
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เรื่อง พระพุทธศาสนา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

 
 
 
 

ชุดกิจกรรม 
 ชุดที่ 1  เรือ่ง หลักกรรม 

  

นางสาวค าไพ  บัณฑิต 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 

สังกัดเทศบาลต าบลแสนสุข 



 

 
ค าแนะน าชุดกิจกรรม 

ชุดท่ี 1  เรื่อง หลักกรรม 
 

1.  ประธานอ่านขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้สมาชิกทุกคนทราบและ                     
ท าความเข้าใจ 

2. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
2.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง หลักกรรม                  

อ่าน ท าความเข้าใจ สนทนา อภิปราย  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน                    
และช่วยกันท าใบงานชุดกิจกรรม ชดุที่ 1 เรื่อง หลักกรรม (งานกลุ่ม)  

2.2   ตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ 1 คน  ออกมาน าเสนอผลงาน (ใบงาน) หน้าชั้นเรียน
เสร็จแล้วน าใบงานส่งครู 

2.3  นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง หลักกรรม         
เสร็จแล้วน ากระดาษค าตอบส่งให้ครูตรวจและบันทึกคะแนน 

  

หมายเหตุ  ครูแจกแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง หลักกรรม                
และกระดาษค าตอบให้นักเรียนคนละ 1 ชุด  (รายบุคคล) 

  



 

 
สาระการเรียนรู้ 

    

- หลักกรรม  
 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

1. บอกความหมายของ “กรรม” และ  “กฎแห่งกรรม”  ได ้
2. อธิบายค าว่า  “ท าดีได้ด ีท าชั่วได้ชั่ว”  ได ้
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักกรรมที่ถกูต้องได้ 
4. ชี้แนะบุคคลอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลกักรรมที่ถูกต้องได้ 
5. เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบตัิตามหลกัธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ 
เรื่อง หลักกรรม 

  
นิทานเรื่อง กฎแห่งกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กัมปนาทเป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยซุกซน ชอบเท่ียวล่าสัตว์มาตั้งแต่เด็ก       
ต่อมาเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  
เขาก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิม ชอบสะสมอาวุธปืน  และเมื่อมีเวลาว่างมักหาโอกาส                
ไปฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจํา จากพื้นฐานเดิมที่ชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ            
เห็นความเจ็บปวดทรมานปางตายของสัตว์ท่ีถูกล่าถูกยิงได้รับบาดแผล เป็นเรื่อง
สนุกสนาน  เป็นเกมสร้างความบันเทิงในชีวิตประจําวัน  วันไหนไม่ได้ยิงนก ไม่ได้
ล่าไล่ยิงสัตว์อื่น ๆ  วันนั้นจะดูเหมือนขาดภารกิจสําคัญที่ต้องทําอะไรสักอย่าง 

วันหนึ่งในช่วงวันหยุด เขากับเพื่อน ๆ ได้ไปเท่ียวพักผ่อนในเขตที่มี 
แหล่งท่องเท่ียว และที่ขาดไม่ได้คือต้องมีธรรมชาติสมบูรณ์ มีสัตว์ปุานานาชนิด 
มีน้ําตก มีแหล่งน้ํา เขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  นั้นคือเปูาหมาย
ของพวกเขา 

 
 



 

 
 

ธารน้ําใสสะอาดและเย็นยะเยือก  ไหลจากแหล่งน้ําตกแห่งหนึ่งจาก   
ส่วนลึกของปุาและภูเขา  ขณะที่กัมปนาทและเพื่อน ๆ อีกหลายคนกําลัง
เพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม  ท่ามกลางบรรยากาศท่ีมีแต่ความบริสุทธิ์  
อากาศเย็นสบาย  โดยมีเส่ือปูนั่งพักผ่อน มีอาหารและเครื่องดื่มนั่งกินและพูดคยุ
อย่างมีความสุข กัมปนาทได้ปลีกตัวออกไปบริเวณธารน้ําเพื่อทําธุระส่วนตัว  
บังเอิญสายตาเขาเหลือบไปเห็นเกง้ขนาดรุ่น ๆ ตัวหนึ่ง  ท่าทางปราดเปรียว  
กําลังยืนกินน้ําอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ไกลนัก  ยืนเอียงข้างมาทางเขาแต่พอมองเห็น      
ได้ชัดเจน  ด้วยสัญชาตญาณท่ีเคยล่าสัตว์มานาน  เขาตัดสินใจยิงปืนใส่เก้งทันที  
ซึ่งเขามั่นใจว่าต้องถูกเก้งตัวนั้นอย่างแน่นอน 

เป็นไปอย่างท่ีคิด  ส้ินเสียงปืน 1 นัด  เก้งน้อยล้มลงดิ้นพราด ๆ เพื่อน ๆ 
ได้ยินเสียงปืนก็พากันรีบวิ่งมาดู 

“ยิงอะไรวะนาท!”  เพื่อนคนหนึ่งร้องถามท่าทางตื่นเต้น 
“ยังแม่นเหมือนเดิมวะ” เสียงตอบของกัมปนาท พร้อมกับหัวเราะเบา ๆ  

ในลําคอบ่งบอกถึงความชื่นชมในฝีมือของตัวเองยิ่งนัก 
 
 
 



 

พอทุกคนเข้ามาถึง  ก็พบว่าเก้ง     
ถูกยิงเสียแล้ว  เพ่ือนคนหนึ่งอุทาน                    
ออกมาว่า  “น่าสงสารจัง” 

เพื่อนอีกคนร้องบอกด้านหลัง  
เมื่อเห็นสภาพการถูกยิง 

 
“ดูซิ! มันคงเจ็บปวดมาก ร้องไม่ออก วิ่งหนีก็ไม่ได้  แกยิงมันทําไมวะนาท!  

มันไม่ใช่เร่ืองสนุกนักนะโว้ยเพื่อน  เรามาเท่ียวกันไม่ใช่ มาล่าสัตว์”  
เพื่อนอีกคนเห็นด้วยและเตือนสติกัมปนาท  แต่ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ว  

ชั่วครู่เก้งทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจ  ทําเอาเพื่อน ๆ ท่ีมาด้วยหมดสนุก           
ไปตาม ๆ กัน แต่สําหรับกัมปนาทเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดา 

ผ่านไปเกือบ 40 ปี  กัมปนาทมีตําแหน่งหน้าท่ี
การงานในระดับสูง ฐานะความเป็นอยู่ การเงิน 
ครอบครัวมั่นคง แต่สุขภาพไม่ดี มีโรคภัยเกิดขึ้น             
เขามีอาการปวดบริเวณแก้มขวา แรก ๆ เขาคิดว่า             
คงไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวคงจะหาย  เลยไม่ใส่ใจท่ีจะ
หาทางบําบัดรักษาอย่างจริงจัง 

ต่อมาประมาณสองเดือน  มีอาการปวดอักเสบมากขึ้นจนทนไม่ไหว จึง
ได้ไปพบหมอท่ีโรงพยาบาล  หมอจ่ายยาแก้ปวดและแก้อักเสบมา พอหมดยา
อาการก็เพิ่มขึ้น  อาการอักเสบก็ไม่บรรเทาดูเหมือนว่ายิ่งเพิ่มมากจนแก้มข้าง
ขวาบวมตุ่ยยื่นผิดปกติ  ระยะหลังรับประทานอาหารไม่ได้ทั้งเหงือกและฟันก็
พลอยอักเสบไปด้วย  จะกลืนอาหารลงคอได้แต่ละคาํช่างลําบากยากเย็นจน
น้ําตาไหลพรากทุกครั้ง 

อีกประมาณสามเดือนผ่านไปด้วยความทุกข์ทรมาน  จึงได้ไปตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้งท่ีสถาบันมะเร็ง  ผลปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นรุนแรง 

 
 



 

ภรรยา ลูก หลาน และญาติ ๆ เสียใจมาก  แต่เขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
เมื่อเป็นก็หายได้  หรือถ้าไม่หายก็ตายเท่านั้นเอง  แต่ส่วนลึกของจิตใจยังรับ
ไม่ได้  สําหรับความเจ็บปวดอันทรมานแทบร่างจะระเบิด  เขาพยายามฝืนใจ           
ให้เข้มแข็งทนสู้กับโรคร้าย  แต่อาการเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะจนถึง            
ขั้นรุนแรงแก้มแทบปริออกจากกัน ปวดขึ้นสมอง ปวดเหงือก ปวดฟัน เมื่อมี
อะไรไปโดนหรือกระเทือน  หรือแม้แต่เคลื่อนไหวน้ําตาก็ไหลพรูทันที แม้ท้อง 
จะหิวแต่ก็รับประทานอาหารไม่ได้  ทันทีท่ีนึกถึงอาหารอาการปวดก็จะเพิ่มขึ้น  
เหมือนมีสิ่งเร้นลับเฝูาดู เฝูาทรมานเขาอยู่  ทําให้เขาต้องร้องครวญครางเบา ๆ 
น้ําตาก็ไหลรินเป็นระยะ  บ่งบอกถึงความเจ็บปวดสุดที่จะทนทาน 

 

 
 

ทันใดนั้นความรู้สึกแวบหนึ่งก็เกิดขึ้นในความทรงจํา  เขาเห็นเก้งน้อย   
ตัวหนึ่งถูกยิงแก้มขวา ในท่าคร่ึงนั่งคร่ึงนอน เลือดไหลโทรม ใกล้ริมธารน้ํา              
กลางปุาลึก  เขาลืมเหตุการณ์เมื่อเกือบ 40 ปีท่ีแล้วไปสิ้น  นึกว่านี่มันเรื่องอะไร 
ทําไมเก้งถูกยิงจึงมานิมิตให้เห็นอย่างนี้ 

แต่แล้วเขาถึงกับตาเหลือกสะดุ้งสุดตัว  เมื่อนึกขึ้นไดว้่าเจ้าเก้งน้อย            
ในความทรงจํา คือเก้งตัวท่ีเขายิงตายเมื่อเกือบ 40 ปีท่ีแล้วนั่นเอง เป็นเพราะเขา 
ไม่ได้ใส่ใจ และไม่เคยคิดเลยว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นการทารุณสัตว์อย่างโหดเหี้ยม  
จึงทําให้เขาลืมสนิท เขาถึงกับร้องไห้โฮออกมา น้ําตาลูกผู้ชายอกสามศอกไหลริน
ออกมาพร้อมกับสํานึกผิดที่เคยกระทํากรรมไว้ แต่ทุกอย่างก็สายเกินที่จะแก้ไข 

 



 

 
 
เขาสํานึกได้ทันทีว่าท่ีแล้วมา ไม่เคยเชื่อบาปบุญ เวรกรรมจะมีผลจริง           

แต่วันนี้ได้รู้คุณค่าและซาบซึ้งในผลของเวรกรรมท่ีทํามา  ว่ามีความหมายต่อชีวิต
คนมากน้อยเพียงใด  ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระ ทําบุญตักบาตร บริจาคทุกครั้ง            
ท่ีมีโอกาส  แต่ละครั้งจะกรวดน้ําอุทิศผลบุญไปให้เจ้าเก้งน้อยตัวนั้นเพื่อให้
อโหสิกรรมต่อกัน  อย่าได้ผูกเวรอาฆาตพยาบาทต่อกันอีกเลย  โรคร้ายและ
ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขอน้อมรับด้วยความยินดี ถือว่าทํามาเองต้องรับผลเอง
จนกว่าจะสิ้นเวรกรรม 

เรื่องราวสะท้อนเงากรรมนี้ เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์แห่งความคึกคะนอง  
ไม่เชื่อว่าบาปบุญมีผลจริง เห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ  คนดํารงชีวิต          
ในสังคมโดยไม่ต้องมีศาสนาก็อยู่ได้  ทุกอย่างอยู่ท่ีจิตใจ  แต่เขาลืมไปว่า  จิตใจ            
ของเขายังขาดหลักยึดเหนี่ยว  จึงทําให้เขามีจิตใจอย่างเสรี  ทําอะไรลงไปโดยไม่
ไตร่ตรอง ขาดวิจารณญาณท่ีถูกต้องผลตอบแทนท่ีได้รับจึงเปรียบเสมือนเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของผู้ชายผู้นี้ 

 
 



 

ใบงานชุดกิจกรรม 
ชุดที่ 1  เรื่อง หลักกรรม  

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถามต่อไปนี้  (10 คะแนน) 
 

 

1. สิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. หากกัมปนาทไม่ยิงเก้งน้อยตัวนั้น  ผลจะเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. การท่ีกัมปนาทยิงเก้งน้อยจนสิ้นใจตาย  ผลท่ีได้รับคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ  ค าตอบอยู่ในวิจารณญาณของผู้ประเมิน 

  



 

แนวค าตอบใบงานชุดกิจกรรม 
ชุดที่ 1  เรื่อง หลักกรรม 

 

 

1. สิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. หากกัมปนาทไม่ยิงเก้งน้อยตัวนั้น  ผลจะเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. การท่ีกัมปนาทยิงเก้งน้อยจนสิ้นใจตาย  ผลท่ีได้รับคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ  ค าตอบอยู่ในวิจารณญาณของผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 
ชุดที่ 1  เรื่อง หลักกรรม 

 

กัมปนาทยิงปืนใส่เก้งน้อยตัวหนึ่ง 

เก้งน้อยตัวนั้นจะไม่ตาย และกัมปนาทคงไม่เจ็บป่วยทรมาน 

กัมปนาทป่วยเป็นมะเร็งขั้นรุนแรง  เจ็บปวดทรมาน แก้มขวาบวม                  
ร้องครวญครางน้ าตาไหลริน  รับประทานอาหารไม่ได้ และในท่ีสุดก็เสียชีวิต 

การสะท้อนเงากรรมท่ีเคยท าไว้ ดังค ากล่าวท่ีว่า กรรมตามสนอง  
ดังค าท่ีพระพุทธองค์สอนว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 



 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย × ลงในช่องตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง                               
ท่ีเห็นว่าถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว  ลงในกระดาษค าตอบ (5 คะแนน) 

 

1. ค าว่า  “บาปบุญติดตามตัวทุกแห่งหน”  ตรงกับข้อใด 
ก.  บาปบุญคุณโทษ ข.  ตนเป็นพึ่งพ่ึงแห่งตน 
ค.  ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ง.  การเสียสละ  เป็นสิ่งท่ีพึงกระท า 

2. ข้อใดเป็นผลท่ีผู้กระท าความดีจะได้รับทันที 
ก.  การมีจิตใจปลอดโปร่ง ข.  ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง 
ค.  เป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป ง.  ได้รับผลก าไรเป็นเงินจ านวนมาก 

3. การช่วยเหลือคนท่ียากไร้  จะได้รับผลตอบแทนอย่างไร 
ก.  ได้ทรัพย์สินเพิ่ม ข.  เกิดความสุขใจ 
ค.  มีสุขภาพแข็งแรง ง.  ได้รับค ายกย่องจากทุกคน 

4. พฤติกรรมใดถือว่าเป็นการกระท าความชั่ว 
ก.  โต้งช่วยเพื่อนไล่ตีผึ้ง ข.  ตุ้ยรับผิดชอบแทนเพื่อน 
ค.  ต้อยช่วยเพื่อนเก็บเศษกระดาษ ง.  ติ๋วช่วยเพื่อนรังแกรุ่นน้อง 

5. ข้อความใดไม่มีความหมายตรงกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนา 
ก.  ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว ข.  ท าอย่างไร  ได้อย่างนั้น 
ค.  บาปกรรมของเราสามารถช าระได้ ง.  หว่านพืชเช่นไร  ย่อมได้ผลเช่นนั้น 

6. กรรมเก่า  หมายถึงข้อใด 
ก.  การท าบาปในชาตินี้  
ข.  การกระท าไม่ดีแต่ชาติก่อน 
ค.  การกระท าท่ีไม่ดีในทุกทุกชาติ  
ง.  การกระท าดีและการกระท าชั่วในชาติก่อน 
 

7. การพูดบิดเบือนความจริงได้รับผลตอบแทนอย่างไร 
ก.  ไม่มีคนนับถือ ข.  ไม่มีระเบียบวินัย 
ค.  ไม่มีความทุกข์ ง.  ไม่มีเงินทอง 

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักกฎแห่งกรรม คือข้อใด 
ก.  ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ข.  ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ค.  ท าให้มีฐานะดี มีความรู้ดี ง.  ท าให้เป็นคนดี มีคนนับถือ 

 
 
 



 

9. การกระท าข้อใดที่ควรปฏิบัติตามหลักธรรมกฎแห่งกรรม 
ก.  ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ข.  เลี้ยงดูบิดามารดา 
ค.  ท างานส่งครูเป็นบางครั้ง ง.  เก็บสิ่งของได้ลืมประกาศหาเจ้าของ 

10. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับเรื่องกฎแห่งกรรม 
ก.  สวรรค์บันดาล ข.  บุญท ากรรมแต่ง 
ค.  กรรมตามสนอง ง.  บาปกรรมซ้ าเติม 

 
 

 
  



 

 
เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 

ชุดที่ 1  เรื่อง หลักกรรม 
 
 
 

1.    ค  6.   ง 
2.    ก  7.   ก 
3.    ข  8.   ง 
4.    ง  9.   ข 
5.    ง  10.  ค 

 
 
 
 

 


