การอบรมครั้งที่ 1

ความยุติธรรม – สิทธิสําหรับทุกคน
วัตถุประสงค
- จําแนกความอยุติธรรม และพัฒนาขอสมมติฐานเพื่อแกปญหา
- ใชแนวทางอยางสันติในการตอบสนองตอความอยุติธรรม
บันทึกสําหรับวิทยากร
ผูเขารับการอบรมที่มีอายุ 13-14 ป จะมีความรับรูไวตอความชอบธรรมและความยุติธรรม บทเรียน
ชวงนี้ไดออกแบบมาเพื่อจัดการกับความรูสึกของความยุติธรรมนั้น และเพื่อทาทายผูเขารับการอบรม
ใหเขาใจเรื่องความยุติธรรมมากขึ้น
บทสรุปของภาคนี้นักเรียนจะไดศึกษาคนควาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในประเทศตางๆ พวกเขา
จะไดจินตนาการถึงการดําเนินชีวิตตามความหมายของความยุติธรรมในเศรษฐกิจ และการเมือง และ
สามารถเทียบเคียงชีวิตของพวกเขากับกลุมชนที่อาศัยอยูในอีกซีกโลกหนึ่งได
บทเรียนเปนบทนําเรื่องความยุติธรรม
และกําหนดความหมายของความยุติธรรมทั้งในระดับบุคคล
ความสัมพันธระหวางบุคคล และระดับสังคม โดยบทที่สองจนถึงบทที่หกจะขยายความของแกนหัว
ขอความยุติธรรม
ความคิดหลักที่นําใชในบทเรียนนี้
ความยุติธรรม : เปนการปกปองสิทธิของแตละบุคคลภายในสังคมหรือในระบบ
อุปกรณที่ใชในการอบรม
สามารถใชสื่อที่มีอยูในหองสมุดเชน ใบงาน หนังสือพิมพทองถิ่นที่มีหัวขอเกี่ยวกับความ
ยุติธรรม และกรรไกร
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมอธิบายถึงการปฏิบัติที่ไมยุติธรรม
แลวใหพวกเขาหาคําจํากัดความของการ
ปฏิบัติยุติธรรม (คําตอบที่เปนไปได : การปฏิบัติที่ยุติธรรมและอยุติธรรม)
2. ใหเขียนตารางบนกระดาน โดยแบงออกเปน 2 ชวง ชวงหนึ่งใหเขียนวา การปฏิบัติที่ยุติธรรม และ
อีกชวงหนึ่งเขียนวา การปฏิบัติที่อยุติธรรม ใหนักเรียนกําหนดสถานการณตามประสบการณตอ
พฤติกรรมเหลานี้ และเขียนเหตุการณที่ไดประมาณ 5-6 เหตุการณลงบนกระดานในแตละเรื่อง
3. ใหแจก ใบงานที่ 1 หนังสือพิมพ และกรรไกร และแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ เพื่อที่จะทํากิจกรรม
นี้ ใหผูเขารวมกิจกรรมหาหัวขอขาวในหนังสือพิมพ 3 หัวขอขาว ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ตองตอสู
ดิ้นรนกับการปฏิบัติทอี่ ยุติธรรม
ใหพวกเขาเขียนหัวขอขาวเหลานี้ใหมในแนวทางแกไขที่ยุติธรรม
จากนั้นใหพวกเขาไดอภิปรายคําถามที่สามในแบบปฏิบัติที่หนึ่ง กับกลุมยอยของตน
4. ใหอภิปรายในกลุมใหญวาทําไมสถานการณที่ไมยุติธรรมเหลานั้นจึงเกิดขึ้น
ใหแบงปนขอแกไขที่
เปนไปไดตอความอยุติธรรมที่พบในหัวขอขาวของหนังสือพิมพเนนที่ความสําคัญของการเลือกขอ
แกไขที่ไมใชความรุนแรง (อหิงสา) ตอความยุงยากเหลานี้

5. ใหแจก ใบงานที่ 2 แบงผูเขารวมกิจกรรมออกเปนสองกลุมและบอกผูเ ขารวมกิจกรรมในกลุมแรก
ใหหาคูและเตรียมแสดงบทบาทตามการตอบสนองแบบรุนแรงตอสถานการณ ใหกลุมที่สองจัดคู
และแสดงบทบาทตามการตอบสนองแบบไมรุนแรงใหอาสาสมัครออกมาแสดงหนาชั้นเรียน
6. ใหผูเขารวมกิจกรรมอภิปรายในกลุมใหญถึงหนทางที่ดีที่สุดในการสนองตอบตอสถานการณที่
อยุติธรรมในชีวิตของผูเขารับการอบรม
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองจําไวเสมอวาผูเขารับการอบรมใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตกเปนเหยื่อของการปฏิบัติที่อยุติธรรมในเชิงธุรกิจไดอยาง
งายดาย ขยายวงอธิบายใหครอบคลุมไปถึงเหยื่อจากการแบงแยกของชาติ การเหยียดผิว การกด
ขี่ทางอายุ (การใชแรงงานเด็ก) และการกดขี่ทางเพศ
7. ใหแจก ใบงานที่ 3 และใหผูเขารับการอบรมแบงออกเปนกลุมๆ ละประมาณ 4-6 คน ใหไดไป
คนควาถึงประเทศอื่น โดยใหอธิบายถึงระบบทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและศาสนาของ
ตางประเทศ
8. ใหกลุมยอยไดรายงานถึงสิ่งที่พวกเขาคนความาได
จัดอภิปรายถึงความยุติธรรมและความ
อยุติธรรมที่ไดพบในประเทศเหลานั้น ใหเปรียบเทียบระบบความยุติธรรมของประเทศเหลานั้น กับ
ระบบความยุติธรรมในประเทศไทย (ตนฉบับเปนประเทศสหรัฐอเมริกา) รวบรวมคําตอบของผูเขารับ
การอบรม
9. ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนรายการรําพึงเพื่อเปนการสรุป รําพึงถึงชวงเวลาที่ไดรับประสบการณที่
เสียหายเพราะวัยทํางาน การพิพากษาในเชิงลบทําใหทานรูสึกอยางไร? ทานใชวิธีไหนในการ
โตตอบ?
กิจกรรมเสริม
1. ศึกษาทําการคนควาในเรื่องประเทศไทย สิทธิพื้นฐานใดบางที่ไดรับการปกปอง ศึกษารัฐธรรมนูญ
ของราชอาณาจักรไทย อธิบายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคน
2. มองหาตัวอยางของความไมยุติธรรมในบานของทาน นําเอาขั้นตอนในทางบวกมาแกไขปญหานั้น
3. รวบรวมอาหารสําหรับวัดของทาน หรือทําธนาคารบาง
4. ทําความสะอาดตูเสื้อผา และคัดเลือกเสื้อผาที่เหลือใชเพื่อบริจาคใหผูขาดแคลน
5. ใหสํารวจดูมิตรภาพของทาน มีใครบางที่ทานไมคบหาดวยอันเนื่องมาจากสีผิว เชื้อชาติ อายุ
ศาสนา หรือเพศ ทํารายการขั้นตอนในเชิงบวกเพื่อผานพนอคติเหลานัน้
6. สัมภาษณคนตางชาติ ใหเขาหรือเธอคนนั้นเปรียบเทียบสิทธิตางๆ ในประเทศไทยกับสิทธิในประเทศ
ของพวกเขา
7. รายงานถึงกลุมของบุคคลที่ตองตอสูดิ้นรนเพื่อสิทธิพื้นฐานของพวกเขาในตางประเทศ อภิปรายวา
สิทธิเหลานี้ไดกอเกิดกลายเปนความรุนแรงไดอยางไร
(หมายเหตุ : ตามตนฉบับมีอยู 10 รายการ แตไดคัดลอกแคเพียง 7 รายการตามความเหมาะสม
ของสภาพสังคมไทย)

การอบรมครั้งที่ 1
ใบงานที่ 1

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

ความเจ็บปวดจากการไดรับความอยุติธรรม
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมหาหัวขอขาวจากหนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับประสบการณที่ไดรับความไมเปน
ธรรม 3 หัวขอ
ตัวอยาง
 คนไมมีสิทธิ์ออกเสียงหรือไดรับคาจางที่ไมยุติธรรม
 คนที่ไดรับความอยุติธรรมเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา และเพศ
2. ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนหัวขอขาวใหมเพือ่ ทําใหสถานการณที่อยุติธรรมกลายเปนสถานการณที่มี
ความยุติธรรม
ตัวอยาง
ความอยุติธรรม
- ความทําลายและการจลาจลเกิดขึ้นที่แอฟริกาใต คนผิวดําไดตอสูเพื่อสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง
ความยุติธรรม
- คนผิวดําออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
3. คนที่มีประสบการณถึงความอยุติธรรมมีความรูสึกอยางไร? ยกตัวอยางจากหัวขอขาว
หนังสือพิมพ เพื่อสนับสนุนมุมมองของทาน อภิปรายในกลุมยอย
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

การอบรมครั้งที่ 1
ใบงานที่ 2

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

ทาทีของความรุนแรง และความไมรุนแรง
วิธีการ :
จับคู และแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณขางลางนี้ ใหฟงคําสั่งเพิ่มเติมจากวิทยากร
กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ :
คุณไดงานพิเศษทําหลังเลิกเรียน แตเปนงานที่ไมถูกตอง เพราะคุณยังมีอายุไมครบตามกฎหมาย
กําหนด นายจางสัญญาวาจะจายคาจาง 30 บาท/ชั่วโมง คุณทํางานไดอยางเรียบรอยสมบูรณ แต
ไมไดรับคาจาง อีกทั้งยังไมทราบดวยวา เมื่อไรนายจางจะจายคาจางใหคุณ คุณจะทําอยางไร?
การสนองตอบดวยวิธีการที่รุนแรง :
ทาทีที่รุนแรง
 ปฏิบัติการบางอยางเพื่อใหไดรับคาชดเชย
 ใชบางวิธีเพื่อปกปดความจริง
 ทําลายชื่อเสียงของบางคน
 ใชปฏิบัติการดานกําลัง
 ยุยงใหเกิดความเกลียดชังนายจาง
การสนองตอบดวยวิธีการทีไ่ มรุนแรง :
ทาทีที่ไมรุนแรง
 หาแนวทางอันซึ่งทั้งสองฝายตกลงรวมกันได
 ใชชวงเวลาที่จําเปนเพื่อมุงไปสูการแกปญหา
 ตอบสนองดวยศักดิ์ศรีตอตัวเอง และตอบุคคลที่ทํารายคุณ
 พรอมที่จะแกไขสถานการณเสมอ แมวาในบางทีคุณอาจจะตองเต็มใจที่จะชวย

การอบรมครั้งที่ 1
ใบงานที่ 3

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

ณ สวนตางๆ ของโลก
จินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ สิทธิพื้นฐานของคุณอาจจะไมเหมือนกันกับสิ่งที่คุณไดรับใน
ประเทศไทย
1. แบงปนกลุมยอย โดยใหแตละกลุมทําการคนควารายละเอียดของประเทศใดประเทศหนึ่ง จาก
กลุมประเทศตอไปนี้
เกาหลีเหนือ
เลบานอน
อัฟกานิสถาน
นิการากัว
สหภาพโซเวียต
จีน
เยอรมัน
เอลซาวาดอร
ปากีสถาน
อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
เลบานอน
ลาว
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
2. คนควาขอมูลจากหองสมุด โดยคนหาขอมูลในระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และศาสนา
จากนั้นใหแบงปนกับคนอื่นๆ
3. ใหแตละคนเขียนเรียงความ ในเรื่องเกี่ยวกับประชากรของประเทศที่คุณไดเลือก โดยตอบคําถาม
ตอไปนี้
 ชีวิตของคนวัยเดียวกับคุณในประเทศนั้นเปนอยางไร?
 การศึกษาเปนแบบไหน?
 พวกเขาทําอะไรกันในชวงเวลาวาง?
 อะไรคือความยุติธรรมในประเทศเหลานั้น? ใครที่ตองการปกปอง? และใครไดรับการคุมครอง

