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ใบกจิกรรม 

เร่ือง  ความประหยดั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
              1.  วเิคราะห์เร่ืองความประหยดัได ้

 2.  บอกประโยชน์ของความประหยดัได ้
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนพิจารณาภาพต่อไปน้ี    แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม 
1.  จากภาพนกัเรียนจะตั้งช่ือเร่ืองวา่อะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  นกัเรียนเกิดความคิดและความรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  ถา้นกัเรียนเป็นบุคคลในครอบครัวน้ีจะตดัสินใจอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 

ปีน้ีขายคงขายไดป้ระมาณ 70,000 บาท  
โดนโรงสีหกัไป  40,000  บาท เหลือแค่
30,000  บาท จะพอใชไ้หมเน่ีย...เฮอ้ 

ถา้เราขายขา้วไดร้าคาดี  จะไดมี้เงินเก็บไว ้ 
เพราะปีหนา้ลูกชายจะเขา้เรียน ปวส.     
ลูกคนเล็กก็จะเขา้เรียนเรียน ปวช. 1..สู้ สู้ 
 

ถา้พอ่กบัแม่ขายขา้วไดเ้งินเราจะขอ
เงินไปซ้ือ……………………….
เพราะเคร่ืองเราเก่าโบราณไปแลว้ 
 



5.  นกัเรียนจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 

 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  ความซ่ือสัตย์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
              1.  วเิคราะห์เร่ืองความซ่ือสัตยไ์ด ้

2.  บอกประโยชน์ของความซ่ือสัตยไ์ด ้
 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี    แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 

 
ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวติของมนุษยไ์ม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มใดองคก์รใดสังคม

ใดสังคมขนาดเล็กหรือสังคมขนาดใหญ่สังคมครอบครัว สังคมท่ีท างาน สังคมการศึกษาแมก้ระทัง่
สังคมประเทศชาติท่ีเป็นสังคมใหญ่ก็ตาม  ซ่ึงหากบุคคลในสังคมใด ๆ  ปราศจากความซ่ือสัตยก์ลุ่ม
องค์กรหรือสังคมนั้นอาจถึงกบัล่มสลายได้และไม่สามารถท่ีจะด าเนินการส่ิงใดต่อไปได้ดงัเช่น
สังคมครอบครัวแมจ้ะเป็นสังคมเล็ก ๆแต่ถา้หากคนในครอบครัวไม่มีความซ่ือสัตยต่์อกนัอาจท าให้
ครอบครัวแตกแยกเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้

การปลูกฝังความซ่ือสัตยจึ์งควรเร่ิมตน้จากครอบครัวอนัเป็นสังคมเล็กๆท่ีมีจ านวนสมาชิก
ไม่ก่ีคนกระทัง่ขยายวงกวา้งต่อไปจนถึงสังคมใหญ่ท่ีมีผูค้นอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมากและถา้หากมี
การปลูกฝังความซ่ือสัตยใ์นทุกสังคมความบาดหมางต่อกนั ความเสียหายและการล่มสลายก็จะไม่
เกิดข้ึนกบัองคก์รหรือสังคมนั้นๆเหมือนครอบครัวน้ี 

ชายชราคนหน่ึงเป็นนกัธุรกิจมีลูกชาย  12 คน  เขาตอ้งการจดัการทุกอยา่งภายในครอบครัว
ให้เรียบร้อยจึงตดัสินใจท่ีจะให้ลูกมาสืบทอดธุรกิจน้ี การท่ีชายชรามีลูกจ านวนมากเขาจึงคิดหาวิธี
ในการคดัเลือกลูกมาสืบทอดกิจการของเขา วนัหน่ึงเขาคิดวิธีท่ีดีท่ีสุดไดจึ้งสั่งให้ลูกชายทั้ง 12 คน 
เขา้พบแลว้แจกเมล็ดดอกไมใ้หลู้กๆ คนละ 1 เมล็ดโดยมีขอ้ตกลงวา่หากใครสามารถปลูกพืชเมล็ดน้ี
ใหง้อกงามจนออกดอกสะพร่ังคนนั้นก็จะไดเ้ป็นผูสื้บทอดมรดก  

เม่ือลูกๆได้เมล็ดพืชมาแลว้ต่างก็น าไปปลูกและดูแลเอาใจใส่ลูกชายคนเล็กเม่ือได้เมล็ด
ดอกไมม้าแลว้จึงน าไปปลูกในกระถางรดน ้ าเอาใจใส่อยา่งดีทุกวนัทุกคืนแต่เมล็ดพืชเมล็ดนั้นก็ยงั
ไม่แตกกลา้สักทีจึงรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ  



เม่ือฤดูร้อนมาถึง ชายชราได้ก าหนดวนัท่ีจะคัดเลือกกระถางดอกไม้ของลูกๆทุกคน                             
ทุกคนต่างอุม้กระถางดอกไมท่ี้ออกดอกบานสะพร่ังอย่างสวยงาม   มาให้ผูเ้ป็นพ่อชม  เพื่อรอการ
คดัเลือก                       

ชายชราเดินตรวจดอกไมท่ี้สวยงามใน มือของลูกทุกคน  ดว้ยสีหนา้ท่ีไม่มีแววยินดีแมแ้ต่
น้อยแกเดินตรวจจากลูกชายคนโตมาจนถึงคนท่ี 11 โดยมิไดห้ยุดเลยแต่เม่ือเดินมาถึงลูกชายคน
สุดทอ้งซ่ึงยืนถือกระถางเปล่าท่ีไม่มีทั้งตน้ไมแ้ละดอกไมช้ายชราจึง หยุดอยู่ตรงนั้นลูกชายน ้ าตา
ไหลพรากและกล่าวกบับิดาอยา่งส านึกผิดตรงไปตรงมาวา่ “พ่อครับผมไม่มีดอกไมส้ดท่ีจะมอบให้
พ่อ” ชายชราพูดอย่างยินดีว่า “ลูกเอ๋ยส่ิงท่ีเจา้มอบให้พ่อนั้นมีค่ามากกว่าดอกไมส้ดมากมายนกั” 
“อะไรนะครับ” ลูกชายคนเล็กถามดว้ยความสงสัย “ก็ความซ่ือสัตยไ์งล่ะ” ชายชราเฉลยแลว้ชายชรา
จึงเปิดเผยต่อลูกๆ ว่าเมล็ดพืชท่ีตนแจกให้แก่ลูกๆนั้นเป็นเมล็ดพืชท่ีตนน าไปคัว่จนสุกแลว้ดงันั้น
มนัจะงอกเป็นตน้ไมผ้ลิดอกสวยงามไม่ไดต้น้ไมท่ี้เห็นสวยงามนั้นลว้นเป็นเมล็ดพืชจากท่ีอ่ืนไม่ใช่
เมล็ดพืชท่ีผูเ้ป็นพอ่แจกใหด้อกไมพ้วกนั้นเป็นสักขีพยานยนืยนัความไม่ซ่ือตรงของพวกเขา สุดทา้ย
ชายชราจึงกล่าวอบรมลูกข้ึนวา่ “ขอให้ลูกๆจงเป็นคนซ่ือตรงเถิดความซ่ือตรงเป็นคุณสมบติัอนัล ้ า
ค่าท่ีสามารถเป็นเกราะก าบงัเราจากส่ิงชั่วร้ายได้”จากเร่ืองน้ีเป็นการสอนลูกให้มีความซ่ือตรง
ซ่ือสัตยต์ั้งแต่อยู่ในครอบครัวพ่อสอนลูกให้มีความซ่ือสัตยไ์ม่ให้มีความโลภอยากไดใ้นทรัพยสิ์น
เงินทองท่ีเป็นส่ิงล่อใจโดยพ่อมีวิธีสอนลูกดว้ยการให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงใชเ้หตุการณ์จริง
มาสอนลูกใหเ้ห็นประโยชน์และโทษของการไม่ซ่ือสัตยว์า่มีผลท่ีไดรั้บแตกต่างกนั 

วิธีสอนลูกให้ซ่ือสัตย์   พ่อแม่ควรปลูกฝังความซ่ือสัตยใ์ห้ลูก   ตั้งแต่ลูกยงัเล็กโดยพ่อแม่
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ในเร่ืองความซ่ือสัตย ์เช่น ซ่ือสัตยต่์อครอบครัวต่อการท างาน ฯลฯ   พ่อแม่
ตอ้งสอนลูกใหพ้ิจารณาประโยชน์ของความซ่ือสัตย ์   และโทษของความไม่ซ่ือสัตยว์า่เป็นอยา่งไร   
ถา้หากเป็นไปได้               พ่อแม่ตอ้งยกตวัอยา่งท่ีดี  ในการซ่ือสัตย ์และตวัอยา่งท่ีไม่ดี ในการไม่
ซ่ือสัตย ์ ให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรม                  ลูกจะไดนึ้กภาพออก  ในเวลาท่ีคิดจะท าทุจริต  ซ่ึงการ
สอนลูกใหซ่ื้อสัตยน์ั้น พ่อแม่ควรหมัน่สอนลูกบ่อยๆเพื่อให้ติดเป็นนิสัย   เกิดเป็นความเคยชินและ
ไม่กลา้ท่ีจะละเลยความซ่ือสัตย ์  อนัจะน าความทุกข์                  ความเดือดร้อนให้เกิดแก่ตนเอง  
แก่ผูอ่ื้นหรือแก่สังคม  นาฬิกาท่ีไม่เท่ียงตรงแมเ้พียงเรือนเดียวย่อมท าให้การนดัหมายผิดพลาด
เสียหายได้ฉนัใด   คนท่ีไม่ซ่ือตรงแมมี้เพียงคนเดียว  ย่อมท าให้หมู่คณะวอดวาย                ไดฉ้ัน
นั้น 
 
 
 
 
 



 ค าถาม 
1.  จากภาพนกัเรียนจะตั้งช่ือเร่ืองวา่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
 
 
2.  นกัเรียนคิดวา่เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
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ใบกจิกรรม 
เร่ือง  จิตอาสา 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
              1. วเิคราะห์เร่ืองการมีจิตอาสาได ้
 2.  บอกประโยชน์ของการมีจิตอาสาได ้
 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี    แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
           จิตเป็นสาธารณะ  หมายถึง  ผูท่ี้มีจิตอนับริสุทธ์ิ ไม่มีกิเลสเจือปน  เป็นผูใ้ห้และผูอ้าสา
ช่วยเหลือ  สังคม  รู้จกัแบ่งปัน  เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อท าประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น  เห็น
อก  เห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษยแ์ละผูท่ี้มีความเดือดร้อน  มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา   ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา   หรือร่วม
สร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
          ผูท่ี้จะเสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อช่วยเหลือสังคม  และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั  ผูท่ี้จะมีจิตเป็น
สาธารณะไดน้ั้น  ตอ้งมีคุณธรรม ประจ ากาย วาจา ใจ  คือ พรหมวิหาร 4  ซ่ึงเป็นค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจา้  มีดงัน้ี 
        1.  เมตตา  คือ ความรัก  ปรารถนาดีตอ้งการใหทุ้กชีวติ  ทุกวญิญาณมีความสุข 
        2.  กรุณา   คือ ความสงสาร คิดช่วยเหลือใหทุ้กชีวติทุกวญิญาณ  พน้ทุกข ์
        3.  มุทิตา   คือ ความพลอยยนิดี  ดีใจดว้ยเม่ือทุกคนทุกชีวติ  ทุกวญิญาณไดดี้มีสุข 
        4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย  วางตวั  วางใจเป็นกลาง  ไม่มีความล าเอียง 

จิตอาสา..ต้องมีความรักมนุษยชาติตามหลกัพรหมวหิาร 4  และสังคหวตัถุ 4 

            “จิตอาสา”คืออะไรสมยัก่อน ไดย้นิแต่ค าวา่ "อาสาสมคัร" พอมาสมยัน้ี...มีค  าวา่ “จิตอาสา” 
เม่ือกล่าวถึง “อาสาสมคัร”จะมีอีกค าหน่ึงท่ีมกัจะถูกกล่าวถึงควบคู่กนัเสมอ นัน่คือ ค าวา่“จิตอาสา” 
             ท่ีน้ีมาดูกนัวา่ค าสองค าน้ี มีความส าคญัและความหมายแตกต่างกนัอยา่งไร 

http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2011/11/24/entry-1


              อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึง ผูท่ี้สมคัรใจและอาสาเขา้มาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ
ท างาน               ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน 
แกปั้ญหาเพื่อพฒันาสังคม              โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงิน หรือส่ิงอ่ืนใด ผลตอบแทนท่ี
อาสาสมคัรไดรั้บ  คือ ความสุข                            ความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
              คุณลักษณะของอาสาสมัคร  คือ มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท า                           
(ตามพรสวรรค์/ความสนใจ) มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล         กลุ่มบุคคล และส่วนรวม  ไม่หวงัรางวลั หรือผลตอบแทน เป็นเงินทอง และไม่ใช่ ภาระ
งานท่ีตอ้งท าตามหนา้ท่ี ในดา้นสภาวะจิตใจของบุคคลท่ีจะเป็นอาสาสมคัรนั้น ตอ้งมีความรักความ
ปรารถนาท่ีจะให ้และมีจิตใจท่ีจะท าความดี เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รวมถึงยอมเสียสละเวลา 
โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใดๆ 
              จิตอาสา (Volunteer Spirit)  
              จิตอาสา  หมายถึง จิตแห่งการใหค้วามดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย ์โดยเต็มใจ สมคัรใจ อ่ิม
ใจ ซาบซ้ึงใจ ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละเวลา  แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ใน
การท ากิจกรรม หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสุขท่ีได้
ช่วยเหลือผูอ่ื้น                เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดาย  เม่ือพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุข  เม่ือได้ท าความดี และเห็นน ้ าตาเปล่ียนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเป่ียมด้วย 
"บุญ" คือความสงบเยน็ และพลงัแห่งความดี อีกทั้งยงัช่วยลด "อตัตา" หรือความเป็นตวัเป็นตนของ
ตนเองลงไดบ้า้ง 
            กระบวนการสร้างจิตอาสา ประกอบดว้ย   การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคญัของจิต
อาสา                การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้ และการติดต่อส่ือสาร   การสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
              คุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา  คือ มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม การท างานทุกอยา่งเป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจ ไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปของอามิสสินจา้ง หรือรางวลั ตลอดจนการอุทิศกาย 
ก าลงัใจ และเวลาใหแ้ก่ส่วนรวมส่ิงท่ีอาสาสมคัรพึงมี และถือปฏิบติั  คือ   มีความรักมนุษยชาติ ตาม
หลกัพรหมวหิาร 4 และสังคหวตัถุ 4 
            หลกัพรหมวิหาร 4   ประกอบดว้ย    เมตตา : ความรัก ความปรารถนาดีให้ผูอ่ื้นมีความสุข                  
กรุณา : ความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข์    มุทิตา : ยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีสุข   และ อุเบกขา : 
วางเฉย                ไม่ล าเอียง  
            สังคหวตัถุ 4    ประกอบดว้ย   ทาน : การให้ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่    ปิยวาจา : กล่าวดว้ยวาจาท่ี
ซาบซ้ึง สุภาพอ่อนหวาน   อตัถจริยา : ท าดี ประพฤติดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  และ 
สมานตัตตา : ท าตวัเสมอตน้ เสมอปลาย    



           นอกจากน้ี อาสาสมัคร ควรจะต้องมีการส่ือสารท่ีดี   มีมโนกรรม   คิดดี   คิดทางบวก 
(Positive thinking)   มีวจีกรรม   (ปิยวาจา)  ฝึกขอบคุณ ฝึกแสดงความยินดี ฝึกให้ก าลงัใจ และฝึก
ช่ืนชมผูท่ี้มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ 
ขอบคุณขอ้มูลอา้งอิง จากบทความ สร้างจิตส านึกให้ "อาสาสมคัร กศน." โดย จารุณี    แกว้ประภา กศน.เมือง

พะเยา           จาก:  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=767201 
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2.  บอกประโยชน์ของการมีความสุภาพ มีสัมมาคาราวะ การไหวไ้ด ้
 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี    แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้

              ความสุภาพ เป็นเคร่ืองหมายแสดงว่าผูน้ั้นได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและเป็นคนมี

วฒันธรรม คนท่ีมีความสุภาพยอ่มไม่กล่าวร้าย หวัเราะเยาะเยย้หรือนินทาผูอ่ื้นลบัหลงั ความสุภาพ

เป็นบ่อเกิดของมิตรภาพท่ีแทจ้ริงและมิตรภาพท่ีถาวร 

   การไหว ้เป็นมารยาทไทยท่ีเป็นสืบทอดกนัมาช้านาน   การไหวเ้ป็นการแสดงถึงความมี
สัมมาคารวะ และการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทกัทาย  
การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองขา้งประณม น้ิวชิดกนั ปลายน้ิวจรดกนั   
ยกมือข้ึนในระดบั   ต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเม่ือมีผูท้  าความเคารพดว้ยการไหว ้ให้ท าการ
รับไหวทุ้กคร้ัง การรับไหวใ้ชป้ระณมมือแค่อก แลว้ยกข้ึนเล็กนอ้ย กม้ศีรษะ 

ค าท่ีมกักล่าวเม่ือไหวท้กัทายหรือลาคือ "สวสัดี" มาจากค า "สฺวสฺติ" ในภาษาสันสกฤต 
แปลวา่ ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรืองหรือความปลอดภยั พระยาอุปกิตศิลปสาร(น่ิม กาญจนาชีวะ) 
ริเร่ิมใช ้มีความหมายเชิงอ านวยพรใหเ้จริญรุ่งเรือง    

 การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วยกิริยา 2 ส่วน คือ การประนมมือและการไหว ้                                                  
การประนมมือ(อญัชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือให้น้ิวมือทั้งสองขา้งชิดกนั ฝ่า
มือทั้งสองประกบเสมอกนัแนบหวา่งอก ปลายน้ิวเฉียงข้ึนพอประมาณ แขนแนบตวัไม่กางศอก ทั้ง
ชายและหญิงปฏิบติัเหมือนกนั การประนมมือน้ีใชใ้นการสวดมนต ์ฟังพระสวดมนต ์ฟังพระธรรม
เทศนา ขณะสนทนากบัพระสงฆ ์รับพรจากผูใ้หญ่ แสดงความเคารพผูเ้สมอกนั และรับความเคารพ
จากผูอ่้อนอาวโุสกวา่เป็นตน้การไหว ้(วนัทา) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือแลว้ยก
มือทั้งสองข้ึนจรดใบหน้าให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง การไหวแ้บบไทย แบ่ง
ออกเป็น 4แบบ ตามระดบัของบุคคล                                                                                                                  

        ระดบัท่ี 1 การไหวพ้ระ ไดแ้ก่ การไหวพ้ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รวมทั้งปูชนียวตัถุ           
ปูชนียสถาน ท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ในกรณีท่ีไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได ้โดย



ประนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงให้หวัแม่มือจรดระหวา่งคิ้ว ปลายน้ิวแนบส่วนบนของ
หนา้ผาก   

      ระดบัท่ี 2 การไหวผู้มี้พระคุณและผูอ้าวโุส ไดแ้ก่ ปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย ์และผู ้
ท่ีเราเคารพนบัถือ โดยประนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดปลายจมูก ปลาย
น้ิวแนบระหวา่งคิ้ว 

       ระดบัท่ี 3 การไหวบุ้คคลทัว่ ๆ ไป ท่ีเคารพนับถือหรือผูมี้อาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย โดย
ประนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดปลายคาง ปลายน้ิวแนบปลายจมูก 

         ระดับท่ี 4 การไหวผู้เ้สมอกัน ไม่ต้องยกมือท่ีประณมข้ึนจรดหน้า เพียงแต่ยกมือท่ี
ประณมข้ึนนิดหน่อย ประนมมือใหป้ลายน้ิวช้ีจรดปลายจมูก ไม่ตอ้งกม้ศีรษะ หรือกม้ศีรษะพองาม 
โดยไม่ตอ้งคอ้มตวั เม่ือมีผูท้  าความเคารพดว้ยการไหว ้ตอ้งรับไหวทุ้กคร้ัง การรับไหวใ้ชป้ระณมมือ
แค่อก แลว้ยกข้ึนเล็กนอ้ย กม้ศีรษะ 
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ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้                                                                                     

วยัรุ่นกบัสัมมาคารวะ                                                                                                                                                                 

             สัมมา แปลวา่ ถูกตอ้ง คารวะ คือ เคารพ ค าวา่ สัมมาคารวะ คือความเคารพท่ีถูกตอ้ง ค าวา่ 

เคารพ นั้นไม่ไดห้มายถึงกราบๆ ไหว้ๆ  แต่หมายความว่ามีปัญญามากจนกระทัง่แลเห็นคุณงาม

ความดีท่ีมีอยู่ในตวัผูอ่ื้นได้อย่างชัดเจนเหมือนนักเคมีท่ีเขามองเห็นคุณสมบติัของแร่ธาตุของ

โลหะต่างๆ อยา่งชดัเจน แลว้เขาก็สามารถน าแร่ธาตุต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในการท างานของเขา

ได ้

 

 

 

 

 

และ ค าวา่ “ วยัรุ่น” นั้นก็หมายถึงวา่ วยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม จึงนบัวา่เป็นวกิฤติช่วงหน่ึงของชีวติ เน่ืองจากเป็นช่วงต่อของวยัเด็กและผูใ้หญ่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในระยะตน้ของวยัจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายเกิดข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะมีผล
ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นดว้ยกนัเอง และบุคคลรอบขา้ง หากกระบวนการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด จะช่วยให้วยัรุ่นสามารถปรับตัว ได้อย่าง
เหมาะสมบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเป็นทั้งแรงผลกัดนัและแรงกระตุน้ให้พฒันาการ
ดา้นอ่ืนๆ เป็นไปดว้ยดี                                                                                   มารยาทเป็นคุณลกัษณะ
ประจ าตวัของบุคคล ไดแ้ก่ การสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ความมีวินยัและพฤติกรรมต่าง ๆ 
ท่ีปรากฏแก่สายตาของผูอ่ื้นนกัธุรกิจท่ีดี นอกจากจะมีความสามารถในเชิงธุรกิจแลว้ยงัตอ้งรู้จกัรักษา



กิริยามารยาท และจะตอ้งรู้จกัการสมาคมกบัผูอ่ื้น จึงจะเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์ เพิ่มความสนใจให้กบัผู ้
พบเห็นจึงนบัไดว้า่เขาผูน้ั้นเป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ ในการด าเนินธุรกิจในชีวติประจ าวนั 

            มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบติั หรือการแสดงวาจา ภาษา ท่าทาง และพฤติกรรม
ต่าง ๆ 
ออกมาใหป้รากฏแก่สายตาของผูอ่ื้นคนทัว่ ๆ ไปจะมีมารยาทดีมาก หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการฝึกอบรม
ของแต่ละครอบครัว บุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้วา่คนคนนั้นมีความสุภาพ อ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ และมีระเบียบวนิยัเพียงใดมารยาทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มารยาทโดยทัว่ไป และ
มารยาทตามกาลเทศะ 
 
มารยาทโดยทัว่ไป 
การมีมารยาทเป็นเร่ืองส าคญัของมนุษยท่ี์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกนั เป็นการแสดงความเคารพให้
เกียรติ 
กนั คนไทยปัจจุบนัมกัเรียกตนเองว่า เป็นคนยุคใหม่ และชอบท าอะไรแบบง่าย ๆ ถือเอาความ
สะดวกสบาย 
เป็นหลกัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในบางคร้ังจึงกลายเป็นคนไดม้ารยาทไปโดยไม่ตั้งใจ การให้
เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยงัเป็นส่ิงส าคญัต่อเยาวชนไทยเป็นอยา่งยิง่ 
มารยาทโดยทัว่ไปท่ีควรทราบมีดงัน้ี 
       1. การแต่งกายใหเ้รียบร้อย การแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมาะสมกบัเวลา และสถานท่ีถือวา่เป็นผูมี้ 
วฒันธรรม และจะไดรั้บความเกรงใจจากผูพ้บเห็น 
      2. การส ารวมกิริยาท่าทาง และค าพูด การอยูต่่อหนา้ผูอ่ื้นตอ้งส ารวมเร่ืองการพูดไม่พูดค าหยาบ
คาย 
ตลกคะนอง เอะอะ แสดงกิริยาท่าทางให้สบเสง่ียมเป็นการเคารพสถานท่ี และรักษาบุคลิกของตน
ใหดู้ดีใน 
สายตาของคนอ่ืน 
      3. การรู้จกัเกรงใจ ไม่ถือวสิาสะการเกรงใจ คือ การรู้จกัระวงัความรู้สึกของคนอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



 
ค าถาม 

 

 

 

 

 

 

1. จากภาพนกัเรียนคิดวา่เป็นมารยาทเก่ียวกบัอะไร  จงอธิบาย
..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

2. นกัเรียนจงแสดงความคิดเห็นของการแต่งกายไม่สุภาพมีผลเสียอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.พฤติกรรมจากภาพ นกัเรียนจงแสดงความคิดเห็นวา่เป็นอยา่งไรจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.นกัเรียนจงยกตวัอยา่งการแต่งกายท่ีถูกกาลเทศะ ในการไปงานพิธีการต่างๆอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.นกัเรียนคิดวา่วยัรุ่นขาดสัมมาคารวะเพราะสาเหตุใดและจะมีวธีิการแกไ้ขพฤติกรรมวยัรุ่นอยา่งไร                   
จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



ใบกจิกรรม 
เร่ือง  ละเว้นจากอบายมุข 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
1.   วเิคราะห์ผลเสียจากการยุง่เก่ียวกบัอบายมุขได ้
2.   บอกประโยชน์ของการปฏิบติัตนห่างไกลจากอบายมุขได ้

 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี   แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้
เผยคนไทยเสียเงินให้อบายมุขปีละ  5.5  แสนล้านครอบครัวแค่  25% ไม่ยุ่งเลย  

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

ร่วมกบัสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  จดัประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ปี 2553   สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและ
ครอบครัว หาวิทยาลยัมหิดล   กล่าวว่า  แต่ละปีคนไทยสูญเสียเงินกบัอบายมุข ประกอบดว้ย สุรา 
การพนนั และหวยใตดิ้นสูงถึง 550,000 ล้านบาทต่อปี  มีครอบครัวไทย 16.2%   เก่ียวขอ้งกบั
อบายมุขทั้ง  3 อยา่งมี 29.5%  ด่ืมสุราและเล่นหวยใตดิ้น  นอกจากน้ีพบว่าครอบครัวไทย  67%  
แทบไม่เคยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั 58% ไม่เคยออกก าลงักายร่วมกนั 20% ไม่เคย
กล่าวค าขอโทษและขอบคุณต่อกนั ซ่ึงเหล่าน้ีอาจเหมือนเส้นผมบงัภูเขา  ทั้งท่ีเป็นเร่ืองควรท า  มี
ครอบครัวไทย 25%  หรือ 4.5 ลา้นครอบครัวเท่านั้นท่ีปลอดอบายมุขโดยส้ินเชิง 
แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ 
1.  จากเร่ืองท่ีอ่านนกัเรียนจะตั้งช่ือเร่ืองวา่อะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  เก่ียวขอ้งกบัหลกัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  เม่ือนกัเรียนอ่านบทความน้ีแลว้เกิดความคิดและความรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  นกัเรียนไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน
............................................................................................................................................................. 



5.  นกัเรียนจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไร

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



ใบกจิกรรม 
เร่ือง  ความมีวนัิย 

  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   เพื่อ 
           1. แสดงความคิดเห็นการมีวนิยัต่อตนเองและสังคมได ้                                                                                                      

2.  ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี    แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ 
 

โรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่น เด็กชั้นประถม 1 – 6 ส่วนใหญ่มกัจะเดินไปโรงเรียน โดยจะมี
การรวมตวักนัตามจุดต่างๆ เดินแถวไปโรงเรียน โดยจะมี “ซิลเวอร์ซงั” ซ่ึงเป็นผูสู้งอายใุนชุมชนท่ี
เกษียณอายแุลว้ จะมาคอยท าหนา้ท่ีดูแลและรักษาความปลอดภยัใหเ้ด็กนกัเรียนทั้งขาไปและขา
กลบัเด็กจะใส่หมวกสีเหลือง เพราะเป็นสีท่ีเห็นไดช้ดัเจน เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
ผูใ้หญ่จะสังเกตไดง่้าย และสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้

ตอนเชา้ก่อนเขา้ห้องเรียน เด็กจะเปล่ียนรองเทา้เป็นแบบเดียวกนัและเก็บใหเ้ป็นระเบียบ 
เพื่อความสะอาดของห้องเรียน และไม่ตอ้งการใหมี้ความแตกต่างของรองเทา้ท่ีอาจจะมีทั้งราคาถูก
และราคาแพง 
เด็กนกัเรียนจะไม่มีการพกเงินไปโรงเรียน เพราะท่ีโรงเรียนจะไม่มีร้านขายของ ไม่มีตูข้ายอตัโนมติั 
ทุกเชา้ก่อนเร่ิมเรียน จะมีการตรวจเช็กวา่ นกัเรียนพกผา้เช็ดหนา้และกระดาษทิชชูมาหรือไม่ เพื่อ
การรักษาความสะอาดและสุขอนามยั ถา้ลืมจะถูกหกัคะแนน และมีผา้เช็ดหนา้ส ารองใหย้มื และจะ
มีการซกัถามวา่ มีใครไม่สบายหรือไม่ ถา้มีก็ตอ้งใชผ้า้ปิดปาก ดูแลตวัเอง ไม่ใหแ้พร่ไปยงั
เพื่อน และทุกคนก็จะมีการติดป้ายช่ือนกัเรียนท่ีหลงัห้องเรียน จะมีกระดาษเขียนเป้าหมายของเด็กๆ 
ปิดไวเ้พื่อเตือนใหป้ฏิบติัตนตามเป้าหมายท่ีใหไ้ว ้เช่น ผมจะไม่มีสายอีก หนูจะยกมือตอบค าถามให้
บ่อยข้ึน 

เด็กนกัเรียนจะมีการเปล่ียนท่ีนัง่กนัทุก 1 เดือน หรือ ทุก 3 เดือน โดยให้เด็กผูช้ายอกไปยนื
รอนอกห้อง แลว้ให้เด็กผูห้ญิงจดัโตะ๊และเลือกท่ีนัง่ก่อน แลว้จึงใหเ้ด็กผูช้ายเขามาเลือกท่ีนัง่ โดย
ไม่รู้วา่จะไดน้ัง่คู่กบัใคร เป็นการท าความรู้จกักนั เรียนรู้ ปรับตวั สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและความ
สามคัคีกบัเพื่อนนกัเรียน 
การเรียนการสอนของประเทศญ่ีปุ่น 

-  มกัจะเนน้การเรียนนอกหอ้งเรียน เพื่อเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
                       -  ในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น เด็กจะลุกข้ึนมาอ่านคนละประโยคเอง ไม่มีการช้ีหรือ
บงัคบั 



                      -  การเรียนมกัจะปล่อยใหเ้ด็กไดท้  าอะไรไดอ้ยา่งอิสระ เรียนดว้ยความสุข สนุก 
                      - ครูจะไม่มีการดุ หรือต่อวา่นกัเรียนท่ีคุยกนัในหอ้งเรียน เด็กนกัเรียนจะมีความ
ตั้งใจในการเรียน แยง่กนัตอบ แข่งขนักนัอยา่งเตม็ท่ี เด็กท่ีตอบจะไดติ้ดป้ายช่ือข้ึนบนกระดาน 
                      - วชิาดนตรีท าให้เด็กๆ มีจิตใจท่ีอ่อนโยน โรงเรียนก็จะจดัใหมี้การเรียนการสอน
วชิาดนตรี 
                     -   ครูจะให้เด็กเป็นคนคิดเอง วา่จะตอ้งท าอะไร ตดัสินใจเองวา่ เร่ืองน้ีควรท า เร่ืองนั้น
ตอ้ง 
ท าอยา่งไร 
เร่ืองอาหารการกิน 
  -   หอ้งครัวจะมีการรักษาสะอาดอยา่งมาก ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเขา้ไป เด็ก

จะถูกฝึกใหส้ัมผสัรสชาติอาหารต่างๆ ใหม้ากๆ เด็กจะถูกเปล่ียนจากอาหารท่ีไม่ชอบ ใหช้อบมาก

ข้ึน โดยจะมีการท าเป็นช้ินเล็กๆ หรือบด หรือโดยการผสมกบัอาหารท่ีชอบแม่ครัวจะน าตวัอยา่ง

อาหารมาใหช้ม ซ่ึงอาหารจะผา่นการจดัจากทีมโภชนาการ เด็กๆ จะไดส้ารอาหารครบถว้นทั้ง ขา้ว 

ผกั เน้ือ ปลา และนม    เด็กจะเป็นคนตกัอาหารดว้ยตนอง หลงัจากท่ีท าความเคารพขอบคุณอาหาร

แลว้ ถา้อาหารท่ีรับมามากเกินไป สามารถน ากลบัไปคืน ไม่มีการกินเหลือ เป็นการสร้างนิสัยการ

รู้จกัความพอดี 

                    -  หลงัจากทานอาหารเสร็จ ทุกคนจะช่วยกนัเก็บภาชนะใหเ้รียบร้อย เก็บพบักล่องนม
เพื่อน าไปรีไซเคิล (Recycle) ช่วยกนัท าความสะอาด เก็บกวาดหอ้งเรียน แยกขยะเปียกแหง้ รี
ไซเคิล ดงันั้น นิสัยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ จะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก 
                    -   หลงัอาหาร ก็จะเป็นเวลาเล่น เด็กๆ จะเรียน 2 ชัว่โมง และจะไดพ้กั 15 นาที เด็ก
เล็กๆ จะใส่หมวกสีแดง เพื่อใหเ้ด็กโตระมดัระวงัความปลอดภยั 
 - ในวชิาพลศึกษา เด็กๆ จะตอ้งน าอุปกรณ์ออกมาเอง เม่ือเรียนเสร็จก็จะตอ้งเก็บอุปกรณ์ เพื่อสร้าง
นิสัยการเสียสละเพื่อส่วนรวม การเล่นก็จะใหเ้ด็กไดมี้การวางแผน เพื่อท่ีจะก าหนดวา่ จะชนะ
อยา่งไร 
ก่อนจะเลิกเรียน 
                  -  จะมีการประชุมกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีผา่นมา 1 วนั ส่ิงท่ีดี ท่ีเพื่อนท าให้ 
ก็จะมีการชมเชย ส่ิงใดท่ีผดิพลาด ก็จะน ากลบัไปแกไ้ข คุณครูก็จะช่วยสรุปวา่ ใหเ้ด็กทุกคน ท าดีทุก
วนั 
                  -  ก่อนกลบับา้นก็จะมีเสียงตามสาย จากนกัเรียนรุ่นพี่ จะกล่าวค าล าลา และย  ้าเตือนวา่
เร่ืองของพรุ่งน้ี อยา่ลืมท าตามเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้อยา่ลืมของ และดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 



ส่ิงท่ีดี น่าน าไปประยกุตใ์ชก้็ คือ... 
                  - คนญ่ีปุ่นจะเนน้เร่ืองอนามยัส่วนบุคคล ในการใชผ้า้ปิดปาก เม่ือรู้วา่ ตนเองไม่สบาย ก็
ตอ้งไม่แพร่เช้ือโรค โดยการใชผ้า้ปิดปาก 
- ความสะอาดและความเป็นระเบียบ ท่ีถูกฝึกกนัมาตั้งแต่เด็ก ท าใหม้องไปทางไหนในประเทศ
ญ่ีปุ่นก็จะมีแต่ความสะอาดตา และทุกคนจะใหค้วามร่วมมือในการรักษาความสะอาด 
                  -  คนญ่ีปุ่นจะมีความรับผดิชอบอาหารของตนเอง ไม่กินเหลือทิ้ง โดยอาหารแต่ละม้ือจะ
เนน้คุณค่าสารอาหาร แคลอร่ี และแม่ครัวจะตอ้งมีใบอนุญาต โดยหลายๆ อาชีพของคนญ่ีปุ่นมกัจะ
ตอ้งมีการออกใบอนุญาต    (ท่ีมา  :  
http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2012/08/19/entry-1) 
 
ค าถาม 
1.  จากเร่ืองท่ีอ่านนกัเรียนจะตั้งช่ือเร่ืองวา่อะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  เร่ืองน้ีนกัเรียนคิดวา่เก่ียวขอ้งกบัความมีวนิยัดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  นกัเรียนเกิดความคิดและความรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2012/08/19/entry-1X


 
ใบกจิกรรมที ่2.1.2 

          เร่ือง  ความมีวนัิย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์เร่ือง   ความมีวนิยัในตนเองได ้
               2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีวนิยักบัการไม่มีวนิยั 
 
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนพิจาณาภาพต่อไปน้ีแลว้ แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดใหค้นไทยกบัการซ้ือ
โทรศพัทมื์อ 
       
 

 
ค าถาม 
1.  จากภาพนกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนจงเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 
............................................................................................................................................................. 
3.  นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  นกัเรียนจะมีวธีิแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5. นกัเรียนมีวธีิการสร้างวนิยัใหค้นไทยอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 

คนไทยรอบัตรเข้าชมภาพยนตร์เร่ืองนเรศวรคนไทยกับการซือ้โทรศัพท์มอืถอื 

คนญี่ปุ่นกบัการรับของตอนเกดิสึนามิ



คนญี่ปุ่นรอบตัรเข้าชมภาพยนตร์



 
ใบกจิกรรม 

เร่ือง   ความรับผดิชอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  เพื่อ 
       1.  ใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเร่ืองความรับผดิชอบ 
       2. ใหเ้ห็นความส าคญัของความรับผดิชอบ 
       3.  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
 
              สถานการณ์ปัญหาเด็กในสังคมไทยนบัวนัจะรุนแรงมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ี
แข่งขนักนัอยา่งเสรี ต่อสู้กนัทางการตลาด กระตุน้และเร่งเร้าใหผู้ค้นนิยมการบริโภคผา่นส่ือ
เทคโนโลยต่ีางๆ รวมทั้งวฒันธรรมในยคุโลกาภิวตัน์ท าใหโ้ครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ ตน้ทุน
ทางสังคม ศาสนา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมไทย ท่ีเป็นเอกลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นความเป็นตวัตน
ของไทยถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงจึงไดรั้บการหล่อ
หลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบน
เส่ียงต่อการท าผิดกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม มีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค ์ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ในเร่ืองความรับผดิชอบ ขาดระเบียบวนิยั ความขยนัหมัน่เพียรและความซ่ือสัตย ์ พอ่ แม่ ผูป้กครอง
ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน สถาบนัครอบครัวเปล่ียนแปลงไปตามโลกาภิวตัน์ท าให้
ความสัมพนัธ์ของครอบครัวลดนอ้ยลง ขาดการเอาใจใส่และละเลยในการปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทยใหก้บัเยาวชนเหล่าน้ีเป็น
สาเหตุท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบนั 

          การศึกษามีหนา้ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนในชาติปลูกฝังและสร้างความ
รับผดิชอบ ใหเ้กิดข้ึนกบัเยาวชนดว้ยกระบวนการทางการศึกษาเพื่อลดปัญหาและเพิ่มความสุขให้
เกิดข้ึนในสังคม การศึกษามีบทบาทในการพฒันาเด็กและเยาวชน 6 บทบาท ไดแ้ก่ 

1.      การบงัคบั ควบคุม (Custodial Function) เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่อยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ์
ของสังคมโดยใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัไปตามความแตกต่างของวยั 

2.      การสร้างเอกลกัษณ์ประจ าชาติ (Creating a national identity Function) การศึกษาตอ้ง
พฒันาใหเ้ยาวชนเกิดความรู้สึกและประสบการณ์ร่วม เพื่อท าใหเ้กิดความผกูพนั ความรู้สึกเป็น
เจา้ของและรับผดิชอบต่อประเทศชาติ 

3.    การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ ( The shilling Function) ใหค้วามส าคญักบั
ทกัษะการด ารงชีวติ การพฒันาทกัษะการท างานเพื่อการท างานตามความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจ 

4.      การสร้างและคดัสรรคุณภาพของคน (The credentialing Function) เพื่อตอบสนองต่อ
การเขา้สู่ต าแหน่งงานและสถานภาพทางสังคม 



5.      การคดัสรรความรู้ จดัระบบองคค์วามรู้ (Knowledge Function) คือการพิจารณาคดัสรร
ความรู้ของสังคมมาสร้างเป็นหลกัสูตร 

6.     การถ่ายทอดความรู้ของสังคม ( The selecting organizing and transmitting of public) 

ดงันั้น การศึกษาจึงมีพลงัในตวัเองท่ีจะสร้างสรรคแ์ละก าหนดบทบาทการพฒันา เด็ก และ
เยาวชน ดว้ยกระบวนการการบงัคบัควบคุม การสร้างเอกลกัษณ์ประจ าชาติ การพฒันาทกัษะท่ี
จ าเป็นในการด ารงชีวติ การสร้างและคดัสรรคุณภาพของคน การจดัองคค์วามรู้ และการถ่ายทอด
ทางสังคม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน คนในชาติ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

การท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กนั้น  ตอ้งมุ่งให้เด็กสามารถควบคุมตนเองและรู้จกั
ปกครองตนเองได้  สถานศึกษาตอ้งมีกระบวนการในการสอนทกัษะทางสังคม  และพฤติกรรม
ให้แก่ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  ตอ้งปลูกฝังแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งให้แก่ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีการ
ปรับตวัท่ีดี  และตอ้งดูแล ป้องกนั ควบคุมและแก้ไข พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของผูเ้รียน ด้วย กฎ 
ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพท่ีดีของผูเ้รียน  ให้ควบคุมตนเอง
และปฏิบติัตามกฎระเบียบ กติกาของสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม  ซ่ึงจะช่วยให้ลดปัญหาในดา้นความ
ประพฤติของผูเ้รียนได ้

ความรับผิดชอบ เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ความรู้สึก
รับผิดชอบ เป็นลักษณะนิสัยและทศันคติของบุคคลซ่ึงเป็นเคร่ืองผลักดนัให้เกิดการปฏิบติัตาม
ระเบียบ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ท าตามหน้าท่ีของตนเองและมีความซ่ือสัตย์สุจริต การท่ีบุคคลมี
ลกัษณะความผดิชอบ จะช่วยใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคมเป็นไปดว้ยความราบร่ืน สงบสุข นอกจากน้ี
ความรับผดิชอบยงัเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ 

             ผลของการทีบุ่คคลมีความรับผดิชอบ  
      -    คนท่ีมีความรับผิดชอบยอ่มท างานทุกอยา่งส าเร็จตามเป้าหมายไดท้นัเวลา 

                   -    คนท่ีมีความรับผดิชอบยอ่มเป็นท่ีนบัถือ ไดรั้บการยกยอ่ง สรรเสริญและเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
 และต่อสังคม 

-     ความรับผิดชอบเป็นส่ิงเก้ือหนุนใหบุ้คคลปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และหลกัเกณฑข์องสังคม โดยไม่มีการบงัคบัจากผูอ่ื้น 

-     คนท่ีมีความรับผดิชอบ จะไม่น าความเส่ือมเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม 

-       คนท่ีมีความรับผดิชอบจะท าใหเ้กิดความกา้วหนา้สงบสุข ต่อตนเองและสังคม 

             -      คนท่ีขาดความรับผดิชอบ ยอ่มจะไม่ไดรั้บความไวว้างใจในการท างานส าคญัใดๆและมกัจะ
ไดรั้บค าต าหนิในการท างาน 

-        คนท่ีขาดความรับผดิชอบ จะเป็นคนเฉ่ือยชาไม่สามารถแกไ้ขอุปสรรคใดๆได ้ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น
อยูเ่สมอ กลายเป็นคนไม่มีความสามารถ และไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 



-        คนท่ีขาดความรับผดิชอบ มกัจะท างานใดๆไม่บรรลุจุดหมาย ไม่ทนัเวลา 

-         คนท่ีขาดความรับผดิชอบ ไม่ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในสังคม ท าใหส้ังคมวุน่วายไม่
เรียบร้อย ไม่มีระเบียบ 

สรุปไดว้า่ ความรับผดิชอบ มีความส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดงัน้ี 

 
1.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีมีศกัยภาพท่ีดี 

2.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีสมรรถนะท่ีดี (Based Competency) 

3.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานเสมอ  

4.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีมีการวางแผนท่ีดี 

5.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีตรงต่อเวลา 

6.     คนท่ีมีความรับผดิชอบ เป็นคนท่ีมีวสิัยทศัน์ท่ีดี 

7.      คนท่ีมีความรับผิดชอบ เป็นคนขยนัหมัน่เพียร 

8.      คนท่ีมีความรับผิดชอบ เป็นคนมุ่งมัน่และมีเป้าหมายในการท างาน 

9.      คนท่ีมีความรับผิดชอบ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

10.      คนท่ีมีความรับผิดชอบ เป็นคนมองโลกในแง่ท่ีดีเสมอ 

11.      คนท่ีมีความรับผิดชอบ จะเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

12.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนน่าเช่ือและมีคุณค่าในสังคม 

13.      คนท่ีมีความรับผิดชอบจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้น 

14.      คนท่ีมีความรับผิดชอบสามารถด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุขตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัต่อตนเองและสังคม 

16.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง ต่อตนเองและสังคม 

17.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนท่ีมีความยติุธรรม 

18.      คนท่ีมีความรับผดิชอบเป็นคนท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย 

19.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนท่ีมนุษยสัมพนัธ์ดีกบัทุกคน 

20.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนท่ีมีชีวติท่ีสงบสุข 

21.      คนท่ีมีความรับผิดชอบเป็นคนท่ีพบความส าเร็จในชีวติ 

 

           จะเห็นไดว้า่ความรับผิดชอบ มีความส าคญัมาก   เพราะจะท าใหม้นุษยอ์ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขประเทศชาติเจริญกา้วหนา้ และสังคมโลกเกิดความสันติสุข   ดงันั้นโรงเรียน ครู และ
บุคลากรต่างๆซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางการศึกษา จึงตอ้งแสดงบทบาทและความ



รับผดิชอบในการสร้างเด็ก เยาวชนและคนในชาติให้เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคมส่วนรวม อยา่งจริงจงั 

                         เรียบเรียง  จากวารสารวิทยาจารย์ ปีที ่107   ฉบับที1่2   เดือนตุลาคม  2551 

 

 

ค าถาม 
1.  นกัเรียนคิดวา่ความรับผดิชอบมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ความรับผดิชอบมีประโยชน์ต่อบุคคล  ชุมชนและสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ถา้บุคคลในชุมชนขาดความรับผดิชอบจะมีผลเสียอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนไดมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง  ครอบครัวสังคมและชุมชนอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. จงยกตวัอยา่งท่ีนกัเรียนมีส่วนความรับผดิชอบในสังคม มา 3 ขอ้ 
     
5.1…………………………………………………………………………………………………… 
     
5.2…………………………………………………………………………………………………… 
     
5.3……………………………………………………………………………………………………



ใบกจิกรรม   

เร่ือง  ความรับผดิชอบ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
        1.   วเิคราะห์เร่ืองความรับผดิชอบได ้
        2.  บอกประโยชน์ของความรับผดิชอบได ้
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านพระบรมราโชวาทท่ีก าหนดให ้แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดให้และออกมา
น าเสนอหนา้ห้องเรียน 

 

 

 

 

 

“…ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซ่ึงเกดิจากผลงานหรือผลของการ
กระท า 

ของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าทีก่ันท าประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและ
ความสามารถ  

และเกือ้กูลกนัและกนั ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล าพงัตนเอง…” 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 

แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ 
1.  จากบทความขา้งตน้  เป็นพระบรมราโชวาทเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  จากพระบรมราโชวาทขา้งตน้เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้คิดท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่านพระบรมราโชวาท 
............................................................................................................................................................. 
 
 



4.  ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่านพระบรมราโชวาท 
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนน าพระบรมราโชวาทไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร
............................................................................................................................................................. 

 
 
 



 
ใบกจิกรรม 

         เร่ือง  ความสะอาด 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
        1.   วเิคราะห์เร่ืองความสะอาดได ้
        2.   บอกประโยชน์ของความสะอาดได ้
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนพิจารณาภาพต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดใหแ้ละออกมาน าเสนอหนา้
หอ้งเรียน 
 

ค าถาม 
1.  นกัเรียนจะตั้งช่ือภาพวา่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนเกิดความรู้สึกอยา่งไรเม่ือเห็นภาพน้ี
............................................................................................................................................................. 
3.  มีผลกระทบต่ออยา่งไรบา้ง  
3.1  ผลกระทบต่อบุคคล 
............................................................................................................................................................. 
3.2  ผลกระทบต่อชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
3.3  ผลกระทบระดบัประเทศ 
............................................................................................................................................................. 



4.  ถา้นกัเรียนเป็นบุคคลในทอ้งท่ีท่านจะมีวธีิการจดัการกบัปัญหาน้ีอยา่งไรบา้ง
............................................................................................................................................................. 
5.  วธีิการท่ีจะท าใหส้ถานศึกษาของนกัเรียนสะอาดสามารถท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 



 
ใบกจิกรรม 

เร่ือง  ความสะอาด 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์เร่ืองความสะอาดได ้
               2.   บอกประโยชน์ของความสะอาดได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองต่อไปน้ี  แลว้แสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้ก าหนดให้  
                                                               ข้อคิดจากผ้าขีร้ิ้ว 

ผา้ข้ีร้ิวยอมสกปรกเพื่อใหส่ิ้งอ่ืนสะอาด 

 เสน่ห์ของคนอยูท่ี่ยอมล าบากเพื่อใหผู้อ่ื้น เป็นสุข  

พอ่แม่ยอมเหน่ือยเพื่อใหลู้กหลานอยูสุ่ขสบาย  

ความสุขแทข้องคนคือการไดย้นืแอบยิม้ อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของผูอ่ื้น 

 ผา้ข้ีร้ิวดูดซบัความสกปรกได ้แต่ก็สลดัคราบความสกปรกออกจากตวัไดต้ลอดเวลา เสน่ห์
ของคนท่ีรู้ตวัเองวา่สกปรก ถึงเวลาตอ้งช าระลา้งแลว้ มิใช่อมความสกปรกไว ้แกลง้บอกวา่ตน
สะอาด  
ผา้ข้ีร้ิวเป็นผา้ท่ีสะอาดท่ีสุด 

 ในขณะท่ีคนมองวา่สกปรกท่ีสุด เหมือนคนท่ีฝึกหดัขดัเกลาตนเอง รู้จกัถ่อมตนและ
อ่อนโยน  

ไม่โอหงัอวดดี  ใหเ้ป็นท่ีรังเกียจ  หมัน่ไส้ของคนอ่ืน  เขาจะเป็นคนท่ีมีคุณค่า ไม่วา่จะจากสกุลใด 

การศึกษามากหรือนอ้ยก็ตาม เป็นผูใ้ฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือน ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง  
ผา้ข้ีร้ิวถึงจะเป็นผา้ไม่มีราคา แต่มีคุณค่ายิง่ใหญ่ได ้เหมือนคนท่ีพยายามท าตนใหมี้คุณค่า ดว้ยการ
ท างานมิใช่ดว้ยการประจบ ท าตนใหมี้ประโยชน์ ใหมี้ค่า ไม่ใช่งอมืองอเทา้ นอ้ยเน้ือต ่าใจในวาสนา
ชะตาชีวติตอ้งสร้างก าลงัใจใหต้นเองอยา่รอคอยจากคนอ่ืน  
            ผา้ข้ีร้ิวไม่เก่ียงงอนวา่จะถูกใชเ้ช็ดถูอะไร เหมือนคนท่ียอมอาสาท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยไม่    ปริปากบ่น รู้จกัอาสาคน อาสาท างาน ตอ้งตั้งใจท างานโดยไม่เก่ียงงอน ไม่วา่จะเป็นงาน
ใด ๆ ก็ตาม คนท่ีตกงานเพราะไม่ยอมท างาน  
           ผา้ข้ีร้ิวยอมใหถู้กใชง้านในท่ีสกปรกท่ีสุด เหมือนคนท่ียอมท าใหส่ิ้งท่ีคนทั้งหลายรังเกียจ ท่ี
เขาเห็นวา่เป็นงานชั้นต ่า แต่ก็ตั้งใจท าใหเ้ป็นของมีค่าข้ึน มาได ้หรือยนิดีในการบริการ เหมือนคนท่ี



อ่ิมเอิบเม่ือไดบ้ริการรับใชค้นอ่ืน รับใชส้ังคม ดีใจเม่ือคนยนิดี มาใชบ้ริการความรู้ ความสามารถ
ของตน และยนิดีท่ีไดเ้สนอตวัเขาไปบิการมากกวา่เขา้ไปบริหาร  
            ผา้ข้ีร้ิวพอใจท่ีไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสะอาด เหมือนคนควรพอใจท่ีไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 
ความส าเร็จของคนอ่ืนตอ้งมีความพอใจท่ีจะท างานปิดทองหลงัพระ เป็นนายอินหรือนางอิน ผูปิ้ด
ทองหลงัพระ มีความสุขและภูมิใจท่ีไดม้อบความส าเร็จใหค้นอ่ืน มีมากท่ีผูน้อ้ยบางคน ท างานแลว้
ท าใหผู้ใ้หญ่เล็กลง ขณะท่ีตวัเองโตข้ึน  
            ผา้ข้ีร้ิวทนทานต่อการขดัถูกซกัลา้งไม่เปราะบาง เหมือนคนท่ีมีความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคปัญหา แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยเพียงใดก็อดทนได ้เพื่อใหส้ าเร็จ ประโยชน์สุขแก่ผูอ่ื้น มีจิตใจ
หนกัแน่นไม่เปราะบางหกัง่าย คือไม่เป็นคนทุกขง่์ายใจเบา แต่น่ิงและหนกัแน่นคงดุจแผน่ดิน  
           ผา้ข้ีร้ิวแมจ้ะถูกมองวา่เป็นผา้ข้ีร้ิว แต่ไม่ท าตวัใหข้ี้เหร่ เหมือนคนท่ีรู้ตวัเองวา่ ก าลงัถูก
ปรามาสสบประมาท จะตอ้งตั้งใจเอาชนะอุปสรรค ตรงนั้นใหไ้ด ้ไม่พา่ยแพต่้อค าปรามาสของผูอ่ื้น 
รู้ตวัตลอดเวลาวา่ก าลงัท าอะไรและมีก าลงัใจในส่ิงนั้น มองเห็นคุณค่าจากส่ิงท่ีคนทั้งหลายมองวา่ไร้
ค่า เม่ือมีปัญหาใหห้ดัมองสองดา้นเสมอ ผา้ข้ีร้ิวมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผสักบัส่ิงสกปรก  
ถา้ไม่มีผา้ข้ีร้ิว....ใยพื้นจึงสะอาดได.้...  
ถา้ไม่มีผา้ข้ึร้ิว....ใย โลกทั้งโลกจึงสะอาดได ้ 
ถา้ไม่มีผา้ข้ึร้ิว....เดือดร้อน  
จ าเป็นตอ้งเอาเส้ือผา้สวย ๆ มาเช็ดแทนหรือ  
ผา้ทุกช้ิน.......เป็นผา้ข้ีร้ิวได ้ทุกผนื  
เวน้เสียแต่ ผา้ใดจะยอม เสียสละ มาผา้ข้ีร้ิวต่างหาก  
ชีวติของคนเราก็เช่นกนั หากทนความทุกขย์ากล าบาก ยอมสัมผสักบังานท่ีต ่าตอ้ยไดก้็จะมีเสน่ห์ 
และมีความหมายทุกคนจึงควรพากเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ใหก้บัชีวติ อยา่งท่ีผา้ข้ีร้ิวสร้างเสน่ห์
ใหก้บัตวัเอง  
คุณเห็นดว้ยไหมท่ีวา่เราตอ้งท าตวัเองใหมี้คุณค่าและมองเห็นค่าของตวัเองก่อน แลว้เราจะไม่รู้สึก
ทอ้แทห้มดหวงั ( จาก : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=22-05-
2008&group=8&gblog=20)  

 
ค าถาม 
1.  จากบทความขา้งตน้นกัเรียนคิดวา่เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนเกิดขอ้คิดกบัผา้ข้ีร้ิว อยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
 



3.  ผา้ข้ีร้ิวห่อทองหมายถึงอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.   ปิดทองหลงัพระกบัผา้ข้ีร้ิว นกัเรียนคิดวา่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5.  ผา้ข้ีร้ิวมีประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 



ใบกจิกรรม  
เร่ือง  ความขยนั 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์เร่ืองความขยนัได ้
               2.  บอกประโยชน์ของความขยนัได ้
 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้ แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดให้ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ค าถาม 
1.  จากขอ้ความขา้งตน้นกัเรียนควรตั้งช่ือเร่ืองวา่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนคิดวา่เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  เม่ืออ่านขอ้ความแลว้   นกัเรียนเกิดความคิดและความรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่าน มีอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
.......................................................................………………………………….................................. 

ขยัน ส าเร็จ...ขีเ้กียจ ล้มเหลว

อดีตไม่ขยัน...ปัจจุบัน...ไม่ขวนขวาย

อนาคต...ไม่ต้องท านาย...

ประสบความล้มเหลวแน่นอน

อดีตขยัน...ปัจจุบัน...ขวนขวาย

อนาคต...ไม่ต้องท านาย...

ประสบความความส าเร็จแน่นอน



 



ใบกจิกรรม 
           เร่ือง  ความสามัคคี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
                1.  วเิคราะห์เร่ือง  ความสามคัคีได ้
                2.  บอกประโยชน์ของความสามคัคีได ้
 
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนพิจาณาภาพต่อไปน้ีแลว้ แลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดใหแ้ละออกมาน าเสนอหนา้
หอ้งเรียน 

  
     

 
ค าถาม 
1.  จากภาพนกัเรียนเห็นมดแดงก าลงัท าอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนเกิดความรู้สึกอยา่งไรกบัพฤติกรรมของมดแดง 
............................................................................................................................................................. 
3.  นกัเรียนจะน าพฤติกรรมของมดแดงมาใชด้ าเนินชีวติในสังคมอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  จากภาพนกัเรียนคิดวา่ไดข้อ้คิดในเร่ืองอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 

ภาพที่ 


ภาพที่ 


ภาพที่ 


ภาพที่  ภาพที่ 


ภาพที่ 



5.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมมีอะไรบา้ง
............................................................................................................................................................. 



 

ใบกจิกรรม 
เร่ือง   ความเป็นชาตไิทย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์เร่ืองความเป็นชาติไทยได ้
               2.   บอกประโยชน์ของความเป็นชาติไทยได ้
 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดให้ 

 
สุนทรพจน์  ประเทศชาติพ้นภัย  หากคนไทยรักกัน 

พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร  ประพนัธ์ 

 
กราบนมสัการพระอาจารยท่ี์เคารพอยา่งสูง 

กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ท่านคณะกรรมการ  และสวสัดีค่ะ/สวสัดีครับ ท่านผูฟั้งผูมี้เกียรติ
ทุกท่าน 

ดิฉนั/กระผม.............................................................นกัเรียนระดบัปวช.  หอ้ง.................................. 
ขอน าเสนอ  สุนทรพจน์  เร่ือง  ประเทศชาติพ้นภัย  หากคนไทยรักกนั 

จะหกัหาญผลาญใจกนัไยเล่า                            ฤา น ้าตาคลอเบา้ไม่พอหรือ 

เห็นยื้อยดุฉุดลากกระชากมือ                            ก ามือถืออาวธุไล่ฆ่ากนั 

ตะเบง็โพล่งโก่งเสียงส าเนียงฟ้อง                  ท่วงท านองกอ้งโกรธเหมือนโมหนัธ์ 

หมายส่ิงใดไยเฝ้าเขา้โรมรัน                             ลา้งชีวนัผลาญชนจนวุน่วาย  ฯ 

               ท่านผูฟั้งท่ีเคารพคะ ท่ีดิฉนัยกบทประพนัธ์น้ีข้ึนมาเพื่อเตือนใหทุ้กท่านระลึกถึงความ
โหดร้ายของช่วงเวลาท่ีเลวร้ายของสังคมไทย  ใหเ้ราทุกคนหนัมาเห็นส าคญัของความ
สามัคคี  เพือ่ให้เรารอดพ้นวกิฤตการณ์ทางสังคมทีผ่่านมา 

หากเปรียบชีวติคนเหมือนกบัตน้ไม ้ ตน้ไมต้น้หน่ึงยอ่มตอ้งผา่นฤดูกาลอนั
หลากหลาย  เพื่อใหผ้า่นเวลาเหล่านั้นตน้ไมต้อ้งอดทดเรียนรู้  ดัง่ค  ากล่าววา่ “ ไม่ผ่านร้อน  ผ่าน
ฝน  ผ่านลมหนาว  กไ็ม่อาจเป็นต้นไม้ใหญ่ได้  ไม่ผ่านการเจียระไน  ไหนเลยจะหลายเป็นเพชรเม็ด
งาม” 

ชีวติคนๆ  หน่ึงเป็นตน้ไมต้น้หน่ึง  จะเป็นปุ๋ยของแผน่ดิน  เป็นตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงาแก่
แผน่ดิน  คือเป็นตน้ไมข้องแผน่ดิน  ประเทศไทยดินแดนอนัอุดมดว้ยพืชพนัธ์ุธญัญาหาร 



แมกไม ้สายธาร น่านน ้า ธรรมชาติสดใสไร้มลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มอนั
มากมายจนดูเหมือนจะใชไ้ม่หมดไม่วา่จะก่ีภพ ก่ีชาติ แต่ส่ิงเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตาม
กระแสโลกท่ีเปล่ียนไป ในสมยัก่อนการใชท้รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ใชโ้ดยมือ/แรงงาน ของ
มวลมนุษยชาติ การสึกกร่อนของธรรมชาติจึงค่อยเป็นค่อยไป 

                   ตน้ไม ้เป็นแหล่งก าเนิดตน้น ้า เม่ือมีแมกไมม้ากมาย ยงัความชุ่มช้ืนใหผ้นืดิน เม่ือผืนดิน
ชุ่มช้ืน บรรยากาศสดช่ืน ผูค้นต่างสดใสหวัใจเบิกบาน การงานบรรลุเป้าหมาย ตน้น ้าล าธารจะคืน
มา ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งเท่ากบัปลูกตน้น ้าดว้ย 

                ตน้ไมใ้หญ่ แผก่ิ่งกา้นสาขา ฝงูนกกาใหญ่นอ้ยพลอยไดอ้าศยั ร่มไมใ้บบงั ซ่อนตวัหลบ
พญาเหยีย่วหรือสัตวร้์ายนานา ตน้ไมอ้ดทนต่อความซุกซนของเหล่าสรรพสัตวเ์ล็กใหญ่เหล่านั้น แม้
จะอุจจาระใส่ จิกเจาะดอกใบกา้นก่ิงใหเ้สียหายเจบ็ปวด ตอ้งยอมเป็นผนืดินให้ผูค้นเหยยีบย  ่า 
ตามแต่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ รองรับทุกอารมณ์ ทุกกิจกรรม ทุกพฤติกรรมท่ีถูกกระท าดว้ยความ
ซ่ือสัตยอ์ยา่งนยัแห่งคุณธรรม แฝงเร้น เตม็เป่ียมดว้ยอ านาจบารมี 

ฝงูชน จะทุกข ์– สุขปานใดก็ตาม จกัเขา้มาสู่ออ้มกอดของตน้ไม ้ อาศยัสุมทุมพุม่ไมไ้ดบ้งั
รังสีอ ามหิตท่ีจะท าร้ายเขาเหล่านั้น เพียงเพราะเขารู้วา่อยูใ่ตร่้มเงาแห่งตน้ไมแ้ลว้เขาปลอดภยัเท่า
นั้นเอง น่ีคือความยิง่ใหญ่ของตน้ไม ้ ท่ีผูน้  าตอ้งปลูกเป็นตน้ไมแ้ห่งบารมี เป็นผูน้ าตอ้งเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน มิใช่ผูน้ าภยัสู่ประชาชน ประชาชนตอ้งเขา้หาพึ่งพาไดท้ั้งยามสุขและยามทุกข ์

                โลกเจริญข้ึนทางวตัถุ ความเป็น “บริโภคนิยม” พุง่สุดขีดดว้ยก าลงัแรง ยากท่ีจะมีส่ิงใด
ทดแทนได ้กระแสการท าลายลา้งยิง่สูงข้ึนทุกวนิาที การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
คนมิไดใ้ชด้ว้ยแรงงานคนหรือจะมีก็ เพียงส่วนนอ้ยมาก 

การท าลายลา้งกนัเพื่อการแยกดินแดน  การแตกแยกทางความคิก ท าใหส้ังคมยอ่ยยบัใน
บดัดลอยา่งถอนรากถอนโคน ซ่ึงจะเยยีวยาหรือทดแทนโดยความรัก  ความเขา้ใจ  ความมีเหตุมี
ผล  การหนัหนา้เขา้มาคุยกนั  หากคนไทยเราหนัมาช่วยสร้างความรัก  ความเขา้ใจข้ึนมา
ทดแทน   โดยไม่ท าลายฐานความคิดของฝ่ายตรงขา้ม  เพียงแต่เราตอ้งใส่แวน่คนละอนั  แวน่แห่ง
ความคิด แวน่แห่งความเขา้ใจ  แวน่ท่ีสังคมไทยตอ้งการ 

แว่นน้ันช่ือว่า  แว่นแห่งความสามัคคี 
                ผูน้ าทุกฝ่ายตอ้งคิดถึงประชาชน  อยา่ปล่อยใหป้ระชาชนคิดเฉย ๆ คิดตามสบายไม่มี
ทิศทาง ตอ้งท าใหป้ระชาชนทั้ง รู้จดัคิด คิดได ้และคิดเป็น ดว้ย การรู้จกัคิด คือ การมองโลกในแง่ดี 
คิดในเชิงบวกสร้างสรรค ์การคิดได ้คือ รู้แยกแยะ อะไรถูก อะไรผดิ อะไรควร ไม่ควร รู้จกัผิดแลว้
ก็หยดุ  อยา่ไปฝืนหรือดึงดนัทุรังท าต่อไปอีก 

                ส่วนการคิดเป็น คือ การคิดสลบัซบัซอ้นแกปั้ญหาภาพรวมของชุมชน สังคมได ้ มองถึง
ปัญหาอนาคต มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีกระบวนการท างานการบริหารจดัการ เป็นลกัษณะการคิด
เชิงบริหาร  เม่ือประชาชนรู้จกัคิด คิดได ้ และคิดเป็น เช่นน้ีสังคมร่มร่ืนน่าอยู ่ เป็นสังคมแห่งการ



เรียนรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั หากหลอมความคิดหลากหลายจนเป็นหน่ึงเดียวได ้ และทุก
คนพร้อมกา้วเดินไปขา้งหนา้ดว้ยสมานฉนัท ์เช่นน้ี เป็นสังคมท่ีพึงประสงคมิ์ใช่หรือ 

                ตน้ไม ้ และตน้หนจะเป็นรากแกว้ของแผน่ดินเป็นฐานใหก้ารปกครองและการพฒันา
สมบูรณ์ยิง่ ข้ึน หากผูน้ าและนกัปกครองช่วยกนัปลูก และบ ารุงรักษาใหเ้จริญงอกงามในทุกชุมชน 
สังคม ทั้งประเทศ คือ การสร้างชาติให้แกร่ง แบ่งเบาภาระงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เพราะพระองคท์่านมีพระราชปณิธานอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะเห็นพสกนิกรทุกรูปนามไดรั้บการพฒันา
ใหอ้ยูเ่ยน็ เป็นสุข โดยทัว่กนั ตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นัน่เอง 

                  วนัน้ี.............ท่านจะปลูกตน้อะไรใหส้ังคม 
 

 
“ชนใดไร้รักสมคัรสมาน                   จะท าการส่ิงใดก็ไร้ผล 

แมช้าติยอ่ยยบัอบัจน                          บุคคลจะสุขอยูอ่ยา่งไร 

ต่างคนต่างคิดแคน้เคือง                    ต่างคนหาเร่ืองใส่ร้าย 

ต่างคนต่างความคิดและจิตใจ           ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัไทยดว้ยกนั” 

ความเป็นสังคมตอ้งมีความรักเป็นพื้นฐาน รักชีวิต รักตวัเอง รักครอบครัว รักพวกพอ้ง รัก
ชุมชน 

รักถ่ินฐานดัง่รักตน  รักสังคมเสมือนรักบา้น   รักชาติดัง่ครอบครัว 

หากไม่มีรักความสามคัคีเป็นพื้นฐานแลว้   สังคมไทยจะอยูร่อดพน้และจะย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร” 

เรามาปลูกต้นไม้ช่ือว่า  ต้นรัก  ก่อเกดิเป็นความสามัคคีกันดีกว่าไหม 

อย่าถามว่า  “ต้นไม้และแผ่นดินนีใ้ห้อะไรแก่ท่านบ้าง  แต่จงถามให้มากว่าเราจะปลูกอะไรบน
แผ่นดิน และใช้อะไรทดแทนต้นไม้ทีเ่ป็นบรรพบุรุษของเราบ้าง 

สวสัดี 

ค าถาม 
1.   จากสุนทรพจน์ขา้งตน้  เป็นสุนทรพจน์ เก่ียวกบัเร่ืองอะไร    
............................................................................................................................................................. 
2.   เม่ืออ่าน/ฟังสุนทรพจน์น้ีแลว้ นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
3.   นกัเรียนคิดวา่ สุนทรพจน์  เร่ือง  ประเทศชาติพ้นภัย  หากคนไทยรักกัน  มีความส าคญัต่อ
นกัเรียนอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.   ถา้คนไทยปฏิบติัตนตาม  ขอ้ความสุนทรพจน์ดงักล่าว   จะมีประโยชน์อยา่งไร 



............................................................................................................................................................. 
5.  ในฐานะท่ีนกัเรียนเป็นคนไทยคนหน่ึงท่านจะมีวธีิปฏิบติัตนเองอยา่งไร  เพื่อให ้ประเทศชาติพน้
ภยั  หากคนไทยรักกนั   
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ใบกจิกรรม 

เร่ือง  ความเป็นชาติไทย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์เร่ืองความเป็นชาติไทยได ้
               2.  บอกประโยชน์ของความเป็นชาติไทยได ้
 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนบทความท่ีก าหนดให ้ แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้ห้องเรียน 
                  “บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบา้นป้องเมืองคุม้เหยา้ เสียเลือดเสียเน้ือมิใช่เบา  
หนา้ท่ีเรารักษาสืบไปลูกหลาน เหลนโหลน ภายหนา้จะไดมี้พสุธาอาศยัอนาคตจะตอ้งมีประเทศ
ไทยมิยอมใหผู้ใ้ดมาท าลาย  
ถึงขู่ฆ่าลา้งโคตร ก็ไม่หว ัน่ จะสู้กนัไม่หลบหนีหายสู้ตรงน้ีสู้ท่ีน่ีสู้จนตายถึงเป็นคนสุดทา้ยก็ลองดู  
บา้นเมืองเราเราตอ้งรักษาอยากท าลายเชิญมาเราสู้เกียรติศกัด์ิของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนกา้ว
เดียว” 
                                                                                                                           ( เพลงพระราช
นิพนธ์ เราสู้ )               
                 ยอ้นมองกบัไปในหลายสิบปี หลายร้อยปีท่ีผา่นมา หนา้ประวติัศาสตร์ของไทยเรา ได้
บนัทึกในเร่ืองของการรักษาแผน่ดิน รักษาเอกราช และรักษาความเป็นชาติไทยเอาไว ้  บรรพ
กษตัริยบ์รรพบุรุษท าศึกสู้รบกบัชนชาติอ่ืน ท่ีคิดจะมาเอาแผน่ดินของเราไปเป็นของเขา คิดท่ีจะ
ท าลายความเป็นไทยของเรา ท่านเหล่านั้นก็ไดป้กป้องเอาไวอ้ยา่งเตม็ท่ี เสียเลือดเสียเน้ือไปมากมาย 
เลือดท่ีไหลลงไปบนผนืพสุธาก็เพื่อท่ีจะมีแผน่ดินไวใ้หลู้กหลานไดอ้าศยัในภายภาคหนา้ทั้งส้ิน 
เหล่านกัรบผูก้ลา้ไดต่้อสู้กนัอยา่งกลา้หาญและไม่หว ัน่เกรงกบัอนัตราย ท่านตระหนกัดีกวา่ 
บา้นเมืองของเรา แผน่ดินของเราตอ้งปกปักรักษาเพื่ออะไร และเพื่อใคร นบัจากวนิาทีนั้นก็เป็นนาที
ของเราลูกหลานของท่านเหล่านั้นท่ีจะมีหนา้ท่ีในการดูแล รักษาแผน่ดินผนืน้ีเอาไวต้ราบนานเท่า
นาน 
                พระมหากษตัริยข์องไทยเราทุกพระองคท์่านทรงมีหนา้ท่ีดูแลพสกนิกรของพระองคแ์ละ
แผน่ดินไทย พระองคท์รงพร้อมท่ีจะยอมเสียทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อแผน่ดินไทยดงัท่ีไดศึ้กษาจาก
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัสุโขทยั ซ่ึงกษตัริยไ์ดท้รงเป็นแม่ทพัในการออกท าศึกสู้รับกบัขา้ศึก 
พระองคท์รงน าทพัออกไปรบดว้ยความองอาจ ความสง่างามและการปกป้องประชาชนในความ
ดูแลของพระองค ์และในปัจจุบนักษตัริยไ์ทยทรงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย พระองคท์รงมีพระด าริ
อยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ อีกทั้งพระองคท์รงรักชาติไทย ดงับทเพลงพระ



ราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ ท่ีวา่ “จะแน่วแน่แกไ้ข ในส่ิงผิด จะชาติจน
ชีวติเป็นผยุผง”  
                 คร้ังก่อนประเทศไทยเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด ก่อนท่ีจะค่อยสูญเสียดินแดนไปทีละเล็กละ
นอ้ย และเสียไปมากกวา่คร่ึงของประเทศในขณะนั้นเลยทีเดียว พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคทุ์ก
พระองค์พยายามรักษาดินแดนรักษาเอกราชของประเทศไทยเอาไว ้  โดยการท ารบออกศึกษา
สงคราม รวมไปถึงการท่ีจะยอมเสียดินแดนส่วนนอ้ย เพื่อรักษาแผน่ดินส่วนใหญ่เอาไว ้นบัรวมกนั
แลว้นับรวมแลว้ไทยเสียดินแดนมาแลว้ทั้งส้ิน 14 คร้ัง    รวมพื้นท่ีท่ีเสียไป  782,877ตร.กม. จาก
พื้นท่ี 1,294,992ตร.กม. ในอดีต   จนถึงวนัน้ีไทยเหลือพื้นท่ีเพียง 512,115 ตร.กม.  
                นบัวนัการไม่เคารพในสถาบนักษตัริย ์ สถาบนัชาติ และศาสน์ดูจะเพิ่มข้ึนทุกวนั ดงัเช่น 
การไปพดูจาปราศรัยในท่ีสาธารณะในเชิงดูหม่ินสถาบนักษตัริย ์การไม่ยนืตรงในโรงภาพยนตร์เม่ือ
เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และการปาส่ิงของใส่พระบรมฉายาลกัษณ์ เป็นตน้ หรือแมก้ระทัง่การ
สูญเสียดินแดนใหก้บัประเทศอ่ืนก็ยงัถูกมองวา่ เป็นเร่ืองธรรมดา หรือวา่สังคมไทยจะเปล่ียนไป
แลว้จริงๆ 
                สังคมไทยในทุกวนัน้ีผูค้นต่างก็ตอ้งท างานแข่งกบัเวลา คนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ถือเป็น
คน “สมยัใหม”่ ท่ีในชีวติประจ าวนั แทบจะหายใจเขา้หายใจออกเป็นเงินเป็นทอง ท าอะไรก็ขอเพียง
แค่ใหต้วัเองและครอบครัวอยูร่อดไปวนัๆ ไม่มีเวลาท่ีจะสนใจข่าว ไม่สนใจชาติบา้นเมือง ไม่สนใจ
วา่ใครจะท าอะไร เช่น เม่ือทราบข่าววา่ ไทยเราเสียแผน่ ก็มกัจะมีค าถามหลุดออกมาเสียทุกคร้ังวา่ 
แผน่ดินเราเสียหรือ ? แลว้ท าไมล่ะ?  เป็นตน้ จากตวัอยา่งท่ียกข้ึนมา ถือเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่ คนไทยเรา ผิดไปจากแต่ก่อนมาก ความเห็นแก่ตวัของเรามีมากข้ึน คนไทยเราไม่
ตระหนกัถึงคุณค่าของแผน่ดินท่ีเราไดอ้าศยัอยา่งท่ีสมควรจะเป็น ท าใหก้ารเสียแผน่ดินไทยถูกมอง
วา่เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจอะไร  หรือแมก้ระทัง่ การเสียแผน่ดินถึง 14 คร้ังก็ยงัไม่
รู้สึกอะไร 
                การรักชาติ รักแผน่ดิน รักองคก์ษตัริย ์ของเราท่ีแสดงออกมามีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น
การออกไปเกณฑท์หารเพื่อท่ีจะรับใชช้าติ ปกป้องดูแลรักษาดินแดน และอ านาจอธิปไตยของไทย 
การเป็นพลเมืองดีของชาติ การท าตามพระราชด ารัชของพระเจา้แผน่ดินหรือพระบรมวงศานุวงศ ์
หรือการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีแสดงถึงความรักชาติ รักแผน่ดิน และพระมหากษตัริย ์ แต่ยงัมีคนบางกลุ่ม
ท่ีเพียงแค่แสดงออกหรือเพียงแค่พดูออกมาเท่านั้น แต่ภายในจิตใจไม่ไดคิ้ดแบบนั้นจริงๆ  
ยกตวัอยา่งเช่น  พระราชินีทรงตรัสวา่ ขอร้องอยา่ใหป้ระชาชนตดัไมท้  าลายป่ากนัอีกเลย หนัมา
ช่วยกนัปลูกป่ากนัเถอะ แต่ประชาชนยงัละเลย กลบัตดัไมท้  าลายป่ากนัมากข้ึน ถา้เรารักดว้ยใจของ
เรา พระองคท์่านทรงรักอะไร เราก็ยอ่มท่ีจะรักตามพระองค ์ยอ่มท่ีจะทรงท าตามท่ีพระองคท์รงแนะ 
ทรงเตือน ช่วยกนัสอดส่องดูบา้นเมือง อยา่ใหใ้ครมาท าลาย อยา่ใหดู้หม่ินดูแคลน แบบน้ีถึงจะ
เรียกวา่ รักพระองคจ์ริง 



                เยาวชนไทยถือเป็นก าลงัส าคญัในการท่ีจะดูแลรักษาบา้นเมืองต่อไป หรือดงัค าพดูท่ีวา่ 
“เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ” แต่ทุกวนัน้ี เยาวชนในส่วนใหญ่สนใจในเร่ืองของชาติบา้นเมืองกนั
นอ้ยมาก  โดยทัว่ไปจะหลงใหลในอารยะธรรมของชาวตะวนัตก และชาวต่างชาติเสียมากกวา่ บาง
คนติดเกมส์ออนไลน์ บางคนชอบดาราเกาหลี บางคนมุ่งหนา้เรียนเพื่อหาเงินท่ีจะใชใ้นภายภาคหนา้
เพียงอยา่งเดียว จนไม่สนใจ เร่ืองภายในประเทศของตนเอง เหมือนกบัผูใ้หญ่ท่ีไม่สนใจวา่ใครเขา
จะท าอะไร และดูเหมือนจะมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน เยาวชนมกัจะมองวา่ เร่ืองของชาติบา้นเมืองเป็น
เร่ืองของผูใ้หญ่ ใหผู้ใ้หญ่เขาท ากนั ตนเองไม่มีสิทธ์ิเก่ียวขอ้งอะไร มนัยงัไม่ถึงเวลาท่ีเราจะไปยุง่
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แลว้แบบน้ีอนาคตของชาติจะยงัเป็นอนาคตท่ีดีของชาติอยูอี่กหรือ 
               สาเหตุส าคญัคือการเล้ียงดูของผูป้กครอง และระบบการเรียนการสอน เพราะมาจากวา่ 
วยัรุ่นส่วนใหญ่ อยูท่ี่โรงเรียน เกือบ 7-11 ชม.อยูบ่า้นราวๆ 10-13ชม.  ท่ีโรงเรียน โรงเรียนตอ้ง
เนน้หนกัในมุมองมองท่ีท่ีวา่ระหวา่งการเรียนการสอน หรือชีวติภายในโรงเรียนไดมี้การสร้างและ
เสริม ความคิดของเยาวชนในแง่ของสถาบนัหลกัของชาติหรือไม่ การสอดแทรกความคิดต่างๆ จะ
ท าใหเ้ยาชนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ในท่ีบา้นเยาวชนส่วนใหญ่เม่ือเวลาดูทีวตีามปกติแลว้ เวลา
ประมาณ 20.00น. จะเป็นช่วงเวลาของข่าวพระราชส านกั ในบางครอบครัว เม่ือเห็นข่าวน้ีจะรีบ
เปล่ียนช่องเสียทนัที ท าใหเ้ยาวชนหรือเด็กภายในบา้น รวมถึงบุคคลในครอบครัว ไม่ทราบวา่
พระมหากษตัริยไ์ทย รวมไปถึงราชนิกุลไดด้ าเนินภารกิจอะไรท่ีก่อประโยชน์ใหแ้ก่ชาติ บา้นเมือง 
และแผน่ดินบา้ง ส่งผลใหค้วามรักชาติ รักผืนแผน่ดิน ตระหนกัในคุณค่าของแผน่ดินลดนอ้ยลงตาม
ไปอีกดว้ย 
                ฉะนั้นการช้ีแจงให้เยาวชนและคนในสังคมไดเ้ห็นคุณค่าของแผน่ดิน การรักชาติ การรัก
และเคารพในสถาบนักษตัริย ์จึงถือเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจาก ถา้หากเราไม่มีแผน่ดิน ไม่มีบรรพบุรุษ
ท่ีปกป้องแผน่ดินไทยใหพ้น้จากอริราชศตัรู ไม่มีพระองคท์รงมีบุญคุณต่อประชาชน ทรงสร้าง
คุณประโยชน์ไวเ้สียมากมายจนเราคาดไม่ถึง  เราก็คงจะไม่มีเจอกบัคนหลายๆ คนท่ีเรารัก ไม่ไดท้  า
ในส่ิงท่ีเราอยากจะท า ไม่ไดเ้ป็นในส่ิงท่ีเราอยากหรือแมก้ระทัง่เป็นตวัเราในวนัน้ี  มนัถึงเวลาแลว้ท่ี
เราจะตอ้งช่วยกนัท านุบ ารุงประทศชาติของเราใหม้ามัน่คงเหมือนดงัเช่นแต่ก่อน 
                        
      ค าถาม   

1. นกัเรียนคิดวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
 



3.  ขอ้คิดขอ้คิดท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่านบทความคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  ประโยชน์ท่ีไดน้กัเรียนไดรั้บมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนสามารถน าไปเร่ืองความรักชาติ  ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  ความเป็นชาติไทย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์เร่ืองความเป็นชาติไทยได ้
               2.  บอกประโยชน์ของความเป็นชาติได ้
 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให ้ ตอบค าถาม  และออกมาน าเสนอหนา้ห้องเรียน 

 
การส้ินสุดของอาณาจักรอยุธยา 

 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 

 

                   
                 
 
 
 
 
                 อยธุยาด ารงความเป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1893 จนกระทัง่ไดม้าถึงวาระ
ส้ินสุด ในปี พ.ศ. 2310 อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
              สาเหตุภายใน 
          ปลายสมยัอยธุยานั้น ขนุนางในราชส านกัขาดความสามคัคี มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกและหา
โอกาสแยง่ช่ิงอ านาจกนัอยูเ่สมอ ส่งผลใหเ้กิดความแตกแยกในหวัเมืองต่าง ๆ ความไม่เป็นเอกภาพ
ดงักล่าวน้ี เป็นจุดอ่อนท่ีท าใหไ้ม่สามารถรับศึกจากกองทพัพม่า ท่ีสามารถเขา้โจมตีไดใ้นท่ีสุด 
           
 
 

พระพุทธรูปทรงเคร่ือง วัดหน้าพระ

เมรุ

หลวงต่อโต วัดพนัญ

เชิง

วิหารมงคลบพิตร จ.

พระนครศรีอยุธยา



 
 
 
 
   สาเหตุภายนอก  
          สมยัอยธุยาตอนปลาย พม่าไดย้กทพัเขา้มารุกรานดินแดนไทยอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2303  
เม่ือพระเจา้อลองพญายกทพัเขา้มายดึมะริดและตะนาวศรี ในคร้ังนั้นพระเจา้อลองพญาทรงพระ
ประชวร  และเสด็จสวรรคตระหวา่งทางเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2307 พระเจา้มงัระ พระโอรสของพระ
เจา้อลองพญา  ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมก าลงัไพร่พลไดย้กทพัเขา้มาตีอาณาจกัรอยธุยาอีกคร้ัง เร่ิมจากยดึ
ทวาย มะริดและตะนาวศรีก่อน จากนั้นยกทพัเขา้มาตีเมืองต่างๆ คือ เชียงใหม่ ล าพนู และหวัเมือง
ฝ่ายน ามาซ่ึงความไม่พร้อมในการรบ และปัญหาภายในท่ีมีอยูคื่อความแตกแยกของขนุนาง ท าให้
อยธุยาพา่ยแพต่้อสงครามกบัพม่า ในปี พ.ศ.2310 
 
ค าถาม 
1.  จากบทความขา้งตน้  เป็นเร่ืองอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  นกัเรียนคิดวา่จากขอ้ความขา้งตน้เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้คิดท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่านขอ้ความวา่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
4.  ประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอ่านบทความมีประโยชน์อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งไร  
……………………………………………………............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความ 

เร่ือง  การปฏิบัติตามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได้ 
               2.  บอกประโยชน์การปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได ้
 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านบทความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามท่ีก าหนดใหล้ะออกมาน าเสนอหนา้
หอ้งเรียน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัการด าเนินชีวติ 
 

                  ศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีมาชา้นาน ในระยะแรกศาสนาเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อขจดัความ
หวาดกลวัส่ิงต่างๆ  ท่ีลอ้มรอบตวัของมนุษย ์คิดวา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
กระท าของผูมี้ฤทธ์ิมากกวา่ตน เม่ือมนุษยเ์ร่ิมเรียนรู้ธรรมชาติมากข้ึนและเกิดเป็นศาสนาท่ีมีเหตุผล
เขา้มาเป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ความเช่ือศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรม
ต่างๆ ของแต่ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณี วฒันธรรมท่ีท าสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
               ศาสนาทุกศาสนา จะเป็นท่ีพึ่งทางใจของมนุษย ์มีหลกัธรรมค าสั่งสอนท่ีมุ่งหมายสั่งสอน
ให้คนท่ีเป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาในความถูกตอ้ง มีพิธีกรรม
และเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นศาสนานั้นๆ   บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ 
บทบาทใดจะตอ้งยึดหลกัธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะธรรมหรือหลกัค าสอนจะช่วยแกปั้ญหา
และอุปสรรคต่างๆได ้อีกทั้งจะท าใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ 
               ส าหรับคนไทยแลว้ ศาสนาเป็นสถาบนัส าคญัของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธ เป็น
ศาสนาส าคญัประจ าชาติและเปิดโอกาสให้บุคคลนบัถือศาสนาต่างๆไดโ้ดยอิสระ ยอมให้ศาสนา
ส าคญัทั้งปวงตั้งอยูใ่นประเทศไทยได ้เช่นศาสนาคริสต ์อิสลาม พราหมณ์ อินดู เป็นตน้ แต่ศาสนา
พุทธเป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่จึงได้ยึดหลกัธรรมมาเป็นพื้นฐานของชีวิตเพื่อท่ีจะ
น าไปสู่ความมัน่คงของประเทศดว้ย นอกจากศาสนาพุทธแลว้ ยงัน าส่ิงท่ีมีคุณค่าของศาสนาอ่ืนมา
ผสมผสานกบัหลกัของศาสนาพุทธดว้ย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์ในการตั้งศาลพระภูมิ การข้ึน
บา้นใหม่ การเขา้ร่วมท ากิจกรรมกบัศาสนาอ่ืน โดยไม่ถือวา่เป็นการเส่ือมเสียหรือเป็นบาป ยอมรับ
การแต่งงานกบัคนต่างศาสนาได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกนัของครอบครัว และยงัให้การ
คุม้ครองป้องกนัศาสนาและลทัธิความเช่ือทั้งหลายท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 



 
หลกัธรรมกบัการน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั 
               ศาสนาเป็นเร่ืองของจิตใจและอารมณ์ สามารถจูงใจและผูกใจคนไวไ้ด้อย่างแน่นแฟ้น 
มนุษยจ์ะน าศาสนาท่ีคนนบัถือติดตวัไปปฏิบติัหรือเผยแพร่ในท่ีใหม่ ศาสนาไม่ใช่ของท่ีอยูก่บัท่ีแต่
จะอยู่ตรงท่ีหน่ึงท่ีใดก็ต่อเม่ือมนุษยย์งัไม่อพยพไปไหน บุคคลท่ีเกิดมาในศาสนาใดก็จะนับถือ
ศาสนานั้น และมีความประพฤติคลา้ยกบับุคคลท่ีนบัถือศาสนานั้นๆ   เช่น เด็กฝร่ังท่ีถูกเล้ียงแบบ
ไทยและใหน้บัถือศาสนาพุทธ ก็จะมีพฤติกรรมและความคิดอ่านไปในแบบไทยๆ  เป็นตน้ ศาสนา
จึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยเฉพาะหลกัธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
ด าเนินชีวิตซ่ึงทุกศาสนามีความสอดคลอ้งกนั โดยการยึดมัน่ในการท าความดี ความสอดคลอ้งกนั
ของหลักธรรมของแต่ละศาสนาท าให้บุคคลเข้าใจกัน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
หลกัธรรมท่ีศาสนิกชน  สามารถน ามาใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั มีดงัน้ี 
              1. การท าความดี ละเวน้ความชัว่ แนวทางการปฏิบติัของแต่ละศาสนาแตกต่างกนัแต่ทุก
ศาสนาก็สอนใหท้ าความดีและละเวน้ความชัว่ทั้งนั้น เช่น ศีล5 ของศาสนาพุทธ บญัญติั 10 ประการ
ของศาสนาคริสตแ์ละหลกัศรัทธา 6 ประการกบัหลกัปฏิบติั 5 ประการของศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 
             2. การพฒันาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนใหค้นพึ่งตนเองและพฒันาตนเอง
เพื่อใหอ้ยูไ่ดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธท่ีมีพุทธศาสนาสุภาษิต วา่ “อตัตาหิ 
อตัตาโน นาโถ” หมายถึง ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ศาสนาพราหมณ์มีหลกัอาศรม 4 ในขอ้พรหมจารี ท่ี
ใหน้กัศึกษาเล่าเรียนและในขอ้คฤหสัถท่ี์ใหป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเอง ศาสนาอิสลามสอนใหค้น
ใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย 
            3. ความยติุธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะเนน้ในเร่ืองเหล่าน้ี
เพราะทุกเร่ืองจะท าใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัอยา่งนัติ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ชาติตระกลูไม่ไดเ้ป็นเคร่ือง
ก าหนดความแตกต่างของบุคคล คนท่ีเกิดมาเท่าเทียมกนัทั้งนั้นและสอนใหทุ้กคนอยูภ่ายใตอ้คติ 4 
คือ ฉนัทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหด้ ารงความยติุธรรมอยา่ถือตาม
อารมณ์ใคร่ในการรักษาความยติุธรรมแมบ้างคร้ังจะกระเทือนต่อตนเอง บิดามารดาหรือญาติบา้งก็
ตาม 
           4. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ศาสนาต่างๆ สอนใหมี้ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวงัผลตอบแทน เช่นพุทธศาสนามี
หลกัธรรม        สังคหวตัถุ 4 ไดแ้ก่ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา ศาสนาอิสลามมีการ
บริจาคซากาต แก่ผูข้ดัสน ศาสนาคริสตก์็จะเนน้ใหม้นุษยเ์สียสละใหอ้ภยั เอ้ือเฟ้ือเป็นตน้ 
           5. ความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนใหค้นมีความอุตสาหะ มีความเพียร 
ความอดทนและมีความพยายามอนัจะช่วยใหบุ้คคลประสบความส าเร็จพร้อมทั้งพฒันาตวัเองอยู่
เสมอ ศาสนาพุทธมีคติเตือนใจวา่ ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่ หรือหลกัค าสอน



อิทธิบาท 4 ไดแ้ก่ ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสา ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวนัละ 5 คร้ังจึงถือวา่เป็น
ความพยายามท่ีจะขดัเกลาจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 
            6. ความรักความเมตตา ค าสอนทุกสาสนาจะเนน้เร่ืองความรักความเมตตา เพราะการท่ี
คนเราจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันตินั้น ความรักความเมตตาเป็นส่ือส าคญัอีกทั้งยงัเป็นจริยธรรมของ
ศาสนาคริสต ์ในพุทธศาสนาก็มีพุทธศาสนสุภาษิตวา่ เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก 
           7. ความมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น เกือบทุกศาสนา มีบทบญัญติัและขอ้ปฏิบติัในเร่ืองน้ี
เหมือนกนั เช่น ศีลของศาสนาพุทธ บญัญติั 10 ประการของศาสนาคริสต ์การถือศีลอดของศาสนา
อิสลาม ทุกขอ้ปฏิบติัคือการใหค้นมีคุณธรรม อดทนและอดกลั้น 
           8. การยกยอ่งเคารพบิดามารดาถือเป็นหลกัส าคญัของศาสนาต่างๆ วา่บุพการีเป็นส่ิงควรยก
ยอ่งในศาสนาพุทธกล่าวไวว้า่บิดา มารดาเป็นพระพรหมของลูก ศาสนาคริสตมิ์ใช่ในบญัญติั 10 
ประการ ขอ้ท่ี 4 วา่ จงนบัถือบิดา มารดาเป็นตน้ 
             9. การไม่แบ่งชั้นวรรณะ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ก าเนิดชาติตระกลูมิไดท้  าใหบุ้คคลเป็น
พราหมณ์เป็นกษตัริย ์เป็นพอ่ค่า ความประพฤติของบุคคลเป็นเคร่ืองก าหนดบุคคล ทุกคนเท่าเทียม
กนั ศาสนาอิสลามถือเป็นหลกัส าคญัวา่ หลกัศรัทธาและหลกับญัญติัตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขการไม่แบ่ง
ชั้นวรรณะอยา่งชดัเจน 
           10.ไม่เสพสุรา ไม่เล่นการพนนั ไม่พดูจาขยายความ เป็นพื้นฐานของทุกศาสนาท่ีบญัญติัไว้
อยา่งชดัเจนวา่ เป็นส่ิงไม่ควรท า เช่น ศีลในศาสนาพุทธ บญัญติั 10 ประการในศาสนาคริสตห์ลกั
บญัญติัในศาสนาอิสลามเป็นตน้                        
    

ค าถาม 

1.  จากบทความขา้งตน้   เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  จากขอ้ความขา้งตน้เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมเร่ืองใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
3.  ขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการอ่านเร่ืองน้ีมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
4.  นกัเรียนจงบอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านบทความในเร่ืองน้ีมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนสามารถน าไปปฏิบติั ใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  
............................................................................................................................................................. 
 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  การปฏิบัติตามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได้ 
               2.  บอกประโยชน์ของการปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได้ 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้ ตอบค าถาม และออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 
                                                           สาระของชีวติตามแนวศาสนธรรม 

  ตามหลักศาสนธรรม ถือว่าชีวิตมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ เป็นชีวิตท่ี
สามารถพฒันาไดม้ากกวา่ชีวติอ่ืน ๆ มนุษยมี์ความจ า สติปัญญาและวฒันธรรม มนุษยเ์ป็นอิสระใน
การคิดและการกระท า สามารถเลือกเส้นทางเดินของชีวิตและเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ และ
มนุษย์มีศรัทธาใฝ่หาความดีและความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้น ในหลักศาสนธรรมจึงได้
กล่าวถึงชีวติมนุษยต์ั้งแต่ความหมาย ก าเนิด องคป์ระกอบ ความมุ่งหมาย คุณค่า เป้าหมาย และการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนธรรมเพื่อให้มนุษยเ์ขา้ถึงความเป็นจริงและความดีสูงสุดเป็นชีวิตท่ีมีสันติ
สุข รวมทั้งสังคมท่ีมีสันติภาพ 
             1.  สาระของชีวติตามแนวพุทธธรรม 
     พุทธธรรมเป็นศาสนธรรมของผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูใ้ชปั้ญญาเป็นประทีปส่องทางของ
ชีวติ ผูท่ี้ขาดปัญญาน าทางชีวิตเสมือนดงัคนตาบอดเหยยีบลงกองไฟท่ีเขาจุดไวส่้อง พุทธธรรมสอน
ใหม้นุษยห์นักลบัมามองตนเอง  ประกอบดว้ยเบญจขนัธ์คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ 
ซ่ึงตกอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมของไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ชีวติของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งฝึกฝนตนเองและก็สามารถฝึกฝนใหดี้ไดต้ามหลกัไตรสิกขา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา เพื่อชีวิตท่ีมีอิสระจากโลภะ โทสะ และโมหะ มีความผาสุกอยา่งแทจ้ริง 
 ชีวติคืออะไร 
 ชีวติ คือ  ธรรมชาติรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือ เกิดข้ึน (อุปปาทะ) 
ตั้งอยู ่ (ฐิติ) และดบัไป (ภงัคะ) หรือเป็นไปตามกฎของไตรลกัษณ์ คือ ไม่เท่ียง (อนิจจงั) มีความ
พร่อง (ทุกขงั) และไร้ตวัตนท่ีถาวร (อนตัตา) 
              ชีวติ คือ  ปัญหา (ทุกขงั) 
 ชีวติ คือ  ขนัธ์ 5 ตามหลกัพุทธธรรม ท่ีเป็นผลรวมขององคป์ระกอบ 5 ตวั หรือ
ส่ิงของ 5 ตวั หรือ ส่ิงของ 5 อยา่ง มารวมตวักนัเขา้  เรียกตามภาษาธรรมะวา่ ขนัธ์ 5  (The Five 
Aggregates) 



 ค าว่า ขันธ์ แปลว่า หมวด หมู่ กอง ค่าย ชนิด ประเภท ส่ิง อนั เป็นค าภาษาบาลี การ
ใชค้วามหมายใดข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีกล่าวถึง แต่ในเร่ืองของชีวติน้ีนิยมแปล ขนัธ์ 5 วา่ กอง ไดแ้ก่ รูป
ขนัธ์ กองรูป เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ กองความจ า สังขารขนัธ์ กองปรุงแต่งให้เกิด
ความคิด   วญิญาณขนัธ์   กองความรู้แจง้ในอารมณ์ เป็นตน้ 
    
    
        รูปขนัธ์ กองรูป 
   เวทนาขนัธ์ กองเวทนา 
   สัญญาขนัธ์ กองสัญญา 
   สังขารขนัธ์ กองสังขาร 
   วญิญาณขนัธ์  กองวญิญาณ 

กระบวนการของชีวติ  

ชีวติมนุษยย์อ่มเป็นไปตามกระบวนการเกิดของเบญจขนัธ์ และเป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ไตรลกัษณ์ ปฏิจจสมุปบาท และกฎแห่งกรรม การท่ีจิตหรือวญิญาณ ซ่ึงเป็นตวัรู้จะ
ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกทั้ง 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฎฐพัพะ (การสัมผสั)  และสามารถแสดง
ปฏิกิริยาสนองตอบไดน้ั้น จิตจะตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัภายในทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เป็น
ส่ือไปรับรู้อารมณ์ภายนอกดงักล่าว อารมณ์ภายนอกและประสาทสัมผสัภายในรวมกนัเป็นส่วน
หน่ึงของกาย จึงเห็นไดว้า่ จิตจะตอ้งอาศยักายเป็นท่ีแสดงออก 

 เม่ือประสาทสัมผสัภายในทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไปรับรู้อารมณ์ภายนอก ท่ีคู่
กนัคือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฎฐพัพะ ก็จะเกิดการรู้แจง้ท่ีเรียกวา่ วิญญาณ คือ จกัขุวญิญาณ โสต
วญิญาณ ฆาณวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวญิญาณ ตามล าดบั ส่วนคู่ท่ี 6 คือ มโนวิญญาณ ถือวา่
ส าคญัท่ีสุด เกิดจากการท่ีใจไปรับรู้อารมณ์ท่ีต่อเน่ืองมาจากวญิญาณทั้ง 5 ขา้งตน้ เม่ือมี
องคป์ระกอบ 3 อยา่งพร้อมกนั คือ อารมณ์ภายนอก + ประสาทสัมผสั ภายใน + วญิญาณก็จะเกิด
การรับรู้เรียกวา่ ผสัสะ ผสัสะเกิดไดท้ั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
 ผสัสะจึงเป็นจุดเช่ือมต่อส าคญัท่ีสุดระหวา่งอารมณ์ภายนอกกบันามธรรม (เจตสิก) 

ท่ีจะมีต่อไปคือ เวทนา สัญญา สังขาร ตามกระบวนการดงัน้ี 

 อารมณ์ภายนอก + ประสาทสัมผสัภายใน + วญิญาณ                  ผสัสะ 

เวทนา               สัญญา                 สังขาร 



 ตวัอยา่งท่ี 1 เม่ือสาวสวยเห็นผูช้ายคนหน่ึงใส่เส้ือผา้สกปรกก็รู้วา่ผูช้ายคนนั้นสติ
ไม่ค่อยดี (จกัษุวญิญาณ) เกิดความรู้สึกกลวั (เวทนา)  จ ารูปร่างหนา้ตาได ้ (สัญญา)   คิดหาวธีิ
ป้องกนัเช่นวิง่หนี (สังขาร)  ลกัษณะเช่นน้ีเป็นเจตสิกฝ่ายลบ 
 ตวัอยา่งท่ี 2 หนุ่มวยัรุ่นคนหน่ึงฟังเพลงสตริงก็รู้วา่ใครร้อง (โสตวิญญาณ) ชอบใจ
เพลงนั้น (เวทนา)  จ าช่ือเพลงได ้ (สัญญา) คิดจะหาวธีิจ าเน้ือเพลงทั้งหมด เช่น ไปซ้ือมว้นเทปมา
เปิดฟัง (สังขาร) ลกัษณะเช่นน้ีเป็นเจตสิกฝ่ายบวก 
 เม่ือไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งภายนอก (อาตยนะภายนอก)  กบัประสาทสัมผสั
ภายใน   (อาตยะภายใน) กระบวนการของเบญจขนัธ์ท่ีเป็นเจตสิกคือ  เวทนา  สัญญา  สังขารก็จะ
ส้ินสุดลง ดงัพุทธพจน์วา่ 
  “เม่ือไม่มีตา  ไม่มีรูป  และจกัษุวญิญาณไม่มี ก็ไม่มีผสัสะ   เม่ือผสัสะไม่มี เวทนาก็
ไม่มี เม่ือเวทนาไม่มี สัญญาก็ไม่มี เม่ือสัญญาณไม่มี สังขารก็ไม่มี.” (ม.มู 12/248/157) 
 การส้ินสุดของกระบวนการทาง หู จมูก ล้ิน กาย และใจก็เกิดข้ึนไดท้  านองเดียวกนั 

อุปมาของชีวติ 
 นิยามความหมายของชีวิต ผูรู้้ไดก้ล่าวไวใ้นเชิงเปรียบเทียบไวห้ลายประการ แต่จะ
ขอน ามากล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีพอเป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ชีวติ คือ หม้อดิน เพราะชีวติแตกสลายไดง่้าย ความตายเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือทุก
ขณะ เห็นหนา้อยูเ่ม่ือเชา้ สายตาย สายอยูส่บาย บ่ายมว้ย ฯลฯ มนุษยจึ์งตอ้งไม่ประมาท ระมดัระวงั
รักษาชีวติไวใ้หไ้ด ้
 2. ชีวติเหมือนโคทีเ่ขาจูงไปสู่ทีฆ่่า โคยิง่เดินเท่าไรก็ใกลค้วามตายเขา้ไปทุกขณะ มี
ชีวติอยูแ่ต่ละวนัแต่ละคืน วนัคืนผา่นไป ชีวติมนุษยก์็ใกลจ้ะตายทุกขณะ 
 3.  ชีวติคือการต่อสู้ ชีวติมนุษยต์อ้งต่อสู้ความทุกข ์ ความล าบากมากมาย เช่น 
หนาวร้อน กิเลส ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนชีพสลาย 
 4. ชีวติคือการเดินทางไกลอันยาวนาน   เพราะชีวติตอ้งเดินทางมุ่งไปหาความสุขท่ี
แทค้วามสุขชัว่นิรันดร์ตอ้งใชเ้วลายาวนาน หลายภพหลายชาตินบัไม่ถว้นจึงจะพบความสุขท่ี
แสวงหา 
 5. ชีวติคือละคร ชีวติแต่ละคนก็เล่นไปตามบทบาทของคนชีวติเหมือนฉากละครท่ี
ผา่นไปเป็นฉาก ๆ เม่ือจบฉากแลว้ก็จบส้ินเชิงหนา้ท่ีและบทบาท ตอ้งโบกมืออ าลาโรง ลงมาดูเวที
อนัวา่งเปล่าหรือดูผูอ่ื้นเล่นบทเวทีชีวติต่อไป 
 6. ชีวติคือการวิง่ไล่คว้าเงา หลายคร้ังท่ีมนุษยว์ิง่ไล่เงาของตวัเอง สร้างอนาคตไว้
อยา่งสวยหรูและก็วิง่ไล่ส่ิงท่ีคาดหวงัอยา่งเอาเป็นเอาตาย เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ไปตลอดชีพ เม่ือควา้
ตะครุบไดก้็เป็นเพียงเงาๆ ท่ีหาแก่นแทส้าระไม่ไดเ้ลย 



 7. ชีวติคือฤดูกาล ฤดูกาลมีร้อนมีหนาวมีฝน ชีวิตก็เฉกเช่นนั้น เพราะชีวติมีความ
ทุกข ์ความสุข  ความสมหวงั  ผดิหวงั  มีไดมี้เสีย  ผสมปนเป  ชีวติมิไดมี้แต่เพียงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชีวติ
มีหลายส่ิงหลายอยา่งเพื่อท าใหชี้วติสมบูรณ์ ถา้ฤดูกาลมีเพียงฤดูฝนอนัเยน็ฉ ่าเพียงฤดูเดียว คงไม่
เพียงพอท่ีจะท าใหพ้ืชธญัญาหารผลิตออกผลฉนัใด ชีวติมนุษยก์็ฉนันั้น 
 8. ชีวติคือนักมวย มนุษยถู์กธรรมชาติก าหนดใหข้ึ้นชกบนสังเวยีนแห่งชีวิต คู่ต่อสู้
คือกิเลส ตณัหา มานะ ทิฏฐิ มนุษยมี์ทางเลือกอยูส่องทางคือ น็อกคู่ต่อสู้ หรือ ถูกคู่ต่อสู้น็อก ทาง
รอดของมนุษยมี์อยูท่างเดียว คือท าใจใหเ้ขม้เขง็ ขจดัความกลวัออกไป ขยนัอดทน ฝึกหดักายวาจา
ใจ ต่อสู้อยา่งมีสติปัญญา จึงจะสามารถชนะคู่ต่อสู้คือกิเลส ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ไดใ้นท่ีสุด และจะเป็น
ผูช้นะอยา่งแทจ้ริง 

2.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาคริสต์ 
 คริสตธ์รรมเป็นค าสอนขององคศ์าสดาผูอุ้ทิศตนไถ่บาปใหแ้ก่มวลมนุษย ์ สอนให้
มนุษยไ์ดป้ระจกัษว์า่ชีวติไดม้าจากพระเจา้ พระเจา้สร้างมนุษยใ์หเ้ป็นฉายาเงาของพระองคผ์ูมี้ความ
รักมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งมีความรัก ความภกัดีต่อพระเจา้ และมีความรักต่อเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั ชาวคริสตต์อ้งด าเนินชีวติในกรอบของบญัญติั 10 ประการ เพื่อเขา้ถึงอาณาจกัรของ
พระเจา้อนัเป็นแดนท่ีมีความสุขสงบตลอดกาล 
 ศาสนาคริสต ์(Christianity) มีพระเยซูคริสตเ์ป็นศาสดา  อุบติัข้ึนเม่ือ พ.ศ. 543 เป็น
ศาสนาท่ีสืบต่อมาจากศาสนายดูายของชนชาติยวิ  พระเยซู คือผูม้าฟ้ืนศาสนาใหม่ตามค าท านายใน
ศาสนาเดิมวา่จะมีเมสสิอาห์ (Messiah) มาอุบติัข้ึนเพื่อน าชาวยวิไปสู่ความอยูร่อด ให้พน้จากความ
ทุกขย์ากและเขา้ถึงอาณาจกัรของพระเจา้ 
 ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาใหญ่ศาสนาหน่ึงมีคนนบัถือมากทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในทวปียโุรปและอเมริกา ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา ปัจจุบนัมีคริสตศาสนิกชนในประเทศไทยมากเป็นล าดบัท่ี 3 รองลงมาจาก
พุทธศาสนิกชนและ              อิสลามิกชนตามล าดบั 
 ค าวา่ “คริสต”์ (Christ) มาจากภาษากรีกวา่ Christos มีความหมายเหมือนกบัภาษา
ฮิบรูวา่ “messiah” แปลวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิมดว้ยน ้ามนั” หมายความวา่ไดรั้บการเลือกสรรจากพระเจา้
เพื่อท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัทางศาสนา  
 ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาแห่งความรัก สอนใหม้นุษยป์ลูกฝังความรักความเมตตา
ในตน โดยมีพระเยซู องคศ์าสดาทรงปฏิบติัเป็นตวัอยา่ง ดว้ยเหตุน้ี จึงกล่าวกนัวา่ ค  าสั่งสอนของ
พระเยซู คือปรัชญาแห่งความรัก คือเร่ิมตน้จากการรักพระเจา้ รักครอบครัว รักเพื่อนบา้น และรัก
มิตรสหายของตนเหมือนกบัตนเอง ยิง่ไปกวา่นั้น ปรัชญาแห่งค าสอนท่ีส าคญัของพระเยซูอีก
ประการหน่ึง คือการให้อภยั แมข้ณะท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน พระองคก์็ทรงขอให้
พระเจา้ทรงประทานอภยัให้แก่คนบาปท่ีไดท้  าร้ายพระองค”์  



 ค าสอนส าคัญในศาสนาคริสต์ 
 ค าสอนของพระเยซูท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ (New Testament) ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นค าสอนในระดบัศีลธรรม มิไดมุ้่งเนน้ในดา้นอภิปรัชญา เป็นค าสอนท่ีชกัชวนใหค้น
หนัมารักใครเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู  และใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั    มีลกัษณะขดัแยง้กนักบัหลกัค าสอนท่ีมีอยูเ่ดิม
ดงัตวัอยา่งเช่น 
 การโตต้อบ ค าสอนเดิมท่ีวา่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” พระเยซูวา่ อยา่ต่อสู้คนชัว่ ถา้
ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน จงหนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาตบ 
 รักศตัรู  ค  าสอนเดิมมีวา่ จงรักเพื่อน เกลียดศตัรู  พระเยซูวา่  จงรักศตัรูและ
อธิษฐานแก่ผูเ้บียดเบียนข่มเหงท่านเพื่อเป็นบุตรพระเจา้ เพราะพระองคท์รงให้ดวงอาทิตยส่์องสวา่ง
แก่คนดี ซ่ึงเสมอกนัและใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและอธรรม 
 เร่ืองการใหท้าน พระเยซูทรงสอนใหมี้ความรักต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยการให้ทาน มี
ศรัทธา ต่อพระเจา้ดว้ยการภาวนา และมีการอดอาหารดว้ยความเสียสละพระเจา้สถิตอยูใ่นท่ีลบั และ
ทรงเห็นการกระท าและจิตใจของมนุษย ์
 “เม่ือท่านท าทานอยา่เป่าแตรขา้งหนา้เหมือนคนหนา้ซ่ือใจคด กระท าในศาลาและ
ทอ้งถนนเพื่อใหค้นสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ เขาไดรั้บบ าเหน็จของเขาแลว้  ฝ่ายท่าน
ทั้งหลายท่ีท างาน อยา่ใหมื้อซา้ยรู้ซ่ึงมือขวากระท า” (มธ.6/2/3) 
 “เม่ือท่านอดอาหาร อยา่ท าหนา้เศร้าหมองเหมือนคนหนา้ซ่ือใจคดดว้ยเขาท าหนา้ท่ี
มอมแมม เพื่อจะใหค้นเห็นวา่เขาถืออดอาหาร” (มธ.6/16/18) 
  
 “ผูใ้ดมีสมถะในจิตใจ ผูน้ั้นเป็นสุข ผูใ้ดเศร้าโศกจะไดรั้บการปลอบประโลม และ
เป็นสุข    ผูใ้ดมีใจอ่อนโยน กระหายความชอบธรรมมีใจกรุณาใจบริสุทธ์ิ สร้างสันติลว้นเป็นผูมี้
สุข” 
 ขอ้ความท่ีน ามากล่าวน้ี  ถือจะเป็นค าสอนท่ีส าคญัตอนหน่ึงท่ีพระเยซูทรงแสดง
บนภูเขา ซ่ึงนบัวา่เป็นเทศนาท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นการวางแนวจริยธรรมให้แก่ชาวคริสต ์
 หลกัค าสอนส าคญัของพระเยซูส่วนใหญ่เป็นค าสอนในระดบัศีลธรรมและการ
ปฏิบติัในวติประจ าวนัโดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัใหเ้ขา้ถึงพระเจา้เคารพพระเจา้ เพื่อมีชีวิตนิรันดรกบัพระเจา้ 
ดงันั้น ผูเ้ป็นคริสตศาสนิกชนท่ีดี จึงตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของพระเจา้ท่ีทรงแสดงไว ้  ในพระคมัภีร์เดิมและ
พระคมัภีร์ใหม่ ส่วนค าสอนในระดบัปรัชญา เป็นค าสอนท่ีนกัปรัชญากรีก ท่ีเป็นชาวคริสตใ์นยคุ
ต่อมา เช่น ออกสัติน (Saint Augustin) และอไควนสั (Saint Thomas Aguinas) เป็นตน้ ไดแ้ปล
ความหมายของค าสอนโดยน าเอาหลกัปรัชญากรีกมาประกอบการอธิบาย กล่าวโดยสรุปค าสอน
ของพระเยซู คือ เป็นค าสอนท่ีเนน้เร่ืองรักครอบครัว และรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั โดยไม่จ  ากดั
ขอบเขต เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และประเทศ 



 มนุษย์คือผู้ทีพ่ระเจ้าสร้าง 
 ในหลกัค าสอนของคริสตศาสนาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษยว์่า ถ้าพระเจา้ทรง
ติดต่อกบัมนุษยไ์ด ้มนุษยย์อ่มสามารถติดต่อกบัพระเจา้ไดเ้ช่นเดียวกนั การติดต่อน้ีเป็นการติดต่อ
ระหว่างผูท่ี้ถูกสร้างกบัพระผูส้ร้างมนุษย ์  เป็นผูถู้กสร้างพิเศษเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน การท่ีมนุษย์
สามารถติดต่อกบัพระเจา้ไดน้ั้น ถือวา่เป็นพฒันาการสูงสุดของมนุษย ์
 ศาสนาคริสต์ ถือว่าสรรพส่ิงเป็นผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้า   มนุษย์เป็น
ปฏิมากรรมช้ินเอกท่ีพระเจา้ทรงประทานบนโลก มนุษยคู์่แรกคือ อาดมั (Adam) และอีฟ (Eve) เป็น
บรรพบุรุษคู่แรก ดงัขอ้ความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ว่า “พระเจา้ตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษยต์าม
ฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครอง
แผน่ดินทัว่ไปและสัตวต่์างๆ ท่ีเล้ือยคลานบนแผน่ดิน    พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายา
ของพระองค ์ตามพระฉายาของพระเจา้นั้น พระองคท์รงสร้างมนุษยข้ึ์น    และไดท้รงสร้างให้เป็น
ชายและหญิง (ปฐม. 1:26,27) 
 3.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาอสิลาม 
  ศาสนาอิสลาม เกิดข้ึนในทวปีเอเชียแถบตะวนัออกกลาง ดินแดนแห่งชนชาว
อาหรับ เป็นศาสนาท่ีมีคนนบัถือมาจ านวน 1 ใน 3 ของโลก  อุบติัข้ึนท่ีประเทศซาอุดีอาระเบีย เม่ือ 
พ.ศ. 1113 โดยพระมุฮามดัเป็นศาสดาและไดแ้พร่หลายไปท่ีตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้ ยโุรป 
อเมริกา และในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก 
 ค าวา่  “อสิลาม”  มาจากศพัทภ์าษาอาหรับวา่  อสิลามะ   ซ่ึงมาจากศพัทเ์ดียวกนักบั
ค าวา่  มุสลมิ  มาจากค าวา่ ซะลิมะหรือ ซะละมุน  แปลวา่ สันติการนอบน้อม การยอมจ านนโดย
ส้ินเชิง 
 อิสลามจึงมีความหมายวา่  การนอบนอ้มมอบตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้อลัลอฮ ์   แต่
พระองคเ์ดียวอยา่งส้ินเชิงหรือความสันติ 
 มุสลิม เป็นค าท่ีใชเ้รียกผูน้บัถือศาสนาอิสลาม หมายถึงผูท่ี้นอบนอ้มมอบตนต่อ
พระองค ์พระองค ์อลัลอฮแ์ต่ผูเ้ดียวอยา่งส้ินเชิง เพื่อความสันติ (เสาวนีย ์จิตหมวด : 17) 
  ค าวา่ อลัเลาะฮ ก็ดี อลัลอฮ์ ก็ดี หมายถึงพระเจา้สูงสุดในศาสนาอิสลามองค์
เดียวกนั เพียงแต่การเขียนเป็นไปตามส าเนียงภาษาและรูปศพัทเ์ดิมเท่านั้น บุคคลภายนอกศาสนา
อิสลามมกัจะยดึรูปศพัทเ์ดิมเป็น อลัลอฮ ์เช่นเดียวกบัค าวา่ มุฮมัมดั โมฮมัเหมด็ และมะหะหมดั เป็น
ค าท่ีใชท้ัว่ไป และหมายถึงพระศาสดาของศาสนาอิสลาม   พระองคเ์ดียวกนั ซ่ึงเดิมมีนามวา่อาบูคสั
ซิม 
 ท่ านศาสดา มุฮัมมัด เ ป็นชาวอาหรับ เผ่ า โก เรช  ประสู ติ ท่ีนคร เมกกะฮ ์  
ซาอุดิอาระเบีย เม่ือวนัจนัทท่ี์ 29  สิงหาคม ค.ศ.  570 ตรงกบั  พ.ศ. 1113  เป็นบุตรของท่านอบัดุล
เลาะห์ และนางอะมีนะฮ ์ บิดาไดถึ้งแก่กรรมขณะท่ีนางอะมีนะฮต์ั้งทอ้งได ้2 เดือน  เม่ืออยูใ่นวยัเด็ก



ท่านศาสดามุฮมัมดัเป็นคนท่ีเล้ียงง่าย และมีความเฉลียวฉลาด เม่ือท่านอายุได ้ 6  ขวบ มารดาของ
ท่านไดถึ้งแก่กรรมลงอีก จึงก าพร้าทั้งบิดามารดาตั้งแต่เด็ก ต่อมาท่านอบัดุลตอลิบผูเ้ป็นปู่ ไดน้ าไป
เล้ียงไว ้และอีก 2 ปีต่อมาปู่ ก็ถึงแก่กรรมลงอีก อบูตอลิบผูเ้ป็นลุงไดรั้บไปเล้ียงไวแ้ละไดถ่้ายทอด
วิธีการคา้ขายสินคา้ในเมืองต่างๆและในการเดินทางไปคา้ขายดงักล่าวน้ีไดมี้นายทุนคนส าคญัคือ
นางคอดิยะฮ ์ เศรษฐินีแม่หมา้ย ซ่ึงไดเ้ดินทางไปดว้ยกนั เม่ือเห็นวา่ท่านมุฮมัมดัเป็นคนดี มีความ
ซ่ือสัตย์ขยนัและอดทน จึงให้ความเมตตากรุณา จนกระทัง่ในท่ีสุดได้กลายเป็นความรักและ
แต่งงานกนัจนมีบุตรธิดารวมทั้งส้ิน 7 คน    เป็นชาย 3 คน  และเป็นหญิง 4 คน  ในขณะท่ีแต่งงาน
ท่านมุฮมัมดัมีอาย ุ 25  ปี และนาง คอดิยะฮ ์มีอาย ุ40 ปี 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเภท เทวนิยม (Theism) คือเป็นศาสนาท่ีนบัถือพระ
เจา้สร้างโลก พระเจา้สูงสุดของอิสลาม คือ พระอลัเลาะฮ ์พระองคเ์ดียวเท่านั้น  
 ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม ท่ีปรากฎในคมั ภีร์อลั-กุรอาน เป็นโองการมาจากพระ
เจา้จึงเป็นธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิมไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆทั้งส้ินเพราะถือวา่เป็นศาสน
ธรรมท่ีสมบูรณ์ดีแลว้ 
 ก าเนิดชีวิตมนุษยม์าจากการสร้างของพระอลัเลาะห์ (ซ.ล.) ดงัท่ีปรากฏในพระคมัภีร์               
อลั-กุรอาน วา่ “พระองค ์(อลัเลาะห์) ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดินน้ีดว้ยความจริง และทรงท า
ใหสู้เจา้ (มนุษย)์ เป็นรูปร่างและทรงท ารูปร่างสูเจา้ใหดี้ยิง่ (64:3) 
 “จงกล่าวเถิด พระองคคื์อผูท้รงบงัเกิดสูเจา้   และทรงท าใหสู้เจา้มีหู มีตา และมี
หวัใจ ส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีสูเจา้ขอบคุณ (67:23) 
 “อลัเลาะห์ ทรงท าใหสู้เจา้ออกมาจากครรภแ์ม่ของสูเจา้ เม่ือสูเจา้ยงัไม่รู้อะไร และ
ทรงท าใหสู้เจา้มีการไดย้นิ การเห็น และความรู้สึกนึกคิด เพื่อสูเจา้จะไดข้อบคุณองคอ์ลัเลาะห์” 
(16:78) 
 “พระองค ์ คือ ผูท้รงใหเ้ป็นและทรงใหต้าย คร้ันเม่ือพระองคท์รงก าหนดกิจการใด 
เพียงแต่พระองคต์รัสแก่มนัวา่ จงเป็น แลว้มนัก็เป็นข้ึนมา “(40:68) 
 “พระองค ์ คือ ผูท้รงบงัเกิดมนุษยจ์ากน ้า และพระองคท์รงท าใหมี้ความสัมพนัธ์
ทางสายเลือด และการแต่งงาน และผูอ้ภิบาลสูเจา้เป็นผูท้รงอานุภาพเสมอ” (65:54) 
 จากโองการท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ พระเจา้เป็นผูท้รงสร้าง ทรงอภิบาลชีวติ
ของมนุษยท์ั้งมวล 
  มนุษยมี์ลกัษณะเด่น พิเศษจากส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลาย แมม้นุษยจ์ะมีลกัษณะรวมกบั
ส่ิงท่ีมีชีวติอ่ืน ๆ เช่น พืช และสัตว ์ แต่องคป์ระกอบชีวติมนุษยล์ะเอียดและสลบัซบัซอ้นกวา่
ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ  ส่ิงท่ีเสริมใหชี้วติมนุษยดี์เด่นเฉพาะในตวัเอง เพราะไดรั้บการ “รุฮ์” จากองคอ์ลั
เลาะห์ พระองคน์อกจากไดท้รงสร้างมนุษยท์างกายภาพแลว้ ชีวติคนยงัไดรั้บ “รุฮ”์ จากพระองค ์
ตามขอ้ท่ีวา่ 



         “พระองค์ทรงท าให้เขาสมบูรณ์และทรงเป่า รุฮ์ ของพระองค์เข้าไปในเขา” (32 : 9) 
 อะไรคือ “รุฮ”์ เสรี พงษพ์ิศ (2524 : 126) ไดอ้ธิบายไวว้า่ เราไม่รู้ธรรมชาติของ รุฮ ์
ไดอ้ยา่งถ่องแท ้ค าแปลของค าวา่   “รุฮ”์    ท่ีพบในภาษาไทย   คือ   วิญญาณ  แต่วญิญาณคืออะไร
มิใช่ปัญหาท่ีตอบไดง่้ายนกั นกัอธิบายคมัภีร์อลั-กรุอาน ช้ีใหเ้ห็นวา่  ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์
ประกอบดว้ย  ส่วนท่ีเป็นร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ รุฮ ์เป็นอ านาจทางจิตของคน ขอ้ท่ีวา่ “รุฮข์อง
พระองค ์ บ่งวา่ชีวติของคนมีคุณภาพเหนือกวา่ชีวิตของสัตวท์ั้งหลาย ท่านอบุลอะฮล์า เมาดูดี 
ปราชญศ์าสนาอิสลาม ไดอ้ธิบายค าวา่ “รุฮ”์ ในโองการน้ีไวอ้ยา่งกวา้งขวางกินความทั้งร่างกายและ
จิตใจ อ านาจ ความรู้สึกและปัญญาท่ีองคอ์ลัเลาะห์ ทรงก าหนดใหค้นมีเหนือกวา่สัตวท์ั้งหลาย 
นกัปราชญบ์างท่านกล่าววา่ โองการท่ีกล่าวมาบ่งถึง “ความสัมพนัธ์อนัเร้นลบัระหวา่งธรรมชาติ
ของมนุษยก์บัธรรมชาติของพระเจา้ ค  าวา่ รุฮ ์ ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงวญิญาณของสัตว ์ แต่เป็นบางส่ิงท่ี
แตกต่างจากโลกของสัตว ์คนอยูใ่นฐานะเป็นผูป้กครองส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา 
 ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม อยูใ่นสายธารแห่งจริยธรรมระดบัเดียวกบัศาสนา
ยวิ ศาสนาคริสต ์ ดงันั้น  จึงมีค าสอนท่ีกลมกลืนกนัในหลายประเด็น โดยเฉพาะความจงรักภกัดีต่อ
พระเจา้ การด าเนินชีวิตตามวิถีท่ีพระเจา้ทรงบญัญติัไว ้ ชาวมุสลิมด าเนินชีวิตตามหลกัศรัทธา  และ
หลกัปฏิบติั เพื่อจะไดเ้ขา้ถึงอาณาจกัรของพระเจา้    จุดหมายสูงสุดแห่งความสุขสงบของชีวติ 

 
4.   สาระของชีวติตามแนวศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 ศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาเก่าแก่ของโลก คาดกนัวา่มีอายมุากกวา่ 4,000 ปี 
ต่อมาศาสนาพราหมณ์ไดว้ิวฒันาการมาเป็นศาสนาฮินดู    กล่าวคือในยคุแรก ๆ  แนวคิดเก่ียวกบั
ความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ต่างๆ  ไดมี้อิทธิพลต่อชีวิตของชาวอินเดีย จนกระทัง่เร่ืองราวทั้งหลายในชีวติ
ลว้นมีเทพเจา้เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน และเทพเจา้เหล่านั้นก็ถูกผกูขาด โดยชาวอารยนัชั้นสูง ท่ีเรียกวา่ 
วรรณะสูง  ซ่ึงไดแ้ก่  กษตัริยแ์ละพราหมณ์  กษตัริยท์  าหนา้ท่ีเป็นนกัปกครอง พราหมณ์ท าหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บท าพิธีกรรม คือรับหนา้ท่ีเป็นผูส่ื้อสารกบัเทพเจา้ ทั้งสองวรรณะน้ีจดัวา่เป็นชนวรรณะสูง 
แพศยเ์ป็นชาวอารยนัเช่นเดียวกบักษตัริยแ์ละพราหมณ์ มีหนา้ท่ีในการประกอบธุรกิจคา้ขาย หรือ
เป็นชาวนา ท่ีมีนาเป็นของตนเอง จดัวา่เป็นชนวรรณะกลาง (ชนชั้นกลาง) และวรรณะสุดทา้ยคือ 
ศูทร มีหนา้ท่ีรับใชค้นชั้นสูง เป็นกรรมกรแบกหามท างานหนกั จดัเป็นชนชั้นต ่า ไม่สามารถท่ีจะ
ร่วมคบหาสมาคม  กินอยูห่ลบันอน  และร่วมกิจกรรมต่างๆ   อยา่งเสมอภาคกบัชนชั้นสูงหรือชน
ชั้นกลางดงักล่าวได ้ เพราะเป็นขอ้หา้มทางศาสนาคือคมัภีร์พระเวท ซ่ึงชาวอารยนัเป็นผูส้ร้างข้ึนมา 
ศูทรเป็นชาวอินเดียพื้นเมือง    ซ่ึงอาศยัอยูใ่นชมพทูวปีมาก่อน      
     ก่อนท่ีชาวอารยนัอพยพเขา้มาจึงเป็นอนัวา่ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาของชาว
อารยนัและเหตุผลท่ีเรียกวา่ศาสนาพราหมณ์ เพราะพราหมณ์ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีท าพิธีกรรมนั้น ไดมี้บทบาทใน
สังคมสูงมาก 



  เม่ือศาสนาเช่นและศาสนาพุทธไดอุ้บติัข้ึนในอินเดีย แนวคิดเก่ียวกบัเทพเจา้ใน
ศาสนาพราหมณ์ดงักล่าว ไดถู้กปรับเปล่ียนไปและไดก้ลายมาเป็นศาสนาฮินดู คือศาสนาของคนท่ี
อาศยัอยูใ่นลุ่มแม่น ้าสินธุ ไดเ้กิดคมัภีร์อุปนิษทั ซ่ึงก็พฒันามาจากคมัภีร์พระเวทนัน่เอง โดยมีการ
ปรับเปล่ียนเทพเจา้สูงสุดจากพระอินทร์และเทพเจา้องคอ่ื์นๆ แต่หากเป็นแนวคิดแบบปรัชญาชั้นสูง 
โดยมีสาระส าคญัวา่ ชีวิตของมนุษย ์ (รวมทั้งสัตวด์ว้ย) มาจากพระพรหม และจะกลบัเขา้ไปอยูก่บั
พระพรหมอีก แต่การท่ีจะกลบัเขา้ไปอยูก่บัพระพรหมไดน้ั้น ชีวตินั้นจะตอ้งบริสุทธ์ิสะอาด ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดโ้ดยการประพฤติปฏิบติัตามหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นศาสนา ซ่ึงมีรายละเอียดมากมายและ
มนุษยแ์ต่ละคน   ซ่ึงมีชีวติอยูใ่นขณะน้ีเป็นช้ินส่วนของพระพรหม   พราหมณ์เกิดจากโอษฐ์ของ
พระพรหม  แพศยเ์กิดจากส่วนทอ้งของพระพรหม  และศูทรเกิดจากเทา้ของพระพรหม ทุกวรรณะ
ท่ีมีชีวติอยูใ่นขณะน้ีเกิดจากพระพรหมเม่ือเกิดมาแลว้  และตอ้งท าหนา้ท่ีตามวรรณะของตน เม่ือมี
ความบริสุทธ์ิเพราะการปฏิบติัหนา้ท่ี และการท าความดีอยา่งอ่ืน ควบคู่กนัไปจนเกิดความบริสุทธ์ิ ทั้ง
ทางกายและใจแลว้ ก็จะกลบัไปอยูใ่นร่างของพรหม  เป็นชีวติอมตะ  ไม่ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดในวฎั
สสารต่อไปอีก 
 ศาสนาพราหมณ์     แมจ้ะไดว้ิวฒันาการมาเป็นศาสนาฮินดู    ซ่ึงถือวา่เป็นศาสนา
ของคนทัว่ไป แต่หลกัความเช่ือและการปฏิบติัก็ยงัยึดหลกัการเดิมในคมัภีร์พระเวท เพียงแต่ไดมี้
การเพิ่มเติมโดยแยกแยะเป็นลทัธิต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงก็ยงัพวัพนัอยู่กบัคมัภีร์พระเวทอยู่นั่นเอง 
เพียงแต่เป็นการอธิบายและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมของเหล่าเกจิอาจารยเ์จา้ลทัธิต่าง ๆ ข้ึนมา
ภายหลงั ดงันั้น จึงเรียกรวมกนัวา่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
  
หลกัการด าเนินชีวติตามแนวคิดศาสนาพราหมณ์- ฮินดู 
 แนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เร่ืองเทพเจา้ มีการอธิบายลกัษณะของพระพรหมเพิ่มจากเดิมให้มีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึนว่า พระเจ้าแท้จริงมีพระพรหมเพียงองค์เดียว พรหมเป็นส่ิงท่ีอยู่เท่ียงแท้ ไม่อาจ
มองเห็นด้วยตาโลก และสรรพส่ิงในโลก มิใช่ของจริงลว้นเป็นมายา   เทพเจา้ทั้งหลายเป็นเพียง
ส่วนยอ่ยของพรหมท่ีมา 
ปรากฏเพียงชัว่คราวเท่านั้น 
 2. เร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด   มีค  าอธิบายวา่ การท่ีมนุษยต์อ้งเวียนวา่ยตายเกิด
ในสภาพต่างๆนั้น เป็นเพราะผลของกรรม (กรรมเก่า) พระพรหมเป็นศูนยร์วมและเป็นตน้ก าเนิด
แห่งวิญญาณทั้งปวง ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดถือก าเนิดมาจากพรหม วิญญาณทุกดวงท่ีแยกออกไปจาก
พรหม อาจเขา้สิงสถิตในร่างต่าง ๆ เช่น เทวดา มนุษย ์สัตว ์หรือพืช ก็ไดทุ้กคร้ังท่ีร่างเดิมแตกดบั
วญิญาณก็จะเขา้ไปอาศยัร่างใหม่ เรียกวา่ “ภพ” หรือ “ชาติ” หน่ึง   ตราบเท่าท่ีวิญญาณตอ้งเวียนวา่ย



ตายเกิด ไม่วา่จะเกิดเป็นอะไร ตอ้งประสบกบัความทุกขเ์ร่ือยไป จนกวา่วิญญาณนั้นจะหลุดพน้จาก
ภาวะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกิด คือการบรรลุโมกษะวญิญาณนั้นก็จะกลบัไปอยูก่บัพรหมดงัเดิม 
                           3.    เร่ืองวิธีการหลุดพน้จากการเวียนวา่ยตายเกิด อธิบายวา่ ผูใ้ดยุติการกระท า  ผูน้ั้น ยอ่ม
หลุดพน้จากการเกิด                     

                4.  เร่ืองวนัส้ินโลก อธิบายว่า โลกท่ีพรหมสร้างข้ึนมีอายุขยั เม่ือครบก าหนด
อายขุยั จะมีการสร้างโลกข้ึนใหม่   ระยะเวลาตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงการลา้งโลกเรียกวา่  “กลัป์”  
หน่ึง  แบ่งเป็น 4 ยคุ กฤตยคุ เตรตายุค ทวาปยุคและกลียุค ทั้ง 4 ยุค รวมกนัเรียกวา่ “มหายุค” แต่ละ
ยคุเวลาจะสั้นลงตามล าดบัเช่นกนั 
                5.  เร่ืองการศึกษา มีการก าหนดการศึกษาภาคบงัคบั กล่าวคือประชาชนท่ีอยูใ่น
วรรณะพราหมณ์ กษตัริย ์และแพทยจ์ะตอ้งส่งบุตรหลานของตนเขา้ศึกษาในสถานศึกษาแห่งใด
แห่งหน่ึงของวรรณะพราหมณ์ ก่อนรับเขา้ศึกษานักบวชพราหมณ์จะประกอบพิธีเสกเป่ามนตรา
และคลอ้งดา้ยมงคลท่ีถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ เรียกวา่ “สายธุร า” เฉวียงบ่าแก่เด็ก พิธีน้ีเรียกวา่ “ยชัโญปวีต” 
ผูผ้า่นพิธีน้ีแลว้ถือวา่เป็นผูเ้กิดใหม่เรียกวา่ “ทวชิ” แปลวา่ ผูเ้กิดสองคร้ัง 

  
 
5.  สาระของชีวติตามแนวลทัธิอืน่ๆ 

      5.1  ลทัธิเต๋า 
 เจา้ลทัธิเต๋า คือ เล่าจ้ือ มีชีวิตอยูร่ะหวา่ง 500-600 ปี ก่อนคริสตกาล ค าวา่ “ เต๋า ”     แปลวา่ 
หนทางหรือวถีิ กล่าวคือ มรรคท่ีจะท าชีวิตเขา้ถึงธรรมชาติอนัแทจ้ริงของชีวิต คมัภีร์เต๋าเรียกวา่ เต๋า
เตก็เก็ง แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก เรียกวา่ เต๋าเก๋ง ภาค 2 เรียกวา่ เตก็เก็ง 

ก าเนิดสรรพส่ิงตามทศันะของเต๋า 
 ทศันะเก่ียวกบัก าเนิดของสรรพส่ิงตามลทัธิเต๋า หรือวิถีแห่งเต๋า ไดแ้ก่เร่ือง หยางและหยิน 
ท่ีเป็นปรัชญาพื้นฐานของจีนโบราณ โดยถือวา่ สรรพส่ิงทั้งท่ีมีชีวติ ไม่มีชีวิต อากาศธาตุ หรือแมแ้ต่
จกัรวาลลว้นก าเนิดมาจากส่วนประกอบของหยาง  และหยิน  เม่ือหยางและหยินมีความสมดุลกนั 
ทุกส่ิงทุกอย่างก็เกิดจะมีสันติสุข แต่เม่ือหยางและหยินไม่สมบูรณ์กนั ทุกส่ิงก็แปรเปล่ียนถ้าเป็น
ชีวติ ก็ถึงกาลแตกสลาย แมแ้ต่โลกธาตุก็แตกดบัได ้ดงับทค าสอนดงัน้ี 
          “ เต๋าใหก้ าเนิดแก่หน่ึง จากหน่ึงเป็นสอง  จากสองเป็นสาม  จากสามเป็นสรรพส่ิงใน
จกัรวาล 
 จกัรวาลท่ีถูกสร้างสรรค ์ ประกอบดว้ยหยางอยูห่นา้ หยินอยูด่า้นหลงั  ส่ิงหน่ึงขาวส่ิงหน่ึง
ด า 
 ส่ิงหน่ึงบวกส่ิงหน่ึงลบ ทั้งสองส่ิงผสมผสานกนั จนกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว ” 

ชีวติของมนุษย์เป็นไปตามอ านาจเต๋า 



 เต๋าเป็นตน้ก าเนิด    และเป็นส่ิงท่ีควบคุมชีวติมนุษย ์  ดงันั้น  การเรียนรู้และเขา้ใจ “เต๋า” จึง
เป็นการเรียนรู้ท่ีประเสริฐสุดของชีวิต มนุษยมิ์ไดมี้อิสระในตวัเอง แต่ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎของเต๋า
อนัเป็นธรรมชาติ บรรดาส่ิงสูงสุดมี 4 อยา่ง คือ เต๋า ฟ้า ดิน มนุษย ์สังคมจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บั
มนุษยมี์ความรู้แจง้เต๋า และปฏิบติัตามเต๋ามากนอ้ยเพียงใด เต๋ามีลกัษณะแห่งความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
เพราะความอ่อนนอ้มถ่อมตน และความอ่อนโยนยอ่มชนะความแขง็กระดา้ง  
 เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวทางศาสนาเต๋า ก็คือ การบรรลุเต๋า เพราะเต๋าเป็นคลงัเก็บ
รวบรวมสรรพส่ิง เป็นมณีของสาธุชนและเป็นท่ีคุม้ครอง รักษาทุรชนดว้ย                                                                                                                                 

        การด าเนินชีวติตามวถิีเต๋า  
 จริยธรรมอนัเป็นค าสอนของเล่าจ้ือ แสดงความสูงศกัด์ิของอ านาจสูงสุด คือ เต๋า เล่าจ้ือ 
สอนใหม้นุษยมี์ความสงบ มีความเป็นธรรม  มีวถีิชีวติท่ีผสมกลมกลืนและเขา้กนัไดก้บัธรรมชาติท่ี
เป็นไปทุกวถีิทาง 

 ลทัธิขงจ๊ือ 
 เจา้ลทัธิขงจ๊ือ คือขงจ๊ือ มีชีวิตอยูร่ะหว่าง 500-600 ปี ก่อนคริสตกาล ขงจ๊ือสอนว่ามนุษย์
เกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษยคื์อ ซิง (Sing) มนุษยเ์กิดมาพร้อมความดี อยา่งไรก็ตามแม้
ทุกคนจะมีธรรมชาติดี แต่ก็มีขอ้แตกต่างกนัออกไป  โดยธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของมนุษยเ์หมือนกนั 
แต่วธีิการปฏิบติัท าใหม้นุษยมี์ความหลากหลายและแตกต่างกนั 
 ขงจ้ือ มีทศันะวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม คนจะอยูค่นเดียวไม่ได ้ คนตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นตั้งแต่สองคนข้ึนไป จุดเร่ิมตน้ของคนคือครอบครัว ความสัมพนัธ์ของสังคม  มี 5 ระดบั คือ 
 1. บิดามารดากบับุตรธิดา 
 2. สามีกบัภริยา 
 3. พี่กบันอ้ง 
 4. กษตัริย ์ขนุนางกบัปวงประชา 
 5. คนกบัมิตรสหาย 
 ทุกระดบัจะตอ้งมีจริยธรรมต่อกนั    และกนั   กล่าวคือ   ความกตญัํูกตเวที    ความรัก 
ความซ่ือตรง ความสมานสามคัคี  ความจงรักภกัดี ความช่วยเหลือจุนเจือ และเมตตากรุณา ทุกคน
ตอ้งท าหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ท่ีสุด ท่ีเรียกวา่ เจ้ียเม้ีย เช่น พ่อแม่ตอ้งเล้ียงดูบุตรธิดา ให้การศึกษา 
แนะน าพร ่ าสอนบุตรธิดาตอ้งเคารพตอบแทนพระคุณของบิดามารดา กษตัริยต์อ้งท าหนา้ท่ีปกครอง 
บ ารุงสุข บรรเทาทุกข์ปกปักรักษาอาณาเขตแก่ปวงประชา ปวงประชาจะตอ้งจงรักภกัดีต่อกษตัริย ์
ปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นขอบเขตกฎหมายของบา้นเมือง เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ลทัธิขงจ้ือเห็นวา่ การศึกษาส าคญัมากท่ีสุด ทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมท่านกล่าว
ไวว้า่ 
 เกดิมาแล้วรู้ตัวเป็นดีทีสุ่ด   ศึกษาแล้วรู้เป็นรองลงมา 



 ยากจนต้องศึกษา                        ยากจนไม่ศึกษา คนชนิดนีเ้ลวมาก 
 
ค าถาม 
1.  หลกัธรรมของศาสนาพุทธ สอนพุทธศนิกชนอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
2.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาคริสต ์คืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
3.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาอิสลาม คืออะไร 
.............................................................................................................................................................  
4.  หลกัการด าเนินชีวติตามแนวคิดศาสนาพราหมณ์- ฮินดู  มีวา่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................  
5.  นกัเรียนสามารน าหลกัธรรมทางศาสนาไปด าเนินชีวติไดอ้ยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  การปฏิบัติตามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์การปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได ้
               2.   บอกประโยชน์การปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้  แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 วนัก่อนแม่บา้นท าความสะอาดสระบวัท่ีบา้น นึกถึงค าสอนของพระพุทธเจา้วา่ คนมีส่ี
ประเภทเหมือนบวัส่ีเหล่า พวกเราคงรู้จกักนัดี คือ เหล่าอยูชู่ช่ออยูเ่หนือน ้าพร้อมบรรลุธรรม เหล่าท่ี
ปร่ิมน ้าตอ้งการเวลาอีกเล็กนอ้ยก็จากบาน เหล่าท่ีอยูใ่ตน้ ้ า ตอ้งใชเ้วลามากหน่อยกวา่จะยดืตวัมา
ระดบัน ้าได ้และเหล่าท่ียงัอยูใ่ตโ้คลนตม ค่อนขา้งส้ินหวงั มีแต่จะเป็นอาหารของเต่าปลา     เสร็จ
แลว้แม่บา้นก็อ่านหนงัสือเก่ียวกบัการดูแลเล้ียงบวั คนเขียนเขาก็เขา้ใจเขียนวา่ บวัถือเป็นดอกไมสู้ง 
เพราะมีไวบู้ชาพระ บางประเทศถือเป็นดอกไมป้ระจ าชาติ เขาบอกวา่   “ ดอกบัวเกดิมาจากโคลน
ตม แต่เมื่อพ้นโคลนตมออกมาแล้ว กลบัออกดอกงดงามไม่มีราคีแพ้วพาน ”  
               แม่บา้นพิจารณาดอกบวัในสระของตวัเองก็เห็นจริงตามนั้น ดอกบวัสีชมพจูดั บานงดงาม 
รับแสงอรุณ ใตด้อกบวัคือน ้าใสท่ีมองไปถึงกน้บ้ึงก็คือเปือกตมซ่ึงเป็นอาหารของบวันัน่เอง เขาวา่
กนัวา่ดินตอ้งเป็นตม บวัจึงจะบาน จะถือวา่ดินคือกองทุกขท่ี์มนุษยเ์ราตอ้งมาก็เจอไดห้รือไม่     
หรือดินคือกุศลท่ีก่อไวใ้หม้าเกิดชาติน้ีมีองคป์ระกอบพร้อมเพื่อบรรลุธรรม 



                 แม่บา้นจึงไดคิ้ดวา่ เราจะเป็นมาอยา่งไรไม่ส าคญั รวย จน สวย น่าเกลียด สูงส่ง ต ่าตอ้ย 
เรียนนอ้ย เรียนมาก มีสภาพแวดลอ้มเหมือนโคลนตม แต่เม่ือเป็นมนุษยม์าพบพุทธศาสนาก็เหมือน
บวัท่ีไดโ้อกาสหลุดพน้จากโคลนตม ไม่เจอเต่าปลาใจร้ายกดักินไปเสียก่อน (ดว้ยพระคุณของแม่พ่อ
ท่ีเล้ียงบ ารุงจนโตมีปัญญาจะศึกษาศาสนาได)้ เรากระเสือกกระสนตวัจากระดบัน ้าลึก ซ่ึงก็คง
เหมือนกิเลสเบ้ืองตน้และการก่อร่างชีวิต มาชูช่อเหนือน ้างดงาม พร้อมรับแสงอรุณอนัเหมือนรส
พระธรรม และมีเปือกตมเป็นอาหาร เปรียบเหมือนเอาความทุกขจ์ากการเกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นเคร่ือง
พิจารณาเพื่อไม่ใหป้ระมาทกบัชีวติ  

     นอกจากนั้น ยงัอาจเปรียบไดก้บัการแปรเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสในชีวติ เหมือนเราได้
ยนิชีวติของคนส้ินหวงัจ านวนมากท่ีอดทนต่อสู้แลว้ก็ผา่นพน้อุปสรรคชีวติไปไดใ้นท่ีสุด หรือคนท่ี
ใกลต้ายแต่ก็เร่งปฏิบติัจนหลุดพน้ความตาย(ก่อนวยั)เพื่อท าความดีใหก้บัโลกต่อ ฉนัใดก็ฉนันั้นแต่
ก็ตอ้งไม่ลืมวา่ แลว้ในท่ีสุดบวัก็ร่วงโรยเห่ียวเฉาไปเพื่อเตือนใหเ้ราเห็นซ่ึงความไม่เท่ียงแทข้อง
สังขาร   แลว้เรายงัจะอยูอ่ยา่งประมาทกนัไปอีกนานเท่าไร (จาก : 
http://noknoi.com/magazine/series.php?id=458)   

ค าถาม 
1.  จากบทความขา้งตน้ เปรียบเทียบกบัการเรียนรู้ไดมี้ก่ีระดบั  
............................................................................................................................................................. 
2. นกัเรียนคิดวา่ดอกบวัเหล่า 4 (บวัท่ีผา่นพน้น ้า) หมายถึงนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
3.  นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนมีระดบัการศึกษาอยูใ่นเหล่าท่ีเท่าไร เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................................. 
4.  ดอกบวั 4 เหล่า เปรียบเสมือนชีวิตคนไวอ้ยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียนคิดวา่ ดอกบวั 4 เหล่า นั้นน าไปฝึกทกัษะในการท างานไดอ้ยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบกจิกรรม 

เร่ือง  พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได ้
               2.  บอกประโยชน์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช     ท่ีเกิดต่อประเทศไทยได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้  แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 

        พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 แมว้า่บทบาทของพระมหากษตัริยห์ลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จะลดลงเป็น
พระมหากษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ พระองคย์งัคงพยายาม ปฏิบติัพระราชภารกิจ เพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชน์  ในดา้นต่าง ๆ จะเห็นไดจ้ากการท่ีพระองคไ์ปประทบัแรม ณ พระต าหนกัตามภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะทรงมีโอกาส ไดรั้บทราบถึงทุกขสุ์ขและสภาพความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของราษฎรซ่ึง
ท าใหพ้ระองคท์รงพบวา่ประชาชนชาวไทยส่วนมากมีปัญหาในเร่ืองฐานะความเป็นอยู ่ซ่ึงจะตอ้ง
แกไ้ขไปพร้อม ๆ กนั ไม่วา่จะเป็นดา้นการพฒันาแหล่งน ้าและชลประทาน ดา้นการจดัการและ
พฒันาท่ีดิน ดา้นเกษตรกรรม ดา้นการศึกษาวจิยั ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดา้นอาชีพเสริมและอ่ืน ๆ  ดว้ยเหตุน้ีโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ และโครงการตามพระราชประสงคจึ์งไดเ้กิดข้ึนอยา่งมากมายกวา่           2 , 000 
โครงการ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เพื่อความเป็นอยูข่องชีวิตท่ีดีข้ึนของราษฎร์ทั้งส้ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


ในด้านการศึกษา  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด าริพร้อมกบัไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยส่์วน

พระองค ์เป็นทุนริเร่ิมในการจดัสร้าง โรงเรียน และวดั ท าโครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา อาทิ
เช่น โรงเรียนตามวดัต่าง ๆ โรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถมัภ ์โรงเรียนร่มเกลา้ โรงเรียนราชประชา
สมาสัย กองทุนนวฤกษ ์มูลนิธิอานนัทมหิดล ศาลารวมใจ โครงการพระดาบส โครงการสารานุกรม
ไทย แลศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนตามวดัต่าง โรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์โรงเรียนร่มเกลา้ 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย กองทุนนวฤกษ ์มูลนิธิอานนัทมหิดล ศาลารวมใจ โครงการพระดาบส 
โครงการสารานุกรมไทย และอ่ืน ๆ  

 
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ทรงฟ้ืนฟูสืบทอดประเพณีหลายอยา่งเพื่อเป็นขวญั เช่น พระราชพิธีจรดพระนัง่คลัแรกนา

ขวญั พระราชพิธีถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยา เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านศาสนา  
ทรงออกผนวชตามพระราชประเพณี เม่ือพุทธศกัราช 2495 ทรงอุปถมัภก์ารท านุบ ารุงศาสนา

ทุกดา้น เช่น การสร้างวดั สร้างพระพุทธรูป ประกอบพิธี ทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผา้ป่า และ
การบ าเพญ็การกุศลต่าง ๆ นอกจากน้ียงัทรงเป็นองคอุ์ปถมัภทุ์ก ๆ ศาสนาท่ีประชาชนนบัถือ  

 
ด้านการพฒันาชนบท 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จฯ ไปทุกหนแห่งไม่วา่ดินแดนแห่งนั้นจะทุรกนัดาร

เพียงใด ไม่วา่ใกลไ้กลแค่ไหน พระองคจ์ดัท าโครงการพฒันาชนบท ตาม แนวพระราชด าริควบคู่ไป



ในทุกๆ ดา้น ไม่เนน้ดา้นใดดา้นหน่ึง พระองคมี์จุดประสงคเ์ดียวคือ เพื่อขจดัความทุกขย์ากของชาว
ชนบท และสนบัสนุนส่งเสริม ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รวมทั้งแกปั้ญหาสังคมเมืองให้ดีข้ึน โดยจะ
เห็นไดจ้ากโครงการในพระราชด าริ หลายโครงการท่ีเกิดข้ึน จากความรับผิดชอบ ของ หน่วยงาน
ต่างๆ  
 
ค าถาม 
1.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นการศึกษา มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
2.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
3.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นศาสนา มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
4.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นพฒันาชนบท มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียน คิดวา่พระราชกรณียกิจของพระองค ์มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอยา่งไร  
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได ้
               2.  บอกประโยชน์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชท่ีเกิดต่อประเทศไทยได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้  แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 

        พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจะเป็นโครงการเก่ียวกบัปรับปรุงถนนหนทาง การ

ก่อสร้างถนนเพื่อการ สัญจรไปมาไดส้ะดวกและทัว่ถึง การคมนาคม เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี ส าคญัของ
การน าความเจริญไปสู่ชนบท การส่ือสาร ติดต่อท่ีดียงัผล ส าคญัท าใหเ้ศรษฐกิจของราษฎรในพื้นท่ี
ดีข้ึน ราษฎร ก็มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ในการพฒันาชนบทนั้น การคมนาคม เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี
ส าคญัท่ีจะมองขา้มไปเสียมิได ้เพราะเป็นเสมือนประตูเช่ือม ระหวา่งในเมือง และชนบท ดงันั้น 
การท่ีจะเร่ิมโครงการพฒันาใดๆ นั้นจะตอ้งเร่ิมจากการปรับปรุง และการก่อสร้างถนนหนทางเป็น
การเปิดประตูน าความเจริญเขา้ไปสู่พื้นท่ี  

ด้านการเกษตรและชลประทาน 
ในดา้นการเกษตร จะทรงเนน้ในเร่ืองของการคน้ควา้ ทดลอง และวจิยัหาพนัธ์ุพืชใหม่ๆ ทั้ง

พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัแมลงศตัรูพืช และพนัธ์ุสัตวต่์างๆ ท่ีเหมาะสม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


กบัสภาพทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงแต่ละโครงการจะเนน้ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีราคาถูก ใช้
เทคโนโลยง่ีาย ไม่สลบัซบัซอ้น เกษตรกรสามารถด าเนินการเองได ้นอกจากน้ี ยงัทรงพยายาม
ไม่ใหเ้กษตรกรยดึติดกบัพืชผลทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอนัเน่ืองมา จาก
ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมี
รายไดจ้ากดา้นอ่ืนนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อจะไดพ้ึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นบัวา่เป็นงานท่ีมีความส าคญัและ

มีประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถท าการ
เพาะปลูกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอดปี เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน ซ่ึงตอ้งอาศยัเพียงน ้าฝนและน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติเป็นหลกั ท าใหพ้ืชไดรั้บน ้าไม่
สม ่าเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่วัทรงใหค้วามสนพระราชหฤทยัเก่ียวกบั
การพฒันาแหล่งน ้ามากกวา่โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริประเภทอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ด้านการแพทย์ 
โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานใหก้บัประชาชนในระยะแรกๆ ลว้น

แต่เป็นโครงการดา้นสาธารณสุข เพราะพระองคท์รงเห็นวา่ หากประชาชนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
แขง็แรง จะน าไปสู่สุขภาพจิตท่ีดี และส่งผลใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดีไปดว้ย พระองคจึ์ง
ทรง ให ้ความ ส าคญักบังานดา้นสาธารณสุขเป็นอยา่งมาก ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยีย่ม
ราษฎรตามทอ้งท่ีต่างๆ ทุกคร้ัง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้ คณะแพทยท่ี์ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และลว้นเป็นอาสาสมคัรทั้งส้ิน โดยเสด็จพระราช
ด าเนินไปในขบวนอยา่งใกลชิ้ด พร้อมดว้ยเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือแพทยค์รบครัน พร้อมท่ีจะใหก้าร
รักษาพยาบาลราษฎรผูป่้วยไขไ้ดท้นัที  

นอกจากนั้น ยงัมีโครงการทนัตกรรมพระราชทาน ซ่ึงเป็นพระราชด าริท่ีใหท้นัตแพทย์
อาสาสมคัร ไดเ้ดินทางออกไปช่วยเหลือบ าบดัโรคเก่ียวกบัฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามยัของ
ปากและฟัน แก่เด็กนกัเรียนและราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งท่ีทุรกนัดาร และห่างไกลจากแพทยท์ัว่ทุก
ภาค โดยใหก้าร บริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่า ทางดา้นหน่วยแพทยห์ลวงท่ีจะตอ้งตามเสด็จ
พระราชด าเนินไป ณ ท่ีประทบัแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจา้หนา้ท่ีใหก้าร รักษาพยาบาลราษฎร ผูม้า
ขอรับการรักษา ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทยห์ลวงยงัจดัเจา้หนา้ท่ี
ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผูป่้วยเจบ็ ตามหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลออกไปอีกดว้ย  

 
1.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นเกษตรและชลประทาน มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
2.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นการแพทย ์   มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
3.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ ดา้นเกษตรและชลประทาน มีประโยชน์ต่อเกษตรกรอยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
4.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ ดา้นการแพทย ์เป็นโครงการเก่ียวกบัอะไร
............................................................................................................................................................. 
5.  นกัเรียน คิดวา่พระราชกรณียกิจของพระองค ์มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอยา่งไร  
............................................................................................................................................................. 
 



ใบกจิกรรม 

เร่ือง  พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  วเิคราะห์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได ้
               2.   บอกประโยชน์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชท่ีเกิดต่อประเทศไทยได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้  แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 

        พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านการกฬีา 
เรือใบ เป็นกีฬาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโปรดเป็นพิเศษ พระองคท์รงเป็นตวัแทนของ

ประเทศไทยลงแข่งเรือใบใน กีฬาแหลมทองคร้ังท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 9-16 ธนัวาคม พ.ศ. 2510 ท่ี
ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ โดยทรงเขา้ค่ายฝึกซอ้มตามโปรแกรมการฝึกซอ้ม และทรงไดรั้บเบ้ียเล้ียง
ในฐานะนกักีฬา เช่นเดียวกบันกักีฬาคนอ่ืน ๆ ในท่ีสุด ดว้ยพระปรีชาสามารถ พระองคท์รงชนะเลิศ
เหรียญทอง และทรงไดรั้บการทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลัเหรียญทองจาก สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปล้ืมปีติของพสกนิกรชาวไทย
ทั้งประเทศ และเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชนทัว่โลก ท าใหพ้ระอจัฉริยภาพทาง กีฬาเรือใบ ของพระองคท่ี์
ยอมรับกนัทัว่โลก พระองคย์งัไดท้รงออกแบบและประดิษฐเ์รือใบยามวา่งออกมาหลายรุ่น พระองค์
พระราชทานนามเรือใบประเภทมอ็ธ ( Moth) ท่ีทรงสร้างข้ึนวา่ เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ 
เรือใบไมโครมด ถึงแมว้า่เรือใบล าสุดทา้ยท่ีพระองคท์รงต่อคือ       เรือโมค้ (Moke) เม่ือ 17 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94


พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยงัถูกใชแ้ข่งขนัในระดบันานาชาติท่ีจดัในประเทศไทย
หลายคร้ัง คร้ังสุดทา้ยคือเม่ือ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์คร้ังท่ี 13  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
ด้านดนตรี 
งานทางดา้นดนตรี พระองคท์รงรอบรู้เร่ืองดนตรีเป็นอยา่งดีและทรงดนตรีไดห้ลายชนิด 

เช่น         แซ็กโซโฟน คราริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร์ และเปียโน ทรงโปรดดนตรีแจส๊ เป็นอยา่งมาก และ
พระองคไ์ดป้ระพนัธ์เพลงท่ีมีความหมายและไพเราะหลายเพลงดว้ยกนั เช่น เพลงพระราชนิพนัธ์
แสงเทียน เป็นเพลงแรก สายฝน ยามเยน็ ใกลรุ่้ง ลมหนาว ยิม้สู้ ค  ่าแลว้ ไกลกงัวล ความฝันอนั
สูงสุด และเราสู้ หรือจะเป็นพรปีใหม่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของ
ชาวไทย เป็นตน้ 

มูลนิธิชัยพฒันา ( The Chaipattana Foundation) 
             เป็นมูลนิธิซ่ึง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้มีพระราชด าริให้จดัตั้งข้ึนเพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการพฒันาอ่ืน ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในดา้นเศรษฐกิจ และสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได ้
การด าเนินงานของมูลนิธิชยัพฒันา จะเนน้กิจกรรม เพื่อ การพฒันาท่ีไม่ซ ้ าซ้อนกบัโครงการของรัฐ
ท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่จะพยายามสนบัสนุน ส่งเสริม และ ประสานงานให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์
และ สามารถ ด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีท่ีโครงการ
ของรัฐถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขของระเบียบต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการไดท้นัที เช่นในกรณีท่ี
อาจตอ้งจดัซ้ือท่ีดินจากราษฎรบางส่วน แต่รัฐมีปัญหางบประมาณ หรือถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขของ
ระเบียบต่างๆ มูลนิธิชยัพฒันาจะช่วยเหลือตาม ความเหมาะสม เพื่อให้โครงการนั้นด าเนินการได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นทุนเร่ิมแรกใน

การจดัตั้งมูลนิธิชยัพฒันา และผูมี้จิตศรัทธาไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายสมทบ มูลนิธิชยัพฒันาก่อตั้งเม่ือ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๓๑ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี๑๐๕ ตอนท่ี ๑๐๙ วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงด ารงต าแหน่งนายกมูลนิธิ ดว้ยพระองคเ์อง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด ารงต าแหน่งองคป์ระธานบริหารมูลนิธิ โดยมี ดร.
สุเมธ ตนัติเวชกุล เป็นเลขาธิการมูลนิธิ  

โครงการหลวง (Royal project )  
          เป็นโครงการส่วนพระองคใ์น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในการส่งเสริมการปลูก

พืชเมืองหนาวแก่ ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายไดท้ดแทนการปลูก ฝ่ิน ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2512 โดย 
หม่อมเจา้ภีศเดช รัชนี เป็นผูรั้บผดิชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในระยะแรก เป็น
โครงการอาสาสมคัร โดยมีอาสาสมคัร จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้  กรมวชิาการเกษตร กรมปศุสัตว ์และ กองทพัอากาศ ปัจจุบนั
โครงการหลวง ด าเนินงานใน 4 จงัหวดั ภาคเหนือ คือ เชียงใหม ่เชียงราย ล าพนู พะเยา และ 
แม่ฮ่องสอน มีสถานีวจิยัหลกั 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝ่ิน เรียกวา่ ศูนยพ์ฒันา
โครงการ จ านวน 21 ศูนย ์และหมู่บา้นพฒันาอีก 6 หมู่บา้น รวมหมู่บา้นในเขตปฏิบติัการทั้งส้ิน 
267 หมู่บา้น ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบนั ประกอบดว้ย ผกัปลอดภยัสารพิษ สมุนไพร ถัว่
และธญัพืช ผลไม ้เห็ด ดอกไมเ้มืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว ์ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม ้ดอกไมแ้หง้ 
ผลิตภณัฑจ์ากแฝก ไมก้ระถาง และผลิตภณัฑแ์ปรรูปในช่ือการคา้ โครงการหลวง และ ดอยค า 

  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
เป็น โครงการท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงริเร่ิมด าเนินการทดลองการแปรรูป

ผลิตผลการเกษตรข้ึนใน พระราชวงัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504   จากการท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นท่ีต่าง ๆ ดว้ยทรงมีพระราช

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504


ประสงคท่ี์จะเห็น ประชาชน อยูดี่มีสุขตามสมควรแก่อตัภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบอาชีพ
ทางดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงถือวา่เป็นอาชีพหลกัของประเทศ จึงท าใหเ้กิด “ โครงการส่วน พระองค์
เก่ียวกบัการเกษตร สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณพระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน อนัเป็นราชฐานท่ี
ประทบัในปีพุทธศกัราช 2504    โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา มีวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวจิยัหาวธีิแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานทางดา้นการเกษตรต่างๆ เช่น 
การปลูกขา้ว การเล้ียงโคนม การเพาะพนัธ์ุปลานิล และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงผลการศึกษาสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแบบอยา่งในการน าไปปฏิบติัตาม นอกจากน้ียงัเป็นการ ด าเนินการ โดยไม่
มุ่งหวงัผลตอบแทน จึงมีโครงการท่ีตั้งข้ึนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เช่น เม่ือเกิดปัญหา
น ้านมดิบลน้ตลาด พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างโรงนมผง
ข้ึน เพื่อแปรรูปน ้านมดิบใหเ้ก็บไวไ้ดน้าน โดยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นทุนใน
การก่อสร้าง และยงัมีการตั้งศูนยร์วมนม เพื่อรับซ้ือน ้านมจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมอีกดว้ย  

โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา มีวตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินงานอยู ่3 ประการ คือ  
1.  เป็นโครงการศึกษาทดลอง                                                                                                                  

2.  เป็นโครงการตวัอยา่งใหผู้ท่ี้สนใจสามารถเขา้มาท าการศึกษาเพื่อสามารถน ากลบัไป

ด าเนิน         การเองได ้                                                                                                                                                

3.  เป็นโครงการท่ีไม่หวงัผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ)  

การด าเนินงานของโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1 โครงการไม่ใช่ธุรกิจ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน

จากเอกชน ท่ีสนองพระราชด าริเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการเกษตร ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ โครงการไม่ใช่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ป่าไมส้าธิต นาขา้วทดลอง การเพาะพนัธ์ุปลานิล 
กงัหนัลม ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ดว้ยพลงังานลม บา้นพลงังานแสงอาทิตย ์ระบบสูบน ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์ระบบผลิตน ้าเยน็ดว้ยพลงังานความร้อนจากแกลบ โรงกระดาษสา และ การ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  

2 โครงการก่ึงธุรกิจ ท่ีมีกระบวนการแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตร และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ในราคาท่ีไม่หวงัผลก าไร โดยมุ่งส่งเสริมใหป้ระชาชน บริโภคสินคา้ท่ีผลิต ไดภ้ายในประเทศ และ
ยงัมีการบริหารจดัการเงินอยา่งครบวงจร ทั้งน้ีรายไดจ้ะน ามาใชบ้ริหารจดัการภายในโครงการ
ต่อไป  

กลุ่มงานของโครงการก่ึงธุรกิจ ไดแ้ก่  
            1.   กลุ่มงานเก่ียวกบัการเล้ียงโคนมและการแปรรูปผลิตภณัฑน์ม ซ่ึงศึกษา คน้ควา้ และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคนมในประเทศไทย รวมถึงการแปรรูปน ้านมดิบเป็น
ผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ นมยเูอชที นมผง นมผงอดัเม็ด เนย ไอศกรีม โย



เกิร์ต และยงัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนบริโภคนมสด และผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากนมสด ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  
           2.   กลุ่มงานเก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงมีการศึกษา 
คน้ควา้ และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการใชว้สัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์ เช่น โรงสีขา้วตวัอยา่งสวนจิตรลดา โรงบดแกลบ โรงน ้าผลไม้
พาสเจอร์ไรส์ โรงน ้าผลไมบ้รรจุกระป๋อง โรงผลไมอ้บแหง้ โรงขนมอบ โรงเพาะเห็ด งาน
เพาะเล้ียงสาหร่ายเกลียวทอง โรงปุ๋ยอินทรีย ์โรงหล่อเทียนหลวง โรงน ้าผึ้ง โรงน ้าด่ืม และงาน
ทดลองผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง  

โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา มุ่งเนน้การด าเนินงานโดยยดึแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเก่ียวกบั “ เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื ใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ้ควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการ
น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ และการน าวสัดุเหลือใชท้างการ เกษตรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย โดยด าเนินการภายใต้
กระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีการศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูลและผลการศึกษา เพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้ใหแ้ก่เกษตรกร และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป  

โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา เป็นโครงการท่ีเร่ิมด าเนินการจากพระราชทรัพยส่์วน
พระองค ์และด าเนินการต่อมาดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมทั้งจากการทูลเกลา้ฯ ถวาย
เงินสนบัสนุน และการนอ้มเกลา้ฯ ถวายอาคาร เคร่ืองมือ และค าแนะนะต่าง ๆ จึงเป็นหน่วยงาน
ราชการ เพียงหน่วยงาน เดียวท่ีสามารถบริหารจดัการดา้นบญัชีและการเงินเอง โดยไม่ไดรั้บ
งบประมาณแผน่ดินสนบัสนุน แต่ละโรงงานจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายของตวัเอง มีบญัชีเบิกจ่าย
แยกกนัไปในแต่ละโรงงาน  

จากพระราชประสงคใ์หโ้ครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา เป็นโครงการศึกษาทดลอง 
และเป็นโครงการตวัอยา่ง จึงมีพระบรมราชานุญาต ใหผู้ท่ี้สนใจ สามารถเขา้มาชมกิจการ รวมทั้ง
ฝึกปฏิบติังาน เพื่อน าความรู้ไปเป็นแบบอยา่งหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป นบัตั้งแต่ปี
พุทธศกัราช ๒๕๐๔ มีคณะพระราชอาคนัตุกะจากประเทศต่างๆ คณะบุคคลส าคญั ขา้ราชการ 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เกษตรกร รวมทั้งผูส้นใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่าง ประเทศ เขา้เยีย่มชม
โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา เป็นจ านวนมาก  

จาก: http://rattaphumpolice.com/king9.htm\ 
 

ค าถาม 

http://rattaphumpolice.com/king9.htm/


1.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นการกีฬา มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
2.  พระราชกรณียกิจของพระองค ์ เก่ียวกบัดา้นการดนตรี    มีพระราชกรณียกิจใดบา้ง
............................................................................................................................................................. 
3.  มูลนิธิชยัพฒันา  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระราชด าริใหจ้ดัตั้งข้ึนเพื่ออะไร
............................................................................................................................................................. 
4.  โครงการหลวง (Royal project )  นกัเรียนคิดวา่เป็นโครงการเก่ียวขอ้งกบัอะไร
............................................................................................................................................................. 
5.    โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา นกัเรียน คิดวา่เป็นโครงการเก่ียวขอ้งกบัอะไร  
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 
ใบกจิกรรม 

เร่ือง  พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.   วเิคราะห์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได ้
               2.   บอกประโยชน์พระราชกรณียกิจของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชท่ีเกิดต่อประเทศไทยได ้
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีก าหนดให ้  แลว้ตอบค าถามและออกมาน าเสนอหนา้หอ้งเรียน 

        พระราชกรณียกจิของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้มลงิ  
เป็นแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เก่ียวกบั พื้นท่ี

หน่วงน ้า         ( detention area) เพื่อแกปั้ญหาน ้าท่วม มีแนวคิดจากการท่ีลิงอมกลว้ยไวใ้นกระพุง้
แกม้ไวไ้ดค้ราวละมากๆ พระบาทสมเด็จพระจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชกระแสอธิบายวา่ "ลิงโดยทัว่ไป
ถา้เราส่งกลว้ยให ้ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเขา้ปากเค้ียว แลว้น าไปเก็บไวท่ี้แกม้ก่อนลิงจะท าอยา่งน้ี
จนกลว้ยหมดหวหีรือ เตม็กระพุง้แกม้ จากนั้นจะค่อยๆ น าออกมาเค้ียว และ กลืนกินภายหลงั" มีการ
วางแผนพื้นท่ีแกม้ลิงอยา่งเป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กทม. กรมชลประทาน เป็นตน้ แกม้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.


ลิงมี 3 ขนาด จากใหญ่ กลาง เล็ก มีวตัถุประสงคเ์พื่อการชะลอน ้าก่อนท่ีจะจดัการระบายออกใน
เวลาต่อมา สามารถเป็นไดท้ั้งพื้นท่ีของรัฐและเอกชน ปัจจุบนัมีพื้นท่ีแกม้ลิง ขนาด ใหญ่อยูท่าง ฝ่ัง
ตะวนัออกของกรุงเทพ เหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยก าหนดในผงัการใชท่ี้ดินเป็นพื้นท่ีเขียว
ลาย ไม่เหมาะกบัการพฒันา นอกจากน้ียงัมีแกม้ ลิงเล็ก ใหญ่กระจายอยูท่ ัว่ กทม. กวา่ 20 จุด  

แกล้งดิน  
    เป็นแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  เก่ียวกบัการ

แกปั้ญหา   ดินเปร้ียว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขงัน ้า ไวใ้นพื้นท่ีจน กระทัง่เกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้
ดินเปร้ียวจดัจนถึงท่ีสุด แลว้จึงระบายน ้าออกและปรับสภาพฟ้ืนฟูดินดว้ยปูนขาว จนกระทัง่ดินมี
สภาพดีพอท่ีจะใชใ้นการเพาะปลูกได ้ 

 โครงการฝนหลวง  
  เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากพระราชด าริส่วนพระองคใ์น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้าง ฝนเทียมส าหรับบรรเทาปัญหาความ แหง้แลง้ขาดแคลนน ้า ใน
การเกษตร เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินเยีย่มพสก
นิกร เม่ือปี พ.ศ. 2498 ใน ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ไดท้รงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกขย์าก
ของราษฎรและ เกษตรกรท่ีขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคและ การเกษตร จึงไดมี้พระมหา
กรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการพระราชด าริ "ฝนหลวง"    ( Artificial rain) ใหก้บั ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิ 
เทวกุล ไปด าเนินการ ซ่ึงต่อมาไดเ้กิดเป็นโครงการ คน้ควา้ ทดลอง ปฏิบติัการฝนเทียมหรือฝน
หลวงข้ึน ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2512 ดว้ยความส าเร็จ
ของ โครงการ จึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งส านกังานปฏิบติัการฝนหลวงข้ึนในปี พ.ศ. 2518 
ในสังกดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชด าริฝนหลวง
ต่อไป  

การท าฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวธีิการเหน่ียวน าน ้าจากฟ้า ใชเ้คร่ืองบินบรรจุสารเคมี
ข้ึนไปโปรยในทอ้งฟ้า โดยดูจากความช้ืนของเมฆ และสภาพทิศทางลมประกอบกนั ปัจจยัส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดฝนคือ ความร้อนช้ืนปะทะความเยน็ และมีแกนกลัน่ตวัท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณท่ี
เหมาะสม กล่าวคือ เม่ือมวลอากาศร้อนช้ืนท่ีระดบัผิวพื้นข้ึนสู่อากาศเบ้ืองบน อุณหภูมิของมวล
อากาศจะลดต ่าลงจนถึงความสูงท่ีระดบัหน่ึง หากอุณหภูมิท่ีลดต ่าลงนั้นมากพอ ก็จะท าใหไ้อน ้าใน
มวลอากาศอ่ิมตวั จะเกิดขบวนการกลัน่ตวัเองของไอน ้าในมวลอากาศข้ึนบนแกนกลัน่ตวั เกิดเป็น
ฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีท่ีใชจึ้งประกอบดว้ย "สูตรร้อน" ใชเ้พื่อกระตุน้เร่งเร้ากลไกการ
หมุนเวยีนของบรรยากาศ , " สูตรเยน็" ใชเ้พื่อกระตุน้กลไกการรวมตวัของละอองเมฆใหโ้ตข้ึนเป็น
เมด็ฝน และสูตรท่ีใชเ้ป็น แกนดูดซบัความช้ืน เพื่อใชก้ระตุน้กลไกระบบการกลัน่ตวัใหมี้
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ขั้นตอนที่หน่ึง  : "ก่อกวน"  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A3.%E0%B8%A7.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A3.%E0%B8%A7.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


เป็นขั้นตอนท่ีเมฆธรรมชาติเร่ิมก่อตวัทางแนวตั้ง การปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีมุ่งใชส้ารเคมี
กระตุน้ใหม้วลอากาศลอยตวัข้ึนสู่เบ้ืองบน เพื่อให้เกิดกระบวนการ ชกัน าไอน ้าหรือความช้ืนเขา้สู่
ระบบการเกิดเมฆ ระยะเวลาท่ีจะปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีไม่ควรเกิน 10.00 น. ของแต่ละวนั โดยการ
ใชส้ารเคมีท่ีสามารถดูดซบั ไอน ้าจากมวลอากาศได ้แมจ้ะมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนสัมพทัธ์ต ่า (มีค่า 
critical relative humidity ต ่า) เพื่อกระตุน้กลไกของกระบวนการกลัน่ตวัไอน ้าในมวลอากาศ (เป็น
การสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆดว้ย) ทางดา้นเหนือลมของพื้นท่ี
เป้าหมาย เม่ือเมฆเร่ิมก่อตวัและเจริญเติบโตทางตั้งแลว้ จึงใชส้ารเคมีท่ีใหป้ฏิกิริยาคายความร้อน
โปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนวถดัมาทางใตล้มเป็นระยะทางสั้น ๆ เขา้สู่กอ้นเมฆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิด
กลุ่มแกนร่วม (main cloud core) ในบริเวณ ปฏิบติัการส าหรับใชเ้ป็นศูนยก์ลางท่ีจะสร้างกลุ่มเมฆ
ฝนในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนทีส่อง  : "เลีย้งให้อ้วน"  
เป็นขั้นตอนท่ีเมฆก าลงัก่อตวัเจริญเติบโตซ่ึงเป็นระยะส าคญัมากในการปฏิบติัการ เพราะ

จะตอ้งเพิ่มพลงังานให้แก่ updraft ใหย้าวนานออกไป ตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละประสบการณ์การท า
ฝนควบคู่ไปพร้อมกนัเพื่อตดัสินใจโปรยสารเคมีชนิดใด ณ ท่ีใดของกลุ่มกอ้นเมฆ และในอตัราใด
จึงเหมาะสม เพราะตอ้งใหก้ระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุลกบัความแรงของ updraft มิฉะนั้นจะ
ท าใหเ้มฆสลาย  

ขั้นตอนทีส่าม  : "โจมตี"  
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกรรมวธีิปฏิบติัการฝนหลวง เมฆ หรือ กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่น

มากพอท่ีจะสามารถตกเป็นฝนได ้ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน ้าขนาดใหญ่มากมาย หากเคร่ืองบินบิน
เขา้ไปในกลุ่มเมฆฝนน้ีจะมีเมด็น ้าเกาะตามปีกและกระจงัหนา้ของเคร่ืองบิน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั 
ตอ้งอาศยัประสบการณ์มาก เพราะจะตอ้งปฏิบติัการเพื่อลดความรุนแรงของ updraft หรือท าให้อายุ
ของ updraft หมดไป ส าหรับการปฏิบติัการในขั้นตอนน้ี จะตอ้งพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท าฝน
หลวง ซ่ึงมีอยู ่2 ประเด็นคือเพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก และเพื่อใหเ้กิดการกระจายการตกของฝน  

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  
โดยพระราชประสงคใ์น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็น สารานุกรมภาษาไทยจดัท าข้ึน

เป็นรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เนน้ 

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนและใชอ้ยูใ่น ประเทศไทย จดัท าโดยคนไทย เพื่อใหค้นไทยทุกเพศทุกวยัมีโอกาส
ไดอ่้าน แต่ละเล่ม รวบรวมเน้ือเร่ืองจากหลากหลายสาขาวิชา เน้ือหาของเร่ืองต่างๆ เรียบเรียงให้
เหมาะสมกบั 3 ระดบัความรู้ ใหแ้ก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผูใ้หญ่ท่ีสนใจ
ทัว่ไป แต่ละเร่ืองเร่ิมตน้ดว้ยเน้ือหาของระดบัเด็กรุ่นเล็ก ตามดว้ยเน้ือหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่
ตามล าดบั เน้ือหาในแต่ละระดบั พิมพด์ว้ยตวัอกัษรขนาดต่างกนั  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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