี้ 
 

เพลง ซ่ือสัตย@ 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ตรง  ตรง  ตรง  เราต&องซ่ือตรงพูดแต คําจริง 

จริง  จริง  จริง   คนเก งจริงจะต&องซ่ือสัตย2 
คนซ่ือทําประโยชน2สารพัด (ซํ้า) เราต&องหัดให&มีคุณธรรม (ซํ้า) 

 
  2) ครูให&เด็กเล นเกมในห&องเรียน เช น ไอ&เข&ไอ&โขง โพงพาง  งูกินหาง เอาเถิด  เจ&าล อ 
ซ อนหา ฯลฯ ตัวอย างให&เล นเกมซ อนหา โดยให&ตกลงกติกาการเล น ดังนี้ 
  (1) ให&จับไม&สั้นไม&ยาว ใครจับได&ไม&สั้นท่ีสุดเป
นคนปdดตาคนแรก 
  (2) หาท่ีซ อนได&เฉพาะในห&องเรียน ห&ามออกนอกห&อง 
  (3) เม่ือได&รับสัญญาณอนุญาตให&เปdดตา จึงถอดผ&าปdดตาออก แล&วหาเพ่ือน เจอตัว
ด&านหลังหรือด&านข&างให&เรียกชื่อทันที ถ&าเรียกชื่อถูก คนนั้นต&องมาเป
นผู&ปdดตาแทน 
  (4) ทุกคนต&องให&สัญญาว าจะตามกติกาท้ัง 3 ข&อ แล&วครูสอนให&ท องบทร&อยกรอง
ซ อนหา ดังนี้ 
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บทร อยกรองซ(อนหา 
 

   ซ อน  ซ อน  หา  หา ปdดตาให&มิด 
เปdด  เปdด  ปdด  ปdด  ต&องผิดสัญญา 

 
  ขณะท่ีเด็กเล นกัน ครูคอยสังเกตว ามีการผิดกติกาบ&างหรือไม  ถ&ามีครูก็จะชี้แจงให&
เด็กรู&ตัวว าผิด ยอมรับผิด ขอโทษเพ่ือน แล&วจึงให&เล นต อไป 
 

เพลง ขอโทษ 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   เพ่ือนจYา  เพ่ือนจYา โกรธหรือไร  ไม ยิ้มเลย 

ขอโทษเถิดเพ่ือนเอYย  เราเคยเล นด&วยกัน 
พลั้งไปอภัยโดยพลัน  ยกโทษให&ฉันเถิดเอย 

 
 2.7 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความประหยัด 
  1) ครูฝ@กให&เด็กทําของเล นจากวัสดุธรรมชาติ เช น 
   1.1) ก&านตอง  เอามาทําเป
นม&า เรียกว า “ม�าก�านกล�วย” แล&วแข งขันกันข่ี
ม&าก&านกล&วย โดยแบ งผู&เล นเป
น 2 ฝWาย คือ ฝWายผู&เล นกับฝWายผู&ชม ให&ผลัดกันเล น ผลัดกันชม 
   ฝWายผู&เล นให&ยืนเรียงแถวหน&ากระดาน ใครถึงเส&นชัยก อนเป
นผู&ชนะ ใคร
ชนะก็ได&เป
นอัศวิน โดยให&ฝWายผู&ชมและผู&เล นอ่ืนๆ ปรบมือให& 
   1.2) กะลาตัวเมีย (ข&างท่ีมีรู) ขัดให&เรียบ แล&วเอาเชือกร&อย 2 ฝา ให&เด็กเล น 
“เดินกะลา” แข งขันกัน 
   1.3) ใบทางมะพร&าว นํามาสานเป
นปลา 
   1.4) เมล็ดน&อยหน า เมล็ดมะขาม นํามาเล นอีตัก 
  2) ครูฝ@กให&เด็กทําของเล นเองจากวัสดุเหลือใช& เช น 
   2.1) แกนหลอดด&าย ให&นํามาร&อยเชือกลากเล น โดยนํากระดาษท่ีใส ไข มา
ทําเป
นตัวสัตว2ต างๆ ติดกาวครอบไว&ข&างบน หรือนําแกนหลอดด&ายติดกับกล องกระดาษ ตกแต งให&
เป
นรถสําหรับลากเล น 
   2.2) กระดาษ  นํามาพับเป
นเครื่องบินหรือจรวดกระดาษร อนเล นกัน 
  3) ครูชี้ให&เด็กเห็นว าของเล นท่ีได&จากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช&มีประโยชน2 ไม เป
น
พิษเป
นภัยและช วยให&ประหยัด ไม ต&องเสียเงินซ้ือ แต เล นได&สนุกเช นกัน 
  4) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “ประหยัดได�ประโยชน
” และเพลง “ประหยัด” 
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เพลง ประหยัดได ประโยชน@ 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: เพลงยินดไีม มีป'ญหา 

 
   เล นอะไรทําเอา  เก งกว าเขาทุกอย าง 

ต&องชวนกันสร&างสรรค2  เล นจําลองของโปรด 
ประหยัดเงินทันที  ฝ@กอย างนี้ไร&โทษ 
ประหยัดแล&วเป
นประโยชน2 เล นอะไรทําเอง 
(สร&อย)  * สวัสดีครับ/ค ะ  ผม/หนูชอบทําเอง  ไม เกรงป'ญหา * 

 
เพลง ประหยัด 

เน้ือร&องและทํานอง: เยาวชนค ายศิลปะเด็กพิเศษ 
(Art for All) รุ น 1 ปn 2542 

 
  ประหยัด  ประหยัด  ประหยัด วันละนิด  ชีวิตจะสดใส 
  ประหยัด  พอกิน  พอใช&  ชาติไทยจะได&ม่ันคง 
   ลัลลัล  ลา  ลัลลา  ลัลลัล  ลา (ซํ้า) 
 
 2.8 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความขยัน 
  1) ครูให&เด็กทํากิจกรรม “หนูทําได&เอง” โดย 
  1.1) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “ผึ้งขยัน” และพูดคุยถึงความขยันของผึ้ง 
 

เพลง ผ้ึงขยัน 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: ลาวลําปาง 

 
   หึ่ง  หึ่ง  หึ่ง  หึ่ง  เสียงผึ้งบินเวียนวน 

ดูดดอมสุคนธ2   น้ําหวานแล&วบินเลยไป 
สร&างรวงรัง   สวยปานวังยิ่งใหญ  
หากขยันเหมือนผึ้งเม่ือใด  ทุกคนก&าวไปสู ความเจริญ (ซํ้า) 

 
  1.2) ครูถามว าใครทําอะไรได&เองบ&าง ให&เด็กบอกมาคนละอย าง เด็กอาจบอกว าใส 
เสื้อเอง ล&างมือเอง ทาแป8งเอง หวีผมเอง กลัดกระดุมเสื้อเอง กวาดบ&านเอง ฯลฯ และครูให&เด็กๆ ลอง
ทําท าให&ดู แล&วให&เด็กๆ ท่ีทําได&เหมือนกันมาอยู แถวเดียวกัน ครูให&ทุกคนในแถวทําพร&อมกันทีละอย าง 
  1.3) ครูสอนให&เด็กร&องเพลง “หนูทําได&เอง” ถ&าเนื้อเพลงตรงกับแถวไหน ให&แถวนั้น
ทําพร&อมกัน 
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เพลง หนูทําได เอง 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ล&างมือ  ล&างมือ  ดูซี ล&างมืออย างนี้  หนู/ผมทําได&เอง 

ทาแป8ง  ทาแป8ง  ดูซี  ทาแป8งอย างนี้  หนู/ผมทําได&เอง 
หวีผม  หวีผม  ดูซี  หวีผมอย างนี้  หนู/ผมทําได&เอง 
กลัดกระดุม  กลัดกระดุม  ดูซี กลัดกระดุมอย างนี้  หนู/ผมทําได&เอง 

ฯลฯ 
 
  2) ครูให&ทํากิจกรรม“คนขยันคือคนเก ง” โดยครูพาเด็กออกไปท่ีสนามหญ&าหรือสวนดอกไม&
บริเวณโรงเรียน ชี้ให&ดูใบไม&ใบหญ&าท่ีแห&ง หรือหล นเกลื่อนกลาดอยู ตลอดจนก่ิงไม&หรือเศษกระดาษ 
เศษขยะ ท่ีรกอยู ในสวนในสนาม แล&วถามเด็กว า ทําอย างไรสนามหรือสวนจะสะอาด ไม รก เด็กๆ 
อาจจะตอบว า ช วยกันเก็บ ครูก็ต้ังคําถามต อไปว า เก็บอย างไรจึงจะสะอาดและมือไม เปLMอน คําตอบก็
คือ หาไม แหลมๆ มาเสียบ แล&วใส ลังหรือถังขยะ ครูควรเตรียมก&านไม&ไผ  ตัดปลายให&แหลม หรือไม&
เสียบปลาย าง แจกให&เด็กคนละอัน สําหรับจิ้มใบไม&แห&งหรือเศษกระดาษ เศษขยะ จัดให&เด็กบางคน
ถือกล อง-ลังกระดาษ หรือถังขยะคอยตามไปรับขยะจากท่ีเพ่ือนจิ้มเสียบไว& 
  ก อนทํากิจกรรมนี้ ครูอาจสอนให&เด็กร&องเพลง และอธิบายความหมายของคําว า คน
ขยันด&วย 
 
 

เพลง คนเก(งต องขยัน 
เน้ือร&องและทํานอง: ศ.อําไพ  สุจริตกุล 

 
   ใครเก ง  ใครเก ง  ช วยที มาเร็วคนดี  ใครเก งช วยเลย 

ช วยกัน  ช วยกัน  ช วยกัน  เราคนขยัน  ช วยกัน  เสร็จเอย 
ขยัน  มันเป
น  จั๋งไดY (ซํ้า)  รีบเร งทําไป จนเสร็จแหละเอย (ซํ้า) 

 
  หลังทํากิจกรรมนี้ ครูให&เด็กไปล&างมือ แล&วมานั่งล&อมวงคุยกันว าใครเก ง ทําอะไรบ&าง 
ให&เด็กๆ ช วยกันบอกว า เพ่ือนคนไหนทําอะไร ต างคนต างเสนอความดีของผู&อ่ืน ครูให&คําชมเชยว า 
“หนู...เก ง คนขยันคือคนเก ง” ทุกคนปรบมือให& ผู&ได&รับคําชมลุกข้ึนยืนไหว&คุณครูและเพ่ือนๆ 
  กิจกรรมคนขยันคือคนเก งนี้ ครูอาจพลิกแพลงนําไปใช&ได&หลายกรณี เพ่ือให&เด็ก
ภาคภูมิใจในการทําอะไรด&วยตนเอง ช วยตัวเองได& และชอบช วยเหลืองานทุกอย างท่ีพอทําได& ซ่ึงเป
น
การปลูกฝ'งความขยันหม่ันเพียรให&แก เด็ก 
 2.9 ตัวอย างกิจกรรมฝ@กความไม เห็นแก ตัว 
  1) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “ใครเอาแต ใจ” ดังนี้ 
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   1.1) ครูเล านิทานเรื่อง “นกกระสากับหมาจิ้งจอก” ความว า หมาจิ้งจอก
เชิญนกกระสาไปกินเลี้ยงท่ีบ&าน หมาจิ้งจอกเอาข&าวใส จานแบบๆ หมาจิ้งจอกเลียกินได& แต นกกระสา
ปากยาวกินได& วันต อมานกกระสาเชิญหมาจิ้งจอกไปกินข&าวบ&าง นกกระสาเอาข&าวใส คนโทปากสูง ซ่ึง
นกกระสาก&มคอยื่นปากเข&าไปกิน 
   1.2) ครูให&เด็กๆ ช วยกันคิดว า หมาจิ้งจอกเห็นแก ตัวอย างไร และนกกระสา
เห็นแก ตัวอย างไร สรุปได&ว า ท้ังหมาจิ้งจอกและนกกระสาเอาแต ใจตัว ไม เห็นใจเพ่ือน และให&คิดต อว า 
ถ&านักเรียนชวน เพ่ือนไปกินข&าวนักเรียนจะทําอย างไร 
  2) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “เด็กดีไม เห็นแก ตัว” ดังนี้ 
   2.1) ครูนําเด็กๆ ไปท่ีสนาม และแบ งเด็กเป
นกลุ มๆ ตามจํานวนเครื่องเล นท่ี
มีแล&วให&ผลัดกันเล น โดยนับจํานวนการเล นเท าๆ กัน เช น 
   กระดานล่ืน ให&เข&าแถวข้ึนไปเล นได&คนละครั้ง แล&วมาต อแถว 

ชิงช า ให&ยืนเรียงลําดับรอกัน แล&วนับการแกว งชิงช&าของแต ละ
คน 10-20 ครั้ง แล&วลงให&เพ่ือนคนถัดไปเล นต อ ตนเองไป
ต อท&าย 

2.2) ครูให&เด็กๆ หมุนเวียนไปเล นเครื่องเล นสนามจนครบทุกคน แล&วพาไป
ล&างมือ ล&างหน&า ต อจากนั้นมานั่งล&อมวงคุยกัน 

2.3) ครูถามเด็กว า ใครได&เล นเครื่องเล นแล&ว มีใครไม อยากเล นบ&าง (คงไม มี
เพราะทุกคนอยากเล นด&วยกันท้ังนั้น) 

2.4) ครูสอนเด็กๆ ร&องเพลง “เด็กดีไม เห็นแก ตัว” 
 
 

เพลง เด็กดีไม(เห็นแก(ตัว 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: ฟ8อนเง้ียว 

 
   เด็กท่ีดี  ต&องช วยเหลือกัน 

เอ้ือเฟLMอแบ งป'น  เห็นใจเม่ือเพ่ือนเดือดร&อน 
รู&จักเกรงใจ  และทนคอยไม เก่ียงงอน 
ดีทุกข้ันตอน  ไม แย งของใคร  ไม เห็นแก ตัว 
  มง แซะ  มง แซะ  แซะ มง  ตะลุ ม  ตุ&ม มง (ซํ้า) 

 
  3) ครูให&เด็กๆ ทํากิจกรรม “เกมสี่สหาย” ตามวิธีการของ อําไพ  สุจริตกุล ดังนี้ 
   3.1)แบ งเด็กๆ ออกเป
น 4 กลุ ม เท าๆ กัน นั่งเป
น 4 วงหรือ 4 แถว แล&ว
สมมุติให&แต ละกลุ มเป
นสัตว2 4 ชนิด คือ เป
ด ไก  หมู แมว 
   3.2) เล าเรื่องให&ทุกกลุ มฟ'งว า หนูแปsมเป
นคนเลี้ยงสี่สหาย ทุกวันได&นํา
อาหารมาให&สัตว2ท้ัง 4 ชนิด แต ต&องถามก อนว า “เอา” หรือ “ไม เอา” 
   3.3) บอกนิสัยของสัตว2แต ละชนิดว าชอบกินอาหารต างกัน 
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    เป
ด ชอบกิน รํา และ ปลา 
    ไก  ชอบกิน  ข&าว  และ  ผัก 
    หมู ชอบกิน  รํา  และ  ผัก 
    แมว ชอบกิน  ข&าว  และ  ปลา 
   3.4) ให&แต ละกลุ มตกลงกันเองให&ได&มติว า “เอา” หรือ “ไม เอา” โดยเลือก
เพียงคําตอบเดียว 
   3.5) กลุ มใด “เอา” ให&ส งเสียงร&องของสัตว2ในกลุ มพร&อมกัน กลุ มใด “ไม 
เอา” ให&ทุกคนในกลุ มโบกมือไขว&ไปมา 
   3.6) อธิบายกติกาว า 
    ถ&าทุกกลุ ม ตอบเหมือนกัน ได&กิน 
    ถ&าทุกกลุ ม ตอบต างกัน อดกิน 
   ต&องได&คําตอบครบ 4 กลุ ม จึงบันทึกลงตารางแต ละวัน 
 
 
ตัวอย(างตาราง 
 

กลุ ม (ภาพ) (ภาพ) (ภาพ) (ภาพ) ผล 
วันท่ี เป
ด ไก  หมู แมว  

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
   3.7) บอกชื่ออาหารท่ีหนูแปsมนํามาแต ละวัน ดังนี้ 
    วันท่ี 1 หนูแปsมนํา รํา มาให& ถามว า เอาไหม? 
    ได&คําตอบจาก 4 กลุ มแล&ว เขียนลงตาราง 
    วันท่ี 2 หนูแปsมนํา ข&าว มาให& ถามว า เอาไหม? 
    ได&คําตอบจาก 4 กลุ มแล&ว เขียนลงตาราง 
    วันท่ี 3 หนูแปsมนํา ผัก มาให& ถามว า เอาไหม? 
    ได&คําตอบจาก 4 กลุ มแล&ว เขียนลงตาราง 
    วันท่ี 4 หนูแปsมนํา ปลา มาให& ถามว า เอาไหม? 
    ได&คําตอบจาก 4 กลุ มแล&ว เขียนลงตาราง 
    วันท่ี 5 หนูแปsมนํา รํา และ ข&าว มาให& ถามว า เอาไหม? 
    ได&คําตอบจาก 4 กลุ มแล&ว เขียนลงตาราง 
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   3.8) เม่ือบันทึกผลครอบ 5 วันแล&ว ครูจึงสรุปผลแต ละวันว า วันไหน ได&กิน 
หรืออดกิน 
   3.9) หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแล&ว ให&นักเรียนช วยกันแสดงความคิดเห็นว า 
“กิจกรรมนี้ให&บทเรียน หรือให&ข&อคิดอะไรบ&าง” แล&วครูสอนให&เห็นว า ถ&าเลือกโดยเห็นแก ตัวฝWายเดียว
จะอดกินหมดทุกกลุ ม แต ถ&าเลือกโดยนึกถึงผู&อ่ืนก อน นึกถึงส วนรวมก อนส วนตน เช น วันนี้ไม มีของท่ี
ตนชอบ แต มีท่ีผู&อ่ืนชอบก็ยอมเลือกเพ่ือให&ผู&อ่ืนได&กิน ยอมเสียสละความชอบของตนเลือกให&ผู&อ่ืน ใน
ท่ีสุดตนก็จะได&รับด&วย ครูพยายามสรุปและเน&นให&เห็นว าควรเห็นแก ประโยชน2ของส วนรวมก อน แล&ว
ส วนตนก็จะได&เองในภายหลัง ใครเห็นใจผู&อ่ืนนึกถึงส วนรวมก อน คนนั้นเป
นคนไม เห็นแก ตัว 
   3.10) สรุปโดยสอนเพลง “ไม เห็นแก ตัว” 
 
 

เพลง ไม(เห็นแก(ตัว 
เน้ือร&อง: ศ.อําไพ  สุจรติกุล    ทํานอง: ฟ8อนเง้ียว 

 
   ไม เห็นแก ตัว ไม เอาแต ใจ 

ไม เอาเปรียบใคร  ไม เอาตัวรอด 
รู&จักเกรงใจ  ให&แก ส วนรวม 
  ไม เห็นแก ตัว 

 
การประเมินผล 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู& เรื่องคุณธรรมและเจตคติของเด็ก ต&องใช&วิธีการหลายอย าง 
หลายแบบ และในทุกโอกาส รวมท้ังต&องวัดด&วยการปฏิบัติด&วย เพ่ือตรวจสอบท้ังผลการเรียนรู&และ
พฤติกรรมของเด็กว าได&ผลตามเป8าหมายหรือไม  ครูจึงต&องใช&เทคนิควิธีการต างๆ ดังนี้ 
 1. การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ขณะร วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 2. การให&เด็กวิเคราะห2พฤติกรรมของตนเองจากตารางวิเคราะห2 
 3. การให&เด็กประเมินความรู&สึกของตนต อพฤติกรรมของผู&อ่ืน 
 4. การต้ังคําถามกระตุ&นให&เด็กได&แสดงความรู& ความคิด และความรู&สึกต างๆ 
  4.1 คําถามให&เด็กบอกเล ากิจกรรมท่ีตนเคยปฏิบัติ 
  4.2 คําถามท่ีแสดงถึงการท่ีเด็กได&นําความรู& ความเข&าใจ ไปใช&ในการแก&ป'ญหา 
  4.3 คําถามให&เด็กได&ยกตัวอย างการกระทําท่ีดี มีคุณธรรม และการกระทําท่ีไม ดีควร
ละเว&น 
  4.4 คําถามท่ีให&เด็กคิดหาเหตุผล 
 5. การวัดและประเมินจากผลงานของเด็ก 
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รายการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู  : คุณธรรมและเจตคติ 
1. ความรับผิดชอบในการทําสิ่งต างๆ ของตนเอง และรับผิดชอบงานของส วนรวมท่ีได&รับ

มอบหมาย 
 2. การมีใจจดจ ออยู กับสิ่งท่ีทํา 
 3. การช วยผู&มีบุญคุณทําสิ่งต างๆ 
 4. การช วยเหลือคนและสัตว2ท่ีเดือดร&อน 
 5. การรอคอยโอกาสและอดทนทําสิ่งท่ียากให&สําเร็จ 
 6. การนําของผู&อ่ืนมาเป
นของตน 
 7. การกินและใช&สิ่งต างๆ อย างประหยัด 
 8. ความขยันทํางาน 
 9. การทําเพ่ือส วนรวม 
 10. การเห็นคุณค าของตนเอง ผู&อ่ืน และสิ่งท่ีมีผลต อคุณภาพชีวิต 
 11. ความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
 12. ความเห็นอกเห็นใจผู&อ่ืน 
 13. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 14. ความมุ งม่ันทําสิ่งต างๆ ให&สําเร็จ 
 15. ยอมรับและเรียนรู&จากสิ่งท่ีผิดพลาด 
 16. มองโลกในแง ดี 
 17. การควบคุมอารมณ2ตนเอง 
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