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หน่วยที่ ๒ 

เรื่อง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒	เรื่อง	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 							เวลา	๑๒	ชั่วโมง/	๔	สัปด�ห์

   

เรื่อง  ๒.๑ การขัดเกลาทางสังคม

 ๒.๒ ทักษะการปรับกระบวนการคิด

 ๒.๓ การมีส่วนร่วมของชุมชน

สาระสำาคัญ 

	 ทฤษฎีก�รมีส่วนร่วม	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม	เตรียมคว�มพร้อมก่อนลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูล

ในชุมชนหรือในสถ�นศึกษ�	 โดยใช้ฐ�นข้อมูลท่ีได้จ�กหน่วยที่	 ๑	 เป็นฐ�นก�รคิด	 ด้วยก�รทำ�ปฏิทิน

ชุมชน	แผนที่เดินดิน	ประวัติศ�สตร์ชุมชน	 วัฒนธรรมชุมชน	 วิธีก�รตั้งคำ�ถ�ม	 วิธีก�รสังเกต	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลโดยอ้อม

วัตถุประสงค์ 

	 นักศึกษ�ส�ม�รถ

	 ๑.	วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รทุจริตในชุมชนหรือในสถ�นศึกษ�

	 ๒.	เตรียมคว�มพร้อมเพื่อจัดทำ�โครงง�น

ขอบเขตเนื้อหา

	 ๑.	ทฤษฎีเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม	

	 ๒.	 เตรียมคว�มพร้อมก่อนลงพื้นที่	 เช่น	 ก�รตั้งเป้�หม�ย	ตั้งคำ�ถ�ม	 วิธีก�รสังเกต	สภ�พ

แวดล้อม	แนวปฏิบัติ

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

	 ๑.	บรรย�ยทฤษฎีเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	ก�รขัดเกล�ท�งสังคม		

	 ๒.	เตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นลงพืน้ที	่โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้�กหนว่ยก�รเรยีนรูท้ี	่๑	เปน็ฐ�นก�รคิด	

เช่น	ก�รทำ�ปฏิทินชุมชน	แผนที่เดินดิน	ประวัติศ�สตร์ชุมชน	ก�รตั้งเป้�หม�ย	ตั้งคำ�ถ�ม	วิธีก�รสังเกต	

สภ�พแวดล้อมแนวปฏิบัติ	ในก�รลงพื้นที่	
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	 ๓.	ลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลเพื่อนำ�ม�ทำ�โครงง�นในหน่วยที่	๔	

	 ๔.	นำ�เสนอข้อมูลที่ได้	วิพ�กษ์ร่วมกันในชั้นเรียน

	 ๕.	ร่วมกันสรุป

สื่อการเรียนรู้

	 ๑.	ฟลิปช�ร์ท

	 ๒.	พื้นที่ในมห�วิทย�ลัย	หรือชุมชน

	 ๓.	PowerPoint	ใช้เวล�ต�มคว�มเหม�ะสม	

 

การวัดและประเมินผล 

	 ๑.	ทดสอบคว�มรู้ก่อนและหลังเรียน	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)

	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)

ใบกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสำารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย
กิจกรรม

	 ๑.	แบ่งนักศึกษ�เป็นกลุ่มต�มคว�มเหม�ะสม

	 ๒.	ให้นักศึกษ�ระดมสมองเกี่ยวกับก�รสำ�รวจข้อมูลชุมชน

	 ๓.	นำ�เสนอผลก�รระดมสมอง

	 ๔.	ผู้สอนเพิ่มเติมส่วนที่ข�ด

ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รลงชุมชน

๑.	ชื่อของชุมชน	

๒.	ขอ้มลูทัว่ไปของชมุชนจ�กก�รศกึษ�เอกส�ร	(จำ�นวนประช�กร	อ�ณ�เขตตดิตอ่	อ�ชพีของคนในชมุชน	ฯลฯ)
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๓.	นักศึกษ�ต้องเตรียมตัวอย่�งไรในก�รลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลชุมชน

           

 

           

 

๔.	นักศึกษ�ต้องก�รทร�บข้อมูลใดจ�กชุมชนบ้�ง	

  

๕.	ทดลองตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้ได้ข้อมูลในข้อ	๓	

๖.	ประเมินคว�มเสี่ยงที่นักศึกษ�จะพบในก�รลงพื้นที่
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ใบกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสำารวจข้อมูลชุมชน/มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

	 ลงพืน้ทีส่ำ�รวจขอ้มลูชุมชน	นำ�ขอ้มลูทีไ่ด้รับม�อภปิร�ยเกีย่วกบัส่ิงทีไ่ด้พบ	เชือ่มโยงกบัก�ร

ทุจริตที่พบในชีวิตประจำ�วัน

แผนที่ชุมชน
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๑.	นักศึกษ�ได้ข้อมูลต�มที่ต้องก�รหรือไม่	เพร�ะเหตุใด

  

๒.	ข้อมูลที่ได้คือ

๓.	นักศึกษ�มีแนวคิดในก�รแก้ปัญห�ดังกล่�วอย่�งไร

๔.	นักศึกษ�มีแนวคิดอย่�งไรในก�รจัดทำ�โครงก�ร
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

สร้างสังคมที่ไม่ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ก�รเปลี่ยนแปลงวิธีคิด	 (Paradigm	Shift)	จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก	ต่อก�รดำ�เนินง�น

ด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริต	ต�มคำ�ปร�ศรัยของประธ�นที่ได้กล่�วต่อที่ประชุมองค์ก�รสหประช�ช�ติ	

ณ	นครนิวยอร์ก	สหรฐัอเมรกิ�	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘	ว�่	“ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในคว�มท�้ท�ยทีม่คีว�มสำ�คัญ

ม�กในศตวรรษที	่๒๑	ผูน้ำ�โลกควรจะเพิม่คว�มพย�ย�มขึน้เปน็สองเท่�ท่ีจะสร�้งเครือ่งมอืท่ีมคีว�มเขม้แขง็

เพือ่รือ้ระบบก�รทจุรติทีซ่อ่นอยูอ่อกใหห้มดและนำ�ทรพัยส์นิกลบัคนืให้กบัประเทศตน้ท�งท่ีถูกขโมยไป…”	

ทัง้นีไ้มเ่พยีงแตผู่น้ำ�โลกเท่�นัน้ทีต่อ้งจรงิจงัม�กขึน้กบัก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติเร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลก

ก็มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเอ�จริงเอ�จังกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตเช่นเดียวกัน	โดยทั่วไปอ�จมองว่�

เป็นเรือ่งไกลตัว	แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้ก�รทจุรตินัน้เป็นเรือ่งใกลต้วัทกุคนในสงัคมม�ก	ก�รเปลีย่นแปลงระบบ

วิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�มส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลออกจ�ก

ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม	ต้องมีคว�มตระหนักได้ว่�ก�รกระทำ�ใด

เป็นก�รลว่งลำ�้ส�ธ�รณประโยชน	์ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รกระทำ�ทีอ่�จเกดิก�รทับซอ้นระหว�่งผลประโยชน์

สว่นบคุคล	และประโยชนส์ว่นรวม	ตอ้งคำ�นงึถงึประโยชนข์องประเทศช�ตเิป็นอนัดบัแรกกอ่นท่ีจะคำ�นงึถงึ

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง

	 เย�วชนถอืเป็นร�กฐ�นทีส่ำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�สังคมและประเทศช�ต	ิก�รปอ้งกนัและปร�บ

ปร�มก�รทุจริตจึงจำ�เป็นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นท�งคือเด็กและเย�วชน	โดยมุ่งสร้�งให้เย�วชนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	เช่น	คว�มมีวินัยและคว�มรับผิดชอบ	ก�รเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ส่วนตน	

ด้วยก�รสร้�งจิตสำ�นึก	“คว�มเป็นพลเมือง”	ให้กับเย�วชน	ด้วยก�รปลูกฝังแนวคิดแบบเลขฐ�นสิบและ

เลขฐ�นสอง	แนวคิดคิดได้	คิดดี	คิดเป็น	เป็นต้น	

๒.๑ ความหมายและที่มาของคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
	 คำ�ว่�	 “พลเมือง”	 มีคว�มหม�ยในหล�ยแง่มุม	 และมีก�รนำ�ไปใช้เทียบกับคำ�อื่นๆ	 อ�ทิ	
ประช�กร	ประช�ชน	ปวงชน	และร�ษฎร์	ฯลฯ	คำ�ว่�	“พลเมือง”	เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดก�รปฏิวัติใหญ่
ในฝรั่งเศส	เริ่มต้นเมื่อปี	ค.ศ.	๑๗๘๙	ช�วฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นม�ล้มล้�งระบอบก�รปกครองของ
พระเจ�้หลุยส์ที่	๑๖	ล้มล้�งระบบชนชั้นต่�งๆ	ขณะนั้น	ได้แก่	พระร�ชวงศ์	ขุนน�ง	ข้�ร�ชก�ร	สมณะ	นักพรต 
นักบวช	และไพร่	ประก�ศคว�มเสมอภ�คของช�วฝรั่งเศสทุกคน	ต่อม�คำ�ว่�	“Citoyen”	จึงแปลเป็น	
“Citizen”	ในภ�ษ�อังกฤษ	
	 ประเทศไทย	คำ�ว�่	“พลเมอืง”	น�่จะถกูนำ�ม�ใชส้มยัหลังเปลีย่นแปลงก�รปกครอง	พ.ศ.๒๔๗๕ 
เนือ่งจ�กผูน้ำ�คณะร�ษฎรบ�งท�่นเคยเรียนทีป่ระเทศฝร่ังเศส	จงึไดน้ำ�เอ�คำ�นีม้�ใสไ่วใ้นรัฐธรรมนญูฉบบัถ�วร 

ซึ่งประก�ศใช้เมื่อวันที่	๑๐	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๔๗๕ 
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	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	

ช�วประเทศประช�ชน	

	 วร�ภรณ์	ส�มโกเศศ	อธิบ�ยว่�	คว�มเป็นพลเมือง	หม�ยถึง	ก�รเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วย

ตนเองมีคว�มสำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	 เทว�นฤมิตรกุล	 กล่�วว่�	 คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	 หม�ยถึง	

ก�รที่สม�ชิกมีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสระเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่”

	 สรุปได้ว่�	คว�มเป็นพลเมือง	คือ	ประช�ชน	ที่มีอิสรภ�พ	มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อ

ประเทศของตนเอง	โดยจะต้องเค�รพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	“พลเมือง”	ในระบอบประช�ธิปไตย

จึงตอ้งเค�รพสทิธผิูอ้ืน่และจะตอ้งไมใ่ชส้ทิธเิสรภี�พของตนไปละเมดิสิทธขิองผู้อืน่	มคีว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมใช้สิทธิเสรีภ�พของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย	ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศช�ติมิได้ดีขึ้นหรือ

แย่ลง	โดยตัวเอง	ห�กสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยก�รกระทำ�ของคนในสังคม

	 แนวคิดในก�รสร�้งคว�มเปน็พลเมอืงใหเ้กดิกบัประช�ชนเปน็เรือ่งทีแ่ทบทกุประเทศในโลก

พย�ย�มผลกัดนัใหเ้กดิขึน้และใหค้ว�มสำ�คญัม�โดยตลอด	เพร�ะคว�มเป็นพลเมอืงจะเปน็เคร่ืองมอืนำ�พ�

ประเทศให้อยู่รอดและก้�วพ้นวิกฤตก�รณ์ต่�งๆ	 ได้เป็นอย่�งดี	 เมื่อประช�ชนมีคุณภ�พจะนำ�ไปสู่ก�ร

พัฒน�ให้เกิดร�กฐ�นสังคมที่เข้มแข็งเกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง	(เลิศพร	อุดมพงษ์)

	 จ�กผลก�รสำ�รวจท่ีพบว่�	 เย�วชนส่วนใหญ่มองเห็นก�รติดสินบนของข้�ร�ชก�รเป็นเรื่อง

ปกติ	 ข้�ร�ชก�รใช้ทรัพย�กรภ�ครัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่เป็นไร	 และก�รป้องกันหรือต่อต้�น

คอร์รัปชันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเย�วชน	 สะท้อนให้เห็นถึงก�รข�ดก�รปลูกฝังด้�นคุณธรรม

จรยิธรรมอย่�งยัง่ยนื	ซึง่จะสง่ผลเสยีตอ่สงัคมไทยตอ่ไป	ก�รศกึษ�เพือ่สร�้งคว�มเปน็พลเมอืงจงึเปน็

สิ่งสำ�คัญในก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน	เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้�ที่ของคนไทยโดยตรง	

๒.๒ การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ก�รสร�้งคว�มเป็นพลเมอืงท่ีไมท่นตอ่ก�รทุจรติ	จะต้องเริม่ต้นจ�กก�รปรบักระบวนก�รคดิ	

ให้เย�วชน	 คิดได้	 คิดดี	 และคิดเป็น	 เพื่อให้ส�ม�รถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้	

นำ�ไปสู่สังคมปลอดก�รทุจริตในที่สุด

	 ระบบก�รคิดที่ไม่ถูกต้อง	คือ	ไม่แยกแยะเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน	

เอ�ประโยชน์ส่วนรวมไปตอบแทนบุญคุณส่วนตน	 เห็นประโยชน์ของเครือญ�ติพวกพ้องสำ�คัญกว่�

ประโยชน์ของประเทศช�ติ	ซึ่งแนวคิดนี้อ�จเริ่มต้นจ�กเรื่องเล็กๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	เช่น	ก�รลัดคิว	

ก�รทจุรติในหอ้งสอบ	ก�รไมป่ฏบัิตติ�มกฎระเบียบ	ก�รฝ�่ฝนืสญัญ�ณจร�จร	เป็นตน้	เมือ่ปฏบัิตจินคุน้ชนิ 

จะกล�ยเป็นนิสัยและนำ�พฤติกรรมไปใช้กับก�รทำ�ง�นและสังคมในที่สุด
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ภาพที่ ๒.๑	ระบบก�รคิดที่ก่อให้เกิดก�รทุจริต

 ๒.๑.๑ ระบบการคิดแบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) 

เมื่อนำ�ระบบเลข	“ฐ�นสิบ	Analog”	และ	ระบบเลข	“ฐ�นสอง	Digital”	ม�ปรับใช้เป็นแนวคิด	คือ	

ระบบคดิ “ฐ�นสบิ	Analog”	และ	ระบบคดิ	“ฐ�นสอง	Digital”	จะเหน็ได้ว�่	ระบบคดิ	“ฐ�นสบิ	Analog”	

เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้หล�ยท�ง	

เกิดคว�มคิดที่หล�กหล�ย	 ซับซ้อน	 ห�กนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลพินิจเยอะ	อ�จจะนำ�ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวมม�ปะปนกันได้	แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันไม่ได้	ระบบคิด	

“ฐ�นสอง	Digital”	เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ส�ม�รถเลือกได้เพียง	๒	ท�งเท่�นั้น	คือ	๐	(ศูนย์)	

กับ	๑	(หนึ่ง)	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้เพียง	๒	ท�ง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	จริง,	ทำ�ได้	

กับ	ทำ�ไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนบุคคล	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	เป็นต้น	จึงเหม�ะกับก�รนำ�ม�เปรียบเทียบ

กบัก�รปฏิบตังิ�นของเจ�้หน�้ทีข่องรฐัทีต่อ้งส�ม�รถแยกเรือ่งตำ�แหนง่หน�้ทีก่บัเรือ่งสว่นตวัออกจ�กกนั

ได้อย่�งเด็ดข�ด	และไม่กระทำ�ก�รที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
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ภาพที่ ๒.๒	ระบบคิดแบบเลขฐ�นสิบและระบบคิดแบบเลขฐ�นสอง

ระบบคิด ฐานสิบ Analog

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”

	 คือ	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ยังมีระบบก�รคิดที่ยังแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตน

ออกจ�กกันไม่ได้	นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�

สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สินของร�ชก�รม�ใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 เหนือกว่�

ประโยชนข์องสว่นรวมหรอืของหน่วยง�น	จะคอยแสวงห�ประโยชนจ์�กตำ�แหนง่หน�้ท่ีร�ชก�ร	กรณเีกดิการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ระบบคิด ฐานสอง Digital

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”

	 คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีระบบก�รคิดที่ส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตน

ออกจ�กกนั	แยกออกอย�่งชดัเจนว�่สิง่ไหนถกูสิง่ไหนผิด	ส่ิงไหนทำ�ได้ส่ิงไหนทำ�ไมไ่ด้	ส่ิงไหนคอืประโยชน์

สว่นตนส่ิงไหนคือประโยชนส์ว่นรวมไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ไมน่ำ�บคุล�กรหรอืทรัพยส์นิของร�ชก�รม�ใชเ้พือ่

ประโยชน์ส่วนตน	 ไม่เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยง�นเหนือกว่�ประโยชน์

ของส่วนตน	 เครือญ�ติ	 และพวกพ้อง	 ไม่แสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	 ไม่รับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ระบบเลข	“ฐานสบิ”	(decimal	number	system)	หม�ยถงึ	ระบบ

เลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙

เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วันกันม�ตั้งแต่จำ�คว�มกัน

ได้	ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	ช่วยให้เกิดคว�ม

เข�้ใจทีต่รงกนัในก�รส่ือคว�มหม�ย	สอดคลอ้งกบัระบบ	“Analog”	

ทีใ่ชค้�่ตอ่เนือ่งหรอืสญัญ�ณซึง่เปน็ค�่ตอ่เนือ่ง	หรอืแทนคว�มหม�ย

ของข้อมูลโดยก�รใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ	Continuous

ระบบเลข	“ฐานสอง”	(binary	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลข

ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับ

ก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON กับ OFF	ตัดเด็ดข�ด	หรือ	Discret

Digital Thinking

Analog Thinking
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ภาพที่ ๒.๓ ตัวอย่างระบบคิดแบบเลขฐานสิบและระบบคิดแบบเลขฐานสอง

 ๒.๑.๒ คิดได้ คิดดี คิดเป็น	คือ	ก�รคิดไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�สิ่งใด	ได้แก่	คิดก่อนทำ�	

คิดถงึผลเสยีทีเ่กดิกบัประเทศช�ต	ิบทลงโทษ	ผลกระทบท่ีจะเกดิแกต่นเอง	คดิแบบพอเพยีง	มคีว�มรับผดิชอบ	

มคีณุธรรม	แยกแยะประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมออกจ�กกนัไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ดงัภ�พที	่๒.๕

 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน



หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”48

ภาพที่ ๒.๔ แนวคิด คิดได้ คิดดี คิดเป็น

๑.	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)
๒.	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ
(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ	ด้�น)
๓.	คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รกระทำ�ก�รทุจริต
(เอ�ม�เป็นบทเรียน)
๔.	คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะตอ้งอยูก่บัคว�มเสีย่งทีจ่ะถกูรอ้งเรยีน	ถกูลงโทษไลอ่อก	และตดิคกุ)

๑.	คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	
และไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ
๒.	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ
๓.	คิดต�มคุณธรรมว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

๑.	คดิแยกเรือ่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส่์วนรวมออกจ�กกนั
อย่�งชัดเจน
๒.	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน
๓.	คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน
ม�ก้�วก�ยกัน
๔.	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน
๕.	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖.	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติ
และพวกพ้อง

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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ภาพที่ ๒.๕	แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

	 คำ�ว่�	“คว�มละอ�ย”	และ	“คว�มไม่ทน”	ได้มีก�รให้คว�มหม�ย	ดังนี้

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	หม�ยถึง	ก�รรู้สึกอ�ยที่จะ

ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ

	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลวัต่อสิง่ท่ีไม่ดี	ไม่ถกูต้อง	ไม่เหม�ะสม	เพร�ะ

เหน็ถงึโทษหรอืผลกระทบท่ีจะไดรั้บจ�กก�รกระทำ�นัน้	จงึไมก่ล�้ทีจ่ะกระทำ�	ทำ�ใหต้นเองไมห่ลงทำ�ในสิง่

ที่ผิด	นั่นคือ	มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด	

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	ทน	หม�ยถึง	ก�รอดกลั้นได้	ท�นอยู่ได้	

เช่น	ทนด่�	ทนทุกข์	ทนหน�ว	ไม่แตกหักหรือบุบสล�ยง่�ย

	 คว�มอดทน	คือ	ก�รรู้จักรอคอยและค�ดหวัง	เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มมั่นคง	แน่วแน่

ต่อสิ่งที่รอคอย	หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี

	 ไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	ดังนั้น	คว�มไม่ทน	หม�ยถึง	ก�รแสดงออกต่อ

ก�รกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม	ในลักษณะที่ไม่ยินยอม	ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	

คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลักษณะ	ทั้งในรูปแบบของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ต้องมีก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง
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เกิดขึ้น	เช่น	ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก

ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�ตนเองไม่พอใจ	โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ

ท้�ยแถว	กรณีนี้แสดงให้เห็นว่�ผู้ที่ถูกแซงคิว	 ไม่ทนต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	และห�กผู้ที่แซงคิวไปต่อ

แถวก็จะแสดงให้เห็นว่�บุคคลนั้นมีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 บุคคลจะมีคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตม�กน้อยเพียงใด	 ขึ้นอยู่กับ

จติสำ�นกึของแตล่ะบคุคลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แล้วมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกม�	ซ่ึง

ก�รแสดงกรยิ�หรอืก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เชน่	ก�รว�่กล่�วตักเตือน	ก�รประก�ศใหส้�ธ�รณชนรับรู้	

ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รรอ้งทกุขก์ล�่วโทษ	ก�รชมุนมุประทว้งซึง่เปน็ขัน้ตอนสดุท�้ยทีร่นุแรงทีส่ดุ	เน่ืองจ�ก

มีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน

	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�งๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถ

พบเหน็ไดง้�่ย	ซึง่ปกตแิลว้ทกุคนมกัจะไมท่นตอ่สภ�วะ	สภ�พแวดล้อมทีไ่มดี่และส่งผลกระทบต่อตนเอง

แลว้	มักจะแสดงปฏกิริยิ�ออกม�	แตก่�รทีบ่คุคลจะไมท่นตอ่ก�รทจุรติและแสดงปฏกิริยิ�ออกม�นัน้อ�จ

เป็นเรื่องย�ก	เนื่องจ�กปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับก�รทุจริต	เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือ

ให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่คว�มสำ�เร็จ	ซึ่งก�รยอมรับก�รทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเย�วชน	

และมองว่�ก�รทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง	 ลักษณะของคว�มละอ�ย

ส�ม�รถแบ่งได้	๒	ระดับ	คือ	

 ๒.๓.๑ ความละอายระดับต้น	หม�ยถึง	คว�มละอ�ย	ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งที่ผิด	 เนื่องจ�ก

กลวัว�่เมือ่ตนเองไดท้ำ�ลงไปแลว้จะมคีนรบัรู	้ห�กถกูจับได้จะได้รับก�รลงโทษ	หรือได้รับคว�มเดือดร้อน

จ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	

 ๒.๓.๒ ความละอายระดับที่สูง	คือ	แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	

ก็ไม่กล้�ที่จะทำ�ผิด	เพร�ะนอกจ�กตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว	ครอบครัว	สังคมก็จะได้รับผลกระทบ

ต�มไปด้วย	ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย	บ�งครั้งก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	ๆ	

น้อย	 ๆ	 เช่น	 ก�รลอกข้อสอบ	 อ�จจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น	 แต่ห�กเป็นคว�มละอ�ยขั้นสูงแล้ว	

บุคคลนั้นก็จะไม่กล้�ทำ�	

	 สำ�หรับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 จ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม�แล้ว	 คือ	 เป็นก�รแสดงออก

อย�่งใดอย�่งหนึง่เกดิขึน้	เพือ่ใหร้บัรูว้�่จะไมท่นตอ่บคุคลหรอืก�รกระทำ�ใดๆ	ท่ีทำ�ใหเ้กดิก�รทุจริต	คว�ม

ไม่ทนตอ่ก�รทจุรติส�ม�รถแบ่งระดบัต่�งๆ	ไดม้�กกว�่คว�มละอ�ย	ใชเ้กณฑค์ว�มรนุแรงในก�รแบง่แยก	

เช่น	ห�กเพื่อนลอกข้อสอบเร�	และเร�เห็นซึ่งเร�จะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในก�รลอกข้อสอบ	เร�ก็ใช้

มือหรือกระด�ษม�บังส่วนที่เป็นคำ�ตอบไว้	เช่นนี้ก็เป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	นอกจ�ก

ก�รแสดงออกดว้ยวธิดีงักล�่วทีถ่อืเป็นก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว�่กล่�วตักเตือนต่อบคุคลทีท่จุริต	

ก�รประน�มก�รประจ�น	ก�รชุมนุมประท้วง	ถือว่�เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตทั้งสิ้น	

แตจ่ะแตกต�่งกันไปต�มระดบัของก�รทจุรติ	คว�มตืน่ตัวของประช�ชน	และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จ�กก�รทุจริต	
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	 คว�มจำ�เป็นของก�รท่ีไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	 เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็ก

หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	 ประเทศช�ติ	 ดังเช่นตัวอย่�งคดีรถและเรือดับเพลิงของ

กรงุเทพมห�นคร	ผลของก�รทจุรติสร�้งคว�มเสยีห�ยไวอ้ย�่งม�ก	รถและเรือดับเพลิงกไ็มส่�ม�รถนำ�ม�

ใช้ได้	รัฐต้องสูญเสียงบประม�ณไปโดยเปล่�ประโยชน์	และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	

ห�กเกดิเพลงิไหมพ้รอ้มกนัหล�ยแหง่	รถ	เรอืและอปุกรณดั์บเพลิงจะไมม่ไีมเ่พยีงพอทีจ่ะดับไฟไดทั้นเวล�	

เพยีงแคค่ดิจ�กมลูค�่คว�มเสียห�ยท่ีรฐัสูญเสยีงบประม�ณไปยงัไมไ่ด้คดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กคว�ม

เดือดร้อนห�กเกิดเพลิงไหม้แล้ว	ถือเป็นคว�มเสียห�ยที่สูงม�ก	ดังนั้น	ห�กยังมีก�รปล่อยให้มีก�รทุจริต	

ยนิยอมใหม้กี�รทจุรติโดยเหน็ว�่เป็นเรือ่งของคนอืน่	เปน็เรือ่งของเจ�้หน�้ทีร่ฐั	ไมเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองแลว้	

สุดท้�ยคว�มสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ท�งตรงก็เป็นท�งอ้อม

	 ดังนั้น	ก�รที่บุคคลจะเกิดคว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะ

ต้องสร้�งให้เกิดคว�มตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริตในทุกรูปแบบ	ทุกระดับ	

ซ่ึงห�กสงัคมเปน็สงัคมทีม่คีว�มละอ�ยและคว�มไมท่นต่อก�รทจุริตแล้ว	จะทำ�ใหเ้กดิสังคมทีน่�่อยู	่และ

มีก�รพัฒน�ในทุกๆ	ด้�น

๒.๔ การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)

	 ก�รลงโทษท�งสังคม	 ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนก�รที่จะสร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	

เพร�ะห�กเกดิก�รทจุรติขึน้แลว้	สงัคมไมย่อมรบัในก�รทจุริตนัน้	ชว่ยกนัสอดส่องดูแล	และมกี�รลงโทษ

ท�งสังคมจะช่วยให้พฤติกรรมลดลงจนไม่เกิดขึ้นในที่สุด

	 คำ�ว�่	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรียกว�่	“ก�รลงโทษท�งสังคม”	ซ่ึงตรงกบัภ�ษ�องักฤษ

คำ�ว่�	“Social	Sanction”	พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย�ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑	-	๓๖๒)	

ไดใ้ห้คว�มหม�ยของ	คำ�ว่�	“Social	Sanctions”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	

ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือก�รสัญญ�ว่�จะให้ร�งวัลต�มที่กลุ่มกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประพฤติปฏิบัติของสม�ชิก

เพื่อชักนำ�ให้สม�ชิกกระทำ�ต�มข้อบังคับและกฎเกณฑ์	 โดยทั่วไปก�รลงโทษโดยสังคมนั้นเป็นม�ตรก�ร

ควบคมุท�งสงัคมทีต่อ้งก�รใหส้ม�ชกิในสงัคมประพฤติปฏบิติัต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับ

ร่วมกัน	

	 ก�รลงโทษท�งสงัคม	เปน็ก�รลงโทษกบับคุลทีป่ฏบิตัตินฝ�่ฝนืกบัธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอื

แบบแผนที่ปฏิบัติต่อๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก 

ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�วอ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	ถูกฝ่�ฝืน	

หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับคว�มเชื่อของชุมชน	 ก็จะนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กคนในชุมชน	 แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดัง

กล่�วจะไม่ผิดกฎหม�ยก็ต�ม	และที่สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	

อ�จสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจขึ้นได้	 ไม่เพียงแต่	 ในชุมชนนั้น	 แต่อ�จเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้�ง	

หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	นั่นคือ	ประช�ชนทั้งประเทศ	
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	 ก�รลงโทษท�งสงัคมมคีณุลกัษณะวภิ�ษ	(Dialectic)	คอืมท้ัีงด้�นบวกและด้�นลบอยูภ่�ยใน

คว�มหม�ยของตัวเอง	ดังนี้	

	 สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	 (Positive	 Social	 Sanctions)	 จะอยู่ในรูปของก�ร

ใหก้�รสนบัสนนุหรอืก�รสร�้งแรงจงูใจ	หรอืก�รใหร้�งวัล	ฯลฯ	แกบ่คุคลและสงัคม	เพือ่ใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ

สอดคล้องกับปทัสถ�น	(Norm)	ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	เมื่อสม�ชิกปฏิบัติต�มก็จะ

มีก�รให้ร�งวัลเป็นแรงจูงใจ	ให้ก�รสนับสนุน	

	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	คือก�รลงโทษเมื่อสม�ชิก

ไมป่ฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม	อยู่ในรูปแบบของก�รใช้ม�ตรก�รต่�งๆ	ในก�รจัดระเบียบสังคม	แสดงก�ร

ไมย่อมรับสม�ชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุด

เรื่อยไปจนถึงก�รกดดันและบีบคั้นท�งจิตใจ	(Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	(Resistance)	และก�รประท้วง 

(Protest)	ในรูปแบบต่�งๆ	ไม่ว่�จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน

	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	 จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลท่ีถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษ

ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดก�รเข็ดหล�บ	

ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งน้ันอีก	 ก�รลงโทษประเภทน้ีมีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	 ก�รว่�กล่�วตักเตือน	

ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุมขับไล่	ซึ่งเป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทน	ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น

ได้กระทำ�ไป	ดังนั้น	 เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรมเหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคล

รอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว

	 ก�รลงโทษท�งสังคมจะมีคว�มรุนแรงม�กหรือน้อย	ก็ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของบุคคลนั้นว่�

ร้�ยแรงขน�ดไหน	ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรง	เรื่องที่เกิด

ขึ้นประจำ�	หรือมีผลกระทบต่อสังคม	ก�รลงโทษก็จะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นด้วย	เช่น	ห�กมีก�รทุจริตเกิด

ขึ้นก็อ�จนำ�ไปเป็นประเด็นท�งสังคมจนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กสังคมได้	เพร�ะก�รทุจริตถือว่�เป็นสิ่งที่

ไม่ถกูตอ้ง	ผดิกฎหม�ย	และผดิต่อศลีธรรม	บอ่ยครัง้ทีม่กี�รทจุรติเกดิขึน้จนเปน็ส�เหตขุองก�รชมุนมุประทว้ง 

เพือ่กดดนั	ขบัไลใ่หบ้คุคลนัน้หยดุก�รกระทำ�ดงักล�่ว	หรือก�รออกจ�กตำ�แหนง่นัน้ๆ	หรือก�รนำ�ไปสู่ก�ร

ตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	ได้นำ�เสนอตัวอย่�งที่ได้แสดงออก

ถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตท่ีมีก�รชุมนุมประท้วง	 บ�งเหตุก�รณ์ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	

ซ่ึงก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนั้นถือเป็นคว�มรับผิดชอบอย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มละอ�ย

ในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�

๒.๕ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 

	 เป็นอีกช่องท�งหน่ึงท่ีจะรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติโดยอ�ศัยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

ภ�ยใต้พื้นฐ�นคว�มเข้�ใจว่�คนไทยทุกคนในฐ�นะพลเมือง	 ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลอน�คตและคว�ม

อยู่รอดของช�ติไทยของเร�	 ในก�รที่ประช�ชนจะเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รตรวจสอบคว�มโปร่งใสของภ�ครัฐ 

ในฐ�นะ	ป.ป.ช.	ภ�คประช�ชนนั้นจึงต้องมีหลักก�รทำ�ง�น	ดังนี้
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 ๒.๕.๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำางานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง	นั่นคือ

ต้องมคีว�มเปน็ผูม้จีติอ�ส�	มคีว�มเสยีสละ	อดทน	กล�้ห�ญ	มีคว�มซ่ือสตัย	์สจุริต	มีคว�มโปร่งใสไม่ใชอ้ำ�น�จหน�้ที่

เพื่อก�รแสวงห�ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก	นั่นหม�ยคว�มว่�เร�ต้องมีภูมิคุ้มกัน

ใหก้บัตวัเองโดยก�รดำ�เนินชีวติแบบปรชัญ�ของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่ว 

รัชก�ลที่	๙

 ๒.๕.๒ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง	 นั่นคือต้องมีคว�มรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอำ�น�จหน้�ท่ี

ของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชน	และต้องแสวงห�คว�มรู้ให้เท่�ทันเทคนิคกลโกง	ก�รทุจริตคอร์รัปชันด้วย

วิธีก�รต่�งๆ	เพื่อเป็นหลักในก�รทำ�ง�นให้ถูกต้องและเป็นที่น่�เชื่อถือของสังคม

 ๒.๕.๓ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในรูปแบบต่�งๆ	ไม่ว่�จะเป็นก�รสร้�ง

เครือข่�ยภ�คประช�ชนด้วยกันเอง	 ก�รติดอ�วุธท�งปัญญ�ให้กับประช�ชนโดยก�รให้คว�มรู้หรือก�ร

เสนอแนะช่องท�งในก�รตรวจสอบคว�มโปร่งใสของก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ	ก�รสร้�งทัศนคติที่ถูกต้อง	

และก�รชี้ให้เห็นอันตร�ยของก�รทุจริตคอร์รัปชัน

 ๒.๕.๔ การเฝา้ระวังพืน้ท่ีท่ีเห็นวา่สุม่เส่ียงตอ่การแสวงหาผลประโยชน์ ก�รสร้�งเครือข�่ย

อ�ส�สมัครแจ้งข้อมูลข่�วส�รที่ไม่ชอบม�พ�กลต่�งๆ	เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติได้ทันก�ร

 ๒.๕.๕ ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน 

หมู่บ้�นตำ�บล	และในทุกภ�คส่วนของสังคม	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในสถ�นศึกษ�ทุกระดับ	เพื่อให้เย�วชน

ได้ตระหนักถึงภัยร้�ยของก�รทุจริตคอร์รัปชัน

 ๒.๕.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ

ไม่ว่�ในระดับช�ติหรือในระดับท้องถิ่นเพื่อก�รคัดกรองคนดี	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	มีคุณธรรมเข้�ม�

บรหิ�รประเทศ	ปอ้งกนัคนไมด่ไีมใ่หเ้ข�้ม�แสวงห�ประโยชนโ์ดยมิชอบดังพระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ�้อยูหั่วรชัก�ลที	่๙	ทีใ่หส้ง่เสรมิคนดใีหค้นดไีดป้กครองบ�้นเมอืงและควบคมุคนไมด่ไีมใ่หม้อีำ�น�จ 

ไม่ให้ก่อคว�มเดือดร้อนวุ่นว�ยได้

 ๒.๕.๗ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นเป็นก�รปกครองท่ีใกล้ตัวของ

ประช�ชนม�กที่สุดโดยก�รส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีโอก�สเข้�ร่วมประชุมกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริก�ร

ส�ธ�รณะให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของประช�ชน	ให้ประช�ชนได้เข้�ร่วมตรวจสอบคว�มโปร่งใส

ของก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ให้ประช�ชนประเมินก�รทำ�ง�นขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตน	เป็นต้น

 ๒.๕.๘ จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น	รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะของ

ส�ธ�รณชนเพื่อนำ�ม�แก้ไขปรับปรุงก�รทำ�ง�นของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชน	ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 ๒.๕.๙ จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ	 ยกย่องให้กำ�ลังใจและช่วยกันรณรงค์

ปกป้องคนที่ทำ�คว�มดี	มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่�งที่ดีของสังคม

 ๒.๕.๑๐ หามาตรการรองรับการทำางาน	และคุ้มครองคว�มปลอดภัยให้แก่	ป.ป.ช.	

ภ�คประช�ชน	และเครือข่�ย
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 ๒.๕.๑๑ มกีารประชาสมัพนัธผ์ลงาน	ของ	ป.ป.ช.ภ�คประช�ชนอย่�งต่อเนือ่งเพือ่ใหป้ระช�ชน

ได้ทร�บและรณรงค์ให้ประช�ชนเข้�ร่วมกันป็นเครือข่�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตประพฤติมิ

ชอบกับ	 ป.ป.ช.ภ�คประช�ชนกันอย่�งกว้�งขว�งซึ่งจะยังประโยชน์ในก�รปลุกจิตสำ�นึกให้ประช�ชน 

ด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ

๒.๖ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 เมื่อประช�ชนในประเทศมีคว�มตื่นตัวที่ว่�	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	แล้ว	จะทำ�ให้เกิดกระแส

ก�รต่อต้�นต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	

ห�กพบเห็นว�่มกี�รทจุรติเกดิขึน้อ�จมกี�รบันทกึเหตกุ�รณห์รอืลกัษณะก�รกระทำ�	แลว้แจง้ขอ้มลูเหล�่นัน้

ไปยงัหนว่ยง�นหรือสือ่มวลชนเพือ่รว่มกนัตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีเกดิข้ึน	และยิง่ในปจัจุบนัเปน็สังคมสมยั

ใหม่	และกำ�ลังเดินหน้�ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	

ปัญห�ก�รทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย	 เม่ือประช�ชนมีคว�มตื่นตัวต่อก�รท่ีไม่ทนต่อก�รทุจริตแล้ว 

	ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่�งไร	ตัวอย่�งที่จะนำ�ม�กล่�วถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่�งประเทศ	แสดงให้

เห็นถึงคว�มไม่ทนตอ่ก�รทุจรติท่ีประช�ชนไดล้กุข้ึนม�ต่อสู	้ต่อต้�นต่อนกัก�รเมอืงทีท่ำ�ทุจรติ	จนในท่ีสดุ

นักก�รเมืองเหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้

 ๒.๖.๑ ประเทศเกาหลีใต้	ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นของก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทจุรติ	แตก่ย็งัคงมปีญัห�ก�รทจุรติเกดิขึน้อยูบ่�้ง	เชน่	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	มขี�่วกรณี

ของประธ�น�ธิบดถีกูปลดออกจ�กตำ�แหนง่เพร�ะเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในก�รเอือ้ประโยชนใ์ห้พวกพอ้ง	

โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รประเทศรวมถึงใช้ 

คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและ

ตั้งข้อห�ว่�พัวพันก�รทุจริตและใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 

กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประช�ชนเก�หลีใต้ได้มีก�รรวมตัวกันประท้วงกว่�พันคนเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีคน

ดังกล่�วล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง

ภาพที่ ๒.๖	ก�รประท้วงในประเทศเก�หลีใต้

ที่ม�	:	http://www.bbc.com/thai/international-๓๙๒๒๗๔๔๑
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	 อกีกรณทีีจ่ะกล�่วถงึเพือ่เปน็ตวัอย�่งก�รต่อต้�นก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	คอื	ก�รทีน่กัศกึษ�

คนหนึง่ไดเ้ข�้เรยีนในมห�วทิย�ลยัท้ังท่ีผลคะแนนทีเ่รยีนม�นัน้ไมไ่ด้สงู	และก�รทีค่ณุสมบติัของนกัศกึษ�

ดังกล่�วมีคุณสมบัติไม่ตรงกับก�รคัดเลือกโควต้�นักกีฬ�ที่กำ�หนดไว้ว่�จะต้องผ่�นก�รแข่งขันประเภท

เดีย่ว	แตน่กัศกึษ�คนดงักล�่วผ�่นก�รแขง่ขนัประเภททมี	เท�่กบัว�่คณุสมบติัไมถ่กูต้องแต่ได้รับเข�้เรียน

ในมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	 ต่อต้�นจ�ก

นักศึกษ�และอ�จ�รย์ของมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบท่ีชัดเจนแก่

กลุ่มผู้ประท้วงได้	จนในที่สุดประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึงล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

ภาพที่ ๒.๘	ก�รประท้วงของนักศึกษ�ในประเทศเก�หลีใต้

ที่ม�	:	https://teen.mthai.com/education

 ๒.๖.๒ ประเทศบราซิล	ปล�ยปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุม

ประท้วงก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	 เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อวัฒนธรรมก�รโกงของระบบร�ชก�ร

ของประเทศ	 โดยมีประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมื่นคนเข้�ร่วมก�รชุมนุมในครั้งนี้	 และมีก�รแสดงภ�พหนู

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในก�รประน�มต่อนักก�รเมืองท่ีทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�มีขน�ดเล็กกว่�

ครั้งก่อน	เพร�ะที่ผ่�นม�ได้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นและมีก�รประท้วง	จนในที่สุดประธ�น�ธิบดีได้ถูกปลด

จ�กตำ�แหน่ง	เนื่องจ�กก�รกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประม�ณ
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ภาพที่ ๒.๙ ก�รประท้วงต่อต้�นก�รทุจริตในประเทศบร�ซิล

ที่ม�	:	https://www.dailynews.co.th/	foreign/๕๔๐๗๓๔

	 จ�กตวัอย�่งข�้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึคว�มต่ืนตัวของประช�ชนทีอ่อกม�ต่อต้�นต่อก�รทจุริต	

ไมว่�่จะเปน็ก�รทจุรติในระดับหนว่ยเล็กๆ	หรอืระดบัประเทศ	เปน็ก�รแสดงออกซึง่ก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	

ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตส�ม�รถแสดงออกม�ได้หล�ยระดับต้ังแต่ก�รเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึก

ไม่พอใจ	มีก�รส่งเรื่องตรวจสอบ	ร้องเรียน	และในที่สุดคือก�รชุมนุม	ประท้วง	ต�มตัวอย่�งที่ได้นำ�ม�แสดง

ให้เห็นข้�งต้น	 ตร�บใดที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะลดน้อยลง 

แต่ห�กจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น	 จะต้องสร้�งให้เกิดคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต	 ไม่กล้�ท่ีจะทำ�ทุจริต	 โดยนำ�

เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็นเคร่ืองมือในก�รสั่งสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริตเกิดขึ้น

กระบวนก�รในก�รแสดงออกตอ่ก�รไม่ทนตอ่ก�รทจุรติจะตอ้งเกดิขึน้	และมกี�รเปดิเผยชือ่บคุคลทีท่จุรติ

ใหก้ับส�ธ�รณชนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึง	เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนก�รในก�รป้องกันก�รทุจริต	ก�รปร�บปร�ม

ก�รทจุริตทีด่	ีรวมถงึก�รสร�้งใหส้งัคมเปน็สงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	มคีว�มละอ�ยตอ่ก�รทำ�ทจุรติแลว้	

ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติจะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น

	 สำ�หรับระดับก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	 ไม่ว่�จะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม

และประเทศช�ติทั้งสิ้น	 บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	

ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	 เช่น	 ก�รมอบเงิน

อุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตรของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�

เป็นก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ�เพื่อที่สถ�นศึกษ�แห่งนั้นจะได้นำ�เงินที่ได้ไปพัฒน�สภ�พแวดล้อม 

ก�รเรียนก�รสอนของท�งสถ�นศึกษ�ต่อไป	 แต่ก�รกระทำ�ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี



ระดับอุดมศึกษา 57

ให้เกิดขึ้นในสังคม	 และต่อไปห�กกระทำ�เช่นนี้เรื่อยๆ	 จะมองว่�เป็นเร่ืองปกติท่ีทุกคนทำ�กัน	 ไม่มีคว�ม

ผดิแตอ่ย�่งใด	จนทำ�ใหแ้บบแผนหรอืพฤตกิรรมท�งสงัคมทีดี่ถกูกลนืห�ยไปกบัก�รกระทำ�ทีไ่มเ่หม�ะสม

เหล�่นี	้ตวัอย�่งก�รมอบเงนิอดุหนนุแกส่ถ�นศกึษ�ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศไทยอย�่งต่อเนือ่ง	โดยเฉพ�ะ

ในสถ�นศกึษ�ทีม่ชีือ่เสยีงซึง่หล�ยคนอย�กใหบ้ตุรของตนเข�้ศกึษ�ในสถ�นทีแ่หง่นัน้	แต่ด้วยขอ้จำ�กดัที่

ไม่ส�ม�รถรับนักเรียน	 นักศึกษ�ได้ทั้งหมด	 จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบ�งคนต้องให้เงินกับสถ�นศึกษ�	 เพื่อให้

บุตรของตนเองได้เข้�เรียน

สรุป
	 ก�รสร�้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	คอืก�รทีป่ระช�ชนเรียนรูก้�รเปน็พลเมอืง	ปรับเปลีย่น

ฐ�นคว�มคดิทีท่ำ�ใหส้�ม�รถแยกแยะระหว�่งผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมได	้โดยใชร้ะบบ

ก�รคิดแบบเลขฐ�นสิบและเลขฐ�นสอง	ก�รสร้�งเสริมให้เย�วชน	คิดได้	คิดดี	คิดเป็น	รวมถึงก�รสร้�ง

คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	เพื่อให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ทจุริตและประพฤตมิชิอบโดยบทบ�ทของภ�คประช�ชน	ซึง่จะชว่ยให้ประเทศปลอดจ�กก�รทจุรติตอ่ไป
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เคารพสิทธิผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

ประชากร ประชาชน และราษฎร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศ

พลเมือง

ความเป็นพลเมืองกับการต้านทุจริต

สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต

ระบบการคิด
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ระบบการคิดแบบฐานสิบ (ANALOG)

และระบบเลขฐานสอง (DIGITAL)

ลองยกตัวอย่าง

ระบบการคิด ฐานสิบและฐานสอง

ระบบเลข	“ฐานสิบ”	(decimal	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลข

ที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙

เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิตประจำ�วันกันม�ตั้งแต่จำ�คว�มกันได้	 ไม่

ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	ช่วยให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรง

กันในก�รสื่อคว�มหม�ย	สอดคล้องกับระบบ	“Analog”	ที่ใช้ค่�ต่อเนื่อง

หรือสัญญ�ณซึ่งเป็นค่�ต่อเนื่อง	 หรือแทนคว�มหม�ยของข้อมูลโดยก�ร

ใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่องหรือ	Continuous

ระบบเลข	“ฐานสอง”	 (binary	 number	 system)	 หม�ยถึง	 ระบบเลขที่มี

สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)สอดคล้องกับก�รทำ�ง�น

ระบบ	Digital	ที่มีลักษณะก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON กับ OFF	ตัดเด็ดข�ด	หรือ Discret

Digital Thinking

Analog Thinking
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 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน

คิดได้ คิดดี คิดเป็น

๑.	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)
๒.	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ
(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ	ด้�น)
๓.	คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รกระทำ�ก�รทุจริต	(เอ�ม�เป็นบทเรียน)
๔.	คิดถึงผลเสียกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(จะต้องอยู่กับคว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออก	และติดคุก)

๑.	คิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	
และไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ
๒.	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ
๓.	คิดต�มคุณธรรมว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

๑.	คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันอย่�งชัดเจน
๒.	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน
๓.	คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันม�ก้�วก�ยกัน
๔.	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน
๕.	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน
๖.	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติและพวกพ้อง

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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ความระอายที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑. ความละอายระดับต้น

๒. ความละอายระบบสูง
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คิดได้ คิดดี คิดเป็น

คิดได้ คิดดี คิดเป็น

อาสาทำางาน
เพื่อประโยชน์
ของบ้านเมือง

ติดอาวุธ
ทางปัญญา

สร้างการ
มีส่วนร่วม

ของประชาชน

เฝ้าระวัง
พื้นที่สุ่มเสี่ยง

ดำาเนินกิจกรรม
เพื่อรณรงค์ต่อ
ต้านการทุจริต

การลงโทษ
ทางลบ

การลงโทษ
ทางบวก

• สนับสนุน
• สร้างแรงจูงใจ
• ให้รางวัล

• ว่ากล่าวตักเตือน
• กดดันและบีบบังคับ
• ต่อต้าน ประท้วง
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จากกรณีศึกษา

การทุจริตของประเทศต่างๆ

นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

(ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รับสินบน

Barza	

ก�รเข้�แถวรับบริก�ร

โตไปไม่โกง	ตอน	โดนัท

โตไปไม่โกง	ตอน	ส�วนักช้อป

๑

๒

๓

๔

๕

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดีโอ

๓๒	วิน�ที

๓๓	วิน�ที

๑.๕๕	น�ที

๑๐.๕๔	น�ที

๙.๔๗	น�ที

มีคนยื่นเงินให้กับเจ้�หน้�ที่	

ซึ่งเจ้�หน้�ที่ที่เป็นลูกน้องไม่

ยอมรับหัวหน้�ที่โกง	 และ

ออกม�ต่อต้�น

แม่ค้�และคนในตล�ดรวมตัว

กันต่อต้�นผู้ท่ีม�ซื้อของ	 ซึ่ง

เป็นบุคคลที่ทุจริตก�รเลือก

ตั้ง

ก�รไม่เข้�แถวซื้ออ�ห�ร	โดย

ก�รแซงคนอื่นถือเป็นก�ร

กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 และคน

อื่นๆ	ได้แสดงอ�ก�รไม่พอใจ

ต่อก�รกระทำ�นั้น

ก�รไม่เข้�แถวซื้ออ�ห�ร	โดย

ก�รคนอื่นที่เข้�แถวแล้วซ้ือ

ของให้ตนเอง	 ถือเป็นก�ร

กระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 และคน

อื่นๆ	ได้แสดงอ�ก�รไม่พอใจ

ต่อก�รกระทำ�นั้น

แก้ ไขเวล�จอดรถเพื่ อ ใ ห้

ตนเองได้จอดรถฟรี
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

คว�มซื่อสัตย์

แก้ทุจริตที่ต้นเหตุ

ภ�พว�ดคอร์รัปชัน

โฉด	เลว	ดี

พับเล็กๆ	นะพี่

๖

๗

๘

๙

๑๐

วีดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

ข่�ว

๑.๕๕	น�ที

๑.๐๓	น�ที

๒.๑๘	น�ที

๒๓.๕๙	น�ที

๑.๑๘	น�ที

นำ�เงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ

เจ้�ของ

ก�ร์ตูนสะท้อนผลร้�ยที่เกิด

ขึ้นและก�รมีส่วนร่วมในก�ร

แก้ไขปัญห�ก�รทุจริต

เปน็ก�รนำ�เสนอก�รว�ดภ�พ

ในลักษณะของก�รคอรร์ปัชนั

แบบต่�งๆ	 เพื่อให้ผู้ชมได้

เกิดแนวคิดและรับรู้ถึงรู้แบบ

ก�รคอร์รัปชันผ่�นส่ือก�ร

ว�ดภ�พ

ละครเกี่ยวกับก�รติดสินบน

เจ้�หน้�ที่ 	 ที่มีก�รทำ�เป็น

ทอดๆ	 ซึ่งนับว่�เป็นบ่อเกิด

ของก�รทุจริตและได้บอกถึง

ผลของก�รทำ�ทุจริตนั้น

คลิปข�่วก�รเรยีกเกบ็ค่�ปรบั

ของตำ�รวจจร�จรที่เป็นก�ร

กระทำ�ไม่ถกูตอ้งเพือ่เปน็ก�ร

แสดงว่�เร�จะไม่ทนต่อก�ร

เกิดทุจริต








