โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2555

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ห้ามจำหน่าย

กล่าวนำ

เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็ก
และเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมี
ครูและโรงเรียนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์
การจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการที่คำนึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็ก และเยาวชนที่ผ่านกระบวน
การเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วย
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชั่น และ
การโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานคร
เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำนึก
แห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์เพื่อ
กรุงเทพมหานครของเราทุกคน

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นางทยา ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กล่าวนำ

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ

ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับ
ดิฉัน ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความ
สำคัญสำหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริง
ของครู คือ การได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำเอาข้อคิดและ
ประเด็นจากการเรียนไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อ
ของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้เสริมสร้าง
ความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่จะเกื้อเสริมให้เขาเป็นคน
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายของ
การโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลักของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ปราการต้านการทุจริต ก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำใจ
อันนี้เป็นเรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการอบรม
การที่พ่อแม่ ครูบาครู เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ในสังคม
ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

กล่าวเกริ่น
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุ ณ ภาพเปี่ ย มไปด้ ว ยค่ า นิ ย มและคุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ปรารถนา เช่ น ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสีย
มิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต่อต้านการเอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
ด้วยพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก
จำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
• เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต
การมี จิ ต สาธารณะ ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม การกระทำอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
• เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะในการคิ ด และมี วิ จ ารณญาณในการแก้ ไขปั ญ หาของ
ผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม

สาระของหลักสูตร

ค่านิยมและคุณค่าที่ดีงามของสังคมนั้นมีอยู่มากมาย ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงได้
คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตสำนึกจะนำไปสู่เป้าหมายการ
สร้างสรรค์สังคมสุจริต นำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ กระบวนการ
คัดเลือกคุณค่าเหล่านี้ได้มีการคัดสรรและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความครอบคลุมมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน

สาระหลักของหลักสูตรโตไปไม่โกง ประกอบไปด้วยคุณค่าความดี
ห้าประการ ได้แก่
o
o
o
o
o

ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)
การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)  
ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
การกระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

คุณค่าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงขึ้น เสมือน
เป็นการวางเสาหลักหลายๆ ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กๆ มีจิตสำนึกที่มั่นคงในความ
สุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and
Integrity
ความเป็นธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ
Responsibility and
Accountability
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การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
Sufficiency and
Moderation

ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)
แนวคิด

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนิน
ชีวิตที่ดีงามและนำไปสู่สังคมที่สุจริตและใสสะอาด ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่
การสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการบ่ม
เพาะและตอกย้ำ ฝึกฝนทั้งความคิดและพฤติกรรมให้มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ
ใหญ่ โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มีใครกำกับควบคุม ทั้งนี้
เพื่อให้เด็กๆ สามารถดำรงตนอยู่บนความซื่อสัตย์ได้ภายใต้สภาวะสิ่งล่อใจต่างๆ โดยจะ
ต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผู้ที่ยอมแพ้ต่อความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกงยอมแลก
ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงอำนาจและเงินทองนั้น เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
น่าละอาย เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์และทุจริตนั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่น บุคคลทุจริต
มิได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ไม่น่านับถือ และไม่สามารถมีความสุขใน
ระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญงอกงามอย่างแท้จริง

ความหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มี
ความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่นื โดยชอบ ไม่คดโกง

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

พูดความจริง
ไม่ลักขโมย
ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ทำตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กล้าเปิดเผยความจริง
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม
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การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
แนวคิด

เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่ดีและ
เป็ น สุ ข สั ง คมจะดี ไ ด้ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ สมาชิ ก ในสั ง คมที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น สร้ า งและช่ ว ยกั น
ประคับประคอง โดยการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำเพื่อส่วนรวม
รู้ จั ก การให้ เ พื่ อ สั ง คม ไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ใหญ่ และพร้ อ มที่ จ ะเสี ย สละ
หรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม การปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่เล็กนี้จะเป็น
พื้นฐานสำคัญในการสร้างคนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบผู้อื่น แต่
เป็นคนดีที่จะสามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับเยาวชนอาจ
เริ่มฝึกฝนจากสังคมเล็ก เช่น จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย

การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และคำนึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
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ร่วมดูแลสังคม
รับผิดชอบส่วนรวม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว

ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
แนวคิด

ทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่าง
กันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำเนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนั้น การให้ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น
ผู้ ที่ เข้ า ใจและรั ก ความเป็ น ธรรมจะไม่ เ อาเปรี ย บผู้ อื่ น ผู้ น ำที่ มี ค วามเป็ น ธรรมจะ
ไม่คดโกงจากส่วนรวมหรือให้ผลประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่คำนึงถึงทุกๆ คนอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม

ความหมาย

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
และอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

นึกถึงใจเขาใจเรา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น
กตัญญูอย่างมีเหตุผล
คำนึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด

13

การกระทำอย่างรับผิดชอบ
(Responsibility and Accountability)
แนวคิด

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละคนต่าง
ก็ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ต่ า งๆ ที่ เ หมื อ นกั น บ้ า งและต่ า งกั น บ้ า ง ตั้ ง แต่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การ
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข สมาชิ ก ทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า ใจความรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น มีวินัยและมีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาที่
ตกลงร่วมกันเพื่อความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องมี
ความเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ และหากกระทำผิดก็พร้อมที่
จะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไขในการกระทำที่ผิดพลาดของตนเอง คุณค่าของความ
รับผิดชอบนี้เป็นอีกหนึ่งจิตสำนึกที่จำต้องสร้างและฝึกฝน ผู้ที่ขาดจิตสำนึกของความ
รับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโน้มที่จะละเลยหน้าที่ของตัวเอง อาจนำไปสู่การใช้อำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการหลบเลี่ ย งกฎกติ ก าหรื อ กอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ
เดือดร้อนของผู้อื่น

ความหมาย

การกระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้
เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด
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การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
มีระเบียบวินัย
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด
• กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
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• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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แนวคิด

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่
อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ จนกระทั่งนำไปสู่
การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมใน
ภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง
ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและ
ผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม

• รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
• มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง
• ไม่กลัวความยากลำบาก
• ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
• มีสติและเหตุผล
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สารบัญ
ชุดสาระห้าประการ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
มนุษย์ยอดเยี่ยมยอดแย่ พร้อมสมุดทำมือ
ญาญ่าเดอะซีรี่ส์
เรื่องแม่เภา
เรื่องเล่าจากวีดิทัศน์
แสบจิ๋วป่วนหัวใจ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องบนถนน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

อะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง
ใครเดือดร้อน 1
ใครเดือดร้อน 2
ทำอย่างไร
รถโรงเรียน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำมาหากิน
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กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
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กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
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คุณค่าของอาชีพ 1 : ถ้าในโลกนี้ไม่มี...
คุณค่าของอาชีพ 2 : จรรยาบรรณของฉัน
โตขึ้นอยากเป็นอะไร
เฮฮา อาชีพ
นิสัยอย่างนี้...เลิกเถอะค่ะ
ตามหาคนดี (คนดีในอาชีพนั้นๆ ...)
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31
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43
58
61
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71
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เรื่องขี้หมา
ภาพเป็นเรื่อง
คนแถวบ้าน
บ.ก.หัวเห็ด

ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
กิจกรรมที่ 1
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บันไดงูคอร์รัปชัน
ผลของการคอร์รัปชัน 1
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129
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132

148
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154
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166
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คำแนะนำก่อนใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
1. คูม่ อื หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เล่มนี้ ได้จดั ทำขึน้ มาพร้อมกับหลักสูตร ก่อนการใช้หลักสูตรนี้
ในห้องเรียน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนือ้ หาในหลักสูตรควบคูก่ บั คูม่ อื หลักสูตร
2. หนังสือหลักสูตรจะอธิบายถึงภาพรวมของหลักสูตร และหลักการในการสอนคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา เพราะเด็กในวัยนีม้ ลี กั ษณะและพัฒนาการทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา
3. หลักการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การตั้งปัญหาเชิงจริยธรรม (Moral Dilemma) เพื่อ
กระตุกและกระตุ้นความคิดของเด็กให้รู้จักคิดและวิเคราะห์จากโจทย์ที่มีสถานการณ์ต่างๆ
ที่น่าสนใจ
4. คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปลูกฝังคุณค่าความดีตาม
สาระหลักสูตรทั้ง 5 ประการ กิจกรรมหลักในหลักสูตรมีทั้งกิจกรรมที่สร้างความ
สนุกสนานและสร้างการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกปัญหาเชิงจริยธรรมเพื่อให้
มีการอภิปรายและขบคิดต่อปัญหา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนอีกด้วย
5. กิจกรรมใดที่มีการตั้งปัญหาเชิงจริยธรรมอย่างชัดเจนจะมีสัญลักษณ์รูป
เพือ่ ให้ครูผสู้ อนสังเกตได้โดยง่าย ทัง้ นีใ้ นตอนท้ายจะมีแนวทางการอภิปรายปัญหา
จริยธรรมของกิจกรรมนั้น
6. ส่วนกิจกรรมใดที่ไม่ได้ระบุว่ามีประเด็นปัญหาจริยธรรม แต่ครูผู้สอนสามารถสอดแทรก
ประเด็นปัญหาได้ในทุกกิจกรรมตามที่เห็นสมควร
7. คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เล่มนี้เปรียบเสมือนเมนูอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ส่วนครูผู้สอนเปรียบเสมือนผู้ปรุงอาหารที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการ
นำเมนูอาหารมาใช้จงึ ขึน้ อยูก่ บั ว่าผูป้ รุงอาหารจะคัดเลือกเมนูใดและสามารถใช้ความชำนาญ
พิเศษเป็นเคล็ด (ไม่) ลับในการปรุง
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เพลงประกอบหลักสูตร
เพลงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เพราะบทเพลงเป็นสื่อที่ช่วยสะท้อน
อารมณ์และความรูส้ กึ ไม่วา่ จะเป็นความสุข ความเศร้า ความเหงา ความรัก ความโกรธ ฯลฯ
ผ่านเนื้อเพลงและท่วงทำนองของดนตรี หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้มีการใช้บทเพลงเพื่อ
สร้างและบ่มเพาะคุณค่าความดี 5 ประการ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน รวมทั้งให้กำลังใจต่อผู้ที่
กระทำความดีผ่านบทเพลงอันไพเราะ สามารถสร้างความรู้สึกประทับใจและกระตุ้น
ให้ผู้ฟังคิดไปตามเนื้อเพลง
เพลงในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเพลงที่ออกแบบโดย
เฉพาะสำหรับวัยรุ่น นอกจากบทเพลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีการเรียนการสอน
ในหลักสูตรแล้ว ยังมีทำนองที่ไพเราะทันสมัย และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สามารถร้อง
ตามหรือออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ คณะผู้จัดทำหลักสูตร
ได้เตรียมเพลงทีบ่ นั ทึกในแผ่นซีดสี ำหรับใช้ประกอบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

ชุดสาระห้าประการ

• โตไปไม่โกง
• โตไปไม่โกง (Instrumental)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องบนถนน
• คนแปลกหน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำมาหากิน
• คนสำคัญ
• ความสุข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แถวบ้าน
• ลุงประกอบ

ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
• เรารักประเทศไทย

เพลงพิเศษ (สามารถใช้ได้กับทุกชุดกิจกรรม)
• เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
• ทำดีได้ดี โดย อัสนี-วสันต์ โชติกุล
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FOR THE TEACHER
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก. หัวแจกัน)
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ชุดสาระห้าประการ

กระบวนการสอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มต้น
จากชุดสาระห้าประการ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจในคุณค่าความดี 5 สาระของ
หลักสูตร ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้นและลึกซึ้ง ผ่าน
กิจกรรม เพลง บทบาทสมมติ กรณีศึกษาต่างๆ รวมทั้งการได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
ต่างๆ
นอกจากนี้ ชุดสาระห้าประการจะเป็นเสมือนเข็มทิศนำนักเรียนโลดแล่นไปกับการ
เรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติจริงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุดกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องขบคิดต่อไป ดังนั้น ในชุดสาระห้า
ประการ นักเรียนจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่ใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบที่แตกต่าง
จากเดิม เช่น ศิลปะ ดนตรี เกม กรณีศึกษา บทบาทสมมติ เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้
จะสอดแทรกไปในการสอนในแต่ละชุดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่
จากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนเอง

30

1

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ทำความเข้าใจ และสามารถจดจำสาระทั้ง 5 สาระ ได้แก่
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การมี จิ ต สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม พร้อมให้นักเรียนจดเนื้อร้องและ
สอนนักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง
2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงและเปลี่ยนคำว่า “คดโกง”และ“โกง” ในเพลงเป็น
คำอื่น ซึ่งครูจะเลือกนักเรียนจากการที่ครูชี้นิ้วไปที่กลุ่มไหน กลุ่มที่
ถูกชี้ต้องเปลี่ยนจากคำว่า “คดโกง”และ“โกง” เป็นคำอื่นแทน  เช่น “เป็นคนดี
เราจะไม่ขโมย” “คนแกล้งเพื่อน เขาเป็นคนไม่ดี” เป็นต้น พร้อมแสดงท่า
ประกอบเพลงในท่อนนั้น โดยห้ามมีคำและท่าซ้ำกัน
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โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง
คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง”
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง
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3.  ครูแนะนำ และอธิบายสาระในแต่ละข้อว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร
แล้วให้นักเรียนระดมสมองหรือพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ครูตั้งไว้ให้
ชุดคำถาม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาทั้ง 5 สาระ เช่น
ก. คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และบอกว่ า พฤติ ก รรมที่ เขาควรจะทำและไม่ ค วรทำ เช่ น
นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะต้องพูดความจริง ไม่โกหก นายกรัฐมนตรีที่
มีความซื่อสัตย์จะไม่คดโกง ตำรวจที่มีความซื่อสัตย์จะต้องตรงไปตรงมา
ไม่รีดไถ
ข. คนที่มีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความรับผิด
ชอบและบอกว่าพฤติกรรมที่เขาควรจะทำและไม่ควรทำ เช่น นักเรียนที่มี
ความรับผิดชอบจะส่งงานตรงเวลา ไม่มาสาย หัวหน้าห้องที่มีความรับผิด
ชอบจะทำตามที่ครูมอบหมาย ไม่โดดงาน
ค. คนที่มีความเป็นธรรมมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเป็น
ธรรมและบอกว่าพฤติกรรมที่เขาควรจะทำและไม่ควรทำ เช่น นักเรียนที่มี
ความเป็นธรรมจะช่วยเหลือคนที่ถูกแกล้ง ไม่แกล้งคนที่อ่อนแอกว่า ตำรวจที่
มีความเป็นธรรมจะจับทุกคนที่กระทำผิด ไม่เลือกปฏิบัติ
ง. คนที่รู้จักความพอดีและพอเพียงมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างบุคคลที่รู้จัก
ความพอดีและพอเพียงและบอกว่าพฤติกรรมที่เขาควรจะทำและไม่ควรทำ
เช่น นักเรียนที่มีความพอดีและพอเพียงจะใช้ของอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
จ. คนที่มีจิตสาธารณะมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
และบอกว่ า พฤติ ก รรมที่ เขาควรจะทำและไม่ ค วรทำ เช่ น นั ก เรี ย นที่ มี
จิตสาธารณะจะช่วยเหลือผูอ้ นื่ ไม่เห็นแก่ตวั ประชาชนทีม่ จี ติ สาธารณะจะเห็น
แก่ประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
4. ให้นักเรียนนำมาอภิปรายนำเสนอหน้าห้องเรียน
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5. ครูแนะนำ เว็บไซต์ “โตไปไม่โกง” (www.growinggood.org) และเฟซบุก๊ โดยให้
นักเรียนที่มีเฟซบุ๊กกดถูกใจ (Like) หน้าเฟซบุ๊กของโตไปไม่โกงเพื่อค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิม่ เติมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหลักสูตรโตไปไม่โกง

สื่อการเรียนการสอน
เพลงโตไปไม่โกง

เวลาเรียน 1 คาบ

“ให้เด็กของเรารู้ความหมายของ
คำว่ามีเกียรติ ….เกียรติที่แท้จริงคือ
เกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง
มีคุณค่าควรแก่การยกย่อง
แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…”
พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”
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2

มนุษย์ยอดเยี่ยมยอดแย่
พร้อมสมุดทำมือ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ ผ่านทาง
บทเพลงและกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียนทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” สำหรับบันทึกการทำกิจกรรม
ตามหลักสูตร

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทบทวนเพลง “โตไปไม่โกง” และทบทวนสาระคุณค่าความดี
5 ประการ
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นครูให้
กลุ่มหนึ่งเป็นมนุษย์สุดยอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐศรีและอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
มนุษย์ยอดแย่ โดยมนุษย์ยอดเยี่ยมและมนุษย์ยอดแย่เชื่อมโยงกับ 5 สาระ
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันระหว่างมนุษย์ยอดเยี่ยมและมนุษย์ยอดแย่
โดยให้วิ่งออกมาเขียนพฤติกรรมหรือนิสัยของมนุษย์กลุ่มตนเองคนละ 1 ข้อและ
ห้ามเขียนซ้ำกัน ให้เวลาในการออกมาเขียนทั้งหมด 3 นาที แล้วมาดูกันว่า
กลุ่มไหนได้พฤติกรรมมากที่สุด
4. ครูสรุปผลและอธิบายว่ามนุษย์ยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรบ้างและ
มนุษย์ยอดแย่เป็นอย่างไร
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้นักเรียนทำสมุดบันทึก
“โตไปไม่โกง” ร่วมกัน
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6. สอนการทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ตามขั้นตอน ดังนี้

ก. นำกระดาษเอ 4 จำนวน 50 แผ่น
มาเจาะรูทางด้านซ้ายมือ โดยเจาะรู
กระดาษให้เท่ากันทุกแผ่น

ข. นำกระดาษลัง มาตัดให้มีขนาดเท่ากับ
กระดาษเอ 4 เพื่อทำปกสมุด
แล้วเจาะรูให้เท่ากับกระดาษ 50 แผ่น
ทีเ่ จาะไว้แล้ว

ค. ตกแต่งหน้าปกสมุดทำมือให้สวยงามตาม ง. จากนั้นนำห่วงทองมาร้อยลงไปในรู
จินตนาการ โดยอาจตกแต่งโดยกระดาษ ที่ได้เจาะไว้แล้ว โดยร้อยเรียงกระดาษ
เหลือใช้ กระดาษสี เศษผ้าที่เหลือใช้  
ทัง้ 50 แผ่นและปกที่ตกแต่งเสร็จแล้ว
เป็นต้น เป็นอุปกรณ์เสริม
ให้ติดกัน ให้ออกมาเป็นสมุดทำมือ
ที่สวยงาม
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7.  เมื่อนักเรียนทำสมุดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกหรือชื่อกลุ่มและ
บันทึกหน้าแรกเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
8. ครูให้นักเรียนระดมสมองในกลุ่มว่า นักเรียนเคยพบมนุษย์ยอดเยี่ยม
ยอดแย่แบบไหนมาบ้าง  และให้นักเรียนคิดว่าจะทำอะไรถึงจะเป็นมนุษย์
สุดยอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐศรี
9. ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการระดมสมองลงไปในสมุด “โตไปไม่โกง”
และออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
10.ครูบอกให้นักเรียนทุกกลุ่มใช้สมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ในการบันทึก
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทุกคาบ

สื่อการเรียนการสอน
เพลงโตไปไม่โกง

เวลาเรียน 1 คาบ

ดาบที่ดี...ต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดี...
ต้องมีจริยธรรม
ธี (ว.วชิรเมธี)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเม
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3

ญาญ่าเดอะซีรี่ส์

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะและเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงจากกิจกรรมและเรียนรู้โดยการอ่านผ่านเรื่องราวของญาญ่า

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  5 กลุ่ม (อาจจะใช้กลุ่มเดิม)
2. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา ญาญ่าเดอะซีรี่ส์ โดยให้อ่านทั้ง 3 ตอน
อ่านทีละตอน เมื่ออ่านกรณีศึกษาแล้ว ให้แลกเปลี่ยนและระดมสมองภายใน
กลุ่มเพื่อตอบคำถาม โดยจดบันทึกลงไปในสมุดทำมือโตไปไม่โกง
3. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มที่จะนำคำตอบ
ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา  ญาญ่าเดอะซีรี่ส์ 3 ตอน

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
ญาญ่าเดอะซีรี่ส์ ตอน สวนสนุกครึ่งราคา
เด็กหญิงญาญ่าได้ไปสวนสนุกกับพ่อของเธอ ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดที่ญาญ่าอายุครบ
12 ขวบ พ่อได้ให้สัญญากับญาญ่าว่าวันเกิดปีนี้ พ่อจะให้ของขวัญญาญ่า โดยเธอจะได้เล่น
เครื่องเล่นอะไรก็ได้ 6 อย่างในสวนสนุก แต่เมื่อเดินไปถึงหน้าประตูทางเข้าสวนสนุก พ่อก็
พบว่า ได้ลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้าน วันนี้สวนสนุกจะจัดเป็นวันสุดท้าย และถ้าพ่อจะกลับไป
ที่บ้านก็อยู่ไกลเกินที่จะกลับมาทันเวลาสวนสนุกปิด พ่อจึงพยายามหาเงินที่อยู่ในรถและ
กระเป๋ากางเกง พ่อบอกญาญ่าว่า “เรามีเงินพอสำหรับค่าบัตรผ่านประตู สามารถดูการ
แสดงและขบวนพาเหรดได้ แต่มีเงินไม่พอสำหรับเครื่องเล่นนะ” พ่อกล่าวต่อว่า “ถ้า
ญาญ่าอายุต่ำกว่า 12 ปี ก็จะได้ลดค่าเข้าสวนสนุกครึ่งราคา จะทำให้มีเงินพอที่จะเล่น
เครื่องเล่นทั้ง 6 อย่าง” จากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่ประตู และคนขายบัตรก็ถามญาญ่าว่า
“อายุเท่าไรคะ?” และญาญ่าควรตอบว่า “.....”
คำถาม
ก. ถ้านักเรียนเป็นญาญ่า นักเรียนจะตอบว่าอะไร
ข. นักเรียนคิดว่าญาญ่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้  เพราะเหตุใด
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กรณีศึกษา
ญาญ่าเดอะซีรี่ส์ ตอน ยังไงคือความพอเพียง
ญาญ่ามีเพื่อนสนิทอยู่ 2 คน คือ พิ้งกี้กับมันนี่ พิ้งกี้เป็นเด็กต่างจังหวัด เธอต้องมา
อาศัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพฯ เพราะพ่อกับแม่ต้องทำนา พ่อกับแม่พิ้งกี้จะส่งเงินมาให้ทุกๆ
เดือนเป็นประจำไม่มีขาดตกบกพร่อง ทำให้พิ้งกี้สามารถใช้ชีวิต ซื้อขนม ข้าว และของที่
อยากได้เล็กน้อย และใช้จ่ายประจำวันได้ ส่วนมันนี่เป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของ
ร้านทอง มีฐานะดี หากมันนี่ต้องการอะไรพ่อแม่ก็จะซื้อให้เพราะที่บ้านไม่ติดขัดอะไร
อยู่มาวันหนึ่ง เปิดเทอมใหม่ มันนี่เอาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่คุณพ่อซื้อให้เป็น
ของขวัญวันเกิดมาให้ญาญ่าและเพื่อนๆ ดู มันนี่ให้เพื่อนๆ ลองเล่นด้วย โทรศัพท์รุ่นนี้ของ
มันนี่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ต ถ่ายรูปและเล่มเกมได้เยอะ โทรศัพท์มีราคาค่อนข้างแพง
ซึ่งสำหรับบ้านของมันนี่แล้วนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด เมื่อพิ้งกี้เห็นมันนี่มีโทรศัพท์เครื่อง
ใหม่ก็อยากจะได้บ้าง แต่พิ้งกี้ไม่สามารถขอแม่ให้แม่ซื้อให้ได้ โทรศัพท์ที่พิ้งกี้ใช้ไม่สามารถ
เล่นเกมได้เพราะเป็นเครื่องรุ่นเก่า ถึงพิ้งกี้เป็นคนไม่ชอบเล่นเกม แต่ก็ยังอยากจะได้
พิ้งกี้จึงคิดที่จะประหยัดเงินในแต่ละวัน เพื่อสะสมไว้ซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ ในแต่ละวันนั้นพิ้งกี้
ไม่ยอมใช้เงินที่พ่อกับแม่ให้มาแม้แต่บาทเดียว โดยไม่ยอมรับประทานอาหารเที่ยงที่
โรงเรียน ไม่ซื้อขนม ทั้งวันไม่รับประทานอะไร ยอมอดอาหารเที่ยงแล้วไปรับประทานที่
บ้านในตอนเย็น เพื่อสะสมเงินเอาไว้ซื้อโทรศัพท์รุ่นที่เหมือนกับของมันนี่
ทางด้านญาญ่าเองก็อยากจะได้เหมือนกันเพราะเห็นเพื่อนสนิทมีกัน ที่บ้านของ
ญาญ่ามีฐานะปานกลาง มีอาชีพค้าขาย หากญาญ่าจะได้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็ต้องขอ
พ่อกับแม่ พ่อแม่จะต้องถามเหตุผลมากมายและไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่จะให้หรือไม่ ในใจ
ของญาญ่าก็เห็นใจพ่อแม่ด้วย แต่เห็นตัวอย่างจากพิ้งกี้ก็ไม่อยากอดข้าว ญาญ่าจะทำ
อย่างไร
คำถาม
ก. หากนักเรียนต้องให้คำแนะนำ นักเรียนคิดว่าญาญ่าควรจะทำอย่างไร
ข. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่พิ้งกี้ทำเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ค. ถ้านักเรียนมีเพื่อนอย่างพิ้งกี้จะแนะนำเขาอย่างไร เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มันนี่ทำนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
จ. ถ้านักเรียนเป็นญาญ่า นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
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กรณีศึกษา
ญาญ่าเดอะซีรี่ส์ ตอนคำสัญญา
บรรยากาศในโรงเรียนอันร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ญาญ่ากับเพื่อนๆ กำลังวิ่งเล่น
อย่างสนุกสนานเพราะเป็นเวลาหลังเลิกเรียน ทันใดนั้น เสียงตะโกนดังราวกับสายฟ้าฟาด
ของครู เ จนนี่ ดั ง ขึ้ น นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง วิ่ ง เล่ น อยู่ อ ย่ า งสนุ ก สนานต่ า งหยุ ด นิ่ ง เหมื อ น
เคารพธงชาติ
ครูเจนนี่ :
พวกเรา ครูขอแรงพวกเธอหน่อยสิ ช่วยครูย้ายหนังสือเรียน
จากอาคาร 1 ไปอาคาร 5 หน่อยนะ ครูคนเดียวยกไม่ไหว
เดี๋ยวถ้ายกเสร็จแล้วครูจะพาไปเลี้ยงขนมนะ
ทันใดนั้นเอง ญาญ่า รีบยกมืออาสาเพื่อไปช่วยครูยกของโดยไม่รีรอ
และเธอยังชวนเพื่อนๆ ไปช่วยด้วย
ญาญ่า :
“พวกเรา ไปช่วยครูกันหน่อยนะ” “จะได้กินขนมด้วย”
เพื่อนๆ :
“ได้ ได้ ไปสิ”
มันนี่ :
“ไปกันเยอะๆ จะได้เสร็จเร็วๆ”
เมื่อขนของเสร็จเรียบร้อย
ครู :
“นักเรียนทุกคน ขอบใจมากนะ และต้องขอโทษด้วย วันนี้ครู
ติดธุระจริงๆ ไม่สามารถพาพวกเธอไปเลี้ยงได้ เอาไว้วันหลังนะจ๊ะ”
ญาญ่า :
“ไม่เป็นไรคะครู ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้คะ พวกเราเต็มใจช่วยอยู่แล้ว”
(ญาญ่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อย)
หมาก :
“แต่ครูสัญญาแล้วนะครับ” (พูดด้วยน้ำเสียงที่น้อยใจ)
ครู :
“ไม่ต้องกลัวครูเลี้ยงแน่ แต่ขอเป็นวันหลังนะจ๊ะ
ครูต้องรีบไปล่ะ”
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หลังจากที่ครูกลับไปแล้ว นักเรียนบางส่วนต่างพากันแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่กย็ งั มีบางส่วนทีค่ ดิ ว่าครูจะไม่ทำตามคำสัญญา ทุกคนทีย่ งั ไม่กลับบ้านถกเถียง
กัน
มันนี่ :
“เราว่าครูต้องเบี้ยวแน่เลย”
พิ้งกี้ :
“ไม่หรอก ครูเขาติดธุระจริงๆ แต่ที่จริงพวกเราช่วยครูด้วย
จิตอาสานะ ไม่ได้หวังอะไรตอบแทน”
บอย :
“ใช่จริงด้วย เราตั้งใจช่วยครูอยู่แล้ว อย่าคิดมากเลย”
หมาก :
“แต่ว่าครูเป็นคนขี้ลืมอยู่บ่อยๆ และครูก็เคยลืมมาครั้งหนึ่ง
แล้วนะ” พร้อมบ่นว่า “เหนื่อยเปล่า”
ญาญ่า :
แต่ว่า...(ในใจก็ไม่แน่ใจว่าครูจะเบี้ยวหรือไม่)
เสียงเพื่อนกำลังถกเถียงกันตลอด
ทันใดนั้น
เพลิง :
เอ๊ะ! “หนังสือเล่มนี้ ฉันกับญาญ่าหามานานแล้ว ครูมีหลายเล่ม
ด้วยแหละ ไงฉันขอยืมไปอ่านก่อนนะ ถือว่าเป็นค่าแรงของงานวันนี้
แล้วกัน ไปล่ะ เพื่อนๆ” เพลิงเดินกลับบ้านไปเลย
ญาญ่า :
เพลิง (ตะโกนเรียก)
หมาก : 		
“ญาญ่าก็เอาไปอีกเล่มสิ เพลิงยังเอาไปเลย ครูมีหลายเล่ม
ไม่รู้หรอก คิดว่าเป็นค่าจ้างก็แล้วกัน ครูลืมอยู่แล้ว”
พิ้งกี้ :
มันจะดีเหรอ ญาญ่า
แล้ว! แล้ว! แล้ว! ญาญ่าจะทำอย่างไร
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าญาญ่าควรจะตัดสินใจอย่างไร เพราะเหตุใด
ข. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนๆ จะสนับสนุนหรือห้ามญาญ่า เพราะเหตุใด
ค. นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ที่จะไม่ให้เพลิงหยิบหนังสือของครูไป
ง. ถ้าเป็นนักเรียนที่คิดว่าครูลืมจริงๆ จะทำอย่างไร
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4

เรื่องแม่เภา

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคมและ
กระทำอย่างรับผิดชอบจากกิจกรรมการอ่าน โดยผ่านเรื่องราวของแม่เภา

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนอ่านเอกสารประกอบการเรียนเรื่องแม่เภาทั้ง 4 ตอน
โดยให้อ่านทีละตอนและระดมสมองเพื่อตอบคำถาม โดยจดบันทึกลงไปใน
สมุดทำมือโตไปไม่โกง
3. เมื่อนักเรียนตอบคำถามในแต่ละตอนเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนส่งตัวแทน
กลุ่มออกมาจับฉลากเพื่อเลือก 4 กลุ่มที่จะออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
4. ให้กลุ่มนักเรียนที่จับฉลากได้ออกมาเล่าเรื่องแม่เภาในตอนที่ระบุไว้ในฉลาก
โดยสรุป ให้เวลา 3 นาที ในการเล่าเรื่อง หลังจากนั้นให้นำเสนอคำตอบที่ได้
ตอบไว้แล้วในเรื่องนั้นๆ

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือเรื่อง แม่เภา โดยประภาส ชลศรานนท์. 2553. กรุงเทพฯ :
เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง.
2. กรณีศึกษา แม่เภา 1 แม่เภา 2 แม่เภา 3 และแม่เภาแพ้ 1  
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เวลาเรียน 1-2 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
กรณีศึกษา แม่เภา 1
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการแทรกแถวของชาย
คนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎ/กติกาในการซื้อตั๋วหนังมีอยู่ว่า ผู้ซื้อต้อง
เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง การที่คนที่มาทีหลังพยายามแทรกเข้ามาระหว่างแถวหรือเข้า
ด้านหน้าคนที่มาก่อนจึงเป็นสิ่งที่ผิด นักเรียนในกลุ่มนี้จะยึดกฎเกณฑ์และกติกาที่ตั้งไว้
เป็นหลัก นักเรียนในกลุ่มนี้จะมีความเห็นว่า “การแทรกแถว หรือแซงคิวเป็นสิ่งที่ผิด
เพราะทำผิดกฎ หรือกติกาที่ตั้งกันไว้”
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในกลุ่มนี้จะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความ
จำเป็ น หรื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยจะมี ค วามเห็ น ว่ า “ถ้ า ชายคนนั้ น ไม่ แ ทรกแถว
หลานของเขาอาจไม่ได้ดูหนัง ทำให้ทำรายงานไม่เสร็จ และอาจถูกทำโทษได้” หรือ
“ถึงจะสงสารแต่ก็ไม่ควรแซง เพราะคนอื่นที่ต่อแถวอยู่เขาก็อาจมีความจำเป็นหรือต้องทำ
รายงานเหมือนกัน” นักเรียนในกลุ่มนี้จะนึกถึงความจำเป็น ไม่ได้มองว่าการกระทำนั้นผิด
เสียทีเดียว มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สงสารผู้อื่น
กลุ่มที่ 3 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะมีความ
เห็นอกเห็นใจหรือสงสารชายคนนั้นและหลาน แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมและผลระยะยาวว่า
“หากทุกคนอ้างว่ามีความจำเป็นกันหมด หรือมีใครเลียนแบบ เอาอย่างบ้าง ก็จะเกิด
ความวุ่นวายไม่มีระเบียบ”
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สังคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ แต่จะละเลย
ในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึ่งก็คือคน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก็ไปกันไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับคนให้มาก
และต้องส่งเสริมกันตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะ 7 ปีแรกของชีวิต
เพราะสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงยาก
จะอยู่ติดตัวเป็นจิตใต้สำนึก และเป็นภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนให้เขา
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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กรณีศึกษา
แม่เภา 1
แม่เภาเดินเข้าไปในร้านหนังสือ แล้วก็เจอหนังสือถูกใจเล่มหนึ่งราคา 375 บาท
แม่เภาดูรูปบนปกด้วยความพอใจ แต่พอจะเปิดอ่านก็พบว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกไว้
แม่เภาจึงเดินไปหาคนขาย
แม่เภา		
คนขาย
แม่เภา
คนขาย
แม่เภา
คนขาย
แม่เภา
คนขาย
แม่เภา
คนขาย
แม่เภา
คนขาย

“ขอแกะดูหน่อยนะ”
“แกะไม่ได้”
“ทำไมล่ะ อยากรู้ว่าข้างในเกี่ยวกับเรื่องอะไร”
“ดูที่ปกก็รู้ว่าเรื่องอะไร”
“ไอ้รู้น่ะรู้ว่าเรื่องอะไร แต่อยากรู้ว่ากระดาษดีไหม
เนื้อเรื่องเป็นแบบไหน ภาพประกอบสวยไหม”
“แกะไม่ได้”
“แกะแล้วก็ห่อใหม่ได้ไม่ใช่หรือ ห่อไม่ยากหรอกแบบนี้
เดี๋ยวฉันช่วยห่อให้ก็ได้”
“แกะไม่ได้ ถ้าอยากแกะก็ซื้อไปก่อนแล้วไปแกะที่บ้าน”
“ซื้อไปแล้วไม่ชอบ ไม่คุ้มกับราคา 375 บาท
ฉันเอากลับมาคืนได้หรือเปล่าล่ะ”
“ไม่ได้หรอก ของซื้อของขายคืนได้อย่างไร คนขายจะได้อะไรล่ะ”
“อู้ย ใครเขาจะไปทำอะไรขนาดนั้น แกะดูไม่ได้จริงหรือ
เผื่อเจอหนังสือไม่ดี”
“ช่วยไม่ได้ ก็ต้องไปลุ้นเอาเองสิ”

แม่เภาเดินออกไปนอกร้านอย่างลังเล แล้วก็ตรงไปที่ร้านขายกล้วยแขกที่อยู่ข้างๆ
แม่เภา
“แม่ค้ากล้วยแขก ขอถุงกระดาษใบหนึ่งสิ
แล้วก็หนังยางมัดของเส้นหนึ่งด้วย”
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แม่ค้ากล้วยแขกส่งให้อย่างยินดี แม่เภานับเงิน แล้วเดินเข้าไปในร้านหนังสือ
อีกครั้ง
แม่เภา
“เอาเล่มนี้นะ” (ส่งหนังสือราคา 375 บาท ที่ห่อหุ้มพลาสติกให้คนขาย)
คนขาย
“375 บาท”
คนขายเอาหนังสือใส่ถุงให้แม่เภา แม่เภายื่นถุงกระดาษที่ปากถุงมัดด้วยหนังยาง
ไว้อย่างแน่นหนาส่งให้คนขายหนังสือ
คนขาย
(รับถุงกระดาษมาทำหน้างงๆ) “375 บาท”
แม่เภา
(รับหนังสือมาถือไว้) “ในถุงนี้มีเงินอยู่ไม่เชื่อเขย่าดูสิ”
คนขาย
(เขย่าถุงกระดาษมีเสียงกุกกักๆ)
“แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเงินครบ 375 บาท”
แม่เภา		 “ก็ไปลุ้นเอาเองสิ เหมือนฉันไง ซื้อหนังสือเล่มนี้ไป
ยังไม่รู้เลยว่าจะถูกใจหรือเปล่า”
คนขายทำท่าจะแกะหนังสติ๊กที่มัดปากถุงออก แม่เภาร้องห้ามไว้
แม่เภา		 “แกะไม่ได้จ้ะ แต่ไม่ต้องห่วงนะ รับรองมีเงินอยู่แน่นอน
แต่ว่าคงต้องรอให้ฉันกลับถึงบ้านไปแกะพลาสติกก่อน
แล้วแม่ค้าค่อยแกะกระดาษนะจ๊ะ”
แม่เภาเดินออกไป คนขายหนังสือมองตามแล้วก็ทำหน้าเหมือนไก่ขึ้นมาทันที
แต่ไม่ใช่ไก่ธรรมดา เป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียว
(ประภาส ชลศรานนท์. 2553. แม่เภา. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง,
ตอน แม่เภา 1 หน้า 20 - 22)
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คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่แม่เภาทำนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข. นักเรียนคิดว่าการที่คนขายหนังสือใช้พลาสติกห่อหนังสือ
ไม่ยอมให้อ่านก่อนซื้อถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด
ค. ถ้านักเรียนพบสถานการณ์แบบแม่เภา โดยอยากจะซื้อหนังสือ
แต่ร้านห่อพลาสติกไม่ยอมให้เปิดอ่าน  นักเรียนจะทำอย่างไร
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กรณีศึกษา
แม่เภา 2
หลังจากที่คนขายงงเป็นไก่ตาแตกไปแล้ว ก็รีบแกะหนังสติ๊กที่มัดถุงกระดาษออก
แล้วก็พบว่ามีธนบัตรใบละหนึ่งร้อย 3 ใบ เหรียญสิบบาท 7 เหรียญ เหรียญหนึ่งบาทอีก
4 เหรียญ และกล้วยแขกหนึ่งชิ้น
เด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งกำลังยืนจ่ายเงิน เห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอด
เด็กสาววัยรุ่น “มีอะไรหรือคะ”
คนขาย
“ยายคนนั้นซื้อหนังสือไปแล้วจ่ายเงินไม่ครบ”
คนขายหนังสือเดินตามแม่เภาออกไปหน้าร้าน แต่ไม่พบแม่เภาแล้ว คนขาย
หนังสือเดินกลับมาอย่างโกรธๆ
เด็กสาววัยรุ่น “ป้าเภาจ่ายเงินไม่ครบหรือคะ ขาดไปเท่าไรคะ”
คนขาย
“หนูรู้จักเขาเหรอ”
เด็กสาววัยรุ่น “รู้จักค่ะ ขาดไปเท่าไรคะ”
คนขาย
“ขาดไปหนึ่งบาท”
เด็กสาววัยรุ่น “ขาดบาทเดียว เอาของหนูก็ได้” (เด็กสาวล้วงกระเป๋าสตางค์)
คนขาย
“ไม่เอา เดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจ หนูเป็นพยานด้วยแล้วกัน
หนูก็เห็นตอนฉันแกะถุงตลอดใช่ไหม”
สีหน้าของเด็กสาวไม่สู้ดีนัก
ตัดภาพไปที่สถานีตำรวจ ข้างหน้าโต๊ะร้อยเวรมีแม่เภา คนขายหนังสือ
และเด็กสาวนั่งอยู่ ส่วนถุงกระดาษและหนังสือหุ้มพลาสติกนั้นวางอยู่บนโต๊ะ
ตำรวจ
“ขอโทษที่ให้รอนาน ทำไมแม่เภาไม่จ่ายเงินเขาดีๆ ล่ะ
ทำไมต้องใส่ถุงกระดาษมัดหนังยางอย่างนั้น”
แม่เภา
“ก็หนังสือที่เขาขายยังห่อด้วยพลาสติกเลยนี่หมวด หมวดต้องคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยนะ อย่าลืมว่าหมวดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
คนขาย
“แต่คณ
ุ จ่ายเงินไม่ครบราคา หนังสือ 375 บาท ในถุงมีอยูแ่ ค่ 374 บาท”
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คนขายหนังสือเทถุงกระดาษออกมา ธนบัตร เหรียญ กล้วยแขก และแป้ง
กรอบๆ ของกล้วยแขกร่วงลงมา
ตำรวจ
“เอาอย่างนี้สิแม่เภา ขาดอีกบาทเดียวก็ให้เขาไป”
แม่เภาส่ายหน้า
คนขาย
(หยิบแป้งกรอบของกล้วยใส่ปาก) “เห็นไหมหมวด จ่ายไม่ครบจริงๆ
หนูคนนี้เป็นพยานได้ ตอนฉันแกะถุงคนนี้ก็เห็นตลอด”
เด็กสาววัยรุ่นมองหน้าแม่เภาขอความเห็นใจ
แม่เภา
“บอกหมวดเขาไป เห็นอย่างไรก็บอกหมวดเขาไปลูก”
ตำรวจ
“หนูเห็นเหรอ”
เด็กสาววัยรุ่น (พยักหน้า) “ค่ะ”
คนขาย
“นั่นไง...เขาจ่ายเงินไม่ครบจริงๆ หมวดต้องจับนะ อย่างไรฉันก็ไม่ยอม”
ตำรวจ
“บาทเดียวเอาของผมก็ได้ แล้วแยกย้ายกันไป”
คนขาย
“ไม่เอา บาทเดียวหมวดก็ต้องจับ”
ตำรวจ
“เอาอย่างไรดีแม่เภา” (หนักใจ)
แม่เภา
“หมวดก็ว่าไปตามหน้าที่ ไม่ต้องเกรงใจ แต่หมวดว่าไหม
ถ้าเราจะซื้อหนังสืออะไรสักเล่ม เราน่าจะรู้ว่าในนั้นมีอะไร”
ตำรวจ
“แม่เภาทำไมจ่ายเงินเขาไม่ครบล่ะ (เอานิ้วเขี่ยนับเงิน) 374 บาท
จริงๆ ด้วย หรือว่านับผิดไป”
คนขาย
“อย่างไรหมวดก็ต้องจับให้ได้” (หยิบเศษแป้งกล้วยแขกเข้าปากเคี้ยวอีก)
คนขาย
“กล้วยแขกชิ้นนี้ฉันกินนะ เมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรมาเลย”
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คนขายหยิบกล้วยแขกใส่ปากเคี้ยว แต่พอกัดไปคำแรก คนขายหนังสือก็ร้องโอ๊ย
ดังลั่น ทุกคนในโรงพักตกใจ
ตำรวจ
“เป็นอะไรไปครับ”
คนขายหนังสือค่อยๆ คายกล้วยแขกออกมาจากปาก ไม่ได้มีเศษกล้วยแขกที่ถูก
กัดเพียงอย่างเดียวที่ถูกคายออกมา ในนั้นมีเหรียญบาทอีกเหรียญหนึ่งแทรกอยู่ในเนื้อ
กล้วยแขก แม่เภายิ้มน้อยๆ แต่เด็กสาววัยรุ่นคนนั้นต้องเอามือปิดปากกลั้นเสียงหัวเราะ
(ประภาส ชลศรานนท์. 2553. แม่เภา. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง,
ตอน แม่เภา 2 หน้า 27 - 30)
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่แม่เภาทำนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข. นักเรียนคิดว่าการที่เด็กผู้หญิงหรือตำรวจ จะยอมจ่ายเงินแทนแม่เภา 1 บาทนั้น
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด
ค. ให้นักเรียนเสนอทางออกหรือวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
พร้อมอธิบายเหตุผล
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กรณีศึกษา
แม่เภา 3
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่แม่เภาสั่งวางอยู่ตรงหน้า กากหมูเยอะๆ ตามที่แม่เภาสั่งทุก
ประการ พวงน้ำปลา พริกน้ำส้มและพริกป่น ถูกยกมาวางข้างๆ เตรียมปรุง
แต่ไอ้แมลงวันที่นอนแอ้งแม้งอยู่ในชามนี่สิ แม่เภาไม่ได้สั่งเลยนี่  
“อาโก ขอเปลี่ยนชามใหม่หน่อยนะ มีแมลงวันลอยอยู่”
อาโกคนขายกำลังง่วนอยู่กับก๋วยเตี๋ยวชามอื่นอยู่ เจ๊เฮียงเมียอาโกจึงตะโกนกลับมา
แทน
“ไม่ใช่แมลงวันมั้ง ตังฉ่ายหรือเปล่า”
“แมลงวัน เจ๊มาดูสิ”  แม่เภาตรวจจับอุณหภูมิแปลกๆ จากเจ๊เฮียงได้
เจ๊เฮียงเดินมาดู  ไอ้เจ้าแมลงวันตัวนี้มันก็ตัวเล็กเหลือเกิน ดูไม่ดีก็ไม่เป็นแมลงวัน
เสียด้วย “โป๊ยกั้ก รู้จักไหม เครื่องเทศที่ใส่ไว้ในหม้อตุ๋นน่ะไม่ใช่แมลงวันหรอก” เจ๊เฮียง
เริ่มดันทุรัง
“เปลี่ยนชามใหม่แล้วกันนะเจ๊นะ” แม่เภาเริ่มรู้แล้วว่าเจ๊เฮียงจะมาไม้ไหน ก็
แมลงวันชัดๆ
เจ๊เฮียงยกชามก๋วยเตี๋ยวกลับไปเปลี่ยนอย่างไม่พอใจ และทันทีที่ก๋วยเตี๋ยวชามใหม่
ที่ไม่มีแมลงวันวางตรงหน้า แม่เภา แม่เภาก็คว้าข้อมือเจ๊เฮียงไว้ทันที
“เดี๋ยวก่อนเจ๊ นี่มันชามเก่านี่ เจ๊ไม่ได้เปลี่ยนชามใหม่ให้นี่นา”
“อะไรป้า...นี่แหละชามใหม่ฉันเปลี่ยนมากับมือ” เจ๊เฮียงเริ่มเสียงดัง
“มีอะไรกัน” อาโกวางมือจากหม้อก๋วยเตี๋ยวเดินมาที่โต๊ะแม่เภา
“อาโก...คืออย่างนี้  ก๋วยเตี๋ยวของฉันมีแมลงวันลอยอยู่ ฉันขอให้เปลี่ยนให้หน่อย
เจ๊แกยกกลับไปแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนให้  แค่ตักเอาแมลงวันออกเท่านั้น”
แม่เภาพูดเสียงราบเรียบ ส่วนเจ๊เฮียงนั้นแสดงอาการฟึดฟัด จนเห็นได้ชัด
“แล้วป้ารู้ได้ยังไงว่านี่มันชามเก่า” อาโกถาม
“ฉันจำได้”
“จำชามก๋วยเตี๋ยวได้นี่นะ” เจ๊เฮียงเบะปากประชดประชัน
“ใช่...ชามนี้น่ะชามเก่า ฉันจำได้” แม่เภายังคงพูดเสียงเรียบ
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“อย่างนี้เค้าเรียกหาเรื่องแล้วป้า  ใครจะไปจำชามก๋วยเตี๋ยวได้  น้องจำได้ไหม
ลุงจำได้ไหม”
เจ๊เฮียงหันไปหาพวกจากลูกค้าในร้านที่เริ่มมุงเข้ามา
“พิสูจน์ก็ได้” แม่เภายังคงพูดเนิบๆ
“พิสูจน์ยังไง” อาโกถาม
“อาโกลองชิมก๋วยเตี๋ยวชามนี้ดูสิ”
“ก๋วยเตี๋ยวอั้วทำเอง ทำไมต้องชิม ยังไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้ว”
“ว้าก” อาโกร้องลั่น “ทำไมเค็มอย่างนี้”
แม่เภาลุกขึ้นยืน “ก๋วยเตี๋ยวชามแรกน่ะก่อนเจ๊จะยกไปเปลี่ยนฉันเทน้ำปลาใส่ลงไป
เกือบครึ่งขวด ไม่เค็มก็บ้าแล้ว” ไทยมุงตบมือกันเกรียว ส่วนอาโกนั้นหยิบเอาที่ลวก
ก๋วยเตี๋ยวเคาะหัวเจ๊เฮียงที่ยืนหน้าเจื่อนอยู่ไปหนึ่งที
(ประภาส ชลศรานนท์. 2553. แม่เภา. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง,
ตอน แม่เภา 3 หน้า 35 - 37)
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าแม่เภาทำถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เจ๊เฮียงทำนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ค. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เจ๊เฮียงทำสะท้อนให้เห็นสาระคุณค่า 5 ประการอะไร
จงให้เหตุผล
ง. หากครั้งหน้านักเรียนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพบแมลงวันในชาม จะทำอย่างไร
เพราะเหตุใด จงอธิบาย
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กรณีศึกษา
แม่เภาแพ้ 1
แม่เภาลงมากรุงเทพฯ เพื่อมาเยี่ยมลูกสาวที่เกษตรฯ แต่ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์
ยายพิมพ์ลูกสาวแม่เภาก็ไม่ว่างเอาเสียเลย ตื่นเช้ามาก็ไปมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมทั้งสอง
วัน  แม่เภาไม่รู้จะอยู่บ้านคนเดียวทำไม เลยออกมาหาหนังดูสักเรื่อง
เปิดฉากนี้ด้วยแถวผู้คนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วดูหนัง แม่เภายืนอยู่ประมาณกลางๆ แถว  
ข้างหลังแม่เภาเป็นหญิงสาวร่างอ้อนแอ้น เธอมากับแฟนหนุ่มผมยาวซึ่งยืนอยู่ข้างๆ กัน  
ข้างหน้าแม่เภาเป็นเด็กหนุ่มในชุดนักศึกษา
ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมองซ้ายมองขวามาจากทางไหน แม่เภาเราดูไม่ทัน
มาถึงก็เดินเข้ามาแทรกตัวข้างหน้าเด็กหนุ่มนักศึกษาคนนั้น ภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม่เภา
เห็นเต็มตา
แม่เภาสะกิดชายหนุ่มนักศึกษา “พ่อหนุ่ม บอกเขาหน่อยว่าอย่าแซงคิวเลย” แม่เภา
พูดเบาๆ
เด็กหนุ่มท่าทางขี้เกรงใจทำท่ากระสับกระส่าย แล้วก็ส่งยิ้มให้แม่เภา
“ไม่เป็นไรหรอกครับ”
“ไม่ดหี รอกลูก...บอกเขาเถอะ” แม่เภาพูดยิม้ ๆ เหมือนเวลาสอนลูกๆ ของแม่เภาเอง
เด็กหนุ่มหันรีหันขวางแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไร แม่เภาเห็นท่าไม่ได้การ จึงพูดขึ้นลอยๆ
“เข้าคิวไม่ดีกว่าหรือคะคุณ”
ชายวัยกลางคนคนนั้นยังคงยืนเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสียงแม่เภา
“คุณคะ...เข้าแถวเหมือนคนอื่นๆไม่ดีกว่าหรือคะ” แม่เภาใช้เสียงที่ดังขึ้น
ชายวัยกลางคนค่อยๆ หันมา
“ผมไม่ได้แทรกหน้าคุณป้า คุณป้าเกี่ยวอะไรด้วย จริงไหมน้อง”
เขาหันไปหาพวกหน้าตาเฉย เด็กหนุ่มทำหน้าไม่ถูก
“ไม่เป็นไรหรอกคุณป้า” เด็กหนุ่มยิ้มแหยๆ
“ไม่เป็นไรไม่ได้หรอกลูก...แทรกหน้าหนูก็เหมือนแทรกหน้าป้าด้วย
เพราะหนูยืนอยู่หน้าป้า
“คนเดียวแค่นี้ไม่เสียเวลามากหรอก ขอแค่คนเดียวเอง”
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หนุ่มใหญ่หันกลับมาเผชิญหน้าแม่เภา
“ก็คิดกันอย่างนี้น่ะสิ บ้านเมืองถึงได้ยุ่งเหยิง แค่นิดจะเป็นไร แค่หน่อยจะเป็นไร
ไอ้นิดหน่อยนี่ ถ้ามันมารวมกันเยอะๆ นี่ปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองหมด คนเรามันต้องมี...”
“ไม่ต้องหรอกคุณ” ชายวัยกลางคนตัดบท “ไม่ต้องมาสอนผมหรอก”
เขาโบกมือให้แม่เภาหยุดพูด แล้วก็เดินออกจากแถวอ้อมมาแทรกในแถวใหม่
โดยยืนอยู่หลังแม่เภาและยืนอยู่หน้าหนุ่มสาวคู่นั้น
“ขอลัดคิวคนหนึ่งนะครับ ขอบคุณมาก” ชายวัยกลางคนเหมาเอาดื้อๆ สองหนุ่ม
สาวหันมองหน้ากันพูดอะไรไม่ออก แม่เภาหันกลับไป
“หนู...ไม่ทำอะไรสักหน่อยหรือ” แม่เภาชักอยากกัดไม่ปล่อยแล้ว
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” หญิงสาวพูดขึ้น แต่ไอ้หนุ่มผมยาวแฟนเธอนั่นสิยิ้มออกมา
แล้ว “ผมว่าน้ากลับไปต่อคิวดีกว่า”
“ต้อม...ไม่เป็นไรหรอก ให้แทรกคนเดียวเองนี่”
“อย่าลูก...อย่าห้ามเขา” แม่เภาพูดขึ้น “หนูต้องให้กำลังใจเขาถึงจะถูก เขาทำถูก
แล้วนี่” แม่เภาหยุดไม่ได้แล้ว
“ผมขอแทรกคนเดียวเอง” ชายวัยกลางคนเสียงอ่อนลง “แถวมันยาวมาก ผมกลัว
ซื้อตั๋วไม่ทัน”
“พูดอย่างนี้ก็เห็นแก่ตัวสิคะคุณ” แม่เภาพยายามคุมอารมณ์ “คนอื่นเขาก็มาคอย
เหมือนกัน”
“ปกติผมก็ไม่ทำอย่างนี้นะครับ แต่บังเอิญหนังเรื่องนี้ผมต้องพาหลานมาดู เด็กเขา
ต้องทำรายงานส่งวันจันทร์ ถ้าไม่ได้ดูวันนี้ ก็ต้องดูรอบดึกกว่านี้อีก เดี๋ยวรายงานก็ไม่ทัน”
ชายวัยกลางคนชี้ไปที่เด็กหญิงคนหนึ่ง ซึ่งยืนอยู่ห่างจากแถวไปประมาณสี่ห้าเมตร
เด็กหญิงคนนั้นอายุประมาณสิบขวบเศษๆได้ เธอไว้ผมเปีย หน้าตาเธอดูมีกังวล และยิ่ง
ตอนนี้ผู้คนบริเวณนั้นเริ่มหันมาดูคู่กรณีที่เริ่มส่งเสียงถกเถียงกัน
“หนู...เป็นหลานน้าคนนีเ้ หรอ” ไอ้หนุม่ ผมยาวร้องถามเด็กเพือ่ ความแน่ใจ เด็กหญิง
พยักหน้า
“ถ้าอย่างนัน้ ...เชิญแทรกตรงผมนีก่ ไ็ ด้” ชายหนุม่ เริม่ ใจอ่อนไม่เพียงแต่พอ่ หนุม่ คนนี้
หรอกที่เริ่มใจอ่อน แม่เภาเองก็ขี้สงสารเด็กง่ายไม่ใช่เล่น
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“ไม่รสู้ ”ิ แม่เภาโพล่งขึน้ มา “มันไม่คอ่ ยถูกอย่างไรก็ไม่รหู้ รือหนูวา่ มันดีแล้วอย่างนี”้
แม่เภาหันมาหาชายหนุ่ม-หญิงสาวคู่นั้น เด็กหนุ่มสาวไม่ตอบ แต่ชายวัยกลางคนพูดขึ้นมา
ทันที
“ทำไมล่ะคุณ...เด็กเขาเต็มใจแล้วนี่ แล้วผมก็แค่แทรกคนเดียวเอง ซื้อตั๋วแค่สองใบ
เท่านั้น”
แม่เภารู้สึกจี๊ดขึ้นมาในสมองทันที เธอละเกลียดเหลือเกินกับไอ้ประโยคมักง่ายที่ว่า
“แค่คนเดียวเอง” นี้
“ถ้าไม่อยากให้แทรกคิว ไม่แทรกก็ได้ ผมฝากซื้อแล้วกันกลัวเด็กอดดู” ลุงของเด็ก
หญิงเริ่มเสียงดัง เขาเริ่มรู้สึกว่า คนแถวนั้นเริ่มมองแม่เภาด้วยสายตาตำหนิที่เรื่องมากไม่
เข้าเรื่อง
“มันก็ไม่ต่างกันหรอกคุณ คิวนี้มีไว้สำหรับการมาก่อนหลัง มันเป็นความยุติธรรม
พื้นฐานของสังคมเลย” แม่เภาชักรู้ตัวว่าเสียงดังจึงรีบลดเสียงลง “แล้วทุกคนก็มีเหตุผล
ส่วนตัวกันทุกคนนั่นแหละว่าต้องดูรอบนี้ อย่างฉันถ้าไม่ดูรอบนี้ก็คงอดดู เพราะพรุ่งนี้ก็
ต้องขึ้นเครื่องบินแล้ว”
“คนเดียวไม่เป็นไรหรอกป้า” ชายหนุม่ ผมยาวพูดขึน้ สายตาหลายคูม่ องมาทีแ่ ม่เภา...
เหมือนจะถามว่าแม่เภาจะว่าอย่างไร
แม่เภาเองก็รู้สึกเหมือนจะจนมุม ความถูก-ผิดในความคิดของแม่เภานั้น มันเป็น
เหมือนเสาไม้ที่ปักอยู่กลางบึง แต่ไอ้ความรู้สึกเห็นใจเล็กๆ น้อยๆ นี่สิ จะว่าไปมันช่าง
เหมือนโคลนเลนที่เสาไม้ปักอยู่เหลือเกิน
แม่เภาเริ่มรู้สึกว่าการประคองเสาไม้ให้ยังคงปักอยู่ตรงๆ คราวนี้ ทำไมมันยากเหลือ
เกิน
และยังไม่ทันที่แม่เภาจะพูดอะไรออกไป ผู้คนแถวนั้นก็ต้องเงียบกริบไปทั้งหมด
เมื่อเด็กหญิงผมเปียคนนั้นพูดขึ้น “คุณลุงขา...หนูอยากภูมิใจค่ะ”
“อะไรเหรอลูก” ชายวัยกลางคนถาม
“ถ้าเราได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วบังเอิญมีใครอีกสักคนสองคนต้องอดดูเพราะเราแซงคิว
เขา หนูคงรู้สึกไม่ดีแน่” ลุงของเธอยืนนิ่งไป
“เราไปเข้าคิวกันเถอะ หนูอยากภูมิใจ”
เด็กน้อยเดินมายกมือไหว้แม่เภา “หนูขอโทษด้วยค่ะคุณป้า”
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ส่วนผู้เป็นลุงนั้นท่าทางจะโมโหจัด “ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดู รายงงรายงานไม่ต้อง
ทำมันแล้ว” พูดจบเขาก็เดินออกไปอย่างรวดเร็ว เด็กน้อยรีบวิ่งตามไปทันที
บนรถเมล์ขณะทีก่ ำลังกลับบ้านหลังจากดูหนังจบ แม่เภากำลังนัง่ นึกทบทวนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นวันนี้ นี่แม่เภาแพ้หรือ ทำไมแม่เภารู้สึกสงสารเด็กคนนั้นขึ้นมาจับใจ
เธอจะมีรายงานส่งครูหรือเปล่า เธอจะถูกผู้เป็นลุงทำโทษเอาหรือเปล่า
รถเมล์แล่นเร็วขึ้น ลมจากหน้าต่างรถเมล์พัดผมแม่เภากระเจิงไป แม่เภาเอามือรวบ
ผมไว้ แล้วก็เอาที่คาดผมมาคาดใหม่ อย่างน้อยที่สุดแม่เภาก็มั่นใจว่าสังคมเราจะมีคนที่
รู้สึกรับผิดชอบต่อคนอื่นอย่างมั่นคงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแน่ๆ
แม่เภาคิดอย่างนั้น
(ประภาส ชลศรานนท์. 2553. แม่เภา. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง,
ตอน แม่เภาแพ้ 1 หน้า 41 - 49)
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่แม่เภาทำนั้นถูกต้อง เหมาะสม
หรือทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข. นักเรียนคิดว่าผู้ชายที่มาแซงคิวทำเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ค. การที่เด็กหนุ่มยอมหรือเฉยๆ ให้คนมาแซงคิว เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด
ง. หากยอมให้ผู้ชายกลางคนมาแซงคิวส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง
จ. สิ่งที่หลานสาวของผู้ชายวัยกลางคนทำนั้น นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด
ฉ. หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ชายคนนั้นจะมาแซงคิวหน้านักเรียน
หรือคนที่อยู่หน้านักเรียน จะทำอย่างไร
ช. เมื่อได้ยินเหตุผลว่า เด็กผู้หญิงมีความจำเป็นต้องรีบดูหนังเพราะต้องทำรายงาน
นักเรียนจะยอมให้แซงคิวหรือไม่ เพราะเหตุใด
ซ. หากนักเรียนเป็นเด็กผู้หญิง (หลานสาวของชายแซงคิว)
จะยอมแซงคิวกับลุงหรือปฏิเสธ แม้จะโดนลุงตำหนิ เพราะเหตุใด
ฌ. เหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่าใครน่ายกย่องที่สุด เพราะเหตุใด
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5

เรื่องเล่าจากวีดิทัศน์

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ  และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการกระทำจากการเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์ สะท้อน
ให้เกิดความคิดที่จะกระทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรกระทำ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ วีดิทัศน์ ตอน มิสเตอร์บีน
วีดิทัศน์ ตอน โทรหาพ่อ และวีดิทัศน์ ตอน เด็กหอ พร้อมทั้งให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มสังเกตและจดบันทึกลงไปในสมุดทำมือโตไปไม่โกง
ในประเด็นต่อไปนี้

		 วีดิทัศน์ ตอน มิสเตอร์บีน

ก. เนื้อเรื่องมีประเด็นสำคัญและเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง
ข. ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในวีดิทัศน์ นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
ค. ถ้าในเรื่องย้อนเวลากลับไปได้จะทำอย่างไร เพราะเหตุใด

		 วีดิทัศน์ ตอน โทรหาพ่อ

ก. เนื้อเรื่องมีประเด็นสำคัญและเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าคนในวีดิทัศน์เป็นคนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
ค. นักเรียนคิดว่ามีวิธีการจัดการกับคนในวีดิทัศน์ได้อย่างไร
ง. ถ้าเป็นนักเรียนแล้วมีเหตุที่ต้องรับโทรศัพท์ นักเรียนจะทำอย่างไร
เพราะเหตุใด
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		 วีดิทัศน์ ตอน เด็กหอ

ก. เนื้อเรื่องมีประเด็นสำคัญและเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้สถานการณ์เป็นเหมือนในวีดิทัศน์
ค. ถ้าในเรื่องย้อนเวลากลับไปได้จะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
3. ให้นักเรียนนำคำตอบที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน มิสเตอร์บีน วีดิทัศน์ ตอน โทรหาพ่อ และวีดิทัศน์ ตอน เด็กหอ

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
วีดิทัศน์ ตอน โทรหาพ่อ
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการรับโทรศัพท์ใน
โรงหนังเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นมารยาทในการดูหนัง  นักเรียนในกลุ่มนี้จะ
ยึดกฎเกณฑ์และกติกาทีต่ งั้ ไว้เป็นหลัก นักเรียนในกลุม่ นีจ้ ะมีความเห็นว่า “การรับโทรศัพท์
ในโรงหนังเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ และไม่ควรทำ เพราะเป็นมารยาท เป็นข้อห้ามทีท่ างโรงหนังบอกไว้”
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในกลุม่ นีจ้ ะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความ
จำเป็นหรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า “เขาอาจจะมีธุระด่วนจริงๆ”, “อาจ
มีเรื่องคอขาดบาดตาย”นักเรียนในกลุ่มนี้จะนึกถึงความจำเป็น ไม่ได้มองว่าการกระทำนั้น
ผิดเสียทีเดียว มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สงสารผู้อื่น
กลุ่มที่ 3 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะมี
ความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็น แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่า
“ถึงจะมีเรื่องด่วนเขาก็ไม่ควรรับโทรศัพท์ในโรงหนัง เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่น”
“เขาควรออกไปรับโทรศัพท์นอกโรงหนัง และควรพูดธุระให้เสร็จก่อน”
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6

แสบจิ๋วป่วนหัวใจ

สาระ

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
คาบเรียนที่ 1

1. ครูถามนักเรียนว่ามีใครรู้จักละคร “แสบจิ๋วป่วนหัวใจ” บ้าง (เปิดโอกาสให้
นักเรียนเล่าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร อย่างไร) แล้วชี้แจงว่าละครเรื่อง “แสบจิ๋ว
ป่วนหัวใจ” เป็นละครที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และนักเรียนจะได้มีโอกาส
อ่านบทละครที่เขียนโดยมืออาชีพ
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และแจกบทละครให้นักเรียน โดยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มแบ่งกันศึกษาบทละคร ดังนี้
กลุ่มที่ 1
ฉาก 1 และ 6
กลุ่มที่ 2
ฉาก 2, 5 และ 11
กลุ่มที่ 3
ฉาก 3, 4 และ 9
กลุ่มที่ 4
ฉาก 7, 8, 10 และ 12
3. ให้โจทย์แก่นักเรียนว่า ในบทละครฉากที่กลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
นั้น ตัวละครหลักที่เกี่ยวข้องในฉากนั้น เป็นใครบ้าง มีเหตุการณ์อะไรที่เป็น
แกนเรื่องในฉากดังกล่าว นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉากดังกล่าว
เป็นสถานที่แห่งใด  แล้วเล่าเรื่องในฉากที่รับผิดชอบให้กลุ่มอื่นๆ ฟัง
โดยเรียงลำดับจากฉากที่ 1 จนถึง ฉากที่ 12
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ฉากที่
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แกนเรื่อง

ตัวละครหลัก

1

นักเรียนกำลังอวดหูฟังจากต่างประเทศแล้วถูกครูยึด

นักเรียน/ครู

2

นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปแบบทันสมัย
และราคาแพง

นักเรียน

3

นักเรียนกำลังอวดยางลบไฟฟ้า

นักเรียน

4

นักเรียนอยากได้ยางลบไฟฟ้า

นักเรียน

5

นักเรียนกลุ้มใจอยากได้กล้อง เพื่อนนักเรียนกระเซ้าเย้าแหย่   นักเรียน

6

นักเรียนขโมยของที่ถูกครูยึดแต่ครูจับได้

นักเรียน/ครู

7

นักเรียนขอให้ผู้ปกครองซื้อกล้องที่อยากได้

นักเรียน/
ผู้ปกครอง

8

นักเรียนเล่าให้ผู้ปกครองฟังเกี่ยวกับของที่เพื่อนอยากได้

นักเรียน/
ผู้ปกครอง

9

นักเรียนทำยางลบหาย

นักเรียน

10

ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลาน

ผู้ปกครอง

11

นักเรียนคิดได้เรื่องกล้อง

นักเรียน

12

นักเรียนคุยกับผู้ปกครองว่าไม่อยากได้ของแล้ว

นักเรียน/
ผู้ปกครอง

คาบเรียนที่ 2

4. เมื่อนักเรียนศึกษาบทละครและสรุปเรื่องในฉากของตนเองได้แล้ว
ให้ครูระบุตัวละครหลักของเรื่อง  ดังนี้
- ครูทิวา
- ชมพู่
- บอยและต้น
- แชมป์
- มิวและเม
- ตั้ม
- นักเรียนคนอื่นๆ
- คุณชูชาติ
- คุณอนงค์

แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครดังกล่าวที่ปรากฏตัวในฉากซึ่งกลุ่มของ
ตนเองได้รับมอบหมาย ตัวละครในฉากรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในฉาก และใช้มุมมองของนักเรียนต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าการกระทำของตัวละครมี
เหตุผลที่สมควรรับฟังหรือไม่ อย่างไร หรือนักเรียนมีทางออกอื่นนอกจากการตัดสินใจของ
ตัวละครหรือไม่ อย่างไร
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คาบเรียนที่ 3

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดตัวอย่างสถานการณ์ที่ตัวละครดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้อง    
โดยให้ฉากดังกล่าวสะท้อนลักษณะนิสัยและความคิดจิตใจของตัวละคร และ
ช่วยกันกำหนดว่าฉากดังกล่าวน่าเกิดขึ้นที่ไหน (ใคร อะไร ที่ไหน) และให้มี
บทพูดไม่เกิน 3 ประโยค และมีการบรรยายได้   โดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วมในการแสดง
กลุ่มที่ 1
บอยกับต้น
กลุ่มที่ 2
ชมพู่กับเพื่อน
กลุ่มที่ 3
แชมป์กับเพื่อน
กลุ่มที่ 4
คุณชูชาติกับคุณอนงค์
6. ให้นักเรียนฝึกซ้อมแล้วเล่นละคร 1 ฉาก หน้าชั้นเรียน แล้วให้ผู้ชมอภิปราย
หลั ง การแสดงแต่ ล ะฉากว่ า คิ ด อย่ า งไรต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว โดยครู ช่ ว ย
เชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญและเกี่ยวข้องกับสาระห้าประการของหลักสูตร

สื่อการเรียนการสอน

บทละครแสบจิ๋วป่วนหัวใจ ตอน หยุดให้เป็น โดย ศกุนกานต์ เวชชาชีวะ

เวลาเรียน 3 - 4 คาบ
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม รำวงจับคู่
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนยืนล้อมวงเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน
2. ครูออกคำสั่งให้คนที่ยืนอยู่วงนอกจับคู่กับคนที่อยู่วงในโดยใช้เวลาครึ่งนาที
ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น เช่น ชื่อจริง ชื่อเล่น สิ่งที่ชอบที่สุดในตัวเอง เป็นต้น
จากนั้นให้คนที่ยืนวงในหันหน้าไปทางซ้าย คนที่อยู่วงนอกหันหน้าไปในทิศทาง
ตรงข้ามกัน
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงจังหวะเร็วๆ  สนุกๆ  แล้วชวนทุกคนเต้น
พร้อมกับตบมือเดินไปรอบๆ วงกลม
4. ครูให้คำสั่งว่า “หยุด” ทุกคนจะต้องรีบวิ่งไปหาคู่ของตนที่
ทำความรู้จักกันในครั้งแรกโดยเร็วที่สุด
5. ใครได้คู่แล้วให้นั่งลง คู่ไหนนั่งช้าสุดจะ “ได้เส้นวาสนา”
6. หลังจากนั้น ให้ทุกคนกลับมายืนเป็นวงกลมซ้อน 2 วง โดยจับคู่กับคนใหม่
ให้เวลาทำความรู้จักกันครึ่งนาทีแล้วร้องเพลง เต้น ตามจังหวะ และ
วิ่งหาคู่ที่ตนรู้จักในรอบสองเมื่อได้ยินคำว่า“หยุด”
7. ครูออกคำสั่งให้เล่นเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนคู่ใหม่ทุกรอบ
8. สุดท้ายให้ทุกคนยืนจับมือเป็นวงกลมใหญ่วงเดียว

เคล็ดลับความสนุก

ถ้าต้องการให้เกมมีความตื่นเต้นเร้าใจ ควรหา
เครื่องเสียง พร้อมซีดี เพลงจังหวะสนุก มาเปิด-ปิด
แทนการร้องเพลงปากเปล่า
“เส้นวาสนา” คือ การใช้ปากกาเมจิก ขีดข้อมือ
เป็น “เส้น”  โดยโดนทำโทษ 1 ครัง้ ขีด 1 เส้น พอจบเกม
ใครได้  “เส้นวาสนา” มากทีส่ ดุ คนนัน้ ต้องยอมทำตาม
ที่เพื่อนออกคำสั่งทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไข
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เรื่องบนถนน

ชุดกิจกรรมเรื่องบนถนน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการเดินทางบนท้องถนน และ
เรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน ฟุตบาท สะพานลอย ป้ายจราจร ไฟแดง ทางม้าลาย
ศาลารอรถ ป้ายรถเมล์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นของสาธารณะที่คนในสังคมต้องใช้ร่วมกัน
เป็นของสาธารณะที่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ที่คิดว่าจะใช้หรือจะทำอย่างไรก็ได้ แต่ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ของสาธารณะร่วมกันอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ คนมาก
ที่สุด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ 5 สาระ ผ่านเรื่องราวบนถนน
โดยเฉพาะเรื่องการมีจิตสาธารณะและความเป็นธรรมทางสังคม การนึกถึงผู้อื่น นึกถึง
ส่วนรวม มีน้ำใจต่อผู้อื่น ระมัดระวังในการเดินทางและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ รวมถึง
เรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ฟุตบาท การใช้สะพานลอย การใช้ทางม้าลาย การใช้
รถสาธารณะ อุบัติเหตุบนท้องถนน ความประมาทและความเร่งรีบที่อาจจะทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน การชุมนุมปิดถนนประท้วง เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้เรื่องราวบนท้องถนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นทุกคนจึง
ต้องมีจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่นและส่วนรวม รู้จักความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อะไรบ้างที่
ไม่ถูกต้อง

เรื่องบนถนน

ใครเดือดร้อน
1

ใครเดือดร้อน 2
ม็อบ

รถโรงเรียน

ทำอย่างไร
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1

อะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

1. เรียนรู้เรื่องการนึกถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ด้วยการเคารพกฎจราจร
2. เรียนรู้เรื่องการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร”
แนวคำตอบ – เดินเท้า รถจักรยานยนต์ รถเมล์ รถยนต์ ฯลฯ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า “ระหว่างที่เดินทางมาโรงเรียน
นักเรียนเห็นการกระทำอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน” ให้เวลา
5 นาที ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดให้ได้มากที่สุด
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาเขียนการกระทำที่ไม่ถูกต้องกลุ่มละข้อ
จนหมด โดยให้จัดกลุ่มการกระทำดังกล่าว เช่น เดินถนน รถส่วนตัว
รถสาธารณะ เป็นต้น
5. ครูให้นกั เรียนดูรปู ภาพ “การกระทำทีไ่ ม่ถกู ต้อง” โดยเลือกกลุม่ ละ 1 ภาพ
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6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่ารูปที่ได้รับเป็นภาพ
ก. ภาพที่ได้รับเป็นภาพอะไร เห็นอะไรจากในภาพบ้าง
ข. การกระทำในภาพถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ค. การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบอะไรบ้าง
ง. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพ สิ่งที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิด
8. ครูสรุปอีกครั้งจากรูปภาพ ถึงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและทำให้
ผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้น
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำรวจและถ่ายภาพการกระทำที่ดี ที่ถูกต้อง
และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ที่เป็นเรื่องราวบนท้องถนนมาให้ได้มากที่สุด และ
นำมานำเสนอและอธิบายภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นในคาบถัดไป เช่น
คนข้ามสะพานลอย คนข้ามทางม้าลาย คน/รถหยุดรอสัญญาณ
คนยืนรอรถเมล์ที่ป้าย ฯลฯ

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพ “การกระทำที่ไม่ถูกต้อง” จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1-2 คาบ

69

ตัวอย่างการจัดกลุ่มการกระทำที่ไม่ถูกต้อง...
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คนเดินถนน

รถยนต์/รถจักรยาน/
รถจักรยานยนต์(ส่วนตัว)

- ไม่ข้ามสะพานลอย
- ไม่ข้ามทางม้าลาย
- เดินบนถนน ไม่เดินบนฟุตบาท
- ข้ามตอนไฟเขียว
- เดินช้า จนถูกรถชน
- ไม่รอตรงป้ายรถเมล์
- โบกแท็กซี่ ตรงที่ไม่ควรโบก
- เดิน/ข้ามถนน ไม่มองรถ
- เอาขยะมาทิ้งบนฟุตบาท
- ปลูกต้นไม้บนฟุตบาท
- ขายของบนฟุตบาท

- กลับรถในที่ห้ามกลับ
- จอดในที่ห้ามจอด
- ขับย้อนศร
- ไม่เปิดไฟเลี้ยว
- ฝ่าไฟแดง
- ไม่หยุดให้คนข้าม
- ขับเร็วในเขตชุมชน
- จอดกีดขวาง จอดซ้อนคัน
- ขับทับเส้นทึบ ปาดขึ้น   
  สะพาน
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
  ไม่สวมหมวกกันน็อค
- เมาแล้วขับ
- ขับรถผิดช่องทาง

รถแท็กซี่/รถเมล์
รถสาธารณะ
- ไม่จอดป้าย
- จอดในที่ไม่ควรจอด เช่น
  ใกล้ทางโค้ง จอดกะทันหัน
- จอดเลยป้าย
- จอดเลนสอง
- ขับเบียด
- ปาดเข้า
- ออกรถไม่รอคนขึ้น
- ขับเร็วทำเวลา

2

ใครเดือดร้อน 1

สาระ

การมีจิตสาธารณะ

จุดประสงค์

ตอกย้ำให้เห็นถึงผลกระทบจากการกระทำที่ไม่มีจิตสาธารณะ การไม่เคารพกฎ
จราจร ว่าอาจส่งผลเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกการ์ตูนบล็อกให้กลุ่มละ 1 เรื่อง ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เรื่องราว
ในการ์ตูนบล็อก
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพการ์ตูนบล็อก จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
การ์ตูนบล็อก เรื่อง จอดรถส่งลูก
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะตอบว่าการกระทำของวิชัยเป็น
สิ่งที่ผิด เพราะการจอดรถในช่องทางที่สอง ไม่ยอมชิดซ้ายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย นักเรียนใน
กลุ่มนี้จะยึดกฎเกณฑ์และกติกาที่ตั้งไว้เป็นหลัก รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมาย
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในกลุ่มนี้จะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความ
จำเป็นหรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า
“ถ้าวิชัยไม่ทำแบบนั้นเขาอาจไปไม่ทันการประชุม จนทำให้บริษัทต้องเสียหายได้”
หรือ “ถึงวิชยั จะมีความจำเป็นก็ไม่ควรทำแบบนัน้ เพราะทำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน รถติด อุบตั เิ หตุ
และคนอื่นก็อาจมีธุระด่วนเหมือนกัน” นักเรียนในกลุ่มนี้จะนึกถึงความจำเป็น ไม่ได้มองว่า
การกระทำนัน้ ผิดเสียทีเดียว มีความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ สงสารผูอ้ นื่ เข้าใจความจำเป็นของวิชยั
ในขณะเดียวกันก็อาจนึกถึงผู้อื่นว่ามีความจำเป็นด้วยเช่นกัน
กลุ่มที่ 3 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะมี
เข้าใจความจำเป็นของวิชัย เห็นใจ แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมและผลระยะยาวว่า
“หากทุกคนมีความจำเป็น มีธรุ ะ แล้วไม่รกั ษากฎระเบียบ การจราจร สังคมก็จะวุน่ วาย
และเกิดความเสียหาย”
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การ์ตูนบล็อกเรื่องที่ 1 “จอดรถส่งลูก”
วิชัย เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง เขามีลูกสาว 1 คน อยู่ชั้น ม.1
ทุกวันวิชัยต้องขับรถไปส่งลูกสาว “น้องแพตตี้” ที่โรงเรียนก่อน แล้วจึงเลย
ไปที่ทำงาน แต่ที่ทำงานของวิชัยอยู่ไกลมาก เขาจึงต้องรีบส่งน้องแพตตี้ วิชัย
ขับมาถึงหน้าโรงเรียน ปรากฏว่ามีรถของผู้ปกครองจอดส่งลูกหลานที่ช่อง
ทางซ้ายสุดเต็มไปหมดจนไม่มีที่จอด วิชัยตัดสินใจจอดในช่องทางที่สอง แล้ว
บอกแพตตี้ว่า “รีบลงเร็วแพตตี้ เดี๋ยวรถที่ขับตามมาจะติด”  
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าการกระทำของวิชัยถูกต้องหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าอาจเกิดผลเสียอะไรบ้างจากการกระทำของวิชัย
ค. ถ้านักเรียนเป็นวิชัยจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
ง. เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
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การ์ตูนบล็อกเรื่องที่ 2 “ข้ามถนนใต้สะพานลอย”
ธัญญ่าและกลุ่มเพื่อนเพิ่งเลิกเรียนและกำลังจะกลับบ้าน ระหว่างที่
กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานและกำลังจะข้ามถนน ที่หน้าโรงเรียนมีสะพาน
ลอยอยู่ แต่ธัญญ่าเลือกที่จะข้ามถนนใต้สะพานลอย โดยให้เหตุผลว่า “จะ
ขึ้นสะพานลอยทำไม เหนื่อยก็เหนื่อย ร้อนก็ร้อน เสียเวลาเปล่าๆ ดูสิ ข้าม
ใต้สะพานลอยนี่ได้ร่มเงาด้วย เร็วกว่ากันตั้งเยอะ ไหน รถที่ไหน ไม่เห็นจะมี
เลย นานๆ จะมาสักคัน”
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าการกระทำของธัญญ่าถูกต้องหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าอาจเกิดผลเสียอะไรขึ้นได้บ้างจากการกระทำของธัญญ่า
ค. ถ้านักเรียนเป็นธัญญ่าจะทำอย่างไร (จะเลือกข้ามสะพานลอย
หรือเดินใต้สะพานลอย) เพราะเหตุใด
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การ์ตูนบล็อกเรื่องที่ 3 “แท็กซี่จอดด้วย”
วันนี้โรงเรียนเลิกเร็ว จอร์จและไมล์ 2 เพื่อนเกลอจึงชวนกันมาเที่ยว
ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ก่ อ นกลั บ บ้ า น หลั ง จากเดิ น เล่ น จนเหนื่ อ ยก็ ไ ด้ เวลา
กลับบ้าน ทั้งสองเดินมาถึงหน้าห้าง จึงปรึกษากันว่าจะกลับแท็กซี่เพราะ
เหนื่อยมากไม่อยากไปยืนรอรถเมล์และเบียดกับคนอื่น ป้ายรถเมล์ก็อยู่ไกล
จึงตัดสินใจเรียกแท็กซี่ตรงหน้าห้างนั่นเลย ทั้งที่มีป้ายห้ามจอดอยู่
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าการกระทำของจอร์จและไมล์ถูกต้องหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าอาจเกิดผลเสียอะไรขึ้นได้บ้างจากการกระทำของจอร์จและไมล์
ค. ถ้านักเรียนเป็นจอร์จและไมล์จะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
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การ์ตูนบล็อกเรื่องที่ 4 “หน้าบ้านอั๊ว”
แป๊ะคิม มีบ้านอยู่ริมถนน แกเป็นคนรักต้นไม้มาก เลยนำกระถาง
ต้นไม้มาปลูกตรงฟุตบาทเต็มหน้าบ้าน ทุกเช้าแป๊ะคิมจะตื่นมารดน้ำต้นไม้
อย่างเพลิดเพลินใจ เคล้าเสียงนกร้อง เสียงรถที่วิ่งไปวิ่งมา และผู้คนที่เดิน
ผ่านไปผ่านมาอย่างยากลำบาก เพราะต้นไม้กีดขวาง ทั้งเป็นช่วงเวลาเร่ง
ด่วนมีผู้คนเดินผ่านบริเวณนั้นมาก
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าการกระทำของแป๊ะคิมถูกต้องหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าอาจเกิดผลเสียอะไรขึ้นได้บ้างจากการกระทำของแป๊ะคิม
ค. ถ้านักเรียนเป็นแป๊ะคิมจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
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การ์ตูนบล็อกเรื่องที่ 5 “วันครอบครัว”
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัว วิชิตตั้งใจจะพาลูกๆ และ
ภรรยาไปเที่ยวสวนสัตว์ ระหว่างที่นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานจนขับเลยจุด
กลับรถ “แย่แล้วขับเลย ถ้าไปกลับจุดกลับรถข้างหน้า ไกลมากเลยนะนี่”
เขาจึงตัดสินใจกลับรถตรงไฟแดงข้างหน้า ซึ่งห้ามกลับรถ ปรี๊ด เสียงนกหวีด
ดังขึ้น พร้อมกับพี่ตำรวจโบกให้เขาหยุดรถ “คุณกลับรถในที่ห้ามกลับนะ
ครับ ขอดูใบอนญาตขับขี่ และต้องไปจ่ายค่าปรับที่ สน. นะครับ” วิชิต
“คุณตำรวจครับ ผมไม่ใช่คนแถวนี้น่ะครับ ถือว่าช่วยผมเถอะ ผมจะพาลูก
ไปสวนสัตว์ ขอจ่ายค่าปรับตรงนี้แล้วกัน”
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าการกระทำของวิชิตถูกต้องหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าอาจเกิดผลเสียอะไรขึ้นได้บ้างจากการกระทำของวิชิต
ค. ถ้านักเรียนเป็นวิชิตจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
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3

ใครเดือดร้อน 2

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

ตอกย้ ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบจากการกระทำที่ ไ ม่ มี จิ ต สาธารณะและขาดความ
รับผิดชอบ การไม่เคารพกฎจราจร ว่าอาจส่งผลเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและ
ผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์เรื่องสั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ซิ่ง เพราะพ่อหาย
ให้นักเรียนดู
2. ครูถามคำถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ก. เหตุผลที่คนขับรถเมล์ให้คืออะไร มีเหตุผลหรือไม่
ข. เหตุผลที่ผู้โดยสารให้คืออะไร มีเหตุผลหรือไม่
ค. นักเรียนคิดว่าควรหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไร
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทเป็น 2 ฝ่าย
อภิปรายให้เหตุผลของแต่ละฝ่าย ดังตัวอย่างในวีดิทัศน์ โดยให้เลือก
กลุ่มละ 1 หัวข้อ ต่อไปนี้
ก. ซ้อน 3 ผิดกฎหมาย (ระหว่างคนนั่งซ้อน 3 กับ ตำรวจจราจร)
ข. ข้ามใต้สะพานลอย (คนข้าม กับ ตำรวจ)
ค. แม่ค้าแผงลอยบนฟุตบาท (แม่ค้า กับ คนเดินถนน)
ง. เด็กเช็ดกระจก (เด็กเช็ดกระจก กับ คนขับรถ)
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จ. ข้ามถนนตอนไฟเขียว ไฟคนข้ามแดง เพราะไม่มีรถ (คนข้าม กับ ตำรวจ)
(ครูและนักเรียนสามารถคิดหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจได้
โดยมีเนื้อหาใกล้เคียงกับที่กำหนด)
4. ให้เวลาแต่ละกลุ่มเตรียมตัวและระดมสมองเพื่อหาเหตุผล
5. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ซิ่ง เพราะพ่อหาย

เวลาเรียน 2 คาบ

ถ้าคุณทำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
ด้
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ไ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ยใสสะอาด
ประธานมูลนิธิประเทศไท
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4

ทำอย่างไร

สาระ

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา
การกระทำอย่างรับผิดชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อแข่งกันตอบคำถามหลังดูวีดิทัศน์
2. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน หมาลาย

รถขับมาถึงไฟแดง แล้วจอดรถทับทางม้าลาย ทำให้กีดขวางคนที่จะ
ข้ามถนน คนข้ามถนนต้องเดือดร้อน หาทางเดินผ่านรถไปให้ได้ ในวีดิทัศน์
ใช้การเสียดสีด้วยการให้คนและสุนัขที่สวมชุดม้าลายเดินข้ามถนนโดยผ่าน
บนฝากระโปรงรถ เพราะเป็นทางม้าลาย
คำถาม
ก. นักเรียนเห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอะไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้น
ค. พฤติกรรมของเขาทำให้ใครเดือดร้อนบ้าง
ง. ถ้านักเรียนเป็นคนขับรถคันนั้น ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ เมื่อขับมาถึงไฟแดง
    นักเรียนจะทำอย่างไร
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3. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน เด็กแว้น
เยาวชนกลุ่มหนึ่งพร้อมมอเตอร์ไซค์คู่กาย รวมตัวกันปิดถนนสาย
หนึ่ง ทำให้การจราจรติดขัด เหล่าเด็กแว้นขับไปบนท้องถนนเป็นกลุ่มร่วม
100 คัน ด้วยเสียงที่ดังจากการปรับแต่งท่อ และการขับรถที่ฉวัดเฉวียน
สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนโดยรอบ
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่าผู้ที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว หรือมีบ้านอยู่บริเวณนั้นจะรู้สึกอย่างไร
ข. นักเรียนคิดว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ใครเดือดร้อนบ้างอย่างไร
ค. ถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้น จะตัดสินใจทำอย่างไร

4. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ขาเป๋
ชายคนหนึ่งเดินขายลูกโป่งอยู่ ขณะที่เขากำลังข้ามสะพานลอย เขา
เหลือบไปเห็นถุงขยะหล่นอยู่บนถนน ทำให้กีดขวางการจราจร รถที่ขับผ่าน
ไปผ่านมาต้องคอยหลบ เขาจึงตัดสินใจเดินไปเก็บถุงขยะนั้นไปทิ้ง
คำถาม
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าการกระทำของชายคนนั้นถูกต้องหรือไม่
ค. ถ้าถุงขยะยังอยู่บนถนน อาจเกิดความเสียหายอะไรได้บ้าง
ง. ถ้านักเรียนเป็นชายคนนั้นจะตัดสินใจทำอย่างไร
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5. ครูสรุปว่าการใช้รถใช้ถนนเป็นของส่วนรวม ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา เคารพกฎกติกา และมีนำ้ ใจให้ผอู้ น่ื ไม่ทำให้ผอู้ น่ื เดือดร้อน ช่วยเหลือ
ผู้อื่น แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็สามารถทำได้และให้ผลที่ยิ่งใหญ่
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่ามีความดีอะไรอีกบ้างที่นักเรียนสามารถ
ทำได้บนท้องถนน
7. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน หมาลาย วีดิทัศน์ ตอน เด็กแว้น และวีดิทัศน์ ตอน ขาเป๋

เวลาเรียน 1 คาบ
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5

รถโรงเรียน

สาระ

การกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการกระทำอย่างรับผิดชอบ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง สามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม และเปิดวีดิทัศน์ ตอน ผู้รับส่งนักเรียน
ประจำทาง ให้นักเรียนดู
2. ครูถามคำถามนักเรียนว่า
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. ทำไมนักเรียนในเรื่องถึงมาสาย
3. ครูให้นักเรียนลองคิดถึงตนเองว่าเคยมาสายหรือไม่ เพราะเหตุใด
ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดมา 1 เรื่อง
5. ให้นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสาย
(โดยให้คิดจากตัวเอง) แล้วนำมาวาดเป็นการ์ตูน 3 ช่อง
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สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน ผู้รับส่งนักเรียนประจำทาง

เวลาเรียน 1 คาบ
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6

ม็อบ

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการกระทำอย่างรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ จาก
เรื่องราวของม็อบที่มักออกมาประท้วงด้วยวิธีการปิดถนน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกข่าวเกี่ยวกับม็อบให้กลุ่มละ 1 เรื่อง เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้
ศึกษาและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นเหล่านี้
ก. ให้แต่ละกลุ่มสรุปข่าวที่ได้รับ
ข. สาเหตุทท่ี ำให้เกิดม็อบ สิง่ ทีช่ าวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนจนต้องออกมาปิดถนน
ค. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ม็อบออกมาปิดถนน
3. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
4. ครูยกสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันดังต่อไปนี้
(เป็นสถานการณ์สมมติที่บุคคลต่างๆ มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทาง
ที่มีการชุมนุม)
ก. ถ้านักเรียนกำลังมาโรงเรียนและจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้น
ข. ถ้านักเรียนกำลังจะไปสอบและเป็นวิชาทีส่ ำคัญมากและใกล้จะถึงเวลาสอบแล้ว
ค. ถ้าชายคนหนึ่งกำลังจะไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแม่ของเขาที่ป่วยหนัก
ง. หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่ง กำลังปวดท้องใกล้คลอด และอยู่บนรถของโรงพยาบาล
จ. นักดับเพลิงกำลังเดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจ ซึง่ เกิดเพลิงไหม้อยูใ่ นอาคารหอพัก
จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้ยกมา นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร และคิดว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นอีกบ้างหากมีการปิดถนน
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5. ครูสรุปถึงม็อบว่า การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วออกมา
ประท้วงนั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และต้องเรียกร้องด้วย
ความสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองว่า หากนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนดังเช่นบุคคลที่มาก่อม็อบ นักเรียนจะมีวิธีการเรียกร้องอย่างไร
ที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
7. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา ข่าวม็อบ จำนวน 5 ข่าว

เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
กรณีศึกษา ม็อบปิดถนน
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการก่อม็อบแล้วออกมา
ปิดถนนเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ผิด ผิดกฎหมาย
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในกลุ่มนี้จะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความ
จำเป็นหรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า
“เกษตรกรคงมีความจำเป็นจริงๆ ถึงได้ทำแบบนี้”
“ราคามันสำปะหลังต่ำเกินไป เกษตกรควรออกมาทำอะไรบ้าง”
“ถ้าเขาขายมันสำปะหลังไม่ได้ ขายขาดทุน แล้วลูกเมียเขาจะเอาอะไรกิน”
“แต่การปิดถนนทำให้คนอื่นเดือดร้อน เขาอาจมีธุระเร่งด่วนต้องผ่านทางนี้”
นักเรียนในกลุ่มนี้จะนึกถึงความจำเป็น ไม่ได้มองว่าการกระทำนั้นผิดเสียทีเดียว
มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สงสารผู้อื่น
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กลุ่มที่ 3 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะมีความ
เห็นอกเห็นใจหรือสงสารชายคนนั้นและหลาน แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมและผลระยะยาวว่า
“การก่อม็อบ แล้วออกมาเรียกร้องไม่ใช่สงิ่ ผิด แต่ตอ้ งไม่ทำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน เกษตรกร
อาจหาวิธีประท้วงแบบอื่นที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน”

กรณีศึกษา
ม็อบมันสำปะหลัง
ม็อบมันสำปะหลังสระแก้วปิดถนนร้องแก้ราคามันตกต่ำ
สระแก้ว - ม็อบมันสำปะหลัง จังหวัดสระแก้ว รวมตัวปิดถนน ร้องรัฐบาล
“ปูแดง” แก้ปัญหาราคามันตกต่ำ
วันนี้ (18 ม.ค.55) เวลา 14.00 น.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากพื้นที่
อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และกลุ่มเกษตรกร จ.สระแก้ว อ.คลองหาด
อ.วังสมบรูณ์ ประมาณ 300 คน พากันมารับฟังข้อเสนอ ยืนถือป้ายประท้วง ที่หลังจาก
ประท้วงราคามันสำปะหลังตกต่ำ พร้อมได้นำรถบรรทุกมันสำปะหลัง มาปิดถนนสาย
จันทบุรี-สระแก้ว บริเวณ กม.ที่ 89-90 พื้นที่ 13 บ้านเขาแหลม อ.สอยดาว รอยต่อ
ระหว่าง จ.จันทบุรีกับ จ.สระแก้ว ทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัด ไม่สามารถ
เดินทางได้สะดวก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือและ
ข้อเรียกร้องของชาวเกษตรกรที่ผ่านมานั้น เกษตรกรไม่เป็นที่พอใจ ถ้าหากยังไม่ขึ้นราคา
ให้จะทำการเทมันปิดถนนทันที
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กรณีศึกษา
ม็อบหอมแดง
ม็อบหอมแดงศรีสะเกษปิดถนนกลางดึก
ศรีสะเกษ - ม็อบหอมแดงศรีสะเกษปิดถนนกลางคืน เดือด “อคส.” หยุดรับซื้อ
พยุงราคากลางคันทั้งที่ยังเหลือหอมแดงบรรทุกเต็มรถรอคิวอีกอื้อกว่า 100 คัน ด้าน
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ รุดเคลียร์เปิดทางให้รถสัญจรไปมาได้ พร้อมสั่งให้รับซื้อหอมแดงจาก
เกษตรกรจนหมด เผยหลังพยุงราคาตกต่ำทุ่มซื้อ กก.ละ 15 บาท ทำหอมแดงราคา
กระเตื้องจาก กก.ละ 9 บาท เป็น 13 บาทแล้ว
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) ตั้งแต่เวลา 19.45 น.เป็นต้นมา ที่บริเวณ
ถนนปากทางเข้ า ตลาดกลางรั บ ซื้ อ ข้ า วและพื ช ไร่ ถ.ศรี ส ะเกษ-กั น ทรลั ก ษ์ อ.เมื อ ง
จ.ศรีสะเกษ ได้มีรถบรรทุกหอมแดงทั้งรถปิกอัพและรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งบรรทุกหอมแดง
เต็มคันรถ จำนวนประมาณ 100 คันเศษ ได้พากันนำเอารถบรรทุกหอมแดงมาปิดถนน
บริเวณหลัก กม.ที่ 2-3 ถนนสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ พร้อมปิดทางเข้าตลาดกลางรับซื้อ
ข้าวและพืชไร่ดังกล่าว ไม่ให้รถสัญจรไป-มาและผ่านเข้า-ออก ได้ทำให้การจราจรติดขัด
อย่างหนัก
       ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า
(อคส.) หยุดรับซื้อหอมแดงเพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลที่
กิโลกรัมละ 15 บาท จากราคาตลาด กก.ละ 9 บาท ซึ่งมีชาวบ้านนำเอามาขายเป็น
จำนวนมาก โดยบรรทุกหอมแดงมาบนรถบรรทุก 6 ล้อ และรถปิกอัพอีกกว่า 400 คัน ใน
ช่วงกลางวันที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ได้ปิดรับซื้อหอมแดง เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.
ทำให้มีรถบรรทุกหอมแดงที่ยังไม่ได้ขายเหลืออยู่กว่า 100 คัน      
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กรณีศึกษา
ม็อบชาวนา
ม็อบชาวนา 4 จังหวัด ชุมนุมปิดถนน
ม็อบเกษตรกรชาวนา 4 จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และกำแพงเพชร
รวมตัวปิดถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินประกันราคา
ข้าว เป็น 14,000 บาท
ชาวนาจาก 4 จังหวัด คือ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร และ จ.พิจิตร
จำนวนกว่า 500 คน นำโดยนายประทุม คำแสง แกนนำกลุ่มชาวนา ต.ชุมแสงสงคราม
จ.พิษณุโลก ได้รวมตัวกันปิดถนนประท้วงสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ กม.ที่ 10 หน้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี ช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายข้าวเปลือกได้ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาประกันของ
รัฐบาล แต่ในความเป็นจริงชาวนาขายข้าวเปลือกในราคาตันละ 7,000 บาท เท่านั้น จึง
ทำให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุนเป็นหนี้สิน จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาราคาข้าวเปลือกต่ำ จำนวน 3 ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลประกันราคาข้าวเปลือกตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกร ตันละ 14,000 บาท 2.ให้เกษตรกรใช้สิทธิ์ในโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรจากเดิมรายละ 25 ตัน เป็น 40 ตัน 3. ให้ราคาข้าวเปลือก
ความชื้น 30% ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตัน และมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
เป็นต้นไป
โดยเบื้องต้นนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์วรงค์
เดชกิจวิกรม ส.ส.จ.พิษณุโลก ได้มารับเรื่องและรับหนังสือจากเกษตรกรกลุ่มผู้ชุมชน
พร้อมกับรายชือ่ เกษตรกรทีเ่ ดือดร้อน เพือ่ นำไปให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไข นายแพทย์วรงค์
เดชกิ จ วิ ก รม กล่ า วกั บ ผู้ ชุ ม นุ ม ว่ า ขณะนี้ รั ฐ บาลกำลั ง หาทางเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ ง
เกษตรกรแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ ในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ และ
ตนจะนำเรื่องนี้ไปเข้าที่ประชุมด้วย คาดว่าจะทราบผลภายในเย็นพรุ่งนี้อย่างแน่นอน
ถึงแม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะฟังข้อเสนอจาก ส.ส.พิษณุโลก และ ผวจ.พิษณุโลก แล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไม่ยอมเลิกการชุมนุม ยืนยันจะขอรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งนาย
ปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก ก็ได้ต่อสายโฟนอินกับนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ
เพื่อให้รับปากกับเกษตรกรในการช่วยเหลือ ซึ่งก็ไม่เป็นผล ทำให้ชาวนายังคงปิดถนน
ประท้วงจนกว่าจะได้ฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรี
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กรณีศึกษา
ม็อบรถบรรทุก
ม็อบรถบรรทุกปิดถนนวิภาวดี
ตัง้ แต่เช้าตรูว่ นั นีก้ ารจราจรบริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต ช่องคูข่ นานขาออกหน้าตึก
ปตท.ติ ด ขั ด เป็ น อย่ า งมาก เพราะมี ก ลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก รถร่วม ขสมก.
และรถตู้กว่า 300 คันชุมนุม
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี.กิโลกรัมละ 50 สตางค์
ต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่จะถึงนี้ ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนวิภาวดี
ช่วงห้าแยกลาดพร้าวติดขัดเป็นอย่างมากต่อเนื่องไปจนถึงหน้าวัดเสมียนนารี โดยเฉพาะ
ชั่วโมงเร่งด่วน ขณะเดียวกันแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้สลับขึ้นปราศรัยโจมตีการทำงานของ
รัฐบาล โดยมีนายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็น
แกนนำหลัก โดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีทีท่าในการทบทวนมติการขึ้นราคาเอ็นจีวี
แม้เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ตาม ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคง
ปักหลักอยู่ที่บริเวณเดิม เพื่อรอดูท่าทีของรัฐบาลหลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาได้ไปยื่น
ข้อเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล
ขณะที่กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่จากสหกรณ์ต่างๆ ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล หลังจาก
รวมตัวกันในช่วงเช้ามืดวันนี้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยนำรถแท็กซี่มาจอดชุมนุมมาก
กว่า 300 คัน ส่งผลให้การจราจรด้านถนนพิษณุโลก มุ่งหน้าสู่สนามม้านางเลิ้ง ค่อนข้าง
ติดขัด เนื่องจากช่องทางการจราจรถูกปิดไป 2 ช่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงพอสัญจรไป-มา
ได้ ซึ่งแกนนำสหกรณ์แท็กซี่ นำโดยนายวิฑูรย์ แนวพาณิชย์ ประธานเครือข่ายสหกรณ์
กรุงเทพ ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านการขึ้นราคาเอ็นจีวี และแอลพีจี ต่อรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จากนั้นก็ได้มีการหารือร่วมกัน
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กรณีศึกษา
ม็อบล็อตเตอรี่
ม็อบล็อตเตอรี่ประท้วงปิดถนนวังสะพุง
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าล็อตเตอรี่หลายร้อยคนประท้วงหน้าตลาดขายส่งล็อตเตอรี่
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขอให้ชี้แจงเหตุใดราคาล็อตเตอรี่งวดนี้แพงขึ้นในรอบ 20
ปี ส่งผลให้รถติดยาวหลายกิโลเมตร
เวลา 07.30 น.วันนี้ (19 ม.ค.) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าล็อตเตอรี่ จำนวนกว่า 300 คน
ปิดถนนมะลิวัลย์ สาย 201 บริเวณหน้าตลาดล็อตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน อำเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย โดยนำถังขยะและเหล็กมาวางกั้นปิดขวางเส้นทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้า
และขาออก เป็นเหตุให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร นายมนูญ
แก้วใส ชาวตำบลหนองกรุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดเลย พ่อค้าล็อตเตอรี่ บอกว่า
เดิ น ทางมาซื้ อ ล็ อ ตเตอรี่ ที่ ต ลาดแห่ ง นี้ ไ ปขายมานานกว่ า 20 ปี ไม่ เ คยแพงขนาดนี้
มาก่อน งวดที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ฉบับละ 93 บาท ไปขายฉบับละ 100 บาท ลูกค้ายัง
บอกว่าแพง มิหนำซ้ำยังถูกตำรวจมาว่ากล่าวตักเตือนว่าขายล็อตเตอรี่แพง พอมางวดนี้
ราคาพุ่งขึ้นถึงฉบับละ 97 บาท ไปขายฉบับละ 100 บาท ได้แค่ 3 บาท จะให้เอาอะไรกิน
ค่าน้ำมันรถยังไม่ได้เลย จึงอยากจะมาถามว่าทำไม ล็อตเตอรี่ถึงมีราคาแพงขนาดนี้
ล่าสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัญเลขา กำลังประชุมเครียดเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาแล้ว
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม ปลาร้า ปลากระป๋อง
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่งให้นักเรียนจับคู่กัน   
2. ให้แต่ละคู่ตกลงว่าใครจะเป็น “ปลาร้า” และใครจะเป็น “ปลากระป๋อง”
3. ให้แต่ละคู่ยืนหันหน้าเข้าหากันและทำท่าพนมมือ โดยให้ปลายนิ้วของแต่ละคน
ชนกับปลายนิ้วของอีกฝ่าย
4. ครูนับหนึ่งถึงสาม จากนั้นขานชื่อปลาขึ้นมาชื่อหนึ่งในสองชื่อ คนที่เป็น
ปลาชนิดนั้นต้องตะปบมือคู่ของตนให้ได้โดยให้ตะปบมือแค่ 1ครั้ง ขณะเดียวกัน
คนที่ไม่ถูกเรียกชื่อต้องรีบชักมือออกให้ทัน อย่าให้คู่ตะปบมือได้ ดังนี้
• “หนึ่ง สอง สาม ปลา...บู่”   
• “หนึ่ง สอง สาม ปลา...ช่อน”
5. หลังจากเล่นผ่านไป 2-3 รอบ ให้นักเรียนจับคู่กับคนใหม่และเริ่มเล่นเช่นเดิม

เคล็ดลับความสนุก

ควรเรียกชื่อปลาอื่นๆ สลับกับคำว่า ปลาร้า ปลากระป๋อง เช่น “ปลาหมอ”
“ปลาแมน” “ปาทังก้า” เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสนุกสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้ เมื่อเล่า
ไปเรื่อยๆ พอถึงเนื้อเรื่องที่มีจังหวะเหมาะ ก็เล่าโดยมีคำว่า ปลาร้า ปลากระป๋อง  หรือ
ปลาชนิดอื่นๆ ลงไปในเนื้อเรื่องด้วย เช่น
“กาลครั้งหนึ่ง ในทะเลอันกว้างใหญ่ มีปลาอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นปลาดาว
ปลาร้า.....เหล่าปลาทั้งหลายเป็นเพื่อนกัน  
ในจำนวนปลาเหล่านี้มี ปลาแปลกประหลาด
อยู่ 1 ตัว  มันคือ  ปลากระป๋อง...ฯลฯ”
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ทำมาหากิน

อาชีพหรือการทำมาหากินเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราเลี้ยงชีพได้ สังคมประกอบด้วย
คนที่มีอาชีพต่างๆ มากมาย เช่น หมอ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู แม่ค้า คนขับรถ
คนกวาดถนน ผู้รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ทุกอาชีพล้วนมีบทบาทและความสำคัญ
สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะทำอาชีพอะไร จะสร้างรายได้เท่าไหร่ จะมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
มากน้อยกว่ากัน แต่อยู่ที่คนๆ นั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
ต่ออาชีพของตน
ในหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 5
สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยผ่านการประกอบอาชีพต่างๆ ที่ดี ว่า
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ ต้องมีจิตสาธารณะนึกถึงผู้อื่นและสังคมส่วนรวม และต้องมีความพอเพียงจึงจะ
ทำให้ชีวิตเป็นสุขได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 5 สาระ อันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีอยู่ในการ
ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ผ่านเรื่องราวของคนในอาชีพต่างๆ
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ 5 สาระ ในการสร้างสังคมที่ดี ซึ่งประกอบ
จากบุคคลที่มีคุณธรรมตาม 5 สาระ
93

คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณค่าของ
อาชีพ 1 :
ถ้าในโลกนี้ไม่มี...

ทำมาหากิน

คุณค่าของ
อาชีพ 2 :
จรรยาบรรณ
ของฉัน
โตขึ้น
อยากเป็น
อะไร

ความสุข
ตามหาคนดี
(คนดีในอาชีพ
นั้นๆ ...)

นิสยั อย่างนี.้ ..
เลิกเถอะค่ะ

เฮฮา อาชีพ
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1

คุณค่าของอาชีพ1 :
ถ้าในโลกนี้ไม่มี...

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพต่างๆ ว่าทุกอาชีพมีความสำคัญและมีคุณค่า
ซึ่งอยู่ที่การที่คนๆ นั้นมีคุณธรรมและประกอบอาชีพที่สุจริตหรือไม่
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ผ่านเรื่องราวของอาชีพต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง”
ให้แต่ละกลุ่มแข่งกันตอบ
3. ครูสรุปจากสิ่งที่นักเรียนตอบว่า
อาชีพมีมากมาย เช่น ครู พยาบาล ตำรวจ แม่บ้าน คนขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง ยาม/รปภ. คนกวาดถนน คนเก็บขยะ แม่ค้า ช่างเย็บเสื้อ รับจ้าง
คนสวน ภารโรง คนทำความสะอาดห้องน้ำ เด็กปั๊ม กระเป๋ารถเมล์/เรือ เป็นต้น
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อาชีพ คือ สิ่งที่เราทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. สัมมาชีพ คือ การหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
2. มิจฉาชีพ คือ การหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง

4. ครูถามว่า “นักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพมีความสำคัญอย่างไร” ยกตัวอย่าง เช่น
แม่ค้าสำคัญหรือไม่ ยามสำคัญหรือไม่ ฯลฯ
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองว่า “ถ้าในโลกนี้ไม่มี ... อาชีพต่างๆ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น”
ก. ถ้าโลกนี้ไม่มี... “คนกวาดขยะ” ...จะเกิดอะไรขึ้น/เป็นอย่างไร
ข. ถ้าโลกนี้ไม่มี... “แม่ค้า” ...จะเกิดอะไรขึ้น/เป็นอย่างไร
ค. ถ้าโลกนี้ไม่มี... “แม่บ้าน/คนทำความสะอาดห้องน้ำ”
...จะเกิดอะไรขึ้น/เป็นอย่างไร
ง. ถ้าโลกนี้ไม่มี... “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง” ...จะเกิดอะไรขึ้น/เป็นอย่างไร   
จ. ถ้าโลกนี้ไม่มี... “ยาม/รปภ.” ...จะเกิดอะไรขึ้น/เป็นอย่างไร   
(ครูสามารถเพิ่มอาชีพอื่นๆ ได้ แต่ต้องเป็นอาชีพที่สังคม
ไม่ค่อยให้คุณค่า)
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แนวทางสรุป
ถ้าในโลกนี้ไม่มี...
คนกวาดขยะ

แม่ค้า

คนล้างห้องน้ำ

จะเป็นอย่างไร
ขยะจะเต็มถนน มีกลิ่นเหม็นทั่วเมือง
บ้านเมืองสกปรก  เกิดเชื้อโรค ขยะล้นเมือง
เดินทางไม่ได้เพราะขยะเต็มถนน เกิดโรคระบาด
ไม่มีอาหารรับประทาน ต้องทำเอง หายาก
ทำเองก็กินไม่ได้ ไม่มีอาหารอร่อย
อาจต้องกินไข่ต้มทุกวัน
ห้องน้ำสกปรก มีเชื้อโรค ไม่มีห้องน้ำสะอาด
ไม่กล้าเข้าห้องน้ำ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ต้องเดินไปโรงเรียน หรือปากซอย ไปโรงเรียน
ไม่ทัน ร้อน เหงื่อออก ใช้เวลาเดินทางนานขึ้น

ยาม/รปภ.

ไม่มีความปลอดภัย โจร ขโมย ขึ้นบ้าน

6. ครูสรุปว่า ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
ซึ่งต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่หลอกลวงผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน
7. ให้นักเรียนวาดรูป “บ้านเมืองของฉัน” สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมที่นักเรียนฝัน
เป็นอย่างไร และมีคนที่ประกอบด้วยอาชีพอะไรอยู่ในนั้นบ้าง ทำเป็นกลุ่ม
8. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

เวลาเรียน 1 คาบ

98

2

คุณค่าของอาชีพ 2 :
จรรยาบรรณของฉัน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพต่างๆ ว่าคุณค่านั้นอยู่ที่การที่คนๆ นั้นมี
คุณธรรม ประกอบอาชีพที่สุจริต และมีจรรยาบรรณหรือไม่
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ผ่านเรื่องราวของอาชีพต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ครูเปิดภาพยนตร์สั้น
ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน จรรยาบรรณแม่ค้าตำปู ให้นักเรียนดู
2. ครูถามคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบจากวีดิทัศน์
ก. จากสิ่งที่ดูมีอาชีพอะไรบ้าง
ข. แม่ค้าตำปูมีจรรยาบรรณอะไรบ้าง
ค. จักรยานยนต์รับจ้างมีจรรยาบรรณอะไรบ้าง
ง. นักการเมืองมีจรรยาบรรณอะไรบ้าง
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3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองว่า “แม่ค้าตำปูควรมีจรรยาบรรณอื่น
อะไรบ้าง” ให้แต่ละกลุ่มคิดให้ได้มากที่สุด
จรรยาบรรณแม่ค้าตำปู   ใช้ของที่มีคุณภาพ ปูไม่เน่า ถั่วไม่ขึ้นรา มะละกอ
ไม่เสีย ล้างครกก่อนตำ ล้างมือก่อนทำอาหาร ใช้น้ำสะอาดทำอาหาร ใส่
หมวกคลุมผม ไม่ตั้งราคาแพงเกินไป ฯลฯ
4. ครูสรุปโดยพยายามโยงให้เข้ากับ 5 สาระ
จรรยาบรรณแม่ค้าตำปู
สาระ
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ลักษณะ/พฤติกรรม

ความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่หลอกลวงใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ ของเก่า ของเสีย

การมีจิตสาธารณะ

นึกถึงผู้อื่น กลัวว่าลูกค้าจะท้องเสีย
ไม่ทิ้งขยะลงลำคลอง เพราะจะเน่าเหม็น

ความเป็นธรรมทางสังคม

ไม่เลือกปฏิบัติ ทำส้มตำให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่คนนี้
ชอบถูกใจก็ทำให้เยอะเป็นพิเศษ คนนี้ไม่ชอบหน้าก็
ทำให้น้อย แกล้งทำให้ไม่อร่อย

กระทำอย่างรับผิดชอบ

ถ้ามีข้อผิดพลาด ก็ต้องพร้อมจะรับ เช่นทำผิดจากที่
ลูกค้าสั่ง ก็ควรรีบแก้ไข หากของเสียหรือหมด ก็ไม่
ควรนำมาทำ ควรยอมรับและบอกลูกค้าว่าหมดแล้ว

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

ไม่โลภมากตั้งราคาแพงกว่าที่เป็นจริง หรือใช้ของไม่ได้
คุณภาพ เพื่อลดต้นทุน

5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดจรรยาบรรณของอาชีพต่างๆ กลุ่มละ 1 อาชีพ
ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนกวาดขยะ แม่บ้าน/คนทำความสะอาด ภารโรง
ยาม/รปภ.
6. ให้นักเรียนออกมานำเสนอ
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด “จรรยาบรรณของนักเรียน” โดยมีพื้นฐาน
จาก 5 สาระ แล้วนำเสนอหน้าห้อง
8. ให้นักเรียนระดมสมองจากจรรยาบรรณของนักเรียนกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเป็น
จรรยาบรรณของนักเรียนห้อง เพื่อให้นักเรียนในห้องยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนร่วมกัน

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน จรรยาบรรณแม่ค้าตำปู

เวลาเรียน 1 คาบ
จรรยาบรรณ หรือวินัยอันพึงปฏิบัติ หรือมารยาทที่ดี
การกระทำหรือความประพฤติที่แต่ละอาชีพกำหนดขึ้น เพื่อรักษาไว้
ซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งและความดี ง าม โดยมี พื้ น ฐานจากกฎหมาย ศี ล ธรรม หรื อ
ประเพณีและวัฒนธรรม
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3

โตขึ้นอยากเป็นอะไร

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความ
เป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการ
ประกอบอาชีพที่ดี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครู ถ ามนั ก เรี ย นว่ า “อี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ตั ว เองจะมี อ าชี พ
อะไร” (อาชีพนั้นต้องเป็น “สัมมาอาชีวะ” คือเป็นการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ
ที่ถูกต้อง) ให้นักเรียนตอบทีละคน
2. ให้นกั เรียนจับกลุม่ คนทีเ่ ลือกอาชีพเดียวกัน (ถ้ากลุม่ อาชีพไหนน้อยให้ยบุ รวมกัน)
ครูให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดว่า ถ้าคนที่อยู่ในอาชีพนั้นๆ เป็นคนดี เขา
เหล่ า นั้ น มี นิ สั ย หรื อ พฤติ ก รรมอย่ า งไร และถ้ า เป็ น คนไม่ ดี จะมี นิ สั ย หรื อ
พฤติกรรมอย่างไร เช่น
ก. หมอที่ดีจะเป็นอย่างไร และหมอที่ไม่ดีจะเป็นอย่างไร
ข. ครูที่ดีจะเป็นอย่างไร และครูที่ไม่ดีจะเป็นอย่างไร
ค. ตำรวจที่ดีจะเป็นอย่างไร และตำรวจที่ไม่ดีจะเป็นอย่างไร
ง. คนขับแท็กซี่ที่ดีจะเป็นอย่างไร และคนขับแท็กซี่ที่ไม่ดีจะเป็นอย่างไร
3. ครูสรุปลักษณะของคนที่ดีในอาชีพนั้นๆ โดยพยายามเชื่อมโยงให้เข้ากับ
5 สาระ ดังเช่นในตัวอย่าง
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4. ครูแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ว่าคนที่อยู่ในอาชีพนั้นๆ
ที่ดีและไม่ดีควรเป็นอย่างไร
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกอาชีพที่อยากเป็นของกลุ่มมา 1 อาชีพ ให้นักเรียน
วาดรูปอาชีพ พร้อมระบายสี และอธิบายถึงคนดีในอาชีพนั้นๆ ตาม 5 สาระ
ควรเป็นอย่างไร
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ

สื่อการเรียนการสอน

ใบงาน โตขึ้นอยากจะเป็น

เวลาเรียน 1 คาบ

?

?

?

?

?
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ตัวอย่างการสรุป
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี
สาระ		
ความซื่อสัตย์สุจริต

ลักษณะ/พฤติกรรม
ไม่โกหกอวดอ้างงานวิจัยที่ไม่จริง
ไม่ใช้หรือให้ข้อมูลเท็จ

การมีจิตสาธารณะ

นึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทำแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ยาหรือเครื่องมือรักษาโรค

ความเป็นธรรมทางสังคม

ไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าคิดค้นอะไรได้ก็ควรนำมาใช้กับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม เช่น ยารักษาโรคก็ไม่ควรที่
จะให้แต่คนรวยเพราะคนจนก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกัน

การกระทำอย่างรับผิดชอบ ระมัดระวังไม่ทดลองกับคน ถ้ามีข้อผิดพลาดก็ต้อง
ออกมารับผิดชอบ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยหรือหรูหรา หรือทดลองอะไรที่
เกินตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การกู้เงิน หรือรับเงินจากผู้อื่น
จนต้องทำงานรับใช้ผู้ที่จ่ายเงินให้

ภารโรงที่ดี
ความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่ขโมยของ ของนักเรียน ของครู หรือของโรงเรียน

การมีจิตสาธารณะ

ต้องคอยดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน และครู สอดส่อง
ผู้ที่ไม่หวังดี

ความเป็นธรรมทางสังคม

ปฏิบัติตัวกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่คนนี้เป็น
ครู เป็น ผอ.ก็ทำดีด้วย

การกระทำอย่างรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบในงาน ไม่เอาเวลางานไปทำอย่างอื่น
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
104

ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินตัว

ใบงาน
โตขึ้นอยากจะเป็น
มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ดี

มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ไม่ดี

พนักงานทำความสะอาดที่ดี

พนักงานทำความสะอาดที่ไม่ดี

ยาม/รปภ.ที่ดี

ยาม/รปภ. ที่ไม่ดี

โตขึ้นอยากเป็น...........................ที่ดี

โตขึ้นอยากเป็น.........................ที่ไม่ดี
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4

เฮฮา อาชีพ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 5 สาระ ผ่านตัวละครในอาชีพต่างๆ
และสะท้อนความเข้าใจ 5 สาระ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูกำหนดกลุ่มอาชีพให้ดังนี้
(ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกอาชีพมา 3 อาชีพ จากอาชีพที่กำหนด)
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ตำรวจ

แม่บ้าน

คนทำความสะอาด

ช่างไฟ

ช่างก่อสร้าง

ภารโรง

แม่ค้าส้มตำ

คนขายพวงมาลัย

คนกวาดขยะ

ครู

ยาม

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

3. ครูให้โจทย์ว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อสะท้อน
แนวคิด 5 สาระ โดยให้มีตัวละครอย่างน้อย 3 คน ตามที่ได้เลือก โดยให้เวลา
แสดงไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที (นักเรียนสามารถคิดตัวละครเพิ่มเติมมากกว่า
3 คน ได้ หรืออาจปรับบทบาทตัวละครที่ได้รับได้)
การแสดงบทบาทสมมติ ประกอบด้วย
ฉาก/สถานการณ์

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์

ตัวละคร

อย่างน้อย 5 คน ตามบัตรอาชีพที่ได้รับ

บทพูดตัว ละคร

ไม่ควรเกินคนละ 5 ประโยค

ผู้บรรยาย

เพื่อสร้างความเข้าใจ บรรยายตัวละคร/สถานที่

อุปกรณ์ประกอบฉาก

บุคคลอื่นสามารถเล่นบทบาทสมมติโดย
เป็นอุปกรณ์  เช่น ดอกไม้ เก้าอี้ ก้อนหิน ฯลฯ
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4. ให้นักเรียนคิดเค้าโครงเรื่องและกำหนดคุณลักษณะของตัวละคร
5. ครูให้เวลานักเรียนซ้อมการแสดง
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดง
7. ครูถามคำถามจากการแสดงบทบาทสมมติแต่ละเรื่อง
		 ตัวอย่างคำถาม
ก. จากการแสดงมีตัวละครกี่คน ใครบ้าง แต่ละคนมีลักษณะนิสัยอย่างไร
ข. การกระทำของนาย ก (คนขับแท็กซี่) ถูกต้องหรือไม่ เขาควรเป็นอย่างไร
ค. นักเรียนคิดว่าทำไมเด็กหญิง ข จึงตัดสินใจทำเช่นนั้น ถ้าไม่ทำเช่นนั้น
    ผลจะเป็นอย่างไร
ง. ถ้านักเรียนเป็นเด็กชาย ค  นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

1. ตัวอย่างใบงาน ตัวละคร
2. ใบงาน ตัวละคร

เวลาเรียน 1 คาบ
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ตัวอย่างใบงาน ตัวละคร
ตัวละคร
ชื่อ      
อาชีพ    
นิสัยทั่วไป

ณเดช
ตำรวจจราจร มี 2 ดาว
หน้าดุแต่จริงๆ จิตใจดี รักเด็ก รักสัตว์
เป็นนางงามสุดๆ รักความถูกต้อง

นิสัยตาม 5 สาระ
ก. เป็นคนซื่อสัตย์ รักความถูกต้อง ไม่เคยทุจริต ใครติดสินบนปรับเป็น 2 เท่า
ข. มีจิตสาธารณะ ถ้ามีขยะที่สี่แยกไม่พ้นมือเขา เห็นคนแก่พาข้ามถนน
ค. รักในความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่คนกวาดขยะ ลูก ผอ. หรือ
ผบ.ตำรวจ ถ้าทำผิดจับ ปรับเท่ากันหมด
ง. การกระทำอย่างรับผิดชอบ ไม่ว่าฝนตก ฟ้าร้อง แดดออก ไม่เคยที่จะหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าตัวเอง ฝ่าไฟแดงก็จัดการปรับตัวเองทันที
จ. การอยู่อย่างพอเพียง ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
ปลูกผักสวนครัว ไว้สำหรับทำอาหารกินเอง
คติที่ได้ “อย่าตัดสินคนจากภายนอก แม้หน้าไม่หล่อ ตัวจะดำ แต่หัวใจ หล่อมาก”
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ใบงาน ตัวละคร
ตัวละคร
ชื่อ      
อาชีพ    
นิสัยทั่วไป

นิสัยตาม 5 สาระ

คติที่ได้
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5

นิสัยอย่างนี้...เลิกเถอะค่ะ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามคุณค่าความดี 5 สาระ ได้แก่
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูเปิดวีดิทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ตอน สนามบิน
วีดิทัศน์ ตอน ข้าวมันไก่ และวีดิทัศน์ ตอน ไม่รับสินบน ให้นักเรียนดู
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3. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน สนามบิน ให้นักเรียนดู
ณ สนามบินแห่งหนึ่ง โดยปกติผู้ที่จะขึ้นเครื่องจะต้องผ่านเครื่อง
สแกนก่อน ข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งกำลังเดินผ่านเครื่อง เจ้าหน้าที่ทำการ
สแกนตามปกติ ทันใดนั้นข้าราชการคนดังกล่าวก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
และด่าทออย่างรุนแรง ที่เข้ามาตรวจตนเอง เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติว่า
ตนเองเป็นข้าราชการผู้ใหญ่
คำถาม
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากในวีดิทัศน์
ข. เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องหรือไม่
ค. ข้าราชการผู้ใหญ่ทำถูกต้องหรือไม่
ง. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายจะรู้สึกอย่างไร
จ. ถ้านักเรียนเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นควรจะทำอย่างไร
4. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ข้าวมันไก่ ให้นักเรียนดู
ณ ร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่ง เมื่อมีลูกค้าเข้าร้านแต่งตัวดี เป็นพนักงาน
บริษัท เป็นคุณนาย เจ้าของร้านก็เข้ามาบริการอย่างนี้ แต่เมื่อมีมอเตอร์ไซค์
รับจ้างเข้ามา เจ้าของร้านกลับเปลี่ยนเป็นคนละคน กลับพูดด้วยคำพูด
หยาบคายและเสียดสี
คำถาม
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากในวีดิทัศน์ การกระทำอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง
ข. เจ้าของร้านทำถูกหรือไม่
ค. ถ้านักเรียนเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้ามาในร้านจะรู้สึกอย่างไร
ง. เจ้าของร้านควรทำอย่างไร
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5. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ไม่รับสินบน ให้นักเรียนดู
นักธุรกิจพานักการเมืองคนหนึ่งไปรับประทานอาหาร และพยายาม
นำเสนอสิ่งของมากมาย เพื่อติดสินบนนักการเมือง แต่ไม่ว่าจะนำอะไรมาให้
นักการเมืองก็ไม่ยอมรับสิ่งของเหล่านั้น
คำถาม
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากในวีดิทัศน์
ข. นักธุรกิจทำถูกต้องหรือไม่
ค. ถ้านักเรียนเป็นนักการเมืองควรจะทำอย่างไร
6. ครูสรุปว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรกระทำ
ควรจะเลิกเสียเถอะค่ะ...
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอาชีพต่างๆ ที่สมควรจะ
“เลิกเถอะค่ะ” ตามสาระ 5 ข้อ ออกมาให้ได้มากที่สุด
8. ให้นักเรียนเลือกพฤติกรรมที่สมควร “เลิกเถอะค่ะ” 1 ตัวอย่าง เพื่อแสดง
บทบาทสมมติ
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การแสดงบทบาทสมมติอย่างสั้น ประกอบด้วย
ฉาก/สถานการณ์

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์

ตัวละคร

อย่างน้อย 2 คน

บทพูดตัวละคร

ไม่ควรเกินคนละ 3 ประโยค

ผู้บรรยาย

เพื่อสร้างความเข้าใจ บรรยายตัวละคร/สถานที่

อุปกรณ์ประกอบฉาก
		

สื่อการเรียนการสอน

บุคคลอื่นสามารถเล่นบทบาทสมมติโดย
เป็นอุปกรณ์ เช่น ดอกไม้ เก้าอี้ ก้อนหิน ฯลฯ

วีดิทัศน์ ตอน สนามบิน  วีดิทัศน์ ตอน ข้าวมันไก่ และวีดิทัศน์ ตอน ไม่รับสินบน

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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6

ตามหาคนดี
(คนดีในอาชีพนั้นๆ ...)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อสะท้อนความเข้าใจใน 5 สาระ ผ่านการเรียนรู้จากบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนคัดเลือกคนที่ดีที่อยู่ในอาชีพดังต่อไปนี้ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แม่บ้าน ยาม/รปภ. คนกวาดขยะ และแม่ค้า กลุ่มละ 1 อาชีพ
(บุคคลที่คัดเลือกต้องเป็นคนดีตาม 5 สาระ)
เป้าหมายในการสัมภาษณ์
เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของอาชีพนั้นๆ จรรยาบรรณหรือแนวทางการ
ทำหน้าที่ที่ดี เป็นแรงบันดาลใจและมองเห็นคุณค่าในอาชีพนั้นๆ

3. ให้นักเรียนคิดคำถามในการสัมภาษณ์โดยดูจากแนวทางคำถาม และคิดคำถาม
เพิ่มอีกอย่างน้อย 5 คำถาม
4. ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มไปสัมภาษณ์บุคคลที่ได้คัดเลือก และนำมา
นำเสนอในคาบถัดไป
หมายเหตุ : ครูสามารถสั่งงานกิจกรรมนี้ ในท้ายกิจกรรมของคาบอื่น

เวลาเรียน 1 คาบ
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แนวทางคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

1. เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว คุณเป็นใคร ชื่ออะไร และประกอบอาชีพอะไร
2. ทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้ คิดว่าอาชีพนี้มีประโยชน์หรือข้อเสียอะไรบ้าง
3. คิดว่าคนที่ประกอบอาชีพนี้ที่ดีควรจะเป็นคนอย่างไร (มีจรรยาบรรณอะไร) เช่น
• (ถ้าเป็นมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง) คิดว่ามอร์เตอร์ไซค์รับจ้างที่ดีควรเป็นอย่างไร
  หรือมีคุณสมบัติอะไร
• (ถ้าเป็นแม่ค้า) คิดว่าแม่ค้าที่ดีควรเป็นอย่างไร เป็นต้น
4. ถ้าคนที่ประกอบอาชีพนี้เป็นคนไม่ดี เขาจะเป็นอย่างไร และทำให้เกิดผลเสีย
อะไรบ้าง
5. รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ
แม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราทำก็ตาม
6. รู้สึกภูมิใจในอาชีพ ในสิ่งที่ทำหรือไม่
7. ความสุขในการทำอาชีพนี้คืออะไร
8. รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์ มีคุณค่าหรือไม่
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7

ความสุข

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เรียนรู้ความสุขในชีวิตว่าไม่ได้เกิดจากการแสวงหาวัตถุจากภายนอก แต่เกิดจาก
การรู้จักพอ การทำมาหากินที่สุจริต รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ มีความเป็นธรรมอยู่ในใจ และ
นึกถึงผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูตั้งคำถามว่า “ความสุขของนักเรียนคืออะไร”
2. เปิดวีดิทัศน์ ตอน ปาท่องโก๋ ให้นักเรียนดู
3. ครูตั้งคำถามหลังจากดูจบ
ก. นักเรียนคิดว่าผู้ชายและผู้หญิงในวีดิทัศน์มีความสุขหรือไม่
ข. นักเรียนคิดว่าทำไมเขาถึงมีความสุข
ค. ความสุขของพวกเขาคืออะไร
ง. ความสุขของคนขายปาท่องโก๋คืออะไร
จ. ความสุขของครูคืออะไร
ช. ความสุขของหมอคืออะไร
ซ. ความสุขของแม่ค้าคืออะไร
ฌ. ความสุขของคนกวาดขยะคืออะไร
ญ. นักเรียนคิดว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร
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4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แล้วคิดว่าความสุขที่แท้จริงของตนเองคืออะไร
5. ให้นักเรียนในกลุ่มวาดรูปสะท้อนความสุขของตนเอง โดยให้รวมความสุขของ
ทุกคนให้อยู่ในภาพเดียวกัน

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน ปาท่องโก๋

เวลาเรียน 1 คาบ
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เกม ขอกอดหน่อย
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม
2. ครูบอกว่า เราจะเดินไปกอดเพื่อน โดยให้เลือกเพื่อนที่จะเดินไปกอด
แล้วมองเพื่อนไว้
3. จากนั้น ยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า แล้ว เดินตรงไปหาเพื่อนคนที่เราเลือกไว้
4. นักเรียนที่รู้ตัวว่า...เราคือคนที่เพื่อนกำลังจะเดินมากอด  ให้รีบเลือกเพื่อน
คนอื่นที่เราจะเดินไปกอดบ้าง  มองเพื่อนคนนั้นเอาไว้  ยื่นแขนทั้งสองไป
ข้างหน้า แล้ว เดินตรงไปหาเพื่อนคนนั้นทันที  อย่าให้เพื่อนคนที่เดินมาหาเรา
กอดเราได้ทัน
5. หากเดินไปกอดเพื่อนที่เลือกไว้ไม่ทัน เพราะเพื่อนคนนั้นเดินออกไปก่อน
ให้นักเรียนยืนแทนที่เพื่อนคนนั้น แต่ถ้าหากเพื่อนเดินหนีไปไม่ทัน นักเรียน
ที่โดนกอดจะต้องโดนขีด “เส้นวาสนา” เมื่อจบเกม คนที่มีเส้นวาสนา
มากที่สุดจะต้องยอมทำตามที่ผู้เล่นคนอื่นๆ สั่งทุกอย่าง

เคล็ดลับความสนุก

ครูเร่งให้นักเรียนเล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนทุกคนต้องพยายามอย่าให้ตนเอง
โดนกอด มีสติและสมาธิคอยสังเกตเพื่อนขณะเล่นเกมตลอดเวลา
“เส้นวาสนา” คือ การให้ปากกาเมจิก ขีดข้อมือเป็น “เส้น” โดยโดนทำโทษ
1 ครั้ง ขีด 1 เส้น พอจบเกมใครได้ “เส้นวาสนา” มากที่สุด
คนนั้นต้องยอมทำตามที่เพื่อนออกคำสั่งทุกอย่างโดย
  ไม่มีเงื่อนไข
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แถวบ้าน Neighborhood
แถวบ้านหรือละแวกบ้านเป็นสังคมหรือชุมชนที่ผู้คนมาอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งการอยู่
ร่วมกันนี้จะเป็นปกติสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญว่าจะมีความรู้สึกนึกคิด
คำนึงถึงเพื่อนบ้าน ใส่ใจต่อส่วนรวม หรือคิดเพียงแต่เรื่องของตนเองและเอาเปรียบผู้อื่น
เท่านั้น เห็นได้ว่าปัญหาการกระทบกระทั่งและทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเพื่อนบ้านล้วนมา
จากพฤติกรรมของบุคคลที่เห็นแก่ตัว และไม่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น การ
ปล่อยให้สุนัขที่ตนเองเลี้ยงขับถ่ายในที่สาธารณะ เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านในเวลาค่ำคืน
การใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนการขาดการใส่ใจต่อปัญหา
ส่วนรวมในเรื่องอื่นๆ  
การเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชุดกิจกรรม “แถวบ้าน” จะช่วยให้
นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม/ชุ ม ชนที่ ต นเองอยู่ อ าศั ย และการนำหลั ก คุ ณ ค่ า 5
ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง มาใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้
เป็นแกนกลางในการเรียนรู้ผ่านทักษะการนำเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อนักเรียนจะ
ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของของการอยู่ร่วมกันที่เริ่มจากชุมชนเป็น
พื้นฐาน และเกิดสำนึกร่วมในการปฏิบัติตนไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมตามที่จะมีโอกาส

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อเข้าใจหลักการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมตามสาระคุณค่า 5 ประการ
2. เพื่อนำเสนอผลงานซึ่งสะท้อนมุมมองต่อความเป็นชุมชน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แถวบ้าน

แถวบ้าน

ใคร
ทำอะไร
ที่ไหน

เรื่องขี้หมา
บ.ก.หัวเห็ด

ภาพเป็นเรื่อง
คนแถวบ้าน
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1

แถวบ้าน

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของชุมชน/ละแวกบ้านที่ตนเองอยู่อาศัย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเขียนคำว่า “แถวบ้าน” ลงบนกระดานดำ แล้วอภิปรายร่วมกับนักเรียน
ว่านึกถึงอะไร  ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
ระดมสมองแข่งกันว่า แถวบ้านของนักเรียน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
แถวบ้าน
ตึ ก แถว ร้ า นค้ า แผงขายล็ อ ตเตอรี่ คลอง สะพาน เสาไฟฟ้ า
ร้ า นเซเว่ น อี เ ลเว่ น ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย ว สนามเด็ ก เล่ น สนามฟุ ต บอล
แมวไม่มีเจ้าของ ถังขยะ เพื่อนบ้าน พ่อค้า แม่ค้า ฯลฯ
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2. เมื่อนำเสนอผลระดมสมองแล้ว ครูชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่นักเรียนระบุในสถานที่
“แถวบ้าน” นั้น ประกอบด้วย คน สัตว์ สิ่งของ เป็นจำนวนมากหลายรายการ
แล้วให้นักเรียนช่วยกันวาดรูปสิ่งที่นักเรียนคิดว่าอยู่ “แถวบ้าน” ลงในสมุด
โตไปไม่โกง โดยพยายามบรรจุสิ่งที่นักเรียนคิดลงไปในภาพ และอธิบายให้ได้ว่า
สิ่งที่นักเรียนคิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างไร
3. อภิปรายในกลุ่มว่าแถวบ้านที่นักเรียนอยู่มีอะไรที่นักเรียนประทับใจและ
ภาคภูมิใจบ้าง จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ก็ได้ และมีปัญหาอะไรบ้างที่
ทำให้นักเรียนและครอบครัวรู้สึกอึดอัด รำคาญใจ ไม่สบายใจ โดยให้สมาชิกใน
กลุ่มอภิปราย แล้วนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียนประกอบรูปภาพที่วาด
4. ครูสรุปว่า แถวบ้านหรือละแวกบ้านหรือชุมชนเป็นสถานที่ที่เราและ
เพื่อนบ้านใช้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย การกระทำของเพื่อนบ้าน ของผู้มาเยือน
ของตัวเราเอง และของคนอื่นๆ ต่างมีผลกระทบต่อกันและกันทั้งในด้านลบและ
ด้านบวกไม่มากก็น้อย

เวลาเรียน 1 คาบ

123

2

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม
การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสวมบทบาทสมมุติเป็นบุคคลที่อยู่ละแวกแถวบ้าน
2. เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรม
ผ่านบทบาทสมมุติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามสาระคุณค่าความดี 5 ประการ แล้วให้โจทย์
นักเรียนระดมสมองสร้างโครงเรื่องเหตุการณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแต่ละสาระ
โดยจะเป็นประเด็นด้านลบหรือด้านบวกก็ได้  โดยให้มีองค์ประกอบ
• ใคร (บุคคลที่อยู่แถวบ้าน)
• ทำอะไร (พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาระ)
• ที่ไหน (สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์)
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ตัวอย่าง เช่น
ประเด็น

ด้านบวก

ด้านลบ

ความซื่อสัตย์สุจริต

ป้ายินดียืมจานชามของวัด มีขโมยเข้ามาแอบตัดสายไฟ
ไปใช้เลี้ยงแขกที่บ้านแล้ว และยกมิเตอร์น้ำของบ้านลุงพร
นำกลับมาคืน

การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ

ป้าแหม่มพาคนที่ถูกสุนัข
ของตนกัดไปโรงพยาบาล

แม่ค้าตลาดนัดไม่เก็บกวาดขยะ
ของตนเองหลังจากตลาดเลิก

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

น้องเก้ไม่เคยจอดรถขวาง
หน้าบ้านใคร เพราะ
เป็นห่วงว่าเจ้าของบ้านจะ
เข้าบ้านลำบาก

- ป้าพรใช้ที่กลับรถของบ้าน
ทาวน์เฮาส์ทำเป็นที่จอดรถ
ของบ้านตนเอง
- ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่
เพิ่งสร้างใช้พื้นที่ฟุตบาท
หน้าห้างวางสินค้าลดราคา

การมีจิตสาธารณะ

คุณยายสาลี่กวาดถนน
หน้าบ้านและตลอดทั้ง
ซอยทุกเช้า

เบบี้ปล่อยสุนัขที่ตนเลี้ยงไปถ่าย
อุจจาระเรี่ยราดตามถนนและ
หน้าบ้านเพื่อนบ้าน

การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง

ที่บ้านของแวววันมักจะทำ พ่อแม่ของจักรไม่ค่อยอยู่บ้าน
อาหารกินเองเพราะสะอาด เพราะชอบไปขอหวยและเสี่ยง
และประหยัด
โชคคราวละมากๆ
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2. เมื่อกำหนดโครงเรื่องแล้วให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติจากโครงเรื่องนั้น
โดยมีข้อกำหนดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดง และมีบทพูดไม่เกิน
สามประโยค
• ใคร - กำหนด บุคคล (นักแสดง) ที่อยู่ในฉากนั้นๆ
• ทำอะไร - กำหนด สถานการณ์ / เหตุการณ์ (การกระทำ) ที่ตัวละครใน
ฉากนั้นๆ กำลังเผชิญอยู่
• ที่ไหน - กำหนด สถานที่ (ฉาก) ที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ  
3. ให้นักเรียนซ้อมการแสดงบทบาทสมมติ
4. แต่ละกลุ่มนำเสนอการแสดง แล้วให้เพื่อนนักเรียนทายว่าการแสดงดังกล่าว
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และครูนำอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เวลาเรียน 1 คาบ
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3

เรื่องขี้หมา

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสำนึกจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูฉายภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ใจหมา ใจเรา
แล้วอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
ก. แถวบ้านของนักเรียนมีปัญหาลักษณะนี้หรือไม่  อย่างไร
ข. ครอบครัวหรือเพื่อนบ้านของนักเรียนเคยกล่าวถึงปัญหาลักษณะนี้หรือไม่
ค. ปัญหามูลสุนัขส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวของนักเรียนคนอื่นๆ ในชุมชน
หรือไม่ อย่างไร
ง. นักเรียนคิดว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
จ. ควรมีการแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร
2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหา แล้วนำเสนอ
3. ให้ครูหรืออาสาสมัครสาธิตหน้าชั้นเรียนว่าเป็นเจ้าของสุนัขและกำลังนำ
สุนัขไปถ่ายอุจจาระในที่สาธารณะและหน้าบ้านของผู้อื่น แล้วให้โจทย์แก่
นักเรียนว่า ถ้านักเรียนพบเหตุการณ์ดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไร
โดยให้แสดงเป็นบทบาทสมมติ ซึ่งครูอาจทำหน้าที่เป็นผู้กำกับ
โดยสั่ง “แอคชั่น”     
4. เมื่อนักเรียนแสดง บทบาทสมมติครบทุกกลุ่ม อภิปรายร่วมกันว่าวิธีการใด
ที่น่าสนใจและทำได้ รวมทั้งวิธีการที่ไม่น่ากระทำเป็นอย่างไร  
127

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำขวัญ หรือภาพสัญลักษณ์ เพื่อรณรงค์หรือ
เตือนสติไม่ให้เกิดพฤติกรรมการปล่อยให้สุนัขถ่ายเรี่ยราด  
โดยต้องเป็นคำสุภาพเท่านั้น
6. วาดรูป ตกแต่ง คำขวัญแล้ววางแผนการนำไปทดลองติดแถวบ้าน
แล้วรายงานผล

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ใจหมา ใจเรา

เวลาเรียน 3 คาบ
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4

ภาพเป็นเรื่อง

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพือ่ ให้เข้าใจคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลือกภาพจากหนังสือสื่อการเรียนการสอน
กลุ่มละ 1 ภาพ  
2. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อภาพ และใช้จินตนาการร่วมกันแต่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพ
ว่าเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นอย่างไรและลงท้ายอย่างไร โดยให้แต่ละกลุ่มใช้หลักคุณค่า
ใน 5 สาระเป็นแกนเรื่อง
3. ให้แต่กลุ่มนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ได้รับ
4. ครูนำอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. มอบหมายให้นกั เรียนถ่ายภาพ “แถวบ้าน” แล้วบรรยายใต้ภาพ แล้วมานำเสนอ
ครั้งต่อไป และส่งภาพถ่ายมาที่ www.facebook.com/growinggood

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพแถวบ้าน จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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5

คนแถวบ้าน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อสามารถถ่ายทอดคุณค่าความดี 5 ประการ ให้เป็นคุณลักษณะของบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คน
แต่ละกลุ่มได้รับกระดาษฟลิปชาร์ตจำนวน 1 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ปากกาเมจิก
2. ให้ตัวแทนกลุ่มเป็นหุ่นวาด โดยนอนลงบนกระดาษที่เตรียมไว้  แล้วสมาชิกกลุ่ม
วาดเส้นกรอบรูปร่างกายของตัวแทนกลุ่มลงบนกระดาษ แล้วตกแต่งให้สวยงาม
3. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อบุคคลที่อยู่ในภาพวาด สมมติว่าเป็นบุคคลแถวบ้าน
แล้วเขียนบรรยายลักษณะของบุคคลคนนั้น การประกอบอาชีพ นิสัยใจคอ
และพฤติกรรมของคนแถวบ้านลงในกระดาษ  โดยแต่ละกลุ่มให้มีคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นในแต่ละด้านตามห้าสาระ
ก. พี่โข่ง มอเตอร์ไซค์วินที่ซื่อสัตย์สุจริต
ข. ป้ามาลัย พนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
ค. โกบู๊ ลุงขายก๋วยเตี๋ยวที่รักความเป็นธรรม
ง. ลุงวีระ โชเฟอร์แท็กซี่จิตสาธารณะ
จ. พี่ยิ้มแย้ม แคชเชียร์ห้างสรรพสินค้าที่มีความพอเพียง
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4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำเสนอบุคคลดังกล่าวหน้าชั้นเรียน
5. ให้กลุ่มสมมติเหตุการณ์บางเรื่องหรืออาจสมมติจากเหตุการณ์จริงซึ่งเกิดขึ้น
แถวบ้านของนักเรียน แล้วมีบุคคลดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้อง ในประเด็นต่อไปนี้
ก. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไร  
ข. บุคคลดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร
ค. การเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรขึ้น  
6. เมื่อกำหนดโครงเรื่องได้แล้ว ให้กลุ่มสวมบทบาทคนเล่าเรื่อง เล่าเรื่องให้เพื่อน
นักเรียนฟัง โดยใช้วิธีการสร้างสรรค์  (คนเล่าเรื่องอาจมีมากกว่า 1 คน
อาจใช้อุปกรณ์หรือเสียงประกอบการเล่าได้)       

เวลาเรียน 2 คาบ
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6

บ.ก.หัวเห็ด

สาระ

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่สะท้อน “แถวบ้าน”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วอธิบายกับนักเรียนว่า ให้แต่ละกลุ่ม
ทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์
2. ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากหลักคุณค่า 5 ประการของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ได้แก่
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต
ข. การกระทำอย่างรับผิดชอบ
ค. ความเป็นธรรมทางสังคม
ง. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
จ. การมีจิตสาธารณะ
แล้วตั้งชื่อหนังสือพิมพ์ของกลุ่มตนเอง โดยสะท้อนคุณค่าความดีของกลุ่มตนเอง
3. ให้สมาชิกกลุ่มเป็น บก.หัวเห็ด โดยให้ทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่สะท้อนเรื่องราวแถวบ้าน
โดยให้ออกแบบลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 1-2 หน้า หรือมากกว่า
ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา โดยให้มีองค์ประกอบ  ดังนี้
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ก. พาดหัวข่าว
ข. ความเห็นกอง บ.ก.ต่อประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
ค. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น เช่น ข่าวหรือเหตุการณ์  ภาพเป็นเรื่อง
บทสัมภาษณ์ ฯลฯ
ง. การ์ตูน
(โดยครูอาจใช้แนวทางการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียนในเอกสารสำหรับ
ครูผู้สอน และอาจศึกษาเทียบเคียงกับหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นก็ได้)
4. วางรูปแบบหรือเค้าโครงแล้ว ให้ดำเนินการผลิตจริง แล้วนำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน หลักสูตร
“โตไปไม่โกง”  

เวลาเรียน 2 คาบ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารภายในโรงเรียนนั้น มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ และต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญ ดังนั้นการ
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนได้  
ส่วนรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียนนั้น อาจใช้วิธีการจัดทำเท่ากับขนาดกระดาษ
เอ 4 หรือกระดาษเอ 3 แบบพับครึ่ง แต่สถานศึกษาหลายแห่งจะใช้วิธีการทำลักษณะ
คล้ายกับหนังสือพิมพ์แต่ปรับลดขนาดให้เล็กลง เพื่อความง่ายต่อกระบวนการพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียนที่พบเห็นส่วนใหญ่ จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์คล้ายหนังสือพิมพ์
แต่มีขนาดที่เล็กกว่า เพื่อต้องการนำเสนอเรื่องราว ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดพิมพ์ที่แน่นอน เช่น เดือนละ 1
ฉบับ หรือ 2 เดือนออก 1 ฉบับ เป็นต้น   
นอกจากนี้ อาจมีการจัดทำเป็นวารสาร ซึ่งจะนำเสนอสาระ ข่าว ความบันเทิง
มีรูปแบบนำเสนอที่โดดเด่น สะดุดตา สร้างความสนใจให้ผู้อ่านได้มากกว่า หรือการจัดทำ
จุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เป็นแบบให้เปล่า ให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ มี
กำหนดออกเผยแพร่เป็นครั้งๆ หรือลำดับต่างๆ ในวาระพิเศษ
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องค์ประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน

ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน จะต้องมีการจัดทำต้นฉบับของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน
ที่สำเร็จเป็นรูปเล่มที่กำหนด ในขั้นตอนการเตรียมมีการเลือกเนื้อหา เลือกอักษรที่ใช้ใน
การพิมพ์ พาดหัว การเขียน การใช้ภาพ การวางรูปแบบเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
นโยบายและกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ อ่ า น โดยอาจกำหนดให้ มี ส ไตล์ ที่ เ ป็ น รู ป แบบเฉพาะได้
รูปแบบการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดทำแบบง่าย เช่น ใช้ขนาด
เท่ากับกระดาษเอ 3 หรือเอ 4 โดยจะเป็นการทำต้นฉบับจริง 1 ฉบับและใช้วิธีการนำไป
ถ่ายเอกสาร ซึ่งจะประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจัดพิมพ์
การเตรียมต้นฉบับจึงถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน ส่วน
องค์ประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน ประกอบด้วย
1. นโยบายของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย ผู้อ่านเป็นปัจจัยหลัก
ในการกำหนดหรือจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้อ่าน
2. รูปแบบการจัดหน้า  จะเป็นสไตล์เฉพาะของแต่ละองค์กร (โรงเรียน) จะเห็นว่า
มีความแตกต่างหรือคล้ายกันขึ้นอยู่กับการกำหนดในการจัดวางเนื้อหาแต่ละ
ส่วนหรือเซคชั่น รูปแบบลักษณะและขนาดของอักษรที่ใช้ การแบ่งคอลัมน์และ
พื้นที่แต่ละหน้า การจัดหน้าแรกของหนังสือพิมพ์มีความสำคัญมาก เพื่อดึงดูด
ผู้ผ่าน แบ่งพื้นที่สำหรับข่าวหรือเนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลาย และต้องมีภาพข่าว
3. เนื้อหาและการเขียน ยึดหลักการเขียนที่ถูกต้อง แต่รูปแบบการเขียนจะ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองบรรณาธิการ (สื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน)

ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

1. เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งพิมพ์
2. สรุปลักษณะต่างๆ เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   ลักษณะกระดาษ
3. ออกแบบแนวคิดสื่อสิ่งพิมพ์ว่าต้องการให้ออกมาให้รูปแบบใด
4. ทดลองทำและแก้ไขในสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
5. พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์              
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ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นเตรียมการ ขั้นผลิตและขั้นประเมิน
1. ขั้นวางแผน ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1) กำหนดวัตถุประสงค์ของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน เพื่อจะได้สามารถกำหนดรูปแบบ
ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียนให้เหมาะสมและตรงกับกับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้อ่าน
2) กำหนดทีมงานทีจ่ ะรับผิดชอบในการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ ซึง่ เรียกว่า กองบรรณาธิการ
(กอง บ.ก.) ประกอบ บรรณาธิการผู้รับผิดชอบ นักข่าว ช่างภาพ ฝ่ายจัดหน้า ฝ่ายตรวจ
สอบความถูกต้องของการเขียน กราฟฟิค  เป็นต้น
3) กำหนดรูปแบบของสิง่ พิมพ์ เช่น ขนาด จำนวนหน้า เนือ้ หาสาระ คอลัมน์ เพือ่ ให้
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันทั้งฉบับ
4) การกำหนดผู้รับผิดชอบงานนักข่าว ช่างภาพ การจัดหน้า ตรวจทานความ
ถูกต้องของเนื้อหาสาระ ความถูกต้องของภาษาและรูปแบบ
5) กำหนดกรอบเวลาในการทำงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมาย จะ
แต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เลขากอง บ.ก. จะหน้าที่ในการติดตามต้นฉบับหรือผลงานเขียนตามที่
กำหนดไว้ เพื่อติดตามการทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิด ชอบสามารถดำเนินการ
ในขั้นตอนการผลิตหนังสือพิมพ์ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
2. ขั้นเตรียมการ จะต้องจัดตั้งทีมงานหรือกองบรรณาธิการ พร้อมจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ในการออกแบบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบพีซี เครื่องสแกนเนอร์ เครื่อง พิมพ์ ตลอดจนอุปกรณ์ในการพิมพ์ เช่น กระดาษปก
และกระดาษสำหรับพิมพ์ เนื้อหาสาระของเอกสารแต่ละประเภท
3. ขั้นผลิต บรรณาธิการหรือฝ่ายจัดหน้าจะต้องจัดทำเลย์เอาต์ (Layout) หรือ
แบบร่างของสื่อสิ่งพิมพ์ที่กำหนดว่าจะมีองค์ประกอบอะไร จัดวางไว้ในหน้าไหนอย่างไร
จากนั้นจะดำเนินการพิมพ์ดัมมี่ (Dummy) หรือแบบร่างของสื่อสิ่งพิมพ์ คล้ายกับร่าง
แบบเสื้อ เพื่อกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละส่วน เพื่อจะได้ตรวจสอบเนื้อหา
สาระและรูปแบบว่าตรงกับที่กำหนดไว้ก่อที่จะดำเนินการจัดพิมพ์ตามจำนวนที่กำหนด

4. ขั้ น ประเมิ น ในการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ที่
สอบถามกลับมาและนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
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การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียน

การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียน จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ อาจกำหนดรูป
แบบของจดหมายข่ า ว โดยใช้ ก ระดาษเอ 4 หรือการทำหนังสือพิมพ์ขนาดครึ่งแผ่น
(Tabloid)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ การเผยแพร่ ข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
สถาบันการศึกษา ต้องการนำเสนอข่าวสาร เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจ  
เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา มี
การนำเสนอข่าว สารคดีหรือการให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ บทความ บทนำเพื่อแสดงความ
คิดเห็น ความบันเทิง ข้อคิด สุภาษิต คำสอน สาระที่เป็นประโยชน์

การทำดัมมี่หรือแบบจำลองสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน

การออกแบบต้นฉบับ หรือที่เรียกว่าการทำดัมมี่ (Dummy) เป็นการทำรูปแบบ
จำลองของสื่อสิ่ง พิมพ์โรงเรียน มักจะทำเป็นแบบย่อส่วน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการทำ
อาร์ตเวิร์ก มีการกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือพิมพ์ มีแบบรายละเอียดของแต่ละหน้าว่า
มีการออกแบบอย่างไร การกำหนดคอลัมน์หรือภาพประกอบข่าวในแต่ละหน้าอย่าง
ชัดเจน มีการคำนวณเนื้อหาให้เหมาะสมกับจำนวนหน้าของสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน
จุดหลักต้องกำหนดขนาดของหนังสือพิมพ์ การลำดับเลขหน้า จัดลำดับความ
สำคัญของเนื้อหา ขนาดและแบบอักษร สีที่ใช้ จำนวน ขนาดและรูปแบบของแต่ละ
คอลัมน์ กำหนดความยาวของแต่ละบรรทัด ตำแหน่งและขนาดของภาพประกอบ ตาราง
หรือแผนภูมิ การเน้นหัวเรื่อง การจัดวางย่อหน้า จะต้องคำนึงถึงรูปเล่มของหนังสือพิมพ์
ในการทำงานจะมีการจัดทำดัมมี่เพื่อคำนวณหรือประมาณเนื้อที่ของข่าว ภาพและ
องค์ประกอบอื่นทั้งหมด โดยจัดลำดับความสำคัญของข่าวและคำนวณให้พอดีกับพื้นที่
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการกำหนดพื้นที่โฆษณาหรือคอลัมน์ประจำ ส่วนที่เหลือจึงเป็นพื้นที่ข่าว
หรือเนื้อหาต่างๆ จะต้องมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบว่าเนื้อหาในหน้าใดใครต้องรับผิดชอบ
ในแต่ละหน้าข่าวที่ออกแบบไว้ จะต้องจัดลำดับความสำคัญของข่าวหรือเนื้อหา
ในแต่ละหน้าจะมีข่าวหลายข่าวซึ่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญของข่าว
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เช่น บริเวณครึ่งบนของหน้าสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียนมักจะเป็นข่าวที่สำคัญ สังเกตได้จากการ
พาดหัวข่าวจะขนาดของอักษรตัวใหญ่กว่า ส่วนข่าวที่มีความสำคัญรองลงมาจะมีการปรับ
ลดไล่ลงมา รวมถึงตำแหน่งของข่าวที่สำคัญน้อยจะอยู่ด้านล่างเป็นต้น สิ่งสำคัญทุกพื้นที่
จะต้องมีเนื้อหาหรือภาพข่าว ไม่ควรให้มีพื้นที่ว่างเปล่า
การออกแบบในการจัดหน้าจึงเป็นการจัดวางเนือ้ หาให้มรี ะเบียบ สวยงาม สบายตา
ซึ่งแต่ละฉบับจะมีการจัดหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหนังสือพิมพ์ เป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายจัดหน้า
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การกำหนดเนื้อหาสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน

การคัดเลือกหรือกำหนดเนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในโรงเรียน ต้องสอดคล้องกับ
กลุ่มผู้อ่าน ดังนั้นการกำหนดเนื้อหาจะมีลักษณะเดียวกับการคัดเลือกข่าวที่จะนำเสนอบน
หน้าหนังสือพิมพ์ เป้าหมายจะต้องดึงดูดและจูงใจผูอ้ า่ น ดังนัน้ ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
มีการจัดลำดับความสำคัญของข่าว หากเป็นข่าวที่สำคัญที่สุด จะใช้คำในการพาดหัวข่าว
ตัวใหญ่ที่สุด และข่าวรองจะมีขนาดของพาดหัวข่าวเล็กลงมา จนถึงข่าวที่สำคัญน้อยที่สุด
ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าแรก
การกำหนดเนื้ อ หาสำหรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ใ นโรงเรี ย น เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป็ น
เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน ผลงานที่โดดเด่น หรือกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลจาการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน หรือนักเรียนตัวอย่าง เด็กเก่ง เด็กที่ทำความดี ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เกร็ดความรู้ต่างๆ

คุณค่าข่าว - ปัจจัยที่เป็นข่าว

ข่าว ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ แก่นแท้และตัวของหนังสือพิมพ์ หัวใจของข่าวคือการ
เสนอข้อเท็จจริง ถูกต้อง ไม่แสดงความเห็นของผู้เขียนหรือคาดเดาเอง สิ่งที่วัดคุณค่าข่าว
คือความสำคัญของข่าวที่มีผลต่อคนอ่าน มีผลกระทบในวงกว้างหรือบุคคลที่ตกเป็นข่าว
ในการพิจารณากำหนดประเด็นข่าวจะต้องคำนึงถึงคุณค่าข่าวเป็นสำคัญ กรอบใน
การพิจารณาจะต้องคำนึงถึง ความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ความสมดุลและเป็นธรรม
ไม่ให้รา้ ยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องเสนอข่าวสารหรือข้อมูลทีเ่ ป็นเป็นกลาง ปราศจากอคติ และมี
ความรอบด้านของข้อมูล
สำหรับหลักในการพิจารณาว่าประเด็นใดมีความสำคัญหรือเหมาะสมที่จะเป็นข่าว
หรือนำเสนอได้นั้น มีปัจจัยที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา หรือปัจจัยที่มีผลทำให้
เรื่องราวกลายเป็นข่าวที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปหรือผู้อ่าน ประกอบด้วย ความใกล้ตัว
ความยิ่งใหญ่ – ความสำคัญ ความทันทีทันใด ผลกระทบ ประโยชน์สาธารณะ ความน่า
สนใจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความแปลกใหม่ ความมีชื่อเสียง นโยบายของกองบรรณาธิการ
หรือองค์กร
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การฝึกคิดและค้นหาประเด็นข่าว

ประเด็ น ข่ า วสำหรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน หรือพื้นที่โดยรอบใกล้เคียง เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนใน
โรงเรียน ดังนั้นการกำหนดประเด็นข่าว ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการพิจารณาภารกิจหลัก
ภายในองค์กร มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ มีความคืบหน้าของโครงการแผนงาน มีบุคคลที่
สร้างผลงานหรือเป็นที่รู้จักภายในโรงเรียน โดยใช้วิธีการระดมความคิดเห็นร่วมกันหรือ
เรียกว่าการประชุมกองบรรณาธิการ เพื่อให้มีการพูดคุยนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
การกำหนดเนื้ อ หาหรื อ ข่ า วนั้ น ต้ อ งเกิ ด ประโยชน์ กั บ ผู้ อ่ า น ได้ แ ก่ ครู ครู
นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องราวการให้ข้อมูล ให้ความรู้
ให้ข้อคิด รวมทั้งให้ความบันเทิงด้วย
หลังจากได้ประเด็นข่าว จะต้องมีการวางแผนการทำงาน และกำหนดแหล่งข่าว
หรือแหล่งข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นที่กำหนดไว้
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การวางแผนการทำข่าว

หลังจากได้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจแล้ว การวางแผนการทำข่าวจะทำให้การลงพื้นที่
เก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์ไม่ลงประเด็น
การวางแผนการทำข่าวใช้หลักประชุมกอง บ.ก.หรือร่วมระดมความคิดเห็น ทำให้ได้
ประเด็ น ในแง่ มุ ม ที่ ห ลากหลายและมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น ควรจะกำหนดไว้ ห ลายๆ
ประเด็นสำรอง กรณีประเด็นที่กำหนดไม่สามารถสัมภาษณ์หรือหาข้อมูลได้
หลังได้ประเด็นข่าว ควรกำหนดแหล่งข้อมูล หรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ให้มีความ
หลากหมาย หรือมากกว่า 1 คน หรือหาข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร รายงานประชุม
ตัวอย่างเช่น กำหนดประเด็นข่าวเรื่อง การสัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง
แหล่งข่าวในเรื่องนี้คือ 1. เด็กที่เรียนเก่ง 2. ครูผู้สอนหรือครูประจำชั้น 3. เพื่อน
ร่ ว มชั้ น เรี ย นของเด็ ก ที่ เรี ย นเก่ ง 4. พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ป กครอง การกำหนดแหล่ ง ข่ า วให้
หลากหลายเพื่อให้เนื้อหาของข่าวนี้มีความน่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรียนเก่ง
จะได้ แ ง่ มุ ม จากการสั ม ภาษณ์ เ ด็ ก ที่ เรี ย นเก่ ง ได้ มุ ม มองจาก ครู ผู้ ส อน เพื่ อ น และ
ผู้ปกครองอีกด้วย
หลังจากำหนดแหล่งข่าวได้แล้ว จะต้องตั้งตัวอย่างคำถาม ไม่น้อยกว่า 5 – 10
คำถามต่อแหล่งข่าว 1 คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาข้อมูลหรือสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน

ความสำคัญของแหล่งข้อมูล

แหล่งข่าวเป็นรากเหง้าของข่าวทั้งหมด กำหนดทิศทางของข่าว แหล่งข่าวเป็นบ่อ
เกิดหรือที่มาของข่าวทุกชนิด มีทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล เอกสาร ที่ให้รายละเอียดเบาะแส
แหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ แถลงข่าว เอกสารราชการ เอกสารลับ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต
ที่มาของแหล่งข้อมูล ได้แก่ บุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เอกสาร รายงานประชุม
การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อนำเนื้อหามาใช้จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจาก
เว็บไซต์อะไรด้วย
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เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์

เทคนิคในการทำข่าวนั้นจะต้องอาศัยการฟัง การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การ
สังเกต การสืบค้น วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
ในการสัมภาษณ์นั้น หลังจากเตรียมประเด็นและข้อมูลคำถามไว้แล้ว เมื่อต้อง
สัมภาษณ์จริงให้เริ่มด้วยคำถามทั่วไป ในการตั้งคำถามจะต้องสั้น เข้าใจง่ายและชัดเจน
เพื่อจะได้คำตอบที่ครบถ้วน ควรถามแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม หลีกเลี่ยงการโต้เถียง
หรือแสดงความเห็นขัดแย้งกับแหล่งข่าว เป็นผู้ฟังที่ดี สนใจสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดตลอด
เวลา ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ไม่ถือวิสาสะตีสนิท หรือแสดงกิริยาอวดรู้อวดเก่ง
การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อได้ประเด็นข่าวและกำหนดแหล่ง
ข่าวที่จะต้องสัมภาษณ์ได้แล้ว การเตรียมหาข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเด็นข่าวที่ต้องการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จากนั้นกำหนด
รายละเอียดประเด็นคำถาม ควรตั้งคำถามเบื้องต้นไว้อย่างน้อย 10 คำถาม ในระหว่าง
การสัมภาษณ์ ต้องตั้งใจถามและฟังคำตอบ ควรจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
เพื่อป้องกันกรณีใช้เครื่องบันทึกเสียงแล้วเกิดปัญหาขัดข้อง
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หลักการเขียนข่าว - พาดหัวข่าว

ข่าว เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริง ไม่ต้องแสดงความคิดเห็น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
เขี ย นให้ ก ระชั บ ชั ด เจน และตรงประเด็ น ที่ สุ ด ไม่ เขี ย นโจมตี ห รื อ ยกย่ อ งผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด
มากเกิ น ไป การเขี ย นข่ า วต้ อ งมี ป ระเด็ น เด่ น ที่ สุ ด หรื อ ประเด็ น นำและประเด็ น ย่ อ ย
เพื่อจูงใจในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกข่าวนี้ลงหรือไม่ หากเป็นประเด็นสำคัญควร
ให้รายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
ส่วนการเขียนรายงาน จะมีพื้นที่ในการเขียนมากกว่าข่าว สามารถให้รายละเอียด
ข้อมูลประกอบเรื่อง เช่น รายละเอียดนโยบายด้านการศึกษา โครงการแข่งขันกาประกวด
ต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีการเขียนเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล สามารถใส่ความเห็นของ
ผู้เขียน เช่นเปรียบเทียบสมรรถนะกับรถคู่แข่ง การเขียนบทวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการแสดง
ทัศนะของผู้เขียน จากประสบการณ์หรือข้อมูลที่ได้รับ
การพาดหัวข่าว เป็นการสรุปและย่อความสำคัญของข่าว เลือกประเด็นที่สำคัญ
ที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นข่าวอะไร ใช้ถ้อยคำที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ สื่อความ
หมายได้ตรงประเด็นที่สุด การเขียนชื่อบุคคลในพาดหัวข่าว ต้องเป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง พาดหัวข่าวไม่ควรตั้งเป็นคำถาม ต้องบอกใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
การบรรยายภาพ (Caption) เพื่อเสนอข้อมูลหรืออธิบายรายละเอียดของภาพ จะ
บอกว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรให้จบภายใน 2 บรรทัด หรือให้รายละเอียดของ
โครงการ
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เกม จับคู่เป่ายิ้งฉุบ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่งให้นักเรียนจับคู่ยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้ “เป่ายิ้งฉุบ” กัน
โดยมีท่าเต้นประกอบเพลงว่า “ซ้ายๆๆๆๆ ขวาๆๆๆๆ ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างหน้าๆๆ ใครขวางหน้าให้ เป่ายิ้งฉุบ”
ก. เมื่อร้องคำว่า ซ้ายๆๆๆๆ ให้กระโดดไปทางซ้าย 5 ครั้ง
ข. เมื่อร้องคำว่า ขวาๆๆๆๆ ให้กระโดดไปทางซ้าย 5 ครั้ง
ค. เมื่อร้องคำว่า ข้างหน้า ให้กระโดดไปข้างหน้า 1 ครั้ง
ง. เมื่อร้องคำว่า ข้างหลัง ให้กระโดดไปข้างหลัง 1 ครั้ง
2. ใครขวางหน้า ให้ทำท่ากำกำปั้นทั้ง 2 ข้างขึ้นหมุนรอบกันเป็นวงบริเวณสะดือ
ตัวเอง
3. เมื่อร้องว่า “เป่ายิ้งฉุบ” ให้ทั้งคู่เป่ายิ้งฉุบกัน
4. คนที่เป่ายิ้งฉุบแพ้จะต้องมาเกาะเอวผู้ที่ชนะไม่ให้หลุดแล้วไปเป่ายิ้งฉุบและเต้น
ประกอบเพลงกับคู่ใหม่ ถ้าคู่ไหนแพ้ก็ไปเกาะหลังคู่ที่ชนะแล้วไป
เป่ายิ้งฉุบกับทีมอื่นต่อไป
5. ในที่สุดจะเหลือทีมเป่ายิ้งฉุบแค่เพียง 2 ทีมที่ต่อแถวยาวเต้นประกอบเพลงให้
หัวแถวเป่ายิ้งฉุบกัน เพื่อจะหาคนที่ชนะ

เคล็ดลับความสนุก

เมื่อเกมเป่ายิ้งฉุบดำเนินมาจนเหลือ 2 ทีมสุดท้าย ให้เป่ายิ้งฉุบได้มากกว่า 1 ครั้ง
เช่น แข่งกัน 3 ครัง้ (ต้องชนะ 2 ใน 3) แข่งกัน 5 ครัง้
    (ต้องชนะ 3 ใน 5) และสามารถ
เปลี่ยนคนที่จะมาเป่ายิ้งฉุบได้
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การทุจริตคอรรัปชันเปนมะเร็งรายที่ทำลายสังคมและยิ่งนับวันลักษณะของปญหา
ยิง่ ทวีความซับซอนและรุนแรงขึน้ ทุกขณะ เพราะลักษณะของปญหามีความหลากหลายตัง้ แต
การทุจริตคอรรปั ชันในเรือ่ งเล็กนอย (Petty Corruption) จนถึงการทุจริตคอรรปั ชันทีม่ มี ลู คา
มหาศาล (Grand Corruption) รวมทัง้ รูปแบบทีเ่ กิดขึน้ ก็แตกตางกันไป เชน รีดไถ สินบน สวย
การซือ้ ขาย-ตำแหนง เงินทอน ทวนน้ำ ตามน้ำ เปนตน นอกจากนีป้ ญ
 หาการทุจริตคอรรปั ชัน
ยังครอบคลุมไปถึงประเด็นปญหาอืน่ ๆทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกันกับการใชตำแหนงหนาทีก่ ารงาน
ซึง่ ปญหาทีม่ คี วามคาบเกีย่ วกันนี้ ผูค นสวนใหญของสังคมอาจยังมองไมเห็นวาเปนปญหาทีต่ อ ง
เรงแกไข โดยเฉพาะการขัดกันระหวางผลประโยชน (Conﬂict of Interest) และการให
และการรับของขวัญ
คณะผูจัดทำหลักสูตร “โตไปไมโกง” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดออกแบบ
การเรี ย นการสอนให ผู เรี ย นได เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ความหมายและลั ก ษณะของการทุ จ ริ ต
คอรรัปชันประเภทตางๆ จุดเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได สาเหตุที่ทุกคนตองมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา โดยเฉพาะผลเสียและความเดือดรอนจากการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นตอ
สวนรวม และวิธีการในการแกไขปญหาดวยการมีสวนรวมใหสังคมไดเกิดความตระหนักตอ
ปญหาทุจริตคอรรัปชัน การรูเทาทันตอปญหาจะทำใหผูเรียนเกิดความชัดเจนถึงปญหา
และเขาใจถึงหลักเหตุผลวาทำไมทุกคนจึงตองชวยกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
รูวาควรทำอยางไร อันเปนการสรางความเขาใจ เกิดความตระหนัก และสรางทักษะในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันและผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการทุจริตคอรรัปชัน
2. เพื่อสรางความตระหนักตอปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
3. เพือ่ สงเสริมใหเกิดความคิดริเริม่ ในการมีสว นรวมเพือ่ แกไขปญหาการทุจริตคอรรปั ชัน
สื่อการเรียนการสอน
ภาพยนตรสน้ั เรือ่ ง “เหตุเกิดในหองเรียน 1”
(นอกจากสือ่ การเรียนการสอนเฉพาะกิจกรรมแลว ครูสามารถใชภาพยนตรสน้ั
เรือ่ ง “เหตุเกิดในหองเรียน 1” ไดในทุกคาบเรียนในชุดความรูเ กีย่ วกับคอรรปั ชัน)
146

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อะไรคือโกง 1

ชุดความรู้
เกี่ยวกับ
คอร์รัปชัน

อะไรคือโกง 2

พากย์หนัง 1
ผลของการ
คอร์รัปชัน 2

บันไดงู
คอร์รัปชัน

พากย์หนัง 2

ผลของการ
คอร์รัปชัน 1

147

1

อะไรคือโกง 1

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความหมายของคำว่าโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองว่าพฤติกรรมอะไรที่เรียกว่า “การโกงหรือ
การคอร์รัปชัน” โดยให้แต่ละกลุ่มเขียนให้ได้มากที่สุดในเวลา 1 นาที ตัวอย่าง
เช่น ลอกข้อสอบ แปลงเอกสารเสียภาษี จ่ายเงินแทนใบสั่ง คืนเงินทอน
แม่ไม่ครบ เป็นต้น
3. ให้แต่ละกลุ่มเวียนอ่านพฤติกรรมที่ช่วยกันระดมสมองมา โดยมีกติกาห้ามอ่าน
คำพฤติกรรมซ้ำกับกลุ่มที่อ่านไปแล้ว ถ้ากลุ่มไหนมีคำศัพท์พฤติกรรมน้อยที่สุด
กลุ่มนั้นต้องออกมาแสดงท่าทาง “เชื้อโรคคอร์รัปชัน” โดยต้องแสดงให้เห็นถึง
ความน่าเกลียดน่ารังเกียจ
4. ครูอธิบายความหมายของคำว่าโกงและเชื่อมโยงถึงคำว่าคอร์รัปชัน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ความหมายการโกง
5. ครูให้นักเรียนเลือกข่าวกลุ่มละ 1 ข่าว ให้เวลา 5 นาที เพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ทำความเข้าใจกับข่าวที่ได้รับให้เวลาอีก 5 นาที เพื่อให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวซ้อม
การแสดงบทบาทสมมติพิธีกรข่าว
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6. วิธีการนำเสนอการเล่าข่าว ให้แต่ละกลุ่มหาตัวแทนกลุ่มละ 4 คน เพื่อแสดง
บทบาทสมมติเป็นพิธีกรข่าวในห้องส่ง 3 คน และพิธีกรภาคสนาม 1 คน เช่น
ตัวอย่างรายการ เช่น เรื่องเล่าเช้านี้  เรื่องเด่นเย็นนี้ เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์
ผู้หญิงถึงผู้หญิง ข่าวข้นคนข่าว เป็นต้น โดยให้พิธีกรภาคสนามไปสัมภาษณ์
เพื่อนในห้อง 2 คน ว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น
กับตนเองจะทำอย่างไร
7. ให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่าข่าวในรูปแบบเหตุการณ์ห้องข่าวให้เพื่อนๆ
ในห้องฟังโดยให้เวลาเล่าข่าวไม่เกินกลุ่มละ 3 นาที
8. ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนโดยใช้แนวคำถามสำหรับครู

แนวคำถามสำหรับครู

1. นักเรียนคิดว่าข่าวไหนรุนแรงสะเทือนใจที่สุดเพราะอะไร
2. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครได้รับผลกระทบบ้าง อย่างไร
3. นักเรียนคิดว่าหากเราเป็นญาติของเหยื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกอย่างไร
4. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบถึงเราได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
5. นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีแก้ไขเหตุการณ์นี้อย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

1. ชุดภาพข่าว จำนวน 5 ภาพ
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ความหมายการโกง

เวลาเรียน 1 คาบ
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ชุดภาพข่าว
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ความหมายของการโกง
การโกง หมายถึ ง การใช้ อุ บ ายหรื อ เล่ ห์ เ หลี่ ย มหลอกลวง (พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ส่วนคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน (องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2543) ซึ่ง
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้ให้คำจำกัดความว่า “Corruption is the abuse of
entrusted power for private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or
happiness depends on the integrity of people in a position of authority.”  
(Transparency International, 1993)
การโกงและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย
และทำร้ายทั้งตัวบุคคลและประเทศชาติ
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2

อะไรคือโกง 2

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่ อ เข้ า ใจความหมายของคำว่า คอร์รัปชันและเพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศษฐกิจและสังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามกลุ่มเดิมจากคาบที่แล้ว
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกข่าว 1 ข่าว จากชุดภาพข่าว จำนวน 5 ภาพ และ
ช่วยกันระดมสมองวิเคราะห์ข่าว โดยใช้ให้เวลาระดมสมองกลุ่มละ 10 นาที
3. แนวคำถามสำหรับการวิเคราะห์ข่าว
ก. จากข่าวที่อ่านเกิดอะไรขึ้น
ข. มีใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าวบ้าง
ค. คนที่ได้รับผลกระทบมีใครบ้างและได้รับผลกระทบอย่างไร
ง. เสนอแนวความคิดเพื่อจะสื่อให้เพื่อนๆ เห็นความเลวร้ายและภัยจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
จ. เสนอวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามข่าว
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4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปผลการวิเคราะห์ข่าวของกลุ่ม
5. ครูชวนนักเรียนพูดคุยและชี้ให้นักเรียนเห็นถึงผลร้ายที่เกิดจากการ
คอร์รัปชันและชี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่และมีผลกระทบต่อทุกๆ คน
ในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพข่าว จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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3

พากย์หนัง 1

สาระ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเล่าให้นักเรียนฟังว่าสมัยก่อนเวลามีการถ่ายทำภาพยนตร์จะไม่สามารถ
บันทึกเสียงได้ จึงต้องมีการพากย์และทำเสียงประกอบ แล้วชวนนักเรียนดู
วีดิทัศน์ ตอน เดี่ยวพากย์หนัง เพื่อให้ดูวิธีการพากย์และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ทดลองพากย์ โดยให้นักเรียนเลือกตัวละคร
และคำพูด รวมทั้งเสียงประกอบซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เช่น  
เสียงพระเอกพูด ขณะเดินเข้ามาท่ามกลางเหล่าร้าย  หรือเสียงนางเอกพูด
ขณะพบเห็นเหตุการณ์ที่กำลังมีการรังแก แล้วให้นักเรียนแสดงตัวอย่างการ
พากย์ทีละกลุ่ม
3. ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ ตอน ยักษ์กินเมือง เป็นโจทย์ตั้งต้นในการคิดโครงเรื่อง
เพื่อนำมาพากย์เสียง โดยให้เป็นโครงเรื่องที่มีความต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับ
โฆษณาดังกล่าว ต้องมีจุดเริ่มต้น (Start)  แกนเรื่อง (Story) และจุดสิ้นสุด
(Stop)  โดยต้องมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ให้นักเรียนคิดรายละเอียดของเรื่อง เสียงและคำพูดของตัวละคร รวมทั้งเสียง
ประกอบ โดยกำหนดให้ความยาวเรื่องไม่เกิน 5 นาที  แล้วฝึกซ้อมเพื่อนำเสนอ
ในครั้งต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน เดี่ยวพากย์หนัง และ วีดิทัศน์ ตอน ยักษ์กินเมือง

เวลาเรียน 1 คาบ
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4

พากย์หนัง 2

สาระ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแจกใบงาน พากย์หนัง ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เพือ่ เขียนเนือ้ เรือ่ งทีจ่ ะแสดง
2. ให้เวลาซ้อมการพากย์และหาอุปกรณ์ทำเสียงประกอบ ประมาณ 10-15 นาที
(ครูอาจแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน เคล็ดลับกับการคิดค้นและ
สร้างเสียงประกอบได้ด้วยตนเองให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม)
3. ให้นักเรียนแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมอัดเสียง (ถ้าสามารถทำได้) และให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกทีมที่พากย์โดนใจมากที่สุด 1 ทีม เพื่อส่งไฟล์
เสียงมาตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240

สื่อการเรียนการสอน

1. ใบงาน พากย์หนัง
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เคล็ดลับกับการคิดค้นและสร้างเสียง
ประกอบได้ด้วยตนเอง

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
พากย์หนัง
ตอน.....................................................................................................................................
ให้เสียงภาษาไทยโดย (ชื่อทีม) ............................................................................................
รายชื่อคนในทีม
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2. ................................................................. 6. ................................................................
3. ................................................................. 7. ................................................................
4. ................................................................. 8. ................................................................
เนื้อเรื่องการพากย์
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.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เคล็ดลับกับการคิดค้นและสร้างเสียงประกอบได้ด้วยตนเอง
1. การทำเสียงประกอบไม่จำเป็นต้องใช้เสียงที่เหมือนจริงที่สุด แต่เป็นการใช้เสียง
ที่คล้ายคลึงและเสริมอารมณ์ให้กับภาพมากที่สุด
2. ลองศึกษาพื้นผิวของวัตถุแต่ละอย่างแล้วจับลักษณะเสียงที่เกิดจากวัสดุนั้น
เพราะเสียงที่เกิดจากวัสดุคล้ายกันมักใช้ทดแทนกันได้ เช่น เสียงเคาะโต๊ะ
อาจใช้แทนการเคาะประตู เป็นต้น
3. ต้องคำนึงว่าเสียงประกอบจะใช้ในฉากไหนของหนัง เพราะเสียงที่เกิดขึ้น
ในบ้าน ป่า โกดัง หรือท้องถนนจะมีผลต่อลักษณะเสียง เช่น
ระดับความกังวาน ระยะการเดินทางของเสียง เป็นต้น
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8 เสียงประกอบแบบทำเองง่ายๆ

1. เสียงฟ้าร้อง
อุปกรณ์สำคัญ :   แผ่นสแตนเลส
ระยะห่างของไมค์ : จ่อตรงข้ามกับด้านที่ทุบ
วิธีทำ : ยึดแผ่นสแตนเลสไว้ให้มั่นในแนวตั้ง เมื่อทุบลงไปเราก็จะได้เสียงทุ้มกังวาน
ราวฟ้าคำราม ยิ่งวัสดุมีขนาดใหญ่ เสียงจะทุ้มยิ่งขึ้น อาทิ เคาะประตูที่ทำจาก
แผ่นโลหะก็ได้เช่นกัน

2. เสียงปลอกกระสุน
อุปกรณ์สำคัญ : ปากกาโลหะชนิดกด
ระดับห่างของไมค์ : จ่อใกล้กับหัวกดปากกา
วิธีทำ : ด้วยเสียงกดและการดีดตัวของสปริงที่เสียดสีกับด้ามโลหะทำให้ให้เสียงคล้าย
กลไกปืน อาทิ เสียงเหนี่ยวไก ขึ้นลำกล้อง หรือบรรจุกระสุน ได้อย่างไม่น่าเชื่อ!
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3. เสียงหักกระดูก
อุปกรณ์สำคัญ :   ผักคะน้าสด
ระยะห่างของไมค์ : จ่อใกล้จุดการหัก
วิธีทำ : ด้วยผักคะน้ามีมวลความกรอบแน่นตรงแกนกลาง และมีเปลือกที่เหนียว
ยืดหยุ่นคล้ายเนื้อมนุษย์ เมื่อหักก้านจึงได้เสียงราวกับการแตกหักของ
แคลเซียมในร่างกาย

4. เสียงแก้วแตก
อุปกรณ์สำคัญ : แก้ว ถุงพลาสติก เหรียญบาท
ระยะห่างของไมค์ :   ถือไว้เหนือปากแก้ว
วิธีทำ : เมื่อขึงพลาสติกไว้บนปากแก้วให้ตึง นำเหรียญด้านแบนวางไว้บนพลาสติกแล้ว
ใช้นิ้วกดลงบนเหรียญจนพลาสติกขาด เราจะได้เสียงที่ดังเหมือนแก้วแตก และ
เหรียญที่กระแทกก้นแก้วจะทำเสียงเหมือนเศษแก้วที่แตกกระจัดกระจาย
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5. เสียงชก
อุปกรณ์สำคัญ :   เบาะหนัง
ระยะห่างของไมค์ :   จ่อใกล้จุดที่เกิดแรงกระทบ
วิธีทำ : ใช้หมอนหรือเบาะรถยนต์ที่หุ้มด้วยหนัง เมื่อเราออกแรงทุบจะได้อารมณ์เสียง
การกระทบกันของเนื้อกับเนื้อ ยิ่งถ้าอัดเสียงในรถยนต์ด้วยแล้ว
จะได้คุณภาพที่ชัดยิ่งขึ้น

6. เสียงเดินลุยโคลน
อุปกรณ์สำคัญ :   กะละมัง ผ้า
ระยะห่างของไมค์ : ถือไว้เหนือกะละมัง
วิธีทำ : เทน้ำใส่กะละมังแล้วใส่ผ้าลงไป เมื่อลองใช้มือบิด กด ขยี้ หรือขยำผ้าในน้ำเรา
จะได้เสียงเดินย่ำในที่เฉอะแฉะ ทั้งนี้ปริมาณน้ำและผ้าจะเป็นตัวกำหนดลักษณะ
เสียงที่ต่างกันด้วย
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7. เสียงเดินบนพื้นหญ้า
อุปกรณ์สำคัญ : กระดาษหนังสือพิมพ์
ระยะห่างของไมค์ : ถือใกล้ๆ หรือสอดใต้กองหนังสือพิมพ์
วิธีทำ : นำหนังสือพิมพ์เก่าๆ 1/2 - 1 ฉบับมาฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆ จากนั้นสุมให้เป็น
กอง เมื่อใช้มือกดตามจังหวะการเดินก็จะได้อารมณ์การเดินบนพื้นหญ้า

8. เสียงไฟไหม้ใบไม้แห้ง
อุปกรณ์สำคัญ :   กระดาษฟอยล์
ระยะห่างของไมค์ :   จ่อไว้ใกล้ๆ
วิธีทำ : หากไม่อยากเสียเงินซื้อกระดาษฟอยล์ใหม่ แนะนำให้ใช้ฟอยล์ห่ออาหารจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่อเราสวาปามอาหารจนเกลี้ยงก็นำมาล้างให้สะอาด และ
ลองทำการขยำจะได้เสียงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ใบไม้แห้ง
*ข้อมูลจากไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ (ผู้บันทึกเสียงหนังไทย ‘สยิว’, ‘เฉิ่ม’)
และ ทีฆะเดช วัชรธานินท์ (ผู้บันทึกเสียงหนัง Wonderful Town)
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5

บันไดงูคอร์รัปชัน

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ที่ควรปฏิบัติเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันที่ทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกเกม “บันไดงูคอร์รัปชัน” ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด
พร้อมอธิบายกติกาการเล่น
3. ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมประมาณ 30 นาที
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกภาพในเกมมา 1 ภาพ
และอธิบายว่าเป็นภาพของอะไร
5. ให้นักเรียนสร้างสถานการณ์จากภาพที่เลือก เพื่อแสดงบทบาทสมมติ
การแสดงบทบาทสมมติ ประกอบด้วย

ฉาก/สถานการณ์
ตัวละคร
บทพูดตัวละคร
ผู้บรรยาย
อุปกรณ์ประกอบฉาก
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สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
ตามภาพที่เลือก
(สามารถเพิ่มตัวละครประกอบได้)
ไม่ควรเกินคนละ 5 ประโยค
เพื่อสร้างความเข้าใจ บรรยายตัวละคร/สถานที่
บุคคลอื่นสามารถเล่นบทบาทสมมติโดยเป็นอุปกรณ์
เช่น ดอกไม้ เก้าอี้ ก้อนหิน ฯลฯ

สื่อการเรียนการสอน

เกมบันไดงูคอร์รัปชัน

เวลาเรียน 1-2 คาบ
กติกาการเล่นเกม “บันไดงูคอร์รัปชัน”
1. ผู้เล่นจำนวน 7-8 คน ต่อ 1 ชุด (หากมีจำนวนนักเรียนมากอาจจับคู่เล่นเป็นทีมได้)
2. ผู้เล่นทอดลูกเต๋า แล้วเดินไปตามช่องที่ทำไว้ตามแต้มบนลูกเต๋า
3. หากตกช่องบันไดก็ให้ขึ้นไปสุดบันได หากตกช่องที่มีงู ให้ลงมาจากปากงูไปยังหางงู
4. ขณะที่ตกช่องที่มีภาพ(บันได/งู)ให้นักเรียนแสดงท่าทางเพื่ออธิบายภาพ
แล้วให้เพื่อนในกลุ่มทายก่อนดูเฉลย
5. ผลัดกันทำเช่นนี้ จนกว่าจะไปถึงเส้นชัย ใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะ
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อธิบายภาพ
บันได เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกต้อง
2. การทิ้งขยะลงถัง เป็นการกระทำที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ รวมถึง
การเก็บขยะที่ไม่ใช่ของเราลงถังยังเป็นการมีจิตสาธารณะอีกด้วย
6. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจ
แสดงออกในรูปแบบของการชุมนุมประท้วงอย่างสงบ
8. การเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ ไม่คิดที่จะเก็บไว้เอง
แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว รู้จักคิดถึงผู้อื่น
19. การฉายแสงใส่คนโกง การไม่ยอมให้คนโกงลอยนวล
การช่วยกันสอดส่อง ดูแล ไม่ให้เกิดการโกง
27. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ ไม่รับสินบน       
ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่
39. เยาวชน เป็นพลังสำคัญที่จะปกป้องโลก เยาวชนต้องร่วมมือกันรักษา
ความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
44. การช่วยคนแก่ข้ามถนน แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และการมีจิตสาธารณะ
49. การมีธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ
65. การไม่รับสินบน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นธรรมต่อทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ
69. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหัวใจหรือ
คุณธรรมประจำใจของข้าราชการและนักการเมือง
70. ตาชั่ง แสดงถึงความเป็นธรรม การยึดถือความถูกต้อง ไม่เอนเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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งู เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน/การกระทำที่ไม่ถูกต้อง
30. การวิ่งราวทรัพย์ เป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ทำให้ผู้อื่นต้อง
เดือดร้อน
33. การทุจริตคอร์รัปชัน โดยคนที่มีอำนาจ เช่น การรับสินบน กินใต้โต๊ะ
และเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น
การกระทำเยี่ยงโจร
37. นักการเมืองที่โกงกินบ้านเมือง ไม่คำนึงถึงส่วนรวม
เอาแต่หาประโยชน์ให้ตนเอง
38. การให้สินบนเจ้าหน้าที่ เป็นการทุจริตแบบหนึ่ง
เราต้องมีความรับผิดชอบ ทำผิดแล้วต้องกล้ายอมรับผิด
51. รัฐบาลที่ไม่มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส จะไม่ยอมให้ประชาชน
ตรวจสอบและตั้งคำถามในการบริหารงาน
55. การซิกแซก ไม่ตรงไปตรงมา ใช้กลวิธีหลบเลี่ยง เช่น
ขายหุ้นเพื่อเลี่ยงการเสียภาษี
59. การติดสินบนเจ้าหน้าที่ จ่ายเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
บางอย่างให้ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
62. เสียงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ นักการเมืองที่ละเลยเสียงของ
ประชาชน ไม่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
68. การใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง
77. การให้และรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ตอบแทน
เช่น การให้สินบนเพื่อให้ตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
92. การฉ้อโกง ปลอมแปลง ต้มตุ๋น หลอกลวงให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
93. คนโกง ต้องได้รับโทษในสิ่งที่ตนทำ เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
96. ปัญหาการทุจริตโกงกินทำให้ประชาชนเดือดร้อน จนมีเรื่องร้องทุกข์
เป็นจำนวนมาก  
98. คอร์รัปชัน คือ การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้อง
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ผลของการคอร์รัปชัน 1

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสร้างความเสียหาย
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่ารู้จัก มาเฟียหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร
และนักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่า “มาเฟีย”
3. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา มาเฟียตลาดนัด ให้นักเรียนอ่านและ
ตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้
ข. ถ้านักเรียนเป็นลุงหวังจะทำอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
ค. นักเรียนคิดว่า ทำไมพ่อค้าแม่ค้าจึงยอมจำนนต่อพวกมาเฟียเหล่านี้
ง. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ นักเรียนคิดว่าจะทำ
อะไรได้บ้าง
จ. นักเรียนอยากให้ตอบจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
4. นำเสนอผลงาน
5. ครูแจกชุดภาพต้านคอร์รัปชัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองให้
เวลา 5 นาที โดยใช้แนวคำถามระดมสมองจากแนวคำถามสำหรับครู
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6. ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพ “มุมมองของเราต่อการคอร์รัปชัน”
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสอนผลงาน พร้อมอธิบายเหตุผลในการวาดภาพ
8. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนเลือกภาพที่ชื่นชอบมากที่สุด 1-2 ภาพ
ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างเพื่อเผยแพร่ให้เว็บไซต์ www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240

คำถามสำหรับครู

1. นักเรียนเห็นอะไรในภาพ
2. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ในภาพ
3. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพมีผลดีผลเสียต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง
4. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพมีผลดีผลเสียต่อประเทศอย่างไรบ้าง
5. นักเรียนคิดว่าวิธีการใดที่จะสามารถทำให้บ้านเมืองมีการคอร์รัปชันน้อยลงได้

สื่อการเรียนการสอน

1. กรณีศึกษา มาเฟียตลาดนัด
2. ชุดภาพต้านคอร์รัปชัน จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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กรณีศึกษา
มาเฟียตลาดนัด
ลุงหวังเป็นพ่อค้าหาบเร่ขายผลไม้ ทุกวันลุงหวังจะนำผลไม้ใส่รถเข็นและเข็นไปขาย
ตามที่ต่างๆ ซึ่งรายได้จากการขายผลไม้พออยู่พอกินไปได้ในแต่ละวัน ครอบครัวลุงหวังมี
ภรรยา และลูกอีก 3 คน ภรรยาของ ลุงหวังเคยทำงานในโรงงานทอผ้า แต่หลังจากล้ม
ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจที่ได้รับผลมาจากการทำงานในโรงงานทอผ้า ภรรยาจึงต้อง
ออกจากงานมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ทำให้ลุงหวังต้องรับผิดชอบดูแลภรรยาที่ล้มป่วยและ
ลูกๆ ต้องหารายได้ซึ่งลุงหวังเป็นคนหารายได้หลักทางเดียวของครอบครัว ครอบครัวของ
ลุงจึงมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เมื่อใกล้ถึงเวลาเปิดเทอมของโรงเรียน ลูกๆ มัก
เข้ามาถามว่า “ครอบครัวเราพอจะมีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนหรือเปล่า” นั่นเป็นคำถามที่
แทงใจและสะเทือนใจสำหรับคนเป็นพ่ออย่างยิ่ง ลุงหวังพยายามทุกวิถีทางเพื่อหารายได้
มาเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสียลูกๆ เพราะต้องการให้ลูกได้เรียนจบสูงๆ เพื่อในอนาคตจะ
ได้ไม่ต้องมาลำบากอย่างตนเองและภรรยา ลุงยอมทนเหนื่อยที่จะเข็นรถขายผลไม้ไป
ไกลๆ เพื่อขายให้หมดเร็วๆ แล้วถ้าขายหมดเร็วก็จะรีบกลับมาเติมผลไม้ที่บ้านอีกรอบ เพื่อ
นำไปขายอีกครั้งหนึ่ง
อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของลุงหวังที่ทำอาชีพหาบเร่ขายของเหมือนกันแนะนำลุงหวังว่า
วันเสาร์และอาทิตย์มีสถานที่ที่สามารถขายของได้เงินเป็นกอบเป็นกำ นั่นคือ ตลาดนัด
วั น หยุ ด ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ย อดฮิ ต ของวั ย รุ่น มีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่า ง
ประเทศมาเดินเล่นจับจ่ายซื้อของ เมื่อได้ยินเช่นนั้นลุงหวังจึงหมายมั่นปั้นมือที่จะเข้าไป
ขายผลไม้ที่ตลาดนัด เพื่อหารายได้ให้มากเป็นพิเศษจะได้นำมาเป็นค่าเล่าเรียนของลูกๆ
อย่างไรก็ตาม หนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันแรกที่ลุงหวัง
ตั้งใจจะไปขายผลไม้ที่ตลาดนัด ทุกคนในครอบครัวตื่นตั้งแต่เช้ามาช่วยกันคนละไม้คนละ
มือปอกผลไม้และเตรียมใส่รถเข็นให้ลุงหวัง พร้อมทั้งปอกเตรียมไว้สำหรับเพิ่มเติมหาก
ขายหมดเร็ว แล้วลุงหวังก็เข็นรถขายผลไม้คู่ใจไปตลาดนัด แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อ
ลุงหวังเข็นรถผลไม้มาถึงตลาดนัดได้ไม่นานกำลังจะเริ่มขายของ อยู่ดีๆมีกลุ่มชายฉกรรจ์
ชุดดำประมาณ 4-5 คน เดินตรงเข้ามาหาลุงหวังและตะคอกถามว่า “ลุงเข้ามาขายของ
ในนี้จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยหรือยัง” ทำให้ลุงหวังงงและไม่เข้าใจว่าเขาพูดเรื่องอะไร
ลุงหวังจึงถามว่า “จ่ายอะไรกัน ต้องจ่ายด้วยหรือ ปกติไปขายที่ไหนก็ไม่ต้องจ่ายเลย”
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กลุ่ ม ชายฉกรรจ์ จึ ง ขู่ ลุ ง หวั ง ว่ า ต้ อ งจ่ า ยค่ า คุ้ ม ครองไม่ เช่ น นั้ น ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เข้ า มาขายใน
ตลาดนัดแห่งนี้ ลุงหวังไม่เข้าใจและไม่ยอมจ่าย เพราะเงินที่พวกนั้นให้จ่ายสูงมากถึงวันละ
300 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับคนขายผลไม้หาบเร่อย่างลุงหวัง อีกอย่าง
ตลาดนัดเป็นของทางราชการ ถ้าหากจะต้องจ่ายเงินก็ควรจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้
รับผิดชอบของตลาด เมื่อลุงหวังไม่ยอมจ่ายและยืนยันจะขายของในนี้จึงถูกกลุ่มชาย
ฉกรรจ์ทำลายรถเข็นและผลไม้ที่เตรียมมาจนเสียหายและโดนไล่ออกมาจากตลาด
ขณะที่ลุงหวังกำลังเก็บของที่เสียหายและเข็นรถกลับบ้านอยู่นั้น พวกพ่อค้าแม่ค้า
ที่ขายของอยู่ในตลาดนัดได้เข้ามาช่วยและพูดคุย และได้บอกกับลุงหวังว่า “ทำไมไม่
ยอมจ่ายให้พวกเขาไป จ่ายๆ ไปเถอะ จะได้จบเรื่อง” ลุงหวังจึงตอบว่า “พวกเขาไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ ไม่มีสิทธิมาเก็บเงินพวกเรานะ ทำไมไม่มีใครมาจัดการกับคนเหล่านี้ ตำรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาดไม่ทำอะไรเลยหรือ” พวกแม่ค้าจึงอธิบายให้ลุงหวังเข้าใจว่า ไอ้
พวกคนเหล่านี้ก็เป็นแค่ลูกสมุนที่คอยเก็บเงินจากพวกเรา แล้วเอาไปส่งให้ผู้มีอิทธิพล
พวกคนมีสี นักการเมืองใหญ่ๆ โตๆ เอาไปแบ่งกันเป็นทอดๆ ในอดีตเคยมีคนไปแจ้งความ
กับตำรวจแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป พวกพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทำใจ และยอมจ่ายเงินไป
เพื่อจะได้เข้ามาขายของ เพราะมันก็คุ้มค่ากับรายได้
เมื่อกลับถึงบ้านลุงหวังได้ปรึกษากับภรรยาและครอบครัว แล้วตกลงกันว่าจะยอม
จ่ายเงินให้กับพวกแก๊งมาเฟียในตลาดนัด เพราะ มีคนมาเดินซื้อของจำนวนมาก และ
คุ้มค่ากับเงินที่จะได้จากการขายผลไม้ ลุงหวังระลึกอยู่ในใจเสมอว่าเป็นเพราะเรียนมา
น้อย ไม่รู้เรื่องกฎหมาย รู้เพียงแต่ทำอย่างไรก็ได้ให้สามารถเข้ามาขายของในตลาดนัด
เพื่อให้ได้เงินเยอะๆ เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว และส่งเสียลูกๆ ให้ได้เรียนหนังสือ
แม้ว่าลุงหวังจะรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมก็ตาม แต่ก็ต้องจำยอมต่อวงจรทุจริตเหล่านี้ต่อไป  
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ชุดภาพต้านคอร์รัปชัน
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ผลของการคอร์รัปชัน 2

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสร้างความ
เสียหายแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามคาบเรียนที่แล้ว
2. ครูให้นักเรียนดูภาพปริศนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่า ภาพนี้สื่อถึงเรื่องอะไรบ้าง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งเรื่องสมมติขึ้นมา 1 เรื่อง จากรูปภาพโดย
เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่นั้นจะต้องสอดคล้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อนำมาแสดงบทบาทสมมติ
4. ให้เวลาแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงประมาณ 5-10 นาที
5. เริ่มการแสดงบทบาทสมมติ
6. หลังจากที่ทุกกลุ่มแสดงเสร็จแล้วให้ครูถามทีละกลุ่มโดยสามารถใช้คำถาม
ตามแนวคำถามสำหรับครู
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คำถามสำหรับครู

1. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าว (ตามโครงเรื่องของแต่ละกลุ่ม) มีผลกระทบ
ต่อนักเรียนและครอบครัวหรือไม่อย่างไร
2. นักเรียนคิดว่าหากเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในประเทศไทยจะมีผลอย่างไรต่อ
คนไทยและประเทศไทย

สื่อการเรียนการสอน
ภาพปริศนา

เวลาเรียน 1 คาบ
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ภาพปริศนา
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เกม โป้งไอ้หยา
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนยืนล้อมวงเป็นวงกลม แล้วอธิบายกติกาดังนี้
ก. หากผู้นำเกมทำมือเป็น ท่าปืน ชี้ไปที่ใครแล้วพูดคำว่า “โป้ง” คนๆ นั้น
จะต้องทำท่าเจ็บปวดเหมือนถูกยิงพร้อมกับพูดคำว่า   “โอ๊ย”
ข. ส่วนคนที่ยืนอยู่ด้านข้างขวาและซ้ายของผู้ถูกโป้งจะต้องยกมือสองข้างขึ้น
ทำท่าตกใจพร้อมกับพูดคำว่า “ไอ้หยา” ทันที  ทั้ง 2 คน
2. จากนั้น ผู้ที่ถูกโป้งร้อง “โอ๊ย” หลังทำท่าเจ็บปวดเสร็จ ต้องลุกขึ้นเป็น
คนทำมือเป็นท่าปืน ชี้ไปที่ใครอีกคนแล้วพูดคำว่า “โป้ง” แล้วเกมจะดำเนิน
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับความสนุก

เพิ่มคำสั่งจาก  “โป้ง...ไอ๊หยา” เช่น
• “เรือ...บึ๊ดจ้ำบึ๊ด” ครูชี้ไปที่ใครแล้วพูดคำว่า “เรือ” คนๆ นั้น
จะต้องทำมือเป็น “หัวเรือ” ส่วนคนที่ยืนอยู่ด้านข้างขวาและซ้ายของ
ผู้เป็นหัวเรือ  จะต้องทำท่าทาง พายเรือ พร้อมกับพูดคำว่า “บึ๊ดจ้ำ		
		 บึ๊ดๆๆๆๆๆ” ทันที ทั้ง 2 คน
• “ช้าง...แปร๊น-แปร๊น” ครูชี้ไปที่ใครแล้วพูดคำว่า “ช้าง” คนๆ นั้น
จะต้องทำมือเป็น “งวงช้าง” ส่วนคนที่ยืนอยู่ด้านข้างขวาและซ้ายของผู้เป็น
งวงช้าง จะต้องยกมือทั้งสองข้างขขึ้นทำท่าทางเหมือน “หูช้าง”
กำลังโบกไปมา พร้อมกับพูดคำว่า “แปร๊นๆๆๆๆๆ”
ทันที  ทั้ง 2 คน
ออกคำสั่งให้มีทั้ง 3 คำสั่งใน 1 เกมการเล่น
โดยผู้เล่นอยากจะเลือกสั่งเพื่อน
ด้วยคำสั่งแบบไหนก็ได้
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

176

ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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ขอขอบคุณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางทยา ทีปสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์  ปลัดกรุงเทพมหานคร
นางนินนาท ชลิตานนท์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตร
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
คุณหญิงอัมพร มีศุข
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำ
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ
นายวีระศักดิ์ ขุขันธิน
นายชาญชัย พิณทุเสน

นายอานันท์ ปันยารชุน
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
นายมีชัย วีระไวทยะ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นายภิญโญ ทองชัย
ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายกรุงเทพมหานคร)
นายกฤษฎา สุขสงวน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
นายอุดมศักดิ์ นาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  
นางอธิภัทร สายนาค  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
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คณะกรรมการดำเนินการ
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
ดร. พิมพ์รำไพ พันธ์วิชาติกุล
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวสตพร มุทาพร
นางสาวแก้วตา เยือกเย็น

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
นพ.มล. ทยา กิติยากร
นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ
นางจิตราภา หิมะทองคำ
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
นายวันชัย วงศ์มีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประกอบหลักสูตร
นายสันติ แต้พานิช
นายบรรจง เวียงพล
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
นายรักชาติ แจ่มจันทร์

นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นายคณิศร ทับทิม
นายวรเทพ รัตนอัมพวัลย์ และชมรมกีตาร์ไทย
นางสาวอรอนงค์ ทองรอด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อรณรงค์และการประชาสัมพันธ์
นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์
นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ
นายสันติ แต้พานิช

ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการเรียนการสอน
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
นายบรรจง เวียงพล
นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นายทศพล รุ่งผลสถิต

นางสาวเสาวนีย์ วงศ์จินดา
นายนิพนธ์ เลิศพิริยกมล
นายพายัพ แก้วเกร็ด

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
นางทิชา ณ นคร
นางศีลดา รังสิกรรพุม
นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว

ภาพประกอบ
เรณู ปัญญาดี
นายปัฎฐวัจน์ เฟื้องเพ็ชร
นายฐิติภัทร มงคลชู
นางสาวสิริมา สุวรรณไตรภพ

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)
นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์
นางสาวสมัญญา สุทธิกาญจน์

สื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
บทละคร แสบจิ๋วป่วนหัวใจ อนุเคราะห์โดย นางศกุนกานต์ เวชชาชีวะ
เพลง ทำดีได้ดี อนุเคราะห์โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเรื่อง แม่เภา อนุเคราะห์โดย นายประภาส ชลศรานนท์
วีดิทัศน์ ตอน มิสเตอร์บีน อนุเคราะห์โดย บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
วีดิทัศน์ ตอน เด็กหอ อนุเคราะห์โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
วีดิทัศน์ ตอน ชีวิตพอเพียง อนุเคราะห์โดย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
วีดิทัศน์ ตอน ผู้รับส่งนักเรียนประจำทาง อนุเคราะห์โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
วีดิทัศน์ ตอน เดี่ยวไมโครโฟน อนุเคราะห์โดย นายอุดม แต้พานิช และนายสันติ แต้พานิช

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
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นายคณิศร ทับทิม
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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