โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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 เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวน
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
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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

การเป็ น อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง คื อ การดำเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ความพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเอง
และผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม

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

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกงและเพลงเด็กรุ่นใหม่
เด็กชาติเจริญกับเด็กชาติล่มจม พร้อมสมุดทำมือ
วิเคราะห์ข่าวประจำวัน
ขบวนการลอกบันลือโลก
ลด ละ เลิก ฟุ่มเฟือย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวิตคือละคร
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7

ซุปตาร์
คนเยอะเรื่องแยะ
แนะนำบทละคร (อินกับนา 1)
ภูมิหลังตัวละคร (อินกับนา 2)
สมมติว่าฉันเป็น (อินกับนา 3)
การแสดงละครสั้น (อินกับนา 4)
การแสดงละครสั้น (อินกับนา 5)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โรคโลกร้อน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
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โลก (หมุนรอบตัว) ร้อน
โลกร้อน เราร้อน
โลกป่วย
ผจญภัยวันหยุด
ต้นไม้ทำอะไรได้บ้าง

31
37
40
51
55

62
63
66
69
71
73
76

83
88
93
97
99

กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

1 คนคิด 60 ล้านคนทำ
ใบแจ้งหนี้
วิธีการประหยัดไฟฟ้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้แพ้หรือผู้ชนะ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

การแข่งขันคือสร้างสรรค์หรือทำลาย
แข่งอะไรนี่
เก้าอี้ดนตรี
การแข่งขันที่ขาวสะอาด
การแข่งขันวิ่งที่เป็นธรรมหรือไม่
การแข่งขันเพื่อชัยชนะ
อุทาหรณ์การแข่งขัน
กราวกีฬา

ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7

รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
รู้จักฉัน รู้จักเธอ
สินบน
ตัดสินใจ
ห้องลับ
เพชรสีเลือด
ทอล์ก

102
105
110

118
122
124
127
130
132
138
142

151
156
158
165
170
173
178
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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 สามารถสร้างความรู้สึกประทับใจและกระตุ้นให้
ผู้ฟังคิดไปตามเนื้อเพลง
เพลงในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเพลงที่ออกแบบโดย
เฉพาะสำหรับวัยรุ่น นอกจากบทเพลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีการเรียนการสอน
ในหลักสูตรแล้ว ยังมีทำนองที่ไพเราะทันสมัย และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สามารถร้อง
ตามหรือออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ คณะผูจ้ ดั ทำหลักสูตรได้
เตรียมเพลงที่บันทึกในแผ่นซีดีสำหรับใช้ประกอบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

ชุดสาระห้าประการ

• โตไปไม่โกง
• โตไปไม่โกง (Instrumental)
• เด็กรุ่นใหม่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวิตคือละคร
• ตาอินกับตานา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โรคโลกร้อน
• โลกป่วย โดย ปาน ธนพร
• ขอบคุณต้นไม้
• เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้แพ้หรือผู้ชนะ
• กราวกีฬา
• ผู้ชนะ

ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
• อย่านึกว่าไม่รู้
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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
กิจกรรมเพลง 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

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าความดี 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบชุ ด
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติของนักเรียน
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบชุดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป
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1

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
และเพลงเด็กรุ่นใหม่

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก   ทำความเข้าใจ และสามารถจดจำสาระทั้ง 5 สาระ ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิด
ชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม พร้อมให้นักเรียนจดเนื้อร้องและสอน
นักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง
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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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2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงและเปลี่ยนคำว่า “คดโกง”และ“โกง” ในเพลง
เป็นคำอื่น ซึ่งครูจะเลือกนักเรียนจากการที่ครูชี้นิ้วไปที่กลุ่มไหน
กลุ่มที่ถูกชี้ต้องเปลี่ยนจากคำว่า “คดโกง”และ“โกง” เป็นคำอื่นแทน  เช่น
“เป็นคนดี เราจะไม่ขโมย” “คนแกล้งเพื่อน เขาเป็นคนไม่ดี” เป็นต้น
พร้อมแสดงท่าประกอบเพลงในท่อนนั้น โดยห้ามมีคำและท่าซ้ำกัน
3. ครูแนะนำ และอธิบายสาระในแต่ละข้อ ว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  5 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนระดมสมองหรือพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นคำถามที่ครูตั้งไว้ให้
ชุดคำถาม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาทั้ง 5 สาระ เช่น
ก. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไรให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมหรือคนที่ไม่รับผิดชอบเป็นอย่างไรให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
ค. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมหรือคนที่ไม่มีความเป็นธรรมเป็นอย่างไรให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
ง. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมหรือคนที่ไม่พอเพียงเป็นอย่างไรให้นักเรียน
ยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
จ. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมหรือคนที่ไม่มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไรให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
4. ให้นักเรียนอภิปรายแล้วออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
5. ครูแนะนำเพลง “เด็กรุ่นใหม่” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
6. แจกใบงาน “เด็กรุ่นใหม่” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไปพร้อมกับ
การเติมคำในช่องว่าง ครูเปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง
33

เด็กรุ่นใหม่
ความรับผิดชอบ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เท่านั้นหรือ
เด็กๆ อย่างพวกเรา มั่นใจว่าคำตอบ นั้นคือ ……( ไม่ใช่ )
ความรับผิดชอบ เป็นเรื่องของพวกเรา
เรารับผิดชอบ ในเรื่องเยอะแยะไป
รับผิดชอบต่อหน้าที่ รับว่ามีสิ่งที่ต้องทำ
รับผิดชอบต่อการกระทำ ที่ทำลงไป
รู้หน้าที่ต้องทำอะไร รู้แล้วรับผิดชอบสุดใจ
เพราะเด็กรุ่นใหม่ เอ้า บอกดังๆ ออกไป ( เอ้า บอกดังๆ อีกที )
“พวกเราเด็กไทย เป็นคนรับผิดชอบ”
ทั้งที่โรงเรียน ทั้งที่บ้าน ที่อื่นทั่วไป
พวกเราทำได้ ทุกคนภาคภูมิใจ เราเด็กไทย (พวกเราเด็กรุ่นใหม่ )
ถ้าพลั้งเผลอผิด เราไม่โทษใคร
ก็ยอมรับผิดชอบ แล้วรีบแก้ไข
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ใบงาน
เพลง เด็กรุ่นใหม่
ความรับผิดชอบ เป็นเรื่องของ....................หรือ
เด็กๆ อย่าง...................มั่นใจว่าคำตอบ นั้นคือ …............…
..................... เป็นเรื่องของพวกเรา
เรารับผิดชอบ ในเรื่อง.......................ไป
รับผิดชอบต่อ.................. รับว่ามีสิ่งที่ต้องทำ
.......................ต่อการกระทำ ที่ทำลงไป
รู้หน้าที่ต้องทำอะไร ....................รับผิดชอบสุดใจ
เพราะ................ เอ้า บอกดังๆ ออกไป ( เอ้า บอกดังๆ อีกที )
“พวกเราเด็กไทย เป็นคน..................”
ทั้งที่โรงเรียน .........................ที่อื่นทั่วไป
พวกเรา................. ทุกคนภาคภูมิใจ เราเด็กไทย (พวกเราเด็กรุ่นใหม่ )
ถ้าพลั้งเผลอผิด เรา............................
ก็ยอม............................ แล้วรีบแก้ไข
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7. จากนัน้ ครูสรุปในเนือ้ เพลงให้นกั เรียนฟังว่า เด็กรุน่ ใหม่ตอ้ งมีความรับผิดชอบ
8. ครูถามเด็กว่าในเนื้อเพลงมีคำว่ารับผิดชอบกี่คำ พร้อมทั้งตั้งคำถาม
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสาระของเนื้อเพลงโดยให้นักเรียนระดมสมองในแต่ละกลุ่ม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ก. นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองอย่างไร
ข. นักเรียนรับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างไร
ค. นักเรียนรับผิดชอบต่อโรงเรียนอย่างไร
ง. นักเรียนรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร
จ. นักเรียนรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร
9. ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
10. ครูแนะนำ เว็บไซต์ “โตไปไม่โกง” (www.growinggood.org) และ
เฟซบุ๊กโดยให้นักเรียนที่มีเฟซบุ๊กกดถูกใจ (Like) หน้าเฟซบุ๊กของโตไปไม่โกง
เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรโตไปไม่โกง

สื่อการเรียนการสอน

1. เพลง โตไปไม่โกง  และ เพลง เด็กรุ่นใหม่
2. ใบงาน เพลง เด็กรุ่นใหม่

เวลาเรียน 1 คาบ
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2

เด็กชาติเจริญกับเด็กชาติล่มจม
พร้อมสมุดทำมือ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ
ผ่านทางบทแพลงและกิจกรรม
2. เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้สาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  
และสามารถนำมาบันทึก กิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทบทวนเพลง “โตไปไม่โกง” และเพลงเด็กรุ่นใหม่  
พร้อมทั้งเน้นย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นให้ครูแบ่งว่า
กลุ่มหนึ่งเป็นเด็กชาติเจริญและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กชาติล่มจม
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันระหว่างเด็กชาติเจริญและเด็กชาติล่มจม
โดยให้วิ่งออกมาเขียนเด็กชาติเจริญต้องทำอย่างไรหรือเด็กชาติล่มจมต้องทำ
อย่างไรเขียนคนละ 1 ข้อ และห้ามเขียนซ้ำกัน ให้เวลาในการออกมาเขียน
ทั้งหมด 3 นาที แล้วมาดูกันว่ากลุ่มใดเขียนได้มากที่สุด
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลหน้าห้องเรียนว่าเด็กชาติเจริญ
เป็นอย่างไรและเด็กชาติล่มจมเป็นอย่างไร  
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. ให้นักเรียนระดมสมองในประเด็น “อีก 25 ปี ข้างหน้าจะทำอะไรให้
ชาติเจริญ” พร้อมกับจดบันทึกลงในสมุดโตไปไม่โกง  และออกมานำเสนอ
หน้าห้องเรียน
9. ครูบอกให้นักเรียนทุกกลุ่มใช้สมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ในการบันทึก
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  ในทุกคาบ

สื่อการเรียนการสอน

เพลงโตไปไม่โกง และ เพลงเด็กรุ่นใหม่

เวลาเรียน 1 คาบ

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

พระมหาวุฒิชัย วชิรเม
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3

วิเคราะห์ข่าวประจำวัน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตจากชีวิตจริงและสามารถนำมาเป็นบทเรียน
ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้
2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการกระทำซื่อสัตย์สุจริตและไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ส่งผลต่อผู้กระทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่า ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ลงข่าว
หน้า 1 ประเภทไหนมากที่สุด
3. ครูแจกกรณีศึกษา ข่าวประจำวัน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถาม
ต่อไปนี้
ก. ในแต่ละข่าว นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง เพราะอะไร และสะท้อนอะไรบ้าง
ข. ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในแต่ละข่าว และผลที่เกิดขึ้นตามมาน่าจะมีอะไรบ้าง
ค. นักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับข่าวข้างต้นบ้างหรือไม่ อย่างไรบ้าง
4. นำเสนอผลงาน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำประสบการณ์ข้างต้นทำเป็นสกู๊ปข่าวลงในสมุด
โตไปไม่โกง
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6. นำเสนอผลงาน
7. ครูสรุปกิจกรรม การกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความไม่ซื่อสัตย์
สุจริตจากชีวิตจริงในข่าวประจำวันสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิต
ของนักเรียนได้ เพราะการกระทำใดนั้นจะส่งผลกระทบถึงผู้อื่นด้วย การกระทำ
ที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วย
ความดี ซึ่งอาจจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนทำความดีต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

1. กรณีศึกษา ข่าวประจำวัน จำนวน 5 เรื่อง
2. ตัวอย่างสกู๊ปข่าว

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
น่าเชิดชู ม.3 เก็บเงินได้
น่าเชิดชู ม.3 เก็บเงินได้ 7 หมื่น โร่ตามหาเจ้าของ
สังคมไทยยังไม่สิ้นคนดี ม.3 ร.ร.ดังเมืองเชียงราย เก็บเงินสดตกกลางถนนได้
7 หมื่น ไม่คิดอยากได้นำส่ง ตร.ตามหาเจ้าของ ยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี... สังคมไทยยัง
ไม่สิ้นคนดี เหตุการณ์นักเรียนซื่อสัตย์รายนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 24 ส.ค.
นายพีรพัฒน์ เภสัชนิพัฒน์กุล อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อ.เมือง จ.เชียงราย นำกระเป๋าผ้าสีดำ ภายในมีธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท รวมมูลค่า
70,000 บาท มอบให้กับ ร.ต.อ.สันติ ศิริสำราญ ร้อยเวร สภ.อ.เมืองเชียงราย เพื่อติดตาม
ส่งคืนเจ้าของ หลังจากเก็บได้ขณะกลับจากเรียนพิเศษ
นายพีรพัฒน์ กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 20 ส.ค. ขับรถกลับจาก
เรียนพิเศษไปตามถนนเจ็ดยอด เมื่อถึงบริเวณหน้าวัดเจ็ดยอดพบกระเป๋าใบดังกล่าว ตกอยู่
กลางถนนจึงเก็บเอาไว้ จนถึงบ้านเปิดดูพบเงินสดจำนวน 70,000 บาท จึงแจ้งผู้ปกครอง
และปรึ ก ษากั บ ครู ฝ่ า ยปกครองของโรงเรียน จากนั้น ได้นำเงินมามอบให้ตำรวจเพื่อ
ส่งคืนเจ้าของต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผกก.สภ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า ขอชมเชยนาย
พีรพัฒน์ ซึ่งเก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บเงินไว้และลงบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน เรื่องนี้ ถือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนในการทำความดี มีจิตสำนึกดี ซึ่งจะได้รายงาน
ให้ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์
ผบก.ภ.จว.เชียงราย ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน
ขอแจ้งไปยังเจ้าของเงินหากรู้ตัวให้นำหลักฐานมาติดต่อขอรับคืนได้ที่ ร.ต.อ.สันติ ร้อยเวร
สภ.เมืองเชียงราย เจ้าของคดีในวันเวลาราชการ
ที่มา : http://www.thairath.co.th/
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
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กรณีศึกษา
เด็กหญิงวัย 12 น้ำใจงาม
เด็กหญิงวัย 12 น้ำใจงามเก็บเงินแสนคืนเจ้าของ
เด็กหญิงวัย 12 น้ำใจงาม เก็บเงิน 1.4 แสนคืนเจ้าของ เผยหลังเจอเงินถูกวิน
จยย.ฉก พร้อมยื่นให้ 6 หมื่นค่าปิดปากแต่บอกปัด ก่อนโทรแจ้งตำรวจตามคืน เจ้าของ
เงินสุดปลื้มตบรางวัล 5 พัน ตายายเผยชีวิตหลานสุดรันทด แม่ทิ้งตั้งแต่ลืมตาดูโลก ซ้ำไม่
เคยเหลียวแล
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท ผกก.
สน.บึงกุ่ม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
สน.บึงกุ่ม ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่ ด.ญ.สุพรรณิการ์ ทองสา
หรือน้องแพรว อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.5/1 โรงเรียนคลองกุ่ม ภายหลังจากเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม ที่ผ่านมา น้องแพรวพบเงินจำนวน 1.4 แสนบาท ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร
หลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.ซึ่งเงินจำนวน
ดังกล่าวได้ส่งมอบคืนให้ น.ส.ศิริพร มหาโคตร อายุ 25 ปี เจ้าของเงินที่พักอยู่ในหมู่บ้าน
เอื้ออาทร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
น้องแพรว กล่าวว่า พักอาศัยอยู่ที่แฟลต 31 หมู่บ้านเอื้ออาทร กับบิดามารดาและ
น้องอีก 3 คน โดยมารดามีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก ส่วนบิดามีอาชีพขับรถให้เจ้านาย และ
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 พฤษภาคม เดินออกไปซื้อก๋วยจั๊บ ขากลับระหว่างเดินผ่านหน้าแฟลต
25 พบเงินตกอยู่ที่พื้นถนนในลักษณะมัดไว้ จึงหยิบขึ้นมาดูก็พบเงินจำนวนมาก และขณะ
นั้นมีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเดินเข้ามาถามว่า “มีอะไร” จึงบอกไปว่า พบเงินจำนวน
ดังกล่าว จากนั้นได้หยิบเงินแล้วบอกว่า “จะแบ่งให้คนละครึ่ง” พร้อมทั้งส่งเงินให้ 6 หมื่น
บาท แต่บอกไปว่าไม่เอา เพราะไม่ใช่เงินของตน หลังจากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
คนดังกล่าวได้นำเงินทั้งหมดไป ตนจึงเดินกลับเข้าบ้านแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้
มารดาฟัง มารดาบอกว่า “ดีแล้ว เพราะไม่ใช่เงินของเรา” หลังจากนั้นมารดาโทรศัพท์ไป
บอกตำรวจ
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“ตำรวจถามหนูว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เอาเงินไปหน้าตาเป็นยังไง หนูก็บอกจน
ตำรวจตามไปเจอและเอาเงินคืนมาได้ทั้งหมด ที่หนูไม่เอา เพราะแม่สอนไว้ว่าให้ซื่อสัตย์
อย่าเอาของของคนอื่น และก่อนหน้านี้ตำรวจเพิ่งมาอบรมคนในหมู่บ้านเรื่องยาเสพติด
หนูจำได้ว่าตำรวจที่มาอบรมสอนเอาไว้ว่า ไม่ให้เอาของของคนอื่น หนูจึงตัดสินใจไม่เอา
แล้วนำมาคืนเจ้าของ” น้องแพรว กล่าวด้วยสีหน้าเปื้อนรอยยิ้ม
ด้าน น.ส.ศิริพร เจ้าของเงิน กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ
16.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แฟนขับรถยนต์มาจอดที่หน้าแฟลต 25 เพื่อนำ
เงินมาให้ 1.4 แสนบาท สำหรับไปใช้หนี้ที่ยืมพี่สาวมา จึงนำเงินใส่กระเป๋าสะพายไว้แล้ว
เดินอ้อมไปเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อหยิบรองเท้า คาดว่าเงินน่าจะหล่นช่วงนั้น เนื่องจาก
ซิปกระเป๋าสะพายแตก แต่ไม่รู้ตัว หลังจากนั้นขึ้นรถแฟนออกไปข้างนอก เมื่อกลับมา
อีกครั้งในเวลาประมาณ 18.00 น. จึงรู้ตัวว่าเงินทั้งหมดหายไป
“ฉันคิดว่าเงินที่หายไปคงไม่ได้คืนแน่ แต่เมื่อน้องแพรวเก็บได้แล้วนำมาคืน ฉันดีใจ
มาก และดีใจที่ยังมีคนดี มีเด็กดีอย่างน้องแพรวอยู่ในสังคม ฉันจะไม่มีวันลืมน้องแพรว
เลย” น.ส.ศิริพร กล่าวด้วยสีหน้าตื้นตันใจ พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลเป็นสินน้ำใจให้น้อง
แพรวเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
พ.ต.อ.อำนาจ กล่ า วว่ า วั น เกิ ดเหตุ น.ส.ศิริพร เข้ามาแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนว่าทำเงินจำนวน 1.4 แสนบาทหายไป จึงได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการติดตาม
สืบหาจนกระทั่งมารดาของน้องแพรวโทรศัพท์มาแจ้งว่า บุตรสาวพบเงินจำนวนดังกล่าว
แต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเอาเงินไปแล้ว จึงสั่งให้ฝ่ายสืบสวนไปสืบหาที่วินรถ
จักรยานยนต์รับจ้างจนกระทั่งพบตัว และยอมคืนเงินทั้งหมดให้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
สน.บึงกุ่มเพิ่งไปอบรมเด็กๆ ในหมู่บ้านเอื้ออาทร ตนยังจำได้ว่าน้องแพรวสนใจและนั่งฟัง
อยู่แถวหน้าตลอด เรื่องนี้ถ้าน้องแพรวยอมแบ่งเงินกับวินรถรับจ้าง ตำรวจอาจจะตาม
หาเงินคืนเจ้าของไม่ได้ แต่เมื่อเรื่องร้ายกลายเป็นดี ทาง สน.บึงกุ่มจะทำหนังสือชมเชยไป
ยังโรงเรียนคลองกุ่ม และสำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่อบรมนักเรียนได้ดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่
เยาวชน
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ผู้สื่อข่าวถามว่าจะดำเนินคดีกับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในข้อหาใดหรือไม่
พ.ต.อ.อำนาจ กล่าวว่า ยังไม่มกี ารดำเนินคดีกบั ใคร เพราะเมือ่ ตำรวจไปถึงวินจักรยานยนต์
รับจ้าง คนที่เก็บเงินไว้ก็รีบคืนเงินทั้งหมดให้ตำรวจในทันที
นางสมรักษ์ นาคโสภณ อายุ 40 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นยายของของน้องแพรว กล่าวว่า
เมื่อช่วงวัยรุ่นมารดาของน้องแพรวได้ตั้งครรภ์ก่อนจะให้กำเนิดน้องแพรว และหลังจาก
เลิกกับแฟนได้ทิ้งน้องแพรวให้ตนกับสามีเลี้ยงดูโดยไม่เคยติดต่อหรือมาดูแลบุตรสาวเลย
แต่ตนเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆ และให้เรียกตนกับสามีว่าพ่อแม่ และตลอดเวลาที่เลี้ยงดูน้อง
แพรวมา ตนและสามีพยายามสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ให้เอาของของคนอื่น ไม่ให้ลักเล็ก
ขโมยน้อยหรือหยิบฉวยของใคร ส่วนฐานะทางบ้านก็ปานกลาง พอมีกินมีใช้ ไม่มีหนี้สิน
และถึงแม้ฐานะทางบ้านจะไม่ร่ำรวย แต่ไม่เคยคดโกงทำเรื่องทุจริต ที่ผ่านมาทำแต่เรื่องดี
ประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด
“ฉันดีใจและภูมิใจในตัวน้องแพรวที่เป็นเด็กดี วันที่น้องแพรวมาบอกว่าเก็บเงินได้ก็
ยังไม่เชื่อ แต่พอยืนยันว่าเก็บได้จริงๆ ตอนนั้นนึกว่าเป็นเงินปลอม น้องแพรวก็เลยเอาไป
ให้วินรถมอเตอร์ไซค์ดู คนแรกจะแบ่งเงินให้ จากนั้นก็มีวินมอเตอร์ไซค์อีกคนเข้ามาแย่ง
เงินจากมือน้องแพรวไป พอกลับถึงบ้านน้องแพรวก็เล่าให้ฟัง เลยไปคุยกับพวกเพื่อนบ้าน
จนเจ้าของเงินรู้เรื่อง และมาขอให้น้องแพรวช่วยไปให้ข้อมูลต่อตำรวจเพื่อตามเอาเงินคืน
เพราะจริงๆ แล้วน้องแพรวตั้งใจว่าจะเอาเงินที่เก็บได้มาให้แม่เอาไปแจ้งตำรวจตามหา
เจ้าของ” นางสมรักษ์ กล่าว
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ที่มา : http://www.andamanguide.com/thailand_news/news_1_1449.html
สืบค้นเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
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กรณีศึกษา
รวบนักเรืยน
ตร.ร้อยเอ็ด รวบตัวนักเรียน ขโมยโน้ตบุ๊ก พร้อมของกลางหลายรายการรับสารภาพ
นำของไปขาย เพื่อซื้อแอร์การ์ด ตร.ควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.ต.สุภาพ หารี สารวัตรปราบปราม สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจาก ครู
ฝ่ายปกครอง โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ได้จับตัวนักเรียนที่แอบมาขโมยของใน
ห้ อ งเรี ย นไปถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ พบครู กำลั ง สอบเด็ ก นั ก เรี ย นหญิ ง คนหนึ่ ง ทราบชื่ อ ภาย
หลัง ด.ญ.เอ นามสมมติ อายุ 15 ปี นั่งร้องไห้อยู่บนโต๊ะ พบโน้ตบุ๊ก ยี่ห้อเอเซอร์ สีดำ 1
เครื่อง กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ โซนี่ 1 เครื่อง โทรศัพท์ยี่ห้อโนเกีย สีน้ำตาล 1 เครื่อง เงินสด
อีก 100 บาท ทั้งหมดเป็นของกลาง ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่า เด็กนักเรียนทำกิจกรรม
ไม่มีคุณครูอยู่บนห้อง จากการสอบถาม ด.ญ.เอ ทราบว่า พ่อแม่ไปทำงานที่ กทม.อาศัย
อยู่กับลุงที่โรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ไม่ได้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรี
ศึกษาแห่งนี้ เดินทางเข้ามาหาเพื่อน แต่พบกระเป๋าโน้ตบุ๊กต่างๆ ขโมยเพื่อที่จะไปขายนำ
เงินไปซื้อแอร์การ์ด เพื่อใส่เล่นกับโน้ตบุ๊กที่บ้าน ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาว่า
ลักทรัพย์ ควบคุมตัวส่งตัว ร.ต.ท.ดุลยธนู หมื่นพรม พนักงานสอบสวน เพื่อควบคุมตัว
ดำเนินคดีต่อไป
ที่มา : http://www.innnews.co.th/ตร-ร้อยเอ็ดรวบตัวนักเรียนขโมยโน้ตบุ๊ก--245878_06.html
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
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รวบแล้ว 2 เยาวชน
รวบแล้ว 2 เยาวชนแต่งเครื่องแบบนักเรียนขโมย จยย.
ชลบุรี 9 ธ.ค.- พ.ต.ต.ปารุต สามารถ สว.สส.สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำตำรวจชุด
สืบสวนสอบสวน พร้อมหลักฐานภาพวงจรปิดขอความร่วมมือจากสถาบันแต่ละแห่งช่วย
ตรวจสอบลักษณะของนักเรียนชาย 2 คน แต่งเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบนักเรียน
ปกติ ช่วงสายวันนี้ (9 ธ.ค.) หลังจากนายเพชร ศรีเทียม อายุ 41 ปี และ น.ส.วิมล
ศรีเทียม อายุ 37 ปี ภรรยา นำภาพกล้องวงจรปิดเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจให้
ตามหานักเรียน 2 คน ร่วมกันขโมยรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กขย 921 ชลบุรี เมื่อคืน
วันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนำมาฝากไว้ร้านสาธิตลิซซิ่ง 700 ไร่ ม.3 ต.สัตหีบ เพราะต้อง
เดินทางไปต่างจังหวัด ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอ
สัตหีบ จึงเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวเพื่อยืนยันอีกครั้ง และนำตัวนักเรียนทั้งสอง
อายุ 15 ปี ชั้น ม.3 มาสอบปากคำ โดยรับสารภาพว่าขโมยรถจักรยานยนต์มาในวัน
เกิดเหตุ เนื่องจากถูกรุ่นพี่สถาบันเดียวกันบังคับให้ทำ ซึ่งรุ่นพี่หลบหนีไปแล้ว เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากผู้ก่อ
เหตุทั้งสองเป็นเยาวชน.-สำนักข่าวไทยอัพเดตเมื่อ 2009-12-09 17:05:41
ที่มา : http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=295576&ch=lc1
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
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กรณีศึกษา
สลด 3 โจ๋
สลด 3 โจ๋ดื่มเบียร์ติดลม ขโมยตู้เงินบริจาครพ.
หดหู่ 3 นักเรียนประถม กับมัธยม วางแผนขโมยตู้บริจาคของโรงพยาบาลละแม
ตำรวจสกัดจับได้ทันควัน สารภาพนั่งดื่มเบียร์ติดลม แต่เงินหมด จึงวางแผนบุกเข้าไป
ขโมยเอาเงินมาซื้อกินกันต่อ
เหตุหดหู่ใจครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 00.15 น. วันที่ 9 ม.ค 55 ร.ต.ต.วิรัตน์
ฤทธิอา ร้อยเวรสายตรวจรถยนต์ สภ.ละแม ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่า ที่โรงพยาบาล
ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เหตุมีคนร้ายขโมยเอาตู้รับบริจาคของโรงพยาบาลหลบหนีขึ้นรถ
จักรยานยนต์หลบหนีไป จึงพร้อมด้วย พ.ต.ท.สุรินทร์ ชูศรี รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.วรพล
ปานรัตน์ รอง ผกก. สส. และ พ.ต.ท.อภิชาติ เจียพานิช สวป. นำกำลังไปตรวจสอบที่
โรงพยาบาลละแม พบว่าบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ที่นั่งพักคนไข้ และญาติๆ ซึ่งตู้รับบริจาค
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลละแมวางอยู่บนโต๊ะได้หายไป
สอบสวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบว่า ได้มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นจำนวน 3 คน ฉวย
โอกาสตอนเจ้าหน้าที่เผลอ ขโมยเอาตู้บริจาค ซึ่งเป็นตู้พลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยม วิ่งไปนั่ง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว โดยวัยรุ่น 2 คน ไว้ผมเกรียนแบบทรง
นักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวิทยุให้ตำรวจสายตรวจ และตำรวจตามป้อมยามต่างๆ
ในพื้นที่ ออกตรวจสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี จากนั้นอีก
15 นาที ตำรวจได้พบวัยรุ่น 3 คน กำลังซ้อนจักรยานยนต์อยู่บนถนนสายละแม – เขามด
หมู่ 2 ต.ละแม อ.ละแม ห่างจากโรงพยาบาลราว 2 กม. ตำรวจจึงสกัดให้หยุดและเรียก
ตรวจสอบ แต่วัยรุ่นทั้ง 3 คนอ้างว่าไม่รู้เรื่อง กำลังจะเดินทางกลับบ้าน ตำรวจจึงขอตรวจ
ค้นในกระเป๋าสะพายที่อยู่ในตัวของวัยรุ่นคนหนึ่ง พบมีเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 100
บาท ฉบับละ 20 บาท และเหรียญ 1 บาท เหรียญ 10 บาท จำนวนมาก อยู่ในกระเป๋า
สะพายดังกล่าว จากนั้นได้นำตัวไปสอบสวนที่ป้อมตรวจตู้ยามทุ่งสวรรค์ ริมถนนสาย
เอเชีย 41

48

โดยเด็กวัยรุ่นทั้ง 3 คน ให้การยอมรับว่า ได้ร่วมกันลักตู้บริจาคมาจากโรงพยาบาล
ละแม จากนั้นหลบหนีเข้าไปในสวนปาล์มแล้วทุบตู้จนแตก ล้วงเอาเงินทั้งหมดใส่กระเป๋า
สะพาย และโยนตู้รับบริจาคทิ้งไว้ในสวนปาล์ม จากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาจาก
สวนปาล์ ม เพื่ อ จะนำเงิ น ไปซื้ อ เหล้ า เบี ย ร์ กิ น กั น ต่ อ แต่ ม าพบตำรวจและถู ก จั บ กุ ม ได้
ดังกล่าว เจ้าหน้าจึงพาวัยรุ่นทั้ง 3 คน ไปเอาของกลางตู้บริจาค พบว่าถูกทุบจนแตก
โยนทิ้งไว้ใต้โคนต้นปาล์ม ริมถนนสาย ละแม–เขามด ดังกล่าว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนวัยรุ่นทั้ง 3 คน ทราบชื่อ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 14 ปี เรียนชั้น ม. 3 โรงเรียน
แห่งหนึ่ง และนายซี (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยทั้ง 3 คน ให้การ
รับสารภาพว่า ในช่วงหัวค่ำได้พากันซ้อนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีฟ้า
ทะเบียน ขพธ-11 สุราษฎร์ธานี ไปซื้อเบียร์มา 1 ขวด มานั่งดื่มกินกันที่ชายทะเล หลัง
นั่งยกขวดเบียร์กินกันได้ไม่นาน เบียร์หมด แต่อยากกินต่ออีกเพราะกำลังตึงๆ แต่ไม่มีเงิน
ซื้อ นายซี (นามสมมติ) นึกขึ้นมาได้ว่าเคยไปที่โรงพยาบาลละแม ที่อยู่ห่างจากปากน้ำ
หลังสวน ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเงินอยู่ในตู้รับบริจาคจำนวนมาก และไม่มียามเฝ้า
จึงได้ร่วมกันวางแผนทำทีไปพบแพทย์ โดยให้ ด.ช.เอ (นามสมมติ) เอามือขยี้ตาทั้ง 2 ข้าง
ให้แดงแล้วอ้างว่าตาอักเสบ ระหว่างกำลังให้หมอตรวจตาและรอยาแก้อักเสบอยู่นั้น ได้ให้
นายซี (นามสมมติ) คอยจังหวะอยู่ด้านนอก เมื่อเห็นปลอดคนจึงฉวยโอกาสยกตู้บริจาค
วิ่งไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ ด.ช.บี(นามสมมติ) สตาร์ตเครื่องรออยู่ จากนั้น ด.ช.เอ
ที่หมอตรวจตาและให้ยากลับมากิน ได้เดินตามไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนทั้ง
2 คน ติดเครื่องรออยู่แล้ว รีบขับหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
วัยรุ่นทั้ง 3 คน ให้การอีกว่า หลังจากได้กล่องบริจาคแล้ว ได้ไปที่สวนปาล์ม ทุบตู้
บริจาคเอาเงินที่มีอยู่จำนวน 2,044.25 บาท ใส่กระเป๋าสะพาย แล้วพากันซ้อนท้ายรถ
จักรยานยนต์ออกมาเพื่อไปซื้อเหล้าเบียร์ มากินกันต่อ แต่ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลออกมาเห็นเข้าพอดี จึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจ และออกสกัดจับกุมได้ดังกล่าว
ที่มา : http://m.thairath.co.th/content/region/229141
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
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ตัวอย่างสกู๊ปข่าว
เด็กพันธุ์ใหม่ ใส่ใจจิตอาสา
ขบวนการวันพุธ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนช่วย
เก็บขยะและทำความสะอาดโรงเรียนก่อน
กลับบ้าน เพราะเห็นว่าการช่วยเหลือเป็น
สิ่งที่ดีและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน อีกทั้ง
เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยพวก
เขาทำจิตอาสามาตลอดระยะเวลา 3 ปี
เต็ ม ที่ ไ ด้ ม าศึ ก ษาเล่ า เรี ย นที่ นี้ พวกเขา
บอกอี ก ว่ า รู้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้
โรงเรียนดูสะอาดเรียบร้อย...
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4

ขบวนการลอกบันลือโลก

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และ
กระทำอย่างรับผิดชอบ ผ่านภาพการ์ตูน   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนดูชุดภาพ “ขบวนการลอก”
3. เมื่อนักเรียนดูชุดภาพ “ขบวนการลอก” ครูให้นักเรียนระดมสมอง
ในประเด็นดังต่อไปนี้
ก. เกิดอะไรขึ้นในภาพนี้
ข. ในภาพประกอบไปด้วยคนทั้งหมด 5 คน ให้นักเรียนวิเคราะห์และ
อภิปรายว่าคนในภาพแต่ละคนกระทำอะไรที่ผิดบ้างที่นอกเหนือไปจาก
กระทำผิดกฏระเบียบของโรงเรียน และเพราะเหตุใดถึงผิด
ค. การกระทำของขบวนการลอกส่งผลกระทบต่อใครบ้าง เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนมีวิธีจัดการและป้องกันปัญหานี้อย่างไร
4. ให้นักเรียนนำประเด็นที่ผ่านการระดมสมอง มานำเสนอหน้าห้องเรียน
5. ครูให้นักเรียนดูภาพประกอบกิจกรรม (ภาพเด็กนักเรียนขณะสอบ)
และครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรกับภาพนี้ หากต้องใช้วิธีนี้แก้ปัญหา
ขบวนการลอก
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ภาพ : เด็กนักเรียนนั่งสอบ
(ที่มา : http://fwmail.teenee.com/etc/36781.html
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555)

6. ให้นักเรียนดูภาพประกอบกิจกรรม (ภาพม้าลำปาง) และครูพูดคุยกับ
นักเรียนถึงประเด็น การที่ม้าถูกปิดตาเพื่อบังคับให้สายตามองไปข้างหน้า
เพียงอย่างเดียว แล้วถ้าหากเปรียบเทียบกับคน คือนักเรียน หากถูกบังคับให้ทำ
ดังภาพประกอบจะรู้สึกอย่างไร เมื่อถูกกระทำเหมือนไม่มีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ปัญหา
ต่างๆ เกิดมาจากขบวนการลอกข้อสอบ ความไม่ซื่อสัตย์ ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อื่น สุดท้ายก็เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของตัวเราเอง  
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ภาพ :  ม้าลำปาง
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/akom/2010/02/09/entry-1
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555)

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพขบวนการลอก จำนวน 3 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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ภาพขบวนการลอก
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5

ลด ละ เลิก ฟุ่มเฟือย

สาระ

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าของสิ่งใดจำเป็นและของฟุ่มเฟือยที่ต้องลด ละ เลิก
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
และชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนเขียนรายการค่าใช่จ่ายที่ใช้ทั้งสัปดาห์ของสมาชิกทั้งหมด
ในกลุ่ม เขียนให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 5 นาที
3. จากนั้นให้นักเรียนคำนวนยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมเป็นเงินเท่าไร
4. ให้นักเรียนจำแนกว่ารายการค่าใช้จ่ายไหนที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายไหนไม่จำเป็น
จากนั้นให้นักเรียนคิดยอดรวมของค่าใช้จ่ายจำเป็นว่ามียอดเท่าไร และ
ยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย และอภิปรายว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเหตุใด
จึงเห็นว่าจำเป็น และค่าใช่จ่ายฟุ่มเฟือยเหตุใดจึงเห็นว่าฟุ่มเฟือย
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
6. ครูสรุปว่าค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่จำเป็นต้องเสีย
หากเราลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้จะสามารถประหยัดเงิน และนำไปใช้ประโยชน์
ได้อีกเยอะ
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7. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ ตอน ลด ละ เลิก แล้วตั้งคำถามให้นักเรียน
ในกลุ่มระดมสมองในประเด็นดังนี้
ก. นักเรียนได้อะไรจากวีดิทัศน์บ้าง
ข. นักเรียนเห็นอะไรในวีดิทัศน์ที่แสดงถึงความฟุ่มเฟือย แล้วถ้าฟุ่มเฟือยจะเกิด
ผลกระทบอย่างไร
ค.ในวีดิทัศน์ ประโยคที่ว่า “ถ้าการได้มาของคุณต้องแลกกับความสมดุลของ
ทุกคนในครอบครัวแล้วมันยังคุ้มอยู่ไหม” นักเรียนเข้าใจประโยคนี้ว่าอย่างไร
จงอธิบายในทัศนะของนักเรียน
ง. นักเรียนบอกวิธีการ ลด ละ เลิกฟุ่มเฟือย ทำไมต้องลด ละ เลิก
และถ้าไม่ลด ละ เลิก จะเป็นอย่างไร
8. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ใช้คุ้มเท่ากับไม่ฟุ่มเฟือย และถามนักเรียนเข้าใจ
คำว่า ใช้คุ้ม เท่ากับ ไม่ฟุ่มเฟือย

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน ลด ละ เลิก และวีดิทัศน์ ตอน ใช้คุ้มเท่ากับไม่ฟุ่มเฟือย

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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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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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม จีบ...ตัวแอล
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานของสมอง
ในการควบคุมนิ้วมือทั้งสองข้าง ให้ทุกคนชูมือทั้งสองข้าง สูงระดับอก และ
ทำท่าตามดังนี้
• ให้ชูนิ้วมือขวาอยู่ในท่า “จีบมือ” (ปลายนิ้วหัวแม่โป้งและปลายนิ้วชี้แตะกัน)
• ให้ชูนิ้วมือซ้ายอยู่ในท่า ตัวแอล “L” (กำนิ้วกลางนางและนิ้วก้อยไว้
ปล่อยให้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่โป้งกางออก)
2. ครูออกคำสั่งให้นักเรียนทำตามคำสั่งทันทีโดยไม่ให้รู้ตัว เช่น
• ขวาจีบ ซ้ายแอล
• ซ้ายจีบ ขวาแอล
3. ความเพิ่มความเร็วในการออกคำสั่งให้นักเรียนทำท่าสลับไปมา

เคล็ดลับความสนุก
ไปด้วย
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หาเพลงจังหวะสนุกๆ  มาร้องประกอบการทำมือ “ จีบ...ตัวแอล ” เข้าจังหวะ

ชีวิตคือละคร
“โลกคือโรงละคร” ดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
แปลจากคำประพันธ์ของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ นักประพันธ์ชาวอังกฤษที่ว่า
“ทั้งโลกเปรียบเหมือนโรงละครใหญ่ ชายหญิงไซร้เปรียบตัวละครนั่น
ต้องมียามเข้าออกอยู่เหมือนกัน คนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานา...”
เมื่อโลกเปรียบเสมือนโรงละครและชีวิตมนุษย์เปรียบเสมือนการเล่นละครแล้ว
การเรียนรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับโลกและการใช้ชีวิตจึงสามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านละครเพื่อ
การเรียนรู้ เพราะละครเป็นโลกเสมือนจริงที่ช่วยถ่ายทอดบทเรียน ความคิดความเชื่อ
และประสบการณ์ของบุคคล  
การใช้ละครเพื่อการเรียนรู้จึงช่วยถ่ายทอดความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
และการให้คุณค่าของมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม
ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนจะได้ชมละคร เล่น
ละคร และวิเคราะห์บทละคร เพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระ
ของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็น
ธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยที่คุณค่า
ความดีเหล่านี้จะปรากฏเป็นพฤติกรรมและบทบาทของตัวละคร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับตัวละครอื่นๆ ตามเงื่อนไขบริบทของละคร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความ
ขัดแย้งเชิงคุณธรรม อารมณ์และความรู้สึก และการตัดสินใจของตัวละครผ่านสถานการณ์
ต่างๆ ในละคร โดยจะมีการถกเถียงอภิปรายเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาระ
ของหลักสูตร และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกคุณค่าความดีดังกล่าว
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ซุปตาร์

คนเยอะ
เรื่องแยะ

ชีวิตคือละคร

แนะนำบทละคร
(อินกับนา 1)

การแสดง
ละครสั้น
(อินกับนา 5)
การแสดง
ละครสั้น
(อินกับนา 4)

สมมติว่า
ฉันเป็น
(อินกับนา 3)

ภูมิหลัง
ตัวละคร
(อินกับนา 2)
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1

ซุปตาร์

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถคิดวิเคาระห์ความสำคัญของ
คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มนึกถึงตัวละครที่เคยรู้จักจากละคร ภาพยนตร์ หรือ
นิยาย โดยให้เลือกตัวละครที่ชอบ 1 คน และที่ไม่ชอบ 1 คน พร้อมทั้งให้เหตุผล
3. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่าตัวละครทั้งที่ชอบและไม่ชอบให้เพื่อนภายใน
กลุ่มฟัง แล้วจดบันทึกเป็นความเห็นของกลุ่ม โดยตัวละครอาจแตกต่างหรือ
เหมือนกันก็ได้
4. แต่ละกลุ่มนำเสนอตัวละคร
5. ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครโดยให้เชื่อมโยงกับ 5 สาระ
ว่าตัวละครที่นักเรียนเลือกมามีหรือไม่มีคุณค่าความดี 5 สาระ อย่างไรบ้าง
โดยแต่ละกลุ่มอาจจะเลือก 1-2 ตัวละคร แล้วแต่ความเหมาะสมของเวลา
การนำเสนอ

เวลาเรียน 1 คาบ
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2

คนเยอะเรื่องแยะ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต

วัตถุประสงค์

เพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต และฝึกการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอ่านเรื่อง ลุงมหา ให้นักเรียนฟัง แล้วเลือกนักเรียนมาสาธิตบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียน
2. ครูถามนักเรียนว่าคิดอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้
ก. การที่มหาตั้งใจจะนำเงินที่เก็บได้ไปเป็นกองทุนผิดหรือไม่  
ข. นักเรียนเห็นด้วยกับกรรมการที่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
การนำเงินมาตั้งเป็นกองทุน เพราะอะไร
ค. ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ตกลงใจว่าจะนำเงินที่เก็บด้วยกันไปตั้งกองทุน
นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ มีอะไรที่ประชาธิปไตยตัดสินได้
อะไรที่ตัดสินไม่ได้
ง. นักเรียนคิดว่าถ้าจำนวนเงินที่เก็บได้ เป็น 100 บาท และ 10 ล้านบาท
จะทำให้พฤติกรรมของคนมีความแตกต่างหรือไม่

สื่อการเรียนการสอน
กรณีศึกษา

เวลาเรียน 1 คาบ
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เรื่อง ลุงมหา
ลุงมหาเป็นคนเรียบร้อย บุคลิกเป็นคนธรรมะธรรโม เป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวบ้าน อยู่มาวันหนึ่ง ลุงมหากำลังเดินกลับบ้าน ระหว่างทางลุงเจอถุงสี
น้ำตาลตกอยู่ที่พื้น จึงเก็บขึ้นมาดู พบว่าเป็นเงินสดธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท
จำนวนทัง้ หมดหนึง่ ล้านบาทถ้วน ลุงมหาเก็บเงินไว้กบั ตัว และรอว่าถ้ามีคนทำหาย
น่าจะมาตามหา แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึง 7 วัน ก็ไม่มีใครมาติดตามหรือสอบถาม
เงินที่หายไป
ลุงมหาจึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาตั้งเป็นกองทุนชาวบ้าน เพื่อให้คนที่
ต้องการเงินมากู้ยืมแล้วนำมาคืนภายหลังพร้อมดอกเบี้ย ลุงมหาตั้งใจว่าเงินนี้จะ
ได้ใช้เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
ลุงมหาจึงเล่าเรื่องที่เก็บเงินได้และนำความคิดนี้ไปปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชน กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับลุงมหา แต่มีบางคนยืนยันว่าเงินดังกล่าว
ไม่ใช่ของเรา แทนที่จะนำมาใช้เอง เราต้องนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือ
พยายามตามหาเจ้าของ       

ประเด็นจริยธรรมและแนวทางสรุป

แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการนำเงินของผู้อื่นมา
เป็นสิ่งที่ผิด ไม่ควรทำ นักเรียนกลุ่มนี้จะมีความเห็นว่า “มหาไม่ควรทำเช่นนั้น เพราะการ
นำเงินของผู้อื่นมาใช้ผิดกฎหมาย เท่ากับเป็นขโมย”
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในกลุม่ นีจ้ ะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำ
เป็นหรือผลประโยชน์สว่ นตัว เข้าใจความหวังดีของมหา โดยจะมีความเห็นว่า “เมือ่ ไม่มเี จ้าของ
ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็เราก็รอเจ้าของมารับคืนหลายวันแล้ว” หรือ “เราไม่ได้นำเงินไปใช้สว่ นตัว
แต่นำมาทำประโยชน์ นำมาให้เพื่อส่วนรวม”
กลุ่มที่ 3 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะเข้าใจ
ถึงความหวังดีของมหา แต่จะคำนึงถึงเจ้าของเงินและผลระยะยาวว่า “ถึงแม้มหาจะหวังดี
และเป็นเรื่องที่ดี แต่การนำเงินของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของๆ เรามาใช้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากเจ้า
ของรูห้ รือนัน่ เป็นเงินของเรา เราก็คงจะอยากได้คนื ดังนัน้ หากไม่มใี ครมารับคืนก็ควรนำเงิน
ไปให้ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของต่อไป”
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หากยังมีเวลาให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาดังนี้ แล้วอภิปราย
กรณีศึกษา 1
      ชายคนหนึ่งชื่อว่าสมชาย มีอาชีพเก็บของเก่าขาย ฐานะค่อนข้าง
ยากจนต้องส่งเสียลูก 4 คนที่กำลังเรียนหนังสือ ส่วนภรรยาก็ไม่สามารถ
ทำงานได้ เพราะป่วยและกำลังรักษาตัว สมชายเก็บเงินได้จำนวน 1 ล้าน
บาท เหมือนในละคร แล้วเก็บมาเป็นของตนเอง
คำถาม
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ข้างต้น  

กรณีศึกษา 2
      นักเรียนชั้นม.2 คนหนึ่งชื่อว่าแบงค์ เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาและเป็น
นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน แบงค์กำลังอยากได้รองเท้าฟุตบอลคู่ใหม่ที่มี
คุณภาพดีกว่าเดิม แต่คุณแม่บอกว่าคู่เก่ายังใช้ได้อยู่ จึงยังไม่ซื้อให้ วันหนึ่ง
แบงค์ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม และพบว่าในตู้มีเงินค้างอยู่จำนวน 8,000 บาท
แบงค์คิดว่าวันนี้ เราช่างโชคดีจริงๆ
คำถาม
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ข้างต้น
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3

แนะนำบทละคร (อินกับนา 1)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำบทละคร “อินกับนา” ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบ
การเรียนรู้เพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมต่อกิจกรรมละคร

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านเรื่องตาอินกับตานา
หรือไม่ หากเคยได้ยิน เรื่องราวเป็นอย่างไร แล้วให้นักเรียนอ่านเรื่อง
2. เมื่ออ่านแล้วถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร มีความเห็นว่าใครผิดใครถูก
เพราะอะไร วิธีตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดควรจะเป็นอย่างไร ทำไมตาอินกับตานาจึง
ต้องไปหาตาอยู่เพื่อตัดสิน ทำไมตาอินกับตานายอมรับการตัดสินของตาอยู่
3. เมื่ออภิปรายแล้ว ครูแจ้งนักเรียนว่าจะให้นักเรียนเล่นละคร “อินกับนา”
ยุคใหม่ แล้วให้นักเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่มแล้วแจกบทละครให้นักเรียนทุกกลุ่ม
เพื่อศึกษาบทละคร และมอบความรับผิดชอบเพื่อฝึกการอ่านบทและเตรียมตัว
ดำเนินกิจกรรมการละครเรื่อง “อินกับนา 2555” ดังนี้
กลุ่มที่ 1
อิน
กลุ่มที่ 2
นา
กลุ่มที่ 3
ชาวประมง ชาวบ้าน
กลุ่มที่ 4
บรรยาย และอยู่
กลุ่มที่ 5
เสียง ดนตรี และร้องเพลงประกอบการแสดง
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4. ขณะที่อ่านให้นักเรียนปรึกษาภายในกลุ่มว่าต้องการให้ตัวละครที่ตนเอง
รับผิดชอบมีลักษณะอย่างไร ได้แก่ เพศ บุคลิก นิสัยใจคอ ท่าทาง น้ำเสียง
ที่ประกอบเป็นตัวตนของตัวละครตามที่นักเรียนต้องการ ส่วนกลุ่มที่รับผิดชอบ
การบรรยายนั้น ให้ช่วยกันสร้างสรรค์น้ำเสียง และอาจแบ่งความรับผิดชอบ
การอ่านภายในกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่รับผิดชอบด้านเสียงและดนตรี ให้สร้างสรรค์
ว่าจะใช้เสียงประกอบละครอย่างไร อาจเป็นเสียงจากร่างกาย
(เช่น ตบมือ ผิวปาก เดาะลิ้น ตบเข่า ฯลฯ) เสียงจากอุปกรณ์ หรือร้องเพลง
โดยออกแบบเสียงและเพลงที่ใช้ว่าเป็นเพลงอะไร นำมาร้องในลักษณะไหน
โดยศึกษาและนำมาใช้ตามที่กำหนดไว้ในบทละคร    
5. เมื่อนักเรียนได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแนะนำตัวละคร
และสาธิตตัวอย่างในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วครูให้นักเรียนกลับไป
ศึกษาบทละคร

สื่อการเรียนการสอน

1. สรุปย่อ ตาอินกับตานา
2. บทละคร อินกับนา      

เวลาเรียน 2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางสรุป

ความยุติธรรมสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเอารัดเอาเปรียบใช้เล่ห์กล
เพื่อเอาเปรียบผู้อื่น เป็นสาเหตุสำคัญของความไม่เป็นธรรม ควรทำอย่างไรให้ไม่มีการ
เอาเปรียบรังแกกันอย่างไม่เป็นธรรม ในขณะที่ผู้ที่ถูกเอาเปรียบก็ควรจะมีปากเสียง รักษา
สิทธิ ต่อสู้เพื่อไม่ให้ถูกรังแก    

สรุปย่อ ตาอินกับตานา

ตาอินและตานาเป็นเพื่อนสนิทกัน และตกลงที่จะช่วยกันไปหาปลาและนำมา
แบ่งกันกิน ตาอินไปหาได้ปลาตัวโตมาหนึ่งตัว ส่วนตานาหาปลาทั้งวันกลับไม่ได้ปลาสักตัว
เมื่อกลับมาถึงบ้านตาอินบอกว่าจะเอาปลาส่วนหัว เพราะเป็นคนหามาได้ แต่ตานาไม่ยอม
เพราะไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ต่างก็ไม่ยอมและโต้เถียงกัน ตาอยู่เดินผ่านมาจึงเข้ามาช่วย
ตัดสินแบ่งปลาให้ได้กันทุกคนรวมทั้งตาอยู่ด้วย จากนั้นตาอยู่ใช้มีดตัดปลาออกเป็นสาม
ส่วน คือ ส่วนหัวปลาและหางปลาล้วนๆ เหลือส่วนกลางไว้เต็มทั้งตัว เสร็จแล้วตาอยู่ก็รีบ
หยิบส่วนกลางไป และบอกว่าอีกสองส่วนให้แบ่งกันเอง

สรุปและเรียบเรียงจาก

- สอนอ่านบทที่ 143 ใน แบบเรียนเร็ว สำหรับเรียนหนังสือไทย
เล่ม 1 พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(ครั้งดำรงพระยศ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ)
พิมพ์ครั้งแรก ร.ศ. 108
-  หนังสือนิทาน ตาอิน-ตานา แต่งโดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2544   

68

4

ภูมิหลังตัวละคร (อินกับนา 2)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนจินตนาการถึงเหตุปัจจัยและผลกระทบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ
ของตัวละครใน “อินกับนา”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกตัวละครดังนี้
• อิน
• นา
• อยู่
• ชาวบ้าน
• ชาวประมง
3. ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนเขียนประวัติของตัวละครจากความเข้าใจ
พฤติกรรมของตัวละครในบทละคร ดังนี้
ก. ชื่อตัวละคร อายุ อุปนิสัย การทำงาน ลักษณะภายนอกทั่วไป
ข. ประวัติความเป็นมา ญาติพี่น้อง การเลี้ยงดู ความชอบ ความเกลียด  
ประสบการณ์ที่จดจำ คติประจำใจ ฯลฯ (ตามจินตนาการของนักเรียน)
ค. ตัวอย่างพฤติกรรมบางเรื่องที่สะท้อนลักษณะนิสัยของตัวละคร
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4. ให้สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันอ่าน แล้วหาข้อสรุปของกลุ่มออกมาเป็น
ภูมิหลังของตัวละครของกลุ่ม ช่วยกันวาดรูปตัวละครโดยให้อาสาสมัคร 1 คน
ในกลุ่มนอนบนกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อร่างเป็นตัวแบบ
5. แต่ละกลุ่มนำเสนอตัวละคร

สื่อการเรียนการสอน

1. บทละคร อินกับนา
2. กระดาษฟลิปชาร์ต

เวลาเรียน 1 คาบ
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5

สมมติว่าฉันเป็น (อินกับนา 3)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองสวมบทบาทสมมุติเป็นตัวละครใน “อินกับนา”  และ
วิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อมีตัวละครเข้าไปเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. เริ่มบทเรียนและอุ่นเครื่องด้วยการให้นักเรียนแสดงท่าทางตามอารมณ์ที่
ผู้สอนบอก เช่น โกรธ ดีใจ เยาะเย้ย อารมณ์เสีย อยากได้ เป็นต้น
2. ให้นักเรียนจับกลุ่มเดิมที่ทำภูมิหลังเลือกตัวแทนกลุ่มขึ้นมา แล้วให้สมาชิกคนอื่น
ในกลุ่มช่วยกันแต่งตัว และออกแบบท่าทางให้ตัวแทนกลุ่ม มีบุคลิกตรงตาม
ที่ทำภูมิหลังไว้
3. ให้ตัวแทนกลุ่ม (อาจมีจำนวนมากกว่า 1 คน) แสดงท่าทาง และ พูดแนะนำตัว
ด้วยท่าทางบุคลิกตัวละครนั้นๆ
4. เมื่อนำเสนอแล้วให้สมมติสถานการณ์ว่ากำลังเกิดปัญหาน้ำท่วม
(หรือสถานการณ์อื่นๆ) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ
โดยมีตัวละครของแต่ละกลุ่มเป็นตัวหลักในการแสดงว่าเผชิญกับเหตุการณ์
อย่างไร โดยแสดงให้เห็นว่าคิดอย่างไร กระทำอย่างไร กำหนดโจทย์ดังนี้
ใคร – กำหนดตัวละครในฉาก
ทำอะไร – กำหนดการกระทำของตัวละคร
ที่ไหน – กำหนดสถานที่
โดยให้มีบทพูดรวมไม่เกิน 3 ประโยค และมีข้อกำหนดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการแสดง
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5. ให้แต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงบทบาทสมมติแล้วนำเสนอผลงาน
6. ครูกระตุ้นให้แลกเปลี่ยนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจะนำไปสู่
เหตุการณ์อะไรต่อไปได้บ้าง และนักเรียนมีความเห็นต่อการกระทำของ
ตัวละครอย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

อุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า เป็นต้น โดยครูอาจเตรียมไว้ให้
หรือให้นักเรียนใช้สิ่งของที่มีอยู่ประกอบการแสดง

เวลาเรียน 1 คาบ
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6

การแสดงละครสั้น (อินกับนา 4)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ความสำคัญของ
คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จับฉลากเลือกฉากที่แสดงดังนี้
• กลุ่มที่ 1
ฉากที่ 1 ความกลมเกลียวของคนหาปลา
• กลุ่มที่ 2
ฉากที่ 2 รอยร้าวระหว่างเพื่อน
• กลุ่มที่ 3
ฉากที่ 3 ส่วนแบ่งที่ไม่ลงตัว
2. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาบทของกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการซ้อมอ่านบท โดยให้สมาชิก
ของกลุ่มสวมบทบาท ฝึกอ่านบทละครและบทบรรยายโดยใช้น้ำเสียง สีหน้า
ท่าทาง และอารมณ์ และมีเสียงประกอบ โดยสลับกันอ่านต่อเนื่องกันไป
และตั้งคำถามท้ายฉากเพื่อถามเพื่อนนักเรียนจำนวน 10 ข้อ
โดยห้ามบอกคำตอบเพราะจะมีการแข่งขันในวันแสดง  
3. เมื่อฝึกอ่านบทแล้ว ให้แต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ละครฉากของตนเอง
โดยให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แล้วคัดเลือกนักแสดงของกลุ่ม
ผู้บรรยาย ฝ่ายเสียง ฝ่ายอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และฉาก
แล้วเตรียมการแสดงในครั้งต่อไป
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4. เมื่อถึงวันแสดง ให้แต่ละกลุ่มแสดงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฉากที่ 1 จนถึง
ฉากที่ 3 เมื่อการแสดงจบลง ให้แต่ละกลุ่มถามคำถามเพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่น
กลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดให้ได้รับรางวัลผู้ชมดีเด่น (ครูอาจเตรียมของ
รางวัล)
5. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่า ละคร 1 เรื่อง ที่จบลงไปนั้น มีตัวละครใด
กระทำอะไร ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และเห็นว่าถูกต้อง
และมีตัวละครใด กระทำอะไรที่นักเรียนเห็นว่าไม่ถูกต้อง

สื่อการเรียนการสอน

1. บทละคร อินกับนา
2. อุปกรณ์การแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉาก

เวลาเรียน 2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางสรุป

นอกจากประเด็นความเป็นธรรม (การแบ่งปลา) และการใช้เล่ห์เหลี่ยมของตาอยู่
รวมทั้งการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (ระเบิดปลา) ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในบทละคร
ครูควรตั้งประเด็นคำถามชวนคิดในบทละคร “อินกับนา” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น
• นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระทำของอยู่ซึ่งเป็นผู้ตัดสินส่วนแบ่งให้แก่
อินและนา อยู่กระทำถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร ในเมื่ออินกับนาก็เป็น
ผู้กระทำผิด
• ถ้านักเรียนต้องเป็นผู้ตัดสินกรณีนี้ อย่างไรจึงเรียกว่ามีความเป็นธรรมสำหรับ
ทุกฝ่าย (ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อชาวประมงคนอื่นๆ
และต่อสิ่งแวดล้อมด้วย)
• หากอินกับนาเป็นชาวประมงยากจน นักเรียนจะเห็นใจเขาต่อกรณีนี้หรือไม่
เพราะอะไร
• การเอาส่วนแบ่งไปแจกชาวบ้านด้วย จะช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ เพราะอะไร
• ถ้ามีตัวละครอีกหนึ่งตัว คือจ่าเฉย และสมมติว่าจ่าเฉยรู้เรื่องที่เกิดขึ้น แต่ไม่
ทำอะไร เพราะจ่าเฉยคิดว่าถ้าจับอินกับนาไป ก็จะทำให้ครอบครัวของอินกับนา
ลำบาก อีกทั้งจ่าเฉยก็เห็นว่า ต่อไปก็มีปลาที่เกิดใหม่ อย่าทำผิดอีกเป็นครั้งที่
สองก็แล้วกัน นักเรียนคิดอย่างไรกับความคิดและการกระทำของจ่าเฉย
จ่าเฉยควรทำอย่างไร  
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7

การแสดงละครสั้น (อินกับนา 5)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ความสำคัญของ
คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. คัดเลือกนักแสดงและผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ โดยครูคัดเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมกับตัวละครที่นักเรียนกำหนดบทบาทและภูมิหลังไว้ก่อนหน้านี้
• ผู้กำกับการแสดง 1 คน (ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูและกำกับการทำงาน
ของเพื่อนนักเรียน)
• ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง 2 คน
• ผู้บรรยาย (2-3 คน)
• ฝ่ายออกแบบเสียง
• ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
• ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉาก
• ฝ่ายศิลป์ ออกแบบเวที และฉาก  
• ฝ่ายประสานงาน
• ฝ่ายพิธีกรและดำเนินการ
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นักแสดง
• อิน
• นา
• อยู่
• ชาวบ้าน 1,2,3
• ชาวประมง 1,2,3
• ปลาตัวใหญ่
• ปลาเล็กปลาน้อยในทะเล
2. ให้นักเรียนเลือกบทซ้อมการแสดงละครสั้นจากบทละครที่กำหนด
โดยมีดนตรีประกอบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้เรียบร้อย
3. ให้นักเรียนจัดการแสดงละครสั้น โดยมีผู้ชมการแสดงอาจแสดงดูกันเอง
ระหว่างกลุ่มในชั้นเรียนหรือแสดงตามวาระที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในโรงเรียนก็ได้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน

เวลาเรียน 1 คาบ

(เฉพาะเวลาที่แสดงจริง ไม่รวมเวลาซ้อมและเตรียมการ)
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม ตุ๊กตาล้มลุก
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรม

1. ครูออกคำสั่งให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ 3 คน ให้สมาชิกในกลุ่มตกลงกันว่า
ใครจะเป็นตุ๊กตา โดยตุ๊กตาต้องยืนตัวตรงเท้าชิดติดกันอยู่ตรงกลาง
ระหว่างเพื่อนสองคน
2. ให้นักเรียนทั้ง 2 คนที่อยู่ระหว่างตุ๊กตา ผลักตุ๊กตาไปมา โดยตุ๊กตาจะต้อง
ยืนตัวตรงเท้าชิดตลอดและหันข้างให้เพื่อนทั้งสองคน และเคลื่อนไหว
ไปตามแรงผลัก โดยให้เวลาทั้ง 3 คน ผลัดกันเล่นเป็นตุ๊กตา
(คนละไม่เกิน 2 นาที)
3. เมื่อทุกคนเล่นครบแล้ว ครูชวนคุย ดังนี้
ก. เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเล่นตุ๊กตาล้มลุก
ข. ปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเล่นตุ๊กตาล้มลุกสำเร็จ และเล่นไม่สำเร็จ
ค. ใครชอบตอนได้เป็นตุ๊กตาบ้างเพราะอะไร ไม่ชอบเพราะอะไร
ง. ใครชอบเป็นคนผลักตุ๊กตาบ้างเพราะอะไร ไม่ชอบเพราะอะไร ฯลฯ
4. เมื่อได้กติกาการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกคนแล้ว นำกติกาทั้งหมดมาอ่านทบทวน
ให้ทุกคนฟังอีก ครั้งพร้อมกับย้ำว่า นี่คือกติกาที่ทุกคนช่วยกันตั้ง
ดังนั้นทุกคนจะช่วยกันเคารพและรักษากติกาทุกข้อ

เคล็ดลับความสนุก

นักเรียนทำตามกติกาอย่างเคร่งครัด  ไม่หยอกล้อกันระหว่างการเล่นเกมนี้
    
       เพราะนอกจากจะทำให้ไม่ได้เรียนรู้จากเกม
อย่างแท้จริงแล้ว  ยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
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โรคโลกร้อน
โลกร้อน (Global Warming) กลายเป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันของคนทุกประเทศ
ทั่วโลก เปรียบเสมือนเชื้อโรคร้ายที่แพร่กระจายทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา
บางคนคงคิดว่า โลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัวและยังไม่ประสบกับผลกระทบอะไร บางคน
คิดว่าเป็นวัฏจักรของโลกที่ถึงเวลาของมัน บางคนโทษว่าเป็นเพราะประเทศมหาอำนาจ
ต่างๆ ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยควันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทุกอย่างดู
เหมือนไกลตัวเรายิ่งนัก แต่ที่แท้จริงแล้ว โลกร้อนเกิดจากการกระทำของมนุษย์เราทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยแต่ผลพวงจากโลกร้อนส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การใช้ถุงพลาสติก การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง การตัดไม้ทำลายป่า
ขยะล้นเมือง ทุกอย่างล้วนสร้างโลกร้อนให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของมนุษย์เราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น้ำท่วมหนักขึ้น
แผ่นดินไหว เป็นต้น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดกิจกรรม โรคโลกร้อน นักเรียนจะได้เรียนรู้
5 สาระ โดยเฉพาะเรื่องของ การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเรื่องราวของโลกร้อนที่เกิดจากกระทำ
มนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตัดไม้ทำลายป่า การใช้ถุงพลาสติก การใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น ทุกอย่างล้วนสร้างภาวะโลกร้อนหรือ โรคโลกร้อน ซึ่ง
เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่จะส่งผลกระทบกลับสู่มนุษย์ทุกคนบนโลก ดังนั้น เราถ้าทุกคนยังใช้
ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบและไม่รู้จักกับทรัพยากรธรรมชาติ สุดท้าย
โลกก็อยู่ไม่ได้ เราก็ไม่มีที่อยู่
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่
เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายกลับสู่มนุษย์
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ
เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างปัญหาโลกร้อน
ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลกอย่างร้ายแรง
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนของชุมชนและไม่มอง
ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัว

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

เดวิด, ลอเรีย และกอร์ดอน, แคมเบรีย. 2553. หยุด!โลกร้อน...เราทำได้. แปลโดย
ภัทราวุธ พุสิงห์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โลก
(หมุนรอบตัว)
ร้อน

โรคโลกร้อน

โลกร้อน
เราร้อน

โลกป่วย
วิธีการ
ประหยัด
ไฟฟ้า

ผจญภัย
วันหยุด
ใบแจ้งหนี้

1 คนคิด
60 ล้านคน
ทำ

ต้นไม้
ทำอะไรได้บ้าง
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1

โลก (หมุนรอบตัว) ร้อน

สาระ

การมีจิตสาธารณะ การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ
เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างปัญหาโลกร้อน
ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลกอย่างร้ายแรง
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนของชุมชนและไม่มอง
ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า ตั้งแต่เกิดมานักเรียนใช้เวลานอนไปแล้วเท่าไร
ลองให้นักเรียนออกอายุของนักเรียนคูณกับจำนวนเวลานอนแต่ละวัน
คูณด้วย 365 วัน (1 ปี) เช่น ถ้าอายุ 14 ปี นอนวันละ 8 ชั่วโมง
ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ 40,880 ชั่วโมง เท่ากับ 1,703 วัน เท่ากับ 4.7 ปี
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างนาฬิกาพลังงานชีวิตว่า 1 วัน
นักเรียนทำอะไรบ้าง ใช้พลังงานอะไรบ้าง (ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน)
และสร้างขยะอะไรบ้าง (กระดาษ ถุงพลาสติก ขวด กระป๋อง)
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12

เช้า = 00.00 – 12.00 น.
เย็น = 12.01 – 24.00 น.

9

3
6

ข้อมูลการใช้พลังงานและการสร้างขยะ
ชื่อ.......................................................
ชั้น.....................  โรงเรียน............................................
อายุ................ปี
1. นักเรียนนอน
วันละ .......................... ชม
(xอายุx365 วัน)      
เท่ากับ .........................ชั่วโมง
2. การใช้น้ำประปา
วันละ ..........................ลิตร
(xอายุx365 วัน)      
เท่ากับ .........................ลิตร
3. การใช้ไฟฟ้า      
เดือนละ  ...................หน่วย
(xอายุx12 เดือน)     
เท่ากับ .........................หน่วย
4. การใช้น้ำมัน
วันละ ..........................ลิตร
(xอายุx365 วัน)     
เท่ากับ .........................ลิตร
5. การใช้กระดาษ   
วันละ .........................แผ่น
(xอายุx365 วัน)      
เท่ากับ .........................แผ่น
6. การใช้ถุงพลาสติก วันละ  ..........................ถุง
(xอายุx365 วัน)      
เท่ากับ .........................ถุง
7. การใช้ขวดพลาสติก วันละ ..........................ขวด
(xอายุx365 วัน)    
เท่ากับ .........................ขวด
8. การใช้กระป๋อง
วันละ ...........................กระป๋อง (xอายุx365 วัน)      
เท่ากับ .........................กระป๋อง
9. ......................................................................................................................
10. ......................................................................................................................
11. ......................................................................................................................
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3. เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อย ครูให้นักเรียนคำนวณการใช้พลังงาน
และการสร้างขยะของนักเรียนแต่ละคน
(ดูข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
5. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่านาฬิกาพลังงานชีวิตของตนเองให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง และกลุ่มเลือกนาฬิกาพลังงานชีวิต 1 คน เพื่อนำเสนอผลงาน
พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก
6. นำเสนอผลงาน
7. ให้นักเรียนช่วยกันใช้ความคิดสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนที่เริ่มจาก
ตัวเราหรือโรงเรียนหรือชุมชนของเราอย่างไรได้บ้าง (สามารถปฏิบัติได้จริง
เช่น โรงเรียนรีไซเคิล ชมรมอาสาเก็บขยะ อาสาปลูกต้นกล้า เป็นต้น)
8. นำเสนอผลงาน
9. ครูสรุปกิจกรรม ปัญหาโลกร้อนที่เรามักจะมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวและ
ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับเรามากนัก แต่ในความเป็นจริง การเกิดน้ำท่วม
บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ดินถล่ม และแผ่นดินไหวนั้น ล้วนเป็นผลมาจากปัญหา
โลกร้อนที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น
ตัดไม้ทำลายป่า ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่รู้จักพอ โดยเฉพาะน้ำมัน
การผลิตสิ่งของที่ย่อยสลายยากโดยเฉพาะขวดพลาสติกและโฟม เป็นต้น
ทุกอย่างล้วนเกิดจากมนุษย์เราทั้งสิ้น ถ้าเรายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมที่เห็นแก่ตัว
ไม่รับผิดชอบ และดูดกินทรัพยากรอย่างไม่รู้จักพอ ในที่สุดมนุษย์โลกทั้งหมด
ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน การใช้พลังงาน

เวลาเรียน 1 คาบ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การใช้พลังงาน
ข้อมูลในเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้พลังงานและระยะเวลา
ในการย่อยสลายของขยะต่างๆ เป็นข้อมูลให้นักเรียนได้เปรียบเทียบการใช้พลังงาน การ
สร้างขยะ และการย่อยสลายของขยะตลอดอายุของนักเรียนว่าใช้ทรัพยากรต่างๆ ไป
เท่าไร และสร้างขยะไปเท่าไร เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
รู้คุณค่าและไม่ฟุ่มเฟือย รู้รับผิดชอบต่อสังคม

การใช้พลังงาน
น้ำประปา 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ   8.50 บาท ซึ่ง 1 ลูกบาศก์เมตร
เท่ากับ 1,000 ลิตร
(ข้อมูลจากการประปานครหลวง)
ไฟฟ้า 1 หน่วย          
น้ำมันเบนซิน 91 1 ลิตร
น้ำมันดีเซล 1 ลิตร    
กระดาษ 6,000 แผ่น

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

3 - 4 บาท (ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
43 - 44 บาท  (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2555)
31 - 32 บาท  (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2555)
ต้องตัดต้นไม้ 1 ต้น

(http://www.oknation.net/blog/korpai/2009/09/08/entry-1) ฯลฯ
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ระยะเวลาในการย่อยสลายของขยะต่างๆ
ลำดับ		
วัสดุขยะ
				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ขวดแก้ว (Glass bottle)
เส้นเอ็นตกปลา (Monofilament fishing line)
ขวดเครื่องดื่มพลาสติก (Plastic beverage bottle)
ผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วทิ้ง (Disposable diapers)
กระป๋องอลูมิเนียม (Aluminum can)
ทุ่นโฟม (Foamed plastic buoy)
พื้นรองเท้ายาง (Rubber boot sole)
ถ้วยโฟม (Foamed plastic cup)
กระป๋องดีบุก (Tin can)
หนังสัตว์ (Leather)
ผ้าไนลอน (Nylon fabric)
กล่องบรรจุอาหารเคลือบพลาสติก (Plastic film canister)
ถุงพลาสติก (Plastic bag)
ก้นกรองบุหรี่ (Cigarette filter)
ถุงเท้าขนแกะ (Wool sock)
ไม้อัด (Plywood)
กล่องนม (Waxed milk carton)
แกนแอปเปิล (Apple core)
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
เปลือกส้ม หรือเปลือกกล้วย (Orange or banana peel)
กระดาษเช็ดมือ (Paper towel)

ประมาณเวลาใน
การย่อยสลาย
1 ล้านปี
600 ปี
450 ปี
450 ปี
80 - 200 ปี
80 ปี
50 - 80 ปี
50 ปี
50 ปี
50 ปี
30 - 40 ปี
20 - 30 ปี
10 – 20 ปี
1 - 5 ปี
1 - 5 ปี
1 - 3 ปี
3 เดือน
2 เดือน
6 สัปดาห์
2 - 5 สัปดาห์
2 - 4 สัปดาห์

ที่มา: U.S. National Park Service; Mote Marine Lab, Sarasota, FL and
“Garbage In, Garbage Out,” Audubon Magazine, Sept/Oct 1998
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2

โลกร้อน เราร้อน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่
เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้
เกิดภาวะโลกร้อนที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายกลับสู่มนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันปิดหน้าต่างและประตูห้อง (ถ้ามีพัดลมหรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นให้ปิดด้วย แต่ไม่ต้องปิดไฟ) เพื่อสร้างบรรยากาศเหมือนโลก
กำลังร้อนขึ้น (ครูอาจจะใช้เทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดค่าอุณหภูมิในห้อง
ด้วยก็ได้)
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
3. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่า รู้จักคำว่า “โลกร้อน” หรือไม่ คืออะไร
เกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ใครเป็นผู้กระทำและอะไรเป็นผู้ถูกกระทำ
(แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
4. ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการอยู่ในห้อง (ถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์
ครูอ่านค่าอุณหภูมิให้นักเรียนฟัง) และอธิบายว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น
เพียง 1 องศาเซลเซียส สร้างความร้อนให้กับห้องนี้ได้มากแค่ไหนและโลกเรา
กำลังร้อนขึน้ ทุกวันทุกปีจากการกระทำของมนุษย์ทเี่ ห็นแก่ตวั และไม่รบั ผิดชอบ
แล้วนักเรียนจะทำอย่างไรได้บ้าง
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5. ครูให้นักเรียนดูเอกสารประกอบการสอน เรื่อง โลกร้อน แล้วถามนักเรียน
ว่าเห็นอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพ 5 ภาพ แล้วตอบคำถาม
ต่อไปนี้
ก. เกิดอะไรขึ้นในภาพเหล่านั้นบ้าง
ข. ภาพแต่ละภาพสะท้อนความรู้สึกอย่างไรบ้าง ถ้านักเรียนอยู่ในภาพๆ นั้น
ค. นักเรียนมีวิธีแก้แก้อย่างไรบ้างที่จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในภาพเหล่านั้น
ง. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกภาพหนึ่งภาพเพื่อสร้างข่าวสั้น 1 เรื่อง
โดยแต่งเรื่องจากภาพว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน มีสาเหตุจากอะไร และ
ใครได้รับผลกระทบบ้าง เพื่อออกมารายงานข่าว เช่น

สวัสดีครับ ผมสรจักร สวัสดีค่ะ ดิฉันเชอรี่
พบกับเรา 2 คน ในเช้าเล่าข่าว
วั น นี้ ไ ด้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ น่ า สลดใจครั้ ง ใหญ่ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยาน
เดินป่าไปพบการตัดไม้ครั้งใหญ่ กินพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ แหล่งข่าวรายงาน
เพิ่มเติมว่า เป็นฝีมือของพวกนายทุนที่ต้องการสร้างรีสอร์ตกลางป่าเขาใหญ่
การตัดไม้ครั้งใหญ่นี้น่าจะส่งผลทำให้เมืองโคราชอาจจะต้องรับน้ำท่วม
ครั้งใหญ่ในไม่ช้าอย่างแน่นอน
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6. นำเสนอผลงาน   
7. ครูสรุปกิจกรรม การกระทำหรือกิจกรรมทัง้ เรือ่ งการตัดไม้ทำลายป่า การสร้างขยะ
การปล่อยควันเสีย ล้วนเป็นกระทำของมนุษย์ทงั้ สิน ถ้าเรายังมองเป็นเรือ่ งไกลตัว
หรือไม่เห็นผลกระทบอะไรเลยและใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ ขาด
จิตสำนึกและเอาเปรียบธรรมชาติอยู่เรื่อยๆ ในที่สุด ทุกอย่างก็จะย้อนกลับ
มาหามนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ดินถล่ม และแผ่นดินไหว
สิ่งเหล่านี้จะเกิดมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่เอา
เปรียบธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพราะในทีส่ ดุ โลกร้อน
เราก็ร้อนด้วย

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน โลกร้อน
2. ชุดภาพโลกร้อน จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
โลกร้อน
แหล่งสะสมและสร้างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผา
ทำลายแหล่งดูดซับ             
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่กระทำขึ้นส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างไม่คาดคิด
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ชุดภาพโลกร้อน
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3

โลกป่วย

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เห็น
แก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อนที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายกลับสู่มนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า “โลกป่วย” มีอาการอย่างไรบ้าง
และเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง พร้อมวาดภาพประกอบ
3. นำเสนอผลงาน
4. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน โลกป่วย ให้นักเรียนชม 1 รอบ
5. ครูแจกใบงาน “โลกป่วย” ให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม และเปิดวีดิทัศน์
อีก 1-2 รอบ เพื่อให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง และเลือกฉากที่สะเทือนใจ
พร้อมอธิบายถึงเหตุผลที่เลือก
6. ครูเปิดวีดิทัศน์อีก 1 รอบ เพื่อให้นักเรียนตรวจความถูกต้องและ
ให้นักเรียนร้องตามเพลงได้
7. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เนื้อเพลง “โลกป่วย” ว่า ทำไมโลกถึงป่วย
และเสียงเด็กร้องในเพลงมีความหมายอย่างไร รวมทั้งเราจะทำอย่างไร
ไม่ให้โลกป่วย
8. หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดท่าทางประกอบเพลง โดยแบ่งตาม
ความเหมาะสมหรือตามที่กำหนดให้ในเพลง
93

9. นำเสนอผลงาน และร้องเพลงร่วมกัน
10. ครูเปิดภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ช. ช้าง เร่ร่อน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
ก. ทำไมช้างจึงต้องมาเดินในเมือง
ข. การนำช้างเข้าเมืองเป็นการทรมานช้างหรือไม่
11. สรุปกิจกรรม การกระทำของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ
และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่สร้าง
ความเดือดร้อนและเสียหายกลับสู่มนุษย์ จนมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ไม่สามารถ
ดำรงชีวิตแบบเดิมได้ และสุดท้ายเราก็จะไม่มีโลกที่น่าอยู่สำหรับเด็กรุ่นหลัง
อีกต่อไป ถ้ามนุษย์เรายังคงความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

วีดิทัศน์ ตอน โลกป่วย
ใบงาน โลกป่วย
เนื้อเพลง โลกป่วย
ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน ช. ช้าง เร่ร่อน

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
โลกป่วย
แผ่นดินแผ่นฟ้า ....................... พืชพันธุ์เกาะเกี่ยวโยงกันเรื่อยมา
เมื่อโลกถึงวัน ที่มันอ่อนล้า แปลว่า.............................
ธารน้ำแข็ง.....................ท่วมมา ฟ้าจะมืดดำไป
พื้นถล่ม คลื่นสนั่น .............................. ใกล้จนคิดไม่ทัน
จะอยู่หรือไป.......................... เพื่ออนาคตต้องรับร่วมกัน
เมื่อโลกทวงถามถึงความสำคัญ จากเธอจากฉันทุกคนที่เกี่ยว
เราใช้โลกอยู่ และเรารู้โลกมีใบเดียว ..................................
คอรัสเด็ก (ยังมีเวลาจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ เพื่อโลกที่ดีเพื่อวันข้างหน้า
ให้เด็กน้อย ๆ ค่อย ๆลืมตา มามองเห็นว่า................................
ยังมีทะเล ยังมีภูเขา ...................... ยังมีดอกไม้
อากาศดี ๆ ........................ มีโลกสดใสให้เล่นนาน ๆ)
คอรัส ( โลกเราป่วย โลกเราป่วย ...............................................
น่า นา หน่า น่า นา หน่า นา นา นา น้า ให้มีโลกนาน ๆ )
ร้องพร้อมคอรัส ( .................................................... ให้มีโลกนาน ๆ )
(พูด) โลกเราป่วยช่วยกันนะคะ
ภาพสะเทือนใจ
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เนื้อเพลง โลกป่วย
(ปาน ธนพร)
แผ่นดินแผ่นฟ้า แม่น้ำป่าเขา พืชพันธุ์เกาะเกี่ยวโยงกันเรื่อยมา
เมื่อโลกถึงวัน ที่มันอ่อนล้า แปลว่าคนใกล้ตาย
ธารน้ำแข็งหลากไหลท่วมมา ฟ้าจะมืดดำไป
พื้นถล่ม คลื่นสนั่น แผ่นดินสั่นไหว ใกล้จนคิดไม่ทัน
จะอยู่หรือไปให้เรากำหนด เพื่ออนาคตต้องรับร่วมกัน
เมื่อโลกทวงถามถึงความสำคัญ จากเธอจากฉันทุกคนที่เกี่ยว
เราใช้โลกอยู่ และเรารู้โลกมีใบเดียว โลกตายทุกคนตาย
คอรัสเด็ก (ยังมีเวลาจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ เพื่อโลกที่ดีเพื่อวันข้างหน้า
ให้เด็กน้อยๆ ค่อยๆ ลืมตา มามองเห็นว่าโลกงามเพียงไหน
ยังมีทะเล ยังมีภูเขา ยังมีเมฆขาว ยังมีดอกไม้
อากาศดีๆ ยังมีหายใจ มีโลกสดใสให้เล่นนานๆ)
คอรัส (โลกเราป่วย โลกเราป่วย ช่วยกันได้ไหมให้มีโลกนาน ๆ
น่า นา หน่า น่า นา หน่า นา นา นา น้า ให้มีโลกนานๆ)
ร้องพร้อมคอรัส (หยุดทำลายทำร้ายโลกไปกว่านี้ ให้มีโลกนานๆ)
(พูด) โลกเราป่วยช่วยกันนะคะ
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}
}
}
}

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

4

ผจญภัยวันหยุด

สาระ

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่
เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ เอาเปรียบ และไม่รู้จักพอในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้
เกิดภาวะโลกร้อนที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายกลับสู่มนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าวันหยุดที่จะมาถึงทางโรงเรียนจะพาไปเที่ยวชม
ธรรมชาติ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องการไปเที่ยวที่ไหน เพราะอะไร เช่น ภูเขา
ทะเล แม่น้ำ น้ำตก เดินป่า เป็นต้น (อย่าซ้ำกัน)
3. ครูถามว่าตกลงแต่ละกลุ่มจะไปเที่ยวชมธรรมชาติที่ไหน และเพราะอะไร
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. จะพาใครไปบ้าง
ข. การเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าว ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
ค. ข้อตกลงร่วมกันในการท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าว ควรมีอะไรบ้าง
ง. ถ้าจะจัดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นในสถานที่ดังกล่าว ควรจัดกิจกรรมอะไร
กิจกรรมนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกับธรรมชาติ
5. ถ้าสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบมีสภาพที่เต็มไปด้วยกองขยะและเศษอาหาร
นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะช่วยกันรักษาธรรมชาติ
ไว้ให้รุ่นต่อๆ ไปได้ชื่นชม
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5. นำเสนอผลงาน
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรณรงค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ ในหัวข้อ
เที่ยวชมธรรมชาติอย่างรู้คิด ไม่คิดทำลาย โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกที่จะ
เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ วาดภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
7. นำเสนอผลงาน
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานเพียง 1 ชิ้น หรือทั้งหมดก็ได้
ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อนำผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.growinggood.org             
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240
9. สรุปกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น้ำ น้ำตก
เป็นต้น ซึ่งเป็นเสมือนสินค้าอย่างหนึ่ง หรืออาจจะเรียกได้ว่า สินค้าทางธรรมชาติ
ยิ่งใช้มากก็ยิ่งหมดไป ยิ่งไม่รู้จักพอ และยิ่งถ้านักเรียนไม่รู้จักรับผิดชอบในการ
ใช้ธรรมชาติ สุดท้าย สินค้าที่เรียกว่าธรรมชาติก็ไม่ได้มีเหลือในโลก การกระทำ
ที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ และไม่รับผิดชอบ เช่น ชอบทิ้งเศษขยะ ชอบเก็บของ
ธรรมชาติกลับบ้าน เป็นต้น รวมทั้งผลจากการที่มนุษย์ชื่นชอบธรรมชาติมาก
ก็มีคนจำพวกหนึ่งที่บุกรุกพื้นป่าและทะเลเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ
นักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมให้มีการทำลายธรรมชาติมากขึ้นไปอีก
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป อนาคตโลกคงไม่มีที่ว่างให้ธรรมชาติอีกแล้ว โลกก็จะ
ไม่มีต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

เวลาเรียน 1 คาบ
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5

ต้นไม้ทำอะไรได้บ้าง

สาระ

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการกระทำที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึก และเอาเปรียบธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่โลกและมนุษย์
อย่างไรบ้าง
2. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว
มักง่ายและไม่รับผิดชอบของมนุษย์เพื่อสร้างประโยชน์สุขส่วนตัวทำลาย
สิ่งแวดล้อมส่วนรวมอย่างไม่เป็นธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนวาดภาพความคิดว่า ต้นไม้ทำอะไรได้บ้าง และสิ่งนั้น
มีประโยชน์อะไรบ้าง เช่น กระดาษมีประโยชน์คือใช้เขียนข้อความ
สื่อสารกัน เป็นต้น

กระดาษ
เฟอร์นิเจอร์
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3. นำเสนอผลงาน
4. ครูให้นักเรียนคิดต่อว่า ต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้าง และการสร้างป่าไม้
ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร รวมทั้งเปรียบเทียบประโยชน์ของต้นไม้และ
สิ่งของที่ทำจากต้นไม้ว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
5. ครูให้นักเรียนดูเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เปรียบเทียบการปลูก
และการตัดต้นไม้ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า
ระหว่างการปลูกกับการทำลายต้นไม้ สิ่งไหนทำได้ง่ายกว่ากัน เพราะอะไร
และนักเรียนจะช่วยสร้างต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง
6. ครูสรุปกิจกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างเช่นต้นไม้โดยไม่ยั้งคิด ใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย เพราะคิดว่าไม่มีวันหมด สามารถปลูกทดแทนได้ แต่ที่จริงแล้ว
มนุษย์เราใช้ต้นไม้เพื่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์น้อยมาก น้อยกว่าการปล่อยให้
ต้นไม้เติบโตและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซับน้ำเวลาฝนตก
เพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น สุดท้ายเมื่อไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรช่วยดูดซับก๊าซเสีย
และดูดซับน้ำผลที่เกิดขึ้น คือ ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็คืบคลานเข้ามาหามนุษย์เรา
เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งถ้าเรายังไม่ช่วยกันดูแลรักษา
และปลูกต้นไม้อีกไม่นานก็คงไม่มีโลกให้เราอยู่กันได้อย่างแน่นอน

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เปรียบเทียบการปลูกและการตัดต้นไม้

เวลาเรียน 1 คาบ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เปรียบเทียบการปลูกและการตัดต้นไม้
ถ้าจะดูอายุต้นไม้ ให้ดูจาก “วงปี” ของแกนไม้ 1 วง คือ 1 ปี
ไม้ท่อนนี้ มีอายุ 10 กว่าปี

ไม้ท่อนนี้ มีอายุ 10 กว่าปี แต่ถูกเลื่อยไฟฟ้าตัดไม่ถึง 1 นาที
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6

1 คนคิด 60 ล้านคนทำ

สาระ

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการกระทำที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึก และเอาเปรียบธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่โลกและมนุษย์
อย่างไรบ้าง
2. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงปัญหาขยะที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว มักง่ายและ
ไม่รับผิดชอบของมนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูปสิ่งของที่คิดว่าอยากจะทิ้ง 1 อย่าง เช่น ดินสอ ขวด
พลาสติก เป็นต้น ลงในกระดาษ เอ4 หรือกระดาษที่เหลือใช้ จากนั้น
ตัดกระดาษตามรูปสิ่งของนั้น
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม พร้อมนั่งเป็นวงกลม
3. ให้นักเรียนอธิบายว่าทำไมไม่ใช้สิ่งของนั้นแล้วให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง
4. เมื่ออธิบายเรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละคนนำสิ่งของนั้นไปทิ้งตรงไหนก็ได้หรือ
ซ่อนไม่ให้เพื่อนหาเจอ (อาจจะเฉพาะในห้องเรียนหรือภายนอกห้องเรียนด้วย
ก็ได้ตามความเหมาะสม) แล้วกลับมานั่งตามกลุ่มเดิม
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5. หลังจากนั้น ครูอธิบายกติกา ดังนี้
ก. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาสิ่งของของเพื่อนในกลุ่มตนเองกลับมาให้ครบ
โดยกลุ่มไหนทำเสร็จเร็วที่สุดและไม่ผิดกติกาถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
ข. การเดินไปหาสิ่งของนั้น นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะต้องจับมือกันเป็น
วงกลม ห้ามปล่อยมือ ถ้ากลุ่มไหนทำมือหลุดจากกันเพียงคนเดียวต้องกลับ
มาเริ่มต้นใหม่ที่ครูยืนอยู่
6. เริ่มกิจกรรม ครูย้ำถึงการเคารพกติกาว่านักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
7. เมื่อมีกลุ่มที่สามารถหาสิ่งของของกลุ่มตนเองครบแล้ว ให้นักเรียนทุกคนหยุด
กิจกรรมและกลับมานั่งที่ตามกลุ่มเดิม
8. ครูถามว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง สิ่งของเพียง 8-10 ชิ้น หรือตามจำนวน
นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ทิ้งไปนั้น นักเรียนคิดว่ามันสกปรกหรือไม่ และถ้าเราคิดว่า
แค่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไรหรอก จะเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งการกระทำนั้น
ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง เช่น ภารโรงต้องทำงานหนักขึ้น นักเรียนเองก็ต้อง
ทนกับกลิ่นขยะเน่าเสียที่ทิ้ง เป็นต้น
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9. สรุปกิจกรรม สิ่งของก็เปรียบเสมือน “ขยะ” ถ้านักเรียนคิดว่าแค่ชิ้นเดียว
ไม่เป็นไรหรอก ทิ้งตามใจ ไม่รับผิดชอบ เพราะถ้า 60 ล้านคน
คิดเหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นมันจะขนาดไหน จะกลายเป็นขยะกองโต
อาจจะเต็มพื้นที่โรงเรียนหรือกรุงเทพมหานครเลยก็ได้ ดังนั้น การทิ้งขยะ
เป็นกระทำที่เห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึก และเอาเปรียบธรรมชาติ
สร้างความเสียหายแก่โลกและมนุษย์กลายเป็นปัญหาโลกร้อนที่ขยะต่างๆ
ไม่สามารถย่อยสลายได้ ถ้านักเรียนทุกคนไม่ร่วมกันรักษาและรับผิดชอบ
ความสะอาดและเป็นระเบียบก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คน 1 คน อาจช่วย
โลกได้ มากกว่าคนไม่ทำอะไรเลย แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม
โลกก็อยู่กับเราตลอดไป

เวลาเรียน 1 คาบ
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7

ใบแจ้งหนี้

สาระ

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนค่าไฟฟ้าของครอบครัวตนเอง รวมทั้งประวัติการใช้
ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และอธิบายว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้า
อะไรบ้าง ตามใบงาน ค่าไฟฟ้า
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารวมกัน คิดออกมาว่าได้จำนวนเท่าไร
4. ครูแจกใบงาน ประหยัดอย่างไร และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถาม
ต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของกลุ่มที่ไม่ซ้ำกัน
ข. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
ค. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิธีการประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ง. รวมค่าไฟฟ้าของกลุ่ม พร้อมอธิบายว่ารายละเอียด เช่น รวมค่าไฟฟ้า
ของกลุ่มได้  5,201 บาท บ้านที่ใช้มากที่สุด คือ บ้านของณรงค์
เพราะมีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากเกินควร ส่วนบ้านที่น้อยที่สุด
คือ บ้านของส้มเปรี้ยว เพราะส่วนใหญ่ไม่มีใครอยู่บ้านและใช้เครื่องไฟฟ้า
ต่างๆ เท่าที่จำเป็น เป็นต้น
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5. นำเสนอผลงาน
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนลองนำวิธีประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ช่วยกันคิดขึ้นมาไปปฏิบัติ และจดบันทึกค่าไฟฟ้า 2-3 เดือนข้างหน้าว่าจะเป็น
อย่างไรบ้าง (อาจจะมีการรายงานผลทุกเดือนหรือตามความเหมาะสมของ
ครูผู้สอน)
7. สรุปกิจกรรม การใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างฟุ่มเฟือย
ไม่รับผิดชอบ คิดเล่นสนุก เช่น เปิดน้ำปิดไฟทิ้งไว้ หรือการใช้อุปกรณ์
หลายอย่างพร้อมทั้งเปิดทีวีเปิดคอมพิวเตอร์และเปิดพัดลม โดยไม่รู้สึกว่า
จะสร้างความเดือดให้แก่ใคร แต่สิ่งที่กระทำนั้น สร้างความเสียหายแก่โลก
เป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ มากมายใช้การผลิตกระแสไฟฟ้า
และน้ำประปาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเรียน แต่ถ้าทุกคนยังคงใช้
อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รับผิดชอบและคิดสนุกจะใช้ไปวันๆ สุดท้าย โลกก็ถูกทำลาย
จากน้ำมือมนุษย์เราทุกคนถ้าเรายังคงใช้ชีวิตที่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบ
ธรรมชาติอยู่เรื่อยไป

สื่อการเรียนการสอน

1. ใบงาน ค่าไฟฟ้า
2. ใบงาน ประหยัดอย่างไร
3. ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
ค่าไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

วิธีการใช้งาน

โทรทัศน์

เปิดตลอดทุกวัน เพราะแม่ติดละครทุกเรื่อง

พัดลม

เปิดเฉพาะตอนที่ร้อนมากๆ
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ใบงาน
ประหยัดอย่างไร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
โทรทัศน์
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วิธีการใช้งาน

วิธีประหยัด

เปิดตลอดทุกวัน เพราะแม่
ติดละครทุกเรื่อง

เปิดเฉพาะเท่าที่ดูและดึงปลั๊กออก
เมื่อไม่ดูแล้ว

ตัวอย่าง
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
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8

วิธีการประหยัดไฟฟ้า

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าต้องแลกด้วยการทำลาย
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ไฟฟ้า
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่โกงจิตสำนึกของตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนเรื่องค่าไฟฟ้า และวิธีการประหยัดพลังงานในครั้งที่แล้ว  
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มหรือกลุ่มเดิม
3. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา วิธีการประหยัดค่าไฟฟ้า และให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. ทั้ง 2 เหตุการณ์ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างและจะส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
ข. นักเรียนเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือ
อาจจะทั้ง 2 เหตุการณ์หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค. นักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยค่าไฟฟ้าของกรณีที่ 1 ยกตัวอย่างที่
สามารถปฏิบัติได้จริง
4. นำเสนอผลงาน
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5. สรุปกิจกรรม ทรัพยากรต่างๆ บนโลกของเรามีอยู่อย่างจำกัด ถ้าเราคิด
แต่จะแย่งกันใช้ เห็นแก่ตัว และเอาเปรียบกัน โดยไม่คิดว่าทรัพยากรนั้น
ที่สุดจะต้องหมดไป สุดท้ายโลกก็จะไม่เหลืออะไรที่มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้ โดยเฉพาะ การใช้วิธีการประหยัดไฟฟ้าที่โกงมิเตอร์หรือโกงทุกรูปแบบ
เพื่อที่จะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมถือว่าเป็นวิธีการที่เห็นแก่ตัวและ
เอาเปรียบกันอย่างมาก ถ้าทุกคนทุกบ้านคิดเช่นนี้ ทรัพยากรต่างๆ ก็จะไป
เหลือให้คนรุ่นหลังอีกต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา วิธีการประหยัดค่าไฟฟ้า

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
วิธีการประหยัดไฟฟ้า
กรณีที่ 1
โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง แต่มีค่าไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านบาท
จากการใช้ อ ย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ยของทั้ ง ครู แ ละนั ก เรี ย น ตั ว อย่ า งเช่ น เปิ ด แอร์
ในห้ อ งพั ก ครู ต ลอดทั้ ง วั น เปิ ด ไฟและพั ด ลมทิ้ ง ไว้ เ พราะขี้ เ กี ย จปิ ด เปิ ด
ตลอดวัน เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ เป็นต้น โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องการ
หาวิธีประหยัดค่าไฟฟ้า ซึ่งฝ่ายช่างของโรงเรียนให้คำแนะนำว่า ให้ใช้แม่เหล็ก
ไปวางไว้ที่มิเตอร์ของโรงเรียนจะทำให้มิเตอร์หมุนช้าลง ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้า
ของโรงเรียนลดลงประมาณ 1 ใน 3 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด ถ้าเป็นเช่นนี้ ทาง
โรงเรี ย นก็ ส ามารถที่ จ ะใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ ม ากกว่ า ความเป็ น จริ ง และเสี ย ค่ า ไฟฟ้ า
น้อยลงด้วย
จากคุณ : โตไปไม่โกง [10:20:15]
กรณีที่ 2
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนที่ช่วยกันประหยัดพลังงานของโรงเรียน เพราะ
เห็นว่าค่าไฟฟ้าของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากมายไม่ว่า
จะเป็นการให้ทุนการศึกษา การซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติม เป็นต้น
นักเรียนในโรงเรียนต่างพากันช่วยปิดไฟปิดพัดลมหลังเลิกใช้ บางคนรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเพื่ออาสาดูแลความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน ไม่มีการนำที่ชาร์ตแบต
โ ท ร ศั พ ท์ ม า ใช้ ร ว ม ทั้ ง ค รู ก็ ช่ ว ย กั น เ ปิ ด ปิ ด แ อ ร์ เ ป็ น เว ล า แ ล ะ ใช้
คอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น การช่วยกันประหยัดพลังงานที่โรงเรียนของพวก
นักเรียนนั้น กลายเป็นนิสัยติดตัวนักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้านด้วย
จากคุณ : โตไปไม่โกง [13:30:55]
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ถ้าคุณทำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
ด้
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ไ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ยใสสะอาด
ประธานมูลนิธิประเทศไท
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม ซิบ แซบ ซับ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม แล้วให้ท่องคำ 3 คำ ดังนี้ ซิบ...แซบ...ซับ
ท่องไปจนทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับคำทั้งสาม
2. คนที่เริ่มเล่นคนแรกจะพูดว่า “ซิบ” พร้อมทั้งตบมือส่ง
(คล้ายๆ เป็นสัญลักษณ์ของการยิง) และ มองไปยังคนที่ต้องการ
ให้เป็นผู้เล่นคนถัดไป
3. คนที่สอง เมื่อรู้ตัวว่าคนที่ 1 ตบมือส่งให้จะต้องทำเช่นเดียวกับคนที่ 1 คือ
ตบมือส่ง (คล้ายๆ เป็นสัญลักษณ์ของการยิง) และมองไปยังคนที่ต้องการ
ให้เป็นผู้เล่นคนถัดไป คนที่ 2 จะพูดว่า “แซบ” ขณะตบมือส่ง
4. คนที่สามทำแบบเดียวกัน แต่พูดว่า “ซับ”
5. คนที่สี่จะกลับไปพูดคำว่า “ซิบ” เหมือนคนที่ 1 แล้วส่งให้คนต่อไป
โดยจะต้องเรียงคำว่า ซิบ แซบ ซับ ตามลำดับอย่างนี้เสมอ
6. เวลาจะตบมือส่งมีกติกาอยู่ว่า ให้ส่งไปที่คนที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเรา
ห้ามส่งให้คนที่ยืนติดกับเรา

เคล็ดลับความสนุก

ถ้าเห็นว่านักเรียนทำคล่องแล้ว ให้ลองออกคำสั่งให้เดินไปรอบๆ ห้อง ยังใช้การ
ตบมือส่ง และ พูด ซิบ แซบ ซับ เรียงกันเหมือนเดิม แต่ต้องใช้ความรู้สึก และประสาท
สัมผัส สังเกตเอาเองว่า...เราคือคนที่เพื่อนส่งให้หรือ
   เปล่า (เพราะเดินวนปะปนกันอยู่ไม่รู้ว่าใครอยู่
    ทิศทางไหนบ้าง)
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ผู้แพ้หรือผู้ชนะ
การแข่งขัน เป็นการแสดงความสามารถของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
ส่วนอีกฝ่ายถือว่าเป็นผู้แพ้ ดังนั้น มนุษย์เราจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่
เรียกว่า ชัยชนะ แต่ถ้าวิถีทางนั้นไม่ได้ขาวสะอาดหรือใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็น
ธรรม เราจะนับว่าเป็นการแข่งขันหรือไม่ การเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้สำคัญกว่าความซื่อสัตย์
ความเป็นธรรมหรือไม่
นิยามของการแข่งขันนั้น ขึ้นอยู่กับคำว่า แพ้หรือชนะ หรือควรให้ความสำคัญกับ
สิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมที่มีต่อกัน รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้
แข่งขันให้การฝึกฝนหรือฝึกซ้อมที่จะแสดงความสามารถของแต่ละฝ่ายออกมาเพื่อให้ได้
มาซึ่งชัยชนะ ถ้าสามารถทำให้การแข่งขันเป็นเช่นนี้ได้ สังคมเราก็จะไม่ต้องเผชิญกับคำว่า
การเล่นโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดกิจกรรม ผู้แพ้
หรือผู้ชนะ นักเรียนจะได้เรียนรู้การแข่งขันที่ดีมีลักษณะอย่างไร รู้จักการเป็นผู้ชนะและ
ผู้แพ้ การแข่งขันที่ทุกฝ่ายใช้ความสามารถของตนเองเข้าแสดงเพื่อให้ได้ผู้ชนะ และรู้จัก
แพ้รู้ชนะรู้อภัยในการแข่งขันทุกอย่างโดยสอดแทรกคุณความดี 5 สาระ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความเป็นธรรมต่อกัน รวมทั้งรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัย
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
อย่างสะอาด
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ให้เด็กของเรารู้ความหมายของ
คำว่ามีเกียรติ ….เกียรติที่แท้จริงคือ
เกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง
มีคุณค่าควรแก่การยกย่อง
แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…
พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การแข่งขันคือ
สร้างสรรค์หรือ
ทำลาย
แข่งอะไรนี่

ผู้แพ้หรือ
ผู้ชนะ

เก้าอี้ดนตรี

กราวกีฬา
อุทาหรณ์
การแข่งขัน

การแข่งขัน
เพื่อชัยชนะ

การแข่งขัน
วิ่งที่เป็น
ธรรมหรือไม่

การแข่งขัน
ที่ขาว
สะอาด
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1

การแข่งขันคือสร้างสรรค์
หรือทำลาย

สาระ

ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ว่าคืออะไร และมีลักษณะ
อย่างไรบ้าง
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการกระทำและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
ส่วนรวมเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่สู่สังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่า อะไรคือการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
และอะไรที่เรียกว่าการแข่งขันอย่างทำลายล้าง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพ 2 ภาพ ได้แก่ การแข่งขันรถซิ่งและ
การแข่งขันตกแต่งห้องน้ำและตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ค. นักเรียนคิดว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
4. นำเสนอผลงาน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพ 3 ภาพ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ
ริมกำแพงและการแข่งขันจักรยานและเปรียบเทียบกับ 2 ภาพแรก
พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นคิด
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6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่า ถ้าจะจัดการแข่งอย่างสร้างสรรค์
1 กิจกรรม นักเรียนคิดว่าจะจัดการแข่งขันอะไร เพราะอะไร และ
นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง
7. นำเสนอผลงาน
8. ครูสรุปกิจกรรม การแข่งขันเป็นได้ทั้งในทางที่สร้างสรรค์หรือ
ทำลายล้าง การที่นักเรียนจะเลือกเล่นในการแข่งขันใดควรดูถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นด้วย การแข่งขันที่สร้างสรรค์ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รวมทั้งการลงเล่นในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
ผู้เล่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อม

สื่อการเรียนการสอน

ชุดภาพการแข่งขันหรือไม่ จำนวน 5 ภาพ

เวลาเรียน 1 คาบ
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ชุดภาพการแข่งขันหรือไม่
การแข่งขันรถซิ่ง

การแข่งขันตกแต่งห้องน้ำ
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การประกวดภาพวาดริมกำแพงจากโรงเรียนในสังกัด กทม.ของเขตลาดพร้าว

การแข่งขันจักรยานโดยเยาวชนไทย
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2

แข่งอะไรนี่

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขันที่ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการกระทำและสร้างความเป็นธรรม
แก่สังคมส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด
2. ครูอธิบายกติกาการแข่งขัน เกมตัวเลข ดังนี้
ก. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนหันหลังให้กระดานดำและเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
ข. นักเรียนคนหน้าจะต้องเตรียมสมุดโตไปไม่โกงหรือกระดาษและปากกา
ส่วนนักเรียนคนสุดท้ายมีสิทธิหันหน้าเข้าหากระดานดำได้เพียงคนเดียว
เท่านั้น (ระหว่างเล่นเกม ถ้านักเรียนคนใดในกลุ่มหันหน้าเข้าหากระดานดำ
ถือว่าปรับแพ้ทันที)
ค. ให้นักเรียนคนสุดท้ายที่มีสิทธิหันได้บอกตัวเลขบนกระดานดำให้เพื่อนใน
แถวทีละคน โดยห้ามบอกหรือตะโกนข้ามคน จนถึงนักเรียนคนหน้าสุด
ทำหน้าที่จดบันทึกตัวเลขให้ถูกต้องตามกระดานดำ
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กระดานดำ
การจัดแถวของนักเรียน
คนหน้าสุด
ทำหน้าที่
จดบันทึก
ตัวเลข

3 5
9
7 8
1
2 6
4

คนหลังสุดมีสิทธิ
หันเข้าหากระดานดำ
เพื่อดูตัวเลขเพียงคนเดียว

0 5 7
6 8

3. เริ่มเล่นกิจกรรม ครูประกาศว่ากลุ่มไหนจดบันทึกเสร็จก่อนและถูกต้อง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่ชนะการแข่งขัน (ครูสังเกตพฤติกรรมระหว่างเล่นกิจกรรม
เช่น การแอบบอกข้ามคน การแอบหันไปดูคำตอบ เป็นต้น)
4. เมื่อได้กลุ่มที่ชนะการแข่งหรือตามความเหมาะสมของครู ให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
ก. ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
ข. นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการแข่งขันครั้งนี้
5. ครูสรุปกิจกรรม ในการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่สำคัญ
คือความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพกฎกติกาในการแข่งขัน และการมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้รับ ถ้าเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ
แต่จงภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนทำลงไป

เวลาเรียน 1 คาบ
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3

เก้าอี้ดนตรี

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขันที่ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการกระทำและสร้างความเป็นธรรมแก่
สังคมส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูอธิบายกิจกรรม เก้าอี้ดนตรี คือ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันกัน
ภายในกลุ่มเพื่อหาผู้ชนะเพียงคนเดียวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (ถ้ามี 5 กลุ่ม
รอบชิงชนะเลิศจะมี 5 คน) โดยมีกติกาว่า ผู้ที่ทำการแข่งขันต้องเอามือ
กอดอก ถ้ามือหลุดออกจากอกถือว่าปรับแพ้
3. ครูให้นักเรียนจัดเก้าอี้เป็นวงกลม โดยเก้าอี้จะต้องน้อยกว่าผู้เล่น 2-3 ตัว
หรือตามความเหมาะสมของครู
4. เริ่มกิจกรรม เก้าอี้ดนตรี
ก. รอบแรก นักเรียนภายในกลุ่มแข่งขันกันเอง
ข. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน
5. ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรบ้าง
ข. มีใครทำผิดกติกาหรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค. การแข่งขันมีอะไรที่ทำให้นักเรียนรู้สึกดีบ้าง เพราะอะไร
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6. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน เก้าอี้ดนตรี ให้นักเรียนดู และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นดังนี้
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. ในการแข่งขัน การแบ่งกันนั่งเก้าอี้ดนตรีมีความเป็นไปได้หรือไม่
7. ครูสรุปกิจกรรมการแข่งขันเก้าอี้ดนตรีต้องเล่นอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ไม่โกง ไม่เอาเปรียบเพื่อน การแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่ต้องเป็นไปตามกฎกติกา
และความถูกต้อง
คำถาม : ในการแข่งขันทุกชนิด นักเรียนต้องการเล่นหรือผู้ร่วมเล่นแบบไหน
นักเรียนต้องการเล่นแบบซื่อสัตย์และเป็นธรรมและผู้ร่วมเล่นที่ซื่อสัตย์และ
เป็นธรรมเช่นกัน การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำทุกวิถีทางที่ไม่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ชัยชนะ นักเรียนคิดว่าเขาผู้นั้นสมควรได้รับคำว่า ชัยชนะ หรือไม่ ในการ
แข่งขันต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา ถ้านักเรียนรู้จักรับผิดชอบและ
ฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี และแข่งขันอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้
หรือผู้ชนะ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ไปตลอดชีวิต

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน เก้าอี้ดนตรี โดย ทีมมะระ

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
กลุม่ ที่ 1 นักเรียนทีย่ ดึ ถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมีความเห็นว่า “ไม่ควรทำเช่นนัน้
เพราะกติกาการเล่นเป็นแบบนั้น ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ ไม่ควรเปลี่ยนกติกา” และถือว่า
การแข่งขันทีด่ คี อื การแข่งขันทีเ่ ป็นไปตามกติกา ไม่ละเมิดกติกา หรือพยายามใช้กลโกงใดใด
กลุม่ ที่ 2 นักเรียนในกลุม่ นีจ้ ะมีความเห็นอกเห็นใจ เมตตา สงสาร โดยจะมีความเห็นว่า
“สงสารคนที่แพ้ การไม่มีผู้แพ้ก็ดีเหมือนกัน ทุกคนเป็นผู้ชนะ จะได้ไม่มีใครเสียใจ”
กลุ่ ม ที่ 3 นั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้ ม องว่ า การแข่ ง ขั น เก้ า อี้ ด นตรี ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งแพ้ ห รื อ ชนะ
แต่เป็นการสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความสุข ผู้ชนะ
จะได้สิ่งที่มากกว่าความดีใจหรือลำพองใจ ผู้แพ้ได้เรียนรู้มากกว่าความเสียใจ
ปัญหาเชิงจริยธรรมในเรื่องการแข่งขัน บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะ
ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ที่ความเหมาะสมและเป้าหมายของการแข่งขันนั้น แต่การมุ่งมั่นที่จะให้ได้
ชัยชนะก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ต้องได้มาด้วยความพยายามอย่างถูกต้อง ไม่ใช้วิธีการโกงหรือทำ
ผิดกติกาเพื่อให้ได้ชัยชนะ
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4

การแข่งขันที่ขาวสะอาด

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขันที่ขาวสะอาด ซื่อสัตย์และเป็นธรรม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการกระทำที่ผิดของตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักการแข่งขันที่ขาวสะอาดหรือไม่ เป็นเช่นไร
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
3. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา การแข่งขันที่ขาวสะอาด และให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มตอบคำถาม ต่อไปนี้
ก. ถ้านักเรียนเป็นเคน นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะอะไร
โดยแสดงบทบาทสมมติ
ข. การกระทำของแม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
ค. ถ้านักเรียนได้รับชัยชนะแต่ไม่ขาวสะอาด นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
4. นำเสนอผลงาน
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5. ครูสรุปกิจกรรม โดยเล่าเหตุการณ์ตอนจบให้นักเรียนฟังว่า
เด็กชายเคนตอบตามที่แม่บอก และได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ด้วยจิตสำนึก
ที่รู้สึกผิดแม้จะไม่มีใครรู้นอกจากแม่ แต่ก็ทำให้เคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะ
ไม่ซื่อสัตย์ในการแข่งขันและไม่เป็นธรรมแก่ผู้แข่งขันคนอื่นด้วย จึงตัดสินใจ
บอกความจริงกับกรรมการว่าผมโกงการแข่งขันเพราะคำตอบที่ตอบได้นั้น
แม่เป็นคนบอกไม่ได้มาจากความสามารถของตนเอง ซึ่งเคนกล้าแสดง
ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและได้รับคำชมเชยถึงความกล้าหาญ
ในการยอมรับความผิด ครูถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเป็นเคนจะยอมรับ
ความผิดและยอมสละรางวัลชนะเลิศหรือไม่

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา การแข่งขันที่ขาวสะอาด

เวลาเรียน 1 คาบ

128

กรณีศึกษา
การแข่งขันที่ขาวสะอาด
เด็กชายเคนเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกจากโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กชาย
เคนต้องพยายามอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมเป็นอย่างมาก
เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน เด็กชายเคนรู้สึกตื่นเต้นเพราะมีผู้ชมจำนวนมากและมี
คุณแม่มาคอยให้กำลังใจด้วย กรรมการเรียกตัวแทนจากแต่ละโรงเรียนขึ้นบนเวทีเพื่อ
แสดงความโปร่งใสและยุติธรรมในการแข่งขัน กติกามีอยู่ว่า กรรมการจะเลือกคำศัพท์
ภาษาอังกฤษครั้งละ 1 คำ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำนั้น
นักเรียนคนใดตอบได้จะผ่านเข้ารอบต่อไป โดยรางวัลมีด้วยกัน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับคนละ 5,000
บาท
ในที่สุดก็มาถึงรอบสุดท้าย เหลือตัวแทนนักเรียนเพียง 3 คน หนึ่งในนั้น คือ
เด็กชายเคนที่มีความมุ่งหมาย รอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันแบบคำต่อคำ นักเรียนแต่ละคน
จะได้รับคำศัพท์ของตนเอง ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งสามารถตอบถูกต้องจะถือว่าเป็น
ผู้ชนะทันที ส่วนที่เหลือจะได้รางวัลรองชนะเลิศ แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกต้องมากกว่า 1 คน
ต้ อ งเล่ น รอบต่ อ ไปเพื่ อ หาผู้ ช นะเลิ ศ เพี ย งคนเดี ย ว ผลปราฏว่ า นั ก เรี ย นตั ว แทนจาก
2 โรงเรียนแรกตอบไม่ถูกต้อง ทำให้โอกาสมาถึงเด็กชายเคนซึ่งจะเล่นเป็นคนสุดท้าย
เมื่อเด็กชายเคนเห็นคำศัพท์ก็แสดงอาการตกใจเพราะไม่เคยเห็นคำศัพท์มาก่อน แต่
เหลือบไปเห็นริมฝีปากของแม่ขยับเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง สุดท้าย เด็กชายเคนก็
เข้าใจสิ่งที่แม่พยายามจะบอก แต่ก็ลังเลใจว่าจะตอบคำตอบหรือไม่ ...
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5

การแข่งขันวิ่งที่เป็นธรรมหรือไม่

สาระ

ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงในการแข่งที่เป็นธรรม ไม่เอาซึ่งกันและกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูอธิบายกติกา ดังนี้
ก. แต่ละกลุ่มจะต้องจับฉลากหรือตามวิธีที่ครูถนัด ว่าได้รับโจทย์อะไรบ้าง
ข. โจทย์ที่แต่ละกลุ่มจะได้รับ คือ กลุ่มที่ต้องปิดตาวิ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มมัดขาเข้า
ด้วยกัน 2 กลุ่ม และกลุ่มปกติไม่ต้องปิดปากหรือมัดขา
ค. ครูอาจจะให้แต่ละกลุ่มสลับบทบาทกันเล่นก็ได้
3. ครูเริ่มการแข่งขัน
4. เมื่อแข่งขันเสร็จเรียบร้อย ครูเรียกนักเรียนทุกคนกลับห้องเรียน
5. ครูให้นักเรียนสรุปผลการแข่งขันครั้งนี้ว่า ใครคือผู้ชนะ เพราะอะไร
และรู้สึกอย่างไรบ้าง
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6. สรุปกิจกรรม การแข่งขันครั้งนี้มีเงื่อนไขที่แต่ละกลุ่มได้รับ คือ ปิดตาและมัดเท้า
ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่เป็นธรรมต่อกัน เช่นเดียวกัน
ถ้าการแข่งขันใดที่มีคนใดคนหนึ่งเล่นโกงหรือทำให้ตนเองมีความได้เปรียบโดย
ผิดกฎกติกาก็ถือว่าเป็นคนเอาเปรียบและไม่ซื่อสัตย์ เช่น การแข่งขันวิ่งที่
นักกีฬาบางคนใช้สารกระตุ้นเพื่อให้มีกำลังมากกว่าผู้อื่น หรือแม้แต่การโกงอายุ
เป็นต้น กระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ถ้าสังคมเรา
มีคนประเภทนี้มากเท่าไร นักเรียนคิดว่าสังคมจะเป็นเช่นไร

เวลาเรียน 1 คาบ
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6

การแข่งขันเพื่อชัยชนะ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงในการแข่งที่ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ไม่เอาซึ่ง
กันและกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูสมมติว่า วันนี้เราจะมีการแข่งขันกีฬาสีภายในห้องกัน
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแสด และสีฟ้า
3. เมือ่ เลือกเรียบร้อยแล้ว ครูให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา การแข่งขันเพือ่ ชัยชนะ
ตอนที่ 1 และให้กลุ่มสีฟ้าและสีเหลือง ออกมาแสดงบทบาทสมมติเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ครูอาจจะให้นักเรียนแต่งบทเพิ่มเติมได้
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละสีมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ข. ถ้านักเรียนเป็นกัปตันทีมสีฟ้า จะทำอย่างไร เพราะอะไร
ค. ถ้านักเรียนเป็นนักกีฬาสีเหลือง นักเรียนจะทำอย่างไร เมื่อทราบว่า
อีกทีมทำผิดกฎกติกา
ง. นักเรียนคิดว่าเราจะชนะอย่างไร ให้อยู้ในกฎกติกาและเป็นธรรม
จ. นักเรียนคิดว่าพื้นฐานของกิจกรรมการแข่งขันกีฬา คืออะไร
5. นำเสนอผลงาน
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6. ครูให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา การแข่งขันเพือ่ ชัยชนะ ตอนที่ 2 และให้กลุม่
สีชมพู สีเขียว และสีแสด ออกมาแสดงบทบาทสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครูอาจจะให้นักเรียนแต่งบทเพิ่มเติมได้
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละสี จะทำเช่นนั้นหรือไม่ เพราะอะไร
ข. นักเรียนคิดว่าการกระทำของตัวแทนสีเหลืองและตัวแทนสีชมพูเป็นอย่างไร
ค. นักเรียนคิดว่าการกระทำของตัวแทนสีเขียวและตัวแทนสีแสดเป็นอย่างไร
ง. ถ้านักเรียนเป็นกองเชียร์ของแต่ละสีจะรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร
จ. การกระทำครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อใคร และอย่างไรบ้าง
ช. นักเรียนต้องการให้ตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไร เพราะอะไร
ซ. นักเรียนคิดอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องการแข่งขัน จะต้องมีคำว่า “โกง”
เข้ามาเกี่ยวข้อง
8. นำเสนอผลงาน
9. สรุปกิจกรรม การแข่งขันเพื่อได้รับชัยชนะต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ขี้โกง เอาเปรียบ รังแก และทำผิดกฎกติกา
เพราะการแข่งขันก็เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตถ้าเราเล่นอย่างซื่อสุจริตและ
เป็นธรรม ผู้อื่นก็อยากที่จะเล่นกับเราด้วย แต่ถ้าเราชอบเล่นขี้โกงและ
เอาเปรียบสุดท้ายก็จะไม่มีใครเล่นกับเราอีกต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา การแข่งขันเพื่อชัยชนะ 2 ตอน

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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กรณีศึกษา
การแข่งขันเพื่อชัยชนะ
ตอนที่ 1
โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียน ประกอบด้วย สีเหลือง
สีชมพู สีเขียว สีแสด และสีฟ้า ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท และมี
การประกวดกองเชียร์ของแต่ละสีซึ่งถือเป็นสีสันของการจัดงานกีฬาสีครั้งนี้ด้วย
ในการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่างสีฟ้าและสีเหลือง ซึ่งเป็นที่จับตามอง
ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เพราะว่า ปีนี้สีฟ้ามีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติอยู่หลายคน แต่
กฎกติกาฟุตบอลของโรงเรียน มีอยู่ว่า ห้ามนักกีฬาที่เป็นเยาวชนทีมชาติลงสนามพร้อมกัน
เกิน 3 คนในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน เพราะจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
เมื่อเริ่มการแข่งขันต่างฝ่ายต่างเล่นกันอย่างสูสี อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่ก็ขอโทษและให้อภัยกันไป จนจบครึ่งแรก ผลปรากฏว่า ยังเสมอกัน 0 – 0 ทำให้ครึ่ง
หลังต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้เกมกัน
กัปตันทีมสีเหลือง : ทุกคนตั้งใจเล่นกันดีมาก พยายามต่อในครึ่งหลังนะเพื่อน
เราชนะแน่
นักกีฬาสีเหลือง : กัปตันครับ เราพอมีทางที่จะชนะหรือเปล่าครับ
กัปตันสีเหลือง : ถ้าทุกคนร่วมใจกัน เล่นอย่างมีวินัยและรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง พวกเราต้องชนะแน่
นักกีฬาสีเหลือง : สู้ครับ
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ส่วนทางฝั่งสีฟ้า
กัปตันทีมสีฟ้า :
นักกีฬาสีฟ้าเสนอ
รุจ :
กัปตันทีมสีฟ้า :
เวียร์ :
กัปตันทีมสีฟ้า :
แท็ต :
ไก่ :
กัปตันทีมสีฟ้า :

เราห้ามแพ้สีเหลืองเด็ดขาด เราต้องชนะ
ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
รุ่นพี่ครับ เราก็ให้นักกีฬาเยาวชนของเราลงให้หมดเลยสิครับ
ไม่มีใครจำได้เหรอ
ก็น่าสนใจนะ
หรือว่า จะให้ผมไปบอกกรรมการว่า เข้าข้างเราหน่อย
เพราะ กรรมการเป็นเพื่อนผมเอง
แต่ว่า...
เราว่า เล่นแรงๆ ดีกว่า เดี๋ยวสีเหลืองมันก็กลัวเองล่ะ
แต่เราว่า เล่นตามเดิมล่ะ อย่าทำผิดกฎเลย
ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรมั้ง
…(ให้นักเรียนคิดคำตอบ)
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ตอนที่ 2
เมื่อการแข่งขันกีฬาทุกอย่างเสร็จสิ้นลง วินาทีสำคัญของแต่ละสีกำลังเกิดขึ้น เมื่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากำลังจะประกาศคะแนนรวมทุกประเภทกีฬา และ
ในปีนี้มีการประกวดกองเชียร์ของแต่ละสีเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ที่สำคัญคือ การนำคะแนน
การประกวดกองเชียร์มารวมกับคะแนนรวมทุกประเภทเพื่อเป็นรางวัลพิเศษ ทำให้การ
ลุ้ น รางวั ล มี ค วามตื่ น เต้ น มากกว่ า ทุ ก ปี โดยสีที่มีลุ้นที่มีคว้ารางวัลคะแนนรวม ได้แก่
สีเหลือง สีฟ้า และสีเขียวที่มีคะแนนใกล้เคียงกัน ส่วนด้านกองเชียร์นั้น ทุกสีได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพราะปีนี้ถือเป็นปีแรกของการประกวดจึงทำให้ทุกสีต้องการที่จะได้
รับชัยชนะ ทำให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการจากทั้ ง ครู แ ละตั ว แทนสี ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมและโปร่ ง ใสมาก
ที่สุด
ก่อนมีการตัดสินการประกวดกองเชียร์ ได้เกิดเหตุการณ์ระหว่างตัวแทนสีเหลือง
และตัวแทนชมพู และเหตุการณ์ระหว่างตัวแทนสีเขียวและตัวแทนสีแสด ดังนี้
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ตัวแทนสีเหลืองและตัวแทนสีชมพู
ตัวแทนสีเหลือง : เธอ เรามีเรื่องจะคุยด้วย
ตัวแทนสีชมพู : มีเรื่องอะไรเหรอ
ตัวแทนสีเหลือง : เธอว่ากองเชียร์ของสีเราเป็นอย่างไรบ้าง
ตัวแทนสีชมพู : ก็ดีนะ แต่เธอถามทำไมเหรอ
ตัวแทนสีเหลือง : เราก็ว่าอยู่ แต่สีเธอก็สวยงามเหมือนกันนะ
งั้นเราว่าให้คะแนนเต็มทั้งสองสีเลยดีไหม
ตัวแทนสีชมพู : จะดีเหรอ เราเป็นตัวแทน เป็นคณะกรรมการแล้วนะ
จะต้องเป็นกลางสิ
ตัวแทนสีเหลือง : ไม่เป็นไรหรอก ไม่มีใครรู้ เรารู้กันแค่ 2 คน
แล้วสีของพวกเราก็แสดงดีอยู่แล้ว ไม่ผิดสังเกตหรอกน่า
ตัวแทนสีเขียวและตัวแทนสีแสด
ตัวแทนสีแสด : นายจำเราได้หรือเปล่า
ตัวแทนสีเขียว : อืม.. เออ
ตัวแทนสีแสด : ใช่แล้ว นายเคยช่วยเราจากพวกนักเลงไง
ตัวแทนสีเขียว : เป็นไงบ้าง เดี๋ยวสบายดีนะ
ตัวแทนสีแสด : สบายดี เดี๋ยวนี้เราไม่เดินไปแถวนั้นอีกล่ะ
กลัว แต่ว่า นายอยู่สีนี้ด้วยเหรอ
ตัวแทนสีเขียว : ใช่ เราอยู่สีฟ้าและก็มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ตัวแทนสีแสด : นายจะว่าอะไรไหม ถ้าเราจะตอบแทนนาย
เพราะสีเราก็ไม่มีลุ้นอะไรอยู่แล้ว แต่สีของนายมีลุ้นรางวัลพิเศษ
ตัวแทนสีเขียว : ....(ให้นักเรียนคิดคำตอบ)
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อุทาหรณ์การแข่งขัน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ งึ ในการแข่งทีซ่ อ่ื สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกกรณีศึกษา อุทาหรณ์การแข่งขัน และให้นักเรียนตอบคำถาม
3. นำเสนอผลงาน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างประสบการณ์หรือที่เคย
ประสบพบเจอมาเกี่ยวกับการแข่งขันที่มีการโกงหรือการแข่งขัน
ที่ขาวสะอาด 1 ตัวอย่าง
5. นำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา อุทาหรณ์การแข่งขัน จำนวน 2 เรื่อง

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
หนุ่มวิสกี้โดนแบน
สวิงหนุ่มวิสกี้โดนแบน 3 เดือนฐานโกงการแข่งขัน
เอลเลียต ซอลต์แมน ก้านเหล็กหนุ่มสกอตแลนด์ ถูกตัดสินสั่งไม่ให้ลงแข่ง 3 เดือน
หลังโกงการแข่งขัน มาร์กบอลผิดจุดในการเล่นที่รัสเซีย เมื่อเดือนกันยายนปีก่อน ซึ่งจะ
เริ่มต้นรับโทษตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไป ขณะที่เจ้าตัวก้มหน้ารับโทษบอกผิดจริง อ้าง
ตื่นเต้น พร้อมวอนอย่าตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงเลย
     เอลเลียต ซอลต์แมน นักกอล์ฟหนุ่มชาวสกอตแลนด์ ถูกตัดสินลงโทษห้ามลง
แข่งขันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากการโกงในการแข่งขันรายการในศึกยูโรเปี้ยนทัวร์
ที่ประเทศรัสเซีย เมื่อปีก่อน ซึ่งการโดนลงโทษของก้านเหล็กวัย 28 ปี จะมีผลตั้งแต่
วันพุธที่ 19 มกราคม เป็นต้นไป
       คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา
และมีมติเอกฉันท์ว่า ซอลท์แมน กระทำผิดกฎจริงในระหว่างการแข่งขันรอบแรกของ
รายการ เอ็มทูเอ็ม ชาลเลนจ์ คัพ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ปีก่อน
        ตามแถลงการณ์โดย จอร์จ โอ เกรดี้ ประธานใหญ่ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ระบุว่า “ผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีมติให้ลงโทษไม่ให้ ซอลท์แมน เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งในยูโรเปี้ยน ทัวร์ และชาลเลนจ์ ทัวร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มต้น
ในวันพุธที่ 19 มกราคม ปี 2011”
         ซอลท์แมน ที่โดนปรับให้ตกรอบเมื่อเดือนกันยายนปีก่อน ภายหลังตั้งใจมาร์ก
บอลผิดจุด ยอมรับว่าตนเองทำผิดกฎในครั้งนั้น โดยระบุว่า “ผมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้น เนื่องจากผมอยู่ในอาการที่ตกใจ และผมก็ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ขี้โกง ตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจ และผมก็จะไม่ทำเพื่อตัวเอง มันมีผลกระทบไม่ใช่แค่ผม
แต่มันเป็นครอบครัวของผมด้วย ผมไม่ต้องการโดนตราหน้าเหมือนเป็นคนขี้โกง ไม่มีใคร
หรอกต้องการมีชื่อเสียงในทางนั้น”
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        ด้าน พอล เคซี่ย์ สมาชิกของคณะกรรมการนักกอล์ฟในรายการนี้ กล่าวผ่านสำนัก
ข่าว “รอยเตอร์ส” ว่า “มันเป็นประเด็นที่บอบบางมาก และมันเพียงพอแล้วที่จะพูดว่า
ช่วงชีวิตของผมกับการเป็นคณะกรรมการ เรายังไม่เคยมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาก่อน แต่หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ต้องเจอมันอีกครั้ง”
ที่มา : http://new.goosiam.com/sports-news/html/0007026.html
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

คำถาม
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์นี้
ข. ผลกระทบของการโกง (มาร์กบอลผิดจุด) มีอะไรบ้าง
ค. นักเรียนคิดอย่างไรกับการยอมรับของเอลเลียต ซอลต์แมน

140

กรณีศึกษา
โกงวิ่งมาราธอน
โกงการวิ่งมาราธอน ที่อื้อฉาวระดับโลก
หลังจากที่ Roberto Madrazo นักการเมืองชาวเม็กซิกัน อายุ 55 ปี วิ่งเข้าเส้นชัย
ในการแข่งขัน รายการ Berlin Marathon เมื่อวันที่ 30 ก ย ที่ผ่านมา ด้วยเวลา 2:41:12
ชม.ทำให้ คว้าตำแหน่งชนะเลิศ ในกลุ่มอายุ 55 ปี แต่ทันใดนั้นเอง Victor Sailer
ช่างภาพจาก นิวยอร์ก ซึ่งจับภาพ ของ Madrazo ได้ ก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่พบว่า
เขาสามารถวิ่งเข้าเส้นในชุดเสื้อคลุมแขนยาวกันลม (wind shield jacket ) สวมหมวก
แก๊ป กางเกงขายาวรัดรูป และแทบจะไม่มีเหงื่อปรากฏให้เห็นเลย ในสภาพอากาศ
อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 16 องศาเซลเซี ย ส Victor จึ ง ไปรายงานให้ ค ณะกรรมการจั ด
การขันแข่งทราบทันทีว่า อาจจะมีการโกงเกิดขึ้น และหลังจากการสอบสวน พบว่า
timing chip ของเขา ไม่มีการบันทึกเวลาที่ จุด กม. 25 และ 30
คณะกรรมการจึง ตัดสิทธิ์ (disqualify) Roberto Madrazo ใช้เวลา ในการวิ่งระยะ
ทาง 15 กม. (กม. 20 ถึง กม. 35) เพียง 21 นาที!!!! โดยที่เจ้าของสถิติโลก ระยะ
15 กม คือ Felix Limo ชาว Kenya ทำไว้ 41 นาที 29 วินาที Roberto Madrazo เป็น
นักการเมืองสังกัดพรรค Institutional Revolutionary Party เคยชนะเป็นผู้ว่าการรัฐ
Tabasco ใน ปี 1994 และเคยสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเม็กซิโกเมื่อปี 2006 แต่
พ่ายแพ้ ท่านที่อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง แสดงความเห็นกันหน่อย สู้นักการเมืองไทย
บางคนไหวไหมครับ
ที่มา : http://www.patrunning.info/show.php?Category=board&No=105085
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
คำถาม
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์นี้
ข. นักเรียนคิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมเช่นนี้
    จะสามารถบริหารประเทศได้หรือไม่ เพราะอะไรบ้าง
ค. นักเรียนคิดว่าผลกระทบที่ตามมาของการกระทำนี้ น่าจะมีอะไรบ้าง
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8

กราวกีฬา

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความ
เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนเคยได้ยินเพลง กราวกีฬา หรือไม่ และ
เคยทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเพลงหรือไม่
3. ครูแจกใบงาน เพลง กราวกีฬา และเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
4. ครูเปิดเพลง กราวกีฬา ให้นักเรียน 2-3 รอบ
5. ครูให้นักเรียนตรวจความถูกต้องจากเฉลยใบงาน เพลงกราวกีฬา
6. ให้แต่ละนักเรียนวิเคราะห์ว่า เพลง กราวกีฬา สื่อเรื่องอะไรบ้างในการแข่งขัน
แนวคำตอบ
• นักกีฬาต้องมีใจกล้าหาญ
• รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
• ต้องมีการฝึกฝน
• ไม่เอาเปรียบ
• ไม่เล่นเห็นแก่ตัว
• สร้างคนได้
• ฯลฯ
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7. นำเสนอผลงาน
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่งเพลงหรือคำขวัญในการเชียร์
เพื่อให้เกิดการแข่งขันกีฬาอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
9. นำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนการสอน

1. ใบงาน เพลง กราวกีฬา
2. เฉลยใบงาน เพลง กราวกีฬา

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
เพลง กราวกีฬา
พวกเรานักกีฬา ............................
เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ
คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ .................................
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
เล่น กีฬาสากล ตะละล้า)
.......................................... กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
แข็งแรงทรหด อดทน ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร
ฮึมฮึมฮึมฮึม (กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ กีฬา กีฬา ................................
แก้กองกิเลส ทำตนให้เป็นคน
ผล ของ........................ เล่น กีฬาสากล
ตะละล้า) ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์
รู้จักที่หนีที่ไล่ ........................................
.............................................. ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา .......................... แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
เล่น กีฬาสากล ตะละล้า)
.............................................................
สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกำลัง
............................................................. ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
.........................................................)
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เฉลยใบงาน
เพลง กราวกีฬา

คำร้อง : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พวกเรานักกีฬา ใจกล้าหาญ
เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ
คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
เล่น กีฬาสากล ตะละล้า)
ร่างกายกำยำล้ำเลิศ กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน
แข็งแรงทรหด อดทน ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร
ฮึมฮึมฮึมฮึม (กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
แก้กองกิเลส ทำตนให้เป็นคน
ผล ของการฝึกตน เล่น กีฬาสากล
ตะละล้า) ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์
รู้จักที่หนีที่ไล่ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
เล่น กีฬาสากล ตะละล้า)
ไม่ชอบเอาเปรียบเทียบแข่งขัน
สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกำลัง
เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว ฮึมฮึมฮึมฮึม
(กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส
ทำตนให้เป็นคน ผล ของการฝึกตน
เล่นกีฬาสากล ตะละล้า)
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม เอาอะไรไปดวงจันทร์
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูชวนคุย “เนื่องจากทุกวันนี้โลกของเราได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก
จากการที่มนุษย์ทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงจะย้ายทุกคนให้ไปอยู่ที่
ดวงจันทร์ซึ่งมีบรรยากาศที่น่าอยู่มากกว่าโลกมนุษย์”
2. ครูบอกเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะไปดวงจันทร์ได้จะต้องสังเกตจากครูว่า
ทำไมของบางชิ้นนำไปได้  และทำไมของบางชิ้นนำไปไม่ได้
3. ครูและนักเรียนที่สังเกตทราบว่าของสิ่งนั้นนำไปดวงจันทร์ได้หรือ
ไม่จะเป็นผู้อนุมัติให้นำของไปได้  (แต่ห้ามเฉลยว่า ข้อสังเกตของการนำ
ของชิ้นไหนไปได้คืออะไร ต้องให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตทราบด้วยตนเอง)
4. เมื่อเริ่มเล่นเกม ครูบอกชื่อเล่นตัวเอง พร้อมทั้งบอกสิ่งของที่จะนำไป
ดวงจันทร์ โดยสิ่งนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันกับชื่อเล่นของ
		 นักเรียน และทำท่าทางให้รู้ว่ากำลังหยิบ ของสิ่งนั้น ไปดวงจันทร์  เช่น
• “อ้อ...จะเอา อาหาร ไปดวงจันทร์” ผู้นำเกมตอบว่า “ได้ๆ”
• นุช พูดว่า “นุช...จะเอา นาฬิกา ไปดวงจันทร์”   ผู้นำเกมตอบว่า “ได้ๆ”
• หากผู้เล่นเกมชื่อ ตา พูดว่า “ตา...จะเอา สมุด ไปดวงจันทร์”
ครูรู้อยู่แล้วว่า ชื่อ กับ  สิ่งของ ที่จะนำไปมีพยัญชนะตัวนำต่างกัน  
ให้ปฏิเสธว่า “ไม่ได้ๆ”

เคล็ดลับความสนุก

ครูสามารถชวนคุยหรือถามเหตุผล
นักเรียนก่อนว่า “เอาของสิ่งนั้นไปทำอะไรที่
ดวงจันทร์” แล้วค่อยตอบอนุญาต จะทำให้ฝึก
การคิดเป็นเหตุเป็นผลให้ผู้เล่นเกม
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ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นมะเร็งร้ายที่ทำลายสังคมและยิ่งนับวันลักษณะของปัญหา
ยิ่งทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นทุกขณะ เพราะลักษณะของปัญหามีความหลากหลาย
ตั้ ง แต่ ก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในเรื่ อ งเล็ ก น้ อ ย (Petty Corruption) จนถึ ง การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันที่มีมูลค่ามหาศาล (Grand Corruption) รวมทั้งรูปแบบที่เกิดขึ้นก็แตกต่าง
กันไป เช่น รีดไถ สินบน ส่วย การซื้อขาย-ตำแหน่ง เงินทอน ทวนน้ำ ตามน้ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังครอบคลุมไปถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวกันนี้ ผู้คน
ส่วนใหญ่ของสังคมอาจยังมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการให้และการรับของขวัญ
ในการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนจึงต้องมีมิติของการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิด
การรับรู้ เพื่อสามารถรู้คิดและจำแนกแยกแยะพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่สังคมไม่
อาจยอมรับได้ จึงเป็นองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นส่วนเสริมจาก
การสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจด้วยการบ่มเพาะคุณความดี 5 ประการที่เป็นเนื้อหาสำคัญของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
คณะผูจ้ ดั ทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้ออกแบบ
การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและลั ก ษณะของการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันประเภทต่างๆ จุดเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ สาเหตุที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะผลเสียและความเดือดร้อนจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นต่อ
ส่วนรวม และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมให้สังคมได้เกิดความตระหนักต่อ
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การรู้เท่าทันต่อปัญหาจะทำให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจนถึงปัญหา  
และเข้าใจถึงหลักเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
รู้ว่าควรทำอย่างไร อันเป็นการสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และสร้างทักษะในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เหตุเกิดในห้องเรียน 2”
(นอกจากสื่อการเรียนการสอนเฉพาะกิจกรรมแล้ว ครูสามารถใช้ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “เหตุเกิดในห้องเรียน 2” ได้ในทุกคาบเรียนในชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รู้จักหนังสือ
รู้ทันคอร์รัปชัน

รู้จักฉัน
รู้จักเธอ

ชุดความรู้
เกี่ยวกับ
คอร์รัปชัน

สินบน
ตัดสินใจ
ทอล์ก
เพชรสีเลือด

ห้องลับ
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1

รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้รู้จักคำศัพท์คอร์รัปชัน และตระหนักถึงผลร้ายจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า วันนี้จะให้นักเรียนทำความรู้จักกับหนังสือ
โดยนักเรียนจะต้องหาคำตอบจากหนังสือที่ได้รับ  
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
3. ครูแจกหนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
พร้อมใบงาน (ถ้ามีหนังสืออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้เป็น
หนังสือลอกได้เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน)
4. ครูให้เวลาในการทำกิจกรรม 3-5 นาที
5. ครูเฉลยคำถามในใบงาน รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจคำตอบและรวมคะแนน
7. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำศัพท์ 1 คำ เพื่อนำคำๆ นั้นมา
แสดงบทบาทสมมติ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแต่งบทสนทนา
ที่สะท้อนคำศัพท์คำนั้น ความยาวไม่เกิน 1-2 นาที เช่น
บอย : เพื่อนเมย์ เดี๋ยวเราขอลอกหน่อยนะ
เมย์ : ไม่ได้ นายทำเองบ้างสิ
บอย : นิดหน่อย จะเป็นไรไป
เมย์ : นายพูดอย่างนี้ตลอดละ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ เราต้องซื่อสัตย์ในการสอบ
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9. นักเรียนซ้อมการแสดง 5-10 นาที
10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มแสดงบทบาทสมมติ

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
2. ใบงาน รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
3. เฉลยใบงาน รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ISBN ของหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
2. คำว่า “การปลูกฝังและกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเยาว์วัย” อยู่ในส่วนใดของหนังสือ
………………………………………………………………………………………………………………………….....
3. Kick-back มีความหมายว่าอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
4. ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………….....
5. มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบ้างที่ปรากฏในหนังสือ
………………………………………………………………………………………………………………………….....
6. Youth, Youngster มีความหมายว่าอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
7. ศีลธรรม หมายถึงอะไร และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
8. การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและถ้วนหน้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และแสดงว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแป น่าจะตรงกับคำศัพท์คำว่าอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
9. Fraud มีความหมายว่าอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
10. นักเรียน (กลุ่ม) ชอบคำศัพท์คำใด เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………….....
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เฉลยใบงาน
รู้จักหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
1. ISBN ของหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน คืออะไร
ตอบ 978-974-231-7-51-5 (ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ)
2. คำว่า “การปลูกฝังและกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเยาว์วัย” อยู่ในส่วนใดของหนังสือ
ตอบ คำนำ
3. Kick-back มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ รูปแบบของสินบนประเภทหนึ่ง เป็นการให้ผลตอบแทนภายหลังเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการเอื้อประโยชน์
4. ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักอะไรบ้าง
ตอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความโปร่งใส
หลักความรับผิดชอบ และหลักความมีประสิทธิภาพ
5. มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบ้างที่ปรากฏในหนังสือ
ตอบ 1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  
2) ผู้ตรวจราชการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน  
3) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  
4) องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ    
5) สหประชาชาติ
6. Youth, Youngster มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ เยาวชน เป็นพลังสำคัญที่จะปกป้องความสุจริตดีงาม รักษาความถูกต้องและ
ต่อต้านพฤติกรรมคอร์รัปชัน

154

7. ศีลธรรม หมายถึงอะไร และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ ศีลธรรม (Morality) เป็นหลักกำกับพฤติกรรมซึ่งเกิดจากพื้นฐานของการเรียนรู้
และการหล่อหลอมกล่อมเกลาที่มาจากครอบครัวและระบบความเชื่อโดยเฉพาะ
ศาสนา เป็นเกราะกำบังคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพราะผู้ที่มีศีลธรรมจะมี
ความละอายต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือผิดต่อสำนึกคุณธรรมของตน
เงินไม่สามารถซื้อความถูกต้องได้
8. การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและถ้วนหน้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และแสดงว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแป น่าจะตรงกับคำศัพท์คำว่าอะไร
ตอบ หลักนิติธรรม (Rule of law)
9. Fraud มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ การฉ้อโกง ปลอมแปลง ต้มตุ๋น หลอกลวงให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เช่น
การปลอมแปลงบัญชีของบริษัท
10. นักเรียน (กลุ่ม) ชอบคำศัพท์คำใด เพราะอะไร
ตอบ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูในการพิจารณาคำตอบ

155

2

รู้จักฉัน รู้จักเธอ

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้รู้จักคำศัพท์คอร์รัปชัน และตระหนักถึงผลร้ายจากการทุจริตคอร์รัปชัน  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกหนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
3. ให้เวลาแต่ละกลุ่ม 2 นาที ช่วยกันจำจดคำศัพท์และความหมายให้ได้มากที่สุด
(ห้ามจดหรือบันทึก)
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปิดหนังสือ
5. ครูแบ่งกระดานดำเป็น 5 ช่องหรือตามจำนวนกลุ่ม
6. ครูอธิบายกติกาว่า ครูจะบอกคำศัพท์ เช่น การซิกแซก
และให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษของคำๆ นั้น พร้อมความหมาย คือ
Zigzag ไม่ตรงไปตรงมา ใช้กลวิธีเลี่ยงหลบ (ความหมายของคำศัพท์
แต่ละคำขึ้นอยู่กับดุลพินิจการพิจารณาของครู)
โดยครูเลือกคำศัพท์ 5-10 คำ
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปคะแนน

156

8. ครูรวบรวมกระดาษความหมายของคำศัพท์และตัวอย่างของ
คำศัพท์จากทุกกลุ่มและนำไปติดกระจายไว้ตามที่ต่างๆ ของห้อง
และนำบัตรคำศัพท์ คำ Bribery, Cronyism, Nepotism, Conflict of
Interest, Fraud, Legal loop-holes, Zigzag ไปติดไว้บนกระดานดำ
เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำความหมายและตัวอย่างมาติด กลุ่มไหนติดได้เร็วที่สุด
และถูกทุกข้อเป็นกลุ่มชนะ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถไปดึงออกมาจากกลุ่มอื่นได้
หากคิดว่าใบนั้นอาจเป็นคำตอบของกลุ่มตัวเอง

สื่อการเรียนการสอน

หนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z

เวลาเรียน 1 คาบ
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3

สินบน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า “สินบน” และผลร้ายของสินบน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่าเคยได้ยินหรือรู้จักคำว่า “สินบน” หรือไม่ และ
นักเรียนมีความเข้าใจต่อคำว่า “สินบน” อย่างไร  ให้อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความเห็นร่วมกัน
2. ครูอธิบายคำว่า “สินบน” ว่าประกอบด้วยอย่างน้อยต้องประกอบ
ผู้ให้สินบนและผู้รับสินบน แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
เพื่อให้ปรึกษาหารือว่าในทัศนะของนักเรียนผู้ให้สินบนและผู้รับสินบน
สามารถเป็นใครได้บ้าง และเมื่อปรึกษาหารือกันแล้วให้นักเรียนออกมา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน (ดูตัวอย่างในล้อมกรอบ)
ผู้ต้องขังให้สินบนเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ตำรวจรับสินบนจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
พ่อค้าให้สินบนเจ้าหน้าที่ป่าไม้
นักเรียนให้สินบนเจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ
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3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวอย่างการให้และรับสินบนมา 1 ตัวอย่าง
แล้วให้แสดงบทบาทสมมติโดยมีบทพูดไม่เกิน 3 ประโยค  
แล้วให้เวลาซ้อมบทบาทสมมติก่อนออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน
4. เมื่อแสดงหน้าชั้นแล้ว ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อว่า
ก. การที่ผู้ให้ให้สินบนและการที่ผู้รับเรียกรับสินบนนั้นเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์อะไร  
ข. เมื่อมีการให้และการรับสินบนแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง   
5. ครูแนะนำศัพท์ภาษาอังกฤษของการให้และการรับสินบน “Bribery”
โดยเขียนคำศัพท์ลงบนกระดานและอ่านออกเสียงพร้อมกัน และเปิดดูภาพ
และความหมายของคำว่า Bribery จากหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
6. ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา ซึ่งเป็นบทความเรื่อง “เมื่ออาชญากรกำลัง
จะยึดครองเมืองไทย” เขียนโดย พล ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร รองประธานองค์กร
เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
7. เมื่ออ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน ในประเด็นต่อไปนี้
ก. นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเรือนจำได้อย่างไร
น่าจะมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ข. ในเหตุการณ์ดังกล่าว การให้และรับสินบนอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง  
ค. ลองจินตนาการว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป
อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
8. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าหากจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะต้องใช้อะไร
หรือทำอย่างไรด้วยการใช้แนวคิดจากคำศัพท์อื่นๆ (ดูแนวทางการอธิบาย
ในประเด็นคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางการสรุป) ครูควรสรุปและ
อภิปรายโดยใช้คุณลักษณะ 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตรว่าจะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร
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สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
2. กรณีศึกษา “เมื่ออาชญากรกำลังจะยึดครองเมืองไทย”
โดย พล ต. อ. วสิษฐ เดชกุญชร

เวลาเรียน 2 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

สินบนเป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อมีการให้และรับสินบนย่อมมี
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนนี้เองที่
ทำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอาเปรียบส่วนรวม      
เมื่อสินบนมาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาผู้มีอิทธิพลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น   เพราะคนผิดไม่ได้รับการลงโทษ และ
อาชญากรและผู้มีอิทธิพลยังต้องการไม่ให้มีการบังคับกฎหมายที่ทำให้ตนเองเป็นฝ่าย
เสียประโยชน์ ความเสียหายจึงตกอยู่แก่ส่วนรวม ส่วนอาชญากรและผู้เกี่ยวข้องสมคบคิด
กลับลอยนวล ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง และสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม นอกจากนี้ยังมี
อีกหลายกรณีที่อาชญากรเหิมเกริมจนถึงขนาดมีการคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน
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แนวทางการอธิบายคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษานี้ ได้แก่
Accountability
ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเรือนจำแห่งนี้รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการหายไปของสารเคมีที่หาย
ไปจากโรงพยาบาลควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Corruption
การที่มีสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นโดยมีพฤติกรรม
คอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง Ethics, Morality,
Honesty, Integrity หากเจ้าหน้าที่มีจริยธรรม สำนึกในหน้าที่และรักษาความถูกต้อง
ย่อมไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมีคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้า
หน้าทีเ่ ป็นปราการสำคัญทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตต่อหน้าทีใ่ ห้มกี ารนำสิง่ ของ
ต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ
Good Governance, Justice
การบริหารจัดการที่ดีในระบบราชการจะช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการรักษา
ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องนำผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ โดยใช้หลักแห่งกฎหมายที่
ทุกคนต่างมีความเสมอภาคกัน Legal Enforcement การบังคับใช้กฎหมายจะเกิดขึน้ อย่าง
จริงจัง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่
People Participation, Question, Query, Voice, Youth
เมื่อประชาชนทราบข่าวนี้ ควรช่วยกันแสดงความไม่พอใจและแสดงถึงความต้องการให้มี
การแก้ไขปัญหา ด้วยการตั้งคำถามและติดตามการแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร เยาวชนเองก็
สามารถมีส่วนร่วมและติดตามความก้าวหน้าได้
Whistle Blower
หากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางคนรู้เห็นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด อาจเป่า
นกหวีดหรือแจ้งเบาะแสเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำของผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และรักความถูกต้องเป็นธรรม
X-ray
การตรวจค้นเรือนจำโดยละเอียดเสมือนกับเป็นการเอ็กซเรย์พื้นที่
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กรณีศึกษา
เมื่ออาชญากรกำลังจะยึดครองเมืองไทย
โดย วสิษฐ เดชกุญชร
ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งส่งท้ายเดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านไปนี้ น่าจะได้แก่ข่าวเจ้าหน้าที่
ตำรวจและทหารจำนวนกว่ า 500 คน บุ ก เข้ า ตรวจค้ น เรื อ นจำกลางจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช นอกจากจะพบและยึดได้ของกลางเป็นยาบ้ากว่า 1,000 เม็ด ยาไอซ์
500 กรัม และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเสพเป็นจำนวนมากแล้ว ยังพบและยึดเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ (ซึ่งเป็นของต้องห้ามในเรือนจำ) ยี่ห้อทันสมัยราคาแพงอีกถึงกว่า 280
เครื่อง  
ที่น่าสังเกตและน่าวิตกอย่างยิ่งก็คือ จากปริมาณของกลางที่เจ้าหน้าที่พบและยึด
ได้นั้น สันนิษฐานได้ว่า การใช้เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งบัญชาการค้า
ยาเสพติดนั้น กระทำมาเป็นเวลานานแล้ว และทำอย่างเป็นล่ำเป็นสัน มีเงินทุนหมุนเวียน
เป็นร้อยล้านบาท เจ้าหน้าที่ของเรือนจำก็รู้เห็นและมีส่วนได้รับประโยชน์ด้วย
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ในจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดและ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็สืบทราบและยึดได้สารชื่อซูโดเอฟิดรีน (pseudoephedrine)
เป็นจำนวนมหาศาล   ซูโดเอฟิดรีนนี้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคหวัด แต่ใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาเสพติดที่เรียกว่ายาม้าหรือยาไอซ์ได้ ผลการสืบสวนทำให้ทราบว่า
สารชนิดนี้หายไปจากโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สืบ
ทราบด้วยว่า มีการลอบสั่งซื้อสารชนิดนี้เป็นจำนวนมากโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากต่าง
ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ และจีน
ซู โ ดเอฟิ ด รี น นี้ เมื่ อ ได้ ม าแล้ ว ผู้ ซื้ อ ก็ น ำไปขายต่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ยาเสพติ ด อั น เป็ น
ที่มาของยาบ้า ยาไอซ์จำนวนมหาศาลที่จับได้แล้วจับได้อีกอยู่ในเมืองไทย
อั น ตรายอั น เกิ ด จากยาเสพติ ด ให้ โ ทษนี้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั้ ง โลก   องค์ ก าร
สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมเรื่องภัยของยาเสพติดมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ และตั้งหน่วย
งานโดยเฉพาะขึ้นคือ UN Office on Drugs and Crime (UNODC) เพื่อสนับสนุน
ประเทศสมาชิกในการสืบสวนปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ทุกประเทศในโลกมี
หน่วยสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด อาทิ Drug Enforcement Administration
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(DEA) ของสหรัฐอเมริกา สำหรับเมืองไทยก็มีทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
เช่นเดียวกับในหลายประเทศ ในเมืองไทย ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้
จำหน่ายเป็นความผิดทางอาญาที่กฎหมายวางโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต รัฐบาลทุกชุด
ถือเป็นนโยบายหลัก และสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง ที่จะต้องป้องกันและปราบปรามการค้ายา
เสพติดอย่างเด็ดขาด  
แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า ความพยายามของนานาชาติที่จะปราบปรามการค้า
ยาเสพติดยังไม่ประสบความสำเร็จ จำนวนผู้ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดไม่ลดน้อยลง  
แต่ ก ลั บ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะมี ผู้ เ สพและต้ อ งการยาเสพติ ด ทั่ ว โลกเป็ น จำนวนมาก
มหาศาล ยาเสพติดกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำรายได้มหาศาลให้แก่ผู้ผลิตและ
จำหน่าย
ความเสียหายอันเกิดแต่การติดยาเสพติดนั้นลึกและกว้างขวางเหลือประมาณ  
เฉพาะตัวผู้เสพติดเอง นอกจากร่างกายจะถูกยาเสพติดทำลายจนเสื่อม และกลายเป็น
โรคร้ายอย่างอื่นที่อาจติดต่อกันได้แล้ว ประสาทและจิตใจของผู้เสพติดยังเสียหายและ
วิปริต ถึงขั้นไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้   จะเห็นเป็นข่าวอยู่เสมอว่าผู้เสพติดทำร้าย
ตัวเองบ้าง ทำร้ายผู้อื่นบ้าง และทำร้ายได้แม้แต่ลูกเมียหรือพ่อแม่ของตัวเอง
ทางด้านสังคม เมื่อยาเสพติดทำรายได้มหาศาลให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่าย   พ่อค้า
ยาเสพติดก็ย่อมมีอำนาจทางการเงินมหาศาลตามส่วนไปด้วย สามารถที่จะขยายอิทธิพล
ทางอาชญากรรมออกไปในด้านอื่นรูปอื่น
ที่สำคัญที่สุด น่ากลัวที่สุด และน่าวิตกที่สุดด้วยก็คือ เงินของพ่อค้ายาเสพติดนั้น
สามารถที่จะใช้ซื้อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนหรือหลายสิบคนหรือหลายร้อยหลายพัน
คนได้สบายๆ
ในต่างประเทศบางประเทศ เช่น เม็กซิโก กำไรอันมหาศาลจากการจำหน่ายยา
เสพติด ทำให้พ่อค้ายาเสพติดสามารถทำสงครามกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้อย่างเปิดเผย
และเป็นล่ำเป็นสัน   ตำรวจบางหน่วยบางเมืองอยู่ใต้อิทธิพลของพ่อค้ายาเสพติด   แม้แต่
ผู้พิพากษาศาลที่ตัดสินคดียาเสพติดยังถูกปองร้ายหรือสังหารโดยพ่อค้ายาเสพติด
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สำหรับเมืองไทย กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอและ
บกพร่องของระบบการบริหารราชการด้วย   ถ้าไม่มีการ “สนธิกำลัง” กับตำรวจตระเวน
ชายแดน และทหาร ลำพังแต่กำลังเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะไม่พอและไม่สามารถเผชิญกับ
เจ้าพ่อยาเสพติดในคุกได้อย่างแน่นอน ใช่แต่เท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่มีอำนาจเหนือผู้บัญชาการเรือนจำกลางในจังหวัดของตน เพราะเป็นเรือนจำพิเศษ
ซึ่งขึ้นตรงกับกรมราชทัณฑ์
ผู้คุมในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น จำนวนหนึ่งถูกพ่อค้ายาเสพติด
ที่เป็นนักโทษหรือผู้ต้องขังซื้อตัวไปเรียบร้อยแล้ว อีกจำนวนหนึ่งอาจเป็นคนดีที่ไม่ยอม
ขายตัว แต่ก็คงไม่กล้าหือกล้าอือ เพราะกลัวนักโทษและผู้คุมที่ถูกซื้อ สู้รักษาชีวิตของ
ตัวเองและปิดปากจะดีกว่า
การซื้อเจ้าหน้าที่นั้นไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในคุกเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่นอกคุกก็มี
สิทธิไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันที่จะถูกซื้อได้ด้วย
ใครรู้บ้างหรือรู้หรือยังว่า ขณะนี้การซื้อเจ้าหน้าที่โดยเจ้าพ่อยาเสพติดที่มีชีวิต
ความเป็นอยู่สุขสบายในเรือนจำจังหวัดนครศรีธรมราชและเรือนจำอื่นๆ ได้กระทำไป
อย่างกว้างขวางแล้วเพียงไหน? และนอกจากเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ มีเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนราชการอื่นใดบ้างที่ถูกพ่อค้ายาเสพติดซื้อ และอยู่ใต้อิทธิพลของพ่อค้ายาเสพติด
แล้ว ?
เจ้าหน้าที่คนไหนหน่วยไหนที่จะสืบสวนปราบปรามความผิดคดีนี้ ในเมื่อเมืองไทย
ก็กำลังจะถูกซื้อและยึดครอง โดยอาชญากรอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งหนีโทษทางอาญาไป
อยู่ต่างประเทศ ?
ที่มา : http://www.chaoprayanews.com/2012/05/03/
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4

ตัดสินใจ

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม รวมทั้ง
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ตัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกกรณีศึกษา รัฐมนตรีอื้อฉาว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและ
ตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีของนายก่อเกียรติ
ข. นักเรียนคิดว่านายก่อเกียรติสมควรลาออกหรือไม่
ค. ถ้านักเรียนเป็นนายก่อเกียรติ นักเรียนจะทำอย่างไร
ง. กรณีศึกษานี้ ตรงกับคำศัพท์คำใดบ้างในหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
เฉลย: (การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์
  ทับซ้อน - Conflict of Interest และ การเอื้อประโยชน์ต่อ
  วงศาคณาญาติ - Nepotism)
จ. ถ้านายก่อเกียรติออกมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายญาติภรรยาและ
ทางญาติก็เป็นญาติห่างๆ ซึ่งไม่เคยติดต่อกันมาก่อน ซึ่งเป็นการใช้วิธี
หลบเลี่ยงจากฝ่ายค้าน นักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นตรงกับ
คำศัพท์คำใด
เฉลย: (การซิกแซก - Zigzag)
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ฉ. ถ้านายก่อเกียรติตัดสินใจลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
แสดงความบริสุทธิ์ใจ นักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นตรงกับคำศัพท์คำใด
เฉลย: (มีสำนึกรับผิดชอบ -Accountability)
3. นำเสนอผลงาน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคำศัพท์ 1 คำ (ซ้ำกันได้)
ที่สะท้อนเรื่องราวของกรณีศึกษา รัฐมนตรีอื้อฉาว
โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่เลือกอย่างไร
พร้อมวาดภาพประกอบ
5. นำเสนอผลงาน
6. ครูคัดเลือกภาพวาดของนักเรียนเพียง 1 กลุ่มเป็นตัวแทนห้อง
ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
2. กรณีศึกษา รัฐมนตรีอื้อฉาว
3. แนวทางคำตอบสำหรับครู

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
แนวทางการอภิปราย
แนวทางคำตอบในเรื่องนี้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ นักเรียนในกลุ่มนี้จะเห็นว่าข่าว
ที่เกิดขึ้นก่อเกียรติควรจะรับผิดชอบ เขาควรตัดสินใจลาออก “ก่อเกียรติเป็นรัฐมนตรี
ประจำกระทรวง เมือ่ มีการทุจริตเกิดขึน้ และยังเป็นภรรยาของตัวเอง เขาจึงสมควรลาออก”
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม นี้ ยึ ด ถื อ กฎกติ ก าเช่ น กั น โดยอาจมองว่ า เขาไม่ ไ ด้ ก ระทำผิ ด
กฎกติกาใด รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้แต่อย่างใดผู้มีตำแหน่งต้องรับผิดชอบเรื่องของญาติ
ฝ่ายภรรยา นอกจากนี้เขาอาจไม่ได้คุ้นเคยหรือสนิทสนมกันเลยก็ได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
ลาออก การสร้างแรงกดดันให้ลาออกจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อตัวก่อเกียรติเองด้วยเพราะ
ไม่ได้มีกติกาใดระบุไว้
กลุ่มที่ 3 นักเรียนในกลุ่มนี้จะมองถึงความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ มีความ
เมตตา สงสาร นักเรียนกลุ่มนี้จะมีความเห็นว่า “ก่อเกียรติไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะเรื่องนี้
เขาไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นคนทำ ดังนั้นจึงไม่ควรลาออก” นอกจากนี้ยังอาจมองว่าก่อเกียรติ
เป็นคนดี ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม การโจมตีโดยใช้เรื่องญาติฝ่ายภรรยาเช่นนี้จึงเป็นการ
ทำลายคนดี และทำลายกำลังใจของคนดีที่เหลืออยู่ นอกจากนี้การที่ก่อเกียรติอยู่ยังจะ
สามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก  
กลุ่มที่ 4 จะมองถึงส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในกลุ่มนี้นักเรียนจะมี
เข้าใจ มีความเห็นอกเห็นใจ แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมและผลระยะยาวว่า “ถึงแม้ก่อเกียรติ
จะไม่รู้เรื่องและไม่ได้ทำ แต่เขาก็เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และยังมีความสัมพันธ์กับคู่กรณี
ดังนั้น เขาควรลาออกก่อน แล้วต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง”
กลุ่มที่ 5 มองถึงส่วนรวมเช่นกัน แต่มองว่า ก่อเกียรติควรช่วยสร้างบรรทัดฐานและ
บทเรียนแก่สังคมต่อไป โดยยอมลาออก เพื่อให้เห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมือง
ต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
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กรณีศึกษา
รัฐมนตรีอื้อฉาว
ก่อเกียรติ เป็นนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกล เขามีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะ
เข้าสู่การเมืองเพราะต้องการทำงานรับใช้ส่วนรวมและประเทศชาติ    ก่อเกียรติได้รับ
มอบหมายจากพรรคการเมืองที่เขาสังกัดให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล เขาเป็นหนึ่ง
ในรัฐมนตรีที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และถูกวางตัวให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของพรรค
ในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม หลังจากดำรงตำแหน่งได้ครึ่งเทอม หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวถึงกรณี
อื้อฉาวว่าครอบครัวฝ่ายภรรยาของก่อเกียรติ พัวพันกับการทุจริตฮั้วประมูลโครงการ
ขนาดใหญ่ มู ล ค่ า หลายพั น ล้ า นของกระทรวงที่ เขารั บ ผิ ด ชอบอยู่ โดยส่ ว นตั ว แล้ ว
ก่อเกียรติไม่ได้มีความสนิทสนมหรือผูกพันกับญาติพี่น้องฝ่ายภรรยา และไม่ได้มีส่วนรับรู้
หรือเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวที่เกิดขึ้น ทว่า หลังจากข่าวถูกนำไปขยายผลผ่านสื่อมวลชน
ฝ่านค้านและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็เรียกร้องให้ก่อเกียรติรับผิดชอบต่อกรณีอื้อฉาว
ที่เกิดขึ้นด้วยการลาออก หัวหน้าพรรคการเมืองที่เขาสังกัดออกมาตอบโต้ข่าวว่าก่อเกียรติ
เป็นคนดี ส่วนข้าราชการในกระทรวงก็ให้ความเห็นว่างานที่ก่อเกียรติได้ริเริ่มไว้ก็เริ่ม
สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปเป็นร่าง และหากเขาไม่อยู่ คณะทำงานอาจเสียขวัญและกำลังใจ
คำถาม
ก. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีของนายก่อเกียรติ
ข. นักเรียนคิดว่านายก่อเกียรติสมควรลาออกหรือไม่
ค. ถ้านักเรียนเป็นนายก่อเกียรติ นักเรียนจะทำอย่างไร
ง. กรณีศึกษานี้ ตรงกับคำศัพท์คำใดบ้างในหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
จ. ถ้านายก่อเกียรติออกมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายญาติภรรยาและ
ทางญาติก็เป็นญาติห่างๆ ซึ่งไม่เคยติดต่อกันมาก่อน ซึ่งเป็นการใช้วิธีหลบเลี่ยง
จากฝ่ายค้าน นักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นตรงกับคำศัพท์คำใด
ฉ. ถ้านายก่อเกียรติตัดสินใจลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแสดงความบริสุทธิ์ใจ นักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้นตรงกับคำศัพท์คำใด
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แนวทางคำตอบสำหรับครู

คำตอบสำหรั บ กรณี ศึ ก ษา รั ฐ มนตรี อื้ อ ฉาว เป็ น เรื่ อ งของการขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการเอื้อประโยชน์ต่อ
วงศาคณาญาติซึ่งตามหลักกฎหมายอาจจะยังไม่มีบทบัญญัติถึงความผิดของการกระทำ
แต่ถ้านายก่อเกียรติมีหลักศีลธรรมแล้วก็สมควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและ
ความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วนายก่อเกียรติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ จริง ก็สามารถ
กลับเข้ารับตำแหน่งได้ใหม่อย่างสง่างามและถูกต้องอีกด้วย

ก่อเกียรติไม่ควรลาออก

• ไม่สมควร เพราะเขาปฏิบัติถูกต้องอยู่แล้ว  และให้แยกแยะส่วนตัวกับงาน  
• มองตามหลักศีลธรรมเขาไม่ได้ทำความผิดอะไร และควรแถลงความจริงให้
ประชาชนได้รับทราบ หากลาออก แสดงว่ามีความผิดจริง
• ไม่ควรลาออกเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ เพราะตัวเองไม่ได้ทำ  
• หาหลักฐานมาชี้แจง  และอยู่ในตำแหน่งเพื่อพิสูจน์ตนเอง
• เพราะเขาได้สร้างผลงานดีๆ ที่ควรสานต่อ

ก่อเกียรติควรลาออก
•
•
•
•

เพราะสามีภรรยาก็เหมือนคนๆ เดียวกัน  
ลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะเป็นมารยาททางการเมือง
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วจึงหาหลักฐานมาเพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ของตนเอง และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมได้
หากมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว
• เข้าหลักผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างส่วนตัวและส่วนรวม
เพราะนายก่อเกียรติมีตำแหน่งและหน้าที่ให้การดูแลเรื่องนี้
ซึ่งอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
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5

ห้องลับ

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลทีเ่ กิดจากการคอร์รปั ชันสร้างความเสียหาย
แก่ประเทศและประชาชนอย่างใหญ่หลวง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูแจกกรณีศึกษา ห้องลับ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและตอบคำถาม
ต่อไปนี้
ก. ถ้านักเรียนเป็นอธิบดีคนนั้น จะทำอย่างไร เพราะอะไร
ข. ตำรวจทั้ง 3 นาย ควรทำเช่นไร
ค. นักเรียนคิดว่า กรณีศึกษาเรื่องนี้ควรมีตอนจบอย่างไรบ้าง
3. นำเสนอผลงาน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ตรงกับคำศัพท์ที่เรียนมาแล้ว เช่น
ความถูกต้อง-Justice จริยธรรม-Ethics การให้และรับสินบน-Bribery เป็นต้น
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติโดยใช้เค้าโครงจาก
กรณีศึกษา รัฐมนตรีอื้อฉาว ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที
6. ครูในเวลาในการซ้อม และเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดง

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
2. กรณีศึกษา ห้องลับ

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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กรณีศึกษา
ห้องลับ
สารวัตรตำรวจ แห่ง สน.ทุ่งบางกะปิตัดสินใจที่จะไปสืบหาเบาะแสเพิ่มเติมที่บ้าน
เกิดเหตุอีกครั้งเมื่อนึกถึงคำให้การของคนร้ายแก๊งโจรสี่คนที่จับได้ สารภาพว่าเงินที่ขโมย
มานั้นมีจำนวนมากถึง 10 ล้านบาท ซึ่งมันเป็นแค่เงินส่วนหนึ่งเท่านั้นที่พวกตนค้นหาพบ
ในตู้หนังสือ หัวหน้าแก๊งเชื่อว่าภายในบ้านยังมีเงินเหลืออีกมากมาย แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด ซึ่ง
เมื่อคืนอดีตอธิบดีโทรมาหาด้วยตนเองบอกว่าเงินที่หายไปนั้นเป็นเงินเก็บที่ตนเองยังไม่ได้
เอาไปเข้าธนาคารและขอร้องให้ตำรวจทำเรื่องแบบไม่ต้องให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเพราะกลัว
จะกลายเป็นจุดสนใจของโจรแก๊งอื่นๆ
สารวัตรคิดกับตัวเองว่า ความจริงการเก็บเงินสดจำนวนมากไว้ที่บ้านพักก็ไม่ได้คิด
ว่าไม่เป็นการทุจริต หรือร่ำรวยผิดปกติแต่ประการใด เพราะข้าราชการบางประเภทที่เขา
มีเงินมากๆ อาจจะมีรายได้เสริมจากทางอื่นๆ ก็อาจจะอยากเก็บเงินไว้กับตัว เอาไว้นอน
นับเล่นก็เป็นไปได้ ตามหลักถ้าหากอธิบดียื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ว่ามีทรัพย์สิน 100 ล้านบาท
แล้วไปตรวจพบเงินสดที่บ้านจำนวน 10 ล้านบาท ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ประเด็นสำคัญ
อยู่ที่ว่า อธิบดีจะต้องชี้แจงที่ไปที่มาของเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ ให้ได้ และที่สำคัญเงิน
นั้นต้องได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ถือว่า ร่ำรวยผิดปกติ ทรัพย์สิน
จะต้องถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน และต้องถูกดำเนินคดี และถ้าตรวจสอบพบว่า มีการ
ทุจริตจริงก็จะต้องคดีอาญาฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือถ้าตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
ที่อธิบดีเคยยื่นไว้ ไม่พบเงินจำนวนดังกล่าว ก็จะมีความผิดฐานแจ้งบัญชีทรัพย์สินฯ
อันเป็นเท็จ
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สารวัตรแห่งทุ่งบางกะปิได้ย้อนกลับไปที่บ้านอดีตอธิบดีอีกครั้งพร้อมนายดาบอีก
สองนายที่ถูกตามตัวไปด้วย ทั้งสองไม่อยากกลับมาที่บ้านนี้อีกเพราะนายตำรวจใหญ่จาก
กองบัญชาการก็ได้โทรมาสั่งแล้วว่าให้รอเรื่องนี้ไว้ก่อน ทั้งสามเข้าไปเดินสำรวจรอบ
บริเวณบ้านอีกครั้ง ในโรงรถเต็มไปด้วยรถยนต์หรูราคาคันหลายสิบล้านจอดเรียงกัน
อยู่สี่คัน นายตำรวจทั้งสามนายขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านที่เกิดเหตุ นายตำรวจทั้งสามนาย
แยกย้ายกันเดินสำรวจอีกครั้ง สารวัตรเดินมายืนอยู่บนพรมผืนใหญ่หนานุ่มหน้ารูปภาพสี
น้ำมันขนาดใหญ่มหึมา ด้านซ้ายของรูปมีตู้หนังสือขนาดใหญ่วางอยู่ สารวัตรพิจารณา
สีกำแพงนั้นดูเข้มๆ ออกดำๆ เหมือนกับว่ามีคนเอามือมาจับตรงบริเวณนั้นบ่อย สารวัตร
จึงลองผลักตู้หนังสือดู แล้วสารวัตรก็พบบางอย่างที่กำแพง มันคือประตูห้องลับ สารวัตร
ตะโกนเรียกนายดาบทั้งสองให้มาช่วยกันเลื่อนตู้ออกไปให้พ้นทาง ประตูเล็กบานนั้นก็
เปิดออก ในนั้นมีเงินสดเป็นมัดๆ อยู่เต็มห้อง อดีตอธิบดีเจ้าของบ้านเดินมาเห็นเหตุการณ์
............
คำถาม
ก. ถ้านักเรียนเป็นอธิบดีคนนั้น จะทำอย่างไร เพราะอะไร
ข. ตำรวจทั้ง 3 นาย ควรทำเช่นไร
ค. นักเรียนคิดว่า กรณีศึกษาเรื่องนี้ควรมีตอนจบอย่างไรบ้าง
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6

เพชรสีเลือด

(Blood Diamond)

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันและผลที่เกิดขึ้นต่อความเป็นธรรม
หรือ “ความถูกต้องเที่ยงธรรม” (Justice)

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนว่า ระหว่างเพชร พลอย เงิน และทองคำ
นักเรียนคิดว่าอะไรที่มีมูลค่าสูงสุด (คาดว่านักเรียนตอบว่าเพชร)
เมื่อนักเรียนตอบแล้วให้ถามต่อว่า นักเรียนคิดว่าเพชรมาจากไหน  
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้อ่านกรณีศึกษา เพชรสีเลือด
(Blood Diamond) และตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนคิดว่าจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดอย่างไร
ข. นักเรียนคิดว่ากรณีศึกษาดังกล่าวมีความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรม
เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
ค. นักเรียนคิดว่าที่ชีวิตของทามูเป็นเช่นนี้ เพราะอะไร
ง. ถ้ามีความเป็นธรรมจะเป็นอย่างไร และใครมีหน้าที่สร้างความเป็นธรรม
3. ให้นักเรียนระดมสมอง ช่วยกันศึกษาคำศัพท์จากหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน
ฉบับ A-Z เพื่อค้นหาว่ามีศัพท์หรือแนวคิดอะไรที่จะช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น
ในกรณีศึกษา แล้วให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน
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สื่อการเรียนการสอน 		

1. กรณีศึกษา เพชรสีเลือด
2. หนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z

เวลาเรียน 2 คาบ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางการสรุป

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความฉ้อฉลอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรง
จนเกิดขึ้นเป็นสงครามกลางเมืองและความตายของเพื่อนมนุษย์ ความขัดแย้งยิ่งทวีความ
รุนแรงเมื่อถูกหล่อเลี้ยงด้วยความโลภและอำนาจของมนุษย์ ไม่เฉพาะที่อยู่ในประเทศ
ตนเองเท่านั้น แต่ประเทศอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้าน กองกำลังกบฏ
พ่อค้าเพชร ลูกค้าเพชร ธุรกิจการค้าเพชรที่เกี่ยวข้องกับสงครามและความตายเช่นนี้ จึง
ถูกเรียกว่าเป็น “เพชรสีเลือด” หรือ Blood Diamond
ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้บริหารประเทศและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการทะนุ
บำรุงประเทศและดูแลประชาชนมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันจะยิ่งทำให้เกิดความเลวร้าย
ขึ้นไปอีก ประชาชนปราศจากความหวังใดใด เราจึงต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชัน เพราะเป็นพฤติกรรมที่ทำลายชาติบ้านเมืองและทำลายทุกคน รวมทั้งต้อง
คัดเลือกคนดีให้มีโอกาสบริหารประเทศและรังเกียจคนเลว คนดีก็ต้องรวมพลังเพื่อเป็น
กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อยืนหยัดในความถูกต้องเป็นธรรม      
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แนวทางการใช้คำศัพท์ในหนังสือ รู้ทันคอร์รัปชัน ฉบับ A-Z
Ethics, Justice, Morality
คุณธรรมจริยธรรมเป็นเข็มทิศบอกทางสำหรับมนุษย์ การกระทำใดใดถ้ารู้ว่าอะไรถูก
อะไรผิด จะทำให้ไม่เกิดการเอาเปรียบและเกิดความไม่เป็นธรรม ถ้าผู้มีอำนาจ นักธุรกิจ
และผู้คนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่ละโมบ โลภมาก ต้องการเป็นเจ้าของเพชรซึ่งมีมูลค่ามหาศาล
จะไม่มีการพยายามผลักดันให้เกิดสงครามเพื่อสร้างเงื่อนไขให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
จากเพชร ทั้งที่ความจริงแล้วเพชรเป็นสมบัติของทุกคนในประเทศ    
Rule of law
หากบ้านเมืองมีขื่อมีแป รักษากฎหมายและกฎกติกา ใครทำผิดก็ย่อมได้รับการลงโทษ ก็
จะไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรงดังในกรณีศึกษา   
Youth
ความหวังในการฟื้นฟูประเทศอยู่ที่คนรุ่นใหม่ ในเมื่อรุ่นเก่าก่อปัญหาไว้มากมาย คนรุ่น
ต่อไปต้องช่วยกันสร้างประเทศด้วยพลังแห่งความดี
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กรณีศึกษา
เพชรสีเลือด
ทามู   ชายวัยกลางคน อายุราว 50 กว่าปี เขาเกิดที่เซียร์ร่าลีโอน ประเทศเล็กๆ ใน
ฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ตอนเขาเป็นเด็กพ่อกับแม่บอกเขาว่า เขาเป็นคนโชคดีที่เกิด
ในประเทศที่ได้รับพรจากสวรรค์ เพราะเซียร์ร่าลีโอนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเพชรและทองคำ
ในครั้งแรกที่มีการค้นพบเพชรและทองคำ รัฐบาลประกาศว่าประเทศเซียร์ร่าลีโอนจะเป็น
ประเทศที่ร่ำรวย ตอนนั้นพ่อกับแม่ของเขายังเป็นเด็ก ทั้งคู่ต่างดีใจที่บ้านเมืองจะมั่งคั่ง
เวลาผ่านไปหลายสิบปี จนทามูเป็นหนุ่ม ความมั่งคั่งของประเทศคงเป็นเพียง
ความฝัน เขายังต้องอดมื้อกินมื้อ เขาอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เข้าโรงเรียน ส่วน
ลูกสาวและน้องสาวของเขาตายจากโรคติดเชื้อ เพราะแถวบ้านไม่มีโรงพยาบาลทามู
คับแค้นอยู่ในใจ เพราะบ้านเกิดของเขาเป็นแหล่งผลิตเพชรมูลค่ามหาศาล แต่แทนที่
ทุกคนจะอยู่ดีกินดี เพราะเพชรเป็นทรัพยากรของประเทศ เป็นของทุกคน กลับมีเพียงผู้
บริหารประเทศเท่านั้นที่ร่ำรวย มีข่าวลือเสมอว่าเงินและเพชรที่ขุดได้ถูกลักลอบขายเข้า
กระเป๋าของผู้มีอำนาจ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ขายแล้วเป็นรายได้เข้าประเทศ
ราฟาเอล ญาติสนิทของทามู เคยไปทำงานขุดเพชรที่เหมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับ
สัมปทานอย่างไร้คู่แข่ง เพราะเจ้าของเป็นรัฐมนตรี เขาบอกกับทามูว่าเพชรที่ได้ในแต่ละ
วันจะถูกส่งต่อไปอีกประเทศหนึ่ง เพื่อคัดเพชรและเจียรนัยก่อนนำไปขายทั่วโลก โดยมี
พ่อค้าเพชรชั้นนำระดับโลกเป็นตัวแทนรับซื้อเพชรที่ผิดกฎหมาย เหมืองแห่งนี้มีความ
เข้มงวดมาก เคยมีคนงานเหมืองที่พยายามลักลอบนำเพชรออกมาแต่ถูกจับได้ จึงถูก
กรีดหน้าเป็นรอยแผลประจานความผิด ส่วนเพชรที่ขายได้นั้นตามกฎหมายแล้วต้องแบ่ง
รายได้ให้รัฐบาลครึ่งหนึ่ง แต่ราฟาเอลบอกว่าเท่าที่เขารู้ ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์แต่
อย่างใด และไม่มีใครรู้ว่าเพชรที่ขุดได้นั้นไปอยู่ที่ไหน
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จนกระทั่งปี ค.ศ 1991 กองกำลังติดอาวุธประกาศสงครามแย่งชิงอำนาจและเพชร
จากฝ่ายรัฐบาล ประเทศเซียร์ร่าลีโอนประกาศเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมือง ทั้งสองฝ่าย
ทำสงครามกันอย่างยาวนานกว่า 10 ปี (1991 – 2002) ทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์
ล้มตายมากกว่า 5 หมื่นคน เด็กชายที่อายุมากกว่า 10 ปีต้องฝึกทหารเพื่อเป็นกำลังในการ
ช่ ว ยรบ นอกจากนี้ ยั ง มี ผู้ บ าดเจ็ บ และทุพพลภาพ กลุ่มกบฏตัดแขนและมือของผู้คน
จำนวนมากที่ยกมือสนับสนุนรัฐบาล
ระหว่างที่เกิดสงคราม การทำเหมืองเพชรก็คงยังดำเนินต่อไป เพชรที่ขุดได้เป็น
จำนวนมากถูกนำมาขายเพื่อสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ อีกส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าผู้มี
อำนาจฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ไม่มีส่วนใดเลยที่กลับมาฟื้นฟูประเทศและช่วยเหลือประชาชน
ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นและหวาดกลัวภัยสงคราม
เมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงในปี ค.ศ 2001 ด้วยความช่วยเหลือจากนานา
ประเทศ ประเทศเซียร์ร่าลีโอนกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง องค์กรนานาชาติและ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกบริจาคเงินช่วยเหลือแก่เซียร่าลีโอนเพื่อฟื้นฟูประเทศ แต่ก็มีข่าว
อยู่บ่อยครั้งว่าผู้บริหารประเทศนำเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
เองก็ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินช่วยเหลือเพื่อเงินเดือนครูจำนวนเกือบ 3 หมื่นคน และยังมี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆอีก
ในปี ค.ศ 2012 หลังจากสงครามสิ้นสุดนานนับ 10 ปี การลักลอบค้าเพชรก็ยัง
คงอยู่  
ปัจจุบัน ทามูอยู่ตัวคนเดียว ลูกชายที่เหลือสองคนได้เสียชีวิตในขณะสู้รบเมื่อ
อายุเพียง 12 และ 14 ปี ส่วนภรรยาของเขาล้มป่วยเพราะความโศกเศร้าเสียใจและ
เสียชีวิตลงในที่สุด ส่วนตัวเขาเองก็สูญเสียมือไปข้างหนึ่ง ทามูรับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อแลกกับอาหาร เขาเพิ่งได้ข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า อดีตประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรีย
ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเซียร์ร่าลีโอน ถูกตัดสินให้จำคุก ข้อหาสนับสนุนให้เกิด
สงครามในเซียร์ร่าลีโอนเพื่อแลกกับเพชรที่ขุดได้ ทามูยิ้มดีใจและภาวนาว่าขอให้มีการ
เอาผิดคนอีกหลายคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเลวร้ายทั้งหมดนี้
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7

ทอล์ก

สาระ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อให้ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสร้างความเสียหาย
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองทำมินิทอล์กโชว์ เรื่อง เยาวชนไทย
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไร โดยศึกษาจากตัวอย่างการทำทอล์กโชว์ เช่น
เดี่ยวไมโครโฟน สุนทรพจน์ เป็นต้น
3. ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มคิดและวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
ที่ชื่นชอบ ประมาณ 10-15 นาที หรือตามความเหมาะสม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาทอล์กโชว์ 3-5 นาที
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงคะแนนเสียงว่าชื่นชอบกลุ่มไหน
เลือกเพียงกลุ่มเดียว เพื่อส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ 10240

สื่อการเรียนการสอน

1. วีดิทัศน์ ตอน เดี่ยวไมโครโฟน วีดิทัศน์ ตอน รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และ
วีดิทัศน์ ตอน ตัวอย่างสุนทรพจน์
2. ตัวอย่างสุนทรพจน์โดย น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

เวลาเรียน 1 คาบ
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ตัวอย่างสุนทรพจน์
โดย น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต นักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
นักเรียนชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
“มือสะอาดชาติไม่ล่ม”
ธรรมชาติให้ได้แค่พรสววรค์ แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณ แต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือ แต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติ
ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกัน
ถ้า “มือสะอาด ชาติจะไม่ล่ม”
คนที่มือสะอาด คือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ
เพราะธรรมชาติของมุนษย์นั้น ไม่รู้จักพอ
ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงิน
แต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจ
ความทุกข์ของมนุษย์ จึงไม่ใช่การ “ไม่ได้”
ความยากของมนุษย์ จึงไม่ใช่ “การไม่มี”
แต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่ “การไม่พอ” ต่างหาก
ประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้าน
ข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคา
ชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน
ถ้าหลังคาบ้านรั่ว พื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝน จนตัวบ้านผุพังทลาย
ประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน
ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่ม
และไม่ได้เกิดมาเพื่อโต้ลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรค
การทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวง
โดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลาน
โลภะทุจริตเป็นรากแก้ว ยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกิน
มีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทง
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ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือด ให้ผลที่มีรสฝาดเฝื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดิน
ประเทศชาติจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาด ปกป้องชาติไม่ให้ล่ม
เท้าที่ไม่มีบาดแผล ย่อมกล้าลุยโคน
คนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจ ย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้าย
มือที่สะอาดกล้ากำยาพิษ ฉันใด ใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิสเครื่องราช ฉันนั้น
“จะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผล รอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้าง
มีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจาง ที่ต้องล้าง ที่ต้องรื้อ ลงมือทำ”
มือต้องสะอาด ชาติจึงไม่ล่ม ด้วยการปฏิบัติตามโอวาทสามประการดังนี้
1. มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่ว เพราะการทำความชั่วครั้งแรก ย่อมเปิดประตูให้
ทำความชั่วครั้งที่สอง ครั้งที่สามตามมา เพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้น ต้องทำความผิด
อีกหลายครั้ง การทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา
2. มือนี้ต้องทำดี ธรรมชาติให้สองมือไว้ ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้
เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติ ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ตอนหนึ่งว่า “คนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อยๆ เพื่อให้จิตคุ้นชิน
กับความดี เพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย”
3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรม ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้า
แห่งกิเลสตัณหา สองมือนี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนผืน
แผ่นดินไทย ให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขา ก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุขตลอดไป
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ท่านผู้มีเกียรติค่ะ
ไม่มีมือที่พิการใด จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
ไม่มีมือของอาชญากรใด จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมือง
และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใด จะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับ
“มือสะอาด ชาติไม่ล่ม”
เกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่า “คน”
โดยการใช้สองมือที่สะอาด สร้างชาติให้เจริญ
เมื่อตอนเราเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่น
ตอนเราตาย เราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้
ทำอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นผู้ที่มี
“มือสะอาด ชาติไม่ล่ม” อย่างแท้จริง
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม หน้าผาและเหวลึก
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนยืนเข้าแถวหน้ากระดาน
2. ครูให้ทุกคนสมมติร่วมกันว่า ข้างหน้าเราคือเหวลึกมากๆ  และ
ข้างหลังของทุกคนติดชิดกับหน้าผาสูงชัน
3. ครูออกคำสั่งให้แต่ละคน ออกเดินเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน
โดยให้มีความรู้สึกดังนี้
ก. กลัวมาก
ข. ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ค. ขณะเดินให้มีการเลื่อนไถลเป็นระยะๆ
4. เมื่อนักเรียนเริ่มทำได้แล้ว ครูคิดเรื่องราวเล่าต่อเนื่องเพิ่มเติมถึง
การผจญภัยในสถานที่ที่มีเหวลึกและหน้าผาสูงชัน ได้ตามชอบใจ
จนกว่าครูจะพอใจการแสดงท่าทางความรู้สึกของนักเรียน
ที่ต้องแสดงตามเรื่องราวที่ได้ฟังจากครู

เคล็ดลับความสนุก

เรื่องราวที่ครูเล่าเพิ่มเติม หากมีน่าตื่นเต้น พลาดพลั้ง  ช่วยเหลือกัน
มีอุปสรรคอื่นๆ เพิ่ม ฯลฯ  เกมจะยิ่งสนุกมากขึ้น
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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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
เพลง โลกป่วย อนุเคราะห์โดย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
วีดิทัศน์ ตอน เดี่ยวไมโครโฟน และ ตอน รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง  
อนุเคราะห์โดย นายอุดม แต้พานิช และนายสันติ แต้พานิช
วีดิทัศน์ ตอน สุนทรพจน์ อนุเคราะห์โดย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
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นายคณิศร ทับทิม
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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