
 

การอบรมครั้งท่ี 1 

ความยุติธรรม – สิทธสํิาหรับทุกคน 

วัตถุประสงค 

- จําแนกความอยุตธิรรม และพัฒนาขอสมมติฐานเพื่อแกปญหา 

- ใชแนวทางอยางสันตใินการตอบสนองตอความอยุตธิรรม 

บันทึกสําหรับวทิยากร 

ผูเขารับการอบรมที่มีอายุ 13-14 ป จะมีความรับรูไวตอความชอบธรรมและความยุตธิรรม  บทเรยีน

ชวงนี้ไดออกแบบมาเพื่อจัดการกับความรูสกึของความยุตธิรรมนัน้  และเพื่อทาทายผูเขารับการอบรม

ใหเขาใจเรื่องความยุตธิรรมมากข้ึน 

บทสรุปของภาคนี้นักเรยีนจะไดศึกษาคนควาถงึรูปแบบการดําเนินชีวติของคนในประเทศตางๆ  พวกเขา

จะไดจนิตนาการถึงการดําเนนิชีวิตตามความหมายของความยุตธิรรมในเศรษฐกจิ  และการเมือง  และ

สามารถเทยีบเคียงชีวติของพวกเขากับกลุมชนที่อาศัยอยูในอีกซีกโลกหนึ่งได 

บทเรยีนเปนบทนําเรื่องความยุตธิรรม  และกําหนดความหมายของความยุตธิรรมทัง้ในระดับบุคคล  

ความสัมพันธระหวางบุคคล  และระดับสังคม  โดยบทที่สองจนถงึบทที่หกจะขยายความของแกนหัว

ขอความยุตธิรรม 

ความคดิหลักท่ีนําใชในบทเรียนนี้ 

ความยุตธิรรม :  เปนการปกปองสทิธขิองแตละบุคคลภายในสังคมหรอืในระบบ 

 อุปกรณท่ีใชในการอบรม 

 สามารถใชสื่อที่มีอยูในหองสมุดเชน ใบงาน หนังสอืพิมพทองถิ่นที่มีหัวขอเกี่ยวกับความ

ยุตธิรรม  และกรรไกร 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

1. ใหผูเขารวมกจิกรรมอธบิายถงึการปฏิบัตทิี่ไมยุตธิรรม  แลวใหพวกเขาหาคําจํากัดความของการ

ปฏิบัตยิุตธิรรม (คําตอบที่เปนไปได : การปฏิบัติที่ยุตธิรรมและอยุตธิรรม) 

2. ใหเขียนตารางบนกระดาน  โดยแบงออกเปน 2 ชวง  ชวงหนึ่งใหเขียนวา การปฏิบัตทิี่ยุตธิรรม  และ

อีกชวงหนึ่งเขียนวา การปฏิบัตทิี่อยุตธิรรม  ใหนักเรียนกําหนดสถานการณตามประสบการณตอ

พฤติกรรมเหลานี้  และเขียนเหตุการณที่ไดประมาณ 5-6 เหตุการณลงบนกระดานในแตละเรื่อง 

3. ใหแจก ใบงานท่ี 1 หนังสอืพิมพ  และกรรไกร  และแบงนักเรยีนออกเปนกลุมๆ เพื่อที่จะทํากจิกรรม

นี้  ใหผูเขารวมกิจกรรมหาหัวขอขาวในหนังสอืพิมพ 3 หัวขอขาว  ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ตองตอสู

ดิ้นรนกับการปฏิบัตทิีอ่ยุตธิรรม  ใหพวกเขาเขียนหัวขอขาวเหลานี้ใหมในแนวทางแกไขที่ยุตธิรรม  

จากนัน้ใหพวกเขาไดอภิปรายคําถามที่สามในแบบปฏิบัตทิี่หนึ่ง  กับกลุมยอยของตน 

4. ใหอภิปรายในกลุมใหญวาทําไมสถานการณที่ไมยุตธิรรมเหลานัน้จงึเกดิข้ึน  ใหแบงปนขอแกไขที่

เปนไปไดตอความอยุตธิรรมที่พบในหัวขอขาวของหนังสือพิมพเนนที่ความสําคัญของการเลอืกขอ

แกไขที่ไมใชความรุนแรง (อหงิสา) ตอความยุงยากเหลานี้ 
 



 

5. ใหแจก ใบงานท่ี 2 แบงผูเขารวมกิจกรรมออกเปนสองกลุมและบอกผูเขารวมกจิกรรมในกลุมแรก

ใหหาคูและเตรยีมแสดงบทบาทตามการตอบสนองแบบรุนแรงตอสถานการณ  ใหกลุมที่สองจัดคู

และแสดงบทบาทตามการตอบสนองแบบไมรุนแรงใหอาสาสมัครออกมาแสดงหนาช้ันเรยีน 

6. ใหผูเขารวมกจิกรรมอภิปรายในกลุมใหญถงึหนทางที่ดีที่สุดในการสนองตอบตอสถานการณที่ 

อยุตธิรรมในชีวติของผูเขารับการอบรม  เปนสิ่งสําคัญที่จะตองจําไวเสมอวาผูเขารับการอบรมใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตกเปนเหยื่อของการปฏิบัตทิี่อยุตธิรรมในเชิงธุรกจิไดอยาง

งายดาย  ขยายวงอธบิายใหครอบคลุมไปถึงเหยื่อจากการแบงแยกของชาติ  การเหยยีดผิว  การกด

ข่ีทางอายุ  (การใชแรงงานเด็ก)  และการกดข่ีทางเพศ 

7. ใหแจก ใบงานที่ 3 และใหผูเขารับการอบรมแบงออกเปนกลุมๆ ละประมาณ 4-6 คน  ใหไดไป

คนควาถงึประเทศอ่ืน  โดยใหอธบิายถงึระบบทางเศรษฐกจิ  การเมือง  การศึกษาและศาสนาของ

ตางประเทศ 

8. ใหกลุมยอยไดรายงานถึงสิ่งที่พวกเขาคนความาได  จัดอภิปรายถึงความยุตธิรรมและความ 

อยุตธิรรมที่ไดพบในประเทศเหลานัน้  ใหเปรยีบเทยีบระบบความยุตธิรรมของประเทศเหลานัน้  กับ

ระบบความยุตธิรรมในประเทศไทย (ตนฉบับเปนประเทศสหรัฐอเมริกา) รวบรวมคําตอบของผูเขารับ

การอบรม 

9. ใหผูเขารวมกจิกรรมเขียนรายการรําพึงเพื่อเปนการสรุป  รําพึงถงึชวงเวลาที่ไดรับประสบการณที่

เสยีหายเพราะวัยทํางาน  การพิพากษาในเชิงลบทําใหทานรูสึกอยางไร?  ทานใชวธิไีหนในการ

โตตอบ?   

 

กจิกรรมเสริม 

1. ศกึษาทําการคนควาในเรื่องประเทศไทย  สทิธพิื้นฐานใดบางที่ไดรับการปกปอง  ศกึษารัฐธรรมนูญ

ของราชอาณาจักรไทย  อธบิายถงึสทิธข้ัินพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคน 

2. มองหาตัวอยางของความไมยุตธิรรมในบานของทาน  นําเอาข้ันตอนในทางบวกมาแกไขปญหานั้น 

3. รวบรวมอาหารสําหรับวัดของทาน  หรอืทําธนาคารบาง 

4. ทําความสะอาดตูเสื้อผา  และคัดเลอืกเสื้อผาที่เหลอืใชเพื่อบรจิาคใหผูขาดแคลน 

5. ใหสํารวจดูมิตรภาพของทาน  มีใครบางที่ทานไมคบหาดวยอันเนื่องมาจากสผิีว  เช้ือชาต ิ  อายุ  

ศาสนา  หรอืเพศ  ทํารายการข้ันตอนในเชิงบวกเพื่อผานพนอคตเิหลานัน้ 

6. สัมภาษณคนตางชาต ิ ใหเขาหรอืเธอคนนั้นเปรียบเทยีบสทิธติางๆ ในประเทศไทยกับสทิธใินประเทศ

ของพวกเขา 

7. รายงานถึงกลุมของบุคคลที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่อสทิธิพื้นฐานของพวกเขาในตางประเทศ  อภิปรายวา

สทิธเิหลานี้ไดกอเกดิกลายเปนความรุนแรงไดอยางไร 

(หมายเหตุ : ตามตนฉบับมีอยู 10 รายการ  แตไดคัดลอกแคเพียง 7 รายการตามความเหมาะสม

ของสภาพสังคมไทย) 

 

 



 

การอบรมครัง้ที่ 1       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 1        วันที_่____________________ 

ความเจ็บปวดจากการไดรับความอยุติธรรม 

 

1. ใหผูเขารวมกจิกรรมหาหัวขอขาวจากหนังสอืพิมพที่เกี่ยวของกับประสบการณที่ไดรับความไมเปน

ธรรม 3 หัวขอ 

ตัวอยาง 

 คนไมมีสทิธิ์ออกเสยีงหรอืไดรับคาจางที่ไมยุตธิรรม 

 คนที่ไดรับความอยุตธิรรมเนื่องมาจากเช้ือชาต ิ สผิีว  อายุ  ศาสนา  และเพศ 

 

2. ใหผูเขารวมกจิกรรมเขียนหัวขอขาวใหมเพือ่ทําใหสถานการณที่อยุตธิรรมกลายเปนสถานการณที่มี

ความยุตธิรรม 

ตัวอยาง 

ความอยุตธิรรม 

- ความทําลายและการจลาจลเกิดข้ึนที่แอฟรกิาใต  คนผิวดําไดตอสูเพื่อสทิธิในการออกเสยีง

เลอืกตั้ง 

ความยุตธิรรม 

- คนผิวดําออกเสยีงในการเลอืกตัง้ครั้งใหม 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

3. คนที่มีประสบการณถงึความอยุติธรรมมีความรูสกึอยางไร?  ยกตัวอยางจากหัวขอขาว  

หนังสอืพิมพ  เพื่อสนับสนุนมุมมองของทาน  อภิปรายในกลุมยอย 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 



 

การอบรมครัง้ที่ 1       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 2        วันที_่____________________ 

ทาทขีองความรุนแรง  และความไมรุนแรง 

 

วธิกีาร : 

จับคู และแสดงบทบาทสมมตติามสถานการณขางลางนี้  ใหฟงคําสั่งเพ่ิมเตมิจากวทิยากร 

 

กจิกรรมแสดงบทบาทสมมติ : 

คุณไดงานพิเศษทําหลังเลกิเรยีน  แตเปนงานที่ไมถูกตอง  เพราะคุณยังมีอายุไมครบตามกฎหมาย

กําหนด  นายจางสัญญาวาจะจายคาจาง 30 บาท/ช่ัวโมง  คุณทํางานไดอยางเรยีบรอยสมบูรณ  แต

ไมไดรับคาจาง  อีกทัง้ยังไมทราบดวยวา  เม่ือไรนายจางจะจายคาจางใหคุณ  คุณจะทําอยางไร? 

 

การสนองตอบดวยวธิกีารท่ีรุนแรง : 

 ทาททีี่รุนแรง 

 ปฏิบัตกิารบางอยางเพื่อใหไดรับคาชดเชย 

 ใชบางวธิเีพื่อปกปดความจรงิ 

 ทําลายช่ือเสยีงของบางคน 

 ใชปฏิบัตกิารดานกําลัง 

 ยุยงใหเกดิความเกลยีดชังนายจาง 

 

การสนองตอบดวยวธิกีารท่ีไมรุนแรง : 

 ทาททีี่ไมรุนแรง 

 หาแนวทางอันซ่ึงทัง้สองฝายตกลงรวมกันได 

 ใชชวงเวลาที่จําเปนเพื่อมุงไปสูการแกปญหา 

 ตอบสนองดวยศักดิ์ศรีตอตัวเอง  และตอบุคคลที่ทํารายคุณ 

 พรอมที่จะแกไขสถานการณเสมอ  แมวาในบางทคุีณอาจจะตองเต็มใจที่จะชวย 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

การอบรมครัง้ที่ 1       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 3        วันที_่____________________ 

ณ สวนตางๆ ของโลก 

 

จนิตนาการถงึสิ่งที่เกดิข้ึนในประเทศตางๆ  สทิธพิื้นฐานของคุณอาจจะไมเหมือนกันกับสิ่งที่คุณไดรับใน

ประเทศไทย 

1. แบงปนกลุมยอย   โดยใหแตละกลุมทําการคนควารายละเอียดของประเทศใดประเทศหนึ่ง  จาก

กลุมประเทศตอไปนี้ 

เกาหลเีหนอื   เลบานอน  อัฟกานสิถาน  นกิารากัว 

สหภาพโซเวยีต  จนี   เยอรมัน  เอลซาวาดอร 

ปากสีถาน   อินเดยี   สหรัฐอเมริกา  เลบานอน 

ลาว    เวยีดนาม  อินโดนเีซีย  

  

2.  คนควาขอมูลจากหองสมุด  โดยคนหาขอมูลในระบบเศรษฐกจิ  การเมือง  การศึกษา  และศาสนา  

จากนัน้ใหแบงปนกับคนอ่ืนๆ  

 

3. ใหแตละคนเขียนเรยีงความ  ในเรื่องเกี่ยวกับประชากรของประเทศที่คุณไดเลอืก  โดยตอบคําถาม

ตอไปนี้ 

 ชีวติของคนวัยเดยีวกับคุณในประเทศนั้นเปนอยางไร? 

 การศึกษาเปนแบบไหน? 

 พวกเขาทําอะไรกันในชวงเวลาวาง? 

 อะไรคอืความยุตธิรรมในประเทศเหลานั้น?  ใครที่ตองการปกปอง?  และใครไดรับการคุมครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


