ป.ป.ช.-ศึกษา รางหลักสูตร
ยกเครื่องจริยธรรมเด็กไทย
“พกโพยเข า ห อ งสอบ....ยอมให เ พื่ อ นลอกการบ า น....ให เ งิ น ตอบแทนผู ใ หญ ใ นกรณี
ฝากบุตรหลานเขาโรงเรียนดัง...”
ตัวอยางขางตน เปนเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของคานิยมในสังคมไทย ที่นับวันก็ใหการยอมรับเรื่องเหลานี้
จนกลายเปนเรื่องธรรมดา จากเรื่องเล็กยอมสะสมพอกพูนเปนเรื่องใหญขึ้นระดับชาติ จนเกิดคานิยมที่ผิดมหันต
สํานั กวิ จัย เอแบคโพลล ไดเปดเผยผลวิจัย เชิงสํารวจ ที่นาตกตะลึงมาแลว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
ตอหัวขอที่วา "รัฐบาลทุกรัฐบาลมีทุจริตคอรัปชั่นทั้งนั้น ถาทุจริตคอรัปชั่นแลวทําใหประเทศชาติรุงเรือง
ประชาชนกินดีอยูดี ตนเองไดรับประโยชนดวย ก็พอยอมรับไดหรือไม" พบวา "ยอมรับได" สูงถึงรอยละ 64.5
ขณะที่ "ยอมรับไมได" เพียงรอยละ 35.5 เทานั้น เมื่อจําแนกกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมนักเรียนนักศึกษา กลับเปนกลุมคนที่มีเปอรเซ็นตยอมรับการทุจริตไดมากกวากลุมอาชีพอื่นๆ
สอดคลองกับ ดร.อุทิศ ขาวเธียร ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ที่บรรยายพิเศษหัวขอเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต โดยใช กลไกทางการศึ ก ษา” ในวาระที่ ป.ป.ช.ไดร ว มกับ สํ านัก งานเลขาธิการสภาการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรางหลักสูตรวาดวยคุณธรรมจริยธรรม
ดร.อุทิศ ใหขอมูลที่นาสนใจวา การทุจริตที่แพรกระจายไปทั้งภาครัฐและเอกชน มีสาเหตุสําคัญ
เนื่องมาจากจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเสื่อมถอยลงไป ผลการสํารวจพบวา “คนไทย
สวนใหญเ ห็นดวย ถามีรัฐบาลโกงกิน ทุจริตแตชีวิต ประชาชนอยูดีกินดี และยิน ยอมขายเสียงใหหากมี
ชีวิตที่ดีขึ้น” จิตสํานึกของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนไทยเบี่ยงเบนไปจากหลักคุณธรรมจริยธรรม
ผลการสํ า รวจสุ ขภาพเด็ กในด า นอารมณ จิตใจ สังคม และจริย ธรรมของกลุมตัว อยางเด็กอายุ 10-14 ป
โดย รพ.รามาธิ บดี พบว าเด็ กไทยยอมรั บไดกับ “การเลนขี้โกงเมื่อมีโอกาสและการลอกขอสอบถาจําเปน ”
ประเทศไทยยังขาดการสรางพื้นฐานความซื่อสัตย สุจริต ความมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจิตสาธารณะ
ในทุกภาคสวนทุกกลุมวัยและทุกระดับ
การทุจริตคอรรัปชันมีแนวโนมที่เพิ่มความซับซอนตลอดจนขยายขอบขายขามชาติ ปจจุบันมีการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย (ยากแกการเอาผิด) โดยมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง
การเปลี่ยนแปลงคานิยม สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวกระโดด การรวมตัวของ
นักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ เศรษฐกิจเสรี (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) การเคลื่อนยายคน ทุน การคา
บริ ก ารเสรี โดยเริ่ ม จากภายในประเทศ ขยายเป น ระหว า งประเทศ รวมเป น บรรษั ท ข า มชาติ องค ก ร
อาชญากรรมขามชาติ เกิดการทุจริตขามชาติ โดยวิธีการฟอกเงิน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน ตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 4 มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน แตละโครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตร
ลวนมีเปาหมาย เพื่อตอตานและขจัดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นใหหมดไปจากประเทศไทย และเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกลุมเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาภาคบังคับ เยาวชน
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งเยาวชนนอกระบบการศึกษา ใหมีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และมีวินัย เคารพกฎหมายตอตานทุจริต องคกรภาคเอกชน เสริมสรางคานิยมคุณธรรม จริยธรรมในการ

ประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคม ศักยภาพในการตอตานการทุจริต ขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐ
บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มความโปรงใส (Transparency) และเจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่
โดยยึดถือประมวลจริยธรรม ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผูบริหาร รองผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ระดับองคกร/ ระดับบุคคล) ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่
ของรัฐประเภทอื่นๆ (ระดับองคกร/ระดับบุคคล)
การตอตานการทุจริตที่มุงการปราบปรามแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถแกปญหาใหหมดสิ้นไปได
หนวยงานที่เกี่ยวของตอง รวมมือกันแกไขใหคุณธรรมจริยธรรมกลับคืนมาสูสังคมไทยโดยเร็ว โดยชวยกัน
ปลูกฝงคานิยมและการสรางจิตสํานึกที่ถูกตองในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต ใหกับเด็กและเยาวชน โดยมีการ
กระตุนจิตสํานึกของทุกภาคี/ทุกระดับ
ขณะที่ ประเด็นเรื่องคุณธรรม ความเปนพลเมือง และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปองกันและ
ปราบปราม การทุจริต สําหรับเด็กและเยาวชน ก็เปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกที่ดี
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงจึงจําเปนอยางยิ่งตองเนนหนัก
ในประเด็นเรื่องพลเมืองที่ดี ดังนั้น การ “ออกแบบ” เคาโครงและการจัดการเรียนการสอนวิชา “พลเมือง”
ควรมีทั้งการออกแบบใหเปนรายวิชาใหม หรือปรับปรุงวิชาเดิมใหมีความเขมขนของเนื้อหามากขึ้น และมุงเนน
การสรางและการจูงใจใหนักเรียนเปนศูนยกลาง เรียนรูไปพรอม ๆ กัน
นอกจากรวมฟงบรรยายพิเศษ และรับฟงการเสวนา ผูเขียนยังไดรวมเวิรคช็อปและแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาหลักสูตรวาดวยคุณธรรม จริยธรรม ในการปองกันการทุจริต สําหรับเด็กและเยาวชน ในกลุมยอย
“เยาวชนระดับอุดมศึกษา” ซึ่งมีความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. นโยบายของรัฐบาล
นักการเมืองควรเปนแบบอยางที่ดี รัฐมนตรีมีความรูความสามารถในดานที่ปฏิบัติงานอยู
ปญหาของฝายบริหารคือเปลี่ยนรัฐมนตรีบอยเกินไป เนื่องจากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองหลายพรรคตอง
ไกล เ กลี่ ย ตํ า แหน ง กั น บ อ ยครั้ ง เพื่ อ ความลงตั ว และไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบในทางการเมื อ ง ขณะที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกลายเป น กระทรวงที่ มี รั ฐ มนตรี ที่ ไ ม ไ ด ม าจากแวดวงการศึ ก ษา จึ ง ส ง ผลให ก าร
วางนโยบายไมสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคมไทย ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาควรเปนผูรอบรู
ในกระบวนการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาและผลักดันใหเกิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน
2. ผูใหญใหโอกาส
รับฟงความคิดเห็นของเด็ก/เยาวชน เปดเวทีในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม เปดเวทีเสวนาเพื่อปองกันปญหาและปราบปรามการทุจริต สําหรับเด็กและเยาวชน
3. วัด
เด็กและเยาวชนสามารถเสนอโครงการ/ออกแบบกิจกรรม และเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงความคิดเห็นในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เสนอวัด ปรับปรุงบทบาท แนวทาง การเผยแพรศาสนา
การบรรยายธรรม ทําใหผูรับฟงการบรรยายรูสึกสนใจ และมีความสุข มีความสนุกในการรับฟง อบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นมีการตั้งกฎหรือระเบียบ เรื่องวินัยเกี่ยวกับ
การที่จะเขามาบวช เปนพระสงฆ คือกลั่นกรองคนที่จะมาบวช ใหไดคนที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมคําสอนอยาง
จริงจัง ไมใชมาบวชเรียนเพื่อผลประโยชนดานอื่น ฟนฟูโรงเรียนศาสนาทุกศาสนา เพื่อใหเขาถึงไดงาย เชน
การเอาวัดขึ้นหาง (โครงการที่คุณดนัย จันทรเจาฉาย เคยทําแลวประสบความสําเร็จ)

4. บาน
พอ แม ผูปกครองควรใหความอบอุนกับลูก มีเวลาใหครอบครัว พอ แม ผูปกครองควรพูดคุย
รับฟงความคิดเห็นของลูก และสนทนาแตเรื่องดี ๆ ฝกใหลูกมีระเบียบวินัย เชน การจัดตารางเวลา ในการเรียน
การเลน การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ควรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว เชน วันหยุด
ตอเนื่อง ควรพาไปทองเที่ยว หาความรู พูดคุย สนทนาสอดแทรกเรื่องที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การทุจริต
หรือการปลูกพืชสวนครัว ตัดหญาในสวน
5. โรงเรียน/มหาวิทยาลัยฯ
อบรมบุคลากร (อาจารย, นักวิชาการ,เจาหนาที่ฯลฯ) ใหมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ที่แทจริง ใหการสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทํางานเพื่อสังคม เชน คายอาสา กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําเพื่อสังคม
บรรจุรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เขาไปในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดนําเขาไปอยู
ในหลักสูตรการเรียนการสอนแลว) มีการศึกษาวิจัย เผยแพรความรูเกี่ยวกับการขัดกัน,การแบงผลประโยชน,การ
ทุจริตคอรรัปชันใหชัดเจน
6. สื่อ
สราง คือ สรางสื่อ ผลิตสื่อที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมีจํานวนมากกวาในอดีต เชน
การสรางโฆษณาที่ติดตา เขาใจและจดจําไดงาย สื่อโฆษณาที่จํางายและนาสนใจ ตัวอยางเชน โฆษณาที่บอก
เสนทางใหคนดื่มสุราเขาไปหาจุดตรวจของตํารวจ การสรางละครที่สอดแทรกแตสิ่งดี ๆ ไมใชละครที่มีแต
ทะเลาะวิวาท การแยงชิง การทุจริต ทําใหเด็กและเยาวชนเห็นเปนตัวอยางที่ไมดี
ลด คือ การลดสื่อตาง ๆ ที่เนนความบันเทิง,เรตติ้ง,การตลาดมากกวาสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม และการทําความดี เชน ละครหลังขาว ที่เนนการทะเลาะวิวาท แยงชิง การทุจริต เปนตน
แทรก คือ การแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสื่อตาง ๆ เชน ประเทศญี่ปุน คนนิยมดูการตูน
ดังนั้น การตูนที่ประเทศญี่ปุนที่ออกอากาศจะแทรกคุณธรรม จริยธรรมเขาไปในการตูนดวย ทําใหผูดูซึมซับ
และไดรับประโยชนจากการดูการตูน ไดทั้งความบันเทิง ไดทั้งความรูไปดวย
ชม คือ การประกาศ ชมเชย ผูที่กระทําความดี ทําใหมีแรงบันดาลใจ กําลังใจในการกระทํา
ความดีตอไป เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหคนทําตาม และการสราง Idol เชน ดารา ศิลปน ที่เปนที่นิยมในกลุมเด็ก
และเยาวชน นํามารณรงคสงเสริมในการเปนตัวอยางใหแกเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนทําตาม Idol
ที่ตนชื่นชอบ เปนตน
เรียบเรียงโดย
กันยชิสา รักษสมบูรณ
นักวิชาการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี
เอกสารอางอิง
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