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กิจกรรมท่ี 1 
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 
1. ชื่อกิจกรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1..นักเรียนทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลต่างๆ.ได้ 
2..นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้อง.และเป็นปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยถึงความกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณตลอดจนบุคคลต่างๆ.ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

  
3. แนวความคิด   
 ความกตัญญู.หมายถึงการระลึกถึง.และตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ.ซึ่งผู้มีพระคุณ
เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่.อาจจะเป็นครูอาจารย์.ญาติพี่น้อง.จนกระท่ังผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับโดยให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นถึง
ความหมายของค าว่า.“กตัญญู”.โดยครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ.6.-.7.คน.จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันบอกความหมายของค าว่า.“กตัญญู” 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูแจกบทกลอนเรื่อง.จารึกพระคุณแม่.จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทความดังกล่าว 
      2..ครูสุ่มเลือกนักเรียน พูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับบทความ  
      3..ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ.ละ.4.-.5.คน.และแจกเรียงความเรื่อง.“พ่อแม่       
ของฉัน”.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปและตอบค าถามเกี่ยวกับข้อคิดท่ีได้จากบทความท่ีอ่าน 
      4..นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
      5..ครูนักเรียนท าใบงาน เรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญู 
  6..ร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ .ตอบแทนบุญคุณ      
พร้อมท้ังให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าความกตัญญูนั้นมีความส าคัญอย่างไร.และนักเรียนใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือไม่อย่างไร  



81 

  4.3 ขั้นสรุป  
    ครูและนักเรียนร่วมสรุปสาระส าคัญและแสดงความคิดเห็นจากบทความแต่ย้ าเตือน

นักเรียนเกี่ยวกับความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 
  
5. สื่อที่ใช้  
  5.1 ใบความรู้ เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
 5.2.บทกลอน เรื่อง จารึกพระคุณแม่ 
 5.3.เรียงความ เรื่อง พ่อแม่ของฉัน 
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 
 ความกตัญญู คือ การรู้สึกส านึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือ
ในกิจการงานต่างๆ การกระท าเช่นนี้ ย่อมน ามาซึ่งความสุข ความเจริญ .และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   
และหน้าท่ีการงาน.ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี .การท่ีเยาวชนไทยได้รับการปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องท่ีดี.เป็นการสร้างภูมิ.คุ้มกันให้สังคม.
การเล้ียงดูของครอบครัวเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มี
คุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู.ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล.สัตว์.และส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อตนเองท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
ลักษณะของพฤติกรรมความกตัญญู 
 ลักษณะของคนมีความกตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1..กตัญญูชั้นสามัญ คือ.กตัญญูอย่างสามัญท่ัวไป.หมายถึง.รู้อุปการะคุณท่ีบุคคลอื่นท าให้เรา 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ.การตอบแทนคุณ.ซึ่งเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาท าอะไรให้กับ
ตน.เช่น.ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ.เพราะได้เล้ียงดูมา.ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมส่ังสอน 
ยอมรับว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ. 
 2..กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง.หมายถึง.การรู้จักคุณธรรมความดีท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลอื่น.ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี.ไม่ว่าจะท าอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม.ไม่ยึดเอาตัวเองเป็น
เครื่องวัดความดีของคนอื่น.เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระท่ังว่าธรรมท้ังหลายมีคุณค่า
อย่างไร.และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะท่ีดีนั้นมาใส่ตัวเรา.เพื่อจะได้ท าความดีเป็นแบบอย่างท่ีดี
เหมือนเขาส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังนี้ 
  1..ประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่.ท าโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอื่นฟังได้ว่า.ท่านดีกับเราอย่างไร.กิจกรรมท่ีนิยมท ากัน
มากคือ.การท าบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่.แต่วิธีที่ดีท่ีสุดคือ.ประกาศตนเองว่าเป็นลูกและได้รับการ
อบรมมาจากพ่อแม่ ฉะนั้นความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่         
ก็ตาม 
  2..ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ.ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ.ประพฤติตนเป็นลูกท่ีดี 
ความส าคัญของความกตัญญู 
 ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญส าหรับมนุษยชาติ.เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ 
ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์ .และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์      
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และเป็นคุณธรรมเบ้ืองตนของมนุษยธรรมท้ังหลาย.เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น
ศัตรูส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
จ าแนกความส าคัญของความกตัญญูกตเวทีได้ดังนี้ 
 1..ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงาม.ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้
สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง.เช่น.การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช      
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น 
 2..ความกตัญญูกตเวที.ท าให้สถาบันครอบครัว.และสังคมมั่นคง.ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรม
พื้นฐานท่ีท าให้มนุษย์รู้จักการกระท าหน้าท่ีอันเหมาะสมของตนเอง.โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง.ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในสถาบันครอบครัว .โดยบิดามารดาท าหน้าท่ีในฐานะบุพการี       
และบุตรธิดาปฏิบัติหน้าท่ีต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวที.อันจะขยายผลในระดับสังคม
ท่ีกว้างออกไป.ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา.ปัญหาคนชราไม่มีคนเล้ียง.ปัญหาสงคราม 
ปัญหาความโหดร้ายทารุณ.ปัญหาการเมือง.ปัญหาเศรษฐกิจ.ฯลฯ.ก็จะหมดไป 
 3..ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
ประโยชน์จากความกตัญญู 
 ความกตัญญูท าให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง.ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานท่ีท าให้
มนุษย์รู้ จักการกระท าหน้าท่ีอันเหมาะสมของตนเอง .โดยเริ่มจากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในสถาบันครอบครัว.โดยพ่อแม่ท าหน้าท่ีเป็นบุพการี.และลูกปฏิบัติหน้าท่ี  
ต่อพ่อแม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมท่ีกว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลก
อยู่รอดปลอดภัย ปัญหาสังคม การท่ีเด็กเป็นคนกตัญญูกตเวที ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อตัวเด็กมีดังนี้ 
  - ได้รับค าสรรเสริญจากสังคมส่วนรวม 
  - กระท าการใดๆท่ีดีก็จะส าเร็จเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากสังคม 
  - ได้รับการยกย่องจากสังคม 
  - เป็นคนท่ีสังคมต้องการและยอมรับ 
 ประโยชน์ของความ.และโทษของการไม่มีความกตัญญูท้ังต่อตนเอง.และต่อสังคม บุคคลผู้มี
ความกตัญญูเป็นคนดี.และรักษาความดีไว้ได้.เป็นผู้น่าคบค้าสมาคม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ     
ความกตัญญูยังท าให้คนในสังคมช่วยเหลือกัน.พึ่งพาอาศัยอยู่กันด้วยดี มีความร่มเย็นเป็นสุข.ส่วนโทษ
ของการไม่มีความกตัญญู.ย่อมท าให้ตนเอง.และสังคม มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเส่ือม.     
หาคนคบค้าสมาคมได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนี้ .ท้ังตนเอง.และสังคม.ย่อมจะได้รับโทษของการ.ไม่มีความ
กตัญญู 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอธิบายการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อไปนี้ 
  

พ่อ - แม่ ครู – อาจารย์ 
บุคคลอื่นที่เคย 

ให้ความช่วยเหลือ 
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บทกลอนจารึกพระคุณแม ่
 
 พระคุณแม่นั้นประมาณ ไม่สิ้นสุด  แม่สมมติเอาแผ่นดินส้ินแห่งหน 
เป็นเหมือนก้อนผ่อนละลายในสายชล   ให้ทั่วหน แห่งสมุทรสุคนที 
และเอาเขาพระสุเมรุที่เด่นหล้า    เอาปากกาจุ่มหมึกบันทึกที ่
เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดคดี    เขียนชี้ชมบุญคุณมารดา 
เขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทร    เขียนจนสุดพระสุเมรุที่เด่นหล้า 
แต่ไม่สุดส้ินบุญคุณมารดา    จึงนับว่าใหญ่ยิ่งส่ิงทั้งปวง 
เมื่อลูกใหญ่วัยถ้วยควรศึกษา    แม่ก็พาลูกรักไปฝากให้ 
จะเสียทุนหนุนค่าวิชาไป    ถ้ามีให้ไม่ขัดเป็นสัตย์จริง 
ถึงไม่มีบางทีก็กู้เขา     จะหนักเบายอมลูกไปทุกสิ่ง 
สู้ตรากตร าท าการงานจริงจริง    แลกสิ่งทรัพย์ได้มาให้เรา 
เมื่อลูกเสร็จจากการศึกษาวิชาเช่ียว   แม่คนเดียวดีใจใครจะเท่า 
พอลูกหาทรัพย์ได้ใจท่านเบา    เพราะท่านเฝ้าปลูกหวังให้ดี 

 
บทกลอนโดย ตะวันธรรม 
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เรียงความ เรื่อง “พ่อ แม่ ของฉัน” 

  “แม่”.ค านี้อาจจะเป็นค าส้ันๆ.ท่ีไร้ความหมายส าหรับคนท่ีไร้ความหมายส าหรับคนท่ีเห็นแม่
อยู่บ่อยครั้งจนเบื่อ.โดยไม่ทราบถึงความรักท่ีแม่มอบให้ .แต่ส าหรับคนท่ีไม่มีแม่หรือแม่เสียชีวิต       
จนเป็นปมด้อยของตนท่ีเฝ้ารอคอยให้แม่นั้นกลับมา.และต้องการความรักของแม่.ค าว่า.“แม่”.จึงมี
ความหมายส าหรับคนท่ีไร้แม่ 
 “แม่”.ค านี้ .เมื่อก่อนฉันคิดว่าเป็นค าท่ีไร้ค่า.เพราะคนท่ีมีแม่เหมือนไม่มีแม่ .เมื่อเด็กนั้น       
แม่ท้ิงฉัน.แม่ไม่เคยใส่ใจดูแลว่าฉันจะเป็นอย่างไร.ฉันจึงเกลียดแม่มาก.ตอนเด็กฉันต้องอาศัยอยู่กับป้า
มาโดยตลอด.แต่พอฉันโตขึ้น.แม่กลับมาหาฉัน.ฉันจึงคิดว่าแม่มาหาฉันเพื่อต้องการจะให้ฉันช่วยงาน  
แต่ท่ีจริงแล้วมันไม่ใช่.แม่กลับมาเพื่อแก้ไขเรื่องราวในอดีต.แต่ฉันมีอคติต่อแม่.แม่ดูแล.แต่ฉันไม่เคย
สนใจแม่.ฉันไม่คิดท่ีจะรักแม่เลยสักนิด.แถมแม่ยังมีสามีใหม่อีก.ฉันยิ่งเกลียดแม่และสามีใหม่ของแม่      
แม่ให้เงินฉันไปโรงเรียนทุกวัน.เพื่อเป็นการเล้ียงดูฉัน.แม่ซื้ออาหารให้ฉันกิน.ในทุกวันพ่อใหม่และแม่
ของฉันจะไม่อยู่บ้านท่ีเช้าไว้ .เพราะแม่จะต้องไปท างานเย็นจึงจะกลับบางครั้งก็ .2.ทุ่ม.ฉันเอาเงินมา
โรงเรียนท่ีแม่ให้กินโดยสุรุ่ยสุร่าย.เพราะคิดว่าแม่มีเงินมาก.แต่มีเย็นวันหนึ่งซึ่งท าให้ฉันคิดได้          
ฉันกลับไปบ้าน.ยายใช้ไปเฝ้าบ้านให้แม่.เพราะยายเห็นว่าแม่ยังไม่กลับมาในวันนั้นฝนก็ตก.ฉันเห็นแม่
ขับรถ.ป้าก็ขับมาตามหลัง.ตอนแม่ขับมาจอด.ฉันเห็นแม่ร้องไห้.ตามล าตัวของแม่มีรอยแผลเกล่ือน     
ไปหมด.ฉันจึงถามแม่ว่า.แม่โดนอะไรมา.แม่บอกว่า.แม่เอารถไปล้มถังยาคูลท์ของแม่ท่ีจะน าไปขาย   
ตกลงจากรถ.ยาคูลท์ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก.แม่จึงจ าเป็นต้องซื้อยาคูลท์ท้ังหมดไว้       
รวมเป็นเงินถึง 1,500 บาท.มันอาจเป็นเงินจ านวนน้อยของคนอื่น.แต่เมื่อเทียบกับเงินเดือนของแม่ฉัน
ถือว่าเป็นเงินจ านวนมากทีเดียว.ฉันรู้สึกสงสารแม่ว่าท าไมแม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วย.และฉันสังเกต
หลายครั้ง.ในบางมื้อแม่ยอมกินมาม่า.และให้ฉันกินอาหารท่ีดีกว่า.ฉันก็รู้สึกส านึกในบุญคุณของแม่  
ต่อจากนั้น.ฉันจึงใช้เงินอย่างประหยัด.เพราะเงินทุกบาทหามาด้วยความยากล าบาก.บาดแผลตาม
ล าตัวของแม่ยังไม่หายดีนัก.แต่แม่ต้องขับรถออกจากบ้านไปท างาน.ฉันถามแม่ว่าแม่ไม่ท างานไม่ได้  
หรือ.แม่บอกว่า.ถ้าแม่ไม่ไปท างานเขาก็จะหักเงินเดือนแม่.และเราจะเอาเงินท่ีไหนกิน.ฉันรู้ว่าฐานะ
ของบ้านฉันไม่ค่อยดีนัก.ตอนเปิดเรียนแม่ฉันต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน.พ่อใหม่ก็ช่วยเหลือฉัน
บ้าง.ก่อนท่ีแม่จะออกไปท างานฉันก็ไปโรงเรียน.จึงไม่ได้ช่วยแม่แต่อย่างใด.เพราะฉันต้องไปเรียน
หนังสือ.แม่บอกว่าถ้าฉันเรียนหนังสือเก่ง.ฉันจะได้สบาย.ไม่ล าบากเหมือนแม่.แต่ตอนเรียนฉันไม่มี
สมาธิเลย.เพราะมัวแต่คิดเรื่องของแม่.ว่าแม่ไปท างาน.แม่เป็นอย่างไร.เพราะแม่ต้องขับรถตลอดท้ังวัน
เส่ียงกับการใช้รถใช้ถนนแดดก็ร้อน.แต่แม่กลับไม่เคยได้พัก.ความเกลียดชังท่ีฉันมีต่อแม่เริ่มจางหายไป  
ความรักกลับเข้ามาแทรก.อาจจะเป็นเพราฉันเริ่มโตขึ้น .เริ่มรู้อะไรเป็นอะไร.ฉันนึกสงสารแม่ใน       
ทุกส้ินเดือนยาคูลท์ของแม่ก็เหลือ.แม่จึงจ าใจต้องซื้อยาคูลท์ท้ังหมดไว้.ถ้าแม่ไม่ซื้อก็เคลียร์บัญชี      
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ไม่เสร็จเงินเดือนก็จะไม่ได้รับแถมยาคูลท์.ก็ใกล้หมดอายุเข้าทุกที.ฉันจึงต้องช่วยแม่น ายาคูลท์         
ไปให้คนแถวบ้านเขาก็ช่วยกันซื้อ.ก็ยังดีท่ีฉันได้ช่วยแม่บ้างในบางส่วน.แต่ส่ิงท่ีรู้คือฉันต้องต้ังใจเรียน
หนังสือจะได้จบสูงๆ.โตขึ้นมาฉันและแม่.พ่อ.จะได้สบาย.ส่วนพ่อใหม่ของฉันก็เลิก.เพราะคิดว่าท่านให้
ความรัก.และพร้อมท่ีจะดูแลแม่ของฉัน.ถึงฉันมีแม่แล้ว.ฉันก็ยังไม่ลืมพระคุณของป้าท่ีเล้ียงดูฉันแต่เล็ก.
บางครั้งแม่และป้ามักดุด่าว่ากล่าวฉัน.ฉันรู้สึกไม่พอใจนัก.แต่รู้ว่าแม่กับป้าด่าฉัน.เพราะรักฉัน.ถึงแม้แม่
จะไม่ได้ดูแลเล้ียงดูเราแต่เล็ก.แต่ท่านก็ให้ก าเนิดเรา.ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในทุกวันนี้.แม่และพ่อเป็นผู้มี
พระคุณต่อเรามาก.แม่ต้องทนอุ้มท้องเราต้ัง.9.เดือน.และกว่าเราจะคลอดออกมาเป็นคน.แม่เจ็บปวด
มากแค่ไหนและตอนอุ้มท้องท่านก็ต้องล าบาก.นอนก็ไม่สบาย.ยิ่งใกล้จะถึงวันท่ีแม่คลอดแล้ว.บุญคุณ
ของพ่อและแม่สุดจะหาส่ิงมาเปรียบ.และไม่สามารถระบุได้ด้วยกระดาษสักกี่ร้อยแผ่นก็ไม่สามารถ
เขียนพระคุณของพ่อแม่หมด.แต่ถ้าเราอยากจะรู้เราก็เห็นอยู่ทุกวัน.ปากอย่าบอกแต่รักท่าน.พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกก็ต้องรักท่านด้วย.และอย่ารักท่านเฉพาะวันแม่.วันพ่อหรือวันพิเศษ.แต่เราต้องรักท่าน   
ทุกวัน.ความรักท่ีท่านมีให้แก่เราอาจจะไม่สามารถเขียนบรรยายได้.แต่ฉันได้คิดว่าความรัก.ความท่ีแม่
มอบให้.ลูกทุกคนรู้ดีอยู่เต็มอก.การท่ีเราจะตอบแทนพระคุณ.มิควรรอเวลา.เพราะมันอาจจะสาย
เกินไป 

      โดยเด็กหญิ งอาทิตยา  กาละพวก  ช้ัน  ป.6 
      โรงเรียนบ้านพระบาท จังหวัดล าปาง 
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กิจกรรมท่ี 2 
กตัญญูรู้คุณและนบนอบ 

 
1. ชื่อกิจกรรม กตัญญูรู้คุณและนบนอบ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1..นักเรียนรู้ เข้าใจ และอธิบายความหมายของความกตัญญูกตเวที 

2..นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบันโรงเรียน 

 
 3. แนวความคิด   
 ความกตัญญู .หมายถึงการระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ.ซึ่งผู้มีพระคุณ
เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่ .อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ .ญาติพี่น้อง.จนกระท่ังผู้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับ โดยให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น             
ถึงความหมายของค าว่า.“กตัญญู”.โดยครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ.6.-.7.คน.จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันบอกความหมายของค าว่า.“กตัญญู”.และให้นักเรียนร้องเพลง.“หนูอยากเป็นเด็กด”ี 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังเรื่องนกแขกเต้า       
       2..ครูครูถามนักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันตอบ  
  -.นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากนิทานเรื่องนี้ 
  -.ถ้านักเรียนเป็นนกแขกเต้า นักเรียนจะท าเหมือนนกแขกเต้าหรือไม่.เพราะอะไร 
      3..ครูครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของค าว่า .ความกตัญญูกตเวที.และให้
นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
      4..ครูสุ่มนักเรียนตอบค าถามในหัวข้อดังนี้ 
  -.เพราะอะไรนักเรียนจึงมาเรียนท่ีโรงเรียนนี้ 
  -.นักเรียนรู้สึกประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนท่ีนักเรียนอยู่ 
  -.นักเรียนรู้สึกไม่ประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนท่ีนักเรียนอยู่ 
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  -.นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร.เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบัน
โรงเรียน 
      5..ครูสุ่มนักเรียนตอบค าถามในหัวข้อดังนี้ 
  -.เพราะอะไรนักเรียนจึงมาเรียนท่ีโรงเรียนนี้ 
  -.นักเรียนรู้สึกประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนท่ีนักเรียนอยู่ 
  -.นักเรียนรู้สึกไม่ประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนท่ีนักเรียนอยู่ 
  -.นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร.เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบัน
โรงเรียน 
 6..ครูเปิดประเด็นเพื่อให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์.และเปิดอภิปรายในหัวข้อ 
“นักเรียนจะปฏิบัติตนอยา่งไร.เพื่อให้เปน็ผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถานศึกษา” 
  7..ครูนักเรียนท าใบงาน เรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญู 
 8..ร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.ตอบแทนบุญคุณ      
พร้อมท้ังให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าความกตัญญูนั้นมีความส าคัญอย่างไร.และนักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือไม่อย่างไร  
  4.3 ขั้นสรุป  

    1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธกีารปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อ
สถาบันโรงเรียน 
  
5. สื่อที่ใช้  
  5.1.นิทาน เรื่อง นกแขกเต้า 
 5.3.ใบงานท่ี.1.เรื่อง ความกตัญญูต่อสถานศึกษา 
   
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน   
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ความกตัญญูต่อสถานศึกษา 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของฉนั และเขียนการตอบแทนพระคุณสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตอบแทนพระคุณสถานศึกษา 
 1.................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................. 
 3.................................................................................................................................. 
 4.................................................................................................................................. 
 5..................................................................................................................................  
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นิทาน เร่ืองนกแขกเต้า 
 

เร่ืองมีอยู่ว่าท่ีนาข้าวของชาวนา มีนกแขกเต้าฝูง
หนึ่งไปจิกกินข้าวในนาเป็นประจ า ชาวนาก็ไม่
ห วง เพ ราะถึ งน กจะกิ น อ ย่ าง ไรก็ ไม่ ห ม ด          
แต่สังเกตเห็นว่าเจ้านกจ่าฝูงมันจะคาบรวงข้าว    
3 รวงกลับไปทุกวัน ชาวนารู้สึกโกรธ เพราะให้
กินฟรีทีนึงแล้วยังจะหิ้วปิ่นโตกลับบ้านอีก 

  วันหนึ่งชาวนาจึงดักจับนกแขกเต้าจ่าฝูงตัวนั้นได้ และพูดต าหนิว่า “เราให้เจ้ากับพวกมาจิก
กินข้าวในนาเราได้ ท าไมเจ้าจึงไม่รู้จักพอ ยังคาบรวงข้าวไปอีกวันละ 3 รวง ข้าฯว่าเจ้านี่ใช้ไม่ได้” 

นกแขกเต้าตอบว่า  
ท่านเจ้าขา...ข้าพเจ้าขอบคุณและส านึกในบุญคุณของท่านเสมอ แต่ข้าพเจ้าก็มีเหตุผลในการ

กระท า ข้าพเจ้าเอาข้าวไป 3.รวงทุกวันก็เพราะ รวงท่ี 1 ข้าพเจ้าเอาไปใช้หนี้ รวงท่ี 2 ข้าพเจ้าเอาไป
ท าทุน รวงท่ี 3 ข้าพเจ้าเอาไปฝังดินแล้ว 
 
อธิบายขยายความต่อ 

รวงท่ี 1 ข้าพเจ้าเอาไปให้บิดามารดา.ข้าพเจ้าท่ีแก่แล้วบินมาหากินไกลๆไม่ไหว.เป็นการตอบ
แทนบุญคุณพ่อแม่ของข้าพเจ้าท่ีเคยหาอาหารให้ข้าฯกิน    

รวงท่ี 2 ข้าพเจ้าเอาไปให้ลูกเล็กๆ.ของข้าพเจ้าท่ียังไม่สามารถบินมาหากินเองได้.แล้วข้าพเจ้า
หวังว่า.เมื่อข้าพเจ้าตัวลง.ลูกๆ.ของข้าพเจ้าจะหาอาหารมาให้ข้าพเจ้ากิน  

และรวงท่ี 3 ข้าพเจ้าเอาไปให้บรรดานกพิการและแก่ชราท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้.ซึ่งพวกนี้   
แม้ข้าพเจ้าจะเอาไปให้เขา เขาก็ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณข้าพเจ้าได้ เหมือนกับข้าพเจ้าเอาไปฝังดิน
มันไม่มีประโยชน์ส าหรับข้าพเจ้า.แต่มันเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อื่น 

ชาวนาได้ฟังแล้วกล่าวขอโทษนกแขกเต้าท่ีเข้าใจผิด และเอ่ยอนุญาตให้นกแขกเต้าพาพวกมา
กินข้าวในนาได้ตามสบาย  
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  เพลงหนูอยากเป็นเด็กดี  
 

      ค าร้อง - ท านอง วิโรจน์ พูลสุข 
 
    หนูอยากเป็นเด็กด.ี..ช่วยบอกหนูท่ีจะท าอย่างไร 

    เช่ือฟังพ่อแม่ใช่ไหม...ครูสอนอะไรก็ให้ท าตาม 

    อายครูไม่รู้วิชา...สงสัยข้ึนมาให้รีบซักถาม 

    บันทึกไว้ให้จดจ า...ฟังคิดถามแล้วก็น ามาเขียน 

    เด็กดีกล้าคิดกล้าท า...พูดจาทุกค าตามท่ีร่ าเรียน 

    อุตสาหะขยันหมั่นเพียร...สมเป็นนักเรียนมารยาทงดงาม 

    เด็กดีมีธรรมะเด่น...สมเป็นเด็กดีมีคุณธรรม 

    เก่งกล้าฉลาดเลิศล้ า...คิดพูดท าแต่คุณความดี  

    เก่งกล้าฉลาดเลิศล้ า...คิดพูดท าแต่คุณความดีๆๆ 

    เด็กดีเป็นผู้มีกตัญญูรู้บุคุณ  มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม 

   เคารพเชื่อฟังพอ่แม่ พระภิกษุผู้ปฏิบัติดี ครูอาจารย์ 
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กิจกรรมท่ี 3 
การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ 6  

 
1. ชื่อกิจกรรม การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6  
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1..บอกความหมายของการเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6.ได้ 
2..อธิบายหน้าท่ีบทบาทของลูกท่ีดีพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาตามหลักทิศ.6.ได้ 
3..วิเคราะห์หลักการปฏิบัติตนการเป็นลูกท่ีดีของบิดามารดาตามหลักทิศ.6.ได้ 

 4..ตระหนักและเห็นคุณค่าหลักการปฏิบัติตนการเป็นลูกท่ีดีของบิดามารดาตามหลักทิศ.6 
และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประวันได้ 
  
3. แนวความคิด   
 ความกตัญญู.หมายถึงการระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ.ซึ่งผู้มีพระคุณ
เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่ .อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ .ญาติพี่น้อง.จนกระท่ังผู้ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับโดยต้ังประเด็น.“พ่อแม่มีบุญคุณล้นฟ้าหาอะไร
เปรียบเสมือนไม่ได้”.แล้วครูให้นักเรียนดูคลิป.You.tube.โฆษณาไทยประกันชีวิต.ตอน.Silence.of 
Love.โฆษณาไทยประกันชีวิต.พ่อเป็นใบ ้
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
      1..ครูต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเลือกปัญหา.ดังนี้ 
  -.นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ.Silence.of.Love.โฆษณาไทยประกันชีวิต 
                       พ่อเป็นใบ้ 
  -.การเอาพ่อท่ีเป็นใบ้มาเป็นปมด้อยของตัวเองถูกต้องหรือไม่ 
  -.ความรักของพ่อแม่มีบุญคุณล้นฟ้าหาท่ีเปรียบไม่ได้ 
  -.การแก้ปมด้อยของตนเองเอาพ่อท่ีเป็นใบ้มาเป็นปัญหาถูกต้องหรือไม่ 
  -.เขาแก้ปัญหาและหาทางออกถูกวิธีหรือไม่ 
  -.เขาได้ท าหน้าท่ีลูกท่ีดีต่อพ่ออย่างไร 
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      2..ครูต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเลือกปัญหาต่อ.ดังนี้ 
  -.ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
  -.การแก้ปัญหาของนักเรียนหญงิคนนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
  -.การแก้ปัญหาของนักเรียนหญงิในบุคคลใดได้รับความเจ็บปวดมากท่ีสุด 
   -.การเป็นลูกท่ีดีควรปฏิบัติตนอย่างไร 
      3..ครูถามนักเรียนตามประเด็นค าถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย.และวิเคราะห์.ดังนี้ 
  -.ลูกท่ีขาดการอบรมเล้ียงดูอย่างถูกต้องจากบิดามารดา.จะมีลักษณะอย่างไร      
และสามารถป้องกันมิให้เด็กมีพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร 
  -.ลูกต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบ้ืองต้นในทิศ 6 
ได้อย่างไร 
  - ลูกควรรังเกียจพ่อแม่ตนเองเป็นคนจน คนพิการ หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ หรือไม่ 
และควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร 
  - คุณค่าและข้อคิดคติเตือนใจจากนักเรียนได้ปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ คืออะไรอย่างไร  
ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
  - ลูกท่ีดีตามความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร.และควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร 
  -.ในความคิดของนักเรียนในความเป็นพ่อแม่ของลูกๆ.ควรมีลักษณะอย่างไร 
      4..ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น.7.กลุ่มๆ.ละ 5.-.7.คน.โดยความสมัครใจของนักเรียนเอง 
      5..ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมกับการหาข้อมูล    
เพื่อตอบค าถามท่ีต้องการทราบ.เพราะเหตุใด 
      6..นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบงาน.เรื่อง.การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 
      7..นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องไปค้นคว้าหาบทความท่ีเกี่ยวกับการเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 
ตามประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองสนใจมากลุ่มละ.1.บทความ.พร้อมท้ังร่วมกันวิเคราะห์ตามประเด็น 
ต่อไปนี้ 
 -.ลักษณะลูกท่ีดี.ต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร 
 -.การปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่.มีผลต่อตนเอง.ครอบครัว.สังคม.และประเทศชาติ
อย่างไร 
 -.ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องดังกล่าวที่สามารถน ามาเป็นบทเรียนต่อการเป็นลูกท่ีดีตามหลัก   
ทิศ 6.ในปัจจุบันได้อย่างไร 
 8..นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนองานกลุ่มหน้าช้ันเรียนทุกกลุ่ม 
       9..นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัจากการน าเสนอผลการค้นคว้า
ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม 
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  4.3 ขั้นสรุป  
    1..ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นท่ีสงสัย.หรือยังไม่ชัดเจนเพิ่มเติม 

    2..ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มท่ีต้ังใจท างาน 
 
5. สื่อที่ใช้  
  5.1 ใบความรู้ เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 
 5.2.ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 
 5.3.ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 

5.4.You.Tube.โฆษณาไทยประกันชีวิต.ตอน.Silence of Love โฆษณาไทยประกันชีวิต.พ่อเป็นใบ้ 
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ 6 

 

ความหมายของทิศ 6 
 การอยู่ร่วมกันในสังคม.ทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพ
และบทบาทหน้าท่ีตนด ารงอยู่.ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด.เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
โดยเริ่มได้ต้ังแต่สังคมในระดับเล็กท่ีสุด.คือครอบครัว.ผู้ท่ีอยู่ในฐานะพ่อ.แม่.และลูก.ต่างมีหน้าท่ี   
ความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติต่อกัน.พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีได้กล่าวถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ไว้ในทิศ.6 
 ทิศ.6.หมายถึง.บุคคลประเภทต่างๆ.ท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคม.มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีพึงปฏิบัติต่อกันดุจทิศท่ีอยู่รอบตัว.ประกอบด้วย 
 1..ทิศเบ้ืองหน้า  (ปุรัตถิมทิศ)  ได้แก่ บิดามารดา 
 2..ทิศเบ้ืองขวา  (ทักษิณทิศ)  ได้แก่  ครูอาจารย์ 
 3..ทิศเบ้ืองหลัง  (ปัจฉิมทิศ)  ได้แก่  บุตร ภรรยา 
 4..ทิศเบ้ืองซ้าย  (อุตตรทิศ)   ได้แก่  มิตรสหาย 
 5..ทิศเบ้ืองล่าง  (เหฏฐิมทิศ)  ได้แก่  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและลูกจ้าง 
 6..ทิศเบ้ืองบน  (อุปริมทิศ)  ได้แก่  พระภิกษุ 
การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ.6 
 ในฐานะการเป็นลูก.ควรปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี.หมายถึง.การปฏิบัติหน้าท่ีของบุตรต่อบิดา
มารดา.เนื่องจากบิดามารดานั้นเปรียบเสมือนเป็นทิศเบื้องหน้า.ตามหลักแห่งทิศ.6.บิดามารดาเป็นผู้มี
พระคุณต่อบุตร เพราะบิดามารดาท่ีดีจะมีหน้าท่ีในการอนุเคราะห์บุตรธิดา.ดังนี้ 
 1. ห้ามปรามจากความช่ัว 
 2. ให้ต้ังอยู่ในความดี 
 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
 4. หาคู่ครองท่ีสมควรให้ 
 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 
 ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงก าหนดไว้ในทิศ
เบ้ืองหน้านั้นผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น.คือ.บุตรท้ังหลายจะประพฤติกรรมกิเลส.4.อยู่เป็นนิจ.คือมีลักษณะ
นิสัยไม่เหมาะสมต้ังแต่ยังเล็ก และแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นได้อย่างน้อย.3.ประการ คือ 
 1..เป็นมิจฉาทิฏฐิ.คือ.เริ่มต้นต้ังแต่เป็นเด็กหวงของ.ไม่คิดแบ่งปันส่ิงใดๆ.แม้กับพี่น้อง          
ไม่สามารถแยกแยะว่าเรื่องใด.ดี-ช่ัว.ผิด-ถูก.ไม่รู้เรื่องบุญ -บาป.ไม่เกรงใจแม้พ่อแม่ .ไม่กลัวบาป         
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ไม่อดทนต่อค าตักเตือน.ไม่สนใจการเรียน.ในท่ีสุดก็ปฏิเสธความดีทุกชนิดท่ีเด็กพึงมี.พึงเป็น.หมดความ
น่ารัก น่าสงสาร ต้ังแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก 
 2..แสดงวจีทุจริต.เพราะเหตุท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ.จึงกล่าววจีทุจริตได้ทุกชนิด.นับต้ังแต่พูดเท็จ 
พูดหยาบคาย.พูดส่อเสียด.พูดให้ร้ายป้ายสี.ท้ังนี้เพื่อแก้ตัวให้พ้นผิด.หรือเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัว.
ครอบครัวใดท่ีมีบุตรชอบแสดงวจีทุจริต.ครอบครัวนั้นจะมีแต่การทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นนิจ 
 3..ท าผิดศีลเป็นนิจ.เพราะเหตุท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ.บุตรจึงไม่รู้ว่า.ศีลคือต้นทุนแห่งความเป็น
มนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขท้ังของตนเอง.และผู้อื่น.เพราะเหตุท่ีชอบเอาแต่ใจตน.เด็กประเภทนี้    
จึงท าผิดศีลอยู่เป็นนิจ 
 บุตรหรือเด็กๆ.ท่ีมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ.และแสดงพฤติกรรมช่ัวทางกาย.วาจา.อยู่เป็นนิจ
เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็กลายเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีไม่ดี 
 ดังนั้น.พ่อแม่จึงมีบทบาทส าคัญ.มีหน้าท่ี.ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการอนุเคราะห์บุตร
เพื่อให้เติบโต.และเป็นคนดีของสังคม.ผู้เป็นลูกพึงปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ.6   
ได้ดังนี้ 
 1..ท่านเล้ียงดูเรามาแล้วดูแลท่านตอบแทน 
 2..ช่วยท ากิจของท่าน 
 3..ด ารงวงศ์สกุล 
 4..ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
 5..เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน 
 การตระหนักถึงพระคุณอันย่างใหญ่ของบิดามารดาหลีกเล่ียงการประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสม 
ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ.6.ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
สังคมมีความเข้มแข็งก็จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ 6 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง แล้วตอบค าถาม 
 

กรณีตัวอย่าง.“ครอบครัวล าไย” 
 ครอบครัวของล าไยเป็นครอบครัวท่ียากจน.พ่อมีอาชีพเก็บของเก่า.ส่วนแม่มีอาชีพขายผัก  
ท้ังพ่อและแม่ขยันขันแข็ง.วันเสาร์อาทิตย์ล าไยว่างก็ไปช่วยพ่อเก็บของเก่าท่ีตลาด.และช่วยแม่ขายผัก  
พ่อแม่ของล าไยพยายามเก็บเงินและหาเงินมาจุนเจือ.จึงท าให้ล าไยต้องช่วยพ่อแม่ประหยัดไปโรงเรียน
ก็ห่อข้าวไปกินเอง.และช่วยแม่ค้าท่ีโรงเรียนเก็บถ้วยจานล้างเพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษา.ล าไยเป็น
นักเรียนเรียนดีความฝันของเธอต้องเรียนจบปริญญาตรีอยากเป็นครู.พ่อแม่ของล าไยให้การสนับสนุน
ลูก.และพยายามเก็บให้ได้มากเพื่อเป็นทุนการศึกษา.ในท่ีสุดความฝัน.ของล าไยเป็นความจริงได้ไป
สอบชิงทุนเรียนดี.และเธอก็ท า.ได้รับทุนให้เรียนจนจบปริญญาตรี.เมื่อเรียนจบได้เป็นครู.และเล้ียงดูพ่อ
แม่ให้มีความสุข 
 

1. นักเรียนคิดว่าครอบครัวของล าไยน าหลักทิศ 6 เบ้ืองต้น มาปฏิบัติอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ผลของการปฏิบัติตามหลักทิศ 6 เบื้องต้น.เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. หากครอบครัวของล าไยไม่ปฏิบัติตามหลักทิศ 6.เบ้ืองต้น.นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับครอบครัวของล าไย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. นักเรียนอยากให้ครอบครัวของนักเรียนเป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เรื่อง การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ.6 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลรอบตัวและเสนอปฏิบัติตนตามหลักทิศ.6 
 
 
 ไ 
 
 
 
 
 
 ทิศเบื้องหน้า      ทิศเบื้องขวา      ทิศเบื้องหลัง 
 

 
 

 
 
 

ทิศเบื้องบน       ทิศเบื้องล่าง      ทิศเบื้องซ้าย 
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วิธีปฏิบัติ ............................ 
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ทิศ 6 
 


