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สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

โครงสรางรายวิชา 

แบบทดสอบกอนเรียน 

บทท่ี 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม   1 

 เรื่องที่ 1 สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันและการทุจริตในประเทศไทย  2 

 เรื่องที่ 2 ทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน  

   และผลประโยชนสวนรวม (โลก)   5 

 เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน   

   กับผลประโยชนสวนรวม  14 

 เรื่องที่ 4 การคิดเปน  28 

 เรื่องที่ 5 บทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกัน   

   ปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต  38 

บทท่ี 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต  48

  เรื่องที่ 1 การทุจริต  49 

 เรื่องที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต  63 

บทท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต  77 

  เรื่องที่ 1 จิตพอเพียงตานการทุจริต  78 

  เรื่องที่ 2 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

        (พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)   84 

        แบบอยางในเรื่องความพอเพียง 

  เรื่องที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวของ  90 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 
 

บทท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  96 

  เรื่องที่ 1 ความหมายและที่มาของคําศัพทที่เกี่ยวของกับพลเมือง  97 

  เรื่องที่ 2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกบัการศกึษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง  106 

  เรื่องที่ 3 องคประกอบของการศึกษาความเปนพลเมือง  110 

  เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏบิัติตนเปนพลเมืองด ี  113 

 เรื่องที่ 5  แนวทางการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย  115 
   เรื่องที่ 6 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศ  121 

   เรื่องที่ 7 กิจกรรมทีเ่กี่ยวของ  127 

    1. การเคารพสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น  127 

    2. ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  128 

    3. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น/สังคม/โลก  130 

    4. ความเปนพลเมืองของประเทศ/โลก  131 

    5. แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี  133 

    6. พลโลกที่มีความรับผิดชอบตอการปองกันการทุจริต  134 

    7. การยกยองเชิดชูกับคนที่ทําความด ี  136 
 

แบบทดสอบหลังเรียน  138 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  143 

แนวคําตอบกิจกรรม  144 

บรรณานุกรม    153 

คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    156 

การประชุมจัดทําหนังสือเรียนรายวิชาการปองกันการทุจริต      164 

คณะผูจัดทํา     169 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

รายวิชา การปองกันการทุจริต 
 

 รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค32036 รายวิชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย โครงสรางของ

รายวิชา โครงสรางของบทเรียน เนื้อหา และกิจกรรมเรียงลําดับตามบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรม 

การเรียนรู แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เฉลย/แนวคําตอบกิจกรรม

เรียงลําดับตามบทเรียน 
 

วิธีการใชรายวิชา 

 ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางรายวิชาโดยละเอียด เพื่อใหผูเรียนทราบวาตองเรียนรูเนื้อหา 

ในเรื่องใดบาง 

 2. วางแผนกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมจะศึกษารายวิชา เพื่อใหสามารถ

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาใหครบทุกบทเรียน และทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของรายวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน 

และตรวจสอบคําตอบจากแนวคําตอบ/เฉลยทายเลม 

 4. ศึกษาเนื้อหาของแตละบทเรียนอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในหนังสือเรียนและสื่อประกอบ 

(ถามี) และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน 

 5. ทําแตละกิจกรรมเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากแนวคําตอบ/เฉลยทายเลม 

หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซ้ําจนกวาจะเขาใจ 

 6. หลังจากศึกษาเนื้อหาครบทุกบทเรียนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบ

แนวคําตอบจากเฉลยทายเลม วาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม หากขอใดยังไมถูกตอง 

ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้ง 

 ขอแนะนํา ผูเรียนควรทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน  

และควรไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคผาน 

 7. หากผู เรียนไดศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมแลวยังไม เขาใจ ผู เรียนสามารถสอบถามและ 

ขอคําแนะนําไดจากครูหรือคนควาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติมได  
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การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพรความรูในเรื่องที่เกี่ยวของ

และศึกษาจากผูรู 
 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

 1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน 

 2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค   
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โครงสรางรายวิชา 

การปองกันการทุจริต 
 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ 

 1. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎ ระเบียบของประเทศตาง ๆ ในโลก 

 2. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะหขอมูล และเปนผูนําผูตาม 

ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณปจจุบัน 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายสาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันการทุจริตในประเทศไทย 

 2. อธิบายทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม (โลก) 

 3. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 4. คิด วิเคราะหกระบวนการ “คิดเปน” 

 5. อธิบายบทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต 

 6. สรุปผลกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของ 

 7. สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ 

 8. อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการทุจริตของประเทศไทย/โลกได 

 9. อธิบายความละอายและความไมทนตอการทุจริตได 

 10.  สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของไดถูกตอง 

 11.  อธิบายเกี่ยวกับจิตพอเพียงตอตานการทุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12.  อธิบายแบบอยางความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)  

 13.  สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของไดถูกตอง 

 14.  อธิบายความหมายและที่มาของคําศัพทที่เกี่ยวของกับพลเมือง 

 15   อธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง 

 16.  อธิบายองคประกอบของการศึกษาความเปนพลเมือง 

 17.  บอกแนวทางการปฏิบัติตนของการเปนพลเมืองดีได 

 18.  อธิบายแนวทางการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 
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 19.  บอกผลการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศ 

 20.  สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 

สาระสําคัญ 

 การปองกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจร ิต

STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะสรางความรู ความเขาใจ

ใหแกผูเรียนในเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อรวมกันปองกันหรือตอตานการทุจริต ไมใหมีการทุจริตเกิดขึ้น

ในสังคมไทย รวมกันสรางสังคมไทยที่ไมทนตอการทุจริตตอไป 
 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่  1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 บทที่  2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

 บทที่  3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

 บทที่  4  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค32036 

2. สื่อเสรมิการเรียนรูอื่น ๆ  
 

จํานวนหนวยกิต 

   จํานวน 3 หนวยกิต 

กิจกรรมเรียนรู 

   1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม 

   2. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนทุกบท 

   3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนด และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม 

   4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม 
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การประเมินผล 

   1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

   2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 

   3. เขารับการทดสอบปลายภาค 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

 1. ขอใดไมใชสาเหตุของการทุจริต 

  ก. กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดมีชองวาง 

  ข. เจาหนาที่มีอํานาจสิทธิขาดในการใชดุลพินิจ 

  ค. ไมมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม 

  ง. การเปลี่ยนตําแหนงของผูปฏิบัติงาน 

 2. ขอใดไมเกี่ยวของกับทิศทางการปองกันและการทุจริตในประเทศไทย 

  ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

  ค. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

 3. ขอใดคือหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

  ก. หลักธรรม 

  ข. คติธรรม 

  ค. จริยธรรม 

  ง. มโนธรรม 

 4. บริษัทใหของขวัญเปนทองคําแกเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็เรงรัดคืนภาษีใหกอนโดยวิธีลัดคิว  

  เพื่อตองการ ไดของขวัญอีกครั้ง เปนการทุจริตในรูปแบบใด 

  ก. การรูขอมูลภายใน 

  ข. การรับผลประโยชน 

  ค. คูสัญญากับเอกชน 

  ง. การสรางถนนในชุมชน 
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 5. ขอใดสําคัญที่สุดในการจัดกระบวนการคิดเปน 

  ก. ผูเรียน 

  ข. ผูสอน 

  ค. กระบวนการ 

  ง. สภาพปญหา 

 6. เมื่อนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ควรทําอยางไร 

  ก. ทิ้งไวระยะหนึ่งเพื่อใหสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

  ข. คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม แลวกลับไปดําเนินการตามกระบวนการใหม 

  ค. ยกเลิกผลการตัดสินใจนั้นเพราะเห็นวาไมถูกตอง 

  ง. ใหกลับไปทบทวนกระบวนการใหม เพื่อหาขอบกพรอง 

 7. กรณีใดเขาขายการทุจริต 

  ก. การลักทรัพย 

  ข. การซื้อขายหวยใตดิน 

  ค. หัวหนางานขมขูพนักงาน 

  ง. ลาปวยโดยใชใบรับรองแพทยปลอม 

 8. สิ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 

  ก. โอกาส ความกดดันจิตใจ ความเครียด 

  ข. แรงจูงใจ เหตุผล ความยากจน 

  ค. โอกาส แรงจูงใจ ความยากจน 

  ง. โอกาส แรงจูงใจ เหตุผล  

 9. ขอใดตรงกับความหมายคําวาทุจริต 

  ก. ลูกขอเงินไปเที่ยว 

  ข. ผูเรียน กศน. มาพบกลุม 

  ค. พนักงานบริษัทใหเพื่อนลงชื่อทํางานแทน 

  ง. ผูปกครองซื้ออุปกรณการสอนใหโรงเรียน 
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 10. การปฏิบัติตนในขอใดแสดงถึงความมีวินัยในตนเอง 

  ก. การเขาคิวซื้ออาหาร 

  ข. การแบงขนมใหเพื่อน 

  ค. การทําความสะอาดบาน  

  ง. การมอบของขวัญใหผูใหญ 

 11. ถาทานรูวาสิ่งที่กระทํานั้นไมดี ไมถูกตองตรงกับความหมายขอใด 

  ก. ความไมทน 

  ข. ความละอาย  

  ค. ความไมกลัว 

  ง. ความเกรงใจ 

 12. ความไมทนตอการทุจริตตรงกับความหมายขอใด 

  ก. ใหเพื่อนลอกการบาน 

  ข. มีคนแซงคิวกอนหนาจึงเขาไปเตือน 

  ค. ใชรถยนตของราชการไปเที่ยวในวันหยุด 

  ง. เห็นคนหยิบสินคา แลวไมจายเงินก็ทําเฉย ๆ 

 13. การทุจริตขอใดกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม 

  ก. คายาเสพติด 

  ข. ลูกพูดโกหกพอแม 

  ค. เพื่อนขอลอกขอสอบ 

  ง. จางเพื่อนทําช้ินงานสงครู 

 14. ขอใดไมใชสาเหตุของการทุจริต 

  ก. โครงสรางสังคมไทยระบบอุปถัมภ 

  ข. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง 

  ค. กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

  ง. ความรูเทาไมถึงการณ  
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 15. การทุจริตในดานศีลธรรม ตรงตามขอใด 

  ก. การลักทรัพย 

  ข. การโกหก 

  ค. การเห็นแกตัว 

  ง. การหลงผิด 

 16.  ขอใดเปนความหมายของคําวา“พลเมือง” 

  ก.  ปฏิบัติตนตามหนาที่เทานั้น 

  ข.  ยอมรับกฎหมาย นโยบาย กิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ 

  ค.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกสังคมที่มีตอรัฐ 

  ง.  อํานาจอันชอบธรรมที่ตองทําระหวางบุคคล 

 17.  ขอใดไมใชความหมายของ “พลเมืองศึกษา” 

  ก.  ใหมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองดี 

  ข.  การจัดการศึกษาและประสบการณเรียนรูเพื่อพัฒนาใหเปนพลเมืองดี 

  ค.  ตนเองเปนเพียงผูนอยตองคอยรับการอุปถัมภจากผูอื่น 

  ง.  สนใจเรียนรูเกี่ยวกับรัฐบาล กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง 

 18.  ความเปนพลเมืองไดแกขอใด 

  ก.  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

  ข.  เคารพหลักความเสมอภาค 

  ค.  รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

  ง.  การรับรู เขาใจกับการนับถือความรู ความสามารถ 

 19.  ขอใดเปนลักษณะของการเปนพลเมืองดี 

  ก.  รับฟงความคิดเห็นตางไดเสมอ 

  ข.  กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมแกปญหา 

  ค.  เคารพกฎ ระเบียบของชุมชน 

  ง.  ถูกทุกขอ 
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 20.  ขอใดเปนแนวทางในการสรางสํานึกความเปนพลเมือง 

  ก.  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  ข.  เขาไปมีสวนรวมในกิจการของชุมชน 

  ค.  เคารพกฎหมายของทุกประเทศ 

  ง.  ถูกทุกขอ 
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บทท่ี 1 

การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

สาระสําคัญ 

 การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก ซึ่งเปนการ

กระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  

ซึ่งจะนําไปสูการทุจริตตอไป หากเจาหนาที่ไมมีการแยกแยะวาอะไรคือผลประโยชนสวนตน หรืออะไร 

เปนผลประโยชนสวนรวมแลว ยอมจะเกิดปญหาเกี่ยวกับผลประโยชนแนนอน  
 

ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายสาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันการทุจริตในประเทศไทย 

 2. อธิบายทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวม (โลก) 

 3. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 4. คิด วิเคราะหกระบวนการ “คิดเปน” 

 5. อธิบายบทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต 

 6. สรุปผลกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของ 

 7. สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันและการทุจริตในประเทศไทย 

 เรื่องที่ 2 ทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชนสวนรวม (โลก) 

 เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

 เรื่องที่ 4 การคิดเปน  
 เรื่องที่ 5 บทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต 
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เรื่องที่ 1 สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการปองกันและการทุจริตในประเทศไทย 
 

 การทุจริตเปนหนึ่งในปญหาใหญที่ทั่วโลกกังวลเปนอยางมาก เพราะเปนปญหาที่มีความซับซอน  

ยากตอการจัดการและเกี่ยวของกับคนทุกคน องคกรทุกองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมากกับการพัฒนา

ประเทศ   

1. สาเหตุของการทุจริต 

  สาเหตุของการทุจริต อาจเกิดข้ึนไดในประเทศที่มีสถานการณดังตอไปนี้ 

  1.1 มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางธุรกิจ 

หากมาตรการหรือขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติเปนความลับหรือไมโปรงใส  

จะสงผลใหเปนตนเหตุของการทุจริตได 

  1.2 มีสถานการณ โอกาส หรือมีกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่นําไปสูการทุจริตได 

  1.3 กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมไมมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาใหทันสมัย 

 2.  ทิศทางการปองกันการทุจริตในประเทศไทย 

  ปจจุบันประเทศไทยมีหลายหนวยงานเกิดการตื่นตัวพยายามเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

การทุจริต โดยรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

  ในฐานะที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) เปนองคกรหลักดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดบูรณาการการทํางานดานการตอตาน 

การทุจริตเขากับทุกภาคสวน ดังนี้ 

  2.1 กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด

ที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา “... บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบทุกรูปแบบ” หมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริมสนับสนุนและใหความรูแกประชาชน

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน

เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแสโดยไดรับความคุมครองจากรัฐ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” 

  2.2 กําหนดใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหา 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

   1) ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม

เพื่อแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
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   2) ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพื่อปฏิรูประบบและองคกร

เพื่อสรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน 

   3) ยุทธศาสตรการปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริต 

คอรรัปชันใหมีประสิทธิภาพ 

  2.3 กําหนดไวในกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีวิสัยทัศน “ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.4 กําหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วาดวยเรื่องสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย ยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็งเปนภูมิคุมกัน

ในสังคมไทย ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งสรางพลัง 

การขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริตโดยปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

  2.5 กําหนดใหมีโมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เปนโมเดล 

ที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเปน 

2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 

   1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength From Within)  

   2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งจากภายในThailand 4.0 

เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและ

คุณคาของมนุษย  (Human Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยน

ระบบนิเวศนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจบมเพาะความคิดสรางสรรค ปลูกฝงจิตสาธารณะ  

ยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เนนการ

สรางคุณคารวม และคานิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปยมสุข (Happiness) และสังคมที่มี

ความสมานฉันท (Harmony) 

  2.6 กําหนดใหมียุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 

2564)  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

หมายความวา ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 

เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาต ิและประชาชน เพื่อใหประเทศไทย

มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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กิจกรรม 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนยกตัวอยางกิจกรรมการเลือกตั้งในชุมชนที่สงผลตอการทุจริต พรอมทั้งระบุแนวทาง

 การปองกันการทุจริตเรื่องดังกลาวได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

เรื่องที่ 2  ทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

   และผลประโยชนสวนรวม (โลก) 
 

 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมนั้น มีลักษณะทํานองเดียวกันกับกฎ

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทํา ซึ่งบุคคลแตละคน

แตละสังคม อาจเห็นวาเรื่องใดเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแตกตางกันไป

หรือเมื่อเห็นวาเปนการขัดกันแลวยังอาจมีระดับความหนักเบาแตกตางกัน อาจเห็นแตกตางกันวาเรื ่องใด

กระทําได กระทําไมไดแตกตางกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝาฝนบางเรื่องบางคนอาจเห็นวาไมเปนไร 

เปนเรื่องเล็กนอย หรืออาจเห็นวาเปนเรื่องใหญตองถูกประณาม ตําหนิ ติฉิน นินทาวากลาว ฯลฯ แตกตางกัน

ตามสภาพของสังคม 

 1. ทฤษฎีของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (โลก) 

  1.1 ทฤษฎีอุปถัมภ  การขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมจากโครงสราง

ของสังคม ซึ่งมีความสัมพันธในลักษณะการพึ่งพาอาศัยในความเทาเทียมกัน โดยตางฝายตางมีผลประโยชน

ตางตอบแทนความสัมพันธนั้น มีองคประกอบของความเปนมิตรรวมอยูดวย แตเปนมิตรภาพที่ขาดดลุยภาพ 

คือ อีกฝายหนึ่งมีอํานาจ ทําใหเกิดพวกพองในองคกรทําใหงายตอการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และยากตอการตรวจสอบ 

  1.2 ทฤษฎีการทุจริต ทฤษฎีทุจริตเกิดขึ้นจากปจจัย 3 ประการ คือ  

   1) ความซื่อสัตย เมื่อมนุษยมีความตองการ ความโลภ แมถูกบังคับดวยจริยธรรม คุณธรรม 

และบทลงโทษทางกฎหมายก็ตาม ความจําเปนทางเศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหบุคคลตัดสินใจกระทําความผิด

เพื่อใหตนเองอยูรอด 

   2) โอกาส ผูกระทําความผิด พยายามที่จะหาโอกาสที่เอื้ออํานวยตอการทุจริต โอกาส 

ที่เยายวนตอการทุจริตยอมกระตุนใหเกิดการทุจริตไดงายข้ึนกวาโอกาสที่ไมเปดชอง 

   3) การจูงใจ เปนมูลเหตุจูงใจใหบุคคลตัดสินใจกระทําการทุจริต และนําไปสูการหา

มาตรการในการปองกันการทุจริตดวย การจูงใจในการกระทําการทุจริต เชน ความทะเยอทะยานอยางไมมี 

ที่สิ้นสุด ปรารถนาจะยกระดับใหทัดเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม ปญหาทางการเงิน การกระทําเพื่ออยากเดน 

เปนตน 
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2. ความหมายของการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม (โลก) 

  การขัดกันของผลประโยชน คือ สถานการณที ่บุคคลผู ดํารงตําแหนงอยางที ่ไววางใจ  

(เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบริหาร หรือผูอํานวยการของบริษัทเอกชน หรือหนวยงานอื่น ๆ) เกิดความขัดแยง

ขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนทางวิชาชีพ อันสงผลใหเกิดปญหาที่เขาไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางเปนกลาง ไมลําเอียง ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นอาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจที ่มี 

ตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงใหอยูในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอย

เพียงใด ผลประโยชนทับซอนอาจเรียกชื่อแตกตางกัน เชน ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน หรือผลประโยชนขัดกัน 

  คําวา ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) หมายถึง ผลประโยชนที ่บุคคลไดรับ

โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนหาผลประโยชนจากหนาที่ของตนและหาผลประโยชนจากบุคคลหรือกลุมบุคคล

ผลประโยชนสวนตนมีทั้งเกี่ยวกับเงิน ทอง และไมไดเกี่ยวกับเงินทอง เชน ที่ดิน หุน ตําแหนง หนาที่ สัมปทาน 

สวนลด ของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ การลําเอียง การเลือกปฏิบัติ เปนตน 

  คําวา ผลประโยชนสวนรวม (PublicInterests)หมายถึง การที่บุคคลใดในสถานะที่เปน

เจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน

ของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมี

วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ

การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และจะมีรูปแบบ

ของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ กันที่เหมือนหรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะ

เอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกัน 

ที่วัตถุประสงค เปาหมาย หรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน 

 3. รูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (โลก)  

  การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มไีดหลายรปูแบบไมจาํกดัเฉพาะ

ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือ

ทรัพยสินดวย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมออกเปน 7 รูปแบบ คือ  
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  3.1 การรับผลประโยชนตาง ๆ  

   การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting Benefits) ซึ่งผลประโยชนตาง ๆ ไมวาจะเปนทรัพยสิน 

ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ 

และผลจากการรับผลประโยชนอื่น ๆ นั้น ไดสงผลใหการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่  

     ตัวอยาง 

   1) นายสุจริต ขาราชการชั้นผูใหญ ไดเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ซึ่งในวันดังกลาว นายรวย นายกอบต. แหงหนึ่ง ไดมอบงาชางจํานวนหนึ่งคูใหแกนายสุจริต เพื่อเปนของที่ระลึก 

   2) การที่เจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพื่อชวยใหบริษัท 

เอกชนรายนั้นชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญของรัฐ 

   3) การที่บริษัทแหงหนึ่งใหของขวัญเปนทองคําแกเจาหนาที่ในปที่ผานมา และปนี้เจาหนาที่

เรงรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเปนกรณีพิเศษ โดยลัดคิวใหกอนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดวาจะไดรับของขวัญอีก 

   4) การที ่เจาหนาที ่ของรัฐไปเปนคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 

และไดรับความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ จากบริษัทเหลานั้น ซึ่งมีผลตอการใหคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะ 

ที่เปนธรรม หรือเปนไปในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอบริษัทผูใหนั้น ๆ 

   5) เจาหนาที่ของรัฐไดรับชุดไมกอลฟจากผู บริหารของบริษัทเอกชน เมื ่อตองทํางาน 

ที่เกี่ยวของกับบริษัทเอกชนแหงนั้นก็ชวยเหลือใหบริษัทนั้นไดรับสัมปทาน เนื่องจากรูสึกวาควรตอบแทน 

ที่เคยไดรับของขวัญมา 

  3.2  การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปนคูสัญญา 

    การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เปนการที่เจาหนาที่

ของรัฐ โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัดสินใจเขาไปมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด 

โดยอาจจะเปนเจาของบริษัทที่ทําสัญญาเอง หรือเปนของเครือญาติ สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง 

หรือเรียกไดวาเปนทั้งผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน 

   ตัวอยาง 

    1) การที่เจาหนาที ่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางทําสัญญา ใหหนวยงานตนสังกัด 

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู 

    2) ผูบริหารหนวยงาน ทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเปนของเจาหนาที่

หรือบริษัทที่ผูบริหารมีหุนสวนอยู 
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    3) ผูบริหารของหนวยงาน ทําสัญญาจางบริษัทที่ภรรยาของตนเองเปนเจาของมาเปน 

ที่ปรึกษาของหนวยงาน 

    4) ผูบริหารของหนวยงานทําสัญญาใหหนวยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสราง

สํานักงานแหงใหม 

  3.3 การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

   การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment) 

เปนการที ่เจาหนาที ่ของรัฐลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานเดิม โดยใชอิทธิพลหรือความสัมพันธจากที่เคย 

ดํารงตําแหนงในหนวยงานเดิมนั้นหาผลประโยชนจากหนวยงานใหกับบริษัทและตนเอง 

   ตัวอยาง 

   1) อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่ง เพิ่งเกษียณอายุราชการไปทํางานเปนที่ปรึกษา 

ในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใชอิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงในโรงพยาบาลดังกลาว ใหโรงพยาบาลซื้อยา

จากบริษัทที่ตนเองเปนที ่ปรึกษาอยู พฤติการณเชนนี้ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเปน

เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวาตนมีตําแหนงหรือหนาที่ 

ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ

ผูอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา171 

   2) การที่ผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคกรดานเวชภัณฑและสุขภาพ ออกจากราชการ 

ไปทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใชความสัมพันธจากที่เคยทํางานในองคกร หาผลประโยชนใหบริษัท

ผลิตหรือขายยา 

   3) การที่ผูบริหารหรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกษียณแลว ใชอิทธิพลที่เคยดํารงตําแหนง 

ในหนวยงานรัฐ รับเปนที่ปรึกษาใหบริษัทเอกชนที่ตนเคยติดตอประสานงาน โดยอางวาจะไดติดตอกับหนวยงานรฐั

ไดอยางราบรื่น 

   4) การวาจางเจาหนาที่ผูเกษียณมาทํางานในตําแหนงเดิมที่หนวยงานเดิมโดยไมคุมคากับ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

  3.4 การทํางานพิเศษ 

   การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  ในรูปแบบนี้มีไดหลาย

ลักษณะ ไมวาจะเปนการที่เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคการ

สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางพิเศษเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความ

นาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู 
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   ตัวอยาง 

   1) เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 6 สํานักงานสรรพากรจังหวัดในสวนภูมิภาค ไดจัดตั้งบริษัท

รับจางทําบัญชีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัท โดยรับจางทําบัญชี และยื่นแบบ

แสดงรายการใหผูเสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยูและจังหวัดใกลเคียง มีพฤติกรรมชวยเหลือผูเสียภาษี

ใหเสียภาษีนอยกวาความเปนจริงและรับเงินคาภาษีอากรจากผูเสียภาษีบางราย รวมทั้งมิไดนําไปยื่นแบบ

แสดงรายการชําระภาษีให พฤติกรรมของเจาหนาที่ดังกลาวเปนการไมปฏิบัติตามขอบังคับกรมสรรพากร 

วาดวยจรรยาขาราชการกรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ขอ9 (7) (8) และอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตน

หาประโยชนใหแกตนเอง เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา83 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย 

แกทางราชการโดยรายแรง และปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต และยังกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ

ชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 

   2) ฝายกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง สํานักงานสรรพากรจังหวัดในสวนภูมิภาค 

หารายไดพิเศษโดยการเปนตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ไดอาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหนาที่เรงรัด

ภาษีอากรคางผูประกอบการรายหนึ่งหาประโยชนใหแกตนเอง ดวยการขายประกันชีวิตใหแกหุนสวนผูจัดการ

ของผูประกอบการดังกลาว รวมทั้งพนักงานของผูประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกําลังดําเนินการเรงรัด

ภาษีอากรคาง พฤติกรรมของเจาหนาที่ดังกลาว เปนการอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชน 

ใหแกตนเอง เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

   3) การที่เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการ รับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ

เพื่อใหบริษัทเอกชนที่วาจางนั้นมีความนาเชื่อถือมากกวาบริษัทคูแขง 

   4) การที่เจาหนาที่ของรัฐไมทํางานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มที่ แตใชเวลา

ไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 

   5) การที่ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนที่ปรึกษา หรือเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท

ที่ตองถูกตรวจสอบ 

  3.5 การรูขอมูลภายใน 

   การรูขอมูลภายใน (Inside information) เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐใชประโยชนจาก

การที่ตนเองรับรูขอมูลภายในหนวยงาน และนําขอมูลนั้นไปหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

อาจจะไปหาผลประโยชนโดยการขายขอมูลหรือเขาเอาผลประโยชนเสียเอง 
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   ตัวอยาง 

   1) นายชาง 5 แผนกชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

ไดนําขอมูลเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายใหแกผูอื่น จํานวน 40  

หมายเลข เพื่อนําไปปรับจูนเขากับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่นําไปใชรับจางใหบริการโทรศัพทแกบุคคลทั่วไป 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 164 

และมีความผิดวินัย ขอบังคับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยวาดวยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ขอ 44 และขอ 46 

2) การที่เจาหนาที่ของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพี่นอง

ไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกลาว เพื่อขายใหกับราชการในราคาที่สูงขึ้น 

   3) การที่เจาหนาที่หนวยงานผูรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec)  

วัสดุอุปกรณที่จะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับบริษัทเอกชนที่ตนรูจัก เพื่อให

ไดเปรียบในการประมูล 

   4) เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานเปดเผยหรือขายขอมูลที่สําคัญของฝายที่มายื่นประมูลไว

กอนหนาใหแกผูประมูลรายอื่นที่ใหผลประโยชน ทําใหฝายที่มายื่นประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ 

  3.6 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 

   การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว (Using your employer’sproperty  

for private advantage) เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐนําเอาทรัพยสินของราชการ ซึ่งจะตองใชเพื่อประโยชน

ของทางราชการเทานั้นไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง หรือการใชใหผูใตบังคับบัญชาไปทํางานสวนตวั 

   ตัวอยาง 

   1) คณบดีคณะแพทยศาสตร ใชอํานาจหนาที่โดยทุจริต ดวยการสั่งใหเจาหนาที่นําเกาอี้

พรอมผาปลอกคลุมเกาอี้ เครื่องถายวิดีโอ เครื่องเลนวิดีโอ กลองถายรูป และผาเต็นท นําไปใชในงานมงคล

สมรสของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต รถตูสวนกลาง เพื่อใชรับสงเจาหนาที่เขารวมพิธี และขนยายอุปกรณทั้งที่

บานพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งลวนเปนทรัพยสินของทางราชการ การกระทําของจําเลยนบัเปน

การใชอํานาจโดยทุจริต เพื่อประโยชนสวนตนอันเปนการเสียหายแกรัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิด

วินัยและอาญา ตอมาเรื่องเขาสูกระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานโจทกแลวเห็นวาการกระทํา

ของจําเลยเปนการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด ๆ  

ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐและเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จึงพิพากษา

ใหจําคุก 5 ป และปรับ 20,000 บาท คําใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง

คงจําคุกจําเลยไว 2 ป 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท 
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   2) การที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีหนาที่ขับรถยนตของสวนราชการนําน้ํามันในรถยนตไปขาย 

และนําเงินมาไวใชจายสวนตัว ทําใหสวนราชการตองเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ํามันรถมากกวาความเปนจริง

พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการทุจริต เปนการเบียดบังผลประโยชนของสวนรวมเพื่อประโยชนของตนเองและ 

มีความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา 

   3) การที่เจาหนาที่รัฐ ผูมีอํานาจอนุมัติใหใชรถราชการ หรือการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

นํารถยนตของสวนราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 

   4) การที่เจาหนาที่รัฐนําวัสดุครุภัณฑของหนวยงานมาใชที่บาน หรือใชโทรศัพทของ

หนวยงาน ติดตอธุระสวนตัว หรือนํารถสวนตัวมาลางที่หนวยงาน 

  3.7 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง 

   การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork – Barreling) 

เปนการที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูบริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ หรือบานเกิดของตนเอง

หรือการใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง 

   ตัวอยาง 

   1) นายกองคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่งรวมกับพวกแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนคนเดิน ในตําบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไมผานความเห็นชอบจากสภาฯ

และตรวจรับงานทั้งที่ไมถูกตองตามแบบรายการที่กําหนด รวมทั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จไดติดปายช่ือของตน

และพวก การกระทําดังกลาวมีมูลเปนการกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่มีมูลความผิดทั้งทางวินัย 

อยางรายแรง และทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ใหผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

   2) การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อทําโครงการตัดถนนสรางสะพาน 

ลงในจังหวัด โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน 

  3) การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง   

 3.8 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง 

   การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) หรือ

อาจจะเรียกวาระบบอุปถัมภพิเศษ เปนการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงาน

ของตนเขาทําสัญญากับบริษัทของพี่นองของตน 
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   ตัวอยาง  

   พนักงานสอบสวนละเวนไมนําบันทึกการจับกุมที่เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมทําขึ้น ในวัน

เกิดเหตุรวมเขาสํานวน แตกลับเปลี่ยนบันทึกและแกไขขอหาในบันทึกการจับกุม เพื่อชวยเหลือผูตองหา ซึ่งเปน

ญาติของตนใหรับโทษนอยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว มีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอยางรายแรง 

  3.9 การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐอื่น 

   การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่ รัฐหรือหนวยงานของรัฐอื่น  

(influence) เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง โดยเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ขมขู

ผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 

   ตัวอยาง 

   1) เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ในฐานะผูบริหาร เขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยระเบียบ และกฎหมาย หรือฝาฝนจริยธรรม 

   2) นายเอเปนหัวหนาสวนราชการแหงหนึ่งในจังหวัด รูจักสนิทสนมกับนายบี เปนหัวหนา 

สวนราชการอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใชความสัมพันธสวนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เขารับราชการ

ภายใตสังกัดของนายบี 

  3.10  การขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมประเภทอื่น ๆ  

    1) การเดินทางไปราชการตางจังหวัดโดยไมคํานึงถึงจํานวนคน จํานวนงาน และจํานวนวัน

อยางเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจํานวน 10 วัน แตใชเวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน 

เปนการเดินทางทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ 

    2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมใชเวลาในราชการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  เนื่องจากตองการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

    จากรูปแบบดังกลาว จะเห็นไดวาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวมนั้น มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ  

ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได เชน การที่ นาย ก. ดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของรัฐมนตรี และมี

หนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบสําหรับบริษัทเอกชน ซึ่งในขณะเดียวกัน  

นาย ก. มีธุรกิจสวนตัวโดยเปนผูถือหุนของบริษัทเอกชนที่จะไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบนี้ดวยเชนกัน  

หรือกรณีที่ นาย ข. ซึ่งเปนขาราชการในหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งรับขอเสนอวาจะไดรับการวาจางงาน หลังจาก 

ที่ นาย ข. ออกจากราชการแลวจากบริษัทที่กําลังยื่นขอสัมปทานจากหนวยงานที่ นาย ข.สังกัดอยู หรือกรณีที่ 

นาย ค. เปนหนึ่งในคณะกรรมการที่ตองพิจารณาตัดสินใจเลือกเสนทางที่จะตัดถนนเสนทางใหม ซึ่งมีเสนทาง

หนึ่งอาจจะสงผลใหมูลคาที่ดินในครอบครองของ นาย ค. สูงขึ้น เปนตน  
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กิจกรรม 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนคิดทบทวนวาตนเองไดเคยปฏิบัติเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้บางหรือไม 

1.  ผลประโยชนสวนตน 
 

เรื่องที่เคยปฏิบัติ แนวทางปองกัน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.  ผลประโยชนสวนรวม 
 

เรื่องที่เคยปฏิบัติ แนวทางปองกัน 
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เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไวใน

มาตรา 50 (10) ใหบุคคลไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ดังนั้น ในฐานะ 

ที่เราเปนประชาชนชาวไทย จึงมีความจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังตอไปนี้ 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติไวในหมวด 9 การขัดกัน 

แหงผลประโยชน (มาตรา 184 – 187) โดยบัญญัติขอหามสําหรับผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 184 – 185) ขอหามสําหรับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (มาตรา 186 – 187)  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 การขัดกันแหงผลประโยชน 

 มาตรา 184 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

 (1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 (2)  ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปน

การผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุ นสวนหรือผู ถือหุนในหางหุ นสวนหรือบริษัทที ่รับสัมปทานหรือเขาเปน

คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (3)  ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ

นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ

 (4)  ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช

สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

  มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ

บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก  

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือ

วุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ

ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
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  ใหนํา (2) และ (3) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการ 

ในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 

 มาตรา 185 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซง

เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง 

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

 (2)  กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณหรือใหความเห็นชอบ

ในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา 

 (3)  การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนหรือการใหพนจากตําแหนง 

ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

 มาตรา 186  ใหนําความในมาตรา 184 มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้ 

 (1) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี

 (2)  การกระทําตามหนาที่และอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน หรือตามนโยบายที่ไดแถลง 

ตอรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทําการใดไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อประโยชนของตนเอง

ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

 มาตรา 187 รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไว ซึ่งความเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจาง 

ของบุคคลใด 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึ่งตอไป ใหแจงประธาน

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหแกนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
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 รัฐมนตรีจะเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัท  

ตามวรรคสองไมวาในทางใด ๆ มิได 

 มาตรานี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ใหใชบังคับแกคูสมรสและบุตรที่ยัง 

ไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุนของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวา

โดยทางใด ๆ ดวย 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2561  

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  

ไดบัญญัติขอหามสําหรับกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ประกาศกําหนดไวในมาตรา 126 – 129 มีรายละเอียด ดังนี ้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

หมวด 6 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 มาตรา 126 นอกจากเจาพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว หามมิให

กรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด

ดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 

  (1)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้น 

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม

ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

  (2)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ             

ที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออม

ในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

  (3)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ

สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ ไมวาโดยตรง

หรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

  (4)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ

เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐ 
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ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ 

ของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐผูนั้น 

 ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือวา

การดําเนินกิจการของคูสมรสเปนการดําเนินกิจการของเจาพนักงานของรัฐ เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสนั้น

ดําเนินการอยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง 

 คูสมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ตองดําเนินการไมใหมีลักษณะดังกลาว ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง 

 มาตรา 127 หามมิใหกรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูดํารงตําแหนงระดับสูงและผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปนับแต

วันที่พนจากตําแหนง 

 มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ 

เปนเงินไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา 

ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผู สืบสันดาน

หรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน

เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา 129 การกระทําอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติในหมวดนี้ใหถือวาเปนการกระทําความผิด 

ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

 เจาหนาที่ของรัฐ ตามความหมายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เปนไปตามนิยามในบทบัญญัติ มาตรา 4 ดังนี้ 

 “เจาพนักงานของรัฐ หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช” 

 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวย
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ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมี

กฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือกิจการอื่นของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง 

ในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

  นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  โดยที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญ

และรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไวหลายครั้ง เพื่อเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัดมิใหมีการ

เบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไมถูกตอง เนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญในราคา

แพง ทั้งยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนดจรรยาบรรณ 

ของเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกันประกอบกับคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและกําหนด 

เปนหลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร มีมาตรฐาน

อยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไมไดกําหนดไว 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

  "ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี 

และใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห 

  หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับ 

การลดราคาทรัพยสิน หรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจาย 

ในการเดินทางหรือทองเที่ยวคาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ตั๋ว

หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนาหรือการคืนเงินใหในภายหลัง 
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  "ปกติประเพณีนิยม" หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญ ซึ่งอาจมีการใหของขวัญกันและให

หมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ

หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

  "ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงาน ที่แบงเปนการภายใน

ของหนวยงานของรัฐและผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา และไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชา 

หรือกํากับดูแลดวย 

  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวม

บิดาหรือมารดาเดียวกัน 

  ขอ 4  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ขอ 5  เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได 

  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคา

หรือมูลคาเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สาํหรบัการรบัทรพัยสนิ

หรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนั

และปราบปรามการทุจริตมิได 

  เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให

หรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได41 

  ขอ 6  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

จากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ 5 

  ขอ 7  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

จากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนด 

ไวในขอ 8 

  ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผู มาติดตองาน

หรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ในลักษณะดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูซึ ่งมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชน การขอใบรับรอง 

การขอใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 

  (2)  ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซื้อจัดจาง

หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 



20 

  (3)  ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุม หรือกํากับดูแล เชน

การประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 

  (4)  ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่ของรัฐ 

  ขอ 8 เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 

จากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที ่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ใหตามปกติ

ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ขอ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลวเจาหนาที่ของรัฐทราบ 

ในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที่กําหนดไว ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

  ขอ 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญ 

โดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (1)  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นประพฤติ

ปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

  (2) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย

และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

  ขอ 11 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดสองและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาเจาหนาที่ 

ของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

แจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ 

  ขอ 12 เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนทั่วไป 

ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส
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ตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออก โดยใชบัตรอวยพร การลงนาม

ในสมุดอวยพรหรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ 

  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี 

การตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจ 

ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 

4. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ 

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมดาของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543 

 จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  

ไดวางระเบียบไวในขอ 8 ความวา “เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน

รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณีรับของขวัญที่ให 

ตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

  ในขณะที่มาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 บัญญัติไววา 

  มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ 

เปนเงินไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา

ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน

หรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน 

เจาพนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดออกประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ขอ 3 ในประกาศนี้ 

  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

  “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการี หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม

  “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

  ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 

  (1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

  (2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ

จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว

หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปน 

ที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน

ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้สงักดั

ทันที 

  ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา

มากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษา

ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันที 
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ที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร 

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

  เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ไมเคยไดรับทรัพยสิน

หรือประโยชนดังกลาวเลย 

  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการ 

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนเทานั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของ

รัฐผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้

ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสิน

ตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ 

โดยปริยายวา มิใชเปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่

ไดมาทั้งหมด หรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 

  “เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดให

มีการเรี่ยไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานที่ปรึกษา 

หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 
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  ขอ 6 หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต

เปนการเรี่ยไร ตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

  หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

ในระเบียบนี้ดวย ในกรณีน้ี กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายวา

ดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 

  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอวา “กคร.”

ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี

ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี

แตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ

เลขานุการ กคร. จะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

ก็ได 

  ขอ 18 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี

จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้น จะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  (1) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ เพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐนั้นเอง 

  (2) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ เพื่อประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนา

ประเทศ 

  (3) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน 

  (4) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว 

  ขอ 19 การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวน ไมตอง 

ขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัดแลวแตกรณี 

  (1)  เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได 

  (2) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ จําเปนตองดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูเสียหาย

หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ 

  (3)  เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน 
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  (4)  เปนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจํานวนเงินหรือ

มูลคาตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (5)  เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ 18 (4) ซึ่ง กคร. ไดประกาศในราชกิจจา - 

นุเบกษา ยกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ 

  (6)  เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติ หรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติ

ตามระเบียบนี้แลว 

  ขอ 20 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมีการเรี่ยไร

หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (1)  ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน 

  (2)  กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 

  (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแตโดยลักษณะ

แหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้น

ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

  (4) จัดทําบัญชีการรับจายหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไรหรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทําอยางตอเนื่อง

และปดประกาศเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทําการเรี่ยไร ไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อให

บุคคลทั่วไปไดทราบ และจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับประชาชน

สามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย 

  (5)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (4) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่ไดกระทําอยางตอเนื่อง

ใหรายงานการเงิน พรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 

  ขอ 21 ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

  (1)  กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับ ซึ่งมิใชประโยชนที่หนวยงานของรัฐ 

ไดประกาศไว 

  (2)  กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่แนนอน เวนแต 

โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดง หรือบัตร

เขารวมการแขงขัน เปนตน 
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  (3)  กระทําการใด ๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทําการ

ในลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไร

หรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  (4)  ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา 

หรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร 

  ขอ 22 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งมิใชหนวยงาน 

ของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 

  (1)  ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณา 

ดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่น หรือดวยวิธีการอื่นใด 

  (2)  ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรให หรือกระทํา

ในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยง 

ที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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กิจกรรม 

 

คําชี้แจง 1. ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาตามบทเรียน 

 2. ใหผูเรียนดูคลิปวิดีโอ ตอน สินบน ตาม QR  Code   

 

 

 

 

 

 3. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

  3.1 ใหอธิบายความหมายของคําตอไปนี้ พรอมยกตัวอยางการกระทําของบุคคลในคลิปวิดีโอ 

ที่มีการกระทําดังกลาว 

   3.1.1 สินบน 

   3.1.2 ติดสินบน 

   3.1.3 เรียกรับสินบน 

   3.1.4 สวย 

   3.1.5 กินตามน้ํา 

  3.2 จากกรณีตัวอยาง พฤติกรรมของนายกินมาก นายกินไมหยุด นายรีดไถ และนางสาวกินเรียบ 

ขัดตอกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขอใด อยางไร 
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เรื่องที ่4 การคิดเปน 

 ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเคยพบกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาการเอารัดเอาเปรียบ การงาน 

การเงิน หรือแมแตการเลนกีฬาหรือปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาขัดแยงของเด็ก หรือปญหาการแตงตัวไปงานตาง ๆ 

เปนตน เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวิธีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการที่แตกตางกันไป  

ซึ่งแตละคน แตละวิธีการอาจเหมือนหรือตางกัน และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ

พื้นฐานความเชื่อ ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคลนั้น หรืออาจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและหลักการ

ของความเชื่อที่ตางกัน เหลานั้น 

1. ปรัชญา “คิดเปน” อยูบนพื้นฐานความคิดที่วา ความตองการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 

แตทุกคนมีจุดรวมของความตองการที่เหมือนกัน คือ ความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อตนเองและสังคม

สิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกันได โดยการปรับตัวเราเองใหเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอม หรือโดยการปรับสังคม

และสิ่งแวดลอมใหเขากับตัวเรา หรือปรับทั้งตัวเราและสิ่งแวดลอมใหประสมกลมกลืนกัน หรือเขาไปอยูใน

สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตน คนที่สามารถทําไดเชนนี้เพื่อใหตนเองมีความสุขนั้น จําเปนตองเปนผูมีการคิด

สามารถคิดแกปญหา รูจักตนเอง รูจักสังคมและสิ่งแวดลอม และมีองคความรูที่จะนํามาคิดแกปญหาได 

จึงจะเรียกไดวาผูนั้นเปนคนคิดเปน  

  “คิดเปน” เปนคําไทยสั้น ๆ  งาย ๆ  ที่ ดร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของคนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรงและซับซอนไดอยางปกติสุข 

“คิดเปน” มาจากความเชื่อพื้นฐานเบื้องตนที่วา คนมีความแตกตางกันเปนธรรมดาแตทุกคนมีความตองการ

สูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต อยางไรก็ตามสังคม สิ่งแวดลอมไมไดหยุดนิ่งแตจะมีการเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิดปญหา เกิดความทุกขความไมสบายกายไมสบายใจขึ้นไดเสมอ 

กระบวนการปรับตนเองกับสังคมสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและทันการ คนที่

จะทําไดเชนนี้ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเองและธรรมชาติ สังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดีสามารถแสวงหา

ขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการขอมูลทางสังคม

สิ่งแวดลอม และขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเอง มาเปนหลักในการวิเคราะหปญหา เพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดี

ที่สุดในการแกปญหา หรือสภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบ 

การตัดสินใจนั้นอยางสมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอยางสันติสุข เรียกไดวา“คนคิดเปน” 

กระบวนการคิดเปน อาจสรุปตามผังไดดังนี ้

 



29 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิดังกลาวนี้ จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนนั้นจะตองประกอบไปดวยองคประกอบตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 1.  เปนกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ

ไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตํารา หรือรับฟงการสอนการบอกเลาของครูแตเพียงอยางเดียว

 2.  ขอมูลที่นํามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุมอยางนอย 

3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม  

 3.  ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู

 4.  เรียนรูจากวิถีชีวิตจากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริงซึ่งเปน 

สวนหนึ่งของการเรียนรูตลอดชีวิต 

 5.  กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอื่นและยอมรับความเปนมนุษยที่

ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น เทคนิคกระบวนการที่นํามาใชในการเรียนรูจึงมักจะเปนวิธีการ

สานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธเพื่อกลุมสนทนา 

วิชาการ 

“คดิเปน” 

กระบวนการคิดเปน 

ขอมูลที่ตองนํามาพิจารณา 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ที่หลากหลายและเพียงพออยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 

ความสุข 

พอใจ 

ปญหา 

ไมพอใจ 

ลงมอืปฏิบัต ิ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

สังคม ตนเอง 

ลงมอืปฏิบัต ิ

ปร
ะเ

มิน
ผล
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 6.  กระบวนการคิดเปนนั้น เมื่อมีการตัดสินใจลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข 

แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติ ไมทุรนทุราย แตจะกลับยอนไปหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ 

ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหา แลวทบทวน 

การตัดสินใจใหมจนกวาจะพอใจกับการแกปญหานั้น 

 “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุกอยางไวในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา

การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม มารวมไวในคําวา

“คิดเปน” หมดแลว นั่นคือ ตองคิดเปน คิดชอบ ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

ไมใชเพียงแคคิดอยางเดียว 

 กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” นี้ ผูเรียนสําคัญที่สุด ผูสอนเปนผูจัดโอกาส จัดกระบวนการ

จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู  รวมทั้งการกระตุน ใหกระบวนการคิด การวิเคราะหได  ใชขอมูล 

อยางหลากหลาย ลึกซึ้ง และพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการเคารพคุณคาของความ 

เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญ เรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลี่ยม ไมมีอัตตา ใหเกียรติผูอื่น

ดวยความจริงใจ มองในดี - มีเสีย ในเสีย - มีดี ในขาว - มีดํา ในดํา - มีขาว ไมมีอะไรที่ขาวไปทั้งหมดและไมมีอะไร

ที่ดําไปทั้งหมด มองในสวนดีของผูอื่นไวเสมอ 

2. กระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

   คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดก็สามารถแกไขได 

ถารูจักแสวงหาขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอมทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคุณธรรมจริยธรรมและขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง รูจัก

ตนเองอยางถองแท ซึ่งครอบคลุมถึงการพึ่งพาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมาวิเคราะหและสังเคราะห

ประกอบการคิดและการตัดสินใจแกปญหา คนคิดเปนจะเผชิญกับทุกขหรือปญหาอยางรูเทาทัน มีสติไตรตรอง

อยางละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจแกปญหาตามวิธีการที่เลือกแลววาดทีีส่ดุกจ็ะมี

ความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจเชนนั้น อยางไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคม

แหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ปญหาก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็เกิดขึ้น ดํารงอยูและดบัไป

หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

เหลานั้นอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหา 

ก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนนี้อยูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

 

 



31 

  กระบวนการแกปญหาแบบคนคิดเปน อาจแบงไดดังนี้ 

  2.1 ขั้นทําความเขาใจกับทุกขและปญหา คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนเรื่องธรรมชาติ 

ที่เกิดขึ้นก็แกไขไดดวยกระบวนการแกปญหา 

     “ปญหา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ขอสงสัย ความสงสัย  

สิ่งเขาใจยาก สิ่งที่ตนไมรูหรือคําถาม อันไดแก โจทยในแบบฝกหัด หรือขอสอบเพื่อประเมินผล เปนตน 

ปญหา จะหมายรวมถึง ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเพื่อนรวมงาน ปญหาจากผูบังคับบัญชา ปญหา

จากสภาวะสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ 

    ปญหาเกิดขึ้นได 2 ทาง คือ 

    1) ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน เมื่อเศรษฐกิจทรงตัวหรือซบเซา ทําใหรายได

ของเราลดนอยลงคนในสังคมมีการดิ้นรนแกงแยงกัน เอาตัวรอด การลักขโมย จี้ปลน ฆาตกรรม สงผลกระทบ

ตอความเปนอยูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาหลายเรื่องสืบเนื่องมาจากสุขภาพอนามัย

ภัยจากสิ่งเสพติดหรือปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน 

    2) ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายใน คือปญหาที่เกิดจากกิเลสในจิตใจของมนุษย ซึ่งมี 3 

เรื่องสําคัญ คือ โลภะ ไดแก ความอยากได อยากมี อยากเปนมากขึ้นกวาเดิม มีการดิ้นรน แสวงหาตอไป

อยางไมมีที่สิ้นสุด ไมมีความพอเพียง เมื่อแสวงหาดวยวิธีสุจริตไมไดก็ใชวิธีการทุจริต ทําใหเกิดความไมสงบ 

ไมสบายกาย ไมสบายใจ โทสะ ไดแก ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทคนอื่น ความคิดประทุษรายคนอื่น

โมหะ ไดแก ความไมรู หรือรูไมจริง หลงเชื่อคําโกหก หลอกลวง ชักชวนใหหลงกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง ทําเรื่อง

เสียหาย หลงผิดเปนชอบ เห็นกงจักรเปนดอกบัว เปนตน 

  2.2 ขั้นหาสาเหตุของปญหา ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแกปญหาเปนขั้นตอนที่จะ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา เปนตัวตนตอของปญหาทั้งที่เปนตนเหตุโดยตรง และที่เปน

สาเหตุทางออม ทั้งนี้ ตองวิเคราะหจากสาเหตุที่หลากหลายและมีความเปนไปไดหลาย ๆ ทาง การวิเคราะห 

หาสาเหตุของปญหาอาจทําไดงาย ๆ ใน 2 วิธี คือ 

    1) การวิเคราะหขอมูล โดยการนําเอาขอมูลที่หลากหลายดานตาง ๆ มาแยกแยะ และจัด

กลุมของขอมูลสําคัญ ๆ เชน ขอมูลดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดลอม วิทยาการใหม ๆ นโยบายและ

ทิศทางในการบริหารจัดการ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีฯลฯ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหนี้เมื่อจําแนกแลว สาเหตุ

ของปญหาอาจมาจากขอมูลอยางนอย 3 ประการ คือ 

     (1) สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไมสมดุล

ของการงานอาชีพที่พึงปรารถนา ปญหาดานเศรษฐกิจในครอบครัว ความโลภ โกรธ หลงในใจของตนเอง  

ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 
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     (2) สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจตอพฤติกรรม

ไมพึงปรารถนาของเพื่อนรวมงาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะเบาะแวง

ขาดความสามัคคี ฯลฯ 

     (3) สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรูความเคลื่อนไหวที่เปนปจจุบัน

ของวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของขาดภูมิปญญาที่จะชวยเติมขอมูลทางปญญาในการบริหารจัดการฯลฯ 

    2) การวิเคราะหสถานการณโดยการนําเอาสภาพเหตุการณตาง  ๆ มาพัฒนาหาคําตอบ 

โดยพยายามหาคําตอบในลักษณะตอไปนี้ใหมากที่สุด คืออะไร ที่ไหน เมื่อไรเพียงใด เชน วิธีการอะไร 

ที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนนี้  สิ่งแวดลอมอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนนี้ บุคคลใดที่กอใหเกิด

สภาพเหตุการณเชนน้ี ผลเสียหายเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทําไมจึงมีสาเหตุเชนน้ีเกิดข้ึน ฯลฯ  

  จากนั้นจึงกระทําการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุตาง ๆ คือ หาพลังของสาเหตุที่กอใหเกิด

ปญหาทั้งนี้เนื่องจาก 

    (1) ปญหาแตละปญหาอาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  

    (2) ทุกสาเหตุยอมมีอันดับความสําคัญหรือพลังของสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาในอันดับ

แตกตางกัน 

    (3) ทรัพยากรมีจํากัด ไมวาจะเปนบุคลากร เงิน เวลา วัสดุ ดังนั้นจึงตองพิจารณาจัดสรร 

การใชทรัพยากรใหตรงกับพลังที่กอปญหาสูงสุด 

  2.3 ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา เปนขั้นตอนที่ตองศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของ 

อยางหลากหลายและทั่วถึง เพียงพอทั้งขอมูลดานบวกและดานลบ อยางนอย 3 กลุมขอมูล คือ ขอมูล 

ทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลที่เกี่ยวของกับสังคมสิ่งแวดลอม แลวสังเคราะหขอมูลเหลานั้น

ขึ้นมาเปนทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆ ทางที่มีความเปนไปได 

  2.4 ขั้นการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการแกปญหาที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมดที่มีอยูเปนทางเลือก

ที่ไดวิเคราะหและสังเคราะหจากขอมูลทั้ง 3 ดานดังกลาวแลวอยางพรอมสมบูรณ บางครั้งทางเลือกที่ดีที่สุด

อาจเปนทางเลือกที่ไดจากการพิจารณาองคประกอบที่ดีที่สุดของแตละทางเลือก นํามาผสมผสานกันก็ได 

 2.5 ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ เมื่อไดตัดสินใจดวยเหตุผลและไตรตรองขอมูลอยาง

รอบคอบพอเพียงและครบถวนทั้ง3 ประการแลว นับวาทางเลือกที่ตัดสินใจนั้นเปนทางเลือกที่ดีที่สุดแลว 

 2.6 ขั้นติดตามประเมินผล  เมื่อตัดสินใจดําเนินการตามทางเลือกที่ดีที่สุดแลว พบวามีความพอใจ 

ก็จะมีความสุข แตถานําไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ไมสบายใจ ยังขัดของเปนทุกขอยูก็ตองกลับไปศึกษาคนควา

หาขอมูลเพิ่มเติมดานใดดานหนึ่งหรือทั้ง 3 ดานที่ยังขาดตกบกพรองอยูจนกวาจะมีขอมูลที่เพียงพอทําให

การตัดสินใจครั้งนั้น เกิดความพอใจ และมีความสุขกับการแกปญหานั้น 
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  อยางไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 

ปญหาก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย

กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยูตลอดเวลา ใหเหมาะสม

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวยกระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีก

เปนเชนนี้อยูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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กระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

 

 
 

 

 

 

1. ปญหา กระบวนการแกปญหา ความสุข 

6. ประเมินผล 

(ยังไมพอใจ) 

6. ประเมินผล 

(พอใจ) 

5. ปฏิบัต ิ 4. ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาทีด่ี 5. ปฏิบัต ิ

2.  วิเคราะหหาสาเหตขุองปญหาจากขอมูลที่หลากหลายและพอเพยีง

 อยางนอย 3 ประการ 

3. วเิคราะหหาทางเลือกในการแกปญหาจากขอมูลที่หลากหลาย 

อยางนอย 3 ประการ 

 

 

ตนเอง สังคมสิง่แวดลอม วิชาการ 

ขอมูล 

เกี่ยวกับตนเอง 

ขอมูลดานสงัคม 

สิ่งแวดลอม 

 

ขอมูล 

ดานวิชาการ 
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กิจกรรม 

กรณศีึกษา “ เงนิทอนวัด หริิโอตตัปปะที่หลนหาย ” 
 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนอานบทความและตอบคําถาม ดังตอไปน้ี 

-- สํานักขาวสยามรัฐ -- 
 

 ภาพแหงความลมเหลวในการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ซึ ่งมีการปลอยปละละเลยมา

อยางยาวนาน โดยเฉพาะขาวการทุจริตของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(พศ.) ซึ่งมีเจาหนาที่ระดับสูงสุด

และขาราชการในสังกัดทุจริตงบประมาณแผนดิน ใชเลหเหลี่ยมเพทุบายหักเปอรเซ็นตจากการอนุมัติ

งบประมาณใหกับวัดวาอารามตาง ๆ เขาพกเขาหอตัวเองและพรรคพวกชนิดเยยฟาทาดินไมยําเกรงตอบาป

บุญคุณโทษ จนเปนที่มาของ"เงินทอนวัด" 

 "เงินทอนวัด" จริง ๆ แลว ไมใชเรื่องแปลกใหม เพราะหากเปนคนในแวดวงจะรูกันดีวา การที่วัดใด

วัดหนึ่งจะของบสนับสนุนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ตองมีเงิน"ปากถุง"ติดปลายนวม

ใหกับเจาหนาที่ พศ. ถาพระสงฆองคเจาไมเดินตามเกมตามน้ําก็อยาหวังวาจะไดงบประมาณไปทํากิจการสงฆ 

หรือทํานุบํารุงสรางศาสนสถานใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน หมากเกมอัปรียนี้สงผลให 

"พระสงฆ" บางรูปตกเปน "จําเลย" หรือกําลังจะกลายเปน "ผูตองหา" อยางนอยประมาณ 4 รูปดวยกัน 

 หากมองเจาะลึกลงไปจะพบวา พระสงฆ คือ ฝายที่ถูกมัดมือชกไมมีสิทธิออกเสียงออกขาว เปนอยางนี้

มาชานานแลว คนไทยซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาพุทธจะมีใครรูลึกถึงปมประเด็นนี้หรือไม ในขณะที่ฝายปกครองสงฆ

สูงสุด คือ มหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเลขาธิการโดยตําแหนง

การเปนประหนึ่งแคสถาบัน "ตรายาง" ออนแอในเชิงโครงสรางอยางเห็นไดชัดเจน ถึงเวลาที่จะตองปฏิรูป

มหาเถรสมาคม เพื่อใหเปนที่พึ่งที่หวังของคณะสงฆไดอยางแทจริง ไมใชเปนโครงสรางที่มีผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขาธิการ เชนทุกวันนี้ 

 การปรับโครงสรางมหาเถรสมาคมจะเปนหนทางที่ทําใหการทุจริตฉอโกงจากฝายขาราชการประจํา

กระทําไดยากขึ้น จําเปนตองสรางกลไก "ถวงดุลอํานาจ" โดยตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งสามารถ

สรรหาไดจากพระภิกษุที่มีความรูความสามารถการบริหารจัดการ ดานการเงินการคลัง มาตรวจสอบพิจารณา

จัดสรรงบประมาณใหกับวัดตาง ๆ อยางเหมาะสมเทาเทียม ตามความจําเปนเรงดวน 

 นี่คือการปฏิรูปคณะสงฆ และเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน การไลเช็กบิลพระ 

ที่รวมกระทําหรือเจาหนาที่โกงกินเงินทอนวัด คือ การแกปญหาปลายน้ํา ถึงเวลาที่รัฐบาลจะตองปรับเปลี่ยน

โครงสรางทั้งหมดโดยเฉพาะผูบริหาร พศ. จําเปนตองไดรับการกลั่นกรองเปนพิเศษ มีความรูความเขาใจ 
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ในพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆอยางแทจริง ไมใช "เด็กเสน-เด็กฝาก" ฝายการเมืองซึ่งสุดทายก็เขามา

กอบโกยแสวงหาประโยชนไรซึ่งยางอาย ไมมี "หิริโอตตัปปะ" ไมเกรงกลัวตอบาป 

 "คดีเงินทอนวัด เปนประเด็นที่นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ

ประธานศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ใหความสําคัญ และติดตามความคืบหนาในการ

ตรวจสอบมาโดยตลอด ที่ผานมาไดกําชับใหหนวยงานตรวจสอบทุกหนวยปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด 

เนื่องจากคดีนี้เปนคดีที่ประชาชนใหความสนใจ และยังเปนคดีที่กระทบตอความรูสึกของประชาชนจํานวนมาก

ดวยยืนยันวาการตรวจสอบของ ศอตช. จะเนนดําเนินการกับเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 

ในสวนของพระสงฆหลักฐานยังไมปรากฏชัดถึงเจตนาในการกระทําความผิด เบื้องตนขอมูลบงชี้ไปในแนวทางวา 

พระสงฆถูกเจาหนาที่หลอกใหเปดบัญชีเพื่อรับโอนเงินงบประมาณแลวโอนเงินสวนใหญคืนกลับเขาบัญชี

สวนตัวของเจาหนาที่” 

 "ปญหาในคดีเงินทอนวัดสะทอนใหเห็นถึงสภาพการทุจริตในวงราชการ ซึ่งในอดีตถูกปลอยปละ

ละเลยไมมีการตรวจสอบและปองปรามอยางจริงจังจากรัฐบาลชุดตาง ๆ จนกระทั่งการทุจริตในวงราชการ

ลุกลามเขาไปในวัด ดึงวัดเขามาเกี่ยวของกับการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยวัดไดรับเงินเพียงแค 5 – 7 ของวงเงิน

งบประมาณ สวนที่เหลือซึ่งเปนเงินกอนใหญถูกโอนกลับคืนเขาบัญชีของเจาหนาที่รัฐ" เลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กลาว 

 ทั้งนี้ ในเชิงลึกพบวา จากการตรวจสอบคดีเงินทอนวัดซึ่งพบมูลความผิดฐานทุจริตจํานวน 173 คดี 

บางเรื่องเกิดซ้ําขึ้นในวัดแหงเดียว เนื่องจากมีการตั้งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณหลายครั้ง  ในสวนของพระสงฆนั้น

หากพิจารณาในแงกฎหมายถือวาเขาองคประกอบความผิดทางอาญาฐานรวมกันทุจริต เพราะไดเซ็นช่ือเปด

บัญชีเพื่อรับเงินงบประมาณ รับโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีสวนตัวหรือบัญชีของวัดแลวเบิกถอนเงินกอนจะนํา

ฝากเพื่อโอนเขาบัญชีของเจาหนาที่รัฐ และพบวาพระสงฆบางรูปเปดบัญชีรวมกับเจาหนาที่รัฐ แตในชัน้การ

ดําเนินคดีอาญายังตองพิสูจนเจตนาในการรับและโอนเงินดวยวากระทําลงไปเพราะถูกเจาหนาที่รัฐหลอกให

หลงเชื่อ หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณวาเปนการทุจริตงบประมาณของรัฐ 

 การดําเนินงานที่ผานมา ตํารวจไดมีการนํากําลังเขาตรวจคนบานบุคคลตองสงสัยที่เกี่ยวของกับการ

ทุจริตเงินทอนวัด ซึ่งมีทั้งพระสงฆและขาราชการ 
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ประเด็น ใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดเปน จากกรณีศึกษาน้ีวา 

 1. หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีวิธีการดูแลอยางไร เพื่อไมใหเกิดกรณีเงินทอนวัดไดอีก 

 2. จากกรณีศึกษามีผลกระทบตอสังคมหรือไม อยางไร 
 

แนวทางการทํากิจกรรม 

 1. ครูแบงกลุมผูเรียนอออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม

เพื่อเปนผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายที่บันทึกไวไปเสนอ 

ตอที่ประชุมใหญ จากนั้น ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดใหครูติดตาม

สังเกตการใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติมได  

 2. เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดตามกระบวนการคิด           

ดังตัวอยาง และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ (หากมีผูเรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนา

หรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย โดยไมตองแบงกลุมยอยก็ได) 
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เรื่องที่ 5  บทบาทของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามเกี่ยวกับ 

  การทุจริต 
 

1. บทบาทของรัฐ  

  หลักคิดการแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมอยางเด็ดขาดดังกลาวนี้ สอดคลองกับ

แนวปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 ที่กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐ

ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน

สวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

  1.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง 

หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนัน้

ตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

  1.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ 

ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  

  1.3 ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที ่ในกรณมีคีวามเคลอืบแคลง

หรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผู บังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ 

และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

  1.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มี

ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  

อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดบทบาทหนวยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริตในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

  



39 

บทบาทของรัฐ ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

1. ดานการใหความรู การสรางความเขาใจ 

 การรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชน 

ถึงอันตรายที่ เ กิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไก

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการ

สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงค

ใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครอง

จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

1.2 รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปนและยกเลิก

หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง

กับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ

การประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพื ่อ ไม ให เ ป นภาระ 

แกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท

กฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมาย 

ไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

 กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นของผู เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้ง

เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอ

ประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา

กฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลวรัฐพึง

จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ

ประกอบดวย เพื ่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการใน

กฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปนพึงกําหนดหลักเกณฑการใช

ดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ
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บทบาทของรัฐ ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึง

กําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง 

1.3 รั ฐพึ งส ง เสริ มให ประชาชนและชุมชนมี ความรู        

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่นการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ

ตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบ

ตอประชาชนหรือชุมชน 

1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแล 

และจัดทํ าบริ การสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ 

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

1.5 ดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆให

เกิดผลดังตอไปนี้  

 (1) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับ 

ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และให

ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติโดยอิสระ

ปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 

 (2) ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไป 

โดยเปดเผยและตรวจสอบได เพื ่อให พรรคการเมือง

พัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ
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ทางการเมืองรวมกันมีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมือง

มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบอยางแทจริงในการดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผูมีความรูความสามารถ

ซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมเขามาเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 (3) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง 

ในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิไดวิเคราะหผลกระทบ

ความคุมคาและความเสี่ยงอยางรอบดาน 

2. ดานการสื่อสารขอมูลหรือขาวสาร 

     ตอสาธารณะ 

2.1 รั ฐพึ งพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน 

ทั้งราชการสวนกลางสวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและงานของรัฐ

อยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทํา

บริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ

สูงสุดเพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา

เจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคต ิ

เปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวกรวดเร็วไม

เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปนและยกเลิก 

หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับ

สภาพการณหรือที ่เป นอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ 

การประกอบอาชีพโดยไมชักชา เพื่อไมใหเปนภาระแก

ประชาชนและดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมาย

ตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแล

และจั ดทํ าบริ การสาธารณะ และกิ จกรรมสาธารณะ  
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เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการ

จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควร 

ใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสี่และกฎหมายดังกลา อยางนอย

ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจาย

หนาที่และอํานาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่

เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยในการจัดทําบริการ

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับ

เอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชน 

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการจะเปนประโยชนแก

ประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะดําเนินการเององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือ

มอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได 

 รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

รายไดของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่

เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอาจดาํเนนิการ

ไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไปพลางกอน 



43 

บทบาทของรัฐ ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นตองใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและ 

การคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 

การปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติ

เกี่ ยวกับการปองกันการขัดกันแห งผลประโยชนและ 

การปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 

สวนทองถิ่นดวย 

3. ดานการจัดทําแผน มาตรการ  

    คูมือหลักสูตร พฒันาระบบงาน   

    สมรรถนะบุคลากรและองคความรู 

3.1 ตองส งเสริมสนับสนุนและใหความรู แกประชาชน 

ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมให

ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวม ในการรณรงคใหความรู

ตอตานหรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

3.2 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบ 

ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน 

เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

3.3 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

 (1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ ใดในหนวยราชการ
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หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 (2) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวก ายการ เขารับ

สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการหนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ

เปนหุนสวน หรือผู ถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับ

สัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิ เศษนอกเหนือ  

ไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

 (4) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือเสรีภาพ

ของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

3.4 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตองไมใช

สถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่ เปนการ 

กาวกาย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเองของผูอื่นหรือ

ของพรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

 (1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่

ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือ

ราชการสวนทองถิ่น  
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 (2) กระทําการในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใช

จายเงินงบประมาณหรือใหความเห็นชอบ ในการจัดทํา

โครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการ

ในกิจการของรัฐสภา 

 (3) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนงเลื่อน

เงินเดือนหรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการ ซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิน่ 

3.5 รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน 

หรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ

และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด 
 

 

2. หนาที่ของรัฐ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับ 

การปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต ตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1 รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูล

เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับของทางราชการที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถงึ

ขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก 

 2.2 รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน 

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกัน

เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 
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 3. แนวนโยบายแหงรัฐ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดแนวนโยบายที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต ไวดังนี้ 

  3.1 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น

และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ 

ใหมีความซื่อสัตยสุจริต 

  3.2  รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักการกําหนด

ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

 4. เจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต 

  เจาหนาที่ของรัฐ นับวาเปนผูที่มีสวนที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต  

โดยสอดคลองกับแนวปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 ที่กําหนดให

เจาหนาที่ของรัฐตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

  4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือ

ผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น 

ตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

  4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง

ราชการไป เพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

  4.3 ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 
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กิจกรรม 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 

 1. ผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร ถาทราบวาเจาหนาที่ของรัฐมีการทุจริต 

 2. ผูเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอบทบาทของรัฐในการปองกนัปราบปรามเกี่ยวกบัการทุจริต  
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บทท่ี 2 
 

ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 
 

สาระสําคัญ 
 

 การทุจริตในทุกระดับกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม ประเทศชาติ จําเปนที่จะตองแกปญหา 

ดวยการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมทุกชวงวัย ปฏิบัติตน

ตามกฎ กติกาของสังคมในเรื่องตาง ๆ เชน การทํางานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ การเลือกตั้ง การรวมกลุม

เพื่อสรางสรรคปองกันการทุจริตไดอยางถูกตอง 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการทุจริตของประเทศไทย/โลกได 

 2. อธิบายความละอายและความไมทนตอการทุจริตได 

 3. สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของไดถูกตอง 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  การทุจริต 

 เรื่องที่ 2  ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 
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เรื่องที่ 1 การทุจริต 
 

1. ความหมายของการทุจริต 

   การทุจริต (Corruption) หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไมซื่อตรง การใชอํานาจที่ไดรับมา

หรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพื่อประโยชนตอตนเองและครอบครัว เพื่อน คนรูจัก หรือประโยชน

อื่นใดอันมิควรได ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น 

  การทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติกรรมที่อาจทําให

ผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเอง หรือผูอื่น 

2. รูปแบบการทุจริต  

  การทุจริตที่เกิดข้ึนในวงราชการและแวดวงการเมือง เปนพฤติกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจ

ในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ เพื่อมุงหวังผลประโยชนสวนตัว สามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ แบงตาม 

ผูที่เกี่ยวของ แบงตามกระบวนการที่ใช และแบงตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้ 

  2.1 แบงตามผู ที ่เกี ่ยวของ เป นร ูปแบบการทุจร ิตในเรื ่องของอํานาจและความสัมพันธ 

แบบอุปถัมภระหวางผูที่ใหการอุปถัมภ (ผูใหการชวยเหลือ) กับผูถูกอุปถัมภ (ผูที่ไดรับการชวยเหลือ) โดยใน

กระบวนการการทุจริตจะมี 2 ประเภท คือ 

    ประเภทที่ 1 การทุจริตโดยขาราชการ (Corrupt officials) หมายถึง การกระทําที่มีการใช

หนวยงานราชการเพื่อมุงแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น ๆ มากกวาประโยชนสวนรวม

ของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดยขาราชการสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังนี้ 

     1.  การคอรรัปชันตามน้ํา (corruption without theft) จะปรากฏขึ้น 

เมื่อเจาหนาที่ของรัฐตองการสินบน โดยใหมีการจายตามชองทางปกติของทางราชการ แตใหเพิ่มสินบนรวม 

เขาไวกับการจายคาบริการของหนวยงานนั้น ๆ โดยที่เงินคาบริการปกติที่หนวยงานนั้นจะตองไดรับก็ยังคง

ไดรับตอไป เชน การจายเงินพิเศษใหแกเจาหนาที่ในการออกเอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมปกติ 

ที่ตองจายอยูแลว เปนตน 

     2.  การคอรรัปชันทวนน้ํา (corruption with theft) เปนการคอรรัปชัน 

ในลักษณะที่เจาหนาที่ของรัฐจะเรียกรองเงินจากผูขอรับบริการโดยตรง โดยที่หนวยงานนั้นไมไดมีการเรยีกเกบ็เงนิ

คาบริการแตอยางใด เชน ในการออกเอกสารของหนวยงานราชการไมไดมีการกําหนดใหตองเสียคาใชจาย 

ในการดําเนินการ แตกรณีนี้มีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูที่มาใชบริการของหนวยงานของรัฐ 
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    ประเภทที่ 2 การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เปนการใชหนวยงานของ

ทางราชการโดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุงแสวงหาผลประโยชนในทางการเงินมากกวาประโยชนสวนรวม 

ของสังคมหรือประเทศเชนเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเชนเดียวกับการทุจริต 

โดยขาราชการ แตจะเปนในระดับที่สูงกวา เชน การทุจริตในการประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญ และมีการ

เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆ จากภาคเอกชน เปนตน 

   2.2 แบงตามกระบวนการที่ใชมี 2 ประเภท คือ 

    ประเภทที่ 1 เกิดจากการใชอํานาจในการกําหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เชน การออกกฎหมาย 

และกฎระเบียบตาง ๆ เพื่ออํานวยประโยชนตอกลุมธุรกิจของตนหรือพวกพอง 

    ประเภทที่ 2 เกิดจากการใชอํานาจหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากกฎ และระเบียบ 

ที่ดํารงอยู ซึ่งมักเกิดจากความไมชัดเจนของกฎและระเบียบเหลานั้นที่ทําใหเจาหนาที่สามารถใชความคิดเห็น

ของตนได และการใชความคิดเห็นนั้นอาจไมถูกตองหากมีการใชไปในทางที่ผิดหรือไมยุติธรรมได 

   2.3 แบงตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 

    รูปแบบที่ 1 คอรรัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เชน  

การจัดซื้อสิ่งของในหนวยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแตกําหนดราคาซื้อไวเทาเดิม 

    รูปแบบที่ 2 คอรรัปชันจากการใหสัมปทาและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption)  

เชน การใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเขามามีสิทธิในการจัดทําสัมปทานเปนกรณีพิเศษตางกับเอกชนรายอื่น 

    รูปแบบที่ 3 คอรรัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เชน 

การขายกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพยสินไปเปนสิทธิการครอบครองของตางชาติ เปนตน

    รูปแบบที่ 4 คอรรัปชันจากการกํากับดูแล (Regulatory Corruption) เชน การกํากับ

ดูแลในหนวยงานแลวทําการทุจริตตาง ๆ เปนตน 

 3. สาเหตุท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

  3.1  การขาดคุณธรรม ผูที่ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงกลาวไดวา เปนผูขาดคุณธรรม คุณธรรมที่ขาด  

ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความละอายบาป ความกตัญูกตเวที ในสมัยกอนความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรม 

ที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน คนที่ขาดความซื่อสัตยสุจริตถือวาเปนคนไมดี  

เปนคนที่ไมควรคบ เปนคนที่ไมควรเอาเขามาทํางาน ในพระพุทธศาสนาความซื่อสัตยสุจริต หรือสัจจะ  

ถือเปนหลักธรรมที่สําคัญ เปนหลักธรรมที่สอดแทรกอยูในขอแรกของฆราวาสธรรม 4 ในขอ 2 ของอธิษฐานธรรม 4 

ในขอ 4 ของเบญจธรรม 5 ในขอ 7 ของบารมี 10 สัจจะ หมายถึง ความจริง ความซื่อตรงความซื่อสัตย  

ความจริงใจ ผูมีสัจจะจะตองมีความจริงตอคําพูด การกระทํา หนาที่ และบุคคลคือจะตองพูดจริง ทําจริง  

ซื่อตรงตอหนาที่ มีความจริงใจตอผูอื่น ผูมีสัจจะจะไมเปนผูทุจริตไมวากรณีใด ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
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เจาอยูหัว พระมหาธีรราชเจา ผูทรงกอตั้งกองเสือปาและกองลูกเสือ ไดทรงอบรมสั่งสอนใหเสือปาและลูกเสือ 

ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ไดพระราชทานคําขวัญแกเสือปาและลูกเสือวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” 

หิริ หรือความละอายบาป และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป ถือเปนธรรมคุมครองโลก (โลกบาล) ทําใหโลก 

มีความเปนระเบียบเรียบรอยไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย กอนนี้คนไทยสวนใหญเชื่อในเรื่องบุญบาป เชื่อใน

เรื่องกฎแหงกรรม เช่ือในเรื่องสังสารวัฏ - การเวียนวายตายเกิด จึงเปนผูมีหิริโอตตัปปะ ไมฉอราษฎรบังหลวง  

แตในปจจุบันคนจํานวนไมนอยโดยเฉพาะผูที่มีการศึกษาจบจากตางประเทศมักจะไมเชื่อในเรื่องบุญและบาป  

ไมเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม จึงขาดหิริโอตตัปปะ ทําการทุจริต ทําความชั่วกันมากขึ้นและถือวาการทุจริต 

เปนวิถีชีวิต เมื่อสังคมและโลกขาดหิริโอตตัปปะเปนธรรมเครื่องคุมครอง สังคม และโลก จึงขาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย มีความเดือดรอนสับสนวุนวายยิ่งขึ้น 

 3.2 การขาดอุดมการณและอุดมคติ คําวา อุดมการณ หมายถึง อุดมคติอันสูงสงที่จูงใจมนุษยให

พยายามบรรลุถึง และ อุดมคติ หมายถึง จินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงาม และความจริงใจ

ทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตของตน คนที่มีอุดมการณหรืออุดมคติคือคนทีม่คีณุธรรม 

ความดี ผิดกับผูที่ไมมีอุดมการณหรืออุดมคติที่จะทําทุกอยางเพื่อใหตนไดรับประโยชนถึงแมวาการกระทํานั้น

จะผิดและไมถูกตองตามศีลธรรม ผูที่จะทํางานใหไดผลและประสบความสําเร็จจึงตองมีคุณธรรมที่สําคัญ 3 

ประการ คือ ความกระตือรือรน ความบริสุทธิ์ใจ และความมีอุดมคติ อุดมการณหรืออุดมคติจึงมีความสําคัญ 

ดังนี้  

   1) ทําหนาที่เปนเปาหมายของชีวิต  

   2) เปนพลังผลักดันใหพยายามทํางานจนไดรับความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย   

   3) ทําใหจิตใจมั่นคงอยูในคุณธรรมความดีในการทํางานเพื่อสังคมและประโยชนสวนรวม  

   ผูที่มีอุดมคติจึงไดเปรียบกวาผูที่ไมมีอุดมคติ เพราะการมีอุดมคติซึ่งเปรียบเสมือนแสงสวาง

ที่นําทางใหไปสูจุดหมายปลายทางได สวนผูที่ไมมีอุดมคติเหมือนคนที่ขาดแสงสวางเปนผูที่ตกอยูในความมืด 

คือ มีใจที่มืดบอด เขาอาจจะมีเงิน มีตําแหนงที่สูง มีอํานาจวาสนา แตเขาอาจจะไมมีความสุข ความผิดและ

ความชั่วที่เขาทําอาจจะเปนไฟที่เผาลนจิตใจของเขาใหรุมรอนเหมือนนรกที่อยูในใจ และเมื่อกรรมชั่วใหผล 

เขาจะไดรับผลกรรมตามกรรมที่เขาไดทําไวอยางแนนอน เหมือนคนกินขนมหวานที่เจือดวยยาพิษ ตราบใดที่

ยาพิษยังไมใหผล เขาก็จะไดรับความหวานจากขนม 

  3.3 มีคานิยมที่ผิด ในปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนไปจากเดิม กอนนี้เราเคยยกยองคนดี 

คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต แตในปจจุบันเรากลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนง

หนาที่การงานสูง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
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เกี่ยวกับความคิดจิตใจของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมมีขอความ ดังนี้ “ในบานเมืองเราทุกวันนี้มีเสียง

กลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยาง 

มีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ 

ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเขามาทวมทั่วไปหมด 

จําเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้นในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ  

ที่เรารูผิดดวยใจจริงวาชั่ว วาเสื่อม เราตองฝนตองหามความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวาขัดกับ

ธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรา

ชวยกันทําเชนนี้ไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดใหมากขึ้น ๆ ก็จะชวยค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเสื ่อมลงไป 

และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นเปนลําดับ” ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  

เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอ

บุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

  3.4  ใชอํานาจโดยไมเปนธรรม บุคคลใดที่มีอํานาจและมีความโลภเห็นแกเงินก็ยอมจะคอรรัปชัน 

การมีอํานาจอยางเดียวจึงไมทําใหคนทุจริต แตการมีอํานาจโดยมีความโลภเห็นแกเงินจึงทําใหคนทุจริต 

ฉอราษฎรบังหลวงได กรณีตัวอยางขาราชการที่มีอํานาจเปนจํานวนมากที่ปฏิบัติหนาที่ราชการรับใชแผนดิน

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมมีประวัติดางพรอยในเรื่องการทุจริต อาทิ จอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 

เปนผูบัญชาการทหารบกคนแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดรับการยกยองวาเปน

ทหารเสือหนักแนนมั่นคง ถือความซื่อสัตย ความกตัญูและความจงรักภักดีที่ซื่อตรงตอหนาที่โดยไมมีประวัติ

ดางพรอยในเรื่องใดทั้งสิ้น ทานไดปฏิบัติตามคําสอนของบิดาทาน คือ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต)  

อยางเครงครัด คําสอนของบิดาทานมี 3 ขอ ดังนี้  

    1) ใหมีความซื่อสัตยสุจริต รูจักคุณบิดามารดา และญาติพี่นอง ทั้งผูมีคุณที่ไดอุปการะมาแลว 

    2) เมื่อไดทําความผิดสิ่งใดไมใหพูดปดหรือแกตัวดวยความเท็จ  

    3) ไมใหประพฤติตนดวยการขมเหงและเบียดเบียนผูใดเปนอันขาด  

    จอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีไดทํางานใหราชการอยางเอาจริงเอาจังโดยเสียสละ 

ทั้งชีวิตและเงินทอง เงินที่เบิกจากหลวงไมไดทานก็ออกเงินสดใชเอง เชน ทานไดสั่งซื้อเครื่องชั่งตวงวัดมาใช 

ในราชการแตเบิกเงินไมได ทานก็ตองใชเงินสวนตัว เมื่อคราวไปหลวงพระบางเจานายลาวยืมเงินจากทานไป 

ปลูกบานที่ถูกจีนฮอเผา เปนเงิน 45,000 บาท ไดเจรจาขอเงินคืนก็ไมไดผล นอกจากนี้ยังตองใชเงินซึ่งเปนหนี้

หนวยกองตาง ๆ ที่หยิบยืมคราวไปปราบฮอเปนเงิน 120,000 บาท ทานตองใชหนี้เองทั้งสิ้น ทานไมไดคิด

กอบโกยเงินทองของทางราชการแตอยางใด ทานไดเขียนบันทึกในสมุดพกสวนตัวของทานไว ดังนี้ “เราไดทํา

ราชการทุกสิ่ง มิไดละทิ้งใหราชการทานเสียความสุขในตัวเรานั้นหามิไดเลย วันหนึ่ง 24 ชั่วโมง เราก็ทําตลอด
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เวนไวแตนอนหลับไปเทานั้น ความจนก็เบียดเบียนเราเขามาทุกวัน เวลา อาหารจะเลี้ยงพี่นองก็ไมคอยจะพอ

รับประทาน บานก็ไมพอกันอยู ถึงตัวเราจะไดรับความลําบากถึงเพียงนี้ เราก็ยังมีสันดานอันซื่อตรงอยูเสมอ  

ที่เราทนไดก็เพราะเรามีความกตัญูตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและบิดามารดาของเราซึ่งเปนผูมีพระเดช

พระคุณอันยิ่งใหญ” 

  3.5 มีรายไดไมพอกับรายจาย สาเหตุอีกประการของการทุจริต คือ การมีรายไดไมพอกับรายจาย 

ทําใหตองเปนหนี้สิน เมื่อไมสามารถหาเงินไดโดยทางสุจริตก็ใชวิธีทุจริต กรณีตัวอยางสําหรับขาราชการที่มี

เงินเดือนและรายไดไมพอกับรายจายของตนเองและครอบครัว จึงตองฉอราษฎรบังหลวง การฉอราษฎรบังหลวง 

ก็โดยการเรียกรองผลตอบแทนจากผูมารับบริการหรือการรับสินบนเปนการโกงเงินประชาชน สวนการบังหลวง 

คือ การทุจริตเงินหลวง เชน ยักยอกเงินที่จะตองสงใหหลวงหรือเบิกเงินเกินกวาที่มีสิทธิจะเบิกไดเปนการโกง

เงินแผนดิน หรือแมแตผูที่ทํางานเอกชน ติดการพนัน หรือมีการใชจายเงินเกินฐานะ  และยิ่งสถานการณของการ

แพรระบาดของบัตรเครดิตทําใหขาดสติ ยับยั้งชั่งใจ ใชจายเงินเกินตัว ทําใหมีหนี้สินที่ไมสามารถนํามาคืน 

หรือผอนสงได จึงเกิดความคิดช่ัววูบหรือความตั้งใจในการกอคดีตาง ๆ เชน การปลนรานทอง หรือบางราย 

ไมมีทางออกในการแกไขปญหาใชวิธีการดับชีวิตตนเองเปนการแกไขปญหา เปนตน สิ่งเหลานี้เกิดข้ึนจาก 

ความอยากไดอยากมีอยากเปนทั้งสิ้น ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติตนโดยการเดินตามรอยพระยุคลบาท และนํา

คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ตรงกับหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา เรื่อง ฆราวาสธรรม เปนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ มี 4 ประการ คือ  

    1) สัจจะ ความซื่อสัตย ซื่อตรง ความจริง คือ จริงใจ พูดจริง ทําจริง  

    2) ทมะ การขมใจ รูจักควบคุมจิตใจของตนเอง ปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา  

    3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมหว่ันไหวไมทอถอย  

    4) จาคะ ความเสียสละ เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม สละความสุขสบาย

ของตนในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน ไมเห็นแกตัว พรอมที่จะรวมมือชวยเหลือเอื้อเฟอ เผื่อแผ ไมคับ

แคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว  

    ดังนั้น ความซื่อสัตยสุจริตของทุกคนในชาติจําเปนจะตองใหความรวมมือและใหกระบวนการ 

มีสวนรวมของคนในสังคม ทั้งนี้ สามารถแบงเปน 3 สวน คือ  

    1) ภาครัฐ ตองบริหารทรัพยากรสังคมที่โปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน โดยเนนการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และ

วิธีทํางานของเจาหนาที่ของรัฐใหถือเอาประโยชนของประชาชนเปนจุดหมายในการทํางาน และสามารถ

รวมทํางานกับประชาชน และภาคเอกชนไดอยางราบรื่น  
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    2) ภาคธุรกิจเอกชน ตองสนับสนุนใหหนวยงานของเอกชน และองคกรเอกชนตาง ๆ  

มีกติกาการทํางานที่โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ซื่อตรงเปนธรรมตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการใหบริการรวมทํางานกับภาครัฐและประชาชนอยางราบรื่น 

และไววางใจซึ่งกันและกัน  

    3) ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาสังคม

ในเรื่องสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพ  

มีความรู ความเขาใจในหลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  

  การทุจริตคอรรัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก โดยที่ผูทุจริตสวนใหญ 

จะขาดคุณธรรม อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป ความกตัญูกตเวที 

เปนตน และอาจจะมีปจจัยอื่นที่กอใหเกิดการทุจริตได เชน  

  1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก พฤติกรรมสวนตัวของขาราชการบางคนที่เปนคนโลภมาก เห็นแกได

ไมรูจักพอ ความเคยชินของขาราชการที่คุนเคยกับการที่จะได “คาน้ํารอนน้ําชา” หรือ “เงินใตโตะ”จากผูมา

ติดตอราชการขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 

  2. ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 

     2.1 ดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของขาราชการนอยหรือต่ํามากไมไดสัดสวนกบัการครองชพี

ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เนนการบริโภค สรางนิสัยการอยากได อยากมีเมื่อรายไดไมเพียงพอ 

ก็ตองหาทางใชอํานาจไปในทางทุจริต 

    2.2 ดานสังคม เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมทําใหเกิดความ 

ไมเทาเทียมกัน คานิยมของสังคมที่ยกยองคนมีเงิน คนร่ํารวย และไมสนใจวาเงินนั้นไดมาอยางไรเกิดลัทธิ 

เอาอยาง อยากไดสิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไมเพียงพอก็หาโดยวิธีมิชอบ 

    2.3 ดานวัฒนธรรม ไดแก การนิยมจายเงินของนักธุรกิจใหกับขาราชการที่ตองการความสะดวก

รวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกวาดวยการลดตนทุนที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ 

    2.4 ดานการเมือง ไดแก การทุจริตของขาราชการแยกไมออกจากนักการเมืองการรวมมือ

ของคนสองกลุมนี้เกิดขึ้นไดในประเด็นการใชจายเงิน การหารายได และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ

    2.5 ดานระบบราชการ ไดแก 

     2.5.1 ความบกพรองในการบริหารงานเปดโอกาสใหเกิดการทุจริต 

     2.5.2 การใชดุลพินิจมากและการผูกขาดอํานาจจะทําใหอัตราการทุจริตในหนวยงานสูง  

การใชอํานาจโดยไมเปนธรรมและมีความโลภเห็นแกเงิน 

     2.5.3 เนื่องจากขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทําใหผูที่ไปติดตอราชการจะตอง

เสียเวลามากจึงเกิดการสมยอมกันระหวางผูใหกับผูรับ 

     2.5.4 การตกอยูใตสภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตมีทางเปนไปไดที่ผูนั้นจะทํา

การทุจริตดวย 
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     2.5.5 การรวมอํานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย ทําใหไมมีระบบตรวจสอบ 

ที่เปนจริงและมีประสิทธิภาพ 

     2.5.6 ตําแหนงหนาที่ในลักษณะอํานวยตอการกระทําผิด เชน อํานาจในการอนุญาต 

การอนุมัติจัดซื้อจัดจาง ผูประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความสะดวก

และรวดเร็ว 

     2.5.7 การที่ขาราชการผูใหญทุจริตใหเห็นเปนตัวอยางแลวไมถูกลงโทษขาราชการ 

ชั้นผูนอยจึงเลียนแบบกลายเปนความเคยชิน และมองไมเห็นวาการกระทําเหลานั้นจะเปนการคอรรัปชัน  

หรือมีความสับสนระหวางสินน้ําใจกับคอรรัปชันแยกออกจากกัน 
   2.6 กฎหมายและระเบียบ ไดแก 

     2.6.1 กฎหมายหลายฉบับที่ใชอยูยังมี “ชองโหว” ที่ทําใหเกิดการทุจริตที่ดํารงอยูได  

     2.6.2 การทุจริตไมไดเปนอาชญากรรมใหคูกรณีทั้งสองฝาย หาพยานหลักฐานไดยาก

ยิ่งกวานั้น คูกรณีทั้งสองฝายมักไมคอยมีฝายใดยอมเปดเผยออกมา และถาหากมีฝายใดตองการที่จะเปดเผย 

ความจริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผูให

สินบนเทา ๆ กับผูรับสินบน จึงไมคอยมีผูใหสินบนรายใดกลาดําเนินคดีกับผูรับสินบน   

     2.6.3 ราษฎรที่รูเห็นการทุจริตก็เปนโจทกฟองรองมิได เนื่องจากไมใชผู เสียหาย 

ยิ่งกวานั้นกระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุงยากซับซอนจนกลายเปนผลดีแกผูทุจริต   

     2.6.4 ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุงยาก ซับซอน มีขั้นตอนมาก ทําใหเกิด

ชองทางใหขาราชการหาประโยชนได 

   2.7 การตรวจสอบ ไดแก 

     2.7.1 ภาคประชาชนขาดความเขมแข็ง ทําใหกระบวนการตอตานการทุจริตจากฝาย

ประชาชนไมเขมแข็งเทาที่ควร 

     2.7.2 การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบหรือกํากับดูแล

อยางจริงจัง 

   2.8 สาเหตุอื่น ๆ 

     2.8.1 อิทธิพลของผูใกลชิด เนื่องจากผูใกลชิดเปนตัวการสําคัญที่สนับสนุนและสงเสริม

ใหผูมีอิทธิพลทําการทุจริตเพื่อความเปนอยูของครอบครัว 

     2.8.2 การพนันทําใหขาราชการที่เสียพนันมีแนวโนมจะทุจริตมากขึ้น 
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 4. ระดับการทุจริตในประเทศไทย 

  ผลสํารวจเกี ่ยวกับสถานการณดานปญหาคอรรัปชันประจําป 2560 ซึ่งจัดทําโดยองคกร 

เพื่อความโปรงใส Transparency International ที่ตั้งอยูในเยอรมนี ชี้วา ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ 

ยังคงประสบปญหาในการปราบปรามคอรรัปชัน รวมทั้ง ออสเตรเลีย และ สหรัฐฯซึ่งอยูที่อันดับ 13 และ 16 

ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยจัดใหอยูที่อันดับ 96 ของโลกสวนระดับการทุจริตในประเทศไทยแบงออกเปน 

  4.1 การทุจริตระดับชาติ เปนรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใชอํานาจในการบริหารราชการ

รวมถึงอํานาจนิติบัญญัติ เปนเครื่องมือในการออกกฎหมาย แกไขกฎหมาย การออกนโยบายตาง ๆ โดยการ

อาศัยชองวางทางกฎหมาย 

  4.2 การทุจริตในระดับทองถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบทองถิ่นเปนการกระจายอํานาจเพื่อให 

บริการตาง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดมากขึ้น แตการดําเนินการในรูปแบบของ

ทองถิ่นก็กอใหเกิดปญหาการทุจริตเปนจํานวนมาก ผูบริหารทองถิ่นจะเปนนักการเมืองที่อยูในทองถิ่นนั้น 

หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเปนนักการเมือง และเมื่อเปนนักการเมืองเปนผูบริหารทองถิ่นแลวก็เปน

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองและพวกพองได 

  การทุจริตระดับชาติและระดับทองถิ่นสวนใหญมักจะมีรูปแบบการทุจริตที่คลายกัน เชน 

การจัดซื้อจัดจาง การประมูล การซื้อขายตําแหนง โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นที่มีขาวจํานวนมากเกี่ยวกับผูบรหิาร

ทองถิ่นเรียกรับผลประโยชนในการปรับเปลี่ยนตําแหนง หรือเลื่อนตําแหนง เปนตน โดยการทุจริตที่เกิดขึ้น

อาจจะไมใชการทุจริตที่เปนตัวเงินใหเห็นไดชัดเจนเทาใด แตจะแฝงตัวอยูในรูปแบบตาง ๆ หากไมพิจารณาใหดีแลว

อาจมองไดวาการกระทําดังกลาวไมใชการทุจริต แตแทจริงแลวการกระทํานั้นเปนการทุจริตอยางหนึ่ง และ

รายแรงมากพอที่จะสงผลกระทบ และกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม ประเทศชาติไดเชนกัน การประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาใหคะแนนประเมินพิเศษแกลูกนองที่ตนเองชอบ ทําใหไดรับเงินเดือนในอัตรา 

ที่สูงกวาความเปนจริงที่บุคคลนั้นควรจะไดรับ เปนตน การกระทําดังกลาวถือเปนความผิดทางวินัย ซึ่งเจาหนาที่

ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนใหยึดถือปฏิบัติอยูแลว ซึ่งหากเกิดกรณี

ดังกลาวขึ้นเทากับวาเปนการกระทําที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกดวย 

5. สถานการณการทุจริตของโลก  

  องคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ไดเผยแพรรายงาน 

ผลการจัดอันดับความโปรงใส สถานการณคอรรัปชันจากทั่วทุกมุมโลกในป 2018 ที่ ผานมา พรอมคาคะแนน

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index) ผลการจัดอันดับความโปรงใสสถานการณ

คอรรัปชันสะทอนใหเห็นวาความพยายามการตอตานคอรรัปชันในประเทศสวนใหญลมเหลวจึงสงผลตอ

วิกฤติประชาธิปไตยทั่วโลก การจัดอันดับความโปรงใสสถานการณคอรรัปชันในป 2561 ไดจากการสํารวจถึง 
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13 ครั้ง และสอบถามผูเชี่ยวชาญในการประเมินการคอรรัปชันในภาครัฐใน 180 ประเทศและเขตการปกครอง 

ทั่วโลก โดยใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง 100 คะแนน โดยผลการจัดอันดับความโปรงใสสถานการณคอรรัปชัน

พบวา 2 ใน 3 ของประเทศทั้งหมดมีคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 43 คะแนนเทานั้นและ

ยังคงมี 7 ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรกเปนเวลา 3 ปติดตอกัน ประกอบดวย ประเทศจากกลุมนอรดิก 

อีก 4 ประเทศ คือเดนมารก ฟนแลนด สวีเดน และนอรเวย ที่เหลือคือ นิวซีแลนด สิงคโปร และสวิตเซอรแลนด  

มีคะแนนระหวาง 84 - 88 คะแนน แมไมมีประเทศไหนที่ไดคะแนนเต็ม แตก็มีตัวช้ีวัดความเปนประชาธิปไตย

หลายตัวที่มีผลตอคะแนน เชน มีสถาบันที่เขมแข็ง ยึดหลักนิติธรรม และมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี 

  การวิเคราะหการจัดอันดับความโปรงใสพบวาคอรรัปชันมีผลตอวิกฤติประชาธิปไตยประเทศที่มี

ประชาธิปไตยเต็มใบ มีคะแนนเฉลี่ย 75 คะแนน ประเทศที่ประชาธิปไตยครึ่งใบ มีคะแนนเฉลี่ย 49 คะแนน 

สวนประเทศที่มีการปกครองระบบอบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ย 35 คะแนน สวนประเทศเผด็จการมีคะแนน

เฉลี่ย 30 คะแนน ตัวอยางที่เห็นไดชัดวาคอรรัปชันมีผลตอวิกฤติประชาธิปไตย คือ ประเทศฮังการีและตุรกี 

ที่คะแนนลดลง 8 และ 9 คะแนนตามลําดับในรอบ 5 ปที่ผานมา ขณะเดียวกัน ตุรกีถูกลดชั้นการจัดอันดับ

จากมีอิสระสวนหนึ่ง (partly free) เปนไมมีอิสระ (no free) สวนฮังการีนับเปนการไดคะแนนต่ําสุด

นับตั้งแตการลมสลายของระบอบคอมมิวนิสต สหรัฐฯ มีคะแนน 71 คะแนน ลดลง 4 คะแนน นับตั้งแตปกอน

และหลุดออกจาก 20 ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดเปนครั้งแรก ซึ่งเปนผลจากระบบการตรวจสอบกําลังสั่นคลอน

รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรมของผูมีอํานาจสูงสุดตกต่ําบราซิลมีคะแนน 35 ซึ่งลดลงตั้งแตปกอน และเปนระดับ

ต่ําสุดในรอบ 7 ป ซึ่งการจัดอันดับที่ลดลง แสดงใหเห็นวาหลักนิติธรรมและสถาบันประชาธิปไตยออนแอลง 

รวมทั้งพื้นที่ของภาคประชาสังคมและของสื่ออิสระก็ลดลงอยางรวดเร็วในประเทศเหลานี้ โดยทัว่ไปประเทศทีม่ี

คอรรัปชันสูงเปนสถานที่ที่อันตรายตอฝายการเมืองที่อยูตรงขาม และมักมีการสั่งเก็บทางการเมืองจากรัฐบาล

โดยตรง 

 แพตทริเซีย โมเรรา กรรมการผูจัดการองคกรความโปรงใสสากล ใหความเห็นวา สถาบันประชาธิปไตย

ทั่วโลกถูกคุกคาม ซึ่งมักมาจากผูนําที่มีอํานาจหรือไดรับความนิยม เราจึงตองเพิ่มความพยายามใหมากขึ้น 

ในการสรางความเขมแข็งของระบบคานอํานาจและตรวจสอบ รวมทั้งคุมครองสิทธิของประชาชน

 นอกจากนี้ คอรรัปชันทําใหประชาธิปไตยออนแอลงและสรางวงจรอุบาทวซึ่งคอรรัปชัน 

จะทําลายสถาบันประชาธิปไตย ทําใหสถาบันที่ออนแอไมสามารถควบคุมการคอรรัปชันได 

  สําหรับประเทศไทยได 36 คะแนน ติดอันดับ 99 จากปกอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นิวซีแลนด 

มีคะแนนสูงสุดที่ 87 คะแนน เปนประเทศอันดับหนึ่งของภูมิภาคและอันดับสองของโลกที่เดินหนาแกไข

คอรรัปชัน รองลงมาคือ สิงคโปร ที่มีคะแนน 85 คะแนน และออสเตรเลียที่มีคะแนน 77 คะแนนประเทศที่มี

คะแนนต่ํา คือ เกาหลีเหนือ 14 คะแนน เพราะมีการคอรรัปชันกันทั่วประเทศ ตามมาดวยอัฟกานิสถาน 
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16 คะแนน และกัมพูชา 20 คะแนน กลายเปนประเทศที่มีการแกไขคอรรัปชันนอยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟกมีคะแนนเฉลี่ย 44 ติดตอกันเปนเวลา 3 ป เพราะมีความคืบหนานอยในการแกไขปญหาคอรรัปชัน

และเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นแลวเอเชียแปซิฟกอยูในระดับเดียวกับกลุมอเมริกาที่มีคะแนนเฉลี่ย  

44 คะแนนเทากัน ที ่ไมมีความคืบหนา และตามหลังยุโรปตะวันตกกับสหภาพยุโรปที่มีคะแนนเฉลี ่ย  

66 คะแนน สาเหตุที่เอเชียแปซิฟกมีความคืบหนานอยในการแกไขปญหาคอรรัปชัน คือ สถาบันประชาธิปไตย

และการคุมครองทางการเมืองโดยรวมออนแอ เมื่อดูนิวซีแลนดและออสเตรเลียที่มีคะแนนนําพบวามีระบบ

การเมืองที่ทํางานอยางเขมแข็ง ชวยใหมีคะแนนสูง อยางไรก็ตาม มีบางประเทศในภูมิภาค เชน สิงคโปร ฮองกง 

ที่มีการควบคุมการคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ แมโดยรวมแลวไมเปนประชาธิปไตย 

  สําหรับประเทศที ่ตองจับตา เพราะมีการพัฒนาทางการเมืองที่ดีขึ้น ไดแก มาเลเซียที ่ได

คะแนน 47 คะแนน มัลดีฟส 31 คะแนน ปากีสถาน 33 คะแนน และอินเดีย 41 คะแนน เปนผลจากการ 

รวมพลังของประชาชนในการตอตานคอรรัปชันและการมีสวนรวมทางการเมือง และการลงคะแนนใหกับ

รัฐบาลใหม ซึ่งจะมีผลใหมีการปฏิรูปการแกไขคอรรัปชันอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังไมเห็นผลที่ชัดเจน 

  องคกรความโปรงสากลเสนอแนะวา เพื่อใหมีความคืบหนาในการแกไขคอรรัปชันและเสริมสราง

ประชาธิปไตยใหเขมแข็งทั่วโลก รัฐบาลควรดําเนินการตอไปนี้ คือ  

  5.1 เสริมความเขมแข็งของสถาบันในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมือง และ

ปฏิบัติงานอยางไมมีขอจํากัด 

  5.2  ปดชองวางระหวางกฎหมายการตอตานคอรรัปชันในการปฏิบัติงานและการบังคับใช  

  5.3  สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม ดวยการย้ําความสัมพันธทางการเมืองและสาธารณะใน

การตรวจสอบการใชจายของรัฐ โดยเฉพาะระดับทองถิ่น  

  5.4  สนับสนุนอิสรภาพของสื่อ และดูแลความปลอดภัยของสื่อ โดยไมมีการขมขูคุกคาม 

6. ผลกระทบของการทุจริตตอการพัฒนาประเทศ 

  การทุจริตมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดความขัดแยง

ของคนในชาติ จากการเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนของประเทศ ประชาชนไดรับบริการสาธารณะ 

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกไมเต็มที่อยางที่ควรจะเปน เงินภาษีของประชาชนตกไปอยูในกระเปาของผูทุจริต 

และผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แลว หากพิจารณาในแงการลงทุนจากตางประเทศเพื่อประกอบ

กิจการตาง ๆ ภายในประเทศ พบวา นักลงทุนตางประเทศจะมองวาการทุจริตถือวาเปนตนทุนอยางหนึ่ง  

ซึ่งนักลงทุนจากตางประเทศจะใชเปนการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปจจัยดานอื่น ๆ ทั้งนี้ หากตนทุน

ที่ตองเสียจากการทุจริตมีตนทุนที่สูง นักลงทุนจากตางประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น 
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สงผลใหการจางงานการสรางรายไดใหแกประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายไดลดลงก็จะสงผลตอการจัดเก็บ

ภาษีอากรซึ่งเปนรายไดของรัฐลดลง จึงสงผลตอการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดสํารวจดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทยจากกลุมตัวอยาง 2,400 

ตัวอยาง จากประชาชนทั่วไป ผูประกอบการภาคเอกชน และขาราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 

พบวา หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปญหาการทุจริตในปจจุบันกับปที่ผานมา พบวา ผูที่ตอบวารุนแรง

เพิ่มขึ้นมี 38% รุนแรงเทาเดิม 30% สวนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปดโอกาสใหเจาหนาที่ใช

ดุลพินิจที่เอื้อตอการทุจริต อันดับสอง ความไมเขมงวดของการบังคับใชกฎหมาย อันดับสาม กระบวนการ 

ทางการเมืองขาดความโปรงใส ตรวจสอบไดยาก สวนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบอยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ  

การใหสินบน ของกํานัล หรือรางวัล อันดับสอง คือ การใชชองโหวทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว 

และอันดับสาม คือ การใชตําแหนงทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชนแกพรรคพวก 

  สําหรับความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจายป 2559 ที่ 2.72 

ลานลานบาทวา แมจะมีการจายเงินใตโตะ แตอัตราการจายอยูที่เฉลี่ย 1 – 15% โดยหากจายที่ 5% 

ความเสียหายจะอยูที่ 59,610 ลานบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลทําใหอัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจลดลง 0.42% แตหากจายที่ 15% คิดเปนความเสียหาย 178,830 ลานบาท หรือ 6.57% 

ของเงินงบประมาณ และมีผลทําใหเศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1% จะทําให

มูลคาความเสียหายจากการทุจริตลดลง 10,000 ลานบาท 

  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหนวยงานหลักที่ดําเนินการปองกนั

และปราบปรามการทุจริต คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) 

  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกับสํานักงาน ป.ป.ช. เชน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอีกหลายหนวยงาน และสําหรับหนวยงานภาครัฐในปจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปนมาตรการ  

แนวทางการดําเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

7. ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ประเทศไทยไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตมาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมือ

ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมถึงไดมีการออกกฎหมายลงโทษผูที่กระทําความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําการทุจริต นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปจจุบันเปนฉบับที่ 3 มีกําหนดใชตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2564  

โดยมีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

และมีพันธกิจ คือ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน

แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล  

โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ดังนี ้

  ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที ่ 3 ประกอบดวยยุทธศาสตร จํานวน 6 ยุทธศาสตร เปนการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ต้ังแตการปองกันการทุจริตโดยใชกระบวนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม ผานกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการปองกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้ 

รวมไปถึงการดําเนินการในสวนการตรวจสอบทรัพยสินที่เปนการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐวาจะมีแนวทางในการดําเนินงานอยางไร และดานการปราบปรามการทุจริต เพือ่ให

การดําเนินการดานปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการยกระดับคา CPI ใหได

คะแนน 50 คะแนน ตามที่ตั้งเปาหมายไว โดยมีรายละเอียดแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต มีวัตถุประสงคในการปรับฐานความคิด 

ทุกชวงวัยใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม และสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

อยางเปนระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการผลักดันใหเกิดสังคม 

ที่ไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต มีวัตถุประสงค

เพื่อใหเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

และเพื่อรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแกไขปญหาการทุจริตใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแตละชวง 

 ยุทธศาสตรที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงคเพื่อใหกระบวนการ นโยบาย

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชนสู ประชาชนอยางเปนธรรม และไมมีลักษณะ

ของการขัดกันแหงผลประโยชนและเพื่อแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลไกการ

ปองกันการทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต พัฒนากระบวนการทํางานดานการปองกันการทุจริตให

สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการบูรณาการการทํางานระหวาง

องคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต และเปนการปองกันไมใหมีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต 
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  ยุทธศาสตรที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของ

การทุจริตการตรากฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายใหกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบูรณาการ

กระบวนการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระบบ และเพื่อใหผูกระทําความผดิถกูดาํเนนิคดี

และลงโทษอยางเปนรูปธรรมและเทาทันตอสถานการณ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยใหมีระดับรอยละ 50 ขึ้นไป เปนเปาหมายที่ตองการยกระดับคะแนน

ใหมีคาสูงขึ้น หากไดรับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้นมีการทุจริตนอย ดังนั้น ยุทธศาสตร 

ที่ 6 น้ี จึงถือเปนเปาหมายสําคัญในการที่จะตองมุงมั่นในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

8. กรณีตัวอยางผลที่เกิดจากการทุจริต 

  องคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง ไดจางเหมาใหสรางระบบประปาหมูบาน ในราคา 400,000 บาท 

โดยมีบริษัทแหงหนึ่งเสนอราคาต่ําสุดเปนผูไดรับเลือกใหกอสรางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล ไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง มีนาย ก. ประธานคณะกรรมการ นาย ข. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

เปนกรรมการ และมีผูแทนประชาคมหมูบานอีก 2 คน เปนกรรมการรวม โดยมี นาย ค. หัวหนาสวนโยธา  

เปนผูควบคุมงานกอสราง ซึ่ง นาย ก. นาย ข. และ นาย ค. ไดรวมกันเรียกรับเงินจากบริษัทดังกลาว จํานวน 

10 เปอรเซ็นต ของวงเงินคาจางกอสราง ประมาณ 40,000 บาท บริษัทไดขอตอรองเหลือ 20,000 บาท และ

ไดแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจใหวางแผนจับกุม นาย ก. พรอมคณะ ไดพรอมของกลาง เปนเงินสด 20,000 บาท 

การเรียกรับเงินเปอรเซ็นตจากคาจาง เปนการคอรรัปชันอยางหนึ่งในวงการราชการ  

  



62 

กิจกรรม 
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เรื่องที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 
 

  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต เปนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” 

โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและปลูกฝง

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผานทางสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทํา

หนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญเกิดพฤติกรรมที่ละอายตอการกระทําความผิด 

การไมยอมรับและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

1. ความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริต (Anti - Corruption) 

   คําวา ละอาย หมายถึง การรูสึกอายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูก ไมควร   

   ความละอาย เปนความรูสึกอายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูกตอง และเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง  

ไมเหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไมกลาที่จะกระทํา ทําใหตนเอง

ไมหลงทําในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายตอการกระทําผิด 

   คําวา ทน หมายถึง การอดกลั้นได ทนอยูได เชน ทนดา ทนทุกข ทนหนาว ไมแตกหัก หรือ 

บุบสลายงาย 

   ความอดทน หมายถึง การรูจักรอคอยและคาดหวัง เปนการแสดงใหเห็นถึงความมั่นคง แนวแน 

ตอสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจใหกระทําในสิ่งที่ไมดี 

   ไมทน หมายถึง ไมอดกลั้น ไมอดทน ไมยอม ดังนั้น ความไมทน หมายถึง การแสดงออกตอการ

กระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของหรือสังคม ในลักษณะที่ไมยินยอม ไมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น  

ความไมทนสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะทั้งในรูปแบบของกริยา ทาทาง หรือคําพูด 

   ความไมทนตอการทุจริตหรือการกระทําที่ไมถูกตอง ตองมีการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง

เกิดข้ึน เชน การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ผูถูกแซงคิวจึงตองแสดงออกใหผูที่

แซงคิวรับรูวาตนเองไมพอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกลาวใหทราบ เพื่อใหผูที่แซงคิวยอมที่จะตอทายแถว 

กรณีน้ีแสดงใหเห็นวาผูที่ถูกแซงคิว ไมทนตอการกระทําที่ไมถูกตอง และหากผูที่แซงคิวไปตอแถวก็จะแสดงให

เห็นวาบุคคลนั้นมีความละอายตอการกระทําที่ไมถูกตอง เปนตน 

   ความไมทนตอการทุจริต บุคคลจะมีความไมทนตอการทุจริตมาก - นอย เพียงใด ขึ้นอยูกับ

จิตสํานึกของแตละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ แลวมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการ

แสดงกริยาหรือการกระทําจะมีหลายระดับ เชน การวากลาวตักเตือน การประกาศใหสาธารณชนรับรู การแจง
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เบาะแส การรองทุกขกลาวโทษ การชุมนุมประทวง ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัว 

ของคนจํานวนมาก และสรางความเสียหายอยางมากเชนกัน 

   ความไมทนของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่สงผลในทางไมดีตอตนเองโดยตรง สามารถพบเห็น

ไดงาย ซึ่งปกติแลวทุกคนมักจะไมทนตอสภาวะ สภาพแวดลอมที่ไมดีและสงผลกระทบตอตนเองแลว มักจะ

แสดงปฏิกิริยาออกมา แตการที่บุคคลจะไมทนตอการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเปนเรื่องยาก 

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมยอมรับการทุจริต เพื่อใหตนเองไดรับประโยชนหรือใหงานสามารถดาํเนนิ

ตอไปสูความสําเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไมเวนแมแตเด็กและเยาวชน และมองวาการทุจริตเปนเรื่อง

ไกลตัวและไมมีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

2. ลักษณะของความละอายและความไมทนตอการทุจริต (Anti - Corruption) 

    ลักษณะของความละอายสามารถแบงได 2 ระดับ คือ ความละอายระดับตน หมายถึง ความละอาย  

ไมกลาที่จะทําในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัววาเมื่อตนเองไดทําลงไปแลวจะมีคนรับรู หากถูกจับไดจะไดรับการลงโทษ

หรือไดรับความเดือดรอนจากสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป จึงไมกลาที่จะกระทําผิด และในระดับที่สองเปนระดบัทีส่งู

คือ แมวาจะไมมีใครรับรูหรือเห็นในสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป ก็ไมกลาที่จะทําผิด เพราะนอกจากตนเองจะไดรับ

ผลกระทบแลว ครอบครัว สังคมก็จะไดรับผลกระทบตามไปดวย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะ

เสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การลอกขอสอบ อาจจะไมมีใครใสใจหรือ

สังเกตเห็น แตหากเปนความละอายขั้นสูงแลว บุคคลนั้นก็จะไมกลาทํา 

   สําหรับความไมทนตอการทุจริต จากความหมายที่ไดกลาวมาแลว คือ เปนการแสดงออกอยางใด

อยางหนึ่งเกิดขึ้น เพื่อใหรับรูวาจะไมทนตอบุคคลหรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหเกิดการทุจริต ความไมทนตอการ

ทุจริตสามารถแบงระดับตาง ๆ ไดมากกวาความละอาย ใชเกณฑความรุนแรงในการแบงแยก เชน หากเพื่อน

ลอกขอสอบเรา และเราเห็นซึ่งเราจะไมยินยอมใหเพื่อนทุจริตในการลอกขอสอบ เราก็ใชมือหรือกระดาษ 

มาบังสวนที่เปนคําตอบไว เชนนี้ก็เปนการแสดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต นอกจากการแสดงออกดวยวิธี

ดังกลาวที ่ถ ือเป นการแสดงออกทางกายแลว การวากลาวตักเตือนตอบุคคลที ่ท ุจริตการประณาม  

การประจาน การชุมนุมประทวง ถือวาเปนการแสดงออกซึ่งการไมทนตอการทุจริตทั้งสิ้นแตจะแตกตางกันไป

ตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยทายเรื่องนี้ได

ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ทําใหประชาชนไมพอใจและรวมตัวตอตาน 

   ความจําเปนของการที่ไมทนตอการทุจริตถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะการทุจริตไมวาระดับเล็กหรือ

ใหญยอมกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม ประเทศชาติ ดังเชนตัวอยาง คดีรถและเรือดับเพลิงของกรงุเทพมหานคร

ผลของการทุจริตสรางความเสียหายไวอยางมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไมสามารถนํามาใชได รัฐตองสูญเสีย

งบประมาณไปโดยเปลาประโยชน และประชาชนเองก็ไมไดใชประโยชนดวยเชนกัน หากเกิดเพลิงไหมพรอมกัน
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หลายแหง รถ เรือและอุปกรณดับเพลิงจะมีไมเพียงพอที่จะดับไฟไดทันเวลา เพียงแคคิดจากมูลคาความเสียหาย

ที่รัฐสูญเสียงบประมาณไป ยังไมไดคิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดรอนหากเกิดเพลิงไหมแลว ถือเปน

ความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปลอยใหมีการทุจริต ยินยอมใหมีการทุจริตโดยเห็นวาเปนเรื่องของ

คนอื่น เปนเรื่องของเจาหนาที่รัฐไมเกี่ยวของกับตนเองแลว สุดทายความสูญเสียที่จะไดรับตนเองก็ยังคงทีจ่ะไดรบั

ผลนั้นอยูแมไมใชทางตรงก็ทางออม 

   ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไมทนตอการทุจริตได จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

สรางใหเกิดความตระหนัก และรับรูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคม

เปนสังคมที่มีความละอายและความไมทนตอการทุจริตแลว จะทําใหเกิดสังคมที่นาอยู และมีการพัฒนา 

ในทุก ๆ ดาน 

3. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เปนมาตรการ

ควบคุมทางสังคมที่ตองการใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎเกณฑที่สังคมกําหนด  

โดยมีทั้งดานลบและดานบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เปนการลงโทษ 

โดยการกดดันและแสดงปฏิกิริยาตอตานพฤติกรรมของบุคคลที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม ทําใหบุคคล

นั้นเกิดความอับอายขายหนา สําหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุนสังคมเชิงบวก (Positive 

Social Sanction) เปนการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือใหรางวัลเปนแรงจูงใจ เพื่อใหบุคคลในสังคมประพฤติ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม 

   การลงโทษทางสังคม เปนการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝาฝนกับธรรมเนียม ประเพณ ีหรอืแบบแผน

ที่ปฏิบัติตอ ๆ กันมาในชุมชน มักใชในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกวาเชิงบวก การฝาฝนดังกลาว

อาจจะไมผิดกฎหมาย แตดวยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบตอกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝาฝน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ

ความเชื่อของชุมชน ก็จะนําไปสูการตอตานจากคนในชุมชน แมวาการฝาฝนดังกลาวจะไมผิดกฎหมายก็ตาม

และที่สําคัญไปกวานั้น หากการกระทําดังกลาวผิดกฎหมายดวยแลวอาจสรางใหเกิดความไมพอใจขึ้นได 

ไมเพียงแตในชุมชนน้ัน แตอาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบขาง หรือเปนชุมชนที่ใหญที่สุด นั่นคือ ประชาชน

ทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งดานบวกและดานลบ ดังนี้ 

   การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยูในรูปของการใหการสนับสนุน

หรือการสรางแรงจูงใจ หรือการใหรางวัล ฯลฯ แกบุคคลและสังคม เพื่อใหประพฤติปฏิบัติสอดคลองกับบรรทัดฐาน 

(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม 

   การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยูในรูปแบบของการใช

มาตรการตาง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เชน การวากลาวตักเตือน ซึ่งเปนมาตรการขั้นตํ่าสุดเรื่อยไปจนถึงการ
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กดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การตอตาน (Resistance) และการประทวง (Protest) 

ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะโดยปจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

   การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ จะสรางใหเกิดการลงโทษตอบุคคลที่ถูกกระทํา การลงโทษประเภทนี้

เปนการลงโทษเพื่อใหหยุดกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะทํา

ในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกตางกัน ตั้งแตการวากลาวตักเตือน การนินทาการประจาน  

การชุมนุมขับไล ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการไมทน ไมยอมรับตอสิ่งที่บุคคลอื่นไดกระทําไป ดังนั้น เมื่อมีใคร 

ที่ทําพฤติกรรมเหลานั้นข้ึน จึงเปนการสรางใหเกิดความไมพอใจแกบุคคลรอบขาง หรือสังคม จนนําไปสูการ

ตอตานดังกลาว 

   การลงโทษโดยสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือนอย ก็ขึ้นอยูกับการกระทําของบุคคลนั้นวา

รายแรงขนาดไหน หากเปนเรื่องเล็กนอยจะถูกตอตานนอย แตหากเรื่องนั้นเปนเรื่องรายแรง เรื่องที่เกิดขึ้น

ประจําหรือมีผลกระทบตอสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นดวย เชน หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจ

นําไปเปนประเด็นทางสังคมจนนําไปสูการตอตานจากสังคมได เพราะการทุจริตถือวาเปนสิ่งที่ไมถูกตอง  

ผิดกฎหมาย และผิดตอศีลธรรม บอยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเปนสาเหตุของการชุมนุมประทวง เพื่อกดดัน

ขับไลใหบุคคลนั้นหยุดการกระทําดังกลาว หรือการออกจากตําแหนงนั้น ๆ หรือการนําไปสูการตรวจสอบ 

และลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวขอสุดทายของเนื้อหาวิชานี้ ไดนําเสนอตัวอยางที่ไดแสดงออกถึงความไมทน

ตอการทุจริตที่มีการชุมนุมประทวงบางเหตุการณผูที่ถูกกลาวหาไดลาออกจากตําแหนง ซึ่งการลาออกจาก

ตําแหนงนั้นถือเปนความรับผิดชอบอยางหนึ่งและเปนการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเอง 

ไดกระทํา 

4. ตัวอยางความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

   การทุจริตมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดความเสียหายอยางมากในดานตาง ๆ  

หากนําเอาเงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาในสวนอื่น ความเจริญหรือการไดรับโอกาสของผูที่ดอยโอกาสก็จะมีมากขึ้น 

ความเหลื่อมล้ําทางดานโอกาส ทางดานสังคม ทางดานการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดนอยลง 

ดังที่เห็นในปจจุบันวาความเจริญตาง ๆ มักอยูกับคนในเมืองมากกวาชนบท ทั้ง ๆ ที่คนชนบทก็คือ ประชาชน

สวนหนึ่งของประเทศ แตเพราะอะไรทําไมประชาชนเหลานั้นถึงไมไดรับโอกาสใหทัดเทียมหรือใกลเคียงกับ 

คนในเมือง ปจจัยหนึ่งคือ การทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กลาวมาแลวขางตน แตทําอยางไร

ถึงทําใหมีการทุจริตไดมาก อยางหนึ่งคือการลงทุนเมื่อมีการลงทุนก็ยอมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณ 

ก็เปนสาเหตุใหบุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาชองทางดังกลาวในทางทุจริตได แมวาประเทศไทยจะมกีฎหมาย

หลายฉบับเพื ่อปองกันการทุจริตปราบปรามการทุจริต แตนั่นก็คือ ตัวหนังสือที ่ไดเขียนเอาไว แตการ

บังคับใชยังไมจริงจังเทาที่ควร และยิ่งไปกวานั้นหากประชาชนเห็นวาเรื่องดังกลาวไมเกี่ยวของกับตนเอง 
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ก็มักจะไมอยากเขาไปเกี่ยวของเนื่องจากตนเองก็ไมไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น แตการคิดดังกลาวเปนสิ่งที่ผิด 

เนื่องจากวาอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงตอการที่มีคนทุจริตแตโดยออมแลวถือวาใช เชน เมื่อมีการทุจริตมาก 

งบประมาณของประเทศที่จะใชพัฒนาหรือลงทุนก็นอย อาจสงผลใหประเทศไมสามารถจางแรงงานหรือลงทุนได 

   ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเปนการทุจริตในโครงการใหญ ๆ แลว ปริมาณเงิน 

ที่ทุจริตยอมมีมากความเสียหายก็ยอมมีมากตามไปดวย โดยในหัวขอนี้ไดยกกรณีตัวอยางที่เกิดข้ึนจากการทุจริต

ไวในทายบท ซึ่งจะเห็นไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลคามากมาย และนี่เปนเพียงโครงการเดียวเทานั้น 

หากรวมเอาการทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเขาดวยกัน จะพบวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้น

มากมายมหาศาล ดังนั้น เมื่อเปนเชนนี้แลว ประชาชนจะตองมีความตื่นตัวในการที่จะรวมมือในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต การรวมมือกันในการเฝาระวังเหตุการณ สถานการณที่อาจเกิดการทุจริตได  

เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจ มีความตื่นตัวที่จะรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว ปญหา 

การทุจริตจะถือเปนปญหาเพียงเล็กนอยของประเทศไทย เพราะไมวาจะทําอยางไรก็จะมีการสอดสอง ติดตาม

เฝาระวังเรื่องการทุจริตอยางตอเนื่อง ดังนั้นแลวสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่จะตองสรางใหเกิดข้ึน คือ ความตระหนักรูถึง

ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สรางใหเกิดความตื่นตัวตอการปราบปรามการทุจริต การไมทนตอการทุจริต  

ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่วา “ไมทนตอการทุจริต” แลว จะทําใหเกิด

กระแสการตอตานตอการกระทําทุจริต และคนที่ทําทุจริตก็จะเกิดความละอายไมกลาที่จะทําทุจริตตอไป เชน 

หากพบเห็นวามีการทุจริตเกิดข้ึนอาจมีการบันทึกเหตุการณหรือลักษณะการกระทํา แลวแจงขอมูลเหลานั้นไป

ยังหนวยงานหรือสื่อมวลชนเพื่อรวมกันตรวจสอบการกระทําที่เกิดขึ้น และยิ่งในปจจุบันเปนสังคมสมัยใหม 

และกําลังเดินหนาประเทศไทยกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 แตการจะเปน 4.0 ใหสมบูรณแบบไดนั้น ปญหาการ

ทุจริตจะตองลดนอยลงไปดวย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวตอการที่ไมทนตอการทุจริตแลวผลที่เกิดขึ้นจะเปน

อยางไร ตัวอยางที่จะนํามากลาวถึงตอไปนี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นในตางประเทศ แสดงใหเห็นถึงความไมทนตอการ

ทุจริตที่ประชาชนไดลุกขึ้นมาตอสู ตอตานตอนักการเมืองที่ทําทุจริต จนในที่สุดนักการเมืองเหลานั้นหมด

อํานาจทางการเมืองและไดรับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 

 1.  ประเทศเกาหลีใตถือเปนประเทศหนึ่ง 

ที่ประสบความสําเร็จในดานของการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต แตก็ยังคงมีปญหาการทุจริต

เกิดขึ้นอยูบาง เชนเมื่อป พ.ศ. 2559 มีขาวกรณี 

ของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตําแหนง เพราะ

เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเอื้อประโยชนใหพวกพอง 

โดยการถูกกลาวหาวาใหเพื่อนสนิทของครอบครัว 
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เขามาแทรกแซงการบริหารประเทศรวมถึงใชความสัมพันธที่ใกลชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชนสวนตวั 

ผลที่เกิดข้ึนคือ ถูกดําเนินคดีและตั้งขอหาวาพัวพันการทุจริตและใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ เพื่อเอื้อ

ผลประโยชนใหแกพวกพอง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใตไดมีการรวมตัวกันประทวงกวาพันคน

เรียกรองใหประธานาธิบดีคนดังกลาวลาออกจากตําแหนงหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง 

 อีกกรณีที่จะกลาวถึงเพื่อเปนตัวอยางการตอตาน

การกระทําที่ไมถูกตอง คือ การที่ผูเรียนคนหนึ่งไดเขาเรียน 

ในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมาน้ันไมไดสูง และการ

ที่คุณสมบัติของผูเรียนดังกลาวมีคุณสมบัติไมตรงกับการ

คัดเลือกโควตานักกีฬาที่กําหนดไววาจะตองผานการแขงขัน

ประเภทเดี่ยวแตผูเรียนคนดังกลาวผานการแขงขันประเภท

ทีม เท ากับว าคุณสมบั ติ ไม ถูกต อ งแต ได รั บ เข า เ รี ยน 

ในมหาวิทยาลัยดังกลาว การกระทําเชนนี้จึงเปนสาเหตุหนึ่ง 

ของการนําไปสูการประทวง ตอตานจากผูเรียนและอาจารยของมหาวิทยาลัยดังกลาว ซึ่งทางมหาวิทยาลัย 

ก็ไมสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนแกกลุมผูประทวงได จนในที่สุดประธานของมหาวิทยาลัยดังกลาวจึงลาออก 

จากตําแหนง 

 2.  ประเทศบราซิล ประชาชนไดมีการชุมนุม   

ประทวงการทุจริตที่เกิดขึ้นเปนการแสดงออกถึงความ 

ไมพอใจตอวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของ

ประเทศโดยมีประชาชนจํานวนหลายหมื่นคนเขารวม 

การชุมนุมในครั้งน้ี มีการแสดงภาพหนูเพื่อเปนสัญลักษณ 

ในการประณามตอนักการเมืองที่ทุจริต การประทวง

ดังกลาวยังถือวามีขนาดเล็กกวาครั้งกอน เพราะที่ผานมา 

ไดมีการทุจริตเกิดขึ้น และมีการประทวงจนในที่สุดประธานาธิบดีไดถูกปลดจากตําแหนงเนื่องจากการกระทํา 

ที่ละเมิดตอกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 

  จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาตอตานตอการทุจริต 

ไมวาจะเปนการทุจริตในระดับหนวยเล็ก ๆ หรือระดับประเทศ เปนการแสดงออกซึ่งการไมทนตอการทุจริต 

การไมทนตอการทุจริต สามารถแสดงออกมาไดหลายระดับตั้งแตการเห็นคนที่ทําทุจริตแลวตนเองรูสึกไมพอใจ  

มีการสงเรื่องตรวจสอบ รองเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประทวง ตามตัวอยางที่ไดนํามาแสดงใหเห็นขางตน 

ตราบใดที่สามารถสรางใหสังคมไมทนตอการทุจริตได เมื่อนั้นปญหาการทุจริตก็จะลดนอยลง แตหากจะใหเกิด

ที่มา : http://www.dallynews.co.th/foregin 
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ผลดียิ่งขึ้น จะตองสรางใหเกิดความละอายตอการทุจริต ไมกลาที่จะทําทุจริต โดยนําเอาหลักธรรมทางศาสนา

มาเปนเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออก 

ตอการไมทนตอการทุจริตจะตองเกิดขึ้น และมีการเปดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตใหกับสาธารณะชนไดรับทราบ

อยางทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการปองกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดีรวมถึงการสราง

ใหสังคมเปนสังคมที่ไมทนตอการทุจริต มีความละอายตอการทําทุจริตแลว ปญหาการทุจริตจะลดนอยลง 

ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาไดมากข้ึน 

  สําหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนในระดับใดลวนแลวแตสงผลกระทบตอสังคมและ

ประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนําไปสูการทุจริตอยางอื่นที่มากกวาเดิมได การมี

วัฒนธรรม คานิยม หรือความเชื่อที่ไมถูกตองก็สงผลใหเกิดการทุจริตไดเชนกัน เชน การมอบเงินอุดหนุนแก

สถานศึกษาเพื่อใหบุตรของตนไดเขาศึกษาในสถานที่แหงนั้น หากพิจารณาแลวอาจพบวาเปนการชวยเหลือ

สถานศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาแหงนั้นจะไดนําเงินที่ไดไปพัฒนาสภาพแวดลอม การเรียนการสอนของทาง

สถานศึกษาตอไป แตการกระทําดังกลาวนี้ไมถูกตองเปนการปลูกฝงสิ่งที่ไมดีใหเกิดขึ้นในสังคม และตอไป 

หากกระทําเชนนี้เรื่อย ๆ จะมองวาเปนเรื่องปกติที่ทุกคนทํากันไมมีความผิดแตอยางใด จนทําใหแบบแผน 

หรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระทําที่ไมเหมาะสมเหลานี้ ตัวอยางการมอบเงินอุดหนุน 

แกสถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยาก

ใหบุตรของตนเขาศึกษาในสถานที่แหงนั้น แตดวยขอจํากัดที่ไมสามารถรับนักเรียนผูเรียนไดทั้งหมด จึงทําให

ผูปกครองบางคนตองใหเงินกับสถานศึกษา เพื่อใหบุตรของตนเองไดเขาเรียน 
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กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1 

คําชี้แจง ใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณที่กอใหเกิดความละอายใจ แลวชวยกันวิเคราะห

 ถึงผลเสีย ผลกระทบที่ไดรับและแนวทางแกไข 
 

เหตุการณ/สถานการณ ผลเสีย/ผลกระทบที่ไดรับ แนวทางแกไข 

1. สมชายลอกการบานเพือ่น   

  

  

  

  

  

2. นิตยาขอรองใหสมจิตร 

 ทําการบานให 

  

  

  

  

  

  

3. พอแมชวยกันทําช้ินงานที่ครู

 มอบหมายใหผูเรียนทํา 

  

  

  

  

  

  

4. ครูสั่งใหสมชายตอนกิ่ง   

    มะมวงแลวนําไปสงครู  

    แตสมชายกลับไปซื้อกิง่  

    มะมวงที่พอคาทําไวขาย 

    ไปสงคร ู
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กิจกรรมที่ 2 

สถานการณ ผูเรียนจะทําอยางไร เมื่อรูมาวาเพื่อน ๆ ในหองสวนใหญวางแผนจะทุจริตในการสอบ  

   และไดชักชวนใหผูเรียนเขารวมกระบวนการทุจริตดวย 

คําชี้แจง  1. ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติเปนผูเรียน และพูดคุยชักชวนเพื่อน ๆ ในกลุมใหทุจริตการสอบ 

                โดยมีเพื่อนบางคนไมเห็นดวยตอการกระทําครั้งนี้ 

  2. ครู กศน. รวมกับผูเรียน ชวนคิด ชวนคุยเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ 

   2.1 ทําไมผูเรียนจึงคิดที่จะทุจริตตอการสอบ 

   2.2 เพื่อนที่ไมทนตอการทุจริตมีความรูสึกอยางไร 

   2.3 ถาทําการทุจริตแลว ผลที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบาง 

 

     2.4 แนวทางแกไขการไมทนตอการทุจริต 

 

   

  

สรุปองคความรูที่ไดรับ 
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กิจกรรมที่ 3 

คําชี้แจง   1.  ครู กศน. ซักถามผูเรียนวาสถานศึกษามีกิจกรรมอะไรบาง ที่ผูเรียนตองทํา เชน กิจกรรมเขาคาย  

      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ  

 2.  ครู กศน. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผูเรียนตอบจากขอ 1 วาแตละกิจกรรมลวนมีความสําคัญ  

     เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียนดานตาง ๆ ดังนั้น ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

3. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอสถานการณ กรณีที่ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา

ผูเรียนจะไดรับผลกระทบ หรือผลเสียอยางไรบาง และผูเรียนมีวิธีการแกไขปญหาการไมทํากิจกรรม   

  อยางไร 

 

ผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้น แนวทางการแกไข 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ครู กศน. สุมผูเรียนออกมา 3 – 4 คน เพื่อนําเสนอตอกลุมใหญ และครู กศน. สรุปเพิ่มเติม 
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 กิจกรรมที่ 4 

คําชี้แจง 1. ครู แบงกลุมผูเรียนเปน 2 กลุม  

  กลุมที่ 1 ใหผูเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง การแตงกาย 

  กลุมที่ 2 ใหผูเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง การเขาคิว 

 2.  ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอความรูที่ไดจากการคนควา 

 3.  ครู กศน. ชวนคิดชวนคุยถึงหัวขอตอไปนี้ 

  3.1  การแตงกาย หมายถึงอะไร 

  3.2  การแตงกายมีความสําคัญอยางไร 

  3.3  ผูเรียนคิดวาการแตงกายที่ถูกตอง และเหมาะสมมีผลดีตอตัวผูเรียนอยางไรบาง 

  3.4  ถาผูเรียนพบเห็นบุคคลที่แตงกายไมเหมาะสมกับสถานที่ ผูเรียนจะมีวิธีการแนะนําผูนั้น

   อยางไร 

 4.  ครู กศน. ชวนคิด ชวนคุยถึงหัวขอตอไปนี้ 

  4.1  การเขาคิว คืออะไร 

  4.2 การเขาคิวดีอยางไร 

 5.  ใหผูเรียนชมคลิปวิดีโอ “การไมเขาแถวซื้ออาหาร โดยการแซงคนอื่น ถือเปนการกระทํา 

  ที่ไมถูกตองและคนอื่น ๆ ไดแสดงอาการไมพอใจตอการกระทํานั้น” 

  

 

 

 
 

 แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lMโตไปไมโกง ตอน โดนัท 
  

 6.  ถาผูเรียนพบบุคคลที่ไมเขาคิว หรือแซงคิว ผูเรียนจะมีวิธีการบอกกลาวบุคคลนั้นอยางไร 

 และหากบุคคลนั้นปฏิเสธ ผูเรียนจะมีวิธีแกไขอยางไร เพื่อใหคนที่แซงคิวเกิดความละอาย 
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 กิจกรรมที่ 5 

 คําชี้แจง 1. ครู กศน. และผูเรียน รวมกันแสดงความคิดเห็นวาเราควรจะตองยึดกฎ ระเบียบของการเลือกตั้ง

   ใหถูกตอง ไมสรางความเดือดรอนกับสังคม และประเทศชาติเพราะเหตุใด 

  2. ครู กศน. แบงกลุมผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 – 5 คน ไปศึกษา คนควาหัวขอการเลือกตั้ง 

   กับการทุจริต จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต หองสมุด ฯลฯ  

  3.  แตละกลุมนําเสนอขอมูลที่ไดจากการคนควาลงในกระดาษ Flip Chart พรอมนําเสนอ 

   ตอกลุมใหญ 

 4.  ครู กศน. และผูเรียน รวมกันสรุปขอดีของการไมรับสินบนจากการไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมที่ 6 

คําชี้แจง 1. แบงกลุมผูเรียนออกเปน 4 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน โดยใหผูเรียนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ

เกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริตในเรื่อง 

 กลุมที่ 1 ความซื่อสัตย 

 กลุมที่ 2 ความมีวินัย 

 กลุมที่ 3 การตรงตอเวลา 

 กลุมที่ 4 ความรับผิดชอบในการทํางาน 

2. ผูเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

ก. ความซื่อสัตย 
 

ขอดีของความซื่อสัตย ผลกระทบของความไมซื่อสัตย 

  

  

  

  
 

ข. ความมีวินัย 
 

ขอดีของการมีวินัย ผลกระทบของความไมมีวินัย 

  

  

  

  
 

ค. การตรงตอเวลา 
 

ขอดีของการตรงตอเวลา ผลกระทบของการไมตรงตอเวลา 
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ง. ความรับผิดชอบในการทํางาน 
 

ขอดีของความรับผิดชอบในการทํางาน ผลกระทบของความไมรับผิดชอบในการทํางาน 

  

  

  

  
 

 

3. ผูเรียนแตละคนสะทอนความคิด โดยการเขียนลงสมุดจดงานเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
 

เรื่อง วิธีการสรางความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

ความซื่อสัตย 

 

 

 

 

ความมีวินัย 

 

 

 

 

การตรงตอเวลา 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบ 

ในการทํางาน 

 

 

 

 
 

4. ผูเรียนแตละคนนําเสนอผลสะทอนความคิดทั้ง 4 เรื่อง ใหกลุมใหญฟง โดยครู กศน. สรุปประเด็น

แตละเรื่องของผูเรียนที่ไมซ้ํากับในกระดาษ Flip Chart 

5. ผูเรียนคัดลอกเนื้อหาจากขอ 4 ลงในสมุดจดงาน เพื่อเก็บไวทบทวน 
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บทท่ี 3 
 

STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 
 

สาระสําคญั 

 การสรางประชาชนใหมีความตื่นตัวตอการทุจริต มีการใหความสนใจตอขาวสาร และตระหนักถงึ

ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอประเทศ มีการแสดงออกถึงการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการ

แสดงออกผานสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ดังนั้น ประชาชนในแตละชวงวัยจะตองไดรับการ

กลอมเกลาทางสังคมวาดวยการทุจริต ดังนั้น หนวยงานทุกภาคสวนตองใหความสําคัญอยางแทจริงกับการปรับ

ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบหลักการตอตานการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายเกี่ยวกับจิตพอเพียงตานการทุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. อธิบายแบบอยางความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

  มหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

 3. สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของไดถูกตอง 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 จิตพอเพียงตานการทุจริต 

 เรื่องที่ 2 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

   (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)  

   ทรงเปนแบบอยางในเรื่องความพอเพียง  

 เรื่องที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
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เรื่องที่ 1 จิตพอเพียงตานการทุจริต 

1. ความหมายของ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

  จิต หมายถึง ใจ สิ่งที่ทําหนาที่ นึก รับความรูสึก 

  พอเพียง หมายถึง พอดีกับความตองการ เติมเทาที่จําเปน ความพอประมาณ มีเหตุมีผล  

การเดินทางสายกลาง 

  พอเพียง หมายถึง ไดเทาที่กะไว เชน ไดเทานี้ก็พอเพียงแลว  

  ตาน หมายถึง ทนไว ยันไว รับไว ปะทะไว กันไว คัดคาน ทัดทานตอสู 

  ตาน หมายถึง ตอตาน โต ขัดขวา  

  ตาน หมายถึง ยัน หรือรับไวเพื่อไมใหล้ําแนวเขามา เชน ตานขาศึก รับแรงปะทะ (เรือตานลม)

ตานทาน (นาย ก. ขัดขวาง ยับยั้งตอสูยันไว)เปนตน 

  ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว โกง ไมซื่อตรง 

  จากขอมูลขางตน กลาวไดวา จิตพอเพียงตานการทุจริต คือ การมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิต

แบบพอเพียงที่จะไมกระทําการทุจริต 
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องคประกอบ 

 รองศาสตราจารย ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ไดจัดทําโมเดลองคประกอบของSTRONG : จิตพอเพียง

ตานการทุจริต ตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
 

ที่มา :  http://www.stopcorruption.moph.go.th=สะกดจิตเขาสูภวังค 
 

จากแผนภาพโมเดล องคประกอบของ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

 รองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ไดกําหนดองคประกอบแตละเรื่องไว ดังนี้ 

  1. S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปนหลักความพอเพียงในการทํางานการดํารงชีวิต 

การพัฒนาตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน ซึ่งความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ของมนุษยแมวาจะแตกตางกันตามพื้นฐาน แตการตัดสินใจวาความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุ 

มีผลรวมทั้งตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และสวนรวมความพอเพียงดังกลาวจึงเปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้น 

ไมกระทําการทุจริต ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) และปลุกใหตื่นรู (Realize) 

พัฒนาโดย        การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล 

รศ.ดร. มาณ ีไชยธีรานุวัฒศิริ. 2560.2561      STRONG :  จิตพอเพียงตานทุจริต 

รวมพัฒนาใหเกิด

ความเอื้อเฟออาทร

ตอกันบนพื้นฐาน 

ของจริยธรรมและ 

จิตพอเพียง 

หลักความพอเพียง โดยบุคคลสามารถแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

อยางเปนอัตโนมัติ 
บุคคลและหนวยงาน

ปฏิบัติงานบนฐาน 

ของความโปรงใส 

รูและพรอม 

ลงมือปองกันทุจริต 

มุงพัฒนาใหเกิดความเจริญ 

โดยการตอสูกับการทุจริตไดอยางไมยอทอ 

แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต 
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  2. T (Transparent) : ความโปรงใส หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน

ตองปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 

ขอปฏิบัติ กฎหมาย ดานความโปรงใส ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) และปลุกใหตื่นรู (Realize) 

  3. R (Realize) : ความตื่นรู หมายถึง ผูนํา ผู บริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 

มีความรูความเขาใจ และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายใน

ชุมชนและประเทศ ความตื่นรูจะบังเกิดเมื่อไดพบเห็นสถานการณที่เสี่ยงตอการทุจริตยอมจะมีปฏิกิริยาเฝา

ระวังและไมยินยอมตอการทุจริตในที่สุดซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ

การทุจริตที่เกิดข้ึน ความรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม 

  4. O (Onward) : มุงไปขางหนา หมายถึง ผูนําผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 

มุ งพัฒนาปรับเปลี ่ยนตนเองและสวนรวมใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั ่งยืน บนฐานความโปรงใส 

ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดข้ึนอยางไมยอทอ ซึ่งตองมีความรูความเขาใจ (Knowledge)  

ในประเด็นดังกลาว 

  5. N (Knowledge) : ความรู หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนตองมี

ความรู ความเขาใจสามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแทในเรื่อง 

สถานการณการทุจริต ผลกระทบที ่มีตอตนเองและสวนรวม ความพอเพียงตานการทุจริตการแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่มีความสําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง 

ความละอายไมกลากระทําการทุจริตและเกิดความไมทนเมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสรางสังคม 

ไมทนตอการทุจริต 

  6. G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกัน

บนฐานของจิตพอเพียงตานการทุจริต ไมเอื้อตอการรับหรือการใหผลประโยชนตอพวกพอง 

 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมวลและกลั่นกรองจาก

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)  ทรงพระกรุณาปรับปรุง

แกไขและทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 

โดยมีใจความวา 
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  “เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึก

ในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 

มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

  คุณลักษณะที่สําคัญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  แนวทางการดําเนินชีวิตใหอยูบนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพน

จากภัยและวิกฤติการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอยางมั่นคงและยั่งยืนประกอบดวย 3 หวง 

2 เงื่อนไข ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ที่มา : https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12/-site-prachyasersthkicphxpheiyng12 

 

  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเปนไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปและตอง 
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 

หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปจจัยที่เกี่ยวของอยางถี่ถวน โดยคํานึงถึง
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
  มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที 
  เงื่อนไขในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. เงื ่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี ่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี ่ยวของรอบดาน 

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติ 
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  2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตแนวทางสายกลาง การพึ่งตนเองรูจัก
ประมาณตนอยางมีเหตุผล อยูบนพื้นฐานความรูและคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินการไมไดเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวแตยังครอบคลุมไปถึงการดําเนินชีวิต

ดานอื่น ๆ ของมนุษยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข เชน หากเรามีความพอเพียง เราจะไมทุจริต คดโกง 
ไมลักขโมยของไมเบียดเบียนผูอื่น ก็จะสงผลใหผูอื่นไมเดือดรอน สังคมก็อยูไดอยางปกติสุข เปนตน 
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เรื่องที่ 2  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

 ทรงเปนแบบอยางในเรื่องความพอเพียง 
 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ (พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) เปนแบบอยางในเรื่องของความพอเพียงเรื่อง ฉลอง

พระองคบนความ “พอเพียง” : หนังสือพิมพคมชัดลึก 24 ตุลาคม 2559 

 นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจาของรานสูท “วินสัน เทเลอร” ไดบอกเลาพระราชจริยวัตรในดาน

“ความพอเพียง” ที่พระองคทานทรงปฏิบัติมาอยางตอเนื่องวา “นายตํารวจนํามาใหผมซอมเปนผารัดอก

สําหรับเลนเรือใบสภาพเกามากแลว นายตํารวจทานนั้นบอกวาไมมีรานไหนยอมซอมใหเลย ผมเห็นวา 

ยังแกไขไดก็รับมาซอมแซมใหโดยไมคิดเงิน เพราะนึกเพียงแคอยากบริการแกไขใหดีใหลูกคาประทับใจ แตไมรู

มากอนวาเขาเปนเจาหนาที่ในพระราชสํานัก ตอนนั้นผมบอกวาไมคิดคาตัดบอกเขาวาไมรับเงิน แกไขแคนี้ 

ผมมีน้ําใจ ผมเปดรานเสื้อเพราะตองการใหมีชื่อเสียงดานคุณภาพและบริการลูกคามากกวา แกไขนิดเดียว 

ก็อยากทําใหเขาดี ๆ ไมตองเสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกวาแลวจะเอามาใหทําอีกไดไหม เราก็บอกไดเลย 

ผมบริการให จากนั้นเราก็รับแกชุดใหนายตํารวจทานนี้เรื่อย ๆ  เขาขอใหคิดเงินก็ไมคิดให พอครั้งที่ 5 นี่สิ ทานเอาผา

มา 4 - 5 ผืน จะใหตัดถามผมวาเทาไหร ๆ แลวก็รีบควักนามบัตรมาใหผม ทานชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร 

ตําแหนงเขียนวา เปนนายตํารวจประจําราชสํานัก ทานบอกวา “สิ่งที่เถาแกทําใหเปนของพระเจาอยูหัวนะ” 

ผมอึ้งมากรีบยกมือทวมหัวดีใจที่ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทแลว นายสุนทรเลาดวยน้ําเสียงตื้นตันใจ แตละ

ฉลองพระองคที่ไดรับมาใหซอมแซมถาเปนคนอื่นผาเกาขนาดน้ันเขาไมซอมกันแลว เอาไปทิ้งหรือใหคนอื่น ๆ 

ไดแลว แตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีความมัธยัสถ ฉลองพระองคแตละองคที่เอามา 

เกามาก เชน เสื้อสูทสีฟาชัยพัฒนา ผาเกา สีซีดมากแลว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุด 

เกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยใหโรงงานปกใหมใหเหมือนแบบเดิม เพราะเขาใจวาทานอยากไดฉลองพระองค

เดิมแตเปลี่ยนตราใหดูใหม ถาสมมุติวันนี้มีเจาหนาที่มาสงซอม พรุงนี้เย็น ๆ ผมก็ทําเสร็จสงคืนเขาไป 

เจาหนาที่ที่มารับฉลองพระองคชอบถามวา ทําไมทําไว ผมตอบเลยวา เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยูผืน

แผนดินไทยใตรมพระบารมีของพระองค ผมก็อยากไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทสักเรื่องผมเปนแคชางตัดเสื้อ

ไดรับใชขนาดนี้ผมก็ปลื้มปติที่สุดแลว “ผมถือโอกาสนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานมาใชตลอด

เสื้อผาเกา ๆ ที่ไดรับมาวันแรกทําใหรูวาพระองคทรงอยูอยางประหยัด มัธยัสถ ทรงเปนแบบอยางความพอเพียง

ใหแกประชาชน และเมื่อไดถวายงานบอยครั้งทําใหผมตระหนักวาคนเราวันหนึ่งตองคิดพิจารณาตัวเองวาสิ่งไหน

บกพรองก็ตองแกไขสิ่งนั้น ทุกคนตองแกไขสิ่งที่บกพรองกอนงานถึงจะบรรลุเปาหมาย และเมื่อประสบความสําเร็จ

แลวอยาลืมต้ังใจทําสิ่งดี ๆ ใหประเทศชาติตลอดไป” ขอคิดและขอปฏิบัติดี ๆ ที่ไดจากพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในหลวงรัชกาลที่ 9) ของชางสุนทร 



85 

ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/37407.html 

= ดินสอทรงงาน 

ที่มา : https://www.winnews.tv/news/9200 = นาฬิกาบนขอพระกร 

1. นาฬิกาบนขอพระกร 

 วันงานเปดตัวรายการทีวี “ธรรมดี 

ที่พอทํา” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดี

ที่พอทําพอเริ่มบรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ถามผู ฟ งวา พวกเรามีเสื ้อผ าคนละกี่ชุด  

ใสนาฬิกาเรือนละเทาไหร หลายคนแยงกัน

ตอบและพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เลาวา “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูวา 

พระองคทานใสนาฬิกายี่หออะไร 

จนพระองคทานรูสึกไดวาผมพยายามอยากจะดูยี่หอ ทานจึงยื่นขอพระหัตถมาใหดูตรงหนาจึงทราบวา

พระองคทานใสนาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเทานั้น ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง 

แมกระทั่งฉลองพระองคก็ทรงมีไมกี่ชุด ทรงใชจนเปอยซีด แตพวกเรามักคิดวา การมีแบบเหลือกินเหลือใช

จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไมเอาเกษตรกรรม แตเลือกที่จะทําอุตสาหกรรม (เปนศัพทที่บัญญัติขึ้นเอง) 

สุดทายอนาคตก็จะอดกิน”ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกวา คนในหองนี้มีรองเทาคนละกี่คูก็มีนักธุรกิจสตรี

ตอบวา รอยกวาคู ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จึงถามตอวา วันนี้ใสมากี่คูถาจะใชใหคุมทําไมไมเอามาแขวนคอดวย 

(ทําเอาบรรยากาศในหองเงียบสงัดเพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) กอนจะบอกวา พระองคทรงฉลองพระบาทคูละ 

300 - 400 บาท ขณะที่ขาราชบริพารใสรองเทาคูละ 3 - 4 พัน แตเวลาที่พระองคทรงออกเยี่ยมราษฎร 

ในพื้นที่หางไกลที่สุดแลวขาราชบริพารก็เดินตามพระองคไมทันอยูดี เวลาเดินคนเราใสรองเทาไดคูเดียว อีกทั้ง

ฉลองพระบาทของพระองคยังถูกนําสงไปซอมแลวซอมอีก 
 

2. ดินสอทรงงาน   

ดินสอธรรมดาของคนทั่วไปอาจหาซื้อไดดวย

ราคาเพียงไมกี่บาทนี้ เปนดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏ

อยูบนพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในหลวงรัชกาลที่  9) ขณะทรงงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริตาง ๆ 
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ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=หลอดยาสีพระทนต 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงดินสอไมธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกวา

ในปหนึ่ง ๆ ทรงเบิกดินสอใชเพียง 12 แทง โดยทรงใชดินสอเดือนละ 1 แทงเทานั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช

กระดาษมามวนตอปลายดินสอใหยาวเพื่อใหเขียนไดถนัดมือ จนกระทั่งดินสอนั้นกุดใชไมไดแลว เนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีแนวพระราชดําริที่เปนเหตุ เปนผล ดินสอ 1 แทง ทานไมได 

มองวาเราตองประหยัดเงินในกระเปา แตทานมองวาดินสอ 1 แทง ตองใชทรัพยากรหรือพลังงานเทาไหร 

ตองใชทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม แรธาตุที่ทําไสดินสอ การนําเขาวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ พลังงาน 

ในกระบวนการผลิตและขนสง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแทงมีผลตอการรายรับรายจายของประเทศ เปนสวนหนึ่ง

มูลคาสินคานําเขาดานวัตถุดิบและ เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ความประหยัดไมใชหมายถึง การไมใช  แตยังรวมถึงการใชสิ ่งตาง ๆ อยางมีสติและมีเหตุผลอันเปนสิ่ง

สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง   

 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”  

 “ทานผูหญิงบุตรี” บอกผมมาวาปหนึ่งทานทรงเบิกดินสอ 12 แทง เดือนละแทง ใชจนกระทั่งกุด  

ใครอยาไดไปทิ้งของพระองคทานนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอยาง ทรงเปนตนแบบทุกอยาง ของทุกอยาง  

มีคาสําหรับพระองคทานทั้งหมดทุกบาท ทุกสตางค จะทรงใชอยางระมัดระวัง ทรงสั่งใหเราปฏิบัติงานดวย

ความรอบคอบ 
 

3. หลอดยาสีพระทนต   

 หลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุ ลยเดช ในหลวงรั ชกาลที่  9 )  

มีลักษณะแบนราบเรียบ คลายแผนกระดาษ

โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุมลกึลง

ไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่ เปนเชนนี้ 

เพราะพระองคทานทรงใชดามแปรงสีพระทนต

ชวยรีดและกดจนเปนรอยบุม ศาสตราจารยพิ เศษ ทันตแพทยหญิง ท านผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 

ทันตแพทยประจําพระองค อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขียนเลาวา
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“ครั้งหนึ่งทันตแพทยประจําพระองค กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษยทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บางคนมีคานิยมในการใชของตางประเทศและมีราคาแพง รายที่ไมมีทรัพยพอซื้อหา ก็ยังขวนขวายเชามาใช

เปนการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเทาที่ทราบมา มีความแตกตางจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนิยมใชกระเปาที่ผลิตภายในประเทศเชนสามัญชนทั่วไป ทรงใช

ดินสอสั้นจนตองตอดาม แมยาสีพระทนตของพระองคทานก็ทรงใชดามแปรงพระทนตรีดหลอดยาจนแบน 

จนแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลืออยูในหลอดจริง ๆ” เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงรับสั่งวา “ของพระองคทานก็เหมือนกัน” และยังทรงรับสั่งตอไปอีกดวยวา “เมื่อไมนาน 

มานี้เองมหาดเล็กหองสรง เห็นวา ยาสีพระทนตของพระองคคงใชหมดแลวจึงไดนําหลอดใหมมาเปลี่ยนใหแทน

เมื่อพระองคไดทรงทราบ ก็ไดขอใหเขานํายาสีพระทนตหลอดเกามาคืนและพระองคทานยังทรงสามารถใช

ตอไปไดอีกถึง 5 วัน จะเห็นไดวาในสวนของพระองคทานเองนั้นทรงประหยัดอยางยิ่งซึ่งตรงกันขามกับ 

พระราชทรัพยสวนพระองคที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผูยากไรอยูเปนนิจ” “พระจริยวัตรของพระองค

ไดแสดงใหเห็นอยางแจมชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใชของอยางคุมคา หลังจากนั้น

ทันตแพทยประจําพระองคไดกราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนตหลอดนั้น เพื่อนําไปใหศิษย 

ไดเห็นและรับใสเกลาเปนตัวอยางเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสตอ ๆ ไป” “ประมาณหนึ่งสัปดาหหลังจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ไดพระราชทานสงหลอดยาสีพระทนตเปลาหลอดนั้นมาใหถึงบาน 

ทันตแพทยประจําพระองค รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลายิ่ง เมื่อไดพิจารณาถึงลักษณะ

ของหลอดยาสีพระทนตเปลาหลอดนั้นแลว ทําใหเกิดความสงสัยวาเหตุใดหลอดยาสีพระทนตหลอดนี้จึงแบน

ราบเรียบโดยตลอด คลายแผนกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลียว

คอหลอด เมื่อไดมีโอกาสเขาเฝาฯ อีกครั้งในเวลาตอมา จึงไดรับคําอธิบายจากพระองควาหลอดยาสีพระทนต 

ที่เห็นแบนเรียบนั้นเปนผลจากการใชดามแปรงสีพระทนตชวยรีดและกดจนเปนรอยบุมที่เห็นนั่นเอง และ

เพื่อที่จะขอนําไปแสดงใหศิษยทันตแพทยไดเห็นเปนอุทาหรณ จึงไดขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองคทานก็ได

ทรงพระเมตตาดวยความเต็มพระราชหฤทัย” 
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4. รถยนตพระท่ีน่ัง 

 

 
 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=รถยนตพระที่นั่ง 
 

 นายอนันต รมรื ่นวาณิชกิจ ชางดูแลรถยนตพระที ่นั่ง ไดใหสัมภาษณรายการตีสิบ เมื่อวันที่ 

 27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความวา “ครั้งหนึ่งผมตองซอมรถตูเชฟโรเลต ซึ่งเปนรถที่พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานแกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สมัยทานเรียนจบที่จุฬาฯ และเปนคันโปรดของทานดวย กอนซอมขางประตูดานที่ทาน

ประทับเวลาฝนตกจะมีน้ําหยด แตหลังจากที่ซอมแลววันหนึ่งทานก็รับสั่งกับสารถีวา วันนี้รถดูแปลกไป น้ําไมหยด

อยางนี้ก็ไมเย็นนะสิ แตก็ดีเหมือนกันไมตองเอากระปองมารอง” นายอนันตเปดเผยวา ภายในรถยนต

พระที่นั่งของแตละพระองคนั้น เรียบงายมากไมมีอะไรเลยที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวก มีแตถังขยะเล็ก ๆ  

กับที่ทรงงานเทานั้น สวนการไดมีโอกาสดูแลรถยนตพระที่นั่งทําใหไดเห็นถึงพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดวยนั้น นายอนันตกลาววา 

ครั้งหนึ่งมีรถยนตพระที่นั่งที่เพิ่งทรงใชในพระราชกรณียกิจมาทําความสะอาด เห็นวาพรมใตรถมีน้ําแฉะขังอยู

และมีกลิ่นเหม็นดวย แสดงวาพระองคทานทรงนํารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ําทวม แถมน้ํายังซึมเขาไป

ในรถพระที่นั่งดวย แสดงวาน้ําก็ตองเปยกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีวา ทําไมไมรีบเอารถมาซอม  

ก็ไดคําตอบวาตองรอใหเสร็จพระราชกรณียกิจกอน เมื่อพิธีกรถามวา จากการที่ไดมีโอกาสรับใชเบื้อง 

พระยุคลบาท ไดเห็นถึงความพอเพียงของพระองคอยางไร นายอนันต ตอบวา “ปกติถาทรงงานสวนพระองคทานก็

ใชรถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ํามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นวามีรอยสีถลอกรอบคันรถกวาที่

ทานจะนํามาทําสีใหมก็รอบคันแลวแตคนใชรถอยางเราแครอยนิดเดียวก็รีบเอามาทําสีแลว และครั้งหนึ่งระหวาง
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ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=หองทรงงาน 

ที่ผมกําลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ก็มีวิทยุของขาราชบริพารบอกกันวารถติดมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ข้ึนรถไฟฟาไปแลว” 
 

5. หองทรงงาน    

หองทรงงานพระตําหนักจิตรลดา

รโหฐานไมไดหรูหราประดับดวยของแพง 

แตอยางใด เวลาทรงงาน จะประทับบนพื้น

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มิไดประทับ

พระเกาอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของ

ตาง ๆ ไดสะดวก หองทรงงานเปนหองเล็ก ๆ 

ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในหองทรงงานจะมีวิทยุ 

โทรทัศนโทรสารโทรศัพท คอมพิวเตอร  

เทเล็กซเครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณอากาศ เพื่อจะไดทรงสามารถแกปญหาตาง ๆ  ไดทันทวงที โดยผนัง

หองทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ หองทรงงานของพระองคก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติ

คนไทยไดอยางมาก โตะทรงงานหรือเกาอี้โยกรูปทรงหรูหราไมเคยมีปรากฏในหองนี้ ดังพระราชดํารัสของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่ง ที่วา “...สํานักงาน

ของทาน คือหองกวาง ๆ ไมมีเกาอี้ มีพื้นและทานก็กมทรงงานอยูกับพื้น...” นั่นเองนับเปนแบบอยางของ 

ความพอดี ไมฟุงเฟอโดยแท   
 

6. เครื่องประดับ 

 พระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร มหาภูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ฉลองพระองคธรรมดา หอยกลอง

ถายภาพไวที่พระศอ มิทรงโปรดการสวมใสเครื่องประดับอื่น เชน แหวน สรอยคอหรือของมีคาตาง ๆ เวนแต

นาฬิกาบนขอพระกรเทานั้น ซึ่งก็ไมไดมีราคาแพงแตอยางใด  “...เครื่องประดับ พระองคก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส 

สักชิ้น นอกเสียจากวาจะทรงแตงองคเพื่อเสด็จฯ ไปงานพระราชพิธีตาง ๆ หรือตอนรับแขกบานแขกเมือง

เทานั้น...”   
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เรื่องที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

 ตัวอยาง ผูเรียนดูคลิปวิดีโอตอไปนี้และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมสรุปสาระขอคิดเห็น 
 

กิจกรรมท่ี 1 ความพอเพียง : คลิปวิดีโอเรื่อง สาวนักชอป ความยาว 9.48 นาที 

  

 

 

 
คลิปวิดีโอเรื่อง สาวนักชอป 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=_5wOaLZrrow 

 

ประเด็นอภิปราย 

1. ผูเรียนคิดอยางไรที่หญิงในคลิปพยายามจะซื้อสินคา เพิ่มเพื่อใหคุมกับระยะเวลา และราคาคาจอดรถ 

  

  

 

2. ถาผูเรียนเปนหญงิสาวในคลปิจะทําอยางไร   

  

  

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  

  
 

 

 

 

เรื่องยอ : หญิงสาวผูใชเวลาเดินหางสรรพสินคาและพยายามหาวิธีการเสียคาจอดรถใหนอยที่สุด  

            สุดทายความพยายามทั้งหมดกลับทําใหเธอพบกับความยุงยากมากข้ึน 
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กิจกรรมท่ี 2 ความโปรงใสใจสะอาดตานทุจริต : คลิปวิดีโอเรื่อง ทุจริตเชิงนโยบาย ความยาว 3.00 นาที 

 

 

 

 

 
คลิปวิดีโอเรื่อง ทุจริตเชิงนโยบาย 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=UBA7F5gA_Yk&t=11s 

 

ประเด็นอภิปราย 

1.  ใหผูเรียนยกตัวอยางเรื่องราวของกฎ ระเบียบที่เอื้อประโยชนใหกับผูรางกฎ ระเบียบนั้น   

  

  

  

 

2. ถาผูเรียนเปนบุคคลที่ยกตัวอยางในขอ 1 ผูเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร     

  

  

  

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  

  

  

 

 

เรื่องยอ : เปนกลโกงทุจริตเชิงนโยบายที่ผูมีอํานาจแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

      โดยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อเอื้อประโยชนในเรื่องตาง ๆ  

            เปนการสรางประโยชนตนและพวกพองบนความสูญเสียของสวนรวม   
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กิจกรรมท่ี 3 ความตื่นรู ตานทุจริต  : คลิปวิดีโอเรื่อง คุณหมู ตัวเล็ก ธนบัตรปลอม ความยาว 16.35 นาที 

 

 

 
 

 
คลิปวิดีโอเรื่องคุณหมู ตัวเล็ก ธนบัตรปลอม 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=CzBUxDHHf08 

 

ประเด็นอภิปราย  

1. ถาผูเรียนไดรับธนบัตรปลอมมาโดยไมรูตัว ผูเรียนจะทําอยางไร 

  

  

  

 

2. ผูเรียนคิดวาการตัดสินใจ และการกระทําของหญิง ชาย ในคลิปที่ตัดสินใจเกบ็ธนบัตรปลอมไวกับตนเอง 

จะชวยตอตานการทจุริตอยางไร    

  

  

  

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  

  

  

 

เรื่องยอ : หญิงสาวผูหนึ่งไดรับธนบัตรปลอม ราคา 500 บาท มา 1 ใบ เธอพยายามจะจัดการกับธนบัตร 

            ปลอมใบนั้น แตสุดทายเธอตัดสินใจเก็บธนบัตรปลอมไวกับตัวเอง 
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กิจกรรมท่ี 4 การมุงไปขางหนา : คลิปวิดีโอเรื่อง ระหวางทาง ความยาว 10.33 นาที 

 

 

 
 

 

 
คลิปวิดีโอเรื่อง ระหวางทาง 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=A-4hAkG4U1w&t=12s 
 

ประเด็นอภิปราย 

1. ผูเรียนเคยกระทําหรือเคยพบเห็นพฤติกรรมการทิ้งขยะแบบนี้หรือไม ถาเคยกระทําผูเรียนอธิบายวา 

   กระทําเพราะเหตุใด     

  

  
  

2. เราจะสรางพฤติกรรมที่พงึประสงค เชน ทิ้งขยะใหเปนที่ใหเกิดขึ้นในตัวเราไดอยางไร 

  

  
  

3. การกระทําแบบใดเปน “จิตอาสา” แบบใดเปน “จิตสาธารณะ”“จิตสํานึก” 

  

  

  

4. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี้ 

  

  

  

เรื่องยอ  : บทสนทนาระหวางการเดินทางของชาย 4 คน สะทอนพฤติกรรมในการอยูรวมกันในรถ 

    บางคนหลับในขณะที่เพื่อนขับรถ บางคนทิ้งขยะออกนอกรถ เพื่อนก็จะพูดเตือนวาทําให

    คนอื่นเดือดรอน พูดคุยเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะ การไมเอาเปรียบคนอื่น 
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กิจกรรมท่ี 5 ความเอื้ออาทร : คลิปวิดีโอเรื่อง 18 ปบริบูรณ ความยาว 13.24 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

คลิปวิดีโอเรื่อง 18 ปบริบูรณ 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=0_UBLgnJ6jI 
 

ประเด็นอภิปราย 

1. ในคลิปเด็กหนุมประพฤติตนไดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในพฤติกรรมใด เพราะอะไร 

  

  

  

2. พฤติกรรมในคลิปของบุคคลใดที่แสดงใหเห็นถึงความเอื้ออาทร และไมยืดมั่นในกฎกติกาจนลืมนึกถึงมนุษยธรรม 

  

  

  

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  

  

  

 

เรื่องยอ 

 แมเปนขาราชการตํารวจอยูกับลูกชายวัยรุน สอนใหลูกชายหัดขับรถยนต แตสั่งวาไมให 

ลูกชายนํารถไปขับโดยลําพัง เพราะลูกชายไมมีใบขับขี่ แตลูกชายแอบนํารถยนตไปขับในซอยใกล ๆ บาน 

เมื่อกลับมาบานจึงถูกแมดุและสั่งไมใหทําอยางนั้นอีก 

 วันหนึ่งลูกชายเห็นแมนอนหมดสติอยูบนพื้นบาน จึงไดขับรถยนตเพื่อนําแมไปสงโรงพยาบาล 

ระหวางทาง ถูกตํารวจเรียกตรวจใบขับขี่รถยนต จึงบอกตํารวจวาไมมีใบขับขี่แตจําเปนตองขับรถยนต

พาแมไปโรงพยาบาล ตํารวจจึงอนุญาตใหลูกชายขับรถพาแมไปโรงพยาบาลได ตอมาเมื่อชายหนุม 

มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ สามารถทําใบขับขี่รถยนตและขับรถไดตามกฎหมาย มีอยูวันหนึ่งชายหนุม

ถูกตํารวจคนเดิมจับเพราะขับรถไมดี ทั้งนี้ชายหนุมจะทําอยางไร 
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กิจกรรมที่ 6 การเรียนรูเทาทันปองกันการทุจริต : คลิปวิดีโอเรื่อง ผูตัดสิน ความยาว 13.19 นาที 

 

 

 

 

คลิปวดิีโอเรื่อง ผูตดัสิน 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q&t=137s 
 

ประเด็นอภิปราย 

1. ในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเคยเขาใจอะไรผิดหรือรีบแสดงความคิดเห็นผาน Social Media โดยที่ยังไมรู 

   ความจริงหรือไม    

  

  

  

2. อะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการเขาใจผิด 

  

  

  

3. ผูเรียนคิดวาการตัดสินของครูดนตรีถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด 

  

  

  

4. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  

  

  

 

เรื่องยอ : ครูสอนดนตรี ไดรบัการแตงตั้งใหเปนกรรมการตัดสินการประกวดรองเพลงของนกัเรียน  

            แตครูถูกเขาใจผิดคิดวาลําเอียงเขาขางนักเรียนทีพ่อของเธอนํากีตารมาใหคร ู
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บทท่ี 4 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
 

สาระสําคัญ 
 พลเมือง เปนองคประกอบที่สําคัญของสังคมไทยเชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมยอมตองการ

พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีประสิทธิภาพ และเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา ความมั่นคงใหกับประเทศชาติ การเปนพลเมืองที่ดีนั้น ยอมตอง

มีการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความหมายและที่มาของคําศัพทที่เกี่ยวของกับพลเมือง 

 2. อธิบายความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง 

 3. อธิบายองคประกอบของการศึกษาความเปนพลเมือง 

 4. บอกแนวทางการปฏิบัติตนการเปนพลเมืองดีได 

 5. แนวทางการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 

 6. บอกผลการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศ 

 7. สามารถคิด วิเคราะหในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 ความหมายและที่มาของคําศัพทที่เกี่ยวของกับพลเมือง 

 เรื่องที่ 2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง 

 เรื่องที่ 3 องคประกอบของการศึกษาความเปนพลเมือง 

 เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

 เรื่องที่ 5 แนวทางการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 

 เรื่องที่ 6 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศ 

 เรื่องที่ 7 กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
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เรื่องที่ 1 ความหมายและที่มาของคําศัพทที่เกี่ยวของกับพลเมือง 
 

 พลเมืองคําวา “พลเมือง” เกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศสเริ่มตนเมื่อป ค.ศ. 1789 

ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาลมลางระบอบการปกครองของพระเจาหลุยสที่ 16 ลมลางระบบชนชั้นตาง  ๆ  ขณะนั้น 

ไดแก พระราชวงศ ขุนนางขาราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรั่งเศส 

ทุกคนตอมาคําวา "Citoyen" จึงแปลเปน "Citizen" ในภาษาอังกฤษ 

 สําหรับประเทศไทย คําวา “พลเมือง” ถูกนํามาใชสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

เนื่องจากผูนําคณะราษฎรบางทานเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงไดนําเอาคํานี้มาใสไวในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตอมากลายเปนวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะตอง

เรียนควบคูกับวิชาศีลธรรม กลายเปนวิชา “หนาที่พลเมืองและศีลธรรม” 

 ในสวนที่เปนหนาที่พลเมืองก็ลอกมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2475 เรื่อยมาจนถึง

รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 และเลิกใชเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการ

รัฐประหาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 แตวิชาหนาที่พลเมืองก็ยังคงเรียนและสอนกันตอมาอีกหลายป จึงเลิกไป

พรอม ๆ กับคําวา “พลเมือง” โดยตอมาก็ใชคําวา “ปวงชน” แทนคําวา “ราษฎร” คงเปนการใชแทนคําวา

“ประชาชน” หรือคําวา People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจากอิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน 

ณ เกตตีสเบิรก ของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน ที่ใหคําจํากัดความของรัฐบาลประชาธิปไตยไววา เปน

“รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” แตแทนที่เราจะใชคําวา “ประชาชน” แทนคําวา

“ราษฎร” เรากลับใชคําวา “ปวงชน” แทนอยางไรก็ตาม คําวา ปวงชน ก็ใชแตในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ

เทานั้น แตไมติดปากที่จะใชกันทั่วไปในที่อื่น ๆ ไมวาในหนาหนังสือพิมพหรือในสื่ออื่น ๆ ยังนิยมใชคําวา

“ประชาชน”มากกวาคําวา“ปวงชน” 

 สําหรับคําวา “พลเมือง” มีนักวิชาการใหความหมายสรุปไดพอสังเขป 

 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง 

ชาวประเทศ ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครอง 

ที่ถือมติปวงชนเปนใหญ ดังนั้น คําวา “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะ 

ที่สําคัญ คือ เปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม และคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการ

ดํารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิด

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 วราภรณ สามโกเศศ อธิบายวา ความเปนพลเมือง หมายถึง การเปนคนที่รับผิดชอบไดดวยตนเอง 

มีความสํานึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
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 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กลาววา ความเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่

สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคูกับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคูกับ “หนาที่ ”  

 จากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ พอสรุปไดวา “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสีย

ภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองแลว ยังตองมีบทบาทในทางการเมือง คือ อยางนอยมีสิทธิไปเลือกตั้ง 

แตยิ่งไปกวานั้น คือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ตอทางการหรือรัฐได ทั้งยังมีสิทธิเขารวม 

ในกิจกรรมตาง ๆ กับรัฐ และอาจเปนฝายรุกเพื่อเรียกรองกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพอง

พลเมืองนั้นจะเปนคนที่รูสึกเปนเจาของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือรนอยากมีสวนรวม เอาใจใส 

การทํางานของรัฐ และเปนประชาชนที่สามารถแกไขปญหาสวนรวมไดในระดับหนึ่ง โดยไมตองรอใหรัฐ 

มาแกไขใหเทานั้น 

 ประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียง

ขางมากเปนใหญ นอกจากนี้ยังมีความหมายวา ประชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองตามอุดมการณสากล  

ที่ผูนําประเทศไดรับอํานาจและความชอบธรรมในการบริหารประเทศจากประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจ

อธิปไตยโดยตรง บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  

โดยมีการแบงอํานาจในการปกครองประเทศอยางชัดเจน ผานการกระจายอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ

ระหวาง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

ของผูปกครองประเทศ  

 การทุจริต (Corruption) หมายถึง ความประพฤติชั่ว ถาเปนความประพฤติชั่วทางกาย เรียกวา

กายทุจริต ถาเปนความประพฤติช่ัวทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนความประพฤติช่ัวทางใจ เรียกวา มโนทุจริต

และมีผู ให ความหมายอีกวา หมายถึง การใชอํานาจที ่ไดมาหรือการใชทรัพยส ินที ่มีอยู ในทางมิชอบ 

เพื่อประโยชนสวนตนหรือกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ

อาทิ การติดสินบนเจาพนักงานดวยการชักชวน การเสนอ การให หรือการรับสินบน ทั้งที่เปนเงินและสิ่งของ  

การมีผลประโยชนทับซอน การฉอฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวาง

กระบวนการยุติธรรม การคาภายใตแรงอิทธิพล ทั ้งนี ้ การทุจริตดังกลาวมิไดหมายความถึงเพียง

ความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการ 

ในระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย 

 สิทธิ สิทธิ์ (Rights) หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  

เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ และมีผูใหความหมายวา “สิทธิ” คือ ประโยชนหรืออํานาจของบุคคลที่กฎหมาย

รับรองและคุมครองมิใหมีการละเมิด รวมทั้งบังคับการใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดดวย เชน สิทธิ
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ในครอบครัว สิทธิความเปนอยูสวนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยูการเดินทาง 

สิทธิในทรัพยสิน เปนตน  

 เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมี

อุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะพูดได โดยไมละเมิด

สิทธิของผูอื่น 

 เสรีภาพ หมายถึง อํานาจตัดสินใจดวยตนเองของมนุษยที่จะเลือกดําเนินพฤติกรรมของตนเอง  

โดยไมมีบุคคลอื่นใดอางหรือใชอํานาจสอดแทรกเขามาเกี่ยวของการตัดสินใจนั้น 

 เสรีภาพ ตามความหมายในทางกฎหมาย หมายความถึง อํานาจของคนเราที่จะตัดสินใจดวยตนเอง

ที่จะกระทําการหรือไมกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพ 

ของปวงชนชาวไทย ดังตอไปนี้ 

 มาตรา 25 ไดอธิบายวา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปน 

การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลยอมมีสิทธิ

และเสรีภาพที่จะทําการนั้นได และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

เชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 มาตรา 27 ถึงมาตรา 49 ไดกลาวถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ไวดังนี้ 

  1.  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

เทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

 2. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

 3.  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบ

พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที ่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตราย 

ตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 4. บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถานการเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม 

ของผูครอบครอง หรือการคนเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือ 

มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 5.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา  

และการสื ่อความหมายโดยวิธีอื ่น การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพ 
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ของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันสุขภาพ 

ของประชาชน 

  เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ 

ของปวงชนชาวไทย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น 

 6. บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื ่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดง 

ความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพ

ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 

 7. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทางใด ๆ 

 8. บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดกขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ 

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 9. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 

จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ

เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อ

สวัสดิภาพของผูเยาว 

 10. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 11.บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ 

    (1) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    (2) เสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

    (3) ฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิด เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

  12. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น 

    การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

  13.  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ 

    (1) อนุรักษฟนฟูหรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี

อันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ 
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    (2) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

    (3) เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน 

ตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชน

หรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้น 

โดยใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

    (4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชนสิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความ

รวมถึง สิทธิที่จะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย 

  14. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

  15. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  16.  สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองบุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภค

เพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

  17. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผูยากไร ยอมมีสิทธิไดรับบริการ

สาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด

โรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

  18. สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครองและ

ชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  19. บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขมิได 

 หนาที่ (Role) หมายถึง กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554) นอกจากนี้ยังมีความหมายดังนี้ หนาที่ (Duty) ตามความหมายใน Dictionary of Education 

หมายถึง สิ่งที่ทุกคนตองทํา โดยปกติแลวภาวะจํายอมจะเปนไปตามหลักศีลธรรมแตบางครั้งก็เปนไป

ตามกฎหมาย หรือขอตกลงนอกจากนี้ยังมีความหมายวา หนาที่ หมายถึงกิจที่ตองกระทํา หรือสิ่งที่บุคคล

จําเปนตองกระทํา ทั้งนี้อาจเปนความจําเปนตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือดวยความสํานึกที่ถูกตอง

เหมาะสม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 ไดกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
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 1. พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิผลประโยชนของชาติและสาธารณสมบัติของแผนดิน 

รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 4. เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 6. เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจกอใหเกิด 

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 

 7. ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศ 

เปนสําคัญ 

 8. รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 10. ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 สังคม (Social) มีหลายความหมาย ดังนี้  

 1.  คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ

รวมกัน เชน สังคมชนบท 

 2. วงการหรือสมาคมของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน สังคมชาวบาน 

 3.  ที่เกี่ยวกับการพบปะสังสรรคหรือชุมนุมชน เชน วงสังคม งานสังคม 

 4.  วิถีชีวิตของมนุษยหรือลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย ก็คือ การอยูรวมกันเปนกลุม และจําเปน

ที่จะตองพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น ๆ เชน เมื่อแรกเกิดตองอาศัยพอแมพี่นองคอยเลี้ยงดู และเมื่อเติบโตเปนผูใหญ 

ก็จะตองมีสัมพันธกับเพื่อน ครูอาจารย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือที่เรียกวากันโดยทั่วไปวา “สังคม” 

 5.  กลุมคนตั้งแตสองคนขึ้นไป อาศัยอยูรวมกันเปนระยะเวลายาวนานอยางตอเนื่องในบริเวณ 

หรือพื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง มีอาณาเขตที่ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธตอกันอยางมีระเบียบและแบบแผน 

ภายใตวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่สอดคลองกัน ตลอดจนสามารถเลี้ยงตนเองไดตามสมควรแกอัตภาพ  
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 ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณ

เดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกันที่ที่มีคนอาศัยอยูมาก เชน ขับรถเขาเขตชุมชนตองชะลอความเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

 กาญจนา แกวเทพ (2538) กลาวถึง “ชุมชน” วา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขต

บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน  

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับ

เกินหมูบานและผูที่อาศัยในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการดํารงรักษาคุณคา

และมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 

 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กลาวถึง “ชุมชน” โดยสรุปวา “ชุมชน” ประกอบไปดวยระบบ

ความสัมพันธของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบ 

การปกครอง โครงสรางอํานาจ รวมถึงระบบนิเวศนวิทยา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซึ่งระบบเหลานี้ 

มีความสัมพันธระหวางกันหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มีความเชื่อมโยงกันชนิดที่ไมสามารถแยกออกจากกันได 

 ประเวศ วะสี (2540) ไดใหความหมายของ “ชุมชน” โดยเนน “ความเปนชุมชน” หมายถึง การที่คน

จํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน  

มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน 

 รัฐบาล (Government) หมายถึง องคกรปกครองประเทศคณะบุคคลที่ใชอํานาจบริหารในการ

ปกครองประเทศ 

 กฎหมาย (Laws) หมายถึง กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจตราขึ้นเพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามเปนการ

ทั่วไป ผูใดไมปฏิบัติตามยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวาง

บุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเปน 

ที่ยอมรับนับถือกันก็ได 
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กิจกรรม 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนหาความหมายของคําตอไปนี้มาพอสังเขป 
 

1. พลเมือง หมายถึง  

  

  

 

2. ประชาธิปไตย หมายถึง 

  

  

 

3. การทุจริต หมายถึง 

  

  

 

4. สิทธิ หมายถึง 

  

  

 

5. หนาที่ หมายถึง 

  

  

 

6. เสรีภาพ หมายถึง 

  

  

 

7. สังคม หมายถึง 
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8. ชุมชน หมายถึง 

  

  

 

9. รัฐบาล หมายถึง 

  

  

 

10. กฎหมาย หมายถึง 
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เรื่องที่ 2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง 
  

 การใหความสําคัญของการพัฒนาความเปนพลเมืองใหเกิดขึ้นสําหรับคนไทยมีมาอยางตอเนื่องและ

ยาวนาน ซึ่งสะทอนไดจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่พระราชทาน 

ในโอกาสสําคัญหลายครั้ง อาทิ 

 “การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดา

มารดา อันเปนความรูเบื้องตน เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เปนหนาที่ของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับวิชาความรู

สูงและอบรมจิตใจใหถึงพรอมดวยคุณธรรม เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป”พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและผูเรียน

วิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2505) 

 “สังคมและบานเมืองใด ใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน 

สังคมและบานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว 

และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด ผูมีหนาที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงตองถือวา ตัวของทานมี 

ความรับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มที่ในอันที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเที่ยงตรง ถูกตอง สมบูรณโดยเต็ม

กําลังจะประมาทหรือละเลยมิได” พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร 27 กรกฎาคม  

2524 

 “...การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนา ความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ

คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบานเมืองประกอบ 

ไปดวยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทําใหไดโดยสะดวกราบรื่นไดผล 

ที่แนนอนและรวดเร็ว...”พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานแกครู

ผูใหญและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ 22 กรกฎาคม 2520 

 จากพระบรมราโชวาทขางตนแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองคที่ทรงตระหนักและทรงมี

วิสัยทัศนดานการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง ซึ่งเนื้อความยังคงเปนสาระที่มีความทันสมัย และเปนเรื่อง

สําคัญ เนื่องจากผลของการขัดเกลาและพัฒนาความเปนพลเมืองที่ตองใชเวลานาน หากไมเรงลงมือพัฒนา
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แกไขอยางจริงจัง อนาคตของประเทศอาจตกอยูในสภาวการณที่นาเปนหวงในการที่จะยืนหยัดอยูรอด

ปลอดภัยไดอยางมั่นคง 

 ในการสรางความเปนพลเมืองใหเกิดขึ้นกับประชาชนเปนเรื่องที่ทุกประเทศในโลกพยายามใหเกดิขึน้

และใหความสําคัญมาโดยตลอด เพราะตองตระหนักถึงความจําเปนและคุณคาของความเปนพลเมือง 

ที่จะเปนเครื่องมือนําพาประเทศใหอยูรอดและกาวพนวิกฤตตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมทั้งเมื่อประชาชน 

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพแลวยอมสงผลตอการสรางสรรคสังคมที่มีคุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาใหเกิด

รากฐานของสังคมที่เขมแข็ง นับวาเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง หลายประเทศที่พัฒนาแลวมีความ

ตระหนักดีในเรื่องดังกลาว จึงใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาคนตั้งแตระดับเยาวชนและขับเคลื่อน

การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) 

 ความหมายของพลเมืองศึกษา 

 พลเมืองศึกษา (Civic Education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจ 

ตอสวนรวม และมีสวนรวมในกิจการบานเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู

เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง 

ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและระบบตุลาการ 

 ดังนั้น การจะทําใหพลเมืองตระหนักรูในสิทธิและหนาที่จําเปนตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กับพลเมือง เพื่อสรางความเปนพลเมืองที่ดีโดยเฉพาะในสังคมระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศตาง ๆ ยึดถือ

เปนแนวทางปกครองประเทศ โดยประชาชนตองมีความรู ทักษะ และขอมูล ความรู และทักษะ ซึ่งเปนผล 

มาจากการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง 

 คุณลักษณะของพลเมือง 

 การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไร สังคมจะเปนผูกําหนดลักษณะที่พึงประสงคเพื่อไดพลเมือง 

ที่ดี ดังนั้น พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจึงไมเหมือนกับพลเมืองของการปกครองระบอบอื่น ประเทศ 

ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย จะมีการกําหนดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองที่ประกอบดวยลักษณะ 

6 ประการ ดังนี้ 

 1.  มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได หมายความวา ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชน 

เปนเจาของอํานาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเปนเจาของประเทศ เปนเจาของชีวิตและมีสิทธิ

เสรีภาพในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงทําใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทําใหประชาชน 

มีอิสรภาพ คือ เปนเจาของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนไท คือ เปนอิสระชน 

ที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเองไดและไมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลอํานาจหรือ “ระบบอุปถัมภ” ของผูใด 
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 2.  เห็นคนเทาเทียมกัน หมายความวา ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่อํานาจสูงสุด 

ในประเทศเปนของประชาชน ดังนั้น ไมวาประชาชนจะแตกตางกันอยางไร ทุกคนลวนแตเทาเทียมกันในฐานะ

ที่เปนเจาของประเทศ “พลเมือง” จึงตองเคารพหลักความเสมอภาคและจะตองเห็นคนเทาเทียมกัน คือ เห็นคน

เปนแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเทาเทียมกับคนอื่น ทุกคนลวนมีศักดิ์ศรีของความเปนเจาของประเทศ

อยางเสมอกัน ถึงแมจะมีการพึ่งพาอาศัยแตจะเปนไปอยางเทาเทียม 

 3.  ยอมรับความแตกตาง หมายความวา ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชน 

เปนเจาของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงใหเสรีภาพและยอมรับความหลากหลาย

ของประชาชน ประชาชนจึงแตกตางกันไดไมวาจะเปนเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา 

หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อมิใหความแตกตางนํามาซึ่งความแตกแยกในสังคม “พลเมือง”  

ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองยอมรับและเคารพความแตกตางของกันและกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันได 

และจะตองไมมีการใชความรุนแรงตอผูที่เห็นแตกตางไปจากตนเอง 

 4.  เคารพสิทธิผู อื่น หมายความวา ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเปนเจาของประเทศทุกคน 

จึงมีสิทธิ แตถาทุกคนใชสิทธิโดยคํานึงถึงแตประโยชนของตนเองหรือเอาแตความคิดของตนเองเปนที่ตั้ง 

โดยไมคํานึงถึงสิทธิผูอื่นหรือไมสนใจวาจะเกิดความเดือดรอนแกผูใด ยอมจะทําใหเกิดการใชสิทธิที่กระทบ 

ซึ่งกันและกัน สิทธิในระบอบประชาธิปไตยจึงจําเปนตองมีขอบเขต คือ มีสิทธิและใชสิทธิไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิ

ผูอื่น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเคารพสิทธิผูอื่นและจะตองไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิด

สิทธิของผูอื่น 

 5.  รับผิดชอบตอสังคม หมายความวา ประชาธิปไตยมิใชระบอบการปกครองตามอําเภอใจหรือใคร

อยากจะทําอะไรก็ทําโดยไมคํานึงถึงสวนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะตองใชสิทธิ

เสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบตอสังคมดวย ดวยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิไดดีขึ้นหรือแยลง โดยตัวเอง

หากสังคมจะดีขึ้นไดก็ดวยการกระทําของคนในสังคม 

 6.  เขาใจระบอบประชาธิปไตยและมีสวนรวม หมายความวา ประชาธิปไตย คือ การปกครอง 

โดยประชาชนใชกติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผูแทนประชาชนระบอบประชาธิปไตย จะประสบ

ความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมี “พลเมือง” ที่เขาใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามสมควร ทั้งในเรื่องหลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชนและหลักนิติรัฐหรือการปกครอง 

โดยกฎหมาย ถามีความขัดแยงก็เคารพกติกาและใชวิถีทางประชาธิปไตยในการแกปญหาโดยไมใชกําลังหรือ 

ความรุนแรง 

 คุณสมบัติของพลเมืองทั้ง 6 ประการ จึงมีความมุงหมายที่จะสรางความสามารถใหแกพลเมืองไทย

ในอนาคต ที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสรางสังคมที่สงบและสันติสุข 
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กิจกรรม 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

  1.  พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงใหความสําคัญกับการเปน  

พลเมืองดีของชาติอยางไร 

  

  

  

  

 2.  พลเมืองศึกษา มีความหมายวาอยางไร 

  

  

  

  

 3.  คุณลักษณะของพลเมืองดี ประกอบดวยอะไรบาง 

  

  

  

  

 4.  ใหผู เรียนยกตัวอยางบุคคลที่ เปนพลเมืองดีอยางละ 2 คน โดยจัดทําเปนรูปแบบรายงาน 

      พรอมรูปภาพ 

       4.1 ระดับชุมชน ทองถิ่น 
  

  
  

 

 

4.2 ระดับจังหวัด 
  

  
  

4.3 ระดับประเทศ 
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เรื่องที่ 3 องคประกอบของการศึกษาความเปนพลเมือง 
 

 หากมีการดําเนินการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองอยางจริงจัง ในเวลาไมนานประเทศจะมีพลเมือง

มากพอจนถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงได ประชาธิปไตยของประเทศจะเปลี่ยนเปนประชาธิปไตยที่เปนการปกครอง

โดยประชาชนอยางแทจริง สังคมจะกลายเปนสังคมพลเมือง (Civic Society) เมื่อถึงจุดนั้นสังคมจะเขมแข็ง 

ปญหาการเมือง ปญหาสังคม ปญหาศีลธรรม ปญหาเยาวชน ปญหาสิ่งแวดลอม แมกระทั่งปญหาเศรษฐกิจ  

ก็จะแกไขไดทั้งสิ้น การสราง “พลเมือง” หรือเปลี่ยนแปลงประชาชนใหเปน “พลเมือง” จึงเปนหนทางในการ

พัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน ที่ตองดําเนินการเพื่อใหประเทศมีประชาธิปไตยที่มั่นคง และเปนประชาธิปไตย 

ที่เปนการปกครองโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน อยางแทจริง 

 การสรางพลเมือง มีหลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาเพื่อสราง “ความเปนพลเมือง” ใหเกิด

ความตระหนัก เรียนรู และพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ ของความเปนพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย เราสามารถ

สรุปหลักการพื้นฐานของการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง ไดดังตอไปนี้ 

  1)  ผูสอนจะพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมือง ไมใชผูสอน แตคือ ตัวผูเรียนเอง โดยผูสอนทําหนาที่

เปน “วิทยากรกระบวนการ” ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนคิดได และ “พัฒนาตนเอง” ใหมี

คุณสมบัติความเปนพลเมืองไดดวยตนเอง 

  2)  การเรียนการสอนเพื่อสรางความเปน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปน “แนวระนาบ” 

มิใช “แนวดิ่ง” ที่มีอาจารยมี “อํานาจ” เปนผูผูกขาด “ความรู” โดยผูเรียนมี “หนาที่” ตองจดจําและทํา

ตามที่อาจารยบอกและวัดผลวาถาใคร “จํา” และตอบตามที่อาจารย “สอน” ไดมากเทาไรจึงไดคะแนนดีมาก

เทานั้น หากเปนการเรียนการสอน “แนวระนาบ” ที่ผูสอนจะเรียนรูรวมกับผูเรียนและเรียนรูจากผูเรียนไดดวย 

  3)  การพัฒนาตนเองใหมีความเปนพลเมืองในขอตาง ๆ ไมไดเกิดจากการฟงบรรยาย หากตองใช

กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ 

  4)  การเรียนการสอนเพื่อสรางความเปน “พลเมือง” จะตองติดตามประเมินผลการพัฒนาตนเอง 

โดยใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและสรุปบทเรียนการเรียนรู (Reflection) โดยใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูสอนอยางสม่ําเสมอ 

 การเรียนรูวิธีนี้จะเปนการเปดพื้นที่ใหสติปญญาและเหตุผล ผูที่ยังคิดไมไดจะไดคิดจากผูเรียนที่คิด 

ไดแลว คนที่ยังทําไมไดจะเรียนรูและควบคุมตนเองจากผูที่ทําไดแลว และเมื่อคนสวนใหญเปน “พลเมือง” 

แลวคนที่ยังไมเปนพลเมืองจะกลายเปนสวนนอยที่ตองปฏิบัติตามคนสวนใหญ และตองเรียนรูที่จะเปน 

“พลเมือง” ในทายที่สุด 
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 ประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อาจมีการใหน้ําหนักคุณสมบัติของ “ความเปน

พลเมือง” แตกตางกัน ซึ่งโดยสรุปแลวประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ คือ 

 1)  รับผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได 

 2)  เคารพสิทธิผูอื่น 

 3)  เคารพความแตกตาง 

 4)  เคารพหลักความเสมอภาค 

 5)  เคารพกติกา  

 6)  รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

 การศึกษาความเปนพลเมือง ประกอบดวย 4 อยาง คือ 

 1) ประชาสังคมและระบบ 

 2) องคประกอบขอปฏิบัติพลเมือง 

 3) การมีสวนรวมพลเมือง 

 4)  อัตลักษณพลเมือง 

 รูปแบบกิจกรรมเพื่อสราง “ความเปนพลเมือง” เราสามารถใชกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ  ในกระบวนการเรียน

การสอนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ใหมีคุณสมบัติความเปนพลเมืองในขอตาง ๆ ทั้ง 6 ขอ 
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กิจกรรม  
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนเลือกทํารายงาน 2 หัวขอจากทั้งหมด 4 หัวขอ พรอมนําเสนอผลการทํารายงาน 

  ตอผูเรียนกลุมใหญ คนละ 5 นาที และจัดสงรายงานที่ทําใหครู กศน. ตอไป  

 1. ประชาสังคมและระบบ 

 2.  องคประกอบขอปฏิบัติพลเมือง 

 3.  การมีสวนรวมพลเมือง 

 4.  อัตลักษณพลเมือง 
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เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 

 การปกครองในระบบประชาธิปไตย นอกจากมีกติกาที่ใชในการปกครองแลว คน หรือ ประชาชน  

ผูเปนเจาของประเทศ ตองมีความสามารถที่จะปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ อยางเสมอภาคกัน จึงจะประสบ

ความสําเร็จได ความเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย จึงมีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิต มีสิทธิเสรีภาพ

อยางเสมอภาคกัน แตอิสรภาพของพลเมืองไมใชอิสรภาพตามอําเภอใจ หากเปนอิสรภาพที ่ควบคูกับ 

ความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม 

 “ความเปนพลเมือง (Citizenship) ของระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง การเปนสมาชิกของสังคม 

ที่มีอิสรภาพควบคูกับความรับผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพควบคูกับหนาที่ สามารถยอมรับความแตกตางและ

เคารพกติกาในการอยูรวมกัน พรอมทั้งมีสวนรวมตอความเปนไปและการแกปญหาในสังคมของตนเอง” 

 พลเมืองที่ด ีหมายถึง พลเมืองผูสามารถปฏิบัติ “กิจที่ตองทํา” และ “กิจที่ควรทํา” ไดอยางสมบูรณ 

โดยประพฤติตนตามหลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 

เพื่อเสริมสรางความเจริญรุงเรืองแกตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

 พลเมืองดีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 1. เคารพกฎหมายของประเทศ 

 2. เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 

 3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 

 4. มีเหตุผล ใจกวาง และรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของผูอื่นไดเสมอ 

 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 6. มีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก    

    หรือองคกรที่ตนเองสังกัดอยู 

 7. มีความกระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมืองการปกครอง เชน การเลือกตั้ง เปนตน 

 แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี สามารถสรางสรรคประโยชนแกประเทศ ดังนี้ 

 1.  ดานการเมืองการปกครอง เพราะพลเมืองดีจะใชสิทธิและหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ตามที่

กฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไวโดยมีสวนรวมทางการเมือง เชน ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหประเทศคงไว 

ซึ่งระบบการปกครองนั้น ๆ และทําใหประเทศขับเคลื่อนไปขางหนา 

 2. ดานสังคม เพราะพลเมืองดีจะไมกอความวุนวายหรือสรางความเดือดรอนแกผูอื่น เพื่อรักษา

ความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุขแกสังคม นอกจากนี้พลเมืองดีจะตักเตือนและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง 

ที่ดีแกบุคคลบางสวนที่ยังหลงผิดประพฤติไมดีอยู 
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 3.  ดานเศรษฐกิจ เพราะพลเมืองดีจะประกอบอาชีพสุจริตและใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

ซึ่งจะทําใหตนเองมีฐานะมั่นคงและทําใหครอบครัวเขมแข็ง พลเมืองบางคนอาจนําทรัพยบางสวนไปบริจาค

ชวยเหลือผูยากไรหรือตั้งมูลนิธิ เพื่อพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 

 

กิจกรรม 

คําชี้แจง ใหผูเรียนแบงกลุมและอภิปรายในหัวขอความเปนพลเมืองดีของขาพเจา พรอมยกตัวอยางของ 

  กิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนตามตัวอยางตอไปนี้ 

 1.  คุณลักษณะพลเมืองดีของขาพเจา 

 2.  ความเปนพลเมืองดีของขาพเจา 

  2.1  ดานการเมืองการปกครอง 

  2.2  ดานสังคม 

  2.3  ดานเศรษฐกิจ 
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เรื่องที่ 5 แนวทางการเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย 
 

 พลเมือง มีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ หากบานเมืองใดประชาชนขาดความรู 

และขาดความสนใจความเปนไปของบานเมือง ยอมมีแตปญหาไมสิ้นสุดและไมสามารถพัฒนาได การสรางเสริม

และยกระดับ “ประชาชน” สู “พลเมือง” ใหมาก ๆ จึงเปนทางออกที่ทุกฝายใหความสําคัญ 

 สํานึกพลเมือง คือ ความตระหนักของผูคนของประชาชนที่มีหนาที่ตอประเทศชาติและสังคม 

ในฐานะผูที่จะเปนพละกําลังของประเทศ เพราะพลเมือง มาจากคําวา “พละ + เมือง” ในการชวยกันเปนหู

เปนตาและไมนิ่งดูดายตอความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ และพรอมที่จะใหความรวมมือในการทําตาม

กติกาของสังคม และรวมแกไขปรับปรุงพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติใหดีขึ้นดวยตนเอง 

 การสรางสํานึกพลเมือง สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเขาไปมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ  

รวมดําเนินการและรวมรับผิดชอบในกิจการของชุมชน สังคม และภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมือง ก็ทําได

หลายรูปแบบ เชน การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปนรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีใหเห็นมากขึ้น กระบวนการสราง

สํานึกพลเมือง เปนการใหความสําคัญในการเสริมสรางความรู ทักษะ และเจตคติ และการมีสวนรวมของภาค

พลเมืองในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อแกปญหาของตัวเอง กระบวนการสรางสํานึกพลเมือง

เปนเพียงแคจุดเริ่มตนเล็ก ๆ ที่จะเปดมุมมองและเปลี่ยนทัศนคติ ใหเล็งเห็นศักยภาพของคนในการพึ่งพาตนเอง

ของคนในสังคม และชุมชน 

 กระบวนการสรางสํานึกพลเมือง มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 

 ขั้นที่ 1  ระบุปญหา 

 ขั้นที่ 2  เลือกปญหา 

 ขั้นที่ 3  ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

 ขั้นที่ 4  การจัดทําขอเสนอนโยบายสาธารณะ 

 ขั้นที่ 5  การนําเสนอผลงานหรือนโยบายสาธารณะ 

 ขั้นที่ 6  การสะทอนประสบการณการเรียนรู 

 นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางที่ภาครัฐใชอํานาจตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด

และกําหนดขึ้นโดยตรง โดยอาจเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษร มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน

ตั้งแตการวางแผน การตัดสินใจ การจัดทําโครงการ บงชี้ทิศทางและเงื่อนไขของการกระทําดานการบริหาร

จัดการที่จะชวยใหบรรลุผลตามตองการ 
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กรณีตัวอยางของกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมือง 

กรณีภาคเหนือ : จังหวัดลําปาง 

 1. กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชนในจังหวัดลําปาง 

  ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชนและภาพรวมของการ

สนับสนุนสงเสริมจากภาคสวนตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชน 

ในจังหวัดลําปาง สวนใหญเปนการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไมไดตั้งวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชนโดยตรง เหมือนเชนโครงการที่ไดรับ

การสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลาที่ไดดําเนินการในโรงเรียนบางแหงของจังหวัดลําปาง แตอยางไรก็ตาม 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาง ๆ ที่ไดดําเนินการในจังหวัดลําปางนั้น ทายที่สุดแลวก็จะสงผล

หนุนเสริมเติมเต็มสํานึกความเปนพลเมืองของเด็กและเยาวชนไดเชนกันในขณะเดียวกันภาคสวนตาง ๆ 

ที่ดําเนินการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปน

พลเมืองแกเยาวชน ซึ่งประกอบไปดวย กลุมผูปฏิบัติการ กลุมผูสนับสนุนงบประมาณ กลุมผูสนับสนุนวิชาการ

องคความรู กลุมผูสนับสนุนบุคลากรวิทยากร กลุมผูสนับสนุนอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ และกลุมผูมีสวนได

สวนเสียกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีความรวมมือระหวางกันตามภาระหนาที่พันธกิจและตามความสัมพันธของ

ภาคสวนตาง ๆ เหลานี้ 

 2. ปญหาอุปสรรคและปจจัยสูความสําเร็จในการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและ

เยาวชน 

  การดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชนในจังหวัดลําปาง มีปญหา

อุปสรรคและความสําเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึกษาขอมูลผานเวทีสะทอนในการประชุมกลุมยอย สามารถสรุป

ปจจัยสําคัญที่เปนปจจัย ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน สรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชนเกดิจาก 

3 ปจจัย คือ ปจจัยครอบครัว พอแม ผูปกครอง ปจจัยการสนับสนุนของหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับงานดาน

เด็กและเยาวชน และปจจัยโอกาสการเขาถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน สวนปจจัยสําคัญที่เปนปจจัยแหง

ความสําเร็จนั้นเกิดจาก 4 ปจจัย คือ ปจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปจจัยครอบครัว พอแม ผูปกครอง ปจจัยบุคคล

หนวยงานองคกรชุมชน และปจจัยเครือขายการทํางาน 

 3. แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและเยาวชน 

  การพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนงานที่ตองอาศัยเวลาและตองมีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม

สอดคลองกับบริบทการทํางานของแตละพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยูอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเหมาะสมทันตอสภาวการณของเด็กและเยาวชนและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีส่งผลกระทบตอ
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เด็กและเยาวชนอยางรวดเร็ว จากการศึกษาพบวาแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสรางเสริมสํานกึ

ความเปนพลเมืองแกเยาวชนในจังหวัดลําปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของเด็กและ

เยาวชนการบูรณาการกิจกรรมในพื้นที่ระดับตําบลการพัฒนาเครือขายการทํางานดานเด็กและเยาวชน 

และการสื่อสารสรางความรูความเขาใจในพื้นที่อยางทั่วถึง 

 

กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร 
 

 1. กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 

  ในรอบ 3 ปที่ผานมาเปนการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 

ที่ทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน แตพบวาเปนกิจกรรมที่มักจะพัฒนาแนวคิดการดําเนินงาน 

ที่เปนลักษณะนโยบายสวนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แตถาเปนกิจกรรมเดน ๆ ที่เกิดจากมุมมองในปญหาของเด็กและเยาวชนและผูที่ทํางานกับเด็กและเยาวชน 

จริง ๆ จะเห็นวายังไมไดเกิดในหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสรางสํานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็น

ผลของการพัฒนาการสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและเยาวชนที่มีเสียงจากกลุมเด็กและเยาวชน 

คือ กิจกรรมคายที่ใหโอกาสเด็กและเยาวชนไดคิดสรางสรรคกิจกรรมดี ๆ และหลากหลาย โดยอยูภายใต 

การดูแลใหคําแนะนําและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูใหญใจดี เชน กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป

กิจกรรมของกลุมเด็กฮักถิ่น สรุปภาพรวมผลการสนทนากลุมยอยในการสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็ก

และเยาวชนในจังหวัดสกลนคร มีสาระสําคัญ คือ การใหนิยามความหมายของเด็กเยาวชนและผูใหญไมได

แตกตางกัน สวนสํานึกพลเมืองเด็กและเยาวชนในปจจุบันควรจะมีตนแบบสํานึกพลเมืองจากผูใหญสวนสํานึก

พลเมืองของเด็กและเยาวชนนั้น ไดเรียนรูผานกิจกรรมคายที่มุงเนนการพัฒนาจิตอาสา 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชน

ในจังหวัดสกลนคร 

  ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางสํานึกพลเมืองแกเด็กและเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดั

สกลนคร สรุปไดดังนี้ 

  2.1  การขาดโอกาสในการเรียนรูความเปนพลเมืองของเด็กและเยาวชน 

  2.2  พอแม ผูปกครอง ผูใหญในสังคม ไมเปนตนแบบที่ดีแกลูกหลานขาดตนแบบผูใหญที่ดี 

  2.3  สถาบันการศึกษาขาดความเขาใจในการสรางสํานึกพลเมืองแกเด็กและเยาวชน 

ผานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
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  2.4 หนวยงานที่ดูแลดานเด็กและเยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรู ความเขาใจในเรื่อง

ของการสรางสํานึกพลเมือง และทํางานซ้ําซอน 

 3. แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและ

เยาวชนจังหวัดสกลนครมี 2 มุมมอง คือ มุมมองของผูใหญ และมุมมองของเด็กและเยาวชน 

  มุมมองของผูใหญ การสรางตนแบบใหกับเด็กและเยาวชนผานสื่อตาง ๆ การสงเสริมตนแบบ 

คนดี โดยมีเวทีแสดงความดีเชิงประจักษ เชิดชูความดี คนดีเพื่อเปนกําลังใจแกคนทําดี โดยเริ่มจากระดับ

ครอบครัว และการพัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมคําสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการบรรจุหลกัสตูร

การเสริมสรางสํานึกพลเมืองแกเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชาทุกมิต ิ

  มุมมองของเด็กและเยาวชน รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกพลเมืองที่อยากเห็นและ

ตองการ คือ การใหโอกาสไดเขารวมกําหนดกรอบแนวทางเพื่อสรางสํานึกพลเมืองกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะใหแกเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

กรณีภาคใต : จังหวัดยะลา 
 

 บริบทปญหาสวนใหญที่คุกคามหรือสงเสริมการสรางสํานึกพลเมืองจังหวัดยะลา คือ เยาวชน

วางงาน เยาวชนเลนการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถซิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย 

ในการศึกษา แตที่สําคัญจากผลการวิจัยพบวาปญหาสําคัญในจังหวัดยะลา คือ เยาวชนติดยาเสพติด

และเยาวชนไดรับการศึกษานอย 

 สําหรับที่ผานมาการดําเนินงานดานการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา จากขอมูลประเด็นยุทธศาสตร

ของจังหวัดยะลาสรุปไดวา โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสรางงาน โครงการจางงานนักเรียนผูเรียนในชวงปด 

ภาคฤดูรอน โครงการฝกอาชีพแกเยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปดโลกการศึกษา

และอาชีพเพื่อการมีงานทํา โครงการศูนยยะลาสันติสุขคืนคนดีสูสังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธสานฝนสู

อามานดามัน และโครงการครอบครัวปองกันภัยแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชน 

ในถ่ินทุรกันดาร โครงการทูบีนับเบอรวัน เปนตน อาจกลาวไดวาการสรางเยาวชนใหมีสํานึกพลเมืองเริ ่มตน

จากการอบรม ดูแล เอาใจใส ศึกษาใหความรูของครอบครัว พอแม และญาติพี่นอง การไดรับการศึกษา

จากสถาบันที่เยาวชนศึกษา และหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดยะลา และสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา 
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 1. กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา 

  1.1 จัดโครงการสอนภาษาไทยใหผูไมรูหนังสือหรือผูอานภาษาไทยไมได เพื่อสรางความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทยมีความเปนเจาของประเทศมากขึ้น 

  1.2 โครงการสอนภาษามลายูใหแกทหารพราน เพื่อใหสามารถสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชน 

  1.3 โครงการสํานึกรักษทองถิ่นเสริมสรางความสมานฉันท เพื่อใหเยาวชนทํากิจกรรมรวมกัน

และเปนโครงการที่สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนรักบานเกิดรูสึกความเปนเจาของ 

  1.4 โครงการนําเยาวชนสูสันติ เพื่อเรียนรูวิธีการสรางสันติภาพการจัดการความขัดแยง 

  1.5 โครงการคายเอดสและยาเสพติด 

  1.6 จัดตั้งศูนยบริการที่เปนมิตรแกเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความพอใจมีความประทับใจรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญทําใหมีความรักตอประเทศชาติ 

  1.7 จัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมกับทุกฝายในการพัฒนาหรือแกไขปญหา

ในชุมชนทําใหเยาวชนภูมิใจและมีความรักตอชุมชน 

  1.8 โครงการสงเสริมอาชีพแกเยาวชน เพื่อใหเยาวชนเห็นชองทางอาชีพในอนาคตใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชนมีความคิดสรางสรรคมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

  1.9 กิจกรรมนันทนาการเชนกิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูรอนและกิจกรรมออเครสตรา 

เพื่อสะทอนการอยูรวมกัน 

  1.10 โครงการสานพลังเยาวชนนําสังคมเขมแข็ง 

  1.11 โครงการสงเสริมอาชีพใหเด็กและเยาวชนเชนปลูกผักเลี้ยงไกซอมรถจักรยานยนต 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองแกเยาวชน 

ในจังหวัดยะลา 

  ปญหาสวนใหญที่คุกคามหรือสงเสริมการสรางสํานึกพลเมือง จังหวัดยะลา คือ เยาวชน

ขาดความรับผิดชอบในการรวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และในการทําโครงการปญหาความไมเขาใจ 

ในวัตถุประสงคของการทํากิจกรรม เยาชนขาดจิตอาสา จิตสาธารณะ ปญหาดานยาเสพติด งบประมาณ 

ในการพัฒนาศักยภาพของเยาชนในการทําโครงการไมตอเนื่อง การใชงบประมาณไมโปรงใส ขาดความเปนอิสระ 

 3. แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและ

เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา 

  3.1 กิจกรรมการสรางเสริมสํานึกความเปนพลเมืองแกเด็กและเยาวชน ควรดําเนินการทั้งในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน เนนกิจกรรมการมีสวนรวม และสรุปบทเรียนรวมกัน เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูและย้ํา

สํานึกพลเมืองบอย ๆ เพื่อใหกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนตอไป 
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  3.2 กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทํานอกเหนือกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังรวมทั้งการให

หนวยงานราชการภาคีที่มีหนาที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนดําเนินการหรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมารวม

รับรูเปนสักขีพยานการทํางานของโครงการ โดยเนนวางระบบการทํางานแบบเปนทางการ และลายลักษณอักษร 

มีกําหนดการทํางานที่ชัดเจน และมีคณะบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของมารวมติดตาม 

 

กิจกรรม 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม โดยเลือกกรณีตัวอยางของแตละภาคของกิจกรรม 

 เพื่อเสริมสรางสํานึกความเปนพลเมืองในพื้นที่จากกรณีศึกษาที่เรียนรูมาแลว โดยใชกระบวน 

 การสรางสํานึกพลเมือง 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  ระบุปญหา 

 ขั้นที่ 2  เลือกปญหา 

 ขั้นที่ 3  ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

 ขั้นที่ 4  การจัดทําขอเสนอนโยบายสาธารณะ 

 ขั้นที่ 5  การนําเสนอผลงานหรือนโยบายสาธารณะ 

 ขั้นที่ 6  การสะทอนประสบการณการเรียนรู 
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เรื่องที่ 6 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศ 
 

 ในหลายประเทศมีการสงเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเปนพลเมือง ซึ่งแตละประเทศมีแนวคิด

และประเด็นในการศึกษาที่แตกตางกัน โดยเอกสารนี้จะนําเสนอแนวคิด พรอมทั้งประเด็นการปฏิบัติ 

ที่นาสนใจที่เกิดข้ึนจากการสงเสริมดานความเปนพลเมือง ซึ่งมีประเทศที่นาสนใจ ดังนี้ 

 ประเทศญ่ีปุน 

 ญี่ปุนเปนประเทศที่อยูในทวีปเอเชียมีรูปแบบของรัฐเปนรัฐเดี่ยวและปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภามีองคพระจักรพรรดิ หรือกษัตริยทรงเปนประมุข มีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํา 

ในการบริหารประเทศ เชนเดียวกับประเทศไทย ในป ค.ศ. 2013 ไดรับการจัดอันดับดานความเปน

ประชาธิปไตย (Democracy Ranking) เปนอันดับ 20 ของโลก นับเปนประเทศประชาธิปไตยในฝงเอเชียเพียง

ไมกี่ประเทศที่ไดรับการประเมินอยูในอันดับตน ๆ ของโลก 

 การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองในประเทศญี่ปุน คือ การพัฒนาพลเมืองผูซึ ่งจะสรางสังคม

ประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางออม ความเปนพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยม

และรัฐนิยม จึงมีความหลากหลายและความยากที่จะนิยามคํานี้ใหมีความหมายที่ครอบคลุมไดในระดับ

นโยบายเรื่องการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองนั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก 2 กระทรวง คือ

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมวิทยาศาสตรกีฬาและ

เทคโนโลยี 

 โดยที่รัฐบาลมีการกําหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้น ในป ค.ศ. 2003 โดยไดกลาวถึง

หลักการสําคัญ 4 ขอ สําหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองของญี่ปุน ประกอบดวย 

  1) สนับสนุนความเปนอิสระทางสังคม 

 2) สนับสนุนใหไดรับประสบการณตามความตองการของแตละบุคคล 

 3) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือรนของสังคม 

 4) กระตุนใหเกิดบรรยากาศที่เปนอิสระและมีการอภิปรายไดอยางเปดกวางในสังคม 

 ในป ค.ศ. 2006 มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐานของญี่ปุน ซึ่งนับตั้งแตป ค.ศ. 1947 

ที่ยังไมเคยมีการปฏิรูป แตหลักการที่สําคัญประการหนึ่งที่ยังคงไวอยูในพระราชบัญญัติโดยที่มิไดมีการเปลี่ยนแปลง

มีใจความสําคัญในวรรคแรกวา เปาหมายของการศึกษาที่สําคัญ คือ การศึกษาจะกอใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ

โดยสมบูรณ พยายามอยางหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสรางกายที่สมบูรณเปนผูซึ ่งรัก 

ในความถูกตองและความยุติธรรม เคารพในคุณคาของตนเอง เคารพผูใชแรงงาน มีความตระหนักตอความสํานึก
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รับผิดชอบอยางลึกซึ้ง ซึมซับจิตวิญญาณที่เปนอิสระในฐานะเปนผูสรางสันติภาพแหงรัฐและสังคม ซึ่งเปาหมาย 

ที่กําหนดข้ึนนั้นเปนประเด็นสําคัญที่จะสนับสนุนใหประชาชนเปนพลเมืองอยางแทจริง 

 มีการสงเสริมเรื่องจิตสาธารณะซึ่งนําไปสูการมีสวนรวมอยางอิสระในการสรางสังคม พรอมทั้ง 

การพัฒนาทัศนคติที่มีตอความตองการรับผิดชอบตอการเติบโตของสังคม ซึ่งปจจุบันทําใหประชาชนในประเทศ 

มีจิตสาธารณะสามารถเห็นไดในหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุน 

 การศึกษาความเปนพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตในระดับประถมศึกษา

เนื้อหาวิชาพลเมืองเปนศูนยกลางของการสรางความเปนพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักในประชาธิปไตย

และความรู ความเขาใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ 

“สรางความเชื่อมโยงกับครอบครัว และชุมชน สรางใหนักเรียนมีความตระหนักวามนุษยเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ

ของสังคม สรางใหนักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเรื ่องสวนตัวและสังคมความมีศักดิ์ศรี 

ของตนเองในระบบครอบครัวแบบรวมสมัย ความเทาเทียมทางเพศ และสรางใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญ

ของแบบแผนประเพณีของชีวิตในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความสํานึกรับผิดชอบของแตละบุคคล”  

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองในประเทศญ่ีปุน 

 สําหรับประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้ง แตละครั้งมีความรุนแรง 

และสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก แตจากความยากลําบากจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไดเกิด

สิ่งที่นาสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนพลเมือง ทั้งในสวนของความรับผิดชอบตอสังคม จิตสาธารณะ

ความมีวินัยและอื่น ๆ 

 กรณีที่ 1 ที่สวนสนุกแหงหนึ่ง เกิดเหตุการณซึ่งทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากไมสามารถออกไป 

ขางนอกได และทางรานขายของก็ไดเอาขนมมาแจกนักทองเที่ยว มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายหญิงกลุมหนึ่ง 

ไปเอามาเปนจํานวนมาก ซึ่งมากเกินกวาที่จะบริโภคหมด คนเขียนรูสึกทันทีวา “ทําไมเอาไปเยอะ” แตวินาที

ตอมากลายเปนความรูสึกตื้นตันใจเพราะ “เด็กกลุมนั้นเอาขนมไปใหเด็ก ๆ ซึ่งพอแมไมสามารถไปเอาเองได

เนื่องจากตองอยูดูแลลูก 

 จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ 

ตอผูอื่น 

 กรณีที่ 2  ในซุปเปอรมารเก็ตแหงหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพราะแรงแผนดินไหว แตคนที่เขา

ไปซื้อของไดชวยกันเก็บของขึ้นไวบนชั้น แลวก็หยิบสวนที่ตนอยากซื้อไปตอคิวจายเงิน 

 จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนระเบียบเรียบรอย การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมี

ความรับผิดชอบตอผูอื่น 
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 กรณีที่ 3 ในจังหวัดจิบะเกิดแผนดินไหวบานเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยูก็ได

เปรยออกมาวา ตอจากนี้ไปจะเปนอยางไร เด็กหนุม ม.ปลายก็ตอบกลับไปวา “ไมเปนไรครับ ไมตองหวง 

ตอจากนี้ไปเมื่อเปนผูใหญ พวกผมจะทําใหมันกลับมาเหมือนเดิมแนนอน 

 จากเหตุการณน้ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอชุมชนบานเกิด มีความคิดที่จะสรางชุมชนบานเกิด

กลับมาใหเหมือนเดิมไมยอทอตอความยากลําบาก 

 กรณีที่ 4 หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิครั้งใหญ อาคารบานเรือนพังเสียหาย ประชาชนไมมีที่อยู

อาศัย และอาหารไมเพียงพอตอการบริโภค มีการแจกจายอาหาร ประชาชนไมมีการแยงอาหารกันประชาชน 

ตอแถวเพื่อรับอาหารอยางเปนระเบียบเรียบรอย 

 จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเห็นแกตัว และความมีสิทธิและ

ความเทาเทียมกัน 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

 สาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งอยูทางใตของคาบสมุทรเกาหลีมีระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใหเปนหัวหนา 

ฝายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการแตงตั้ง โดยประธานาธิบดีผานความเห็นชอบจากรัฐสภา   

เกาหลี ใต เปนประเทศในเอเชียเพียงไมกี่ประเทศที่ ไดรับการจัดอันดับดานความเปนประชาธิปไตย  

(Democracy Ranking) ติด 1 ใน 30 ของโลก โดยไดเปนอันดับ 26 จากการประเมินป ค.ศ. 2013  อาจกลาว

ไดวา ประเทศเกาหลีใตมีพัฒนาการของความเปนประชาธิปไตยดีขึ้นมาเปนลําดับ ทั้งความกาวหนาในดาน

ระบบการเลือกตั้งและความเจริญทางวัฒนธรรม ดัชนีความเปนประชาธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกป  มีคะแนนสูง 

ในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิทธิทางการเมืองและดานเสรีภาพของพลเมืองจ นไดรับการจัดอันดับ

ใหอยู ในกลุมประเทศที ่เปนประชาธิปไตยสมบูรณเต็มใบ ในดานการพัฒนาเยาวชนดานการศึกษา 

เพื่อความเปนพลเมืองนั้น มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องมีการกําหนดคานิยม/สิ่งที่ดีงามพื้นฐานที่เปน

องคประกอบของทักษะชีวิต 4 ดานดานละ 5 ลักษณะยอย ไดแก 

 1)  การใชชีวิตสวนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซื่อสัตย ความเปนอิสระและการ

ยับยั้งชั่งใจ 

 2)  การใชชีวิตรวมกันในครอบครัว เพื่อนบาน และโรงเรียน : การปฏิบัติตนตามศาสนา การปฏิบัติ

หนาที่ของลูกตอพอแม จรรยามารยาทการอยูรวมกัน และความรักตอโรงเรียนและบานเกิด 

 3)  การใชชีวิตในสังคม : การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การสนใจตอผูอื่น การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ความยุติธรรม และการสรางจิตสํานึกสาธารณะ 
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 4)  การใชชีวิตในระดับชาติและชาติพันธุ : ความรักในรัฐความรักในชาติ การมีจิตใจที่มั่นคงมี

สติสัมปชัญญะ การสรางความสันติภายหลังการแบงแยก และความรักในมนุษยชาติ 

 ลักษณะสําคัญ 4 ประการนี้ ถูกปลูกฝงมาตั้งแตในระดับชั้นประถมศึกษาและยังสงเสริมการปลูกฝง

ทักษะการคิด และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะที่จําเปนตอการ

แกไขเชิงจริยธรรมในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและมีเหตุผล 

 โดยสรุป แนวคิดสําหรับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองของเกาหลีใต หมายถึง การฝกฝน

ความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณที่เกี่ยวของกับการเมือง และมีวัตถุประสงคที่จะใหความรู

เกี่ยวกับปรากฏการณทางการเมืองระดับชาติและทองถิ่น ในฐานะที่เปนพลเมืองผูถืออํานาจอธิปไตย

(Sovereign Citizen) และสําหรับการใหการศึกษาแกเยาวชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง จะให

ความสําคัญกับการฝกฝนทักษะและสอนใหรูบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมืองที่มีความสํานึกรับผิดชอบ 

(Responsible Citizen)  

 วัฒนธรรมของคนเกาหลีใตสอนใหคนมีระเบียบวินัย หากไดเคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต 

จะรับรูไดไมวาจะเปนทั้งทางดานการศึกษา กีฬา หรือการใชชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใตนั้น

ประสบความสําเร็จในหลากหลายดานในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใตสอนใหมีการตื่นตัวกับสิ่งตาง ๆ 

อยูเสมอมีการปลูกฝงความรักชาติ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน 

 ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 กรณีที่ 1 กรณีการอัปปางของเรือเฟอรรี่ของเกาหลีใตที่ชื่อเซวอล ซึ่งจมลงระหวางการเดินทาง 

จากกรุงโซลไปยังเกาะเซจู ทั้งสาเหตุของการลมของเรือ ความรับผิดชอบของกัปตันเรือ นายลี จูนเซี๊ยก 

(Lee Joon-seok) และผูชวยกัปตันเรือ การปฏิบัติการ และการกระจายคําสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุ

รวมทั้งการกูภัยที่ยังคงดําเนินอยู ซึ่งพบศพผูโดยสาร 54 คน สูญหาย 248 คน รอดชีวิต 174 คน จากจํานวน

ผูโดยสารและลูกเรือทั้งหมด 476 คน ผูเสียชีวิตและสูญหายสวนใหญเปนนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน

Danwon High School ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซล ที่ไปทัศนศึกษาถึง 350 คน 

 รอยเอก นายแพทยยงยุทธ มัยลาภ ไดเขียนเรื่องที่นาสนใจประเด็นหนึ่งไว คือ การปฏิบัติ 

ของนักเรียนที่อยูบนเรือ หลังจากมีคําสั่งจากลูกเรือไปยังผูโดยสารเมื่อเกิดเหตุแลวก็คือ “ใหนั่งอยูกับที่ 

หามเคลื่อนไหวไปไหนขณะที่เจาหนาที่กําลังดําเนินการแกไขปญหากันอยู ซึ่งผูโดยสารจํานวนมากก็ปฏิบัติ 

ตามคําสั่งนี้” จนกระทั่งเรือเอียงและจมลง แมวาจะมีเวลาถึงกวา 2 ชั่วโมงกอนที่เรือจะจม ซึ่งผูโดยสารนาจะมี

เวลาเพียงพอที่จะสามารถชวยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวินัยของเด็ก ๆ นักเรียน 

ที่ฟงคําสั่งของ “ผูใหญ” และสะทอนถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟงคําสั่งแมตนทราบดีวา
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อันตรายใกลตัวเขามามากแลว แตครั้งนี้ “ผูใหญ” คงประเมินสถานการณผิดพลาดอยางรายแรง มีรายงานวา

ลูกเรือไดพยายามกระจายคําสั่งสละเรือในชวงครึ่งชั่วโมงตอมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ แตเขาใจวาคําสั่งนี้

กระจายไปไมทั่วถึง และเชื่อวาผูโดยสารจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กๆก็ยังคงนั่งอยูกับที่ 

 กรณีที่ 2 ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นไดจากการลาออกและฆาตัวตายของขาราชการ

นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้ง ๆ ที่อาจจะไมเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แตอยูในภาระหนาที่ 

ที่ดูแลเชน 

 การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพื่อรับผิดชอบตอการลมของเรือเซลวอน และไมสามารถ

ชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีไมใชคนขับเรือ และก็ไมใชคนที่เขาไปชวยเหลือ 

 เดือนธันวาคม 2548 นายฮูห จุนยัง ผูบัญชาการตํารวจเกาหลีใต ไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหนง

เพื่อรับผิดชอบกรณีที่ตํารวจปราบปรามกลุมผูประทวงจนถึงแกความตาย กรณีเจาหนาที่ตํารวจทบุตกีลุมเกษตรกร

ที่มารวมตัวประทวงเรื่องการเปดเสรีขาวในกรุงโซล จนเปนเหตุใหมีชาวนาเสียชีวิต 2 คน พรอมกับขอโทษ

ตอกรณีดังกลาว 

 เดือนมีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรี ลี เฮชอน แหงเกาหลีใต ประกาศลาออกจากตําแหนงภายหลัง

จากที่เขาแอบไปรวมตีกอลฟกับกลุมนักธุรกิจ ที่เมืองปูซาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 แมจะเปนวันหยุด 

ของเกาหลีใตแตก็ฟงไมขึ้น ในขณะที่ทั้งประเทศกําลังประสบปญหาเนื่องจากการประทวงของพนักงานรถไฟ 
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กิจกรรม 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในบริบทตางประเทศของประเทศญี่ปุน 

  และประเทศเกาหลีใต เปน Mind Map 
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เรื่องที่ 7 กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 ความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี ่ยวของกับ 

การเปนพลเมืองดีหรือพลเมืองของประเทศ ของพลโลก ผานการสรางเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช

การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และระดับโลก ใหมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห ตระหนักในการคิด ตัดสินใจในสถานการณที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ปรากฏการณทางการเมือง

ระดับชาติและทองถิ่นในฐานะที่เปนพลเมือง  

 ตัวอยางการจัดทํากิจกรรมที่ทําใหเกิดการคิด วิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองกับความรับผิดชอบตอ

สังคม 

1. การเคารพสิทธิหนาที่ตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากกรณีศึกษา เรื่องที่ 7.1 ใหผูเรียนคิด วิเคราะห กรณีขางตนเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ หนาที่

ของตนเองผูอื่นและนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา เรื่องท่ี 1 เด็ก ป.3 เก็บกระเปาสตางค 

 เด็กชายภาวัต ตุลา นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบานสันตนดู เก็บกระเปาสตางคได ในกระเปา

สตางคมีธนบัตรและมีเอกสารตาง ๆ รวมเปนเงิน 100,000 กวาบาท แลวนําคืนเจาของครบทุกบาททุกสตางค 

เจาของใหเงินคาตอบแทนเปนคาขนม แตเด็กชายภาวัตก็ไมรับ จึงตองนําใสมือใหทางโรงเรียนขอชื่นชม 

เปนตัวอยางใหคนอื่นและนักเรียนในโรงเรียนวา เปนเด็กที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 
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2. ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

  การมีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่ ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน

แตในการสรางเสริมคุณสมบัติ 3 ขอนี้ จะตองไมลืมวา วินัย สามัคคี และหนาที่นั้น เปนไดทั้งในทางบวกและ

ทางลบ ซึ่งยอมใหคุณหรือใหโทษไดมากเทา ๆ กัน ทั้ง  2 ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจําเปนตองพิจารณา

ใหถองแทแนชัดกอนวา เปนวินัย สามัคคี และหนาที่ที่ดี คือ ปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรม  

  กติกา คือ สิ่งที่บุคคลหรือคณะบุคคลสรางขึ้น เพื่อใหเปนแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เมื่อกติกานั้นไดรับการยอมรับในสังคมมากขึ้น กติกานั้นก็จะกลายเปน กติกาสากล กติกาการแขงขัน กีฬา เปนตน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในวันอังคารที่ 

12 กรกฎาคม 2526 

  ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไวเปนแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เชน ระเบียบวินัย ระเบียบ

ขอบังคับ ตองปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ถูกลําดับ ถูกที่ เปนแถวเปนแนว มีลักษณะเรียบรอย เชน เขาทํางาน

อยางมีระเบียบ 

  กฎ ตามพระราชบัญญัติ หมายถึง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5(2) 

หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

บทบัญญัติอื่น ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการจําเพาะ 

  กฎ หมายถึง ทุกอยางที่กลาวมาแตตน ออกโดยหนวยงานทางปกครอง โดยมีผลบังคับเชนเดียวกับ

กฎหมาย อาจมีระยะเวลาหรือไมก็ได ที่เรียกวา กฎ ก็เพราะวา กฎ ไมไดออกโดยรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ 

มีศักดิ์ทางกฎหมายตามลําดับขั้นอยูในชั้น กฎ ถึงแมระเบียบขอบังคับทองถิ่นจะออกโดยสภานิติบัญญัติ

ทองถิ่น ก็มีศักดิ์เปนเพียง กฎ 

  กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ ถูกตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในประเทศที่ใชระบบ

สองสภา สวนในประเทศที่ใชสภาเดียว ก็ทําหนาที่เปนรัฐสภา 

  การเสนอกฎหมาย ถึงแมโดยหลักการจะออกโดยรัฐสภา แตกฎหมายสวนใหญถูกเสนอขึ้น

โดยฝายบริหาร หรือรัฐบาล (ในรูปแบบรัฐสภา) ในรูปแบบอื่นจะตางไปจากนี้ กฎหมาย สมาชิกสภาผูแทนฯ

สามารถเสนอเขาสูสภาได โดยมีผูเขาชื่อรับรองในการเสนอรางกฎหมายนั้น 20 คน แตกฎหมายใดเปนกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการเงิน คือ เกี่ยวของกับงบประมาณแผนดิน เชน แยกกระทรวง แยกจังหวัด เปนตน รางกฎหมาย 

ฉบับนั้นตองใหนายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองกอนเสนอเขาสูสภา 
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  ดังนั ้น กฎหมายจึงมีศักดิ ์สูงกวากฎ โดยลําดับชั้นทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญมีศักดิ์ส ูงสุด 

การแกไขรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกจะตองตราเปนรัฐธรรมนูญฉบับใหม หรือรัฐประหารที่เปนวิธีนอกขั้นตอน

กฎหมายถาหากวาจะยกเลิกก็ตองตรากฎหมายใหมขึ้นมายกเลิกเชนกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากกรณีศึกษาเรื่องที่ 2 ใหผูเรียนแบงกลุมคิด วิเคราะห กรณีขางตนเกี่ยวของกับ   

 1. ระเบียบ 

 2. กฎ 

 3. กติกา 

 4. กฎหมาย 

 

 

กรณีศึกษา เรื่องท่ี 2 ไมกลายเปนทองคํา 

 นายมานะ เปนพอคาที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและวงการทางการเมือง รวมไปถึงวงการ

ราชการไทย ครั้งหนึ่งเขาไดพานักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ จํานวน 10 คน ไปเที่ยวประเทศ

แถบอเมริกาใต โดยออกคาเดินทางและคาใชจายทั้งหมด เมื่อถึงวันเดินทางกลับ เขาไดนําทองคําเถื่อน

เขามาโดยบอกวาเปนไมแกะสลักของผูเดินทางทั้งหมด เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจประเมินราคาจัดเก็บภาษี

ของเจาหนาที่ผูตรวจ ซึ่งเขาไดรับยกเวนการตรวจ เนื่องจากนายมานะมีความสนิทสนมคุนเคยและให

สิ่งของแกเจาหนาที่เปนประจํา ในครั้งนี้เจาหนาที่คํานวณเก็บภาษีโดยไมไดเปดลังตรวจตามขั้นตอน

ปกติ เปนเงิน 2,000 บาท หลังจากนั้น เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยพบพิรุธจึงไมใหนําสินคาออกนอก

สนามบิน ขณะที่พลเมืองดีก็โทรศัพทแจงสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) 

วาเขาแจงนําสินคาไมตรงกับรายการที่ไดรับแจง ดังนั้น ป.ป.ช. จึงประสานระงับการนําสินคาออกไป 

เพื่อรอการตรวจพิสูจน  เมื่อทําการตรวจพิสูจนแลว พบวา จากที่นายมานะแจงวาเปนไมแกะสลักกลับ

กลายเปนทองคํามูลคาหลายสิบลานบาท เมื่อหลักฐานการสืบคนชัดเจนจึงไดดําเนินการสงฟองจําเลย คือ 

เจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษีฐานะละเลยการปฏิบัติหนาที่ และนายมานะฐานะสนับสนุนการทําความผิด

ของเจาหนาที่ ในคดีนี้ศาลไดพิพากษาวา จําเลย คือ เจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษีละเลยการปฏิบัติหนาที่  

สวนนายมานะ ศาลลงโทษจําคุกและปรับเปนเงิน 4 เทาของราคาประเมินบวกอากร รวมเปนเงินหลาย

สิบลานบาท 
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3. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน/สังคม/โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกรณีศึกษา เรื่องที่ 3 ใหผูเรียนแบงกลุมแลวสะทอนความคิดเห็นจากกรณีศึกษา ในดาน 

 1. ความรับผิดชอบของตัวเอง 

 2. ความรับผิดชอบของตัวเอง 

 3. ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 4. ความรับผิดชอบตอโลก 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา เรื่องท่ี 3 ชาวบานจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

จิตอาสารวมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดหัวหิน 

 นายกิตติกรณ  เทพอยูอํานวย หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมดวย นายอุทัย ขันทอง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการปองกันภัย

จังหวัด นายจีรวัฒน พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เจาหนาที่ทหารรอย รส. อ.หัวหิน รวมกันจัดการ

เก็บซากขยะกวา 10 ตัน ที่ถูกพัดขึ้นมาบริเวณชายหาดหัวหิน ตั้งแตหนาโรงแรมนาวีภิรมยทาเทียบ

เรือสะพานปลาหัวหิน โรงแรมฮิลตัน หัวหินโรงแรมเซนทารา หัวหินชายหาดเขาตะเกียบ และชายหาด 

หัวดอน ตลอดแนวระยะทางกวา 10 กิโลเมตร ตอเนื่องเปนวันที่สอง โดยคาดวาจะใชเวลาเก็บประมาณ 3 วัน 

เพื่อใหชายหาดตลอดแนวคืนสูสภาพปกติ และไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 

 พรอมกันนี้ทางสํานักงานปองกันภัยจังหวัด ไดประสานขอกําลังสนับสนุนเจาหนาที่ทหารจาก

ศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต อ.ปราณบุรี เพื่อชวยเก็บซากขยะบริเวณดังกลาว เนื่องจากขยะ 

มีปริมาณมาก สําหรับขยะดังกลาวเกิดจากลมมรสุมพัดเขามาเกยหาดเปนประจําทุกป โดยเทศบาลเมือง

หัวหินไดออกดูแลใหชายหาดสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อให หัวหิน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของประเทศ และประทับใจแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศตลอดไป 
 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/central/1397193 
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4. ความเปนพลเมืองของประเทศ/โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กรณีศึกษา เรื่องท่ี 4 ตํานานพอเฒาปลูกตนไม 37 ป กลายเปนปาทึบ 

 ลุงสงัด อินมะตูม ตํานานคนปลูกปาบานทาไชย กวา 37 ปแลว ที่พื้นที่ปาบานทาไชย เติบโต

เปนปาชุมชน บนเนื้อที่ 36 ไร มีตนไมหลากหลาย 17 ชนิด ราว 5,000 ตน จากน้ําพักน้ําแรงของลุงสงัด  

โดยไมเคยตองการคาตอบแทน ดวยตระหนักวาการปลูกตนไม คือ การทําบุญ  

 ปาชุมชนวัดทาไชย ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถือเปนความสําเร็จในเรื่องการปลูกปาและ

สรางแรงบันดาลใจแกคนรักปา ที่ตองการปลูกปา รวมทั้งยังใหความรมรื่น ชุมชื้น แกพื้นที่บานทาไชยซึ่งปาแหงนี้

เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของลุงสงัด อินมะตูม ชายชราวัย 98 ป อยู บ านเลขที ่ 25 หมู  2 ต.มะตูม  

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แตชวงเวลานี้ไมไดไปบอย ๆ เนื่องจากสภาพรางกายไมแข็งแรงทําใหลุงสงัดไมได

ออกไปปลูกปาเหมือนแตกอน 

 โดยลุงสงัด เลาวา ที่เริ่มมาปลูกปา ชวงนั้นอายุราว ๆ 60 ป เมื่อป 2524 ครอบครัวมีฐานะมั่นคง 

พออยูพอกินและลูก ๆ ชวยตัวเองไดแลว  จึงเขาวัดอีกครั้งเพื่อศึกษาธรรมะที่เคยบวชเรียนและชวยงานวัด

ดูแลพื้นที่ของวัดทาไชยที่อยูใกลบาน ซึ่งขณะนั้น พระอาจารยสาม เปนเจาอาวาสวัดทาไชย มีความรูความสนใจ

และรักตนไม จึงซึมซับความรูสึก จนกระทั่งเอาจริงจังกับการปลูกตนไม การเพาะตนไมและดูแลรักษาตนไม 

ในพื้นที่ของวัด โดยเฉพาะสวนที่เปนธรณีสงฆที่บรรพบุรุษลุงสงัดถวายใหแกวัดทาไชยบนเนื้อที่กวา 36 ไร

ตอมาพระอาจารยสาม ขอใหลุงสงัดดูแลพื้นที่วัดทาไชยใหมีปามีตนไมตอไปตราบเทาจะทําได ดวยสัจจะ

สัญญาระหวางพระอาจารยสามกับลุงสงัด ตามสัญญาที่ใหไว ที่จะดูแลปาวัดทาไชย 

 อีกทั้งที่ความคิดที่วา "ที่เปนของวัด ปาเปนของพระราชินี" จึงทําดวยความสุข ไมมีสิ่งตอบแทนจึงดูแล

ปาวัดทาไชยเรื่อยมาและขยายพันธุไมในกระปองนม สูวัดใกลเคียงและผูสนใจทั่วไปปละเปนหมื่นตน  

ซึ่งปลูกปามาไดจนอายุ 92 ป ดวยวัยที่ชราไมสามารถปลูกปาตอไดแตก็ยังหวังใหทุกคนคอยดูแลและรักษาปา

ตอไป 

 ที่ผานมาลุงสงัด เคยไดรับรางวัล เมื่อป 2536 รางวัลบุคคลดีเดนในการรวมปลูกตนไมโครงการ

คืนธรรมชาติสูแผนดิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกและป 2548 โลเกียรติคุณสาขาการสงเสริมและพัฒนาปา

ชุมชน กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ที่มา : https://www.sanook.com/news/6634362/ 
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 จากกรณีศึกษา เรื่องที่ 4 ใหผูเรียนคิด วิเคราะห กรณีขางตนเกี่ยวกับความเปนพลเมืองที่ดี  

 ของประเทศ (โลก) อยางไรบาง 
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5. แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี  

  จากการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีที่ผานมาแลว ใหผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง

การเปนพลเมืองที่ดีของตนเองวามีอะไรบาง และสิ่งที่ปฏิบัตินั้นสงผลดีหรือไม อยางไร 
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6. พลโลกที่มีความรับผิดชอบตอการปองกันการทุจริต 

 พลโลก หมายถึง ทุกคน ทุกบาน ทุกตําบล ทุกอําเภอ และทุกประเทศ ทุกชน ทุกเผา ทุกชั้น 

วรรณะ ไมมีแบงแยก เราทุกคนอยูในบานหลังเดียวกันเปนบานหลังใหญ 

  คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

  1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติ 

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือไมกระทํา

ความผิดตามที่กฎหมายกําหนดก็จะทําใหรัฐไมตองเสียงบประมาณในการปองกันปราบปราม และจับกุมผูที่

กระทําความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังทําใหสังคมมีความเปนระเบียบสงบสุขทุกคน อยูรวมกันอยางสมานฉันท 

ไมหวาดระแวงคิดรายตอกัน 

  2. เปนผูมีเหตุผล และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นทุกคนยอมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ซึ่งการรูจักการใชเหตุผลในการดําเนินงาน จะทําใหชวยประสานความสัมพันธ

ทําใหเกิดความเขาใจอันดีงามตอกัน  

  3. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ เมื่อมีความขัดแยงกันในการดําเนินกิจกรรมอันเกิดจาก 

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน และจําเปนตองตัดสินปญหา ดวยการใชเสียงขางมากเขาชวย และมติสวนใหญ 

ตกลงวาอยางไร ถึงแมวาจะไมตรงกับความคิดของเรา เราก็ตองปฏิบัติตามเพราะเปนมติของเสียงสวนใหญนั้น 

  4. เปนผูนํามีน้ําใจประชาธิปไตย และเห็นแกประโยชนสวนรวม ผูที่มีความเปนประชาธิปไตยนั้น

จะตองมีความเสียสละในเรื่องที่จําเปนเพื่อผลประโยชนของสวนรวม และรักษาไวซึ่งสังคมประชาธิปไตย 

เปนการสงผลตอความมั่นคงและความกาวหนาขององคกร ซึ่งสุดทายแลวผลประโยชนดังกลาวก็ยอนกลับมาสู

สมาชิกของสังคม เชน การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ถึงแมวาเราจะมีอาชีพบางอยางที่มีรายไดตลอดเวลา เชน คาขาย 

แตก็ยอมเสียเวลาคาขายเพื่อไปลงสิทธ์ิเลือกตั้ง บางครั้งเราตองมีน้ําใจชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม เชน การสมัคร

เปนกรรมการเลือกตั้งหรือสมาคมบําเพ็ญประโยชนสวนรวม เปนตน 

  5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู อื ่น ควรรู จ ักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู อื่น เชน บุคคล 

มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูด แตตองไมเปนการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใสรายผูอื่นใหเสียหาย

  6. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยูรวมกันในสังคมยอมตองมีการ

ทํางานเปนหมูคณะจึงตองมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามที่

ไดรับมอบหมายไวอยางเต็มที่ 

  7. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสังคมประชาธิปไตยนั้น สมาชิกทุกคนตอง

มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เชน การเลือกตั้ง เปนตน 
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  8.  มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ชวยสอดสอง

พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงตาง ๆ ไมหลงเชื่อขาวลือ คํากลาวรายโจมตี ไมมองผูที่ไมเห็นดวย 

กับเราเปนศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยสันติวิธี 

  9.  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไวเปนหลักในการ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคลใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ถึงแมจะไมมีบทลงโทษใด ๆ ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากกรณีศึกษา เรื่องที่ 6 ใหผูเรียนคิด วิเคราะห ในฐานะพลเมืองของโลกนี้ เราจะมีความรับผิดชอบ

ตอการปองกันการทุจริต อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษา เรื่องท่ี 6 พลโลกที่มีความรับผิดชอบตอการปองกันการทุจริต 
 

 สําหรับประเทศเกาหลี การตอตานคอรรัปชั่นเขมแข็งมากจากภาคประชาชน นําโดย  

ปก วาน ชุน (Pak Whan Chun) นักกฎหมายจากฮารวาด รณรงคใหมีการตอตานการคดโกงของขาราชการ

นักการเมือง และนักธุรกิจ มีประชาชนใหการสนับสนุนจากจํานวนสิบเปนจํานวนหลายหมื่น เปนสมาชิกและ

บริจาคเงินมูลนิธิดวยการจํากัดจํานวน เพื่อไมใหมีการครอบงําจากอิทธิพลใด ไมรับเงินชวยเหลือจาก

รัฐบาล และนักการเมือง การทํางานเปนไปอยางโปรงใส ไดรับขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ นักการเมือง จากสมาชิกทั่วประเทศ และมีทีมงานนักกฎหมายตรวจสอบกลั่นกรองแลว

เปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมทั้งผลักดันใหมีการออกกฎหมายปองกันพยานไดสําเร็จ ทําใหเกิดพลัง

สังคมที่เขมแข็ง เพื่อตอตานคอรรัปชัน ประสบความสําเร็จในระดับที่ทําใหประธานาธิบดีของเกาหลี

ถูกพิพากษาจําคุก และบางคนเพียงถูกสงสัยก็ฆาตัวตาย เพราะเกิดความละอาย และพรอมแสดงตน

ปกปองความดีเพื่อสังคม 
ที่มา : ทิพยพาพร  ตันติสุนทร 

สถาบันนโยบายการศึกษา http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1367173359.news 
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กรณีศึกษา เรื่องที่ 7 บุคคลตัวอยางพลเมอืงดีในแตละประเทศ 
 

 ประวัติพลเมืองดีของประเทศตาง ๆ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนพลเมืองดี ดังนี้ 

 1.  ศาสตราจารยพิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ “อาจารย นักวิจัย เจาของฉายาเภสัชกร

ยิปซี” (ค.ศ. 1952 - ปจจุบัน) เปนผูคนพบและวิจัยยาตานเชื้อไวรัสเอดส ทําใหสามารถผลิตยาตานเชื้อไวรัส

เอดสไดสําเร็จเปนครั้งแรกของโลก 

  ในป ค.ศ. 2002 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

องคการเภสัชกรรม เพื่อเดินทางไปชวยเหลือผูปวยที่ทวีปแอฟริกาดวยเงินของตัวเอง โดยเขาไปถายทอดความรู

ในการผลิตตัวยาตานไวรัสเอดส และยารักษาโรคมาลาเรียแกประเทศตาง ๆ เชน ประเทศรวันดา บุรุนดี

ไลบีเรีย ฯลฯในประเทศไทย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ  ไดกอตั้ง “มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ” เพื่อชวยเด็กกําพราที่พอแม

เสียชีวิตจากโรคเอดสรวมถึงเด็กที่ติดเชื้อเอดสดวย ผลงานของทานแสดงถึงความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ที่ทุมเท เพื่อประโยชนของคนในชาติและผูคนทั่วโลก ในป ค.ศ. 2009 ดร.กฤษณาไกรสินธุไดรับรางวัล 

แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ 

 2.  เกลาศ  สัตยารธี (Kailash Satyarthi) ประเทศอินเดีย “นักเคลื่อนไหวดานสังคมและเยาวชน”

(ค.ศ. 1954 - ปจจุบัน) เปนเวลากวา 35 ป ที่ เกลาศ สัตยารธี  มุงมั่นใหผูคนทั่วโลกตื่นตัวเรื่องปญหาแรงงานเด็ก 

เขาพยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมของคนในสังคมโลก โดยรณรงคคัดคานสินคาตาง ๆ ที่ผลิตจากการ 

เอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก แนนอนวาชีวิตเขาเสี่ยงตอการถูกลอบทํารายจากผูมีอิทธิพลตลอดเวลา 

  ป ค.ศ. 1994 ไดกอตั้งกลุ ม “กู ดวีฟอินเตอรเนชั่นแนล (GoodWeave Internation)” 

เพื่อจัดทําระบบรับรองและติดฉลากบนพรมที่ปลอดแรงงานเด็ก กระทั่งสามารถมอบอิสรภาพใหแกเด็ก ๆ 

จากการถูกใชแรงงานไดเปนจํานวนมาก และทําใหเกิดอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศวาดวย การหามใช

แรงงานเด็กขึ้น  ในป ค.ศ. 2014 เกลาศ สัตยารธี เปนชาวอินเดียคนที่ 8 ที่ไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

 3.  มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai) ประเทศปากีสถาน “นักเคลื่อนไหวดานสังคมและ

การศึกษา”  (ค.ค. 1997 - ปจจุบัน) สาวนอยวัย 17 ป ผูมีหัวใจอันกลาหาญ มาลาลา ยูซาฟไซ ลุกขึ้นตอสู

เพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของผูหญิง จากการคุกคามดวยความรุนแรงของกลุมตอลิบาน  

มาลาลา ยูซาฟไซ กลาที่จะตอตานตอคําสั่งของกลุมตอลิบานที่ไมอนุญาตใหผูหญิงเรียนหนังสือ โดยในป 

ค.ศ. 2009 ไดเขียนเรื่องราวบอกเลาชีวิตผูหญิงภายใตระบอบของตอลิบานลงในเว็บไซตของบีบีซี กระทั่งเรื่อง

การลิดรอนสิทธิการเรียนหนังสือของผูหญิงในปากีสถานเปนที่รูกันในวงกวาง ทําใหกลุมตอลิบานไมพอใจมาก 

  แมถูกขูฆาหลายครั้ง แตเธอยังไมลมเลิกที่จะเรียกรองสิทธิในการศึกษา กระทั่งป ค.ศ. 2012  

มาลาลาถูกกลุมติดอาวุธตอลิบานลอบยิงที่ศีรษะจนอาการเปนตายเทากัน แตเธอก็รอดชีวิตมาได  ปจจุบัน 

มาลาลา อาศัยอยูในเมืองเบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ เพ่ือลี้ภัยจากการถูกคุกคาม ในป ค.ศ. 2014 มาลาลา  

ยูซาฟไซ คือ บุคคลอายุนอยที่สุดที่ไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 
 ที่มา : ทสมลชนาดิสัย. อัจฉริยะ 100 หนา หนาที่พลเมือง. 2558. กรุงเทพฯ . อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง. 

7. การยกยองเชิดชูกับคนที่ทําความดี 
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จากกรณีศึกษา เรื ่องที่ 7 ใหผู เร ียนคิด วิเคราะหหาบุคคลตัวอยางที ่ไดรับรางวัลดวยลักษณะ 

ความเปนพลเมืองดี อยางไรบาง และกิจกรรมที่ทําประโยชนตอคนระดับใด (ตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/สังคม/

ประเทศ/โลก) 
 1. ระบลุักษณะความเปนพลเมืองดีอยางไร 

 2. กิจกรรมที่ทําเปนประโยชนตอคนระดับใดบาง 

  2.1 ระดับตนเอง 

  2.2 ระดับครอบครัว 

  2.3 ระดับชุมชน 

  2.4 ระดับสังคม 

  2.5 ระดับประเทศ 

  2.6 ระดับโลก  
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ขอใดสําคัญที่สุดในการจัดกระบวนการคิดเปน 

  ก. ผูเรียน 

  ข. ผูสอน 

  ค. กระบวนการ 

  ง. สภาพปญหา 
 

2. บริษัทใหของขวัญเปนทองคําแกเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็เรงรัดคืนภาษีใหกอนโดยวิธีลัดคิว เพื่อตองการ 

   ไดของขวัญอีกครั้ง เปนการทุจริตในรูปแบบใด 

  ก. การรูขอมูลภายใน 

  ข. การรับผลประโยชน 

  ค. คูสัญญากับเอกชน 

  ง. การสรางถนนในชุมชน 
 

3. เมื่อนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ควรทําอยางไร 

 ก. ทิ้งไวระยะหนึ่งเพื่อใหสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

 ข. คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม แลวกลับไปดําเนินการตามกระบวนการใหม 

 ค. ยกเลิกผลการตัดสินใจนั้นเพราะเห็นวาไมถูกตอง 

 ง. ใหกลับไปทบทวนกระบวนการใหม เพื่อหาขอบกพรอง 
 

4. ขอใดไมใชสาเหตุของการทุจริต 

ก. กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดมีชองวาง 

  ข. เจาหนาที่มีอํานาจสิทธิขาดในการใชดุลพินิจ 

  ค. ไมมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม 

  ง. การเปลี่ยนตําแหนงของผูปฏิบัติงาน 
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 5. การปฏิบัติตนในขอใดแสดงถึงความมีวินัยในตนเอง 

  ก. การเขาคิวซื้ออาหาร 

  ข. การแบงขนมใหเพื่อน 

  ค. การทําความสะอาดบาน  

  ง. การมอบของขวัญใหผูใหญ 

  

 6. กรณีใดเขาขายการทุจริต 

  ก. การลักทรัพย 

  ข. การซื้อขายหวยใตดิน 

  ค. หัวหนางานขมขูพนักงาน 

  ง. ลาปวยโดยใชใบรับรองแพทยปลอม 
 

 7. ความไมทนตอการทุจริตตรงกับความหมายขอใด 

  ก. ใหเพื่อนลอกการบาน 

  ข. มีคนแซงคิวกอนหนาจึงเขาไปเตือน 

  ค. ใชรถยนตของราชการไปเที่ยวในวันหยุด 

  ง. เห็นคนหยิบสินคา แลวไมจายเงินก็ทําเฉย ๆ 
 

 8. ขอใดไมใชสาเหตุของการทุจริต 

  ก. โครงสรางสังคมไทยระบบอุปถัมภ 

  ข. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง 

  ค. กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

  ง. ความรูเทาไมถึงการณ  
 

 9.  ขอใดไมใชความหมายของ “พลเมืองศึกษา” 

  ก.   ใหมีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองดี 

  ข.   การจัดการศึกษาและประสบการณเรียนรูเพื่อพัฒนาใหเปนพลเมืองดี 

  ค.   ตนเองเปนเพียงผูนอยตองคอยรับการอุปถัมภจากผูอื่น 

  ง.   สนใจเรียนรูเกี่ยวกับรัฐบาล กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง 
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 10.  ขอใดเปนแนวทางในการสรางสํานึกความเปนพลเมือง 

  ก.   รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  ข.   เขาไปมีสวนรวมในกิจการของชุมชน 

  ค.   เคารพกฎหมายของทุกประเทศ 

  ง.   ถูกทุกขอ 
 

 11.  ขอใดไมเกี่ยวของกับทิศทางการปองกันและการทุจริตในประเทศไทย 

  ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

  ค. ยุทธศาสตรชาติระยะ20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

  ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 

 12. ขอใดคือหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

  ก. หลักธรรม 

  ข. คติธรรม 

  ค. จริยธรรม 

  ง. มโนธรรม 
 

 13. สิ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 

  ก. โอกาส ความกดดันจิตใจ ความเครียด 

  ข. แรงจูงใจ เหตุผล ความยากจน 

  ค. โอกาส แรงจูงใจ ความยากจน 

  ง. โอกาส แรงจูงใจ เหตุผล  
 

 14. การทุจริตขอใดกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม 

  ก. คายาเสพติด 

  ข. ลูกพูดโกหกพอแม 

  ค. เพื่อนขอลอกขอสอบ 

  ง. จางเพื่อนทําช้ินงานสงครู 
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 15. ถาทานรูวาสิ่งที่กระทํานั้นไมดี ไมถูกตอง ตรงกับความหมายขอใด 

  ก. ความไมทน 

  ข. ความละอาย 

  ค. ความไมกลัว 

  ง. ความเกรงใจ 
 

 16. ขอใดตรงกับความหมายคําวาทุจริต 

  ก. ลูกขอเงินไปเที่ยว 

  ข. ผูเรียน กศน. มาพบกลุม 

  ค. พนักงานบริษัทใหเพื่อนลงชื่อทํางานแทน 

  ง. ผูปกครองซื้ออุปกรณการสอนใหโรงเรียน 
 

 17. การทุจริตในดานศีลธรรม ตรงตามขอใด 

  ก. การลักทรัพย 

  ข. การโกหก 

  ค. การเห็นแกตัว  

  ง. การหลงผิด 
 

 18.  ความเปนพลเมืองไดแกขอใด 

  ก.   ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

  ข.   เคารพหลักความเสมอภาค 

  ค.   รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

  ง.   การรับรู เขาใจกับการนับถือความรูความสามารถ 
 

 19.  ขอใดเปนความหมายของคําวา “พลเมือง” 

  ก.   ปฏิบัติตนตามหนาที่เทานั้น 

  ข.   ยอมรับกฎหมาย นโยบาย กิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ 

  ค.   บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกสังคมที่มีตอรัฐ 

  ง.   อํานาจอันชอบธรรมที่ตองทําระหวางบุคคล 
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 20.  ขอใดเปนลักษณะของการเปนพลเมืองดี 

  ก.   รับฟงความคิดเห็นตางไดเสมอ 

  ข.   กระตือรือรนที่จะมีสวนรวมแกปญหา 

  ค.   เคารพกฎ ระเบียบของชุมชน 

  ง.   ถูกทุกขอ 

  



143 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

1. ง 11. ข 

2. ง 12. ข 

3. ค 13. ก  

4. ข 14. ง   

5. ก 15. ค 

6. ข 16. ค 

7. ง 17. ค 

8. ค 18. ข 

9. ค 19. ง 

10. ก 22. ข 

   

แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ก 11. ง  

2. ข 12. ค 

3. ข 13. ค  

4. ง 14. ก   

5. ก 15. ข 

6. ง 16. ค 

7. ข 17. ค 

8. ง 18. ข 

9. ค 19. ค 

10. ข 20. ง 
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แนวคําตอบกิจกรรม 
 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจรติ 

กิจกรรมเรื่องที่ 1 การทุจริต 

คําชี้แจง ใหครู กศน. และผูเรียน รวมกันสนทนา อภิปราย และยกตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบาย 

 รายละเอียดตาง ๆ ของการทุจริตได 

แนวคําตอบ 

 ตําแหนงหนาที่ของระบบราชการที่มีอํานาจในการอนุมัติการจัดซื้อ จัดจาง ผูประกอบการ มักจะติดสินบน

ใหแกเจาหนาที่ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจาง ถาเจาหนาที่ตกลงรับสินบน เพื่อเปดทาง

อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ ถือวาเปนการทุจริต คอรรัปชัน   
 

กิจกรรมเรื่องที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1  

คําชี้แจง ใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณที่กอใหเกิดความละอายใจ แลวชวยกัน   

วิเคราะหถึงผลเสีย ผลกระทบที่ไดรับและแนวทางแกไข 

แนวคําตอบ 

เหตุการณ/สถานการณ ผลเสีย/ผลกระทบที่ไดรับ แนวทางแกไข 

1. สมชายลอกการบานเพือ่น 

 

เปนการแสดงออกของความทุจริต ใชวิธีวากลาวตักเตือนสมชายให 

ในการเรียนของสมชาย รูสึกถงึการถูกลงโทษจากสิง่ที่ทํา 

2. นิตยาขอรองใหสมจิตร 

    ทําการบานให 

ถาถูกจับไดจะไดรบัการลงโทษและ ชี้แจงใหเพื่อนเขาใจและชวยสอน 

ความเดือดรอนจากสิง่ที่ทําลงไป การบานแทนการทําการบานให 

3. พอแมชวยกันทําช้ินงาน 

    ที่ครูมอบหมายใหผูเรียนทํา 

 

 

ผูเรียนจะไมไดรับความรูเกี่ยวกบั พอแมควรชี้นําวิธีการทําชิ้นงาน 

ขั้นตอนการทําชิ้นงานที่ครูมอบหมา แกผูเรียนตามขั้นตอน เพื่อใหผูเรียน 

ใหทํา สามารถไดรับความรูความเขาใจ 

 ในการทําชิ้นงาน 

4. ครูสั่งใหสมชายตอนกิ่งมะมวง 

 แลวนําไปสงครู แตสมชาย

 กลับไปซื้อกิง่มะมวงที่พอคา

 ทําไวขายไปสงคร ู

สมชายมีความทจุริตในการเรียน  พอแมควรชี้แนะวิธีการตอน 

และขาดความรูความเขาใจในการ กิ่งมะมวงใหสมชายมีความเขาใจ 

ตอนกิ่งมะมวงตามที่ครูสอน และทดลองตอนกิ่งมะมวงตาม 

 ขั้นตอนที่ไดเรียนมาจากครผููสอน 
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กิจกรรมที่ 2 ประเด็นการแสดงบทบาทสมมุติ 

  1.  นักแสดง (ผูเรียนสวนใหญ) พูดคุย ทักทายกันวาการสอบครั้งนี้เราไมไดเตรียมตัว 

  2.  นักแสดงจึงออกความคิดวาเราตองวางแผนลอกขอสอบกัน 

  3.  เพื่อนบางคนไมเห็นดวยตอความคิดของเพื่อนสวนใหญ แสดงความคิดเห็นคัดคานตอการทุจริต

ของเพื่อน ๆ 

แนวคําตอบ 

 ชวนคิด ชวนคุย 

  1.  ทําไมผูเรียนจึงคิดที่จะทุจริตการสอบ 

  2.  เพื่อนที่ไมทนตอการทุจริต มีความรูสึกอยางไร 

  3.  ถาทําการทุจริตแลวผลที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบาง 

  4.  แนวทางแกไขการไมทุจริต 
 

 สรุปขอคิดที่ได ตองเตรียมตัวใหพรอมทุกครั้งเมื่อมีการสอบโดย 

  1.  ศึกษาหาความรูในเนื้อหาที่จะสอบ 

  2.  เตรียมวัสดุ อุปกรณในการสอบ 

  3.  เพื่อนที่คิดจะทุจริตในการสอบมีความละอายตอการทุจริต 

  4.  เพื่อนที่ไมทนตอการทุจริตภูมิใจในการคัดคานการทุจริตการสอบของเพื่อน ๆ ได 

 

กิจกรรมที่ 3 

คําชี้แจง  1. ครู กศน. ซักถามผูเรียนวาสถานศึกษามีกิจกรรมอะไรบาง ที่ผูเรียนตองทํา เชน กิจกรรม 

เขาคาย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ  

 2.ครู กศน. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผูเรียนตอบจากขอ 1 วาแตละกิจกรรมลวนมี 

ความสําคัญ เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียนดานตาง ๆ ดังนั้น ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

 3. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอสถานการณ กรณีที่ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา 

ผูเรียนจะไดรับผลกระทบ หรือผลเสียอยางไรบาง และผูเรียนมีวิธีการแกไขปญหาการไมทํากิจกรรมอยางไร 
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แนวคําตอบ 
 

ผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้น แนวทางการแกไข 

การทํากิจกรรมในหองเรียนเปนสิ่งที่ผูเรียนตองทํา หากผูเรียนคนใดละเลยไมยอมเขารวมกิจกรรม 
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เนนถึงการมีจิตอาสาและ ในหองเรียน เพื่อรวมช้ันเรียนตองอธิบายถึง 

ความสํานึกดีในช้ันเรียน ประโยชนของการทํากิจกรรม หากไมทําถือวา 
 เปนการเบียดบัง เอาเปรียบผูอื่น 
  

 

กิจกรรมที่ 4 

แนวคําตอบ 

 ก. การแตงกาย 

 1. การแตงกาย หมายถึง การตกแตงรางกายดวยเสื้อผา และเครื่องประดับทุกอยาง ตั้งแตศีรษะ

จรดเทา การแตงกายของคนไทยนั้น มีวิวัฒนาการตั้งแตอดีต มาจนถึงปจจุบัน 

 2.  ความสําคัญของการแตงกาย การแตงกายที่ดีจะชวยสรางความประทับใจใหเกิดแกผูพบเห็น  

เพราะการแตงกายที่ดีนั้นเปนสิ่งแรกที่จะสรางความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ ความศรัทธาและความ

ไววางใจได  

 3.  หลักสําคัญของการแตงกาย มีดังนี้ 

     1.  ถูกตองตามกาลเทศะ 

     2.  มีความสะอาด 

     3.  มีความสุภาพเรียบรอย 

     4.  มีความเหมาะสมกับวัย 

     5.  มีความเหมาะสมกับรูปราง 

     6.  มีความเหมาะสมกับฐานะและความเปนอยู 

     7.  มีความประหยัด 

 4.  วิวัฒนาการของเครื่องแตงกายโบราณจนถึงปจจุบันของไทย มีทั้งการรับเอาวัฒนธรรมของตางชาติ

ชาวตะวันตกมาประยุกต เพื่อเปนสากลมากขึ้น และยังสวมไดเหมาะกับสภาพอากาศและการใชงาน แตยังคงไว 

ซึ่งความสวยงาม และความสงาของหญิงไทยไดทุกยุค 
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 ข. การเขาคิว 

ชมคลิปวิดีโอ “การไมเขาแถวซื้ออาหาร โดยการแซงคนอื่น ถือเปนการกระทําที่ไมถูกตอง และคน

อื่น ๆ ไดแสดงอาการไมพอใจตอการกระทํานั้น” 

   

 

 

 

แหลงสื่อ https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM โตไปไมโกง ตอน โดนัท 

 

 ค. ชวนคิด ชวนคุย  

 ครู กศน. ชวนคิด ชวนคุย ตามประเด็นเรื่องจากวิดีโอ วาถาผูเรียนพบเห็นบุคคลที่ไมเขาคิว 

หรือแซงคิว ผูเรียนจะมีวิธีการบอกกลาวบุคคลนั้นอยางไร และหากบุคคลนั้นปฏิเสธ ผูเรียนจะมีวิธีแกไขอยางไร 

เพื่อใหคนที่แซงคิวเกิดความละอาย 
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กิจกรรมที่ 5 

แนวคําตอบ  

  1. ครู กศน. และผูเรียน รวมกันแสดงความคิดเห็นวาเราควรจะตองยึดกฎ ระเบียบของการเลือกตั้ง 

ใหถูกตอง ไมสรางความเดือดรอนกับสังคม และประเทศชาติเพราะเหตุใด 

   ตอบ การเลือกตั้งแตละครั้ง ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของการเลือกตั้งอยางเครงครัดและ 

ไมขายเสียงใหกับผูเสนอเขารับการเลือกตั้ง เพราะเปนการทุจริต 
 

  2. ครู กศน. แบงกลุมผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 3 – 5 คน ไปศึกษาคนควาหัวขอการเลือกตั้งกับการทุจริต 

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต หองสมุด ฯลฯ  

   ตอบ ใหศึกษา คนควาหาขอมูลดวยตนเองในเรื่องการเลือกตั้งกับการทุจริตจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 

  3.  แตละกลุมนําเสนอขอมูลที่ไดจากการคนควาลงในกระดาษ Flip Chart พรอมนําเสนอตอกลุมใหญ

   ตอบ จัดทํา Flip Chart ตามขอมูลที่ไปคนความาแลวนําเสนอในช้ันเรียน 
 

  4.  ครู กศน. และผูเรียน รวมกันสรุปขอดีของการไมรับสินบนจาการไปใชสิทธในการเลือกตั้ง 

   ตอบ  ถาเรารับสินบน หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง อาจจะไดตัวแทนที่ไมดีเขาไปโกงกิน  

ทุจริตคอรรัปชัน 
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เฉลยกิจกรรมบทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจรติ 

กิจกรรมเรื่องที่ 3 กิจกรมที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่ 1 ความพอเพียง : คลิปวิดีโอเรื่อง สาวนักชอป 

  ประเด็นอภิปราย   

1. ผูเรียนคิดอยางไรที่หญิงในคลิปพยายามจะซื้อสินคาเพิ่ม เพื่อใหคุมกับระยะเวลาและราคา 

คาจอดรถ 

 แนวคําตอบ หญิงในคลิป ไมมีความพอเพียง เดินซื้อสินคาที่ตัวเองไมมีความจําเปน ตองซื้อ 

 ตองมี แตเดินซื้อเพื่อฆาเวลาใหคุมกับการเสียคาจอดรถเขาทํานองที่วา เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย 

 

2. ถาผูเรียนเปนหญิงสาวในคลิปจะทําอยางไร 

  แนวคําตอบ ยอมจายคาที่จอดรถตามที่เปนจริง (แกไขเวลาจอดรถ) 

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

 แนวคําตอบ การทําสิ่งที่ไมถูกตอง ทําใหเราตองใชเวลาไปกับเรื่องที่ไมเหมาะสมจํานวนมากและ 

หลายครั้ง พรอมทั้งสรางความเสียหายมากกวาเดิม 

 

กิจกรรมที่ 2  ความโปรงใสใจสะอาดตานทุจริต  

   ประเด็นอภิปราย  

1. ใหผูเรียนยกตัวอยางเรื่องราวของกฎ ระเบียบที่เอื้อประโยชนใหกับผูรางกฎระเบียบนั้น 

  แนวคําตอบ แกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ที่เอื้อประโยชนตอตนเองและพวกพอง 

 

2. ถาผูเรียนเปนบุคคลที่ยกตัวอยางในขอ 1 ผูเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร  

 แนวคําตอบ 1. คัดคาน/ตอตาน กฎหมายที่เอื้อประโยชนตอการทุจริต 

    2. ใหขอมูลที่ถูกตองกับประชาชน/บุคคลอื่น 

    3. ไมยอมปฏิบัติในสิ่งที่สนับสนุนและเอื้อประโยชนใหกับกลุมผูทุจริต 

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  แนวคําตอบ 1. ทุกคนตองมีจิตพอเพียงที่รวมกันตอตานการทุจริต 

    2. มีสวนรวมชวยกันทํา/ปฏิบัติเปนผูไมกระทําการทุจริต 
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กิจกรรมที่ 3 ความตื่นรู ตานทุจริต   

 ประเด็นอภิปราย 

1. ถาผูเรียนไดรับธนบัตรปลอมมาโดยไมรูตัว ผูเรียนจะทําอยางไร 

   แนวคําตอบ 1. เก็บไวกับตัว/ฉีกทิ้ง 

   2. แจงความกับตํารวจ 

 

2. ผูเรียนคิดวาการตัดสินใจและการกระทําของหญิง ชาย ในคลิปที่ตัดสินใจเก็บธนบัตรปลอม 

ไวกับตนเองจะชวยตอตานการทุจริตอยางไร 

  แนวคําตอบ ดีมาก เพราะเปนผูที่มีความละอาย และไมกลาทําผิด 

 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  แนวคําตอบ ไมควรสงตอสิ่งที่ไมถูกตองไปใหคนอื่น ๆ 

 

กิจกรรมที่ 4 การมุงไปขางหนา 

 ประเด็นอภิปราย  

1. ผูเรียนเคยทําหรือเคยพบเห็นพฤติกรรมการทิ้งขยะแบบนี้หรือไม ถาทําผูเรียนทําเพราะอะไร 

แนวคําตอบ เคยทํา  เพราะ ……………………………………………… 

     ไมเคยทํา  เพราะ………………………………………………. 
 

2. เราจะสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน ทิ้งขยะใหเปนที่ใหเกิดข้ึนในตัวเราไดอยางไร 

แนวคําตอบ เริ่มจากการฝกตัวเอง และคิดวาอยางนอยมี เราหนึ่งคนที่ดูแลสังคมนี้อยู  

ถาทุกคนคิดแบบนี้ ก็เทากับทุกคนชวยกันดูแลสังคม 
 

 3. การกระทําแบบใดเปน “จิตอาสา” แบบใดเปน “จิตสาธารณะ”“จิตสํานึก” 

 แนวคําตอบ  จิตอาสา เชน การหยิบน้ํา 1 ขวดของชาวญี่ปุนเมื่อเกิดสึนามิ เพราะคิดถึงคนอื่นวา

จะไมได 

    จิตสาธารณะ  เชน ชวยเหลือคนตาบอดขามถนน ชวยเหลือผูอื่นเมื่อเขาเดือดรอน

โดยไมหวังผลตอบแทน เปนตน  

     จิตสํานึก เชน เมื่อซื้อของแลวคนขายทอนเงินเกินก็เอาไปคืนเขา ปฏิบัติหนาที่ 

ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย  
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  4. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้  

  แนวคําตอบ หองพักอยูได 2 คน แตอยู 4 คน พฤติกรรมเชนนี้ สอเจตนาที่ไมสุจริต เพราะไม

ตองการเสียคาเชาหองพักเพิ่ม เปนการกระทําที่ไมเหมาะสม มีเจตนาไมซื่อสัตย 

 

กิจกรรมที่ 5 ความเอื้ออาทร  

ประเด็นอภิปราย 

1. ในคลิปเด็กหนุมประพฤติตนไดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในพฤติกรรมใด เพราะอะไร 

  แนวคําตอบ   เหมาะสม : ในชวงแรกที่ตองพาแมไปหาหมอ เพราะเปนเหตุสุดวิสัยแมปวย  

    ไมเหมาะสม 1.  ไมมีใบขับขี่ 

       2.  ผิดกฎหมาย/ผิดระเบียบ 

       3.  อาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตของบุคคลอื่น 
 

2. พฤติกรรมในคลิปของบุคคลใดที่แสดงใหเห็นถึงความเอื้ออาทรและไมยืดมั่นในกฎกติกา 

จนลืมนึกถึงมนุษยธรรม 

 แนวคําตอบ   ตํารวจ 
 

3. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

 แนวคําตอบ  1. ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎจราจร 

              ระเบียบวินัย 

     2.  ตํารวจ/ผูปฏิบัติกฎที่ดี : จะตองไมละเวนตอการรักษากฎกติกา 

     3.  การปลูกฝงที่ดี เริ่มจากครอบครัว 

 

กิจกรรมที่ 6  การเรียนรูเทาทันปองกันการทุจริต  

   ประเด็นอภิปราย  

1. ในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเคยเขาใจอะไรผิดหรือรีบแสดงความคิดเห็นผาน Social Media โดยที ่

ยังไมรูความจริงหรือไม 

   แนวคําตอบ   เคย/และทํา เพราะ ………………………………………….. 

      ไมเคย/ไมทํา เพราะ ………………………………………….. 
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2. อะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการเขาใจผิด 

  แนวคําตอบ 1. วางแผนผิดพลาด 

     2. ทําใหไมสามารถไปถึงเปาหมายชัยชนะได 

     3. ไมไดรางวัล 
 

3. ผูเรียนคิดวาการตัดสินของครูดนตรีถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด 

  แนวคําตอบ  ถูก เพราะ………………………………………….. 

          ไมถูก เพราะ………………………………………….. 
 

4. ผูเรียนไดขอคิดอะไรจากการชมคลิปนี ้

  แนวคําตอบ 1. ไมควรตัดสินวาถูกหรือผิดเพียงแคภาพที่เห็น 

2. ใหมีขอผิดพลาดนอยที่สุดในการแขงขัน 
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คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
1. คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 116/2562  

 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต  

  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

 

2. คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 166/2562   

    เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต    

           หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
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การประชุมจัดทําหนังสือเรยีน 

รายวชิาการปองกันการทุจรติ 
 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต  

  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  

  ระหวางวันท่ี 10 – 14   มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต 

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

         ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุร ี
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การประชุมเชิงปฏบิัตกิารจดัทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจรติ 

หลักสตูรตานทุจรติศึกษา (Anti – Corruption Education) 

ระหวางวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 

     ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรงุเทพมหานคร 

 

คณะทํางานตนฉบบั บทที่ 1 การคดิแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 

 กบัผลประโยชนสวนรวม 

1. นางสาวพรทิพย   จองทองหลาง เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการสํานักตานทุจริตศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

2. นางดุษฎี   ศรีวัฒนาโรทัย ขาราชการบํานาญ 

3. นายอนันต   คงชุม รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

4. นางสาวจริาภรณ ตันติถาวร ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

5. นางอําพรศลิป   ลิมาภิรักษ ผูอํานวยการ กศน.เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

6 นางวันเพ็ญ   แจมอนงค ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

7. นายมงคล   พลายชมพูนุท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

 

8. นายศุภโชค   ศรีรัตนศิลป หัวหนากลุมงานพฒันาสื่อการเรียนรู 

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางเยาวรัตน   ปนมณีวงศ หัวหนากลุมงานเทียบระดบัการศกึษา  

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวนภาพร   อมรเดชาวัฒน นักวิชาการศึกษา 

กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะทํางานทําตนฉบับ บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

1. นางสาวชิดชนก   สีนอง  เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการสํานักตานทุจริตศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 

2. นางนพรัตน   เวโรจนเสรีวงศ ขาราชการบํานาญ 

3. นางสาวอรุณี พันธุพาณิชย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

4. นางสาวอําภรณ ชางเกวียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

5. นางสาวพัชรา   จงโกรย ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี 

6. นางสาวนิตยา   มุขลาย ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี 

7. นางนุสรา สกลนุกรกิจ หัวหนากลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชัญญากาญจน  โคตรพัฒน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางสาวชาลินี   ธรรมธิษา นักวิชาการศึกษา 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางานตนฉบับ บทที่ 3 STRONG: จิตพอเพียงตานการทุจริต 

1. นายศุภวัฒน สอนลา เจาพนักงานปองกนัการทจุริตปฏิบัติการสํานกัตานทจุริตศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 

2. นางสาววิไล   แยมสาขา ขาราชการบํานาญ 

3. นางสาววิมลรัตน   ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวพัชยา   ทับทิม ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

5. นางสาววาสนา   โกสียวัฒนา ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ 

6. นายมงคลชัย   ศรีสะอาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ  จังหวัดอุทัยธาน ี

7. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศรี     หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพศึกษา 

    กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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9. นางสุกญัญา   กุลเลิศพิทยา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

     กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวชมพูนท   สังขพิชัย นักวิชาการศึกษา 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางานตนฉบับ บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 

1. นายภัทรพล   หงสจันทกานต เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการสํานักตานทุจริตศึกษา 

    สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร ขาราชการบํานาญ 

3. นายจิรพงศ ผลนาค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

4. นางมัณฑนา   กาศสนุก ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

5. นางสาวอนงค  ชูชัยมงคล ครูเชี่ยวชาญ ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จงัหวัดอุทัยธานี 

6. นางสาวอนงค   เชื้อนนท ครูชํานาญการพเิศษ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวพจนีย   สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร   

   จังหวัดกําแพงเพชร 

8. นางสาววรรณพร   ปทมานนท หัวหนากลุมงานพฒันาหลักสูตร 

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวขวัญฤดี   ลิวรรโณ นักวิชาการศึกษา 

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การประชุมเชิงปฏบิัตกิารบรรณาธกิารสือ่ประกอบการเรียนรูดานการปองกนัการทุจริต 

หลักสตูรตานทุจรติศึกษา (Anti-Corruption Education) 

ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุร ี
 

คณะบรรณาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ  ขาราชการบํานาญ 

3. นายวิวัฒนไชย  จันทนสุคนธ ขาราชการบํานาญ 

4. นายเจริญศักดิ์   ดีแสน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง 

5. นายมงคล   พลายชมพูนุท ผูอํานวยการ กศน. อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

6. นางสาววรรณพร   ปทมานนท นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางนุสรา สกลนุกรกิจ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางสาวชัญญากาญจน  โคตรพัฒน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะทํางาน 

 

ที่ปรกึษา 

1. นายศรีชัย พระประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 

2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

     และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางาน 

1. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวชัญญากาญจน  โคตรพัฒน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย นักวิชาการศึกษา  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 



 




