โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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

15

• 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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กิจกรรมที่ 1
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เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ยอดมนุษย์
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
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กิจกรรมที่ 5
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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 3 ดังนี้

ชุดสาระห้าประการ
• โตไปไม่โกง
• แร็พคบเด็กสร้างชาติ

• โตไปไม่โกง (Instrumental)
• ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะหัวใจ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ยอดมนุษย์
• สไปเดอร์แมน
• ฮีโร่ผู้กล้า
• ฮีโร่มาแล้ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวยแบบไม่โกง
• พ่อสอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นำ
• กัปตันไทยแลนด์

ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
• ของขวัญ      

เพลงพิเศษ (สามารถใช้ได้กับทุกชุดกิจกรรม)
• พลังแห่งความดี โดย บอดี้สแลม
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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 ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้นและ
ลึกซึ้ง ผ่านกิจกรรม เพลง บทบาทสมมติ กรณีศึกษาต่างๆ รวมทั้งการได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ ชุดสาระห้าประการจะเป็นเสมือนเข็มทิศนำนักเรียนโลดแล่นไปกับการ
เรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติจริงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุดกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องผจญภัยต่อไป ดังนั้น ในชุดสาระห้า
ประการนั ก เรี ย นจะได้ สั ม ผั ส กั บ กิ จ กรรมที่ ใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนรู ป แบบที่ แ ตกต่ า ง
จากเดิม เช่น ศิลปะ ดนตรี เกม กรณีศึกษา บทบาทสมมติ เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้
จะสอดแทรกไปในการสอนในแต่ละชุดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่
จากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าความดี 5 สาระ ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม
การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ชุดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติของนักเรียน
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ชุดกิจกรรมในครั้งต่อไป
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1

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
และเพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ทำความเข้าใจ และสามารถจดจำสาระทั้ง 5 สาระ ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม พร้อมให้นักเรียนจดเนื้อร้อง
และสอนนักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง
2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงและเปลี่ยนคำว่า “คดโกง”และ“โกง”
ในเพลงเป็นคำอื่น ซึ่งครูจะเลือกนักเรียนจากการที่ครูชี้นิ้ว
ไปที่กลุ่มไหน  กลุ่มที่ถูกชี้ต้องเปลี่ยนจากคำว่า “คดโกง”และ “โกง”
เป็นคำอื่นแทน เช่น “เป็นคนดี เราจะไม่ขโมย” “คนแกล้งเพื่อน
เขาเป็นคนไม่ดี” เป็นต้น พร้อมแสดงท่าประกอบเพลงในท่อนนั้น  
โดยห้ามมีคำและท่าซ้ำกัน
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โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง
คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง”
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง
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3. ครูแนะนำ และอธิบายสาระในแต่ละข้อ ว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
จับฉลากเลือกหัวข้อตามกลุ่มสาระ ทั้ง 5 สาระ แล้วให้นักเรียนระดมสมอง
เพื่อคิดสถานการณ์ ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน  อย่างไร และส่งผลดีหรือ
เสียอย่างไร ตามกลุ่มสาระที่กลุ่มตนเองจับฉลากได้
5. ให้นักเรียนอภิปรายแล้วออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
6. ครูแนะนำเพลง “แร็พคบเด็กสร้างชาติ”
และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
7. ครูแจกเนื้อเพลง “แร็พคบเด็กสร้างชาติ” แก่นักเรียน
จากนั้นให้นักเรียนคิดท่า  “แร็พ” ของกลุ่มตนเอง 1 ท่า
แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากเพื่อให้ได้ท่อนที่จะร้อง
8. ครูให้นักเรียนร้องเพลงในท่อนที่จับฉลากได้และท่อนที่ร้องรวม  
พร้อมแสดงท่า “แร็พ”ประกอบท่อนที่กลุ่มต้องร้อง
9. ครูแนะนำ เว็บไซต์ “โตไปไม่โกง” (www.growinggood.org) และ
เฟซบุ๊กโดยให้นักเรียนที่มีเฟซบุ๊กกดถูกใจ (Like) หน้าเฟซบุ๊กของโตไปไม่โกง
เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรโตไปไม่โกง

สื่อการเรียนการสอน

       เพลงโตไปไม่โกง และ เพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ

เวลาเรียน 1 คาบ
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แร็พคบเด็กสร้างชาติ
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)   
คนบอกอย่าคบเด็กสร้างบ้าน แต่ว่ามันโบราณไปแล้วสักนิด
สมัยนี้เขาคบเด็กสร้างชาติ พวกเราสามารถทำได้มากกว่าที่คิด
เด็กดีสร้างชาติได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์
เราไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ชาติเราจะรุ่งต้องซื่อสัตย์สุจริต
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)        
พวกเราไม่เอาเปรียบกัน รักความเป็นธรรมยิ่งชีวิต
มีโอกาสเราทำเพื่อส่วนรวม อาสาเข้าร่วมช่วยกันคนละนิด
พอเพียงคือความสุขที่แท้ รักพ่อรักแม่ไม่ทุจริต
ทำแล้วต้องรับผิดชอบ เราไม่เคยตอบ “หนูเป็นเด็กหนูไม่ผิด”
ทุกคนคือฮีโร่พันธุ์ใหม่ ชาติจะรอดได้เพราะเรามีสำนึกคิด
(เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีความดี 5 อย่างด้วยกัน)
(ลงท้าย) พวกเราเด็กดีขอบอกว่า เบื่อผู้ใหญ่ขี้โกงเหลือเกิน เฮ้อ
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2

หนุ่มสาวสร้างชาติ
พร้อมสมุดทำมือ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ
ผ่านทางบทเพลงและกิจกรรม
2. เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้สาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
และสามารถนำมาบันทึกกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทบทวนเพลง “โตไปไม่โกง” และเพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ
พร้อมทั้งเน้นย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ
2. ครูให้นักเรียนเล่นกิจกรรม “สัมผัสมือ สัมผัสใจ” โดยให้นักเรียนจับคู่กัน
และนำมือทั้งสองข้างประสานมือกับคู่ของตนเอง จากนั้นให้มองหน้าเพื่อน
แล้วคิดว่าเพื่อนของเราสามารถสร้างชาติได้อย่างไรบ้าง ครูสุ่มถาม
ประมาณ 4-5 คู่
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามกลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มความซื่อสัตย์
สุจริต กลุ่มการมีจิตสาธารณะ กลุ่มความเป็นธรรมทางสังคม กลุ่มการกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และกลุ่มการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเรื่อง “หนุ่มสาวจะสร้างชาติได้อย่างไร”
ตามกลุ่มสาระที่ได้แบ่งไว้ เช่น กลุ่มความซื่อสัตย์สุจริต ให้คิดว่าหนุ่มสาว
จะใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในการสร้างชาติได้อย่างไร กลุ่มการมีจิตสาธารณะ
ให้คิดว่าหนุ่มสาวจะใช้การมีจิตสาธารณะในการสร้างชาติได้อย่างไร เป็นต้น
5. นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
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6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม ทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ร่วมกัน
7. สอนการทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ตามขั้นตอนดังนี้

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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8. เมื่อนักเรียนทำสมุดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกหรือชื่อกลุ่มและ
บันทึกหน้าแรกเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
9. ให้นักเรียนสรุปประเด็นที่ได้เรียนในวันนี้ของแต่ละกลุ่ม และบันทึกลง
ในสมุดบันทึกโตไปไม่โกง
10. ครูบอกให้นักเรียนทุกกลุ่มใช้สมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
มาใช้ในการบันทึกกิจกรรมในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ในทุกคาบ

สื่อการเรียนการสอน

เพลงโตไปไม่โกง และ เพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ

เวลาเรียน 1 คาบ

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

พระมหาวุฒิชัย วชิรเม
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3

เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ และ
จ๊ะจ๋าจิตอาสา

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สาระความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ และความเป็น
ธรรมทางสังคม โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (อาจจะใช้กลุ่มเดิม)
2. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ เมื่ออ่านจบแล้ว
ให้แลกเปลี่ยนและระดมสมองภายในกลุ่มเพื่อตอบคำถามในตอนท้ายของเรื่อง
3. เมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้ว ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าห้อง
4. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา จ๊ะจ๋าจิตอาสาต่อ เมื่ออ่านจบแล้ว
ให้แลกเปลี่ยนและระดมสมองภายในกลุ่มเพื่อตอบคำถามในตอนท้ายของเรื่อง
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กรณีศึกษา
เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์
วันนี้โรงเรียนมีการจัดสอบปลายภาค แต่เป๊กและเพื่อนๆ ในห้องไม่มีสอบในช่วงเช้า
คุณครูจึงอนุญาตให้ไปพักผ่อนและรับประทานอาหารที่โรงอาหารได้ ในขณะที่เป๊กกำลัง
นั่งทานข้าวอยู่ อ๊อฟนักเรียนรุ่นน้องก็ได้เดินมานั่งทานข้าวในโรงอาหาร เป๊กเห็นอ๊อฟ
ลุกไปเข้าห้องน้ำโดยวางกระเป๋าเงินลืมไว้บนโต๊ะ หลังจากนั้นไม่นาน เป๊กได้เห็นเหตุการณ์
ที่ไอซ์นักเรียนรุ่นพี่ที่เคยช่วยเหลือและเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลของเป๊กเดินผ่านมาเห็น
กระเป๋าเงินวางทิ้งไว้จึงได้หยิบเงินทั้งหมดในกระเป๋าไปและนำเงินไปซื้ออาหารมานั่ง
รับประทานอยู่ในบริเวณนั้น หลังจากที่อ๊อฟเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาที่โต๊ะอาหารและ
จะหยิบเงินในกระเป๋าไปซื้อน้ำ พบว่าเงินในกระเป๋าได้หายไปหมด อ๊อฟจึงรีบวิ่งไปแจ้งให้
ครูเวรทราบ คุณครูจึงพาอ๊อฟมาที่โรงอาหารและเรียกทุกคนซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในบริเวณ
นั้นมาสอบถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์บ้าง ทุกคนรวมทั้งไอซ์ซึ่งเป็นผู้ขโมยเงินก็บอกว่า
“ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใครเอาไปครับ”
ครูถามคำถามจนมาถึงเป๊ก เป๊กควรจะตอบว่า “...”

คำถาม
ก. ถ้านักเรียนเป็นอ๊อฟคนที่กระเป๋าเงินหายจะทำอย่างไร
ข. เป๊กควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ เพราะเหตุใด
ค. ถ้านักเรียนเป็นอ๊อฟซึง่ ถูกขโมยเงินต้องการจะให้สถานการณ์ออกมาเป็นแบบไหน
ง. นักเรียนคิดว่าถ้าเป๊กพูดความจริง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
จ. ถ้านักเรียนเป็นไอซ์ซึ่งเป็นผู้ขโมยเงิน จะทำอย่างไร
ช. ให้นักเรียนหาทางออกว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
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กรณีศึกษา
จ๊ะจ๋าจิตอาสา
จ๊ะจ๋าชอบทำงานด้านจิตอาสา เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเดือดร้อนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ จ๊ะจ๋าจะเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือเสมอๆ และทุกครั้งที่ไปช่วยจะต้องเป็นคนที่
ทำหน้าที่ในการแพ็คของบริจาคเพื่อผู้ประสบภัย เธอมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่บ่น
แม้แต่น้อย และจะนั่งแพ็คของตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ก่อนกลับบ้าน จ๊ะจ๋าจะไม่ลืมที่จะเอา
ของบริจาคกลับบ้านทุกวัน เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่อาสาสมัครควรได้รับและของที่มาบริจาค
มีมากมายขนาดนี้ คงแจกไม่หมด มีเหลือเฟืออยู่แล้ว จ๊ะจ๋าจะทำแบบนี้ทุกครั้ง จน
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยมีคนเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งไม่มีบ้านอยู่ ไม่มี
อาหาร โรงพยาบาลก็เกิดน้ำท่วม ทำให้มีการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลายๆ
คนรู้สึกเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก มีการรับบริจาคของช่วยเหลือ มีการลงแรงช่วย
เหลือคนที่เดือดร้อน ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่จ๊ะจ๋ามีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากบ้าน
ของเธอน้ำไม่ท่วม และก็เหมือนทุกครั้งจ๊ะจ๋าทำหน้าที่แพ็คของ พร้อมกับนำของบริจาค
นั้นกลับบ้าน ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเนื่องจากของบริจาคมีจำนวนมากกว่าทุกครั้ง ทำให้
เธอนำกลับไปบ้านมากขึ้นกว่าเดิม ของบริจาคมีทั้งอาหารนำเข้าและเสื้อผ้าราคาแพงๆ
รวมอยู่ด้วย แต่ครั้งนี้มีเพื่อนอาสาสมัครเข้ามาพูดกับจ๊ะจ๋าว่า “อย่าเอาของบริจาคไปเลย”
จ๊ะจ๋าตอบทันควันว่า “ของบริจาคมีมากมายอย่างนี้ ทำงานก็เหนื่อย เอาไปบ้างไม่เป็น
อะไรหรอก”

คำถาม
ก. นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระทำต่างๆ ของจ๊ะจ๋า
ข. ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์และเห็นสิ่งที่จ๊ะจ๋ากระทำ นักเรียนจะทำอย่างไร  
เพราะเหตุใด
ค. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เพื่อนอาสาสมัครทำนั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
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5. เมื่อนักเรียนตอบคำถามท้ายเรื่องของ จ๊ะจ๋าจิตอาสา เสร็จแล้ว
ให้นักเรียนจับฉลากเลือก 2 หัวข้อ  ต่อ 1 กลุ่ม โดยให้เลือก
พฤติกรรมกลุ่ม ก 1 หัวข้อ และเลือกพฤติกรรมกลุ่ม ข อีก 1 หัวข้อ
6. ให้นักเรียนระดมสมองว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมที่ตัวเองเลือก
และจะพูดกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ว่าอย่างไร
พฤติกรรมกลุ่ม ก
1. คนที่เป็นอาสาสมัคร แต่เอาของ
กลับบ้านไปเสียเอง
2. คนที่เอาของบริจาคไปขาย       
3. คนไม่บริจาคอะไรเลย  และกักตุนสินค้า
4. ข้าราชการใช้งบเกินจริง   
5. คนที่บ้านน้ำไม่ท่วม  แต่รับเอาค่าชดเชย

พฤติกรรมกลุ่ม ข
1. ทหารช่วยน้ำท่วม
2. กลุ่มพาน้องหมาน้องแมวหนีน้ำท่วม
3. ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. กลุ่มซับน้ำตาหลังน้ำท่วม
5. ดาราจิตอาสา

7. ให้นักเรียนออกมาอภิปรายหน้าห้องเรียน       

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ และ จ๊ะจ๋าจิตอาสา  

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
คำถาม :  เป๊กเห็นเหตุการณ์ที่ไอซ์นักเรียนรุ่นพี่ที่เคยช่วยเหลือและเป็นหัวหน้าทีม
ฟุตบอลของเป๊กเดินผ่านมาแล้วหยิบเงินทั้งหมดในกระเป๋าไป เป๊กควรจะตอบว่า
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่า เป๊กคิดว่า
บอกความจริ ง กั บ ครู เ พราะเห็ น ว่ า ไอซ์ ท ำผิ ด จริ ง และไม่ ใช่ เรื่ อ งอะไรของเป๊ ก ที่ จ ะมา
เกี่ยวข้องด้วย
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็น
หรื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ที่ มี เ หตุ ผ ล ถ้ าเป็นความจำเป็นส่วนตัว อาจเป็นกรณีที่ไอซ์
กำลังลำบาก ต้องการเงินไปจ่ายค่าเทอม ช่วยพ่อป่วย เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่าเป๊กคิดว่าไอซ์
ทำผิดจะไม่บอกแต่ต้องไปถามว่าไอซ์มีความจำเป็นอะไร แล้วอาจจะไปบอกครูตอนหลัง
ก็ได้
หรือการที่เป๊กต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนักเรียน มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ครู
สามารถให้ ค วามไว้ ว างใจ เป๊ ก จึ ง บอกครู เ พราะคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ไม่ อ ยากให้
ครูผดิ หวังในตัวเอง
ทางที่ 3 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม โดยมองว่า กฎหมาย
บอกว่าการขโมยทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื เป็นการกระทีผ่ ดิ ไอซ์ไม่ควรขโมยและควรเคารพกฎหมาย
เพราะถ้าทุกคนทำเหมือนไอซ์จะเกิดความวุน่ วาย แต่กอ็ าจจะสงสารไอซ์ ซึ่งอาจจะไม่มีเงิน
กินข้าวจึงต้องขโมย แม้การขโมยเป็นสิ่งที่ผิด
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คำถาม :    นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระทำของจ๊ะจ๋า...
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการนำสิ่งของ
บริจาคกลับบ้านเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ จ๊ะจ๋าควรจะถูกลงโทษ ส่วนทีเ่ ห็นว่าจ๊ะจ๋าทำไม่ผดิ เพราะมองว่า
ไม่เห็นมีกฎกติกาอะไรห้ามไว้  ไม่เห็นมีการอบรมอาสาสมัครว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร  
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็นหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า การเป็นจิตอาสาคือการทำงานเพื่อผู้อื่นเพื่อ
สังคมโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน และการนำของบริจาคกลับบ้านเปรียบเสมือนการขโมย
ผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย นอกจากนัน้ อาจจะมีบคุ คลอืน่ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ของบริจาค
อี ก มากก็ ไ ด้ การกระทำของจ๊ ะ จ๋ า จึ ง เป็ น การทำให้ ค นอื่ น เดื อ ดร้ อ นหรื อ ซ้ ำ เติ ม ความ
เดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เห็นด้วยมองว่า จ๊ะจ๋าทำงานเหนื่อยมาก น่าจะได้รับอะไรเป็น
สิ่งตอบแทนบ้างและของบริจาคก็มีมากเกินความจำเป็น การนำของบริจาคที่มีมากเกิน
ความจำเป็ น จึ ง ไม่ เ ป็ น ไรและการทำงานอาสามาก็ เ หนื่ อ ยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนใดใด
ต้องเสียสละเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางอย่าง เช่น ค่าเดินทาง การได้อะไรเล็กเล็กน้อยๆ
จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่
ทางที่ 3 การตั ด สิ น ใจขึ้ น อยู่ กั บ ส่ ว นรวม คิ ด ถึ ง กฎระเบี ย บของสั ง คม โดยจะมองว่ า
การนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองกลับบ้านเป็นสิ่งที่ผิด ถ้าทุกคนอ้างแบบเดียวกับจ๊ะจ๋า
สังคมก็วุ่นวายและไม่สงบได้ รวมทั้งการทำงานแบบจิตอาสา คือ การทำงานเพื่อผู้อื่น
โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน หากจิตอาสาหวังผลตอบแทนสังคมจะอยูไ่ ม่ได้  สว่ นในกรณีทเี่ ห็นด้วย
อาจให้ เ หตุ ผ ลว่ า เพราะจ๊ ะ จ๋ า เป็ น คนที่ มี จิ ต ใจดี ทำงานโดยไม่ ห วั ง ผลตอบแทนใดใด
จึงมักจะอาสาช่วยเหลืออยู่เสมอ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าจ๊ะจ๋าอาจนำไปให้ผู้ประสบภัยอื่นๆ
ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ จึงควรถามจ๊ะจ๋าอีกครั้งว่า เอาไปช่วยใครหรือไม่   
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4

ครอบครัวหัวหยอย

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าความดี 5 สาระ ผ่านละครครอบครัวหัวหยอย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่าในวันนี้เราจะมีการแสดงละครกัน แต่ก่อนแสดง
ครูอยากถามนักเรียนว่า นักเรียนชอบละครเรื่องใดบ้าง เพราะอะไร
และละครสอนอะไรนักเรียนบ้างหรือไม่
2. ครูเลือกนักเรียนบางคนเพื่อสาธิต ตัวอย่างเช่น
ฟ้า
:    ฟ้าไม่ได้ทำนะคะ
สายชล :    จริงนะ ฟ้า สายชลเชื่อนางฟ้า
ฟ้า
:    ขอบคุณคะ ที่เชื่อฟ้า
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
4. ครูแจกบทละครเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจและ
เลือกฉากในการแสดง
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อม ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
6. เริ่มการแสดง (ครูอาจจะให้นักเรียนถือบทละครได้)
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7. เมื่อแสดงครบทุกกลุ่ม ครูถามนักเรียนดังต่อไปนี้
ก. ละครเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้าง
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับครอบครัวหัวหยอย
ค. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในละครนั้น มีจริงในสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร
ง. ถ้าแต่งบทละครใหม่ได้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องการเล่าเรื่องอะไรบ้าง
เพราะอะไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ เอ 4
ส่งตามที่อยู่ข้างล่างเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240

สื่อการเรียนการสอน

บทละคร ครอบครัวหัวหยอย

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
คำถาม การที่หยอยขโมยเงินค่าเทอมและค่าเรียนพิเศษของน้องเพื่อไปทำผมตามความ
ต้องการของตนเอง นักเรียนคิดอย่างไรบ้าง
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการกระทำ
ของหยอยเป็นสิ่งผิด ควรถูกลงโทษและตำหนิติเตียนเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่น้อง พ่อ
และแม่ อ าจแจ้ ง ตำรวจก็ ไ ด้ เ พื่ อ ฝึ ก นิ สั ย ไม่ ใ ห้ เ ป็ น คนขี้ ข โมย ส่ ว นอี ก ด้ า นหนึ่ ง มองว่ า
ตามที่ตกลงกันเงินดังกล่าวเป็นเงินของหยอยที่มาจากน้ำพักน้ำแรง แต่แม่มาเอาเงิน
ของหยอยไปโดยไม่บอกหยอยตั้งแต่ต้น แม่จึงทำไม่ถูกเช่นกัน แต่หยอยก็ไม่ควรถูกลงโทษ
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็นหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดและการกระทำของหยอยจะมีความ
เห็นว่า ครอบครัวต้องนำเงินไปเป็นค่าเทอมและค่าเรียนพิเศษของน้อง หยอยเป็นพีส่ าวและ
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ก็ควรช่วยเหลือครอบครัว ส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นว่า แม้ว่า
การขโมยจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หยอยก็มีสิทธิในเงินที่ตนเองหามาได้ หยอยถูกเยาะเย้ย
ถากถางจากเพื่อนจนเสียใจและขาดความไม่มั่นใจในตัวเอง แม่ก็ควรจะเห็นใจและเข้าใจ
หยอยด้วย อีกทั้งการเรียนพิเศษของน้องอาจเป็นสิ่งไม่จำเป็นถ้าน้องไม่พยายามและ
ตั้งใจเรียน
ทางที่ 3 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม จะมองว่า การขโมย
เงินเป็นการกระทำที่ผิด แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ได้ ถ้าทุกคนในบ้านอ้างแบบ
เดียวกับหยอย ครอบครัวจะวุ่นวาย เพราะทุกคนจะทำตามใจตนเองโดยไม่คิดถึงสมาชิก
คนอื่นๆของครอบครัว หยอยเองก็ควรมีความมั่นใจในตัวเอง อย่าให้คำพูดของคนมา
บั่นทอนกำลังใจ เพราะเป็นค่านิยมที่ผิด หยอยจึงควรยืนหยัดไม่ให้ค่านิยมที่ผิดมีอิทธิพล
เหนือชีวิตตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และยังมีส่วน
เสียสละช่วยเหลือครอบครัว   ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้น มองว่าพ่อแม่ต้องรักลูกอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม แม่เอาเงินของหยอยไปให้คา่ เรียนพิเศษของน้องอาจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู เพราะน้องมัก
จะได้สิ่งที่ต้องการเสมอ หยอยจึงรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม แม่ควรพยายาม
หาเงินด้วยวิธีการอื่นเพื่อไม่ให้หยอยรู้สึกว่าแม่ไม่มีความยุติธรรมหรือรักลูกไม่เท่ากัน    
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บทละคร
ครอบครัวหัวหยอย
ฉากที่ 1
ตัวละคร ประกอบด้วย พ่อ แม่ จุ๊บ แจง และเพื่อนพ่อ
คนพากษ์ 1 คน
คนพากษ์ :

ครอบครัวหัวหยอย ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน คือ พ่อ แม่ และลูกสาว
2 คน คือ จุ๊บ (หยอย) และแจง พ่อมีอาชีพรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่วนแม่เป็นลูกจ้างร้านซักรีด มีรายได้พอจ่ายค่าเช่าบ้าน
ผ่อนมอเตอร์ไซค์ และ ค่าใช้จ่ายในบ้าน เงินเก็บทั้งหมดของ
ครอบครัวกันไว้สำหรับเป็นค่าเทอมของลูกสาวทั้งสองคน
แม่          : พ่อ เดือนนี้ ลูกใกล้เปิดเทอมแล้วคะ เรายังไม่มีค่าเทอมให้ลูกเลย
จะทำอย่างไรกันดี
พ่อ     :    แม่ไม่ต้องกังวลนะ พ่อจะขยันทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้มีเงิน
มาจ่ายค่าเทอม
แม่  
:    หรือว่าเราไปกู้นอกระบบไหม พ่อ
พ่อ
:    ไม่ดีหรอกแม่ ดอกเบี้ยมันแพง
แม่
:     แต่เราก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วนะพ่อ
ขณะนั้นเอง ลูกทั้ง 2 กำลังแอบฟังพ่อแม่พูดคุยกัน
จุ๊บ        :    ฉันว่า เราต้องช่วยพ่อกับแม่หาเงินแล้วละ
แจง
: ได้สิพี่ แล้วเราจะช่วยทำอะไรดีละ
ทันใดนั้น ลุงทินเพื่อนพ่อก็เดินมาเรียก
ลุงทิน   :    ไอ้ใหญ่ อยู่หรือเปล่า
พ่อ       :    มีอะไร
ลุงทิน   :    พอดีที่ร้านคุณลิ้นจี่เจ้านายของเมีย
เขาอยากได้คนทำความสะอาดร้านที่ถูกน้ำท่วม
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พ่อ      
ลุงทิน  
พ่อ      

:    จริงเหรอ ไปๆๆ
: งั้นเดี๋ยวฉันบอกคุณนายให้นะ ว่าแกจะไปทำ
พาครอบครัวไปช่วยด้วยก็ได้นะ
: อืม ขอบใจมากเพื่อน

เด็กสาว 2 คน ที่นั่งแอบฟังอยู่ ต่างรู้สึกดีใจและต้องการให้ถึงวันทำความสะอาดเร็วๆ
ฉากที่ 2
ตัวละคร ประกอบด้วย จุ๊บ เก๋ วิทย์ เปิ้ล และแอน
คนพากษ์ 1 คน
คนพากษ์ :
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เดิมที “หยอย” มีชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้ว่า “จุ๊บ” แต่เพราะความที่
ผมของเธอมีลักษณะหยิกขอด เพื่อนๆ จึงเรียกเธอว่า “หยอย”
มาตั้งแต่ชั้น ม. 1 สมัยยังเด็ก หยอยไม่เคยรู้สึกว่าผมหยิกๆ ของเธอ
จะเป็นสิ่งที่ทำให้เธออายนักหนา เมื่อโตขึ้น หยอยจำได้ว่าใครๆ
มักชมเธอว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตา ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ชอบเข้ามาขอหอมแก้ม
พร้อมลูบผมหยิกยาวเป็นลอนของเธออย่างรักใคร่เอ็นดู จนกระทั่ง
เธอขึ้นชั้น ม. 1 กฎระเบียบของโรงเรียนบังคับให้นักเรียนหญิงทุกคน
ตัดผมสั้นเสมอใบหู ผมที่หยิกอยู่แล้วของเธอจึงสั้นเต่อและบานฟู
จนเพื่อนๆ พากันล้อและให้ฉายาเธอว่า “จุ๊บหยอย” และต่อมา
ก็เหลือเพียง “หยอย” เฉยๆ

เก๋
จุ๊บ    
เก๋     

:   หยอย หยอย หยอย
:   ดำ ดำ ดำ แกก็ดำ
:   ดำดีสีไม่ตก ขาวสกปรกลบไม่ออก ยังกับแกไม่ดำงั้นละ
ทั้งหยอยทั้งดำ หยอยดำ หยอยดำ
วิทย์    : อย่าล้อเพื่อนอย่างงั้นสิ เนอะ แอนตุ่ม ฮาฮาฮา
แอน    :   เออ ไม่อ้วนมั้ง ก็แล้วไป ไอ้ขน อิอิ
เปิ้ล   
: ล้อกันเข้าไป เดี๋ยวก็มีคนร้องไห้
วิทย์    :   ใครจะร้องไห้ ไอ้ลูกตาจุก ฮาฮาฮา
เปิ้ล     :   ล้อชื่อพ่อเหรอวะ ไอ้ลูกแม่ติ๋ม อิอิ
คนพากษ์ : จุ๊บไม่พอใจนัก แต่ก็ต้องยอมรับชื่อใหม่นี้ด้วยความจำยอม ทว่าลึก ๆ
ในใจแล้ว เธอรู้สึกเสมอว่าผมหยิกบนศีรษะเป็นปมด้อยที่ทำเธอด้อยค่า
ซึ่งคงไม่ต่างอะไรกับเพื่อนคนอื่นๆ ที่ได้คำสร้อยต่อท้ายชื่อ เช่น “เก๋ดำ”
“วิทย์ขน” “เปิ้ลจุก” หรือ “แอนตุ่ม”
ขณะที่เด็กกำลังล้อเลียนกันอยู่นั้น ได้มีเสียงร้องไห้ดังขึ้น
จุ๊บ    
เปิ้ล  
วิทย์   
เก๋     

:  
:  
:
:  

คนพากษ์ :

เปิ้ล แกเป็นไร
ไอ้วิทย์มันล้อชื่อพ่อแม่ฉัน (กำลังร้องไห้อยู่)
อ้าว แกก็ล้อเหมือนกัน
แก เอาชื่อพ่อแม่มาล้อกัน มันไม่ดีนะ เหมือนแกล้อปมด้อยคนอื่น
มันสะใจแก แต่แกไม่เข้าใจความรู้สึกเหรอ มันเจ็บนะโว้ย
หลังจากนั้น เพื่อนทั้ง 5 คนก็เข้าใจกันมากขึ้น รักกันมากขึ้น
เพราะไม่มีการล้อเลียนดูถูกปมด้อยของคนอื่นอีกต่อไป

49

ฉากที่ 3
ตัวละคร ประกอบด้วย พ่อ แม่ จุ๊บ แจง และส้ม (เพื่อนแจง)
คนพากษ์ 1 คน
คนพากษ์ :

จุ๊บหรือหยอยมีน้องสาวชื่อ “แจง” ซึ่งอายุอ่อนกว่าเธอ 4 ปี
หยอยค่อนข้างหงุดหงิดที่แจงเอาแต่เพ้อฝันอยากเป็นนักร้อง
แจงติดละครทีวีเอามากๆ เมื่อกลับถึงบ้านแทนที่จะทำการบ้าน
แจงกลับเอาแต่นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอพร้อมลูกอมหรือขนมกรุบกรอบ
ที่เธอซื้อเพราะเห็นจากโฆษณาในโทรทัศน์ หยอยเคยบอกแม่ว่า
ควรเด็ดขาดกับแจง เลิกให้แจงดูทีวีจนติดงอมแงมได้แล้ว
เพราะตอนนี้แจงพูดจาเกินเด็ก แถมยังเอาแต่ร้องและเต้น
ตามนักร้องในมิวสิกวีดิโอ จนผลการเรียนตกต่ำอย่างน่าเป็นห่วง
จุ๊บ         :   แจง เลิกดูทีวีได้แล้ว มานั่งทำการบ้านให้เสร็จก่อน
แจง       :   พี่จุ๊บขี้บ่นชะมัด ไม่เบื่อหรือไง เดี๋ยวหนูดูเสร็จค่อยทำก็ได้
จุ๊บ       :   แล้วเธอเคยทำได้หรือเปล่าละ เห็นการบ้านไม่เสร็จทุกวัน
ต้องไปลอกเพื่อนตลอด
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เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น กริ๊งๆ  
จุ๊บ    
: แจงรับโทรศัพท์หน่อย
แจง       :   หนูไม่ว่าง กำลังดูมันส์ๆ เลย พี่รับเองสิ
จุ๊บ        :   สวัสดีคะ (รับแบบหน้าบึ้ง)
ส้ม        :   ขอสายแจงหน่อยคะ
จุ๊บ         :   สักครู่นะ
แจง       :   ว่าไง
ส้ม        :   แกดูละครอยู่หรือเปล่า โคตรน้ำเน่าเลยวะ ฉันนะไม่ชอบนางเอกเลย
ทำไมโง่ได้ใจขนาดนี้ แถมยังไร้เดียงสาอีกด้วย แกว่าไหม
แจง       :   เออจริง ไม่น่าเลย ละครมันเน่าไปวะ
อีกด้านหนึ่ง พ่อกับแม่กำลังพูดคุยกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียด
แม่        :   พ่อ เราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าบ้าน ไหนจะค่าน้ำค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์อีก
พ่อ        :   แม่ พ่อว่าเราต้องบอกลูกๆ ละ ว่าบ้านเราเดือดร้อนมาก
ต้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายหน่อย
แม่        :   จะดีเหรอพ่อ แม่ว่าลูกยังเด็กเกินไปสำหรับเรื่องนี้นะ
พ่อ        :   แต่พ่อว่า ถึงเวลาที่ลูกๆ ควรจะรู้ได้แล้ว
เราไม่ได้มีเงินให้ลูกใช้มากมายนะแม่
ถ้าลูกช่วยกันประหยัดได้ก็จะดีต่อบ้านเรานะแม่
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ฉากที่ 4
ตัวละคร ประกอบด้วย พ่อ แม่ จุ๊บ แจง และคุณลิ้นจี่
คนพากษ์ 1 คน
คนพากษ์ :

เหตุเกิดเมื่อปิดเทอมที่ผ่านมา ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ทำให้ครอบครัว
ของเธอต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยทางอ้อมไปด้วย ถึงแม้ว่าบ้านของเธอ
ปลอดภัยดี แต่เพราะร้านซักรีดที่แม่ทำงานอยู่ต้องปิดกิจการชั่วคราว
เพราะน้ำท่วมเจิ่งเข้ามาในร้าน แม่ของหยอยจึงขาดรายได้ประจำไป
โดยปริยาย หลังน้ำลด คุณลิ้นจี่เจ้านายของแม่ได้ขอให้แม่ พ่อ หยอย
และแจง เข้าไปช่วยทำความสะอาดร้าน หยอยดีใจมากเพราะรู้ว่า
คุณลิ้นจี่ใจดี ต้องให้ค่าแรงตอบแทนเธอ และเธอก็จะได้เอาเงินก้อนนี้
ไปยืดผมทันเวลาก่อนโรงเรียนเปิดพอดี
คุณลิ้นจี่ : มากันแล้วเหรอ วันนี้ช่วยกันทำความสะอาดให้เสร็จเลยนะ
เดี๋ยวมีรางวัลให้ โดยเฉพาะจุ๊บกับแจง
จุ๊บและแจง : ขอบคุณคะ
พ่อ        : ขอบคุณคุณลิ้นจี่จริงๆ นะครับ ถ้าไม่ได้งานนี้
ผมคงไม่แย่ เพราะช่วงนี้น้ำท่วม รายได้เลยไม่ดี ค่าเทอมเด็กๆ ก็ยังไม่มี
คุณลิ้นจี่ : ไม่เป็นไร ถือว่าช่วยเหลือกัน
คนพากษ์ : เป็นเวลาถึงห้าวันที่ครอบครัวหัวหยอยเข้าไปทำความสะอาดร้าน
พร้อม จุ๊บขัดพื้น ขัดผนัง ล้างห้องน้ำ อย่างขะมักเขม้น
นับวันรอที่จะได้ค่าแรงอย่างมีความสุข.... เพราะเธอคิดว่า
ถ้าได้ค่าแรงมาจะขอแบ่งเพื่อไปยืดผมหยอยๆ ของเธอให้ตรงสวย
จุ๊บ
:   ลาก่อน ผมหยอยของฉัน (เธอทำงานไปยิ้มไปทั้งวัน)
แจง       :   พี่คะ หนูจะได้ค่าเทอมแล้วใช่ไหมคะ
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คนพากษ์ :

แม่         :  
จุ๊บ         :  
แจง     
แม่      
จุ๊บ    

:  
:  
:  

ตกเย็นของวันที่ห้า แม่ หยอย และแจง ได้รับเงินค่าแรง
รวมกันหกพันบาท หยอยรู้สึกตื้นตันที่คุณลิ้นจี่ใจดีให้เงินเรามากขนาดนี้
เธออดคิดไม่ได้ว่า แม่คงเห็นความตั้งใจของเธอและน่าจะแบ่งเงินให้เธอ
มากพอ และเมื่อรวมกับเงินเก็บที่มีอยู่มันน่าจะพอสำหรับการยืดผม
พี่ต้องขอบคุณคุณลิ้นจี่มากนะคะ เงินนี่พี่ต้องไปจ่ายค่าเทอม
กับค่าเรียนพิเศษน้องแจงวันเปิดเทอม
ถ้าคุณลิ้นจี่ไม่เรียกเรามาทำงานนี้ พี่คงต้องไปกู้นอกระบบอีกตามเคย
(หยอยรู้สึกหัวใจสลาย) ค่าเทอมยัยแจง ค่าเรียนพิเศษยัยแจง
แล้วหัวหนูล่ะ มีใครสนใจบ้างไหม
(หยอยรำพันในใจด้วยความรู้สึกชอกช้ำ)
พี่เป็นไรไปคะ พี่ๆ (แจงพยายามเรียกพี่จุ๊บที่กำลังอารมณ์ค้างอยู่)
จุ๊บเป็นไรไป เราจะมีเงินค่าเทอมน้องแล้วนะ ลูกดีใจไหม
...
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ฉากที่ 5
ตัวละคร ประกอบด้วย พ่อ แม่ จุ๊บ แจง และก้อย (เพื่อนจุ๊บ)
คนพากษ์ 1 คน
คนพากษ์ :

เมื่อกลับถึงบ้าน จุ๊บยืนร้องไห้อยู่หน้ากระจก เธออดกลั้นต่อไปไม่ไหว
แล้วเพราะเธอคิดว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแม่
เธอสมควรได้เงินส่วนที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอ เช้าวันรุ่งขึ้น
จุ๊บตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยทำมาก่อน
นั่นคือการขโมยเงิน เธอเปิดกระเป๋าสตางค์ของแม่ที่วางอยู่บนโต๊ะ
พร้อมหยิบเงินออกมาสองพันบาท
จุ๊บ        :   พ่อคะ แม่คะ หนูอยากสวยเหมือนคนอื่นๆ หนูขอโทษนะคะ
ถ้าหนูหาเงินได้หนูจะรีบเอามาคืนให้
แจง     :   พี่คะ พี่ทำอะไรอะ
จุ๊บรีบเดินหนีไป และ
จุ๊บ      :   พ่อขา บอกแม่ให้ด้วยนะคะว่าหนูออกไปอ่านหนังสือบ้านก้อย
พ่อ      :   จะ เดี๋ยวพ่อบอกแม่ให้นะ
แม่      :   พ่อคะ ลูกออกไปไหนคะ
พ่อ     :   ไปบ้านก้อย เดี๋ยวก็กลับแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่
คนพากษ์ :
จุ๊บ    

54

หยอยกำเงินที่ขโมยมาไว้ในมือ ขณะก้าวออกจากบ้านเพื่อไปร้านทำผม
ปกติหยอยไม่เคยโกหกพ่อแม่ แต่วันนี้เธอตัดสินใจโกหก
และโทรศัพท์ไปหาก้อย
:   ก้อย ฉันเองนะ ถ้าพ่อแม่ฉันโทรหาเธอ
บอกว่าฉันอยู่กับเธอนะและฉันจะรีบกลับ

ก้อย  
จุ๊บ  
ก้อย  
จุ๊บ   

:  
:  
:  
:  

คนพากษ์ :

ทำไมละ เกิดเรื่องอะไรหรือเปล่า เธอหนีออกจากบ้านเหรอ
เปล่า ฉันแค่ไปทำธุระนิดหน่อย เธอช่วยฉันหน่อยนะ น้า ๆ
ก็ได้ เธอติดหนี้ฉันครั้งหนึ่งนะ เธอต้องให้ฉันลอกข้อสอบด้วยละ
ได้ๆ ไม่มีปัญหา   
ตกเย็น จุ๊บกลับมาบ้านพร้อมผมทรงใหม่ที่เรียบตรง
อย่างที่เธอเคยต้องการ แม่ยังคงง่วนทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ส่วนแจงก็ร้องเล่นเต้นตามรายการในโทรทัศน์ จุ๊บไม่แน่ใจว่า
แม่รู้หรือยังว่าเธอหยิบเงินไป หยอยรีบกลับเข้าไปในห้องนอน
และตรงไปยังหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้ง เมื่อมองเข้าไปในกระจก
จุ๊บรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงผมตรงที่มองกลับมาดูเด๋อด๋าราวกับไม่ใช่ตัวเธอ
จุ๊บเริ่มรู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง…
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5

คนเข้าคิวชาติเจริญ

สาระ

ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์
ผู้อื่น

เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการแซงคิวว่าเป็นการเห็นแก่ตัวและการเอาเปรียบ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

คาบเรียนที่ 1
1. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ ตอน แซงคิว
2. เมื่อชมวีดิทัศน์แล้ว ตั้งคำถามเพื่ออภิปรายกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
ก. ในวีดิทัศน์ดังกล่าว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ข. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงหรือไม่ อย่างไร
ค. นักเรียนคิดว่าที่ไหนบ้างที่เกิดเหตุการณ์การแซงคิว
แล้วจดบันทึกคำตอบลงบนกระดานดำ
ง. ในโรงเรียนของเรามีปัญหาการแซงคิวหรือไม่ อย่างไร
จ. เมื่อแซงคิวแล้วใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ เพราะอะไร

ตัวอย่างสถานที่ที่มักจะมีการแซงคิว
โรงภาพยนตร์  ลิฟต์  ร้านขายอาหาร โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ
ป้ายรถประจำทาง ห้องน้ำ ฯลฯ
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3. จัดการโต้วาทีบทบาทสมมติ โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง
ผู้ที่แซงคิว กลุ่มที่สองผู้ถูกแซงคิว แล้วสมมติตนเองว่าเป็นบุคคลดังกล่าว
โต้วาทีบทบาทสมมติและหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตนเอง
(ดูวิธีการโต้วาที “บทบาทสมมติ”)
4. เมื่อหมดเวลาการโต้วาทีแล้ว ครูขอให้นักเรียนช่วยกันทบทวนและ
พิจารณาในทัศนะผู้มีใจเป็นธรรม ว่าเหตุผลและความรู้สึกของฝ่ายใด
ที่สมเหตุสมผลมากที่สุด ใครกันที่เอาเปรียบและใครที่ถูกเอาเปรียบ  
การให้เหตุผลของบุคคลที่แซงคิวและบุคคลที่ถูกแซงคิว อะไรที่ยอมรับได้
อะไรที่ยอมรับไม่ได้ (ดูตัวอย่างในตาราง)

สถานที่

ตัวอย่างเหตุผล

ห้องน้ำ

“จำเป็นมาก เหตุการณ์ฉุกเฉิน ข้าศึกบุก”
“ยายแก่แล้ว”
“รีบอ่ะ”
“ไม่เห็นว่ามีคนรออยู่”
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5. ครูชวนนักเรียนคิด “ทำไมเราต้องมีการเข้าคิวกัน เข้าคิวกันไปเพื่ออะไร”  
แล้วทำเป็นแผนภาพความคิด

วิธีการโต้วาที “ บทบาทสมมติ ”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนโต้วาทีครั้งละ 1 คน โดยผู้โต้วาทีจะต้องแสดง
ความคิดเห็นและยังคงบุคลิกภาพของบุคคลกลุ่มผู้แซงคิวและบุคคลผู้ถูกแซงคิว
- ครูขอให้นักเรียนจำนวน 2 – 3 คน อาสาทำหน้าที่เป็นกรรมการจับเวลา
และทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย
- กำหนดเวลาการพูดประมาณคนละ 1-2 นาที แล้วเปลี่ยนข้าง
- ก่อนเริ่มการโต้วาที ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง เพื่อหาเหตุผลและข้อมูล
ในการถกเถียง โดยอาจให้สวมบทบาทที่แตกต่างกันไป เช่น เด็ก ผู้หญิงตั้งครรภ์
ผู้ที่มีอาชีพต่างๆ เพื่อให้เหตุผลและความรู้สึกที่มีความหลากหลาย
รวมทั้งเพื่อความสนุกสนาน
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- ในระหว่างการโต้วาที (สมาชิกกลุ่มสามารถให้ข้อมูลแก่ตัวแทนหรือเปลี่ยนตัว
ผู้โต้วาทีใหม่ ได้ตลอดการดำเนินการ)
- ตัวแทนโต้วาที ไม่มีสิทธิถูกตัวผู้โต้วาทีคนอื่น
- การโต้วาที “บทบาทสมมติ” อาจไม่ต้องจบลงแบบสมบูรณ์แบบ  
แต่อยู่ที่การชี้ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของผลที่เกิดขึ้นจากการแซงคิวว่าคือ
การเอาเปรียบผู้อื่น
คาบเรียนที่ 2
1. ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา “แซงคิว : อมตะพฤติกรรมที่กำลังจะหายไป?”
แล้วถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
ก. นักเรียนเคยสังเกตว่าเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ในกรณีศึกษา
หรือไม่ อย่างไร
ข. นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าโดยทั่วไปมีการจัดการกับการแซงคิวอย่างไร
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อระดมสมองเพื่อคิดค้นมาตรการป้องกันการแซงคิว
และการปฏิบัติตนเมื่อมีการแซงคิวที่ไม่สามารถยอมรับได้ แล้วนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. เมื่อนำเสนอแล้ว ให้นักเรียนชมภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย
ตอน คนเข้าคิวชาติเจริญ แล้วอภิปราย

สื่อการเรียนการสอน

1. วีดิทัศน์ ตอน แซงคิว
2. กรณีศึกษา แซงคิว อมตะพฤติกรรมที่กำลังจะหายไป?
3. ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน คนเข้าคิวชาติเจริญ จำนวน 2 ตอน

เวลาเรียน 2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

การเข้าคิวเป็นการเคารพสิทธิและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็นกติกาที่ช่วย
ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความเป็นธรรม แต่บางครั้งอาจมีการยืดหยุ่นได้บ้างขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกเว้นอาจเป็นคนที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยโอกาสกว่าหรือมี
ความจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาด้วยจิตใจที่เป็นธรรม และสำหรับผู้ที่มีใจเป็นธรรมแล้ว
หากพบเห็นเหตุการณ์การแซงคิวอันเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นธรรมควรมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ที่ทำให้บุคคลที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นรับรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

คำถาม :  ขณะทีร่ อคนขายทำโรตีของผมอยู่ ก็มเี ด็กผูห้ ญิงหกเจ็ดขวบเข้ามาสัง่ โรตีตอ่ จากผม
ระหว่างรอ เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นว่า “หิวจังค่ะของหนูจะเสร็จรึยังคะ” ผมรู้สึกใจอ่อน
อยากจะบอกกับคนขายว่าเอาโรตีของเราที่กำลังทำอยู่ให้เด็กไปก่อน แต่ในใจก็คิดอีกที
ถ้าเราทำแบบนั้นเด็กก็จะไม่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น และเด็กอาจจะโตมาเป็นไอ้พวก
ชอบแซงคิ ว คนอื่ น ได้ ถ้ า เราหวั ง ดี กั บ เด็ ก คนนี้ เราควรจะใจแข็ ง และให้ เ ธอรู้ จั ก การ
รอคอย เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว ผมจึงสั่งโรตีเพิ่มไปอีกยี่สิบอัน หลังจากเด็กน้อยได้ยิน
ดังนั้นแล้ว จึงถามคนขายโรตีว่า โรตีอันละเท่าไหร่ คนขายตอบว่าอันละ 5 บาท หนูน้อย
ควักแบงก์ยี่สิบให้คนขาย บอกคนขายว่าไม่ต้องทอน คนขายรีบยัดโรตีของเราใส่ถุงให้
เด็กคนนั้น แล้วหันมาพูดว่า “ให้เด็กมันไปก่อนนะพี่นะ พี่รอแป๊บละกัน ยี่สิบอันใช่ไหม”
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ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ จะมองว่าการแทรกแถว
ของเด็กผูห้ ญิงดังกล่าวเป็นการกระทำทีไ่ ม่ถกู ต้อง และการให้เงิน 20 บาท เป็นการติดสินบน
เพราะกฎ/กติกาในการซื้ออะไรก็ตามต้องเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง การที่คนที่มาที่หลัง
พยายามแทรกเข้ามาระหว่างแถวหรือเข้าด้านหน้าคนที่มาก่อนจึงเป็นสิ่งที่ผิด รวมทั้ง
การใช้เงิน 20 บาท ซื้อความสะดวกสบายก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนในกลุ่มนี้
จะยึดกฎเกณฑ์และกติกาทีต่ งั้ ไว้เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า การแทรกแถว หรือแซงคิว
เป็นสิ่งที่ผิด เพราะทำผิดกฎ หรือกติกาที่ตั้งกันไว้ และการให้เงินเกินเป็นการติดสินบน
ทางที่ 2 การตั ด สิ น ใจขึ้ น อยู่ กั บ ความจำเป็ น มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ นึ ก ถึ ง ความ
จำเป็นหรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า ถ้าเด็กผู้หญิงต้องรอโรตี 20 อัน
อาจจะหิวหรือไม่ได้กิน แต่การให้เงินเกินแก่ผู้ขายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เด็กผู้หญิงให้
สิ น บนเพื่ อ ความสะดวกสบายของตนเอง ผู้ ข ายจึ ง ควรทอนเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น มาแก่ เ ด็ ก
แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจจะเห็นว่าการสงสารเด็กปล่อยให้เด็กแซงคิวจะทำให้เด็กไม่รู้จัก
เคารพสิทธิของผู้อื่น การตัดสินใจในทางนี้ไม่ได้มองว่าการกระทำนั้นผิดเสียทีเดียว มีความ
รู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสารผู้อื่น
ทางที่ 3 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม ในทางนี้นักเรียนจะมี
ความเห็นอกเห็นใจหรือสงสารเด็กผู้หญิง แต่จะคำนึงถึงส่วนรวมและผลระยะยาวว่า
หากทุกคนอ้างว่ามีความจำเป็นกันหมด หรือมีใครเลียนแบบ เอาอย่างบ้าง ก็จะเกิดความ
วุ่นวายไม่มีระเบียบ โดยเฉพาะการจ่ายเงินเกินเพื่อซื้อความสะดวกสบายแก่ตนเอง รวมทั้ง
นั ก เรี ย นยั ง จะมองว่ า ผู้ ข ายกระทำไม่ ถู ก ต้ อ งที่ ย อมให้ เ ด็ ก ผู้ ห ญิ ง แซงคิ ว โดยไม่ ถ าม
ความสมัครใจของผู้ถูกแซงคิวก่อน
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กรณีศึกษา
“แซงคิว” อมตะพฤติกรรมที่กำลังจะหายไป?
โดย จอห์น วิญญู ในมติชน ออนไลน์ ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
(http://www.matichon.co.th/ news_detail.php?newsid=1297745830&g
rpid=no&catid=50, 13 กุมภาพันธ์ 2555)
ตอนนี้ผมกำลังรอคิวขึ้นรถไฟฟ้าที่สยามอยู่ครับ
ชอบสถานีนี้มากเลย คนยืนต่อคิวกันอย่างสงบ เป็นระเบียบที่สุด ยืนตรงลูกศรกัน
แบบเป๊ะๆ
เวลาทีม่ รี ถเข้าชานชาลาแล้วประตูเปิด คนทีย่ นื รออยูด่ า้ นนอกก็รอให้คนด้านในออก
มาจนหมด แล้วค่อยเดินขึ้นรถเข้าไปข้างในอย่างเป็นระเบียบ
สุดยอดมากๆ
แต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือระเบียบการเข้าคิวที่สวยงามแบบนี้ จะเห็นที่สถานีสยาม
ชัดเจนที่สุด
ผมใช้คำว่าชัดเจนที่สุดก็เพราะว่าที่สถานีอื่นมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง หรือบางสถานี
มันก็ไม่เป็นเลย
ผมเคยสงสัยว่าทำไม
ผมเลยใช้วิธียืนรอดูคนที่ทำท่าว่าจะแซงคิวคนอื่น แล้วดูสิว่ามวลชนคนที่ยืนรอคิว
เค้าจะทำอย่างไรกับคนคนนั้น
ผมรอไม่นานหรอกครับก็เจอ เจอคนที่ทำหน้ามึนๆ เดินขึ้นมารอใกล้เส้นหน้าโดยที่
ทำเหมือนว่าไม่มีคนเห็น
โดยปกติประตูหนึ่งๆ มันจะมีลูกศรขาเข้า 4 จุด ดังนั้น 1 ประตูจะมี 4 แถว แบ่ง
เป็นขวา 2 แถว ซ้าย 2 แถว แต่คนหน้ามึนคนนี้เค้าจะเดินขึ้นมาทื่อๆ เป็นคนแรกของแถว
ที่ 5 (ที่พี่แกสร้างขึ้นมาเอง) ตั้งตนเป็นหัวแถวคนใหม่
แต่ขอโทษครับ ผมรู้สึก ผมรู้สึกได้ ผมรู้สึกได้จริงๆ ถึงรังสีอำมหิตจากคนนับสิบที่
อยู่ฝนแถวกำลังจ้องมาที่คนหน้ามึนคนนั้น
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เขายืนเชิดหน้าอยู่สักครู่ ผมเชื่อว่าเค้าก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง จึงหันหน้าไปมอง
คนในแถว พลันก็ปะทะกับสายตาแห่งความเกลียดชังนับสิบคู่ ที่จ้องมองเหมือนอยากจะ
บดขยี้เขาให้กลายเป็นซากฝุ่นคาชานชาลาก็ไม่ปาน
แต่ทำไงได้ แค่สายตาแบบนั้นจะทำอะไรคนหน้าด้านได้ชิมิ
เขาจึงยืนเอามือล้วงกระเป๋าบิดตัวไปมาเบาๆ ต่อไป
เมื่อรถไฟฟ้ามาถึง ประตูก็เปิดออก คนด้านในทะลักออกมาอย่างกับเม็ดแมงลักที่
ปลิ้นออกมาจากถุงแกงที่มัดหนังยางแน่นเกินไป คนด้านนอกทุกคนหยุดยืนรอให้คนด้าน
ในออกจนหมด หัวแถวจึงเริ่มขยับตัว
ทันใดนั้นคนหน้ามึนก็รีบสอดตัวเองเพื่อจะผ่านประตูเข้าไป แต่เขาคงคิดไม่ถึง
เมื่อทุกคนที่อยู่ในแถวร่วมกันสกัดกั้นเขาไม่ให้เข้าไปในรถ
มันเป็นภาพที่ค่อนข้างอลหม่านและกระฉึกกระฉักเล็กน้อย ที่ทุกคนเดินต่อคิวแบบ
ประชิดติดก้นกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้คนหน้ามึนคนนั้นแทรกเข้าไปได้
ในที่สุดผมก็เห็นเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้เดินเข้าไปในรถ พร้อมกับโดนประตูหนีบไป
สองหนั่บ
ในขณะที่การต่อคิวอันน่าชื่นชมสุดยอดของสถานีรถไฟฟ้าสยามหาดูชมได้ตลอด
ทั้งวัน แต่กลับกันในบางสถานีก็สุดยอดไปอีกแนว แถวเถอวไม่มีให้เห็น เวลาคนเข้าออก
ขึ้นลงประหนึ่งสี่แยกไม่มีไฟแดง ใครจะกลับบ้านทันดูละครหลังข่าวหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับ
ความไวและสัญชาตญาณการเอาชีวติ รอดล้วนๆ ใครจะแซง ใครจะแย่ง ก็ไม่มใี ครสนใจใคร
แปลกนะ ทั้งที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าเหมือนกัน คนขึ้นรถลงรถก็กลุ่มเดิมๆ แต่อยู่
คนละสถานีแค่นั้นเอง
ผมเลยคิดเอาเองว่าบรรยากาศโดยรวมหรือพฤติกรรมหมู่ ณ แต่ละสถานีมีผลมาก
ต่อการกระทำได้หรือกระทำไม่ได้ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกัน
อย่างเช่น สถานี A คนหมู่มากเค้ายืนเข้าคิวกัน คนแซงคิวก็เลยไม่มี เพราะจะดูไม่
เข้าพวกอย่างเห็นได้ชัด ก็จะโดนประณามด้วยสายตา หรือสั่งฆ่าด้วยรังสีอำมหิต
แต่ในขณะเดียวกันที่สถานี B คนหมู่มากเค้าไม่ได้เข้าแถวกัน คิวก็เลยไม่มี ใครมา
ก่อนใครมาหลังก็ไม่รู้ใครจะแซงใครก็ได้ เพราะไอ้คนที่โดนแซงก็ไม่รู้ว่าไอ้คนแซงมันมา
ก่อนหรือมาหลัง ก็เลยไม่แน่ใจทำอะไรไม่ถูก ก็ปล่อยๆ ไป
หรือบางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าแซงคนข้างหลังหรือเปล่าด้วยอีกต่างหาก วึ่นวือชะมัด
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เรื่องการต่อคิวนี่เคยอ่านตามหนังสือเห็นว่าคนญี่ปุ่นจะเคร่งครัดมาก ทุกคนต่อแถว
กันเป็นระเบียบ การต่อคิวและการรับบริการตามคิวของตัว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคน
สร้างได้เองและสามารถปกป้องสิทธินั้นได้อย่างถูกต้องเต็มที่ตามที่ปลูกฝันกันมา
ไม่รู้บ้านเขาจะมีบ้างไหมไอ้แบบที่ขับรถต่อคิวตามเลนกันมายาวเหยียดแต่มีไอ้พวก
ชอบแซงแล้วมาปาดเข้าข้างหน้า พอคนที่รถต่ออยู่ในแถวไม่ยอมโดยการเคลื่อนรถปิดช่อง
ว่างไม่ให้เข้า คนแซงก็หันมามองหน้าและบีบแตรใส่ คนในแถวก็แบบแตรใส่กลับไป
ผลสุดท้ายลงจากรถมายิงกันตาย
เมื่อวานผมเข้าคิวซื้อโรตี ขณะที่รอคนขายทำโรตีของผมอยู่ ก็มีเด็กผู้หญิงหกเจ็ด
ขวบเข้ามาสั่งโรตีต่อจากผม
ระหว่างรอ เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นว่า “หิวจังค่ะของหนูจะเสร็จรึยังคะ?”
ผมรู้สึกใจอ่อน อยากจะบอกกับคนขายว่าเอาโรตีของเราที่กำลังทำอยู่ให้เด็กไป
ก่อน
แต่ในใจก็คิดอีกที ถ้าเราทำแบบนั้นเด็กก็จะไม่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น และเด็ก
อาจจะโตมาเป็นไอ้พวกชอบแซงคิวคนอื่นได้ ถ้าเราหวังดีกับเด็กคนนี้
เราควรจะใจแข็งและให้เธอรู้จักการรอคอย
เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว ผมจึงสั่งโรตีเพิ่มไปอีกยี่สิบอัน
หลังจากเด็กน้อยได้ยินดังนั้นแล้ว จึงถามคนขายโรตีว่า โรตีอันละเท่าไหร่ คนขาย
ตอบว่าอันละ 5 บาท หนูน้อยควักแบงก์ยี่สิบให้คนขาย บอกคนขายว่าไม่ต้องทอน คน
ขายรีบยัดโรตีของเราใส่ถุงให้เด็กคนนั้น แล้วหันมาพูดว่า “ให้เด็กมันไปก่อนนะพี่นะ พี่รอ
แป๊บละกัน ยี่สิบอันใช่ไหม”
ผมหัวเราะเสื่อมๆ ให้กับตัวเอง
ไม่ได้เครียดกับอนาคตของชาติหรืออะไรหรอกนะ แค่กำลังคิดว่า ...
จะทำยังไงดีกับไอ้โรตียี่สิบอันนี่มากกว่า
หึหึ ...
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม เสียงธรรมชาติ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่งให้ “คิดท่าทาง” ประกอบเสียงธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
ก. “ลมพัด”
ข. “ฝนตก”
ค. “ฟ้าร้อง”
ง. “ฟ้าผ่า”
2. ถ้าได้ยินเสียงออกคำสั่งว่า “บึ้ม” ให้แต่ละคนลุกขึ้นวิ่งสลับที่กับคนอื่น
ที่อยู่ไกลจากตัวเราเอง ให้เร็วที่สุด

เคล็ดลับความสนุก

รอบแรกอาจออกคำสั่งให้ทุกคนทำพร้อมกัน โดยเรียงลำดับเสียงต่างๆ อย่าง
สม่ำเสมอเหมือนกันสัก 2-3 รอบ จากนั้นจึงออกคำสั่งเสียงต่างๆ สลับกันไป-มาไม่ต้อง
เรียงลำดับอีกแล้ว
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ยอดมนุษย์
ยอดมนุษย์ (Superheroes) เป็นตัวละครที่คนทั่วโลกรู้จักกันอย่างแพร่หลายผ่าน
การ์ตูนและภาพยนตร์ต่างๆ เช่น ซูเปอร์แมน แบตแมน สไปเดอร์แมน เซเลอร์มูน ฯลฯ ซึ่ง
ยอดมนุษย์เหล่านี้แม้ว่าจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่โดดเด่นคือ การที่ยอด
มนุษย์เหล่านี้มีความกล้าหาญ ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ และรักษาความถูกต้อง รักษาสันติภาพ
และความสงบสุขของโลก จึงออกมาต่อสู้กับเหล่าร้ายที่ทำลายโลก ยอดมนุษย์จึงเป็น
สัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ความจริง ความถูกต้อง และความยุติธรรม
ในหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดกิจกรรม ยอดมนุษย์ นักเรียน
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยอดมนุษย์ในมุมมองเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ว่าเหตุใดพวกเขาและ
เธอเหล่านั้นจึงต้องมีหน้าที่ทางคุณธรรม (Moral Duties) ทำไมยอดมนุษย์จึงไม่ใช้พลัง
อำนาจของตนในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อทำลายล้าง นักเรียนจะได้จำแนก
แยกแยะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างยอดมนุษย์กับปีศาจร้าย ว่าทั้งสองฝ่าย
ต่างมีสติปัญญาและพลังอำนาจเหมือนกัน แต่ความมีหรือไม่มีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่
ทำให้เป็นยอดมนุษย์หรือปีศาจร้าย
นักเรียนจะได้เชื่อมโยงวิธีวิเคราะห์เชิงคุณธรรมเช่นนี้กับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบันที่มีความไม่ยุติธรรมและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการขาดจิตสาธารณะ
และได้ทดลองทำกิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจคุณลักษณะของยอดมนุษย์
โดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม และการมีจิตสาธารณะ  
2. เพื่อให้ตระหนักว่าสมาชิกของสังคมทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รู้จักยอดมนุษย์

ยอดมนุษย์

สไปเดอร์แมน

เรือมนุษย์
สู้ต่อไป
ยอดมนุษย์

แปลงร่าง
เป็นยอดมนุษย์
ฮีโร่มาแล้ว

ห่วงใยสังคม
ใครใครก็ทำได้
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1

รู้จักยอดมนุษย์

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจลักษณะของบุคคลที่เสียสละ กล้าหาญ รักความเป็นธรรม และทำเพื่อ
ส่วนรวม  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักยอดมนุษย์ หรือ Superheroes ที่อยู่ในการ์ตูน
หรือภาพยนตร์คนไหนบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง   
2. ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับยอดมนุษย์ประกอบ Powerpoint แล้วระดมสมอง
ว่ายอดมนุษย์เหล่านี้มีอะไรที่แตกต่างกัน แล้วเขียนคำตอบของนักเรียน
ไว้บนกระดาน จากนั้นให้ถามคำถามต่อไปว่ายอดมนุษย์เหล่านี้มีอะไร
ที่เหมือนกัน (ดูตัวอย่างคำตอบ)
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ความแตกต่าง

ความเหมือน

เพศ  อายุ  ความสูง  สีผม ทรงผม
สีตา  ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ อยู่คนเดียว
หรืออยู่เป็นกลุ่ม ฯลฯ

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ต่อสู้กับเหล่าร้าย
ที่จะทำลายโลก กล้าหาญ เสียสละ
อดทน ฯลฯ  

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เลือกยอดมนุษย์ที่นักเรียนรู้จัก 1 คน
วาดรูปตั้งชื่อกลุ่มเป็นยอดมนุษย์คนนั้น แล้วออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน
ยอดมนุษย์ของกลุ่มเป็นใคร ทำไมกลุ่มจึงเลือก หากมีข้อมูลให้เล่าถึง
ความเป็นมา ลักษณะท่าประจำตัว ฯลฯ และยกตัวอย่างการกระทำของ
ยอดมนุษย์ผู้นี้ที่ทำให้เขา/เธอได้ชื่อว่าเป็นคนดี
4. ครูตั้งคำถามถามนักเรียนทั้งห้องหลังการแสดงของกลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้
ก. ยอดมนุษย์มีคุณสมบัติหรือลักษณะอะไร ที่ทำให้แตกต่างจากคนธรรมดา
ข. คุณสมบัติที่แตกต่างนี้มีผลทำให้ยอดมนุษย์เป็นอย่างไร
ค. ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยอดมนุษย์ได้ใช้คุณสมบัติที่แตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไร นักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมียอดมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง  
ง. ทำไมยอดมนุษย์ต้องกระทำอย่างนั้น เมื่อทำแล้วส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
จ. หากยอดมนุษย์ไม่กระทำเช่นนั้น จะมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่
นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากยอดมนุษย์เลือกทางเลือกอื่น
ช. นักเรียนคิดว่ายอดมนุษย์รู้สึกอย่างไร เมื่อต้องกระทำเช่นนั้น
ซ. ด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างจากคนธรรมดา นักเรียนคิดว่า
ยอดมนุษย์สามารถยึดครองโลกได้หรือไม่ เพราะอะไร
5. ครูตั้งคำถามชวนคิด ทุกคนรู้ว่ายอดมนุษย์ไม่มีจริง แต่ทำไมยอดมนุษย์
จึงได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย และมีการสร้างผลงานเกี่ยวกับ
ยอดมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Power point ยอดมนุษย์

เวลาเรียน 2 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

ยอดมนุษย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี แสดงถึงการมีอยู่ของผู้ที่เสียสละและมีความ
กล้าหาญ ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง เพื่อความหวังและการอยู่รอดของมนุษยชาติ แม้ว่าจะ
มีพละกำลังและอำนาจเหนือกว่าคนธรรมดา แต่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษของตนเองเพื่อ
ยึดครองโลกหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งหากยอดมนุษย์กระทำเช่นนั้นก็จะไม่ใช่
ยอดมนุษย์แต่เป็นปีศาจร้ายที่คุกคามสันติภาพของโลก
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
Power point ยอดมนุษย์
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2

สไปเดอร์แมน

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลของการเสียสละเพื่อส่วนรวม  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้นักเรียนชมภาพยนตร์ สไปเดอร์แมน ซึ่งเป็นแผ่นซีดีที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
แล้วให้แต่ละกลุ่มจดบันทึกเหตุการณ์และประเด็นในเรื่อง
แล้วช่วยกันตั้งคำถามกลุ่มละ 5 คำถาม
2. เมื่อชมภาพยนตร์จบ ให้แต่ละกลุ่มเริ่มถามคำถาม โดยกลุ่มที่ตอบคำถาม
ถูกต้องมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะ (หากเป็นไปได้ควรมีของรางวัล
สำหรับกลุ่มที่ชนะ)
3. ครูตั้งคำถามอภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเด็นต่อไปนี้
ก. ระบุประเด็นที่นักเรียนคิดว่าน่าสนใจจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้
ข. ฉากที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดคือฉากใด เพราะอะไร
ค. สไปเดอร์แมนเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร เขาได้ทำอะไรบ้าง
ง. ทำไมสไปเดอร์แมนต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนช่วยกันให้เหตุผล
จ. สไปเดอร์แมนเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นได้หรือไม่  เพราะเหตุใด
ช. การที่สไปเดอร์แมนตัดสินใจช่วยเหลือผู้อื่น เขาต้องแลกหรือสูญเสียอะไร
ซ. นักเรียนคิดว่า ทำไมสไปเดอร์แมนยังเลือกที่จะช่วยเหลือคน ทั้งๆ ที่
สไปเดอร์แมนต้องมีภาระมากขึ้น และไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่
อย่างวัยรุ่นคนอื่นๆ
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ฌ. นักเรียนคิดว่าตัวละครอื่นๆ เป็นอย่างไร
• ครอบครัวของสไปเดอร์แมน
• เพื่อนๆ ของสไปเดอร์แมน
• เพื่อนที่สไปเดอร์แมนแอบชอบ
• นักหนังสือพิมพ์
• ผู้ร้าย
• ฯลฯ

•
•
•
•
•

เหตุผลเชิงปรัชญาที่คนทำความดี
เพราะถ้าไม่ทำความดี ผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพราะการทำความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะการทำความดี ทำให้รู้สึกมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจ
เพราะการทำความดี เป็นคุณลักษณะของคนดี
เพราะการทำความดี ย่อมให้ผลดีในที่สุด

ข้อมูล: Layman, C. Stephen. “Why be a Superhero?
Why be Moral?” in Tom Morris and Matt Morris eds. Superheroes and
Philosophy, Truth, Justice and the Socratic Way. USA : Open Court
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4. ครูอธิบายความหมายของคำว่า “With great power comes great
responsibilities” พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
ที่ใหญ่ยิ่ง ด้วยการเขียนข้อความลงบนกระดานและอภิปรายกับนักเรียน
ในประเด็นต่อไปนี้
ก. นักเรียนได้ยินคำพูดนี้ในภาพยนตร์ในช่วงใด และเข้าใจคำพูด
ดังกล่าวว่าอย่างไร
ข. พลังอำนาจที่กล่าวถึง นักเรียนเข้าใจว่าคืออะไร นักเรียนคิดว่าสไปเดอร์แมน
สามารถทำอะไรได้บ้างที่พิเศษกว่าคนธรรมดา
ค. ความรับผิดชอบที่กล่าวถึง นักเรียนเข้าใจว่าคืออะไร สไปเดอร์แมน
ใช้ความสามารถนั้นทำอะไรบ้าง
ง. จริงๆ แล้วสไปเดอร์แมนอาจใช้ความสามารถของตนเองทำเพื่อประโยชน์
ของตนเองได้หรือไม่ หรือสไปเดอร์แมนเลือกที่จะไม่ทำเพื่อผู้อื่นได้หรือไม่  
จ. ในโลกแห่งความเป็นจริง หากกล่าวคำว่า อำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
นักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง (เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจ
ในการจับกุมคุมขัง ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อความ
สงบสุขของสังคม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่กลั่นแกล้งรังแกผู้บริสุทธิ์ เป็นต้น)
ช. อภิปรายความแตกต่างระหว่าง With great power comes great
responsibilities พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่
ใหญ่ยิ่ง vs With great power comes great opportunities
พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับโอกาสที่ใหญ่ยิ่ง
5. ครูตั้งคำถาม หากวันนี้นักเรียนถูกแมงมุมกัด กลายเป็นสไปเดอร์แมน
นักเรียนจะทำอะไรบ้าง โดยให้เขียนระบุเพียงสามเรื่องที่จะทำ
เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วครูให้ออกมาอ่านหน้าชั้นเรียน
6. นอกจากสไปเดอร์แมนแล้ว ยอดมนุษย์คนไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าสนใจ
ให้แบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับยอดมนุษย์คนดังกล่าว แล้วมานำเสนอ
ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป โดยออกแบบการนำเสนอให้สร้างสรรค์และ
มีความน่าสนใจ อาจมีเพลงและการเต้นประกอบการนำเสนอผลงาน
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ชื่อจริง
................................................
อุปนิสัย  ......................................
..........
เหตุการณ์ที่ประทับใจ
....................................................

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ภาพยนตร์ สไปเดอร์แมน

เวลาเรียน 3-4 คาบ
หมายเหตุ : ควรฉายภาพยนตร์ที่ห้องโสตทัศนศึกษา

ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง คนที่มีอำนาจมากกว่า
คนอื่ น ยิ่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระทำของตนเอง หากไม่
รับผิดชอบหรือใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรอยู่ในอำนาจอีกต่อไป

81

3

เรือมนุษย์

สาระ

ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการไม่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ชีวิตของผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการเล่าเรื่อง “เรือมนุษย์” ให้นักเรียนฟัง

เรือมนุษย์
ในท้องทะเลอันเงียบสงบแห่งหนึ่ง มีเรือลำหนึ่ง กำลังมุ่งหน้าเดินทางไป
ยังเกาะแห่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทาง ในเรือลำนี้มีผู้โดยสารเดินทางมา
พร้อมกับเรือ ทั้งหมด 5 คน ได้แก่
ผู้ชายตาบอด 1 คน
เด็ก 1  คน
ผู้หญิงท้อง 1 คน
หญิงชรา 1 คน
ชายหนุ่ม 1 คน
ขณะที่ทั้งหมดกำลังเดินทางนั้น ปรากฏว่ามีพายุเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
ฝนตกหนักและลมพัดแรง จนทำให้เรือเกิดความเสียหาย โชคดีที่ในเรือมีแพ
ช่วยชีวิตลำหนึ่ง แต่แพลำนี้สามารถบรรจุผู้โดยสารได้เพียง 4 คนเท่านั้น
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2. ครูตั้งคำถามว่า 4 คนที่รอดชีวิตควรเป็นใคร ส่วนอีก 1 คนที่ต้องลอยเรือ
ไปตามยถากรรมควรเป็นใคร ให้นักเรียนช่วยกันตอบและให้เหตุผล
3. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน แบตแมน ให้นักเรียนชมแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อชมวีดิทัศน์นี้ และนักเรียนคิดว่าตัวละคร
ที่เกี่ยวข้องคิดอย่างไรจึงเลือกที่จะไม่กดระเบิด  

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน แบตแมน

เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

การคำนึงถึงความเป็นธรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ต้องการเพียงเพื่อจะเอาตัวรอดโดยไม่
คำนึ ง ว่ า จะมี ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ อื่ น ๆ ต้ อ งตกเป็ น เหยื่ อ และได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจนถึ ง แก่ ชี วิ ต
การเห็นแก่ความถูกต้องจะเป็นทางรอดสำหรับส่วนรวม ที่ไม่ยินดีทำตามกติกาของคนเลว
การที่คนดีร่วมมือกันจะทำให้มีพลังในการต่อสู้กับความชั่วร้าย
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คำถาม ในท้องทะเลอันเงียบสงบแห่งหนึง่ มีเรือลำหนึง่ กำลังมุง่ หน้าเดินทางไปยังเกาะแห่ง
หนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทาง ในเรือลำนี้มีผู้โดยสารเดินทางมาพร้อมกับเรือ ทั้งหมด 5 คน
ได้ แ ก่ ผู้ ช ายตาบอด เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ท้ อ ง หญิ ง ชรา และชายหนุ่ ม ขณะที่ ทั้ ง หมดกำลั ง
เดินทางนั้น ปรากฏว่ามีพายุเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ฝนตกหนักและลมพัดแรง จนทำให้เรือ
เกิดความเสียหาย โชคดีที่ในเรือมีแพช่วยชีวิตลำหนึ่ง แต่แพลำนี้สามารถบรรจุผู้โดยสาร
ได้เพียง 4 คนเท่านั้น ควรทำอย่างไรดี
เราไม่ ส ามารถให้ ใ ครตายแทนเพื่อที่เราจะอยู่รอดได้ เพราะเราทุกคนไม่ว่าจะ
แตกต่างกันด้วย เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความมั่งมี เป็นต้น แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ แม้ แ ต่ นั ก โทษที่ ร อการประหารชี วิ ต ก็ ยั ง เหลื อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ อ ยู่
เราทุกคนล้วนมีมาตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นบนโลก แต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์นั้น ถูก
กำหนดโดยสิ่งที่เราเรียกว่า สังคม (การรวมกลุ่มเพื่อความอยู่รอด โดยจะมีการกำหนด
กฎ ระเบี ย บ รวมทั้ ง บทบาทและสถานภาพของบุ ค คลเพื่ อ ทำให้ สั ง คมนั้ น สงบสุ ข
(สมมติว่า ถ้าเราถอดหัวโขนที่เราใส่กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทและสถานภาพของบุคคล
ที่เราให้กับนายกรัฐมนตรี ทนายความ หมอ ครู ข้าราชการ ชาวนาหรือแม้แต่นักโทษ
ที่สุดแล้วเราก็จะพบกับ ความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในคนทุกคน ในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคม
ประชาธิปไตย มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การใช้ชีวิตของคนเราเป็นไปอย่างเสรีภาพ
เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง โดยไม่ทันคิดว่าอาจจะไปกระทบกับเสรีภาพของ
ผู้ อื่ น หรื อ ไม่ รวมทั้ ง ยั ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ ที่ บ ทบาทและสถานภาพ
มากกว่ า คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ เพราะบทบาทและสถานภาพของบุ ค คลไม่ ใ ช่
ตัวชี้วัดความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ความเป็นมนุษย์ คือ การให้
คุณค่าความเป็นมนุษย์กับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
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4

สู้ต่อไป ยอดมนุษย์

สาระ

การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาของบุคคลที่
มีจิตสาธารณะและรักความเป็นธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม (อาจใช้กลุ่มเดิม) แล้วจับฉลาก
เลือกเหตุการณ์ต่อไปนี้
ก. นักเรียนที่ตัวโตกว่ากำลังข่มขู่นักเรียนรุ่นน้อง
ข. คนบริสุทธิ์ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ากระทำผิดและต้องรับโทษ
ค. คนจำนวนมากที่บ้านเรือนเสียหายจากแผ่นดินไหว
แต่ความช่วยเหลือถูกเบียดบังไปโดยผู้มีอำนาจ
ง. ช้างถูกฆ่าเพื่อเอางาและอวัยวะเพศไปขาย
จ. แม่ค้าขายอาหารที่กำลังจะเน่าเสียให้เด็กนักเรียน
2. เมื่อเลือกเหตุการณ์ได้แล้ว ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติโดยให้มีบทบาท
ของยอดมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น
แล้วยอดมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนั้น
โจทย์เหตุการณ์

เหตุการณ์การ
เกี่ยวข้องของ   
ยอดมนุษย์

เหตุการณ์หลังจาก
ที่ยอดมนุษย์เข้าไป
เกี่ยวข้อง
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3. ให้นักเรียนนำเสนอบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เมื่อจบการแสดง

เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

ความเป็นธรรมเป็นคุณธรรมข้อสำคัญที่ทำให้ไม่เกิดการรังแก เอารัดเอาเปรียบ
ซึ่ ง กั น และกั น ผู้ มี ใจรั ก ความเป็ น ธรรมย่ อ มทนไม่ ไ ด้ ต่ อ การกระทำที่ เ ห็ น แก่ ตั ว และ
ขาดความเป็นธรรม
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5

ห่วงใยสังคม ใครใครก็ทำได้

สาระ

การมีจิตสาธารณะ

จุดประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ และ
ระดมสมองว่าในโลกนี้มีเหตุการณ์อะไรอีกบ้างที่นักเรียนเห็นว่าสถานการณ์
จะดีขึ้นหากมียอดมนุษย์เข้ามาช่วย  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน หนูน้อยถูกรถทับ เมื่อชมวีดิทัศน์จบ
อภิปรายว่ารู้สึกอย่างไร  
ก. นักเรียนคิดว่า เพราะอะไร คนจึงไม่ช่วยหนูน้อยคนนั้น  
ข. นักเรียนคิดว่าคนที่ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ไม่ทำความดี หรือนึกถึง
แต่ประโยชน์ของตนเองนั้นมีเหตุผลอะไร เหตุผลดังกล่าวสมเหตุสมผล
หรือไม่ อย่างไร
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เหตุผลที่คนไม่ทำความดี ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
• ยังไม่ถึงเวลา รอให้พร้อมก่อน
• ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร
• ไม่มีเวลา
• ไม่ใช่หน้าที่ ธุระไม่ใช่
• ให้คนมีหน้าที่เขาทำ
• คนมีหน้าที่เขายังไม่ทำกันเลย
• ไม่เห็นมีใครทำเลย ทำไมเราต้องทำ
• เขาเป็นคนเลว ไปช่วยเขาทำไม
• เราจะไปช่วยอะไรใครได้
• ฯลฯ
3. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ป้ายรถเมล์ และวีดิทัศน์ ตอน จะไปลอนดอน
แล้วถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
ก. เห็นเหตุการณ์อะไรบ้าง
ข. เหตุการณ์ดังกล่าว หากไม่มีคนดีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
อาจทำให้เกิดผลลัพธ์อะไร
4. ครูสรุปว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายได้ไม่มากก็น้อย
หากมีคนดีและเสียสละเข้าไปช่วยแก้ไข
5. ร่วมกันร้องเพลง “ฮีโร่มาแล้ว” แล้วสรุปบทเรียนว่าทุกคนสามารถ
เป็นยอดมนุษย์หรือเป็นฮีโร่ได้
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สื่อการเรียนการสอน

1. วีดิทัศน์ ตอน หนูน้อยถูกรถทับ วีดิทัศน์ ตอน จะไปลอนดอน  
และวีดิทัศน์ ตอน ป้ายรถเมล์
2. เพลง ฮีโร่มาแล้ว

เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

คนดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวมาให้โลกชื่นใจ ความดีแม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็
พึงกระทำ ความชั่วแม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ไม่พึงกระทำ
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ฮีโร่มาแล้ว
ดูซิใครนั้นกำลังจะพา จูงยายช่วยถือตะกร้าเพื่อข้ามถนน
คนหลังพวงมาลัย ก็ชะลอรถยนต์ และหยุดให้คนข้ามไป
ผู้ชายคนนึงเดินชนผู้หญิง ผู้หญิงก็เซไปชนแผงผลไม้
เขาร้องว่าเขาผิด รับผิดชอบทุกอย่าง ขอโทษผมไม่ตั้งใจ
คนดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวมาให้โลกชื่นใจ
ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว มาแล้วไม่ใช่ใคร
เป็นคนธรรมดา ที่ไม่เคยดูดาย   คอยเปล่งประกายความดี
ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว มาแล้ว ดูนั่นซิ
อยู่รอบๆ ตัวเรา และอาจอยู่ในตัวเรา เมื่อเราลงมือทำดี
เมื่อนั้นเหมือนเธอ แปลงกาย     (ดูซินั่น เธอ แปลงกาย)
ซื่อสัตย์ซื่อตรง เป็นคนไม่โกง รับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองทำลงไป
รู้จักคำว่าพอ และรักความเป็นธรรม  แบ่งปันและเสียสละ
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6

ฮีโร่มาแล้ว

สาระ

การมีจิตสาธารณะ

จุดประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ฮีโร่น้ำท่วม แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไร
ข. นักเรียนเคยได้ยิน/ได้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้หรือไม่
ค. ทำไมบุคคลคนนี้จึงเลือกที่จะกระทำเช่นนั้น ทำแล้วเกิดผลลัพธ์อะไร
2. ครูเปิดภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน เพื่อชีวิต หลังจากชม
รายการแล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วระดมสมองว่านักเรียนเคยรู้จัก
หรือได้ยินเกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อสังคมคนอื่นๆ อีกหรือไม่ บุคคลดังกล่าวคือ
ใคร ทำอะไร แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ถามคำถามนักเรียนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร ทำไมคนเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ข. คนเราจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่  นักเรียนเข้าใจว่าคนอื่นคือใคร
หากเราไม่ช่วยได้หรือไม่ เมื่อใดที่ช่วย เมื่อใดที่ไม่ช่วย  
ค. หากคนได้รับความช่วยเหลือเป็นคนเลว เราจะยังคงช่วยเขาหรือไม่
เพราะอะไร
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สื่อการเรียนการสอน

1. วีดิทัศน์ ตอน ฮีโร่น้ำท่วม
2. ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน เพื่อชีวิต

เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

เมื่ อ ตั ว เรากั บ สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เราไม่ ส ามารถอยู่ ไ ด้ ห ากสั ง คมมี ปั ญ หา
ก้าวแรกของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การไม่เป็นภาระต่อสังคม และหากมีกำลัง
ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมสังคม
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7

แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์

สาระ

การมีจิตสาธารณะ  

จุดประสงค์

เพื่อให้ทดลองดำเนินการกิจกรรมจิตสาธารณะ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนวาดรูปออกแบบยอดมนุษย์
พันธุ์ใหม่ที่จะช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ ว่าต้องมีลักษณะอย่างไร
มีคุณสมบัติอย่างไร พร้อมตั้งชื่อ แล้วออกมานำเสนอหน้าห้อง
2. ให้นักเรียนถ่ายทอดความเป็นยอดมนุษย์พันธ์ใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียน
(อาจใช้คำว่าถ่ายดีเอ็นเอ) แล้วกำหนดสัญลักษณ์ประจำตัวของยอดมนุษย์นั้นๆ
เช่น ท่าแปลงกาย กำไลข้อมือ หน้ากาก ฯลฯ  เพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอก
ความเป็นยอดมนุษย์
3. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มกระทำภารกิจของยอดมนุษย์ซึ่งเป็นกิจกรรม
จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชนรอบโรงเรียน และตั้งเป้าหมายว่า
ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ โดยหลังจากที่ได้
ดำเนินการแล้วให้ทิ้งร่องรอยไว้เป็นสัญลักษณ์ และถ่ายรูป ทั้งนี้ ก่อนลงมือทำ
ให้มาปรึกษาครูก่อน (เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด)
แต่ไม่ต้องบอกกลุ่มอื่นๆ แล้วมานำเสนอในครั้งหน้าว่ากลุ่มของตนเอง
ได้ทำอะไร และการกระทำของตนทำให้เกิดอะไรขึ้น
4. เมื่อนำเสนอผลงานแล้ว ครูให้แต่ละกลุ่มสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการ
แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ โดยใช้คำเพียงหนึ่งคำต่อหนึ่งคนเพื่อแสดงความรู้สึก
5. ร้องเพลง “ฮีโร่มาแล้ว” ร่วมกัน
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สื่อการเรียนการสอน
เพลง ฮีโร่มาแล้ว

เวลาเรียน 2 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

การทำเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงลงมือทำ และจะยิ่งอบอุ่นใจเมื่อมีเพื่อนร่วม
อุดมการณ์ คนดีจึงไม่ควรเป็นคนว้าเหว่ แต่ควรอยู่รวมกันเพื่อสร้างพื้นที่และสร้างกำลังใจ
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ฮีโร่มาแล้ว
ดูซิใครนั้นกำลังจะพา จูงยายช่วยถือตะกร้าเพื่อข้ามถนน
คนหลังพวงมาลัย ก็ชะลอรถยนต์ และหยุดให้คนข้ามไป
ผู้ชายคนนึงเดินชนผู้หญิง ผู้หญิงก็เซไปชนแผงผลไม้
เขาร้องว่าเขาผิด รับผิดชอบทุกอย่าง ขอโทษผมไม่ตั้งใจ
คนดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวมาให้โลกชื่นใจ
ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว มาแล้วไม่ใช่ใคร
เป็นคนธรรมดา ที่ไม่เคยดูดาย   คอยเปล่งประกายความดี
ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว ฮีโร่มาแล้ว มาแล้ว ดูนั่นซิ
อยู่รอบๆ ตัวเรา และอาจอยู่ในตัวเรา เมื่อเราลงมือทำดี
เมื่อนั้นเหมือนเธอ แปลงกาย     (ดูซินั่น เธอ แปลงกาย)
ซื่อสัตย์ซื่อตรง เป็นคนไม่โกง รับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองทำลงไป
รู้จักคำว่าพอ และรักความเป็นธรรม  แบ่งปันและเสียสละ
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม รถตาบอด
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่งพร้อมทั้งสาธิตให้นักเรียนดู โดยให้นักเรียนจับคู่ยืนซ้อนกัน
สมมติว่าคนข้างหน้าเป็นรถและคนข้างหลังเป็นคนขับรถ ในการขับรถจะใช้
สัญลักษณ์ คือ ถ้า “คนขับ” (คนที่ยืนข้างหลัง) กระทำกับ “รถ”
(คนที่ยืนข้างหน้า) ดังต่อไปนี้
ก. บีบจับไหล่ซ้าย 2 ครั้ง หมายถึง เลี้ยวซ้าย
ข. บีบจับไหล่ขวา 2 ครั้ง หมายถึง เลี้ยวขวา
ค. บีบจับไหล่ทั้งสองข้างพร้อมกัน 2 ครั้ง หมายถึง ตรงไปข้างหน้า
ง. ใช้นิ้วจิ้มไปที่กลางหลัง 1 ครั้ง หมายถึง หยุด
2. ให้ทุกคนจับคู่เป็นรถและคนขับรถ
3. เมื่อสั่งว่า “เดินรถได้” คนขับรถซึ่งเป็นผู้บังคับรถอยู่ด้านหลังให้เคลื่อนที่
ไปมารอบห้อง โดยไม่ให้ชนกับรถคันอื่น (ปล่อยให้เล่นประมาณ 3 นาที)
4. หลังจากหมดเวลา ครูชวนคุยดังนี้
ก. คนที่เป็น “รถ” และ “คนขับรถ” รู้สึกอย่างไร
ข. อะไรทำให้ขับรถได้สนุกและปลอดภัย ฯลฯ

เคล็ดลับความสนุก

ถ้าเห็นว่าผู้เข้าร่วมทำคล่องแล้ว ให้เพิ่มจำนวนคนจาก “รถ” มาเป็น “รถไฟ”
โดยแบ่งกลุ่ม ประมาณ 5 คน ต่อแถวตอนลึก ทุกคนเอามือจับไหล่ต่อๆกัน คนที่อยู่
หลังสุด “เป็นคนขับ” คนที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมด (4 คน)
ต้องหลับตาทุกคน “เป็นรถไฟ”
ใช้วิธีการขับรถเหมือนเดิมทุกอย่าง เมื่อ “คนขับ”
ส่งสัญญาณมา คนเป็น “รถ” ต้องส่งสัญญาณนั้น
ต่อๆ ไปจนกว่าจะถึงคนหน้าสุด รถจึงจะเคลื่อนที่ได้
หาสิ่งกีดขวางมาวางไว้รอบๆ ห้อง เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เพื่อเพิ่มอุปสรรคให้การขับรถสนุกยิ่งขึ้น
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รวยแบบไม่โกง
รวยแบบไม่โกงเป็นการดำเนินธุรกิจที่เน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องรู้จักความพอเพียงในการดำเนินงานและมีจิตสาธารณะเพื่อ
สังคม ธุรกิจอาจเป็นกระบวนการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
โดยมี ก ำไรหรื อ ผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ ย นนั้ น แต่ ก ารได้ ม าซึ่ ง ผลกำไรหรื อ ผล
ตอบแทนนั้นต้องไม่ได้เกิดจากการเอาเปรียบหรือคดโกงผู้อื่นมา ในปัจจุบัน เราต้อง
ดำเนินการทางธุรกิจไม่ว่าจะในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายหรืออาจจะทั้ง 2 บทบาท เราจึงต้อง
ทำความเข้าใจว่า ธุรกิจมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างไร
บ้าง เช่น ถ้าธุรกิจดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม และรับผิดชอบก็เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ซื้อหรือลูกค้าและสามารถอยู่รอดได้ แต่ถ้าธุรกิจใดที่ดำเนินการอย่างไม่
ซื่อสัตย์ ขูดรีด และ ไม่รับผิดชอบ ธุรกิจนั้นก็อยู่ไม่ได้ ส่วนผู้ซื้อเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบต่อผู้ขายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจึงมีความ
สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการทำธุรกิจแบบไม่โกงและเป็นผู้ซื้อที่ดีจะช่วยสร้างสังคม
ให้น่าอยู่ตลอดไป
ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดกิจกรรม
รวยเแบบไม่โกง นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจแบบไม่โกงมีลักษณะอย่างไรและรู้จัก
ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดีโดยสอดแทรกคุณความดี 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจแบบไม่โกงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุรจิตและเป็นธรรม
ทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย และควบคุม
ระงับความอยากได้อยากมีของนักเรียน

“ให้เด็กของเรารู้ความหมายของ
คำว่ามีเกียรติ ….เกียรติที่แท้จริงคือ
เกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง
มีคุณค่าควรแก่การยกย่อง
แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…”
พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทำเพื่อ
ครอบครัว
ประสบการณ์
ธุรกิจ

รวยแบบ
ไม่โกง

อยากรู้
ต้องลอง 2
อยากรู้
ต้องลอง 1

บริษัท
นักเรียน
จำกัด
ธุรกิจ
ไม่มีตัวตน

ตลาดนัด
ชุมชน

ใครควร
รับผิดชอบ
โตไปไม่ก๊อป
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1

ทำเพื่อครอบครัว

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูสมมติบทบาทให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันที่อยู่ร่วมกัน
3. ครูแจกกระดาษ เอ4 หรือใช้สมุดโตไปไม่โกง และสมมติสถานการณ์ว่า
แต่ละครอบครัวประสบปัญหาค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ โดยสิ่งหนึ่งที่แต่ละ
ครอบครัวคิดทางออกไว้ คือ หาธุรกิจ 1 อย่าง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ให้นักเรียนแต่ละครอบครัวช่วยกันคิดว่าจะทำธุรกิจอะไร เพราะเหตุใด
ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร (ดูความเป็นไปได้และความพอเพียง)
ตั้งราคาอย่างไร ต้องการกำไรเท่าไร และจะขายที่ไหน
พร้อมวาดรูปธุรกิจที่จะทำประกอบด้วย
4. นำเสนอผลงาน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละครอบครัวคิดต่อว่า การดำเนินธุรกิจของ
แต่ละครอบครัวเป็นธุรกิจที่ดีหรือไม่ อย่างไรบ้าง
(ซื่อสัตย์หรือไม่ ราคาเป็นธรรมหรือไม่ และลงทุนอย่างพอเพียงหรือไม่ เป็นต้น)
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6. นำเสนอผลงาน
7. ครูสรุปกิจกรรม การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งการลงทุนทำธุรกิจอย่างพอเพียงไม่เกินตัว
เพราะการทำธุรกิจเป็นการทำเพื่อหวังผลกำไร แต่ต้องไม่ใช่กำไรที่เกิดจากการ
เอาเปรียบและไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่งถ้าธุรกิจของครอบครัวใดเป็นเช่นนั้น
ไม่ช้าธุรกิจก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้

เวลาเรียน 1 คาบ

ถ้าคุณทำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
ด้
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ไ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ยใสสะอาด
ประธานมูลนิธิประเทศไท
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2

ประสบการณ์ธุรกิจ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักการทำธุรกิจหรือไม่ อะไรบ้างคือการทำธุรกิจบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น บิ๊กซี โลตัส สหกรณ์โรงเรียน ร้านของชำ เป็นต้น และนักเรียน
เห็นความแตกต่างของธุรกิจเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไรบ้าง
(มีแอร์ ของเยอะ ขนาดการลงทุน ที่จอดรถ ราคา เป็นต้น)
3. ครูให้นักเรียนออกไปสัมภาษณ์ธุรกิจในโรงเรียนกลุ่มละ 1 ธุรกิจ
(ห้ามซ้ำกัน) เช่น สหกรณ์ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
โดยมีตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้
คำถามในการสัมภาษณ์
1. ทำธุรกิจอะไร
2. แต่ละวันต้องเตรียมอะไรบ้าง
3. ขายเป็นอย่างไรบ้าง
4. เคยเจอลูกค้าโกงหรือไม่ อย่างไรบ้าง
5. คิดว่าการค้าขายที่ดีต้องอาศัยอะไรบ้าง
6. .................................................................
7. .................................................................
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หรือ ครูเชิญเจ้าของธุรกิจหรือร้านค้า (อาจจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนก็ได้)
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนภายในห้องเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่
ให้แก่นักเรียน
4. นำเสนอผลงาน
5. ครูลองให้นักเรียนนึกถึงประสบการณ์ของตนเองว่านักเรียนเคยมี
ประสบการณ์การทำธุรกิจ หรือถ้าไม่มี อาจจะมีประสบการณ์ในฐานะลูกค้า
ว่าเคยมีธุรกิจที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างและเล่าประสบการณ์นั้นให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง พร้อมบอกถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น
(เช่น เคยโดนโกงค่าชั่วโมงที่ร้านคอมพิวเตอร์ รู้สึกแย่มากเลยไม่ไปเล่นร้านนั้น
อีกเลย หรือเคยช่วยแม่ขายส้มตำ ตอนนั้นคนเยอะมาก ทำให้ทอนเงินเกินลูกค้า
คนหนึ่งไป 20 บาท ซึ่งเราเองก็ไม่รู้แต่ลูกค้านำเงินมาคืน เรารู้สึกดีมาก เป็นต้น)
6. ครูสรุปกิจกรรมโดยเปรียบเทียบประสบการณ์ธุรกิจของนักเรียนว่า
มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี นักเรียนรู้สึกชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากัน เพราะอะไร
ถ้าเราทำธุรกิจหรือเป็นลูกค้า เราต้องการเจอธุรกิจแบบไหน
7. คำถามชวนคิด “ถ้านักเรียนฝึกงานอยู่ในธุรกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนได้รับ
ค่าตอบแทนดีมาก ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ต่อมานักเรียนไปรู้
ความลับของที่ทำงานโดยบังเอิญว่า ธุรกิจนั้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่ำและ
สร้างมลพิษให้แก่ชาวบ้านโดยรอบ” นักเรียนจะทำอย่างไร

เวลาเรียน 1 คาบ
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3

บริษัท นักเรียน จำกัด

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม
และรับผิดชอบทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงพอประมาณและไม่ทำเกินตัว
ในการทำธุกิจ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูสมมติบทบาทให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มธุรกิจที่มาลงทุนร่วมกันใน
บริษัท นักเรียน จำกัด เพื่อทำธุรกิจที่หลากหลาย โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่ม
ธุรกิจมีเงินลงทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท
3. ครูแจกกระดาษเอ 4 หรือใช้สมุดโตไปไม่โกง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เขียนว่าจะทำธุรกิจอะไร ลงทุนเท่าไร และจะแบ่งกำไรให้บริษัท นักเรียน จำกัด
เท่าไร พร้อมวาดรูปประกอบ
4. นำเสนอผลงาน

104

5. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ก. นักเรียนคิดว่าธุรกิจของกลุ่มนักเรียนจะสามารถประสบความสำเร็จ
หรือไม่ เพราะอะไร
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการแบ่งกำไรให้บริษัท นักเรียน จำกัด
ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มถือหุ้นร่วมกัน
ค. ถ้าห้องนี้จะทำธุรกิจร่วมกัน นักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปไม่หรือไม่
อย่างไรบ้าง
6. สรุปกิจกรรม ครูอธิบายว่าการทำธุรกิจนั้นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
ความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักความพอเพียงเพื่อสร้างธุรกิจ
ที่ยั่งยืน รวมทั้งการแบ่งปันกำไรเพื่อส่วนรวมเป็นการทำเพื่อสังคม

เวลาเรียน 1 คาบ
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4

ธุรกิจไม่มีตัวตน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทั้ง
ในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม หรือใช้กลุ่มเดิม
2. ครูถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดว่า สมมตินักเรียนอยากได้ของชิ้นหนึ่ง
อย่างมาก และบังเอิญผ่านไปเห็นของชิ้นนั้นพอดี แต่นักเรียนไม่มีเงินพอ
ที่จะซื้อ แต่มองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่เลย นักเรียนจะทำอย่างไร
(แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
3. ครูอธิบายว่า บริษัท นักเรียน จำกัด ที่นักเรียนได้ลงทุนร่วมกัน
ได้เปิดธุรกิจเครื่องเขียนใกล้กับโรงเรียน แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ครูแจกกรณีศึกษา ไม่อยู่...จะทำอย่างไรดี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน
และตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนควรจะทำอย่างไร เพราะอะไร
ข. นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเปลี่ยนจากร้านเครื่องเขียน
เป็นร้านโทรศัพท์ที่มี ไอโฟน 4s วางอยู่หลายเครื่องแต่ไม่มีคนขาย
ค. วาดรูปสถานการณ์สมมติตามจินตนาการของนักเรียน
4. นำเสนอผลงาน
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5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดต่อว่า ถ้าร้านเครื่องเขียนของเราไม่มีคนเฝ้า
นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
6. นำเสนอผลงาน
7. ครูสรุปกิจกรรมการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเราคิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยการขโมย
หรือหยิบออกมาเฉยๆ โดยไม่มีใครรู้แล้วคิดว่าไม่ผิด แต่ที่จริงได้สร้างความ
เดือดร้อนให้แก้ผู้อื่นแล้ว

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา ไม่อยู่...จะทำอย่างไรดี

เวลาเรียน 1 คาบ

107

กรณีศึกษา
ไม่อยู่...จะทำอย่างไรดี
ในตอนดึกของวันหนึ่ง นักเรียนกลุ่มหนึ่งต้องการจะซื้อสี จานสี และพู่กันเพื่อใช้
สำหรับการเรียนในวันพรุ่งนี้ พวกเขาพยายามเดินหาร้านขายเครื่องเขียน แต่ปรากฏว่า
ไม่มีร้านใดเปิดอยู่เลย พวกเด็กรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง ขณะเดินกลับ เด็กคนหนึ่งเหลือบไป
เห็นร้านๆ หนึ่ง เปิดไฟอยู่จึงรีบเข้าไปดูกัน สิ่งที่พบทำให้เด็กดีใจมากเพราะว่ามันคือร้าน
เครื่องเขียน ซึ่งถ้าไม่มีสี จานสี และพู่กันจะทำให้ไม่สามารถเรียนได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ไม่มีคนขาย นักเรียนกลุ่มนี้จึงปรึกษากันว่า
เจ
: มีใครอยู่ไหมครับ !!!
ก้อง
: อย่าส่งเสียงดังสิ เดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้ก็ตื่นกันหมด
เจนนี่
: สงสัยจะไม่มีคนอยู่ เราจะทำไงดี หรือว่าจะกลับ
แบม
: ไม่ได้นะ นี่เป็นร้านสุดท้ายแล้ว ถ้าพวกเราไม่มีสีใช้ พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเรียน
เบส
: จริงด้วย
เจ
: แล้วพวกเราจะเอาไง
ก้องหันซ้ายหันขวา
แล้วพูดว่า : ไม่มีใครก็ดี เราก็หยิบไปเลย
จะได้มีสีไว้เรียน แถมเป็นของฟรีด้วย
เจนนี่
: จะได้ไง ของซื้อของขายนะ เราต้องซื่อสัตย์นะ
แบม
: ใช่ แม้จะไม่มีคนเห็น แต่พวกเขาทุกคนก็รู้กันอยู่ดี
เบส
: แต่ก้องมันก็พูดถูกนะ ถ้าเราไม่เอา เราก็ไม่มีเรียน  
เจ
: แล้วเราจะทำอย่างไรดี เพื่อนช่วยพวกเราคิดด้วยนะ
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คำถาม
1. นักเรียนควรจะทำอย่างไร เพราะอะไร
2. นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเปลี่ยนจากร้านเครื่องเขียน
เป็นร้านโทรศัพท์ที่มีไอโฟน 4s วางอยู่หลายเครื่องแต่ไม่มีคนขาย
3. วาดรูปสถานการณ์สมมติตามจินตนาการของนักเรียน

ร้านขายเครื่องเขียน

นักเรียนควรจะทำอย่างไร

ร้านโทรศัพท์

นักเรียนควรจะทำอย่างไร
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5

ใครควรรับผิดชอบ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และไม่
เอาเปรียบซึ่งกันและกันทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า วันนี้ บริษัท นักเรียน จำกัด ได้ขยายกิจการเปิดร้าน
โทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับความต้องการของวัยรุ่น และในวันแรก
ของการเปิดร้านก็เกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนที่เป็นเจ้าของร้านร่วมกัน
จะต้องช่วยกันตัดสินใจ  
2. ครูแจกกรณีศึกษา ลำโพงแตก และให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนเป็นเจ้าของร้าน จะทำตามข้อเสนอของพนักงานหรือไม่ เพราะอะไร
ข. นักเรียนคิดว่าการกระทำของพลอยเป็นอย่างไรบ้าง
ค. ถ้านักเรียนเป็นพลอย จะทำเช่นนั้นหรือไม่ เพราะอะไร
ง. ถ้าแต่งเรื่องใหม่ได้ นักเรียนอยากให้เรื่องราวใหม่เป็นอย่างไรและจบลงอย่างไร
3. นำเสนอผลงาน
4. แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเป็นเด็กหญิงพลอยและเจ้าของร้าน
โดยใช้บทจากการแต่งเรื่องใหม่ของแต่ละกลุ่มเป็นบทในการสนทนากัน
5. นำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา ลำโพงแตก
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เวลาเรียน 1 คาบ
ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

คำถาม : นักเรียนคิดอย่างไรกับการกระทำของพลอย
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึน้ อยูก่ บั การยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ โดยจะมองว่าการกระทำ
ของพลอยเป็นสิทธิซึ่งซื้อโทรศัพท์มาไม่เกิน 7 วัน ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า  
และตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิดังกล่าว แต่
พลอยผิดที่โกหกเกี่ยวกับสาเหตุของลำโพงแตก ทั้งสองฝ่ายจึงน่าจะเจรจากัน การเปลี่ยน
เป็นเครื่องมือสองจึงน่าจะยอมรับได้ ส่วนนักเรียนที่ไม่เห็นด้วยจะมองว่าพลอยทำผิด
ตั้งแต่ต้นและยังไม่พูดความจริงเกี่ยวกับสาเหตุของลำโพงแตก ถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไข
ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ และเป็นการหลอกลวงและถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็นหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะมีความเห็นว่า การโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พลอยเป็นเพียง
แค่นกั เรียน กว่าจะซือ้ โทรศัพท์ได้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย การไปขอเปลีย่ นเครือ่ งก็เพือ่ จะได้มโี ทรศัพท์
ที่ไม่ชำรุดเสียหาย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยจะมองว่าเป็นปัญหาของพลอยกลายเป็นภาระของ
ทางร้าน ร้านเองก็มตี น้ ทุนในการทำธุรกิจ พลอยทำแบบนีก้ เ็ หมือนกับมาเอาเปรียบทางร้าน
การที่พลอยทำตกก็เป็นความเผลอเรอผิดพลาดของพลอยที่ทางร้านไม่จำเป็นต้องมาร่วม
รับผิดชอบ และหากเรายอมรับกติกาดังกล่าวตั้งแต่ต้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ซื้อเองหากทำให้เกิดความเสียหาย
ทางที่ 3 การตัดสินใจขึน้ อยูก่ บั ส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม โดยจะมองว่า จริงจริง
แล้วการที่ลำโพงแตกอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากการตกพื้นก็ได้ พลอยจึงน่าจะมีสิทธิในการ
เปลี่ยนเครื่องตามสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรได้รับการคุ้มครอง และถึง
แม้ว่าเงื่อนไขจะระบุว่าต้องไม่ใช่สาเหตุจากการตกพื้นก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของทางร้าน
ที่ต้องดูแลลูกค้าและผู้บริโภค ถือเป็นบริการหลังการขาย ส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นก็แล้ว
แต่จะตกลงกันได้ มิฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆก็ถูกกำหนดโดยธุรกิจข้างเดียวและอาจไม่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภคก็ได้ และเป็นการยากมากที่ผู้บริโภคจะซื้อของมาใหม่และตั้งใจทำลาย
หรือทำให้เสียหาย
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กรณีศึกษา
ลำโพงแตก
เด็กหญิงพลอย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
ทำให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เป็นรางวัล เมื่อเธอเห็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ซึ่ง
เป็นรุ่นที่เธออยากได้มานานแล้ว จึงรีบเปิดดูและลองใส่ซิมเพื่อใช้งาน ขณะที่เธอกำลังโทร
เล่นอยู่โดยไม่ระมัดระวังทำให้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของเธอตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
เธอรีบเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสภาพเครื่องดูว่าเป็นรอยหรือไม่ เมื่อตรวจแล้วว่าไม่มีรอย
ทำให้เธอรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างยิ่ง จนมีสายเข้ามาในโทรศัพท์ของเด็กหญิงพลอย เธอรับได้
แต่พบว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงของอีกฝ่าย เธอจึงวางสายและหาที่ที่มีสัญญาณเต็มเพื่อโทร
กลับเพราะเธอคิดว่าน่าจะเป็นที่สัญญาณไม่ดี แต่ปรากฏว่า เมื่อเธอโทรกลับเสียงที่ได้ยิน
ก็ยังเหมือนเดิม เธอคิดว่าน่าจะเป็นที่ลำโพงเสียงแตกแน่นอน
เด็กหญิงพลอยนั่งคิดอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดีกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ได้มาแต่เกิด
มีปัญหาขึ้น ทันใดนั้น เธอก็นึกขึ้นได้ว่า โทรศัพท์พึ่งซื้อมาไม่เกิน 7 วัน หากเกิดปัญหา
อะไรขึ้นทางร้านก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ แต่เธอก็รู้ว่าการเปลี่ยนเครื่องใหม่นั้น ความเสีย
หายต้องเกิดจากการชำรุดหรือสภาพไม่ดีของเครื่องเท่านั้น ไม่รวมกรณีตกพื้นหรือได้รับ
การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเปลี่ยนสินค้าใหม่ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิของเธอที่ทาง
ร้านต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เธอจึงนำเครื่องไปที่ร้านโทรศัพท์และบอกกับทาง
ร้านค้าว่า
พลอย
: พี่ค่ะ โทรศัพท์ที่หนูพึ่งซื้อไป เหมือนมันจะไม่ค่อยดีเลยค่ะ
เจ้าของร้าน : มันเป็นอะไรเหรอค่ะ
พลอย
: เวลาคุยมันเหมือนฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ เสียงมันแตกๆ อู้อี้อู้อี้ยังไงไม่รู้ค่ะ
เจ้าของร้าน : หนูทำมันตกหรือเปล่าคะ
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พลอยยืนคิดสักครู่
แล้วตอบว่า : เปล่าค่ะ มันเป็นตั้งแต่แรกที่หนูใช้เลยค่ะ
หนูว่าน่าจะลำโพงแตกหรือเปล่าค่ะ
เจ้าของร้าน : งั้นเดี๋ยวขอพี่ลองเช็คเครื่องก่อนนะ ประมาณ 30 นาที
น้องค่อยมาใหม่
พลอย
: หนูจะได้เครื่องใหม่หรือเปล่าคะ ทางร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ
เพราะหนูซื้อไปไม่ถึง 7 วันเลย
เจ้าของร้าน : จ๊ะ เดี๋ยวขอลองตรวจเช็คก่อนนะ ถ้าเกิดจากเครื่องเสียหรืออุปกรณ์
ชำรุด พี่จะเปลี่ยนให้นะ
พลอย
: ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวหนูกลับมา
(เธอเดินออกจากร้านพร้อมกับท่าทางที่ดีใจที่จะได้เครื่องใหม่)
เวลาผ่านไป 30 นาที
เมือ่ พนักงานตรวจเช็คเครือ่ งโทรศัพท์ พบว่า โทรศัพท์นา่ จะตกหรือได้รบั การกระทบ
กระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ ซึ่งพนักงานของร้านจึงเสนอว่า
ถ้าทางร้านไม่อยากมีปัญหากับลูกค้า น่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แต่เป็นเครื่องมือสองเพื่อ
ตัดปัญหา...
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6

โตไปไม่ก๊อป

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม และการกระทำอย่างรับผิดชอบ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่าการใช้ของก๊อปเป็นการลักขโมย ผิดกฎหมายและ
ไม่เป็นธรรม
2. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงโทษของการใช้ของก๊อปที่จะส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผู้ใช้และผู้อื่นด้วย
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้อย่างพอประมาณและไม่เกินตัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม หรือใช้กลุ่มเดิม
2. ครูอธิบายว่า ธุรกิจที่บริษัท นักเรียน จำกัด ดำเนินการอยู่ถูกก๊อปสินค้า
ลอกเลียนแบบเป็นจำนวนมาก นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนคิดว่าทำไมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (ของก๊อป) จึงมีผู้ซื้อและผู้ขาย
เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ข. ถ้าสินค้าที่นักเรียนใช้ความพยายามผลิตขึ้นมาถูกก๊อป
นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
4. นำเสนอผลงาน
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5. ครูแจกกรณีศึกษา การละเมิดลิขสิทธิ์ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตอบคำถามต่อไปนี้
ก. การกระทำของบุคคลในข่าว เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ข. การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ค. การใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อเราและผู้อื่นอย่างไรบ้าง
ง. นักเรียนคิดว่า ทำอย่างไรการกระทำดังกล่าวจึงจะหมดไปจากสังคม
6. นำเสนอผลงาน
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดวิธีสร้างจิตสำนึกที่ดีของวัยรุ่นยุคใหม่  
โตไปไม่ก๊อป โดยทำโปสเตอร์รณรงค์การเลิกใช้ของก๊อป  
8. สรุปกิจกรรม การใช้ของก๊อปเป็นการลักขโมย ผิดกฎหมาย และ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับนักเรียน
นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร การกระทำที่คิดว่าใครๆ ก็ทำกัน เช่น การก๊อป
การดาวน์โหลด เป็นต้น เป็นการสร้างนิสัยที่มักง่าย เห็นแก่ตัว
และไม่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถ้าทุกคนในประเทศไทยคิดเช่นนี้
อนาคตของประเทศเราคงไม่มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เพราะจะรอแต่ของก๊อปของละเมิดลิขลิทธิ์ การกระทำเพียงน้อยนิดแต่ส่งผล
กระทบในวงกว้างมหาศาลเป็นอย่างมาก

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา การละเมิดลิขสิทธิ์ 1 และ 2

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป
คำถาม  ทำไมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (ของก๊อป) จึงมีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็น
การกระทำที่ผิดกฎหมาย
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการยึดถือกฎ กติกา และระเบียบ โดยจะมองว่าผู้ผลิต
เป็ น ผู้ เ สี ย หาย ผู้ ก๊ อ ปควรถู ก จั บ เพราะละเมิ ด กฎหมาย ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ผิ ด ทั้ ง หลั ก
กฎหมายในประเทศและหลักสากล ทัง้ ผูข้ ายทัง้ ผูซ้ อื้ ก็ควรถูกลงโทษทัง้ หมด  สำหรับบางคน
ที่ซื้อไปก็อาจเป็นไปได้ว่าเพราะเขาไม่ทราบว่าสินค้านั้นเป็นของปลอมที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ  ์ เห็นแค่เพียงประโยชน์ใช้สอยและดีไซน์ รวมทัง้ ราคาทีไ่ ม่แพงสามารถซือ้ ได้ จึงต้อง
มีการบอกกล่าวในเรื่องนี้  
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความจำเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ นึกถึงความจำเป็น
หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีความเห็นว่า เมื่อผู้ผลิตที่แท้จริงได้ลงทุนลงแรงลงไป แต่มี
ผู้ขายของก็อปจึงเป็นการเอาเปรียบซึ่งหน้าและขโมยผลงานไปเลียนแบบเพื่อการค้าและ
ฉกฉวยประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม โดยผู้ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ กว่าที่ผู้ผลิตที่
แท้จริงจะคิดงานได้และทำให้เป็นนิยมก็ต้องลงทุนลงแรง เมื่อเราไปซื้อของก๊อปก็เท่ากับว่า
ทำให้ผู้ผลิตได้รับความเดือดร้อนและเสียหายโดยตรง เสมือนกับการซื้อของที่ถูกโจรกรรม
มา เราจึงควรเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนเสียหายโดยไม่สนับสนุนของก๊อป อย่างไรก็ตามในอีก
ด้านหนึ่งสินค้าเลียนแบบบางอย่างเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นและสามารถหาได้โดยทั่วไป
ในขณะที่ของจริงกลับหายากและมีราคาแพง ผู้ซื้อจึงมีความยากลำบากในการเข้าถึงสินค้า
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการลงโปรแกรมในเครื่องโดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
การขายเครื่อง  นอกจากนี้สำหรับสินค้าบางอย่างที่มีความจำเป็นต่อชีวิต เช่น ยารักษาโรค
แต่มีราคาแพงทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีฐานะยากจนไม่อาจซื้อได้   ทั้งที่ชีวิตคนทุกคนต่าง
ก็มีคุณค่า คนที่ลำบากจึงควรได้รับการดูแลหรือยกเว้นการคิดค่าลิขสิทธิ์การใช้สินค้า   
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ทางที่ 3 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนรวม คิดถึงกฎระเบียบของสังคม โดยมองว่า ไม่เห็น
ด้วยที่จะซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์เพราะเราควรเคารพสิทธิและความคิดของผู้อื่น เพราะถ้า
สังคมส่วนใหญ่เห็นว่าการก๊อปเป็นเรื่องดีต่อไปการคิดค้นสิ่งใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย   ทำให้ผู้คิดค้นสิ่งต่างๆขาดกำลังใจ เพราะทำอะไรไปก็ถูกขโมยไปขาย หรืออาจไป
คิดค้นทำงานในประเทศอื่นสังคมเพราะเขามีการคุ้มครองที่ดีกว่า จึงเกิดปัญหาสมองไหล
ประเทศขาดความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยมียี่ห้อและราคาแพงนั้น
โดยทั่วไปเราไม่ควรซื้อสินค้าที่มียี่ห้อและราคาแพงอยู่แล้ว เพราะเป็นค่านิยมที่ผิดพลาด
การที่ไม่ซื้อของจริงก็เป็นการยอมรับค่านิยมดังกล่าวเช่นกันและยิ่งน่าละอายเพราะการใช้
ของก๊อปยิ่งถือว่าเป็นการหลอกลวงและยอมรับการให้คุณค่าที่เปลือกนอก ค่านิยมเช่นนี้
จึงยิ่งทำให้เกิดความเสื่อมแก่สังคมส่วนรวม อย่างไรก็ตามในสินค้าจำเป็นบางชนิดที่
จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์  เช่น ยารักษาโรค การฉายรังสี หรือการจดทะเบียนสิทธิพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน อาจเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมที่ถูกกฎหมายก็ได้     
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กรณีศึกษา
การละเมิดลิขสิทธิ์ 1
อย.ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.บุกจับแหล่งผลิตยาปลอมในหมู่บ้านรติรมย์
ถนนบางกรวย ย่านพระราม 5 ยึดของกลางได้กว่า 20 ล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย อย. และตำรวจ บก.ปคบ.นำ
กำลังเข้าไปบุกจับแหล่งผลิตยาปลอม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านรติรมย์ ถนนพระราม 5 ย่าน
บางกรวย โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลขที่ 74/15 ตรวจพบชั้น 1
แอบผลิตเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ ชั้นที่ 2 แอบผลิตยาปลอมหลายชนิด ที่สำคัญ
ยังเป็นสถานที่ผลิตทั้งยา และเครื่องสำอางขายตามคลินิกต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งพบ
เครื่องจักรที่เป็นเครื่องผสมครีมบำรุงผิว จำนวน 4 เครื่อง คนงาน 10 คน กำลังปฏิบัติ
หน้าที่ แต่สามารถจับกุมหญิงที่เป็นลูกจ้างได้เพียง 1 คน เจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวไว้ รวมแล้ว
มูลค่าของกลางที่ยึดได้วันนี้ จำนวนกว่า 20 ล้านบาท
สำหรับยาผิดกฎหมายที่ตรวจพบประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยา
แก้สิว ยาทำให้หน้าขาว ยาทาแล้วทรวงอกโต ซึ่งมีทั้งกลูตาไธโอน ไซบูทรามีน สาร
ไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ ซึ่งถือเป็นสารต้องห้าม นอกจากนี้ยังพบยาปลูกผม
ยาขจัดรังแค ยาแก้เชื้อรา และอีกหลายชนิด รัฐมนตรีระบุว่า ของกลางที่รวบได้ใน
วันนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เจ้าของผู้ผลิตโดนตั้งข้อหา คือ 1.ผลิตขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับถึง 1 หมื่นบาท 2.ผลิตขาย หรือนำเข้ายา โดยไม่ขึ้น
ทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับ 5 พันบาท 3.ผลิตเพื่อขาย และ
จำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย จำคุก 1 ปี และปรับถึง 6 หมื่นบาท
ทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นายแพทย์พิพัฒน์
ยิ่งเสรี เปิดเผยว่า พบเห็นแหล่งผลิตขายยาปลอมที่อาศัยหมู่บ้านใหญ่ลักลอบเป็นโรงงาน
เปิดสถานที่ผลิตหลายแห่งแล้ว ซึ่งได้ส่งสายด่วน อย. ตรวจเข้มหมู่บ้านทุกแห่ง เพราะเชื่อ
ว่าน่าจะมีกระบวนการผลิตยาปลอมอีกจำนวนมาก หากพบเห็นก็จะสั่งดำเนินคดี และ
จับกุมทันที เตือนผู้บริโภคให้ระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของสาร
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ห้ามใช้ดังกล่าว และควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มิฉะนั้นอาจตกเป็น
เหยื่อ นอกจากส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังเสียเงินฟรีอีกด้วย
ที่มา : http://www.krobkruakao.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

กรณีศึกษา
การละเมิดลิขสิทธิ์ 2
นครบาล ตรวจยึดซีดีและดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ย่านพญาไท
วานนี้ (21 มิ.ย.) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจ
นครบาล 1 แถลงข่าวการจับกุม นางสาววาสนา ทองกลับ หลังตำรวจสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 และสถานีตำรวจนครบาลพญาไท นำกำลังเข้าตรวจค้น
ภายในห้องพักเลขที่ 1681 ชั้น 18 อาคารคอนโดแพลทินั่ม เขตพญาไท พบแผ่นซีดี ดีวีดี
ทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 80,000 แผ่น
มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ในห้องพักดังกล่าว เป็นแหล่ง
ซุกซ่อนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จึงขอหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้น พบของกลาง
ทั้งหมดอยู่ภายในห้อง เบื้องต้น จากการสอบสวน นางสาววาสนา ให้การรับสารภาพว่า
ของกลางทั้งหมดเป็นของนายทุน ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ซึ่งนำมาพักไว้ที่ห้องพัก
ดังกล่าว ก่อนเตรียมนำไปจำหน่ายที่ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ตำรวจจึงแจ้งข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า โดยการขาย เสนอขาย มีไว้เพื่อขายในงานอันมีลิขสิทธิ์
และส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ดำเนินคดี
ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/482187
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
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7

ตลาดนัดชุมชน

สาระ

ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรและความ
เป็นธรรมทางสังคม
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการชวนนักเรียนซื้อของในตลาดนัดชุมชน
และแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 3 กลุ่ม
2. ให้นักเรียนจดจำสมาชิกในกลุ่มว่าประกอบด้วยใครบ้าง แล้วแจกซองบรรจุ
กระดาษที่มีรูปภาพต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้
กลุ่มที่ 1 สมาชิกแต่ละคนได้รับซองบรรจุกระดาษที่มีรูปภาพผักและผลไม้
เท่ากับจำนวนนักเรียนในกลุ่ม และโทรศัพท์มือถือ
จำนวน 1 เครื่อง/กลุ่ม
กลุ่มที่ 2 ได้รับซองบรรจุกระดาษที่มีรูปภาพไก่และปลา
เท่ากับจำนวนนักเรียนในกลุ่ม และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง/กลุ่ม
		 กลุ่มที่ 3 ได้รับซองบรรจุกระดาษที่มีรูปภาพผักและเสื้อผ้า
เท่ากับจำนวนนักเรียนในกลุ่ม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จำนวน 1 ชิ้น/กลุ่ม และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง/กลุ่ม
หมายเหตุ : นักเรียนแต่ละคนอาจจะได้รับรูปภาพต่างๆ ไม่เท่ากัน
แต่ขั้นต่ำต้องมีคนละ 2 ภาพ
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3. ให้นักเรียนดูว่าสิ่งที่บรรจุไว้ในซองที่ตนเองได้รับ แล้วประกาศเปิดตลาด
วันที่ 1 โดยให้นักเรียนไปแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนเองต้องการกับ
สมาชิกกลุ่มอื่นๆ  (ใช้เวลา 2 นาที) เมื่อครบเวลาที่กำหนด
ครูประกาศ “ปิดตลาด” แล้วให้นักเรียนกลับกลุ่มของตนเอง
4. ครูประกาศมูลค่าของสิ่งของดังนี้
ผักและผลไม้
ชิ้นละ
ไก่และปลา
ชิ้นละ
เสื้อผ้า
ชิ้นละ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องละ
โทรศัพท์มือถือ
เครือ่ งละ

5
10
25
50
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. ให้นักเรียนรวมคะแนนของตนเอง แล้วนำมาเขียนในกระดาษของกลุ่ม
โดยเรียงลำดับจากสมาชิกที่ได้คะแนนมากที่สุดไปยังสมาชิกที่ได้คะแนน
น้อยที่สุด
6. เมื่อเขียนคะแนนแล้ว ครูประกาศเปิดตลาดวันที่ 2 (ใช้เวลา 2 นาที)  
เมื่อครบเวลาที่กำหนด ครูประกาศ “ปิดตลาด” แล้วให้นักเรียนกลับ
กลุ่มของตนเอง รวมคะแนนของตนเองและเขียนในกระดาษของกลุ่ม
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
7. ครูประกาศเปิดตลาดวันที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นการขายแบบ
ไม่บอกให้ผู้ซื้อรู้ว่าสินค้าคืออะไร (Blind Trading) และใช้เวลา 2 นาที
เมื่อครบเวลาที่กำหนด ครูประกาศ “ปิดตลาด” แล้วให้นักเรียน
กลับกลุ่มของตนเอง
8. ให้นักเรียนรวมคะแนนของตนเอง แล้วนำมาเขียนลงในกระดาษของกลุ่ม
โดยเรียงลำดับจากสมาชิกที่ได้คะแนนมากที่สุดไปยังสมาชิก
ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
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9. เมื่อเขียนคะแนนแล้ว ครูประกาศแจกโทรศัพท์มือถือ ไก่ และ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างละ 1 ภาพ รวมเป็น 3 ภาพ ให้แต่ละกลุ่ม
โดยสมาชิกในกลุ่มปรึกษาหารือและตัดสินใจว่า ควรจะจัดสรรทรัพยากร
ที่ได้มาใหม่แก่ใคร แล้วให้สมาชิกในกลุ่มรวมคะแนนของตนเอง แล้วเรียงลำดับ
ในกลุ่มใหม่  
10. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคะแนนสูงต่ำที่ได้  เช่น
		 กลุ่มที่ 1 คะแนนมากกว่า 450 คะแนน
		 กลุ่มที่ 2 คะแนนมากกว่า 350 แต่ไม่เกิน 450 คะแนน
		 กลุ่มที่ 3 คะแนนต่ำกว่า 350 คะแนน
ทั้งนี้ คะแนนอาจปรับได้ตามความเหมาะสม โดยพยายามให้แบ่งกลุ่มโดยจำนวน
กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด มีจำนวนน้อยที่สุด กลุ่มที่คะแนนน้อยสุด มีจำนวนมากที่สุด
11. เมื่อแบ่งกลุ่มใหม่ได้แล้ว ประกาศให้กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดมีอำนาจ
ในการกำหนดกติกาในการซือ้ ขาย 3 ข้อ แล้วให้เวลา 5 นาที เพือ่ ปรึกษาหารือ
12. ตั้งชื่อกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดว่า “กลุ่มทุน” กลุ่มคะแนนรองลงมา
“กลุ่มชนชั้นกลาง” กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำสุด “กลุ่มจนแต่รวยน้ำใจ”
แล้วให้กลุ่มทุนประกาศกติกาใหม่ต่อสมาชิกกลุ่มอื่นๆ แล้วกระตุ้น
ให้สมาชิกอีกสองกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อกติกาใหม่  แล้วประกาศ
“เปิดตลาด” อีกรอบ
13. ขณะที่กำลังซื้อขายรอบใหม่ ครูประกาศ “ปิดตลาด”
แล้วชวนนักเรียนอภิปรายตามแนวทางคำถามต่อไปนี้

122

- กิจกรรมนี้มีขั้นตอนอะไรบ้าง
- เกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอน
- สิ่งใดที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะซื้อขายอะไร
ในตลาดรอบที่ 1, 2 และ 3
- เหตุผลในการตัดสินใจของนักเรียนในแต่ละรอบแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
- นักเรียนในแต่ละกลุ่มมีเหตุผลในการตัดสินใจอย่างไร
เมื่อต้องจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม
- นักเรียนคิดว่าการจัดสรรทรัพยากรใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในกลุ่มอย่างไร
- เมื่อมีการจัดกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับใหม่ นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่กลุ่มทุนได้ทำหน้าที่ในการกำหนดกติกาใหม่
- นักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อกลุ่มทุนประกาศกติกาใหม่
14. ครูสรุปบทเรียนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงความจริงในโลกปัจจุบัน
ในประเด็นต่อไปนี้
ก. กิจกรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง
แนวทางคำตอบ
• กลุ่มต่างๆ ในสังคม กลุ่มทุน กลุ่มชนชั้นกลาง และกลุ่มคนจน
• การแลกเปลี่ยนซื้อขายในระบบทุนนิยม
• ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
• ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร
ข. อะไรที่ทำให้เกิดความจนและความรวย
• แนวทางคำตอบ คือทรัพยากรและมูลค่าของทรัพยากรที่มี
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ค. คนจนมีโอกาสจะเลื่อนเป็นคนรวย หรือคนรวยมีโอกาสจะเลื่อนเป็น
คนจนได้หรือไม่ อย่างไร
• แนวทางคำตอบ ได้ ถ้าคนจนขยัน อดทน ใช้สติปัญญา
ในการหาเลี้ยงชีพ สร้างรายได้ ก็สามารถเลื่อนชั้นได้
ถ้าคนรวยสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย เล่นการพนัน ทรัพย์สินก็มีโอกาสลดลงได้
ง. ถ้าทุกกลุ่มจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นักเรียนคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
แนวทางคำตอบ
• กติกาที่เป็นธรรม
(กฎหมาย ราคาสินค้า สวัสดิการ ค่าแรง
และการให้บริการในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม)
• ความรับผิดชอบในการกำหนดกติกาที่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม
แก่คนทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา
การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
• การดูแลคนที่มีความยากลำบากกว่าคนอื่น เช่น
เรียนฟรี รักษาพยาบาลฟรี  
• คนทุกกลุ่มเป็นคนดี
จ. ถ้ากลุ่มทุนซึ่งเป็นกลุ่มที่รวยที่สุดโกง และเอาเปรียบกลุ่มอื่นจะเกิดอะไรขึ้น
• กลุ่มอื่นๆ เกิดความยากลำบาก
• กลุ่มต่างๆ อาจเกิดความไม่พอใจ และอาจเกิดเหตุการณ์ไม่สงบได้     

สื่อการเรียนการสอน

บัตรรูปภาพต่างๆ  พร้อมซอง

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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อยากรู้ต้องลอง 1

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทั้งใน
ฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เราจะทำธุรกิจ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ร้านที่มีมนุษย์เฉยยืนเฝ้าร้านและเขียนราคาสินค้า และ
แบบที่ 2 ร้านคุณธรรมในห้องเรียน (ร้านต้องลงทุนในวงเงินที่เท่ากัน)
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่าจะขายสินค้าอะไร ตั้งราคาสินค้าเท่าไร
ตั้งขายที่ไหน และผลิตป้ายโฆษณาอย่างไรบ้าง รวมทั้งแต่งตั้งฝ่ายเหรัญญิกกลุ่ม
เพื่อดูแลรับผิดชอบการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
4. แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ คือ กลุ่มที่ได้แบบที่ 1 ต้องผลิตมนุษย์เฉย 1 ตัว
เพื่อใช้ในการเฝ้าร้านแทน ส่วนแบบที่ 2 ตั้งขายในห้องเรียนโดยไม่มีคนเฝ้า
ต้องผลิตมนุษย์เฉย 1 ตัว เพื่อใช้ในการเฝ้าร้านแทนเช่นกัน
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและผลิตอุปกรณ์เพื่อทำการค้าขาย เช่น
มนุษย์เฉย ป้ายโฆษณา กล่องเก็บเงิน เป็นต้น
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6. ครูอธิบายว่า เราจะดูผลการขายกันภายใน 1 อาทิตย์
ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง โดยแต่ละกลุ่มจะต้องสรุป ดังนี้
ก. ขายอะไร ลงทุนเท่าไร (รวมค่าผลิตมนุษย์เฉยด้วย)
ข. ได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร และนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรบ้าง
ค. สินค้าที่ขายมีของหายหรือเกินมาหรือไม่ อย่างไรบ้าง
ง. นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้ลองขายสินค้า
7. ครูเปรียบเทียบการทำธุรกิจร้านค้าทั้ง 2 ร้าน ว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

เวลาเรียน 1 – 2 คาบ
หมายเหตุ : ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการร่วมลงทุนทำธุรกิจจริง
นักเรียนสนใจหรือไม่
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ตัวอย่างมนุษย์เฉย

ร้านนี้ซื้อด้วยความซื่อสัตย์
ดินสอ 1 แท่ง 10 บาท
ช่วยอุดหนุนด้วยนะ
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อยากรู้ต้องลอง 2

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
เป็นธรรมและใช้ของอย่างคุ้มค่า

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการดำเนินงาน
2. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของร้านทั้ง 2 แบบ
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เช่น ราคาที่ตั้งและ
สถานที่ตั้งส่งผลต่อการขายและกำไรหรือไม่ อย่างไรบ้าง การขายในห้อง
กับการขายในที่สาธารณะมีความแตกต่างกันกันหรือไม่ เช่น การตั้งราคา
หรือของหายแตกต่างกันหรือไม่
3. ให้นักเรียนคิดต่อว่ากลุ่มของนักเรียนดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
เป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร และลูกค้าหรือผู้ซื้อมีความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ต่อผู้ขายหรือนักเรียนอย่างไรบ้าง และในสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนคิดว่า
การทำธุรกิจต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์ในฐานะลูกค้าหรือเจ้าของก็ได้ไม่ว่า
จะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเกม หรือร้านขายเครื่องเขียน เป็นต้น
มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมหรือไม่ เพราะอะไร พร้อมยกตัวอย่าง
4. นำเสนอผลงาน
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5. ครูถามนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดนิทรรศการร้านค้าคุณธรรม โดยนักเรียน
ในห้องหรือถ้าทำทั้งระดับชั้นก็ได้ นำสิ่งของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์
คนละ 2-3 ชิ้น มาขายในงานนิทรรศการร้านค้าคุณธรรม นักเรียนคิดว่าเป็น
อย่างไร โดยกติกามีอยู่ว่า การตั้งราคาสิ่งของนั้นต้องเป็นธรรม และ
รายได้ที่ได้นั้นอาจจะนำไปบริจาคหรือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
แล้วแต่จะตกลงกัน
6. ถ้านักเรียนตกลง ครูกำหนดวันและเวลาในการจัดนิทรรศการ
ร้านค้าคุณธรรม

เวลาเรียน 1-2 คาบ

คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม บก น้ำ อากาศ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่ง ให้ทุกคนตบมือเป็นจังหวะพร้อมกับพูดว่า
บก น้ำ อากาศ...บก น้ำ อากาศ
2. ระหว่างที่พูดนั้น หากครูผายมือชี้ไปที่ใครแล้วพูดว่า บก
คนนั้นจะต้องพูดชื่อสัตว์บก 1 ชนิด ไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น เช่น
ช้าง ม้า วัว ควาย มด กระรอก นกยูง ห่าน เป็ด ไก่ เป็นต้น
3. ระหว่างที่พูดนั้น หากครูผายมือชี้ไปที่ใครแล้วพูดว่า น้ำ
คนนั้นจะต้องพูดชื่อสัตว์น้ำ 1 ชนิด ไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น
เช่น ปลาทอง ปลาหมอ ม้าน้ำ ปู กุ้ง เต่า หอยแครง ฯลฯ
4. ระหว่างที่พูดนั้น หากครูผายมือชี้ไปที่ใครแล้วพูดว่า อากาศ
คนนั้นจะต้องพูดชื่อสัตว์ที่บินได้ 1 ชนิด ไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น
เช่น นกเอี้ยง นกขุนทอง แร้ง แมลงวัน แมลงหวี่ เป็นต้น
5. ผู้ที่ตอบช้าหรือพูดชื่อสัตว์ผิดชนิด หรือพูดชื่อสัตว์ซ้ำกับคนอื่นจะ “ถูกลงโทษ”

เคล็ดลับความสนุก

ลองเปลี่ยน “คุณสมบัติ” จาก “บก—น้ำ--อากาศ” เป็น
• น้ำจืด—น้ำเค็ม—น้ำกร่อย
• ยี่ห้อรองเท้า—ยี่ห้อรถยนต์—ยี่ห้อมือถือ
• ดอกไม้—สัตว์—ผลไม้ ฯลฯ
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ผู้นำ
ผู้ น ำ คื อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ ก ระทำการใดๆ ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้
วางแผนไว้ การเป็นผู้นำจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากสำหรับองค์กร ชุมชน หรือ
ประเทศ ผู้นำจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มี
ความเป็นธรรม และใช้หลักพอเพียงในการบริหารจัดการ ตัวอย่างผู้นำที่พูดถึงกันมาก
เช่น ผู้นำประเทศ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำห้องเรียน ผู้นำครอบครัว เป็นต้น
ผู้นำเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่มากกว่าผู้อื่นซึ่งภาระหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมมากกว่าผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ ผู้นำต้องเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งต้องบริหารจัดการด้วยหลักความพอเพียง ถ้าผู้นำไม่
ซื่อสัตย์ ไม่รับผิดชอบ ไม่เป็นธรรม คนในองค์กรหรือชุมชนนั้นก็ไม่สามารถทนอยู่ได้ และ
ยิ่ ง ถ้ า ผู้ น ำเห็ น แก่ ตั ว และพวกพ้ อ งยิ่ ง สร้ า งความเสี ย หายแก่ อ งค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนนั้ น เป็ น
อย่างมาก
ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดกิจกรรม ผู้นำ
นักเรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีมีลักษณะอย่างไรและรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมาบริหาร
ประเทศสอดแทรกคุณความดี 5 สาระ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่าน
กระบวนการทำกิจกรรม ใช้กรณีศึกษา และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสั่งสมประสบการณ์การ
เป็นผู้นำที่ดีในตัวนักเรียนต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ
รวมทั้งฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง
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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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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รู้จักผู้นำ

ผู้นำห้องเรียน

ผู้นำ

เลือกใครดี
ก็เลือก
มาแล้ว

ผู้นำขึ้นศาล
เมื่อฉัน
เป็นนายก
ผู้นำในดวงใจ

พฤติกรรม
ผู้นำ
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1

รู้จักผู้นำ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ
รวมทั้งฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำตามความสมัครใจ และถามนักเรียน
แต่ละกลุ่มถึงเหตุผลที่เลือกผู้นำคนนั้น
3. ครูอธิบายกิจกรรม รถไฟผู้นำ ดังนี้
ก. กลุ่มที่ทำการเล่นกิจกรรมจะต้องจัดแถวเหมือนขบวนรถไฟ โดยมีผู้นำ
อยู่หน้าแถวเป็นเสมือนหัวรถจักรและนักเรียนที่อยู่ในขบวนรถไฟจะต้อง
หลับตา ซึ่งผู้นำจะต้องพาขบวนรถไฟจากประตูหน้าห้องไปยังประตูหลังห้อง
อย่างสวัสดิภาพห้ามชนหรือกระทบสิ่งกีดขวางใดๆ ทั้งสิ้น
ข. นักเรียนกลุ่มที่เหลือจะช่วยกันสร้างทางรถไฟให้กลุ่มที่เล่นกิจกรรม
ผ่านไปให้ได้ โดยใช้โต๊ะหรือเก้าอี้เป็นเส้นทางการเดินทางของรถไฟ และ
อุปกรณ์บางอย่างเป็นสิ่งกีดขวางได้ (ห้ามเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย ครูควรดูความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำกิจกรรม)
รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่น
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ค. นักเรียนคนใดในขบวนรถไฟที่กำลังเล่นกิจกรรมอยู่ชนหรือกระทบ
สิ่งกีดขวางต่างๆ จะต้องออกจากขบวนรถไฟทันที รวมทั้งการลืมตา
แอบมองสิ่งกีดขวางด้วย (ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนแต่ละคน)
ง. คะแนนจะนับจากขบวนรถไฟที่เหลือจากการทำกิจกรรมเมื่อถึงประตูหลัง
ของห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียน 1 คน นับ 1 คะแนน
จ. ตัวอย่างจากจัดห้องเรียนเป็นเส้นทางเดินรถไฟ
ประตูหน้า
ำ

กระดานด

ประตูหลัง

โต๊ะหรือเก้าอี้
อาจจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดวาง
ระหว่างโต๊ะ 2 ตัว เพื่อเป็นสิ่งกีดขวาง

4. ครูเริ่มกิจกรรม โดยสลับให้แต่ละกลุ่มได้ทำกิจกรรมจนครบทั้งหมด
โดยกลุ่มที่ไม่ได้ทำกิจกรรมจะทำหน้าที่สังเกตการณ์และคอยช่วยเหลือ
กลุ่มที่ทำกิจกรรมไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บ
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5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนความรู้สึกถึงผู้นำว่าเป็นอย่างไรบ้าง
และถามนักเรียนในกลุ่มว่ารู้สึกอย่างไรต่อผู้นำและการเดินทางครั้งนี้
พร้อมวาดภาพผู้นำในดวงใจและอธิบายลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำในดวงใจ
ประกอบด้วย
6. นำเสนอผลงาน
7. ครูสรุปกิจกรรม ผู้นำ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้กระทำการใดๆ
ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ผู้นำจึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผู้อื่น
การเป็นผู้นำจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากสำหรับองค์กร ชุมชน หรือ
ประเทศ ตัวอย่างผู้นำที่พูดถึงกันอย่างมาก เช่น ผู้นำประเทศ ผู้นำทางการเมือง
ผู้นำชุมชน ผู้นำห้องเรียน ผู้นำครอบครัว เป็นต้น เช่นกัน ผู้ที่เป็นหัวรถจักร
หรือหัวขบวนรถไฟก็จะต้องนำพาขบวนรถไฟต่างๆ ไปถึงจุดหมายปลายทาง
โดยสวัสดิภาพ ถ้าผู้นำขาดความรับผิดชอบทิ้งขบวนรถไฟเพื่อเอาตัวรอด
ก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำ การที่ผู้นำไม่เคารพกฎกติกา รถไฟอาจจะชนกันและ
สร้างความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม และใช้หลักพอเพียง
ผู้ตามเองก็มีสิทธิ์ที่จะทักทวงผู้นำได้เช่นกัน ถ้าผู้นำจะนำพา
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
8. ครูแนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่อง จดหมายจากพ่อถึงลูกสาว ซึ่งเป็น
จดหมายที่ ยวาหะราล เนห์รู ผู้ได้รับสมญานามว่า “ผู้สร้างอินเดียใหม่”
เขียนถึงบุตรสาว อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตรีสองสมัยของอินเดีย

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

หนังสือ จดหมายจากพ่อถึงลูกสาว โดย ยวาหะราล เนห์รู.
แปลโดย พระราชรัตนโมลี (ดร.นคร เขมปาลี). 2542. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม.

เวลาเรียน 1 คาบ
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2

ผู้นำห้องเรียน

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
มีความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า ผู้นำคือใคร (หัวหน้าห้อง ประธานนักเรียน ผู้นำชุมชน
ผู้อำนวยการ นายก เป็นต้น) ผู้นำมีลักษณะพิเศษอะไรบ้าง (เสียสละ มีความ
รับผิดชอบสูง มีความเป็นธรรมกับทุกคน ซื่อสัตย์ รู้จักพอ เป็นต้น) ต่อไปนี้
จะให้นักเรียนรู้จักกับผู้นำห้องหรือหัวหน้าห้อง (อาจจะรวมรองหัวหน้า
เหรัญญิก ด้วยก็ได้เพื่อช่วยหัวหน้าห้อง) ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง
และการเป็นผู้นำห้องมีลักษณะพิเศษอะไรบ้าง
2. ครูถามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ก. ครูถามผู้นำห้องว่า ถ้าผู้นำห้องไม่ปฏิบัติหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ข. ครูถามนักเรียนในห้องว่า ถ้าผู้นำห้องไม่ปฏิบัติหน้าที่
จะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนบ้าง
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติว่า ถ้าเป็นผู้นำห้องจะต้องมีหน้าที่
ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เลือกเพียง 1 บทบาท (เช่น การรวบรวมการบ้าน
ส่งครูในตอนเช้า การเก็บเงินห้อง ทำหน้าที่กล่าวสวัสดีครู เป็นต้น)
และถ้าผู้นำรู้สึกท้อแท้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง (เช่น การรวบรวมการบ้าน
ตอนเช้ามันทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก ฉันคิดว่าเราต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันว่า
ถ้าใครส่งหลัง 8.00 น. จะต้องไปส่งเอง เป็นต้น )
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5. นำเสนอผลงาน
6. ครูปรึกษานักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยสมมติว่า ถ้าจะมีการสลับกันเป็น
ผู้นำห้อง กลุ่มละ 1 เดือน โดยหนึ่งกลุ่มเป็นเสมือนคณะกรรมการ
ห้องที่คอยรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เช่น หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายติดตาม เป็นต้น
นักเรียนคิดว่าน่าจะมีตำแหน่งใดบ้าง ทำหน้าที่อะไรบ้าง และ
ใครในกลุ่มควรทำหน้าที่อะไร เพราะอะไร
7. นำเสนอผลงาน
8. ครูถามนักเรียนว่า ลองให้แต่ละกลุ่มสลับกันเป็นผู้นำห้อง กลุ่มละ 1 เดือน
จะเห็นด้วยหรือไม่ (ถ้าเห็นด้วย ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติจริง
ตามแผนที่วางไว้ และให้รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผู้นำห้อง เช่น
รู้สึกอย่างไรกับภาระหน้าที่ที่ได้รับ ได้รับบทเรียนอะไรบ้าง เป็นต้น)
9. ครูสรุปกิจกรรม ผู้นำเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น
และต้องดูแลบุคลากรหรือลูกน้อง ถ้าผู้นำขาดความรับผิดชอบผลกระทบ
ก็จะเกิดกับทุกคน ผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตที่สูงมากเพราะดูแล
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าผู้นำไม่ซื่อสัตย์สุจริตผลประโยชน์ส่วนรวม
ก็หมดไป ผู้นำต้องมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่เอาเปรียบ
ถ้าผู้นำเกิดความลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติก็จะไม่มีใครยกย่องและนับถือ
ผู้นำต้องรู้จักความพอที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ ต้องไม่มากเกินไปน้อยเกินไป
และสุดท้ายผู้นำต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก ถ้าผู้นำคิดถึงแต่ตัวเอง
เราทุกคนก็ไม่สามารถทนต่อผู้นำเช่นนี้ได้

สื่อการเรียนการสอน

ใบงาน ตำแหน่งและหน้าที่

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
ตำแหน่งและหน้าที่
ตำแหน่ง

หน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้นำห้องหรือหัวหน้าห้อง
รองหัวหน้าห้อง
		
เลขานุการ
		
เหรัญญิก
		
ประชาสัมพันธ์
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3

เลือกใครดี

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนจะรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ รวมทั้งฝึกฝน
การเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนต้องการผู้นำแบบไหน
(ขอตัวแทนนักเรียนเขียนสิ่งที่แลกเปลี่ยนบนกระดานดำ)
2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม
3. แจกกรณีศึกษา เลือกใครดี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและตอบคำถามต่อไปนี้
ก. ถ้านักเรียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นักเรียนจะเลือกทีมใด เพราะอะไร
ข. ความดีที่แต่ละทีมมีสามารถลบล้างข้อเสียของแต่ละทีมได้หรือไม่
เพราะอะไร
4. นำเสนอผลงาน
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่า ถ้านักเรียนต้องลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน
ของโรงเรียน นักเรียนจะคัดเลือกผู้สมัครร่วมทีมอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้าง
(ถ้ามีอุปกรณ์สามารถทำป้ายหาเสียงได้)
6. นำเสนอผลงาน
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7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงคะแนนเสียง กลุ่มละ 1 คะแนน
(เขียนใส่กระดาษส่งให้ครู) ผู้มีคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้นำที่ได้รับ
การยอมรับจากเพื่อน สมมติถ้าแต่ละกลุ่มลงคะแนนให้แก่ทีมของตัวเอง
ครูต้องย้ำถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่ามีกลุ่มที่ทำดีที่สุดแต่ถ้าทุกกลุ่ม
จะให้คะแนนกลุ่มตัวเอง ฉะนั้น การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นโมฆะ
8. ครูสรุปกิจกรรมการเลือกผู้นำไม่ว่าจะระดับไหน เช่น ผู้นำห้อง
ผู้นำนักเรียน ผู้นำชุมชน หรือผู้นำประเทศนั้น นักเรียนควรเลือกผู้นำที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม และ
ใช้หลักความพอเพียงในการบริหารงาน ถ้านักเรียนเลือกผู้นำไม่มีลักษณะ
ตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะตรงข้ามกับสิ่งที่นักเรียนคาดหวังไว้

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา เลือกใครดี

เวลาเรียน 1 คาบ
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ประเด็นจริยธรรมและแนวทางการสรุป

คำถาม : ถ้านักเรียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นักเรียนจะเลือกทีมใด เพราะอะไร
ทางที่ 1 การตัดสินใจขึ้นกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ การพิจารณาว่าอะไรที่ดี คือ สิ่งที่
ทำให้ตนได้รับผลประโยชน์และเป็นที่พอใจ เช่น เลือกทีมนักบุญ เพราะเคยได้รับทุน
เลือกทีมดาราเพราะเป็นแฟนคลับ ดังนั้น ในทางที่ 1 นั้น ผู้ตัดสินใจมองว่าจริยธรรม คือ
การแลกเปลี่ยนและสร้างความพอใจแก่ตน การเลือกใครจึงแล้วแต่ความชอบและการให้
ค่าของบุคคลแต่ละคน
ทางที่ 2 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการความคาดหวังของตนเองและสังคมด้วย คือ พิจารณา
ว่าอะไรที่ดี คือ สิ่งที่ตนและสังคมส่วนใหญ่เชื่อว่าถูกและดี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตัดสินตาม
สังคมมากกว่า เช่น การยกย่องคนมีจิตอาสา เมื่อสังคมมองว่าการมีจิตอาสาเป็นคนดีและ
น่านับถือ หรือสังคมที่ให้การนับถือเงินและความร่ำรวยแนวโน้มการตัดสินใจของบุคคล
ก็จะเป็นเช่นนั้น เพราะสังคมเชิดชูและให้ค่าเช่นนั้น
ทางที่ 3 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสังคมและการรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
การพิจารณาว่าอะไรที่ดี คือ สิ่งนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคมและรู้จักแยกแยะสิ่ง
ที่ดีกับไม่ดีอย่างมีเหตุผล เช่น ทีมดาราเป็นทีมแฟนคลับ แต่พฤติกรรมการลอกการบ้าน
นัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือทีมนักบุญทีค่ อยช่วยเหลือด้านทุนและอุปกรณ์ตา่ งๆ แก่โรงเรียน
แต่ชอบเอาเปรียบและรังแกเพื่อนๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ นอกจากนี้ยังพินิจ
พิจารณาอย่างใครครวญว่าอะไรแน่ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ทีมใดแน่ที่จะมีส่วนทำให้โรงเรียน
มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  
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กรณีศึกษา
เลือกใครดี
โรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังมีการเลือกประธานนักเรียน โดยในปีนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่ง
ประธานนักเรียนหลายทีม (ทีมหนึ่งประกอบด้วย ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน
และรองประธานนักเรียน 2 คน) แต่ละทีมได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีฝีไม้ลายมือระดับต้นๆ
ของโรงเรียนมาลงชิงชัยในครั้งด้วย แต่ทีมที่น่าสนใจและเป็นที่จับตามองของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน ได้แก่ ทีมรวมดารา ทีมเด็กโอลิมปิก ทีมนักบุญ และทีมนักกิจกรรม โดยผู้
สมัครแต่ละทีมมีคุณสมบัติอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้าง ขอเชิญรับฟังกันได้ ณ บัดนี้
ทีมรวมดารา   : ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนเป็นดาราละครที่มีชื่อเสียง
และรองประธานนักเรียน 2 คน เป็นรุ่นน้องในวงการเดียวกัน
ทำให้เกิดกลุ่มแฟนคลับเรียกร้องให้ทั้ง 3 คน ลงสมัครครั้งนี้
นโยบายของทีม คือ จะสร้างอาชีพให้เด็กโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครอง
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีการปฏิบัติมากกว่าเดิม
โดยมีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพมากขึ้น ข้อเสีย คือ
ชอบลอกการบ้านเพราะต้องถ่ายละครจึงไม่มีเวลาทำ
ทีมเด็กโอลิมปิก : ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนเป็นเด็กเก่ง เป็นนักเรียนทุน
และเคยเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาแล้ว
ส่วนรองประธานนักเรียน 2 คน เป็นผู้ที่ครูต่างยกย่องว่า
เป็นนักเรียนระดับหัวกระทิของโรงเรียน นโยบายของทีม คือ
เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่ระดับโอลิมปิกให้ได้
ข้อเสีย คือ ไม่แบ่งปันเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนจะเก่งเท่ากันตัวเอง
ทีมนักบุญ
: ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนเป็นบุตรของผู้มีอิทธิพลและ
มีความร่ำรวย คอยช่วยเหลือโรงเรียนและให้ทุนแก่นักเรียนที่ยากจน
ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนและ
สื่อการเรียนการสอนอยู่เป็นประจำ ส่วนรองประธานนักเรียน 2 คน
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เป็นบุตรีของนักการเมืองท้องถิ่น นโยบายของทีม คือ
สร้างอาคารเรียนใหม่ให้มีความทันสมัยและมีคอมพิวเตอร์ทุกคน
พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน ข้อเสีย คือ
ชอบเอาเปรียบและรังแกเพื่อนเพราะมีพ่อคอยหนุนหลัง
ทีมนักกิจกรรม : ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน
มีจิตอาสา เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมอาสา
พัฒนาโรงเรียน ส่วนรองประธานนักเรียน 2 คน เป็นนักกิจกรรม
รุ่นใหม่ไฟแรงของโรงเรียน นโยบายของทีม คือ
พวกเราจะทำกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในสังคม
ข้อเสีย คือ เรียนไม่เก่งเพราะมัวแต่ทำกิจกรรม
คำถาม
ก. ถ้านักเรียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นักเรียนจะเลือกทีมใด เพราะอะไร
ข. ความดีที่แต่ละทีมมีสามารถลบล้างข้อเสียของแต่ละทีมได้หรือไม่ เพราะอะไร
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4

ผู้นำขึ้นศาล

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม
มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนจะรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ รวมทั้งฝึกฝน
การเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแสดงบทบาทสมมติ
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกบทบาทต่างๆ ได้แก่ ผู้พิพากษา
คณะลูกขุน โจทก์ (ประชาชน)  จำเลย (ผู้นำ) พยานที่สนับสนุนโจทก์
และพยานที่สนับสนุนจำเลย
3. ครูแจกกรณีศึกษา แฟ้มคดีความ ให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและ
ทำความเข้าใจบทบาท
4. ครูอธิบายเป้าหมายของแต่ละบทบาท ได้แก่
ก. ผู้นำ (จำเลย) ต้องรอดจากการลงโทษ
ข. ประชาชน (โจทก์) ต้องปกป้องพื้นที่สาธารณะให้แก่ชุมชน
ค. พยานทั้ง 2 ฝ่าย ต้องพยายามหาหรือแต่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน
ง. ลูกขุน ต้องตัดสินใจเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากคำให้การของทั้ง 2 ฝ่าย
จ. ผู้พิพากษา ต้องพิจารณาคดีตามความยุติธรรม
5. ให้เวลาแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจกับบทบาทที่ได้รับ
6. จัดห้องเรียนเป็นเหมือนศาลจำลอง ดังนี้
145

ผู้พิพากษา
โจทก์

จำเลย
ผู้สนับสนุนจำเลย

คณะลูกขุน

ผู้สนับสนุนโจทก์

7. เริ่มกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ก. ผู้พิพากษาเบิกความให้โจทก์อธิบายความในการฟ้องร้อง เช่น
ฟ้องเรื่องอะไร เกี่ยวกับจำเลยอย่างไร เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง เป็นต้น
ข. จำเลยขึ้นมาแก้ต่างข้อกล่าวหาของโจทก์
ค. ผู้พิพากษาให้โจทก์ซักฟอกจำเลย โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
ง. ให้โจทก์เบิกพยานผู้สนับสนุน (โจทก์ถาม-ผู้สนับสนุนตอบ)
จ. ให้จำเลยเบิกพยานผู้สนับสนุน (จำเลยถาม-ผู้สนับสนุนตอบ)
ช. ผู้พิพากษาขอความเห็นจากคณะลูกขุน
ซ. ผู้พิพากษาตัดสิน (คะแนนการตัดสินมาจากจำนวนคณะลูกขุนและ
จำนวนผู้พิพากษา ซึ่งมีคนละ 1 คะแนน โดยลงคะแนนแบบลับ)
ฌ. ผู้พิพากษาประกาศคำตัดสิน ถ้าผิดจำเลยต้องจำคุก 5-10 ปี และ
ปรับ 1 ล้านบาท หรือถ้าไม่ผิดจำเลยพ้นข้อกล่าวหาและเป็นผู้บริสุทธิ์

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา แฟ้มคดีความ

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
แฟ้มคดีความ
เรื่อง

การฟ้องร้องผู้นำที่อนุมัติให้บริษัทเอกชนทิ้งขยะอันตรายในพื้นที่สาธารณะ

โจทก์		 ประชาชน
จำเลย			 ผู้นำ
สาเหตุ

ผู้นำได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งนำขยะประเภทสารเคมีและสาร
อันตรายมาทิ้งและฝังกลบในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งขยะดังกล่าวได้
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ส่งผลกระทบต่อระบบดินที่เสื่อมโทรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
แต่ก็มีประชาชนที่สนับสนุนบริษัทเอกชนให้นำมาทิ้งได้ โดยให้เหตุผลว่า
เป็นบริเวณที่มีความเหมาะสม มีประชาชนบางส่วนเท่านั้นที่ปลูกบ้านใกล้
กับบริเวณทิ้งขยะซึ่งไม่น่าจะมีปัญหามากนัก ส่วนประชาชนที่คัดค้าน
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การให้บริษัทเอกชนรายนี้ทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะได้น่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน และผลกระทบที่ตามมา
ก็ส่งตกอยู่กับประชาชน ซึ่งผู้นำน่าจะตัดสินใจอย่างรอบคอบมากกว่านี้
ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้นำเป็นจำเลยในฐานะผู้เซ็นอนุมัติ
ให้บริษัทเอกชนใช้พื้นที่สาธารณะในการทิ้งขยะอันตรายซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันนัดขึ้นศาล ....
ผู้พิพากษา : ให้โจทก์และจำเลยยืนขึ้นและสาบานตนว่าจะพูดแต่ความจริง
พร้อมเบิกความจากโจทก์
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5

พฤติกรรมผู้นำ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม
มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนจะรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ
รวมทั้งฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 3-5 กลุ่ม
2. ครูแจกกรณีศึกษา พฤติกรรมผู้นำ และให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ก. ผู้นำแต่ละคนมีพฤติกรรมอะไรบ้าง และเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดี เพราะอะไร
ข. ถ้าเลือกได้นักเรียนจะเลือกอยู่ในประเทศที่มีผู้นำแบบไหน เพราะอะไร
ค. ถ้านักเรียนเป็นผู้นำ นักเรียนอยากเป็นผู้นำแบบไหน เพราะอะไร
และจะทำอะไรบ้าง
ง. ผู้นำที่ดีกับผู้นำที่ไม่ดีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และจะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
3. นำเสนอผลงาน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูปผู้นำในฝันว่ามีลักษณะอย่างไร
และมีหน้าที่อะไรบ้าง
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5. นำเสนอผลงาน
6. ครูสรุปบทเรียน
7. ให้นักเรียนแต่ละคนหาข่าวเกี่ยวกับผู้นำที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 1 ข่าว
แล้วอธิบายว่าทำไมจึงเลือกข่าวนี้ เพราะอะไร และประทับใจหรือสะเทือนใจ
อะไรกับข่าวที่เลือกมา (นักเรียนทุกคนต้องหาข่าวเพื่อทำกิจกรรมในครั้งต่อไป)

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา พฤติกรรมผู้นำ

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
พฤติกรรมผู้นำ
ซีน อัล-อาบิดีน เบน อาลี (อดีตประธานาธิบดีตูนิเซีย) และนางไลลา
(ภริยา) ศาลอาญาพิพากษาจำคุกอดีตผู้นำตูนิเซียและเมีย คนละ 35 ปี
ข้อหายักยอกทรัพย์ของรัฐและใช้เงินของรัฐในทางที่ผิด... หลังพิจารณาคดี
แค่ 6 ชม. เมื่อ 20 มิ.ย. ศาลอาญาตูนิเซียพิพากษาจำคุกอดีตประธานาธิบดี
ซีน อัล-อาบิดีน เบน อาลี และนางไลลา ภริยา คนละ 35 ปี ปรับนายอาลี
อีก 36 ล้านดอลลาร์ ปรับนางไลลา 30 ล้านดอลลาร์ ในข้อหายักยอกทรัพย์
ของรัฐและใช้เงินของรัฐในทางที่ผิด คดีนี้มีมูลเหตุมาจากการค้นพบเงินสด
และอัญมณีมูลค่า 27 ล้านดอลลาร์...
ที่มา : http://www.ethailand.com/th/news/-165774.html

บอริส สุสตาร์ สโลวีเนีย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเศรษฐกิจ สุสตาร์
ถูกพิพากษาว่า มีความผิดรับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทแลกกับความช่วยเหลือ
ด้านเงินกู้จากกระทรวงเศรษฐกิจ เขาหลบหนีออกนอกประเทศก่อนคำ
ตัดสิน แต่เขาถูกจับได้ในแคนาดาเมื่อ ปี 2007 จากนั้นถูกส่งมอบให้กับ
ทางการสโลวีเนีย
ที่มา : http://www.ethailand.com/th/news/-165774.html
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คณะอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเขตจาการ์ตาใต้ เพื่อเรียกคืนเงิน 440
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ที่ก ล่ า วหาว่า ซูฮาร์โ ตหรือ เจ้าของฉายา “อิเหนา
คงกระพัน”ยักยอกไป และบวกอีก 10 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ
1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับความเสียหายที่ตามมา และเรียกร้องให้
อายัดสำนักงานมูลนิธิซุเปอร์เซอะมาร์ ซึ่งซูฮาร์โตเป็นประธาน การยื่นฟ้อง
ในครั้งนี้เป็นความพยายามครั้งใหม่ของทางการอินโดนีเซียที่จะทวงเงินที่ถูก
จอมเผด็จการโกงไป ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ
คำฟ้องคดีแพ่งนีก้ ล่าวโทษซูฮาร์โตว่า โกงเงินรัฐผ่านทางมูลนิธซิ ปู เปอร์
เซอะมาร์ โดยมูลนิธินี้รับบริจาคทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้เป็น
ทุนการศึกษา ทว่ากลับมีการยักย้ายนำเงินมูลนิธิไปยังบริษัทซึ่งเชื่อมโยง
กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ของเขา เงิ น จากมู ล นิ ธิ ดั ง กล่ า วถู ก นำไปให้ กั บ
หลายๆ บริษัทเครือญาติของซูฮาร์โต เช่น สายการบินเซมปาตี ซึ่งเป็น
ของลูกชายคนเล็กของซูฮาร์โต
ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsI
D=9500000080074
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ผู้นำในดวงใจ

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนจะรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ รวมทั้งฝึกฝน
การเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนเรื่องผู้นำตัวอย่างทั้งที่ดีและไม่ดี
2. ให้นักเรียนแต่ละคนออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับผู้นำที่ดีหรือไม่ดี
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างผู้นำ 2 ลักษณะ คือ ผู้นำที่ดี และ ผู้นำที่ไม่ดี
ว่ามีพฤติกรรมลักษณะอย่างไรบ้าง หลังจากนั้น ให้แต่ละกลุ่มแต่งเรื่องสั้น
ในหัวข้อ ผู้นำในดวงใจ ประชาชนจะได้รับผลอะไรบ้าง โดยสมมติเหตุการณ์
และตัวละครขึ้นมาใหม่ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 อาจจะวาดรูป
ประกอบด้วยก็ได้ตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม
5. นำเสนอผลงาน

152

6. ครูส่งผลงานของนักเรียนมาตามที่อยู่ด้านล่างเพื่อนำผลงานของ
นักเรียนขึ้นเว็บไซต์ www.growinggood.org
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240

เวลาเรียน 1 คาบ

153

7

เมื่อฉันเป็นนายก

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ
เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้หลักพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนจะรู้จักเลือกผู้นำที่ดีมีคุณความดีครบ 5 สาระ รวมทั้งฝึกฝน
การเป็นผู้นำที่ดีควร มีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูสมมติให้นักเรียนทุกคนในห้องขณะนี้เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วจัดเก้าอี้หน้าชั้น 1 ตัว บอกว่านี่คือเก้าอี้เวทีปราศรัยของนายกรัฐมนตรี
แล้วให้นักเรียนคิดคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความตั้งใจ
ที่จะทำงานเพื่อประชาชนเพียง 1-2 ประโยค  
2. เมื่อนักเรียนทุกคนพร้อม ให้นักเรียนแต่ละคนมายืนบนเก้าอี้หน้าชั้นเรียน
พร้อมกล่าวว่า
“ผม/ดิฉัน .......................  นายกรัฐมนตรี ขอให้คำมั่นสัญญาแก่พี่น้อง
ประชาชนชาวไทยทุกคนว่า ผม/ดิฉันจะ
.........................................................................................................................”  
ทั้งนี้ การกล่าวปราศรัยนี้อาจใช้ท่าทางและน้ำเสียงประกอบการปราศรัย
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3. เมื่อทุกคนกล่าวปราศรัยจบ ครูขอให้นักเรียนกลับมาเป็นประชาชน
แล้วให้เขียนคุณสมบัติหรือการกระทำของนายกรัฐมนตรีที่นักเรียนต้องการ
เพียง 1 อย่างลงในกระดาษพร้อมให้เหตุผล แล้วนำมารวมกันหน้าห้อง   
4. ครูนำกระดาษทั้งหมดมาจัดเป็นกลุ่มความคิด สรุปภาพรวมคุณสมบัติแล้ว
อภิปรายร่วมกันกับนักเรียน โดยมีแนวทางการสรุปว่า บุคคลที่เป็นผู้นำสูงสุด
คือผู้ที่รับผิดชอบปัญหาของคนทั้งประเทศกว่า 68 ล้านคน จะต้องมีคุณสมบัติ
ที่ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

เวลาเรียน 1 คาบ

155

8

ก็เลือกมาแล้ว

สาระ

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญของนักการเมืองในฐานะที่
เป็นผู้นำ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

คาบเรียนที่ 1
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า
รู้สึกอย่างไรต่อคำว่า “นักการเมือง” แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ครูเขียนคำว่า “นักการเมือง” บนกระดาน ระดมสมองกับนักเรียน
และอธิบายว่านักการเมืองหมายถึงใครบ้าง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
• ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร เช่น สมาชิกสภาเขต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
คณะผู้บริหาร
• ระดับท้องถิ่นในต่างจังหวัด เช่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
(องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรืออบจ.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
นายกเทศมนตรี นายกอบต. นายกอบจ. และนายกเมืองพัทยา
• ระดับชาติ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส. สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
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ซึ่งนอกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว นักการเมืองยังรวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในระดับต่างๆ และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับเงินค่าตอบแทน
จากรัฐด้วย เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี
3. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนเข้าใจว่า “นักการเมือง” มีหน้าที่อะไรบ้าง แล้วเขียนคำตอบ
ของนักเรียนลงบนกระดาน (แล้วสรุปโดยการชี้ให้เห็นว่านักการเมือง
มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมาย บริหารกิจการบ้านเมือง
กำกับการทำงานของฝ่ายบริหาร)
• หน้าที่เหล่านี้นักการเมืองทำไปเพื่ออะไร
(เมื่อนักเรียนช่วยกันตอบแล้ว ครูชี้ให้เห็นว่านักการเมือง
ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นักการเมืองจึงไม่ได้
ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อหาเลี้ยงชีพ หรือเพื่อมีเงินเดือนเท่านั้น
แต่เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคนในสังคม)
• การกระทำและการตัดสินใจของนักการเมืองส่งผลต่อประชาชนหรือไม่
อย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
(นักการเมืองมีอำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไป เพราะสามารถ
กำหนดทิศทางของส่วนรวมด้วยการกำหนดกฎหมาย อะไรอนุญาต
อะไรที่ต้องห้าม และมีอำนาจในการใช้ภาษีซึ่งเป็นเงินของประเทศว่า
จะใช้เงินไปทำอะไร ทำที่ไหน ใช้เงินในการทำอะไรที่เห็นว่ามี
ความสำคัญก่อน นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการค้าและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น จะกู้เงินจากประเทศใดหรือจะให้เงิน
ช่วยเหลือแก่ประเทศใด จะลดหย่อนภาษีให้แก่นักลงทุนประเทศใด
จะสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติอย่างไร)    
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4. อภิปรายร่วมกันว่า “นักการเมือง” ควรต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ในเมื่อมีอำนาจ
มากกว่าประชาชนทั่วไปและมีหน้าที่ในการทำงานเพื่อส่วนรวม แล้วเขียน
คุณสมบัติของนักการเมืองที่พึงปรารถนาลงบนกระดาน
คาบเรียนที่ 2
5. ครูทบทวนคุณสมบัติของนักการเมืองที่พึงปรารถนาจากคาบที่แล้ว
6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนอ่านข่าวซึ่งเป็นกรณีศึกษา
กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายว่ารู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
7. ครูสรุปโดยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เป็น
ปัญหาของสังคมไทย เรียกว่าปัญหาจริยธรรมนักการเมือง
เพราะถ้านักการเมืองประพฤติตนดีก็จะเป็นแบบอย่าง ก็จะทำให้ประชาชน
เชื่อมั่นว่าจะทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองไม่เห็นแก่พี่น้องหรือพวกพ้องของตน
แต่ถ้านักการเมืองประพฤติชั่วหรือทุจริตไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
ก็จะทำให้บ้านเมืองเสียหาย
8. ครูให้นักเรียนอ่าน บาป 7 ประการในทัศนะของมหาตมะ คานธี
แล้วอภิปรายร่วมกันว่านักการเมืองไทยบางส่วนมีลักษณะที่ตรงตามที่
มหาตมะ คานธีกล่าว หรือไม่ อย่างไร แล้วแนะนำให้นักเรียนรู้จักประมวล
จริยธรรมนักการเมืองว่าเป็น ระเบียบที่ประกาศใช้สำหรับนักการเมืองเพื่อ
ควบคุมให้มีการประพฤติตนด้วยความดี
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สื่อการเรียนการสอน

1. กรณีศึกษา จริยธรรมทางการเมือง จำนวน 5 เรื่อง
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนักการเมือง พ.ศ 2551
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน บาป 7 ประการ
ในทัศนะของมหาตมะ คานธี

เวลาเรียน 2 คาบ
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กรณีศึกษา
จริยธรรมทางการเมือง
1. เหตุเกิดที่สภาฯ
เมื่ อ กลางเดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา มีการรายงานข่าวซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ แต่ก็เกิดขึ้นในขณะที่กำลังประชุมสภากันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้น ก็มี
ภาพหญิงสาวเปลือยกายอยู่กลางหน้าจอโทรทัศน์ของสภา ทำให้หลายคนถึงกับพูด
ไม่ออกเพราะไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก ทำให้
ประธานสภาต้องสั่งให้ค้นหาต้นเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก จากการ
ค้ น หาสาเหตุ พ บว่ า เกิ ด จากระบบการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นยู เ อสบี ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ด้ า นหลั ง ของ
จอโทรทั ศ น์ ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งยู เ อสบี ที่ ใช้ เ ป็ น ระบบสำรองเมื่ อ ระบบการรั บ สั ญ ญาณภาพ
มีปัญหา และใช้สำหรับให้ผู้เข้าประชุมสภาฯ ใช้เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่าน
หน้าจอโปรเจกเตอร์หรือจอโทรทัศน์
ทั้งนี้ ยังพบอีกว่า เป็นระบบการตั้งค่าในการใช้งานของโทรทัศน์ ซึ่งเป็นค่าระบบ
เดิมทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง และทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยง่าย  
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นหลายคนคงกล่าวโทษระบบบ้าง หรือ
โทษคนที่เผยแพร่ภาพบ้าง แต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดเหตุการณ์อย่างนี้
คงไม่เกิดขึ้น

คำถาม
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะระบบหรือเพราะพฤติกรรม
มนุษย์ และคิดอย่างไร จงอธิบาย
ข. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะยอมรับ
การกระทำเช่นนี้หรือไม่ เพราะอะไร
ค. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าคนทำขาดคุณค่าความดี 5 สาระ อะไรบ้าง
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2. อนุมัติฉับไว
รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีวาระการ
ประชุมเรื่องการอนุมัติการขึ้นเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บรรดาสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายังอ้างต่อไปว่าการเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อประชาชนและ
ไม่มีเวลาประกอบธุรกิจอื่นๆ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ยิ่งกว่านั้นการขึ้นเงิน
เดื อ นจะเป็ น ขวั ญ และกำลั ง ใจในการทำงานเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ รั ฐ สภายั ง อนุ มั ติ ง บ
ประมาณมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อไอโฟนและไอแพดให้แก่บรรดาสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นการประหยัดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อน
ประเด็นดังกล่าวทำให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่าง
พากันเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เมื่อเปิดประชุมสภามีสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน
อภิปรายคัดค้านการอนุมัติงบประมาณมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อไอโฟนและ
ไอแพดเพราะเห็นว่ายังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่จะทำก่อน น่าจะนำงบประมาณ
ส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนมากกว่า ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่ง
ลุกขึ้นอภิปรายว่าหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะคัดค้านไม่รับเครื่องดังกล่าวก็ได้ แต่คิดว่า
สมาชิกในที่นี้จำนวนมากที่ต้องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อเพราะสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรบางท่านก็ไม่ได้ร่ำรวย
คำถาม
ก. นักเรียนคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ข้างต้น
ข. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะทำอย่างไร
เพราะอะไร
ค. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับคุณค่าความดี 5 สาระ
อย่างไรบ้าง
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3. เสียบบัตรแทนกัน
วั น นี้ เ ป็ น อี ก วั น ที่ มี ก ารประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎรหลั ง จากมี ก ารประชุ ม ยื ด เยื้ อ
ติดต่อกันมาสามวันแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายต่างทยอยเดินเข้าห้องประชุม
ด้วยท่าทีที่แตกต่างกัน
การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎรในวั น นี้ มี ว าระพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่
สำคัญหลายฉบับ แต่ภายหลังเปิดประชุมได้เพียง 1 ชั่วโมง บรรยากาศการประชุมเริ่ม
วุ่นวายตั้งแต่การลงมติฉบับแรก เมื่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานฯ
การประชุม ได้สั่งตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อลงมติฯ ในร่างพระราชบัญญัติ แต่ น.ส.มีดี
ส.ส.ฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นประท้วง โดยอ้างว่ามีการเสียบบัตรแสดงตนแทนกัน และขอให้
ประธานฯ สั่งให้เสียบบัตรแสดงตัวใหม่ พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว เพราะ
เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ประธานฯ ยืนยันความถูกต้องและมติเห็นชอบร่าง
กฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเอกฉันท์ 369 เสียง แต่ยินยอมให้ น.ส.มีดี ชี้ตัวสมาชิก
ที่เสียบบัตรแทนกัน ส่งผลให้ ส.ส.พรรคเพื่อนายหลายคนลุกขึ้นประท้วงแสดงความไม่
เห็นด้วย ไม่ให้มาชี้ตัวกันตอนนี้เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์อันทรงเกียรติของ ส.ส.และ
ส.ว.เสียหาย และโวยวายประท้วงให้ น.ส.มีดี ทำหนังสือแจ้งไปยังประธาน โดยตรง
ในบรรดาส.ส.พรรคเพื่อนายหลายคนลุกขึ้นประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วย คือ
ส.ส.อดิศรและส.ส.เมธ ทั้งสองได้หันมาคุยกัน
สส.อดิศร “อะไรหนักหนา มันก็ต้องมีบ้างที่มีการกดบัตรแสดงตนแทนกัน ใครๆ
ก็ทำ ในเมื่อช่วงเวลาอภิปรายมันแสนจะยาวนานข้ามวันข้ามคืน แถมน่าเบื่อ ไร้สาระ มันก็
ต้องมีส.ส. และส.ว. ที่ต้องลุกออกไปอู้บ้าง ทำธุระส่วนตัวนอกห้องบ้าง รวมถึงออกไปรับ
ประทานอาหารด้วย แต่เมื่อประธานในห้องประชุมเรียกให้แสดงตน ส.ว. และ ส.ส.
บางคนที่เดินกลับมาไม่ทันหรือยังไม่อยากกลับ ก็ต้องให้เพื่อนหันมากดบัตรแทนให้ซิ
ใครจะโง่”
ส.ส. เมธ “ใช่ ถูกของนาย ในการประชุมแต่ละครั้งไม่มีใครที่นั่งอยู่กับที่ได้ถึง 24
ชั่วโมงหรอกนะ ไม่ใช่หุ่นกระป๋องนี่นา มันก็ต้องมีการหมุมเวียนที่นั่งตลอดเวลา บางครั้ง
ส.ส. และส.ว. ก็ช่วยกันหั นมากดบัตรแทนไม่อย่างนั้นก็ไม่ครบองค์ เวลาที่มีค่าของ
ส.ส.บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องเดินออกไปพูดคุยกับนักข่าว ไปงานบวช ไปแจกเงิน
ข้างนอกบ้าง เจ๊แกไม่เคยทำเหรอ”
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คำถาม
ก. นักเรียนคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ข้างต้น
ข. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะทำอย่างไร
เพราะอะไร
ค. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับคุณค่าความดี 5 สาระ
อย่างไรบ้าง

4. วิกฤตการณ์ฝนแล้งในรอบ 100 ปี
พ.ศ. 2643 ประเทศไทยต้องพบกับวิกฤตทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง
เมื่อต้องต้อนรับการมาเยือนของวิกฤตการณ์ฝนแล้งในรอบ 100 ปี ฝนหยุดตกติดต่อกัน
ยาวนานหลายเดือนทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ปัญหานี้ไม่ได้สร้างความลำบากและหนักใจแก่ประชาชนเท่านั้น แต่เดือดร้อนไปถึง
“บรรเจิด” รัฐมนตรีที่ดูแลการชลประทาน ที่ต้องหาหนทางแก้ไขและจัดการน้ำในครั้งนี้
แนวทางการผันน้ำนั้นสามารถทำได้ 2 ทาง คือผันไปทางฝั่งตะวันตกและฝั่ง
ตะวันออก แต่ที่สำคัญฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ทางการเกษตรของต้นตระกูลบรรเจิดอยู่กว่า
หมื่ น ไร่ หากผั น น้ ำ ไปทั้ ง 2 ทาง น้ ำ ย่ อ มไม่ พ อหล่ อ เลี้ ย งพื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกทั้ ง หมด
รวมถึงที่ดินของเขาด้วย ตระกูลของเขาต้องได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลอย่าง
แน่นอน เมื่อคิดได้ดังนั้น บรรเจิดจึงมีคำสั่งออกไปให้ผันน้ำไปฝั่งตะวันออกทั้งหมด
คำถาม
ก. นักเรียนคิดว่า เหตุใดบรรเจิดจึงตัดสินใจอย่างนั้น
ข. นักเรียนคิดว่า เกษตรกรฝั่งตะวันตกจะได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง
จากการตัดสินใจของบรรเจิด และนักเรียนคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไร
ค. หากนักเรียนเป็นบรรเจิด นักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาฝนแล้งในครั้งนี้อย่างไร

163

5. นักการเมืองกับเมียน้อย
เป้ ชายหนุ่มชาวไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีบุคลิกและ
หน้าตาดี แต่งงานมีครอบครัวอย่างมีความสุข มีภรรยาสาวแสนสวยที่จบมาจากต่าง
ประเทศด้วยกันและลูกสาวที่น่ารักอีก 2 คน ต่อมาพ่อของเป้ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร
หรือ ส.ส. จังหวัดหนึ่ง เริ่มมีอายุมาก จึงตัดสินใจวางมือทางการเมือง และส่งต่อให้กับเป้
ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวให้ลงสมัครส.ส. ในสมัยนี้ ต่อมาเป้ชนะการเลือกตั้งและได้เป็น ส.ส.
ตัวแทนของราษฎร เวลาไปไหนมาไหนผู้คนก็จะเรียกว่า ส.ส.เป้ และเนื่องจากเป้เป็นคนมี
ความรู้ความสามารถ เป็นด็อกเตอร์จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทำให้เป็นที่สนใจของ
นักข่าวที่มักจะเข้ามาทำข่าวและสัมภาษณ์ ส.ส.เป้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางการเมือง  
จากการที่ ส.ส.เป้ เป็นที่สนใจของนักข่าว จึงทำให้มีโอกาสพบปะกับนักข่าวบ่อย
ครั้ง นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ ส.ส.เป้ ได้มีรู้จักกับจอย นักข่าวสาวชื่อดัง หน้าตาดี อันดับ
ต้นๆ ของวงการนักข่าว เมื่อพบกันบ่อยขึ้นจึงเริ่มแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และค่อยๆ
สนิทสนมกันมากขึ้นเกินกว่าการทำหน้าที่แค่นักข่าวกับนักการเมือง แม้ว่าส.ส.เป้จะรู้ตัวดี
ว่าตนเองมีภรรยาและครอบครัวแล้ว แต่ก็ยังสานต่อความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไป ในด้านของ
นักข่าวจอยรู้ทั้งรู้ว่าส.ส.เป้มีครอบครัว แต่ก็ยอมทนเพราะทั้งรักและหลงส.ส.เป้ ที่ทั้ง
สุภาพ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน เอาอกเอาใจ และโรแมนติกมาก ทำให้สาวๆ ที่อยู่ใกล้มัก
จะแอบหลงรักอยู่เสมอๆ ในที่สุดทั้งสองจึงตกลงที่จะมีความสัมพันธ์แบบปกปิด หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า การมีบ้านเล็กบ้านน้อย และนักข่าวจอยก็ตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่า
เมียเก็บหรือเมียน้อย ยิ่งไปกว่านั้นส.ส.เป้ได้ใช้ความสัมพันธ์แบบลับๆ นี้หาผลประโยชน์
ทางการเมืองในด้านข่าวสาร กล่าวคือ ส.ส.เป้มักจะให้นักข่าวจอยหาประเด็นและเสนอ
ข่าวของตนเองผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ของส.ส.เป้ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในด้านชื่อเสียงและความสามารถ
จนต่อมาส.ส.เป้ได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในทางการเมืองอย่างรวดเร็ว
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อย่างไรก็ตาม เรื่องราวนี้ไม่ได้จบมีความสุขและเหตุการณ์ที่ส.ส.เป้และนักข่าวจอย
แสนสวยไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมีเพื่อนนักข่าวของจอย เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างส.ส.เป้และนักข่าวจอยที่มากกว่าการเป็นแค่นักข่าวกับนักการเมือง
เพราะในตอนนั้นเริ่มมีข่าวปัญหาภายในครอบครัวของส.ส.เป้ที่เริ่มสั่นคลอน จนถึงขั้นที่จะ
มีการหย่าร้างกัน ประกอบกับมีภาพถ่ายของส.ส.เป้และจอยจากปาปารัสซี่หลุดออกมา
เป็นระยะๆ ทำให้เพื่อนนักข่าวเริ่มสืบหาข้อมูลและปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ และคิดว่า
จะเปิดโปงเรื่องราวต่างๆ ของส.ส.เป้และนักข่าวจอย การเปิดโปงเรื่องเหล่านี้จะทำให้
ประชาชนได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของส.ส.เป้ และนักข่าวจอย แต่หากมองอีกทาง
หนึ่งจะเป็นการทำลายอนาคตทางการเมืองของส.ส.เป้และอาชีพนักข่าวของจอย และที่
สำคัญคือยิ่งไปกว่านั้น เป็นการตอกย้ำทำให้ปัญหาครอบครัวของส.ส.เป้ทวีความรุนแรง
มากขึ้นไปอีก   
เพื่อนนักข่าวจึงตัดสินใจ ....
คำถาม
ก. จากกรณีศึกษาหากนักเรียนเป็นเพื่อนนักข่าวของจอยจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด
ข. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของส.ส.เป้ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
จงอธิบาย
ค. นักเรียนคิดว่าส.ส.เป้ ในฐานะที่เป็นนักการเมือง เป็นบุคคลสาธารณะและ
ตัวแทนของประชาชน กระทำพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนเสนอแนะว่า ส.ส.เป้ ควรจะมีปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมอย่างไร
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนักการเมือง พ.ศ 2551
โดยที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมืองไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการ
การเมืองอื่นที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
ค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๔) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี
หมวด ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
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ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดง
กิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติ และ
ต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่ง
การเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการ
การเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่
รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือ
การงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองต้องรักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำนึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ
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ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นความลับของราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการกระทำอืน่ ใดทีท่ ำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
และจะต้องดูแลให้คสู่ มรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองพึงพบปะเยีย่ มเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองต้องรักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมายหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนันหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
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หมวด ๓
การกำกับดูแล
ข้อ ๓๐ นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและ
ข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามี
การประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการ ลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ
ข้อ ๓๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการการเมือง
อื่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรีดำเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
ถ้าปรากฏว่ารัฐมนตรีผู้ใดมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรี
แจ้งให้รัฐมนตรีผู้นั้นดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บาป 7 ประการในทัศนะของมหาตมะ คานธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด
ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน
มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี
ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม
วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์
บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ
(“ข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมะ คานธี”
กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย.แปล)
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม อะตอม โมเลกุล
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำความหมายของอะตอมว่า หมายถึงสิ่งเล็กๆ เมื่ออะตอม
รวมตัวกันจะกลายเป็นโมเลกุล จากนั้นครูออกคำสั่ง ดังนี้
ก. เมื่อพูดว่า “อะตอม” ให้แต่ละคนเดินไปมาไม่ให้ตัวไปสัมผัสกับคนอื่น
ข. เมื่อพูดว่า” โมเลกุล” ให้แต่ละคนรีบไปเกาะเพื่อนที่ดูไกล้เราให้เร็วที่สุด  
ใครช้าจะโดน “เส้นวาสนา”
ค. เมื่อพูดว่า” โมเลกุล” แล้วตามด้วยจำนวนตัวเลขแสดงว่าให้เกาะเป็นกลุ่ม
ตามจำนวนที่ผู้นำสั่งแล้วนั่งลงให้เร็วที่สุด กลุ่มไหนนั่งลงช้าสุด ถูกจับแพ้
เช่น “โมเลกุล 5” “โมเลกุล 11” เป็นต้น
2. ออกคำสั่งสลับระหว่าง “อะตอม” (แยกออกมาเดินเดี่ยว) กับ
“โมเลกุล” (เกาะกันเป็นกลุ่ม) ไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับความสนุก

นอกจากการสั่งให้ “โมเลกุล”  เป็นไปตาม  “จำนวนตัวเลข”  แล้วยังสามารถออก
คำสั่งให้ โมเลกุล มี “คุณสมบัติ” ต่างๆ ได้อีก  เช่น
• โมเลกุล “โกรธ” (เปลี่ยนใส่ อารมณ์ ต่างๆ เข้าไป) นักเรียนนอกจากจะต้อง
เกาะกันเป็นกลุ่มแล้ว ยังต้องทำท่าทาง สีหน้า ความรู้สึก โกรธ เข้าหากันอีกด้วย
• โมเลกุล “แมว”  (เปลี่ยนใส่ สัตว์ ต่างๆ เข้าไป)
นักเรียนนอกจากจะต้องเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วยังต้องทำหน้าตา
ท่าทางแบบแมว เข้าหากันอีกด้วย ฯลฯ
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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
นอกจากนี้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ มี
ความเกี่ยวเนื่องกันกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวกันนี้
ผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมอาจยังมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการให้และการรับของขวัญ
ในการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนจึงต้องมีมิติของการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิด
การรับรู้ เพื่อสามารถรู้คิดและจำแนกแยกแยะพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่สังคม
ไม่อาจยอมรับได้ จึงเป็นองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นส่วนเสริม
จากการสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจด้วยการบ่มเพาะคุณความดี 5 ประการที่เป็นเนื้อหาสำคัญ
ของหลักสูตร “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 โดยเฉพาะผลเสียและความเดือดร้อนจากการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ ต่อ
ส่วนรวม และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมให้สังคมได้เกิดความตระหนักต่อ
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การรู้เท่าทันต่อปัญหาจะทำให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจนถึงปัญหา  
และเข้าใจถึงหลักเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
รู้ว่าควรทำอย่างไร อันเป็นการสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และสร้างทักษะในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เหตุเกิดในห้องเรียน 3”
(นอกจากสื่อการเรียนการสอนเฉพาะกิจกรรมแล้ว ครูสามารถใช้ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “เหตุเกิดในห้องเรียน 3” ได้ในทุกคาบเรียนในชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ความชั่วร้าย
ของคอร์รัปชัน

ชุดความรู้
เกี่ยวกับ
คอร์รัปชัน

เด็กชายกฤษณ์
และ
เด็กชายหมาก
แค่ของขวัญ
หรือสินบน

AntiCorruption
The Musical

คอร์รัปชัน
บริการภาครัฐ
เยาวชน
ต่อต้าน
คอร์รัปชัน

เรื่องสาธารณะ
คือเรื่องของเรา
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1

ความชั่วร้ายของคอร์รัปชัน

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรังเกียจพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้
หรือไม่ว่าคอร์รัปชันคืออะไร นักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้หรือไม่
3. ครูเปิดวีดิทัศน์ ตอน ต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองตอบคำถามกลุ่มไหนตอบถูกมากที่สุดชนะ
ก. จากวีดิทัศน์ นักเรียนเห็นการคอร์รัปชันในเรื่องมีอะไรบ้าง
ข. นักเรียนชอบเรื่องใดมากที่สุด เพราะอะไร
5. นักเรียนคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างในวีดิทัศน์นั้นส่งผลกระทบ
ต่อตัวเราหรือไม่เพราะเหตุใด
6. นักเรียนคิดว่าหากไม่มีการคอร์รัปชันประเทศไทยน่าจะเป็นอย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

วีดิทัศน์ ตอน ต่อต้านคอร์รัปชัน

เวลาเรียน 1 คาบ
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2

เด็กชายกฤษณ์และ
เด็กชายหมาก

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีศึกษา บัตรคอนเสิร์ต
และตอบคำถามต่อไปนี้
ก. จากกรณีศึกษานี้นักเรียนเห็นพฤติกรรมใครเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงทำเช่นนั้น
ข. นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทำของเด็กชายหมากหรือเด็กชายกฤษณ์หรือไม่
เพราะอะไร
ค. นักเรียนคิดว่าจะมีคนอื่นได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนทั้งสี่คน
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนคิดว่าเด็กชายกฤษณ์เห็นว่าพ่อตนเองทำผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
จ. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของเด็กชายกฤษณ์และพ่อเหมาะสมหรือไม่
ช. นักเรียนคิดว่าระหว่างพฤติกรรมคู่ของพ่อและลุงกับคู่ของหมากและกฤษณ์
พฤติกรรมของคู่ไหนแย่กว่ากัน เพราะเหตุใด
ซ. นักเรียนคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้เด็กชายกฤษณ์และเด็กชายหมาก
จะคุยกันอย่างไรต่อ
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3. นำเสนอผลงาน

สื่อการเรียนการสอน

กรณีศึกษา บัตรคอนเสิร์ต

เวลาเรียน 1 คาบ
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กรณีศึกษา
บัตรคอนเสิร์ต
เช้าวันหนึ่ง ณ โรงเรียนมัธยมมหานคร เด็กชายหมากกำลังนั่งอ่านหนังสือเพื่อ
ทบทวนความพร้อมก่อนเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ ใกล้ๆ กันเด็กชายกฤษณ์เพื่อนใน
กลุ่มเดียวกันของเด็กชายหมากกำลังนั่งเล่นเกมในมือถืออย่างสบายใจเพราะรู้ว่าการสอบ
ครั้งนี้ ตนจะต้องสอบผ่านแน่นอนไม่เหมือนกับทุกครั้ง เพราะวันนี้ทั้งคู่ได้มีข้อตกลง
ร่วมกันว่าเด็กชายหมากจะให้ตนลอกข้อสอบโดยมีบัตรคอนเสิร์ตนักร้องเกาหลี ที่นั่ง
แถวหน้าสุดติดเวที 2 ใบที่ตนได้มาจากพ่อเป็นสิ่งตอบแทน ในเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียน
เด็กชายหมาก : บัตรคอนเสิร์ต 2 ใบของฉันอยู่ไหน
เด็กชายกฤษณ์ :   อยู่นี่ เอาไป
เด็กชายหมาก    :   ขอบใจมากสำหรับค่าตอบแทน  ว่าแต่ว่า นายได้บัตรนี้มาได้ยังไง
มันแพงและหายากมากเลยรู้ไหม ใครๆ ก็อยากไปดู
เด็กชายกฤษณ์ :   ที่บ้านเรามีหลายใบ พ่อเราได้มาเหมือนกัน
เด็กชายหมาก :   มีคนใจดียกบัตรแพงๆ แบบนี้ให้ด้วยเหรอ
เด็กชายกฤษณ์   :   เห็นพ่อบอกว่าคุณลุงคนนึงเขาเอาบัตรมาให้เพื่อขอบคุณพ่อ
เพราะว่าพ่อเราเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกรมได้ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการซื้อขายที่ดินให้คุณลุงเพราะแกขี้เกียจเดินไปเดินมา
โต๊ะโน้นโต๊ะนี้ทั้งวัน แล้วคิวมันยาวมากด้วย
ถ้าพ่อไม่ช่วยลัดคิวเดินเอกสารให้คงไม่เสร็จในวันนั้นหรอก
เด็กชายหมาก : อ้าว...แบบนี้ลุงแกก็ติดสินบนเจ้าพนักงานน่ะซิ
เด็กชายกฤษณ์ : ใครบอก...เขาเรียกว่าช่วยๆ กัน ก็เหมือนเราสองคน ได้ด้วยกันทั้งคู่
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คำถาม		
ก. จากกรณีศึกษานี้นักเรียนเห็นพฤติกรรมใครเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะเหตุใดคนเหล่านั้นจึงทำเช่นนั้น
ข. นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทำของเด็กชายหมากและ
เด็กชายกฤษณ์หรือไม่เพราะอะไร
ค. นักเรียนคิดว่าจะมีคนอื่นได้รับผลกระทบจากการกระทำ
ของคนทั้งสี่คนหรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนคิดว่าเด็กชายกฤษณ์เห็นว่าพ่อตนเองทำผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
จ. นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของเด็กชายกฤษณ์และพ่อเหมาะสมหรือไม่
ช. นักเรียนคิดว่าระหว่างพฤติกรรมคู่ของพ่อและลุงกับคู่ของหมาก
และกฤษณ์พฤติกรรมของคู่ใดแย่กว่ากัน เพราะเหตุใด
ซ. นักเรียนคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้เด็กชายกฤษณ์และเด็กชายหมาก
จะคุยกันอย่างไรต่อ

แนวคำตอบสำหรับครู

ถึงแม้ว่าเด็กชายกฤษณ์จะทำตามสัญญาแต่ก็เป็นการทำตามสัญญาที่เป็นการ
ติดสินบนซื่อถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและหากเริ่มจากพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปอาจจะ
ทำผิดเรื่องอื่นๆ อีกต่อไปได้
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3

แค่ของขวัญ หรือสินบน

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการให้ของขวัญกับการติดสินบน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูถามนักเรียนว่าทำไมคนเราจึงให้ของขวัญแก่กัน
และนักเรียนคิดว่าการให้อย่างไรจึงนำไปสู่การให้ที่เป็นการติดสินบน
3. แข่งขันตอบคำถามส่งตัวแทนวิ่งออกไปหน้าห้องเขียนคำตอบบนกระดานว่า
ประโยคที่ครูอ่านให้ฟังเป็นการให้ของขวัญหรือเป็นการติดสินบน
ให้นักเรียนที่เหลือช่วยสังเกตว่าเพื่อนๆ กลุ่มอื่นมีพฤติกรรมแอบดูหรือ
ลอกคำตอบหรือไม่
4. กลุ่มที่ตอบถูกมากสุดชนะ

สื่อการเรียนการสอน

1. ใบงาน พฤติกรรมการให้ของขวัญหรือการติดสินบน
2. เฉลยใบงาน พฤติกรรมการให้ของขวัญหรือการติดสินบน

เวลาเรียน 1 คาบ
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ใบงาน
พฤติกรรมการให้ของขวัญหรือการติดสินบน
พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมการให้ของขวัญหรือการติดสินบน
1) ...............ให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนสนิทในราคาที่ตัวเองพอซื้อได้
2) ...............ครอบครัวให้กระเช้าของขวัญญาติผู้ใหญ่ที่นับถือในวันปีใหม่
3) ...............ให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ แก่พนักงานเขตเพื่อให้ทำบัตรประชาชน
ให้เสร็จเร็ว
4) ...............ให้ของขวัญคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณหมอจะได้ดูแลรักษาและสั่งจ่ายยา
ที่มีคุณภาพให้แก่คุณแม่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
5) ...............ให้กาแฟเย็นแก่คุณลุงตำรวจที่โบกรถหน้าโรงเรียนในวันที่ที่อากาศร้อน
เพราะเห็นใจ
6) ...............คุณพ่อสัญญาจะให้เงิน 100 บาทแก่ลูกชาย ถ้าทำการบ้านเสร็จทุกวิชา
ทันก่อนเปิดเทอมโดยที่คุณพ่อไม่ต้องช่วยทำ
7) ...............พี่สาวซื้อหนังสือการ์ตูนให้น้องสาวหลายเล่มแลกกับการที่จะไม่บอกพ่อแม่
เรื่องหนีไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืน
8) ...............ลุงข้างบ้านให้ตั๋วดูคอนเสิร์ตเพราะได้มาฟรีแต่ไม่อยากไป
9) ...............ผู้รับเหมาสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในราคาแพงจากร้านของผู้อำนวยการ
ที่เซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานให้
10) ...............คุณป้าหน้าบ้านซื้อขนมมาฝากเพื่อขอบคุณบ้านของเรา
ที่ช่วยสอดส่องดูบ้านให้ระหว่างที่ไม่อยู่
11) ...............ตำรวจเรียกพี่ชายเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อก
พี่ชายจึงยกมือไหว้ตำรวจและส่งเงินให้ 100 บาทเพราะไม่อยากได้ใบสั่ง
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เฉลยใบงาน
พฤติกรรมการให้ของขวัญหรือการติดสินบน
ครู ล องแลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย กั บ นั ก เรี ย นที ล ะข้ อ หลั ง จากที่ ท ำกิ จ กรรมเสร็ จ โดย
ให้เน้นหลักการที่บอกว่าของที่เราให้แก่ใครก็ตามจะเป็นสินบน สินน้ำใจหรือของขวัญ
นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาการให้ว่าเราให้เพราะเหตุใด หากการให้นั้นให้ด้วยความจริงใจไม่ได้
หวังสิ่งตอบแทนหรือให้เพื่อขอบคุณในน้ำใจที่บริสุทธิ์ หรือเพื่อรักษามิตรภาพอันดีต่อกัน
ถือเป็นการให้ของขวัญและสินน้ำใจ หากการให้นั้นเป็นการให้เพื่อหวังน้ำบ่อหน้า หวังผล
ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในระยะเวลาอันใกล้หรือไกล หรือให้เพื่อหวังความ
ช่วยเหลือในอนาคตหรือตอบแทนสิ่งที่ทำให้ที่ผิดถือว่าการให้นั้นเป็นสินบน
การให้ที่เป็นสินน้ำใจ คือการให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือเพื่อรักษาไมตรีและมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีต่อกันการให้ที่เป็นการให้
ของขวัญ คือ การให้ที่แสดงถึงความปรารถนาดีและให้ตามโอกาสที่เห็นสมควรเพื่อแสดง
ความยินดี ขอบคุณ หรือแสดงความเคารพผู้ใหญ่ หากเป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการรับ
ของขวัญได้ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรบ่อยเกินไป ทางหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 2543 ข้อ 5 (2) ที่กำหนด
ว่า ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากบุคคลอื่น ซึ่ง
ไม่ใช่ญาติในมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท โดยหากฝ่าฝืน
ต้ อ งระวางโทษจำคุ ก ไม่ เ กิ น 3 ปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 60,000 บาท หรื อ ทั้ ง จำทั้ ง ปรั บ
ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2542 มาตรา 122
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ของขวัญ
• ให้ของขวัญวันเกิดเพื่อนสนิทในราคาที่ตัวเองพอซื้อได้
• ครอบครัวให้กระเช้าของขวัญญาติผู้ใหญ่ที่นับถือในวันปีใหม่
• วันนี้อากาศร้อนมากนักเรียน ม.1 ห้อง 3 จึงรวมรวบเงินช่วยกันซื้อกาแฟเย็น
ให้คุณลุงตำรวจทั้งหลายที่โบกรถหน้าโรงเรียนเพราะเห็นใจ
• ลุงข้างบ้านให้ตั๋วดูคอนเสริต์เพราะได้มาฟรีแต่ไม่อยากไป
• คุณป้าหน้าบ้านซื้อขนมมาฝากเพื่อขอบคุณบ้านของเราที่ช่วยสอดส่องดูบ้านให้
ระหว่างที่ไม่อยู่
สินบน
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• ให้ของขวัญคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณหมอจะได้ดูแลรักษาและสั่งจ่ายยา
ที่มีคุณภาพให้แก่คุณแม่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
• ให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ กับพนักงานเขตเพื่อให้ทำบัตรประชาชนให้เสร็จเร็ว
• ตำรวจเรียกพี่ชายเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อก พี่ชายจึงยกมือไหว้
ตำรวจและส่งเงินให้ 100 บาทเพราะไม่อยากได้ใบสั่ง
• ผู้รับเหมาสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในราคาแพงจากร้านของผู้อำนวยการ
ที่เซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานให้
• พี่สาวซื้อหนังสือการ์ตูนให้น้องสาวหลายเล่มแลกกับการที่จะไม่บอกพ่อแม่
เรื่องหนีไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืน
• คุณพ่อสัญญาจะให้เงิน 100 บาทกับลูกชายถ้าทำการบ้านเสร็จทุกวิชา
ทันก่อนเปิดเทอมโดยที่คุณพ่อไม่ต้องช่วยทำ

4

คอร์รัปชันบริการภาครัฐ

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า การคอร์รัปชันภาครัฐ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม จับฉลากประโยคเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
2. ให้เวลาแต่ละกลุ่ม 5 นาที แต่งเรื่องเพิ่มโดยใช้ประโยคที่จับฉลาก
ได้เป็นแกนเรื่องในการแสดงบทบาทสมติ
3. ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ซ้อมบท
4. แต่ละกลุ่มออกมาแสดงกลุ่มละ 3 นาที
5. หลังการแสดงของแต่ละกลุ่มจบครูชวนนักเรียนคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยสามารถใช้แนวคำถามสำหรับครู ดังนี้
ประโยคสำหรับจับฉลาก
ก. ไปต่อแถวรับบัตรคิวที่โรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เช้ามืดทั้งๆ ที่มีคนรู้จัก
ลัดคิวให้ได้
ข. มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ยอมจ่ายค่าส่วยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
ค. ยอมขับรถไปไกลเกือบ 10 กิโลเมตรเพื่อจ่ายค่าใบสั่งที่ตนเองฝ่าไฟแดง
แทนการซุกเงินให้ตำรวจ
ง. เทศกิจเดินตรวจตราความเรียบร้อยของแผงค้าและตักเตือน
โดยไม่ขอค่าเหนื่อยจากแม่ค้า
จ. รถขยะมาเก็บขยะในชุมชนอย่างสม่ำเสมอตามหน้าที่โดยไม่เรียกเก็บค่า
บริการพิเศษเพื่อหารายได้เข้าตัว
185

แนวคำถามสำหรับครูสำหรับระดมสมอง

1. รู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากสลับเป็นทางลบจะเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบเกิด
กับใครบ้างแล้วให้นักเรียนลองคิดดูว่าเราจะรู้สึกอย่างไรหากเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว
3. นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทางลบเหล่านี้เกิดขึ้น
4. นักเรียนเคยเห็นหรือเคยรู้จักเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ดังกล่าวบ้างหรือไม่
นักเรียนรู้สึกอย่างไร

เวลาเรียน 1 คาบ
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5

เรื่องสาธารณะคือเรื่องของเรา

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้รู้ถึงที่มาของเงินภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณแผ่นดินในการให้
บริการสาธารณะ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ถามนักเรียนว่าเวลาไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้า
เคยเห็นคำว่า VAT ในใบเสร็จหรือไม่ ครูอธิบายว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(Value Added Tax- VAT) คือ อะไรแล้วทำไมเราจึง
ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มภายในเวลา 1 นาทีช่วยกันเขียนว่าของสาธารณะ
และหรือบริการสาธารณะมีอะไรบ้าง กลุ่มที่ได้คำตอบมากที่สุดและ
คำตอบไม่ซ้ำเป็นกลุ่มที่ชนะ
4. สมมติกลุ่มของนักเรียนเป็นคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปีงบประมาณ xxxxxx
รัฐมีรายได้จากภาษีต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น xxxxxx  ให้ในกลุ่มช่วยกันคิดว่า
จะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างสิ่งของสาธารณะและหรือทำบริการสาธารณะอะไร
ให้ประชาชนบ้างและแต่ละอย่างน่าจะใช้เงินเท่าไหร่
5. ระดมสมองในกลุ่มว่าทรัพย์สินเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนและ
หากมีประชาชนทำลายทรัพย์สินให้เสียหายจะส่งผลอย่างไรต่อคนส่วนรวมบ้าง
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6. นักเรียนคิดระดมสมองว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนบ้างหากเจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการคอร์รัปชันในการสร้างทรัพย์สินสาธารณะ
ให้ทำเป็นรูปแบบของแผนที่ความคิด (Mind Map)
7. ให้นักเรียนลองคิดดูว่าหากคณะรัฐมนตรีนักเรียนโกงเงินภาษีเป็นจำนวน 10%
ของทุกโครงการที่ทำ ลองคำนวนดูว่าจะเป็นเงินเท่าไรและเงินจำนวนนั้น
สามารถนำไปสร้างหรือให้บริการแก่ประชาชนอะไรได้บ้างหากไม่ได้โกง
8. แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้น

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบเรียนการสอน ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และงบประมาณ
รายจ่าย

เวลาเรียน 1 คาบ
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เอกสารประกอบเรียนการสอน
ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax- VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษี
ทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะ
จากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
อีกนักหนึ่งคือ ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต
สินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่างๆ โดยผู้ประกอบการเป็น
ผู้มีหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระให้แก่รัฐบาล เช่น กระดาษเอ 4
1 รีม ราคา 100 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ 7 บาท รวมราคากระดาษเอ 4 1 รีม
เท่ากับ 107 บาท

งบประมาณรายจ่าย
ปี

งบประมาณ (ล้านบาท)

2555

2,380,000.0

2554

2,169,967.5

2553

1,700,000.0

2552

1,951,700.0
ที่มา : สำนักงานงบประมาณ
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6

เยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์		

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรังเกียจพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ ตอน ยักษ์กินเมือง และให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ดังนี้
ก. นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
ค. ยักษ์ในวีดิทัศน์สะท้อนถึงเรื่องอะไรบ้าง
ง. นักเรียนจะช่วยป้องกันยักษ์ได้อย่างไรบ้าง
3. ครูให้นักเรียนชมภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย
ตอน พบเห็นทุจริต ไม่รู้จักพอ และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
ก. ถ้านักเรียนพบเห็นการทุจริต นักเรียนจะบอกผู้ใหญ่หรือไม่ เพราะอะไร
ข. นักเรียนคิดว่าการทุจริตเงินจำนวนเท่าไรน่าจะเรียกว่าร้ายแรงและโทรแจ้ง
ค. นักเรียนคิดว่าวิธีการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันที่ดีที่สุดน่าจะใช้วิธีการอย่างไร
4. ครูให้นักเรียนดูโปสเตอร์โฆษณารณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบคำถามในกลุ่ม
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		 แนวคำถามสำหรับครู
ก. นักเรียนเห็นอะไรจากโปสเตอร์โฆษณาชิ้นนี้บ้าง
ข. นักเรียนคิดว่าโปสเตอร์โฆษณานี้ควรจะนำไปติดที่ใด
ค. นักเรียนเคยได้ยินหรือเห็นเหตุการณ์การคอร์รัปชันบ้างหรือไม่และ
นักเรียนคิดว่าคอร์รัปชันมีผลกระทบถึงตัวเราหรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รังเกียจการคอร์รัปชันได้หรือไม่
และสามารถทำได้อย่างไร
6. แจกใบงาน โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง
20 นาที หาวิธีการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่จะทำให้เด็ก
และเยาวชนรู้สึกรังเกียจและกลัวการคอร์รัปชันมากลุ่มละ 1 กิจกรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียน
โดยจะใช้ช่วงเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียน ประมาณ 30 นาทีในการรณรงค์
7. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอธิบายกิจกรรม กลุ่มละ 2 นาที
8. จับฉลากเลือกวันและช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

1. วีดิทัศน์ ตอน ยักษ์กินเมือง
2. ภาพยนตร์สั้น ชุดตื่นเถิดประเทศไทย ตอน พบเห็นทุจริต ไม่รู้จักพอ
3. ใบงาน โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เวลาเรียน 1-2 คาบ
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ใบงาน
โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน
กลุ่ม
รายชื่อ

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ชื่อกิจกรรม ....................................................................................................................
วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................
เวลา/สถานที่ในการรณรงค์...............................................................................................
วิธีการดำเนินกิจกรรม
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบงาน / รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ตัวอย่างโฆษณารณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน
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7

Anti-Corruption The Musical

สาระ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

จุดประสงค์

เพื่อให้รู้สึกรังเกียจการคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นด้วยการชักชวนนักเรียนทำกิจกรรมละครเพลงโดยใช้เนื้อหา
และข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนมาที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และอธิบายว่านักเรียนจะได้ทำละครเพลง คือการทำละครเวทีที่มี
การร้องและแสดง ยกตัวอย่าง เช่น ละครเวทีเรื่อง สี่แผ่นดิน เป็นต้น
โดยทั้งห้องจะร่วมกันทำละครเพลงขึ้นมา 1 เรื่อง มีข้อกำหนดคือละครเพลง
จะต้องเป็นแนวที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรือมีเนื้อหาการต่อต้าน
คอร์รัปชันเป็นแก่นของเรื่อง และจะต้องใช้เพลงจากโครงการโตไปไม่โกง
อย่างน้อย 2 เพลง และใช้เวลาแสดงละครเพลงประมาณ 10 นาที
2. ครูอธิบายถึงกระบวนการทำละครเพลงว่า นักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนี้และไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแสดงเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆ
เช่น ฉาก บทละคร กำกับ เสื้อผ้า ฯลฯ
3. ให้นักเรียนในห้องช่วยกันคิดเนื้อเรื่องและชื่อเรื่องที่จะทำเป็นละครเพลง  
Anti-Corruption The Musical
4. ให้นักเรียนในห้องเสนอตัวว่าใครมีความถนัดในด้านใดให้ลงชื่อเพื่อร่วมกัน
ทำละครเพลง 1 เรื่อง

194

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ
ในการสร้างละครเพลง

เวลาเรียน 1 คาบ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละครเพลง
การสร้างงานละครเพลงจะประกอบไปด้วยด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ มาก
มายหลายส่วน ซึ่งแต่ละฝ่ายล้วนมีบทบาทสำคัญในอันที่จะทำให้การจัดการแสดงละคร
เพลงประสบผลสำเร็จ ซึ่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทีมงานทุกฝ่าย
นับเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้การแสดงละครสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
องค์ประกอบของผู้จัดการแสดงละครเพลง ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการแสดง (Producer) คือ ผู้จัดหรือหัวหน้าคณะในการจัดแสดง
ละครแต่ละครั้ง เป็นผู้กำหนดนโยบาย รูปแบบการแสดง เรื่องที่จะนำมาแสดง จัดสรร
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดูแลงบประมาณ เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ จัดทำรายละเอียด
โครงการ เเละสรุปเเผนงบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสรุปรายงานภาพรวมความคืบหน้าของทีม
เเละผู้ช่วยผู้อำนวยการเเสดง ปฏิบัติหน้าที่เเละรักษาการเเทนกรณีที่ผู้อำนวยการเเสดงไม่
สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้ เเละทำหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้อำนวยการเเสดงมอบหมาย
2. ผู้กำกับการแสดง (Director) เเละผู้ช่วยผู้กำกับการเเสดง ควบคุมผู้แสดงให้
แสดงให้สมบทบาทตามบทที่กำหนดไว้ จัดองค์ประกอบต่างๆ ของละครให้มีความสมจริง
ปฏิบัติหน้าที่เเละรักษาการเเทนกรณีที่ผู้กำกับการเเสดงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เเละ
ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้กำกับการเเสดงมอบหมาย      
3. ผู้กำกับเวที (Stage Manager) เป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กำกับการแสดง
เฉพาะในเรื่องการแสดงบนเวที มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเวที กำกับคิวการเเสดง
เป็นผู้เดียวที่สั่งให้การแสดงเริ่มหรือหยุด ติดต่อสั่งงานเกี่ยวกับไฟแสง เสียงประกอบ
เทคนิคพิเศษบนเวทีต่างๆ ตลอดจนการเปิดปิดฉากละคร เเละผู้ช่วยผู้กำกับเวที ปฏิบัติ
หน้าที่เเละรักษาการเเทนกรณีที่ผู้กำกับเวทีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เเละทำหน้าที่อื่นๆ
ตามที่ผู้กำกับเวทีมอบหมาย
4. ฝ่ายเเสง เสียง เเละเทคนิคพิเศษบนเวที เป็นทีมงานที่ออกเเบบเเละจัดไฟ
เเละเเสงให้สอดคล้องบทละครในเเต่ละฉาก ดูเเล คุณภาพ เเละกำกับคิวการให้เเสง เสียง
บนเวที เเละเทคนิคพิเศษประกอบอื่นๆ
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5. ฝ่ายออกเเบบศิลป์ ทำหน้าที่ออกเเบบองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ เช่น ออกเเบบ
กราฟิ ก ในสู จิ บั ต รละคร ออกเเบบป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ใบปลิ ว เเผ่ น โปสเตอร์ ป้ า ย
โฆษณาสปอนเซอร์บนเวที ของที่ระลึก เสื้อทีมงานเเละสื่อโฆษณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเขียน คัตเอ้าท์โฆษณา เเผ่นป้ายต่างๆ
6. ฝ่ า ยออกเเบบเเละทำฉาก (Stage Designer/Team) ผู้ปฏิบัติงานนัก
ออกแบบฉากละคร คือ ผู้ทำหน้าที่สร้างสรรค์การออกแบบ และจัดฉาก วัสดุในรายการ
และงาน กราฟิกที่จะต้องใช้ในการสนับสนุน การผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือ
ละครเวที เพื่ อ สื่ อ ให้ ผู้ ช ม ได้ อ ารมณ์ ใ นการชม แล้ ว จั ด ส่ ง ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
ศิลปะกรรม ดำเนินการสร้างฉากและจัดฉาก อาจทำงานภายใต้การแนะนำดูแลของ
ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ (Art Director) เพื่อให้ได้บรรยากาศสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอ
7. ฝ่ายเขียนบท (Playwright) เป็นผู้ทำหน้าที่เขียนบทละคร สร้างโครงเรื่อง
คำพูดและเหตุการณ์ ผู้เขียนบทละครนับเป็นหัวใจสำคัญของการละคร ละครจะสนุกได้
รับผลดีเพียงใดอยู่ที่ผู้เขียนบทละครเป็นสำคัญ ผู้เขียนบทจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ชัดเจน เป้าหมายหลักคืออะไร ต้องการสื่ออะไรกับผู้ดู เช่น แนวคิด คติสอนใจ เป็นต้น
8. ฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า (Costume & Make up) ต้องรู้ว่าฉากใด
ผู้แสดงมีตัวละครกี่ตัว ใช้ชุดสีอะไรแบบไหน ส่วนเครื่องแต่งหน้าต้องเตรียมให้พร้อม และ
ควรมีความสามารถในการแต่งหน้าตัวละครได้สมจริง เช่น แต่งหน้าในบทของคนชรา
คนต่างชาติ คนที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
9. ฝ่ายนักแสดง (Actor and Actress) คือ ผู้ที่สวมบทบาทเป็นตัวละคร
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในบทละครมาสู่ผู้ชม
10. ฝ่ายธุรการ (House Manager) เเละผู้ช่วยฝ่ายธุรการ เป็นฝ่ายจัดการ
ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของโรงละคร จัดสถานที่แสดง    
11. ฝ่ายเหรัญญิก เเละผู้ช่วยเหรัญญิก ทำหน้าที่ดูเเลเเผนการใช้จ่ายในการ
ทำละคร ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณของเเต่ละฝ่าย เเละการระดม
ทุน รวมทั้งการสรุปรายได้จากสปอนเซอร์
12. ฝ่ายพัสดุ ทำหน้าที่ดูเเลการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เเละสรรหา/ ติดต่อ
ประสานงานในการยืมเครื่องมือเครื่องใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เเต่ละฝ่าย
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13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เเละนันทนาการ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เเละประสาน
งานร่วมกับฝ่ายออกเเเบบศิลป์
14. ฝ่ายสวัสดิการ ดูเเลปากท้องของทีมงานในการจัดหาอาหาร เเละเครื่องดื่ม
อีกทั้งดูเเลสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่ เเละสุขภาพเเก่ทุกฝ่าย ทั้งก่อน ระหว่าง เเละ
หลังการเเสดงเสร็จสิ้น รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมด้านการปฐมพยาบาล หรืออำนวยความ
สะดวกอื่นๆ ให้เเก่ทีมงาน เเละผู้เข้าชม
15. ฝ่ายสถานที่ ทำหน้าที่กำกับ เเละดูเเลการใช้พื้นที่เเละสถานที่สำหรับเเต่ละ
ฝ่ายในการดำเนินงาน ระหว่างการซักซ้อม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้ห้องเพื่อการซ้อมใหญ่ รวมทั้งการขออนุญาต เเละจัดเตรียมสถานที่เเละพื้นที่ใน
วันงานเเสดงละคร
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กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เกม เลขอันตราย
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูออกคำสั่งให้ผู้เข้าร่วมทุกคนยืนล้อมวงกลมแล้วอธิบายว่า
2. ให้ทุกคนช่วยกันพูดนับจำนวนตัวเลข  จากหมายเลข 1 ต่อเนื่องไปให้ได้
มากที่สุด โดยที่ผู้นับเลขที่นับลงท้ายด้วยเลข 5 และ 10 ให้ใช้การ “ตบมือ”
แทนการออกเสียงนับว่า “ห้า” (5 15 25  35 ) และผู้ที่นับลงท้ายด้วยเลข
10 (10  20 30 40 ) ก็เช่นเดียวกัน ให้ใช้การ “ตบมือ” แทนการออกเสียง
นับว่า “สิบ”
3. ถ้าใครนับช้า นับผิด ให้เริ่มต้นนับ 1 ใหม่

เคล็ดลับความสนุก

สามารถเพิ่มตัวเลขอันตรายได้ตามชอบใจ  เช่น  เลข 3-5-7 ให้เป็นตัวเลขที่
งด ออกเสียง แต่ต้อง “ตบมือ” แทน
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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 พลังแห่งความดี อนุเคราะห์โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
วีดิทัศน์ ตอน แบตแมน อนุเคราะห์โดย บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
วีดิทัศน์ ตอน ต้านคอร์รัปชัน อนุเคราะห์โดย ศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
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นายคณิศร ทับทิม
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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