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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1

ปคม.รวบแม่เล้าสาว ลวงเด็กสาวค้าประเวณี
ตารวจกองปราบ รวบแม่เล้าสาว ลวงเด็กสาวค้าประเวณี ตร.พบติดยาเสพติด และเข้ารับการบาบัดที่สถาบัน
ธัญญารักษ์ น.ส.สุภานิตย์ หรือ ปุ้ย ผิวผ่อง อายุ 24 ปี ถูกตารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือ ปคม. จับกุมได้ที่สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหามี
พฤติการณ์ หลวงลวงเด็กสาวไปค้าประเวณี โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ที่ร้านวัวชน อ.นาหม่ม
จ.สงขลา ในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ โดยการชักชวนเด็กหญิงอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 5 คน ไปเต้นโคโยตี้ และนั่งกับ
แขก โดยทั้ง 2 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดาเนินคดี และจากการสอบสวนทราบว่า ผู้ที่ชักชวนเด็กหญิง 3 คนไป
ทางานคือ นางสาวสุภานิตย์ จึงทาการสืบสวนว่า นางสาวสุภานิตย์ ติดยาเสพติด และเข้ารับการบาบัดที่สถาบัน
ธัญญารักษ์ จึงติดตามจับกุมตัวไว้สอบสวนผู้ต้องให้การอ้างว่า ทางานเป็นเด็กเสิร์ฟ ที่ จ.สงขลา และเช่าบ้านไว้ที่บ้าน
เช่าแห่งหนึ่งในซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 เพื่อให้น้องชายพักอาศัย โดยมีเด็กผู้หญิงมาอาศัยร่วมอยู่ด้วย จึงชักชวนไป
ทางานเป็นโคโยตี้ ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ทาหน้าที่ดูแลเด็ก และจะได้รับค่าจ้างวันละ 200 บาท
ที่มา : http://news.sanook.com/1354912/สืบค้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

คาถาม
1. ใครมีพฤติกรรมที่แสดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรื่องใด

ผลของการกระทานาความเสื่อมมาสู่ตนเองอย่างไรบ้าง

2. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 2
ตารวจสตูล จับหนึ่งในแก๊งหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์ 12 คัน ส่งขายพม่า
ตารวจสตูลนาหมายศาลจับกุมหนึ่งในแก๊งหลอกดาวน์รถจักรยานยนต์เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 จานวน 12 คัน
นาส่งขายต่อในประเทศพม่า เตรียมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ
พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ สารวัตรกองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดสตูลพร้อมกาลัง นาหมายศาลจังหวัด
เข้าจับกุม นายสอ้น อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 45/2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล หลังพบว่า ก่อเหตุเมื่อวันที่ 21
ก.ค. 2549 ในข้อหายักยอกทรัพย์ โดยผู้ต้องหาทาทีไปซื้อรถจักรยานยนต์ ด้วยการวางเงินดาวน์ในท้องที่
อ.ละงู อ.ท่าแพ และ อ.ทุ่งหว้า ร่วมกับพวกร่วมขบวนการไม่น้อยกว่า 4 คน ในราคาเงินดาวน์คันละ 5,000
บาท โดยวางแผนด้วยการผลัดกันค้าผลัดกันดาวน์ ก่อนนารถจักรยานยนต์ออกมาได้จานวน 12 คัน ก่อน
ปล่อยให้บริษัทยึดและหลบหนีหาย ก่อนมาโผล่อีกครั้งที่ริมถนนในเขตตาบลพิมาน อ.เมืองสตูล
ซึ่งตารวจสืบทราบว่า แก๊งดังกล่าวได้นารถส่งไปขายต่อยังประเทศพม่า ราคาคันละ 20,000-30,000
บาท จากราคาในพื้นที่ 40,000-50,000 บาท ล่าสุดตารวจเตรียมขยายผลการจับกุมแก๊งร่วมขบวนการ พร้อม
เตือนบริษัทขายรถให้ตรวจสอบประวัติลูกค้าก่อนปล่อยสินค้าเพื่อหวังยอดจาหน่าย
ที่มา : paidoo.net/scoop/หลอก – ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 12 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำถำม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรือ่ งใด

2. ผลของการกระทานาความเสื่อมมาสู่ตนเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เบญจศีล
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 3
พระเมาเหล้ายุเณรคลั่งยาอาละวาดในวัด
พระเมาเหล้ายุเณรคลั่งยาบ้า อาละวาดทุบกุฏิพระรูปอื่น ในวัดช้าง จ.อ่างทอง ไม่พอเอามีดอีโต้ไล่ฟัน
ตารวจ โชคดีชาร์จตัวทัน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ม.ค 2555 สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุมีพระสงฆ์และสามเณรคลุ้มคลั่ง
อาละวาด ภายในวัดช้าง ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ที่เกิดเหตุพบสามเณรชัยญา อายุ 16 ปี มีอาการ
คลุ้มคลั่ง ใช้มีดอีโต้ทุบทาลายกระจก และกุฏิของพระอานนท์ ฐิตวัฒโณ จนพังเสียหาย พร้อมตะโกนด่าว่า
ชอบไปฟ้องเจ้าอาวาส โดยมีพระธีระ ธนวานิช อายุ 33 ปี ซึ่งมีอาการเมาเหล้าคอยพูดจายุยง ตารวจจึงเข้า
ระงับเหตุและเกลี้ยกล่อมให้วางมีด แต่ปรากฏว่าสามเณรชัยญากลับถือมีดอีโต้วิ่งเข้าไปไล่ฟันเจ้าหน้าที่ตารวจ
แต่ถูกชาร์จจนจับกุมตัวไว้ได้
ส่วนพระธีระ พอเห็นตารวจก็รีบถอดผ้าเหลืองออกสึกตัวเองทันที โดยสารภาพว่า ได้ดื่มเบียร์จนเมา ส่วน
สามเณรชัยญายังมีอาการคลุ้มคลั่งและประสาทหลอนกลัวว่าจะมีคนมาฆ่า เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปตรวจ
ปัสสาวะพบมีสีม่วง ก่อนควบคุมตัวทั้งคู่ไปดาเนินคดี
ที่มา : news.sanook.com/1089873/พระเมาเหล้ายุเณรคลั่งยาอาละวาดในวัด สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำถำม
1. ใครมีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่าผิดเบญจศีล และผิดศีลในเรือ่ งใด

2. ผลของการกระทานาความเสื่อมมาสู่ตนเองอย่างไรบ้าง

3. การกระทาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างไร

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 1
นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิดเล่นการพนันทั้งไฮโลและไพ่
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นากาลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันซึ่งเปิดเล่นการพนัน
ทั้งไฮโลและไพ่ ภายในบ้านให้เช่าไม่มีเลขที่ ซอยเจริญสุข อยู่ด้านหลังหอพัก 99 แมนชั่น ย่านพัทยาใต้ ม.10
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สามารถจับกุมตัวนักพนันไว้ได้ทั้งหมดจานวน 15 คน แยกเป็นชายจานวน
11 คน และ หญิง 4 คน พร้อมยึดของกลาง อุปกรณ์การเล่นไฮโลและไพ่พร้อมเงินสดในการเล่นการพนันอีก
จานวนหนึ่ง
สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ชักชวนกันมาเล่นการพนันภายในห้องเช่าดังกล่าวเป็นประจาซึ่งจะแยกวงเล่น
การพนันกันเป็น 2 วง คือวงไฮโลเล่นกันจานวน 8 คน มี นายอภัยพงษ์ อายุ 34 ปี เป็นเจ้ามือและวงไพ่ป๊อก
เด้งเล่นกันจานวน 7 คน มี น.ส ดวงดาว อายุ 42 ปี เป็นเจ้ามือ หลังจับกุมเจ้าหน้าที่ตารวจได้ควบคุมตัว
ผู้ต้องหาทั้งหมดนาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : holidaypalace.in.th/ข่าวจับการพนันวันนี้ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 2
มดกับตั๊กแตน
ตั้กแตนเจ้าสาราญตัวหนึ่งนิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่สัตว์อื่นๆ พากัน
หาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรังมันมัวแต่ร้องทาเพลงสนุกสนานไปวันๆ ครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักตั้กแตน
ไม่สามารถหาอาหารกินได้ อดอยู่หลายวันจนในที่สุดต้องซมซานมาเคาะประตูรังของมดที่เคยรู้จัก
“ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อยเมื่อพ้นฤดูห นาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉัน
สัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัว” ตั๊กแตนพยายามวิงวอน
“อ้าว…ก็เมื่อตอนฤดูร้อนที่ใครๆ เขาพากันทามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้ามัวทาอะไรอยู่” มดย้อนถาม
“ฉันไม่ได้อยู่เปล่าๆ หรอกนะ แต่ได้ร้องราทาเพลงตลอดเวลา เมื่อตอนที่เธอ และเพื่อนๆ ขนอาหาร
ผ่านมาก็ได้ยินมิใช่หรือ”
“ได้ยินซิ..ในเมื่อเจ้ามัวแต่ร้องเพลงตลอดฤดูร้อน เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นราให้สนุกเถิด ” กล่าวจบมดก็
ปิดประตูทันที
ที่มา : sites.google.com/site/deejaijungv5/.../phvtu-krrm-khwam-khi-keiyc สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 3
ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิงสาวเที่ยวกลางคืน
เจ้าหน้าที่ตารวจหนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา นาหลักฐานรูปถ่ายมามอบให้เจ้าคณะ
อาเภอปากช่อง เพื่อให้ดูถึงการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของพระผู้ใหญ่ระดับพระครูรูปหนึ่งซึ่งเป็นถึงเจ้าคณะ
ตาบล โดยเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ. หนองสาหร่าย ได้ตั้งจุดตรวจ ได้มีร ถกระบะฟอร์ดสีดา ขับมา
เจอด่านในระยะกระชั้นชิด เห็นจวนตัว จึงรีบถอยหลังกลับรถเพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงรีบขับรถติดตาม
พร้อมส่งสัญญานให้หยุด แต่ก็ต้องแปลกใจเพราะในรถพบชายหัวโล้น นุ่งกางเกงขาสั้น ใส่เสื้อยืด สวมหมวก
นั่งหน้าคู่มากับสาวซึ่งเป็นคนขับ และพบจีวรพระกองอยู่ในกระบะแค็ปด้านหลัง
เมื่อสอบถามโดยละเอียดรับสารภาพว่า เป็นเจ้าอาวาสวัดซับหวาย ถนนบายพาส ต. หนองสาหร่าย อ.
ปากช่อง ชื่อพระครูพิสุทธิ์ อายุ 60 ปี บวชมา 28 พรรษา เป็นนักธรรมเอก เป็นเจ้าคณะตาบลคลองม่วง เขต
2 สังกัดวัดซับหวาย เป็นที่รู้จักกันดีว่า พระครูองค์นี้มีชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยม มีประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้หญิงไปทาพิธีจานวนมาก ซึ่งพระครูรูปนี้ หลังจากการรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วได้ขอร้องว่า ไม่
อยากเป็นข่าวดัง ขอเวลา 3 วัน จะพิจารณาตัวเองสึกจากการเป็นพระ แต่ก็ได้หลบหน้ามาโดยตลอด จน
ครบกาหนดก็ยังเพิกเฉย ก่อนเจ้าคณะอาเภอปากช่องจะเรียกมาสึกทันที
ที่มา : www.kctv.co.th/.../ตารวจจับพระสงฆ์พาหญิงสาวเที่ยวกลางคืน สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อบายมุข 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
เรื่องที่ 4
หนุ่มวัย 21 ปี เมาสุราขับรถ พุ่งชนตารวจขณะตั้งด่านสกัด เสียชีวิต 1 นาย
พนักงานสอบสวน สน.บางเสาธง ตรวจสอบภายในรถยนต์ฮอนด้าซีวิค ที่นายณัฐพงษ์ อายุ 21 ปี ขับ
ขณะมีอาการมึน เมาสุ ร า แล้ ว ชน ส.ต.ท.ดาเนินสิ น ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สน.บางเสาธง
เสียชีวิตคาที่ บนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก โดยเจ้าหน้าที่พบขวดสุราตกอยู่ด้านข้างเบาะนั่งคนขับ จึงได้เก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
ด.ต.มนัส เพื่อนร่วมงานของผู้ตายเล่าว่า ช่วง 02.00 น. พวกตนได้รับแจ้งว่า มีการแข่งขันประลอง
ความเร็วบนถนนดังกล่าว จึงได้นากาลัง 5 นาย ตั้งด่านสกัด แต่ทันใดนั้นก็มีรถของนายณัฐพงษ์ ขับมาด้วย
ความเร็วสูงและพยายามหักหลบรถแท็กซี่ ทาให้เสียการควบคุม หมุนฟาดกับขอบทางด้านขวา ก่อนจะพุ่ง
เข้าชนกับ ส.ต.ท.ดาเนินสิน อย่างแรง จนร่างลอยไปไกลกว่า 10 เมตร เสียชีวิตทันที ก่อนพุ่งเข้าชนรถยนต์
คั น อื่ น ได้ รั บ ความเสี ย หายอี ก 2 คั น ทั้ ง นี้ เจ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการควบคุ ม นายณั ฐ พงษ์ ไปตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด เพื่อดาเนินคดีอาญาต่อไป
ที่มา : news.mthai.com/general-news/86271.html สืบค้นเมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอบายมุข 6 เขามีการกระทาอย่างไร

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 1
ต่าย ศาลตัดสินจาคุก 2 ปี ฐานยักยอกทรัพย์
ศาลตัดสินจาคุก 2 ปี ตลกก่อนบ่ายฯ ต่าย ข้อหายักยอกทรัพย์ รับสารภาพเหลือติด 1 ปี ศาลแขวงพระ
นครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้มีคาพิพากษาคดีที่ นายสุกฤษณ์ อายุ 23 ปี เป็นโจทก์ฟ้อง นายกิติศักดิ์ หรือต่าย
อายุ 41 ปี ตลกก่อนบ่ายคลายเครียด และผู้กองเจ้าเสน่ห์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
สืบเนื่องจาก นายสุกฤษณ์ ได้เช่าซื้อรถยนต์ จากบริษัทจีอีแคปปิตอลออโต้ลีส ต่อมานายต่าย ได้มาเช่าซื้อ
ต่อไป โดยตกลงทาสัญญาเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ แต่นายต่าย ได้รับรถไปแต่ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อ นายสุกฤษณ์ จึงบอก
เลิกสัญญาซื้อขาย แต่นายต่าย กลั บไม่ยอมคืนรถ จึงถือว่าเจตนาทุจริต ศาลจึงตัดสินว่า นายต่าย เจตนาทุจริต
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 โทษจาคุก 2 ปี แต่จาเลยรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ
จาคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ภายหลังนายต่าย ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว แต่ศาลได้ส่ งให้ ศาลอุทธรณ์พิจารณา
ประกันตัว ศาลแขวงพระนครเหนือจึงออกหมายขังส่งตัวตลกต่าย ไปที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพ
ที่มา : www.sanook.com/hot/tag/ยักยอกทรัพย์ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 2
เด็กหญิงวัย 14 ตั้งแก๊งลักรถหาเงินเที่ยวผับขายตัว
ชุดสืบสวนจังหวัดอุดรธานี แถลงผลการจับกุมตัวกลุ่มเยาวชนหญิงอายุ 14 ปี ตั้งแก๊งลักรถมอเตอร์ไซต์ มี
สมาชิกทั้งหมด 4 คน โดยประกอบไปด้วยเด็กหญิงนก (นามสมมุต)ิ วัย 14 ปี และวัยรุ่นชายอีก 3 คน มีของกลาง
เป็นรถมอเตอร์ไซต์ 3 คัน
เด็กหญิงรายนี้ กล่าวว่า เริ่มก่อเหตุลักรถมอเตอร์ไซต์ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยจะมุ่งเป้าไปที่รถที่มีกุญแจเสียบเอาไว้
จากนั้นจึงขโมยขับออกมาให้เพื่อนที่เช่าบ้านอยู่ นาไปขายต่อหรือจานา แต่ได้หยุดไปช่วงหนึ่ง และเมื่อทราบข่าวว่า
จะมีการประชุม ครม.ที่อุดรธานี จึงกลับมาตระเวนลักรถอีกครั้งเนื่องจากคิดว่าการประชุม ครม. ในครั้งนี้จะมี
ผู้ติดตามเยอะ มีคนเที่ยวคึกคัก เพื่อนาเงินไปเที่ยวผับ และเผื่อจะมีคนเรียกไปนอนด้วย ก็จะได้เงินมาเพิ่ม
ที่มา : http://news.mthai.com สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 3
ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน
ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉ้อโกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสารประกันภัยรถยนต์ มีผู้เสียหาย
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนมาก พ.ต.อ.ศักดิ์รพี ผกก.สภ.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แถลงข่าวการจับกุมนาง
ปราณี อายุ 43 ปี ก่อเหตุหลอกลวงและฉ้อโกงประชาชน เป็นจานวนมาก ด้วยการออกเอกสารประกันภัยรถยนต์
ปลอมให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าที่ทาประกันกับผู้ต้องหาดังกล่าวจะไม่สามารถนารถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไปซ่อมแซมได้
เนื่องจากหลักฐานและเอกสารปลอมทั้งสิ้น
ด้าน นางปราณี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้นากรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง ไปว่าจ้างร้านรับถ่าย
เอกสาร พิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวให้เหมือนกรมธรรม์จริง และนาไปขายให้ลูกค้า ซึ่งมีผู้มาทากรมธรรม์ปลอมกับตน
หลายราย แต่ก็มาถูกจับกุมได้ หลังลูกค้านารถยนต์ไปซ่อมเคลมประกันภัยแต่ไม่สามารถซ่อมได้ จึงไปแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ จนมาถูกจับกุมได้ดังกล่าว ส่วนลูกค้าที่ไปทากรมธรรม์กับนางปราณีนั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลืออะไรได้ เนื่องจากเอกสารทุกอย่างเป็นของปลอม ดังนั้นผู้ที่เสียหายจะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
กันเอง
ที่มา : news.sanook.com/1089873/ตารวจแหลมฉบัง จับสาวใหญ่ก่อเหตุฉอ้ โกงประชาชน สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง อกุศลมูล 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว แล้วตอบคาถาม
ข่าวที่ 4
นักเรียนหญิงฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุ๊ดดับ
ผู้ปกครอง และ ด.ญ.แนน (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ท่า
ศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หลัง ด.ญ.แนน ก่อเหตุตบตีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและใช้
มีดจ้วงแทงจนเสียชีวิต เนื่องจากถูกเพื่อนล้อเลียนถาโถมอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ท่าศาลา ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเด็กตบตีกัน ก่อนจะใช้มีดจ้วงแทงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและได้
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา จากการตรวจสอบสภาพศพ นายอ๋อง (นามสมมุต)ิ อายุ 15 ปี ถูกแทงด้วยอาวุธ
มีดที่หน้าอกซ้ายลึกตัดขั้วหัวใจ นอกจากนี้ตามร่างกายยังพบร่องรอยการต่อสู้ ขีดข่วน ฟกช้า เมื่อสืบทราบจากพยาน
ที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า เพื่อนร่วมชั้นทะเลาะตบตีกัน ก่อนจะลงมือใช้มีดแทงจนเสียชีวิต ต่อมาในช่วงเย็น ผู้ปกครอง
คุณครู และเพื่อนนักเรียน ได้พา ด.ญ.แนน ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสภาพที่ยังตื่นตกใจกับ
เหตุการณ์ ตามร่างกายพบร่องรอยการต่อสู้ เมื่อสงบสติอารมณ์ได้สั กพัก จึงยอมให้การว่าตนกับเพื่อนร่วมชั้นที่
เสียชีวิตเคยมีปัญหาทะเลาะกันแบบนี้ มาตั้งแต่เรียนชั้น ม.1 แล้ว โดยเขาเป็นผู้ชายตุ้งติ้ง ชอบพูดจาล้อเลียน และดู
ถูกตนเองว่าตัวดา ขี้เหร่ ไม่สวย แต่ตนก็เลี่ยงไม่สนใจอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งล่าสุดในวันเกิดเหตุเป็นวันงานโรงเรียน
ตนกับเขาได้เจอกันที่สวนสาธารณะของอาเภอ และได้ทะเลาะตบตีกันอย่างรุนแรงเพราะเรื่องเดิมๆ แต่ตนสู้แรง
ผู้ชายไม่ไหว จึงใช้มีดพกแทงสวนกลับไปอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะมาทราบว่าคู่กรณีเสียชีวิตดังกล่าว
ที่มา : news.sanook.com/1089873/นร.หญิงฉุนโดนล้อ! ตบแล้วแทงเพื่อนตุด๊ ดับ สืบค้นเมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

คาถาม
1. บุคคลใดมีการกระทาที่เป็นอกุศลมูล 3 เขามีการกระทาอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

2. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไร

3. การกระทาของบุคคลในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

