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กล่าวนำา

เดก็และเยาวชน ถอืเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณค่าย่ิงของประเทศ เพราะ

เดก็และเยาวชนในวันนีจ้ะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในวนัหน้า การให้การศกึษาแก่เด็ก

และเยาวชนจงึมคีวามส�าคัญต่อการก�าหนดทศิทางของสังคมในอนาคต ดังนัน้ 

จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

จรยิธรรมในจติใจ เพ่ือให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคีณุภาพสร้างสรรค์สงัคมทีด่ ีมี

ความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมคีรแูละโรงเรยีนท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

ความรู้และปลกูฝังความดีตัง้แต่วัยเยาว์

การจัดท�าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�านึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า 

เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะ 

ได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูก

ฝังค่านิยมและจิตส�านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นใน 

ความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ 

การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท

ผมมีความหวังว่า ด้วยความพยายามเช่นนี้จะมีผลให้สังคมของ 

กรงุเทพมหานครเป็นสังคมทีมี่ความยัง่ยืนและก้าวหน้า เป็นเมอืงทีน่่าอยู ่ผู้คน

มีความสุขและมีจิตส�านึกแห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทกุท่านทีร่่วมมือกนัสร้างสรรค์เพ่ือกรงุเทพมหานครของเราทกุคน

 หม่อมราชวงศ์สุขมุพนัธุ ์บรพิตัร

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร



ปราการต้านการทจุริต ก็คอืจริยธรรมและคณุธรรมประจ�าใจ

อนัน้ีเป็นเร่ืองของอปุนสัิย เป็นเร่ืองของการอบรม

การท่ีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพือ่นฝงู และผู้ใหญ่ในสังคม

ท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

อดตีนายกรัฐมนตรี

ประธานมูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย



จดหมายถึงคุณคร ู

คุณครูที่รักคะ

ดฉินัมคีวามยนิดยีิง่ที่ได้มีโอกาสฝากข้อคดิถงึคณุครผููซ้ึง่อยู่ในวชิาชพี

เดียวกับดิฉัน  ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน  

“เรอืจ้าง” ท่ีหมดความส�าคัญส�าหรบัผู้โดยสารเมือ่เขาได้ข้ามถงึฝ่ังแล้ว แต่

ดฉินัเชือ่เสมอว่าความสุขทีแ่ท้จริงของคร ูคอื การได้มีโอกาสกระตุน้ให้ผู้เรยีน 

ได้เปิดมุมมองใหม่ และได้น�าเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียนไปขบคิด 

ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็น 

ธรรมชาติ

โดยเฉพาะในภาวะปัจจบุนันี ้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนกัเรยีนได้เสรมิ

สร้างความแขง็แรงและมัน่คงทางด้านระบบความคิด และค่านยิมทีจ่ะเกือ้เสรมิ

ให้เขาเป็นคนทีด่มีคีณุธรรมและจรยิธรรม ดังเสมอืนการได้รบัการฉดีวคัซนีเพ่ือ

ป้องกันโรคร้ายของการโกงกนิและเอาเปรยีบสงัคม หวงัว่าคุณครจูะได้ใช้คูมื่อ 

เป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลักของหลักสูตรได้

อย่างสนกุสนานและสร้างสรรค์นะคะ

จุร ีวจิิตรวาทการ

ประธานศนูย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์

เลขาธิการมลูนิธอิงค์กรเพือ่ความโปร่งใสในประเทศไทย
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สาระของหลักสูตร 
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นหลกัสตูรพเิศษทีใ่ช้ในโรงเรยีนเพือ่หล่อหลอม 

กล่อมเกลาให้เด็กเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่คีณุภาพ สามารถคิดวเิคราะห์ได้อย่าง

มีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม 

รักความดี รักความถูกต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

บ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลกัสูตรนีจึ้งเปรยีบเสมอืนการฉดีวคัซนีเพ่ือ

สร้างภมูคุ้ิมกัน ทีจ่ะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทจุรติคอร์รปัชันและการเอา

เปรยีบสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของผู้เรียนให้รู ้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  อย่างสันตบินพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

• เพื่อสร้างจิตส�านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

 รู้จักจ�าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น 

  ภมูคุ้ิมกนัต่อปัญหาทจุริตคอร์รัปชนั

• เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย ์

  สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่าง 

  รบัผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง

• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ ไขปัญหา 

  ของผู้เรียนให้คิดเป็นและปฏบัิตอิย่างถกูต้อง กล้าหาญ และมคีณุธรรม

สาระของหลักสูตร

คณะผูจ้ดัท�าหลกัสูตรได้ด�าเนนิการวเิคราะห์คณุค่าความด ีหรอืค่านยิม 

หลกั (Core Values) ของสังคมทีม่คีวามสุจรติและเป็นธรรม โดยใช้กระบวน 

การประชมุกลุม่ย่อยและระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุจิากหลากหลาย
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อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน 

ทุกระดับ ซึ่งได้สรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณค่าความดีที่ส�าคัญต่อสังคม

ส่วนรวม ประกอบด้วย

• ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

        คือ การยึดมัน่ในความสัตย์จรงิและสิง่ทีถ่กูต้องดงีาม รู้จักแยกแยะถกูผิด 

  ปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ืน่โดยชอบ ไม่คดโกง

• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

           คือ การมีจิตส�านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค�านึงถึงสังคมส่วนรวม  

      มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองในการกระท�าใด ๆ  เพือ่ไม่ให้เกดิผลเสยีหาย 

     ต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผล 

  ประโยชน์ส่วนรวม

• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)

       คอื การปฏบิตัต่ิอผูอ่ื้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัอย่างมเีหตผุล โดย 

  ไม่เลอืกปฏิบัตต่ิอเพศ เชือ้ชาต ิชนช้ัน สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  

   มคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)

                        คือ การมจีติส�านึกในบทบาทและหน้าทีข่องตวัเองและปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ 

        เคารพกฎเกณฑ์กตกิา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�าได้เสมอ หากมกีาร 

  กระท�าผดิกพ็ร้อมทีจ่ะยอมรับและแก้ไข

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) 

    คอื การด�าเนนิชวีติโดยยดึหลกัความพอประมาณ ซือ่ตรง ไม่ละโมบโลภมาก 

  รู้จกัยับย้ังช่ังใจ และไม่เอาเปรยีบหรอืเบยีดเบยีนตนเองและผู้อืน่

คุณค่าความดีเหล่านีเ้ป็นสาระของหลักสตูร “โตไปไม่โกง” ทีค่ณะผู้จัด

ท�าหลกัสูตรได้น�ามาเป็นเนือ้หาส�าคญัในการถ่ายทอดผ่านบทเรยีนต่าง ๆ ซ่ึง

คุณค่าความดี 5 ประการดังกล่าวต่างมีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกัน 

และกนั เสมอืนเป็นการวางเสาหลกัหลาย ๆ ต้นเพือ่เป็นรากฐานให้เดก็ ๆ มี

จติส�านกึทีม่ั่นคงในความสุจริตเทีย่งธรรม รงัเกียจการคดโกง และเหน็แก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน



22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสตูร “โตไปไม่โกง” 

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ครอบคลุมคุณค่า 

ความดีท้ัง 5 ประการซ่ึงเป็นสาระส�าคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทกุ

ระดับ แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู ้

ของนักเรียน ซึ่งคุณค่าในแต่ละเรื่องต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตาม

ลักษณะการใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออก

มาเป็นคุณค่าเด่ียวในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เท่านัน้ ตลอดจนนกัเรยีนจะได้ลงมือ

ปฏบัิตเิพ่ือการตอกย�า้คุณค่าความดีอกีด้วย นอกจากนัน้ นกัเรยีนจะได้เรยีน

รูพ้ฤตกิรรม “โกง” ทีเ่กดิขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ

และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิรรมดงักล่าวต่อ

ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สึกทางจิตใจ การรู้คิดโดยใช้ความ

สามารถในการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม รวมทัง้การสร้างทักษะในการรบัมอืต่อ

สถานการณ์ทีม่คีวามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้

• เห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตใน

ระดับปัจเจกบุคคลที่จะด�ารงตนด้วยคุณค่า

ความดี 5 ประการ ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

• สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง

จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม

จริยธรรม

• เข้าใจถึงความส�าคัญในการสร้างพลังร่วม

เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง

ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ

พัฒนาประเทศในระดับโลก

• สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิด

คุณค่าความดี 5 ประการ

• คุณค่าและความหมายของชีวิตและความ

สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมในการ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่

• อุดมคติของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

และสันติสุข  

• ลักษณะและผลกระทบของการทุจริต

คอร์รัปชันกับการพัฒนาประเทศในระดับ

โลก

• แนวทาง/วิธีการการป้องกันปัญหาทุจริต

คอร์รัปชันและการสร้างสรรค์สังคมด้วย

คุณค่าความดี 5 ประการ

คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ออกแบบ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับครูผูส้อน ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความด ี5 ประการ ได้แก่ บทเรยีนเรือ่ง “ชวีติ 

 ทีมี่คุณค่า” และบทเรียนเร่ือง “จิตสาธารณะ”

2. ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

3. โครงการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครือ่งมอืใน 

 การเรียนรู้ ได้แก่ การรณรงค์ ศลิปะเพือ่สงัคม โซเชยีลมเีดยี

4. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์ส้ัน 

 “โตไปไม่โกง” เร่ือง “ผู้ตดัสิน”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี 
5 ประการ

แนวคิด 

เรียนรู้คุณค่าความดีท้ัง 5 ประการทีอ่ยู่ในสาระของหลักสตูร ได้แก่ 

ความซือ่สัตย์สุจริต การมจีติสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระท�า

อย่างรับผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 

สาระการเรียนรู้

• คุณค่าและความหมายของชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ 

 สังคมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

• อุดมคติของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและสันติสุข

การใช้ชวีติอย่างมคุีณค่าและมคีวามหมาย อย่างมเีกยีรตแิละสมศกัดิ ์

ศรแีห่งความเป็นมนษุย์คือการด�ารงตนตามหลักคณุค่าความดี 5 ประการ ที ่

จะท�าให้สังคมน่าอยู่ ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรม สร้างความเชื่อ 

มั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน อุดมคติของการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ จะต้องม ี

“จติสาธารณะ” หรือ “Greater Good” คอื การค�านงึถึงและลงมอืกระท�า 

เพื่อส่วนรวม ด้วยความระลึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีพื้นท่ี

ใหญ่กว่า พร้อมทีจ่ะเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หากมีโอกาสดกีว่าก็

ควรแบ่งปันแก่ผูท้ีด้่อยโอกาส เพ่ือสร้างสงัคมท่ีน่าอยูร่่วมกนั และรบัผิดชอบ

ในการกระท�าของตนเองด้วยเพือ่ไม่สร้างความเสยีหายและเกิดผลกระทบต่อ

ส่วนรวม 

สาระของหลักสูตร

• ความซื่อสัตย์สุจริต 

• การมีจิตสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
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จุดประสงค์

1. สร้างความตระหนกัในความส�าคญัของการมีคณุค่าความด ี5 ประการและ 

 การใช้ชวิีตร่วมกันของคนในสังคม

2. เข้าใจอุดมคติในการสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและสนัตสิขุ

3. พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรม

ตัวชี้วัด

1. เหน็คุณค่าและความหมายของชีวติในระดบัปัจเจกบคุคลทีจ่ะด�ารงตนด้วย 

  คุณค่า 5 ประการ และใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ 

  ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

  คุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถลงมอืปฏบัิตเิพ่ือถ่ายทอดแนวคดิคณุค่าความด ี5 ประการ

การประเมินผล

1. ประเมนิจากการเขียนบันทกึความรูสึ้กหลังการด�าเนนิกจิกรรมของนกัเรยีน 

2. ประเมนิจากความร่วมมอืในการลงมอืปฏบัิตติามแนวทางของแต่ละกจิกรรม  

โครงสร้างกิจกรรม

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความด ี5 ประการ ประกอบด้วย 2 บท

เรยีน ได้แก่ บทเรียนเร่ือง “ชีวิตทีม่คีณุค่า” และบทเรยีนเรือ่ง “จิตสาธารณะ” 

โดยแต่ละบทเรียนประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ ดังนี้  

บทเรียนที ่1 ยดือก บทเรียนที ่2 ใครว่าเชย

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

คุณค่ามนุษย์

เกียรติยศและศักดิ์ศรี

วัดใจ

มันไม่แฟร์

เงินไม่ใช่พระเจ้า

ดูจิต

สร้างเรื่องลิฟท์

แสดงในลิฟท์

จิตสาธารณะ

เลียนแบบจิต กฤษณา

Just Do It

บอกต่อ

หนังสือพิมพ์อิ่มใจ
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บทเรียนเรื่อง 
“ชีวิตที่มีคุณค่า”

แนวคิด

คณุค่าของชวีติคอือะไร อะไรทีเ่ราเรียกว่าชวีติทีดี่ การมชีือ่เสียง เกยีรตยิศ 

เงนิทองเท่านัน้หรอื แม้ว่าสิง่เหล่านีจ้ะท�าให้ชวีติของเราดีขึน้ แต่กลับไม่สามารถ 

ท�าให้ชวิีตของเรามีค่า มคีวามหมายได้เลย เป็นเพยีงคณุค่าลวงทีเ่ราสร้างข้ึน 

คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิตเกิดจากการท�าตนให้มีประโยชน์มี

คณุค่าต่อผูอ่ื้นและตนเอง

สาระการเรียนรู้

คณุค่าและความหมายของชวีติในระดับปัจเจกบุคคลทีจ่ะด�ารงตนด้วย

คณุค่าความดี 5 ประการ เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสงัคม การใช้

ชวีติเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และเหน็แก่ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ รวมทัง้ฝึกฝนการวเิคราะห์และให้เหตผุลเชิงจรยิธรรม

ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจอดุมคติของการอยู่ร่วมกนั

อย่างเป็นธรรมและสันตสุิข

สาระของหลักสูตร

• ความซ่ือสัตย์สุจริต

• การมีจติสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
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จุดประสงค์   

1. นกัเรยีนเหน็ความส�าคัญของการมคุีณค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวีติ 

 ร่วมกัน ของคนในสังคม

2. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�าให้สังคมและบุคคล 

 สามารถสร้างคุณค่าความดี 5 ประการ

โครงสร้างกิจกรรม    

กจิกรรมที ่1 “จากครรภ์มารดาถึงเชงิตะกอน”   

กจิกรรมที ่2 “คุณค่ามนษุย์”     

กจิกรรมที ่3 “เกยีรตยิศและศักด์ิศร”ี    

กจิกรรมที ่4 “วัดใจ”      

กจิกรรมที ่5 “มนัไม่แฟร์”      

กจิกรรมที ่6 “เงนิไม่ใช่พระเจ้า”     

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครูศึกษารายละเอียดของบทเรียน “ชีวติทีม่คุีณค่า” และอ่านบทความเร่ือง  

 “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏทิินแห่งความหวงั” บทประพนัธ์ “เป็นมนุษย์หรอื 

 เป็นคน” และบทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง” รวมทัง้เตรยีมวดีทัิศน์ เรือ่ง 

 การเปลีย่นแปลงของชวีติ เพือ่ใช้เป็นสือ่ประกอบบทเรยีน ฝึกร้องเพลง “เกดิ 

 มาพ่ึงกนั” 

2. ครูเตรียมความพร้อมนกัเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม  

 ให้ตัง้ชือ่กลุม่และคิดท่าทางทีเ่ป็นสญัลักษณ์ประจ�ากลุ่ม
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กิจกรรมที่ 1 
“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจความหมายของการมีชวีติทีดี่และมคีณุค่า

2. นกัเรียนตระหนักถึงการท�าความดีเพือ่ตนเองและเพือ่ส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครถูามนกัเรยีนว่า “ชวีติทีดี่เป็นอย่างไร” แล้วสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

2. ให้นักเรยีนอ่าน      “คณุภาพชวีติและความหวงั จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน” 

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แล้วอภิปรายในประเดน็ต่อไปนี้

• ในทัศนะผู้เขียนเห็นว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร

• องค์ประกอบของชีวิตที่ดีกว่ามีอะไรบ้าง  

• นักเรียนเห็นด้วยในประเด็นใด อภิปรายและให้เหตุผล

• เงื่อนไขต่อการมีชีวิตที่ดีคืออะไร 

3. ครยูกตวัอย่างความพยายามเพ่ือชีวติทีด่กีว่าของบคุคลต่อไปน้ี 

• มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ในอดีตกว่าหกสิบปีมาแล้วในประเทศ 

 สหรัฐอเมริกา คนผิวด�าถูกรังเกียจเดียดฉันท์ กีดกันไม่ให้รับสิทธิต่าง ๆ  

 เช่น ไม่ให้เรียนรวมกับคนผิวขาว ไม่ให้นั่งบนรถเมล์ ถ้าคนผิวขาวมา 

 ต้องลุกขึ้นให้คนผิวขาวนั่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่ง 

 ที่ถูกต้อง จึงต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมในฐานะที่เป็นพลเมือง 

 ของประเทศเช่นเดียวกัน      

• ขบวนการนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หลังจาก 

 ที่ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการมาอย่างยาวนาน  

 ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นกติกากลาง ประชาชนไม่มีสิทธิในการแสดงความ 

 คิดเห็น ใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลกลับถูกจับกุมคุมขัง  

 จนในทีส่ดุขบวนการนกัศกึษาประชาชนได้ลกุขึน้รวมพลงัถามหาความ 

 ถูกต้อง
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• ป้าหมอ พ.ญ. ดร.เคลียวพันธุ์ สูรพันธุ์ นอกจากท�างานประจ�าแล้ว 

 ป้าหมอได้ก่อตัง้มลูนธิิชัยพฤกษ์ดูแลเล้ียงดเูด็กก�าพร้าหลายสบิชวีติ โดย 

 ได้ให้โอกาสและความรักแก่เด็ก ๆ  อย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้เด็กบางคน 

 สามารถรับผิดชอบตนเองได้        

• นิค ผู้ ไม่ยอมแพ้ ผู้พิการแขนขาตั้งแต่ก�าเนิดแต่ไม่ท้อถอย ใช้ชีวิต 

 อย่างมีคุณค่า เรียนจบ ปัจจุบันท�าหน้าที่บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ 

 ให้นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  

4. ครถูามว่าจดุร่วมหรอืความเหมอืนของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านีคื้ออะไร  

สื่อการเรียนรู้ 

บทความ “คุณภาพแห่งชีวิตปฏทิินแห่งความหวงั”

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ 

ตอบค�าถาม สามารถสะท้อนมุมมองชวีติท่ีดจีากตวัอย่างได้ และรบัรูเ้กีย่วกับ

อดุมคตขิองการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นธรรมและสันตสิขุ  

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ผูเ้ขยีน : ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ 

เม่ือผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รบัประทานอาหารทีม่ี

คณุประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่และบรกิารอนัดี ในเร่ืองสวสัดิภาพของ

แม่และเด็ก 

ผมไม่ต้องการมพ่ีีน้องมาก อย่างทีพ่่อแม่ผมมีอยู ่และแม่จะต้องไม่มลีกูถีนั่ก

พ่อกบัแม่จะแต่งงานกนัถูกกฎหมาย หรอืธรรมเนยีมประเพณหีรือไม่ 

ไม่ส�าคญั แต่ส�าคัญท่ีพ่อกบัแม่ต้องอยูด้่วยกนัอย่างสงบสขุ ท�าความอบอุน่ให้

ผมและพ่ีน้อง

ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึง่ร่างกายและสมองของผมก�าลัง

เตบิโตในระยะทีส่�าคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกบัตัวผมได้รบัประทานอาหารที่

เป็นคุณประโยชน์

ผมต้องการไปโรงเรียน พ่ีสาวผมหรอืน้องสาวกต้็องการไปโรงเรยีนจะ

ได้มคีวามรู้หากนิได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชวิีต ถ้าผมมสีตปัิญญาเรยีนช้ัน

สงู ๆ ข้ึนไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรอืจน จะอยู่ในเมือง

หรอืชนบทแร้นแค้น

เม่ือออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชพีทีมี่ความหมาย ท�าให้

ได้รบัความพอใจว่าตนได้ท�างานเป็นประโยชน์แก่สงัคม

บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่หรือ

ประทุษร้ายกัน

ประเทศของผมควรจะมีความสมัพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็นประโยชน์ 

กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั้ง

โลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรบัเงินทนุจากต่างประเทศ มาใช้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม
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ผมต้องการให้ชาตขิองผม ได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอนั

เป็นธรรม

ในฐานะทีผ่มเป็นชาวนาชาวไร่ ผมกอ็ยากมีทีดิ่นของผมพอสมควรส�าหรบั 

ท�ามาหากนิ มีช่องทางได้กูยื้มเงนิมาขยายงาน มีโอกาสรูว้ธิที�ากนิแบบใหม่ ๆ 

มตีลาดดี และขายสินค้าได้ราคายุตธิรรม

ในฐานะทีผ่มเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมหุ้ีนส่วนมีส่วนในโรงงาน บรษิัท  

ห้าง ร้าน ที่ผมท�าอยู่

ในฐานะทีผ่มเป็นมนุษย์ ผมกต้็องการอ่านหนังสือพิมพ์ หรอืหนงัสืออ่ืน ๆ  

ทีไ่ม่แพงนกั จะฟังวิทยุ ดูโทรทศัน์กไ็ด้ โดยไม่ต้องรบกวนจากการโฆษณามากนัก

ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกัน

โรคแก่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องอย่างดี 

เจบ็ป่วยเมือ่ใดหาหมอหาพยาบาลได้สะดวก

ผมจ�าเป็นต้องมเีวลาว่าง ส�าหรบัเพลดิเพลนิกบัครอบครวั มสีวนสาธารณะ 

ทีเ่ขยีวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและชมศลิปะ วรรณคด ี นาฎศลิป์ ดนตรี 

วฒันธรรมต่าง ๆ เท่ียวงานวัด งานลอยกระทง งานนกัขตัฤกษ์ งานกศุล 

อะไรได้พอสมควร

ผมต้องการอากาศบริสุทธ์ิ ส�าหรับหายใจ น�า้บรสิทุธิส์�าหรบัดืม่

เร่ืองอะไรทีผ่มท�าเองไม่ได้หรอืได้แต่ไม่ด ีผมกจ็ะขอร่วมมอืกับเพือ่นฝูง

ในรปูของสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึง่กันและกนั

เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษี

อากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
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ผมต้องการโอกาสทีจ่ะมีส่วนร่วมในสงัคมรอบตวั ผมต้องการมส่ีวนใน

การวนิจิฉยัโชคชะตาทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของชาติ

เมียผมกต้็องการโอกาสต่าง ๆ เช่นเดยีวกบัผม และเราสองคนควรจะ 

ได้รบัความรู้ และวิธีการวางแผนครอบครวั

เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม 

ซึ่งผมได้จ่ายบ�ารุงตลอดมา

เม่ือจะตาย กข็ออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คอื ตายในสงคราม

ทีค่นอืน่ก่อให้เกดิขึน้ ตายในสงครามการเมอืง ตายเพราะอบุตัเิหตรุถยนต์ 

ตายเพราะน�า้หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ

เมือ่ตายแล้ว ยงัมทีรพัย์สมบัตเิหลืออยู่เกบ็ไว้ให้เมียผมพอใช้ในชวีติของ

เธอ ถ้าลกูยงัเลก็อยูก่เ็ก็บไว้เลีย้งให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนัน้รฐับาลควร

เกบ็ไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบ�ารงุชวีติของคนอ่ืน ๆ บ้าง

ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอืน่จะได้มทีีด่นิอาศยัและท�ากนิ และ

อย่าท�าพธีิรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป

น่ีแหละคือ ความหมายแห่งชวิีต นีแ่หละคือการพฒันาท่ีจะควรให้เกดิข้ึน 

เพือ่ประโยชน์ของทกุคน

สดุท้ายนี ้ขอขอบพระคณุท่านทัง้หลายทีอุ่ตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอความสุข 

สวสัดี และสันตสุิขจงเป็นของท่านทัง้หลาย และพระท่านกล่าวไว้ดงันี ้ เก่ียว

กบัความสวัสดี

“เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอืน่ใดของสตัว์ทัง้หลาย นอกจากปัญญา 

เครือ่งตรัสรู้ ความเพียรความส�าเร็จอนิทรีย์ และความเสยีสละ”

ทีม่า : ป๋วย อึง๊ภากรณ์. คุณภาพแห่งชวีติ ปฏิทนิแห่งความหวงั จากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอน 
(e-book จาก openbase.in.th)
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กิจกรรมที่ 2 
“คุณค่ามนุษย์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนเห็นชีวิตทีม่คุีณค่าแห่งความเป็นมนษุย์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครูถามนกัเรียนว่า “มนษุย์กับสตัว์แตกต่างกนัอย่างไร”  ให้นกัเรยีนแสดง 

 ความคิดเห็น

2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดเหตุผลว่าเหตุใดเวลาที่คนเราประณามคนอื่นหรือ 

 พูดจาหยาบคายจึงใช้ค�าด่าที่เป็นสัตว์ หรือเปรียบเปรยว่ามีการกระท�า 

 เสมอืนสัตว์

3. ครูชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อสัตว์ แต่ก็เป็นการสะท้อน 

 มุมมองของมนุษย์ที่เห็นว่าเผ่าพันธุ์ของตนมีความแตกต่างจากสัตว์โดย 

 เฉพาะความสามารถในการควบคุมตนเอง การใช้สติและปัญญา แล้ว 

 อภปิรายความหมายของค�าว่า “มนุษย์” ในประเดน็ความด ีความงาม และ 

 ความจริง

4. ให้อ่านกลอน “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” โดยพทุธทาสภกิขุ และอภิปรายใน 

 ประเด็นคุณค่าของมนษุย์อยู่ที่ไหน  

“เป็นมนษุย์เป็นได้เพราะใจสงู เหมอืนหนึง่ยงูมีดทีีแ่ววขน

ถ้าใจต�า่เป็นได้แต่เพียงคน   ย่อมเสยีททีีต่นได้เกดิมา

ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ  ถ้ามีครบควรเรียกมนสุสา

เพราะท�าถูกพูดถูกทกุเวลา  เปรมปรดีาคนืวนัสขุสันต์จรงิ

ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า ใครมีเข้าควรเรยีกว่าผีสงิ

เพราะพูดผดิท�าผดิจติประวงิ  แต่ในสิง่น�าตัวกล้ัวอบาย

คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก  จงรบียกใจตนรบีขวนขวาย

ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตวัตาย   กส็มหมายทีเ่กดิมาอย่าเชอืนเอย”

5. ยกตวัอย่างชวิีตท่ีมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นชีวติทีม่ลัีกษณะเช่นไร
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สื่อการเรียนรู้

บทประพันธ์ “เป็นมนษุย์หรือเป็นคน”

การประเมินผล

สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ

ค�าถาม      สามารถรับรู้ความแตกต่างของการเป็นมนษุย์เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตัว์ 

ชนดิอืน่ ๆ

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3 
“เกียรติยศและศักดิ์ศรี”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจคุณค่าความดีในฐานะทีเ่ป็นเกยีรติยศและศกัด์ิศรขีองมนษุย์

2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ชวิีตอยูร่่วมกันในสงัคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครเูล่าถงึวงจรชวีติของมนษุย์ทกุคนทีเ่ริม่จากเกดิมชีวีติและลงท้ายต้องเสยี 

 ชวิีตทุกคน วงจรธรรมชาติของชีวติทุกคนต้องผ่านการเป็นทารก เดก็ วยัรุ่น  

 วยัผู้ใหญ่ วัยชรา แล้วให้นกัเรียนดูวดีทิศัน์ เรือ่ง การเปล่ียนแปลงของชวีติ 

2. ครูให้ข้อมลูว่าปัจจบัุนอายุขยัเฉล่ียของคนไทยเท่ากบั 70 ปี นักเรยีนคิดว่า 

 เมือ่ถงึล�าดับขัน้สดุท้ายในชวีติ นกัเรยีนอยากเหน็คนทียั่งมชีวีติอยูจ่ดจ�าหรือ 

 กล่าวถึงตวัเราเม่ือตายไปแล้วอย่างไร 

3. ถามนักเรียนว่าบุคคลประเภทใดและมีลักษณะเช่นไรที่แม้เสียชีวิตไปแล้ว 

 แต่ผูค้นยังนบัถือและให้เกียรตอิย่างสูง ยกตวัอย่าง 

4. ให้นกัเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปน้ี

“พฤษภกาสร  อกีกญุชรอนัปลดปลง

โททนต์เสน่งคง  ส�าคัญหมายในกายมี

นรชาตวิางวาย  มลายส้ินทัง้อนิทรี

สถิตท่ัวแต่ชัว่ดี  ประดบัไว้ในโลกา

ความดีกป็รากฏ  กติยิศฤาชา

ความชัว่กน็นิทา  ทรุยศยนิขจร”

คัดจากบทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง” พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหา 

   สมณเจ้า กรมพระปรมานชุติชิโนรส

5. นักเรียนมีความเข้าใจบทประพันธ์ดงักล่าวเช่นไร 

ค�าอธิบาย

พฤษภ แปลว่า     ววั

กาสร แปลว่า    ควาย
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กญุชร แปลว่า    ช้าง

โท แปลว่า     สอง

ทนต์ แปลว่า    ฟัน

เสน่ง แปลว่า    เขาสตัว์

นรชาต ิ แปลว่า    มนษุย์

อินทรีย์ แปลว่า    ร่างกาย

เมือ่รวมความหมายจากค�าแปลแล้วจะได้ความหมายทีเ่ป็นข้อคดิในการ 

  ด�ารงชวีติอย่างมคีณุค่าว่า ววั ควาย และช้าง เมือ่ตายลงแล้วกยั็งมฟัีน และ 

  เขา (อาจจะรวมความถึง งา ด้วย) ท้ังสองข้างเหลืออยูเ่ป็นประโยชน์ 

  แต่มนุษย์เมือ่ตายจากไป ทุกส่ิงในร่างกายก็สญูสลายไปพร้อม ๆ  กนั คงเหลอื 

  กเ็พยีงแค่ความดีความช่ัวเท่าน้ันท่ียงัคงปรากฏอยู่ในโลก

6. สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ส�าคัญของมนุษย์ม ี

 อะไรบ้าง แล้วร่วมกนัร้องเพลง “เกิดมาพึง่กัน”

สื่อการเรียนรู้ 

1. วดีทัิศน์ เร่ือง การเปลีย่นแปลงของชวีติ

2. บทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง”

การประเมินผล

สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ 

ค�าถาม สามารถระลกึถึงข้อจ�ากดัของอายมุนษุย์และความส�าคญัของการใช้

ชวีติอย่างมคุีณค่า 

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน
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ถ้าคุณท�าถกูต้อง

ยดึความถกูต้อง

คณุจะเผชญิหน้ากบัใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกลุ

ประธานมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด
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กิจกรรมที่ 4  
“วัดใจ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเห็นความส�าคัญของการมีคณุค่าความด ี5 ประการกบัการใช้ชวิีต 

 ร่วมกนั

2. นกัเรยีนเรียนรู้สภาพแวดล้อมทีท่�าให้บคุคลมคีณุค่าความดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครกู�าหนดโจทย์สถานการณ์ต่อไปน้ี โดยแบ่งนกัเรยีนเป็นสองกลุ่ม

กลุ่มท่ีหนึง่

“กดเงนิทีตู่เ้อทเีอ็มของธนาคารแห่งหน่ึง แล้วมเีงนิออกมาเกนิจ�านวนท่ีต้องการ” 

กลุ่มท่ีสอง

“ไปซ้ือของจากแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึง่ แล้วแม่ค้าทอนเงนิเกิน”

2. ครถูามว่าในสถานการณ์ดังกล่าว นักเรยีนจะรูส้กึอย่างไร โดยแสดงความ 

 รูส้กึ ออกมาทางสีหน้าและขอสามค�าทีส่ะท้อนความรู้สกึนัน้ และให้นกัเรียน 

 อภปิรายว่าจะตดัสินใจท�าอย่างไรต่อไปในสถานการณ์เช่นนัน้

3. หากเปลีย่นเหตุการณ์เป็นการท�าหน้าทีดู่แลเงนิของส่วนรวม โดยสมมตว่ิา 

 มีบุคคลคณะหนึ่งท�าหน้าที่ตัดสินใจใช้เงินที่เก็บจากคนไทยทุกคนคนละ  

 1 บาท รวมท้ังหมดประมาณหกสิบแปดล้านบาท นกัเรยีนคาดหวงัว่าคณะ 

 บคุคลนีต้้องมีวิธีใช้เงนิอย่างไรเพ่ือให้ทกุคนได้รบัความพอใจสูงสดุ ต่อมา 

 ปรากฏว่า มเีงนิดอกเบ้ียรายรับพิเศษเกดิขึน้มาในบัญช ีนกัเรยีนคาดหวังว่า 

 คณะบุคคลดังกล่าว ควรท�าอย่างไรต่อเงนิจ�านวนนี้ 

4. ครเูล่าเร่ืองต่อไปนี้ 

• “ในวนัจนัทร์ทีจ่ะถงึนีเ้ป็นการสอบเกบ็คะแนนครัง้ส�าคัญในวชิาหนึง่ของ 

 โรงเรียน แต่ปรากฏว่านักเรียนสองคนได้ชักชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัด 

 อย่างสนุกสนานและกลับมาในคืนวันอาทิตย์จึงไม่สามารถเตรียม 

 ตัวอ่านหนังสือสอบได้ทันเวลา นักเรียนคนหนึ่งจึงออกความเห็นว่า 

 ให้บอกครูว่ารถประสบอุบัติเหตุขณะเดินทาง ท�าให้กลับมาสอบไม่ทัน 
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 และขอสอบใหม่ เมื่อแจ้งครูแล้วนักเรียนทั้งสองคนได้รับอนุญาตให ้

 เข้าสอบภายหลัง โดยมีข้อสอบสองข้อ ข้อหนึ่งเป็นโจทย์ในวิชาเรียน  

 และอีกข้อหนึ่งให้นักเรียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ”  

5. นักเรียนคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงักล่าว นักเรยีนคดิว่านกัเรียนและครูใน 

 เร่ืองท่ีเล่าให้ความส�าคัญแก่เหตกุารณ์ใด 

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ 

 ค�าถาม

2. สามารถระบุเงือ่นไขทีจ่ะท�าให้บคุคลปฏบิตัตินอย่างสอดคล้องตามคณุค่า 

 ความดี ให้เหตผุลเชงิจริยธรรมในสถานการณ์ท่ีต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5 
“มันไม่แฟร์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนตระหนกัถึงความส�าคัญของการปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมและผลกระทบ 

 จากความไม่เป็นธรรม

2. นกัเรยีนระบุเง่ือนไขสภาพแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครถูามนกัเรียนว่าเคยประสบเหตกุารณ์ทีรู้่สกึว่า “ไม่เป็นธรรม” หรอื “มนั 

 ไม่แฟร์” หรือไม่ อย่างไร เหตกุารณ์นัน้เกดิข้ึนกบันักเรยีนโดยตรงหรอืไม่ ม ี

 คนอ่ืนในเหตกุารณ์หรือไม่ นักเรียนและคนอืน่ ๆ  มปีฏิกริยิาต่อเหตกุารณ์ที ่

 เกดิข้ึนอย่างไร นกัเรียนมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างไร

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้ 

• นักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกได้ท�าประตูให้ทีม 

 ของตนเองและน�าทีมไปสู่ชัยชนะ แม้ปรากฏว่าเขาได้ประตูจากการท�า 

 แฮนด์บอล เพราะกรรมการไม่ได้ชี้ว่าเขาท�าผิดกติกา 

• นักปั่นจักรยานคนหนึ่งชนะในการแข่งขันระดับโลกทุกครั้ง จนเมื่อเขา 

 ออกจากวงการ จึงได้มีผู้มาเปิดเผยว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด์ก่อนการ 

 แข่งขันทุกครั้ง

• มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเยี่ยมด้านวิชาการ 

 ได้รับนักศึกษาคนหนึ่งเข้าเรียนโดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

 เหมือนนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะผู้ปกครองของนักศึกษาคนนั้นบริจาค 

 ห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่มหาวิทยาลัย

• แม่คนหนึ่งตัดสินใจขโมยนมในห้างสรรพสินค้าเพราะลูกหิวมากและ 

 ถูกต�ารวจจับ



41

• นักการเมืองคนหนึ่งตั้งใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินของตนเองด้วยการใช ้

 ชื่อคนรับใช้เป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทน  ทั้งที่กฎหมายก�าหนดว่าต้อง 

 เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน เขาชี้แจงว่าเป็นความบกพร่องที่ไม ่

 ได้ตั้งใจ     

โดยแต่ละกลุม่อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น 

• นักเรียนคิดว่าผู้ที่มีพฤติกรรมข้างต้นมีความคิดอย่างไรจึงกระท�าเช่น 

 นั้น เหตุใดจึงมีพฤติกรรมดังกล่าว 

• นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมหรือไม่ สังคมควรให้การ 

 ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

• นักเรียนมีทางออกอื่น ๆ ในแต่ละเหตุการณ์หรือไม่ อย่างไร   

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ

ค�าถาม ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยสามารถ 

วเิคราะห์ถึงความไม่เป็นธรรมและผลกระทบทีเ่กดิขึน้

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6 
“เงินไม่ใช่พระเจ้า”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเห็นความส�าคัญของการมีคณุค่าความดี

2. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�าให้สังคมและบุคคล 

 สามารถสร้างคุณค่าความดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครูสมมติเหตุการณ์ต่อไปนี้ นักเรียนได้รับเงินจ�านวน 10 ล้านบาทจาก 

 ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม โดยผู้ให้บอกแก่นักเรียนว่าขอให้ใช้เงินให้ ได ้

 ประโยชน์สูงสุด  ให้นกัเรียนคิดว่าจะจัดการกบัเงนิจ�านวนดังกล่าวอย่างไร  

 แล้วสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเหน็  

2. นกัเรียนคิดว่ามีอะไรในโลกนีท้ีเ่งนิไม่อาจซือ้ได้บ้าง (ทัง้นี ้นกัเรยีนอาจตอบ 

 ได้หลากหลาย เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ  มติรภาพ ความรกั ความ 

 ผกูพนั ฯลฯ) อภิปรายว่าท�าไมส่ิงเหล่านีจึ้งไม่สามารถซือ้ได้

3. นกัเรียนคิดว่าส่ิงต่อไปนีค้วรเป็นส่ิงทีซ่ือ้ได้ด้วยเงินหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

• การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

• การซื้อสิทธิ์ขายเสียง

• การซื้อขายอวัยวะ

• การยกเว้นความผิดในกระบวนการยุติธรรม

• การคัดเลือกนักกีฬา

• การให้ความช่วยเหลือหลังจากการประสบภัยพิบัติ
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สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ 

 ค�าถาม

2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ 

 สังคมและบุคคลสามารถสร้างคณุค่าความดี

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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บทเรียนเรื่อง 
“จิตสาธารณะ”

แนวคิด

“จิตสาธารณะ” เป็นแนวคิดหนึ่งที่ต้องการให้คนตระหนักถึงการท�า

ดีเพื่อส่วนรวม และรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น ต้องการปลูกฝังให้คนในสังคม

เป็นคนที่ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิดถึงส่วนรวม และช่วยปกป้องผล

ประโยชน์ของส่วนรวม   

สาระการเรียนรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจิตสาธารณะหรือ Greater Good 

คดิและท�าเพ่ือส่วนรวม พร้อมทีจ่ะเสียสละเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม และรบั

ผิดชอบในการกระท�าใด ๆ ของตนเองเพื่อไม่สร้างความเสียหายและเกิด

ผลกระทบต่อส่วนรวม นกัเรียนจะได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการมจิีต

สาธารณะผ่านส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สัน้ หนังสอื กรณี

ศึกษา เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนจะได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติโครงการ 

“จติสาธารณะ” ด้วยตนเอง 

สาระของหลักสูตร

• การมีจติสาธารณะ

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ
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จุดประสงค์   

1. นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองราวเกีย่วกับ”จิตสาธารณะ” หรือ “Greater Good”  

 การท�าเพ่ือส่วนรวม พร้อมทีจ่ะเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และรบั 

 ผดิชอบในการกระท�าของตนเอง

2. นกัเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการมจิีตสาธารณะผ่านสือ่การ 

 เรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สัน้ หนังสอื กรณีศกึษา เป็นต้น

3. นักเรียนจะได้สร้างสรรค์และลงมอืปฏบิตัิโครงการ “Greater Good” ด้วย 

 ตนเอง เข้าใจถึงความส�าคัญในการสร้างพลังร่วมเพือ่การเปล่ียนแปลงทาง 

 สังคม 

โครงสร้างกิจกรรม

กจิกรรมที ่1 “ดู...จติ”      

กจิกรรมที ่2 “สร้างเร่ืองลฟิท์”     

กจิกรรมที ่3 “แสดงในลิฟท์”     

กจิกรรมที ่4 “จติสาธารณะ”     

กจิกรรมที ่5 “เลยีนแบบจิต กฤษณา”    

กจิกรรมที ่6 “Just Do It”     

กจิกรรมที ่7 “บอกต่อ”     

กจิกรรมที ่8 “หนงัสือพิมพ์อิม่ใจ”  

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครศูกึษารายละเอยีดของบทเรยีน “จิตสาธารณะ” และอ่านหนงัสือประกอบ 

 การสอนเร่ือง Journey of a Golden Heart เภสชักรยปิซ ี รวมท้ังศกึษา 

 ส่ือวีดิทศัน์เร่ือง “ลฟิท์” เพ่ือใช้เป็นสือ่ประกอบบทเรยีน

2. ครูเตรียมความพร้อมนกัเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม  

 ให้ตัง้ชือ่กลุม่และคิดท่าทางทีเ่ป็นสญัลักษณ์ประจ�ากลุ่ม
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กิจกรรมที่ 1 
“ดู...จิต”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรยีนเข้าใจปัญหาการใช้ของสาธารณะร่วมกนัทีเ่กดิจากการขาดจติสาธารณะ

2. นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการมจิีตสาธารณะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ลิฟท์ว่า 

 นักเรียนมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้ลิฟท์อย่างไรบ้าง เช่น  

 เหตกุารณ์ทีป่ระทบัใจ เหตกุารณ์ทีร่ะทึกใจ เหตกุารณ์ไม่พอใจ เป็นต้น พร้อม 

 อธบิายถงึเหตกุารณ์ดงักล่าวว่าส่งผลต่อความรูสึ้กของนกัเรยีนอย่างไรบ้าง

2. ครชูวนนกัเรียนดูส่ือวีดิทศัน์เร่ือง “ลิฟท์” 

3. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม

4. ครใูห้นกัเรียนเขยีนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยอธบิายเป็นเหตกุารณ์ 3 ช่อง ว่า 

 จดุเร่ิมคืออะไร จดุขดัแย้งคืออะไร และจุดสิน้สุดคอือะไร รวมทัง้ให้นกัเรยีน 

 คดิว่าตวัละครแต่ละตวัมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างท้ังเรือ่งทีด่แีละไม่ดี

5. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

6. ครใูห้โจทย์แก่นักเรียนแต่ละกลุม่ให้ส�ารวจการใช้ลิฟท์ในสถานทีต่่าง ๆ  เช่น  

 ห้างสรรพสินค้า บริษัท โรงพยาบาล โรงเรยีน เป็นต้น ว่ามเีหตกุารณ์อะไร 

 ทีน่่าสนใจบ้าง เช่น การแย่งขึน้-ลงลิฟท์ การใช้เสยีงดังในลิฟท์ การกดลิฟท์ 

 ชัน้เดียวเป็นต้น แล้วกลบัมาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็กัน

สื่อการเรียนรู้ 

สือ่วีดทัิศน์เร่ือง “ลฟิท์”

การประเมินผล

1. จากการตอบค�าถามและการแลกเปล่ียนความคิดเหน็

2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานกลุ่ม โดยระบุปัญหาและ 

 ผลกระทบของการใช้ลฟิท์ที่ไม่เหมาะสมทีมี่ต่อตนเองและส่วนรวม

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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“ให้เดก็ของเรารูค้วามหมายของ

ค�าว่ามเีกียรติ ....เกยีรติทีแ่ท้จรงิคือ

เกียรตทิีรู้่อยูกั่บตัวว่าได้กระท�าดีถกูต้อง

มคีณุค่าควรแก่การยกย่อง

แล้วก็ภาคภมูิใจในตวัเอง ....

ด้วยการสามารถยกมอืไหว้ตนเอง ...

ถ้ายกมอืไหว้ตวัเองได้ มนัก็ไม่มเีร่ืองทจุรติ...”

พุทธทาสภกิขุ สวนโมกขพลาราม

 “คณุธรรมของครู”
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กิจกรรมที่ 2 
“สร้างเรื่องลิฟท์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจสาระของหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” 

2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอเรื่องการส�ารวจลิฟท์ กลุ่มละ 3 – 5 นาท ี

 พร้อมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกบัสิง่ท่ีนกัเรยีนได้น�าเสนอ

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและ 

 ประสบการณ์ในการส�ารวจลฟิท์ในสถานท่ีต่าง  ๆ    มาสร้างเป็นเรือ่งใหม่ เรยีก 

 ว่า บทละครส้ันสะท้อนใจผ่านการใช้ลิฟท์ โดยต้องสอดแทรกคณุค่าความดี 

 5 ประการของหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” โดยมคีวามยาวของเรือ่งไม่เกนิ 5  

 นาที (การสอดแทรกสาระ 5 ประการ เช่น การแย่งกันใช้ลิฟท์ การส่งเสยีง 

 ดงัในลฟิท์ การกดลฟิท์ชัน้เดียว การใช้ลิฟท์โดยสารขนของ เป็นต้น)

3. ครูอธิบายคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  

 แก่นกัเรียนเพ่ือเพ่ิมเตมิความรู้ความเข้าใจในสาระของหลักสตูรมากขึน้

4. ให้นกัเรียนเขยีนและซ้อมบทละครสัน้ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการส�ารวจการใช้ลิฟท์มีความสอดคล้องกับ 

 สาระ 5 ประการของหลกัสูตร “โตไปไม่โกง”

2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยอธบิายการใช้ 

 ลฟิท์ทีส่อดคล้องกบัสาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3 
“แสดงในลิฟท์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนได้แสดงละครส้ันสะท้อนคุณค่าความดขีองหลักสตูร “โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูปรึกษาหารือกบันกัเรียนเกีย่วกบัการแสดงละครสัน้ว่า นกัเรียนมคีวาม 

 พร้อมมากน้อยเพยีงไร มปัีญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และสถานทีก่ารแสดงควร 

 เป็นท่ีไหน เพราะเหตใุด เช่น แสดงให้น้องดูเพือ่เป็นคตสิอนใจน้อง ๆ  หรือที ่

 โรงอาหาร ทีห่น้าเสาธง เป็นต้น

2. ครกูระตุน้ความรูส้กึอยากรูอ้ยากเหน็ในการชมการแสดงของนกัเรยีนแต่ละ 

 กลุม่โดยอาจจะมีการประกวดหรอืให้คะแนนเพ่ือเพิม่สีสนัในการแสดง

3. ถ้านกัเรียนมีความพร้อมกส็ามารถเริม่การแสดงได้

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนกัเรยีนจากการแสดงละครสัน้ท่ีสามารถสะท้อนสาระ

ของหลักสูตร

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4 
“จิตสาธารณะ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั “จิตสาธารณะ” 

2. นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารมจีติสาธารณะจากบุคคลตวัอย่าง รวมทัง้ผลของการม ี

 จติสาธารณะและการขาดจติสาธารณะท่ีมต่ีอตนเองและส่วนรวม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครชูวนนกัเรยีนสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกบัค�า “จิตสาธารณะ”  

 คอือะไร หมายถึงอะไรบ้าง 

2. ครูอธิบายความหมายของค�าว่า จิตสาธารณะ ว่าหมายถึงการมีจิตส�านึก 

 เพือ่ส่วนรวม มคีวามตระหนกัรูแ้ละค�านึงถึงสังคมส่วนรวม มคีวามรบัผิด 

 ชอบต่อตวัเองในการกระท�าใด ๆ  เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม 

 และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 

 ส่วนรวม เช่น ร่วมดูแลสงัคม รบัผิดชอบส่วนรวม เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 เอือ้เฟ้ือ เมตตา มีน�า้ใจ ไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น

3. ครใูห้นกัเรยีนยกตวัอย่างของคนทีม่จิีตสาธารณะและคนที่ไม่มจิีตสาธารณะ 

 เป็นอย่างไรบ้าง และจะส่งผลต่อตนเองและผู้อืน่อย่างไร

4. ครยูกตวัอย่างบคุคลทีม่จีติสาธารณะอย่างแรงกล้าในการท�าความดเีพือ่ผู้ 

 อืน่ เช่น ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ เภสัชกรหญิงทีอ่ทุศิตนเพือ่ผู้ป่วยตดิเช้ือเอช 

 ไอวหีรือเอดส์ทัง้ในประเทศไทยและในทวปีแอฟริกาตลอดระยะ 9 ปีเตม็ (ดู 

 เรือ่งย่อ)

เรื่องย่อ : หนังสือ Journey of a Golden Heart เภสัชกรยิปซี

เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่อุทิศตนเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

ทัง้ในประเทศไทยและในทวีปแอฟริกาตลอดระยะ 9 ปีเต็ม ต้องฝ่าฟันอปุสรรค

ต่าง ๆ นานปัการเพ่ือต้องการช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตยา 

ในทวีปแอฟริกาตามค�ามั่นสัญญาที่เคยให้ ไว ้แก่องค์การอนามัยโลก 
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เพราะถูกปลกูฝังมาว่า “คนเราต้องรกัษาค�าพดู” และอกีส่ิงหนึง่ท่ีสะท้อนถึง

การได้รับการปลกูฝังจากคุณยาย คอื “เราต้องรูจั้กแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อืน่ 

ถ้าเรามีโอกาส ในโลกนียั้งมีคนจนคนด้อยโอกาสอยูเ่ยอะ หากวนัใดลูกอยู่

ในสถานะทีจ่ะช่วยเขาได้ อย่าปล่อยให้โอกาสนัน้สูญเสยีไป” จนกลายมาเป็น 

“เภสัชกรยิปซี” ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรไทยรางวัลแม็กไซไซ สาขา

บรกิารสาธารณะประจ�าปี พ.ศ.2552 ผู้ได้ต่อสู้เพือ่ให้ผู้ป่วยเชือ้เอดส์ได้เข้าถงึ

ยาต้านไวรัสในราคาถูกหรือสิทธิเหนอืสทิธบัิตร รวมทัง้การผลิตยาสตูรผสม 

ทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า คอ็กเทล และการเดินทางไปช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การผลิตยาในทวีปแอฟริกาทีซ่ึ่งทรุกนัดาร ไร้ความหวงัและเต็มไปด้วยภยนัตราย  

แต่ก็ได้สู้ด้วยความหวังทีว่่า มนุษย์ทกุคนเกดิมามสีทิธท่ีิจะอยูห่รอืมีชวีติรอด 

5. ครูแบ่งบทต่าง ๆ ในหนงัสือ Journey of a Golden Heart เภสัชกรยปิซี ให้ 

 นกัเรียนแต่ละกลุม่อ่าน พร้อมสรปุย่อใจความส�าคญั 5 – 10 บรรทดั และ 

 เลอืกข้อความทีป่ระทบัใจ 2 – 3 ข้อความ พร้อมให้เหตผุลประกอบ

6. นักเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ครูเลือกข้อความบางข้อความทีป่ระทบัใจ แล้วให้นกัเรยีนแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นกนั ยกตวัอย่างเช่น 

• “...ฉันชอบฟังคุณยายสั่งสอน เล่านิทานให้ฟัง โดยเฉพาะประโยคที่ว่า  

 เราต้องรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเรามีโอกาส ในโลกนี้ยังม ี

 คนจนคนด้อยโอกาสอยู่เยอะ หากวันใดลูกอยู่ในสถานะที่จะช่วยเขาได ้

 อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นสูญเสียไป” นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อ 

 ข้อความนีแ้ละถ้านกัเรยีนมีโอกาสช่วยเหลือนกัเรยีนอยากจะช่วยเหลือ 

 อะไรบ้าง เพราะเหตุใด

• “ในชีวิตของฉันไม่มีอะไรจะส�าคัญไปกว่าค�ามั่นสัญญา เมื่อมองไม่เห็น 

 ว่าโครงการนี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์การ 

 เภสัชกรรมไปยังประเทศแอฟรกิา ...ฉันกข็อลาออกจากต�าแหน่ง  ผูอ้�านวยการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา...เพ่ือจะได้ ไปช่วยเหลือทวีปแอฟริกาอย่าง 

 เตม็ตวั” นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอย่างไรต่อข้อความนี ้ ถ้าเป็นนกัเรยีนจะท�า 

 อย่างไรและนักเรียนคิดว่าคนที่อยู่ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการแต่ยอมละ 

 ทิ้งต�าแหน่งและเงินทองเพื่อคนในทวีปแอฟริกาเป็นคนอย่างไร  

 ถ้าเป็นนักเรียนจะท�าเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
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• “สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประเทศที่ร�่ารวยทรัพยากรที่สุด แต ่

 ยากจนรายได้ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก” นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 

 ต่อข้อความนี้ ถ้าเป็นประเทศที่นักเรียนอยู่ 

• “ความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผู้ปกครองบ้าน 

 เมืองก�าลังเสวยสุขกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่เคยกระจายไปถึงคนยากจน ซึ่ง 

 เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเลย” นักเรยีนมคีวามรู้สกึอย่างไรต่อข้อความนี ้

 ถ้าเป็นประเทศทีน่กัเรียนอยู่ นกัเรียนจะท�าอะไรได้บ้าง 

สื่อการเรียนรู้

หนงัสือเร่ือง Journey of Golden Heart เภสชักรยปิซี

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ 

 ค�าถาม

2. ประเมนิผลงานนกัเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยสามารถอธบิาย 

 ผลของการมีจิตสาธารณะและการขาดจิตสาธารณะที่มีต ่อตนเอง 

 และส่วนรวม

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน



53

ดาบทีด่.ี..ต้องมีฝัก

ความสามารถท่ีด.ี..

ต้องมีจรยิธรรม

พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริเมธ)ี
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กิจกรรมที่ 5 
“เลียนแบบจิต กฤษณา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ในการด�าเนนิโครงการจิตสาธารณะ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครถูามนกัเรียนว่า ดร.กฤษณา ไกรสนิธุ ์ได้ท�าอะไรบ้าง เหตใุดท่านจึงต้อง 

 ท�าเช่นนั้นและท่านเป็นคนมีจิตใจอย่างไรถึงได้ท�าเช่นนั้น และถามตัว 

 นกัเรียนเองได้ท�าอะไรเพ่ือสังคมบ้าง

2. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน

3. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นความคิดเหน็ว่าถ้านกัเรยีนจะเลยีนแบบการมี 

 จติสาธารณะแบบ ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ นักเรยีนต้องการท�าอะไร เพราะ 

 เหตใุด โดยเป็นส่ิงทีก่ลุ่มนกัเรียนสามารถปฏบิตัิได้จรงิ และเป็นประโยชน์ 

 ต่อโรงเรียน ชมุชน และสังคม อาจจะยกตวัอย่างโครงการทีด่ ี เช่น 

 โครงการทาสีโรงเรียนใหม่ โครงการช่วยน้องสอนการบ้าน โครงการชมุชน 

 น่าอยู ่โครงการรกัน้อง อย่ารงัแกน้อง โครงการศิลปะเพ่ือเด็กยากไร้เป็นต้น

4. ให้นกัเรียนเขยีนโครงการจติสาธารณะ กลุ่มละ   1  โครงการ โดยเป็นโครงการ 

 ทีส่ามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้  -

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยพจิารณา

จากความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจของโครงการ

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6 
“Just Do It”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนท�าความดีเพ่ือส่วนรวม เพือ่ชมุชน และเพือ่สังคม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูปรึกษาหารือกับนักเรียนถึงความเป็นไปได้ที่จะด�าเนินโครงการจิต 

 สาธารณะว่าจะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ นกัเรยีนมคีวามพร้อมมากน้อยเพยีงไร 

2. ให้นกัเรยีนวางแผนการท�างาน แล้วลงมือปฏิบัต ิ และรายงานผลในคาบต่อไป

3. เมือ่ลงมอืปฏบิตัแิล้ว ครใูห้แต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏบัิต ิและถามนกัเรยีน 

 ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ ได้แก้ไขปัญหาอย่างไร 

4. ครอูธบิายว่าการทีน่กัเรยีนแต่ละกลุม่ได้ลงมอืปฏบิติัโครงการจติสาธารณะเอง  

 นกัเรียนจะได้เรียนรู้การท�าเพ่ือผู้อืน่ ท�าเพือ่ชมุชนและสงัคม ให้นกัเรยีนเขยีน 

 ความประทบัใจและสรปุย่อการด�าเนนิโครงการจิตสาธารณะมา 5 -10 บรรทดั 

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการลงปฏบิตัิโครงการจิตสาธารณะ 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการลงมอืปฏบิตัิโครงการจิตสาธารณะ

เวลาเรียน 

2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 7 
“บอกต่อ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนสามารถถ่ายทอดการท�าความดเีพ่ือส่วนรวมสูส่าธารณชน

2. นกัเรียนสามารถเป็นแบบอย่างทีดี่ให้แก่นักเรยีนรุ่นต่อไป

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่เรยีบเรยีงเร่ืองราวต่าง ๆ  เกีย่วกบัการปฏิบัตโิครงการ 

 จติสาธารณะให้มคีวามเหมาะสมในการน�าไปเล่าเรือ่ง โดยอาจอยู่ในรปูแบบ 

 สร้างสรรค์แนวใดก็ได้ เช่น จัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ รายการ 

 สมัภาษณ์ แต่งเพลง แต่งบทกวี มวิสิกวดิีโอ โฆษณาเล่าเรือ่ง ฯลฯ 

2. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่ทดลองน�าเสนอก่อนปฏบิตัจิริง 

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม โดยสามารถ 

ถ่ายทอดเร่ืองราวการท�าความดีเพ่ือส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 8 
“หนังสือพิมพ์อิ่มใจ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนสามารถถ่ายทอดการท�าความดเีพ่ือส่วนรวมสูส่าธารณชน

2. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรยีนรุ่นต่อไป

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูชวนให้นักเรียนคิดถึงการน�าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช ้

 ลฟิท์ ประสบการณ์ใช้ลฟิท์ เร่ืองราวของ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ์ การท�า 

 โครงการจติสาธารณะ มาสร้างเป็นหนงัสือพมิพ์ 1 ฉบบัของห้องเรยีนซึง่จะ 

 เป็นต้นแบบให้รุ่นน้องได้เรียนรู้

2. ครูให้นักเรียนออกแบบรูปแบบหนังสือพิมพ์โดยใช้แนวทางหรือองค ์

 ประกอบแบบหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์ เช่น การพาดหัวใหญ่  

 การพาดหัวรอง บทบรรณาธิการ ข่าวเหตุการณ์ คอลัมน์ความคิด  

 บทสัมภาษณ์ และการ์ตนู เป็นต้น   

3. นกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าเรือ่งราวของกลุม่ตนเองมาเรยีบเรยีงวางแผนการผลติ 

 เป็นหนงัสือพิมพ์ 

4. ครูน�าหนงัสือพมิพ์แต่ละกลุม่มารวมกนัเพือ่เป็นโครงการต้นแบบในการท�า 

 กจิกรรมจติสาธารณะให้รุ่นน้องได้ศึกษาและเรียนรูต่้อไป

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากผลงานหนงัสอืพิมพ์ของกลุ่ม โดยสามารถ 

ถ่ายทอดเร่ืองราวการท�าความดีเพ่ือส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 

เวลาเรียน 

1-2 คาบเรียน
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ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

แนวคิด

การทจุริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาร้ายแรงทีก่ดักร่อนการพฒันาประเทศ  

ไม่เพยีงประเทศใดประเทศหนึง่ แต่แทรกซมึอยู่ในทกุประเทศท่ัวโลก เป็นปัญหา 

ทีท่กุคนต้องตระหนกัถึงท้ังในระดับประเทศและระดบัโลก

สาระการเรียนรู้

ลกัษณะและผลกระทบของการทจุรติคอร์รัปชนักบัการพฒันาประเทศ

ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก สาเหตุเชิงจริยธรรมที่ท�าให้เกิดปัญหา

ดังกล่าว และเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้แนวทางของคุณค่า 

ความดี 5 ประการ  

สาระของหลักสูตร

• ความซ่ือสัตย์สุจริต

• การมีจติสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพ่ือเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพ 

 ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชันกบัการพฒันาประเทศในระดบัโลก

2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริต 

 คอร์รัปชนั

3. เพื่อกระตุ้นความริเร่ิมในการแสวงหาแนวทาง/วิธีการป้องกันปัญหาการ 

 ทจุรติคอร์รัปชันอย่างสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัด

1. สามารถวเิคราะห์ และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมต่อปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั  

2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาการทุจริต 

 คอร์รปัชนักบัการพัฒนาประเทศในระดับโลก

การประเมินผล

1. ประเมนิผลจากการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และการน�าเสนอผลงาน

2. ประเมนิผลจากความเข้าใจถึงปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนักบัการพฒันาประเทศ 

 ในระดบัโลก

โครงสร้างกิจกรรม

กจิกรรมที ่1 “เร่ืองแค่น้ี ไม่เป็นไรหรอก”   

กจิกรรมที ่2 “ความเสียหายจากการทจุรติคอร์รปัชนั”  

กจิกรรมที ่3 “รหัสลบัคอร์รปัชนั 1”    

กจิกรรมที ่4 “รหัสลบัคอร์รปัชนั 2”    

กจิกรรมที ่5 “รหัสลบัคอร์รปัชนั 3”    

กจิกรรมที ่6 “ท�าไมจงึโกง”     

กจิกรรมที ่7 “Stolen Money”     

กจิกรรมที ่8 “โกงระดับโลก”    

ขั้นเตรียมความพร้อม

1. ครูศึกษารายละเอียดของบทเรียน “ถอดรหสัคอร์รปัชัน” และเตรยีมข้อมลู 

 เกีย่วกบัประเด็นการทุจริตคอร์รปัชนัจากนิตยสารอะเดย์ ฉบับที ่158 ข้อมลู 

 เกีย่วกบัดัชนีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั อ่านเอกสารเร่ือง “10 ผู้น�าโกง” และ 

 อ่านเรื่องสั้นเรื่อง “สายสร้อย” “ก�าแพงในสะพาน” และ “นางงาม 

 ธรรมชาต”ิ ในหนังสือรวมเร่ืองสัน้ชุด “รหสัลับคอร์รัปชนั”

2. ครเูตรยีมเอกสารข้อมลูและเรือ่งส้ันทัง้ 3 เรือ่ง เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรยีนการสอน 

3. ครเูตรยีมความพร้อมของนักเรยีนด้วยการแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มละ 6-10 คน 

 และ “ขอสามค�า” เกีย่วกบัการโกงหรอืการทุจรติคอร์รัปชนัจากแต่ละกลุ่ม 
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กิจกรรมที่ 1 
“เรื่องแค่นี้ ไม่เป็นไรหรอก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรม 

 จรยิธรรมซ่ึงท�าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนและเกดิปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั

2. นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีการสร้างสรรค์เพ่ือเปล่ียนแปลงความคิดที ่

 เป็นปัญหา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรยีน ยกตวัอย่างสิง่ทีเ่กดิขึน้แล้วมคีนจ�านวนหนึง่รู้สึกว่า “ไม่เป็นไร”  

 หรือ “ช่างมันเถอะ” โดยไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญหรือเป็นปัญหาที ่

 ต้องจดัการ ท้ังทีค่วามจรงิแล้วเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความถูกต้องทีต้่องได้ 

 รับการแก้ไข เช่น เหตุการณ์คนแซงคิวแล้วไม่พูดอะไร เมื่อขึ้นรถไฟฟ้า 

 แล้วยนืพิงเสาท�าให้ผู้โดยสารอ่ืนไม่สามารถจับเสาได้  

2. เลอืกตัวอย่างมาหนึง่เหตกุารณ์เพ่ือแสดงบทบาทสมมติ ก�าหนดโครงเรือ่ง 

 ว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน แล้วแสดงบทบาทสมมตหิน้าชัน้เรียนโดยมบีทพดูไม่ 

 เกนิ 3-5 ประโยค

3. สนทนาแลกเปล่ียนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผู้ที่มี 

 ความคิดแบบใด เป็นบุคคลลกัษณะใด 

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีเรื่องแค่นี้ ไม่เป็นไรหรอก กลุ่มละ 1 เรื่อง  

 (ดกูรณีไม่เป็นไร ในคอลัมน์ประเทศสบาย สบาย ในนิตยสารอะเดย์ ฉบบัท่ี  

 158 ) แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่อไปนี้ 

• นักเรียนรู้สึกต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่

• เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมควรกระท�าหรือไม่ เพราะเหตุใด

• เหตุใดผู้ที่มีพฤติกรรมตามเรื่องดังกล่าวประพฤติตนเช่นนั้น

• นักเรยีนมีทางออกอืน่ส�าหรบัตวัละครทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์หรือไม่ อย่างไร  
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5. ให้นกัเรยีนยกตวัอย่างค�าพดูหรอืความเห็นของคนทัว่ไป  ทีส่ะท้อนความคิดที ่

 ไม่ถกูต้องต่อการทจุรติคอร์รปัชนัและท�าให้การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รปัชนั 

 ไม่ประสบผลส�าเร็จ เช่น โกงได้บ้างถ้ามผีลงาน ใคร ๆ ก็โกงกันทัง้นัน้  

 (ดูตัวอย่างความเห็นอ่ืน ๆ ในนิตยสารอะเดย์ ฉบบัที ่158 )

6. ถ้าจะแก้ไขความคดิเหน็ดังกล่าวให้ถูกต้อง จะต้องเปล่ียนแปลงความคิดเห็น 

 ในแต่ละเร่ืองอย่างไร เช่น เป็นไปไม่ได้ท่ีโกงและมผีลงาน เพราะถ้าโกงแล้ว 

 ต้องเกดิความเสยีหาย หรอื ความโกงคือความชัว่  หรอื  การยอมให้ความโกง 

 คือการพ่ายแพ้ต่อความช่ัวร้าย เป็นต้น 

สื่อการเรียนรู้ 

นติยสาร a day Curruption Volume 14 Number 158

การประเมินผล

สงัเกตการแสดงความคดิเห็นและการตอบค�าถามของนกัเรยีนว่าเป็น

ไปในทศิทางท่ีสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั

เวลาเรียน  

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2 
“ความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชัน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันกับการ 

 พฒันาประเทศ

2. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมกบัปัญหาการทจุรติ 

 คอร์รัปชนั

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มระดมสมองเกี่ยวกับการโกงหรือการทุจริต 

 คอร์รัปชนัทีเ่คยรับรู้ แล้วน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

2. ครใูห้แต่ละกลุม่อ่านกรณีการทจุริตคอร์รปัชัน 1 เรือ่ง (ดกูรณกีารทจุรติ 

 คอร์รัปชนัจากเอกสารในซอง “ความเสยีหายจากคอร์รปัชนั” 

 นติยสารอะเดย์ ฉบับที ่158) 

3. ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัวเิคราะห์เกีย่วกบัการทจุรติคอร์รปัชนัในเรือ่งดงักล่าว 

 ในประเด็นต่อไปนี้ 

• กรณทีีเ่กดิขึน้สามารถก่อให้เกดิความเสียหายในเรือ่งใดบ้าง ส่งผลกระทบ 

 ต่อใคร ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครอบครัวหรือไม่  อย่างไร 

• วิเคราะห์ความคิดและลักษณะของผู้ท่ีกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันและ 

 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่วิเคราะห์ว่าเป็นบุคคลแบบใด

• หากนกัเรยีนมีโอกาสเผชญิหน้าผูท้ีก่ระท�าการทจุรติคอร์รปัชันและเครอื 

 ข่ายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะพูดว่าอย่างไร  

4. น�าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้เรียนและอภปิราย

5. ครสูรุปและยกตัวอย่างความเสียหายทีเ่กดิข้ึนจากการทจุรติคอร์รปัชนั (ด ู

 ตวัอย่างความเสียหาย ได้แก่ เสียเงนิ เสยีทรพัยากร เสยีโอกาส เสยีชือ่เสียง 

 เสยีสุขภาพ และเสียคนจากนติยสารอะเดย์ ฉบับที ่ 158) และช้ีประเดน็ 

 คณุค่าความดี 5 ประการทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติคอร์รปัชนั
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สื่อการเรียนรู้ 

นติยสาร a day Curruption Volume 14 Number 158

การประเมินผล

ประเมนิผลงานของนกัเรยีนจากการน�าเสนอทีบ่่งบอกความสามารถใน

การคดิวเิคราะห์และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมในกรณทีจุรติคอร์รปัชนัเรือ่งต่าง ๆ

เวลาเรียน  

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3 
“รหัสลับคอร์รัปชัน 1”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรยีนเข้าใจและตระหนกัถงึผลกระทบของการทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กดิข้ึน 

 ต่อชวิีตของปัจเจกบุคคลและสังคม

2. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์และให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมต่อปัญหาการทจุรติ 

 คอร์รัปชนั

3. นกัเรียนสามารถน�าเสนอทางออกในการแก้ปัญหาทจุริตคอร์รปัชัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่อ่านเร่ืองส้ัน “สายสร้อย” เขยีนโดย ชาต ิกอบจิตต ิ  ใน 

 หนงัสือรวมเร่ืองส้ัน “รหัสลบัคอร์รัปชนั” 

2. เมือ่อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่นกบันกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี

• นักเรียนมีความเห็นต่อการกระท�าของตัวละครต่อไปนี้ อย่างไร 

พิทยา

วัฒน์

แม่ของพทิยา

ครสูนิท 

• หากแก้ไขเหตกุารณ์ได้ ตวัละครในเรือ่งสัน้แต่ละคนสามารถมทีางเลือก 

 อื่นในชีวิตได้หรือไม่ ทางเลือกดังกล่าวคืออะไร 

• การเลอืกทางเลอืกใหม่จะท�าให้เหตกุารณ์เปล่ียนแปลงไปหรอืไม่ อย่างไร 

• หากครสูนทิยงัคงมพีฤตกิรรมเช่นเดิม นกัเรยีนคิดว่าจะเกดิอะไรขึน้ต่อไป

• หากนักเรียนทุกคนมีความคิดแบบพิทยาและวัฒน์ นักเรียนคิดว่าจะ 

 เกิดอะไรขึ้น     
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สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือรวมเร่ืองส้ัน ชดุ รหัสลบัคอร์รปัชนั

การประเมินผลและตัวชี้วัด

สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�าถามของนักเรียนใน

ลกัษณะทีเ่หน็ว่าการกระท�าทจุรติคอร์รปัชนัก่อให้เกดิความเดือดร้อนไม่เป็น

ธรรม รวมทัง้สามารถเช่ือมโยงคุณค่าความด ี5 ประการ กับพฤตกิรรมการ

ทจุริตคอร์รัปชันและน�าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์

เวลาเรียน  

1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4 
“รหัสลับคอร์รัปชัน 2”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรยีนเข้าใจและตระหนกัถงึผลกระทบของการทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กดิข้ึน 

 ต่อชวิีตของปัจเจกบุคคลและสังคม

2. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมกบัปัญหาการทจุรติ 

 คอร์รัปชนั

3. นกัเรียนสามารถน�าเสนอทางออกในการแก้ปัญหาทจุริตคอร์รปัชัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่อ่านเร่ืองส้ัน “ก�าแพงในสะพาน” เขยีนโดย เรวตัร์  

 พนัธุพิ์พัฒน์  ในหนงัสือรวมเร่ืองสัน้ “รหัสลับคอร์รัปชนั” 

2. เมือ่อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่นกบันกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี

• นักเรียนคิดว่าการสร้างสะพานเกิดขึ้นได้อย่างไร

• เหตุใดครอบครัวของสมหมายจึงประสบชะตากรรมดังกล่าว

• นักเรียนมีความเห็นต่อการกระท�าของตัวละครต่อไปนี้อย่างไร 

สมหมาย

เจริญ

ลกูชาย

ชาวบ้าน

ข้าราชการ

นกัการเมอืง

• หากสมหมายไม่ออกมาต่อสู้ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

• หากนกัเรียนสามารถเปล่ียนแปลงเหตกุารณ์หรอืตวัละครได้ นกัเรยีนจะ 

 แก้ไขเหตุการณ์ตอนไหน อย่างไร 

• การแก้ไขเหตกุารณ์ จะท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงในเน้ือเรือ่งอย่างไร 
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สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือรวมเร่ืองส้ัน ชดุ รหัสลบัคอร์รปัชนั

การประเมินผล

สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�าถามของนักเรียน

ในลักษณะที่เห็นว่าการกระท�าทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

ไม่เป็นธรรม รวมท้ังสามารถเชือ่มโยงคณุค่าความด ี5 ประการกบัพฤตกิรรม

การทุจริตคอร์รัปชนัและน�าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์

เวลาเรียน  

1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5 
“รหัสลับคอร์รัปชัน 3”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรยีนเข้าใจและตระหนกัถงึผลกระทบของพฤตกิรรมการโกงทีเ่กิดขึน้ต่อ 

 ชวีติของปัจเจกบุคคลและสังคม

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชงิจริยธรรมกบัพฤตกิรรมการโกง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่อ่านเร่ืองส้ัน “นางงามธรรมชาต”ิ เขียนโดย ปองวุฒิ  

 รจุริะชาคร  ในหนงัสือรวมเร่ืองส้ัน “รหสัลับคอร์รปัชัน” 

2. เมือ่อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่นกบันกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี

• ใครบ้างที่มีพฤติกรรมการโกงในเรื่องนี้และโกงอย่างไร

• เหตุผลแต่ละตัวละครแต่ละคนจึงคิดเช่นนั้น

• นักเรียนคิดว่า การโกงในการประกวดนางงามเป็นเรื่องธรรมดาและ 

 ไม่ได้ท�าให้ใครเดือดร้อน ตามที่ตัวละครคนหนึ่งกล่าวไว้จริงหรือไม ่

 เหตใุดนกัเรยีนจึงคิดเช่นนั้น

สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือรวมเร่ืองส้ัน ชดุ รหัสลบัคอร์รปัชนั

การประเมินผลและตัวชี้วัด

สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลของนักเรียน รวมทั้ง 

สามารถเชือ่มโยงคุณค่าความดี 5 ประการกับพฤตกิรรมการโกง 

เวลาเรียน  

1-2 คาบเรียน
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แมงโกง

บ้านเมอืงเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกดักร่อน

ให้เหน็ดกัีบริย�าทีต่�าบอน
สวมอาภรณ์อ�าพรางไม่ระคางเคอืง

ตราบทีย่งัเอาเงินขึน้เป็นใหญ่
มนัก็โกงกันไปได้ทกุเรือ่ง

ทัง้การงานการบ้านจนการเมอืง
กระท่ังเร่ืองเลอืกตัง้กย็งัโกง
ค�าประชาธปิไตยใช้แอบอ้าง

ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่างโผง
ต้ังตาช่ังตาเตง็มะเรง็มะโรง
แต่ล้วนต๊ะติง๊โหน่งโกงกนัไป

มนัโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่น
โกงจนเหมอืนไม่โกงก็โกงได้

กลายเป็นความถกูต้องของคนไทย
โกงกันเถดิโกงเข้าไว้จะได้ดี

นีคื่อความหายนะของประเทศ
เมอืงผีเปรตทเุรศสตัว์สดุบดัสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี

ร่วมต่อตเีหล่าแมลงพวกแมงโกง

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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กิจกรรมที่ 6  
“ท�าไมจึงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการโกงและการทุจริต 

 คอร์รัปชนัทีเ่กดิขึน้ต่อชวิีตของปัจเจกบคุคลและสงัคม

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับปัญหาการโกง 

 และการทจุริตคอร์รัปชนั

3. นักเรียนสามารถน�าเสนอทางออกในการแก้ปัญหาการโกงและการทุจริต 

 คอร์รัปชนั

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครถูามความคิดเหน็ของนกัเรยีนเก่ียวกบัสาเหตทุีท่�าให้การโกงยงัคงมอียู่ใน 

 สงัคมปัจจบัุนพร้อมให้เหตผุลสนบัสนนุความคดิของตน โดยวเิคราะห์จาก 

 เรือ่งส้ันที่ได้อ่านมาแล้ว 

• เรื่อง “สายสร้อย”

• เรื่อง “ก�าแพงในสะพาน

• เรื่อง “นางงามธรรมชาติ” 

2. จากเหตกุารณ์การโกงหรือการทจุริตคอร์รปัชนัทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัทีน่กัเรยีน 

 เคยรบัรู้ มสีาเหตทุีเ่หมือนหรือแตกต่างจากกรณีในเร่ืองสัน้ชุด “รหสัลับ 

 คอร์รัปชนั” หรือไม่ อย่างไร  

3. หากปล่อยให้มกีารโกงเกิดขึน้ ต่อไปจะเกดิอะไรขึน้บ้าง ให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม 

 แสดงความคดิเห็นและยกตัวอย่าง แล้วก�าหนดโครงเรือ่ง     ใคร     ท�าอะไร      ที่ไหน  

 เพือ่แสดงบทบาทสมมติ 

4. น�าเสนอบทบาทสมมตหิน้าชัน้เรียน



71

สื่อการเรียนรู้

หนงัสือรวมเร่ืองส้ัน ชดุ รหัสลบัคอร์รปัชนั

การประเมินผล

ประเมนิผลงานจากการแสดงบทบาทสมมติในลักษณะทีส่ามารถคาด

การณ์ถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

เวลาเรียน 

 1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 7 
“Stolen Money”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ 

 สภาพปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนักบัการพัฒนาประเทศในระดับโลก

2. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์และให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมต่อปัญหาการทจุรติ 

 คอร์รัปชนั

3. นักเรยีนมคีวามคดิริเริม่ในการแสวงหาแนวทาง/วธิกีารป้องกนัปัญหาการ 

 ทจุรติคอร์รัปชันอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน

2. ครอูธิบายกตกิาการเล่นเกม “Stolen Money” ดงันี้

• ตอบถูก 1 ค�าถาม รับ 100 คะแนน

• ตอบผิด 1 ค�าถาม หัก 50 คะแนน

• นักเรียนสามารถเปลี่ยนค�าถามได้ 1 ครั้ง และสามารถโยนค�าถามที่ไม ่

 สามารถตอบได้ให้กลุม่อ่ืนได้ 1 ครัง้ แต่ถ้ากลุ่มที่ได้รบัการโยนค�าถามมา 

 ตอบถูกจะได้รับเพิ่ม 100 คะแนน

3. ครเูร่ิมถามดังนี้ 

• ผูน้�าที่โกงประเทศ เขาโกงเงนิได้มากทีสุ่ดเท่าทีจั่บได้เป็นจ�านวนเงนิเท่าไร 

• ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใสมากหรือทุจริตน้อยที่สุดในโลก

• ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใสน้อยหรือทุจริตมากที่สุดในโลก

• ประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไร และมีคะแนนความโปร่งใสเท่าไร

• ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสมากที่สุด

• ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสน้อยที่สุด

• ผู้น�าที่ถูกจับคดีการทุจริตคอร์รัปชันมีใครบ้าง บอกมา 2 ชื่อ 
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• ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคะแนนความโปร่งใสมากกว่าหรือ 

 น้อยกว่าประเทศไทย

• ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใส 

 มากกว่ากัน

• ประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่่น ประเทศใดมคีะแนนความโปร่งใสมากกว่ากนั

4. ครูสรุปคะแนนการแข่งขนั 

5. ครอูธบิายถงึดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั ประจ�าปี    ค.ศ.     2013        ว่าคอือะไร มี 

 ความส�าคัญต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยอย่างไร 

6. ให้นกัเรียนสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ว่า ท�าไมประเทศไทยถงึอยู่ใน 

 อนัดบันี ้และนกัเรยีนจะช่วยท�าให้คะแนนของประเทศไทยดีขึน้ได้อย่างไร 

สื่อการเรียนรู้ 

ตารางการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันและแผนที่แสดงความ

รนุแรงของปัญหา ปี ค.ศ. 2013 

การประเมินผล

สังเกตพฤตกิรรมในการร่วมกจิกรรม การแสดงความคิดเหน็และการ

ตอบค�าถามของนักเรียน

เวลาเรียน  

1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 8 
“โกงระดับโลก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ 

 สภาพปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนักบัการพัฒนาประเทศในระดับโลก

2. นกัเรยีนสามารถวเิคราะห์และให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมต่อปัญหาการทจุรติ 

 คอร์รัปชนั

3. นกัเรียนคิดริเร่ิมในการแสวงหาแนวทาง/วิธกีารป้องกนั ปัญหาการทจุริต 

 คอร์รัปชนัอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูสดงผลการจดัอันดับภาพลกัษณ์คอร์รปัชนัประจ�าปี  ค.ศ.  2013 พร้อม 

 ทัง้แสดงแผนท่ีโลก เพ่ือให้นกัเรียนเหน็สภาพความรุนแรงเกีย่วกบัปัญหา 

 การทุจริตคอร์รัปชนั

2. ศึกษาและอภิปรายว่าอันดับของประเทศไทยเป็นอย่างไร ลักษณะของ 

 ประเทศทีอ่ยู่ในอนัดบัต้นและอนัดบัท้ายมลีกัษณะเหมอืนหรอืแตกต่างกนั 

 อย่างไร

3. ครยูกตวัอย่างผูน้�าในระดบัโลกทีม่พีฤตกิรรมทจุรติคอร์รปัชนั       (ดูเอกสาร 

 ประกอบการเรียนการสอน)

4. สนทนาแลกเปล่ียนในประเด็นต่อไปนี้

• เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรา 

• นกัเรยีนรูส้กึอย่างไรถ้าผูก้ระท�าผดิเป็นคนมอี�านาจ สามารถออกกฎหมาย 

 ให้ตนเองพ้นผิดหรือสามารถหลีกเลี่ยงการรับผิดได้ 

• นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได ้

 อย่างไร
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สื่อการเรียนรู้ 

บทความ เรือ่ง เปิดบนัทกึ Grand Corruption (1) : 10 ผู้น�า โคตรโกง โลกไม่ลืม

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและการ 

ตอบค�าถามของนักเรียน

เวลาเรียน  

1 คาบเรียน
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เปิดบันทึก Grand Corruption (1) : 10 ผู้นำาโคตรโกง โลกไม่ลืม

(http://thaipublica.org/investigations/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0

%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87/grand-corruption/)

4 ผูน้�าโกง ซูฮาร์โต-ฟูจิโมร-ิอะบาชา-ดูวาลิเยร์

มิถุนายน 2541

เพียง 1 สัปดาห์ หลังพิธีฝังศพ พลเอกซาน ีอะบาชา ผ่านพ้นไปอย่าง

เงยีบๆ และเรียบง่าย ปราศจากกองเกียรติยศใด ๆ  มาไว้อาลัยให้กบัอดตีผู้น�า 

เผดจ็การทหาร วัย 53 ปี ก่อนท่ีภรยิาหม้ายของอะบาซา จะเดนิทางไปยงั

ซาอดิุอาระเบีย ทางการไนจีเรีย ได้ส่ังอายดักระเป๋าเดนิทางลึกลับ 38 ใบ ณ 

สนามบินกาโน ซ่ึงภายในอัดแน่นไปด้วยเงนิสด

ไม่มีรายงานใดยืนยันว่า กระเป๋าเหล่านีเ้ป็นของใคร แต่นบัจากนัน้ 

กระบวนการไล่ล่าเงนิหลายพันล้านดอลลาร์ท่ีเชือ่กนัว่า ได้ถกูยกัยอกถ่ายเท

ไปยงับญัชีในต่างประเทศ โดยพลเอกอะบาชา สมยัยงัเรืองอ�านาจได้เริม่ต้น

ขึน้ทันที
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1 ปีต่อมา ทางการสวติเซอร์แลนด์ได้ส่ังอายัดเงนิในบัญชต่ีาง ๆ  ทีเ่ป็นของ 

อะบาชาตามค�าร้องขอของรฐับาลไนจีเรยี รวมเป็นมลูค่าทัง้ส้ิน 700 ล้านดอลลาร์ 

และต่อมาในปี 2548 ได้ท�าข้อตกลงส่งมอบเงนิจ�านวนดงักล่าว คนืแก่ไนจีเรีย

เพือ่น�าไปใช้จ่ายในโครงการสาธารณสขุและการศกึษา

700 ล้านดอลลาร์ ที่ไนจเีรียได้รับจากสวติเซอร์แลนด์เป็นเพยีงบางส่วน

ของเงนิ 2-5 พันล้านดอลลาร์ท่ีองค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาตปิระเมนิว่า 

อะบาชาได้ยักยอกเอาไปตลอด 5 ปี ขณะที่เขาด�ารงต�าแหน่งผู้น�าประเทศ 

หลงัจากยึดอ�านาจมาจากอิบราฮมิ บาบนักิดา ผู้น�ารฐับาลทหารคนก่อน ใน

ปี 2536

อะบาชาถือเป็นผู้น�าทีค่อร์รัปชนัเงนิหลวงไปมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 จาก 

10 ผูน้�าทีถู่กตราหน้าว่า ยักยอกเงนิของประเทศไปเป็นจ�านวนมากทีส่ดุใน

ประวัตศิาสตร์การคอร์รัปชนั

เงนิท่ีเขายักยอกไปมีสัดส่วนประมาณ 1.5 - 3.7 % ของมลูค่าผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (จดีีพี) เฉลีย่ 2.71 หม่ืนล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปี (2536-

2541) ทีอ่ะบาชาปกครองไนจเีรีย

นอกเหนือจากอะบาชาแล้ว อันดับหนึ่งของผู้น�าโคตรโกง คือ 

โมฮมัหมดั ซูฮาร์โต อดีตประธานาธบิดีของอนิโดนเีซยี ด้วยสถติกิารยกัยอก

เงนิประเทศไปมากถึง 1.5-3.5 หมืน่ล้านดอลลาร์หรอืคดิเป็น 0.6-1.3 % ของ

จดีพีีในช่วงเวลาทีเ่ขาปกครองประเทศ

ในยุคของซูอาร์โต มูลค่าจดีพีีของอนิโดนีเซยี โดยเฉล่ีย อยูท่ี ่ 8.66 

หมืน่ล้านดอลลาร์

ซูฮาร์โตก้าวข้ึนสู่อ�านาจในฐานะประธานาธบิด ี หลังจากก่อรฐัประหาร

ยดึอ�านาจในปี 2509 และได้ปกครองอนิโดนเีซยีมาอย่างยาวนานถงึ 32 ปี

ก่อนท่ีจะถูกพลังประชาชนโค่นอ�านาจลงในปี 2541 หลังจากนัน้ ซฮูาร์โตได้

เกบ็ตัวเงียบอยู่ที่คฤหาสน์ชานกรุงจาการ์ตามาโดยตลอดและเข้า ๆ ออก ๆ 

โรงพยาบาลเพ่ือรักษาอาการเส้นเลอืดในสมองอดุตนั 

ซฮูาร์โตปรากฏตวัครัง้สุดท้ายในงานวนัเกดิครบรอบ 86 ปีของตวัเขาเอง
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ในยคุทีซ่ฮูาร์โตเรอืงอ�านาจนัน้ มนีกัการเมอืงฝ่ายตรงข้ามถูกฆ่าตายร่วม 

ล้านคน แต่ปรากฏว่าทัง้ตวัซูฮาร์โตเอง และลูกน้องไม่เคยถกูน�าตวัมาด�าเนิน

คดีด้วยเรื่องนี้เลย รวมถึงเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของแผ่นดินไป 

เป็นมูลค่ามหาศาล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีใหม่มาบริหาร

อนิโดนเีซียถึง 4 คนแล้วก็ตาม เนือ่งจากทนายความของซฮูาร์โตได้ใช้อาการ

ป่วยหนักเป็นข้ออ้างช่วยให้ซูฮาร์โตไม่ต้องมาให้การในชัน้ศาลได้

ท่ีส�าคัญ ในช่วงทีซู่ฮาร์โตถูกน�าตวัเข้าโรงพยาบาลครัง้หลังสดุ ก็ได้ก่อ

ให้เกดิการถกเถยีงกนัอย่างหนกัในเรือ่งท่ีว่าสมควรจะยกฟ้องซฮูาร์โตทกุข้อ

กล่าวหาหรือไม่ ซ่ึงมีทัง้ผูท้ีเ่ห็นด้วยและไม่เหน็ด้วย ท�าให้ยงัตกลงกนัไม่ได้จน

กระท่ังซูฮาร์โตเสียชวิีตไปในทีสุ่ด

ถดัจากซูฮาร์โต ผู้น�าจอมโกงคนถดัมา คือ อดีตประธานาธบิดเีฟอร์ดนินั 

มาร์กอส ของฟิลิปปินส์ ยักยอกเงนิหลวงไปมากถึง 5,000  -  10,000 ล้าดอลลาร์ 

 

 

 

เงนิท่ีมาร์กอสยักยอกไปคิดเป็นสัดส่วน 1.5 - 4.5 % ของจีดพีฟิีลิปปินส์

ระหว่างปี 2515 - 2529 ซ่ึงมีมูลค่าเฉลีย่ 2.39 หมืน่ล้านดอลลาร์ต่อปี

มาร์กอสเป็นประธานาธิบดีคนที่ 10 ของฟิลิปปินส์ ชนะเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีอีกคร้ังเม่ือ 2512 กลายเป็นประธานาธบิด ี2 สมยัซ้อนคนแรก

ของชาวฟิลปิปินส์ครองอ�านาจตัง้แต่ 30 ธนัวาคม 2508 – 25 กมุภาพนัธ์ 

2529

ผูนำทางการเมือง

10 ผูนำโกง ที่คอรรัปชันมากที่สุดในโลก

1. โมฮัมเหม็ด ซูฮาโต ( 2500-2541 )

2. เฟอรดินัน มารกอส ( 2515-2529 )

3. โมบูตู เซเซ เซโก ( 2508-2540 )

4. ซานิ อาบาซา ( 2536 -2541 )

5. สโลโบดาน มิโลเซวิค ( 2532-2543 )

6. ฌอง-โคลด ดูวาลิเยร ( 2514-2529 )

7. อัลเบอรโต ฟูจิโมริ ( 2533-2543 )

8. บาฟโล ลาซาเรนโก ( 2539-2540 )

9. อารนอลโด อะเลอมาน ( 2540-2545 )

10. โจเซฟ เอสตราดา ( 2541-2544 )

ประเทศ

อินโดนีเซีย 15,000 - 35,000 86,600 0.60 %

1.50 %

1.80 %

1.50 %

0.70 %

1.70 %

0.10 %

0.20 %

0.60 %

0.04 %

1.30 %

4.50 %

1.80 %

3.70 %

0.70 %

4.50 %

0.10 %

0.40 %

0.60 %

0.04 %

23,900

8,800

27,100

12,700

1,200

44,500

46,700

3,400

77,600

5,000 - 10,000

2,000 - 5,000

5,000 

1,000 

300 - 800

600

114 - 200

100

70 - 80

ฟลิปปนส

ซาอีร

ไนจีเรีย

เซอรเบีย/ยูโกสลาเวีย

เฮติ

เปรู

ยูเครน

นิคารากัว

ฟลิปปนส

มูลคาสินทรัพยท่ียักยอกไป

หนวย : ลานดอลลาร ต่ำสุด สูงสุด

เงินท่ียักยอก
คิดเปนสัดสวนตอจีดีพี

เงินท่ียักยอกคิดเปนสัดสวนตอจีดีพี
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หลงัจากไม่สามารถต่ออายุให้ตวัเองได้นัง่เก้าอ้ีประธานาธบิดีเป็นสมยั

ที ่3 มาร์กอสตดัสินใจประกาศกฎอยัการศึกในเดอืนกนัยายน 2515 โดยอ้าง

เหตุเรื่องความเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ เขาจ�าคุกนักการเมือง

ฝ่ายตรงข้าม สั่งปิดสื่ออิสระที่มีอยู่ทั้งหมดและปกครองประเทศภายใต้กฎ

อยัการศึกของประธานาธิบดี

แม้ในเวลาต่อมา มาร์กอสจะเปิดทางให้จัดตัง้รฐัสภาได้ แต่อ�านาจทีแ่ท้

จรงิยงัคงอยู่ใต้เงือ้มมือของเขาและพวกพ้อง ซึง่รวมถงึภรรยาผู้ทะเยอทะยาน

ทีห่ลงใหลความเป็นผูน้�าแฟชัน่ ตลอดจนสมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวัและ

เพือ่นคนส�าคญัของครอบครวั ซึง่เป็นทีม่าของค�าศัพท์ใหม่ทีอ่ธิบายการตกัตวง

ผลประโยชน์ภายในกลุม่ของมาร์กอสและบคุคลใกล้ชดิว่า “Cronyism” หรอื 

ทนุนิยมพวกพ้อง

ผูน้�าโคตรโกงอันดับที ่3 ได้แก่ ประธานาธบิดีโมบตู ู เซเซ เซโก ของ

ซาอีร์ ยักยอกเงนิไปทัง้ส้ิน 5 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2508-2540 ขณะท่ี

อนัดับ 5 คือ สโลโบดาน มิโลเซวคิ อดตีผู้น�าของยโูกสลาเวยีเดิม ล้วนแล้ว

แต่ถูกกล่าวหาว่า ยักยอกเงินไปไม่ต�า่กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ทัง้นัน้

อันดับ 6 เป็นของ “ฌอง-โคลด ดวูาลิเยร์” ของเฮต ิประเมนิกันว่า เขา

ยกัยอกเงนิเฮติไประหว่างปี 2514-2529 ประมาณ 300 - 800 ล้านดอลลาร์ 

หรอื คิดเป็น 1.7 - 4.5 % ต่อปี ซ่ึงจีดพีขีณะนัน้ มมูีลค่าเฉล่ียเพยีง 1.7 พนั

ล้านดอลลาร์เท่านัน้

ตามด้วยอัลเบอร์โต ฟูจิโมร ิผู้น�าฟิจิ ท�าสถติคิอร์รปัชนัเงนิประเทศไป

ทัง้ส้ิน 600 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.1 % ของจีดพีี ซ่ึงมมีลูค่าเฉล่ีย ระหว่างปี 

2533 – 2543 ราว 4.45 หมืน่ล้านดอลลาร์ต่อปี

อันดับ 8 เป็นของปาวิโอ ลาซาเลนโก แห่งยเูครน ปกครองประเทศ 

ระหว่างปี 2539 - 2540 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว จีดีพขีองยเูครน มมีลูค่าเฉล่ีย

ต่อปี ประมาณ 4.67 หม่ืนล้านดอลลาร์ เขาคอร์รัปชนัเงนิประเทศไปราว 114-

200 ล้านดอลลาร์ หรือ คิดเป็น 0.2 - 0.4 % ของจีดพีี

อนัดบั 9 คอื อาร์นอลโด อะเลอมาน ยักยอกเงนินิคารากวัไประมาณ 100 

ล้านดอลลาร์ หรอื 0.5 % ของจดีพี ีทีม่มีลูค่าเฉล่ียปีละ 3.4 พันล้านดอลลาร์
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ปิดท้ายด้วย อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราด้าของฟิลิปปินส์ ตดิ

อนัดับ 10 จ�านวนเงนิทียั่กยอกไป 70 - 80 ล้านดอลลาร์ หรอื คดิเป็น 0.04 % 

ของจดีพีปีระเทศ ระหว่างปี 2541 - 2544 ซึง่มมูีลค่าเฉล่ียปีละ 7.76 หมืน่ล้าน 

ดอลลาร์

ในช่วงไม่กีปี่ท่ีผ่านมา กยั็งมีผูน้�าอีกจ�านวนหนึง่ทีถ่กูด�าเนนิคดีในข้อหา

คอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธบิดเีฉิน ซยุเปียน ของไต้หวันทีถ่กูศาล

ตดัสนิจ�าคุกตลอดชวีติไปเมือ่เดือนกันยายนปีทีแ่ล้วในข้อหายกัยอกเงนิจาก

กองทนุประธานาธิบดีจ�านวน 3,150,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ รับสนิบนจ�านวน 

9 ล้านดอลลาร์ รวมไปถึงข้อหาการฟอกเงนิผ่านธนาคารสวสิ ปลอมแปลง

เอกสาร ขณะที่ภรรยาของเฉินก็ถูกศาลตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิตด้วยในข้อหา 

ตดิสินบน 

ขณะที่อดีตประธานาธิบดีโนห์ มูเฮียนของเกาหลีใต้ ที่เพิ่งกระท�า

อตัวนิบิาตกรรม กระโดดลงมาจากหน้าผา เสยีชีวติไปเมือ่เดอืนพฤษภาคม

ปีทีแ่ล้ว ในระหว่างการสอบสวนคดีคอร์รัปชนั ซึง่เกีย่วพนักบัคนในครอบครัว

คอื ภรรยาและหลานชายรับเงนิสินบน ทัง้ทีต่วันายโนห์ มีภาพลักษณ์ของ

นกัการเมืองมือสะอาด การเสียชวิีตของอดีตประธาธิบดีโนห์ กลายเป็นข่าว

ชอ็คคนทัง้ประเทศ

รฐับาลของประธานาธิบดีกบิาก ิ แห่งเคนยา ใช้จ่ายเงินอย่างสรุุ่ยสรุ่าย

ไปกบัรถยนต์หรูหรากว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ ซึง่ส่วนใหญ่ ไม่ใช้ในราชการ แต่

ถูกน�าไปใช้ส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ เงินจ�านวนดังกล่าว 

หากน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ จะสามารถก่อประโยชน์เดก็นักเรยีนยากจนใน

เคนยา 25,000 คน ได้นานถึง 8 ปี

หรือกรณขีองราอูล ซาลนิาส น้องชายของอดีตประธานาธบิดคีาลอส 

ซาลนิาส คอร์รัปชนัเงินไปกว่า 120 ล้านดอลลาร์ ซึง่ธนาคารโลกประเมนิว่า 

ด้วยเงนิจ�านวนดังกล่าว สามารถน�ามาใช้จ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาลให้กบัชาว

เมก็ซิกนัได้มากถึง 594,000 คน

http://thaipublica.org/2011/08/grand-corruption01 (http://thaipublica.org/investigation

s/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87/

grand-corruption/)
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เป็นมนษุย์

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้เลวทรามต�า่ดถีงึทีสุ่ด

ก่อนจะสวมหวัโขนละครชดุ
คณุต้องเป็นมนุษย์ก่อนอ่ืนใด
คณุจะต้องรู้จกัการเป็นมนษุย์
ไม่ใช่ชดุเคร่ืองแบบท่ีสวมใส่
ไม่ใช่ยศต�าแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหวัใจของคณุเอง

ใจทีมี่มโนธรรมส�านกึ
ใจทีรั่บรู้สกึตรกึตรงเผง

ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจที่ไม่วงัเวงการเป็นคน

เมือ่น้ันคณุจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ทุกหน
มโนธรรมส�านกึรูส้กึตน

ต้องตัง้ตนให้เป็น คอื เป็นมนษุย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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โครงการเพื่อการเรียนรู้ 
(Project Based Learning)

แนวคิด

โครงการเพ่ือการเรียนรู้ (Project Based Learning) คอื การเรียนรูแ้บบ

ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือ

อ�านวยความสะดวก นกัเรียนจะต้องศกึษาเรยีนรูต้ัง้แต่การระบปัุญหา การ

วางแผน ด�าเนนิงาน ประเมนิผลงาน และเขียนรายงานด้วยตนเอง เพราะ

การเรยีนรู้แบบโครงการนีเ้น้นการมส่ีวนร่วมของนักเรยีนเป็นส�าคญั 

ลักษณะที่สำาคัญของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง”

1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส�าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

 เรยีนรู้ ซึง่นกัเรียนจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมด�าเนนิการ ร่วมตดัสินใจ  และร่วม 

 ประเมินผล

2. กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่การระบุปัญหา วางแผน  

 ด�าเนินงาน ลงมือปฏบัิต ิและประเมินผลหรอืสรปุผลการเรยีนรู้

3. ครผููส้อนเป็นท่ีปรึกษาหรือผูอ้�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีน ท�าหน้าท่ีให้ 

 ข้อคดิ ชีแ้นะประเด็นหรือข้อมลูเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ให้ก�าลังใจในการท�างาน

4. การลงมือปฏิบัติจริงจากโครงการถือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนโดย 

 แท้จริง จากประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรยีนทัง้ด้านการรูค้ดิ การบ่มเพาะ 

 วธิคีดิ และการเพ่ิมพูนทักษะ โดยนักเรยีนจะเป็นผู้เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาจาก 

 สถานการณ์จริง 

5. นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

 อย่างเตม็ที่ 

6. ขอบเขตเนือ้หาของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง” เน้นคณุค่าความ 

 ด ี5 ประการของหลกัสูตร รวมทัง้การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน
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สาระการเรียนรู้

แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคณุค่าความดี 5 ประการ 

สาระของหลักสูตร

• ความซื่อสัตย์สุจริต 

• การมีจิตสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

พัฒนาทักษะการด�าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางแห่ง

คณุค่าความดี 5 ประการ

ตัวชี้วัด

สามารถลงมอืปฏบัิตเิพ่ือถ่ายทอดแนวคดิคณุค่าความด ี5 ประการ

การประเมินผล

1. ประเมนิผลจากความร่วมมือในการด�าเนนิกจิกรรมในกระบวนการท�างาน

2. ประเมินผลงานท่ีเกดิขึน้เชงิประจักษ์และการรายงานผล   
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โครงสร้างกิจกรรม 

โครงการเพ่ือการเรียนรู้ (Project Based Learning) เป็นชดุกิจกรรม

พิเศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มกระบวนการ

เรียนรู้การสอนเกี่ยวกับสาระความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�า

อย่างรับผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึง่เป็นโครงการทีค่รสูามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย

ตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการลงมือ

ปฏิบัติโครงการร่วมกัน ตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ประกอบด้วย

• โครงการการรณรงค์

• โครงการศิลปะเพื่อสังคม

• โครงการโซเชียลมีเดีย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายถึงความส�าคัญของโครงการเพ่ือการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ 

 ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู ้

 วางแผนและด�าเนินการด้วยตนเองทุกขัน้ตอน  ซึง่ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 จะใช้โครงการรณรงค์ โครงการศิลปะเพือ่สังคม และโครงการโซเชยีลมเีดีย 

 เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้และยกตวัอย่างกจิกรรมท่ีนักเรยีนสามารถท�าได้ 

2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพ่ือตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�าเนินโครงการอะไร  

 โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�าเนิน 

 โครงการ เช่น โครงการมีความน่าสนใจและท้าทายให้ลงมือปฏิบัติ  

 นกัเรยีนมปีระสบการณ์และความถนัดในเรือ่งนัน้ๆเป็นพิเศษ มผู้ีทรงคุณวฒุ ิ

 ท่ีสามารถให้ค�าปรึกษาได้ มีโอกาสในการบรรลุผลและขยายผล 

 โครงการได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ หากนกัเรยีนต้องการด�าเนินโครงการทัง้สาม 

 ประเภท ครูควรบริหารจดัการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ เช่น  

 แบ่งกลุม่ด�าเนินการในแต่ละโครงการ หรอืด�าเนินการคราวละ 1 โครงการ 

 จนครบ 3 โครงการ หรือบูรณาการโครงการทกุประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น

3. เมือ่ตกลงเลอืกประเภทของโครงการแล้ว  ให้นกัเรยีนร่วมกนัวางแผนและ 

 ออกแบบรายละเอียดกจิกรรมโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์อย่างเตม็ที ่ ทัง้น้ี 
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 ครูควรพิจารณาความเหมาะสมว่าโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการ 

 ร่วมกันทัง้ห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ย่อยด�าเนินการ  อาจอยู่ในรปูแบบ “หนึง่ 

 โครงการ หลากหลายกจิกรรม” หรอื “บรูณาการโครงการทกุประเภท”  

 ก็ได้ โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุม่หรอืนกัเรียนทัง้ห้องแล้วแต่กรณีร่วมกนัคิด 

 และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี  

• ก�าหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ เช่น โครงการรณรงค ์

 จะด�าเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องอะไร เพราะเหตุใด กิจกรรมดังกล่าว 

 สามารถแก้ไขปัญหาหรือจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ส่วนรวม   

• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

• การด�าเนนิงานประกอบด้วยงานอะไรบ้าง ขัน้ตอนด�าเนินงานและระยะ 

 เวลาที่ใช้เป็นอย่างไร 

• อะไรคือผลส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม 

• การแบ่งความรับผิดชอบในการด�าเนินงานโดยก�าหนดบุคคลหรือ 

 คณะบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ    

• การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหรือไม่ นักเรียนจะมีวิธ ี

หางบประมาณเพื่อด�าเนินการอย่างไร 

4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น 

 ไปได้ในการด�าเนนิกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�าเนินกจิกรรม ซึง่ 

 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี

• ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

• แนวคิดในการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ

• จุดประสงค์

• ประโยชน์ที่จะได้รับ

• วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม

• ระยะเวลา

• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน

• งบประมาณ (ถ้ามี) 
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5. ครใูห้ค�าปรึกษาเกีย่วกับรายละเอียดในการด�าเนนิกิจกรรม ช่วยก�าหนดวัน 

 เริม่ต้นด�าเนนิกจิกรรมและระยะเวลาสิน้สดุให้สอดคล้องกบัปฏทินิการศกึษา 

 และการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

6. นกัเรยีนด�าเนนิกจิกรรมตามทีไ่ด้วางแผน ซึง่ระหว่างการด�าเนนิการต้องมีการ 

 ประชุมปรึกษาหารือ ตดิตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกันปัญหา 

 ท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่างการด�าเนินการ หรอืหากมปัีญหาก็ร่วมกนัเสนอความคดิ 

 และแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ควรมีการถ่ายภาพ และบนัทกึเรือ่งราว 

 ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานจนสิน้สุดโครงการ   

7. เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสร็จ ครูและนกัเรยีนร่วมกนัสรปุบทเรยีนเพือ่การเรยีนรู ้

 แต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท�างานคร้ังนี ้สรปุผลร่วมกันว่ากจิกรรม 

 ทีด่�าเนนิการนัน้สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้หรอืไม่ อย่างไรมีโอกาส 

 ท�าอย่างต่อเนื่องหรือขยายผลได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท�ารายงาน 

 ผลการด�าเนนิงาน เตรียมน�าเสนอผลงานทีเ่กดิข้ึนจากการด�าเนนิโครงการ 

 เพือ่การเรียนรู้และกระบวนการท�างานโดยอาจจดัท�าเป็น Power Point หรือ 

 คลิปวิดีโอ หรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานและ 

 ความส�าเร็จต่อไป   

เวลาเรียน 

6-8 คาบเรยีน (ครสูามารถปรบัเวลาเรยีนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจ 

ใช้เวลานอกคาบเรียนด�าเนนิกจิกรรมโครงการด้วย)   
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ใครคือครู

ใครคือครู ครูคอืใคร ในวนันี้
ใช่อยู่ที ่ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที ่เรียกว่า ครอูาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรยีน
ครูคือผู ้ชีน้�า ทางความคดิ
ให้รู้ถูก รู้ผดิ คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รูพ้ากเพยีร

ให้รู้เปลีย่น แปลงสู ้รูก้ารงาน
ครูคือผู ้ยกระดับ วญิญาณมนษุย์

ให้สงูสดุ กว่าสตัว์ เดรัจฉาน
ปลกุส�านกึ  ส่ังสม อดุมการณ์ 

มดีวงมาล เพือ่มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึเป็น นกัสร้าง ผู้ใหญ่ยิง่

สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตวั ของตวัเอง

ขอมอบเพลง นีม้า บชูาครู

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์
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โครงการการรณรงค์
สาระความรู้ของโครงการ

การรณรงค์ มีความหมายตามพจนานกุรมว่า การกระท�ากจิกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ตามนโยบายหรอืวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ 

เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะส่ือให้

สงัคมได้รับรู้ การรณรงค์จงึมีความส�าคัญในการสร้างการรบัรูร่้วมกนั ดัง

นัน้ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 จึงน�าการรณรงค์มาเป็น

โครงการส�าหรับนกัเรียน การจัดการรณรงค์ในประเดน็สงัคมทีเ่กีย่วข้องกบั

คณุค่าความดี 5 ประการ จะช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนได้เรียนรูค้วามส�าคญัของ

พลงักลุม่ และการลงมือปฏิบัตเิพ่ือส่ือสารและโน้มน้าวใจให้สงัคมรอบข้างได้

ร่วมกันแสดงพลงัในการท�าความดี 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนเรียนรู้การรณรงค์เพือ่ส่ือสารความดสีูส่งัคม

2. เพือ่ปลกูฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสตูรผ่านการรณรงค์เพือ่ 

 สือ่สารความดีสู่สังคม

3. เพือ่ให้นกัเรียนได้รู้จกัการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม

ลักษณะของการรณรงค์

1. ไม่ใช้ค�าพูดทีก้่าวร้าว หยาบคาย ป้ายส ีและดถูกูผู้อืน่ 

2. ต้องมีความรับผิดชอบในส่ิงที่ได้พูดออกไป 

3. ควรเลือกหัวข้อในการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์

4. เน้นการมส่ีวนร่วมของนักเรียนทุกคนเป็นส�าคญั
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการรณรงค์

กิจกรรม ค�าอธิบาย

รณรงค์รักษาสิ่ง

แวดล้อม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์ให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม

รอบโรงเรียนและชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกรักธรรมชาติ

และทรัพยากรส่วนรวมให้ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การเดิน

รณรงค์รอบโรงเรียนและชุมชน

รณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกันรณรงค์สร้างพลัง

นักเรียนรุ่นใหม่ต่อต้านการโกงและการคอร์รัปชันทุกรูป

แบบ

รณรงค์ลดใช้เท่ากับ

ช่วยโลก

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์ประหยัดการใช้

พลังงานภายในโรงเรียน เช่น การปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้ 

เป็นต้น เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกรับผิดชอบร่วมกันในการ

ช่วยโลกลดความร้อน

รณรงค์ลดอคติ ไม่

เลือกปฏิบัติ

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกันรณรงค์ช่วยลดอคติ

และความรุนแรงทางวาจาต่อกัน เช่น ไม่ล้อชื่อพ่อแม่กัน 

ไม่ดูถูกเพื่อน ไม่ล�าเอียง เป็นต้น เป็นการปลูกฝังจิตส�านึก

ความเป็นธรรมให้นักเรียน

รณรงค์ช่วยเหลือน้ำ

ท่วม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์รับบริจาคเงินและ

สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ำท่วม เป็นการปลูกฝัง

จิตส�านึกสาธารณะ ท�าเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม ตัวอย่างเช่น 

การตั้งกล่องรับบริจาค การท�าเสื้อสกรีนขาย 

นักเรียนไทยตรงต่อ

เวลา

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์ความส�าคัญของการ

ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ เป็นการปลูกฝัง

จิตส�านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่นักเรียน ตัวอย่างเช่น 

การรณรงค์หน้าโรงเรียน 
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โครงการศิลปะเพื่อสังคม
สาระความรู้ของโครงการ

ศิลปะเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ ใช้ ในการถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการของผู้คนผ่านไปสู่ผู้อื่น ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก

ของคน หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้ตระหนักถึงพลังและความส�าคัญของ

ศลิปะ จึงได้ใช้ศิลปะในการเรียนรู้ ถ่ายทอด และตอกย�า้แนวคดิคณุค่าความ

ด ี5 ประการ 

โครงการศิลปะเพ่ือสังคม เป็นการสะท้อนคณุค่าความดี 5 ประการ 

ผ่านโครงการด้านศิลปะ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะใช้แนวคิด Street Art ซึง่

ความเข้าใจของคนทัว่ไปอาจมองว่าเป็นด้านลบ เน่ืองจากการเหน็สือ่ เช่น 

การขีดเขยีน หรือพ่นสีลงบนผนงั แต่นัน่เป็นเพยีงส่วนหนึง่เท่าน้ัน เพราะ 

Street Art เป็นการส่ือสารจากทางความคิดจากศลิปินไปสูสั่งคม เป็นกระ

บวนการตกผลกึทางความคิดของตัวศลิปินเอง และช่วยกระตุ้นความคดิและ

จติส�านกึทางสังคมของผู้ชมผลงานด้วย 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เป็นการทบทวนและตอกย�า้คุณค่าความดี 5 ประการ 

2. เพือ่ให้นกัเรียนรู้จกัการถ่ายทอดความคดิผ่านงานศิลปะ

3. เพือ่ให้นกัเรียนนกึถึงผู้อ่ืนและสังคม และตระหนกัถงึความสามารถของตน 

ลักษณะของศิลปะเพื่อสังคม

การท�างานศิลปะในทีส่าธารณะ เพือ่ส่ือสารหรือถ่ายทอดแนวคดิต่าง ๆ  

ไปยงัสาธารณะ หรือผู้คนทีผ่่านมาพบเหน็ ซึง่งาน Street Art ตามแนวทาง 5 

สาระ จะต้องค�านึงถึงเงือ่นไขดังต่อไปนี้

1. แนวคิดทีส่ะท้อนออกมาต้องสอดคล้องกบั 5 สาระ

2. สร้างงานศิลปะด้วยวิธีการทีส่ร้างสรรค์

3. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและสาธารณะ คือต้องนึกถึงส่วนรวม 

 มจีติสาธารณะ ต้องรบัผดิชอบต่อสิง่ทีท่�า และยดึหลกัความพอเพียงครูต้อง 
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 กระตุน้ให้นกัเรยีนระดมสมองถงึประเดน็ของเรือ่งทีน่�าเสนอทีเ่ก่ียวข้องกบั  

 คณุค่าความด ี 5 ประการ เช่น เร่ืองขยะ-จิตสาธารณะ หรือพอเพียง 

 ส่ิงแวดล้อม-จติสาธารณะ ความรนุแรง-ความเป็นธรรมในสงัคม การทจุรติ 

 คอร์รัปชนั-ความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นต้น แล้วคดิวธิกีารสร้างสรรค์ผลงาน 

 ศิลปะและการน�าเสนอ

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อสังคม

Collage จากรูปถ่าย

ถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาระ โดยจะต้องก�าหนดประเด็นหรือหัวข้อ

ของรูปถ่าย ซึ่งอาจจะเลือกมา 1 สาระหรือมากกว่า หลังจากได้รูปถ่ายแล้ว 

ให้น�าภาพถ่ายเหล่านั้นมาเรียงร้อยเป็นรูป 1 รูป ที่มีความหมาย เช่น รูป

คน หน้าคน เรือ มือ คน เป็นต้น ซึ่งต้องสามารถอธิบายความหมายหรือ

เหตุผลที่เลือกท�าเป็นภาพนั้นได้
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ตาวิเศษ

การใช้ลกูตาตดิตามทีต่่าง ๆ โดยการสือ่ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ขยะ เป็น

เรือ่งจติสาธารณะ ว่าอย่าทิง้ขยะนะมคีนมองคณุอยู ่ หรอือย่าท�าผิดกฎหมาย

นะ
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มนุษย์ขยะ

การน�าขยะมาติดไว้ทีตั่ว ส่ือให้เหน็ถึงการบริโภคทีม่ากเกนิไปจนมขียะ

ล้น หรือการทิง้ขยะไม่เป็นที่

ทีม่า https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.393748264016370.88727.393721654019031&type=3
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โครงการโซเชียลมีเดีย
สาระความรู้ของโครงการ

โซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางการส่ือสารและแหล่งเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ที่ได้รบั

ความนยิมอย่างกว้างขวาง โดยแต่ละคนสามารถสะท้อนความคิดและค่านยิม

ผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่คนจ�านวนมากได้ เช่น เฟซบุ๊ก  

ยทูบู ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ เป็นต้น ปัจจบุนัโซเชียลมเีดยีมีบทบาทในชวีติประจ�า

วนัมากข้ึน โดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนทีมี่การตดิต่อสือ่สารกัน และยงัมบีทบาท

ต่อระบบการเรียนการสอน ดังนัน้ หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” จึงใช้โซเชยีลมเีดีย 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และช่องทางส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ

เป็นการกระตุน้การเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ของนกัเรียน โดยการ

ลงมอืปฏบัิตผ่ิานโซเชยีลมีเดีย 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โซเชียลมีเดียที่หลากหลายรูปแบบและมีความ 

 เหมาะสมกบันกัเรียน

2. เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึทีดี่ตามคุณค่าความด ี5 ประการของหลกัสตูร “โตไปไม่ 

 โกง” ผ่านโซเชยีลมเีดีย

3. เพ่ือสนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่าง 

 สร้างสรรค์ 

การใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

1. มคีวามรับผดิชอบในส่ิงทีก่ระท�าลงไป เช่น การเขยีนข้อความ การลงรปูภาพ  

 การวิจารณ์  เป็นต้น

2. การไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้ร้ายหรือท�าลายผู้อื่น มีความเป็นธรรมและ 

 เป็นกลาง

3. การไม่คัดลอก ดัดแปลง และเอาผลงานของผู้อืน่ทีม่ลิีขสิทธิ์

4. การเคารพกฎหมาย กตกิา และมารยาทในการใช้โซเชียลมเีดยี 
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการโซเชียลมีเดีย

กิจกรรม ค�าอธิบาย

สร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างบล็อกเขียนบันทึกเพื่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์การท�าความดี (ตัวอย่างการใช้บล็อก

ในการจัดการเรียนการสอน learner.in.th) 

เผยแพร่ความดี เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ท�าคลิปวีดิทัศน์ต่างๆ ที่สะท้อน

ความดีเผยแพร่ทางยูทูบ (Youtube) 

สื่อสาร

เพื่อการเรียน

เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสอนการบ้านหรืออธิบาย

บทเรียน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

ช่องทางแจ้งเบาะแส เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง

เบาะแสทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ของหาย หรือต้องการบอกเล่า

เรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้รับฟังความคิดเห็น

กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของโรงเรียน

หรือสังคม 

สหกรณ์ออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก สร้างร้านค้า

สหกรณ์ออนไลน์ของโรงเรียน  

สร้างความเป็นธรรมใน

โลกไซเบอร์

เป็นกิจกรรมส�ารวจว่าในการใช้โซเชียลมีเดียของนักเรียน มี

อะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข เช่น การกล่าวหาผู้

อื่น การข่มเหงรังแกโดยใช้ค�าพูด การใช้ข้อความหยาบคาย 

กล่าวเท็จ

ขอ like โตไปไม่โกง เป็นกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยให้โพสต์รูปภาพหรือ

กราฟฟิกที่สะท้อนมุมมองของนักเรียนต่อคุณค่าความดี 5 

ประการ และการต่อต้านการทุจริต แล้วเชิญชวนให้ผู้อื่น 

กด like
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แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น 
“โตไปไม่โกง” เรื่อง ผู้ตัดสิน

แนวคิด

แบบฝึกหดัการวเิคราะห์และให้เหตผุลโดยใช้ภาพยนตร์ส้ันเป็นวธิกีาร

หนึ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเพ่ิมพูนทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยไม่ยอมรับอะไรแบบผวิเผนิ ไม่ใช้อารมณ์ แต่ต้องวเิคราะห์และประเมนิ

ความชดัเจน ถูกต้อง รอบคอบ ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองและใช้เหตผุลที่

เหมาะสม กล่าวคือเป็นผูท้ี ่“รู้จกัคิด” ด้วยการใช้พืน้ฐานคณุค่าส�าคญัในการ

อยูร่่วมกันหรือคุณค่าความดี 5 ประการทีเ่ป็นสาระส�าคญัของหลักสตูร 

สาระการเรียนรู้

ฝึกทักษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณบนพ้ืนฐานของคณุค่าความด ี5 ประการ 

ซึง่เป็นทกัษะการคดิทีส่�าคญัในการใช้เหตผุลของมนษุย์ทีจ่ะยกระดบัไปสูก่าร

ตระหนักด้วยจติส�านกึ

สาระของหลักสูตร

ความเป็นธรรมทางสังคม

จุดประสงค์

1. เข้าใจเนือ้หาและสามารถวเิคราะห์เนือ้เรือ่งทีเ่กีย่วกบัคุณค่าความดี 5 ประการ 

 จากภาพยนตร์ส้ันได้

2. สามารถให้เหตผุลเชงิจริยธรรมในการกระท�าของตวัละคร 

3. น�าความรู้ความเข้าใจจากภาพยนตร์สัน้มาประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั
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ตัวชี้วัด

1. เหน็ความส�าคัญของการมีคุณค่าความด ี 5 ประการกบัการใช้ชวิีตร่วมกนั 

 ของคนในสังคม

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

 คุณธรรมจริยธรรม

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�าถามในแบบฝึกหดั 

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น และการน�าเสนอ 

 ผลงาน

3. ประเมินความเข้าใจและให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�าและค�าพูด 

 ต่าง ๆ 

โครงสร้างกิจกรรม

ขัน้ท่ี 1  ทบทวนและเล่าเร่ือง 

• สรุปภาพรวมเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 1)

• ล�าดับเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง เขียนแผนผังการด�าเนินเรื่อง ตั้งแต ่

 จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง และเกิด 

 อะไรขึ้น ตามล�าดับห้วงเวลา (แบบฝึกหัดที่ 2)

ขัน้ท่ี 2  วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์

• วิเคราะห์ข้อความค�าพูดของตัวละครและวัตถุประสงค์ในการพูด  

 (แบบฝึกหัดที่ 3)

• วิเคราะห์การให้เหตุผลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง (แบบฝึกหัดที่ 3)  

• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเง่ือนไขทีท่�าให้เกดิเหตกุารณ์ (แบบฝึกหดัที ่4)
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ขัน้ท่ี 3  การประเมินไตร่ตรอง

• การประเมนิไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรือ่ง ปมปัญหาหรือข้อขดัแย้ง 

 คืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)

• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เพราะ 

 เหตุใด การให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร  

 (แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)

• การประเมินระดับพัฒนาการจริยธรรมของตัวละคร เม่ือค�านึงถึง 

 คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร (แบบฝึกหัดที่ 7, 8  

 และ 9)

• การวิเคราะห์เทียบเคียงเหตุการณ์ในเรื่องกับตนเองและเหตุการณ์ใน 

 ชีวิตจริง (แบบฝึกหัดที่ 10)

ขัน้ท่ี 4  การเปลีย่นแปลง

• ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการเปล่ียนแปลงที่สอดคล้องกับหลัก 

 คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

 ของตัวละครที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ และหาทางออกที่เป็นไปได้  

 (แบบฝึกหัดที่ 11)

ขัน้ท่ี 5  การฝึกฝนทกัษะการส่ือสาร  

• แสวงหาทางออกของเหตุการณ์และส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง  

 (แบบฝึกหัดที่ 11)

เวลาเรียน 

10 – 12  คาบเรียน
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แบบฝึกหัดที่ 1  สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสนิ” ให้นกัเรยีนดู

2. หลงัจากดูจบ ครูให้นกัเรียนแต่ละคนสรปุภาพรวมเหตกุารณ์จากภาพยนตร์สัน้ 

 เร่ือง “ผู้ตดัสิน” เป็นการ์ตนูสามช่อง โดยระบจุุดเริม่ต้นว่าเกดิอะไรข้ึน 

  จดุขดัแย้งว่าเกดิอะไรขึน้ และจดุสิน้สดุของเหตกุารณ์คอือะไร

3. นักเรียนน�าเสนอผลงาน

4. ครูอธิบายเร่ืองย่อและตวัละครต่าง ๆ  ในภาพยนตร์สัน้เพือ่สร้างความเข้าใจ 

 มากข้ึน 

การประเมินผล

 ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)

   

แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่ 

 จดุเร่ิมต้นจนถึงจดุส้ินสุดว่าเกดิเหตกุารณ์อะไรทีส่�าคญัขึน้บ้าง

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้แบบเส้นทางเดินเรื่องว่า 

 เป็นการเรียนรู้ด้วยการใช้ล�าดับของเหตกุารณ์ เพือ่ให้นกัเรยีนได้ฝึกความ 

 สามารถในการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน  

 ได้แก่ 

• ฉาก    (Setting)    หมายถงึ สถานที ่เงือ่นไขด้านเวลา และสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ  

 ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง  

• ตวัละคร (Character) หมายถึง ตวัละคร ตัวแสดง ทีม่บีทบาทในเนือ้เรือ่ง
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• การด�าเนินชีวิต (A way of life) หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวิถ ี

 ชีวิตของตัวละคร ซึ่งเป็นการด�าเนินชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดย 

 ปกติของตัวละคร

• เหตกุารณ์ (Events) หมายถงึ เหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาทีต่วัละครต้องเผชญิ 

4. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)

แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัว 

 ละครใด และอธิบายว่าค�าพูดนัน้มีจุดประสงค์ใดในการพดูเช่นนัน้      

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดท่ี 4  เง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเร่ือง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง 

 เส้นทางเดินเรื่อง ว่าใครหรืออะไรที่ท�าให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�า 

 ส่ิงท่ีปรากฏในกล่องข้อความหรอืในเรือ่ง

3. นักเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)

 

แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปัญหา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูให้นกัเรียนคิดว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งเป็นปัญหาอะไร ระบปัุญหาใน 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ?  ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

 แล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

3. นักเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า) 
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แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ให้นกัเรยีนวเิคราะห์ตวัละครในเร่ืองว่ามลีกัษณะอย่างไร       และค�าพดูหรอืการ 

 กระท�าอะไรบ้างทีส่ะท้อนบุคลกิภาพแบบนัน้ พร้อมคิดวเิคราะห์ว่าตวัละคร 

 ดงักล่าวน่าจะมีภมิูหลงัอย่างไรบ้าง

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า) 

   

แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ให้นกัเรียนช่วนกนัวเิคราะห์ความคิดของตวัละครในขณะทีเ่กิดเหตุการณ์ 

 ต่างๆในแต่ละเหตกุารณ์อย่างไรบ้า โดยคดิหาเหตผุลทีเ่ป็นไปได้ทีท่�าให้ 

 เขาหรอืเธอผูน้ัน้มกีารกระท�าและค�าพดูดังทีป่รากฏในเร่ือง  แล้วเขยีนเรือ่ง 

 เป็นบอลลนูความคิดของตัวละครนัน้

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)   
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แบบฝึกหัดที่ 8  โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

4. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

5. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตวัละครในภาพยนตร์

6. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่สวมบทบาทสมมตขิองตวัละครที่ได้รบั โดยแต่ละกลุ่ม 

 ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของตวัละครนัน้ ๆ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุม่ส่งตวัแทน 1 คน ออกมาพดูอธบิายเหตผุลในลกัษณะ 

 โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น  

 ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอเปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�าคัญคือ  

 ห้ามพูดค�าท่ีไม่สุภาพ และห้ามถกูตวัตวัละครกลุ่มอืน่ ๆ

การประเมินผล

ประเมินผลงานนกัเรียนจากการแสดงบทบาทสมมตแิละการใช้เหตผุลโต้แย้ง 

(ดแูนวค�าตอบหน้า)

  

แบบฝึกหัดที่ 9  รู้สึกนึกคิด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูให้นกัเรียนเขยีนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพดูของตวัละคร โดยใส่ 

 ในช่องทีม่สัีญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอือึดอดั ล�าบากใจต่อการ 

 กระท�าหรือค�าพูดของตวัละครนัน้ พร้อมให้เหตผุลประกอบ

3. นักเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน

3. ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่วิเคราะห์เปรยีบเทยีบเหตกุารณ์ในภาพยนตร์ส้ันกบั 

 เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในชวิีตจริงของนกัเรียน โดยยกตวัอย่างเหตกุารณ์ 

 ต่อไปนีอ้ภิปรายร่วมกนั

• การมีอคติต่อเพื่อนักเรียนคนอื่น

• การประกวดของโรงเรียน

• การยอมรับค�าตัดสิน

• การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

4. นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของ 

 เหตกุารณ์ใหม่ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน และเกดิอะไรข้ึน พร้อมแสดงบทบาท 

 สมมตหิน้าชัน้เรียน  

5. แสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและเนื้อหาของ

เหตกุารณ์ทีน่�ามาแสดงสอดคล้องกับคณุค่าความดี 5 ประการ  (ดูแนวค�า

ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก       

 ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “ผูต้ดัสิน” ให้นกัเรยีนดหูรอืหากได้ดภูาพยนตร์ 

 ไปแล้วให้ทบทวนจากเร่ืองย่อ

2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน

3. นักเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองแก้ไขเนือ้เรือ่งภาพยนตร์ส้ัน โดยก�าหนดส่ิง 

 ที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร  

 “โกง” ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้าหมายดงักล่าวมคีวามขัดแย้งหรือ 

 สอดคล้อง กบัเน้ือเร่ืองเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง

4. นักเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองเพ่ือเปล่ียนความคดิ ค�าพดู และเงือ่นไข 

 ของตัวละครแต่ละตัวให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเอง 

 และสังคมรอบข้าง

6. นักเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี 

 อคติหรือเลือกปฏิบัติต่อผู ้อื่น เช่น ควรฟังความทั้งสองฝ่ายก่อน 

 ตดัสินใจ ควรมนีกัเรียนร่วมในการตดัสนิด้วย เป็นต้น โดยครแูบ่งกลุ่มตาม 

 บทบาทของตวัละครว่าจะท�าอย่างไร รวมทัง้องิประสบการณ์ของนกัเรยีนที ่

 เคยพบเห็น เช่น ให้นักเรียนมาช่วยตัดสิน เป็นต้น

8. นักเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า)
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แนวทางคำาตอบ
แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลเนื้อเรื่อง
ภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” เรื่อง ผู้ตัดสิน

แบบฝึกหัดที่ 1  สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ผู้ตัดสิน” เป็นการ์ตูนสามช่อง 

โดยระบุจุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์คืออะไร

จุดเริ่มต้น

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง

นางสาวเหมือนฝัน กันตมหาเทพ (ฝน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แชมป์เก่า 2 สมัย 

และนางสาวพัดชา ดิษฐาอภิชน (แนท) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผู้ท้าชิง โดยมีอาจารย์

สี (ครูเบิ้ล) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากลของโรงเรียนเป็นประธานการตัดสิน

จุดขัดแย้ง

เหมือนฝันเห็นครูเบิ้ลรับกีต้าร์จากพ่อของพัดชา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่เพื่อน ๆ และคิด

ว่าเป็นการติดสินบนของพัดชา

จุดส้ินสุด

ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า พัดชาเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซ่ึงกรรมการ

ให้เหตุผลว่าเหมือนฝันเป็นคนเก่งแต่เลือกเพลงยากไปท�าให้ผลงานออกมาไม่ดี ส่วนพัดชา

แม้จะไม่เก่งเท่ากับเหมือนฝันแต่ทุ่มเทฝึกซ้อมและท�าได้ดีกว่า และสุดท้ายเหมือนฝันและ

เพ่ือนก็เข้าใจเหตุการณ์ว่าครูเบ้ิลไม่ได้รับกีต้าร์จากพ่อพัดชาฟรี ๆ แต่เป็นการซ้ือขาย ท�าให้

เหมือนฝันและเพ่ือน ๆ ไปขอโทษครูเบ้ิล
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 แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด2 
 

แบบฝกหัดที่ 2  แผนผังเสนทางเดินเรื่องตั้งแตจุดเร่ิมตนจนถึงจุดสิ้นสุด 

 

 

 

 

  

START 

 

1. การประกวดรองเพลง 

2. ความสัมพันธระหวางครูเบิ้ล และพอของพัดชา 

3. การเขาใจผิดของ
เหมือนฝนและเพ่ือน 

4. การมีอคติตอครูเบิ้ลและพัดชา 

5. การเลือกปฏิบัติตอครูเบิ้ลและพัดชา 

7. การไมยอมรับผลการตัดสิน 

9. การยอมรับและขอโทษของเหมือนฝนและ
เพ่ือนในสิ่งที่ไดกระทํา 

8. รูความจริง 

6. การประกวดรองเพลงและคําตัดสินของคณะกรรมการ 
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แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัวละครใด และอธิบายว่า

ค�าพูดนั้นมีวัตถุประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น 

ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

ฉันพอจะรู้อยู่แล้ว ว่าการแข่งขัน

ครั้งนี้ ฉันไม่มีทางเป็นผู้ชนะได้

หรอก

เหมือนฝัน
ปลอบใจตัวเอง เพราะเห็น

ว่าครูที่ตัดสินไม่มีความ

เป็นธรรม

ถ้าความเป็นธรรมหมายถึงความ

เป็นกลาง

ครูเบิ้ล ตัดสินใจล�าบาก

ใช่ ๆ บ้านแนทขายเครื่องดนตรี 

พ่อก็เอากีต้าร์มาให้ครูเบิ้ล เพื่อนเหมือนฝัน
สร้างความสับสนและด่วน

ตัดสินใจโดยไม่ถามเรื่อง

ราว

การเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่าง

สองสิ่งอาจเป็นที่ที่ทรงตัวยาก

ที่สุด

ครูเบิ้ล การตัดสินใจที่ยากล�าบาก

แปลกนะ ที่อยู่ๆ ผลมันก็ถูก

ตัดสินตั้งแต่ก่อนแข่ง พัดชา น้อยใจตัวเอง

เด็กเส้นอะ เส้นใหญ่มากจริง ๆ เพื่อนเหมือนฝัน ประชดประชัน

เป็นคุณ คุณจะตัดสินให้ใครชนะ ครูเบิ้ล การตัดสินใจที่ยากล�าบาก

หนูคิดว่าอย่างไรครูก็ให้หนูแพ้ พัดชา เข้าใจความสามารถของ

ตัวเอง

ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

นี่บิลค่ากีต้าร์ที่ครูเบิ้ลสั่งจากร้าน

ของบ้านพัดชา

ครูผู้หญิง สร้างความกระจ่าง

นี่แอบเข้าห้องครูมาท�าไม เก็บเข้า

ที่เดิมดี ๆ ละ

ครูผู้หญิง ให้เก็บของให้เรียบร้อย
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ไม่มีจริงอะ เพื่อนเหมือนฝัน ไม่ยอมรับการตัดสิน

ขอครูดูหน่อย ครูเบิ้ล ขอดูบางอย่าง

ผมอยากได้มาตัง้นานแล้วครบั รุ่นน้ี ครูเบิ้ล บอกความต้องการ

ผลคะแนนที่อยู่ในมือครูนี้ อยาก

ให้นักเรียนเชื่อว่าครูได้พิจารณา

มาอย่างดีและเป็นธรรมแล้ว

ครูเบิ้ล บอกถึงความเป็นธรรมใน

การตัดสิน

แก เมื่อกี้ พ่อแนทใช่เปล่า เพื่อนเหมือนฝัน ให้รู้ว่ามีการช่วยเหลือกัน

ฝน แกต้องเล่นท่ายากนะโว้ย เพื่อนเหมือนฝัน ให้เหมือนฝันแสดงยากขึ้น
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แบบฝึกหัดที่ 4  เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

(หน้า 6) ว่าใครหรืออะไรที่ท�าให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�าสิ่งที่ปรากฏในกล่องข้อความหรือใน

เรื่อง ดังตัวอย่าง

4 
 

แบบฝกหัดที่ 4  เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของตัวละครในแผนผังเสนทางเดินเรื่อง  

คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของตัวละครในแผนผังเสนทางเดินเรื่อง (หนา 6) วา
ใครหรืออะไรที่ทําใหตัวละครดังกลาวพูดหรือกระทําสิ่งที่ปรากฏในกลองขอความหรือในเรื่อง ดังตัวอยาง 

  

เงื่อนไขของเหมือนฝน – การปองกันแชมป  
คําพูด - ฝน แกตองเลนทายากนะโวย 

เงื่อนไขของครูเบิ้ล – การเลือกปฏิบัติ 
คําพูด - การเลือกที่อยูตรงกลางระหวาง
สองสิ่งอาจเปนที่ที่ทรงตัวยากที่สุด 

เงื่อนไขของพัดชา – เปนลูกเจาของรานเครื่องดนตรี 
คําพูด - แก เมื่อกี้ พอแนทใชเปลา 
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แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปัญหา

ค�าชี้แจง  นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่องแล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

5 
 

แบบฝกหัดที่ 5  ตนไมปญหา 

คําชี้แจง  นักเรียนคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเปนปญหาอะไร ระบุปญหาในเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยใส
เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเสนทางเดินเรื่องแลวนํามาเรียบเรียงเปนตนไมปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การมีอคติตอ่ผู้อื�น 

การกลา่วหา ใสร้่ายผู้อื�น 

ดว่นสรุป 

การวางตวัของผู้ตดัสนิ 

การเลอืกปฏิบตัติอ่ผู้อื�น 
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แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�าพูดหรือการกระท�าอะไร

บ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่าตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง

6 
 

แบบฝกหัดที่ 6   วิเคราะหบุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนวิเคราะหตัวละครในเรื่องวามีลักษณะอยางไร และคําพูดหรือการกระทําอะไรบางที่
สะทอนบุคลิกภาพแบบนั้น พรอมคิดวิเคราะหวาตัวละครดังกลาวนาจะมีภูมิหลังอยางไรบาง 

  

เหมือนฝน 

 

ลักษณะ ความสามารถและพรสรรคดานดนตรี แตหูเบา ไมวิเคราะหเรื่องราวใหดีกอน      
ดวนสรุป แตยอมรับความผิดพลาดของตนเองได 

คําพูด/การกระทํา ดูจากคําตอบในแบบฝกหัดที่ 3  
ภูมิหลัง    แลวแตจินตนาการของนักเรียน เชน เด็กเกงดนตรี ไมเคยแพมากอน เปนตน 
 

 
ชื่อ  เหมือนฝน 

...........................................

..................... ลักษณะของตัว
ละครควรเปน

อยางไร 

 

ภูมิหลังเปน
อยางไร 

 

เรียนรูอะไรจากตัว
ละครนี้บาง 

 

คําพูดอะไรที่
สะทอนบุคลิก 
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แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์

อย่างไรบ้าง  โดยคิดหาเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ท�าให้เขาหรือเธอผู้นั้นมีการกระท�าและค�าพูดดังที่ปรากฏ

ในเรื่อง เป็นบอลลูนความคิด เช่น

7 
 

แบบฝกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนคิดวาตัวละครแตละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณในแตละเหตุการณอยางไรบาง  
โดยคิดหาเหตุผลที่เปนไปไดที่ทําใหเขาหรือเธอผูนั้นมีการกระทําและคําพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง  เปนบอลลูน
ความคิด เชน  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ครูเบิ้ล – เหตุการณเปนผูตัดสิน 

บอลลูนความคิด – จะตัดสินอยางไร 

เหมือนฝน – เหตุการณการแขงขัน 

บอลลูนความคิด – ทําอยางไรถึงจะ
ชนะ, ครูเบิ้ลไมยุติธรรม เปนตน 
 

พัดชา – เหตุการณการแขงขัน 

บอลลูนความคิด – พอเราไมไดทําอยางนั้น, เรา
ไมไดเปนแบบที่เธอคิดนะ เปนตน 
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แบบฝึกหัดที่ 8  โต้วาทีบทบาทสมมติ: คิดแบบตัวละคร

ค�าชี้แจง  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อสวม

บทบาทสมมติของตัวละครแต่ละตัว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและ

บุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ แล้วส่งตัวแทน 1 คนออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะโต้วาที หาก

ตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอ

เปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�าคัญคือ ห้ามพูดค�าที่ไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มที่ 1   ครูเบิ้ล

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนสุขุม มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ แต่ไม่ระวังเรื่องการ

วางตัวในฐานะผู้ตัดสิน

กลุ่มที่ 2   เหมือนฝัน

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนมีความสามารถด้านดนตรี แต่ไม่คิดให้รอบคอบรอบด้าน ด่วน

ตัดสินใจ แต่กล้ายอมรับความผิด 

กลุ่มที่ 3   พัดชา

 ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนที่มีความพยายาม มุ่งมั่น มีน�้าใจ ชอบเล่นดนตรี และรู้จัก

ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ 

กลุ่มที่ 4   เพื่อนของเหมือนฝัน

ลักษณะและบุคลิกภาพ (นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว และวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพ)
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แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มี

สัญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�าบากใจต่อการกระท�าหรือค�าพูดของตัวละครนั้น พร้อม

ให้เหตุผลประกอบ 

9 
 

แบบฝกหัดที่ 9  รูสึกนึกคิด 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนความรูสึกตอการกระทําและคําพูดของตัวละคร โดยใสในชองที่มีสัญลักษณเห็นดวย 
ไมเห็นดวย หรืออึดอัด ลําบากใจตอการกระทําหรือคําพูดของตัวละครนั้น พรอมใหเหตุผลประกอบ  

เห็นดวย เพราะ.......... 

 

 

       

 

ไมเห็นดวย เพราะ.......... 

 

 

 

 

 

อึดอัด ลําบากใจ เพราะ.......... 

 

 

 

 

  

_______ ครูเบิ้ล เพราะ การตัดสินใจอยางเปนธรรม และปราศจากอคติ 

________________ ครูเบิ้ล เพราะ วางตัวในฐานะที่เปนผูตัดสินไมเหมาะสม  
   เหมือนฝน เพราะ เชื่อคนงาย มีอคติ ดวนสรุปและฟงคนรอบขางมากไป 

    
 

______________ ครูเบิ้ล เพราะ ตัดสินดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
   เหมือนฝน เพราะ ยอมรับความผิดของตนเอง และกลาวขอโทษอยางจริงใจ 

   พัดชา เพราะ ไมโตตอบตอคํากลาวหา 
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แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น 

การมีอคติต่อเพื่อนักเรียนคนอื่น

การประกวดของโรงเรียน

การยอมรับค�าตัดสิน

การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์

ใหม่ (หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง) ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้น พร้อมแสดงบทบาท

สมมติหน้าชั้นเรียน  

เหตุการณ์  การประกวดร้องเพลงของโรงเรียน

ใคร  มีนาย ก กับ นางสาว ข

ท�าอะไร  แข่งขันประกวดร้องเพลง

เกิดอะไร นาย ก เป็นลูกผู้อ�านวยการโรงเรียนท�าให้คณะกรรมการตัดสินเลือกให้นาย ก เป็นผู้

ชนะ 



119

แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก

ค�าชี้แจงที ่1  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์

สั้น โดยก�าหนดสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง” 

ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่ 

อย่างไรบ้าง 

  ✓  ทุกคนมีความเป็นธรรม

  ✓  ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

  ✓  รับฟังความเห็นของผู้อื่น

  ✓  นึกถึงใจเขาใจเรา

  ✓  สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ค�าชี้แจงที่ 2  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด ค�าพูด และ

เงื่อนไขของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง   

11 
 

แบบฝกหัดที่ 11  รวมกันหาทางออก 

คําชี้แจงที่ 1  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแกไขเนื้อเรื่องภาพยนตรสั้น โดยกําหนดสิ่ง
ที่ควรจะเปนหรือเปาหมายรวมที่ทุกคนสามารถอยูรวมกันไดโดยไมมีใคร “โกง” ใคร และชวยกันวิเคราะหวา 
เปาหมายดังกลาวมีความขัดแยงหรือสอดคลองกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม อยางไรบาง  

 ทุกคนมีความเปนธรรม 
 ใชเหตุผลในการตัดสินใจ 
 รับฟงความเห็นของผูอ่ืน 
 นึกถึงใจเขาใจเรา 
 สรางความเชื่อม่ันและไววางใจ 

 

คําชี้แจงที่ 2  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด คําพูด และเงื่อนไขของตัว
ละครแตละตัวเพ่ือใหเนื้อเรื่องภาพยนตรดําเนินไปสูสิ่งทีด่ีตอตนเองและสังคมรอบขาง    

 

ความคิด 

 มองโลกในแงดีมากข้ึน 

 ไมเชื่ออะไรงาย ๆ 
 

คําพูด 
 ฉันจะไมดวนตัดสิน

ใคร 
 ครูเบิ้ลไมทําอยางนั้น

หรอก 

เงื่อนไข 

 ตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล 

 ลดอคติ และปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

ตัวละคร..เหมอืนฝน... 
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ค�าชี้แจงที่ 3  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการมีอคติหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างไร โดยครูแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัวละครว่า

จะท�าอย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยพบเห็น เช่น ควรฟังความทั้งสองฝ่ายก่อน

ตัดสินใจ ควรมีนักเรียนร่วมในการตัดสินด้วย การวางตัวของกรรมการเพื่อสร้างความไว้วางใจ 

เป็นต้น 

 ✓  โรงเรียนอาจจะมีการให้นักเรียนมาช่วยในการตัดสินเพื่อที่จะมีส่วนร่วมของนักเรียนมาก  

      ขึ้นและลดการครหาของครูที่เป็นกรรมการ

 ✓  ปลูกฝังจิตส�านึกที่เป็นธรรม ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติให้แก่นักเรียน

 ✓  การวางตัวของครูที่เป็นกรรมการอย่างเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ 

 ✓  การฝึกให้นักเรียนนึกถึงใจเขาใจเรา รับฟังผู้อื่น และเคารพให้เกียรติผู้อื่น 

 ✓  กระบวนการตัดสินและการประกาศผลการตัดสินมีความโปร่งใส เป็นธรรมในรูปแบคณะ 

      กรรมการ
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คนมีฝีมอืแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอนัตรายร้ายแรงแก่สงัคม

จะต้องเป็นทัง้คนดแีละมฝีีมอื จงึจะเป็นผูม้คีณุค่า

แก่ประเทศชาติ สงัคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

อดตีนายกรัฐมนตรี
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คณะดำาเนินการ
คณะที่ปรึกษา

ม.ร.ว.สุขมุพันธ์ุบริพัตร  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางผุสดี ตามไท  รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางนินนาท ชลติานนท์  ปลดักรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา  รองปลัดกรงุเทพมหานคร

ที่ปรึกษาการจัดทำาหลักสูตร

คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกญุชร

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา

นายมีชยั วีระไวทยะ

คณุหญิงทพิาวดี เมฆสวรรค์

นายบุรินทร์ กันตะบุตร

คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

ศ.นพ.เทพ หิมะทองค�า

นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ

นายจลุกร สิงหโกวินท์

ดร.สมชาต ิวิศิษฐชยัชาญ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) นางผาณติ นติทัิณฑ์ประภาศ

นพ.จกัรธรรม ธรรมศักด์ิ  ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์

รศ.อรชมุา ยุทธวงศ์  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ศ.ดร.สมบัต ิธ�ารงธัญวงศ์  นายสีมา สมีานนัท์

รศ.ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

รศ.นพ.ทยา กติยิากร  นางทยา ทปีสวุรรณ

รศ.ดร.สรุสทิธิ ์วชริขจร  ผศ.ดร.จันทรานชุ มหากาญจนะ
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ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  อ.สมิุตรา พงศธร

ดร.อนพัุนธ์ กิจนจิชวีะ  นายสันต ิแต้พานชิ

คณะกรรมการดำาเนินการ

กรุงเทพมหานคร

นายกริช วัชรศิริธรรม  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

นายวรภาส รุจิโภชน์  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

นางนงพะงา บุญปักษ์  รองผู้อ�านวยการส�านกัการศกึษา

นายอุดมศักด์ิ นาดี  ผู้อ�านวยการส�านกังานยทุธศาสตร์

     การศึกษาส�านกัการศึกษา

นางอธิภัทร สายนาค  หวัหน้ากลุ่มงานหลักสตูรและวธิสีอน

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวสนธยา พูนไธสง  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสาวลกัขณา ของเมอืงพรวน นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

นางสุมาล ีกองศักด์ิ  นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.จรีุ วิจติรวาทการ  ผศ.ดร.จิรวรรณ ภกัดบีตุร

ดร.กนกกาญจน์ อนแุก่นทราย ดร.ศุทธนา วจิิตรานนท์

ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์  นางรชัน ีมณีโรจน์

นางสาวสตพร มุทาพร  นางสาวดาราวัลย์ ม่วงน้อย

นางสาวแก้วตา เยือกเย็น  นายประกอบ สุทธกิาโมทย์

นายคณศิร ทบัทมิ  นายรัตนชยั นาคปานเสือ
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ขอขอบคุณ
ภาพประกอบ

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หวัแจกัน)

บทกวี

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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