
แอนิเมชั่น “โชคดีของนองอ๊ีฟ” จากโรงเรียนบานโปงสามสิบ จ.อุทัยธานี 

 

 
 

หลังจากการเขาอบรมในเวทีเสริมศักยภาพ “สื่อสรางสรรคบนวิถีพอเพียง” ในเครือขายสถานศึกษา

พอเพียงภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเสริมศักยภาพดานการสรางสื่อและการประยุกตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและนักเรียน และเพื่อพัฒนาทีมงานของโรงเรียนใหมีทักษะและเทคนิคในการ

สื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในสถานศึกษาและกับสาธารณะมากขึ้น โรงเรียนบานโปงสามสิบ จ.อุทัยธานี 

ไดนําความรูและทักษะที่ไดรับผลิตการตูนแอนิเมชั่นเร่ือง “โชคดีของนองอ๊ีฟ” ขึ้น โดยไดนํามาฉายแสดง

แกผูเขารวมงานตลาดนัดความรู คร้ังที่ 1 “เครือขายเรียนรูสูความพอเพียง” โครงการเสริมศักยภาพการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและชุมชน วันศุกรที่ 30 มกราคม – วันอาทิตยที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

เน้ือเร่ือง  

 

ที่บานชั้นเดียว มีของขายเล็กๆ นอยๆ มีเด็กผูหญิงคนหน่ึงแตงชุดนักเรียนนารักๆ กําลังกุลีกุจอ ใส

รองเทาเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน นองอีฟเกิดในหมูบานเล็กๆ ที่หางไกลความเจริญ ชื่อวาหมูบานโปง

สามสิบ อยูในตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พอเปนรองนายก อบต. แมคาขายเล็กๆ นอยๆ 

ชีวิตเร่ิมตนต้ังแตไดเห็นปูยา ตายายใชชีวิตพอเพียง เลี้ยงไก หมู ปลา ปลูกผักสวนครัวไวรับประทาน โดยไม

ตองซื้อหา นองอีฟจึงรูจักชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณ ตองใชอะไร แคไหนต้ังแตเด็ก… จากที่นองอีฟถูก

เลี้ยงดูมาในครอบครัวพอเพียงนองอีฟจึงเปนนักเรียนตัวอยางของโรงเรียน ในวันเปดเรียนนองอีฟจะต่ืนแต

เชาชวยพอแมทํางานและไปโรงเรียน 

 โรงเรียนนองอีฟอยูในหมูบาน ชื่อวาโรงเรียนบานโปงสามสิบ เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาล 1

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียน 266 คน มีครู 15 คน โรงเรียนของนองอีฟเปนสถานศึกษาพอเพียง ทาน

ผูอํานวยการ ทานเปนผูบริหารที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

 นองอีฟขี่จักรยานจากบานถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น. โดยจักรยานของนองอีฟ เปนจักรยานที่รัฐบาล

จัดให 



 ณ โรงเรียนบานโปงสามสิบ นองอีฟและเพื่อนๆ มาถึงโรงเรียนพรอมกัน นองอีฟนําจักรยานจอดไว 

และเดินไปกับเพื่อนๆ เขาแถวไหวพระ และไหวครูเวรที่รอรับนักเรียนหนาโรงเรียน ระหวางที่นองอีฟ

เดินทางนํากระเปาไปเก็บนองอีฟเจอเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ก็ทักทายดวยการไหว ดวยมารยาทที่ดีงามซึ่งเปน

วัฒนธรรมไทย เมื่อถึงหอง นองอีฟก็ไมรีรอ รีบลงมาทําความสะอาดแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูในที่น้ีเปน

สถานที่รวบรวมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เมื่อนองอีฟเสร็จจากงานทําความสะอาด

แหลงเรียนรูแลว พี่จากับพี่โจ ก็เดินผานมาพอดี นองอีฟจึงถามวา 

 

นองอีฟ  : พี่จาจะไปไหนคะ 

พี่จา  : พี่จะไปแปลงผัก ไปทําความสะอาดและรดนํ้าผักจะ 

นองอีฟ :  ผักที่เราปลูกไดเรานําไปทําอะไรคะ 

พี่โจ  : เราก็นําไปทําอาหารกลางวัน ที่เหลือคุณครูก็ใหนักเรียนนําไปขายในหมูบาน เออ! และครู 

ยังสอนอีกวาเปนการพอประมาณไมตองเสียเงินซื้อที่ตลาดและก็ปลอดสารพิษอีกดวย แถม 

โรงเรียนเรายังมีเงินไวใชและไวออมจากที่เรานําผักที่เหลือไปขาย 

นองอีฟ : ออ! เขาใจแลว งั้นอีฟขอไปชวยพี่ดวยนะ 

  

ระหวางทางที่เดินไปก็เจอ นองปอปซึ่งเปนเพื่อนสนิทของนองอีฟ นองปอปก็ทักทายนองอีฟ และ

พี่ๆ ดวยการสวัสดี  

 

นองปอป : สวัสดีคะ พี่จา พี่โจ อีฟ 

นองอีฟ   : สวัสดีจะ ไปไหนหรือปอบ? 

นองปอบ : เราจะไปใหอาหารกบ 

   

ดวยความสงสัยนองอีฟจึงถามวาการเลี้ยงกบเลี้ยงอยางไรเหรอ? 

 

นองปอบ : การเลี้ยงกบของโรงเรียนเรา เลี้ยง 2 แบบ แบบที่ 1 เลี้ยงในกระชัง แบบที่ 2 เลี้ยงในขวด  

ซึ่งเรียกวากบลอยฟา 

นองอีฟ  : อยางน้ันเธอก็ตองใหอาหาร 2 ที่นะสิ 

นองปอบ : เปลาหรอกเราใหที่เดียว แตจะมีนองที่รับผิดชอบดวยกันมาชวย 

นองอีฟ : ก็ดีนะ สามัคคีอยางน้ีนาสนุกจัง พี่จา พี่โจคะ แคเราเดินผานมาเราก็ไดความรูต้ังหลายเร่ือง  

แตละเร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งน้ัน อยางเชนการปลูกผักก็จะตอง 

มีเหตุมีผลในการปลูกรูวาจะปลูกผักอะไรเพื่ออะไร แตเอ… พี่จาหนูสงสัยจัง แลวเงินที่ได 

จากการขายผักพี่นําไปฝากไวที่ไหนคะ 

พี่จา :  พวกเราจะนําไปฝากไวกับกิจกรรมออมทรัพยของโรงเรียนเพื่อเปนภูมิคุมกันในตัวเรา และ 



ถาเราจําเปนตองการใชเงินเราก็สามารถเบิกมาใชได 

นองอีฟ : หนูโชคดีจัง อยูบานก็มีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ที่โรงเรียนก็มีการดําเนินกิจกรรมอยาง 

พอเพียงตามพระราชดํารัสของในหลวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หนูคงจะนําคําสั่งสอน 

ของในหลวงไปดําเนินชีวิตของหนูจนชั่วอายุของหนู และจะสอนลูกหลานหนูตอไปนะพี่ 

พี่จา พี่โจ : พี่ก็เชนเดียวกัน (ตอบพรอมกัน) 

…………………………………………………… 

หมายเหตุ : เร่ืองน้ีเปนเร่ืองจริงของนักเรียน โรงเรียนบานโปงสามสิบชื่อ นองอีฟ หรือ เด็กหญิงเนตรนภา 

พิมพาพร ชั้น ม.๒ นักเรียนดีเดนโรงเรียนบานโปงสามสิบ 

 

ตาราง : แสดงข้ันตอนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

หลักความพอเพียง เง่ือนไข 

ความ

พอประมาณ 

ความมีเหตุผล หลักภูมิคุมกัน ความรู คุณธรรม 

1.เตรียมความพรอม 

-พัฒนาทักษะการวาดรูป 

-ศึกษาการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-ศึกษาดวย

ตนเอง, จาก

วิทยากร, ครูที่

โรงเรียนที่มี

ความรูในดานน้ี 

-ศึกษาตาม

ศักยภาพของ

ตนเองและเวลา

ที่มี 

-ที่โรงเรียนมีครู

ที่เชี่ยวชาญทั้ง

ศิลปะ และ

คอมพิวเตอรอยู

แลว 

-ที่โรงเรียนมี

hardware และ 

software อยูแลว 

-เด็กไดเรียนรูผาน

การลงมือทําจริง 

-เพิ่มพูนความรู

และทักษะทั้ง

ศิลปะ และ

คอมพิวเตอร

ใหกับเด็ก 

-เพิ่มชองทางการ

ใชสื่อโดยผานตัว

การตูน 

-ศึกษา และฝก

ทักษะในการ

วาดภาพการตูน, 

การใช

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-ความขยัน 

-ความอดทน 

-มีวินัย 

-มีฉันทะ พอใจ 

2.จัดทําโครงเร่ือง/วาง 

story board 

-จัดทําตาม

ความรู

ความสามารถ

ของตนเองกอน 

-ครูคอยให

คําแนะนํา

เพิ่มเติม 

-นําความรู

ภาษาไทยและ 

หลัก ศก.พพ.มา

ใช 

-ใหเด็กไดเรียนรู

ผานการลงมือทํา

จริง 

-สอดแทรกเร่ือง

ศก.พพ.ในเน้ือ

เร่ือง 

-รูจักการทํา 

story board, การ

ใชภาษาไทย, 

เขาใจหลัก 

ศก.พพ. 

-ศึกษาการทํา 

story board, 

การใชภาษาไทย

, หลักปรัชญา

ของ ศก.พพ. 

-ความขยัน 

-ความอดทน 

-มีวินัย 

-มีฉันทะ พอใจ 

-ความสามัคคี 

3.สรางตัวละคร -ทําตามความรู -นําความรูทั้ง -สอดแทรกเร่ือง -ใชความรูทั้ง -ความขยัน 



ภาพเคลื่อนไหวใน

คอมพิวเตอร 

ความสามารถ

ของตนเอง 

-ครูคอยให

คําแนะนํา

เพิ่มเติม 

ศิลปะ และ

คอมพิวเตอรมา

ใช 

-เด็กไดเรียนรูผาน

การลงมือทําจริง 

ศก.พพ.ในเน้ือ

เร่ือง 

-สามารถสราง

ภาพเคลื่อนไหว

ได นําไป

ประยุกตใชได 

ศิลปะและ

คอมพิวเตอร 

-ความอดทน 

-มีวินัย 

-มีฉันทะ พอใจ 

-ความสามัคคี 

4.พากยเสียงลงในเน้ือ

เร่ืองแอนิเมชั่น 

-จัดทําตาม

ความรู

ความสามารถ

ของตนเองกอน 

-ครูคอยให

คําแนะนํา

เพิ่มเติม 

-ใหเด็กไดเรียนรู

ผานการลงมือทํา

จริง 

-รูจักเทคนิค

วิธีการพากยเสียง 

-รูจักการใชภาษา 

ไทยใหเหมาะสม

ในการสื่อสาร 

-ศึกษาวิธีการลง

เสียงพากยตัว

ละคร 

-ความขยัน 

-ความอดทน 

-มีวินัย 

-มีฉันทะ พอใจ 

-ความสามัคคี 

5.ผลงานการตูน 

แอนิเมชั่นท่ีเสร็จสมบูรณ 

พรอมนําเสนอ 

-ใชทรัพยากรที่มี

ในโรงเรียน เชน 

ครู นักเรียน, 

hardware และ 

software 

 

-ครูและเด็กได

เรียนรูผานการ

ลงมือทําจริง 

-เด็กใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

-ใชเผยแพรขยาย

ผลในโรงเรียน 

ชุมชนและ

เครือขาย 

-ครูและเด็กเกิด

ความรูความ

เขาใจ ศก.พพ.

มากขึ้น 

-เกิดการทํางาน

เปนทีมใน

โรงเรียน 

-รร.มีชองทางใน

การสื่อสาร

(ศก.พพ.)กับ

สาธารณะเพิ่มขึ้น 

-ศึกษาหาความรู

กอนทํา ระหวาง

ทํา  

-ผลงานที่เสร็จ

สมบูรณก็ให

สอดแทรก

แนวคิดแนวทาง

ของ ศก.พพ. 

-ตองใชคุณธรรม

หลายประการใน

การทํางาน 

 


