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แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางภูมิคุมกัน

ปญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด



แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ปัญหายาเสพติด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีที่พิมพ์ 	 พ.ศ.	2558

จำ�นวนพิมพ์	 4,000	เล่ม

ผู้จัดพิมพ์	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด

	 79	ถนนง�มวงศ์ว�น	แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมห�นคร	10900

	 โทร.	0-2561-4567		โทรส�ร	0-2579-5101

	 น�ยโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�



	 ปญัห�ย�เสพตดิเปน็ปญัห�ร�้ยแรงของประเทศ	โดยมอีงคป์ระกอบ

ของปญัห�คอื	คน	ย�	และสิง่แวดลอ้ม	ซึง่องคป์ระกอบในสว่นของ	“คน”	นบัว�่ 

สำ�คัญที่สุด	 ดังนั้น	 ก�รสร้�งให้คนมีทักษะชีวิต	 จะเป็นภูมิคุ้มกันย�เสพติด 

อันเป็นก�รป้องกันปัญห�ย�เสพติดได้อย่�งมีประสิทธิผล

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจึงได้ห�แนวท�ง

ในก�รพัฒน�	“คน”	ซึ่งเป็นทรัพย�กรมนุษย์ที่สำ�คัญในทุกช่วงวัยอย่�งต่อเนื่อง	

โดยเฉพ�ะในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น	 ซึ่งเป็นวัยที่ต้องปลูกฝังและสร้�งคุณค่� 

ในตนเองและให้เห็นคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์	 ในขณะเดียวกันต้องให้เข� 

ได้รับก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินชีวิต 

ทั้งปัจจุบันและอน�คต

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจึงร่วมมือกับ 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิ	(สำ�นกัง�น	ป.ป.ส.) 

ในก�รจัดทำ�เอกส�ร	 “แนวท�งก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อ 

ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด”	ขึ้น	ประกอบด้วย	3	เล่ม	ได้แก่	ระดับ 

ประถมศึกษ�	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ซึ่งเอกส�รเล่มนี้จะช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นนำ�ไปใช้เป็น

แนวท�งก�รจัดกิจกรรมเสริมสร้�งทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันปัญห� 

ย�เสพติดและครอบคลุมปัญห�อื่น	 ๆ	 ซึ่งถือเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รพัฒน�คน

โดยก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำ�คัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับ 

ก�รพัฒน�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	 2551	 

ผ�่นก�รจดัก�รเรยีนรูก้ลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้ขุศกึษ�และพลศกึษ�	โดยเนือ้ห� 

คำ�นำ�



ในเอกส�รแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนที่	1	ก�รพัฒน�ทักษะชีวิต 

เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	 ตอนที่	 2	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ต�มก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวชี้วัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�

และพลศึกษ�กับพฤติกรรมทักษะชีวิต	 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 -	 6	 และ 

ตอนที่	3	ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับย�เสพติดสำ�หรับครู	

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นหวงัว่�ครผููส้อนจะนำ� 

เอกส�รเล่มนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน 

ปัญห�ย�เสพติดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 อันจะส่งผลให้ 

นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภ�พ	 ปลอดภัยจ�กปัญห�ย�เสพติดต�ม 

เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�

 ขอขอบคณุสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิ

(สำ�นักง�น	 ป.ป.ส.)	 และผู้มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�	 “แนวท�งก�รจัดกิจกรรม

พัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	 ระดับมัธยมศึกษ� 

ตอนปล�ย”	เล่มนี้ทุกท่�นม�	ณ	โอก�สนี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขึ้นพื้นฐ�น



คำ�ชี้แจง

	 เอกส�ร	 “แนวท�งท�งก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกัน

ปัญห�ย�เสพติด”	 เล่มนี้เป็นแผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เฉพ�ะในส่วน 

ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� 

ที่ส�ม�รถพัฒน�ทักษะชีวิต	4	องค์ประกอบ	 ในระบบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติดแก่ผู้เรียน

	 ครผููส้อนกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้ขุศกึษ�และพลศกึษ�ชัน้มธัยมศกึษ�

ปทีี	่4	-	6	ส�ม�รถนำ�แผนก�รจดักจิกรรมในเอกส�รเลม่นีไ้ปใชไ้ดห้ล�ยลกัษณะ 

เช่น	

	 ลักษณะที่	1	จัดก�รเรียนรู้ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 	 (แผน 

ก�รสอน)	ปกติของครู	และนำ�ส�ระในเอกส�รเล่มนี้ที่ตรงกับตัวชี้วัดซึ่งระบุ

ไว้ในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ปกติของครูไปบูรณ�ก�รกับแต่ละองค์ประกอบ

ของแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ปกติของครู

	 ลักษณะที่	2	จัดก�รเรียนรู้ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 	 (แผน 

ก�รสอน)	 ปกติของครู	 และเมื่อจะสอนตัวชี้วัดที่ตรงกับเอกส�รเล่มนี้ 

ให้นำ�แผนก�รจัดกิจกรรมในเอกส�รเล่มนี้ไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอนแทน

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ปกติของครูเฉพ�ะตัวชี้วัดนั้น	ๆ

	 ลักษณะที่	3	ศึกษ�ต�ร�งวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวชี้วัด 

ชั้นปี	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�กับพฤติกรรมทักษะ

ชีวิตในเอกส�รเล่มนี้	 แล้วออกแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้สำ�หรับใช้ 

ในสถ�นศึกษ�ของตน



	 ในส่วนของสมรรถนะหลักอื่นนอกเหนือทักษะชีวิตและคุณสมบัติ

อันพึงประสงค์ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

พุทธศักร�ช	 2551	 ไม่ได้ระบุไว้ในองค์ประกอบของแผนก�รจัดกิจกรรม 

เล่มนี้	 แต่ครูผู้สอนต้องระบุไว้ในเป้�หม�ยก�รเรียนรู้ก่อนหัวข้อ	 ชิ้นง�น/ 

ภ�ระง�น	แล้วเพิ่มเติมกิจกรรมก�รเรียนรู้	ก�รวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง 

กับสมรรถนะ	 และคุณลักษณะที่ระบุต�มที่ตนเองวิเคร�ะห์และกำ�หนดไว้	 

และในส่วนที่เป็นส�ระน่�รู้จะเป็นก�รเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจปัญห� 

ย�เสพติดแก่ครู	ครูผู้สอนส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รสอนและจัดกิจกรรม

ต่�ง	ๆ	ได้ต�มที่เห็นสมควร

	 สำ�หรับครูผู้สอนที่ยังไม่เข้�ใจเทคนิคก�รใช้คำ�ถ�ม	R	 -	C	 -	A	 ให้ 

ศกึษ�จ�กเอกส�ร	แนวท�งก�รพฒัน�ทกัษะชวีติบรูณ�ก�รก�รเรยีนก�รสอน 

8	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

พุทธศักร�ช	2551	ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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1แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

	 คว�มสำ�เร็จของก�รจัดก�รศึกษ�	คือ	ก�รพัฒน�ผู้เรียนทุกคนให้มีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 และสมรรถนะต�มคว�มมุ่งหม�ยและเจตน�รมณ์ 

ของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 แต่ด้วยสถ�นก�รณ์

ปัญห�ท�งสังคม	ซึ่งคุกค�มเข้�สู่สถ�บันครอบครัวอย่�งรวดเร็ว	รุนแรง	และมีคว�มสลับ

ซับซ้อน	ส่งผลกระทบต่อเด็กและเย�วชน	ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมจึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญ

ในก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนให้เป็นไปต�มหลักก�รและแนวคิดดังกล่�วได้	 สถ�นศึกษ� 

ทกุระดบัก�รศกึษ�จำ�เปน็ตอ้งไดร้บัก�รพฒัน�ใหม้รีะบบก�รดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีเ่ขม้แขง็ 

มีแนวท�งใหม่	 ๆ	 ในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ปัญห�	 โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ปัญห� 

ก�รแพร่ระบ�ดของสิ่งเสพติดที่แทรกซึมอยู่ในทุกซอกส่วนของสังคม	 ก�รจัดกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้จึงต้องคำ�นึงถึงก�รสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งคว�มเก่ง	 คว�มดี	 และคว�มสุข	 

รวมทั้งสวัสดิภ�พและคว�มปลอดภัยของผู้เรียน

	 ก�รเสริมสร้�งทักษะชีวิต	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนจึงมีคว�มสำ�คัญและ

คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนที่ครูทุกคนจะต้องคำ�นึงถึง	 และส�ม�รถสอดแทรกบูรณ�ก�รลงใน 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มส�ระก�รเรียน

รู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 ซึ่งในแต่ละม�ตรฐ�นและตัวชี้วัด	 ส�ม�รถบูรณ�ก�รสอด

แทรกกิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะชีวิต	 เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันท�งร่�งก�ยและจิตใจได้ 

เป็นอย่�งดี

	 ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตอย่�งเพียงพอต่อก�รเผชิญปัญห�ย�เสพติด	

โรงเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มแนวท�งต่�ง	ๆ	ดังนี้

 1. ระบบข้อมูล	 สถ�นศึกษ�ควรมีข้อมูลสภ�พปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�

เช่น	 สภ�พก�รใช้ส�รเสพติดของนักเรียน	 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีพฤติกรรม 

ทุกด้�นทั้งด้�นดีและด้�นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับพฤติกรรมย�เสพติด	 ข้อมูล 

ก�รดำ�เนินง�นเพื่อเป็นองค์คว�มรู้สำ�คัญในด้�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 

ในสถ�นศึกษ�
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 2. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	 เน้นกิจกรรมด้�นก�รป้องกัน

และสร้�งภูมิคุ้มกัน	 เช่น	 ก�รให้คว�มรู้	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน	 กำ�หนด 

ในเนื้อห�หลักสูตรก�รเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญห�ย�เสพติด	 กำ�หนดม�ตรก�รเผยแพร่ 

ประช�สัมพันธ์	ป้�ยนิเทศ	ก�รจัดนิทรรศก�รเนื่องในโอก�สสำ�คัญ	ๆ	ก�รจัดเสียงต�มส�ย 

กิจกรรมหน้�เส�ธง	 ก�รบรรย�ยพิเศษ	 ตลอดจนก�รสร้�งเสริมทักษะชีวิต	 เพื่อสร้�ง 

คุณลักษณะหรือคว�มส�ม�รถในเชิงสังคมจิตวิทย�ให้นักเรียนได้ส�ม�รถเผชิญกับ 

สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 3. ระบบให้คำ�ปรึกษ�	 ก�รให้คำ�ปรึกษ�จะช่วยให้นักเรียนแสวงห�แนวท�ง

ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้อย่�งเหม�ะสม	 ทั้งปัญห�ส่วนตัว	 ครอบครัว	 ก�รเรียน	 

เป็นต้น	 โดยใช้ทรัพย�กรบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนช่วยเหลือ	 เช่น	 กลุ่มเพื่อน	 

ครูที่ปรึกษ�	ครูแนะแนว

 4. ระบบเฝ้�ระวัง	 สถ�นศึกษ�ควรสร้�งระบบกลไกเฝ้�ระวังย�เสพติด

ในสถ�นศึกษ�ที่เป็นระบบก�รแจ้งเตือนในเรื่องย�เสพติดให้ผู้เกี่ยวข้องทร�บ	 สำ�รวจ 

สภ�พปัญห�และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับย�เสพติดอยู่เสมอ	 รับแจ้งข่�วส�รเบ�ะแส

จ�กบุคคลภ�ยในสถ�นศึกษ�และชุมชนจัดให้มีช่องท�งก�รแจ้งข่�วส�ร	 เช่น	 โทรศัพท์ 

ส�ยด่วน	ตู้รับแจ้งเบ�ะแส	เป็นต้น

 5. ระบบก�รสนับสนุนจ�กชุมชนและสร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�น	 ก�รสร้�ง

คว�มร่วมมือภ�คีเครือข่�ยในก�รทำ�ง�น	 เป็นก�รช่วยเสริมคว�มเข้มแข็งในก�รทำ�ง�น	

และมีพลังในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น	 เช่น	ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รอบรม

เลี้ยงดูบุตรหล�นให้เหม�ะสมกับวัย	 ให้คว�มรัก	 คว�มอบอุ่น	 สถ�นศึกษ�ควรให้คว�มรู้ 

และสร้�งคว�มร่วมมือช่วยเหลือระหว่�งผู้ปกครองด้วยกัน	 รวมทั้งผู้นำ�ชุมชน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	 ระดมทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องเข้�ม� 

มีส่วนร่วมคิดร่วมวิเคร�ะห์	 ตัดสินใจเลือกแนวท�งในก�รป้องกัน	 ตลอดจนร่วมประเมิน 

ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น

 6. ระบบบริห�รจัดก�ร	 สถ�นศึกษ�ควรกำ�หนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 ซึ่งอ�จ

จะประกอบด้วยผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	ครู	บุคล�กรทุกฝ่�ย	ผู้ปกครอง	นักเรียนและชุมชน

ในรูปของคณะกรรมก�รโดยมีภ�รกิจหลัก	คือ
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	 	 6.1	 จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	 บริห�รทรัพย�กรได้อย่�งคุ้มค่�	 และ 

ลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รดำ�เนินง�น

	 	 6.2	 อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมต้�นย�เสพติด	 และ 

ระดมทรัพย�กรดำ�เนินง�นจ�กหน่วยง�นภ�คีเครือข่�ย	เครือข่�ยก�รทำ�ง�นและชุมชน

	 	 6.3	 พัฒน�บุคล�กรเพื่อปฏิบัติง�นด้�นย�เสพติด	 เช่น	 นักเรียนแกนนำ�	 

ครูแกนนำ�	เป็นต้น

	 	 6.4	 กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�น

	 	 6.5	 รวบรวมและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

	 	 6.6	 วิจัยและพัฒน�ก�รต่อต้�นย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 เพื่อเผยแพร่	 

และศึกษ�พัฒน�ต่อยอด	ก�รพัฒน�รูปแบบก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อก�รสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 

ควรบูรณ�ก�รกับทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

สุขศึกษ�และพลศึกษ�ซึ่งมีส�ระก�รเรียนรู้และม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อก�รสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	 รวมทั้งพัฒน�ระบบง�น 

เพื่อรองรับก�รปฏิบัติง�นสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 ประกอบด้วย 

ระบบข้อมูล	 ระบบป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	 ระบบให้คำ�ปรึกษ�	 ระบบ 

เฝ้�ระวัง	ระบบก�รสนับสนุนจ�กชุมชนและสร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�น	และระบบบริห�ร

จัดก�ร	อันจะช่วยให้นักเรียนพ้นภัยจ�กย�เสพติดได้อย่�งยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต

	 สภ�พสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเป็นอย่�งม�ก	 ทั้ง 

ก�รดำ�เนินชีวิตท่�มกล�งกระแสเทคโนโลยีที่ลำ้�สมัย	 และคว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง 

ต่อก�รศึกษ�ของบุตรหล�น	ตลอดจนก�รเผชิญสิ่งยั่วยุ	หรือตัวแบบที่ไม่เหม�ะสมต่�ง	ๆ	

รอบตัว	 ก่อให้เกิดปัญห�เด็กและเย�วชนที่ทวีคว�มรุนแรงเพิ่มม�กขึ้น	 เช่น	 ก�รปรับตัว	 

ก�รรบัขอ้มลูข�่วส�รทีไ่มเ่หม�ะสม	ปญัห�ย�เสพตดิ	เปน็ตน้	และจ�กก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์

ย�เสพติดช่วงแผนปฏิบัติก�ร	 “พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด”	 เดือนตุล�คม	 2556 

ถึงเดือนมีน�คม	 2557	 พบว่�	 จ�กร�ยง�นในแบบ	 บสต.	 ของข้อมูลผู้เข้�บำ�บัดรักษ�	 

ในช่วง	6	 เดือนนี้	พบว่�	 ร้อยละ	44.7	จะเป็นกลุ่มเย�วชนที่มีอ�ยุระหว่�ง	15	 -	24	ปี 
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มีสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงจ�กช่วงก่อนหน้�นี้	 และกลุ่มอ�ยุที่น้อยกว่�	15	ปี	มีสัดส่วนลดลง 

จ�กรอ้ยละ	1.3	เปน็รอ้ยละ	0.8	ผูเ้ข�้รบัก�รบำ�บดัรกัษ�ในกลุม่อ�ชพีต�่ง	ๆ 	นัน้	อ�ชพีหลกั 

ที่ผู้เข้�รับก�รบำ�บัดรักษ�ยังคงเป็นกลุ่มอ�ชีพรับจ้�ง	 ว่�งง�น	 และเกษตรกรคิดเป็น 

ร้อยละ	 46.6,	 17.1	 และ	 12.2	 ต�มลำ�ดับ	 โดยกลุ่มอ�ชีพรับจ้�งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	 จ�ก 

ร้อยละ	45.4	เป็นร้อยละ	46.6	อ�ชีพว่�งง�นมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	จ�กร้อยละ	16.7	

เป็นร้อยละ	17.1	ส่วนกลุ่มอ�ชีพเกษตรกรมีสัดส่วนลดลง	จ�กร้อยละ	15.5	เป็นร้อยละ	

12.2	 ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษ�	พบว่�มีสัดส่วนลดลง	 จ�กร้อยละ	 7.6	 เป็นร้อยละ	 6.8 

ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีระดับก�รศึกษ�ในชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นถึงร้อยละ	 47.8	 รองลงม�

คือระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษ�ร้อยละ	19.8	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ร้อยละ 

16.2	 ตัวย�ที่นักเรียน/นักศึกษ�นิยมใช้ม�กที่สุดยังคงเป็นย�บ้�	 โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

จ�กร้อยละ	 75.2	 เป็นร้อยละ	 78.8	 รองลงม�คือ	 กัญช�	 มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจ�ก 

ร้อยละ	 11.5	 เป็นร้อยละ	 10.1	 และไอซ์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเช่นกันจ�กร้อยละ	 3.2	 เป็น 

ร้อยละ	 3.4	 ขณะที่เฮโรอีนและฝิ่นมีสัดส่วนไม่ต่�งจ�กช่วงที่ผ่�นม�อยู่ที่ร้อยละ	 0.2 

โดยพบก�รใช้เฮโรอีนในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	เชียงร�ย	ลำ�ป�ง 

นครสวรรค์	 ชัยภูมิ	 ภูเก็ต	 นร�ธิว�ส	 ปัตต�นี	 ยะล�	 สงขล�	 และ	 กทม.	 พบก�รใช้ฝิ่น 

ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษ�ในพื้นทีจังหวัดเชียงร�ย	เชียงใหม่	และแม่ฮองสอน

 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นตระหนกัถงึคว�มจำ�เปน็ในก�รสร�้ง

และพัฒน�ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งเร่งด่วน	จึงได้จัดทำ� 

เอกส�รแนวท�งก�รพฒัน�ทกัษะชวีติเพือ่ก�รสร�้งภมูคิุม้กนัปญัห�ย�เสพตดิโดยบรูณ�ก�ร 

กับก�รเรียนก�รสอนในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�ของชั้นมัธยมศึกษ� 

ปีที่	4	-	6	เพื่อพัฒน�ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีและมีภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	ขอบข่�ย 

เนื้อห�ประกอบด้วย	 คว�มหม�ยของทักษะชีวิต	 องค์ประกอบของทักษะชีวิต	 ก�รสร้�ง 

ทักษะชีวิต	 คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต	 ทักษะชีวิตกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

สุขศึกษ�และพลศึกษ�	แต่ละเนื้อห�มีร�ยละเอียด	ดังนี้

ความหมายของทักษะชีวิต

	 ทักษะชีวิตเป็นคว�มส�ม�รถของบุคคลที่จะจัดก�รกับปัญห�ต่�ง	 ๆ	 รอบตัว 

ในสภ�พสังคมปัจจุบันและเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รปรับตัวในอน�คต
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องค์ประกอบของทักษะชีวิต
	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นไดก้ำ�หนดองคป์ระกอบของทกัษะ
ชีวิตที่จะสร้�งและพัฒน�เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเย�วชนในสภ�พสังคมปัจจุบัน
และเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับอน�คตไว้	4	องค์ประกอบ	ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 ก�รตระหนักรู้และเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น
	 ก�รตระหนักรู้และเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น	 หม�ยถึง	 ก�รรู้คว�มถนัด	 
คว�มส�ม�รถ	 รู้จุดเด่น	 จุดด้อยของตนเอง	 เข้�ใจคว�มแตกต่�งของแต่ละบุคคล	 รู้จัก 
ตนเอง	 ยอมรับ	 เห็นคุณค่�และภ�คภูมิใจในตนเองและผู้อื่น	 มีเป้�หม�ยในชีวิต	 และมี 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งระบุพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ค�ดหวัง	ดังนี้

	 1.	 ค้นพบคว�มถนัด	คว�มส�ม�รถ	และบุคลิกภ�พของตนเอง

	 2.	 ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง

	 3.	 ยอมรับคว�มแตกต่�งระหว่�งตนเองและผู้อื่น

	 4.	 มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก

	 5.	 รักและเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น

	 6.	 มีคว�มภ�คภูมิใจในตนเองและผู้อื่น

	 7.	 มีคว�มเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น

	 8.	 รู้สิทธิของตนเองและเค�รพสิทธิผู้อื่น

	 9.	 มีทักษะชีวิตในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและทิศท�งสู่คว�มสำ�เร็จ

	 10.	 มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 องค์ประกอบที่ 2 ก�รคิดวิเคร�ะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์
	 ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจและแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์	หม�ยถึง	ก�รแยกแยะ
ข้อมูลข่�วส�ร	 ปัญห�และสถ�นก�รณ์รอบตัว	 วิพ�กษ์วิจ�รณ์และประเมินสถ�นก�รณ์ 
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง	 รับรู้ปัญห�	 ส�เหตุของปัญห�	 ห�ท�งเลือก
และตัดสินใจในก�รแก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	อย่�งสร้�งสรรค์	 ซึ่งพฤติกรรมทักษะ
ชีวิตที่ค�ดหวัง	ดังนี้

	 1.	 เลือกผู้รับข้อมูลข่�วส�รอย่�งไตร่ตรองและรู้เท่�ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง	

	 2.	 ตัดสินใจในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ที่เผชิญอย่�งมีเหตุผลและรอบคอบ

	 3.	 แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์วิกฤตได้อย่�งเป็นระบบและสร้�งสรรค์
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	 4.	 มองโลกในแง่ดี

	 5.	 มีทักษะในก�รแสวงห�ข้อมูล	ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์

	 6.	 ประเมินและสร้�งข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง

 องค์ประกอบที่ 3 ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์และคว�มเครียด

	 ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์และคว�มเครียด	หม�ยถึง	คว�มเข้�ใจและรู้เท่�ทันภ�วะ

อ�รมณ์ของบุคคล	 รู้ส�เหตุของคว�มเครียด	 รู้วิธีก�รควบคุมอ�รมณ์และคว�มเครียด	 

รู้วิธีผ่อนคล�ย	 หลีกเลี่ยง	 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอ�รมณ์ไม่พึงประสงค์ 

ไปในท�งที่ดี	ซึ่งระบุพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ค�ดหวัง	ดังนี้

	 1.	 ประเมินและรู้เท่�ทันภ�วะอ�รมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

	 2.	 จัดก�รกับคว�มขัดแย้งต่�ง	ๆ	ได้ด้วยวิธีที่เหม�ะสม

	 3.	 รู้จักคล�ยคว�มเครียดด้วยวิธีก�รที่สร้�งสรรค์

	 4.	 รู้จักสร้�งคว�มสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

 องค์ประกอบที่ 4 ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่น

	 ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่น	 หม�ยถึง	 ก�รเข้�ใจมุมมอง	 อ�รมณ์	 คว�ม

รู้สึกของผู้อื่นใช้ภ�ษ�พูดและภ�ษ�ก�ยเพื่อสื่อส�รคว�มรู้สึกนึกคิดของตนเอง	 รับรู้คว�ม

รู้สึกนึกคิดและคว�มต้องก�รของผู้อื่น	 ว�งตัวได้ถูกต้องเหม�ะสมในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 

ใช้ก�รสื่อส�รที่สร้�งสัมพันธภ�พที่ดี	 สร้�งคว�มร่วมมือและทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้อย่�ง 

มีคว�มสุข	ซึ่งระบุพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ค�ดหวัง	ดังนี้

	 1.	 ยนืยนัคว�มตอ้งก�รของตนเอง	ปฏเิสธและตอ่รองบนพืน้ฐ�นของคว�มถกูตอ้ง

	 2.	 กล้�แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งสร้�งสรรค์

	 3.	 ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นต�มวิถีประช�ธิปไตย

	 4.	 มีจิตอ�ส�ช่วยเหลือผู้อื่น

	 5.	 สร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่นด้วยก�รสื่อส�รเชิงบวก

	 6.	 เค�รพกฎกติก�ของสังคม

	 7.	 ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้อื่นได้

(เอกสารอ้างอิง : สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะชีวิต 

ในระบบการศึกษาชั้นพื้นฐาน
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การสร้างทักษะชีวิต

	 ทักษะชีวิตเป็นคว�มส�ม�รถที่เกิดในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีก�รสำ�คัญ	2	วิธี	คือ

 1. เกดิเองต�มธรรมช�ต ิเปน็ก�รเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จ�กประสบก�รณข์องตนเอง	

และมีก�รเปลี่ยนแปลงที่ดี	 แต่ก�รเรียนรู้ต�มธรรมช�ติจะไม่มีทิศท�งและเวล�ที่แน่นอน	

บ�งครั้งกว่�จะเรียนรู้ก็อ�จจะส�ยเกินไป

 2. ก�รสร้�งและพัฒน�โดยกระบวนก�รเรียนก�รสอน	 เป็นก�รเรียนรู้

ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม	 ผ่�นกิจกรรมรูปแบบต�่ง	 ๆ	 ได้ลงมือปฏิบัติจริง	 ได้ร่วม

อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็น	 ได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดและประสบก�รณ์ซึ่งกันและกัน	 สะท้อน 

คว�มรู้สึกนึกคิด	 มุมมอง	 เชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเองเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่และ 

ปรับใช้กับชีวิต

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

	 เปน็คว�มส�ม�รถในก�รนำ�กระบวนก�รต�่ง	ๆ 	ไปใชใ้นก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนั 

จ�กก�รเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	ก�รเรยีนรูอ้ย�่งตอ่เนือ่ง	ก�รทำ�ง�นและก�รอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

ด้วยก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	ก�รจัดก�รปัญห�และคว�มขัดแย้งต่�ง	ๆ 

อย่�งเหม�ะสม	 ก�รปรับตัวให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภ�พแวดล้อม	 

และก�รรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

	 ทักษะชีวิตเฉพ�ะส�ม�รถพัฒน�ได้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	

กระบวนก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์และก�รเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

และสร้�งคว�มรู้ด้วยตนเองร่วมกับกลุ่ม	 ได้เรียนรู้จ�กเหตุก�รณ์	 สถ�นก�รณ์จริงในชีวิต	

จ�กสือ่และแหลง่เรยีนรูท้ีม่คีว�มหม�ยกบัชวีติของตนเองเชือ่มโยงชวีติและก�รดำ�เนนิชวีติ

ของผู้เรียนในปัจจุบันและอน�คต

ทักษะชีวิตกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	มีส�ระก�รเรียนรู้	5	ส�ระ	ดังนี้
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 ส�ระที่ 1 ก�รเจริญเติบโตและพัฒน�ก�รของมนุษย์

	 ม�ตรฐ�น	พ	1.1	เข�้ใจในธรรมช�ตขิองก�รเจรญิเตบิโตและพฒัน�ก�รของมนษุย์

 ส�ระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

	 ม�ตรฐ�น	พ	2.1	เข้�ใจและเห็นคุณค่�ตนเอง	ครอบครัว	เพศศึกษ�	และทักษะ

ในก�รดำ�เนินชีวิต

 ส�ระที่ 3 ก�รเคลื่อนไหว ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รเล่นเกม กีฬ�ไทย และกีฬ�

ส�กล

	 ม�ตรฐ�น	พ	3.1	เข้�ใจ	มีทักษะในก�รเคลื่อนไหว	กิจกรรมท�งก�ย	ก�รเล่นเกม

และกีฬ�

	 ม�ตรฐ�น	 พ	 3.2	 รักก�รออกกำ�ลังก�ย	 ก�รเล่นเกม	 ก�รเล่นกีฬ�	 ปฏิบัติ 

เป็นประจำ�อย่�งสมำ่�เสมอ	 มีวินัย	 เค�รพสิทธิ	 กฎ	 กติก�	 มีนำ้�ใจนักกีฬ�	 มีจิตวิญญ�ณ 

ในก�รแข่งขัน	และชื่นชมในสุนทรียภ�พของกีฬ�

 ส�ระที่ 4 ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ สมรรถภ�พ ก�รป้องกันโรค

 ม�ตรฐ�น	พ	4.1	เห็นคุณค่�และมีทักษะในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ก�รดำ�รงสุขภ�พ 

ก�รป้องกันโรค	และก�รสร้�งเสริมสมรรถภ�พเพื่อสุขภ�พ

 ส�ระที่ 5 คว�มปลอดภัยในชีวิต

	 ม�ตรฐ�น	พ	 5.1	 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง	 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภ�พ	

อุบัติเหตุ	ก�รใช้ย�	ส�รเสพติด	และคว�มรุนแรง

	 เมื่อศึกษ�ในเอกส�รตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 จะพบว่�	 ตัวชี้วัด 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	-	6	มีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อก�รสร้�ง 

ภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	ดังนั้น	ทักษะชีวิตกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� 

จึงเป็นก�รศึกษ�ด้�นสุขภ�พที่มีเป้�หม�ยเพื่อดำ�รงสุขภ�พ	 ก�รเสริมสร้�งสุขภ�พ	 และ 

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของบุคลให้ส�ม�รถที่จะจัดก�รกับปัญห�ต่�ง	ๆ 	รอบตัวในสภ�พสังคม 

ปัจจุบันและเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รปรับตัวในอน�คตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

เป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติดที่ดีมีคุณภ�พอีกท�งหนึ่ง
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ตอนที่ 2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 ในตอนนี้จะเป็นก�รวิเคร�ะห์ตัวชี้วัดของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และ

พลศึกษ�	 ที่ส�ม�รถพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติด	 โดยพิจ�รณ�

เป็นร�ยตัวชี้วัดทั้ง	5	ส�ระ	ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทักษะชีวิตตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	

ถึงชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	ทั้ง	4	องค์ประกอบของทักษะชีวิตในระบบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รมีภูมิคุ้มกันปัญห�ย�เสพติดได้	 โดยแสดงเป็นต�ร�งวิเคร�ะห์คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งตัวชี้วัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�กับพฤติกรรมทักษะ

ชีวิตที่วิเคร�ะห์ไว้	 แล้วจัดทำ�แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภ�พ

ต�มตัวชี้วัดของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 รวมทั้งก�รมีทักษะชีวิต 

ต�มที่วิเคร�ะห์ไว้ควบคู่ไปด้วย	โดยจะผนวกไว้ในระหว่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และ/

หรือใช้เทคนิคคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิตต�มคว�มเหม�ะสม	ดังนี้
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ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากับพฤติกรรมทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

 ส�ระที่ ม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตที่ค�ดหวัง

ส�ระที่ 1 

ก�รเจริญเติบโตและ

พัฒน�ก�รของมนุษย์

ส�ระที่ 2 

ชีวิตและครอบครัว

ส�ระที่ 4 

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

และสมรรถภ�พและ

ก�รป้องกันโรค

ส�ระที่ 5 

คว�มปลอดภัยในชีวิต

พ	1.1	ม.4	-	6/2	ว�งแผนดูแล

สุขภ�พต�มภ�วะก�รเจริญ

เติบโตและพัฒน�ก�รของ

ตนเองและบุคคลในครอบครัว

พ	2.1	ม.4	-	6/3	เลือกใช้ทักษะ

ที่เหม�ะสมในก�รป้องกัน

และลดคว�มขัดแย้งและแก้ไข

ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัว

พ	2.1	ม.4	-	6/4	วิเคร�ะห์

ส�เหตุและผลของคว�มขัดแย้ง

ที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งนักเรียน

หรือเย�วชนในชุมชนและ

เสนอแนวท�งแก้ไขปัญห�

พ	4.1	ม.4	-	6/6	มีส่วนร่วมใน

ก�รส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พ

ของบุคคลในชุมชน

พ	5.1	ม.4	-	6/1	มีส่วนร่วมใน

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงต่อ

องค์ประกอบที่ 1

ก�รตระหนักรู้	และเห็นคุณค่�

ในตนเองและผู้อื่น

ข้อ 5	รักและเห็นคุณค่�

ในตนเองและผู้อื่น

องค์ประกอบที่ 3 

ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์และ

คว�มเครียด

ข้อ 2	จัดก�รคว�มขัดแย้ง

ต่�ง	ๆ		ได้ด้วยวิธีที่เหม�ะสม

องค์ประกอบที่ 3

ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์

และคว�มเครียด

ข้อ 2	จัดก�รคว�มขัดแย้ง

ต่�ง	ๆ		ได้ด้วยวิธีที่เหม�ะสม

องค์ประกอบที่ 4 

ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี

กับผู้อื่น	

ข้อ 4	มีจิตอ�ส�ช่วยเหลือผู้อื่น

องค์ประกอบที่ 4 

ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี

กับผู้อื่น
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ก�รใช้ย�	ก�รใช้ส�รเสพติด	
และคว�มรุนแรง	เพื่อสุขภ�พ
ของตนเอง	ครอบครัว
และสังคม
พ	5.1	ม.4	-	6/2	วิเคร�ะห์
ผลกระทบที่เกิดจ�กก�ร
ครอบครอง	ก�รใช้	และ
ก�รจำ�หน่�ยส�รเสพติด

พ.5.1	ม.4	-	6/3		วิเคร�ะห์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พ
หรือคว�มรุนแรงของคนไทย	
และเสนอแนวท�งป้องกัน

พ	5.1	ม.4	-	6/4	ว�งแผน
กำ�หนดแนวท�งลดอุบัติเหตุ
และสร้�งเสริมคว�มปลอดภัย
ในชุมชน
พ5.1	ม.4	-	6/5	มีส่วนร่วม
ในก�รสร้�งเสริมคว�มปลอดภัย
ในชุมชน
พ	5.1	ม.4	-	6/6		ใช้ทักษะ
ก�รตัดสินใจ	แก้ปัญห�
ในสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภ�พ	
และคว�มรุนแรง

ข้อ 3 ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	
ต�มวิถีประช�ธิปไตย

องค์ประกอบที่ 2 
ก�รคิด	วิเคร�ะห์	ตัดสินใจ
และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์
ข้อ 1	เลือกรับข้อมูลข่�วส�ร	
อย่�งไตร่ตรองและรู้เท่�ทัน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ 2 
ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจ
และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์
ข้อ 2	ตัดสินใจในสถ�นก�รณ์
ต่�ง	ๆ	ที่เผชิญอย่�งมีเหตุผล
และรอบคอบ
องค์ประกอบที่ 1
ก�รตระหนักรู้	และเห็นคุณค่�
ในตนเอง	และผู้อื่น
ข้อ 10	มีคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 2
ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจ
และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์
ข้อ 3	แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์
วิกฤตได้อย่�งเป็นระบบและ
สร้�งสรรค์

 ส�ระที่ ม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด พฤติกรรมทักษะชีวิตที่ค�ดหวัง

ส�ระที่ 5 
คว�มปลอดภัยในชีวิต
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โครงสร้าง
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 ลำ�ดับที่ ชื่อกิจกรรม เวล�ที่ใช้จัดกิจกรรม

   (ชั่วโมง)

	 1.	 เชื่อมั่นในตนเอง	 2

	 2.	 รู้เท่�ทันป้องกันได้	 1

	 3.	 คว�มขัดแย้งใครแก้ได้	 1

	 4.	 สุขภ�พดีถ้วนหน้�	 1

	 5.	 รับผิดชอบร่วมกันสร้�งสรรค์สังคม	 1

	 6.	 ตัดสินใจเพื่อชีวิต	 2

	 7.	 คว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	 1

	 8.	 สร้�งเสริมคว�มปลอดภัย	 1

	 9.	 ยุติคว�มรุนแรง	 2
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ชื่อกิจกรรม เชื่อมั่นในตนเอง เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

	 พ	1.1	ม.4	-	6/2	ว�งแผนดูแลสุขภ�พต�มภ�วะก�รเจริญเติบโตและพัฒน�ก�ร

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	1	ก�รตระหนักรู้และเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น

	 ข้อ	5	รักและเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 ตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(1) 

	 2	 ตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(2) 

	 3.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

	 1.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทน�ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นร่�งก�ย	จิตใจ	อ�รมณ์	

สังคม	สติปัญญ�ของวัยรุ่น

	 2.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น	 8	 กลุ่ม	 กลุ่มละเท่�	 ๆ	 กัน	 ศึกษ�กรณีตัวอย่�ง	 

วิเคร�ะห์แล้วตอบคำ�ถ�มใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(1)	โดย

	 	 2.1	 กลุ่ม	1	และกลุ่ม	3	กรณีศึกษ�เรื่องฝรั่งผ่�ซิลิโคนดับ

	 	 2.2	 กลุ่ม	 2	 และกลุ่ม	 4	 กรณีศึกษ�เรื่องอุท�หรณ์	 อย�กสวยแบ๊วด้วย	 

“บิ๊กอ�ยส์”	ทำ�ส�ว	26	ปี	ต�บอดเหตุใส่ข้�มวันข้�มคืน	
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	 	 2.3	 กลุ่ม	5	และกลุ่ม	7	กรณีศึกษ�เรื่อง	เปิดใจ	นักร้องส�วเก�หลีเสพติด

ศัลยกรรมจนหน้�เละ

	 	 2.4	 กลุ่ม	6	และกลุ่ม	8	กรณีศึกษ�เรื่อง	ส�ว	ม.5	ดัดฟัน	ติดเชื้อต�ย

	 3.	 นักเรียนตัวแทนกลุ่ม	นำ�เสนอหน้�ชั้นเรียน	กลุ่มอื่น	 ๆ	ช่วยกันแสดงคว�ม 

คิดเห็นเพิ่มเติม

	 4.	 ร่วมกันสรุปว่�ทุกคนต่�งก็มีคุณค่�ในตนเองที่ไม่จำ�เป็นต้องเหมือนกัน	 

ดังนั้น	จึงไม่ควรปรับเปลี่ยนอวัยวะต่�ง	ๆ	ของร่�งก�ยให้เหมือนกัน

	 5.	 ใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นกัเรยีนมคีว�มคดิเหน็อย�่งไรกบัขอ้สรปุทีว่�่ทกุคนต�่งกม็คีณุค�่ในตนเอง

	 	 C	 นักเรียนควรแสดงพฤติกรรมอย่�งไรที่แสดงว่�เห็นคุณค่�ของตนเอง 

	 	 	 และผู้อื่น

	 	 A	 นักเรียนคิดว่�ต่อไปนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมอย่�งไรที่แสดงให้เห็นว่� 

	 	 	 นักเรียนรักและเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น	

 ชั่วโมงที่ 2

	 1.	 ทบทวนต�มที่สรุปไว้ในชั่วโมงที่	1

	 2.	 นกัเรยีนแตล่ะคนว�งแผนพฒัน�ตนเอง	และบคุคลในครอบครวับนัทกึลงใน

ใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(2)

	 3.	 สุ่มนักเรียน	3	-	5	คน	นำ�เสนอแผนพัฒน�ตนเองและบุคคลในครอบครัว

	 4.	 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับสุขภ�พแต่ละด้�น	 ปัญห�สุขภ�พ 

แต่ละด้�น	 รวมทั้งวิธีก�รพัฒน�ที่เหม�ะสม	 โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย	 ภ�วะเศรษฐกิจ

ของตนเอง	คว�มรู้สึกของผู้อื่น	เป็นต้น

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 กรณีตัวอย่�ง

	 2.	 ใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(1)	

	 3.	 ใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(2)
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การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด	

  วิธีก�รวัด  

	 	 ตรวจคำ�ตอบใบกิจกรรมเชื่อมั่นในตนเอง	(2)

  เครื่องมือวัด 

	 	 ประเด็นในก�รพิจ�รณ�	3	ประเด็น	ดังนี้

	 	 1.	วธิกี�รพฒัน�ตนเองและบคุคลในครอบครวัสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งพฒัน�

	 	 2.	วิธีก�รพัฒน�ตนเองและบุคคลในครอบครัวถูกต้องเหม�ะสม

	 	 3.	วิธีก�รพัฒน�ตนเองและบุคคลในครอบครัวมีคว�มเป็นไปได้

	 	 คำ�ตอบครบ	3	ประเด็น	 ได้ระดับ	ดี

	 	 คำ�ตอบมี	2	ประเด็น	 ได้ระดับ	พอใช้

	 	 คำ�ตอบมี	1	ประเด็น	 ได้ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รประเมินผล

	 	 คำ�ตอบได้ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไป	ถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�จ�กคำ�ตอบของคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 คำ�ตอบของคำ�ถ�มก�รนำ�ไปใช้	(A)	

	 	 มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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คำ�ชี้แจง	สม�ชิกกลุ่มศึกษ�กรณีตัวอย่�งแล้ว	 ร่วมกันวิเคร�ะห์	 อภิปร�ย	 ตอบคำ�ถ�ม	

	 ดังนี้

1.	 ปัญห�นี้เกิดเพร�ะ...................................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................................

2.	 ถ้�เป็นตัวนักเรียนเองจะทำ�อย่�งนั้นหรือไม่	เพร�ะอะไร.................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................................

3.	 ถ้�จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญห�นี้ควรทำ�อย่�งไร........................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................................................................

	 ............................................................................................................................................................................................

ใบกิจกรรม

เชื่อมั่นในตนเอง(1)

กรณีตัวอย่�งเรื่อง...............................................................

กลุ่มที.่.................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………...
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ใบกิจกรรม

เชื่อมั่นในตนเอง(2)

เรื่อง ก�รว�งแผนพัฒน�ตนเองและบุคคลในครอบครัว

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	ให้นักเรียนตอบคำ�ถ�ม	ดังนี้

 สุขภ�พด้�นต่�ง ๆ ของตนเอง สิ่งที่ต้องก�รพัฒน� วิธีก�รพัฒน�ที่เหม�ะสม

1.	ร่�งก�ย

2.	จิตใจ

3.	สังคม

สุขภ�พด้�นต่�ง ๆ ของบุคคล

ในครอบครัวเพียง 1 คน คือ  

1.	ร่�งก�ย	

2.	จิตใจ

3.	สังคม



18 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 ส�วองักฤษชอ็คดบัค�เตยีงขณะ

ผ่�ซลิิโคนที่กน้กบ	โดยเมือ่เวล�	23.00	น.	 

วันที่	 23	 ต.ค.	 พ.ต.ท.เฉลียง	 อินทิพย์ 

พงส.ผนก.สน.พหลโยธิน	 รับแจ้งเหตุ 

มีช�วต่�งช�ติเสียชีวิตภ�ยในเอสพีคลินิก 

เลขที่ 	 1519/69-70	 ถนนล�ดพร้�ว 

ซอย	41/1	แขวงส�มเสนนอก	เขตห้วยขว�ง	ไปตรวจสอบพร้อม	พล.ต.ต.อิทธิพล	พิริยะภิญโญ 

รอง	ผบช.น.	ฝ่�ยสืบสวน	สน.พหลโยธิน	แพทย์นิติเวชฯ	รพ.ตร.	และเจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัคร 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง	ที่เกิดเหตุเปิดเป็นคลินิกเสริมคว�มง�มต่�ง	ๆ	อ�ทิ	รับดูดไขมัน	เลเซอร์ 

และเสริมทรวงอก	 ติดป้�ย	 เอสพี	 คลินิกเวชกรรม	 เฉพ�ะท�งศัลยกรรม	 ใบอนุญ�ต 

เลขที่	10102000447	บริเวณชั้นล่�งบนเตียงผู้ป่วย	พบศพ	น.ส.จอย	อีโนอ�ห์	วิลเลี่ยม 

อ�ยุ	 24	 ปี	 ช�วอังกฤษผิวสี	 สภ�พนอนหง�ยเปลือยก�ย	 มีผ้�ปิดไว้	 สวมหมวกคลุมผม 

บริเวณก้นกบด้�นหลังมีรอยแผลเย็บย�วประม�ณ	 3	 นิ้ว	 ก่อนนำ�ศพส่งนิติเวชฯ	 รพ.ตร. 

ชันสูตรห�ส�เหตุก�รเสียชีวิตที่แท้จริง	ขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุพบ	นพ.สมภพ	แสนศิริ 

อ�ยุ	 51	 ปี	 แพทย์ผู้ผ่�ตัดศัลยกรรมผู้ต�ย	 จึงเชิญเข้�ให้ป�กคำ�กับพนักง�นสอบสวน 

พล.ต.ต.อิทธิพลเปิดเผยว่�	 เบื้องต้น	 นพ.สมภพให้ก�รว่�	 ผู้ต�ยเป็นคนไข้ที่เคยม�รับ 

บริก�รศัลยกรรมคว�มง�มของคลินิก	 แต่ครั้งนี้ม�แก้ไขศัลยกรรมในตำ�แหน่งเก�่เพิ่มเติม 

แต่เกิดเสียชีวิตระหว่�งแพทย์ให้ย�สลบผ่�นส�ยนำ้�เกลือ	 จะสอบป�กคำ�ผู้เกี่ยวข้อง 

แพทย์ผู้ผ่�ตัด	ผู้ช่วยแพทย์	และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้�ให้ป�กคำ�อย่�งละเอียด	พร้อมตรวจสอบ 

ในคลินิกว่�	 มีอุปกรณ์ก�รช่วยชีวิตถูกต้องครบถ้วนต�มระเบียบสถ�นพย�บ�ลหรือไม่ 

นอกจ�กนี้จะประส�นไปยังสถ�นทูตอังกฤษประจำ�ประเทศไทยเพื่อติดต่อญ�ติผู้เสียชีวิต 

โดยเบือ้งตน้เข�้ข�่ยคว�มผดิ	“กระทำ�ก�รประม�ทเปน็เหตใุหผู้อ้ืน่ถงึแกค่ว�มต�ย”อธบิด	ี 

สบส.ระบุ	ตรวจสอบพบคลินิกมรณะเปิดให้บริก�รเกินเวล�	และไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

สถ�นพย�บ�ลที่กำ�หนด	มีโทษทั้งจำ�ทั้งปรับ	เบื้องต้นสั่งปิด	60	วัน	เป็นด�บแรก

ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
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อุท�หรณ์ส�ววัย 26 ปี สังเวยต�บอดให้บิ๊กอ�ยส์ หลังพบ

ชอบใสข่�้มวนัข�้มคนื สดุท�้ยต�อกัเสบตดิเชือ้ ด�้นหมอต� 

เผยยังไม่พ้นวิกฤตเร่งฆ่�เชื้อก่อนล�มทะลุลูกต�จนต้อง 

ควักดวงต�ออกและติดเชื้อในกระแสเลือด จนถึงแก่ชีวิตได้
 นพ.	ฐ�ปนวงศ์	ตั้งอุไรวรรณ	จักษุแพทย์โรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้�	จ.นนทบุรี	กล่�วว่�
เมื่อวันที่	31	ก.ค.	ที่ผ่�นม�มีคนไข้หญิง	อ�ยุ	26	ปี	เข้�ม�รับก�รรักษ�ที่		รพ.	พระนั่งเกล้� 
ด้วยอ�ก�รปวดต�อย่�งรุนแรงจนต้องหลับต�ตลอดเวล�	เนื่องจ�กก�รใส่บิ๊กอ�ยส์แฟชั่น 
ทั้งนี้	 จ�กก�รตรวจสอบอ�ก�รพบว่�	ต�ขว�มีลักษณะบวมชำ้�และแดงกลำ่�	มีขี้ต�สีเขียว 
ปนข�วออกม�ตลอด	 โดยเยื่อบุต�ข�วมีอ�ก�รบวมกระจกต�ดำ�มีรอยแผลเป็นจุดสีข�ว
ประม�ณ	5	มิลลิเมตร	ตรงกล�งต�ดำ�พอดี	แม้จะยังเห็นแก้วต�ดำ�บ�งส่วนแต่ก็มีลักษณะ
ขุ่นทั้งยังมองเห็นช่องหน้�ม่�นต�มีหนองอยู่ประม�ณ	1	ใน	5	ของต�ดำ�นอนก้นอยู่
	 “ชัดเจนว่�อ�ก�รเหล่�นี้คือก�รเกิดแผลที่กระจกต�ดำ�และช่องม่�นต�ร่วมกับ 
ก�รอักเสบของลูกต�	 โดยจ�กก�รวินิจฉัยเบื้องต้นร้อยละ	 90	 น่�จะเป็นก�รติดเชื้อ 
ซูโดโมแนสออโรจิโนซ�	 ซึ่งเป็นเชื้อที่ดื้อต่อย�ง่�ยและเป็นเชื้อที่ส�ม�รถอยู่ในทุกส่วน 
ของร่�งก�ย	 มักพบต�มที่ชื้นโคลนตมส�ม�รถอยู่ในร่�งก�ยของมนุษย์ได้ที่อุณหภูมิ	 37 
องศ�เซลเซียส	โดยเชื้อดังกล่�วจะชอบอยู่ในขี้มูก	ขี้ต�	ขี้หู	รักแร้	และข�หนีบ	ซึ่งพร้อม
โจมตีร่�งก�ยถ้�มีแผลและยิ่งเป็นเนื้อเยื่ออ่อนแก้วต�ดำ�ก็จะยิ่งเข้�ได้ง่�ย	 ทั้งนี้	 ในกรณี 
ที่เกิดขึ้นนั้น	เริ่มจ�กพบขน�ดแผลเพียงปล�ยเข็มแต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้เพียง	24	ชั่วโมง	เชื้อ 
ก็ส�ม�รถกินทะลุเข้�ไปในดวงต�ถึง	5	มิลลิเมตรแล้ว	อย่�งไรก็ต�ม	ต้องรอผลก�รเพ�ะเชื้อ 
อีกครั้งว่�จะใช่เชื้อดังกล่�วจริงหรือไม่”	จักษุแพทย์	รพ.	พระนั่งเกล้�กล่�ว	
 นพ.	ฐ�ปนวงศ์	กล่�วว่�	ต�มหลักก�รถือว่�ขณะนี้ดวงต�ด้�นขว�ของคนไข้บอดแล้ว
แต่ต้องรีบฆ่�เชื้อให้เร็วที่สุด	 เพื่อรักษ�ลูกต�ไม่ให้ต้องควักออก	 โดยก�รรักษ�ต้องให้ 
ย�ปฏิชีวนะร่วมกับฉีดย�เข้�เส้นเพื่อป้องกันลูกต�เน่�และทำ�ก�รหยอดย�ทุก	 1	 ชั่วโมง	
รวมถึงฉีดย�แก้อักเสบใต้เยื่อบุต�ข�วซึ่งฉีดไปแล้วคนไข้มีอ�ก�รปวดระบม	 ทั้งนี้	 คิดว่� 
ย�น่�จะจัดก�รเชื้ออยู่เพร�ะได้ให้ย�แรงที่สุด	 มิเช่นนั้นถ้�เชื้อรุนแรงม�กและดื้อย�อ�จ 
กินทะลุเข้�ไปในดวงต�ได้	รวมถึงอ�จเข้�สู่กระแสเลือดจนทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต	

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 สิงหาคม 2557 13:43 น.
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	 นั บ เ ป็ น อุ ท � ห ร ณ์ ส อ น ใ จ 

ใครหล�ยคนที่ชื่นชอบก�รทำ�ศัลยกรรม 

ได้ม�กทีเดียว	 สำ�หรับก�รเผยโฉมของ 

นักร้องส�ว	 “ฮัน	 มี	 อ๊ก”	 วัย	 47	 ผู้มี 

หน้�ต�ประหล�ดหลังจ�กทำ�ศัลยกรรม 

ม�นับครั้งไม่ถ้วนด้วยฝีมือของตนเอง!

		 ฮัน	 มี	 อ๊ก	 เคยปร�กฏตัวอย่�งโด่งดัง 

เมื่อปี	 2004	 ในสภ�พของส�วตกง�น,	 

น�่หดหูแ่ละมศีรีษะทีใ่หญก่ว�่คนธรรมด� 

ถึง	 3	 เท่�เนื่องจ�กนำ้�มันที่เธอใช้ในก�รทำ�ศัลยกรรมจับตัวเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง 

นักร้องส�วคนนี้ครั้งหนึ่งเธอเคยต้องเข้�รับบำ�บัดอ�ก�รเสพติดศัลยกรรมเนื่องจ�ก 

คว�มคลั่งไคล้ในก�รเสริมคว�มง�มพล�สติกของเธอเข้�ขั้นรุนแรงด้วยก�รฉีดนำ้�มัน 

ทำ�อ�ห�รและพ�ร�ฟินเข้�ที่ใบหน้�ของเธอเอง	 หลังจ�กแพทย์ปฏิเสธที่จะทำ�ศัลยกรรม

ให้เธออีกต่อไป

	 หลงัจ�กทีใ่บหน�้ของเธอเริม่แปรเปลีย่นไมเ่ปน็รปูเปน็ร�่ง	ทมีง�นของสถ�น	ีSBS	

ของเก�หลีก็ได้พบตัวเธอในเดือน	พ.ย.	 ปี	 2004	ซึ่งในเวล�นั้นเธอกำ�ลังทุกข์ทรม�นจ�ก 

ก�รทำ�ศัลยกรรมอย่�งม�ก	 คว�มส�ม�รถท�งก�รมองเห็นลดลง	 มีอ�ก�รเจ็บที่หู 

และใบหน้�ของเธอเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมและทำ�ให้ขย�ยใหญ่ม�กขึ้นจนไม่ส�ม�รถ 

หันศีรษะและปิดป�กตัวเองได้เลย	 เธอหลบหน้�ทุกคนในครอบครัวและหันม�ใช้ชีวิต 

แบบสันโดษม�กขึ้น	 อ�ศัยอยู่ในบ้�นที่เล็กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงส�ยต�

หว�ดกลัวที่เธอจะได้รับจ�กทุกคน	“ฉันเกลียดการดูกระจก ฉันเกลียดหน้าตัวเอง ฉันรู้สึก

ทรมาน”	เธอกล�ยเป็นคนถังแตกและรอรับคว�มช่วยเหลือจ�กท�งรัฐบ�ลเท่�นั้น

http://dara.hunsa.com/
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	 นร.หญิง	 ม.5	 ขอนแก่นฮิตต�มเพื่อน 

ขอเงินแม่	 2	 พัน	 เข้�คลินิกเสริมคว�มง�ม 

ใส่ เหล็ กดั ดฟันแฟชั่ นกลับม�ปวดฟัน 

จนเหงือกบวม	ทนได้	10	วัน	โอดโอยจนต้อง 

ส่งโรงพย�บ�ล	 แพทย์ตรวจพบเป็นโรคหัวใจ- 

ไทรอยดต์ดิเชือ้ใหย้�กลบับ�้น	ตกดกึปวดฟนั 

แน่นหน้�อกส่งโรงพย�บ�ล	 3	 วันเสียชีวิต 

แพทย์เตือนใส่เหล็กดัดแฟชั่นอันตร�ยถึงชีวิต	 ด้�นอ�จ�รย์ระบุนักเรียนสุดฮิตทำ�เป็น 

แฟชั่น	ออกคำ�สั่งห้�มทำ�โดยเด็ดข�ดแล้ว

	 เหตุเด็กนักเรียนใส่เหล็กดัดฟันแฟชั่นจ�กสถ�นเสริมคว�มง�มจนทำ�ให้ติดเชื้อ

เสียชีวิตร�ยนี้	 ผู้สื่อข่�วได้รับก�รเปิดเผยว่�มีหญิงส�ววัยรุ่นเสียชีวิตตั้งศพบำ�เพ็ญกุศล 

ทีว่ดัป�่รตันมงคล	บ�้นดอนหญ�้น�ง	ต.ศลิ�	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	จงึไปสอบถ�มขอ้เทจ็จรงิ 

พบว่�ศ�ล�พักศพมีญ�ติ	ครู	อ�จ�รย์	 เพื่อนนักเรียนของผู้เสียชีวิตกว่�	100	คน	ม�ช่วย 

ง�นศพกันอย่�งเศร้�สลด

	 สอบถ�มทร�บว่�ผู้เสียชีวิต	คือ	น.ส.จุฑ�ม�ศ	หรือน้องด�	ไชยสงค์	อ�ยุ	17	ปี 

นักเรียนชั้น	 ม.5	 โรงเรียนข�มแก่นนคร	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 เสียชีวิตกล�งดึกวันที่	 23	

สิงห�คมที่ผ่�นม�	ด้วยอ�ก�รไทรอยด์ติดเชื้ออย่�งรุนแรงและโรคหัวใจ

		 น�งเนียรนภ�	ไชยสงค์	แม่ผู้ต�ยเล่�ว่�	เมื่อวันที่	10	สิงห�คมที่ผ่�นม�	ลูกส�ว 

ม�ขอเงิน	 2,000	 บ�ท	 บอกว่�จะไปใส่เหล็กดัดแฟชั่นต�มเพื่อนก็ได้เตือนไปว่� 

ไม่เหม�ะสม	 ไม่สวยง�มและไม่มีประโยชน์	 ห�กจะทำ�ก็ให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อจัดฟัน 

หรือทำ�ต�มหลักวิธีท�งก�รแพทย์อย่�งถูกต้องจะดีกว่�ไปใส่เป็นแฟชั่น	 หลังจ�กนั้น 

ก็ให้เงินไป	2,000	บ�ท	ต�มที่ขอม�	ทร�บภ�ยหลังว่�เมื่อได้เงินแล้วก็ชวนเพื่อนในโรงเรียน 

ขบัรถไปใสเ่หลก็ดดัฟนัปลอมแบบแฟชัน่ทีค่ลนิกิเสรมิคว�มง�มแหง่หนึง่ในตวัเมอืงขอนแกน่ 

แต่ไม่ทร�บว่�ร้�นใด”	 เพิ่งรู้ว่�ลูกส�วเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษและโรคหัวใจ	 แต่แพทย์ 

ยงัไมร่ะบแุนช่ดัว่�ไทรอยดเ์ปน็พษิและตดิเชือ้รนุแรงนัน้เปน็เชือ้อะไร	สว่นตวัคดิว่�ส�เหตุ



22 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น่�จะม�จ�กก�รที่ลูกส�วไปใส่เหล็กดัดฟันแฟชั่นจนทำ�ให้เหงือกบวมและอ�จจะเกิด 

ก�รติดเชื้อขึ้น	 เนื่องจ�กคลินิกเสริมคว�มง�มที่ลูกส�วไปทำ�เป็นคลินิกเสริมสวยธรรมด�

ไม่ใช่ทำ�กับแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญจึงทำ�ให้เหล็กที่ลูกส�วใส่นั้นไม่สะอ�ดและเกิดก�รติดเชื้อ 

ขึ้นม�ได้”	 น�งเนียรนภ�กล่�ว	 ด้�นเพื่อนของ	 น.ส.จุฑ�ม�ศ	 ที่ใส่เหล็กดัดฟันลักษณะ

เดียวกันร�ยหนึ่งกล่�วว่�	 ขณะนี้เพื่อนในโรงเรียนฮิตใส่เหล็กดัดฟันกันม�ก	 เพร�ะใส่

แล้วทำ�ให้ดูสวยง�มถึงแม้ว่�เมื่อใส่เหล็กดัดฟันจะทำ�ให้ระค�ยเคือง	และบ�งครั้งเกิดแผล 

ในป�กแต่ก็ไม่กลัว	ทุกคนก็ยังชอบและใส่เหล็กดัดฟันแฟชั่นเหมือนเดิม	ขณะที่	น�ยผดุง	

วิช�เดช	 อ�จ�รย์ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน	 โรงเรียนข�มแก่นนคร	 กล่�วว่�	 หลังจ�กที่พบว่�	

น.ส.จุฑ�ม�ศ	 ลูกศิษย์เสียชีวิตจ�กไทรอยด์เป็นพิษจ�กก�รติดเชื้อรุนแรงซึ่งค�ดว่�น่�จะ

ม�จ�กก�รใส่เหล็กดัดฟัน	ท�งโรงเรียนได้สำ�รวจเด็กนักเรียนในโรงเรียน	พบว่�	มีจำ�นวน

ไม่น้อยฮิตใส่เหล็กดัดฟันแฟชั่นของปลอมกัน	 จึงเกรงว่�เหล็กดัดฟันแฟชั่นของปลอมนี้ 

อ�จจะทำ�ให้เป็นอันตร�ยแก่เด็กนักเรียนได	้ โรงเรียนจึงสั่งห้�มนักเรียนใส่เหล็กดัดฟันแฟชั่น

อนุโลมให้ใส่เฉพ�ะที่ไปจัดฟันกับแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเท่�นั้น

	 ด้�น	 รศ.ดร.รัตน�	 ทองคำ�	 รองคณบดี	 คณะทันตแพทยศ�สตร์	 ม.ขอนแก่น	 

กล่�วว่�ก�รใส่เหล็กดัดฟันไม่ใช่จะทำ�ได้ง่�ย	ๆ	ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญทำ�และเหล็กที่ใส่

จะต้องเป็นเหล็กสเตนเลสสตีล	หรือเหล็กที่ใส่แล้วไม่ได้รับอันตร�ย	อีกทั้งก�รจัดฟันหรือ 

ใส่เหล็กดัดฟันนั้นใช่ว่�จะใส่ได้ทันที	 แพทย์ต้องตรวจสุขภ�พของผู้จัดฟันหรือทำ�ก�ร 

ตรวจฟันให้ละเอียดก่อนว่�ฟันสะอ�ดแล้วถึงส�ม�รถใส่ได้	 ซึ่งผู้จัดฟันต้องเข้�พบแพทย์

หล�ยครั้งถึงเริ่มทำ�ก�รใส่เหล็กดักฟันได้ไม่ใช่ใส่ได้ทันที

	 ส่วนกรณีที่ทร�บว่�มีเด็กใส่เหล็กดัดฟันกับคลินิกเสริมคว�มง�มในขณะนี้	 

รศ.ดร.รัตน�	 กล่�วว่�	 เป็นเรื่องที่ผิดม�กและอันตร�ย	 อ�จส่งผลร้�ยกับสุขภ�พทำ�ให้

เกิดแผลในช่องป�ก	 เหงือกเน่�	 เนื่องจ�กไม่ทร�บว่�เหล็กที่เข�ใส่ให้นั้นเป็นเหล็กอะไร 

แต่ค�ดว่�เหล็กไม่ได้คุณภ�พแน่นอน	 ซึ่งที่ผ่�นม�ที่คณะทันตแพทยศ�สตร์	 มข.	 มีผู้ป่วย 

ที่ใส่เหล็กดัดฟันเกิดแผลในช่องป�ก	 เกิดแผลเน่�จำ�นวนม�กม�เข้�ม�รับก�รรักษ�	 

แต่ละร�ยอยู่ในขั้นที่รุนแรงแล้วทั้งนั้น	 จึงขอเตือนวัยรุ่นทุกคนที่ใส่ว่�ให้ระวังอ�จเป็น

อันตร�ยถึงแก่ชีวิต

คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 27-10-2557
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ชื่อกิจกรรม รู้เท่าทันป้องกันได้ เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ.	2.1	ม.4	-	6/3	เลือกใช้ทักษะที่เหม�ะสมในก�รป้องกัน	ลดคว�มขัดแย้งและ

แก้ไขปัญห�เรื่องเพศและครอบครัว

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	3	ก�รจัดก�รอ�รมณ์และคว�มเครียด

	 ข้อ	2	ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งต่�ง	ๆ	ได้ด้วยวิธีที่เหม�ะสม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 ตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่�ทันป้องกันได้

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 นำ�เข้�สู่บทเรียนโดยทบทวนเรื่องที่ให้นักเรียนศึกษ�ใบคว�มรู้เรื่องทักษะ 

ในก�รป้องกัน	 ลดคว�มขัดแย้งและแก้ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัวทั้ง	 7	 ทักษะ	 คือ	

ทกัษะก�รสือ่ส�ร	ทกัษะก�รสร�้งสมัพนัธภ�พ	ทกัษะก�รตอ่รอง	ทกัษะก�รปฏเิสธ	ทกัษะ 

ก�รคิดวิเคร�ะห์	 ทักษะก�รตัดสินใจ	 และทักษะก�รแก้ไขปัญห�	 (ศึกษ�ใบคว�มรู้ก่อน 

ถึงชั่วโมงนี้)

	 2.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปส�ระสำ�คัญของทั้ง	7	ทักษะ

	 3.	 แบ่งนักเรียนเป็น	7	กลุ่ม	ๆ	ละเท่�	ๆ	กัน	ทำ�ใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่�มันป้องกันได้

	 4.	 นักเรียนแต่ละกลุ่ม	นำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียนโดยครอบคลุม	3	ประเด็น

	 	 (1)	จับฉล�กได้ทักษะใด

	 	 (2)	สถ�นก�รณ์เสี่ยงและร�ยละเอียดของสถ�นก�รณ์เสี่ยง

	 	 (3)	วิธีที่ใช้ในก�รป้องกัน	 ลดคว�มขัดแย้ง	 และแก้ปัญห�สถ�นก�รณ์เสี่ยง

ต�มทักษะที่จับฉล�กได้ทำ�อย่�งไร

	 5.	 ครูนำ�อภิปร�ยโดยใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นักเรียนมีคว�มรู้สึกอย่�งไรต่อวิธีก�รป้องกัน/ลดคว�มขัดแย้ง/ 

	 	 	 ก�รแก้ปัญห�	ที่แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ
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	 	 C	 ที่ผ่�นม�เมื่อนักเรียนมีปัญห�คว�มขัดแย้ง	 นักเรียนใช้ทักษะใดในก�ร 

	 	 	 แก้ไขปัญห�

	 	 A	 ในอน�คตถ้�นักเรียนมีคว�มขัดแย้ง	 นักเรียนจะมีวิธีก�รหรือใช้ทักษะใด 

	 	 	 ในก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งนั้น	ๆ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
	 1.	 ใบคว�มรู้เรื่องรู้เท่�ทันป้องกันได้	 “ทักษะก�รป้องกัน	 ลดคว�มขัดแย้ง	 

และแก้ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัว”	7	ทักษะ

	 2.	 ใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่�ทันป้องกันได้

การวัดและประเมินผล
	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  เครื่องมือวัด

	 	 ประเด็นในก�รพิจ�รณ�	3	ประเด็น	ดังนี้

	 	 (1)	สถ�นก�รณ์เสี่ยง	เป็นเรื่องเพศและครอบครัว

	 	 (2)	วธิกี�รปอ้งกนั/ลดคว�มขดัแยง้/แกป้ญัห�	สอดคลอ้งกบัทกัษะทีก่ำ�หนด

	 	 (3)	วิธีก�รป้องกัน/ลดคว�มขัดแย้ง/แก้ปัญห�	มีคว�มเป็นไปได้

	 	 คำ�ตอบครบ	3	ประเด็น	 ได้ระดับ	ดี

	 	 คำ�ตอบมี	2	ประเด็น	 ได้ระดับ	พอใช้

	 	 คำ�ตอบมี	1	ประเด็น	 ได้ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รประเมินผล

	 	 คำ�ตอบได้ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไป	ถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�จ�กคำ�ตอบของคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 คำ�ตอบของคำ�ถ�มก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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1. ทักษะการสื่อสาร

	 ทักษะก�รสื่อส�ร	 หม�ยถึง	 คว�มส�ม�รถในก�รใช้คำ�พูดและภ�ษ�ท่�ท�ง 

เพื่อแสดงคว�มรู้สึกนึกคิดของตนอย่�งเหม�ะสมกับสภ�พวัฒนธรรมและสถ�นก�รณ์ 

ต่�ง	 ๆ	 โดยส�ม�รถที่จะแสดงคว�มคิดเห็น	 คว�มปร�รถน�	 คว�มต้องก�ร	 ก�รขอร้อง	 

ก�รเตือน	และก�รขอคว�มช่วยเหลือ

	 ก�รสือ่ส�รนัน้ส�ม�รถทำ�ไดห้ล�ยชอ่งท�ง	เชน่	ก�รพดูคยุกนัตอ่หน�้	ก�รพดูคยุ 

กันท�งโทรศัพท์	ก�รพูดคุยกันท�งอินเทอร์เน็ต	ก�รส่งจดหม�ยติดต่อถึงกัน	ก�รส่งอีเมล์	

ก�รส่งข้อคว�มท�งโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ก�รมีทักษะในก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

จะช่วยให้คนในครอบครัวมีคว�มเข้�ใจกัน	 เป็นก�รช่วยป้องกันและลดคว�มขัดแย้ง 

ในครอบครวัลงได	้หรอืแมแ้ตป่ญัห�เรือ่งเพศ	พอ่	แม	่ลกู	หรอืส�ม	ีภรรย�	กส็�ม�รถสือ่ส�ร

พูดคุยกันได้	เมื่อครอบครัวมีคว�มเข้�ใจกันก็ส�ม�รถแก้ปัญห�ในเรื่องเพศได้	ก�รมีทักษะ

ก�รสื่อส�รที่ดี	จำ�เป็นต้องเรียนรู้ทักษะในด้�นก�รเป็นผู้พูดที่ดีและก�รเป็นผู้ฟังที่ดี	ดังนี้

 ก�รเป็นผู้พูดที่ดี ควรคำ�นึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1.	 พูดกับใคร	 ก�รพูดนั้นต้องใช้ถ้อยคำ�ให้เหม�ะสมกับคนที่เร�พูดด้วย	 เช่น	

พูดกับพ่อแม่	พูดกับเพื่อน	หรือพูดกับเด็ก	พูดกับผู้ใหญ่	ก็จะต้องใช้ระดับภ�ษ�ที่ต่�งกัน

และควรใช้คำ�สุภ�พเพร�ะก�รใช้คำ�พูดที่ไม่สุภ�พอ�จนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งได้

 2.	 พูดที่ไหน	 ก�รพูดนั้นต้องใช้ถ้อยคำ�ให้เหม�ะสมกับสถ�นที่	 ควรดูว่�เป็น

ที่ส่วนตัว	 ที่ส�ธ�รณะ	 หรืออยู่ในพิธีก�ร	 ควรใช้คำ�พูดและระดับเสียงให้เหม�ะสมกับ 

สถ�นที่นั้น	 เช่น	 ห�กนักเรียนอยู่ในพิธีไหว้ครูแล้วจำ�เป็นต้องพูดกับเพื่อนควรพูด 

อย่�งกระชับ	โดยใช้นำ้�เสียงเบ�เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น

“ทักษะก�รป้องกัน ลดคว�มขัดแย้ง และแก้ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัว”
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 3.	 พูดเวลาใด	 ก�รพูดนั้นควรคำ�นึงถึงอ�รมณ์ของผู้ที่เร�สนทน�ด้วยว่�

ในเวล�นั้นเป็นอย่�งไร	 หรือสถ�นก�รณ์ในขณะนั้นเร�ควรจะพูดอย่�งไร	 เช่น	 ไม่ควร 

พูดเล่นในขณะที่พูดเป็นก�รเป็นง�น	ไม่พูดเย้�แหย่ในขณะที่มีอ�รมณ์โกธร

 4.	 พูดในโอกาสใด	 ก�รพูดคุยในโอก�สต่�ง	 ๆ	 ควรมีคว�มแตกต่�งกัน	 เช่น	

ในง�นสังสรรค์อ�จพูดคุยกันอย่�งเต็มที่สนุกสน�น	 ในง�นศพควรสำ�รวมกิริย�ไม่หัวเร�ะ 

ไม่พูดตลกขบขัน	 ในง�นแต่งง�นควรใช้คำ�พูดที่เป็นสิริมงคล	 ไม่ควรพูดล้อเล่นให้ 

คู่บ่�วส�วเกิดคว�มระแวงแคลงใจกัน

 5.	 พูดอย่างไร	เป็นก�รพูดให้ผู้ฟังรู้สึกชอบใจ	ซึ่งต้องใช้คำ�พูดที่สุภ�พ	นุ่มนวล	

ไม่หย�บค�ย	 เป็นคำ�พูดในเชิงบวก	 ไม่พูดติเตียนให้ร้�ยผู้อื่น	 ใช้คำ�พูดที่ไพเร�ะพูดด้วย 

คว�มจริงใจไม่เสแสร้ง	ถ้�ทำ�ได้เช่นนี้	ก็จะทำ�ให้ผู้ฟังหรือคู่สนทน�พอใจ

 ก�รเป็นผู้ฟังที่ดี	ควรคำ�นึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1.	 ตั้งใจฟัง	 พย�ย�มจับเนื้อห�และทำ�คว�มเข้�ใจในเนื้อเรื่องที่ผู้พูดกำ�ลังพูด	

ต้องมีสม�ธิจดจ่อในก�รฟัง

 2.	 ต้องคิดตาม	 คือ	 คิดต�มไปกับเรื่องที่กำ�ลังฟังนั้นด้วยก�รใช้วิจ�รณญ�ณ

อย่�งมีเหตุมีผล

 3.	 ไม่ขัดจังหวะผู้พูด	 คือ	 ไม่พูดสอดแทรก	 โต้แย้ง	 หรือซักถ�ม	 เมื่อผู้พูด

ยังพูดไม่จบ	ต่อเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วจึงโต้แย้งหรือซักถ�มได้

 4.	 ต้องควบคุมอารมณ์ในการฟัง	 เมื่อไม่พอใจในคำ�พูดหรือไม่อย�กฟัง

ผู้นั้นพูด	 ต้องรู้จักเก็บอ�รมณ์ที่ไม่ดีไว้	 ไม่แสดงอ�รมณ์ที่แสดงว่�ไม่พอใจออกม�	 จึงจะ 

นับได้ว่�เป็นผู้ฟังที่ดี

 5.	 	 แสดงความสนใจผู้พูด	 ซึ่งทำ�ได้โดยก�รมองสบต�ผู้พูดในบ�งจังหวะ	

พยักหน้�เมื่อเห็นด้วย	ซึ่งจะทำ�ให้ผู้พูดมีกำ�ลังใจในก�รพูด
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 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รสื่อส�ร

 คุณพ่อซื้อกีต�ร์ให้โต้งเป็นของขวัญวันเกิด	 เพร�ะโต้งมีผลก�รเรียนดี	 หลังจ�ก

ได้กีต�ร์	 โต้งก็ซ้อมเล่นกีต�ร์ทุกวันจนดึก	 และในวันหยุดโต้งก็ไปซ้อมเล่นกีต�ร์ที่

บ้�นเพื่อนจนไม่ได้อ่�นหนังสือทำ�ให้ผลก�รเรียนของโต้งตกตำ่�ลงอย่�งม�ก	คุณพ่อ 

จึงเรียกโต้งม�คุยในเย็นวันหนึ่ง

	คุณพ่อ	:	 โต้ง..ช่วงนี้พ่อไม่เห็นโต้งอ่�นหนังสือทบทวนบทเรียนเลย

	โต้ง	 :	 ช่วงนี้โต้งอย�กเล่นกีต�ร์ให้เก่ง	 เพร�ะโต้งจะลงแข่งประกวดวงดนตรี 

	 	 กับเพื่อนที่โรงเรียนครับ

	คุณพ่อ	:	 โต้ง	 ต้องแบ่งเวล�ให้ถูกนะลูก	 ก�รเรียนก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญต่ออน�คต 

	 	 ของลกู	โตง้ควรอ�่นหนงัสอืทบทวนบทเรยีนในชว่งใกลส้อบดว้ย	ไมค่วร 

	 	 เอ�เวล�ไปเล่นดนตรีเพียงอย่�งเดียว	 เพร�ะห�กโต้งมีผลก�รเรียน 

	 	 ที่ไม่ดีพ่อกับแม่คงเสียใจที่ซื้อกีต�ร์ให้กับโต้ง

	 โตง้นัง่และคดิต�ม	ในสิง่ทีค่ณุพอ่พดูสอนและเข�้ใจจงึกร�บขอโทษคณุพอ่

	โต้ง	 :	 โต้ง	ขอโทษครับ	ต่อไปโต้งจะแบ่งเวล�ให้ถูกต้อง	อ่�นหนังสือ	ทบทวน 

	 	 บทเรียน	 ไม่ใช่เวล�ทั้งหมดไปกับก�รเล่นดนตรี	 โต้งไม่อย�กทำ�ให้ 

	 	 พ่อแม่เสียใจ

	คุณพ่อ	:	 ดีแล้วลูก	พ่อและแม่รักและหวังดีกับโต้งจึงได้ตักเตือนนะ	

 อ�ชีพน่�รู้ 

 เจ้�หน้�ที่ก�รทูต	 หรือนักก�รทูต	 เป็นบุคคลที่รัฐบ�ลแต่งตั้งให้ดำ�เนินกิจก�ร

ท�งก�รทูตกับรัฐอื่นหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศ	 โดยมีหน้�ที่หลัก	 คือ	 ก�รเป็นผู้แทน

เจรจ�และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนปกป้องประเทศ	 เช่นเดียวกับก�รสนับสนุนข้อมูล 

และคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 เจ้�หน้�ที่ก�รทูตส่วนใหญ่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ� 

ด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	รัฐศ�สตร์	เศรษฐศ�สตร์	หรือ	กฎหม�ย

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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2. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

	 ทักษะก�รสร้�งสัมพันธภ�พ	เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ส�ม�รถที่จะรักษ�และดำ�รงไว้ซึ่งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น	 ก�รรักษ�สัมพันธภ�พที่ดี

กับสม�ชิกในครอบครัวเป็นพื้นฐ�นในก�รสร้�งสัมพันธภ�พในสังคม	 ครอบครัวนั้นอ�จ

ประกอบด้วย	ส�มี	ภรรย�	หรือ	พ่อ	แม่	ลูก	หรืออ�จรวมเป็นครอบครัวใหญ่	มีพ่อ	แม่	ลูก	

ญ�ติพี่น้อง	 คนในครอบครัวย่อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 มีคว�มเข้�อกเข้�ใจ	 จึงจะ 

อยู่ร่วมกันได้อย่�งมีคว�มสุข

 หลักในก�รสร้�งสัมพันธภ�พในสังคม	มีดังนี้

	 1.	 ลูกต้องมีคว�มกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ

	 2.	 ทุกคนในครอบครัวต้องรักและซื่อสัตย์	มีคว�มเอื้ออ�ทร	ห่วงใยซึ่งกันและกัน

	 3.	 ทุกคนต้องให้คว�มร่วมมือช่วยเหลือกัน	ไม่เอ�เปรียบ	และทำ�หน้�ที่ของตน

ให้ดีที่สุด

	 4.	 เด็กต้องเค�รพผู้ใหญ่	 ผู้ใหญ่เองก็ควรรับฟังคว�มคิดเห็นของเด็ก	 โดยเด็ก 

จะต้องพูดหรือชี้แจงกับผู้ใหญ่อย่�งสุภ�พ	ไม่ก้�วร้�ว

	 5.	 ต้องร่วมกันขจัดปัญห�และคว�มขัดแย้งต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นด้วยคว�มรักและ	

คว�มเข้�ใจ	และคว�มเห็นอกเห็นใจกัน

	 ก�รมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคว�มปร�รถน�ของทุกคนในครอบครัว	ห�กทุกคน

รู้จักสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน	 ก็จะเป็นก�รป้องกัน	 ลดคว�มขัดแย้ง	 รวมทั้งแก้ปัญห�

ในด้�นต่�ง	 ๆ	 รวมถึงเรื่องเพศด้วย	 และเมื่อมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว	 ก็ควรร่วมกันรักษ�

สัมพันธภ�พอันดีของครอบครัวให้คงไว้หรือดียิ่งขึ้น
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 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รสร้�งสัมพันธภ�พ

 ปูทะเล�ะกับแม่และไม่พูดกับแม่หล�ยวันแล้ว	 เพร�ะแม่ดุที่ปูกลับบ้�นคำ่�

และไมค่อ่ยอยูบ่�้นในวนัหยดุ	หล�ยวนัทีผ่�่นม�ปรููส้กึไมส่บ�ยใจ	จงึอย�กขอโทษแม ่

วันศุกร์ปูจึงกลับบ้�นเร็ว	 และแวะตล�ดซื้อขนมเค้กที่แม่ชอบกลับม�ฝ�กแม่ 

และกร�บขอโทษแมท่ีท่ำ�ใหไ้มส่บ�ย	ใจ	โดยปสูญัญ�ว�่จะกลบับ�้นเรว็	และชว่ยแม ่

ทำ�ง�นบ้�นในวันหยุด

	ปู	 :	 คุณแม่คะ	วันนี้ปูซื้อขนมเค้กที่คุณแม่ชอบม�ฝ�ก

	แม่	 :	 ขอบใจจ้ะลูก

	ปู	 :	 ปูขอโทษที่พูดไม่ดีกับคุณแม่	 และประพฤติตนไม่ดี	 ต่อไปปูจะไม่ทำ�อีกค่ะ	  

	 	 ปูจะเป็นเด็กดีนะคะ

	แม่	 :	 ดีม�กจ้ะลูก	เพร�ะแม่รักลูกจึงเป็นห่วงลูกม�กจ้ะ

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. ทักษะการต่อรอง

	 ทักษะก�รต่อรอง	 หม�ยถึง	 กระบวนก�รติดต่อสื่อส�ร	 เพื่อร่วมกันตัดสินใจ 

และแก้ไขปัญห�โดยแต่ละฝ่�ยจะแสดงคว�มต้องก�ร	 คว�มรู้สึก	 คว�มคิดเห็น	 ตลอด

จนคว�มค�ดหวังของตนเองให้ทร�บ	 เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงจ�กคว�มตั้งใจเดิมม� 

คล้อยต�มตนเอง	โดยรักษ�ไว้ซึ่งสัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน

	 ทกัษะก�รตอ่รองจะตอ้งอ�ศยัทกัษะก�รสือ่ส�รและทกัษะก�รสร�้งสมัพนัธภ�พ	

ซึ่งมีผลต่อก�รร่วมกันตัดสินใจ	 ก�รยอมลดระดับคว�มต้องก�ร	 เพื่อก�รคลี่คล�ยปัญห� 

ที่เกิดขึ้น	โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจ�กคว�มสำ�เร็จของก�รต่อรองนี้	จะต้องเป็นที่ยอมรับของ

ทั้งสองฝ่�ย	 ทักษะก�รต่อรองเป็นสิ่งที่เร�ใช้ปฏิบัติกันในชีวิตประจำ�วัน	 ก�รต่อรองร�ค�

ในก�รซื้อข�ยสินค้�	ก�รต่อรองในก�รยืม	คืนสิ่งของ	
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 ก�รต่อรองนั้นมีคว�มสำ�คัญ	ดังนี้

	 1.	 เป็นก�รป้องกันสิทธิของตนเอง	 เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยอันอ�จเกิดขึ้น 

จ�กสถ�นก�รณ์นั้น	ๆ

	 2.	 เป็นก�รรักษ�สิทธิของตน	 เพื่อแสดงถึงจุดยืนหรือคว�มต้องก�รของตน	 

ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลที่พึงกระทำ�

	 3.	 เป็นก�รลดระดับคว�มเสียห�ยหรือคว�มสิ้นเปลืองที่จะเกิดขึ้น	 ซึ่งถ้�ไม่มี

ก�รต่อรองแล้วจะเกิดคว�มเสียห�ย	หรือสิ้นเปลืองม�กกว่�นี้

	 4.	 สร�้งคว�มสมัพนัธ	์คว�มเข�้ใจระหว�่งบคุคลหรอืกลุม่คนในก�รทำ�กจิกรรม

ต่�ง	ๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่�ย

	 5.	 เป็นกระบวนก�รช่วยพัฒน�ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และ

เป็นก�รสร้�งตนเองและสร้�งกลุ่มอีกด้วย

	 6.	 เปน็ก�รปลกูจติสำ�นกึในหน�้ทีแ่ละกจิกรรมต�่ง	ๆ 	เพือ่ก�รพฒัน�	ก�รจดัก�ร

และก�รประเมินตนเองอย่�งเหม�ะสมในก�รดำ�เนินชีวิต

	 7.	 เป็นกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	 ค�ดก�รณ์	 ประเมินสถ�นก�รณ์	 โดยใช้

กระบวนก�รในเชงิบรูณ�ก�รทกัษะชวีติ	เชน่	ทกัษะก�รสือ่ส�ร	ทกัษะก�รสร�้งสมัพนัธภ�พ	

ในขณะเผชิญปัญห�และมีก�รต่อรองได้อย่�งรอบคอบ

	 8.	 เป็นก�รก่อให้เกิดคว�มเมตต�ต่อกัน	 รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 เค�รพสิทธิ 

ผู้อื่นอันจะก่อให้เกิดก�รลดคว�มขัดแย้ง	และเกิดคว�มสงบสุขในครอบครัวและสังคม

 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รต่อรอง

สถ�นก�รณ์ที่ผู้หญิงถูกผู้ช�ยลวนล�ม	ผู้หญิงควรกระทำ�ดังนี้

1.	 ตั้งสติให้ดี	ไม่แสดงคว�มตกใจ	คว�มเครียด	และคว�มหว�ดกลัวม�กจนเกินไป

2.	 รับฟังข้อเสนออย่�งตั้งใจ	 พร้อมคิดคำ�ตอบและคำ�พูดโต้ตอบ	 โดยก�รชั่งใจตน 

	 ในประเด็นต่�ง	ๆ	อย่�งรวดเร็วและรอบคอบ

3.	 ไมแ่สดงก�รตอบรบัหรอืปฏเิสธโดยทนัทดีว้ยก�รแสดงกริยิ�ว�จ�ท�่ท�งทีท่ำ�ให ้

	 อีกฝ่�ยเกิดคว�มรู้สึกในท�งที่ไม่ดี	 เช่น	กิริย�ก้�วร้�ว	ดูถูก	 โกรธ	อันจะทำ�ให้ 

	 เข�เกิดคว�มโกรธ	และก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเร�ได้
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4.	 ก�รพูดหรือแสดงท่�ท�งเป็นมิตร	และคอยห�ท�งปฏิเสธด้วยคำ�ว่�	“ขอโทษ”	 

	 หรือ	“เสียใจ”	ที่เร�ไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของเข�ได้

5.	 แสดงคว�มรู้สึกของตนเองพร้อมให้เหตุผล	 โดยแสดงถึงข้อดี	 ข้อเสีย	 ที่จะ 

	 เกิดขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์นั้น		ๆ

6.	 รูจ้กัผดัผอ่นหรอืหลกีเลีย่งจ�กสถ�นก�รณ	์เชน่	ก�รขอใหเ้ข�หยดุก�รกระทำ�นัน้ 

	 แต่ผัดผ่อนไว้โอก�สหน้�	พย�ย�มออกไปจ�กสถ�นก�รณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้น

7.	 พย�ย�มใชท้กัษะก�รสือ่ส�รดว้ยคำ�พดูทีจ่ะทำ�ใหต้วัเองรอดจ�กสถ�นก�รณน์ัน้ 

	 ให้ได้ก่อน	เช่น	ก�รพูดหลอกล่อเพื่อเอ�ตัวรอด

8.	 มีก�รยืดหยุ่นบ้�ง	รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบ�	คล้อยต�มบ้�ง	จะช่วยให้ก�รต่อรอง 

	 มีผลม�กยิ่งขึ้น

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. ทักษะการปฏิเสธ 

	 ทกัษะก�รปฏเิสธเปน็ทกัษะสือ่ส�รเพือ่แสดงคว�มรูส้กึนกึคดิของตนเองใหผู้อ้ืน่

รับรู้และยอมรับว่�ตนเองไม่เห็นด้วย	โดยไม่เสียสัมพันธภ�พอันดีต่อกัน	

 องค์ประกอบของก�รปฏิเสธ	มีดังนี้

 1.	 คุณลักษณะของการปฏิเสธ	

	 	 (1)	ก�รปฏิเสธเป็นสิทธิและคว�มต้องก�รโดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธ	

	 	 (2)	ก�รที่จะปฏิเสธหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ใดสถ�นก�รณ์หนึ่ง	

เพร�ะในเรือ่งเดยีวกนัแตถ่�้คนละสถ�นก�รณ	์กอ็�จปฏเิสธไดท้ัง้ทีใ่นสถ�นก�รณค์รัง้กอ่น

ไม่ปฏิเสธ	

	 	 (3)	มีก�รพิจ�รณ�ถึงพฤติกรรม	ว่�พฤติกรรมนั้นควรปฏิเสธหรือไม่	

	 	 (4)	มีองค์ประกอบในด้�นคว�มรู้สึก	 ก�รแสดงพฤติกรรมที่ต้องก�ร	 และ

คว�มคิดเห็นส่วนบุคคลเข้�ม�เกี่ยวข้อง	
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 2.	 หลักการปฏิเสธ	

	 	 (1)	ควรปฏิเสธด้วยคำ�พูด	 นำ้�เสียง	 ท่�ท�งที่จริงจังแต่มีคว�มสุภ�พ	 เพื่อ 

แสดงคว�มตั้งใจอย่�งชัดเจนในก�รปฏิเสธ	

	 	 (2)	แสดงคว�มรู้สึกและพฤติกรรมประกอบไปกับเหตุผล	

	 	 (3)	ก�รขอคว�มเห็นร่วมกับก�รแสดงก�รขอบคุณ	 ก�รขอโทษ	 เพื่อ 

รักษ�นำ้�ใจและสัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน	

	 	 (4)	มีสม�ธิในก�รปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้�	ไม่ควรหวั่นไหวหรือลังเล	ควรยืนยัน

ก�รปฏิเสธ	และห�ท�งออกโดยวิธีก�ร	ดังนี้	

	 	 	 -	 ควรปฏิเสธซำ้�โดยไม่ต้องใช้ข้ออ้�ง	พร้อมทั้งกล่�วคำ�อำ�ล�	โดยไม่ฟัง

คำ�พูดอื่นใดอีก	เพื่อไม่ให้เกิดคว�มลังเลใจ	หรือข�ดคว�มเชื่อมั่นในตนเอง	

	 	 	 -	 มีก�รต่อรองหรือผัดผ่อน	โดยก�รห�กิจกรรมอื่นม�ทดแทน	

	 	 	 -	 มีก�รผัดผ่อน	โดยยืดระยะเวล�ออกไป	เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนใจ	

 3.	 การเลือกใช้ทักษะการปฏิเสธ	

	 	 (1)	ไม่ชอบหรือไม่ต้องร่วมกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มอึดอัดหรือ 

คับข้องใจก็ควรใช้ทักษะก�รปฏิเสธ	

	 	 (2)		เมื่อรู้สึกลังเลใจต่อก�รเลือกสถ�นก�รณ์ใดสถ�นก�รณ์หนึ่ง	 ก็ควรใช้

ทักษะก�รปฏิเสธสถ�นก�รณ์ใดสถ�นก�รณ์หนึ่งเสีย	

	 	 (3)	เมื่อรู้สึกว่�สถ�นก�รณ์นั้นเสี่ยงต่อตนเอง	 ก็ควรใช้ทักษะก�รปฏิเสธ 

ในสถ�นก�รณ์	ดังกล่�วนั้น	

 4.	 ประโยชน์ของการปฏิเสธ	

	 	 (1)	เปน็ก�รแสดงสทิธอินัชอบธรรมของบคุคลตอ่ก�รแสดงคว�มรูส้กึไมพ่อใจ

คว�มขัดแย้งของตนเอง	ต่อผู้อื่นโดยไม่เสียสัมพันธภ�พ	

	 	 (2)	ทำ�ใหเ้กดิคว�มปลอดภยัหรอืปอ้งกนัก�รเกดิคว�มสญูเสยีซึง่อ�จเกดิขึน้ได	้

	 	 (3)	เปน็ก�รระงบัคว�มขดัแยง้หรอืเพือ่ก�รรกัษ�สมัพนัธภ�พทีด่ตีอ่กนัใหค้งอยู่	

	 	 (4)	ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�	รวมทั้งสถ�นก�รณ์เสี่ยงต่อสุขภ�พและเหตุก�รณ์

ต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	
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 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รปฏิเสธ 

	 บอยม�ห�บีที่บ้�นเพื่อช่วยกันทำ�ร�ยง�น	 หลังทำ�ร�ยง�นเสร็จบอยจึงใช้ 

คำ�พูดขอหอมแก้มบีและบอกว่�รักบีม�ก	

บอย	 :	 “เร�ขอหอมแก้มบีได้มั้ย	บอยรักบีนะ”

บี	 :	 “บีว่�อย่�ดีกว่�นะ	มันไม่เหม�ะสม	 เพร�ะเร�ยังเด็กกันอยู่	 อย่�ทำ�อะไร 

	 	 แบบนี้เลย”	

บอย	 :	 “บีไม่รักบอยเหรอ”

บี	 :	 “บีก็รักบอย	 แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวล�	 เร�ควรเป็นเพื่อนกันไปก่อน	 และ 

	 	 ทำ�หน้�ที่ของตนเองให้ดีที่สุด	 เรียนหนังสือให้จบ	 มีง�นทำ�และส�ม�รถ 

	 	 รับผิดชอบตนเองได้	นั่นคือ	เวล�ที่เหม�ะสมสำ�หรับเรื่องนี้”	

บอย	 :	 “บอยขอโทษ	ต่อไปบอยจะไม่ทำ�อย่�งนี้อีก”	

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์

	 ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์เป็นก�รคิดอันจะนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ	 โดยใช้ข้อมูลที่มี 

อยู่คิดใคร่ครวญถึงเหตุผล	 ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มได้ว่�ที่ทำ�เช่นนี้เพร�ะคิดอย่�งไร	 ผู้ที่เป็น

นักคิดวิเคร�ะห์จะเป็นคนที่มีเหตุผลและค�ดหม�ยผลที่จะเกิดในอน�คตได้อย่�งแม่นยำ�	

เมื่อบุคคลมีลักษณะเช่นนี้ก็ย�กที่จะเกิดปัญห�คว�มขัดแย้งในครอบครัวรวมถึงปัญห� 

ในเรื่องเพศ	

	 ผู้ที่ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์ได้ดีจะต้องเป็นบุคคลที่อ่�นม�ก	ฟังม�ก	มีข้อมูลต่�ง	ๆ 

ในสมองม�กและเป็นคนช่�งคิด	มีเหตุผล	ดังนั้น	เร�จึงต้องฝึกฝนตนเอง	ฝึกคิดวิเคร�ะห์

บ่อย	 ๆ	 แล้วดูผลว่�ผลที่เกิดขึ้นเป็นจริงต�มที่เร�คิดวิเคร�ะห์ไว้หรือไม่	 และต้องมี 

ก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รคิดวิเคร�ะห์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคว�มชำ�น�ญ	
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 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ 

	 นุ้ยย้�ยม�อยู่กับคุณย�ยที่ต่�งจังหวัด	 เพร�ะพ่อแม่แยกท�งกันและต่�งมี

ครอบครัวใหม่	 ช่วงแรกนุ้ยรู้สึกว่�ตนเองเป็นเด็กมีปัญห�ครอบครัว	 จึงชอบทำ�ตัว

เกเร	 กลับบ้�นดึก	 ติดเพื่อน	 จนคุณย�ยได้เรียกนุ้ยม�คุยเกี่ยวกับปัญห�ของนุ้ย	  

และถ�มนุย้ว�่ทำ�ไมนุย้จงึทำ�ตวัเกเร	ห�กนุย้ยงัปฏบิตัตินเชน่นีต้อ่ไปเรือ่ย	ๆ 	อน�คต

ของนุ้ยจะเป็นเช่นไร	 นุ้ยคงเรียนไม่จบและไม่มีง�นที่ดีทำ�	 นั่นหม�ยถึงอน�คต 

ห�กนุย้มคีรอบครวั	ลกูของนุย้อ�จจะตอ้งลำ�บ�ก	นุย้จงึคดิไดแ้ละกลบัม�ตัง้ใจเรยีน

และเป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณย�ย	

ย�ย	 :	 นุ้ย	ถ้�หนูไม่ตั้งใจเรียน	เรียนไม่จบ	อน�คตของนุ้ยจะเป็นอย่�งไรลูก”	

นุ้ย	 :	 นุ้ยก็จะไม่มีง�นทำ�หรือได้ง�นที่ไม่ดี	 มีร�ยได้ไม่พอเลี้ยงตนเองและ 

	 	 ครอบครัว”	

ย�ย	 :	 ถ้�นุ้ยรู้อย่�งนี้แล้วนุ้ยจะปรับปรุงตัวมั้ยลูก”	

นุ้ย	 :	 นุ้ยจะปรับปรุงตัวไม่เกเร	ตั้งใจเรียนไห้คุณย�ยภูมิใจค่ะ”	

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6. ทักษะการตัดสินใจ

	 ทักษะก�รตัดสินใจ	 เป็นทักษะที่จะนำ�ไปสู่พฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตของบุคคล	

โดยมีก�รประเมินท�งเลือก	 และผลจ�กก�รตัดสินใจจะทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ

บุคคลนั้น	

 ก�รตัดสินใจ	เป็นกระบวนก�รซึ่งแยกเป็น	6	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.	 ก�รกำ�หนดหรอืระบปุญัห�ซึง่ขึน้อยูบ่นพืน้ฐ�นของก�รสงัเกตพฤตกิรรมของ 

บุคคล	 สถ�นก�รณ์ที่ขัดแย้งจะช่วยให้บุคคลเกิดคว�มคิด	 และมีจินตน�ก�รเพื่อจะเกิด

แนวท�งต่�ง	ๆ	

	 2.	 ค้นห�รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อก�รตัดสินใจ	

	 3.	 ห�หนท�งเลือกที่มีอยู่ว่�มีกี่หนท�ง	

	 4.	 ห�ข้อดี	ข้อเสีย	ของแต่ละท�งเลือก	
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	 5.	 ตัดสินใจเลือกท�งเลือกที่เหม�ะสม	 โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้	 เจตคติ	 

และค่�นิยมจ�กประสบก�รณ์ที่มีอยู่	

	 6.	 ประเมินผลจ�กก�รตัดสินใจว่�ตัดสินใจถูกหรือผิด	 เกิดผลดีหรือผลเสีย

อย่�งไร	ขั้นตอนนี้ถือว่�สำ�คัญที่สุด	ก�รตัดสินใจที่ดีจะช่วยในก�รป้องกัน	ลดคว�มขัดแย้ง

และแก้ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัวได้	

 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รตัดสินใจ 

	 โอ๊ตชวนตุ๊กต�ไปดูหนังรอบดึกสองคน	 ตุ๊กต�กำ�ลังตัดสินใจว่�จะไป 

หรือไม่ไป	

ไป	 ข้อดี	 :	 ดูหนังสนุก	

	 ข้อเสีย	 :	 กลับบ้�นดึกโดนพ่อแม่ดุ,	 เสี่ยงต่ออันตร�ยท�งเพศ,	 ไม่ได้อ่�น 

	 	 	 หนังสือ

ไม่ไป	 ข้อดี	 :	 ได้อ่�นหนังสือ	ทำ�ก�รบ้�น,	พ่อแม่สบ�ยใจ,	ไม่เสี่ยงต่อก�รเกิด

	 	 	 อันตร�ยต่�ง	ๆ	

	 ข้อเสีย	 :	 โอ๊ตอ�จจะโกรธ	

	 ตุ๊กต�ตัดสินใจไม่ไปดูหนังกับโอ๊ตโดยให้เหตุผลว่�	 ต้องเตรียมตัวอ่�น

หนังสือสอบ	

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

7. ทักษะการแก้ไขปัญหา

	 ทักษะก�รแก้ไขปัญห�	 เป็นทักษะที่ต้องทำ�หลังจ�กใช้ทักษะก�รตัดสินใจเลือก

แนวท�งปฏิบัติแล้ว	 โดยใช้เหตุผลและสติในก�รแก้ไขปัญห�อย่�งรอบคอบแทนก�รใช้

อ�รมณ์	เพื่อให้ปัญห�คลี่คล�ยไปในท�งที่ถูกต้อง	

	 ก�รแก้ปัญห�	โดยใช้เหตุผลก�รแก้ปัญห�	จะทำ�ให้ปัญห�ต่�ง	ๆ 	ได้รับก�รแก้ไข 

ให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 และช่วยป้องกันและลดคว�มขัดแย้งในครอบครัว	 รวมทั้ง 

ปัญห�เรื่องเพศ	 เร�จึงต้องฝึกหัดใช้เหตุผลในก�รแก้ปัญห�จนติดเป็นนิสัย	 และต้องรู้จัก
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แยกแยะอ�รมณ์คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้น	 พร้องทั้งต้องฝึกหัดก�รควบคุมอ�รมณ์ที่เกิดขึ้น 

เพื่อไม่ให้อ�รมณ์เข้�ไปมีบทบ�ทในก�รแก้ปัญห�	ซึ่งอ�จส่งผลเสียต่อก�รแก้ปัญห�	

 ตัวอย่�งก�รใช้ทักษะก�รแก้ปัญห� 

	 เอม็กบัออม	เปน็พีน่อ้งทีช่อบแยง่กนัใชค้อมพวิเตอรจ์นมปีญัห�ทะเล�ะกนั 

เป็นประจำ�	 ทำ�ให้คุณพ่อต้องเรียกทั้งสองม�ปรับคว�มเข้�ใจและตกลงเกี่ยวกับ 

ก�รใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้�น	

คุณพ่อ	 :	 ทำ�ไมลูกทั้งสองคนจึงทะเล�ะกันเรื่องใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ�	

เอ็ม	 :	 ออมชอบม�เร่งให้ผมเลิกใช้ทั้งที่ผมยังใช้ไม่เสร็จเลยครับ

ออม	 :	 พี่เอ็มใช้คอมพิวเตอร์น�น	กว่�ออมจะได้เล่นก็มืดแล้ว

คุณพ่อ	 :	 งั้นคงต้องห�ข้อตกลงร่วมกัน	ทั้งสองมีข้อเสนออย่�งไรบ้�ง	

เอ็ม	 :	 ใครม�ถึงบ้�นก่อนได้เล่นก่อน

ออม	 :	 ใช้เวล�เล่นคนละไม่เกิน	1	ชั่วโมง	

เอ็ม	 :	 แล้วถ้�ต้องทำ�ง�นส่งอ�จ�รย์ล่ะ	

ออม	 :	 ถ้�ต้องทำ�ง�น	คนที่เล่นต้องเลิกก่อน	แล้วค่อยกลับม�เล่นใหม่	

	 	 หมุนวนกันไป	

คุณพ่อ	 :	 งั้นตกลงกันว�่ใครม�ถึงบ้�นก่อนได้เล่นก่อน	 และครบ	 1	 ชั่วโมงต้องให ้

	 	 อีกคนเล่น	แต่ห�กมีง�นต้องทำ�	ต้องให้คนทำ�ง�นใช้ก่อน	ลูกทั้ง	2	 เป็น 

	 	 คนมีเหตุผล	ดีม�กเลยลูก	

	 ก�รมคีว�มส�มรถในก�รใชท้กัษะต�่ง	ๆ 	ในก�รดำ�เนนิชวีติ	จะชว่ยปอ้งกนั

และลดคว�มขัดแย้งในครอบครัว	รวมทั้งส�ม�รถแก้ไขปัญห�เรื่องเพศ	และปัญห�

ครอบครัวเรื่องต่�ง	ๆ	ได้อย่�งถูกต้อง	

ที่มา : อุทัย สงวนพงศ์ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง รู้เท่าทันป้องกันได้

กลุ่มที.่....................................ชั้น...................................

	 ร�ยชื่อสม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

  2………………………………………...............	 5…………………………………………...

  3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 1.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉล�กทักษะที่ใช้ในก�รป้องกัน	 ลดคว�ม

	 	 ขัดแย้ง	และแก้ปัญห�เรื่องเพศและครอบครัว	กลุ่มละ	1	ทักษะ

	 2.	 นักเรียนแต่ละกลุ่ม	สร้�งสถ�นก�รณ์เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเพศและครอบครัว	 

	 	 รวมทั้งบอกวิธีก�รป้องกัน	 ลดคว�มขัดแย้ง	 และแก้ปัญห�	 และบันทึก 

	 	 	 ต�มแบบบันทึกใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่�ทันป้องกันได้ที่กำ�หนดให้

	 3.	 ตัวแทนแต่ละกลุ่มเตรียมนำ�เสนอผลก�รทำ�ใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่�ทัน 

	 	 ป้องกันได้หน้�ชั้นเรียน

 สถ�นก�รณ์เสี่ยง ทักษะที่จับฉล�กได้ วิธีก�รป้องกัน/ลดคว�มขัดแย้ง/แก้ปัญห�



38 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
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ชื่อกิจกรรม ความข้ดแย้งใครแก้ได้ เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ.	2.1	ม.4	-	6/4	วิเคร�ะห์ส�เหตุและผลของคว�มขัดแย้งที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�ง

นักเรียนหรือเย�วชนในชุมชน	และเสนอแนวท�งแก้ไขปัญห�

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	3	ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์และคว�มเครียด

	 ข้อ	2	จัดก�รคว�มขัดแย้งต่�ง	ๆ	ได้ด้วยวิธีที่เหม�ะสม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 วิเคร�ะห์กรณีศึกษ�เกี่ยวกับคว�มขัดแย้ง

	 2.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 ครูสุ่มถ�มนักเรียน	3	-	4	คนว่�	ถ้�นักเรียนเห็นวัยรุ่นทำ�ร้�ยร่�งก�ยกันแล้ว	

นักเรียนรู้สึกอย่�งไร	เพร�ะอะไร	

	 2.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น	 6	 กลุ่ม	 แต่ละกลุ่มจับฉล�กกรณีศึกษ�	 แล้วปฏิบัติ 

ต�มใบกิจกรรมเรื่องคว�มขัดแย้งใครแก้ได้

	 3.	 ตวัแทนแตล่ะกลุม่นำ�เสนอผลง�นของกลุม่หน�้หอ้งเรยีน	(หรอืใชว้ธินีำ�เสนอ

ต�มที่ครูผู้สอนเห็นสมควร)

	 4.	 ใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นักเรียนรู้สึกอย่�งไรกับคว�มขัดแย้งที่เป็นกรณีศึกษ�ในครั้งนี้

	 	 C	 นกัเรยีนเคยมคีว�มขดัแยง้เรือ่งอะไร	และใชว้ธิใีดในก�รแกไ้ขคว�มขดัแยง้

	 	 A	 ตอ่ไปห�กนกัเรยีนพบกบัคว�มขดัแยง้	นกัเรยีนจะมวีธิกี�รจดัก�รอย�่งไร 

	 	 	 ให้เหม�ะสม
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

	 1.	 ใบกิจกรรม	เรื่อง	คว�มขัดแย้งใครแก้ได้

	 2.	 ฉล�กกรณีศึกษ�

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�คำ�ตอบในใบกิจกรรมเรื่องคว�มขัดแย้งใครแก้ได้

  เครื่องมือวัด

	 	 ประเด็นในก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	3	ประเด็น

	 	 1.	บอกปัญห�คว�มขัดแย้ง

	 	 2.	บอกส�เหตุของคว�มขัดแย้ง

	 	 3.	บอกแนวท�งแก้ไข

	 	 บอกได้	3	ประเด็น	และมีคว�มสอดคล้องกันได้	 ระดับ	ดี

	 	 บอกได้	3	ประเด็น	และค่อนข้�งมีคว�มสอดคล้องกันได้	 ระดับ	พอใช้

	 	 บอกได้	3	ประเด็น	แต่ไม่มีคว�มสอดคล้องกันได้	 ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�จ�กคำ�ตอบ	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 คำ�ตอบคำ�ถ�มก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 อ้อย	นักเรียนชั้น	ม.	4	และเอ๋	นักเรียนชั้น	ม.	2	โรงเรียนเดียวกันตบตีกัน

	 ช่วงพักกล�งวันหน้�อ�ค�รเรียน	 โดยอ้อยกล่�วห�ว่�เอ๋	 แย่งเก่งนักเรียน 

	 ชั้น	ม.	4	ที่เป็นแฟนตน

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 ไก่	 นักเรียนชั้น	 ม.6	 พ�เพื่อนรุ่นร�วคร�วเดียวกันในหมู่บ้�น	 ไปดักทำ�ร้�ย

	 นักเรียนช�ยชั้น	 ปวช.ปี	 2	 ของวิทย�ลัยเทคนิคในจังหวัด	 เหตุเพร�ะ 

	 เกิดเขม่นกันเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่�นม�

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 เก๋	 นักเรียนหญิงชั้น	 ม.6	 ไปยืนชี้หน้�ด่�จอยเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกัน	

	 เพร�ะจอยไปบอกกับแอนว่�	 เก๋พูดกับใครต่อใครว่�แอนมีนิสัยขี้ขโมยและ 

	 ของในห้องที่ห�ยไปเป็นฝีมือแอนทั้งนั้น	ทำ�ให้แอนโกรธเก๋

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 เอกและโอม	เปน็เย�วชนคนละหมูบ่�้น	ทีต่�่งกม็�เชยีรท์มีฟตุบอลของตนเอง	

	 ทีแ่ขง่ขนักนัในกฬี�ประจำ�ตำ�บล	ฟตุบอลแพแ้ตค่นเชยีรไ์มแ่พเ้ลยยกพวกตกีนั 

	 โดยมีเอกและโอมร่วมอยู่ด้วย	ทำ�ให้ต่�งฝ่�ยต่�งก็บ�ดเจ็บ๋

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 นักเรียนช�ยและนักเรียนหญิงชั้น	 ม.5	 ห้องเดียวกันถกเถียงกันเรื่องที่

	 นักเรียนช�ยไม่รับผิดชอบภ�ระง�นของห้องในก�รดูแลบริเวณที่โรงเรียน 

	 มอบหม�ยให้จนถูกตำ�หนิจ�กครูที่ปรึกษ�	 ก�รถกเถียงกันรุนแรงจนถึงขั้น 

	 ด่�ด้วยคำ�หย�บค�ย

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข



45แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความขัดแย้งใครแก้ได้

กลุ่มที่..................สม�ชิกกลุ่ม	 1...........................................................	 4.................................................

 2………………………………………...............	 5…………………………………………...

 3………………………………………...............	 6…………………………………………..

คำ�ชี้แจง	 ให้สม�ชิกกลุ่มช่วยกันวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	 แล้วบันทึกผลก�รวิเคร�ะห์

	 ต�มประเด็นที่กำ�หนดให้

กรณีศึกษ�	 ในก�รประชุมเพื่อจัดก�รแสดงของห้อง	 ม.6/1	 ในง�นวันสถ�ปน�โรงเรียน

	 ซึ่งมีคว�มเห็นไม่ตรงกัน	 และต่�งฝ่�ยต่�งก็ไม่ยอมกัน	 ถึงขั้นมีนักเรียน 

	 กลุ่มหนึ่งเดินออกจ�กห้องประชุม

ผลก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ� 

 ปัญห�คว�มขัดแย้ง ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง แนวท�งก�รแก้ไข



46 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อกิจกรรม สุขภาพดีถ้วนหน้า เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ	4.1	ม.4	-	6/6	มสีว่นรว่มในก�รสง่เสรมิและพฒัน�สขุภ�พของบคุคลในชมุชน

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	4	ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่น

	 ข้อ	4	มีจิตอ�ส�ช่วยเหลือผู้อื่น

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 เขียนคำ�ขวัญและออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดในชุมชน

	 2.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 ครูนำ�ภ�พข่�วเกี่ยวกับก�รจับกุมพ่อค้�ย�เสพติดในหมู่บ้�น	 ชุมชนต่�ง	 ๆ 

และสนทน�กับนักเรียนห�กเกิดขึ้นกับชุมชนที่เร�อยู่เร�จะทำ�อย่�งไร

	 2.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ	ประม�ณ	5	–	6	คน

	 3.	 ระดมคว�มคดิในก�รตัง้คำ�ขวญัพรอ้มออกแบบโปสเตอร	์เพือ่รณรงคต์อ่ต�้น

ย�เสพติดซึ่งเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พของบุคคลในชุมชน	 โดยบันทึกต�มแบบ

บันทึกใบกิจกรรมเรื่องสุขภ�พดีถ้วนหน้�

	 4.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียนและนำ�ผลง�นไปติดผนัง

ห้องเรียน

	 5.	 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัก�รมสีว่นรว่มในก�รสง่เสรมิและพฒัน�

สุขภ�พของบุคคลในชุมชนมีหล�กหล�ยวิธี	 ก�รเขียนคำ�ขวัญและจัดทำ�โปสเตอร์เป็น 

เพียงวิธีก�รหนึ่งเท่�นั้น



47แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 6.	 ครูใช้คำ�ถ�มกับนักเรียนด้วยเทคนิค	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นักเรียนมีคว�มรู้สึกอย่�งไรจ�กก�รตั้งคำ�ขวัญและออกแบบโปสเตอร์ 

	 	 	 เพื่อรณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดซึ่งเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พของ 

	 	 	 บุคคลในชุมชน

	 	 C	 นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในก�รรณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดหรือไม่	 และ 

	 	 	 ตอนนั้นนักเรียนทำ�อย่�งไร

	 	 A	 ในโอก�สต่อไป	 ถ้�นักเรียนจะช่วยส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พของบุคคล 

   ในชุมชนให้พ้นจ�กย�เสพติด	นักเรียนจะทำ�อย่�งไร	(ในลักษณะจิตอ�ส�)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 ใบกิจกรรม	เรื่อง	สุขภ�พดีถ้วนหน้�	

	 2.	 กระด�ษปรู๊ฟ/กระด�ษแข็งเท่�จำ�นวนกลุ่ม

	 3.	 ป�กก�เคมีหล�ยสี

	 4.	 สีเมจิกจำ�นวนกล่องเท่�จำ�นวนกลุ่ม

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด 

	 	 ตรวจผลง�นก�รเขียนคำ�ขวัญ	และก�รออกแบบโปสเตอร์

  เครื่องมือวัด 

	 	 แบบตรวจผลง�นก�รเขียนคำ�ขวัญ	และก�รออกแบบโปสเตอร์	

  เกณฑ์ก�รวัด 

	 	 ระดับพอใช้ถือว่�ผ่�น



48 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบตรวจผลง�นก�รเขียนคำ�ขวัญและก�รออกแบบโปสเตอร์

 ประเด็น ดี พอใช้ ปรับปรุง

 ประเด็น ดี พอใช้ ปรับปรุง

1.	คว�มสมบูรณ์

ของผลง�น

2.	คว�มน่�สนใจ

ในโอก�สต่อไป

ถ้�นักเรียนจะช่วย

ส่งเสริมและพัฒน�

สุขภ�พของบุคคล

ในชุมชนให้พ้นจ�ก

ย�เสพติด	นักเรียน

จะทำ�อย่�งไร

-	สะท้อนก�รรณรงค์

ต่อต้�นย�เสพติด

-	มีแนวท�งส่งเสริม

สุขภ�พที่ชัดเจน

น่�สนใจม�ก

-	สะท้อนก�รรณรงค์

ต่อต้�นย�เสพติด

-	มีแนวท�งร่วม

ส่งเสริมสุขภ�พ

แต่ไม่ค่อยชัดเจน

น่�สนใจป�นกล�ง

ระบุแนวท�ง/

กิจกรรมตั้งแต่	

5	-	9	ร�ยก�รขึ้นไป

-	สะท้อนก�รรณรงค์

ต่อต้�นย�เสพติด

-	ไม่มีแนวท�งร่วม

ส่งเสริมสุขภ�พ

น่�สนใจน้อย

ระบุแนวท�ง/

กิจกรรมตั้งแต่	

10	ร�ยก�รขึ้นไป

ระบุแนวท�ง/

กิจกรรมได้ตำ่�กว่�	

5	ร�ยก�รลงม�

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�ร

	 	 วัดจ�กก�รตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A



49แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรม

เรื่อง สุขภาพดีถ้วนหน้า

กลุ่มที.่....................................ชั้น...................................

ร�ยชื่อสม�ชิกกลุ่ม	

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

คำ�ชี้แจง	 ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่คดิคำ�ขวญัและออกแบบโปสเตอรร์ณรงคต์อ่ต้�นย�เสพตดิ

	 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พของบุคคลในชุมชน

คำ�ขวัญ

.............................................................



50 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อกิจกรรม รับผิดชอบร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

 พ	5.1	ม.4	-	6/1	มีส่วนร่วมในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงต่อก�รใช้ย�	ก�รใช้ส�รเสพติด

และคว�มรุนแรงเพื่อสุขภ�พของตนเอง	ครอบครัวและสังคม

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	4	ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่น

	 ข้อ	3	ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นต�มวิถีประช�ธิปไตย

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 อภิปร�ยและเขียนสรุปลงในใบกิจกรรมรับผิดชอบร่วมกันสร้�งสรรค์สังคม

	 2.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 ครูนำ�เข้�สู่บทเรียนโดยใช้คำ�ถ�มว่�	 “นักเรียนมีคว�มคิดเห็นอย่�งไรกับ

สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของส�รเสพติดในแจจุบัน”	แล้วสุ่มถ�มนักเรียน	3-4	คน

	 2.	 ให้นักเรียนอ่�นข่�วร้องเรียนท�งหนังสือพิมพ์	คอลัมน์	“อ๊อดเทอร์โบ”	แล้ว

สุ่มถ�มนักเรียน	3-4	คนว่�รู้สึกอย่�งไรต่อเรื่องร้องเรียนนี้

	 3.	 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	ๆ 	5-6	คน	แล้วอภิปร�ยต�มประเด็นในใบกิจกรรม

เรื่องคว�มรับผิดชอบร่วมกันสร้�งสรรค์สังคม

	 4.	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ	 ครูนำ�อภิปร�ยเพิ่มเติมและสรุปแล้วแจกเอกส�ร 

คว�มรู้เรื่อง	ย�เสพติด	:	ปัญห�ที่ต้องร่วมป้องกัน

	 5.	 ใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชี้วัด

	 	 R	 นักเรียนมีคว�มรู้สึกอย่�งไร	ต่อก�รทำ�ง�นกลุ่มในครั้งนี้

	 	 C	 นักเรียนเคยทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นที่เป็นไปด้วยคว�มร�บรื่นหรือไม่	 และ 

	 	 	 ตอนนั้นนักเรียนปฏิบัติคนอย่�งไรที่แสดงว่�ใช้วิถีประช�ธิปไตย

	 	 A	 ห�กต่อไปนักเรียนต้องทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	ต�มวิถีประช�ธิปไตยนักเรียน 

	 	 	 จะปฏิบัติอย่�งไร



51แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 ข่�วร้องเรียนท�งหนังสือพิมพ์คอลัมน์	“อ๊อดเทอร์โบ”

	 2.	 ใบกิจกรรมเรื่อง	รับผิดชอบร่วมกันสร้�งสรรค์สังคม

	 3.	 เอกส�รคว�มรู้เรื่อง	ย�เสพติด	:	ปัญห�ที่ต้องร่วมป้องกัน

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�จ�กก�รสรุปก�รมีส่วนร่วมในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงต่อก�รใช้ย�	

ก�รใช้ส�รเสพติด

  เครื่องมือวัด

	 	 เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ให้ระดับคุณภ�พ

	 	 ผลง�นครบถ้วน	มีคว�มเป็นไปได้ม�ก	ได้ระดับคุณภ�พ	ดี

	 	 ผลง�นครบถ้วน	มีคว�มเป็นไปได้น้อย	ได้ระดับคุณภ�พ	พอใช้

	 	 ผลง�นไม่ครบถ้วน	หรือ	เป็นไปได้ย�ก	ได้ระดับคุณภ�พ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ผลง�นได้ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�จ�กก�รตอบคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ถ้�คำ�ตอบของคำ�ถ�มก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น



52 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ ที่นับถือ

	 ผมเป็นพ่อของลูกช�ยคนหนึ่ง	 ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังตกเป็นท�สของ 

ย�บ้�ที่ระบ�ดเข้�ม�ในหมู่บ้�นท่�ทร�ยม�เป็นเวล�น�นแล้ว	 เด็ก	 ๆ	 วัยรุ่น

พ�กันติดย�บ้�กันอย่�งงอมแงม	 มีก�รซื้อข�ยกันโจ่งแจ้ง	 โดยไม่เกรงกลัว

กฎหม�ยบ้�นเมืองทั้ง	 ๆ	 ที่พ่อแม่หล�ยครอบครัวได้พย�ย�มแจ้งตำ�รวจ 

อยู่เนือง	 ๆ	 แต่ไม่ได้รับคว�มสนใจที่จะแก้ปัญห�นี้อย่�งจริงจัง	 เพียงแค่จับ 

แล้วก็ให้ประกันตัวออกม�และกลับม�ข�ยย�อีก	 จนช�วบ้�นเกิดคว�ม 

เอือมระอ�	 ทำ�ให้หมู่บ้�นท่�ทร�ยแทบทุกหลังค�เรือนหว�ดระแวงกลัวว่�

ลูกหล�นจะตกเป็นท�สของย�บ้�	 เกิดปัญห�ลักขโมย	 จนถึงก�รก่อเกิด

อ�ชญ�กรรม	 จนคนในชุมชนหมดหวังและหมดกำ�ลังใจในก�รแก้ปัญห� 

ย�เสพติดที่กระจ�ยวงกว้�งออกไปเรื่อย		ๆ	

	 ผมขอคว�มกรุณ�ให้คุณอ๊อด	 เทอร์โบ	 ช่วยเป็นสื่อบอกต่อไปยัง 

ผู้ใหญ่ที่มีอำ�น�จเพื่อม�ช่วยกันแก้ปัญห�นี้ให้กับหมู่บ้�นผมด้วย	 ก่อนที่

หมู่บ้�นท่�ทร�ยนี้จะกล�ยเป็นหมู่บ้�นส�รเสพติด	 แล้วผมก็คงต้องเสีย 

ลูกช�ยของผมไป

ขอแสดงคว�มนับถือ

พ่อของลูกช�ยคนหนึ่ง

 ข่าวร้องเรียน 
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ใบกิจกรรม

รับผิดชอบร่วมกันสร้างสรรค์สังคม

ชื่อกลุ่ม..............................

	 ร�ยชื่อสม�ชิกกลุ่ม

	 1......................................................	4......................................................

	 2......................................................	5.......................................................

	 3.......................................................	4......................................................

คำ�ชี้แจง	 1.	 ให้สม�ชิกกลุ่มร่วมอภิปร�ยว่�	 ในฐ�นะที่นักเรียนเป็นสม�ชิกคนหนึ่งของ

	 	 ครอบครัวและสังคม	 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงต่อ 

	 	 ก�รใช้ย�	 ก�รใช้ส�รเสพติด	 เพื่อสุขภ�พของครอบครัวและสังคมอย่�งไร	 

	 	 บันทึกลงในแบบฟอร์มข้�งล่�งนี้

 คว�มเสี่ยง ก�รมีส่วนร่วมในก�รป้องกันคว�มเสี่ยง

ก�รใช้ย�

ก�รใช้ส�รเสพติด

 

	 2.	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ
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	 ข้อมูลท�งก�รแพทย์ยืนยันได้ว่�	 เมื่อเซลล์สมองเสียห�ยไปแล้วไม่ส�ม�รถ 

สร้�งขึ้นม�ได้ใหม่อีก	 นั่นหม�ยถึง	 ผู้ติดย�ที่เลิกใช้ย�เสพติด	 ก็จะไม่ส�ม�รถดำ�รงชีวิต 

ในสังคมได้ปกติ	 แต่เซลล์สมองที่เสียไปแล้วก็ไม่อ�จฟื้นกลับม�ดังเดิมได้ครบสมบูรณ์	 

ดงันัน้	ห�กเร�รกัตวัของเร�	และคนใกลช้ดิ	เร�ควรสนใจทีจ่ะปอ้งกนัตนเอง	และคนใกลช้ดิ 

ให้ห่�งจ�กก�รใช้ย�เสพติดให้ม�กที่สุด

การป้องกันยาเสพติด

	 มีหลักก�รในก�รป้องกันใหญ่		ๆ	4	ข้อ	คือ

 1. ป้องกันตนเอง

	 	 เริ่มจ�กก�รมีระเบียบวินัยในตนเอง	ขยันหมั่นเพียร	ทำ�ตัวเป็นแบบอย่�งที่ดี 

ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์	 เลือกคบเพื่อนที่ดี	 ไม่มั่วสุมอบ�ยมุขและสิ่งเสพติด	 และ 

ไม่ใช้ย�โดยมิได้รับคำ�แนะนำ�จ�กแพทย์	รวมทั้งอย่�ทดลองย�เสพติดทุกชนิดโดยเด็ดข�ด

 2. ป้องกันครอบครัว

	 	 เริ่มจ�กก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่�งสม�ชิกในครอบครัว	 

แบ่งเบ�ภ�ระหน้�ที่แก่กันและกันภ�ยในบ้�น	 มีคว�มรักใคร่กลมเกลียว	 และมีคว�ม 

เข้�ใจกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	คอยสอดส่องดูแลสม�ชิกในครอบครัวอย่�ให้เกี่ยวข้อง

กับย�เสพติด	 คอยอบรมตักเตือนสม�ชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษและภัยของย�เสพติด

ห�กมีสม�ชิกเสพย�เสพติดในครอบครัวควรรีบให้เข้�รักษ�ตัว	 อย่�ปล่อยทิ้งไว้น�น	 ๆ 

ควรรีบรักษ�โดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ในก�รรักษ�

 3. ป้องกันชุมชน

	 	 ช่วยชี้แจงให้เพื่อนเข้�ใจถึงโทษและภัยของย�เสพติดเพื่อมิให้เพื่อน 

ที่รู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ต้องถูกหลอกลวง	 และห�กพบว่�เพื่อนบ้�นติดย�เสพติด	 จงช่วยแนะนำ�

ให้ไปรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ล	 รวมทั้งร่วมมือกันในชุมชนเพื่อสอดส่อง	 เฝ้�ระวังปัญห� 

ใบความรู้สำาหรับนักเรียน

เรื่องยาเสพติด : ปัญหาที่ต้องร่วมกันป้องกัน
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ในชมุชน/ละแวกบ�้นไมใ่หม้คีนภ�ยในชมุชน	หรอืคนภ�ยนอกชมุชนมพีฤตกิรรมเกีย่วขอ้ง

กับย�เสพติด	 โดยอ�จใช้ม�ตรก�รตักเตือน	 กดดันท�งสังคม	 หรือแจ้งเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ	 

คณะกรรมก�รหมู่บ้�น/ชุมชน

 4. ป้องกันสังคม

	 	 โดยให้คว�มร่วมมือกับท�งร�ชก�ร	 ในก�รเป็นหูเป็นต�ช่วยสอดส่อง 

เฝ้�ระวังปัญห�เมื่อทร�บว่�สถ�นที่ใดเป็นแหล่งแพร่ระบ�ดย�เสพติดมีกิจกรรมใด 

ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะชักนำ�ให้เด็กและเย�วชนเข้�ไปยุ่งเกี่ยว	 หรือมีบุคคลใดมีพฤติกรรม

น่�จะเกี่ยวข้องกับก�รนำ�ย�เสพติดม�แพร่ระบ�ด	 โปรดแจ้งเบ�ะแสให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

ทุกแห่งทุกท้องที่ทร�บ
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ชื่อกิจกรรม ตัดสินใจเพื่อชีวิต เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ	 5.1	 ม.4	 -	 6/2	 วิเคร�ะห์ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รครอบครอง	 ก�รใช้และ

จำ�หน่�ยส�รเสพติด

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	2	ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์

	 ข้อ	1	เลือกรับข้อมูลข่�วส�รอย่�งไตร่ตรอง	และรู้เท่�ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 วเิคร�ะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจ�กก�รครอบครองก�รใชแ้ละจำ�หน�่ยส�รเสพตดิ

	 2.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมงที่ 1

	 1.	 ครูนำ�สนทน�ถึงผลกระทบที่เกิดจ�กส�รเสพติดในปัจจุบัน	 โดยอ�จนำ� 

ข้อมูลจ�กหนังสือพิมพ์	คลิปออนไลน์	หรือข่�วจ�กโทรทัศน์ม�พูดคุยกับนักเรียน

	 2.	 ใช้คำ�ถ�มกระตุ้น	 เพื่อให้เข้�สู่เนื้อห�	 เรื่อง	 ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รใช้	 

และจำ�หน่�ยส�รเสพติด	 เช่น	 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รใช้และจำ�หน่�ยส�รเสพติด 

ต่อตนเอง	ครอบครัว	และสังคมอย่�งไรบ้�ง

	 3.	 ใหน้กัเรยีนจบัคูก่นัแสดงคว�มคดิเหน็แลว้บนัทกึลงในสมดุบนัทกึของตนเอง

	 4.	 สุม่นกัเรยีนนำ�เสนอคว�มคดิเหน็	2	-	3	คน	สม�ชกิทีเ่หลอืฟงัและแลกเปลีย่น

คว�มคิดเห็นกับผู้นำ�เสนอ

	 5.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบที่นักเรียนแสดงคว�มคิดเห็น



57แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ชั่วโมงที่ 2

	 1.	 ครตูอบขอ้สรปุในชัว่โมงที	่1	และยกตวัอย�่งคดเีกีย่วกบัส�รเสพตดิของบคุคล

ที่มีชื่อเสียงท�งสังคม	 เช่น	ด�ร�	นักร้อง	นักแสดง	นักก�รเมือง	ที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับส�รเสพติด	แล้วได้รับก�รลงโทษท�งกฎหม�ย

	 2.	 ให้นักเรียนศึกษ�กฎหม�ยเกี่ยวกับส�รเสพติดจ�กเอกส�รคว�มรู้เรื่อง	 

พ.ร.บ.เกี่ยวกับส�รเสพติด	แล้วสรุปส�ระสำ�คัญของแต่ละ	พ.ร.บ.	

	 3.	 ขออ�ส�สมัครนักเรียนนำ�เสนอผลก�รศึกษ�ซึ่งเป็นข้อสรุปของตนเอง	 

โดยนักเรียนคนอื่น	ๆ	เพิ่มเติมห�กเห็นว่�ข้อสรุปนั้นยังไม่สมบูรณ์

	 4.	 ให้นักเรียนทุกคนบันทึกข้อสรุปที่สมบูรณ์ลงในสมุดของตนเอง

	 5.	 ใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นักเรียนมีคว�มคิดเห็นอย่�งไรกับก�รได้รับรู้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับ 

	 	 	 ส�รเสพติดในครั้งนี้

	 	 C	 นักเรียนเคยรับรู้ข้อมูลข�่วส�รเรื่องอื่น	 ๆ	 หรือไม่	 และนักเรียนมีวิธีก�ร 

	 	 	 เลือกรับข้อมูลข่�วส�รนั้นอย่�งไร

	 	 A	 ห�กต่อไปนักเรียนต้องก�รรู้เท่�ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงนักเรียนจะมี 

	 	 	 วิธีก�รเลือกรับข้อมูลข่�วส�รอย่�งไร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 ข่�ว	คลิป	เกี่ยวกับก�รกระทำ�คว�มผิดเรื่อง	ส�รเสพติด

	 2.	 เอกส�รคว�มรู้เรื่องพระร�ชบัญญัติเกี่ยวกับส�รเสพติด

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด 

	 	 พิจ�รณ�จ�กก�รนำ�เสนอ	และร่วมอภิปร�ยของนักเรียน
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  เครื่องมือวัด

	 	 ประเด็นในก�รพิจ�รณ�

	 	 1.	ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้และจำ�หน่�ยส�รเสพติด

	 	 2.	สรุปส�ระสำ�คัญของ	พ.ร.บ.	และ	พ.ร.ก.	ที่เกี่ยวกับส�รเสพติด

  เกณฑ์ก�รให้ระดับคุณภ�พ

	 	 ปฏิบัติทั้ง	2	ประเด็น	และมีคว�มสมบูรณ์	 	 ได้ระดับ	ดี

	 	 ปฏิบัติทั้ง	2	ประเด็น	และค่อนข้�งคว�มสมบูรณ์	 ได้ระดับ	พอใช้

	 	 ปฏิบัติทั้ง	2	ประเด็น	และไม่ค่อยมีคว�มสมบูรณ์	 ได้ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รประเมิน

	 	 ผลง�นได้ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ก�รประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด 

	 	 พิจ�รณ�คำ�ตอบของคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ห�กคำ�ตอบก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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หมวด 12 บทกำาหนดโทษ

 ม�ตร� 65	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 1	

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	15	ต้องระว�งโทษจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้�นบ�ท 

ถึงห้�ล้�นบ�ท	

	 ถ�้ก�รกระทำ�คว�มผดิต�มวรรคหนึง่เปน็ก�รกระทำ�เพือ่จำ�หน�่ยตอ้งระว�งโทษ

ประห�รชีวิต

	 ถ้�ก�รกระทำ�คว�มผิดต�มวรรคหนึ่งเป็นก�รผลิตโดยก�รแบ่งบรรจุหรือ 

รวมบรรจุและมีปริม�ณคำ�นวณเป็นส�รบริสุทธิ์	 หรือมีจำ�นวนหน่วยก�รใช้หรือมีนำ้�หนัก 

สุทธิไม่ถึงปริม�ณที่กำ�หนดต�มม�ตร�	 15	 วรรคส�ม	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สี่ปีถึง 

สิบห้�ปี	หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบ�ทถึงส�มแสนบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	

	 ถ้�ก�รกระทำ�คว�มผิดต�มวรรคส�ม	 เป็นก�รกระทำ�เพื่อจำ�หน่�ยต้องระว�ง

โทษจำ�คุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ท	

 ม�ตร� 66	 ผู้ใดจำ�หน่�ยหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติด

ให้โทษในประเภท	 1โดยไม่ได้รับอนุญ�ตและมีปริม�ณคำ�นวณเป็นส�รบริสุทธิ์	 หรือ 

มีจำ�นวนหน่วยก�รใช้หรือมีนำ�้หนักสุทธิไม่ถึงปริม�ณที่กำ�หนดต�มม�ตร�	 15	 วรรคส�ม

ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้�ปี	 หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบ�ทถึงส�มแสนบ�ท

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

	 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษต�มวรรคหนึง่มปีรมิ�ณคำ�นวณเปน็ส�รบรสิทุธิต์ัง้แตป่รมิ�ณ

ที่กำ�หนดต�มม�ตร�	 15	 วรรคส�ม	 แต่ไม่เกินยี่สิบกรัมต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สี่ปีถึง 

จำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ท

	 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษต�มวรรคหนึง่มปีรมิ�ณคำ�นวณเปน็ส�รบรสิทุธิเ์กนิยีส่บิกรมั 

ขึ้นไป	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตลอดชีวิต	 และปรับตั้งแต่หนึ่งล้�นบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ทหรือ

ประห�รชีวิต
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม�ตร� 67	 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 1	 โดย

ไม่ได้รับอนุญ�ตและมีปริม�ณคำ�นวณเป็นส�รบริสุทธิ์	 หรือมีจำ�นวนหน่วยก�รใช้ 

หรือมีนำ้�หนักสุทธิไม่ถึงปริม�ณที่กำ�หนดต�มม�ตร�	 15	 วรรคส�มต้องระว�งโทษจำ�คุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบ�ทถึงสองแสนบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 68	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 2	

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 16	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบ�ทถึงหนึ่งล้�นบ�ท

	 ถ้�ย�เสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดเป็นมอร์ฟีน	 ฝิ่น	 หรือ 

โคค�อีน	 ผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 

สองล้�นบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ท

 ม�ตร� 69	 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 2	 อันเป็น

ก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 17	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

	 ผู้ ใดจำ�หน่�ยหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อจำ�หน่�ยซึ่ งย�เสพติดให้โทษ 

ในประเภท	 2	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 17	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบ�ทถึงสองแสนบ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

	 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษซึง่เปน็วตัถแุหง่ก�รกระทำ�คว�มผดิต�มวรรคสองเปน็มอรฟ์นี

ฝิ่น	หรือโคค�อีน	มีปริม�ณคำ�นวณเป็นส�รบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัมผู้นั้นต้องระว�งโทษ 

จำ�คุกตั้งแต่ส�มปีถึงยี่สิบปีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบ�ทถึงสี่แสนบ�ท	 หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	 

แต่ถ้�มอร์ฟีน	 ฝิ่นหรือโคค�อีนนั้นมีปริม�ณคำ�นวณเป็นส�รบริสุทธิ์ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัม

ขึ้นไปต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ห้�ปีถึงจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้�แสนบ�ทถึง 

ห้�ล้�นบ�ท	

	 ถ้�ผู้ได้รับใบอนุญ�ตต�มม�ตร�	17	กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต�มวรรคหนึ่ง	วรรคสอง

หรือวรรคส�ม	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท

 ม�ตร� 70	 ผู้ใดผลิตหรือนำ�เข้�ซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 อันเป็น

ก�รฝ�่ฝนืม�ตร�	20	ตอ้งระว�งโทษจำ�คกุตัง้แตห่นึง่ปถีงึส�มป	ีและปรบัตัง้แตห่นึง่แสนบ�ท 

ถึงส�มแสนบ�ท
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม�ตร� 71	 ผู้ใดจำ�หน่�ย	 มีไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่�ยหรือส่งออกซึ่ง

ย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 20	 วรรคหนึ่ง	 โดยมีจำ�นวน 

ย�เสพติดให้โทษไม่เกินที่กำ�หนดต�มม�ตร�	20	วรรคสี่ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 72	 ผู้ใดนำ�เข้�หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 อันเป็น

ก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	22	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท

 ม�ตร� 73	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�	 ส่งออก	 จำ�หน่�ยหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

จำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 4	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 26	 ต้องระว�งโทษ 

จำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบ�ทถึงสองแสนบ�ท

	 กรณีต�มวรรคหนึ่ง	 ถ้�มีย�เสพติดให้โทษในประเภท	 4	 ตั้งแต่สิบกิโลกรัม 

ขึ้นไป	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้�ปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบ�ทถึง 

หนึ่งล้�นห้�แสนบ�ท

 ม�ตร� 74	 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 4	 อันเป็น

ก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 26	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 75	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�	 หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 5

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 26	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้�ปีและปรับตั้งแต่ 

สองแสนบ�ทถึงหนึ่งล้�นห้�แสนบ�ท

	 ถ้�ย�เสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดดังกล่�วม�นั้นเป็น 

พืชกระท่อม	ผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี	และปรับไม่เกินสองแสนบ�ท

 ม�ตร� 76	 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 5	 อันเป็น

ก�รฝ่�ฝืน	 ม�ตร�	 26	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษซึง่เปน็วตัถแุหง่ก�รกระทำ�คว�มผดิดงักล�่วม�ในวรรคหนึง่นัน้

เป็นพืชกระท่อม	 ผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม�ตร� 76/1 ผู้ใดจำ�หน่�ยหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติด

ใหโ้ทษในประเภท	5	อนัเปน็ก�รฝ�่ฝนืม�ตร�	26	วรรคหนึง่	โดยมจีำ�นวนย�เสพตดิใหโ้ทษ 

ไม่ถึงสิบกิโลกรัมต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบ�ทถึง 

สองแสนบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

	 กรณีต�มวรรคหนึ่ง	ถ้�มีย�เสพติดให้โทษในประเภท	5	ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป

ตอ้งระว�งโทษจำ�คกุตัง้แตส่องปถีงึสบิห�้ปแีละปรบัตัง้แตส่องแสนบ�ทถงึหนึง่ล�้นห�้แสนบ�ท

 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษซึง่เปน็วตัถแุหง่ก�รกระทำ�คว�มผดิดงักล�่วม�ในวรรคหนึง่นัน้

เป็นพืชกระท่อมผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษซึง่เปน็วตัถแุหง่ก�รกระทำ�คว�มผดิดงักล�่วม�ในวรรคสองนัน้

เป็นพืชกระท่อมผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี	และปรับไม่เกินสองแสนบ�ท

 ม�ตร� 77	 ผู้รับอนุญ�ตผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร�	 27	 ต้องระว�งโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบ�ท

 ม�ตร� 78	 ผู้รับอนุญ�ตผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร�	 29	 ม�ตร�	 30	 หรือม�ตร�	 31

ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบ�ท

 ม�ตร� 79	 ผู้รับอนุญ�ตผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร�	 32	 ม�ตร�	 33	 หรือม�ตร�	 34

ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบ�ท

 ม�ตร� 80 ผูร้บัอนญุ�ตผูใ้ดไมป่ฏบิตัติ�มม�ตร�	35	วรรคหนึง่	ตอ้งระว�งโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท

 ม�ตร� 81	 เภสชักรผูม้หีน�้ทีค่วบคมุผูใ้ดไมป่ฏบิตักิ�รใหเ้ปน็ไปต�มม�ตร�	36	

ม�ตร�	37	หรือม�ตร�	38	ต้องระว�งโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ท

 ม�ตร� 82	 ผูใ้ดผลติ	นำ�เข�้	หรอืสง่ออกซึง่ย�เสพตดิใหโ้ทษในประเภท	3	ปลอม

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	39	(1)	ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ส�มปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่

ส�มแสนบ�ทถึงสองล้�นบ�ท

 ม�ตร� 83	 ผู้ใดจำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 ปลอม	 อันเป็น

ก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	39	(1)ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปี	และปรับไม่เกินห้�แสนบ�ท
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม�ตร� 84	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�	 หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3

ผิดม�ตรฐ�นหรือย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 เสื่อมคุณภ�พ	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืน 

ม�ตร�	39	 (2)	หรือ	 (3)	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินส�มปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบ�ท

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 85	 ผู้ใดจำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	3	ผิดม�ตรฐ�น	หรือ

ย�เสพติดให้โทษในประเภท	3	 เสื่อมคุณภ�พ	อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	39	 (2)	หรือ	 (3) 

ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 86	 ผู้ใดผลิต	 นำ�เข้�หรือส่งออกซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3

ที่ต้องขึ้นทะเบียนตำ�รับย�แต่มิได้ขึ้นทะเบียนตำ�รับย�	หรือย�เสพติดให้โทษในประเภท	3 

ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำ�รับย�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 39	 (4)	 หรือ	 (5)	 ต้อง 

ระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินห้�ปี	และปรับไม่เกินห้�แสนบ�ท

 ม�ตร� 87	 ผู้ใดจำ�หน่�ยย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 ที่ต้องขึ้นทะเบียน

ตำ�รับย�แต่มิได้ขึ้นทะเบียนตำ�รับย�	 หรือย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3	 ที่รัฐมนตรีสั่ง 

เพิกถอนทะเบียนตำ�รับย�	อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	39	(4)	หรือ	(5)	ต้องระว�งโทษจำ�คุก

ไม่เกินส�มปี	และปรับไม่เกินส�มแสนบ�ท

 ม�ตร� 88	 ผู้ใดแก้ไขร�ยก�รทะเบียนตำ�รับย�เสพติดให้โทษในประเภท	 3

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	44	วรรคหนึ่ง	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 89	 ผู้ใดฝ่�ฝืนม�ตร�	 48	 หรือม�ตร�	 48/1	 หรือไม่ปฏิบัติต�ม

กฎกระทรวงที่ออกต�ม	 ม�ตร�	 48	 หรือม�ตร�	 48/1	 หรือไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งของ 

ผูอ้นญุ�ตต�มม�ตร�	48/2	ตอ้งระว�งโทษจำ�คกุไมเ่กนิสองปหีรอืปรบัตัง้แตส่องหมืน่บ�ท

ถึงสองแสนบ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 89/1	 ถ้�ก�รกระทำ�ต�มม�ตร�	 89	 เป็นก�รกระทำ�ของเจ้�ของ

สื่อโฆษณ�หรือผู้ประกอบกิจก�รโฆษณ�ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษ 

ที่บัญญัติไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น
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 ม�ตร� 89/2	 ถ้�ก�รกระทำ�คว�มผิดต�มม�ตร�	 89	 หรือม�ตร�	 89/1

เป็นคว�มผิดต่อเนื่อง	 ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษปรับวันละไม่เกินห้�พันบ�ทหรือไม่เกินสองเท่� 

ของค่�ใช้จ่�ยที่ใช้สำ�หรับก�รโฆษณ�นั้นตลอดระยะเวล�ที่ยังฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�ม

 ม�ตร� 90	 ผู้ใดไม่อำ�นวยคว�มสะดวกต�มสมควรแก่พนักง�นเจ้�หน้�ที่

ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่ต�มม�ตร�	 49	 หรือขัดขว�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 

ต�มม�ตร�	 55	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

 ม�ตร� 91	 ผูใ้ดเสพย�เสพตดิใหโ้ทษในประเภท	1	อนัเปน็ก�รฝ�่ฝนืม�ตร�	57

หรือย�เสพติดให้โทษในประเภท	 2	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตร�	 58	 ต้องระว�งโทษ 

จำ�คกุตัง้แตห่กเดอืนถงึส�มปหีรอืปรบัตัง้แตห่นึง่หมืน่บ�ทถงึหกหมืน่บ�ทหรอืทัง้จำ�ทัง้ปรบั

 ม�ตร� 92	 ผู้ ใดเสพย�เสพติดให้โทษในประเภท	 5	 อันเป็นก�รฝ่�ฝืน

ม�ตร�	 57	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ� 

ทั้งปรับ

	 ถ้�ย�เสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดดังกล่�วม�นั้นเป็น 

พืชกระท่อม	ผู้นั้นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบ�ท

 ม�ตร� 92/1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งของพนักง�นฝ่�ยปกครอง	 หรือตำ�รวจ

หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ซึ่งสั่งต�มม�ตร�	 58/1	 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบ�ท

 ม�ตร� 93	 ผู้ใดใช้อุบ�ยหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	 ใช้กำ�ลังประทุษร้�ย	 ใช้อำ�น�จ

ครอบงำ�ผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประก�รอื่นใดให้ผู้อื่นเสพย�เสพติดให้โทษ

ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบ�ทถึงหนึ่งล้�นบ�ท

	 ถ้�ได้กระทำ�โดยมีอ�วุธหรือโดยร่วมกระทำ�คว�มผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้�ปีและปรับตั้งแต่สองแสนบ�ทถึง 

หนึ่งล้�นห้�แสนบ�ท
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	 ถ�้ก�รกระทำ�ต�มวรรคหนึง่หรอืวรรคสองเปน็ก�รกระทำ�ตอ่หญงิหรอืตอ่บคุคล

ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภ�วะหรือเป็นก�รกระทำ�เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำ�ผิดท�งอ�ญ�หรือ 

เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�	 ผู้กระทำ�ต้องระว�ง

โทษจำ�คุกตั้งแต่ส�มปีถึงจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ส�มแสนบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ท

	 ถ�้ย�เสพตดิใหโ้ทษซึง่เปน็วตัถแุหง่ก�รกระทำ�คว�มผดิต�มวรรคส�มเปน็มอรฟ์นี

หรือโคค�อีน	 ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งและถ้�เป็นก�รกระทำ�ต่อหญิง 

หรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภ�วะ	 ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษจำ�คุกตลอดชีวิตและปรับ

ตั้งแต่หนึ่งล้�นบ�ทถึงห้�ล้�นบ�ท

	 ถ้�ย�เสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดต�มวรรคส�มเป็น

เฮโรอนี	ผูก้ระทำ�ตอ้งระว�งโทษเปน็สองเท�่และถ�้เปน็ก�รกระทำ�ตอ่หญงิหรอืตอ่บคุคลซึง่ 

ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ	ผู้กระทำ�ต้องระว�งโทษประห�รชีวิต

 ม�ตร� 93/1	 ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพย�เสพติดให้โทษในประเภท	 1

หรือย�เสพติดให้โทษในประเภท	2	โดยฝ่�ฝืนบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้ต้องระว�งโทษ 

จำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้�ปี	 หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบ�ทถึงหนึ่งแสนบ�ทหรือทั้งจำ� 

ทั้งปรับ

	 ถ้�ก�รกระทำ�ต�มวรรคหนึ่งเป็นก�รยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพย�เสพติดให้โทษ 

ในประเภท	5	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�

ทั้งปรับ

 ม�ตร� 93/2	 ผู้ใดใช้อุบ�ยหลอกลวงขู่เข็ญ	 ใช้กำ�ลังประทุษร้�ย	 ใช้อำ�น�จ

ครอบงำ�ผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประก�รอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำ�คว�มผิดฐ�น

ผลติ	นำ�เข�้	สง่ออก	จำ�หน�่ย	ครอบครองเพือ่จำ�หน�่ย	หรอืครอบครองซึง่ย�เสพตดิใหโ้ทษ 

ต้องระว�งโทษเป็นสองเท่�ของโทษที่กฎหม�ยบัญญัติไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น

 ม�ตร� 94	 ผู้ ใดเสพย�เสพติดให้โทษ	 เสพและมีไว้ในครอบครอง	 เสพ

และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่�ย	 หรือเสพและจำ�หน่�ยซึ่งย�เสพติดให้โทษ 

ต�มลักษณะชนิด	ประเภท	และปริม�ณที่กำ�หนดในกฎกระทรวงและได้สมัครใจขอเข้�รับ 
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ก�รบำ�บัดรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลก่อนคว�มผิดจะปร�กฏต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือ

พนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจ	 อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนต�มระเบียบข้อบังคับเพื่อ 

ควบคมุก�รบำ�บดัรกัษ�และระเบยีบวนิยัสำ�หรบัสถ�นพย�บ�ลดงักล�่วจนไดร้บัก�รรบัรอง 

เป็นหนังสือจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่รัฐมนตรีกำ�หนดแล้วให้พ้นจ�กคว�มผิดต�มที่ 

กฎหม�ยบัญญัติไว้	 แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีคว�มผิดที่ได้กระทำ�ไปภ�ยหลังก�รสมัครใจ 

เข้�รับก�รบำ�บัดรักษ�

	 ก�รรับเข้�บำ�บัดรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลต�มวรรคหนึ่งให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์

และวิธีก�รที่คณะกรรมก�รประก�ศ
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ชื่อกิจกรรม ความรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญา เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ	5.1	ม.4	-	6/3	วิเคร�ะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภ�พหรือคว�มรุนแรงของคนไทย

และเสนอแนวท�งป้องกัน

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	1	ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์

	 ข้อ	2	ตัดสินใจในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ที่เผชิญอย่�งมีเหตุผลและรอบคอบ

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 ตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมเรื่องคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(1)	-	(2)

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 ให้นักเรียนดูภ�พ/ข่�วก�รใช้คว�มรุนแรงของนักเรียน	เย�วชน	เช่น

	 	 -	ภ�พ/ข่�วนักเรียนทะเล�ะวิว�ทกัน/ยกพวกตีกัน

	 	 -	ภ�พ/ข่�วนักเรียนหญิงตบตี	ทะเล�ะวิว�ท

	 2.	 ครูนำ�สนทน�จ�กก�รดูภ�พ/ข่�ว	แล้วนักเรียนคิด/รู้สึกอย่�งไร

	 	 โดยสุ่มถ�มทีละภ�พ/ข่�ว	ๆ	ละ	3	-	4	คน

	 3.	 แบ่งนักเรียนกลุ่ม	ๆ 	ละ	4	-	5	คน	ทำ�ใบกิจกรรมเรื่อง	คว�มรุนแรงยุติได้ด้วย

ปัญญ�	(1)	คือ

  “ใหน้กัเรยีนอ�่นสถ�นก�รณท์ีก่ำ�หนดให	้และชว่ยกนัวเิคร�ะหแ์ละอภปิร�ยว�่

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นมีส�เหตุ/ปัจจัยอะไรบ้�ง	และก่อให้เกิดปัญห�อะไรต�มม�

	 	 -	กลุ่มที่	1	-	2	สถ�นก�รณ์ที่	1

	 	 -	กลุ่มที่	3	-	4	สถ�นก�รณ์ที่	2

	 	 -	กลุ่มที่	5	-	6	สถ�นก�รณ์ที่	3

	 4.	 ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�น	 ในกิจกรรมที่	 1	 หน้�ห้องเรียนครูนำ�

อภิปร�ยและร่วมกันสรุปแต่ละสถ�นก�รณ์
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	 5.	 นักเรียนแต่ละคนทำ�ใบกิจกรรมเรื่อง	 คว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�(2) 

ในประเด็น	“ในสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในปัจจุบัน	นักเรียนมีแนวท�งก�รป้องกันปัญห�

คว�มรุนแรงต่�ง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	 ครอบครัว	 และสังคมได้อย่�งไร”	 และให้

นกัเรยีนกำ�หนดเป�้หม�ยอ�ชพีหรอืก�รทำ�ง�นในอน�คตและว�งแผนก�รดำ�เนนิชวีติอย�่ง

ปลอดภยัจ�กปญัห�คว�มรนุแรงต�่ง	ๆ 	ทีอ่ยูร่อบตวัอย�่งมสีว่นรว่มกบัครอบครวัและสงัคม

	 6.	 สุ่มนักเรียน	3	-	4	คนนำ�เสนอผลง�นใบกิจกรรมเรื่อง	คว�มรุนแรงยุติได้ด้วย

ปัญญ�	(2)

	 7.	 ครูนำ�สนทน�และร่วมกันสรุปด้วยคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

	 	 R	 นกัเรยีนมคีว�มคดิเหน็อย�่งไรกบัแนวท�งก�รปอ้งกนัคว�มรนุแรงทีเ่พือ่น 

	 	 	 นำ�เสนอต�มใบกิจกรรมเรื่องคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(2)

	 	 C	 ที่ผ่�นม�นักเรียนเคยเจอสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงใดบ้�งและตอนนั้น 

	 	 	 นักเรียนทำ�อย่�งไร

	 	 A	 ในอน�คตห�กนักเรียนเจอปัญห�คว�มรุนแรงต่�ง	 ๆ	 นักเรียนจะมีวิธี/ 

	 	 	 แนวท�งป้องกันแก้ไขปัญห�คว�มรุนแรงนั้น	ๆ	อย่�งไร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 ภ�พ/ข่�ว	เหตุก�รณ์	นักเรียนทะเล�ะวิว�ทกัน/ยกพวกตีกัน

	 2.	 ภ�พ/ข่�ว	เหตุก�รณ์	นักเรียนหญิงตบตีทะเล�ะวิว�ทกัน

	 3.	 ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(1)

	 4.	 ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(2)

	 5.	 ใบคว�มรู้สำ�หรับครู	 :	 แนวคิดที่ควรได้	 [ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วย

ปัญญ�	(1)]

	 6.	 ใบคว�มรู้สำ�หรับครู	 :	 แนวคิดที่ควรได้	 [ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วย

ปัญญ�	(2)]
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด

	 	 ตรวจผลง�นจ�กใบกิจกรรมเรื่อง	คว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(1)	และ	(2)

  เครื่องมือวัด

	 	 แบบประเมินผลง�นจ�กใบกิจกรรมเรื่อง	คว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(1)	

และ	(2)

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(1)	ผลง�นทั้ง	3	ร�ยก�ร	ได้ระดับ

พอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 	 ใบกิจกรรมคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�	(2)	ผลง�นทั้ง	2	ร�ยก�ร	ได้ระดับ

พอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�คำ�ตอบของคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ห�กคำ�ตอบก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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คำ�ชี้แจง 1.	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	ๆ	ละ	5	-	6	คน

	 2.	 ศึกษ�สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดให้	คือ

	 	 กลุ่มที่	1	-	2	ศึกษ�สถ�นก�รณ์ที่	1	

	 	 กลุ่มที่	3	-	4	ศึกษ�สถ�นก�รณ์ที่	2

	 	 กลุ่มที่	5	-	6	ศึกษ�สถ�นก�รณ์ที่	3

	 	3.	ร่วมกันวิเคร�ะห์และอภิปร�ยในประเด็น	ดังนี้

	 	 1.	 เหตุก�รณ์ที่เกิดขั้นนั้น	มีส�เหตุ/ปัจจัยอะไรบ้�ง

	 	 2.	 ก่อให้เกิดปัญห�อะไรต�มม�

	 4.	 แต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลก�รอภิปร�ยหน้�ชั้นเรียน

สถานการณ์ที่ 1

	 เก่งเรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีง�นทำ�	 เย็นวันหนึ่งเก่งชวนนำ้�หว�น 

ไปดื่มเบียร์ที่ร้�นแห่งหนึ่ง	 เมื่อเก่งเม�ได้ที่	 นำ้�หว�นขอตัวไปซื้อของที่ร้�น

ใกล้	 ๆ	 ปล่อยให้เก่งยืนรออยู่หน�้ร้�น	 และในขณะที่นำ้�หว�นยืนอยู่ในร้�น 

ก็มีช�ยคนหนึ่งเดินม�ห�และพูดจ�แทะโลมลวนล�ม	 เก่งจึงเดินเข้�ไป 

ผลักไหล่และเกิดก�รต่อสู้กันขึ้น	 เก่งเห็นว่�ตนเองสู้ไม่ได้จึงชักมีดแทง 

ที่ร�วนมซ้�ยช�ยคนนั้น
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สถานการณ์ที่ 2

	 ออมเป็นนักเรียนแผนวิทย์	 -	 คณิต	 โรงเรียนชื่อดัง	 เรียนเก่งเป็น

ที่	 1	ของห้องตลอด	 เป็นคว�มหวังของพ่อและแม่ว่�จบ	ม.6	จะให้สอบเข้� 

คณะแพทยศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยชื่อดัง	 ออมได้คบกับปอนด์ที่เรียนอยู่ใน 

ห้องเดียวกันม�ระยะหนึ่งแล้ว	 วันหนึ่งปอนด์ได้ชวนออมไปสังสรรค์ในง�น 

วันเกิดเพื่อน	 มีก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งออมไม่เคยดื่มเลยจึงทำ�ให้ 

เม�ม�ก	ปอนดม์�สง่ออมทีบ่�้นในสภ�พทีม่นึเม�ทำ�ใหพ้อ่กบัแมไ่มพ่อใจม�ก	

จึงมีก�รพูดจ�ต่อว่�อย่�งรุนแรง	 มีก�รลงไม้ลงมือต่อหน้�ปอนด์	 ทำ�ให้ออม

เสียใจ	จึงตัดสินใจฆ่�ตัวต�ยเป็นที่เสียใจของพ่อแม่เป็นอย่�งม�ก

สถานการณ์ที่ 3

	 ต้นเป็นเด็กต่�งอำ�เภอ	 เข้�ม�เรียนในเมืองส�ยอ�ชีพ	 อยู่หอพัก	  

ทุกอ�ทิตย์ก็จะกลับไปช่วยแม่ทำ�ง�นซึ่งมีอ�ชีพรับจ้�งห�เงินเลี้ยงน้องอีก	  

2	 คน	 ต้นมีคว�มฝันว่�เมื่อต้นจบก�รศึกษ�จะประกอบอ�ชีพช่�งไฟฟ้� 

เพื่อเลี้ยงครอบครัวและมีครอบครัวที่อบอุ่นได้	 ต้นมีแฟนชื่อฝน	 วันหนึ่ง 

ฝนบอกเลิกโดยไม่มีเหตุผล	 ต้นเชื่อว่�แฟนไปมีคนใหม่	 โทรศัพท์ไปก็ไม่รับ	

หลบหน้�ตน	 ทำ�ให้ต้นคิดม�กนอนไม่หลับซึมเศร้�อยู่หล�ยวัน	 ไม่อย�ก

ไปเรียนหนังสือ	 วินเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เรียนหนังสือจึงชวนดื่มเหล้�และเสพ

ย�บ้�จนมีอ�ก�รมึนเม�และมีเรื่องชกต่อยกันกับวัยรุ่นในระแวกนั้นจนเกิด 

ก�รบ�ดเจ็บ	ทั้งวินและต้นต้องขับรถมอร์ไซด์หนีตำ�รวจที่ม�ระงับเหตุเพร�ะ

กลัวโดนจับตรวจปัสส�วะที่ตนเสพย�บ้�จนเกิดอุบัติเหตุรถชนอ�ก�รส�หัส	  

นอนรักษ�ตัวเป็นเวล�น�น	 ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้	 ต้องเป็นภ�ระ 

ของแม่ที่คอยดูแล	คว�มหวังทุกอย่�งที่เคยหวังไว้ก็พังทล�ยลง
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แบบบันทึกใบกิจกรรม

เรื่อง ความรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญา(1)

กลุ่มที่...................................................................ชั้น............................................

ร�ยชื่อสม�ชิก	1...................................................	4...........................................................

	 2.................................................	5...........................................................

	 3.................................................	6...........................................................

 ประเด็น คำ�ตอบ

สถ�นก�รณ์ที่.....

1.	ส�เหตุ/ปัจจัย

 

2.	ปัญห�ที่ต�มม�
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบความรู้สำาหรับครู : แนวคิดที่ควรได้ 
[ใบกิจกรรมเรื่องความรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญา(1)]

สถ�นก�รณ์ทื่ 1

1.	ส�เหตุ/ปัจจัย	 1.	 ไม่มีง�นทำ�

	 2.	 ก�รดื่มเบียร์

	 3.	 คว�มมึนเม�

	 4.	 เพื่อนส�วถูกลวนล�ม

	 5.	 ก�รใช้อ�วุธ

2.	ปัญห�ที่ต�มม�	 1.	 ต่อตนเอง	-	ก�รทะเล�ะวิว�ทกับผู้อื่น	-	ผู้ต้องห�	-	หนีคดี

	 2.	 ต่อครอบครัว	-	เดือดร้อน	-	ห�ท�งช่วยเหลือ

	 3.	 ต่อสังคม	-	ปัญห�อ�ชญ�กรรม

สถ�นก�รณ์ที่ 2

1.	ส�เหตุ/ปัจจัย	 1.	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 2.	 อ�ก�รมึนเม�

	 3.	 คว�มไม่พอใจ

	 4.	 ใช้ว�จ�และคว�มรุนแรง

	 5.	 คว�มเสียหน้�

	 6.	 คว�มน้อยใจ

2.	ปัญห�ที่ต�มม�	 1.	ต่อตนเอง	-	ไม่ส�ม�รถบรรลุต�มเป้�หม�ยชีวิตที่ว�งไว้

	 2.	 ต่อครอบครัว	-	พ่อแม่เสียใจ	สูญเสียคว�มหวัง

	 3.	 ต่อสังคม	-	สูญเสียทรัพย�กรอันมีค่�

 ประเด็น แนวคิดที่ควรได้
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประเด็น แนวคิดที่ควรได้

สถ�นก�รณ์ที่ 3

1.	ส�เหตุ/ปัจจัย	 1.	 ข�ดทักษะก�รสื่อส�ร

	 2.	 ข�ดทักษะก�รตัดสินใจและแก้ไขปัญห�

	 3.	 คบเพื่อนไม่ดี

	 4.	 ดื่มสุร�และเสพย�บ้�

	 5.	 เม�สุร�และเม�ย�บ้�

	 6.	 ชกต่อย	ใช้คว�มรุนแรง

	 7.	 เกิดอุบัติเหตุ

	 8.	 กลัวถูกปัสส�วะเจอย�บ้�

2.	ปัญห�ที่ต�มม�	 1.	 ต่อตนเอง	-	เกิดก�รบ�ดเจ็บ

		 	 -	ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ

		 	 -	คว�มฝันคว�มหวังพังทล�ย

	 2.	 ต่อครอบครัว	-	เป็นภ�ระของครอบครัว	(พ่อแม่ต้องดูแล)

		 	 -	คว�มหวังของพ่อแม่พังทล�ย
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 ประเด็น คำ�ตอบ

ใบกิจกรรม

เรื่อง ความรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญา (2)

ชื่อ.....................................น�มสกุล...................................เลขที.่...............................ชั้น.......................

คำ�ชี้แจง	 1.	 ให้นักเรียนแต่ละคนอ่�นข้อคว�มต่อไปนี้	 “ในสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง

	 	 ในปจัจบุนัทีม่อียูร่อบตวั	นกัเรยีนมแีนวท�งก�รปอ้งกนัปญัห�คว�มรนุแรง 

	 	 ต่�ง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวและสังคมได้อย่�งไร”

	 2.	 ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนกำ�หนดเป้�หม�ยชวีติ	ว�งแผนก�รดำ�เนนิชวีติสูเ่ป�้หม�ย

	 	 อย่�งรอดปลอดภัยจ�กสภ�พปัญห�คว�มรุนแรงต่�ง	 ๆ	 ที่อยู่รอบตัว	 

	 	 อย่�งมีส่วนร่วมกับครอบครัวและสังคม

	 	3	 ให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมนำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียน

แบบบันทึกใบกิจกรรมเรื่อง คว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ� (2)

1.	แนวท�งก�รป้องกัน

ปัญห�คว�มรุนแรง

ต่�ง	ๆ	ที่อ�จเกิดขึ้น

กับตนเอง	ครอบครัว

และสังคม

2.	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย

ชีวิต

1.	ตนเอง 

....................................................................................................................................

2.	ครอบครัว	

....................................................................................................................................

3.	สังคม	

....................................................................................................................................

อ�ชีพหรือก�รทำ�ง�นในอน�คตที่นักเรียนตั้งเป้�หม�ยไว้
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประเด็น คำ�ตอบ

3.	ก�รว�งแผน

ก�รดำ�เนินชีวิต

สู่เป้�หม�ยอย่�ง

รอดปลอดภัย

จ�กสภ�พปัญห�คว�ม

รุนแรงต่�ง	ๆ	อย่�งมี

ส่วนร่วมกับครอบครัว

และสังคม

1.	ตนเอง

....................................................................................................................................

2.	ครอบครัว	

....................................................................................................................................

3.	สังคม	

....................................................................................................................................
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบความรู้สำาหรับครู : แนวคิดที่ควรได้ 
[ใบกิจกรรมเรื่องความรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญา (2)]

 ประเด็น แนวคิดที่ควรได้

1.	แนวท�งก�รป้องกัน

ปัญห�คว�มรุนแรง

ต่�ง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง	ครอบครัว

และสังคม

2.	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย

ชีวิต

3.	ก�รว�งแผนก�ร

ดำ�เนินชีวิตสู่เป้�หม�ย

อย่�งรอดปลอดภัยจ�ก

สภ�พปัญห�คว�ม

รุนแรงต่�ง	ๆ	อย่�งมี

ส่วนร่วมกับครอบครัว

และสังคม

1.	 ตนเอง

	 -	หลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์เสี่ยง/คว�มรุนแรงต่�ง	ๆ

	 -	ประพฤติตนเป็นคนดี

2.	 ครอบครัว

	 -	เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่/ครอบครัว

	 -	เชื่อฟังพ่อแม่

3.	สังคม

	-	ไม่ทำ�ตนให้เป็นปัญห�ของสังคม	เช่น	เกเร	เสพย�บ้�	ฯลฯ

อ�ชีพหรือก�รทำ�ง�นในอน�คตที่นักเรียนตั้งเป้�หม�ย	เช่น

1.	 แพทย์	 2.	 ครู

3.	 วิศวกร	 4.	 อ�ชีพอิสระ

5.	 ฯลฯ

1.	ตนเอง

	 -	ตั้งใจเรียน

	 -	ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์

	 -	คบเพื่อนที่ดี

2	.ครอบครัว

	 -	 มีทักษะก�รสื่อส�ร/ก�รตัดสินใจ/ก�รแก้ไขปัญห�

	 	 ร่วมกับครอบครัว

	 -	 ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ร่วมกับครอบครัว

3.	สังคม	

	 -	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�ง	ๆ	เพื่อป้องกันปัญห�

	 	 คว�มรุนแรง

	 -	 จิตอ�ส�เพื่อป้องกันปัญห�คว�มรุนแรง
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบประเมินผลง�นใบกิจกรรมเรื่องคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ�(1)

คำ�ชี้แจง	 โปรดทำ�เครื่องหม�ย/ให้ตรงกับระดับคุณภ�พ	 (ง�นกลุ่ม)

 ร�ยก�รประเมิน  ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)

1.	คว�มถูกต้องสมบูรณ์

ของผลง�น

2.	บุคลิกภ�พ

3.	ก�รนำ�เสนอ

-	มีก�รระบุ

ส�เหตุ/ปัจจัยของ

สถ�นก�รณ์

คว�มรุนแรง

-	มีก�รระบุปัญห�

ที่ต�มม�อย่�ง

ชัดเจน

ทั้ง	2	ประเด็น

-	มีคว�มมั่นใจ

-	กล้�พูด	

กล้�แสดงในท�ง

ที่ถูกต้องเหม�ะสม

-	ภ�ษ�ที่ใช้

ถูกต้องชัดเจน

-	มีสื่อประกอบ

ที่มีคุณภ�พ

-	มีก�รระบุ

ส�เหตุ/ปัจจัยของ

สถ�นก�รณ์

คว�มรุนแรง

-	มีก�รระบุปัญห�

ที่ต�มม�อย่�ง

ชัดเจน

บ�งประเด็น	

-	มีคว�มมั่นใจ

พอสมควร

-	กล้�พูด	

กล้�แสดงออกบ้�ง

-	ภ�ษ�ที่ใช้

ถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน

-	มีสื่อก�ร

นำ�เสนอไม่ค่อย

มีคุณภ�พ

-	มีก�รระบุ

ส�เหตุ/ปัจจัยของ

สถ�นก�รณ์

คว�มรุนแรง

-	มีก�รระบุปัญห�

ที่ต�มม�ไม่ชัดเจน

-	ไม่มีคว�มมั่นใจ

-	ไม่กล้�พูด

กล้�แสดง

-	ภ�ษ�ที่ใช้

ไม่เหม�ะสม

-	ไม่มีสื่อประกอบ

ก�รนำ�เสนอ

 เกณฑ์ก�รผ่�น

	 ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบประเมินผลง�นใบกิจกรรมเรื่องคว�มรุนแรงยุติได้ด้วยปัญญ� (2)

คำ�ชี้แจง	 โปรดทำ�เครื่องหม�ย		/		ให้ตรงกับระดับคุณภ�พ	 (ง�นร�ยบุคคล)

 

ร�ยก�ร
 ก�รตอบคำ�ถ�ม เกณฑ์ก�รตัดสินใจ

 ก�รตอบคำ�ถ�ม ก�รตอบคำ�ถ�ม 
ผ่�น ไม่ผ่�น

 ชัดเจน ไม่ชัดเจน

1.	กำ�หนดทิศท�ง

และว�งแผน

ก�รดำ�เนินชีวิตไปสู่

เป้�หม�ยหรือ

คว�มสำ�เร็จ    

2.	ร่วมป้องกัน

แก้ไขปัญห�	 	 	 	

 เกณฑ์ก�รผ่�น

	 ตอบคำ�ถ�มได้ชัดเจนทั้ง	2	ร�ยก�รถือว่�ผ่�น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อกิจกรรม สร้างเสริมความปลอดภัย เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

	 พ	 5.1	 ม.4	 -	 6/4	 ว�งแผนกำ�หนดแนวท�งลดอุบัติเหตุและสร้�งเสริมคว�ม

ปลอดภัยในชุมชน

	 พ	5.1	ม.4	-	6/5	มีส่วนร่วมในก�รสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในชุมชน

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	1	ก�รตระหนักรู้และเห็นคุณค่�ในตนเองและผู้อื่น

	 ข้อ	10	มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 ว�งแผนกำ�หนดกิจกรรมลดอุบัติเหตุและสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู้

	 1.	 ให้นักเรียนดูภ�พ/ข่�ว	 เกี่ยวกับอุบัติเหตุ	ย�เสพติด	อ�ชญ�กรรม	ก�รลักขโมย

ก�รข่มขืน	ฯลฯ

	 2.	 ครูสนทน�จ�กภ�พ/ข่�ว	 นักเรียนคิดว่�เป็นปัญห�อุบัติเหตุ	 หรือคว�ม 

ไม่ปลอดภัยด้�นใดบ้�ง

	 3.	 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	ๆ 	ละ	4	-	5	คน	ทำ�ใบกิจกรรมเรื่อง	สร้�งเสริมคว�มปลอดภัย

“ก�รว�งแผนกำ�หนดแนวท�งลดอุบัติเหตุและสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในชุมชน”	 

ต�มหวัขอ้ทีจ่บัฉล�กได	้และบนัทกึลงในแบบบนัทกึใบกจิกรรมเรือ่ง	สร�้งเสรมิคว�มปลอดภยั 

หัวข้อที่จับฉล�กเช่น

	 	 -	 อุบัติเหตุท�งนำ้�

	 	 -	 ปัญห�เด็กแว้น

	 	 -	 ปัญห�ย�เสพติด
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 -	 ปัญห�เรื่องอ�ชญ�กรรม

	 	 -	 ปัญห�ก�รลักขโมย

	 	 -	 ปัญห�เด็กติดเกม

	 	 -	 ปัญห�เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงท�งเพศ

	 	 	 ฯลฯ

	 4.	 ตวัแทนแตล่ะกลุม่นำ�เสนอผลง�นใบกจิกรรมเรือ่ง	สร�้งเสรมิคว�มปลอดภยั

หน้�ชั้นเรียน	นักเรียนกลุ่มอื่น	ๆ	แสดงคว�มคิดเห็นเพิ่มเติม

	 5.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ผลง�นกลุ่มตนเองจ�กใบกิจกรรมเรื่อง	 สร้�งเสริม 

คว�มปลอดภัย	ไปติดไว้ที่ผนังห้องเรียน	เพื่อให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่น	ๆ	ม�ศึกษ�เพิ่มเติม

	 6.	 ครูนำ�สนทน�และสรุปบทเรื่องด้วยคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

	 	 R	 นักเรียนรู้สึกอย่�งไรต่อก�รนำ�เสนอส�เหตุวิธีก�รแก้ปัญห�	 และก�รป้องกัน

ปัญห�อุบัติเหตุคว�มไม่ปลอดภัยที่แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ

	 	 C	 ที่ผ่�นม�นักเรียนเคยเจออุบัติเหตุ/คว�มไม่ปลอดภัยใดบ้�ง	และนักเรียน

ทำ�อย่�งไร

	 	 A	 ในอน�คตนกัเรยีนจะปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�อบุตัเิหตแุละคว�มไมป่ลอดภยั

ที่นักเรียนอ�จพบเห็นอย่�งไรบ้�ง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 ภ�พ/ข�่วเกีย่วกบัอบุตัเิหต	ุย�เสพตดิ	อ�ชญ�กรรม	ก�รลกัขโมย	ก�รขม่ขนื	ฯลฯ

	 2.	 ใบกิจกรรมเรื่อง	สร้�งเสริมคว�มปลอดภัย



82 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบกิจกรรมเรื่อง สร้�งเสริมคว�มปลอดภัย

“ก�รว�งแผนกำ�หนดแนวท�งลดอุบัติเหตุและสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในชุมชน”

กลุ่มที.่....................................ชั้น...................................

ร�ยชื่อสม�ชิกกลุ่ม	 1.................................................................	 4.......................................................................

 2……………………………………….....................	5………………………………………….......................

 3……………………………………….....................	6………………………………………….......................

คำ�ชี้แจง	 1.	 ให้นักเรียนรวมกลุ่ม	ๆ	ละ	4	-	5	คน

	 2.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉล�กอุบัติเหตุ	หรือปัญห�คว�มไม่ปลอดภัย

	 	 กลุ่มละ	1	เรื่อง

	 3.	 นกัเรยีนแตล่ะกลุม่รว่มกนัว�งแผนกำ�หนดแนวท�งลดอบุตัเิหตแุละสร�้งเสรมิ

	 	 คว�มปลอดภัยในชุมชน	 โดยวิเคร�ะห์ส�เหตุของอุบัติเหตุคว�มไม่ปลอดภัย 

	 	 วิธีก�รแก้ปัญห�และ	กิจกรรมสร้�งเสริมปลอดภัยในชุมชน

	 4.	 ตัวแทนแต่ละกลุ่มเตรียมนำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียน

อุบัติเหตุ/คว�มไม่ปลอดภัยที่จับฉล�กได้คือ....................................................................................................

 ส�เหตุของอุบัติเหตุ/  กิจกรรมสร้�งเสริม

 คว�มไม่ปลอดภัย วิธีก�รแก้ปัญห� คว�มปลอดภัยในชุมชน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด

	 	 ตรวจผลง�นใบกิจกรรมเรื่อง	สร้�งเสริมคว�มปลอดภัย

  เครื่องมือ

	 	 ประเด็นในก�รพิจ�รณ�

	 	 1)	ก�รระบุส�เหตุ	ที่เหม�ะสม

	 	 2)	วิธีก�รแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้

	 	 3)	กิจกรรมสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในชุมชน	สอดคล้องกับปัญห�

	 	 คำ�ตอบครบ	3	ประเด็น	 ได้ระดับ	ดี

	 	 คำ�ตอบ	มี	2	ประเด็น	 ได้ระดับ	พอใช้

	 	 คำ�ตอบ	มี	1	ประเด็น	 ได้ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รประเมินผล

	 	 คำ�ตอบได้ระดับคุณภ�พพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�รวัด

	 	 พิจ�รณ�คำ�ตอบของคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือวัด

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ห�กคำ�ตอบก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อกิจกรรม ยุติความรุนแรง เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

	 พ	 5.1	 ม.4	 -	 6/6	 ใช้ทักษะก�รตัดสินใจ	 แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อ 

สุขภ�พและคว�มรุนแรง

พฤติกรรมทักษะชีวิต

	 องค์ประกอบที่	2	ก�รคิดวิเคร�ะห์	ตัดสินใจ	และแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์

	 ข้อ	3.	แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์วิกฤตได้อย่�งเป็นระบบและสร้�งสรรค์

ชิ้นงาน/ภาระงาน

	 1.	 วิเคร�ะห์กรณีศึกษ�แล้วเขียนบันทึกในใบกิจกรรมเรื่อง	ยุติคว�มรุนแรง

	 2.	 ตอบคำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

กิจกรรมการเรียนรู้

 ชั่วโมง 1

	 1.	 ใหน้กัเรยีนศกึษ�ข�่วจ�กกรณตีวัอย�่ง	3	กรณ	ีแลว้สุม่ใหน้กัเรยีนตอบคำ�ถ�ม

ต่อไปนี้

		 	 1.1	 ถ้�นักเรียนเป็นผู้เห็นเหตุก�รณ์จะทำ�อย่�งไร

		 	 1.2	 ถ้�นักเรียนถูกจับเป็นตัวประกันจะทำ�อย่�งไร

		 	 1.3	 นักเรียนคิดว่�จะป้องกันอย่�งไรไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้

	 2	 แบ่งกลุ่มนักเรียน	 8	กลุ่ม	 ศึกษ�กรณีตัวอย่�ง	 2	กลุ่มต่อ	 1	กรณีตัวอย่�ง	

บันทึกในใบกิจกรรมเรื่องยุติคว�มรุนแรง	และกระด�ษฟลิปช�ร์ท

	 กลุ่ม	1	และกลุ่ม	3	กรณีศึกษ�เรื่อง	พนักง�นรถไฟข่มขืน	ฆ่�	น้องแก้ม	โยนทิ้ง

หน้�ต่�งรถไฟ

	 กลุ่ม	2	และกลุ่ม	4	กรณีศึกษ�เรื่อง	ป้�สังเวียนเผ�ตัวเอง	เครียดหนี้สิน

	 กลุ่ม	5	และกลุ่ม	7	กรณีศึกษ�เรื่องลูกฆ่�พ่อแม่และน้องช�ย	ญ�ติไม่ปักใจเชื่อ

เพร�ะครอบครัวสมบูรณ์ม�ก
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 กลุ่ม	 6	 และกลุ่ม	 8	 กรณีศึกษ�เรื่องปัญห�ก�รทะเล�ะวิว�ท	 กรณีนักเรียน 

อุเทนถว�ยก่อเหตุยิงนักศึกษ�เทคโนปทุมวันเสียชีวิต	2	ร�ย

 ชั่วโมง 2

	 1.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ผลง�น	(กระด�ษฟลิปช�ร์ท)	ติดผนังห้อง

	 2.	 ครูแจกกระด�ษ	2	x	2	นิ้ว	คนละ	1	แผน	ให้นักเรียนทุกคนแล้วให้เขียนชื่อไว้ 

จ�กนัน้เดนิดผูลง�นของทกุกลุม่ทีต่ดิไวบ้นผนงั	ห�กพอใจกบัผลง�นแผน่ใด	ใหเ้ขยีนคำ�ชม	

แล้วติดกระด�ษนั้นบนผลง�นกลุ่มนั้น

	 3.	 ครใูหน้กัเรยีนนำ�ช�รท์ผลง�นกลุม่ทีไ่ดร้บัก�รตดิกระด�ษม�กทีส่ดุ	2	อนัดบั	

ม�ติดหน้�ห้อง	 แล้วอ่�นให้สม�ชิกในห้องฟัง	 แล้วร่วมกันสรุปว่�ก�รมีทักษะในก�รตัดสินใจ

แก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภ�พและคว�มรุนแรง	 จะช่วยให้มีคว�มปลอดภัย 

ในชีวิต

	 4.	 ใหน้กัเรยีนตดิผลง�นไว	้1	สปัด�ห	์แลว้ไปศกึษ�ผลง�นเกีย่วกบัเรือ่งเดยีวกนันี ้

จ�กห้องอื่น	ๆ

	 7.	 ครูใช้คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

	 	 R	 นักเรียนรู้สึกอย่�งไรกับก�รวิเคร�ะห์กรณีตัวอย่�งและตอบคำ�ถ�ม 

	 	 	 ในใบกิจกรรมเรื่อง	ยุติคว�มรุนแรง

	 	 C	 นักเรียนเคยเผชิญปัญห�แบบนี้หรือไม่	 เรื่องอะไร	 และตอนนั้นนักเรียน 

	 	 ทำ�อย่�งไร

	 	 A	 ห�กตอ่ไปนกัเรยีนประสบสถ�นก�รณท์ีเ่ปน็ปญัห�	นกัเรยีนจะมแีนวปฏบิตั ิ

	 	 	 อย่�งไร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

	 1.	 กรณีตัวอย่�ง	3	กรณี

	 2.	 กรณีศึกษ�	4	กรณี

	 3.	 ใบกิจกรรมเรื่องยุติคว�มรุนแรง

	 4.	 สีเมจิกเท่�จำ�นวนกลุ่ม
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การวัดผลและประเมินผล

	 1.	 ประเมินม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  วิธีก�รวัด 

	 	 พิจ�รณ�ผลง�นจ�กใบกิจกรรมเรื่อง	ยุติคว�มรุนแรง

  เครื่องมือวัด 

	 	 เกณฑ์ก�รให้ระดับคุณภ�พโดยพิจ�รณ�ต�มประเด็น	ดังนี้

	 	 1.	ปัญห�ที่เสี่ยงต่อสุขภ�พ

	 	 2.	แนวท�งก�รแก้ปัญห�

	 	 3.	ก�รป้องกันไม่ให้เกิดปัญห�

	 	 ระบุประเด็นที่	1	ถูกต้อง	และอีก	2	ประเด็นมีคว�มสอดคล้องกับประเด็น 

ที่	1	ได้ระดับ	ดี

	 	 ระบุประเด็นที่	 1	 ถูกต้อง	 และมี	 1	 ประเด็นมีคว�มสอดคล้องกับประเด็น 

ที่	1	ได้ระดับ	พอใช้

	 	 ระบุประเด็นที่ไม่ถูกต้อง	หรือ	ระบุประเด็นที่	1	ได้ถูกต้องแต่อีก	2	ประเด็น

ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่	1	ได้ระดับ	ปรับปรุง

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 คำ�ตอบได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่�ผ่�น

	 2.	 ประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต

  วิธีก�ร 

	 	 พิจ�รณ�จ�กก�รตอบคำ�ถ�ม	A

  เครื่องมือ 

	 	 คำ�ถ�ม	R	-	C	-	A

  เกณฑ์ก�รวัด

	 	 ถ้�คำ�ตอบของคำ�ถ�มก�รนำ�ไปใช้	(A)	มีคว�มเหม�ะสมถือว่�ผ่�น
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ใบกิจกรรมเรื่อง ยุติคว�มรุนแรง

กรณีศึกษ�เรื่อง.......................................................................................

กลุ่มที.่...................................

 สม�ชิกกลุ่ม	 1.................................................................	 4.......................................................................

  2……………………………………….....................	 5………………………………………….......................

  3……………………………………….....................	 6………………………………………….......................

คำ�ชี้แจง	 สม�ชิกกลุ่มศึกษ�กรณีตัวอย่�ง	 และร่วมกันวิเคร�ะห์	 อภิปร�ยแล้วบันทึก

	 ลงในต�ร�งข้�งล่�งนี้

 ประเด็นปัญห�  ก�รป้องกัน

 ที่เสี่ยงต่อสุขภ�พ แนวท�งก�รแก้ปัญห� ไม่ให้เกิดปัญห�
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หนุ่มใหญ่คลั่งย�บ้� จับเด็กช�ย 2 ขวบเป็นตัวประกัน

ก่อนแทงพรุนทั่วดับสยอง พ่อแม่ทำ�ใจไม่ได้

 วันนี้	(9	ก.ค.	54)	พ.ต.ท.สมศักดิ์	มงคลคุณกร	สวป.สน.ประเวศ	รับแจ้งเหตุคนร้�ย

ก่อเหตุจับเด็กเป็นตัวประกัน	 เหตุเกิดภ�ยในบริษัทนัมเบอร์	 วันคลีนนิ่ง	 เซอร์วิส	 จำ�กัด	 

ซึ่งเป็นบริษัทรับทำ�คว�มสะอ�ดต�มอ�ค�ร	 เลขที่	 558	 ซ.เฉลิมพระเกียรต	ิ เขตประเวศ	

กทม.	 จึงรุดไปตรวจสอบ	 พร้อมด้วย	 พ.ต.ท.เดโช	 โสสุวรรณกูล	 สว.สส.สน.ประเวศ	 

และกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยสืบสวน	ที่เกิดเหตุเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์	 3	 ชั้น	 มีช�วบ้�นมุงดูเป็น

จำ�นวนม�ก	บริเวณชั้นลอยพบน�ยทวีชัย	น�ทองบ่อ	อ�ยุ	47	ปี	อยู่บ้�นเลขที่	11	หมู่	6	

ต.ดอนมัน	อ.ประท�ย	จ.นครร�ชสีม�	ซึ่งเป็นพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดของบริษัทดังกล่�ว 

ใชม้ดีปอกผลไมย้�วประม�ณ	7	นิว้	จี	้ด.ช.	โก	้(น�มสมมตุ)ิ	อ�ย	ุ2	ขวบ	9	เดอืน	หรอืนอ้งเหนอื 

โดยเด็กอยู่ในสภ�พหมดสติเลือดท่วมตัว	 มีบ�ดแผลที่บริเวณลำ�คอและลำ�ตัวหล�ยแผล	

ขณะที่น�ยทวีชัยมีอ�ก�รหว�ดระแวงลักษณะคล้�ยคนเม�ย�บ้�	 โดยทุกครั้งที่มีคนเข้�ใกล้

จะใช้มีดแทง	ด.ช.	ธนภัทรทุกครั้ง	ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ต้องถอยออกม�และว�งแผนช่วยเหลือ 

ต่อม�คนร้�ยร้องขอโทรศัพท์มือถือ	 เจ้�หน้�ที่จึงได้เจรจ�ให้แลกกับตัวประกัน	 เมื่อคนร้�ย 

ลงม�รับโทรศัพท์มือถือ	 เจ้�หน้�ที่จึงได้เข้�ช�ร์จ	 ส่วนด.ช.โก้	 เจ้�หน้�ที่กู้ชีพสิรินธรนำ�

ส่งรพ.สิรินธรเพื่อให้แพทย์ทำ�ก�รรักษ�อย่�งเร่งด่วน	 แต่ทนพิษแผลไม่ไหวเสียชีวิตใน 

เวล�ต่อม�

กรณีตัวอย่างที่ 1



89แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 ต่อม�	 บิด�และม�รด�น้องโก้	 ได้เดินท�งม�ที่	 รพ.	 สิรินธรเพื่อดูหน้�ลูก 

เป็นครั้งสุดท้�ย	 ซึ่งทั้งคู่อยู่ในอ�ก�รเศร้�เสียใจ	 ร้องไห้ตลอดเวล�โดยน�งนภัคก�นต์	 

กล่�วทั้งนำ้�ต�ว่�	 ก่อนเกิดเหตุตนได้พ�พนักง�นของบริษัทไปทำ�คว�มสะอ�ดที่โรงเรียน 

แห่งหนึ่งย่�นวัชรพล	 โดยฝ�กลูกไว้กับพี่เลี้ยงที่บ้�น	 เมื่อออกจ�กบ้�นได้เพียง	 20	 น�ที	 

จ�กนั้นได้มีเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจโทรศัพท์ม�ห�ตนแจ้งว่�	 มีคนร้�ยจับลูกช�ยเป็นตัวประกัน 

สำ�หรับตนเองมีลูก	2	คน	คือ	น้องโก้	ซึ่งเป็นลูกคนโต	และลูกส�วชื่อน้องเก๋	อ�ยุ	1	ขวบ	 

ขณะนี้อยู่กับย�ยที่	จ.ร้อยเอ็ด	ซึ่งตนยังทำ�ใจไม่ได้กับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น

	 ด้�น	พ.ต.ต.จตุภูมิ	มุดซ�เคน	สว.ส.เจ้�ของคดี	กล่�วว่�	 เบื้องต้นได้ควบคุมตัว 

ผู้ต้องห�ส่งไปตรวจห�ส�รเสพติดที่โรงพย�บ�ลและรอสอบป�กคำ�อย่�งละเอียด 

อย่�งไรก็ต�ม	 จะแจ้งข้อห�ฆ่�ผู้อื่นโดยเจตน�ไว้ก่อนควบคุมตัวดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป

ที่มา : http://www.manager.co.th 9 ก.ค. 2554

	 ร�ยง�นข่�วแจ้งว่�	ได้เกิดเหตุระทึกขึ้น

ที่บริเวณชุมชนตล�ดท่�แพ	 ต.ป�กพูน	 อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมร�ช	 หลังเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจได้รับ 

แจ้งว่�	 มีคนเม�ย�บ้�จับเด็กช�ยเป็นตัวประกัน 

โดยใช้มีดจ่อคอไว้อย�่งน่�หว�ดเสียว	 ท่�มกล�ง 

ไทยมุงที่เฝ้�ดูเหตุก�รณ์อยู่จำ�นวนม�ก

	 ทั้งนี้	 เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจได้ใช้เวล�อยู่

หล�ยน�ทีในก�รเกลี้ยกล่อม	 ก่อนที่จะใช้ 

กำ�ลังเข้�ช�ร์ทตัวประกันม�ได้อย่�งปลอดภัย 

และจับกุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน	 ทร�บชื่อ 

ในเวล�ต่อม�	 คือ	 น�ยอุทัย	 นวลศรี	 อ�ยุ	 31	 ปี	 อยู่	 6/8ม.9	 ต.กล�ย	 อ.ท่�ศ�ล�	

จ.นครศรีธรรมร�ช	 ส่วนเด็กช�ยเคร�ะห์ร้�ยนั้นคือ	 ด.ช.ภูวดล	 นวลศรี	 อ�ยุ	 10	 ขวบ	 

หล�นช�ยของคนร้�ยนั่นเอง

กรณีตัวอย่างที่ 2
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	 จ�กก�รสอบถ�มผู้เห็นเหตุก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ได้คว�มว่�	 ก่อนเกิดเหตุ 

น�ยอุทัย	 ได้นั่งดื่มเบียร์ไปหล�ยขวดและได้เสพย�บ้�ไปถึง	 2	 เม็ดติดกัน	 จนเกิดอ�ก�ร 

คุ้มคลั่งจึงจับหล�นไว้	 แล้วเอ�มีดจ่อคอเดินเตร็ดเตร่อยู่ในย่�นชุมชนอย่�งน่�หว�ดเสียว 

ผูพ้บเหน็จงึแจง้เจ้�หน�้ทีเ่ข�้ใหก้�รชว่ยเหลอืดงักล่�ว	เบือ้งตน้เจ�้หน�้ทีไ่ดค้มุตวัผูต้อ้งห�

ไว้ก่อนจะส่งตัวไปดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป

ที่มา : http://news.mthai.com/general-news/144836.html 10 ธันวาคม 2554

กรณีตัวอย่างที่ 3

	 หนุ่มก่อสร้�งท�สย�บ้�เม�ไม่ได้สติเกิดคลุ้มคลั่งทุบตีเมีย	 ก่อนใช้ขว�นจี้คอ 

ลูกส�ว	 4	 ขวบ	 จับเป็นตัวประกันวิ่งหนีเข้�ป่�	 โชคดีตำ�รวจช่วยทัน	 แพทย์เย็บแผลที่คอ	 

10	 เข็ม	 เมียสุดทนแฉซำ้�ทั้งเสพและค้�เผย	 เคยก่อเหตุใช้ขว�นฟันแขนพี่เขยเกือบข�ด 

ม�แล้ว

	 เมื่อเวล�	00.30	น.	วันที่	3	ก.ค.	พ.ต.ท.	ธีรศักดิ์	เจริญศรี	ส�รวัตรเวรสอบสวน

สภ.ต.พัทย�	 อ.บ�งละมุง	 จ.ชลบุรี	 ได้รับแจ้งว่�มีช�ยอยู่ในอ�ก�รคลุ้มคลั่งใช้ขว�นจี้เด็ก

แล้วอุ้มวิ่งเข้�ไปในป่�ละเม�ะ	 เหตุเกิดด้�นหลัง	 บริษัท	 ทัวร์ศิริวรรณ	 ภ�ยในซอยก่อไผ่ 

หมู่	10	ต.หนองปรือ	อ.บ�งละมุง	จ.ชลบุรี	หลังรับแจ้งจึงร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บ 

พร้อมด้วย	 พ.ต.อ.	 สุทิน	 ทรัพย์พ่วง	 ผกก.	 พ.ต.ท.	 ชนพัฒน์	 นวลักษณ์	 รอง.ผกก.สส.	

พ.ต.ท.	สันติ	ชัยนิร�มัย	สวป.	พ.ต.ต.	ไชยกฤษณ์	ทองอินทร์	สว.สส.	พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ 

ฝ�่ยสบืสวนหนว่ยกูภ้ยัสว�่งบรบิรูณ	์และ	อปพร.	เดนิท�งไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตปุ�่ละเม�ะ

ด้�นหลังบริษัทดังกล่�วอยู่ในเนื้อที่ประม�ณ	10	ไร่	ทร�บชื่อคนร้�ย	คือ	น�ยส�ยันต์	บุญรอด	

อ�ยุ	37	ปี	อยู่บ้�นเดิมเลขที่	36/2	ม.11	ต.หนองปรือ	อ.บ�งละมุง	จ.ชลบุรี	อ�ชีพรับจ้�ง 

ก่อสร้�ง	 อยู่ในสภ�พนุ่งก�งเกงข�สั้นตัวเดียวอุ้มร่�ง	 ด.ญ.อภิรดี	 บุญรอด	 วัย	 4	 ขวบ 

บุตรส�วของน�ยส�ยันต์	 บุญรอด	 ซึ่งในมือถือขว�นขว�นจี้ลำ�คอเด็กเอ�ไว้โดยเด็ก 

มอี�ก�รรอ้งไหต้ลอดเวล�	อกีทัง้ยงัมเีลอืดไหลออกม�จ�กลำ�คอเปน็จำ�นวนม�กตรวจสอบ 

ในเบื้องต้น	 พบว่�	 น�ยส�ยันต์	 บุญรอด	 ซึ่งอยู่ในอ�ก�รหว�ดระแวง	 คลุ้มคลั่งใช้ขว�น 

จี้คอบุตรส�วพร้อมทั้งขู่ไม่ให้เจ้�หน้�ที่เข้�ใกล้	 มิฉะนั้นจะเชือดคอเด็กให้ต�ย	 โดย 
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เจ้�หน้�ที่ต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมน�นประม�ณ	 20	 น�ที	 น�ยส�ยันต์	 จึงยอมปล่อยตัว	 

ด.ญ.อภิรดี	 บุญรอด	 ออกม�ก่อนจะวิ่งหนีเข้�ไปในป่�หน่วยกู้ภัยต้องช่วยเหลือเด็กนำ�ส่ง 

รพ.บ�งละมุงโดยแพทย์ได้ทำ�ก�รช่วยเหลือรักษ�บ�ดแผล	 ซึ่งต้องเย็บแผลจ�ก 

ก�รถูกคมขว�นบ�ดกว่�	10	เข็ม

	 โดยมีกำ�ลังตำ�รวจอีกจำ�นวนหนึ่งได้ปิดล้อมป่�ละเม�ะไล่ล่�ตัวน�ยส�ยันต์ 

จนส�ม�รถจับกุมตัวได้ในสภ�พที่คลุ้มคลั่งอยู่ตลอดเวล�จนมีช�วบ้�นที่โกรธแค้นใน

พฤติกรรมดังกล่�ว	 ปรี่เข้�รุมประช�ทัณฑ์จนเกิดเหตุก�รณ์ชุลมุนวุ่นว�ย	 ตำ�รวจต้องรีบ

ควบคุมตัวน�ยส�ยันต์กลับ	สภ.ต.พัทย�เป็นก�รเร่งด่วน

	 ด้�น	 น�งไพรินทร์	 ยังอยู่	 อ�ยุ	 32	 ปี	 ภรรย�ของ	 น�ยส�ยันต์	 กล่�ว่�	 ส�มี

ทำ�ง�นเป็นคนง�นก่อสร้�ง	 โดยก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มสุร�นอกบ้�นกับเพื่อนคนง�นก่อสร้�ง 

ด้วยกันจนเม�ม�ย	 พอกลับม�บ้�นเดินต�ขว�งและมีอ�ก�รคลุ้มคลั่งทำ�ร้�ยตนอย่�ง 

ป่�เถื่อนด้วยคว�มกลัวตนจึงรีบวิ่งหนีออกจ�กบ้�น	 โดยไม่ได้อุ้มลูกส�วม�ด้วย	 ทำ�ให้ 

น�ยส�ยันต์คว้�ขว�นจี้คอลูกส�ว	 แล้ววิ่งอุ้มห�ยเข้�ไปในป่�	 ด้วยคว�มกลัวที่ลูกจะตก 

ในอันตร�ยจึงรีบแจ้งตำ�รวจให้ทร�บดังกล่�ว

 ส่วนส�เหตุที่ส�มีเกิดอ�ก�รดังกล่�วน่�จะม�จ�กฤทธิ์ของย�บ้�	ซึ่งส�มีติดงอมแงม

ตนพย�ย�มบอกให้ส�มีเลิกแต่ก็ไม่เป็นผล	 อีกทั้งส�มีของตนเป็นทั้งผู้ค้�และผู้เสพ 

แต่ด้วยคว�มที่รักส�มีก็ไม่กล้�ไปแจ้งคว�มตำ�รวจ	 จนกระทั่งส�มีม�เกิดอ�ก�รคลุ่มคลั่ง 

บ้�ไล่ตีเมีย	 และจับลูกน้อยใช้ขว�นจี้คอจนได้รับบ�ดเจ็บ	 และเมื่อปล�ยปีที่แล้วส�มี 

ได้เสพย�บ้�แล้วเกิดอ�ก�รคลั่งใช้ขว�นฟันแขนพี่เขยเกือบข�ดถูกเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 

จับดำ�เนินคดี	 แต่ท�งฝ่�ยพี่เขยไม่ติดใจเอ�เรื่องเนื่องจ�กสงส�รหล�นส�วที่ยังเล็ก	 และ 

ก็ม�ก่อเหตุก�รณ์ขึ้นกับลูกตัวเองอีกจนได้

	 พ.ต.อ.สุทิน	 ทรัพย์พ่วง	 ผกก.สภ.ต.พัทย�	 กล่�วว่�	 น�ยส�ยันต์	 บุญรอด 

ซึ่งคลุ้มคลั่งใช้ขว�นจี้คอบุตรส�ว	เกิดจ�กฤทธิ์ย�บ้�อย่�งแน่นอนเนื่องจ�กเสพเข้�ไปม�ก	

ประกอบกับดื่มสุร�จนเม�	 จึงทำ�ให้เกิดภ�พหลอน	 อ�รมณ์รุนแรงระแวงผู้อื่นจะทำ�ร้�ย	 

และควบคุมสติตัวเองไม่อยู่	 จนเกิดอ�ก�รคลุ้มคลั่งดังกล่�ว	 อย่�งไรก็ต�ม	 ได้ควบคุมตัว 

น�ยส�ยันต์	บุญรอด	ไว้ชั่วคร�ว	พอมีสติดีขึ้นก็จะดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป	

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก 3 ก.ค. 2550
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พนักง�นรถไฟข่มขืน ฆ่� น้องแก้ม โยนทิ้งหน้�ต่�งรถไฟ

	 จ�กเหตุก�รณ์ที่มีก�รห�ยตัวไปบนรถไฟ	 ของ	

ด.ญ.กชกร	พิทักษ์จำ�นงค์	หรือน้องแก้มวัย	13	ปี	ที่เดินท�ง 

ไปเยี่ยมญ�ติที่จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีพร้อมกับครอบครัวและ

ได้ห�ยตัวไปขณะที่โดยส�รรถไฟตู้นอน	 เที่ยว	 174	 ตู้ที่	 3	

สุร�ษฎร์	-	กรุงเทพ	เมื่อวันที่	6	กรกฎ�คม	2557	ที่ผ่�นม� 

ซึง่หลงัจ�กทีเ่จ�้หน�้ทีต่ำ�รวจไดช้ว่ยกนัสบืสวนพนกัง�นรถไฟหล�ยป�กจนพบผูต้อ้งสงสยั	

โดยน�ยวันชัย	แสงข�ว	อ�ยุ	22	ปี	พนักง�นบนรถไฟได้ส�รภ�พว่�	ตนได้ข่มขืนและฆ่� 

น้องแก้มจริง	 โดยตนนำ�ศพโยนทิ้งจ�กหน้�ต่�งรถไฟบริเวณพื้นที่หัวหินในขณะเดียวกัน

ญ�ติของน้องแก้มก็ได้ลงพื้นที่หัวหินและพบเข้�กับผ้�ปูที่นอนของรถไฟและเสื้อที่มี 

คร�บเลือดที่หนองแก	จึงได้เร่งค้นห�ร่�งของน้องแก้มอีกครั้ง

	 ล่�สุด	 เมื่อตอนเช้�ของวันนี้	 (8	 ก.ค.)	 เวล�ประม�ณ	 04.20	 น.	 เจ้�หน้�ที่กู้ภัย

พร้อมด้วยพี่ส�วและพี่สะใภ้ได้พบศพน้องแก้มแล้ว	บริเวณบ้�นเบญจภ�ส	หมู่	1	ต.วังก์พง	

อ.ปร�ณบุรี	เลยจุดตัดเข้�ท�งวนอุทย�นปร�ณบุรี	ประม�ณ	2	ก.ม.	ข�ล่องใต้	โดยสภ�พศพ 

เปลือยก�ยนอนเสียชีวิตในพงหญ้�	ห่�งจ�กร�งรถไฟประม�ณ	2	เมตร

	 ด�้นน�ยวนัชยั	ไดร้บัส�รภ�พว�่	ไดเ้สพย�บ�้ม�ตัง้แตต่น้ท�ง	จ.	นครศรธีรรมร�ช

และได้เกิดอ�รมณ์ท�งเพศและได้กระทำ�ก�รข่มขืนน้องแก้มจริง	 โดยขณะเกิดเหตุกำ�ลัง 

นั่งกินเบียร์กับเพื่อนบริเวณโบกี้ที่	 4	 ซึ่งอยู่ติดกับโบกี้	 3	 ที่เป็นโบกี้ที่น้องแก้มโดยส�รอยู่	

หลังจ�กกินเบียร์เกิดอ�ก�รเม�อย่�งหนักและขณะที่เดินผ่�นโบกี้	 3	 ตนเห็นน้องแก้ม

นอนพักผ่อนอยู่	 จึงเกิดอ�รมณ์ท�งเพศจึงตรงเข้�ไปทำ�ร้�ยร่�งก�ยและข่มขืนกระทำ�

ชำ�เร�จนสำ�เร็จคว�มใคร่	ในระหว่�งที่ก่อเหตุ	ได้เปิดหน้�ต่�งเพื่อให้เสียงขบวนรถไฟกลบ

เสียงภ�ยในโบกี้เพื่อไม่ให้ผู้โดยส�รคนอื่นที่หลับอยู่เกิดคว�มสงสัย	 หลังจ�กนั้นจึงได้โยน 

ร�่งของนอ้งแกม้	ออกท�งหน�้ต�่งรถไฟขณะรถไฟวิง่ผ�่นสถ�นวีงักพ์ง	แลว้ทำ�คว�มสะอ�ด

และเก็บเสื้อผ้�ของใช้ส่วนตัวรวมไปถึงผ้�ปูที่นอนที่เปรอะคร�บเลือด	 โยนออกหน้�ต่�ง

ขณะที่รถไฟวิ่งผ่�นสถ�นีหนองแก	จ�กนั้นจึงได้นำ�โทรศัพท์มือถือไปข�ยที่ย่�นถนนศรีย่�น 

เขตดุสิต	ก่อนถูกจับกุม

กรณีศึกษา
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	 คดีสะเทือนขวัญครั้งนี้เป็นประเด็นร้อนที่ง�นนี้ก�รรถไฟถูกตั้งคำ�ถ�มเรื่อง 

คว�มปลอดภัย	 ถ้�ก�รรถไฟไม่ปรับปรุงและเข้มงวดในเรื่องคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�ร

น้องแก้มอ�จจะไม่ใช่ร�ยสุดท้�ยที่ตกเป็นเหยื่อครั้งนี้	

ที่มา : http://www.talkofthetown.in.th

กรณีศึกษา

ป้�สังเวียนเผ�ตัวเอง เครียดหนี้สิน

	 จ�กกรณนี�งสงัเวยีน	รกัษ�เพช็ร	์อ�ย	ุ52	ป ี

ม�ยื่นหนังสือร้องทุกข์เพื่อเจรจ�ประนอมหนี้	 1.5	

ล�้นบ�ท	ทีศ่นูยร์บัเรือ่งร�วรอ้งทกุขท์ำ�เนยีบรฐับ�ล

เกิดคว�มเครียดคิดไม่ตกใช้นำ้�มันร�ดหัวตัวเอง 

ก่อนจุดไฟเผ�อย่�งสยดสยองได้รับบ�ดเจ็บส�หัส

ถูกนำ�ตัวส่ง	 รพ.วชิระ	 เหตุเกิดเมื่อวันที่	 15	 ต.ค.	 

ที่ผ่�นม�	 ภ�ยหลังเรื่องทร�บไปถึงเจ้�หนี้ของน�งสังเวียน	 จึงได้แจ้งข่�วว่�จะยอมยกหนี้ 

ให้ทั้งหมด	ดังที่ได้เสนอข่�วม�อย่�งต่อเนื่องนั้น	คว�มคืบหน้�	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	ที่อ�ค�ร 

มห�วชิร�วุธ	 น.ส.จันทร์จ๋�	 ทองอร่�ม	อ�ยุ	 41	ปี	 น้องส�วน�งสังเวียนเปิดเผยภ�ยหลัง 

เดินท�งม�เพื่อจะเข้�เยี่ยมน�งสังเวียนว่�	 ในวันนี้ตนเดินท�งม�เพื่อจะบอกข่�วดีให้กับ 

พีส่�วทร�บว�่	เจ�้หน�้ทีไ่ดย้กหนีส้นิทัง้หมดจำ�นวน	1.5	ล�้นบ�ท	รวมทัง้ใหส้ทิธเิข�้ทำ�กนิ 

ในที่ดิน	 แต่แพทย์ยังไม่อนุญ�ตให้เข้�เยี่ยม	 อย่�งไรก็ต�ม	 ตนและพี่ส�วยังไม่มั่นใจว่� 

ฝ่�ยเจ้�หนี้จะทำ�จริงต�มที่บอกหรือไม่	 เนื่องจ�กยังไม่เห็นหนังสือล�ยลักษณ์อักษร 

แม้พี่เขยโทรศัพท์ม�บอกว่�มีก�รยกหนี้ให้จริง	 แต่ก็ยังไม่เห็นหลักฐ�น	 อย่�งไรก็ต�ม 

ตนเป็นห่วงในเรื่องของคว�มปลอดภัยของพี่ส�ว	หลังห�ยจ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บและยังไม่ได้

มีก�รว�งแผนในอน�คต	โดยเมื่อช่วงคำ่�ว�นนี้	(16	ต.ค.)	เจ้�หนี้ได้โทรศัพท์ม�ห�บอกว่� 

ได้ยกหนี้ให้แล้วและให้กลับม�ใช้ที่น�ทำ�กินเช่นเดิมได้	 แต่ก็ขอยืนยันว่�จะไม่ให้พี่ส�วเข้�ไป 
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ทำ�กินในพื้นที่ของน�ยทุนอีกเนื่องจ�กเข้�หน้�กันไม่ติด	 ด้�น	 น.พ.พลเลิศ	 พันธุ์ธน�กุล	

ผอ.รพ.วชิรพย�บ�ล	เปิดเผยว่�ขณะนี้คนไข้มีอ�ก�รเปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ไม่ดี	มีภ�วะ

แทรกซ้อนคนป่วยเริ่มจะมีอ�ก�รไข้	 แต่ท�งคณะแพทย์ก็จะได้มีก�รวินิจฉัยอย�่งเร่งด่วน

ว่�อ�ก�รไข้นั้นเกิดจ�กพิษของบ�ดแผลหรือไม่	 ส่วนในภ�พรวมอ�ก�รของคนไข้ถือว่� 

ยังทรงตัว	 ทั้งในเรื่องของก�รห�ยใจ	 และก�รมองเห็นยังต้องประเมินร�ยละเอียดในก�รรักษ� 

อีกครั้ง	ซึ่งในวันในช่วงเย็นวันนี้ท�งคณะแพทย์ผู้รักษ�จะแถลงร�ยละเอียดคว�มคืบหน้�

อ�ก�รของน�งสังเวียนอีกครั้ง.

ที่มา : http://welovethaiking.com

บทเรียน คดี ป้�สังเวียน

	 อะไรคือส�เหตุให้	 น�งสังเวียน	 รักษ�เพ็ชร์	 กล้�จุดไฟเผ�ตัวเองเพื่อหนีปัญห�	 

กู้หนี้นอกระบบ

 ปัญห�หนี้สินของคนไทยที่มีร�ยได้น้อย	 มีคว�มจำ�เป็นต้องกู้หนี้ยืมสินจ�กน�ยทุน

ที่ปล่อยกู้หนี้นอกระบบในอัตร�ดอกเบี้ยที่แพง	 จ่�ยหนี้กันเป็นร�ยวัน	 คนที่มีร�ยได้น้อย	 

ไม่ส�ม�รถกู้เงินม�ลงทุนหรือค้�ข�ย	 จ�กแหล่งทุนของภ�ครัฐ	 หรือสถ�บันก�รเงินได้	

เพร�ะไม่มีหลักทรัพย์คำ้�ประกัน

	 เป็นที่ม�ของธุรกิจของคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นปัญห�ของช�วบ้�น	 จึงนำ�เงินทุน 

ม�ให้ช�วบ้�นกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตร�ที่โหดเกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	 แล้วจะมี 

คนของน�ยทุนไปติดต�มทวงถ�มหนี้ทุกวัน	ห�กไม่จ่�ยหรือผัดผ่อน	จะใช้ม�ตรก�รบังคับ	

ข่มขู่	 ทำ�ร้�ยร่�งก�ย	 รุนแรงถึงชีวิต	 เป็นก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	 เหตุที่ธุรกิจนี้อยู่ได้ 

เพร�ะช�วบ�้นไมม่แีหลง่เงนิทนุทีจ่ะไปกูม้�ลงทนุหรอืค�้ข�ย	จำ�เปน็ตอ้งห�กูเ้งนินอกระบบ 

ทำ�ให้เป็น	“ดินพอกห�งหมู”	ขึ้นม�เรื่อย		ๆ	ส่วนน�ยทุน	ลงทุนไปแล้วก็จะต้องให้ได้กำ�ไร	

จึงมีม�ตรก�รทวงหนี้	ให้ลูกหนี้ชำ�ระหนี้ให้ตรงเวล�	และครบต�มจำ�นวน

	 ธุรกิจแบบนี้อยู่ไม่ได้	 ห�กไม่มีผู้หนุนหลัง	 หรือผู้มีอำ�น�จบ�งกลุ่ม	 ที่ยอมรับ 

ผลประโยชน์	 แต่ไม่คำ�นึงถึงคว�มเดือดร้อนช�วบ้�นที่ถูกแก๊งทวงหนี้ต�มทวง	 ถึงเวล�ที่ 

ภ�ครัฐจะต้องมองปัญห�นี้ร่วมกัน	 ตั้งแต่ห�แหล่งเงินทุนให้ช�วบ้�นที่เดือดร้อนจำ�เป็น 

ต้องกู้ยืมเงินที่ไม่ได้ม�กจนเกินไปเพื่อดำ�รงชีวิตอยู่ได้



95แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 “ตำ�รวจ	 ฝ่�ยปกครอง”	 ซึ่งมีหน้�ที่โดยตรง	 จะต้องไม่ตกไปเป็นเครื่องมือหรือ 

ใหท้�้ยกลุม่น�ยทนุ	ซำ�้เตมิช�วบ�้นทีเ่ดอืดรอ้น	ตอ้งควบคมุไมใ่หท้วงหนีด้ว้ยวธินีอกระบบ

โดยเด็ดข�ด

	 อย่�มองว่�ปัญห�ป�กท้องคนห�เช้�กินคำ่�	 ไม่มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม	 เป็นแค่เรื่อง

เล็กน้อย

	 แหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเป็นปัญห�ใหญ่	 จะต้องได้รับก�รช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ	 และ

สังคมไทยที่มีต้นทุนท�งสังคมสูง	ๆ	ให้หันม�ช่วยเหลือช�วบ้�นที่ได้รับคว�มเดือดร้อน

	 อย่�ให้มีแก๊งทวงหนี้ที่ใช้วิธีเถื่อนนอกกฎหม�ยม�ทำ�ร้�ยลูกหนี้โดยเด็ดข�ด	 เมื่อ

มีเหตุต้องสืบสวน	 ขย�ยผลผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และ	 ปปง.ต้องเข้�ม�ยึดทรัพย์สิน	 “ผู้มีสีหรือ 

ผู้มีอิทธิพล”	อย่�ให้ท้�ยหนุนหลังหรือร่วมลงทุน

	 ฝ�กคว�มหวังไว้	กับ	พล.ต.อ.วรพงษ์	ชิวปรีช�	รอง	ผบ.ตร.	ซึ่งได้รับมอบหม�ย 

ให้ดูแลเรื่องนี้

	 ทุกง�นที่ได้รับมอบหม�ยจะทำ�อย่�งจริงจังและมุ่งมั่นเสมอ	 หวังว่�ช�วบ้�น 

คงพึ่งพ�ได้!!!

สหบ�ท

ที่มา : http://www.thairath.co.th
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กรณีศึกษา

ลูกฆ่�พ่อแม่และน้องช�ย ญ�ติไม่ปักใจเชื่อ

เพร�ะครอบครัวสมบูรณ์ม�ก

	 ลูกฆ่�พ่อแม่และน้องช�ย	 ด้�นญ�ติ 

ยังไม่ปักใจเชื่อคำ�ให้ก�ร	 บอกแรงจูงใจไม่น่�จะ 

ม�จ�กแรงกดดนัจ�กครอบครวัชีม้พีรอ้มทกุอย�่ง 

ระบุรถนิสสัน	 เทียน่�	 พ่อซื้อให้แล้วแต่ให้ขับ

เวล�อยู่กับพ่อเท่�นั้น	 ด้�นย่�บอกถึงโกรธแต่ก็

ให้อภัยเผยหล�นช�ยบอกว่�หลังพ้นโทษจะบวชไม่สึก

	 จ�กเหตุก�รณ์สะเทือนขวัญ	กรณีที่น�ยอัควัฒน์	ศรพรหม	อ�ยุ	19	ปี	นักศึกษ�

ชั้นปีที่	1	มห�วิทย�ลัยชื่อดัง	ได้ใช้อ�วุธปืนปลิดชีพพ่อแม่และน้องจ�กนั้นว�งปืนใส่ที่มือ

ของน้อง	 พร้อมกุเรื่องให้ก�รกับตำ�รวจว่�น้องถูกกดดันจ�กพ่อแม่จึงตัดสินใจฆ่�พ่อแม่ 

จ�กนั้นก็ยิงตัวเองต�ยต�ม	 แต่แล้วเมื่อตรวจพิสูจน์หลักฐ�นกลับพบคว�มผิดปกติ 

โดยพบว่�น�ยอัควัฒน์เป็นคนปิดกล้องวงจรปิด	 อีกทั้งปืนที่ว�งในมือน้องก็ว�งคนละข้�ง 

กบัฝัง่ขมบัทีโ่ดนยงิ	และบนเสือ้ผ้�ในวนัเกดิเหตขุองน�ยอคัวฒันก์ม็คีร�บเขม่�ดนิปนืดว้ย 

ซึง่เจ�้หน�้ทีต่ำ�รวจส�ม�รถซกัไซจ้นน�ยอคัวฒันจ์นมมุและยอมรบัว�่ลงมอืฆ�่คนในครอบครวั 

ทั้งหมด	 โดยให้เหตุผลว่�เป็นเพร�ะโกรธแค้นแม่ที่ด่�ทอต่อว่�และผิดสัญญ�ที่จะ 

ออกรถป้�ยแดงให้หลังเข้�

	 อย่�งไรก็ต�ม	ล่�สุดวันนี้	 (14	มีน�คม	2557)	ร�ยก�รเรื่องเล่�เช้�นี้	ท�งช่อง	3	 

ได้นำ�เสนอคว�มคืบหน้�คดีดังกล่�ว	 โดยระบุว่�	 เมื่อช่วงเย็นว�นนี้	 (13	 มีน�คม	 2557)	 

ท�งญ�ติได้จัดพิธีฌ�ปนกิจน้องช�ยที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี	 โดยมีครูและ 

เพื่อนนักเรียนม�ร่วมไว้อ�ลัยเป็นจำ�นวนม�ก	 ส่วนง�นฌ�ปนกิจคุณแม่จะมีขึ้นในช่วงเช�้ 

วันอ�ทิตย์ที่	 16	 มีน�คม	 ขณะที่คุณพ่อซึ่งเป็นข้�ร�ชก�รป่�ไม้เก่�จะมีพิธีฌ�ปนกิจ 

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ที่มา : http://hilight.kapook.com
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กรณีศึกษา

ปัญห�ก�รทะเล�ะวิว�ท กรณีนักศึกษ�

อุเทนถว�ยฯก่อเหตุยิงนักศึกษ�

เทคโนฯ ปทุมวัน เสียชีวิต 2 ร�ย

	 บิ๊กตู่เผยอ�จสั่งปิดคณะในสถ�นศึกษ�

ที่นักเรียนมีปัญห�ตีกัน	 ด้�น	 สกอ.ขู่ลงโทษ	 

2	 ผู้บริห�ร”เทคโนปทุมวัน-อุเทนถว�ย”	 เมื่อ 

วันที่	 17	ก.ย.	 57	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	

น�ยกรัฐมนตรีและหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	 (คสช.)	 กล่�วระหว่�งก�รมอบ

นโยบ�ยต่อผู้บริห�รระดับสูง	 และหัวหน้�ส่วนร�ชก�รต่�ง	 ๆ	 โดยเน้นยำ้�เรื่องก�รจัด 

ระเบียบสังคม	 และระบุว่�เรื่องนักเรียนตีกันต้องให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รไปพิจ�รณ� 

เป็นกรณี	 ๆ	 โดยเริ่มจ�กก�รตักเตือนหรือปิดคณะที่มีปัญห�เพร�ะห�กว่�ปิดโรงเรียน 

จะเป็นอะไรที่โหดร้�ยเกินไปแต่ห�กม�ตรก�รหย่อนย�นเกินไปก็จะทำ�ให้ปัญห�ไม่จบสิ้น

เสียที

	 นพ.	 กำ�จร	 ตติยกวี	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 เชิญ	 น�ยปัญญ�	 

มินยง	 อธิก�รบดีสถ�บันเทคโนโลยีปทุมวัน	 และน�ยสืบพงษ์	 ม่วงชู	 รองอธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก	วิทย�เขตอุเทนถว�ย	ม�ห�รือเพื่อห�ท�งยุติ

ปัญห�ก�รทะเล�ะวิว�ท	กรณีนักศึกษ�อุเทนถว�ยฯ	ก่อเหตุยิงนักศึกษ�เทคโนฯ	ปทุมวัน	 

เสยีชวีติ	2	ร�ย	และถกูตำ�รวจจบักมุได	้6	ร�ยโดยใชเ้วล�ในก�รห�รอืกว�่	1	ชม.	โดยไดม้อบ 

นโยบ�ยให้ผู้บริห�รทั้ง	 2	 สถ�บันว่�อย่�ให้เกิดเหตุก�รณ์ขึ้นอีก	 ถ้�เกิดจะใช้ม�ตรก�ร

ลงโทษฝ่�ยบริห�ร	 คือก�รตั้งกรรมก�รสอบวินัย	 ฐ�นปล่อยปละละเลย	 และฝ�กถึง

ศิษย์เก่�อุเทนถว�ยฯ	 ด้วยว่�	 กรณีปัญห�ที่ดินของอุเทนถว�ยฯ	 ยังไม่ลุล่วงก็เห็นว่� 

ทั้ง	2	สถ�บันอยู่ร่วมกันอย่�งสงบได้	“แต่เมื่อเกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้	สังคมก็จะตั้งคำ�ถ�มต่อ 

อุเทนถว�ยว่�ควรย้�ยออกจ�กพื้นที่ได้หรือยัง”	นพ.	 กำ�จรกล่�ว	นอกจ�กนี้เห็นว่�	 2	ปี 

ที่ผ่�นม�อุเทนถว�ยอยู่ในคว�มสงบพอควร	 ซึ่งก็เข้�ใจว่�น่�จะอยู่ร่วมกันได้อีกน�น	 
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แต่ถ้�ก่อเหตุเพร�ะกรณีนักศึกษ�ส�วของอุเทนถว�ยฯ	ยังไม่มีคว�มคืบหน้�	ซึ่งทั้ง	2	ฝ่�ย

กังข�	โดยอุเทนถว�ยฯ	เข้�ใจว่�เป็นเทคโนฯ	ปทุมวัน	ส่วนเทคโนฯ	ปทุมวัน	ก็ไม่แน่ใจว่� 

เป็นนักศึกษ�ของตนหรือไม่	 ก็อย�กขอให้ตำ�รวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุ	 ถ้�จับได้ก็จะทำ�ให้

เหตุก�รณ์สงบลงได้	สำ�หรับม�ตรก�รระยะย�ว	นพ.	กำ�จรกล่�วว่�	ขณะนี้สภ�มห�วิทย�ลัย

ของทั้ง	 2	 แห่งก็ควบคุมอย�่งเข้มงวด	 ซึ่งต้องขอขอบคุณ	 และขณะนี้ทั้ง	 2	 สถ�บันก็จัด 

ก�รรับน้องภ�ยในสถ�บัน	 ซึ่งส�ม�รถควบคุมไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีก�รทำ�ร้�ยรุ่นน้อง 

ซึ่งทำ�ได้ดี	 แต่ห�กมีก�รลักลอบของรุ่นพี่พ�รุ่นน้องไปนอกสถ�นที่	 ก็กำ�ชับให้ดูแล 

เข้มงวดขึ้นห�กมีปัญห�ก็จะประส�นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเข้�ไปดูแลได้	 ซึ่ง	 พล.ร.อ.ณรงค์	

พิพัฒน�ศัย	 รมว.ศึกษ�ธิก�ร	 เป็นห่วงก�รรับน้องในภ�พรวม	 แต่ปัญห�ก�รรับน้องของ	 

2	สถ�บนันี	้กล�ยเปน็ก�รนำ�นอ้งเข�้รว่มกระบวนก�ร	ซึง่น�่กงัวลว�่รุน่พีท่ีไ่มส่ร�้งประโยชน ์

ต่อสถ�บัน	 กลับใช้คว�มเป็นอริต่อสถ�บันตรงข้�มม�ใช้น้องเป็นเครื่องมือ	 จะเป็นปัญห�

ในอน�คต

ที่มา : http://www.posttoday.com
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