ภาคผนวก ข
กิจกรรมวิถีที่ 2 กตัญญู
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กิจกรรมที่ 1
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1. ชื่อกิจกรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
2. วัตถุประสงค์
1..นักเรียนทราบและตระหนักถึงความสาคัญของการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลต่างๆ.ได้
2..นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้อง.และเป็นปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยถึงความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณตลอดจนบุคคลต่างๆ.ที่เกี่ยวข้องได้
3. แนวความคิด
ความกตั ญ ญู .หมายถึงการระลึ กถึ ง .และตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของผู้มี พ ระคุณ .ซึ่ ง ผู้มี พ ระคุ ณ
เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่.อาจจะเป็นครูอาจารย์.ญาติพี่น้อง.จนกระทั่งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ
4. ขั้นตอนกิจกรรม
4.1 ขั้นนา
นาเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับโดยให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นถึง
ความหมายของคาว่า.“กตัญญู”.โดยครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ.6.-.7.คน.จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันบอกความหมายของคาว่า.“กตัญญู”
4.2 ขั้นกิจกรรม
1..ครูแจกบทกลอนเรื่อง.จารึกพระคุณแม่.จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทความดังกล่าว
2..ครูสุ่มเลือกนักเรียน พูดแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับบทความ
3..ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม ๆ.ละ.4.-.5.คน.และแจกเรี ย งความเรื่ อ ง.“พ่ อ แม่
ของฉัน”.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปและตอบคาถามเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากบทความที่อ่าน
4..นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5..ครูนักเรียนทาใบงาน เรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญู
6..ร่ว มกั น สรุ ป ถึ งความส าคั ญ ของการรู้ จั ก กตั ญ ญู ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ .ตอบแทนบุ ญ คุ ณ
พร้ อมทั้ งให้ นั กเรียนร่วมกัน อภิ ปรายว่า ความกตั ญ ญู นั้น มี ความส าคัญ อย่ างไร.และนั กเรียนใช้ ใน
ชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร
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4.3 ขั้นสรุป
ครูแ ละนั กเรียนร่ว มสรุป สาระส าคัญ และแสดงความคิ ด เห็ น จากบทความแต่ย้ าเตื อ น
นักเรียนเกี่ยวกับความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ
5. สื่อที่ใช้
5.1 ใบความรู้ เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
5.2.บทกลอน เรื่อง จารึกพระคุณแม่
5.3.เรียงความ เรื่อง พ่อแม่ของฉัน
5.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
6. ประเมินผล
6.1 การสังเกต
1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบคาถามของนักเรียน
2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
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ใบความรู้
เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ความกตัญญู คือ การรู้สึกสานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือ
ในกิจการงานต่างๆ การกระทาเช่นนี้ ย่อมน ามาซึ่งความสุข ความเจริญ .และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และหน้ าที่ ก ารงาน.ความกตั ญ ญู เป็ น เครื่ อ งหมายของคนดี .การที่ เยาวชนไทยได้ รั บ การปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี.เป็นการสร้างภูมิ.คุ้มกันให้สังคม.
การเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยอบรมและส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมของเยาวชนให้ มี
คุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู.ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล.สัตว์.และสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ลักษณะของพฤติกรรมความกตัญญู
ลักษณะของคนมีความกตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ได้แก่
1..กตัญญูชั้นสามัญ คือ.กตัญญูอย่างสามัญทั่วไป.หมายถึง.รู้อุปการะคุณที่บุคคลอื่นทาให้เรา
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ.การตอบแทนคุณ.ซึ่งเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทาอะไรให้กับ
ตน.เช่น.ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ.เพราะได้เลี้ยงดูมา.ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมสั่งสอน
ยอมรับว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ.
2..กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูชั้นสูง.หมายถึง.การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัว
บุคคลอื่น .ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี .ไม่ว่าจะท าอะไรให้ เราหรือไม่ก็ตาม.ไม่ยึดเอาตัวเองเป็ น
เครื่องวัดความดีของคนอื่น.เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมีคุณค่า
อย่างไร.และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีนั้นมาใส่ตัวเรา.เพื่อจะได้ทาความดีเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมือนเขาส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังนี้
1..ประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่.ทาโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอื่นฟังได้ว่า .ท่านดีกับเราอย่างไร.กิจกรรมที่นิยมทากัน
มากคือ.การทาบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่.แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ.ประกาศตนเองว่าเป็นลูกและได้รับการ
อบรมมาจากพ่อแม่ ฉะนั้นความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่
ก็ตาม
2..ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ.ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ.ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี
ความสาคัญของความกตัญญู
ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สาคัญสาหรับมนุษยชาติ .เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์
ทาให้ มีค วามสัม พั นธ์กั น ในสั งคมมนุ ษ ย์ .และเป็ นบ่ อ เกิด แห่ ง ความรับผิ ดชอบต่ อความเป็ นมนุ ษ ย์
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และเป็นคุณธรรมเบื้องตนของมนุษยธรรมทั้ง หลาย.เพราะเป็นเครื่องทาลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็น
ศัตรูสาคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
จาแนกความสาคัญของความกตัญญูกตเวทีได้ดังนี้
1..ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม.ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้
สอดแทรกความกตัญญู กตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง.เช่น .การทาบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น
2..ความกตั ญ ญู ก ตเวที .ท าให้ ส ถาบั น ครอบครั ว .และสั ง คมมั่น คง.ซึ่ง นั บ ว่าเป็น หลัก ธรรม
พื้นฐานที่ทาให้มนุษย์รู้จักการกระทาหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง.โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง.ความรั บ ผิด ชอบต่อ หน้ าที่ ในสถาบั น ครอบครัว .โดยบิ ด ามารดาท าหน้ าที่ ในฐานะบุ พ การี
และบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวที .อันจะขยายผลในระดับสังคม
ที่กว้างออกไป.ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา.ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง.ปัญ หาสงคราม
ปัญหาความโหดร้ายทารุณ.ปัญหาการเมือง.ปัญหาเศรษฐกิจ.ฯลฯ.ก็จะหมดไป
3..ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
ประโยชน์จากความกตัญญู
ความกตัญญูทาให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง.ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทาให้
มนุ ษ ย์ รู้ จั ก การกระท าหน้ า ที่ อั น เหมาะสมของตนเอง.โดยเริ่ ม จากมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว .โดยพ่อแม่ทาหน้าที่เป็นบุพการี .และลูกปฏิบัติหน้าที่
ต่อพ่อแม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลก
อยู่รอดปลอดภัย ปัญหาสังคม การที่เด็กเป็นคนกตัญญูกตเวที ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเด็กมีดังนี้
- ได้รับคาสรรเสริญจากสังคมส่วนรวม
- กระทาการใดๆที่ดีก็จะสาเร็จเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากสังคม
- ได้รับการยกย่องจากสังคม
- เป็นคนที่สังคมต้องการและยอมรับ
ประโยชน์ของความ.และโทษของการไม่มีความกตัญ ญูทั้งต่อตนเอง.และต่อสังคม บุคคลผู้มี
ความกตั ญ ญู เป็ น คนดี .และรัก ษาความดี ไ ว้ไ ด้ .เป็ น ผู้ น่ าคบค้ าสมาคม ได้รั บ การยกย่ อ งสรรเสริ ญ
ความกตัญญูยังทาให้คนในสังคมช่วยเหลือกัน .พึ่งพาอาศัยอยู่กันด้วยดี มีความร่มเย็นเป็นสุข.ส่วนโทษ
ของการไม่มีความกตัญญู .ย่อมทาให้ตนเอง.และสังคม มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเสื่อม.
หาคนคบค้าสมาคมได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนี้ .ทั้งตนเอง.และสังคม.ย่อมจะได้รับโทษของการ.ไม่มีความ
กตัญญู
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อไปนี้
พ่อ - แม่

ครู – อาจารย์

บุคคลอื่นที่เคย
ให้ความช่วยเหลือ
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บทกลอนจารึกพระคุณแม่
พระคุณแม่นั้นประมาณ ไม่สิ้นสุด
เป็นเหมือนก้อนผ่อนละลายในสายชล
และเอาเขาพระสุเมรุที่เด่นหล้า
เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดคดี
เขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทร
แต่ไม่สุดสิ้นบุญคุณมารดา
เมื่อลูกใหญ่วัยถ้วยควรศึกษา
จะเสียทุนหนุนค่าวิชาไป
ถึงไม่มีบางทีก็กู้เขา
สู้ตรากตราทาการงานจริงจริง
เมื่อลูกเสร็จจากการศึกษาวิชาเชี่ยว
พอลูกหาทรัพย์ได้ใจท่านเบา

แม่สมมติเอาแผ่นดินสิ้นแห่งหน
ให้ทั่วหน แห่งสมุทรสุคนที
เอาปากกาจุ่มหมึกบันทึกที่
เขียนชี้ชมบุญคุณมารดา
เขียนจนสุดพระสุเมรุที่เด่นหล้า
จึงนับว่าใหญ่ยิ่งสิ่งทั้งปวง
แม่ก็พาลูกรักไปฝากให้
ถ้ามีให้ไม่ขัดเป็นสัตย์จริง
จะหนักเบายอมลูกไปทุกสิ่ง
แลกสิ่งทรัพย์ได้มาให้เรา
แม่คนเดียวดีใจใครจะเท่า
เพราะท่านเฝ้าปลูกหวังให้ดี
บทกลอนโดย ตะวันธรรม
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เรียงความ เรื่อง “พ่อ แม่ ของฉัน”
“แม่”.คานี้อาจจะเป็นคาสั้นๆ.ที่ไร้ความหมายสาหรับคนที่ไร้ความหมายสาหรับคนที่เห็นแม่
อยู่ บ่ อ ยครั้ งจนเบื่ อ .โดยไม่ ท ราบถึ ง ความรั กที่ แม่ ม อบให้ .แต่ สาหรับ คนที่ ไ ม่ มี แ ม่ ห รือ แม่ เสี ย ชี วิ ต
จนเป็นปมด้อยของตนที่เฝ้ารอคอยให้แม่นั้นกลับมา.และต้องการความรักของแม่ .คาว่า.“แม่”.จึง มี
ความหมายสาหรับคนที่ไร้แม่
“แม่ ”.ค านี้ .เมื่ อ ก่ อ นฉั น คิ ด ว่ าเป็ น ค าที่ ไ ร้ ค่ า .เพราะคนที่ มี แ ม่ เหมื อ นไม่ มี แ ม่ .เมื่ อ เด็ ก นั้ น
แม่ทิ้งฉัน.แม่ไม่เคยใส่ใจดูแลว่าฉันจะเป็นอย่างไร.ฉันจึงเกลียดแม่มาก.ตอนเด็กฉันต้องอาศัยอยู่กับป้า
มาโดยตลอด.แต่พอฉันโตขึ้น.แม่กลับมาหาฉัน.ฉันจึงคิดว่าแม่มาหาฉันเพื่อต้องการจะให้ฉันช่วยงาน
แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ .แม่กลับมาเพื่อแก้ไขเรื่องราวในอดีต .แต่ฉันมีอคติต่อแม่.แม่ดูแล.แต่ฉันไม่เคย
สนใจแม่.ฉันไม่คิดที่จะรักแม่เลยสักนิด.แถมแม่ยังมีสามีใหม่อีก .ฉันยิ่งเกลียดแม่และสามีใหม่ของแม่
แม่ให้เงินฉันไปโรงเรียนทุกวัน .เพื่อเป็นการเลี้ยงดูฉัน.แม่ซื้ออาหารให้ฉันกิน.ในทุกวันพ่อใหม่และแม่
ของฉันจะไม่อยู่บ้านที่เช้าไว้ .เพราะแม่จะต้องไปทางานเย็นจึงจะกลับบางครั้งก็ .2.ทุ่ม.ฉันเอาเงินมา
โรงเรี ย นที่ แ ม่ ให้ กิ น โดยสุ รุ่ ย สุ ร่ า ย.เพราะคิ ด ว่ าแม่ มี เงิ น มาก.แต่ มี เย็ น วั น หนึ่ ง ซึ่ ง ท าให้ ฉั น คิ ด ได้
ฉันกลับไปบ้าน.ยายใช้ไปเฝ้าบ้านให้แม่.เพราะยายเห็นว่าแม่ยังไม่กลับมาในวันนั้นฝนก็ตก.ฉันเห็นแม่
ขับรถ.ป้าก็ขับมาตามหลัง .ตอนแม่ขับมาจอด.ฉันเห็นแม่ร้องไห้ .ตามลาตัวของแม่มีรอยแผลเกลื่อน
ไปหมด.ฉันจึงถามแม่ว่า.แม่โดนอะไรมา.แม่บอกว่า.แม่เอารถไปล้มถัง ยาคูลท์ของแม่ที่จะนาไปขาย
ตกลงจากรถ.ยาคู ล ท์ ได้ รับ ความเสี ย หายเป็ น จานวนมาก.แม่ จึง จ าเป็ น ต้ อ งซื้ อ ยาคู ล ท์ ทั้ ง หมดไว้
รวมเป็นเงินถึง 1,500 บาท.มันอาจเป็นเงินจานวนน้อยของคนอื่น.แต่เมื่อเทียบกับเงินเดือนของแม่ฉัน
ถือว่าเป็นเงินจานวนมากทีเดียว.ฉันรู้สึกสงสารแม่ว่าทาไมแม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วย.และฉันสังเกต
หลายครั้ง.ในบางมื้อแม่ยอมกินมาม่า.และให้ฉันกินอาหารที่ดีกว่า.ฉันก็รู้สึกสานึกในบุญ คุณของแม่
ต่อจากนั้น.ฉันจึงใช้เงินอย่างประหยัด .เพราะเงินทุกบาทหามาด้วยความยากลาบาก.บาดแผลตาม
ลาตัวของแม่ยังไม่หายดีนัก.แต่แม่ต้องขับรถออกจากบ้านไปทางาน.ฉันถามแม่ว่าแม่ไม่ทางานไม่ได้
หรือ.แม่บอกว่า.ถ้าแม่ไม่ไปทางานเขาก็จะหักเงินเดือนแม่ .และเราจะเอาเงินที่ไหนกิน .ฉันรู้ว่าฐานะ
ของบ้านฉันไม่ค่อยดีนัก.ตอนเปิดเรียนแม่ฉันต้องกู้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน.พ่อใหม่ก็ช่วยเหลือฉัน
บ้าง.ก่อนที่แม่จะออกไปทางานฉันก็ไปโรงเรียน.จึงไม่ได้ช่วยแม่แต่อย่างใด.เพราะฉัน ต้องไปเรียน
หนังสือ .แม่บอกว่าถ้าฉันเรียนหนังสือเก่ง .ฉันจะได้สบาย.ไม่ลาบากเหมือนแม่.แต่ตอนเรียนฉันไม่มี
สมาธิเลย.เพราะมัวแต่คิดเรื่องของแม่.ว่าแม่ไปทางาน.แม่เป็นอย่างไร.เพราะแม่ต้องขับรถตลอดทั้งวัน
เสี่ยงกับการใช้รถใช้ถนนแดดก็ร้อน.แต่แม่กลับไม่เคยได้พัก.ความเกลียดชังที่ฉันมีต่อแม่เริ่มจางหายไป
ความรัก กลั บ เข้ามาแทรก.อาจจะเป็ น เพราฉั น เริ่ม โตขึ้ น .เริ่ มรู้ อะไรเป็ น อะไร.ฉั น นึ กสงสารแม่ ใน
ทุก สิ้น เดื อนยาคูล ท์ข องแม่ก็ เหลื อ .แม่ จึง จ าใจต้ อ งซื้ อ ยาคู ล ท์ ทั้ง หมดไว้ .ถ้ าแม่ ไม่ ซื้อ ก็ เคลี ยร์บั ญ ชี
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ไม่ เสร็ จ เงิ น เดื อ นก็ จ ะไม่ ได้ รั บ แถมยาคู ล ท์ .ก็ ใกล้ ห มดอายุ เข้ าทุ ก ที .ฉั น จึ ง ต้ อ งช่ ว ยแม่ น ายาคู ล ท์
ไปให้คนแถวบ้านเขาก็ช่วยกันซื้อ.ก็ยังดีที่ฉันได้ช่วยแม่บ้างในบางส่วน.แต่สิ่งที่รู้คือฉันต้องตั้งใจเรียน
หนังสือจะได้จบสูงๆ.โตขึ้นมาฉันและแม่.พ่อ.จะได้สบาย.ส่วนพ่อใหม่ของฉันก็เลิก.เพราะคิดว่าท่านให้
ความรัก.และพร้อมที่จะดูแลแม่ของฉัน.ถึงฉันมีแม่แล้ว.ฉันก็ยังไม่ลืมพระคุณของป้าที่เลี้ยงดูฉันแต่เล็ก.
บางครั้งแม่และป้ามักดุด่าว่ากล่าวฉัน.ฉันรู้สึกไม่พอใจนัก.แต่รู้ว่าแม่กับป้าด่าฉัน.เพราะรักฉัน.ถึงแม้แม่
จะไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูเราแต่เล็ก.แต่ท่านก็ให้กาเนิดเรา.ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในทุกวันนี้ .แม่และพ่อเป็นผู้มี
พระคุณต่อเรามาก.แม่ต้องทนอุ้มท้องเราตั้ง.9.เดือน.และกว่าเราจะคลอดออกมาเป็นคน.แม่เจ็บปวด
มากแค่ไหนและตอนอุ้มท้องท่านก็ต้องลาบาก.นอนก็ไม่สบาย.ยิ่งใกล้จะถึงวันที่แม่คลอดแล้ว .บุญคุณ
ของพ่อและแม่สุดจะหาสิ่งมาเปรียบ.และไม่สามารถระบุได้ด้วยกระดาษสักกี่ร้อยแผ่นก็ไม่สามารถ
เขียนพระคุณของพ่อแม่หมด.แต่ถ้าเราอยากจะรู้เราก็เห็นอยู่ทุกวัน.ปากอย่าบอกแต่รักท่าน.พฤติกรรม
ที่แสดงออกก็ต้องรักท่านด้วย.และอย่ารักท่านเฉพาะวันแม่ .วันพ่อหรือวันพิเศษ.แต่เราต้องรักท่าน
ทุกวัน.ความรักที่ท่านมีให้แก่เราอาจจะไม่สามารถเขียนบรรยายได้ .แต่ฉันได้คิดว่าความรัก.ความที่แม่
มอบให้ .ลูก ทุกคนรู้ดีอยู่เต็ม อก.การที่เราจะตอบแทนพระคุณ .มิควรรอเวลา.เพราะมันอาจจะสาย
เกินไป
โดยเด็ ก หญิ ง อาทิ ต ยา กาละพวก ชั้ น ป.6
โรงเรียนบ้านพระบาท จังหวัดลาปาง
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กิจกรรมที่ 2
กตัญญูรู้คุณและนบนอบ
1. ชื่อกิจกรรม กตัญญูรู้คุณและนบนอบ
2. วัตถุประสงค์
1..นักเรียนรู้ เข้าใจ และอธิบายความหมายของความกตัญญูกตเวที
2..นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบันโรงเรี ยน
3. แนวความคิด
ความกตั ญ ญู .หมายถึ งการระลึ ก ถึง และตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของผู้ มี พ ระคุ ณ .ซึ่ ง ผู้ มี พ ระคุ ณ
เหล่านั้ น อาจจะไม่ ใช่ เพี ยงแค่พ่ อ แม่ .อาจจะเป็ น ครูบ าอาจารย์ .ญาติ พี่ น้ อง.จนกระทั่ ง ผู้ ที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ
4. ขั้นตอนกิจกรรม
4.1 ขั้นนา
น าเข้ า สู่ กิ จ กรรมโดยครู ส นทนากั บ โดยให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนแสดงความคิ ด เห็ น
ถึงความหมายของคาว่า.“กตัญญู”.โดยครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ.6.-.7.คน.จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันบอกความหมายของคาว่า.“กตัญญู”.และให้นักเรียนร้องเพลง.“หนูอยากเป็นเด็กดี”
4.2 ขั้นกิจกรรม
1..ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังเรื่องนกแขกเต้า
2..ครูครูถามนักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันตอบ
-.นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากนิทานเรื่องนี้
-.ถ้านักเรียนเป็นนกแขกเต้า นักเรียนจะทาเหมือนนกแขกเต้าหรือไม่.เพราะอะไร
3..ครู ค รูแ ละนั ก เรี ยนร่ว มกั น สรุป ความหมายของค าว่า .ความกตั ญ ญู ก ตเวที .และให้
นักเรียนบันทึกลงในสมุด
4..ครูสุ่มนักเรียนตอบคาถามในหัวข้อดังนี้
-.เพราะอะไรนักเรียนจึงมาเรียนที่โรงเรียนนี้
-.นักเรียนรู้สึกประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนที่นักเรียนอยู่
-.นักเรียนรู้สึกไม่ประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนทีน่ ักเรียนอยู่
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-.นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร.เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบัน
โรงเรียน
5..ครูสุ่มนักเรียนตอบคาถามในหัวข้อดังนี้
-.เพราะอะไรนักเรียนจึงมาเรียนที่โรงเรียนนี้
-.นักเรียนรู้สึกประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนที่นักเรียนอยู่
-.นักเรียนรู้สึกไม่ประทับใจอะไรบ้างกับโรงเรียนทีน่ ักเรียนอยู่
-.นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร.เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถาบัน
โรงเรียน
6..ครูเปิดประเด็นเพื่อให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์.และเปิดอภิปรายในหัวข้อ
“นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร.เพื่อให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อสถานศึกษา”
7..ครูนักเรียนทาใบงาน เรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญู
8..ร่ว มกั น สรุ ป ถึ ง ความส าคั ญ ของการรู้ จั ก กตั ญ ญู ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ .ตอบแทนบุ ญ คุ ณ
พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าความกตัญญูนั้นมีความสาคัญอย่างไร.และนักเรียนนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันหรือไม่อย่างไร
4.3 ขั้นสรุป
1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธกี ารปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อ
สถาบันโรงเรียน
5. สื่อที่ใช้
5.1.นิทาน เรื่อง นกแขกเต้า
5.3.ใบงานที่.1.เรื่อง ความกตัญญูต่อสถานศึกษา
6. ประเมินผล
6.1 การสังเกต
1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบคาถามของนักเรียน
2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ความกตัญญูต่อสถานศึกษา
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของฉัน และเขียนการตอบแทนพระคุณสถานศึกษา

การตอบแทนพระคุณสถานศึกษา
1..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
5..................................................................................................................................
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นิทาน เรื่ องนกแขกเต้ า
เรื่องมีอยู่ว่าที่นาข้าวของชาวนา มีนกแขกเต้าฝูง
หนึ่ง ไปจิกกิ นข้าวในนาเป็ นประจา ชาวนาก็ไ ม่
ห วงเพ ราะ ถึ ง น ก จะ กิ น อ ย่ า งไรก็ ไม่ ห ม ด
แต่สังเกตเห็นว่าเจ้านกจ่าฝูง มันจะคาบรวงข้าว
3 รวงกลับไปทุกวัน ชาวนารู้สึกโกรธ เพราะให้
กินฟรีทีนึงแล้วยังจะหิ้วปิ่นโตกลับบ้านอีก
วันหนึ่งชาวนาจึงดักจับนกแขกเต้าจ่าฝูงตัวนั้นได้ และพูดตาหนิว่า “เราให้เจ้ากับพวกมาจิก
กินข้าวในนาเราได้ ทาไมเจ้าจึงไม่รู้จักพอ ยังคาบรวงข้าวไปอีกวันละ 3 รวง ข้าฯว่าเจ้านี่ใช้ไม่ได้”
นกแขกเต้าตอบว่า
ท่านเจ้าขา...ข้าพเจ้าขอบคุณและสานึกในบุญคุณของท่านเสมอ แต่ข้าพเจ้าก็มีเหตุผลในการ
กระทา ข้าพเจ้าเอาข้าวไป 3.รวงทุกวันก็เพราะ รวงที่ 1 ข้าพเจ้าเอาไปใช้หนี้ รวงที่ 2 ข้าพเจ้าเอาไป
ทาทุน รวงที่ 3 ข้าพเจ้าเอาไปฝังดินแล้ว
อธิบายขยายความต่อ
รวงที่ 1 ข้าพเจ้าเอาไปให้บิดามารดา.ข้าพเจ้าที่แก่แล้วบินมาหากินไกลๆไม่ไหว.เป็นการตอบ
แทนบุญคุณพ่อแม่ของข้าพเจ้าที่เคยหาอาหารให้ข้าฯกิน
รวงที่ 2 ข้าพเจ้าเอาไปให้ลูกเล็กๆ.ของข้าพเจ้าที่ยังไม่สามารถบินมาหากินเองได้.แล้วข้าพเจ้า
หวังว่า.เมื่อข้าพเจ้าตัวลง.ลูกๆ.ของข้าพเจ้าจะหาอาหารมาให้ข้าพเจ้ากิน
และรวงที่ 3 ข้าพเจ้าเอาไปให้บรรดานกพิการและแก่ชราที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ .ซึ่งพวกนี้
แม้ข้าพเจ้าจะเอาไปให้เขา เขาก็ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณข้าพเจ้าได้ เหมือนกับข้าพเจ้าเอาไปฝังดิน
มันไม่มีประโยชน์สาหรับข้าพเจ้า.แต่มันเป็นประโยชน์สาหรับผู้อื่น
ชาวนาได้ฟังแล้วกล่าวขอโทษนกแขกเต้าที่เข้าใจผิด และเอ่ยอนุญาตให้นกแขกเต้าพาพวกมา
กินข้าวในนาได้ตามสบาย
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เพลงหนูอยากเป็นเด็กดี
คาร้อง - ทานอง วิโรจน์ พูลสุข
หนูอยากเป็นเด็กดี...ช่วยบอกหนูที่จะทาอย่างไร
เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหม...ครูสอนอะไรก็ให้ทาตาม
อายครูไม่รู้วิชา...สงสัยขึ้นมาให้รีบซักถาม
บันทึกไว้ให้จดจา...ฟังคิดถามแล้วก็นามาเขียน
เด็กดีกล้าคิดกล้าทา...พูดจาทุกคาตามที่ร่าเรียน
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร...สมเป็นนักเรียนมารยาทงดงาม
เด็กดีมีธรรมะเด่น...สมเป็นเด็กดีมีคุณธรรม
เก่งกล้าฉลาดเลิศล้า...คิดพูดทาแต่คุณความดี
เก่งกล้าฉลาดเลิศล้า...คิดพูดทาแต่คุณความดีๆๆ
เด็กดีเป็นผู้มีกตัญญูรู้บุคุณ มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ พระภิกษุผู้ปฏิบัติดี ครูอาจารย์
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กิจกรรมที่ 3
การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
1. ชื่อกิจกรรม การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
2. วัตถุประสงค์
1..บอกความหมายของการเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6.ได้
2..อธิบายหน้าที่บทบาทของลูกที่ดีพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาตามหลักทิศ.6.ได้
3..วิเคราะห์หลักการปฏิบัติตนการเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาตามหลักทิศ.6.ได้
4..ตระหนักและเห็นคุณค่าหลักการปฏิบัติตนการเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาตามหลักทิศ.6
และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประวันได้
3. แนวความคิด
ความกตั ญ ญู .หมายถึ งการระลึ ก ถึง และตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของผู้ มี พ ระคุ ณ .ซึ่ ง ผู้ มี พ ระคุ ณ
เหล่านั้ น อาจจะไม่ ใช่ เพี ยงแค่พ่ อ แม่ .อาจจะเป็ น ครูบ าอาจารย์ .ญาติ พี่ น้ อง.จนกระทั่ ง ผู้ ที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ
4. ขั้นตอนกิจกรรม
4.1 ขั้นนา
น าเข้ าสู่ กิ จ กรรมโดยครู ส นทนากั บ โดยตั้ ง ประเด็ น .“พ่ อ แม่ มี บุ ญ คุ ณ ล้ น ฟ้ า หาอะไร
เปรียบเสมือนไม่ได้ ”.แล้วครูให้นักเรียนดูคลิป .You.tube.โฆษณาไทยประกันชีวิต.ตอน.Silence.of
Love.โฆษณาไทยประกันชีวิต.พ่อเป็นใบ้
4.2 ขั้นกิจกรรม
1..ครูตั้งประเด็นคาถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเลือกปัญหา.ดังนี้
-.นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไรกั บ .Silence.of.Love.โฆษณาไทยประกั น ชี วิ ต
พ่อเป็นใบ้
-.การเอาพ่อที่เป็นใบ้มาเป็นปมด้อยของตัวเองถูกต้องหรือไม่
-.ความรักของพ่อแม่มีบุญคุณล้นฟ้าหาที่เปรียบไม่ได้
-.การแก้ปมด้อยของตนเองเอาพ่อที่เป็นใบ้มาเป็นปัญหาถูกต้องหรือไม่
-.เขาแก้ปัญหาและหาทางออกถูกวิธีหรือไม่
-.เขาได้ทาหน้าที่ลูกที่ดีต่อพ่ออย่างไร
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2..ครูตั้งประเด็นคาถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเลือกปัญหาต่อ.ดังนี้
-.ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
-.การแก้ปัญหาของนักเรียนหญิงคนนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
-.การแก้ปัญหาของนักเรียนหญิงในบุคคลใดได้รับความเจ็บปวดมากที่สุด
-.การเป็นลูกที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
3..ครูถามนักเรียนตามประเด็นคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย.และวิเคราะห์.ดังนี้
-.ลูกที่ขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจากบิดามารดา.จะมีลักษณะอย่างไร
และสามารถป้องกันมิให้เด็กมีพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร
-.ลูกต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6
ได้อย่างไร
- ลูกควรรังเกียจพ่อแม่ตนเองเป็นคนจน คนพิการ หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ หรือไม่
และควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร
- คุณค่าและข้อคิดคติเตือนใจจากนักเรียนได้ปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ คืออะไรอย่างไร
ให้ยกตัวอย่างประกอบ
- ลูกที่ดีตามความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร.และควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร
-.ในความคิดของนักเรียนในความเป็นพ่อแม่ของลูกๆ.ควรมีลักษณะอย่างไร
4..ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น.7.กลุ่มๆ.ละ 5.-.7.คน.โดยความสมัครใจของนักเรียนเอง
5..ครูและนักเรียนร่วมกัน อภิปรายว่าควรใช้วิธีการใดจึง จะเหมาะสมกับการหาข้อมู ล
เพื่อตอบคาถามที่ต้องการทราบ.เพราะเหตุใด
6..นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบงาน.เรื่อง.การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6
7..นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องไปค้นคว้าหาบทความที่เกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ .6
ตามประเด็นที่กลุ่มของตนเองสนใจมากลุ่มละ.1.บทความ.พร้อมทั้ งร่วมกัน วิเคราะห์ตามประเด็น
ต่อไปนี้
-.ลักษณะลูกที่ดี.ต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร
-.การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่.มีผลต่อตนเอง.ครอบครัว.สังคม.และประเทศชาติ
อย่างไร
-.ข้อคิดที่ได้จากเรื่องดังกล่าวที่สามารถนามาเป็นบทเรียนต่อการเป็นลูกที่ดีตามหลัก
ทิศ 6.ในปัจจุบันได้อย่างไร
8..นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่ม
9..นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการนาเสนอผลการค้นคว้า
ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
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4.3 ขั้นสรุป
1..ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่สงสัย.หรือยังไม่ชัดเจนเพิ่มเติม
2..ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ตั้งใจทางาน
5. สื่อที่ใช้
5.1 ใบความรู้ เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6
5.2.ใบงานที่ 1 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6
5.3.ใบงานที่ 2 เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6
5.4.You.Tube.โฆษณาไทยประกันชีวิต.ตอน.Silence of Love โฆษณาไทยประกันชีวิต.พ่อเป็นใบ้
6. ประเมินผล
6.1 การสังเกต
1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบคาถามของนักเรียน
2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
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ใบความรู้
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
ความหมายของทิศ 6
การอยู่ร่วมกันในสังคม.ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพ
และบทบาทหน้าที่ตนดารงอยู่ .ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด.เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โดยเริ่ม ได้ ตั้งแต่สังคมในระดั บเล็กที่ สุด .คือ ครอบครัว .ผู้ ที่ อยู่ในฐานะพ่ อ .แม่.และลู ก .ต่ างมีห น้ าที่
ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน.พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ได้กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้ในทิศ.6
ทิศ.6.หมายถึง.บุคคลประเภทต่างๆ.ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสัง คม.มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติต่อกันดุจทิศที่อยู่รอบตัว.ประกอบด้วย
1..ทิศเบื้องหน้า (ปุรัตถิมทิศ) ได้แก่ บิดามารดา
2..ทิศเบื้องขวา (ทักษิณทิศ) ได้แก่ ครูอาจารย์
3..ทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิศ) ได้แก่ บุตร ภรรยา
4..ทิศเบื้องซ้าย (อุตตรทิศ) ได้แก่ มิตรสหาย
5..ทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ) ได้แก่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและลูกจ้าง
6..ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) ได้แก่ พระภิกษุ
การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ.6
ในฐานะการเป็น ลูก .ควรปฏิบั ติตนเป็น ลูกที่ ดี .หมายถึง .การปฏิบั ติห น้าที่ข องบุตรต่ อบิด า
มารดา.เนื่องจากบิดามารดานั้นเปรียบเสมือนเป็นทิศเบื้องหน้า.ตามหลักแห่งทิศ.6.บิดามารดาเป็นผู้มี
พระคุณต่อบุตร เพราะบิดามารดาที่ดีจะมีหน้าที่ในการอนุเคราะห์บุตรธิดา.ดังนี้
1. ห้ามปรามจากความชั่ว
2. ให้ตั้งอยู่ในความดี
3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
4. หาคู่ครองที่สมควรให้
5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ตามที่พระพุทธองค์ทรงกาหนดไว้ในทิศ
เบื้องหน้านั้นผลเสียที่จะเกิดขึ้น .คือ.บุตรทั้งหลายจะประพฤติกรรมกิเลส.4.อยู่เป็นนิจ.คือมีลักษณะ
นิสัยไม่เหมาะสมตั้งแต่ยังเล็ก และแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นได้อย่างน้อย.3.ประการ คือ
1..เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ .คื อ .เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ เป็ น เด็ ก หวงของ.ไม่ คิ ด แบ่ ง ปั น สิ่ ง ใดๆ.แม้ กั บ พี่ น้ อ ง
ไม่ ส ามารถแยกแยะว่ า เรื่ อ งใด.ดี -ชั่ ว.ผิ ด -ถู ก .ไม่ รู้ เรื่อ งบุ ญ -บาป.ไม่ เกรงใจแม้ พ่ อ แม่ .ไม่ ก ลั วบาป
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ไม่อดทนต่อคาตักเตือน.ไม่สนใจการเรียน.ในที่สุดก็ปฏิเสธความดีทุกชนิดที่เด็กพึงมี.พึงเป็น.หมดความ
น่ารัก น่าสงสาร ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก
2..แสดงวจีทุจริต .เพราะเหตุที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ.จึงกล่าววจีทุจริตได้ทุกชนิด .นับตั้งแต่พูดเท็จ
พูดหยาบคาย.พูดส่อเสียด.พูดให้ร้ายป้ายสี .ทั้ง นี้เพื่อแก้ตัวให้พ้นผิด .หรือเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัว .
ครอบครัวใดที่มีบุตรชอบแสดงวจีทุจริต.ครอบครัวนั้นจะมีแต่การทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นนิจ
3..ทาผิดศีลเป็ นนิจ .เพราะเหตุที่ เป็นมิจฉาทิฏ ฐิ.บุต รจึง ไม่รู้ว่า .ศีลคื อต้นทุน แห่งความเป็ น
มนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งของตนเอง.และผู้อื่น.เพราะเหตุที่ชอบเอาแต่ใจตน.เด็กประเภทนี้
จึงทาผิดศีลอยู่เป็นนิจ
บุตรหรือเด็กๆ.ที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ.และแสดงพฤติกรรมชั่วทางกาย.วาจา.อยู่เป็นนิจ
เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็กลายเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดี
ดังนั้น .พ่อแม่จึงมีบทบาทสาคัญ .มีหน้าที่.ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการอนุเคราะห์บุตร
เพื่อให้เติบโต.และเป็นคนดีของสังคม.ผู้เป็นลูกพึงปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ .6
ได้ดังนี้
1..ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วดูแลท่านตอบแทน
2..ช่วยทากิจของท่าน
3..ดารงวงศ์สกุล
4..ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
5..เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศให้ท่าน
การตระหนักถึงพระคุณอันย่างใหญ่ของบิดามารดาหลีกเลี่ยงการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม
ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ .6.ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ ของ
สังคมมีความเข้มแข็งก็จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง แล้วตอบคาถาม
กรณีตัวอย่าง.“ครอบครัวลาไย”
ครอบครัวของลาไยเป็นครอบครัวที่ยากจน.พ่อมีอาชีพเก็บของเก่า.ส่วนแม่มีอาชีพขายผัก
ทั้งพ่อและแม่ขยันขันแข็ง.วันเสาร์อาทิตย์ลาไยว่างก็ไปช่วยพ่อเก็บของเก่าที่ตลาด.และช่วยแม่ขายผัก
พ่อแม่ของลาไยพยายามเก็บเงินและหาเงินมาจุนเจือ.จึงทาให้ลาไยต้องช่วยพ่อแม่ประหยัดไปโรงเรียน
ก็ห่อข้าวไปกินเอง.และช่วยแม่ค้าที่โรงเรียนเก็บถ้วยจานล้างเพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษา.ลาไยเป็น
นักเรียนเรียนดีความฝันของเธอต้องเรียนจบปริญญาตรีอยากเป็นครู.พ่อแม่ของลาไยให้การสนับสนุน
ลูก.และพยายามเก็บให้ได้มากเพื่อเป็นทุนการศึกษา.ในที่สุดความฝัน.ของลาไยเป็นความจริงได้ไ ป
สอบชิงทุนเรียนดี.และเธอก็ทา.ได้รับทุนให้เรียนจนจบปริญญาตรี.เมื่อเรียนจบได้เป็นครู.และเลี้ยงดูพ่อ
แม่ให้มีความสุข
1. นักเรียนคิดว่าครอบครัวของลาไยนาหลักทิศ 6 เบื้องต้น มาปฏิบัติอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ผลของการปฏิบัติตามหลักทิศ 6 เบื้องต้น.เป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. หากครอบครัวของลาไยไม่ปฏิบัติตามหลักทิศ 6.เบื้องต้น.นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับครอบครัวของลาไย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. นักเรียนอยากให้ครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ.6
คาชี้แจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลรอบตัวและเสนอปฏิบัติตนตามหลักทิศ.6
ได้แก่ ..................................
ไ
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................

ได้แก่ ..................................
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................

ทิศเบื้องหน้า

ทิศเบื้องขวา

ได้แก่ ..................................
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................
ทิศเบื้องหลัง

ทิศ 6

ทิศเบื้องบน

ได้แก่ ..................................
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................

ทิศเบื้องล่าง

ได้แก่ ..................................
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................

ทิศเบื้องซ้าย

ได้แก่ ..................................
.............................................
วิธีปฏิบัติ ............................
.............................................
............................................

