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เหล่านี้ และเรือ่ งราวอืน่ ๆ ของ Girl Rising ได้ถกู ถ่ายทอดออกมาเพือ่ เป็นกระบอกเสียงให้กบั เด็กผูห้ ญิงทัง้ หลาย
และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความใฝ่ฝนั ของตนเอง ส่วนอืน่ ๆ ของคูม่ อื ได้แก่ ช่วงหยุดระหว่างการชม
ภาพยนตร์เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น บทเรียนต่างๆ และกิจกรรมทีเ่ น้นสาระสำ�คัญ
เรือ่ งการค้นพบความสามารถของตนเอง การมีสว่ นร่วม การตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวกต่อความเท่าเทียมทางเพศ
ความมัน่ ใจ และการฝันให้ยง่ิ ใหญ่

Girl Rising

Girl Rising (GR) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่ทำ�งานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกให้คุณค่าแก่เด็กผู้หญิง และหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความฝันให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลก GR ใช้พลังของ
การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ สื่อสารมวลชน และโครงการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานต่างๆ วิดีโอ Girl Rising ซึ่งออกฉายในปี 2013 บอกเล่า
เรื่องราวของบรรดาเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ แต่น่าจดจำ� พวกเธอเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่และเอาชนะ
โอกาสอันริบหรี่ เพื่อไปให้ถึงฝันที่ตั้งไว้ GR ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกใน
ด้านการเสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง โดยอ้างอิงจากวิดีโอ Girl Rising ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ได้ถูกนำ�ไปใช้โดยครู
กว่า 7,000 คนจากกว่า 130 ประเทศแล้ว
เด็กผูห้ ญิงหลายล้านคนเติบโตมาโดยมีบคุ คลเพียงไม่กค่ี นเป็นแบบอย่าง พวกเธอขาดแรงบันดาลใจและรูส้ กึ
ว่าคงไม่สามารถโตไปเป็นอย่างอืน่ ได้อกี นอกจากสิง่ ทีถ่ กู คาดหวังกันมาแต่ไหนแต่ไร นัน่ คือการเป็นได้เพียงแค่
แม่ ภรรยา หรือแม่บา้ น Sunsilk และ Girl Rising ได้รว่ มมือกันโดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความเชือ่ นี้
ผ่านการใช้หลักสูตร "ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” สือ่ เพือ่ การศึกษาสำ�หรับหลักสูตร "ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” ได้ออกแบบมาเพือ่
ส่งเสริมทัง้ เด็กหญิงและเด็กชายเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม ให้พวกเขาค้นหาสิง่ ทีส่ นใจและ
ความชอบของตนเอง และมุง่ มัน่ สูอ่ นาคตทีไ่ ร้ขดี จำ�กัด
คูม่ อื สำ�หรับหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” ประกอบด้วยคูม่ อื สำ�หรับผูน้ �ำ กิจกรรมทีล่ ะเอียดและใช้งานง่าย ซึง่
ปรับปรุงจากหลักสูตรต้นฉบับของ Girl Rising โดยมีการนำ�เสนอเรือ่ งราวต่างๆ ของ Girl Rising จากทัว่ โลก
พร้อมด้วยภาพยนตร์สน้ั “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” เกีย่ วกับเหล่าผูห้ ญิงจากประเทศไทย ซึง่ เรือ่ งราวของบุคคลต้นแบบ

Sunsilk

Sunsilk เป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิงที่รักการค้น
พบสิ่งใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 200 ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
การคิดค้นที่ดีที่สุด เพื่อให้สาวๆ มีเส้นผมที่ดูดีและรู้สึกดีในทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดของชีวิตก็ตาม ภารกิจของ Sunsilk คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลก
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้พวกเธอออกสำ�รวจและค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
ถึึงผู้้�นำ�กิ
ำ จิ กรรม
เด็็กผู้้�หญิิงหลายคนทั่่�วโลก รวมถึึงเด็็กผู้้�หญิิงนัับพัันในประเทศไทย ไม่่มีีโอกาสจะได้้ออกไปค้้นหาความเป็็นไป
ได้้สำำ�หรัับตนเอง และทำำ�ได้้แค่่เพีียงใช้้ชีีวิิตไปตามบรรทััดฐานและความคาดหวัังที่่�สัังคมกำำ�หนดไว้้ มีีเด็็กเพีียง
น้้อยนิิดเท่่านั้้�นที่่�มีีโอกาสได้้สำำ�รวจตนเองและค้้นพบความชอบและสิ่่�งที่่�สนใจ แต่่เด็็กส่่วนใหญ่่ไม่่มีีโอกาสได้้
ฝัันให้้ไกลและเปิิดโลกของตนให้้กว้้างออกไป พวกเขาขาดบุุคคลต้้นแบบและประสบการณ์์ที่่�จะช่่วยสร้้างแรง
บัันดาลใจ และชี้้�แนะแนวทาง
อย่่างไรก็็ตาม หลายปีีที่่�ผ่่านมา เราเริ่่�มเห็็นตััวอย่่างของเยาวชนหญิิงที่่�ก้้าวข้้ามผ่่านกรอบสัังคม ในระหว่่างที่่�
พวกเขาไล่่ตามความใฝ่่ฝัันของตััวเอง แม้้การเดิินทางและสถานการณ์์ของแต่่ละคนจะแตกต่่างกััน แต่่พวกเขา
มีีคุุณลัักษณะสำำ�คััญที่่�เหมืือนกััน นั่่�นคืือ ความมั่่�นใจ ความกล้้าหาญ และได้้รัับการสนัับสนุุนจากคนในชุุมชน
และในวัันนี้้�พวกเขาก็็ได้้เป็็นบุุคคลต้้นแบบให้้กัับเด็็กอีีกหลายคน
Girl Rising และ Sunsilk ยิินดีีที่่�จะได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนงานเพื่่�อแสดงความชื่่�นชมกัับเยาวชนหญิิงเหล่่านี้้�
และจะใช้้เรื่่�องราวของพวกเธอเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการส่่งแรงบัันดาลใจและแนะแนวทางให้้เด็็กที่่�จะมาเป็็นบุุคคล
ต้้นแบบต่่อไปในอนาคต คู่่�มืือหลัักสููตร "ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” จััดทำำ�ขึ้้�นจากวิิดีีโอเรื่่�องราวที่่�ทรงพลัังของเด็็กผู้้�หญิิง
สี่่�คนจากหลากหลายประเทศ และเรื่่�องราวของบุุคคลต้้นแบบจากประเทศไทย สิ่่�งที่่�เรานำำ�เสนอในวิิดีีโอคืือเรื่่�อง
ราวของบุุคคลต่่างๆ ที่่�หาญกล้้าและเชื่่�อมั่่�นในพลัังของตน และมุ่่�งมั่่�นทำำ�ความฝัันให้้เป็็นจริิงด้้วยแรงสนัับสนุุน
จากพลัังหญิิงรอบข้้าง คุุณจะได้้รู้้�จัักพวกเขาและได้้เรีียนรู้้�ว่่าความมุ่่�งมั่่�นและความชอบอย่่างแรงกล้้าช่่วยให้้
พวกเขาก้้าวไปเหนืือบรรทััดฐานและธรรมเนีียมสู่่�การทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิงได้้อย่่างไร
คู่่�มืือหลัักสููตรนี้้�จะใช้้ควบคู่่�ไปกัับวิิดีีโอเหล่่านี้้� เราขอให้้คุณร่
ุ ่วมเดิินทางไปกัับผู้้�เรีียนไม่่ว่่าชาย หญิิง หรืือเพศ
ใดๆ ชมวิิดีีโอไปพร้้อมๆ กัับพวกเขา แนะนำำ�พวกเขาผ่่านบทเรีียนและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เน้้นสาระสำำ�คััญ เช่่น
การรู้้�จัักตนเอง การตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�ออนาคตของตนเอง ค้้นพบความเข้้มแข็็งภายในตััวเพื่่�อทำำ�ตามความฝััน
และความมั่่�นใจที่่�จะเล่่าหรืือพููดถึึงความชอบของตนกัับคนรอบตััว ขอให้้คุณ
ุ คอยสนัับสนุุนในขณะที่่�พวกเขา
คิิดสะท้้อน วางแผน และลงมืือเพื่่�อเผชิิญความท้้าทายและต่่อสู้้�เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายส่่วนตััวและเป้้าหมายด้้าน
อาชีีพของพวกเขา
เราขอสััญญากัับคุุณเช่่นกััน ว่่าคุุณก็็จะได้้รัับประสบการณ์์ทรงคุุณค่่าที่่�เต็็มไปด้้วยการเรีียนรู้้�และการเติิบโต
ได้้เวลาค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ กัับ Sunsilk และ Girl Rising แล้้ว!
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รู้้�จักั สุุมา จากเนปาล หนึ่่ง� ในเรื่อ�่ งราวจากภาพยนตร์์ Girl Rising ในหน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 ของคู่่�มืือหลัักสููตรนี้้�

แนวทางการสอนและทำ�กิจกรรม
คู่่�มืื อ กระบวนการจัั ด กิิ จ กรรมโดยละเอีี ย ดนี้้� จ ะช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�นำำ�กิิ จ กรรมและผู้้�เรีี ย นตลอดการเดิิ น ทาง
เพื่่�อ “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” ของพวกคุุณ คู่่�มืือนี้้�ประกอบด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�จากการอภิิปราย (discussionfocused activity) และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน (project-based activity) ซึ่่�งครูู/ผู้้�นำำ�กิิจกรรมจะนำำ�
ไปปฏิิบััติิในห้้องเรีียนตลอดหลัักสููตร กิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่จะเน้้นการมองภาพรวมและความร่่วมมืือ ส่่วนกิิจกรรม
กลุ่่�มเล็็กจะให้้เวลาคิิด ประมวลผล และรัับฟัังซึ่่�งกัันและกััน
วััตถุุประสงค์์ที่่�สำำ�คััญของหน่่วยการเรีียนรู้้�ทั้้�ง 12 บทเรีียน คืือการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์ถึึง
ประสบการณ์์ของตนและสามารถสื่่�อสารและแบ่่งปัันเรื่่�องราวได้้ ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเริ่่�มเข้้าใจถึึงผลเสีียของ
การเหมารวมและอคติิ พร้้อมกัับช่่วยสร้้างความมั่่�นใจและความมุ่่�งมั่่�น โดยในแต่่ละบทเรีียน ผู้้�นำำ�กิิจกรรมควร
ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเล่่าเรื่่�องราวของตนเอง และสนัับสนุุนให้้ทุุกคนแบ่่งปัันและเรีียนรู้้�จากกัันและกััน
พลัังของเรื่อ�่ งราว
คู่่�มือื หลัักสููตรนี้้มี� เี รื่่�องราวจากชีีวิติ จริิงของเด็็กหญิิงสี่่�คนจากประเทศอิินเดีีย เนปาล เฮติิ และ เซีียร์์ราลีีโอน การเล่่า
เรื่่�องราวเป็็นวิิธีสี อนที่่�ทรงพลััง และทรงพลัังยิ่่�งกว่่าเมื่่�อมัันสะท้้อนประสบการณ์์ในชีีวิติ จริิง ผู้้�เรีียนหลายๆ คนอาจมีี
ประสบการณ์์และลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกัับเด็็กผู้้�หญิิง ครอบครััว หรืือเพื่่�อนๆ ของเธออย่่างที่่�อยู่่�ในวิิดีโี อ พวกเขาอาจ
ได้้เผชิิญกัับความท้้าทายที่่�คล้้ายกััน โดยมีีคุณลั
ุ กั ษณะของความกล้้าหาญ ความมุ่่�งมั่่�น และที่่�ขาดไม่่ได้้คือื ความร่่าเริิง
ในระดัับที่่�ใกล้้เคีียงกัันมาก วิิดีโี อแต่่ละเรื่่�องจะเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการเดิินทางของผู้้�เรีียนสู่่�การเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหา
สัังคม ความเข้้าใจวิิธีรัี บั มืือกัับปััญหาเหล่่านั้้น� การสร้้างความมั่่�นใจ และความทะเยอทะยานเพื่่�ออนาคตที่่�ดีีกว่่าเดิิม ใจจากอนาคตที่่�มีีความเป็็นไปได้้อย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััด และตระหนัักถึึงสิิทธิิและโอกาสในอนาคตของตนเองมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� ขอแนะนำำ�ให้้ใช้้แนวทางการสอนที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการคิิด ความเข้้าใจ และการบอกต่่อ
ถึึงแนวคิิดและความเข้้าใจเหล่่านี้้�
วิิธีกี ารและผลลััพธ์์
หลัักสููตร “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจถึึงผลกระทบเชิิงลบของบรรทััดฐานและอคติิเกี่่�ยวกัับเพศที่่�มีี แต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�และบทเรีียนจะประกอบด้้วยเป้้าหมายในการเรีียนรู้้�และเอกสารข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การให้้ผู้้�
ั ของแนวทาง
อยู่่�ในปััจจุุบันั และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาความรู้้�สึกึ ว่่าตนมีีความเชื่่�อมโยงกัับสิ่่�งต่่างๆ และมั่่�นใจที่่�จะขยายโลกของตน เรีียนทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการพููดคุุยเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันอย่่างร่่วมมืือร่่วมใจคืือหััวใจสำำ�คัญ
ำ งต่่อไปนี้้�
ให้้กว้้างออกไปเกิินกว่่าที่่�ถูกู ผู้้�อื่่�นคาดหวัังเอาไว้้ เมื่่�อเยาวชนผ่่านหลัักสููตรนี้้เ� รีียบร้้อยแล้้ว พวกเขาจะมีีแรงบัันดาล การสอนนี้้� การพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนที่่�มีีการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�จะดำำ�เนิินไปได้้เมื่่�อครููทำ�สิ่่�
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แนวทางการสอนและทำ�กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1

S1

S2

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

S3

S4

S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

• เริ่มจากน�ำเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักที่จะคุยกันให้ชัดเจน
• ถามค�ำถามที่ไม่จ�ำกัดค�ำตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ท�ำให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล
• เป็นผู้น�ำกระบวนการพูดคุยโดยเน้นที่ความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั้น
และกระตุ้นให้ผู้เรียนต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
มีีคำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมในการนำำ�พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�ตอนท้้ายของแนวทางการสอนนี้้� คู่่�มืือหลัักสููตร
นี้้�ประกอบด้้วย 6 หน่่วยการเรีียนรู้้� ความยาวของแต่่ละหน่่วยอาจแตกต่่างกัันไป ตามตารางเวลาการสอนของ
แต่่ละองค์์กรหรืือโรงเรีียน แต่่ขอแนะนำำ�ว่่าควรให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละหนึ่่�งครั้้�งเพื่่�อความ
ต่่อเนื่่�อง แต่่ละบทเรีียนออกแบบมาให้้ใช้้เวลาประมาณ 45 นาทีี
ในระหว่างการสอนหลักสูตรนี้ แถบด้านบนของทุกหน้าจะช่วยระบุแนวทางว่าคุณกำ�ลังสอนหน่วยและบท
เรียนที่เท่าไหร่อยู่ (ตัวอย่างเช่น ในแถบด้านบนของหน้านี้ แสดงว่าคุณกำ�ลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บท
เรียนที่ 4)
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1 ประกอบด้้วย 3 บทเรีียน หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้้วย 2 บทเรีียน
ดัังนี้้�
• บทเรียนที่ 1 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแนะน�ำให้ผู้เรียนรู้จักเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย และหัวข้อหลัก
ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ (ยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซึ่งจะอยู่ในบทเรียนที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ที่ไม่มีวีดีโอ) เนื้อหาของวิดีโอประกอบด้วยวิดีโอสั้นที่มีเด็กผู้หญิงจากประเทศอื่น การฉายวิดีโอแต่ละเรื่อง
จะตามด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกจุดแข็งของบุคคลในวิดีโอ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณสมบัติของพวกเขา และเชื่อมโยงหัวข้อหลักจากเนื้อหาในวิดีโอเข้ากับชีวิต
จริงและชุมชนของผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ จะจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายต่างๆ ในชีวิต และรู้ว่าต้องใช้ทักษะอะไรเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
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S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5

S10

S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6

S12

• บทเรียนที่ 2 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (หรือ บทเรียนที่ 3 ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จะเน้นการสะท้อน
ความคิด ทักษะการวางกลยุทธ์ต่างๆ และการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของตนเอง
กับเนื้อหาในวิดีโอมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เข้าใจพลังของชุมชนของตนได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ลงมือ
ปฏิบัติ คู่มือผู้น�ำกิจกรรมมีค�ำถามที่แนะน�ำไว้เป็นแนวทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และกิจ
กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เป็นบทเรียนสรุปที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนี้ประกอบ
ด้วยการสรุปหลักสูตรทั้งหมด และจะให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนกันมาทั้ง 11 บทเรียนก่อน
หน้า ให้สังเกตว่าความฝันและความปรารถนาของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ยังได้ออกแบบมาเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นเปิดใจพูดคุยกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนของพวกเขา
คู่่�มืือนี้้�ระบุุตััวอย่่างของการแสดงความคิิดเห็็นและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เราเห็็นว่่าเหมาะสำำ�หรัับผู้้�เรีียนช่่วงวััยมััธยม
อย่่างไรก็็ตาม ครูู/ผู้้�นำำ�กิิจกรรมสามารถใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และดุุลยพิินิิจของตนเองเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�มีีชีีวิิตชีีวา โดยขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุของผู้้�เรีียน ประสบการณ์์ และความคุ้้�นเคยกัับหััวข้้อ
ของแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�
หลัังจบหลัักสููตรนี้้� ขอสนัับสนุุนให้้ครููและผู้้�นำำ�กิิจกรรมร่่วมมืือกัับผู้้�เรีียนเพื่่�อพััฒนาโครงการเพื่่�อความมีีส่่วน
ร่่วมของโรงเรีียนหรืือชุุมชน ขนาดของโครงการอาจขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทของโรงเรีียนหรืือวิิธีีการถ่่ายทอดหลัักสููตร
แต่่ผู้้�นำ�กิ
ำ ิจกรรมควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดอย่่างสร้้างสรรค์์โครงการที่่�นำำ�โดยผู้้�เรีียนจะช่่วยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมมีีโอกาส
ในการสะท้้อนหััวข้้อต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุมตลอดหลัักสููตรได้้มากขึ้้�น พร้้อมกัับรวบรวมบทเรีียนที่่�ได้้รัับไปปรัับใช้้
คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับกิิจกรรมต่่อยอดนี้้�จะระบุุไว้้ในการฝึึกอบรมผู้้�นำำ�กิิจกรรมและในคู่่�มืือ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
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คูม่ อื หลักสูตรนีจ้ ะช่วยให้เยาวชนพัฒนาในด้านต่อไปนี้

ความสามารถในการฝันผ่านการพัฒนาวิธี
สื่อสารความต้องการในอนาคตของตนที่
ชัดเจน ยิ่งใหญ่ หรือทะเยอทะยานมากขึ้น

ความคาดหวังผ่านการพัฒนามุมมองที่แสดง
ให้เห็นว่า เด็กผู้ชาย/หญิงสามารถวาดฝันสิ่งที่
ต่างไปจากความคาดหวังต่อสังคมได้

แรงบันดาลใจ ผ่านการพัฒนาความรู้สึก
เชื่อมโยงหรือการรับพลังใจจากเรื่องราว
ของบุคคลต้นแบบ

การสนับสนุนผ่านการเข้าใจคุณค่าและ
ความสำ�คัญของแรงสนับสนุนจากสังคม
รอบข้างในการทำ�ฝันให้เป็นจริง

ความตั้งใจที่จะหาแรงสนับสนุน
เพื่อทำ�ตามเป้าหมาย

ในแต่ละบทเรียน คุณสามารถสังเกตผลลัพธ์ทผ่ี เู้ รียนกำ�ลังพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ผ่านสัญลักษณ์ตอ่ ไปนี้

ความฝัน

ความคาดหวัง

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ

ภาพรวมหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังแห่งความฝันของฉัน
• เพือ่ แนะนำ�ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั กับหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ”
• ช่วยให้ผเู้ รียนตระหนักถึงพลังของความฝันและจินตนาการ
• เรียนรูถ้ งึ บทบาทของตนเองในการเดินทางค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิและโอกาส
• สำ�รวจและศึกษาแนวคิดเรือ่ งสิทธิ และเพศสภาพ
• ระบุปญ
ั หาและความท้าทายบางอย่างทีเ่ ด็กๆ ต้องเผชิญ
• ทำ�ความเข้าใจว่าการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จุดแข็งของตนเอง
• สำ�รวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวติ ทัง้ ในระยะเวลาอันใกล้และใน
อนาคต โดยการระบุจดุ แข็งภายในตนเอง
• สร้างแรงบันดาลใจให้มงุ่ มัน่ ในสายอาชีพหรือตอบสนองความ
ทะเยอทะยานของผูเ้ รียนได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้วา่ จะมีอปุ สรรคและ
ความล้มเหลวใดๆ รออยูก่ ต็ าม

บทเรียนที่ 1
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ”
และจัดทำ�ข้อตกลงในห้องเรียนทีจ่ ะช่วยสร้างพืน้ ทีท่ ท่ี �ำ ให้ทกุ คนรูส้ กึ ปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึง่ กันและกัน
บทเรียนที่ 2
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจในคุณค่าของจินตนาการทีช่ ว่ ยเปิดโลกให้กว้างไกล และ
ความสำ�คัญของการศึกษาสำ�หรับการทำ�ฝันของตนให้เป็นจริง
บทเรียนที่ 3
ส่งเสริมให้ใช้จนิ ตนาการและแรงจูงใจเพือ่ ค้นหาความฝันให้เจอและขยาย
ความเป็นไปได้ส�ำ หรับตนเอง

บทเรียนที่ 4
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำ�คัญของการตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเอง
บทเรียนที่ 5
เพือ่ รูจ้ กั กับคำ�นิยามของคำ�ว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และ
ทำ�ความเข้าใจว่าความฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้วา่ อาจจะ) ได้รบั ผลก
ระทบจากค่านิยมและอคติ

บทเรียนที่ 6
เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญของการรับรูแ้ ละการปรับใช้จดุ แข็งภายในเพือ่
เอาชนะความล้มเหลวและความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดการเดินทางไปสู่
ความฝันของตน
บทเรียนที่ 7
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถระบุจดุ แข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำ�จุดแข็ง
นัน้ มาใช้เพือ่ มุง่ สูค่ วามฝันและเป้าหมายของตน

ภาพรวมหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครือข่ายความช่วยเหลือของฉัน
• ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีทำ�เป้าหมายให้สำ�เร็จ
• ความสำ�คัญของเครือข่ายความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความกล้าหาญจากภายใน
• การตระหนักถึงความกล้าหาญและคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบที่มีได้
ในผู้อื่นและในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เส้นทางสู่ความเชื่อมั่นและความสำ�เร็จ
• เพื่อย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดิน
ทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร
• บอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำ�เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

บทเรียนที่ 8
เพื่อทำ�ความเข้าใจความสำ�คัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและหาว่ามีใคร
บ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้
บทเรียนที่ 9
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผน
การลงมือทำ�อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

บทเรียนที่ 10
เพื่อทำ�ความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุ
คุณลักษณะของความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณะร่วมกับบุคคลต้นแบบ
บทเรียนที่ 11
เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและ
ผู้อื่น

บทเรียนที่ 12
ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางใน
บทเรียนที่ 1 อย่างไร และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำ�เพื่อค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ คืออะไร

คำ�แนะนำ�และเคล็ดลับในการนำ�กิจกรรม
เพื่ อ ความสะดวกของครู แ ละผู้ นำ � กิ จ กรรม เราขอแบ่ ง ปั น เคล็ ด ลั บ ในการนำ �
กิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร
ปฏิบัติขณะสอนหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” เพื่อให้การฉายวิดีโอเรื่องราวของ
เด็กผู้หญิงที่เป็นต้นแบบและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนต่างๆ ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำ�หรับผู้เรียนส่วนมาก บทบาทของคุณในฐานะผู้นำ�
กิจกรรมมีความสำ�คัญและน่าตื่นเต้นท้าทาย เพราะคุณจะเป็นผู้ที่ทำ�ให้ผู้เรียนได้รู้
ถึงโอกาสต่างๆ ที่เปิดรับพวกเขาทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
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สิง่ ทีค่ วรทำ�
การเตรียมตัวสำ�หรับบทเรียน
✓ ทำ�ความคุน้ เคยกับกิจกรรมของแต่ละบทเรียนล่วงหน้า เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
✓ ดูวดิ โี อและอ่านเรือ่ งราวของตัวละครหลักก่อนเปิดให้ผเู้ รียนดูในแต่ละครัง้ อย่าลืมบอกว่าเรือ่ งราวต่างๆ เป็นเรือ่ งจริง
จากในประเทศไทยและจากทัว่ โลก
✓ อ่านคูม่ อื ผูน้ �ำ กิจกรรมทัง้ หมดอย่างละเอียด จดบันทึกประเด็นทีจ่ ะหยิบยกขึน้ มาพูดคุย และคำ�ถามทีจ่ ะถามระหว่าง
การพูดคุยแลกเปลีย่ นและทำ�กิจกรรม มีรา่ งคำ�ถามพร้อมคำ�อธิบายอยูใ่ นแต่ละบทเรียน
จัดเตรียมบรรยากาศ
✓ ทีผ่ า่ นมา ผูเ้ รียนหลายๆ คนอาจเคยรับชมวิดโี อเพือ่ ความบันเทิงเท่านัน้ ให้อธิบายจุดประสงค์ของวิดโี อก่อนจะเริม่ เปิด
วิดโี อ มีค�ำ แนะนำ�อยูโ่ ดยตลอดในคูม่ อื นี้
✓ พยายามดูแลให้ผเู้ รียนสบายใจและผ่อนคลายระหว่างการพูดคุยแลกเปลีย่ นและทำ�กิจกรรม การเล่าเรือ่ งตลก (ถ้า
เหมาะสมตามวัฒนธรรม) หรือเรือ่ งส่วนตัวจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ ความสับสนและช่วยให้กลุม่ มีความ
กระตือรือร้น
✓ อย่าลืมให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการสนทนา การพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ ผูน้ �ำ กิจกรรมทำ�ดังนี้
• เริม่ จากนำ�เสนอแนวคิด/ปัญหาหลักทีจ่ ะคุยกันให้ชดั เจน
• กล่าวถึงชัน้ เรียนโดยใช้ค�ำ ว่า “พวกเรา” แทนทีจ่ ะใช้ “เธอ” การใช้ค�ำ ว่า “พวกเรา” จะช่วยเสริมความรูส้ กึ ของ
ความเป็นหนึง่ เดียวกันในกลุม่ ทุกครัง้
• ถามคำ�ถามทีไ่ ม่จ�ำ กัดคำ�ตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ท�ำ ให้ผเู้ รียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล
• นำ�การสนทนาโดยเน้นทีค่ วามคิดและแนวคิดของผูเ้ รียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านัน้ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
• เมือ่ ทำ�ได้ ให้เชือ่ มโยงหัวข้อหรือธีมของบทเรียนต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสนใจอยากเรียนบทเรียนต่อไป และเพือ่ ให้ผู้
เรียนเข้าใจในความเชือ่ มโยงกันระหว่างบทเรียนต่างๆ

สิ่งที่ควรทำ�และสิ่งที่ไม่ควรทำ�
การจัดห้องเรียน
✓ จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการพูดคุยแบบสบายๆ จัดโต๊ะหรือเก้าอี้ตามที่จำ�เป็นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
เคลื่อนไหวระหว่างทำ�งานกลุ่มได้โดยสะดวก หรือจัดกิจกรรมในห้องที่มีพ้นื ที่เพียงพอสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายสาระสำ�คัญของหลักสูตร
✓ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างภาพเปรียบเทียบระหว่างเด็กผูห้ ญิงในวิดโี อกับชีวติ ประสบการณ์ และชุมชนของพวก
เขา
✓ สง่ เสริมให้ผเู้ รียนพูดเฉพาะสิง่ ทีต่ วั เองคิด และไม่สรุปหรือทึกทักเอาเองว่าคนอืน่ ๆ คิดอย่างไรเกีย่ วกับวิดโี อ
กิจกรรม หรือเกีย่ วกับบรรทัดฐานและสาระสำ�คัญทีก่ ล่าวถึง สือ่ สารกับผูเ้ รียนว่าตนสนใจทุกความคิดเห็นแม้วา่
(หรือโดยเฉพาะเมือ่ ) เป็นการเห็นต่าง ซึง่ สำ�คัญมากโดยเฉพาะ เมือ่ คุณรูส้ กึ ว่าผูเ้ รียนแค่เห็นด้วยกับผูอ้ น่ื โดยไม่
ยอมแสดงความคิดเห็นทีแ่ ท้จริงของตัวเอง
✓ 	สอ่ื สารกับผูเ้ รียนอย่างชัดเจนว่าการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งราวในวิดโี อไม่ใช่การวิจารณ์
ตัดสินบุคคลในวิดโี อหรือสถานการณ์ของพวกเขา แต่เป็นการใช้ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และบทเรียนจากเรือ่ งทีไ่ ด้ดู
มาวิเคราะห์หาปัญหาสำ�คัญในชีวติ และชุมชนของผูเ้ รียน
✓ 	ดแู ลให้แน่ใจว่าผูเ้ รียนแต่ละคนเข้าใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของพวกเขาสำ�คัญทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ค่าต่อ
การนำ�มาพูดคุยแลกเปลีย่ นอย่างยิง่
✓ ถ้ามีทง้ั เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ายเข้าร่วมหลักสูตร ให้พจิ ารณาเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมสำ�หรับเด็กผูห้ ญิงและ
เด็กผูช้ ายให้แยกกลุม่ กันสนทนาในบางหัวข้อ ตัวอย่างเช่น บางครัง้ เด็กผูห้ ญิงหรือเด็กผูช้ ายอาจไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ติ ามเพศสภาพ โดยเฉพาะเมือ่ ประสบการณ์นน้ั เป็นเรือ่ งส่วนตัวมาก หาก
แยกกลุม่ เด็กผูห้ ญิงกับเด็กผูช้ าย พวกเขาอาจยินดีแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาทีเ่ รือ่ งราวในวิดโี อกล่าวถึง
✓ 	รับฟังไม่เพียงแต่สง่ิ ทีเ่ ด็กพูดออกมา แต่ควรสังเกตสิง่ ทีไ่ ม่ได้ถกู พูดออกมาด้วย และคอยมองอย่างใกล้ชดิ ว่า
ผูเ้ รียนรูส้ กึ อย่างไร ใส่ใจกับภาษากายของผูเ้ รียน เพราะจะช่วยให้เข้าใจความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของพวกเขา หาก
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รูส้ กึ กังวลถึงวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนแสดงออกหรือบางอย่างทีพ่ วกเขาบอกเล่าออกมา ให้สง่ เรือ่ งทีค่ ณ
ุ กังวลต่อไปยังที่
ปรึกษา ผูบ้ ริหาร หรือช่องทางทีเ่ หมาะสมในโรงเรียนหรือองค์กรของคุณ
การอภิปรายเรื่องเพศ
✓ อาจเป็นประเด็นทีอ่ อ่ นไหวสำ�หรับหลายๆ คน โดยเฉพาะกลุม่ คนข้ามเพศ ถ้าผูเ้ รียนล้อเลียนหรือกลัน่ แกล้งผู้
อืน่ ทีร่ ะบุไม่ได้วา่ เป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ให้บอกผูเ้ รียนว่าอย่าลืมเคารพซึง่ กันและกัน
• ถ้าผูเ้ รียนยังแกล้งกันอยู่ ลองให้พวกเขาเลือกว่าอยากกินอะไร อธิบายว่าคนเราเลือกไม่ได้วา่ ตัวเองจะรัก
หรือถูกดึงดูดเข้าหาใคร เช่นเดียวกับทีค่ นเราเลือกไม่ได้วา่ ชอบกินอะไร จะสูงแค่ไหน หรือจะเกิดเป็นผูช้ ายหรือ
ผูห้ ญิง การล้อเลียนใครเพราะสิง่ ทีด่ งึ ดูดพวกเขา ก็เหมือนการดูถกู ใครเพราะสิง่ ทีเ่ ขาเลือกไม่ได้
• บอกพวกเขาว่าในโลกนีย้ งั มีอกี หลายคนทีร่ ะบุไม่ได้วา่ เป็นชายหรือหญิง และนัน่ ก็ไม่เป็นไรเลย เตือนใจผู้
เรียนว่าทุกคนมีสทิ ธิ รวมทัง้ สิทธิในการเลือกเป็นคนทีพ่ วกเขาอยากเป็น ถ้าผูเ้ รียนยังคงล้อเลียนกันต่อ หา
เวลาพูดคุยกับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพือ่ ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจเรือ่ งนี้
แบบฝึกเขียน
✓ สำ�หรับใบงานเดีย่ วทีต่ อ้ งเขียน คุณจะถ่ายสำ�เนาใบงานทีใ่ ห้มาในคูม่ อื นี้ หรือดึงตัวอย่างจากใบงานให้ผเู้ รียน
ลอกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษแผ่นอืน่ แยกกันก็ได้
✓ ถ้าเป็นไปได้ คุณอาจขอให้ผเู้ รียนเก็บสมุดบันทึกไว้จดระหว่างบทเรียน ซึง่ จะช่วยในการทบทวนสิง่ ทีเ่ รียนรูต้ อน
จบหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 ผูเ้ รียนควรเก็บสมุดบันทึกนีไ้ ว้กบั ตัวให้ดี เพือ่ ย้อนกลับมาทบทวนเป็นประจำ�ถึงสิง่ ที่
พวกเขาเรียนรู้ ความฝันและแผนการลงมือทำ� ผูเ้ รียนจะเรียกสมุดนีว้ า่ สมุดบันทึก “การค้นพบสิง่ ใหม่ๆ" ก็ได้
✓ ใช้วสั ดุรไี ซเคิลให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนทำ�เช่นเดียวกัน พวกเขาจะเรียนรูจ้ ากตัวอย่าง
เช่น ใช้กระดาษแข็งเก่าทำ�เป็นรูปร่าง หรือใช้กระดาษรีไซเคิลเพือ่ จดบันทึก

สิ่งที่ควรทำ�และสิ่งที่ไม่ควรทำ�
การทำ�งานเป็นกลุม่
✓ ให้ผเู้ รียนทำ�งานเป็นกลุม่ เสมอตามทีไ่ ด้เน้นย้�ำ ในทุกบทเรียน เริม่ การพูดคุยแลกเปลีย่ นเป็นคูห่ รือในกลุม่ เล็กๆ
ก่อน เพราะจะช่วยให้ผเู้ รียนสบายใจกับการบอกเล่าความคิดของตนมากขึน้ มีรายละเอียดคำ�แนะนำ�เพิม่ เติม
เกีย่ วกับขนาดของกลุม่ ในแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีผเู้ รียนมากกว่า 25 คน คุณสามารถปรับขนาดของ
กลุม่ ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม แต่โปรดให้ผเู้ รียนมีเวลาในการบอกเล่าเรือ่ งราวของตนมากขึน้ ในกลุม่ ทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่า สามารถแบ่งกลุม่ ใหม่ได้ส�ำ หรับทุกบทเรียน
✓ จัดโครงสร้างของบทสนทนาให้ทกุ คนทีอ่ ยากพูดมีโอกาสได้พดู ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำ�กัดเวลาสำ�หรับผูเ้ รียน
ทีก่ ระตือรือร้นเป็นพิเศษให้พดู ต่อได้หลังจากเพือ่ นทุกคนมีโอกาสได้พดู แล้วเท่านัน้
✓ เปิดให้มชี ว่ งเวลาทีท่ กุ คนเงียบเพือ่ ใช้ความคิด ให้ผเู้ รียนได้คดิ ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ดแู ละเรียนรูต้ ลอดบทเรียน

12
สิง่ ทีไ่ ม่ควรทำ�
✗ ผูน้ �ำ กิจกรรมควรสรุปความคิดหลักและพูดถึงประเด็นหลักอย่างครบถ้วนหลังการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หรือทำ�กิจกรรม แต่อย่าตีความเรือ่ งราวในวิดโี อให้ผเู้ รียนฟัง หรือบอกคำ�ตอบของคำ�ถามใดๆ บทบาทของครู
คือช่วยผูเ้ รียนหาข้อเท็จจริง เพือ่ ให้พวกเขาสามารถเรียนรูจ้ ากเรือ่ งราวในวิดโี อและจากเพือ่ นผูเ้ รียนด้วยกัน
✗ อย่าวางกรอบคำ�ถามให้ “ชีน้ �ำ ” คำ�ตอบของผูเ้ รียน (เช่น “ไม่คดิ หรือว่าครอบครัวควรออกตัวมากกว่านี”้ )
ตรงกันข้าม ให้ถามคำ�ถามทีก่ ระตุน้ คำ�ตอบทีเ่ ป็นของตัวเองและต้องใช้ความคิด (เช่น “ผูเ้ รียนจะรับมือกับ
สถานการณ์นอ้ี ย่างไร” หรือ “ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ะไรจากสิง่ ทีบ่ คุ คลในวิดโี อทำ�”)
✗ อย่ากังวลกับความเงียบและหลีกเลีย่ งการทำ�ลายความเงียบโดยพูดซ้�ำ พูดเตือน หรือแสดงความคิดของตัวเอง
✗ หลีกเลีย่ งกับดักของการเข้าข้างความคิดเห็นส่วนใหญ่โดยไม่รตู้ วั ตัวอย่างเช่น ระหว่างทีค่ ณ
ุ สร้างบรรทัดฐาน
ให้กลุม่ ด้วยการรับข้อเสนอแนะจากทุกคนในชัน้ เรียน คุณควรสนใจผูเ้ รียนทีไ่ ม่คอ่ ยได้พดู และถามความคิดเห็น
ของพวกเขาด้วย เพือ่ ให้แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมการมีสว่ นร่วมทีไ่ ด้พจิ ารณาความคิดและความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนทุก
คนในชัน้ เรียน ไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
✗ อย่าให้อคติของตนเองมีอทิ ธิพลกับการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

วิธีการใช้คู่มือ

13
แนวทางการใช้งาน
หน่วยการเรียนรูแ้ ละบทเรียนจะ
แสดงอยูท่ กุ หน้าทีแ่ ถบด้านบน

กิจกรรม
จะระบุไว้ทแ่ี ถบด้านซ้าย

บันทึก
พืน้ ทีใ่ ห้ผนู้ �ำ กิจกรรมจดบันทึก
ของตัวเองในแถบด้านขวา

ระยะเวลา
สำ�หรับแต่ละกิจกรรม
วัตถุประสงค์
สำ�หรับแต่ละกิจกรรมจะ
แสดงอยูท่ แ่ี ถบด้านซ้าย

ภาพประกอบ
เพือ่ ช่วยให้ผนู้ �ำ กิจกรรมเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมบางส่วนอย่าง
ชัดเจน

สัญลักษณ์
เพือ่ ระบุผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ี
ผูเ้ รียนจะได้พฒ
ั นาในแต่ละ
กิจกรรม
กระบวนการ
ของแต่ละกิจกรรมทีม่ ขี น้ั ตอนและเคล็ดลับการสอนโดยละเอียด

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1

พลัั ง แห่่ ง ความฝัั น
n

เพือ่ แนะนำ�ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั กับหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ”

n

ช่วยให้ผเู้ รียนตระหนักถงึ พลังของความฝันและจินตนาการ

n

เรียนรูถ้ งึ บทบาทของตนเองในการเดินทางค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

เรื่อง
รุคซานาจากอินเดีย
บทเรียนที่ 2
45 นาที

บทเรียนที่ 3
45 นาที

1

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: บทเรียนที่ 1
เพื่อทำ�ความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” และจัดทำ�ข้อตกลงใน
ห้องเรียนที่จะช่วยสร้างพื้นที่ที่ทำ�ให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

กิจกรรมที่ 1 - 20 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
และจัดทำ�ข้อตกลงในห้องเรียนที่จะช่วยสร้างพื้นที่ที่ทำ�ให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่ 2 - 10 นาที
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความสำ�คัญของการเป็นผู้ฟังที่ดี และเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ปลอดภัยสำ�หรับการเล่าเรื่องและการออกความเห็น ตลอดระยะ
เวลาของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 - 15 นาที
เพื่อให้เข้าใจว่าการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องปกติ และเป็น
โอกาสในการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ อีกด้วย

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

15

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ชือ่ กลุม่ และข้อตกลง
ในห้องเรียนของเรา

20 นาที
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เข้าใจว่าหลักสูตรนีเ้ ป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย
และพัฒนาความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างผูเ้ รียน

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

16

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 กล่าวต้อนรับกลุม่ - 5 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียน บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขากำำ�ลัังเข้้าร่่วมหลัักสููตรที่่�ประกอบไปด้้วย 12 บทเรีียนที่่�จะช่่วยเตรีียมความพร้้อมให้้
พวกเขาได้้คิิดถึึงความฝัันและความปรารถนาของตน
บอกผู้้�เรีียนว่่าตลอดทั้้�งหลัักสููตรนี้้� พวกเขาจะได้้ดููวิิดีีโอสั้้�นๆ ที่่�ถ่่ายทอดเรื่่�องราวของเด็็กหญิิงจากหลากหลายประเทศทั่่�วโลก รวม
ถึึง อิินเดีีย เนปาล เฮติิ และเซีียร์์ราลีีโอน
เคล็็ดลัับ: คุุณอาจวาดสี่่�เหลี่่�ยมขนาดใหญ่่บนฟลิิปชาร์์ต จากนั้้�นขีีดเส้้นแบ่่งออกเป็็น 4 ช่่อง เขีียนชื่่�อของเด็็กหญิิงจากวิิดีีโอทั้้�ง 4
เรื่่�อง รวมถึึงประเทศของพวกเธอลงในแต่่ละช่่อง – รุุคซานา (อิินเดีีย), สุุมา (เนปาล), วาดลีีย์์ (เฮติิ) และมาเรีียมา (เซีียร์์ราลีีโอน)
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าพวกเขาจะได้้ดููเรื่่�องจริิงที่่�ช่่วยให้้เห็็นภาพจากทั่่�วโลกและในท้้องถิ่่�น ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจอุุปสรรคที่่�ผู้้�
เรีียนหรืือเยาวชนคนอื่่�นเผชิิญ รวมถึึงทัักษะที่่�อาจต้้องมีีเพื่่�อจััดการอุุปสรรคนั้้�นๆ ผู้้�เรีียนจะเข้้าใจพลัังแห่่งการลงมืือทำำ�และความ
สำำ�คััญของการทำำ�งานร่่วมกััน
เขีียนคำำ�ว่่า “การเล่่าเรื่่�อง” บนกระดานแล้้วถามผู้้�เรีียนว่่าเคยรู้้�สึึกกระทบกระเทืือนจากเรื่่�องราวที่่�พวกเขาอ่่านหรืือได้้ยิินเรื่่�องใด
บ้้างไหม อาจเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�บุุคคลหนึ่่�งๆ ทำำ�หรืือประสบมาในชีีวิิต หรืือจะเป็็นเรื่่�องราวของตััวละครในเรื่่�องแต่่งก็็ได้้เช่่นกััน
ขอให้้ผู้้�เรีียนบอกเล่่าว่่าเรื่่�องราวเหล่่านี้้�มีีผลกระทบต่่อชีีวิิต ความคิิด หรืือการกระทำำ�ของผู้้�เรีียนอย่่างไร รัับฟัังคำำ�ตอบจากผู้้�เรีียน
สััก 2-3 คน
เคล็็ดลัับ: ในฐานะผู้้�นำำ�กิจิ กรรม เราส่่งเสริิมให้้คุณ
ุ บอกเล่่าประสบการณ์์ของตนเองในการได้้รับั แรงบัันดาลใจและ/หรืือผลกระทบจาก
เรื่่�องเล่่า บอกเล่่าเรื่่�องราวที่่�คุุณได้้รับั ฟัังมา เรื่่�องที่่�คุุณอ่า่ นเอง หรืือรัับทราบมาเป็็นการส่่วนตััว การบอกเล่่าของคุุณจะเอื้้อ� ให้้ผู้้�เรีียนคิิด
และสะท้้อนความคิิด และช่่วยให้้พวกเขารู้้�สึกึ สบายใจขึ้้น� และมีีความเชื่่�อมโยงกัับคุุณในฐานะผู้้�ใหญ่่ที่่�ไว้้ใจได้้
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนอีีกครั้้�งว่่าการเล่่าเรื่่�องเป็็นสิ่่�งที่่�ทรงพลััง ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักไตร่่ตรองสิ่่�งต่่างๆ ที่่�ตนและคนอื่่�นๆ เคยประสบ ทั้้�งสิ่่�ง
ที่่�ผู้้�เรีียนและคนอื่่�นๆ มีีเหมืือนกััน และบางส่่วนชีีวิิตที่่�อาจแตกต่่างกััน
บอกผู้้�เรีียนว่่าในระหว่่างที่่�เราดููวิิดีีโอและเรีียนรู้้�จากเรื่่�องราวของเด็็กหญิิงเหล่่านั้้�น พวกเขาจะได้้มีีส่่วนร่่วมในการพููดคุุยแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�จะช่่วยให้้เติิบโตขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�และนัักคิิดวิิเคราะห์์ กิิจกรรมต่่างๆจะช่่วยสร้้างแรงบัันดาลใจให้้พวกเขาทำำ�
ตามความฝัันและสร้้างทัักษะสำำ�หรัับเผชิิญหน้้ากัับอุุปสรรค โดยมีีบุุคคลรอบข้้างคอยสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ
เกริ่่�นนำำ� อธิิบายว่่าบทเรีียนจะใช้้เวลาประมาณ 45 นาทีี มีีความคาดหวัังให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมอย่่างสม่ำำ��เสมอและเข้้าร่่วมทั้้�ง 12 บท
เรีียนของหลัักสููตรเพื่่�อให้้ได้้เรีียนรู้้�และเติิบโตอย่่างเต็็มศัักยภาพ

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

รุคซานา
(อินเดีย)

สุมา
(เนปาล)

วาดลีย์
(เฮติ)

มาเรียมา
(เซียร์ราลีโอน)

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ชือ่ กลุม่ และข้อตกลง
ในห้องเรียนของเรา
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เคล็็ดลัับ: หากจะเปลี่่�ยนแปลงตารางเวลาเพื่่�อให้้มีีเวลาว่่างสำำ�หรัับบทเรีียนในหลัักสููตร “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” คุุณอาจใช้้เวลาในช่่วง
เริ่่�มต้้นเพื่่�อพููดคุุยถึึงการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาของหลัักสููตรและสิ่่�งที่่�พวกเขาต้้องมีีส่่วนร่่วม
ขัน้ ตอนที่ 2 ข้อตกลงในห้องเรียน - 10 นาที
บอกผู้้�เรีียนว่่าบทเรีียนต่่างๆ จะเกี่่�ยวกัับการแบ่่งปัันความคิิด ความรู้้�สึึก และความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับหลากหลายหััวข้้อ บอกว่่าในชั้้�น
เรีียน พวกเราจะพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและทำำ�งานกลุ่่�มด้้วยกััน
บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเราจะร่่วมกัันเตรีียมข้้อตกลงขึ้้�นหนึ่่�งชุุด ซึ่่�งจะใช้้เป็็นเครื่่�องช่่วยเตืือนเราเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อตััวเราเองและ
ต่่อเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม ผู้้�นำำ�กิิจกรรมก็็ต้้องทำำ�ตามกฎเหล่่านี้้�เช่่นกััน
ขอให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งกลุ่่�ม 4-6 คน ภายในกลุ่่�ม ขอให้้พวกเขาคิิดข้้อตกลงในชั้้�นเรีียนไว้้ 2-3 ข้้อที่่�คิิดว่่าทุุกคนควรปฏิิบััติิตาม ย้ำำ��เตืือน
พวกเขาว่่าข้้อตกลงนี้้�ควรช่่วยให้้พวกเขาร่่วมมืือหรืือทำำ�งานร่่วมกัันด้้วยการคำำ�นึึงถึึงความรู้้�สึึกของผู้้�อื่่�นและด้้วยความรัับผิิดชอบ
ในพื้้�นที่่�ซึ่่�งทุุกคนควรแสดงความคิิดเห็็นได้้ด้้วยความเคารพซึ่่�งกัันและกััน
ให้้เวลาผู้้�เรีียน 3 นาทีีเพื่่�อคิิดข้้อตกลง
ขอให้้กลุ่่�มแรกนำำ�เสนอข้้อตกลงของพวกเขา เขีียนข้้อตกลงของพวกเขาบนกระดาน ขอให้้กลุ่่�มต่่อๆ ไปเสนอข้้อตกลง และเขีียน
ข้้อตกลงที่่�ยัังไม่่มีีใครพููดถึึงบนกระดาน
เคล็็ดลัับ: ถ้้าผู้้�เรีียนยัังไม่่ได้้กล่่าวถึึงข้้อตกลงในชั้้�นเรีียนต่่อไปนี้้� ให้้นำำ�เสนอประเด็็นเหล่่านี้้�ในชั้้�นเรีียนและถามผู้้�เรีียนว่่าเห็็นด้้วย
หรืือไม่่ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าหลัักสููตรจะสร้้างพื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััยและสััมฤทธิ์์�ผลสำำ�หรัับทุุกคน
• ตรงต่อเวลา เพราะว่าเรามีกิจกรรมต้องท�ำหลายอย่าง
• 	ตั้งใจฟังเมื่อผู้อื่นก�ำลังพูด เพราะว่าเราก็ต้องการให้ผู้อื่นฟังเมื่อเราพูดเช่นกัน
• 	เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เพราะความคิดเห็นของทุกคนมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน
• รักษาความลับ เพราะเพื่อนๆ อาจเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟัง และเราต้องเชื่อใจกันและกันว่าทุกคนจะเก็บเรื่องที่ได้รับฟัง
ไว้้เป็็นความลัับ
• ถ้ามีเวลาไม่พอ คุณสามารถน�ำเสนอเพียงข้อตกลงในประเด็นที่ผ่านมาและถามผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ วิธีนี้จะช่วยคุณย่น
ระยะเวลาของขั้้�นตอนนี้้�ในกิิจกรรมลงให้้เหลืือน้้อยกว่่า 5 นาทีีได้้
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ชือ่ กลุม่ และข้อตกลง
ในห้องเรียนของเรา
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

• ก่อนบันทึกประเด็นลงบนฟลิปชาร์ต ให้ขอความเห็นชอบจากกลุ่มโดยถามว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเด็นนี้ควรเป็นหนึ่ง
ในกฎของกลุ่่�ม เขีียนประเด็็นต่่างๆ ที่่�ทั้้�งชั้้�นเรีียนเห็็นด้้วย สิ่่�งสำำ�คััญของกิิจกรรมนี้้�คืือต้้องให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของข้้อ
ตกลงในชั้้�นเรีียนที่่�เป็็นร่่วมกััน
ขอให้้ผู้้�เรีียนดููข้อ้ ตกลงในชั้้น� เรีียนที่่�พวกเขาคิิดขึ้้น� มาด้้วยกััน และดููว่า่ ผู้้�เรีียนต้้องการเพิ่่�มอะไรนอกเหนืือจากประเด็็นเหล่่านี้้�หรืือไม่่
ขอให้้ชั้้�นเรีียนอ่่านข้้อตกลงในชั้้�นเรีียนโดยอ่่านออกเสีียงดัังๆ
ขัน้ ตอนที่ 3 ชือ่ กลุม่ - 5 นาที
ขอให้้ผู้้�เรีียนตั้้�งชื่่�อห้้องเรีียนของพวกเขา บอกผู้้�เรีียนว่่าจุุดประสงค์์ของกิิจกรรมนี้้�ก็็คืือเพื่่�อช่่วยให้้กลุ่่�มหรืือชุุมชนของเรามีีความ
เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ถ้้าผู้้�เรีียนต้้องการความช่่วยเหลืือ ให้้เสนอคำำ�แนะนำำ�ต่่างๆ เช่่น ชื่่�ออาจได้้รัับแรงบัันดาลใจจากตััวละครซููเปอร์์
ฮีีโร่่ สััตว์์ หรืือรายการทีีวีี สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือทั้้�งกลุ่่�มเห็็นด้้วยกัับชื่่�อที่่�ตั้้�ง
รัับฟัังความคิิดจากชั้้�นเรีียน ย้ำำ��กัับพวกเขาว่่าสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือทั้้�งกลุ่่�มเห็็นด้้วยกัับชื่่�อที่่�ตั้้�ง ลงคะแนนโดยการยกมืือเพื่่�อจำำ�กััดตััว
เลืือกให้้แคบลง
เขีียนชื่่�อกลุ่่�มบนฟลิิปชาร์์ตข้้อตกลงในห้้องเรีียน
เมื่่�อทำำ�เสร็็จแล้้ว ติิดฟลิิปชาร์์ตไว้้บนผนัังห้้องเรีียนตลอดเวลาในทุุกบทเรีียน
เคล็็ดลัับ: ผู้้�เรีียนอาจคิิดท่่าประจำำ�กลุ่่�มด้้วยก็็ได้้ ซึ่่�งท่่าประจำำ�กลุ่่�มนี้้�สามารถใช้้เป็็นวิิธีีเรีียกความสนใจจากผู้้�เรีียนหลัังการพููดคุุย
แลกเปลี่่�ยนได้้ ตััวอย่่างเช่่น อาจตั้้�งกฎของห้้องเรีียนว่่าเมื่่�อใดก็็ตามที่่�คุุณตบมืือและเรีียกชื่่�อชั้้�นเรีียน ผู้้�เรีียนจะต้้องตบมืือ เรีียกชื่่�อ
ชั้้�นเรีียน แล้้วทำำ�ท่่าด้้วย
• แสดงฟลิปชาร์ตนี้บนผนังตลอดทั้งปี เพื่อย�้ำเตือนให้ผู้เรียนระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาในความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม ความรับ
ผิิดชอบต่่อกลุ่่�ม และสิ่่�งที่่�พวกเขาได้้รัับไปจากการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนี้้�

แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
เกมผูฟ้ งั นางฟ้าและผูฟ้ งั ปีศาจ

10 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความสำ�คัญของ
การเป็นผู้ฟังที่ดี และเพื่อสร้างบรรยากาศที่
ปลอดภัยสำ�หรับการเล่าเรื่องและการออก
ความเห็น ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

บอกผู้้�เรีียนว่่า เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเราจะสามารถทำำ�ตามข้้อตกลงในชั้้�นเรีียน เราจะมาเล่่นเกมสั้้�นๆ กััน
ให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งเป็็นกลุ่่�มละ 4 คน คนที่่�เหลืือสามารถเข้้าร่่วมเป็็นกลุ่่�มละ 5 คนได้้ ในแต่่ละกลุ่่�ม ให้้กำำ�หนดว่่าใครจะเป็็น A, B, C, D
หรืือ E (ถ้้ามีี)
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าในแต่่ละกลุ่่�มจะมีีหนึ่่�งคนที่่�เป็็นคนเล่่าเรื่่�อง และคนอื่่�นที่่�เหลืือจะเป็็นผู้้�ฟังั โดยที่่�บางคนจะเป็็น “ผู้้�ฟังั นางฟ้้า”
และบางคนจะเป็็น “ผู้้�ฟัังปีีศาจ” จุุดมุ่่�งหมายของเกมนี้้�คืือเพื่่�อพิิจารณาความรู้้�สึึกของเราเองหลัังจากที่่�เล่่าเรื่่�องให้้กัับ “นางฟ้้า”
และ “ปีีศาจ” ฟััง
บอกผู้้�เรีียนว่่าเราจะเริ่่�มต้้นเล่่นในรอบที่่�หนึ่่�ง อธิิบายบทบาทต่่างๆ ดัังนี้้�
• A: ผู้ฟังนางฟ้า - ผู้สวมบทบาทนี้จะตั้งใจฟังอย่างดี ฟังด้วยหัวใจโดยไม่มีการตัดสิน พร้อมกับสังเกตน�้ำเสียงและภาษากาย
ของผู้้�เล่่าเรื่่�อง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เข้้าใจทั้้�งในเนื้้�อเรื่่�องที่่�เล่่าและเข้้าใจความรู้้�สึึกของผู้้�เล่่าไปพร้้อมกััน
• B: ผู้เล่าเรื่อง - ผู้สวมบทบาทนี้จะเล่าเรื่อง “ช่วงเวลาที่ฉันภูมิใจที่สุดในชีวิต” ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆ ก็ได้ ระหว่าง
ที่่�เล่่า ให้้สัังเกตความรู้้�สึึกของตััวเองขณะเล่่าให้้ทั้้�งนางฟ้้าและปีีศาจในกลุ่่�มฟัังไปด้้วย
• C: ผู้ฟังปีศาจ - ผู้สวมบทบาทนี้จะคอยขัดจังหวะผู้เล่าเรื่องด้วยการถามค�ำถาม สิ่งที่ถามอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่่�องที่่�เล่่าก็็ได้้
• D: ผู้ฟังปีศาจ - ผู้สวมบทบาทนี้จะพยายามเบนเรื่องที่เล่าให้เป็นเรื่องของตัวเอง หรือพูดแทรกเรื่องตัวเอง
• E: ผู้ฟังปีศาจ - ผู้สวมบทบาทนี้จะไม่ใส่ใจฟังเรื่องที่เล่า อาจมองออกไปนอกหน้าต่าง รบกวนสมาธิผู้ฟังปีศาจคนอื่น หรือท�ำ
อะไรอย่่างอื่่�นได้้ทั้้�งหมด มีีข้้อห้้ามเพีียงข้้อเดีียวคืือจะลุุกออกจากกลุ่่�มไม่่ได้้
เคล็็ดลัับ: คุุณจะเปลี่่�ยนหััวข้้อของผู้้�เล่่าเรื่่�อง (ผู้้�เรีียน B) ให้้เป็็นหััวข้้อที่่�ร่่วมสมััยและเข้้ากัับเหตุุการณ์์แวดล้้อมของผู้้�เรีียนก็็ได้้ ยก
ตััวอย่่างเช่่น ให้้ผู้้�เล่่าเรื่่�องเล่่าถึึงความรู้้�สึึกและประสบการณ์์ช่่วงปิิดเมืืองจากสถานการณ์์ COVID-19
คุุณอาจถ่่ายเอกสารบทบาทต่่างๆ จากคำำ�ชี้้�แจงข้้างต้้นมาเป็็นฉลาก เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสุ่่�มเลืือกบทบาทได้้ในฐานะ "ผู้้�ฟััง" ก็็ได้้ หากคุุณ
เลืือกทำำ�ดัังนั้้�น ขอให้้ผู้้�เรีียนเก็็บบทบาทของตนเองไว้้เป็็นความลัับ และให้้ผู้้�เล่่าเรื่่�องเดาเอาเองว่่าใครคืือผู้้�ฟัังนางฟ้้าและใครคืือผู้้�
ฟัังปีีศาจ
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เกมผูฟ้ งั นางฟ้าและผูฟ้ งั ปีศาจ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

เตืือนผู้้�เรีียนว่่าในขณะที่่�ทุุกคนสวมบทบาทที่่�แตกต่่างกัันนั้้�น ให้้ผู้้�เรีียนสัังเกตบรรยากาศของกลุ่่�มไปพร้้อมๆ กัับสัังเกตปฏิิกิิริิยา
ของผู้้�เล่่าเรื่่�องต่่อผู้้�ฟััง “นางฟ้้า” และผู้้�ฟััง “ปีีศาจ” ด้้วย ผู้้�เรีียนทุุกคนควรสวมบทบาทที่่�ได้้รัับให้้ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เพราะนี่่�คืือ
การเล่่นเกม เล่่นเกมรอบแรกโดยใช้้เวลา 2 นาทีี
ถามคำำ�ถามผู้้�เรีียน 2-3 คนด้้วยคำำ�ถามดัังต่่อไปนี้้� ควรถามผู้้�เล่่าเรื่่�องอย่่างน้้อยหนึ่่�งคน ผู้้�ฟัังปีีศาจหนึ่่�งคน และผู้้�ฟัังนางฟ้้าหนึ่่�งคน
• ผู้เรียนสวมบทบาทใดในเกมนี้ ผู้เล่าเรื่อง ผู้ฟังนางฟ้า หรือผู้ฟังปีศาจ เราสังเกตเห็นอะไรบ้างในตัวเองและในคนอื่นๆ
• ผู้ฟังประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า นางฟ้าหรือปีศาจ
• เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ ผู้้�เล่่าเรื่่�องไม่่ต้้องการที่่�จะเล่่าเรื่่�องให้้กัับผู้้�ฟัังปีีศาจต่่อ เพราะผู้้�เล่่าเรื่่�องรู้้�สึึกว่่าผู้้�ฟัังไม่่ได้้ตั้้�งใจฟัังเรื่่�องที่่�เล่่า ผู้้�
เล่่าเรื่่�องตอบสนองอย่่างดีีที่่�สุุดต่่อผู้้�ฟัังนางฟ้้า แต่่ผู้้�เล่่าเรื่่�องอาจไม่่ต้้องการเล่่าเรื่่�องต่่อ เพราะว่่าเขารู้้�สึึกไม่่สบายใจกัับบรรยากาศ
ของกลุ่่�ม ผู้้�ฟัังนางฟ้้ามีีประสิิทธิิภาพสููงกว่่า
ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับการมีีส่่วนร่่วม บอกว่่าเมื่่�อเรากำำ�ลัังแบ่่งปัันเรื่่�องราวหรืือความคิิดเห็็นส่่วนตััวนั้้�น เราต้้องการคนฟัังที่่�มีี
ลัั ก ษณะแบบผู้้�ฟัั ง นางฟ้้ า เพราะฉะนั้้� น เมื่่�อผู้้�อื่่�นกำำ�ลัั ง แบ่่ ง ปัั น เรื่่� อ งเล่่ า ของเขา เราทุุ ก คนควรที่่�จะเป็็ น ผู้้�ฟัั ง นางฟ้้ า ให้้ เขา
แจกแจงคุุณสมบััติิของผู้้�ฟัังนางฟ้้าดัังต่่อไปนี้้�
สิ่งที่ผู้ฟังนางฟ้าทำ�
n5 ฟ
 ังอย่างตั้งใจและฟังด้วยหัวใจจนจบเรื่อง
n5 อ
 ย่าขัดจังหวะหรือให้ความเห็นก่อนที่ผู้เล่าจะเล่าจนจบ
n5 ถ
 ามคำ�ถามปลายเปิดเพื่อทำ�ความเข้าใจผู้เล่าเรื่องให้
มากกว่าเดิม
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สิ่งที่ผู้ฟังนางฟ้าไม่ทำ�
n5 ค
 ิดถึงเรื่องอื่นๆ ในขณะฟัง
n5 ข
 ัดจังหวะการเล่าเรื่องด้วยเรื่องของตัวเอง หรือถาม
คำ�ถามขึ้นมาก่อนที่ผู้เล่าเรื่องจะเล่าจนจบ
n5 ถ
 ามคำ�ถามที่เหมือนเป็นการตัดสินผู้เล่าเรื่อง (เช่น
แต่ฉันว่าเธอน่าจะคิดผิดหรือเปล่า)
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กิจกรรมที่ 2
เกมผูฟ้ งั นางฟ้าและผูฟ้ งั ปีศาจ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

อธิิบายว่่าเราเล่่นเกมนี้้�เพื่่�อที่่�จะให้้เห็็นความสำำ�คััญของการเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี การเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีนั้้�นจะช่่วยกระตุ้้�นให้้ทุุกคนอยากแบ่่งปััน
เรื่่�องราวและความคิิดเห็็นของตััวเอง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เราทุุกคนได้้เรีียนรู้้�จากคนอื่่�น และเติิบโตไปพร้้อมๆ กัันด้้วย
เคล็็ดลัับ: ในตอนนี้้� คุุณจะกล่่าวถึึงข้้อตกลงในชั้้�นเรีียนก็็ได้้ เพื่่�อเน้้นความสำำ�คััญของการมีีข้้อตกลงร่่วมกััน (เช่่น การฟัังอย่่างตั้้�งใจ
เมื่่�อคนอื่่�นกำำ�ลัังพููดอยู่่�)
หากคุุณมีีเวลาเหลืือ (ประมาณ 3 นาทีี) ให้้ผู้้�เรีียนเล่่นเกมนี้้�อีีกรอบหนึ่่�ง โดยให้้ผู้้�ฟัังนางฟ้้าในรอบที่่�แล้้ว(A) เป็็นผู้้�เล่่าเรื่่�องแทน
และให้้คนอื่่�นที่่�เหลืือเป็็นผู้้�ฟัังนางฟ้้าด้้วย เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างอย่่างมากระหว่่างพฤติิกรรมแบบนางฟ้้าและแบบ
ปีีศาจ
ขอให้้ผู้้�เรีียนจดจำำ�คุุณสมบััติิของการเป็็นผู้้�ฟัังนางฟ้้าตลอดทั้้�งหลัักสููตร และให้้จดจำำ�ไปใช้้นอกชั้้�นเรีียนด้้วย
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กิจกรรมที่ 3
ก้าวออกมา ถ้า...

15 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจว่าการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันนั้นเป็นเรื่องปกติ และเป็นโอกาสในการ
เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ อีกด้วย

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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อธิบายว่าเราจะเล่นอีกเกมหนึ่ง ซึ่งเราจะยังคงเป็นผู้ฟังที่ดีเช่นเดิม
ขอให้ผู้เรียนทุกคนยืนเรียงกันเป็นวงกลม เหลือพื้นที่ว่างตรงกลางวงกลมไว้ เข้าไปในวงกลมนั้นด้วย แล้วอธิบายวิธีการเล่น
เกมดังต่อไปนี้
• ฉันจะอ่านคำ�กล่าวให้ฟังทีละรายการ หากใครเห็นด้วยกับคำ�กล่าวนั้น ให้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ใครที่ไม่เห็นด้วยให้อยู่
กับที่
• คำ�กล่าวเหล่านี้ไม่มีคำ�ตอบที่ถูกหรือผิด อยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละคนเท่านั้น
พูดคำ�กล่าวดังต่อไปนี้ทีละคน หลังจากพูดแต่ละคำ�กล่าวแล้ว ให้ถามผู้เรียน 1-2 คนที่ก้าวออกมาว่าทำ�ไมถึงเห็นด้วยกับคำ�
กล่าวนั้น และถามผู้เรียนที่ไม่ก้าวออกมาว่าทำ�ไมถึงไม่เห็นด้วย หลังจากนั้นให้ทำ�แบบเดิมกับคำ�กล่าวต่อไป เตือนผู้เรียน
ตลอดการเล่นเกมว่าเราควรต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและมีความเคารพผู้พูด
• ฉันรู้สึกมีความสุขและตื่นตัวอยู่ในขณะนี้
• ฉันชอบเวลาช่วงเช้ามากกว่าเวลาช่วงเย็น
• ฉันชอบทานอาหารเช้ามากกว่าอาหารเย็น
• ฉันชอบภูเขามากกว่าทะเล
• ฉันชอบดูวิดีโอมากกว่าละครโทรทัศน์
เคล็ดลับ คุณลดจำ�นวนคำ�กล่าวลงได้เพื่อประหยัดเวลา หรือเพิ่มคำ�กล่าวเฉพาะถิ่นของคุณเองก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจ
ถามว่าชอบร้านอาหารที่อยู่ในละแวกนั้นมากกว่าอีกร้านหนึ่งหรือไม่ หรือชอบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งมากกว่าอีกตัวหนึ่งหรือไม่
ถามคำ�ถามดังต่อไปนี้กับผู้เรียน 2-3 คน
• เรารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรา
• เราเรียนรู้จากเกมนี้ในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การได้ฟังความเห็นต่าง หรือการได้รับฟังเหตุผลที่แต่ละคนเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยกับคำ�กล่าวนั้นๆ อย่างไรบ้าง
• รู้ไหมว่าทำ�ไมเราถึงเล่นเกมนี้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ก้าวออกมา ถ้า...
(ต่อ)

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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คำ�ตอบที่อาจได้รับ: ฉันรู้สึกดีที่มีคนเห็นด้วยกับฉัน แต่ถึงจะมีคนไม่เห็นด้วยก็ยังรู้สึกปกติดีนะ ฉันเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีความเห็น
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมันโอเค และการที่ได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันว่าทำ�ไมถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดี เราอาจ
จะเล่นเกมนี้เพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อธิบายว่าเราเล่นเกมนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนในห้องนี้มีความคิดเห็น และแต่ละคนยังมีเหตุผลของตัวเองสำ�หรับความคิดเห็น
นั้น บางความคิดเห็นอาจแตกต่าง และบางเหตุผลก็อาจแตกต่างออกไปอีก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะพวกเราเป็นคนละคนที่มีความ
คิดและจิตใจที่เป็นตัวของตัวเอง เมื่อคนอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรา เราควรที่จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและฟังเหตุผลของเขา
การปฏิบัติตัวเช่นนี้ ไม่เพียงแค่จะทำ�ให้เราเข้าใจกันและกันได้ดีขึ้น แต่อาจทำ�ให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับคนอื่น หรือเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรากำ�ลังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย
ถามคำ�ถามดังต่อไปนี้กับผู้เรียน 2-3 คนเพื่อสรุปบทเรียนช่วงท้ายคาบ
• เรารู้สึกอย่างไรตลอดบทเรียนนี้
• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้
• หลังจากที่รู้ว่าเราจะทำ�อะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้ เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับบทเรียนต่อไปที่จะได้เรียน ทำ�ไมเราถึงรู้สึกแบบนั้น
ขอบคุณผู้เรียนสำ�หรับคำ�ตอบและสำ�หรับการให้ความร่วมมือในวันนี้ เตือนผู้เรียนให้จำ�ข้อตกลงในชั้นเรียนสำ�หรับบทเรียนต่อไป
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: บทเรียนที่ 2
เพื่อทำ�ความเข้าใจในคุณค่าของจินตนาการที่ช่วยเปิดโลกให้กว้างไกล และความสำ�คัญของการศึกษา
สำ�หรับการทำ�ฝันของตนให้เป็นจริง
กิจกรรมที่ 1 - 30 นาที
เพื่อให้เข้าใจความสำ�คัญของการมีความฝัน และให้เห็นภาพการเดินทาง
เพื่อการทำ�ฝันของตนให้เป็นจริง
กิจกรรมที่ 2 - 15 นาที
เพื่อสำ�รวจและเรียนรู้ถึงความสำ�คัญของการศึกษาเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่ฝัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ดูวดิ โี อ
และพูดคุยแลกเปลีย่ น

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปจากบทเรียนก่อนหน้า - 3 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง เขีียนคำำ�ตอบบนกระดาน
เคล็็ดลัับ: เปิิดรัับคำำ�ตอบที่่�หลากหลายเพราะผู้้�เรีียนแต่่ละคนอาจจดจำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ได้้แตกต่่างกััน บางคนอาจจำำ�ได้้เรื่่�องการจััด
ทำำ�ข้้อตกลงในห้้องเรีียนหรืือกิิจกรรมการตั้้�งชื่่�อกลุ่่�ม บางคนอาจพููดถึึงการเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี และบางคนอาจพููดเรื่่�องการเรีียนรู้้�เรื่่�องการ
แสดงความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกััน หากไม่่มีีผู้้�เรีียนพููดถึึงหััวข้้อเหล่่านี้้� คุุณต้้องเป็็นคนพููดเสนอขึ้้�นมา

30 นาที
วัตถุประสงค์์
เพื่อให้เข้าใจความสำ�คัญของการมีความฝัน และ
ให้เห็นภาพการเดินทางเพื่อการทำ�ฝันของตนให้
เป็นจริง

25

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 2 ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปลี่ยน - 17 นาที
เกริ่่�นนำำ�กิิจกรรมโดยบอกผู้้�เรีียนว่่าวัันนี้้�เราจะดููวิิดีีโอที่่�มีีบุุคคลต้้นแบบจากอิินเดีีย ซึ่่�งจะช่่วยให้้พวกเรารู้้�ว่่าคนที่่�วาดฝัันให้้ยิ่่�งใหญ่่
นั้้�นมีีอยู่่�ทั่่�วโลก
ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�จัักอะไรเกี่่�ยวกัับอิินเดีียบ้้าง และบอกได้้หรืือไม่่ว่่าอิินเดีียตั้้�งอยู่่�ที่่�ใดในแผนที่่� ถ้้าไม่่มีีแผนที่่� ให้้อธิิบายว่่าอิินเดีียตั้้�ง
อยู่่�ในภููมิิภาคเอเชีียใต้้และบอกข้้อเท็็จจริิงเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับอิินเดีีย ตััวอย่่างเช่่น
• ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก (ประมาณ 1,339 ล้านคน)
• การเดินทางจากประเทศไทยไปอินเดียใช้เวลาราว 4 ชั่วโมง
บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจะได้้ดููเรื่่�องราวของเด็็กหญิิงรุุคซานาจากประเทศอิินเดีีย บอกข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับรุุคซานาดัังต่่อไปนี้้�
• รุคซานาเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการล�้ำเลิศ
• รุคซานากับพ่อแม่และพี่น้องอาศัยอยู่ในเมืองโกลกาตา
• พวกเขาย้ายจากหมู่บ้านที่อยู่นอกโกลกาตาเข้ามาในเมือง และใช้ชีวิตอย่างยากล�ำบาก พวกเขาไม่มีบ้านและยากจน จึงอาศัย
อยู่่�ข้้างถนนในย่่านที่่�พลุุกพล่่านมาก
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ดูวดิ โี อ
และพูดคุยแลกเปลีย่ น
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขอให้้ผู้้�เรีียนตั้้�งใจดููและสัังเกตรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรุุคซานา เช่่น เธอชอบทำำ�อะไร เธออาศััยอยู่่�ที่่�ไหน อะไรทำำ�ให้้เธอมีีความสุุข
และเศร้้า ใครคอยช่่วยเหลืือสนัับสนุุนเธอ และที่่�สำำ�คััญ เธอมีีความฝัันอะไร
บอกผู้้�เรีียนว่่าคุุณจะถามคำำ�ถามและคุุยกัันในประเด็็นเหล่่านี้้�เมื่่�อดููวิิดีีโอจบ
ดููวิิดีีโอ: รุุคซานาจากอิินเดีีย (13 นาทีี)
ประเด็็นหลััก: พลัังของความฝััน พลัังของแรงสนัับสนุุนจากผู้้�คนรอบข้้าง ความฝัันจะช่่วยให้้ผ่่านช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากได้้อย่่างไร
การเดิินทางของแต่่ละคนมีีความพิิเศษอย่่างไร
ขั้นตอนที่ 3 พูดคุยแลกเปลี่ยนหลังดูวิดีโอ - 10 นาที
ขอบคุุณทุุกคนที่่�ดููวิิดีีโออย่่างตั้้�งใจ
ตรวจสอบความรู้้�สึึก: ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�สึึกอย่่างไรหลัังดููวิิดีีโอ และอธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังสั้้�นๆ เกี่่�ยวกัับวิิดีีโอที่่�เพิ่่�งดููจบไป
ถามผู้้�เรีียนว่่าความฝัันของรุุคซานาคืืออะไร ย้ำำ��ให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�เรีียนจำำ�ได้้ว่่าฝัันของเธอคืือการขึ้้�นเครื่่�องบิิน และท่่องโลกกัับ
ครอบครััว
เคล็็ดลัับ: หากผู้้�เรีียนไม่่คุ้้�นกัับแนวคิิดเกี่่�ยวกัับความฝััน คุุณสามารถอธิิบายคร่่าวๆ ถึึงความแตกต่่างระหว่่างความฝัันที่่�เรามีีตอน
หลัับและความฝัันที่่�มีีในชีีวิิต ความฝัันอย่่างหลัังเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งที่่�เราอยากทำำ� เช่่น อาชีีพที่่�อยากทำำ� ทัักษะที่่�อยากเรีียนรู้้� และ
สถานที่่�ที่่�อยากไป สามารถดููการอธิิบายอย่่างละเอีียดได้้ในบทเรีียนที่่� 3 กิิจกรรมที่่� 1
บอกให้้ผู้้�เรีียนจัับคู่่� หลัังจากนั้้�น ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้� และให้้เวลาผู้้�เรีียนคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดในคู่่�คำำ�ถามละ 2 นาทีี ให้้ผู้้�เรีียนเล่่า
คำำ�ตอบให้้ห้้องฟัังสััก 2-3 คน ก่่อนที่่�จะต่่อไปยัังคำำ�ถามถััดไป
• เห็นความคล้ายคลึงระหว่างตนเองกับรุคซานาหรือไม่ หากไม่ เห็นความแตกต่างอะไรบ้าง
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: รุุคซานาไปโรงเรีียนและได้้รัับการศึึกษา เธอชอบศิิลปะและการวาดรููป เธอโดนครููดุุ สถานการณ์์ด้้านที่่�อยู่่�
อาศััยของเธอก็็ยากลำำ�บาก พ่่อแม่่อยากให้้เธอตั้้�งใจเรีียน พ่่อกัับแม่่ยอมลำำ�บากเพื่่�อให้้เธอได้้ไปโรงเรีียน
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• รุคซานามีความฝัน ส�ำคัญไหมที่รุคซานาจะมีความฝัน
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: สำำ�คััญ เพราะหากไม่่มีีความฝััน เราจะไม่่รู้้�ว่่าในอนาคตจะทำำ�อะไร / ไม่่สำ�คั
ำ ัญ เพราะยากที่่�ความฝัันจะเป็็น
จริิง สำำ�หรัับรุุคซานา ความฝัันเธอทำำ�ให้้เธอมีีความหวััง และสามารถก้้าวข้้ามความท้้าทายต่่างๆ ไปกัับครอบครััวได้้
• คิดว่าเพราะอะไร พ่อแม่ของรุคซานาจึงอยากให้เธอและพี่น้องของเธอได้รับการศึกษา หากเธอไม่ได้รับการศึกษาเธอจะ
สามารถทำำ�ฝัันให้้สำำ�เร็็จได้้ไหม
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: เพราะการศึึกษาสำำ�คััญ และครอบครััวของรุุคซานาได้้เสีียสละหลายอย่่างเพื่่�อให้้ลููกๆ ได้้รัับการศึึกษา หาก
ไม่่มีีการศึึกษา รุุคซานาอาจไม่่สามารถเดิินทางไปรอบโลกและไปถึึงความฝัันของเธอ
เคล็็ดลัับ: โปรดย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าไม่่มีีคำำ�ตอบที่่�ถููกหรืือผิิด
อธิิบายว่่าในปััจจุุบัันชีีวิิตของรุุคซานาดีีขึ้้�นมาก องค์์กร Girl Rising ยัังคงติิดต่่อกัับรุุคซานาและพวกเขาทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อยก
ระดัับการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษาและความเท่่าเทีียมในชีีวิิตของเด็็กๆ ด้้วยงานที่่�องค์์กรทำำ�อยู่่�นี้้�ทำ�ำ ให้้รุุคซานาเติิม
เต็็มความฝัันของเธอได้้หนึ่่�งอย่่าง นั่่�นคืือการได้้เดิินทางโดยเครื่่�องบิิน! นอกจากนี้้� ตอนนี้้�เธอเรีียนอยู่่�ในระดัับชั้้�นมััธยมที่่� 3 พััก
อาศััยอยู่่�ในที่่�ๆ ปลอดภััย และสนใจการเรีียนด้้านวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งก็็เหมืือนกัับอีีกหลายๆ คนที่่�แสวงหาสิ่่�งที่่�ตนสนใจที่่�
อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเวลาผ่่านไป
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรุคซานาได้ผ่านเว็บไซต์ GIrl Rising - Meet the Girls
• ดูวีดีโอ “Where are they now” เพื่อติดตามเรื่องราวของรุคซานา

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความฝันและการศึกษา

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

บอกให้้ผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�มละ 4-6 คน ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�คู่่�จากกิิจกรรมก่่อนไปรวมกลุ่่�มกัับคู่่�อื่่�นๆ ได้้
เขีียนคำำ�ถามต่่อไปนี้้�บนกระดาน และอธิิบายว่่านี่่�คืือคำำ�ถามที่่�ผู้้�เรีียนจะได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันในกลุ่่�ม
• คิดว่าการให้เยาวชนไทยฝันให้ยิ่งใหญ่และท�ำตามความฝันนั้นเป็นเรื่องที่ยากหรือไม่ เพราะอะไร
• คิดว่าการศึกษาสามารถช่วยเยาวชนให้ไปถึงความฝันได้หรือไม่ อย่างไร
ขอให้้ผู้้�เรีียนเลืือกตััวแทนในการจดคำำ�ตอบในสมุุดหรืือกระดาษ ในแต่่ละคำำ�ถาม แต่่ละกลุ่่�มควรคิิดถึึงคำำ�ตอบอย่่างน้้อย 2 ประเด็็

15 นาที
วัตถุประสงค์
เพือ่ สำ�รวจและเรียนรูถ้ งึ ความสำ�คัญของการ
ศึกษาเพือ่ ไปให้ถงึ สิง่ ทีฝ่ นั

ให้้เวลาผู้้�เรีียนแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น 5 นาทีี
ขอให้้ผู้้�เรีียนกลุ่่�มละ 1 คน ยืืนขึ้้�นและอ่่านคำำ�ตอบของกลุ่่�มตนเอง และเขีียนประเด็็นคำำ�ตอบของผู้้�เรีียนบนกระดาน
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ:
• ไม่ยากที่เยาวชนจะท�ำตามความฝันของตนถ้าเพียงแค่ลงมือ หรือ ยากที่เยาวชนจะท�ำตามความฝัน ด้วยข้อจ�ำกัดของสังคม
สภาวะการเงิิน หรืือข้้อจำำ�กััดและความคาดหวัังของครอบครััว
• การศึกษาช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สอนทักษะในการเรียนและท�ำงาน ช่วยให้อ่านออกเขียนได้ และวุฒิการศึกษาระดับ
อนุุปริิญญาหรืือระดัับอุุดมศึึกษาช่่วยให้้เราหางานทำำ�ได้้ในอนาคต
เคล็็ดลัับ: ส่่งเสริิมให้้อาสาสมััครของแต่่ละกลุ่่�มอ่่านคำำ�ตอบที่่�ไม่่ซ้ำำ��กัับของกลุ่่�มก่่อนหน้้าแทนการพููดประเด็็นเดิิมซ้ำำ��อีีกรอบสรุุป

แรงบันดาลใจ
ความฝัน
การสนับสนุน
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นโดยเน้้นย้ำำ��ว่่า ทุุกๆ คนมีีสิิทธิิที่่�จะฝัันและทำำ�ตามความฝัันนั้้�นจนสำำ�เร็็จแม้้บางครั้้�งการที่่�เยาวชนจะ
เดิินตามความฝัันอาจเป็็นเรื่่�องที่่�ยาก แต่่เราทุุกคนมีีความสามารถที่่�จะทำำ�ให้้สำำ�เร็็จ หากเราพยายามค้้นหาเครื่่�องมืือหรืือสิ่่�งที่่�จะ
ช่่วยเราได้้จนพบ การศึึกษาก็็เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�สามารถช่่วยเสริิมพลัังและส่่งเสริิมให้้เยาวชนฝัันให้้ยิ่่�งใหญ่่ เพราะการศึึกษาจะ
ช่่วยเปิิดโอกาสสู่่�อนาคตที่่�ดีีขึ้้�น
บอกกัับผู้้�เรีียนว่่าในบทเรีียนถััดไปเราจะคุุยกัันเรื่่�องความยากลำำ�บากและอุุปสรรคที่่�เราอาจต้้องพบเจอในระหว่่างทางที่่�เราทำำ�ตาม
ความฝััน บอกว่่าเราอาจเรีียนรู้้�จากเรื่่�องราวในชีีวิิตจริิงของเด็็กหญิิงผู้้�กล้้าหาญที่่�สามารถเอาชนะอุุปสรรคและที่่�ยัังคงพยายาม
เอาชนะขวากหนามต่่างๆ ในการทำำ�ความฝัันให้้เป็็นจริิง

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความฝันและการศึกษา
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

สรุุปบทเรีียนโดยการถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้� และให้้ผู้้�เรีียนตอบคำำ�ถามละ 2-3 คน
• เรารู้สึกอย่างไรตลอดบทเรียนนี้
• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้
• หลังจากที่รู้ว่าเราจะท�ำอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้ เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับบทเรียนต่อไปที่จะได้เรียน ท�ำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้น
ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับคำำ�ตอบและสำำ�หรัับการให้้ความร่่วมมืือในวัันนี้้� เตืือนผู้้�เรีียนให้้จำำ�ข้้อตกลงในชั้้�นเรีียนสำำ�หรัับบทเรีียนต่่อไป
สรุปบทเรียน
เนื้้�อหาหลััก อธิิบายว่่า จากที่่�เราเห็็นในเรื่่�องของรุุคซานา ทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะฝัันและลงมืือให้้ฝัันนั้้�นสำำ�เร็็จ การได้้รัับการศึึกษาและ
ค้้นหาสิ่่�งที่่�เป็็นงานอดิิเรกของตน ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�จะช่่วยเยาวชนทำำ�ตามความฝััน
ขอให้้ผู้้�เรีียนนึึกถึึงรุุคซานาตลอดสััปดาห์์ก่่อนบทเรีียนต่่อไป และอธิิบายว่่าในบทเรีียนต่่อไปเราจะพููดคุุยถึึงความฝัันของเราเอง

แรงบันดาลใจ
ความฝัน
การสนับสนุน
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: บทเรียนที่ 3
ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการและแรงจูงใจเพื่อค้นหาความฝันให้เจอและขยายความเป็นไปได้สำ�หรับตนเอง

กิจกรรมที่ 1 - 25 นาที
สนับสนุนให้ผู้เรียนปลดปล่อยจินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2 - 15 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความฝันและ
เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – เมนดี้ อินดิโก้

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
เครือ่ งบินกระดาษ

25 นาที
วัตถุประสงค์
(ก) สนับสนุนให้ผู้เรียนปลดปล่อยจินตนาการ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์
(ข) กระตุ้นให้ผู้เรียนเขียนความฝันและระบุ
ความฝันที่พวกเขาอยากทำ�ให้สำ�เร็จ และ
(ค) ฟังความใฝ่ฝันและความปราถนาของคน
อื่น หาสิ่งที่ผู้เรียนและเพื่อนมีเหมือนกัน และ
เรียนรู้วิธีซึมซับความแข็งแกร่งของกันและกัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปจากบทเรียนก่อนหน้าและกิจกรรมขัน้ นำ� - 5 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนถึึงเรื่่�องราวของรุุคซานา พลัังแห่่งความฝััน และความสำำ�คััญของการ
ศึึกษาที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้ความฝัันของเราเป็็นจริิงขึ้้�นมาได้้
ขออาสาสมััคร 2 คนให้้ลุุกขึ้้�นเล่่าว่่าเรื่่�องราวของรุุคซานาเกี่่�ยวกัับอะไร หรืือ ถามคำำ�ถามทดสอบกัับทั้้�งชั้้�นเรีียน เช่่น รุุคซานาอาศััย
อยู่่�ที่่�ไหน รุุคซานาได้้ไปโรงเรีียนหรืือไม่่ ใครสนัับสนุุนความฝัันของรุุคซานาในการไปโรงเรีียนและการวาดภาพ
บอกผู้้�เรีียนว่่าวัันนี้้�เราจะคุุยกัันเรื่่�องความสำำ�คััญของจิินตนาการและเราจะทำำ�ให้้ความฝัันเป็็นจริิงได้้อย่่างไร
พููดคุุยกัับผู้้�เรีียนว่่า เมื่่�อเรามีีความฝััน เราก็็จะพยายามหาทางทำำ�ให้้ความฝัันเป็็นจริิง
อธิิบาย
• ความแตกต่างระหว่างความฝันที่เรามีตอนหลับ และความฝันที่มีในชีวิตจริง ความฝันอย่างหลังเกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เราอยากท�ำ
เช่่น อาชีีพที่่�อยากทำำ� ทัักษะที่่�อยากเรีียนรู้้� และสถานที่่�ที่่�อยากไปวาดรููปก้้อนเมฆบนกระดานขณะที่่�คุุณอธิิบายประเด็็นข้้างต้้น
บอกให้้ผู้้�เรีียนมองภาพก้้อนเมฆเป็็นความฝัันของพวกเขา
• อธิบายว่ามีความแตกต่างระหว่างความฝันส่วนตัว (เช่น เรียนให้จบ นั่งเครื่องบิน) และความฝันส่วนรวม (เช่น ฝันว่าพี่น้องของ
ตนทุุกคนได้้รัับการศึึกษา หรืือครอบครััวของตนได้้อาศััยอยู่่�ในที่่�เงีียบสงบ มีีบ้้านหลัังใหญ่่ อย่่างที่่�รุุคซานาอาจจะฝัันไว้้สำ�ำ หรัับ
ครอบครััวของเธอ) บอกกัับผู้้�เรีียนว่่าความฝัันทั้้�งสองประเภทนั้้�นเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมเครื่องบินกระดาษ - 20 นาที
อธิิบายว่่าตอนนี้้�เราจะตั้้�งใจคิิดทบทวนกัับตนเองและสิ่่�งที่่�เราฝัันอยากทำำ�หรืือหวัังจะทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จ ถามผู้้�เรีียนว่่าเคยมีีความฝัันเกี่่�ยว
กัับสิ่่�งที่่�พวกเขาอยากทำำ�หรืืออยากเป็็นเมื่่�อโตขึ้้�นหรืือไม่่ ยกตััวอย่่างเช่่น
• บางคน เช่นรุคซานา ฝันอยากนั่งเครื่องบินหรืออาศัยอยู่ในสถานที่สวยๆ กับครอบครัว
• บางคนฝันถึงความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและการท�ำให้พ่อแม่มีความสุข
• บางคนฝันถึงโลกที่ไม่มีมลภาวะ ไม่มีใครยากจน

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
เครือ่ งบินกระดาษ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

• บางคนฝันอยากท�ำสิ่งที่ตนรัก เช่น วาดภาพ ร้องเพลง ท่องเที่ยวทั่วโลก หรือช่วยเหลือผู้คน
• บางคนฝันถึงอาชีพต่างๆ เช่น การเป็นนักออกแบบกราฟิกหรือนักพัฒนาแอปส�ำหรับคอมพิวเตอร์				
และโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
รัับฟัังคำำ�ตอบจากชั้้�นเรีียน

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

เคล็็ดลัับ: ตรงนี้้� เราอยากให้้คุุณบอกเล่่าความฝัันที่่�คุุณเคยมีีในอดีีตหรืือมีีอยู่่�ในปััจจุุบััน ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมความเชื่่�อมโยงส่่วนตััวกัับ
การอภิิปราย และช่่วยปููทางสำำ�หรัับการเล่่าสู่่�กัันฟััง อธิิบายคร่่าวๆ ว่่าเพราะอะไรความฝัันนี้้�จึึงสำำ�คััญสำำ�หรัับคุุณ
ขอให้้ผู้้�เรีียนหลัับตาลงและอยู่่�เงีียบๆ แล้้วนึึกถึึงสิ่่�งที่่�พวกเขาฝัันอยากทำำ�ในชีีวิิต อาชีีพที่่�อยากเป็็นทัักษะที่่�อยากเรีียนรู้้� และสถาน
ที่่�ที่่�อยากไป อย่่าลืืมบอกกัับผู้้�เรีียนว่่าความฝัันไม่่จำำ�เป็็นต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องอาชีีพเสมอไป ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าความฝัันนั้้�นเป็็นของ
พวกเขาเอง พวกเขามีีสิิทธิ์์�ฝัันอะไรก็็ได้้ที่่�ต้้องการเพื่่�อตััวเอง ไม่่ว่่าจะเล็็กหรืือใหญ่่แค่่ไหน!
ขอให้้ผู้้�เรีียนลืืมตา แล้้วหยิิบกระดาษขึ้้�นมาหนึ่่�งแผ่่น (กระดาษ A4 กระดาษรีีไซเคิิล หรืือจากสมุุดบัันทึึกของพวกเขา)
อธิิบายขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�
• พับเครื่องบินจากกระดาษ
• บนเครื่องบิน เขียนความฝันอย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรือสูงสุด 5 อย่างที่พวกเขาอยากท�ำให้ส�ำเร็จในชีวิตนี้
ให้้เวลาผู้้�เรีียน 7 นาทีีเพื่่�อพัับเครื่่�องบิินและเขีียนความฝััน

1

2

3

4

5

6

7

8

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
เครือ่ งบินกระดาษ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขอให้้ผู้้�เรีียนดููรายการความฝัันของตนแล้้ววงกลมความฝัันหนึ่่�งอย่่างหรืือไม่่เกิินสองอย่่างที่่�พวกเขาอยากทำำ�ให้้สำำ�เร็็จมากที่่�สุุด ถ้้า
ผู้้�เรีียนจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความฝัันได้้ยาก ลองช่่วยให้้พวกเขานึึกถึึงจุุดที่่�ตนอยู่่�ในชีีวิิตปััจจุุบััน และสิ่่�งแรกที่่�พวกเขาอยาก
ทำำ�ให้้ได้้ในชีีวิิตขณะที่่�พวกเขาเติิบโต
เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีผู้้�เรีียนคนใดที่่�ชอบพัับเครื่่�องบิินกระดาษ คุุณอาจบอกเขาไว้้ล่่วงหน้้าว่่าให้้สอนเพื่่�อนในชั้้�น ถ้้าผู้้�เรีียนคิิดไม่่ออก
ลองบอกให้้พวกเขาจิินตนาการถึึงตนเองเมื่่�ออายุุ 80 ปีี พวกเขาจะอยากพููดว่่าตนได้้ทำ�ำ หรืือประสบความสำำ�เร็็จเรื่่�องอะไร จะมีี
อะไรที่่�พวกเขาเสีียดายว่่าไม่่ได้้ทำำ�เมื่่�อถึึงวััยนั้้�นหรืือไม่่ อย่่าลืืมเล่่าตััวอย่่างของตััวคุุณเอง หรืือตััวอย่่างของความฝัันของคนในท้้อง
ถิ่่�น เพื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกถึึงแรงบัันดาลใจและความเชื่่�อมั่่�นระหว่่างคุุณกัับผู้้�เรีียน
ขอให้้ผู้้�เรีียนหัันไปหาเพื่่�อนข้้างๆ และบอกเล่่าความฝัันให้้กัันฟัังสั้้�นๆ
ขออาสาสมััคร 4-6 คนมาบอกเล่่าความฝัันของตนให้้ชั้้�นเรีียนฟััง
ถ้้าเป็็นไปได้้ ขอให้้ผู้้�เรีียนเขีียนชื่่�อลงบนเครื่่�องบิินและติิดไว้้บนผนัังห้้องเรีียน ซึ่่�งจะกลายเป็็น กระดานแห่่งความฝัันของกลุ่่�ม ถ้้า
ใช้้ผนัังห้้องไม่่ได้้ ขอให้้ผู้้�เรีียนนำำ�เครื่่�องบิินไปติิดผนัังที่่�บ้้าน ในที่่�ๆ พวกเขามองเห็็นได้้
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เคยนึกถึงความฝันของตนเองมาก่อนไหม
• ถ้าเคย ก่อนหน้านี้เคยเขียนออกมาหรือบอกเล่าให้ใครรู้ไหม เราได้เปลี่ยนความฝันหรือเขียน		
			
ความฝัันใหม่่ๆ หรืือไม่่
• ถ้าไม่ รู้สึกอย่างไรที่ได้เขียนและบอกเล่าความฝัน
• ท�ำไมเราถึงเขียนความฝันบนเครื่องบิน
เคล็็ดลัับ: หากผู้้�เรีียนตอบคำำ�ถามสุุดท้้ายไม่่ได้้ ให้้ถามแนะแนวทางว่่า “เครื่่�องบิินทำำ�อะไร เครื่่�องบิินบิินได้้ต่ำำ��หรืือสููง”

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
เครือ่ งบินกระดาษ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: เราเขีียนความฝัันลงบนเครื่่�องบิินเพราะว่่าเครื่่�องบิินบิินสููงถึึงก้้อนเมฆ เช่่นเดีียวกัับความฝัันของเรา
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น และสรุุปเรื่่�องที่่�คุุยกัันโดยเชื่่�อมโยงความสามารถในการบิินสููงของเครื่่�องบิินกัับความฝััน
อธิิบายว่่าเครื่่�องบิินยัังบิินสููงเสีียดฟ้้าได้้ เราก็็ฝัันให้้ไกลและยิ่่�งใหญ่่ และตั้้�งเป้้าหมายในการทำำ�ตามความฝัันได้้เช่่นกััน
สรุุปกิิจกรรมด้้วยการย้ำำ��ว่่าการเขีียนความฝัันเป็็นประสบการณ์์ส่่วนบุุคคล และไม่่ใช่่การสอบ ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนอีีกครั้้�งว่่าการค้้นหา
ความฝัันและตั้้�งเป้้าหมายเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องค่่อยเป็็นค่่อยไปและเป็็นสิ่่�งที่่�เราจะได้้คิิดทบทวนตลอดชีีวิิต
อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่าการบอกเล่่าความฝัันของเราให้้ผู้้�อื่่�นฟัังจะทำำ�ให้้คนอื่่�นๆ สามารถสนัับสนุุนหรืือช่่วยเหลืือให้้เราทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง
ได้้ ระหว่่างที่่�สื่่�อสารถึึงความฝัันของเรา เรายัังจะได้้พบผู้้�คนที่่�มีีความฝัันเดีียวกัับเราด้้วย ซึ่่�งจะเป็็นการนำำ�ความรู้้�สึึกเข้้มแข็็งและ
ความช่่วยเหลืือมาให้้ ความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมาก และเราจะได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องนี้้�ภายหลัังในหลัักสููตรนี้้�

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ความแตกต่างระหว่างความฝัน
และเป้าหมาย

15 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อทำ�ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความ
ฝันและเป้าหมาย

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 อธิบายกิจกรรม
วาดรููปเมฆสองก้้อนบนกระดาน และวาดรููปเด็็กผู้้�หญิิงข้้างเมฆ 1 ก้้อน และเด็็กผู้้�ชายข้้างเมฆอีีกก้้อน
เขีียน/อ่่านออกเสีียงความฝัันต่่อไปนี้้�ในเมฆแต่่ละก้้อน
• ฟ้ารักสัตว์ เธอใฝ่ฝันอยากรักษาสัตว์ป่วยทุกตัวในโลก
• ฟิล์มฝันถึงการเป็นที่รู้จักในชุมชนด้วยฝีมือการท�ำอาหารของเขา เขาฝันอยากเป็นเชฟ
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียน
• คิดว่าฟ้าจะท�ำความฝันให้ส�ำเร็จได้อย่างไร
• เธอต้องลงมือท�ำอะไรบ้างเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง
รัับฟัังคำำ�ตอบทีีละข้้อและเขีียนเป็็นข้้อๆ ไว้้ใต้้ก้้อนเมฆของฟ้้า
ทำำ�ซ้ำำ��แบบเดีียวกัันกัับความฝัันของฟิิล์์ม
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฟ้ารักสัตว์
เธอใฝ่ฝันอยากรักษา
สัตว์ป่วยทุกตัวในโลก

ฟิล์มฝันถึง
การเป็นที่รู้จักในชุมชน
เขาฝันอยากเป็นเชฟ
ความฝัน

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ความแตกต่างระหว่างความฝัน
และเป้าหมาย
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

เชื่่�อมเป้้าหมายที่่�เขีียนไว้้บนกระดานด้้วยการวาดบัันไดใต้้เมฆแต่่ละก้้อนด้้านล่่างนี้้�
ถามผู้้�เรีียนว่่า คิิดว่่าทำำ�ไมถึึงวาดรููปบัันไดสำำ�หรัับการกระทำำ�เหล่่านี้้�
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าเป้้าหมายก็็เหมืือนบัันไดที่่�เราใช้้ปีนี ไปถึึงความฝััน
อธิิบายว่่าการกระทำำ�เหล่่านี้้�คือื “เป้้าหมาย” หรืือสิ่่�งที่่�เราสามารถลงมืือทำำ�ได้้เพื่่�อปีีนไปหาความฝััน
สรุุปการอภิิปรายโดยการบอกความแตกต่่างระหว่่างความฝัันและเป้้าหมายให้้ชั้้น� เรีียนฟััง ดัังนี้้�
• เริม่ แรกเราฝันถึงสิง่ ทีเ่ ราอยากท�ำและอยากเป็น จากนัน้ เราพิจารณาขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ฝนั เป็นจริง ขัน้ ตอนเหล่านีค้ อื
เป้าหมาย จะเห็นว่าเป้าหมายคือคุณสมบัตทิ จ่ี บั ต้องได้ ทักษะ และความส�ำเร็จต่างๆ ทีจ่ ะช่วยพาเราไปถึงฝัง่ ฝัน
• ความฝันเป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถท�ำส�ำเร็จในระยะยาวหรือหลายปีจากนี้ แต่เป้าหมายจะมีระยะสัน้ กว่า และเราสามารถลงมือตาม
หรือท�ำเป้าหมายให้ส�ำเร็จระหว่างทางทีจ่ ะไปถึงฝันอันยิง่ ใหญ่ของเรา เป้าหมายคือบันไดทีเ่ ราสร้างขึน้ เองเพือ่ ไปหาฝันของเรา
• โอกาสในการท�ำฝันให้ส�ำเร็จของเราจะมีมากขึน้ หากเราตัง้ เป้าหมายทีเ่ ป็นไปได้ และวางแผนเพือ่ ให้ฝนั นีส้ �ำเร็จ
• ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับฟ้า เป้าหมายขนาดใหญ่จะเป็นการเข้าเรียนคณะสัตวแพทย์และมีคณ
ุ สมบัตขิ องการเป็นสัตวแพทย์ เพือ่ จะท�ำ
เช่นนัน้ ฟ้าต้องตัง้ เป้าหมายขนาดเล็กกว่าทีจ่ บั ต้องได้ เช่น ท�ำผลการเรียนให้ดใี นระดับมัธยมปลาย เรียนพิเศษในวิชาทีเ่ ธอต้องการ
ความช่วยเหลือ ศึกษาหนังสือเกีย่ วกับสัตว์ชนิดต่างๆ ในโลกนี้ หรือดูรายการ/สารคดีเกีย่ วกับสัตวแพทย์และคณะสัตวแพทย์
• ส�ำหรับฟิลม์ เป้าหมายจะเป็นการเรียนรูท้ กั ษะการท�ำอาหารจากโรงเรียนสอนท�ำอาหารระดับอาชีพหรือเชฟทีม่ ฝี มี อื ฟิลม์ จะต้อง
ตัง้ เป้าหมายเล็กๆ ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น เรียนวิชาเฉพาะในระดับมัธยมปลายทีจ่ ะช่วยให้เขาเข้าโรงเรียนสอนท�ำอาหารระดับอาชีพได้
หาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับอาหารและส่วนผสมประเภทต่างๆ โดยการอ่านหนังสือให้เป็นนิสยั ดูรายการของเชฟและโรงเรียนสอน
ท�ำอาหารทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ฝึกวิชาการท�ำอาหารทีบ่ า้ น ฝึกงานกับเชฟหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเพือ่ หาประสบการณ์
หรือหาขัอมูลเกีย่ วกับข้อก�ำหนดต่างๆ ในการสมัครเข้าโรงเรียนสอนท�ำอาหาร เพือ่ ตัง้ เป้าหมายในการท�ำตามข้อก�ำหนดเหล่านัน้
บอกผู้้�เรีียนว่่า ตลอดการเรีียนในโครงการ/หลัักสููตรนี้้� เราจะได้้เขีียนและพััฒนาเป้้าหมายที่่�สามารถช่่วยให้้เราทำำ�ตามความฝัันได้้
อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า ในบทเรีียนต่่อๆ ไป เราจะพููดคุุยเรื่่�องคุุณสมบััติิที่่�ดีที่่�ี เรามีีที่่�จะช่่วยเราทำำ�ตามความฝััน ดัังนั้้�น เราจะเรีียนรู้้�ทั้้�งวิิธีี
ที่่�จะทำำ�ให้้เครื่่�องบิินของเราบิินได้้สููง และคุุณสมบััติิภายในตััวเราที่่�จะช่่วยให้้บิินอีีกด้้วย

ความฝัน
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

โปรดทราบว่่าเราจะทำำ�กิิจกรรมนี้้�เกืือบทุุกครั้้�งในช่่วงท้้ายของแต่่ละบทเรีียนตลอดทั้้�งหลัักสููตร
แนะนำำ�ผู้้�เรีียนเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมนี้้�บอกผู้้�เรีียนว่่าในทุุกๆ สััปดาห์์เราจะปิิดท้้ายบทเรีียนด้้วยการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับฮีีโร่่ในประเทศไทย
ซึ่่�งจะเป็็นคนที่่�ทำำ�ตามความฝัันของตััวเองจนสำำ�เร็็จ หรืือช่่วยคนอื่่�นทำำ�ตามความฝััน
ก่่อนที่่�จะเล่่าเรื่่�องของฮีีโร่่คนนั้้�นๆ ให้้ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าการทำำ�ตามความฝัันและการตั้้�งเป้้าหมายนั้้�นเป็็นการเดิินทางที่่�ใช้้เวลาทั้้�งชีีวิิต
เราต้้องมีีความฝัันและต้้องตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อให้้บรรลุุซึ่่�งความฝัันนั้้�นตราบเท่่าที่่�เรายัังมีีชีีวิิตอยู่่�
เล่่าเรื่่�องราวของเมนดี้้� อิินดิิโก้้ และความฝัันของเธอที่่�จะเดิินทางไปรอบโลก หากเป็็นไปได้้ ฉายรููปฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์ (ในหน้้าถััด
ไป) บนโปรเจคเตอร์์

2

เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีเวลา คุุณจะเปิิดคลิิปวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับเมนดี้้�ก็็ได้้ คลิิปนี้้�ยาว 2 นาทีี

วัตถุประสงค์์
เพื่อแนะนำ�ให้ผู้เรียนรู้จักบุคคลผู้สร้างแรง
บันดาลใจในประเทศไทย ส่งเสริมให้ได้เรียน
รู้จากเรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจ
โปรดทราบว่าเราจะทำ�กิจกรรมนี้เกือบทุก
ครั้งในช่วงท้ายของแต่ละบทเรียนตลอดทั้ง
หลักสูตร

ถ้้าในห้้องเรีียนมีีพื้้3�นที่่�พอ ให้้ปิิดท้้ายบทเรีียนด้้วยการให้้ผู้้�เรีียนปาเครื่่�องบิินกระดาษในห้้องเรีียนไปพร้้อมๆ กัับการตะโกนบอก
ความฝัันของตััวเองดัังๆ
4
5

6
5
4

3

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – เมนดี้ อินดิโก้

1 5 นาที

2

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

6
7

8
7
8

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

เมนดี้ อินดิโก้

เมนดี้ อินดิโก้ หญิงไทยผู้ทำ�ตามฝันที่จะเดินทางทั่วโลกผ่านการเป็นดีเจ
เมนดี้ อินดิโก้ เติบโตขึ้นในหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา1 เมื่อครั้งที่เธอยัง
เป็นเด็ก ความฝันของเมนดี้แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ เธอฝันถึงการได้ท่องเที่ยวทั่วโลก เมนดี้
รักเสียงดนตรี เมื่อโตขึ้นเธอจึงเป็นนักร้อง2
จนมาวันหนึ่ง เมนดี้เริ่มเป็นดีเจ ในช่วงแรกนั้น ครอบครัวของเธอไม่สนับสนุน และไม่มีใครมา
ดูเธอเล่นเลยยกเว้นเพื่อนๆ ของเธอเอง แต่เมนดี้ยังคงตั้งใจทำ�ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อนสนิท
ของเธอคอยช่วยสนับสนุน จนในท้ายที่สุด เธอได้ไปทัวร์ทั่วโลก ได้เป็นดีเจในญี่ปุ่น เยอรมัน
ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง เธอได้พิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นแล้วว่า เธอประสบความ
สำ�เร็จในอาชีพที่เธอรักได้ และยังทำ�ตามความฝันได้สำ�เร็จอีกด้วย

“ไม่วา่ เราจะทำ�อะไร ทุกอย่างขึน้ อยูท่ ต่ี วั เรา ไม่หยุดทีจ่ ะเรียนรู้ มีความมัน่ ใจ
3
และกล้าเผชิญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ”

magazinelatitudes.com/2018/04/24/mendy-indigo-queen-of-big-mango/
www.timeout.com/bangkok/music/whats-the-deal-with-mendy-indigo
3
www.youtube.com/watch?v=ZH2uShMmw0w

1

2
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1:
บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

สิทธิและโอกาส
n

สำ�รวจแนวคิดของสิทธแิ ละเพศ

n

ระบุปญ
ั หาบางประการทีเ่ ด็กต้องเผชิญ

n

ทำ�ความเข้าใจว่าการศกึ ษาเป็นสิทธมิ นุษยชนขัน้ พนื้ ฐาน

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

เรื่อง
สุมาจากเนปาล

บทเรียนที่ 2
45 นาที

2

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

S1

MODULE 1
S2

MODULE 2
S3

S4

MODULE 3
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2: บทเรียนที่ 4
เพื่อทำ�ความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำ�คัญของการตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

กิจกรรมที่ 1 - 10 นาที
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของคำ�ว่าสิทธิ
กิจกรรมที่ 2 - 30 นาที
เพื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และดูความเป็นไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

S6

MODULE 4
S7

S8

S9

MODULE 5
S10
S11

MODULE 6
S12
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมเกมเหยียบเท้า

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนที่แล้ว - 2 นาที

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าพวกเขาจดจำำ�การสำำ�รวจความฝัันของตน ความสำำ�คััญของการมีีฝััน
และการนึึกถึึงความแตกต่่างระหว่่างความฝัันและเป้้าหมายได้้
บอกผู้้�เรีียนว่่าในบทเรีียนนี้้�เราจะดููวิิดีีโอเรื่่�องใหม่่เกี่่�ยวกัับเด็็กผู้้�หญิิงคนหนึ่่�ง โดยเรื่่�องราวของเธอจะช่่วยให้้เราเรีียนรู้้�เรื่่�องสิิทธิิของ
เด็็กและเยาวชนอย่่างพวกเรา เราจะได้้เรีียนรู้้�ว่่าทำำ�ไมความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิของเราจึึงมีีความสำำ�คััญ
เขีียนคำำ�ว่่า “สิิทธิิ” บนกระดาน/ฟลิิปชาร์์ต แล้้วถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�หรืือไม่่ว่่าสิิทธิิคืืออะไร
ขั้นตอนที่ 2 เกมเหยียบเท้า - 10 นาที

12 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของ
คำ�ว่าสิทธิ

การสนับสนุน
ความตั้งใจ

บอกให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนยืืนขึ้้�น
อธิิบายกติิกาของเกมให้้ผู้้�เรีียนฟััง
โดยผู้้�เรีียนมีีเวลา 20 วิินาทีีในการวิ่่�งไปเหยีียบเท้้าของเพื่่�อนรอบๆ ห้้อง ผู้้�เรีียนจะได้้คะแนนหนึ่่�งแต้้มต่่อการเหยีียบเท้้าเพื่่�อนหนึ่่�ง
คน เตืือนผู้้�เรีียนว่่าให้้เหยีียบเบาๆ เพื่่�อไม่่ให้้เพื่่�อนเจ็็บ
ให้้เวลาผู้้�เรีียนเล่่นเกม 20 วิินาทีี
บอกให้้ผู้้�เรีียนกลัับไปนั่่�งที่่� ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบสองสามคน
• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนเหยียบเท้า และผู้เรียนท�ำอย่างไร
• ท�ำไมผู้เรียนถึงชักเท้ากลับ ในเมื่อกฎไม่ได้บอกว่าจะถูกหักคะแนน หากถูกเหยียบเท้า
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: ฉัันไม่่ชอบโดนเหยีียบเท้้า ฉัันดึึงเท้้าออกเพื่่�อไม่่ให้้โดนเหยีียบ ฉัันทำำ�ตามสััญชาตญาณ เพราะนี่่�เป็็นร่่างกาย
และพื้้�นที่่�ส่่วนตััวที่่�ฉัันต้้องปกป้้อง
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าสััญชาตญาณการปกป้้องเท้้าของผู้้�เรีียนมาจากความรู้้�สึึกว่่าพวกเขามีี “สิิทธิิ” ปกป้้องตััวเอง นี่่�คืือสิ่่�งที่่�
มนุุษย์์ทุุกคนบนโลกมีีเหมืือนกััน

สิทธิ์

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

อธิิบายว่่านอกจากการปกป้้องตนเองแล้้ว พวกเรายัังมีีสิิทธิิที่่�ทุุกคนควรมีีและสมควรมีีด้้วย
ถามผู้้�เรีียนให้้ลองนึึกถึึงสิิทธิิอื่่�นๆ อีีกที่่�ทุุกคนควรมีี
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ
• สิทธิที่จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง
• สิทธิในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
• สิทธิในการดื่มน�้ำสะอาด
• สิทธิที่จะมีเสื้อผ้าสะอาด
• สิทธิในความปลอดภัยและการปกป้องตนเองรวมถึงร่างกายของตน
• สิทธิที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย
• สิทธิที่จะมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
• สิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง
• สิทธิที่จะไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา
เคล็็ดลัับ: ระหว่่างที่่�ผู้้�เรีียนตอบ ให้้วาดสััญลัักษณ์์แทนสิิทธิิแต่่ละอย่่างเพื่่�อช่่วยสร้้างความเข้้าใจ เช่่น ใบหน้้ายิ้้�ม/มีีความสุุข ผััก
แก้้วน้ำำ�� บ้้าน โรงเรีียนหรืือหนัังสืือ สััญลัักษณ์์ทางการแพทย์์ ฯลฯ
- ถ้้าผู้้�เรีียนตอบไม่่ค่่อยได้้ คุุณอาจถามแนะแนวทาง เช่่น “เธอคิิดว่่าทุุกคนในโลกสมควรมีีอะไร อะไรคืือสิ่่�งที่่�ทุุกคนจำำ�เป็็นต้้องมีี
ในการดำำ�รงชีีวิิต”
- ถ้้าผู้้�เรีียนตอบสิ่่�งที่่�เกิินกว่่าสิิทธิิพื้้�นฐาน (เช่่น วิิดีีโอเกม) ขอให้้พวกเขาลองคิิดว่่าใช่่สิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิตในสัังคม
ปััจจุุบัันหรืือไม่่ อย่่าลืืมว่่าการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นสิิทธิิอย่่างหนึ่่�งสำำ�หรัับยุุคสมััยใหม่่!

การสนับสนุน
ความตั้งใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• จากตัวอย่างเหล่านี้ เธอคิดว่านิยามของ “สิทธิ” คืออะไร
เขีียนนิิยามของ “สิิทธิิ” บนกระดาน
“สิิทธิิและเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�เป็็นของพวกเราทุุกคน ไม่่ว่่าเราจะเป็็นใคร อยู่่�ที่่�ไหน มีีความเชื่่�ออะไร หรืือใช้้ชีวิี ิตแบบไหนก็็ตาม”
ขอให้้ผู้้�เรีียนอภิิปรายเกี่่�ยวกัับนิิยามนี้้� และพวกเขาคิิดว่่ามัันหมายถึึงอะไร เขีียนคำำ�ตอบของพวกเขาบนกระดาน/ฟลิิปชาร์์ต ช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจว่่า สิ่่�งนี้้�หมายถึึงทุุกคนควรมีีสิิทธิิเหล่่านี้้�อย่่างเท่่าเทีียมกััน
อธิิบายว่่าวัันนี้้�เราจะพิิจารณาเรื่่�องสิิทธิิอย่่างละเอีียดขึ้้�นอีีกหน่่อย

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

“สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นของพวกเราทุกคน
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร
อยู่ที่ไหน มีความเชื่ออะไร
หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม”
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ดูวดิ โี อและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

30 นาที
วัตถุประสงค์์
พื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่
ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และดูความเป็น
ไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�เกีย่ วกับวิดโี อและดูวดิ โี อ
แนะนำำ�สุุมา: บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจะได้้ดููเรื่่�องราวของสุุมาจากประเทศเนปาล
ถามผู้้�เรีียนว่่าพวกเขารู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับประเทศเนปาลบ้้าง และพวกเขาบอกได้้ไหมว่่าเนปาลอยู่่�ส่่วนไหนของแผนที่่�โลก ถ้้าคุุณไม่่มีี
แผนที่่� อธิิบายว่่าเนปาลเป็็นประเทศในทวีีปเอเชีียใต้้ เป็็นประเทศเพื่่�อนบ้้านของอิินเดีีย และยอดเขาเอเวอเรสต์์ ภููเขาที่่�สููงที่่�สุุดใน
โลกก็็อยู่่�ที่่�นี่่�
อธิิบายข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับสุุมาดัังต่่อไปนี้้�
• สุมาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนปาล สุมาเป็นแกมลารี ซึ่งเป็นแรงงานทาสชนิดหนึ่งทางตอนใต้ของเนปาลที่มีมาช้านาน สุมาต้องมา
เป็็นแรงงานทาสเมื่่�ออายุุได้้ 6 ปีี
เคล็็ดลัับ: ใช้้เอกสารข้้อมููลปััญหาเพื่่�อช่่วยในการอธิิบายว่่าแรงงานทาสคืืออะไร เตรีียมความพร้้อมให้้ผู้้�เรีียนว่่าวิิดีีโอจะมีีหััวข้้อที่่�
อาจชวนให้้เศร้้าสลดและสะเทืือนใจ
บอกผู้้�เรีียนว่่าคุุณจะเปิิดให้้ทุุกคนได้้ถามคำำ�ถามและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นประเด็็นข้้างต้้นหลัังดููวิิดีีโอจบ
ดููวิดีิ ีโอ สุุมา - 10 นาทีี
ประเด็็นหลััก: ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางเพศในแรงงานเด็็ก การเลืือกปฎิิบััติิตามเพศสภาพ ความสำำ�คััญของการศึึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังดูวิดีโอและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องสิทธิ - 12 นาที

แรงบันดาลใจ
ความตั้งใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขอบคุุณทุุกคนที่่�ชมวิิดีีโอด้้วยความตั้้�งใจ
ตรวจสอบความรู้้�สึึก ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�สึึกอย่่างไร และขอให้้ผู้้�เรีียนอธิิบายสั้้�นๆ ถึึงสิ่่�งที่่�พวกเขาได้้ดููในวิิดีีโอ ดููแลให้้แน่่ใจว่่าพวกเขา
สามารถตอบคำำ�ถามต่่อไปนี้้�
• ตัวละครในวิดีโอคือใคร
• เกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ดูวดิ โี อและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียน และให้้เวลาพวกเขาพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกััน 8 นาทีี
• สุมาเป็นแกมลารีได้อย่างไร สุมาชอบเป็นแกมลารีหรือไม่
• สุมาอยากท�ำอะไรมากกว่า สุมามีความฝันหรือไม่
• คิดว่าเพราะอะไรสุมาถึงเป็นแกมลารี แต่พชี่ ายและลูกสาวของเจ้านายไม่ตอ้ งท�ำงานอย่างทีส่ มุ าท�ำ พวกเขาได้ไปโรงเรียนหรือไม่
• คิดว่ายุติธรรมหรือไม่ที่สุมาต้องไปเป็นแกมลารี เพราะอะไร
• สุมาเป็นอิสระได้อย่างไร ใครช่วยสุมา
• เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างอะไรระหว่างสุมากับเยาวชนในชุมชนของเราหรือในประเทศไทย
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: สุุมาต้้องเป็็นแกมลารีีเพราะครอบครััวของเธอยากจน และเพราะทั้้�งพ่่อและแม่่ของเธอเป็็นแกมลารีี สุุมาไม่่
ชอบเป็็นแกมลารีี สุุมาอยากอยู่่�กัับพ่่อแม่่และไปโรงเรีียน พี่่�ชายของสุุมาและลููกสาวของเจ้้านายไม่่ต้้องทำำ�งานเป็็นแกมลารีี และ
พวกเขาอาจได้้ไปโรงเรีียน สุุมาได้้รัับความช่่วยเหลืือจากครููที่่�อาศััยอยู่่�ในบ้้านหลัังที่่�เธอเคยทำำ�งานเป็็นแกมลารีี สุุมาเริ่่�มเข้้าเรีียน
ภาคค่ำำ��และได้้รัับความช่่วยเหลืือจากองค์์กรที่่�สนัับสนุุนเด็็กผู้้�หญิิงซึ่่�งเป็็นแกมลารีีเพื่่�อให้้พวกเธอสามารถเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิและ
ได้้รัับอิิสรภาพ
เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีเวลาเหลืือ (อีีก 10 นาทีี) คุุณสามารถแบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็นกลุ่่�มขนาด 4-6 คนได้้ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัันในประเด็็น
คำำ�ถามข้้างต้้น ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอคำำ�ตอบของตน
อธิิบายหลัังจากที่่�สุุมาได้้รัับการศึึกษา ตอนนี้้�เธอกำำ�ลัังทำำ�ตามความฝัันที่่�ใหญ่่กว่่าคืือการเป็็นครูู เหมืือนเช่่นครููที่่�ช่่วยเธอในวิิดีีโอสุุ
มากำำ�ลัังเข้้าเรีียนวิิทยาลััยครูู พร้้อมกัับยัังคงทำำ�งานต่่อไปเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กคนอื่่�นๆที่่�เคยเป็็นเหมืือนเธอ การก้้าวข้้ามสภาวะที่่�ต้้อง
เป็็นแกมลารีีและได้้รัับสิิทธิิเพื่่�อรัับการศึึกษาทำำ�ให้้ตอนนี้้�ช่่วยให้้สุุมาสามารถทำำ�งานเพื่่�อให้้การศึึกษาแก่่เด็็กคนอื่่�นๆ
ต่่อไปได้้
อย่่างที่่�พวกเขาสมควรได้้รัับ
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสุุมาได้้ผ่่านเว็็บไซต์์ GIrl Rising - Meet the Girls
ดููวีีดีีโอ “Where are they now” เพื่่�อติิดตามเรื่่�องราวของสุุมา

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ดูวดิ โี อและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสิทธิและชุมชนของฉัน - 6 นาที
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้� และรัับฟัังคำำ�ตอบจากสััก 2-3 คน
• 	ลองคิดถึงประสบการณ์และชุมชนของเราเอง ทุกคนในชุมชนมีสิทธิที่เราพูดถึงตอนต้นบทเรียนหรือไม่ เช่น พวกอยู่ในบ้านที่
ปลอดภััย เข้้าถึึงระบบสาธารณสุุขได้้แม้้ในช่่วงโรคระบาดหรืือไม่่ หากไม่่ พวกเขาอยู่่�ที่่�ไหน หากพวกเขาเจ็็บป่่วยจะเกิิดอะไร
ขึ้้�น
• อะไรคือสิ่งหรือปัจจัยที่จะหยุดยั้งไม่ให้คน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) มีสิทธิเหล่านี้ เช่น ใครหรือสถานการณ์อะไรท�ำให้พวกเขาไม่มี
สิิทธิิเหล่่านี้้�
สรุุปการอภิิปรายโดยการอธิิบายต่่อไปนี้้�
• บางครั้ง สภาพแวดล้อมหรือข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรมของครอบครัวหรือชุมชน อาจท�ำให้เด็กหรือ			
เยาวชนไม่่มีีสิิทธิิเหล่่านี้้� และทำำ�ให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�ทำำ�ตามความฝัันของตนได้้ยาก
• การที่เด็กทุกคนรู้ว่าตนมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและปลอดภัย ไม่ว่าพวกเขาจะมีเพศใด มาจากกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สัังคมใด หรืือเติิบโตที่่�ใด เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากหากพวกเขาตระหนัักและเชื่่�อในสิิทธิิ พวกเขาก็็จะสามารถคว้้าโอกาสต่่างๆ ที่่�เข้้า
มาในชีีวิิต
• การที่ทุกคนรู้ถึงสิทธิของตนเองเป็นเรื่องส�ำคัญ เพื่อให้เราสามารถรับรู้ได้เมื่อเราถูกกระท�ำอย่างไม่เป็นธรรม และสามารถ
ลงมืือเพื่่�อแก้้ปััญหาได้้ ในสถานการณ์์เช่่นนี้้�จะมีีคนที่่�คอยช่่วยเหลืือเราอยู่่�เสมอ

แรงบันดาลใจ
ความตั้งใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

3 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
เล่่าเรื่่�องราวของ ดร. กฤษณา ไกรสิินธุ์์� แพทย์์หญิิงชาวไทยที่่�มีีชื่่�อเสีียงในเรื่่�องการจััดหายาและทํําให้้การเข้้าถึึงยารัักษาโรคง่่าย
ขึ้้�นกว่่าเดิิมสำำ�หรัับคนในทวีีปแอฟริิกา หากเป็็นไปได้้ ฉายรููปฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์ (ในหน้้าถััดไป) บนโปรเจคเตอร์์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นแพทย์หญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดหายาและทำ�ให้การเข้าถึง
ยารักษาโรคง่ายขึ้นกว่าเดิมสำ�หรับคนในทวีปแอฟริกา
ในช่วงทศวรรษ 1990 ปัญหาใหญ่ในประเทศไทยตอนนั้นคือมีคนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำ�นวนมาก
แต่การรักษายังมีราคาสูงและเข้าถึงได้เฉพาะคนรวยเท่านั้น
ดร.กฤษณาคิดว่า “ช่างไม่ยุติธรรมเลย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนควรได้
รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง”
ดังนั้น ดร.กฤษณาจึงพัฒนายารักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ที่ราคาถูกที่สุดในโลกขึ้นมา และทำ�ให้ทุกคนเข้า
ถึงยานี้ได้อย่างเท่าเทียม4
ท่านจากประเทศไทยไปยังแอฟริกาและก่อตั้งโรงงานผลิตยาขึ้นในหลายประเทศที่ผู้คนจำ�นวนมาก
จำ�เป็นต้องใช้ยาเหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด5
ในปัจจุบัน บิล เกตส์ได้ขนานนามเธอว่า “ฮีโร่ภาคสนาม” เธอได้รับรางวัลหลากหลายจากทั่วโลก
เพราะการทำ�งานอย่างหนักของเธอ6

“เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ ไม่วา่ คุณจะรวยหรือจน คุณควรมีสทิ ธิได้ใช้ชวี ติ ”7

www.bbc.com/thai/thailand-45399234
www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs
6
www.youtube.com/watch?v=toEtUjo3rdw
7
www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs

4

5

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 บทเรียนที่ 5
เพื่อรู้จักกับคำ�นิยามของคำ�ว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และทำ�ความเข้าใจว่าความ
ฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้ว่าอาจจะ) ได้รับผลกระทบจากค่านิยมและอคติ

กิจกรรมที่ 1 - 20 นาที
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทางเพศคืออะไร

กิจกรรมที่ 2 - 20 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทางเพศและสังคม และทำ�ความ
เข้าใจว่าความฝันไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐาน
และอคติต่างๆ
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และศึกษาเรือ่ ง
ความคิดเหมารวมทางเพศ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนที่แล้ว - 3 นาที

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนจำำ�เรื่่�องราวของสุุมาได้้ สามารถให้้คำ�จำ
ำ ำ�กััดความของสิิทธิิ
และมีีความเข้้าใจว่่าทุุกคนมีีสิิทธิิเหล่่านี้้�อย่่างเท่่าเทีียมกััน
บอกผู้้�เรีียนว่่าในวัันนี้้�เราจะมาศึึกษาเรื่่�องราวของสุุมาอย่่างละเอีียดมากขึ้้�น เธอจะช่่วยให้้เรามีีความเข้้าใจมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ของเรา และเราจะมาศึึกษาว่่าเด็็กชายและเด็็กหญิิงมีีสิิทธิิแตกต่่างกัันหรืือไม่่
บอกผู้้�เรีียนว่่าในวัันนี้้�เราจะพููดกัันเรื่่�องเพศสภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรื่องความคิดเหมารวมทางเพศ - 17 นาที

20 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทาง
เพศคืออะไร

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน

ถามผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจำำ�ได้้หรืือไม่่ว่่าสุุมาและพี่่�ชายของเธอได้้รัับการดููแลแตกต่่างกัันอย่่างไร
ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนจำำ�ได้้ว่่าพี่่�ชายของสุุมาได้้อยู่่�บ้้านและไปโรงเรีียน ในขณะที่่�สุุมาถููกขายไปเป็็นแรงงานทาสแกมลารีี
อธิิบายว่่าในหลายสัังคมและวััฒนธรรมนั้้�น จะมีีมุุมมองและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�หญิิงและผู้้�ชายแตกต่่างกััน เช่่นในกรณีีของสุุมาและพี่่�
ชายของเธอ ซึ่่�งรวมถึึงสัังคมไทยด้้วย
ลากเส้้นแบ่่งครึ่่�งลงบนกระดานหรืือในกระดาษฟลิิปชาร์์ต เขีียน “ผู้้�ชาย” ข้้างหนึ่่�ง และ “ผู้้�หญิิง” อีีกข้้างหนึ่่�ง
อธิิบายว่่าต่่อไปนี้้� เรากำำ�ลัังจะคิิดกัันว่่ามุุมมองของสัังคมไทยหรืือในชุุมชนของเราต่่อผู้้�ชายและผู้้�หญิิงเป็็นอย่่างไรบ้้าง
ยกตััวอย่่างถึึงมุุมมองที่่�แตกต่่างกัันต่่อผู้้�หญิิงและผู้้�ชายโดยการถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและขอคำำ�ตอบจากทุุกคน เขีียนคำำ�
ตอบของทุุกคนในส่่วน “ผู้้�ชาย” และ “ผู้้�หญิิง” บนกระดานตามความเหมาะสม
• ตั้งแต่เมื่อแรกเกิดนั้น เด็กทารกชายและหญิงได้รับการดูแลแตกต่างกันอย่างไร เด็กทารกชายหรือหญิงจะได้รับเสื้อผ้าสีอะไร
หรืือได้้รัับของเล่่นแบบไหน
• เมื่อเราได้เข้าโรงเรียน เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังแตกต่างกันอย่างไร เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังให้แต่งตัวแบบ
ไหน หรืือลวดลายบนกล่่องดิินสอหรืือกระเป๋๋าของเราต้้องเป็็นอย่่างไร แล้้วเด็็กผู้้�หญิิงควรต้้องประพฤติิตััวอย่่างไร ในขณะที่่�
เด็็กผู้้�ชายสามารถประพฤติิตััวอย่่างไรได้้บ้้าง

ผู้ชาย ผู้หญิง

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และศึกษาเรือ่ ง
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

• แล้วในวัยผู้ใหญ่ล่ะ ใครถูกคาดหวังว่าต้องท�ำงานบ้าน ผู้ชายหรือผู้หญิง ใครถูกคาดหวังว่าต้องท�ำงานใช้แรง ผู้ชายหรือผู้หญิง
ผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิงถููกคาดหวัังว่่าจะต้้องมีีปฏิิกิิริิยาต่่อข่่าวร้้ายอย่่างไร เช่่น ข่่าวเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ใครต้้องเป็็นฝ่่ายที่่�เข้้มแข็็ง และ
ใครที่่�ต้้องเป็็นฝ่่ายที่่�มีีจิิตใจอ่่อนโยน
เคล็็ดลัับ: คุุณจะยกตััวอย่่างความคิิดเหมารวมทางเพศที่่�เกิิดขึ้้�นภายในท้้องถิ่่�นของคุุณที่่�ทั้้�งคุุณและผู้้�เรีียนได้้พบมาเองก็็ได้้ ยก
ตััวอย่่างเช่่น บทบาทของหััวหน้้าครอบครััว หรืือใครต้้องเป็็นผู้้�ลงมืือตกแต่่งในกิิจกรรมโรงเรีียน
ขอให้้เด็็กผู้้�หญิิงมาเข้้าแถวในข้้างที่่�เขีียนบนกระดานว่่า “ผู้้�ชาย” และให้้เด็็กผู้้�ชายมาเข้้าแถวในข้้างที่่�เขีียนบนกระดานว่่า “ผู้้�หญิิง”
อธิิบายวิิธีีการเล่่นกิิจกรรมนี้้�
• ผู้เรียนคนแรกในแถวจะเขียนมุมมองอื่นๆ ที่สังคมไทยมีต่อเพศที่ผู้เรียนต่อแถวอยู่ ยกตัวอย่างเช่น “ผู้ชาย” เป็นอย่างไร และ
ชอบทำำ�อะไร ส่่วน “ผู้้�หญิิง” เป็็นอย่่างไร และชอบทำำ�อะไร
• ผู้เรียนคนแรกจะส่งปากกาต่อไปให้ผู้เรียนคนต่อไป ผู้เรียนคนต่อไปจะต้องเขียนมุมมองส�ำหรับเพศนั้นอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่จะ
ส่่งปากกาให้้กัับผู้้�เรีียนคนต่่อไป
• เราจะใช้เวลารอบละ 2 นาทีส�ำหรับการเขียนนี้ หลังจากจบรอบแรก ให้สลับต�ำแหน่งกันระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เด็ก
ผู้้�หญิิงจะเขีียนลงบนกระดานข้้าง “ผู้้�หญิิง” และเด็็กผู้้�ชายจะเขีียนลงบนกระดานข้้าง “ผู้้�ชาย” โดยใช้้เวลาทั้้�งหมด 2 นาทีี
เขีียนให้้ได้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�เราจะทำำ�ได้้
ก่่ อ นเริ่่�มต้้ น ย้ำำ�� ให้้ ผู้้� เรีี ย นคิิ ด ถึึ ง หัั ว ข้้ อ หรืื อ ตัั ว อย่่ า งดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� : งานอดิิ เรก อาชีี พ หน้้ า ที่่�รัั บ ผิิ ด ชอบในบ้้ า นหรืื อ ครอบครัั ว
บุุคลิิกลัักษณะที่่� “พึึงประสงค์์” หรืือคิิดย้้อนกลัับไปถึึงตััวอย่่างที่่�เราได้้ยิินมาก่่อนหน้้านี้้�
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าพวกเขากำำ�ลัังคิิดในมุุมมองของ “สัังคมไทย” คำำ�ตอบของพวกเขาไม่่จำ�ำ เป็็นว่่าต้้องสะท้้อนความคิิดเห็็นที่่�แท้้จริิง
ของพวกเขาเอง พวกเขาควรต้้องสะท้้อนสิ่่�งที่่�เห็็นมาจากในสื่่�อต่่างๆ หรืือสิ่่�งที่่�เขาได้้พบมาด้้วยตััวเอง
ให้้เวลาผู้้�เรีียน 2 นาทีีเพื่่�อเขีียนในรอบแรก และให้้อีีก 2 นาทีีเพื่่�อเขีียนในรอบที่่�สอง

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน

52

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และศึกษาเรือ่ ง
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เคล็็ดลัับ: ถ้้าคุุณสอนกลุ่่�มที่่�เป็็นเด็็กผู้้�หญิิงหรืือเด็็กผู้้�ชายล้้วน ให้้แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็นสองกลุ่่�มเท่่าๆ กัันแล้้วสลัับบทบาทกััน
- ถ้้ามีีผู้้�เรีียนที่่�ไม่่สามารถระบุุได้้ว่่าเป็็น “ผู้้�ชาย” หรืือ “ผู้้�หญิิง” (เช่่น LGBTQ+) บอกพวกเขาว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิ พวกเขายัังสามารถ
เข้้าร่่วมเล่่นเกมนี้้�ได้้ ขอให้้พวกเขาเข้้าร่่วมกลุ่่�มที่่�เป็็นเพศกำำ�เนิิด แล้้วสะท้้อนเรื่่�องราวจากประสบการณ์์ของพวกเขาเอง มีีเรื่่�องใดที่่�
สัังคมคาดหวัังจากพวกเขาแต่่เป็็นสิ่่�งที่่�พวกเขาไม่่ต้้องการทำำ�หรืือไม่่ เช่่นมีีแนวคิิดด้้านความเป็็นชายหรืือความเป็็นหญิิงที่่�พวกเขา
รู้้�สึึกว่่าไม่่ได้้สะท้้อนถึึงตััวตนของพวกเขาหรืือไม่่
- ถ้้าผู้้�เรีียนหยอกล้้อผู้้�อื่่�นที่่�อยู่่�ในสัังคม LGBTQ+ โปรดดููส่ว่ น “คำำ�แนะนำำ�และเคล็็ดลัับในการนำำ�กิจิ กรรม” ในตอนต้้นของคู่่�มืือนี้้�
สรุุปคำำ�ตอบของผู้้�เรีียนโดยขอให้้อาสาสมััครหนึ่่�งคนจากแต่่ละกลุ่่�มอ่่านคำำ�ตอบทั้้�งหมด
ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับการมีีส่่วนร่่วม แล้้วถามคำำ�ถามและขอคำำ�ตอบจากผู้้�เรีียน 2-3 คนดัังต่่อไปนี้้�
• เรารู้ว่าสังคมอาจมีมุมมองต่อผู้ชายและผู้หญิงแบบนั้น แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เสมอหรือไม่ เป็นไป				
ได้้หรืือไม่่ว่่าผู้้�ชายจะสามารถทำำ�หรืือเป็็นในสิ่่�งที่่�อยู่่�บนกระดานข้้างผู้้�หญิิง และผู้้�หญิิงจะสามารถทำำ�				
หรืือเป็็นในสิ่่�งที่่�อยู่่�บนกระดานข้้างผู้้�ชาย
เคล็็ดลัับ: ถ้้าผู้้�เรีียนมีีปััญหาในการยอมรัับความเหมืือนและความแตกต่่าง ให้้ลองยกตััวอย่่างของผู้้�หญิิงและผู้้�ชายในท้้องถิ่่�นที่่�
สามารถก้้าวข้้ามความคิิดเหมารวมได้้
- ผู้้�เรีียนอาจต้้องการที่่�จะแบ่่งปัันประสบการณ์์ส่ว่ นตััวจากช่่วงเวลาที่่�พวกเขาถููกเหมารวม หรืือเมื่่�อครั้้ง� ที่่�พวกเขารู้้�สึกึ ถููกจำำ�กัดั ด้้วย
บรรทััดฐานทางเพศ หรืือเมื่่�อเขาได้้รับั ทััศนคติิไม่่พึงึ ประสงค์์จากการที่่�เขาทำำ�สิ่่�งที่่�ผิิดแผกออกไปจากสิ่่�งที่่�ผู้้�อื่่�นมัักจะ “คาดหวััง”
จากเขา ถ้้าเป็็นไปได้้ รัับฟัังความคิิดเห็็นจำำ�นวนหนึ่่�งอย่่างตั้้ง� ใจ และให้้ความมั่่�นใจกัับพวกเขาว่่าถึึงแม้้ว่า่ การเหมารวมจะเป็็นเรื่่�องที่่�
พบได้้ทั่่�วไปอย่่างช่่วยไม่่ได้้ แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้เป็็นความจริิงไปเสีียทั้้�งหมด คุุณยังั สามารถที่่�จะยกตััวอย่่างบุุคคลต้้นแบบที่่�ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
ลัักษณะของการถููกเหมารวมโดยทั่่�วไป หรืือยกตััวอย่่างประสบการณ์์ส่ว่ นตััวของคุุณเองเกี่่�ยวกัับการเลืือกปฏิิบัติั เิ พื่่�อที่่�จะเน้้นย้ำำ�ว่
� า่
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างเป็็นปกติิในสัังคมปััจจุุบันั นั้้�นไม่่สามารถที่่�จะกำำ�หนดอนาคตของหนุ่่�มสาวได้้
อธิิบายว่่าสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนเขีียนลงไปนั้้�นเรีียกว่่า “บรรทััดฐานทางเพศ” และบรรทััดฐานทางเพศเหล่่านั้้�นไม่่ได้้เป็็นความจริิงเสมอไป
ในกิิจกรรมต่่อไป เราจะมาสำำ�รวจว่่าอะไรคืือบรรทััดฐานทางเพศ และอะไรคืือผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับคนทั่่�วไป
เคล็็ดลัับ: หากคำำ�ว่า่ “บรรทััดฐาน” ยากเกิินไปสำำ�หรัับความเข้้าใจของผู้้�เรีียน คุุณสามารถใช้้คำ�ว่
ำ า่ “ค่่านิิยม” หรืือ “กรอบ” แทนได้้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ ง
บรรทัดฐานทางสังคม

20 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อทำ�ความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทาง
เพศและสังคม และทำ�ความเข้าใจว่าความฝัน
ไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจาก
บรรทัดฐานและอคติต่างๆ

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
ความฝัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

วาดภาพคนง่่ายๆ บนกระดาน/ฟลิิปชาร์์ต วาดกล่่องสี่่�เหลี่่�ยมล้้อมรอบภาพคน
เคล็็ดลัับ: ถ้้าคุุณมีีกล่่องกระดาษ ขอผู้้�เรีียนอาสาสมััครหนึ่่�งคนลงไปนั่่�งในกล่่อง
บอกผู้้�เรีียนให้้จิินตนาการว่่าพวกเขาต้้องอาศััยอยู่่�ในกล่่องเหมืือนคนในภาพ ผู้้�เรีียนจะออกจากกล่่องหรืือแม้้แต่่จะให้้อวััยวะใดๆ
ออกนอกกล่่องไม่่ได้้เด็็ดขาด ให้้ผู้้�เรีียนจิินตนาการว่่าคนคนนี้้�จะรู้้�สึึกอย่่างไร มนุุษย์์ควรอยู่่�ในสภาพนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ คนคนนี้้�คงรู้้�สึึกเหมืือนโดนขัังและอึึดอััด
อธิิบายว่่าบางครั้้�ง “บรรทััดฐานทางเพศ” ที่่�สัังคมกำำ�หนดให้้เราต้้องอยู่่�ในกรอบ เหมืือนกล่่องนี้้� ซึ่่�งภายใน “กล่่องของผู้้�หญิิง” กัับ
“กล่่องของผู้้�ชาย” นั้้�นจะเต็็มไปด้้วยคุุณลัักษณะหรืือความคาดหวัังที่่�ตรงกัับคำำ�ตอบต่่างๆ จากกิิจกรรมก่่อนหน้้า
อธิิบายว่่าบางครั้้�ง กฎ/กรอบ หรืือ บรรทััดฐานทางเพศ อาจทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกติิดกัับหรืือถููกจำำ�กััด ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อเราเกิิดมาเป็็นเพศ
ใดเพศหนึ่่�ง เราอาจรู้้�สึึกว่่าเราต้้องปฏิิบััติิตััวแบบหนึ่่�ง เหมืือนเราต้้องอยู่่�ในกล่่องหรืือกรอบนี้้� แต่่ข้้อดีีของการเป็็นมนุุษย์์คืือเราออก
จากกล่่องได้้ถ้้าต้้องการ และส่่วนใหญ่่เราก็็มัักจะออกจากกล่่องเหล่่านี้้�
อธิิบายว่่าบรรทััดฐานหรืือ “กล่่อง” แบบนี้้� มีีสำำ�หรัับแง่่มุุมต่่างๆ ของชีีวิิตอีีกมาก ไม่่ใช่่แค่่สำำ�หรัับเพศอย่่างเดีียว
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบ 2-3 คน เขีียนคำำ�ตอบของผู้้�เรีียนในกระดานหรืือฟลิิปชาร์์ต
• คิดว่าสังคมของเราสร้างกรอบให้ผู้อื่นเนื่องด้วยภูมิหลังของกลุ่มนั้นๆ อีกอย่างไรบ้าง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้นทางสังคม
หรืือสถานที่่�ให้้กำำ�เนิิด
• เพราะอะไรจึงคิดเช่นนี้ พวกเราเคยเห็นหรือประสบอะไรมา จึงท�ำให้เราคิดเช่นนี้
เคล็็ดลัับ: ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดถึึงวิิธีีต่่างๆ ที่่�บรรทััดฐานทางสัังคมสร้้างข้้อจำำ�กััดให้้กลุ่่�มคนแต่่ละกลุ่่�ม
ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับคำำ�ตอบ และอธิิบายว่่าบรรทััดฐานทางสัังคมนั้้�นมีีอยู่่�หลายรููปแบบ นอกจากเพศแล้้ว ยัังบรรทััดฐานที่่�ตั้้�งอยู่่�
บนสถานที่่�ให้้กำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิและชาติิพัันธุ์์� อายุุ ชนชั้้�นทางสัังคม เอกลัักษณ์์ส่่วนบุุคคล ฯลฯ
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนว่่า เรากำำ�ลัังจะรัับฟัังโจทย์์ 5 ข้้อ เมื่่�อได้้ยิินแต่่ละข้้อ ผู้้�เรีียนจะตััดสิินใจโจทย์์นี้้� “จริิง” หรืือ “เท็็จ” โดยการชููนิ้้�ว
โป้้งขึ้้�นหากคิิดว่่าจริิง และชููนิ้้�วโป้้งลงหากคิิดว่่าเท็็จ
เคล็็ดลัับ: หากมีีเวลา คุุณสามารถเปลี่่�ยนกิิจกรรมนี้้�เป็็นเกมได้้ ตััวอย่่างเช่่น
- เขีียนคำำ�ว่่า “จริิง” และ “เท็็จ” ในแต่่ละมุุมของกระดาน/ฟลิิปชาร์์ต หลัังจากที่่�คุุณอ่่านโจทย์์แต่่ละข้้อ ให้้เวลาผู้้�เรีียนเดิินไปยััง
คำำ�ตอบที่่�ตนเลืือก 10 วิินาทีี

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ ง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

- ให้้ผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�ม หลัังจากที่่�คุุณอ่่านโจทย์์แต่่ละข้้อ ให้้เวลาผู้้�เรีียนแลกเปลี่่�ยนความเห็็นและเลืือกคำำ�ตอบ 20 วิินาทีี กลุ่่�มที่่�เลืือก
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องจะได้้ 1 คะแนน หากอธิิบายได้้ว่่าทำำ�ไมจึึงเลืือกคำำ�ตอบนั้้�นๆ ก็็จะได้้อีีก 1 คะแนน
อ่่านโจทย์์แต่่ละข้้อ หลัังผู้้�เรีียนตอบ “จริิง” หรืือ “เท็็จ” เสร็็จแล้้ว ให้้คุุณเฉลยคำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องพร้้อมข้้อมููลก่่อนอ่่านโจทย์์ต่่อไป
โจทย์์: จริิงหรืือเท็็จ...
1. มียุคหนึ่งที่สีชมพูเป็นสีของผู้ชายและสีฟ้าเป็นสีของผู้หญิง
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง: จริิง สมััยก่่อนสีีฟ้้าเป็็นสีีแทนผู้้�หญิิงเพราะผู้้�คนมองว่่าสีีฟ้้าดููบอบบางและน่่ารัักกว่่า ขณะที่่�สีีชมพููสะท้้อนถึึง
“ความแข็็งแรง” ได้้ดีีกว่่า ต่่อมาในทศวรรษที่่� 1940 ผู้้�ผลิิตและผู้้�ค้้าปลีีกจากฝั่่�งตะวัันตกตััดสิินใจที่่�จะสลัับคู่่�สีีกัับเพศ8
2. ในประเทศไทย หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ชายเสมอ
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง: เท็็จ ในปีี 2007 เกืือบหนึ่่�งในสามของ “ผู้้�นำำ�ครอบครััว” (หมายถึึงคนในครอบครััวที่่�มัักทำำ�หน้้าที่่�ตััดสิินใจ) ใน
ประเทศไทยเป็็นผู้้�หญิิง และตััวเลขก็็เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ นัับแต่่นั้้�น9
3. ในประเทศไทยคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง: เท็็จ ในประเทศไทยการแต่่งงานระหว่่างชายกัับชายหรืือหญิิงกัับหญิิงยัังไม่่ถููกกฎหมายซึ่่�งหมายความว่่ากลุ่่�ม
คนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศไม่่ได้้มีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกัับคนทั่่�วไป10 อย่่างไรก็็ตามในหลายประเทศ เช่่น อเมริิกา อัังกฤษ
นิิวซีีแลนด์์ และสเปน การแต่่งงานระหว่่างคนเพศเดีียวกัันเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายแล้้ว ในทวีีปเอเชีีย มีีประเทศไต้้หวัันที่่�
กำำ�ลัังดำำ�เนิินการให้้กลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศได้้รัับสิิทธิินี้้�เช่่นกััน11

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
ความฝัน
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เคล็็ดลัับ: อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังเพิ่่�มเติิมว่่า การแบ่่งแยกหรืือกีีดกัันทางสัังคมทำำ�ให้้กลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศทำำ�งานบาง
ประเภทไม่่ได้้ และบางบริิษััทมีีนโยบายไม่่ว่่าจ้้างคนกลุ่่�มนี้้�แม้้ว่่าพวกเขาจะทำำ�งานได้้เหมืือนชายหญิิงทั่่�วไปก็็ตาม12 ถามผู้้�เรีียนว่่า
พวกเขาคิิดว่่าการที่่�กลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศมีีสิิทธิิไม่่เท่่าเทีียมกัับคนอื่่�นๆ เป็็นเรื่่�องถููกต้้องหรืือไม่่
4. คนทั่วโลกนิยมผิวขาวมากกว่าผิวสีน�้ำผึ้ง
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง: เท็็จ มาตรฐานความงามในแต่่ละประเทศทั่่�วโลกแตกต่่างกััน เช่่น ถ้้าเราดููคนที่่�คนถืือว่่า “สวย” จากทั่่�วโลก จะ
พบว่่าไม่่ว่่าจะมีีผิิวสีีอะไรก็็ “สวย” ได้้13

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

จริง

เท็จ

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ ง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

56

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เคล็็ดลัับ: อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าบางครั้้�งคนเราก็็ทำำ�ลายสุุขภาพตััวเองเพีียงเพราะอยากสวยขึ้้�น เช่่น การใช้้เทคนิิคปรัับสีีผิิวให้้ขาว
หรืือแทน และยาลดน้ำำ�� หนัักที่่�ไม่่ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่่�งอาจมีีผลข้้างเคีียงที่่�เป็็นอัันตราย
ถามผู้้�เรีียนว่่าการพยายามทำำ�ตััวให้้ “สวย” ขึ้้�นจะคุ้้�มค่่าไหมเมื่่�อแลกกัับสุุขภาพที่่�แย่่ลง14
5. ภาษาที่ใช้ในประเทศไทยมีแค่ 4 ภาษาคือ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาเหนือ ภาษาใต้ และภาษาอีสาน หากเป็นคนไทย เราจะ
พููดแค่่ภาษาเหล่่านี้้�เท่่านั้้�น
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง: เท็็จ ในประเทศไทยมีีภาษาทั้้�งหมด 74 ภาษา เช่่น ภาษาเขมร มาเลย์์ กะเหรี่่�ยง ม้้ง ลาหู่่� ฯลฯ ประเทศไทยมีี
วััฒนธรรมหลากหลาย และสิ่่�งที่่�เราคิิดว่่าเป็็น “วััฒนธรรมไทย” ก็็หล่่อหลอมและได้้รัับอิิทธิิพลจากวััฒนธรรมและประเทศเพื่่�อน
บ้้านเราและประเทศอื่่�นๆ นี่่�เอง15
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ตรวจสอบความรู้้�สึึก: ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�สึึกอย่่างไรหลัังรู้้�ข้้อเท็็จจริิงเหล่่านี้้� ข้้อไหนน่่าประหลาดใจมากที่่�สุุด และพวกเขามีีความคิิด
เห็็นว่่าอย่่างไร
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบ 2-3 คน
• คิดว่าการที่บางครั้งคนบางกลุ่มถูกจ�ำกัดอยู่ใน “กล่อง” บรรทัดฐานของตนเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหม
• คิดว่าบรรทัดฐานเหล่านี้สามารถสร้างข้อจ�ำกัดให้วิธีที่คนๆ หนึ่งจะฝันหรือไม่ เพราะอะไร
• คิดว่าคนเราควรใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานเหล่านี้หรือค่านิยมที่สังคมก�ำหนดให้หรือไม่ เพราะอะไร

แรงบันดาลใจ

	www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-did-girls-start-wearing-pink-1370097/
www.slideshare.net/tarayasri/ss-35974171
10
www.isranews.org/thaireform-doc-politics/58332-sex.html
11
	www.businessinsider.com/where-is-same-sex-marriage-legal-world-2017-1
12
themomentum.co/tolerance-but-not-inclusion/
13
	www.bustle.com/p/why-do-beauty-standards-change-this-study-shows-that-justone-image-can-warp-your-beauty-standards-79973
14
www.thaijobsgov.com/jobs/98629
15
	www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf
8

9

ความคาดหวัง
ความฝัน

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ ง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
ความฝัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

หมายเหตุุ: ผู้้�เรีียนอาจต้้องการที่่�จะเล่่าประสบการณ์์ส่่วนตััวที่่�ได้้พบสถานการณ์์ที่่�พวกเขาถููกจำำ�กััดด้้วยบรรทััดฐานต่่างๆ รัับฟััง
ความเห็็นจาก 2-3 คนด้้วยใจ และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่าการถููกจำำ�กััดด้้วยบรรทััดฐานนั้้�นไม่่ได้้ถููกตั้้�งอยู่่�บนความเป็็นจริิง คุุณ
สามารถยกตััวอย่่างต้้นแบบในชุุมชนเพื่่�อเน้้นย้ำำ��ว่่า สิ่่�งที่่� “เป็็นเรื่่�องปกติิ” ในสัังคมรอบชุุมชน ไม่่จำำ�เป็็นต้้องสร้้างข้้อจำำ�กััดให้้
อนาคตของเยาวชนทุุกเพศ
• อธิบายว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้จะแสดงให้เราเห็นว่าในหลายครั้งสิ่งที่เราเช่ื่อว่าเป็นจริงตามที่เราได้ฟังมา อาจต่างจากความเป็น
จริิงโดยแท้้จริิง เนื่่�องจากบางสัังคมตีี “กรอบ” ให้้ผู้้�คน ซึ่่�งเรีียกว่่าบรรทััดฐานทางสัังคม บรรทััดฐานทางสัังคมส่่งผลกระทบต่่อ
ชีีวิิตของผู้้�คน บรรทััดฐานทางสัังคมมาจากความแตกต่่างทางเพศ หรืือสััญชาติิ ชาติิพัันธุ์์� สถานะทางเศรษฐสัังคม หรืือแม้้แต่่
รููปลัักษณ์์ภายนอกของบุุคคล บรรทััดฐานทางสัังคมสามารถส่่งผลกระทบต่่อแนวทางที่่�คนอื่่�นๆ จะรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับแต่่ละบุุคคล
หรืือยิ่่�งกว่่านั้้�นคืือวิิธีีที่่�เราเข้้าใจถึึงตััวเองและสิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้
• อธิบายว่าบรรทัดฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น มีการเรียนรู้ถึงแนวทางที่คาดหวังให้แต่ละเพศปฏิบัติ ”กรอบ”
ของบรรทััดฐานเหล่่านี้้�คืือสิ่่�งที่่�เราใช้้ในชุุมชนต่่างๆ เพื่่�อบอกเด็็กชายหญิิงว่่าพวกเขา “ควร” ปฏิิบััติิตััวอย่่างไร แต่่เราเคยสงสััย
หรืือไม่่ว่่าทำำ�ไมเด็็กหญิิงและเด็็กชายจึึงได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันในหลายๆ ที่่� ผู้้�คนสร้้าง “กรอบ” ขึ้้�นมา เราจึึงสามารถ
แก้้ไขกรอบเหล่่านี้้�ให้้แตกต่่างหากกรอบเหล่่านี้้�ทำ�ร้
ำ ้ายหรืือจำำ�กััดคนบางกลุ่่�ม บรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับเพศสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้
• ย�้ำกับผู้เรียนว่าพวกเราจ�ำเป็นต้องระลึกอยู่เสมอว่าแม้บรรทัดฐานทางสังคมจะบอกไว้อย่างหนึ่ง แต่ผู้คนทุกเพศยังคงมี
ศัักยภาพเท่่าเทีียมกััน ไม่่ควรมีีใครปล่่อยให้้บรรทััดฐานทางสัังคมจำำ�กััดศัักยภาพและความฝัันของตน เด็็กทุุกคนทุุกเพศเกิิดมา
พร้้อมสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

5 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผเู้ รียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

การสนับสนุน
แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์
เล่าเรื่องราวของ กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ นักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง และนักการเมือง หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำ�
สัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์
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ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ คือนักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง นักการเมือง และสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรที่เป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกของประเทศไทย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ธัญญ์วารินสนับสนุน LGBTQ+ (กลุ่มคนที่มีความหลายหลายทางเพศ) ความเท่า
เทียมทางเพศ และสิทธิในความหลากหลายผ่านทางภาพยนตร์ของเธอ ธัญญ์วารินเชื่อว่าหากต้องการ
แก้ปัญหาเหล่านี้ ชุมชน LGBTQ+ ต้องมีผู้แทนในสภา และในที่สุดเธอจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในที่สุด16
เธอมุ่งหวังให้เกิดสิทธิความเสมอภาคในการแต่งงาน และต้องการเป็นบุคคลต้นแบบของความสำ�เร็จ
ให้กับเยาวชน LGBTQ+ เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ตัวตลก” ตามที่
ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อ17

“การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคน แต่กฎหมายกลับระบุว่าเป็นเรื่องระหว่าง
เพศที่ต่างกัน หรือนี่หมายถึงว่าเราให้ความสำ�คัญกับอวัยวะเพศมากกว่าความ
เป็นมนุษย์ สังคมไทยไม่เคยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
และดิฉันไม่ต้องการให้คนรุ่นต่อไปต้องประสบปัญหาเหมือนที่ดิฉันเคยประสบ”

16
17

thematter.co/thinkers/first-thai-lgbtq-representatives/73636
thestandard.co/house-meeting-gender-equality/
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2:
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3

รูจ้ ด
ุ แข็งของตนเอง
เพื่อสำ�รวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวิตทั้งในระยะเวลาอันใกล้และในอนาคต
โดยการระบุจุดแข็งภายในตนเอง
n

สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในสายอาชีพหรือตอบสนองความทะเยอทะยานของผู้เรียน
ได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความล้มเหลวใดๆ รออยู่ก็ตาม
n

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

เรื่อง
วาดลียจ์ ากเฮติ

บทเรียนที่ 2
45 นาที

3
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3: บทเรียนที่ 6
เพื่อให้เข้าใจถึงความสำ�คัญของการรับรู้และการปรับใช้จุดแข็งภายในเพื่อเอาชนะความล้มเหลว
และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดการเดินทางไปสู่ความฝันของตน

กิจกรรมที่ 1 - 30 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุดแข็งช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้อย่างไร
กิจกรรมที่ 2 - 10 นาที
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของความผิดพลาด และ/หรือความล้มเหลว ว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒคิ ณ
ุ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ดูวดิ โี อ
และพูดคุยแลกเปลีย่ น

35 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อทำ�ความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุด
แข็งช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของเราได้อย่างไร

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปจากบทเรียนก่อนหน้า - 3 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนจดจำำ�การอภิิปรายเรื่่�องเพศและบรรทััดฐานทางสัังคมอื่่�นๆ
ได้้ และเข้้าใจว่่าแม้้บรรทััดฐานเหล่่านี้้�อาจจำำ�กััดความฝััน แต่่พวกเขาไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องจำำ�กััดตััวเอง
อธิิบายว่่าวัันนี้้�เราจะพิิจารณาสิ่่�งที่่�เราทุุกคนมีีซึ่่�งสามารถช่่วยให้้เรายืืนหยััดและต่่อสู้้�เพื่่�อความฝัันของเราได้้แม้้จะมีีอุุปสรรค
บรรทััดฐานและค่่านิิยมทางสัังคม ได้้แก่่จุุดแข็็งภายในตััวเรา เราจะมาดููกัันว่่าจุุดแข็็งสามารถช่่วยให้้คนเราเอาชนะอุุปสรรคเพื่่�อ
บรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างไร
ขัน้ ตอนที่ 2 แนะนำ�และดูวดิ โี อ - 17 นาที
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เราคิดว่าเราอาจพบอุปสรรคใดก่อนจะท�ำความฝันส�ำเร็จ
• เราสามารถควบคุมอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือมีทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้
• รู้ไหมว่า “ภัยธรรมชาติ” คืออะไร ยกตัวอย่างได้หรือไม่
เคล็็ดลัับ: คุุณอาจยกตััวอย่่างเพื่่�อเตืือนใจผู้้�เรีียนว่่าโรคระบาด เช่่น โควิิด-19 จััดเป็็นอุุปสรรคที่่�อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของพวก
เขาได้้เช่่นกััน
- ผู้้�เรีียนบางคนอาจหยิิบยกประสบการณ์์ส่่วนตััวที่่�เคยประสบสถานการณ์์ภััยพิิบััติิ เช่่น แผ่่นดิินไหวหรืือน้ำำ�ท่
� ่วม รัับฟัังและ
พยายามจััดสรรเวลาเพื่่�อไม่่ให้้การบอกเล่่าประสบการณ์์ใช้้เวลานานเกิินไป รัับรู้้�ความยากลำำ�บากที่่�ผู้้�เรีียนกล่่าวถึึง และขอบคุุณที่่�
เล่่าสู่่�กัันฟััง อาจลองสำำ�รวจว่่ามีีทรััพยากรอื่่�นๆ ภายในโรงเรีียนของคุุณที่่�จะสามารถสนัับสนุุนหรืือช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนที่่�เคยประสบ
เหตุุกระทบกระเทืือนจิิตใจและช่่วยพวกเขาประมวลถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้หรืือไม่่ เช่่น เครืือข่่ายนัักสัังคมสงเคราะห์์
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�ช่่วยกัันตอบและอธิิบายว่่าอุุปสรรคอาจมาจากภายใน จากในตััวเราเอง และจากภายนอก จากสิ่่�งแวดล้้อมรอบ
ตััวเราก็็ได้้ สิ่่�งแวดล้้อมภายนอกมัักอยู่่�นอกเหนืือความควบคุุมของเราและอาจดููเหมืือนจะไม่่สามารถเอาชนะได้้ แต่่ไม่่เสมอไป
แนะนำำ�วาดลีีย์์ บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขากำำ�ลัังจะได้้ดููเรื่่�องราวของวาดลีีย์์จากประเทศเฮติิ

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ดูวดิ โี อ
และพูดคุยแลกเปลีย่ น
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามว่่าผู้้�เรีียนรู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับประเทศเฮติิบ้้าง และให้้พวกเขาลองชี้้�ตำำ�แหน่่งของประเทศนี้้�บนแผนที่่�โลก หากไม่่มีีแผนที่่�โลก ให้้
อธิิบายว่่าประเทศเฮติิตั้้�งอยู่่�บนเกาะเดีียวกัับสาธารณรััฐโดมิินิิกัันในทะเลแคริิบเบีียน ใกล้้ทวีีปอเมริิกาใต้้ และการเดิินทางจาก
ประเทศไทยไปเฮติิใช้้เวลาราว 21 ชั่่�วโมง
บอกข้้อมููลต่่อไปนี้้�
• วาดลีย์อาศัยอยู่ในประเทศเฮติ
• เธอชอบเรียนหนังสือ
• แต่หลังเกิดแผ่นดินไหว ครอบครัวของวาดลีย์ก็ไม่มีเงินพอจะส่งเธอเรียนหนังสือต่อ
บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจะได้้ถามคำำ�ถามและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นประเด็็นข้้างต้้นหลัังดููวิิดีีโอจนจบ
ดููวิิดีีโอ วาดลีีย์์จากประเทศเฮติิ (12 นาทีี)
ประเด็็นหลััก: ความมุ่่�งมั่่�น อุุปสรรคที่่�อยู่่�นอกเหนืือความควบคุุมของเรา ความเข้้มแข็็งเพื่่�อก้้าวข้้ามความล้้มเหลว ความกล้้าที่่�จะสู้้�
เพื่่�อการศึึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 พูดคุยแลกเปลีย่ นหลังดูวดิ โี อ - 15 นาที
ขอบคุุณทุุกคนที่่�ชมวิิดีีโอด้้วยความตั้้�งใจ
ตรวจสอบความรู้้�สึึก: ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�สึึกอย่่างไร และขอให้้ผู้้�เรีียนอธิิบายสั้้�นๆ ถึึงสิ่่�งที่่�พวกเขาได้้ดููในวิิดีีโอ
ขอให้้ผู้้�เรีียนจัับคู่่�กััน แล้้วถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้� ให้้ผู้้�เรีียนแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับคู่่�ของตน ให้้เวลาผู้้�เรีียนคำำ�ถามละ 2 นาทีี รัับ
ฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบในแต่่ละคำำ�ถาม ก่่อนไปที่่�คำำ�ถามถััดไป นำำ�แนวทางให้้ผู้้�เรีียนตอบตาม “คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ” โดยถาม
คำำ�ถามเพิ่่�ม หากจำำ�เป็็น
• วาดลีย์อยากท�ำอะไร วาดลีย์อยากท�ำอะไร เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้หรือไม่ วาดลีย์ควบคุมอุปสรรคนั้นได้หรือไม่
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: วาดลีีย์์รัักการเรีียนรู้้� แต่่ไม่่สามารถไปโรงเรีียนได้้หลัังแผ่่นดิินไหว ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คาดหมาย ครอบครััวของ
วาดลีีย์์ไม่่มีีเงิินจ่่ายค่่าเล่่าเรีียน อุุปสรรคเหล่่านี้้�อยู่่�เหนืือการควบคุุมของวาดลีีย์์
• วาดลีย์ท�ำอย่างไรเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ� ดูวดิ โี อ
และพูดคุยแลกเปลีย่ น
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ:
- วาดลีีย์์คุุยกัับแม่่และบอกความปรารถนาว่่าอยากไปโรงเรีียนต่่อ
- วาดลีีย์์กล้้าไปโรงเรีียนใหม่่และเข้้าเรีียน
- วาดลีีย์์ลุุกขึ้้�นบอกครููและทุุกคนว่่าตนอยากไปโรงเรีียน เธอแสดงความรัักต่่อการเรีียนรู้้�ของเธอแม้้ครููจะบอกให้้เธอกลัับบ้้าน
- วาดลีีย์์รู้้�ว่่าเธอมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการศึึกษา เหมืือนกัับเด็็กคนอื่่�นๆ ทุุกคนที่่�กำำ�ลัังเข้้าเรีียน
• คิดออกไหมว่าวาดลีย์มีคุณสมบัติเชิงบวกและจุดแข็งอะไรที่ช่วยเธอท�ำทุกอย่างเช่นนั้นเพื่อเดินหน้าไปให้ถึงสิ่งที่อยากท�ำ
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: เช่่น วาดลีีย์์กล้้าหาญ แน่่วแน่่ และไม่่ย่่อท้้อ วาดลีีย์์จดจ่่อที่่�เป้้าหมายในการได้้รัับการศึึกษา เธอไม่่ยอมแพ้้
เมื่่�อพบอุุปสรรค พร้้อมจะยืืนหยััดและต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิของตนเองที่่�จะได้้รัับการศึึกษา เพราะฉะนั้้�น จุุดแข็็งของวาดลีีย์์คืือความขยััน
หมั่่�นเพีียร กล้้าพููดตรงๆ และไม่่หมดกำำ�ลัังใจง่่ายๆ
เคล็็ดลัับ: ถ้้าผู้้�เรีียนไม่่คุ้้�นเคยกัับแนวคิิดนี้้� ให้้อธิิบายว่่าจุุดแข็็งคืืองานและการกระทำำ�ที่่�เราทำำ�ได้้ดีี จุุดแข็็งอาจเกี่่�ยวกัับความรู้้�
ทัักษะ พรสวรรค์์ คนเราใช้้จุุดแข็็งเพื่่�อทำำ�งานให้้เสร็็จสมบููรณ์์ สร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น และทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย คุุณอาจยก
ตััวอย่่างจุุดแข็็ง เช่่น ความคิิดสร้้างสรรค์์ การคิิดริิเริ่่�ม ความมีีวิินััย ใจดีี เห็็นอกเห็็นใจ มีีความเคารพ น่่าเชื่่�อถืือ ทุ่่�มเท เป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี
หรืือตั้้�งใจทำำ�งาน
- เพื่่�อเพิ่่�มความชััดเจน คุุณอาจใช้้คำำ�ว่่า “ข้้อดีี” หรืือ “จุุดเด่่น” แทนคำำ�ว่่า “จุุดแข็็ง” ได้้
อธิิบายว่่าเช่่นเดีียวกัันกัับวาดลีีย์์ ทุุกคนจะต้้องพบอุุปสรรคระหว่่างเส้้นทางสู่่�ความฝััน บางครั้้�งอุุปสรรคเหล่่านี้้�จะอยู่่�เหนืือความ
ควบคุุมของเรา แต่่เช่่นเดีียวกัับวาดลีีย์์ พวกเราก็็มีีคุุณสมบััติิเชิิงบวกและจุุดแข็็งในตััวเองที่่�เราควบคุุมได้้ ซึ่่�งจะช่่วยให้้เราเอาชนะ
อุุปสรรคและทำำ�ความฝัันให้้สำ�ำ เร็็จ
หมายเหตุุ: ผู้้�เรีียนอาจอยากรู้้�เรื่่�องชีีวิิตของวาดลีีย์์หลัังจากถ่่ายวิิดีีโอนี้้� ตััวอย่่างเช่่น วาดลีีย์์หาทางเรีียนต่่อได้้หรืือไม่่ เธอได้้ทำ�ำ ตาม
ความฝัันหรืือไม่่ เธอกำำ�ลัังทำำ�อะไรอยู่่� คุุณเล่่าได้้ว่่าครููของวาดลีีย์์ยอมให้้เธออยู่่�ในโรงเรีียนต่่อไป แล้้วเธอก็็ตั้้�งใจมากยิ่่�งกว่่าเดิิมเพื่่�อ
เข้้าโรงเรีียนที่่�ดีียิ่่�งกว่่า และเธอฝัันอยากเป็็นหมอเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�คนเพราะเฮติิขาดแคลนหมอและเธออยากดููแลผู้้�อื่่�น

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
เกิดอะไรขึน้ เมือ่ เราทำ�พลาด

8 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของความผิด
พลาด และ/หรือความล้มเหลวว่าเป็น
โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

อธิิบายว่่าต่่อไปนี้้�เราจะมาดููว่่าความผิิดพลาดและความล้้มเหลวส่่งผลกระทบกัับเราอย่่างไรบ้้าง
ในหน้้ากระดาษขนาด A5 (แบ่่งครึ่่�งกระดาษ A4) ขอให้้ผู้้�เรีียนเขีียนเกี่่�ยวกัับความล้้มเหลวที่่�พวกเขาเคยประสบหรืือความผิิด
พลาดที่่�พวกเขาทำำ�ในเดืือนนี้้� และพวกเขารู้้�สึึกอย่่างไรกัับความผิิดพลาดนั้้�น
ให้้เวลาเขีียน 2 นาทีี
บอกผู้้�เรีียนว่่าเราจะมาเล่่นเกมกัันเล็็กน้้อย ขอให้้ผู้้�เรีียนพยายามตั้้�งกระดาษบนสัันกระดาษให้้ได้้ในขณะที่่�ผู้้�เรีียนเป่่าไปที่่�
กระดาษนั้้�น ในแต่่ละครั้้�งที่่�ผู้้�เรีียนทำำ�พลาด (ทำำ�กระดาษล้้ม) ผู้้�เรีียนจะสามารถพัับกระดาษหนึ่่�งครั้้�ง ทำำ�ซ้ำำ��จนกว่่าจะประสบความ
สำำ�เร็็จ
เคล็็ดลัับ: ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่จะทำำ�สำำ�เร็็จได้้หลัังจากพัับกระดาษ 2-4 ครั้้�ง
ถามคำำ�ถามกัับผู้้�เรีียน 2-3 คนด้้วยคำำ�ถามดัังต่่อไปนี้้�
• ผู้เรียนต้องพยายามกี่ครั้งถึงจะสามารถวางกระดาษได้ส�ำเร็จ
• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ล้มเหลวในแต่ละครั้ง เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับสถานการณ์ที่เคยพบมาตามที่ผู้เรียนเขียนลงไป
ในกระดาษหรืือไม่่ เพราะอะไร
• ผู้เรียนคิดว่าเกมนี้พยายามสอนอะไรกับเรา
• ผู้เรียนคิดว่ารอยพับกระดาษแต่ละอันสื่อความหมายว่าอะไร ผู้เรียนคิดว่าการเป่ากระดาษเป็นตัวแทนของอะไร
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: ต้้องใช้้ความพยายาม 2-3 ครั้้�งถึึงจะประสบความสำำ�เร็็จ แต่่ละครั้้�งที่่�เราล้้มเหลว เรารู้้�สึึกไม่่ดีีเพราะว่่าเรา
ต้้องการที่่�จะเอาชนะ และ/หรืือเรารู้้�สึึกโอเคเพราะว่่ามัันเป็็นเกมแก้้ปััญหาที่่�สนุุกดีี เกมนี้้�พยายามจะสอนให้้เราพยายามซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��
อีีก และให้้ลุุกขึ้้�นมาให้้ได้้ถ้้าเราล้้มลง การพัับกระดาษเป็็นตััวแทนของความพยายามแต่่ละครั้้�ง และการเป่่ากระดาษเป็็นตััวแทน
ของความล้้มเหลวหรืืออุุปสรรค

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
เกิดอะไรขึน้ เมือ่ เราทำ�พลาด
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

อธิิบายว่่าการพัับกระดาษนั้้�นเป็็นตััวแทนของการทำำ�งานในสมองที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเราล้้มเหลวหรืือเมื่่�อเกิิดความผิิดพลาดขึ้้�น เมื่่�อไหร่่
ที่่�เราทำำ�พลาดหรืือล้้มเหลว ถึึงเราจะรู้้�สึึกไม่่ดีี แต่่สมองของเราจะได้้เรีียนรู้้�อย่่างมากจากประสบการณ์์นั้้�น
อธิิบายว่่าในบางครั้้�ง ความล้้มเหลวอาจเกิิดมาจากสถานการณ์์แวดล้้อมที่่�อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของเรา ในกรณีีเหล่่านั้้�น อย่่า
โทษตััวเองหรืือรู้้�สึึกว่่าเราเป็็นสาเหตุุของความล้้มเหลวนั้้�น แต่่เราอาจจะต้้องการการสนัับสนุุนเพื่่�อช่่วยเปลี่่�ยนแปลงสถานการณ์์
ซึ่่�งอาจยิ่่�งใหญ่่เกิินกว่่าทัักษะหรืือความรู้้�ที่่�เรามีี ยกตััวอย่่างเช่่น ในสัังคมที่่�ต่่อต้้านการส่่งเด็็กผู้้�หญิิงเข้้าโรงเรีียน เด็็กผู้้�หญิิงที่่�รัักใน
การเรีียนรู้้�และชอบไปโรงเรีียนจะต้้องการความช่่วยเหลืือจากผู้้�ปกครองของเธอหรืือจากครอบครััวเพื่่�อให้้เธอมีีความมั่่�นใจว่่าเธอ
สามารถไปโรงเรีียนได้้ ถึึงแม้้ว่่าสัังคมส่่วนใหญ่่จะเป็็นอุุปสรรคก็็ตาม
บอกผู้้�เรีียนว่่าในบทเรีียนต่่อไป เราจะแลกเปลี่่�ยนกัันเรื่่�องเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือนี้้�ให้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น
หมายเหตุุ: ต้้องมีีการอธิิบายดัังกล่่าวเพราะว่่าเราไม่่ต้้องการให้้เด็็กๆ โทษตััวเองเมื่่�อเกิิดความผิิดพลาด หรืือรู้้�สึึกว่่าพวกเขาเป็็น
สาเหตุุของความล้้มเหลวเหล่่านั้้�น
อธิิบายว่่าถึึงแม้้เราจะพบกัับอุุปสรรคมากมายกว่่าเดิิม เช่่นการที่่�เราเป่่าลมจนกระดาษล้้มลงไป เรายัังสามารถเรีียนรู้้�ได้้ใหม่่ ลุุกขึ้้น�
มาใหม่่อีกี ครั้้ง� จนกว่่าเราจะพบว่่าไม่่มีอุี ปุ สรรคใดจะทำำ�ให้้เราล้้มลงได้้อีกี ต่่อไป และเมื่่�อนั้้�นเราจะประสบความสำำ�เร็็จดัังเช่่นวาดลีีย์์
เพราะฉะนั้้�น ในครั้้ง� ต่่อไปที่่�เราล้้มเหลวหรืือทำำ�ผิดิ พลาด ให้้จำ�ำ ไว้้ว่า่ นั่่�นเป็็นเพีียงแค่่เกมแก้้ปัญ
ั หาที่่�ต้้องหาทางแก้้ เพื่่�อช่่วยให้้เรา
เรีียนรู้้�และเติิบโต
บอกผู้้�เรีียนว่่าให้้เก็็บกระดาษแผ่่นนี้้�ไว้้เพื่่�อเป็็นเครื่่�องเตืือนใจจากบทเรีียนนี้้� หากเป็็นไปได้้ พวกเขาอาจแปะกระดาษแผ่่นนี้้�ไว้้บน
ฝาผนัังห้้องของตััวเอง ในสมุุดบัันทึึก “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” หรืือที่่�ที่่�เห็็นได้้ชััดในบ้้าน

แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

2 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
เล่าเรือ่ งราวของ ศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒคิ ณ
ุ อดีตเศรษฐีพนั ล้านเจ้าของคอนโดผูล้ ม้ ละลาย หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำ�สัปดาห์
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
ในปีีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบวิิกฤตเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ที่่�เรีียกว่่าวิิกฤติิต้้มยำำ�กุ้้�ง ซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ต่่อศิิริิวััฒน์์ วรเวทวุุฒิิคุุณ อย่่างใหญ่่หลวง จากเศรษฐีีพัันล้้านเจ้้าของคอนโดมิิเนีียมกลายเป็็น
บุุคคลล้้มละลายพร้้อมกัับคดีีความมากมายและหนี้้�สิินนัับล้้านบาท
แต่่ศิิริิวััฒน์์ไม่่ยอมแพ้้ เขาเริ่่�มต้้นขายแซนด์์วิิชข้้างถนนเพื่่�อหาเงิินมาจุุนเจืือครอบครััวและพนัักงานของ
เขา18 ช่่วงนั้้�นเขาโดนขัับไล่่ให้้ออกจากถนนที่่�เขาไปขายหลายครั้้�ง วัันหนึ่่�ง เมื่่�อเขาไปขายที่่�ตลาดแห่่ง
หนึ่่�ง มีีคนตะโกนขึ้้�นมาว่่า “มาๆ ดููเศรษฐีีเดิินขายแซนด์์วิิช” นั่่�นทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกน้้อยเนื้้�อต่ำำ��ใจ
ถึึงแม้้ว่่าศิิริิวััฒน์์จะรู้้�สึึกท้้อ เขายัังไม่่ยอมหยุุดเดิิน เขาทำำ�งานอย่่างหนัักทุุกวััน และตั้้�งใจว่่าเขาจะใช้้
วััตถุุดิิบที่่�ดีีที่่�สุุดเพื่่�อให้้ลููกค้้ากลัับมาอุุดหนุุนซ้ำำ��
ท้้ายที่่�สุุด เขาสามารถชดใช้้หนี้้�ที่่�มีีได้้ทั้้�งหมด จนสามารถก่่อตั้้�งบริิษััทใหม่่เพื่่�อขายอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
เพื่่�อสุุขภาพ ความเข้้มแข็็งและความมุ่่�งมั่่�นของศิิริิวััฒน์์ช่่วยให้้เขากลัับมายืืนหยััดได้้อีีกครั้้�ง19

“ถ้าวันนึงใครก็ตามต้องตกต่�ำ คุณก็กลับขึน้ มาได้ ทำ�วันนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ อดีตนัน้ เรา
20
แก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถเปลีย่ นแปลงอนาคตของเราได้ ทัง้ หมดอยูท่ ต่ี วั เรา”

tinyurl.com/yxg32x3o
	www.posttoday.com/politic/report/477270
20
www.youtube.com/watch?v=FTMQ7BuUfog

18

19

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 บทเรียนที่ 7
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุจุดแข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำ�จุดแข็งนั้นมาใช้เพื่อมุ่งสู่
ความฝันและเป้าหมายของตน
กิจกรรมที่ 1 - 25 นาที
เพื่อสำ�รวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และทำ�งานร่วมกันเพื่อให้เห็น
คุณค่าของจุดแข็งของแต่ละคน
กิจกรรมที่ 2 - 15 นาที
เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง ผ่านการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำ�ได้จริง
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – OZEEOOS

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมฉันคือใคร:
จุดแข็งของฉัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้วและเกริน่ นำ�กิจกรรม - 3 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนสามารถจดจำำ�เรื่่�องของวาดลีีย์์ การสำำ�รวจว่่าความเข้้มแข็็ง
ช่่วยให้้พวกเขาเอาชนะอุุปสรรคได้้อย่่างไร และความล้้มเหลวหรืือความผิิดพลาดจะเป็็นประสบการณ์์ที่่�ช่่วยให้้พวกเขาเรีียนรู้้�และ
เติิบโต
อธิิบายว่่าทีีนี้้�เราจะนึึกถึึงจุุดแข็็งของตนเองบ้้าง ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�จุุดแข็็งของวาดลีีย์์ได้้หรืือไม่่ แล้้วอธิิบายว่่าวัันนี้้�เราจะมานึึกถึึงจุุด
แข็็งของตััวเราเอง
ขัน้ ตอนที่ 2 รูจ้ กั จุดแข็งของตนและการแบ่งปันความเข้มแข็ง - 25 นาที

30 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อสำ�รวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และ
ทำ�งานร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของจุดแข็ง
ของแต่ละคน

แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เธอคิดว่าการคิดถึงจุดแข็งของตัวเราเองมีความส�ำคัญเพราะอะไร
ขอให้้ผู้้�เรีียนคิิดถึึงเหตุุการณ์์หรืือสิ่่�งที่่�พวกเขาภาคภููมิิใจ
ตััวอย่่างเช่่น การทำำ�คะแนนสอบได้้ดีี การซ่่อมจัักรยาน เรื่่�องราวที่่�พวกเขาเขีียน การช่่วยเหลืือที่่�บ้้าน การรีีไซเคิิล การยืืนหยััดเพื่่�อ
สิ่่�งที่่�พวกเขาเชื่่�อมั่่�น หรืือการพยายามซ้ำำ�อี
� ีกครั้้�งหลัังรู้้�สึึกว่่าล้้มเหลวกัับบางสิ่่�งบางอย่่าง
เคล็็ดลัับ: คุุณใช้้คำำ�ว่่า "ข้้อดีี” หรืือ “จุุดเด่่น” แทนคำำ�ว่่า “จุุดแข็็ง” ได้้หากจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจได้้ดีีขึ้้�น
อธิิบายว่่าที่่�พวกเขาทำำ�สิ่่�งดีีๆ ได้้อาจเป็็นเพราะจุุดแข็็งของพวกเขา จุุดแข็็งภายในตััวเราเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้เราเอาชนะอุุปสรรคใด
ก็็ตามที่่�เราอาจต้้องเผชิิญขณะทำำ�ตามความฝัันของเรา
ย้ำำ��เตืือนพวกเขาว่่าจุุดแข็็งคืืองานและการกระทำำ�ที่่�เราสามารถทำำ�ได้้ดีี จุุดแข็็งอาจเกี่่�ยวกัับความรู้้� ทัักษะ พรสวรรค์์ที่่�คนเราใช้้
ทำำ�งานให้้เสร็็จสมบููรณ์์ สร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น และทำำ�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
แจกใบงานจุุดแข็็ง หรืือขอให้้ผู้้�เรีียนเปิิดสมุุดบัันทึึกหน้้าใหม่่ แล้้วอธิิบายว่่าคุุณจะอ่่านรายการคำำ�ศััพท์์ในใบงานให้้ฟััง
ขอให้้ผู้้�เรีียนเลืือกแล้้วเขีียนคุุณสมบััติิหรืือคุุณลัักษณะอย่่างน้้อย 5 อย่่างที่่�อธิิบายพวกเขาได้้ดีีที่่�สุุด ผู้้�เรีียนจะเลืือกจากรายการคำำ�
ศััพท์์หรืือเขีียนขึ้้�นเองก็็ได้้ หากไม่่ได้้ใช้้ใบงาน ตอนนี้้�คุุณอ่่านรายการคำำ�ศััพท์์เพื่่�อยกตััวอย่่างจุุดแข็็งให้้ผู้้�เรีียนฟัังได้้เลย

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมฉันคือใคร:
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

เคล็็ดลัับ: บอกผู้้�เรีียนว่่าจุุดแข็็ง/คุุณสมบััติิต่่างๆ ควรชััดเจนและเจาะจง
- ร่่วมทำำ�ใบงานและเขีียนจุุดแข็็งของคุุณบนกระดานเพื่่�อมีีส่่วนร่่วมกัับชั้้�นเรีียนและจููงใจผู้้�เรีียน
- ผู้้�เรีียนอาจพบว่่าการบอกจุุดแข็็งเป็็นเรื่่�องยาก จะง่่ายกว่่าถ้้าให้้นึึกถึึงสถานการณ์์ต่่างๆ และความชอบและไม่่ชอบ แต่่การบอก
จุุดแข็็งต้้องใช้้กระบวนการคิิดที่่�ลึึกซึ้้�งกว่่านั้้�น ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่านี่่�เป็็นใบงานส่่วนตััวและไม่่มีีคำำ�ตอบที่่�ผิิด ช่่วยพวกเขาคิิดโดยเขีียน
ตััวอย่่างระหว่่างกิิจกรรม เช่่น
คิิดถึึงสิ่่�งที่่�เราชอบทำำ�และสิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้ดีี เราทำำ�สิ่่�งนั้้�นหรืือทำำ�งานนั้้�นเก่่งได้้อย่่างไร ตััวอย่่างเช่่น
• ถ้าเราดูแลสัตว์เลี้ยงเก่ง จุดแข็งของเราอาจเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์ต่างๆ และส�ำนึกแห่งความรับผิดชอบ
• หากเราเรียนได้ดี จุดแข็งของเราอาจเป็นการฟังและการมีสมาธิที่ดี
• ถ้าเรารักการใช้เวลากับเพื่อนๆ และมีชุมชนรอบข้างที่เข้มแข็ง จุดแข็งของเราอาจเป็นการเป็นนักสื่อสารที่ดีและเป็นมิตร
ให้้เวลาผู้้�เรีียนเลืือกและเขีียนจุุดแข็็งของตน 5 นาทีี เดิินรอบห้้องและช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนที่่�อาจพบว่่ากิิจกรรมนี้้�ยากสำำ�หรัับเขา
เคล็็ดลัับ: ในบางกรณีี ผู้้�เรีียนอาจเขีียนจุุดแข็็ง “เชิิงลบ” เช่่น ฉัันขโมยเก่่ง เพราะฉัันวิ่่�งเร็็วและเก็็บความลัับเก่่ง ในกรณีีดัังกล่่าว
โปรดขอให้้ผู้้�เรีียนเน้้นจุุดแข็็งในทางที่่�ดีีและสร้้างความสุุขความสบายใจแก่่ตนเองและคนรอบข้้าง แทนที่่�จะเชื่่�อมโยงการวิ่่�งเร็็วกัับ
การขโมย ให้้ช่่วยผู้้�เรีียนระบุุคุุณสมบััติิเชิิงบวกที่่�ทำำ�ให้้พวกเขาวิ่่�งเร็็ว ความเร็็วอาจแสดงให้้เห็็นว่่าพวกเขามุ่่�งมั่่�นหรืือขยัันฝึึกฝน
ขอให้้ผู้้�เรีียนจัับคู่่�กััน ให้้พวกเขาบอกเล่่าจุุดแข็็งของตนเอง และให้้ฟัังในขณะที่่�เพื่่�อนบอกเล่่าจุุดแข็็งของเพื่่�อนด้้วย ผู้้�เล่่าอาจ
อธิิบายหรืือยกตััวอย่่างว่่าพวกเขามองเห็็นจุุดแข็็งเหล่่านี้้�ในตััวเองได้้อย่่างไร หากพวกเขาอยากทำำ�เช่่นนั้้�น ผู้้�ฟัังสามารถเสนอจุุด
แข็็งเพิ่่�มเติิม ตามที่่�เห็็นในตััวคนๆ นั้้�น เพราะบางครั้้�งเพื่่�อนอาจมองเห็็นจุุดแข็็งในตััวเราที่่�เราเองยัังนึึกไม่่ถึึง
ให้้เวลาผู้้�เรีียนพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกััน 5 นาทีี
เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีเวลาเหลืือ (5 นาทีี) คุุณอาจให้้ผู้้�เรีียนจัับคู่่�เพื่่�อพููดคุุยเรื่่�องจุุดแข็็งอีีกครั้้ง� กัับเพื่่�อนคนอื่่�น ด้้วยวิิธีนี้้ี � ผู้้�เรีียนจะสามารถมอง
เห็็นจุุดแข็็งของตนที่่�สะท้้อนจากมุุมมองของเพื่่�อนหลายๆ มุุม หรืือหากผู้้�เรีียนอยากพููดคุุยถึึงจุุดอ่่อนของตนก็็ทำ�ำ แบบนี้้�ได้้เช่่นกััน

แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรมฉันคือใคร:
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขออาสาสมััคร 2-3 คู่่�ให้้ออกมาบอกจุุดแข็็งของคู่่�ของตนกัับเพื่่�อนๆ ผู้้�เรีียนแต่่ละคนควรอ่่านจุุดแข็็งของเพื่่�อนเสีียงดัังๆ
ชื่่�นชมผู้้�เรีียนที่่�รู้้�และบอกจุุดแข็็งของตนเองและเพื่่�อนได้้ พููดถึึงจุุดแข็็งบางส่่วนที่่�ผู้้�เรีียนได้้พููดออกมาแล้้ว และกล่่าวว่่าคุุณตื่่�นเต้้น
และภููมิิใจที่่�ในชั้้�นเรีียนนี้้�มีีคนที่่�เข้้มแข็็งมากมาย
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบสััก 2-3 คน
• คิดว่าท�ำไมการนึกถึงจุดแข็งของเราจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคความท้าทายต่างๆ ในขณะที่เราก�ำลังพยายามพิชิตฝันของ
เราได้้อย่่างไร
พููดคุุยว่่าเมื่่�อเรารู้้�จัักจุุดแข็็งของเรา เราจะรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากได้้ดีีขึ้้�นเมื่่�อเรามั่่�นใจในความสามารถของตััวเองมาก
ขึ้้�น แม้้สิ่่�งนี้้�อาจต้้องใช้้เวลา แต่่พวกเราก็็ยัังมั่่�นคงและมองโลกในแง่่บวกได้้ ตััวอย่่างเช่่น จุุดแข็็งข้้อหนึ่่�งของวาดลีีย์์คืือความไม่่
ย่่อท้้อ เพราะเธอยัังกลัับไปโรงเรีียนอยู่่�เสมอ แม้้ครููจะขอให้้เธอออกจากโรงเรีียนก็็ตาม นอกจากนี้้�เธอยัังขยัันและมีีวิินััย จุุดแข็็ง
เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เธอยัังไปโรงเรีียนต่่อ พร้้อมกัับช่่วยแม่่ทำ�ำ งานจิิปาถะอื่่�นๆ เมื่่�อพวกเขาสููญเสีียบ้้านในเหตุุแผ่่นดิินไหว
ปิิดท้้ายโดยเน้้นว่่าการรู้้�จัักจุุดแข็็งของตััวเองเป็็นขั้้�นตอนหนึ่่�งเท่่านั้้�น เราเรีียนรู้้� สำำ�รวจ และสร้้างจุุดแข็็งใหม่่ๆ ขึ้้�นมาเมื่่�อเราเติิบโต
ขึ้้�น การนึึกถึึงและย้ำำ��เตืือนตััวเองอยู่่�เสมอถึึงจุุดแข็็งที่่�เรามีีจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
เน้้นความสำำ�คััญของการทำำ�ความเข้้าใจว่่าขั้้�นตอนการรู้้�จัักตนเองอาจจะยากลำำ�บาก และอาจมีีอุุปสรรคมากมายระหว่่างการเดิิน
ทางเพื่่�อทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง อย่่างไรก็็ตาม กุุญแจสำำ�คััญคืือการจดจ่่อกัับความเข้้มแข็็งภายในตััว อย่่าย่่อท้้อ และขอความช่่วยเหลืือ
หรืือการสนัับสนุุนจากครอบครััวหรืือเพื่่�อน เมื่่�อจำำ�เป็็น

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน

15 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง
ผ่านการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำ�ได้จริง

ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

อธิบายว่าตอนนีเ้ มือ่ เรารูจ้ ดุ แข็งของเราแล้ว เราจะลองนึกถึงเป้าหมายทีต่ อ้ งทำ�ให้ได้เพือ่ ให้ความฝันทีเ่ ราได้เขียนในบทเรียนก่อนหน้า
นี้ ให้เป็นจริง
ถามคำ�ถามต่อไปนีแ้ ละให้ผเู้ รียนตอบสองสามคน
• พวกเราจำ�ความฝันของตัวเองทีเ่ ขียนไว้บนเครือ่ งบินกระดาษได้ไหม มีอะไรบ้าง
• จำ�ความแตกต่างระหว่างความฝันกับเป้าหมายได้ไหม ความแตกต่างนัน้ คืออะไร
เคล็ดลับ: เน้นย้�ำ กับผูเ้ รียนว่าคือสิง่ ทีเ่ ราต้องลงมือทำ�เพือ่ ใช้เป็นขัน้ บันไดไปให้ถงึ ฝัน คุณอาจจะวาดเป็นรูปก้อนเมฆและบันไดจาก
บทเรียนที่ 3 กิจกรรมที่ 3 ก็ได้
แจกใบงาน “เป้าหมาย” ให้ผเู้ รียนแต่ละคนคนละหนึง่ แผ่น หรือขอให้พวกเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่ และชีแ้ จงขัน้ ตอนต่อไปนี้
• ทีด่ า้ นบนหัวกระดาษ เขียนความฝันทีเ่ ราหวังจะตัง้ ใจทำ�
• วาดบันไดไว้ใต้ความฝัน บันไดควรมีอย่างน้อย 3 ขัน้
• เขียนขัน้ ตอน/เป้าหมาย ทีเ่ ป็นรูปธรรมหนึง่ ขัน้ ตอนลงบนบันไดแต่ละขัน้ เป้าหมายเหล่านีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราจะตัง้ ใจทำ�เพือ่ ก้าวไปให้ถงึ
ความฝันนัน้
ถึงตรงนี้ คุณอาจเล่าตัวอย่างความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองทีค่ ณ
ุ ทำ�ในอดีต หรือเป้าหมายในปัจจุบนั สำ�หรับความฝันของคุณใน
ตอนนีก้ ไ็ ด้
เน้นว่าความฝันนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญ ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ไม่ยอ่ ท้อ และมุง่ มัน่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะต้องมี เราต้องเตรียมพร้อมเผชิญ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างทางทีพ่ ยายามทำ�ให้บรรลุตามเป้าหมาย เน้นว่าการหาโอกาสเรียนรูเ้ ป็นหนึง่ ในเป้าหมายใหญ่ทส่ี ดุ ทีเ่ ราจะ
ใช้เป็นขัน้ บันไดเพือ่ ไปให้ถงึ ฝันได้ โอกาสในการเรียนรูน้ อ้ี าจมาจากการเรียนในโรงเรียน โครงการด้านวิชาชีพ คอร์สทีจ่ ดั โดยองค์กรใน
ท้องถิน่ หรือเพียงแค่จากความสงสัยก็ได้
เตือนพวกเขาว่ายิง่ เป้าหมายเจาะจงเท่าไรยิง่ ดี อธิบายว่าเป้าหมายทีเ่ จาะจงควรมีการลงมือปฏิบตั ทิ พ่ี วกเขาทำ�ได้ ประสบการณ์ทพ่ี วก
เขาควรมี หรือจำ�กัดเวลาทีจ่ ะทำ�ให้ส�ำ เร็จ ตัวอย่างเช่น ถ้าผูเ้ รียนรูว้ า่ พวกเขาควร “ตัง้ ใจเรียน” ลองคิดว่าพวกเขาต้องตัง้ ใจเรียนวิชาใด
มากทีส่ ดุ ต้องได้เกรดเท่าไรเพือ่ ศึกษาต่อ หรือต้องเข้าเรียนในสถาบันแบบใดในก้าวต่อไปของเส้นทางการศึกษา
เคล็ดลับ: ถ้าผูเ้ รียนเขียนเป้าหมายทีเ่ จาะจง 3 อย่างออกมาได้ยาก
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บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

- ขอให้พวกเขานึกถึงทักษะ ความรู้ หรือทรัพยากรทีพ่ วกเขาจะต้องมีเพือ่ ทำ�ความฝันให้เป็นจริง พวกเขาจะจัดการหรือได้รบั สิง่ เหล่า
นีไ้ ด้อย่างไร
- จับคูผ่ เู้ รียนหรือจัดกลุม่ 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาช่วยกันนึกเป้าหมายทีเ่ จาะจง อธิบายว่าบางครัง้ ผูอ้ น่ื อาจช่วยทำ�เป้าหมายของเรา
ให้เป็นรูปเป็นร่างได้ เพราะเราสามารถเรียนรูจ้ ากแง่มมุ ทีแ่ ตกต่างทีพ่ วกเขาอาจนำ�พามาสูค่ วามฝันของเรา
ให้เวลาผูเ้ รียนเขียน 10 นาที ถ้าผูเ้ รียนทำ�กิจกรรมสำ�หรับความฝันนีเ้ สร็จแล้ว และยังมีเวลาเหลือภายใน 10 นาที ผูเ้ รียนจะทำ�แบบ
เดียวกันกับความฝันทีส่ องก็ได้
ขออาสาสมัคร 2-3 คนมาบอกเล่าความฝันและเป้าหมายทีพ่ วกเขามีเพือ่ ทำ�ความฝันเหล่านัน้ ให้เป็นจริง
เคล็ดลับ: เป็นไปได้วา่ ผูเ้ รียนอาจเสียกำ�ลังใจระหว่างทำ�กิจกรรมนี้ เมือ่ นึกถึงอุปสรรคและปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และขัดขวางไม่ให้พวก
เขาไปถึงเป้าหมายและความฝัน หากเป็นเช่นนัน้ คุณอาจลองขอให้ผเู้ รียนจินตนาการว่าพวกเขาอยูใ่ นสถานทีซ่ ง่ึ ปราศจากอุปสรรค
แล้วเป้าหมายจะเป็นอะไรจากนัน้ อภิปรายให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับอุปสรรคและเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้จดุ แข็งเพือ่ เอาชนะอุปสรรคที่
ได้พดู คุยไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้ และในคำ�ถามต่อไปนี้
บอกให้ผเู้ รียนนึกย้อนไปถึงจุดแข็งทีพ่ วกเขาเขียนไว้ ถามคำ�ถามต่อไปนีแ้ ละรับฟังคำ�ตอบ 2-3 คำ�ตอบ
• คิดว่าจุดแข็งของเราจะสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านีไ้ ด้หรือไม่ ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่วา่ จุดแข็งจะช่วยเราอย่างไร
คำ�ตอบทีอ่ าจได้รบั : ผูเ้ รียนอาจพูดถึงความมุง่ มัน่ ของพวกเขา นิสยั มองโลกในแง่ดี หรือความอดทน และวิธที ส่ี ง่ิ เหล่านีจ้ ะช่วยให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียน หรือการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ
ขอให้ผเู้ รียนดูเป้าหมายของตัวเองอีกครัง้ แล้ววงกลมหนึง่ ข้อทีพ่ วกเขาคิดว่าสามารถลงมือทำ�ได้ทนั ที อาจเป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาลงมือทำ�ได้
ทันทีเมือ่ ออกจากห้องเรียน เมือ่ กลับถึงบ้านคืนนี้ หรือภายในสัปดาห์น้ี
อธิบายว่าในบทเรียนหลังจากนี้ เราจะสำ�รวจว่าจะจัดการกับเป้าหมายนีม้ ากขึน้ ได้อย่างไร ทัง้ ด้วยตนเองและด้วยความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ น่ื
ขอบคุณผูเ้ รียนทีใ่ ห้ความร่วมมือและมีสว่ นร่วมตลอดทัง้ บทเรียน
เก็บใบงานเป้าหมายของผูเ้ รียนไว้ใช้ในบทเรียนคราวหลัง

ความตั้งใจ
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

2 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

ความตั้งใจ
แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – OZEEOOS
เล่าเรือ่ งราวของ OZEEOOS แร็ปเปอร์อายุ 18 ผูพ้ กิ ารทางสายตา หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บน
โปรเจคเตอร์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

OZEEOOS
อู๊ด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า OZEEOOS คือแร็ปเปอร์อายุ 18 ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำ�เนิด
เขารักการแร็ปมาตั้งแต่อายุ 9 ปี และเริ่มต้นแต่งเพลงในหัวตัวเองตั้งแต่เมื่ออายุ 10 ปี
เมื่ออู๊ดร้องเพลงให้กับครูและเพื่อนๆ ฟัง พวกเขาบอกว่าอู๊ดบ้าที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีทั้งๆ ที่อู๊ด
พิการทางสายตา เขาอยากหักล้างคำ�สบประมาทเหล่านั้น และอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง
อู๊ดเริ่มมุ่งไปสู่เป้าหมายของตนเองคือการเป็นที่รู้จัก และด้วยการทำ�งานหนักจนได้เป็นประธาน
นักเรียน
อู๊ดเข้าร่วมแข่งขันรายการ The Rapper ซีซั่นแรก ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์สำ�หรับนักร้องเพลงแร็ป
ตอนนั้นเขาอายุ 16 ปี21 เขาบรรลุเป้าหมายของตัวเองด้วยการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถ
ก้าวเดินออกมาจากกรอบที่คนอื่นขีดไว้ให้เขาได้

“ทำ�ไมสังคมต้องจัด position ให้กบั ผม ต้องบอกว่าผมเป็นแบบนี้ คนตาบอดเป็น
อย่างงี้ ได้รบั การสงสารแบบนี้ ผมเกิดมาเป็นตัวเองทีส่ ดุ การไม่คดิ ทีจ่ ะทำ�หรือไม่
22
กล้าทีจ่ ะทำ� ก็คอื การแพ้ตง้ั แต่ยงั ไม่ท�ำ ”

21
22

www.youtube.com/watch?v=PiljWQO-9eY
www.youtube.com/watch?v=ESqXy53Fwco

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

จุดแข็งและคุณสมบัตขิ องฉัน
ชือ่
________________________

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

จุดแข็งคือคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลและสิง่ ทีฉ่ นั มีความถนัด จุดแข็งด้านล่างนี้จะช่วยให้ฉนั เอาชนะอุปสรรคทุกชนิด และช่วยให้ฉนั บรรลุความฝันและเป้าหมายของตัวเอง
ความคิดสร้างสรรค์
การคิดนอกกรอบ
การคิดเชิงวิเคราะห์
ความช่างสังเกต
ความมัน่ ใจในตัวเอง
ความกล้าตัดสินใจ
การเห็นคุณค่าในตัวเอง
การเห็นคุณค่าในผูอ้ น่ื
การเชือ่ มโยง
การค้นคว้า
ความช่างสงสัย

การฟัง
ใจกว้าง
การวางแผน
การทำ�งานเป็นทีม
ความเอาใจใส่
อารมณ์ขนั
ความจริงใจ
ความมุง่ มัน่
ความขยัน
ความรับผิดชอบ
ชอบช่วยเหลือ

ไม่หมดกำ�ลังใจง่ายๆ
รูจ้ กั อารมณ์ของตัวเอง
ยืดหยุน่
เป็นมิตร
เป็นนักปฏิบตั ิ
ระมัดระวัง
ความเป็นผูน้ �ำ
...และอืน่ ๆ อีกเยอะเลย!

จากคุณสมบัตเิ หล่านี้ อะไรคือจุดแข็งของเธอ เลอื กคุณสมบัติ 5 ข้อจากในรายการนี้ทเ่ี ป็นจุดแข็ง หรอื จะคิดจุดแข็งขนึ้ มาเองก็ได้
1)

__________________________________________________________________

2)

__________________________________________________________________

3)

__________________________________________________________________

4)

__________________________________________________________________

5)

__________________________________________________________________
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

เป้าหมายของฉัน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

My dream
is: นคือ
ความฝั
นของฉั

ชือ่
________________________

Goal
3: 3:
เป้
าหมาย

Goal
2: 2:
เป้
าหมาย

Goal
1: 1:
เป้
าหมาย

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3:
บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4

เครือข่ายความช่วยเหลือของฉัน
n
n

เพือ่ ศึกษาเพิม่ เติมเรอ่ื งวิธที �ำ เป้าหมายให้ส�ำ เร็จ
เรียนรูค้ วามสำ�คัญของเครอื ข่ายความช่วยเหลอื และกลยุทธก์ ารสอ่ื สารทีม่ ปี ระสิทธภิ าพ

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

เรื่อง
มาเรียมาจากเซียร์ราลีโอน

บทเรียนที่ 2
45 นาที

4

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4: บทเรียนที่ 8
วัตถุประสงค์ เพื่อทำ�ความเข้าใจความสำ�คัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและ
หาว่ามีใครบ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้
กิจกรรมที่ 1 - 10 นาที
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำ�งานในเชิงบวกและร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่
ยิ่งใหญ่กว่า
กิจกรรมที่ 2 - 20 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจถึงความสำ�คัญของการให้และการรับความช่วยเหลือ
กิจกรรมที่ 3 - 10 นาที
เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือของตนเอง และทำ�ความ
เข้าใจว่าเครือข่ายความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – โรซี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
“เฮ้ย...เจ๋ง!”

12 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำ�งานในเชิงบวก
และร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนจดจำำ�ได้้ถึึงเรื่่�องที่่�เราคุุยกัันเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของ
ความผิิดพลาดและความล้้มเหลว และการสำำ�รวจหาจุุดแข็็งของตนเอง
แบ่่งกลุ่่�มผู้้�เรีียน กลุ่่�มละ 5-6 คน
อธิิบายว่่าในบทเรีียนนี้้� เราจะเล่่นเกมกัันก่่อน อธิิบายกติิกาดัังต่่อไปนี้้�
• ผู้น�ำกิจกรรมจะบอกโจทย์ให้ผู้เรียนแก้
• ผู้เรียนเริ่มกิจกรรมโดยพูดความคิดหรือค�ำตอบส�ำหรับโจทย์นั้นออกมาดังๆ
• จากนั้นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ โดยผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติม
• จากนั้นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ ผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติมเช่นกัน
• ย�้ำให้ผู้เรียนรู้ว่าไม่มีความคิดไหนแย่ และถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะท�ำให้ความคิดแตกยอดไปได้อีก
ตััวอย่่าง
	คำำ�ถาม: “เดี๋๋�ยวจะถึึงวัันหยุุดแล้้ว ไปไหนกัันดีี”
คนแรก: “ไปทะเลกัันเถอะ”
คนที่่�สอง: “เฮ้้ย...เจ๋๋ง! เตรีียมของสำำ�หรัับสร้้างปราสาททรายไปด้้วยนะ”
คนที่่�สาม: “เฮ้้ย...เจ๋๋ง! เราสร้้างอาณาจัักรทรายเลยก็็ได้้”
คนที่่�สี่่�: “เฮ้้ย...เจ๋๋ง! เราไปดููด้้วยดีีไหม ว่่ามีีสััตว์์อะไรอยู่่�ที่่�ทะเล” ฯลฯ
เคล็็ดลัับ: ลองฝึึกเล่่นเกมสัักรอบด้้วยคำำ�ถามตััวอย่่าง เพื่่�อตรววจสอบว่่าผู้้�เรีียนเข้้าใจหรืือไม่่ ถ้้าผู้้�เรีียนตอบไม่่ได้้ คุุณช่่วยตอบได้้
เล่่นเกม 1-2 รอบโดยคำำ�ถามต่่อไปนี้้� คำำ�ถามละ 2 นาทีี อย่่าลืืมให้้ผู้้�เรีียนคิิดคำำ�ตอบไวๆ!
• ผู้เรียนจะมีงานเลี้ยงอาหารกลางวันพรุ่งนี้ อยากให้งานเลี้ยงเป็นอย่างไร
• ผู้เรียนจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร
• ผู้เรียนจะมีประเทศของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
“เฮ้ย...เจ๋ง!”
(ต่อ)

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เรารู้สึกอย่างไรระหว่างเล่นเกม เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้
• เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราช่วยกันตอบ ตอบได้มากขึ้นไหม
• คิดว่าจะตอบได้มากเท่านั้นไหมถ้าเราตอบเองคนเดียว
• คิดว่าวันนี้เราเล่นเกมนี้เพราะอะไร
เคล็็ดลัับ: ผู้้�เรีียนอาจแสดงออกด้้วยว่่าพวกเขาเรีียนรู้้�ที่่�จะให้้กำำ�ลัังใจกัันและกััน หรืือเปิิดใจรัับความคิิดของคนอื่่�น ให้้คุุณค่่ากัับ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนโดยแสดงความเห็็นด้้วยกัับพวกเขา แต่่ใช้้ประเด็็นต่่อไปนี้้�เพื่่�อสรุุปการอภิิปราย
สรุุปการอภิิปรายโดยอธิิบายว่่าในชีีวิิตและเส้้นทางสู่่�ความฝัันของพวกเรา เราจะไปได้้ไกลขึ้้�นเมื่่�อเราร่่วมมืือกัันและสนัับสนุุนกััน
เครืือข่่ายความช่่วยเหลืือของเราจะช่่วยให้้เราไปไกลขึ้้�น เอาชนะอุุปสรรค เรีียนรู้้�จากความผิิดพลาด และพบเครื่่�องมืือและความรู้้�
ที่่�เราต้้องใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของเราได้้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ดูวดิ โี อและพูดคุยแลกเปลีย่ น

25 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อทำ�ความเข้าใจถึงความสำ�คัญของการให้
และการรับความช่วยเหลือ

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 เกริน่ นำ� - 13 นาที
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• ผู้เรียนเคยต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหรือไม่ ตอนนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไร จากใคร และเพราะอะไร
แนะนำำ�มาเรีียมา: บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจะได้้ดููเรื่่�องราวของมาเรีียมาจากประเทศเซีียร์์ราลีีโอน บอกข้้อมููลต่่อไปนี้้�
• มาเรียมามาจากประเทศที่ก�ำลังฟื้นตัวจากผลกระทบของสงครามและปัญหามากมาย เช่น โรคระบาดอีโบลา ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
ที่่�ผู้้�ป่่วยจะมีีไข้้สููงมากและอาจเสีียชีีวิิตในที่่�สุุด ในตอนนั้้�นผู้้�คนในประเทศก็็ต้้องมีีการกัักกัันตััวเองกัันหลายครั้้�ง เหมืือนกัับที่่�
ตอนนี้้�มีีการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19
• เธอเป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนหนังสือ
• นอกจากเรียนหนังสือแล้ว มาเรียมายังท�ำงานที่สถานีวิทยุด้วย
ถามผู้้�เรีียนว่่าพวกเขารู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับประเทศเซีียร์์ราลีีโอนบ้้าง และพวกเขาบอกได้้ไหมว่่าเซีียร์์ราลีีโอนอยู่่�ส่่วนไหนของแผนที่่�โลก
ถ้้าคุุณไม่่มีีแผนที่่� ให้้อธิิบายว่่าเซีียร์์ราลีีโอนเป็็นประเทศในแอฟริิกาตะวัันตก ถ้้าบิินจากประเทศไทยไปเซีียร์์ราลีีโอนต้้องใช้้เวลา
ประมาณ 18 ชั่่�วโมง
บอกให้้ผู้้�เรีียนสัังเกตความเหมืือนและความต่่างระหว่่างชีีวิิตของมาเรีียมาและชีีวิิตของผู้้�เรีียน และวิิธีที่่�ี มาเรีียมาและผู้้�คนรอบข้้าง
เธอสนัับสนุุนกัันและกััน
บอกผู้้�เรีียนว่่าพวกเขาจะได้้ถามคำำ�ถามและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นประเด็็นข้้างต้้นหลัังดููวิิดีีโอจบ
ดููวิดีิ ีโอเรื่่�องของมาเรีียมาจากประเทศเซีียร์์ราลีีโอน (12 นาทีี)
ประเด็็นหลััก: ความมุ่่�งมั่่�น ความสามารถในการแก้้ปััญหาเพื่่�อไปถึึงเป้้าหมาย ความสำำ�คััญของความช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นและการ
ยอมรัับความช่่วยเหลืือจากผู้้�คนรอบตััวเรา
ขัน้ ตอนที่ 2 พูดคุยแลกเปลีย่ นหลังดูวดิ โี อ - 12 นาที
ขอบคุุณทุุกคนที่่�ดููวิิดีีโอด้้วยความตั้้�งใจ
ตรวจสอบความรู้้�สึึก: ถามผู้้�เรีียนว่่ารู้้�สึึกอย่่างไร และขอให้้ผู้้�เรีียนอธิิบายสั้้�นๆ ถึึงสิ่่�งที่่�พวกเขาได้้ดููในวิิดีีโอ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบสำำ�หรัับแต่่ละคำำ�ถาม เขีียนคำำ�ตอบที่่�เป็็นใจความสำำ�คััญบนกระดาน
หรืือฟลิิปชาร์์ต ดัังนี้้�
• มาเรียมาท�ำอะไรที่สถานีวิทยุ มาเรียมาท�ำอะไรที่สถานีวิทยุ
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: มาเรีียมาเป็็นผู้้�จััดรายการวิิทยุุ เธอช่่วยแก้้ปััญหาให้้ผู้้�อื่่�นโดยให้้คำ�ำ แนะนำำ�และบอกพวกเขาว่่าไม่่ต้้องกลััว
• มาเรียมาพบอุปสรรคอะไรเป็นหลัก มีสิ่งที่คล้ายกันระหว่างอุปสรรคของมาเรียมากับชีวิตของเราเองหรือไม่
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: พ่่อของมาเรีียมาไม่่อยากให้้เธอทำำ�งานที่่�สถานีีวิิทยุุและออกไปกัับเพื่่�อนๆ ที่่�ทำำ�งานของเธอ เพราะคนใน
ชุุมชนวิิจารณ์์เธอในเรื่่�องนี้้� อาจเป็็นเพราะพ่่อคิิดว่่ามาเรีียมาจะเลิิกเคารพเขา
เคล็็ดลัับ: ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าเช่่นเดีียวกัับมาเรีียมา พวกเขาสามารถควบคุุมชีีวิิตของตััวเองได้้ โดยเชื่่�อมั่่�นในจุุดแข็็งของตนเองและ
มองหาความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นเมื่่�อจำำ�เป็็น
• มาเรียมาแก้ปัญหาอย่างไร ใครช่วยมาเรียมา และเธอได้รับความช่วยเหลือนั้นได้อย่างไร
คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: มาเรีียมานึึกถึึงกลยุุทธ์์ในการแก้้ปััญหาของเธอ มาเรีียมาคุุยกัับฮาว่่าซึ่่�งเป็็นแม่่คนที่่�สองและขอความช่่วย
เหลืือ เธอพาฮาว่่าไปดููการจััดรายการวิิทยุุ แล้้วฮาว่่าจึึงมาคุุยกัับพ่่อของเธอจนเขาตกลงให้้เธอจััดรายการวิิทยุุอีีกครั้้�ง
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�ช่่วยกัันตอบ อธิิบายว่่านอกจากจุุดแข็็งของเราแล้้ว การสนัับสนุุนจากคนรอบข้้างก็็ช่่วยให้้เราก้้าวต่่อไปได้้
หมายเหตุุ: ผู้้�เรีียนอาจอยากรู้้�เรื่่�องชีีวิิตของมาเรีียมาหลัังจากการถ่่ายทำำ�วิิดีีโอนี้้� ตััวอย่่างเช่่น มาเรีียมาได้้เรีียนต่่อหรืือไม่่ เธอได้้
ทำำ�ตามความฝัันหรืือไม่่ เธอกำำ�ลัังทำำ�อะไรอยู่่� คุุณเล่่าได้้ว่่าตอนนี้้� มาเรีียมากำำ�ลัังเรีียนสาขาวิิศวกรรมในมหาวิิทยาลััย เธอเป็็นคน
แรกในครอบครััวที่่�ได้้เข้้ามหาวิิทยาลััย ตอนนี้้�ครอบครััวสนัับสนุุนการศึึกษาของเธอแล้้ว

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ
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กิจกรรมที่ 3
ชุมชนและเครือข่าย
ความช่วยเหลือของฉัน

10 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือ
ของตนเอง และทำ�ความเข้าใจว่าเครือข่าย
ความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรค
ได้อย่างไร

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

เล่่าว่่ามีีหลายวิิธีีที่่�เราจะสามารถพััฒนาหรืือหาเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือของเราได้้ ซึ่่�งประกอบด้้วยคนที่่�เราบอกเล่่าเรื่่�องส่่วนตััวได้้
โดยรู้้�สึึกปลอดภััยและสบายใจ คนเหล่่านี้้�สามารถช่่วยเราเอาชนะอุุปสรรคได้้ไม่่ว่่าภายในหรืือภายนอก
ขอให้้ผู้้�เรีียนเปิิดหน้้าใหม่่ในสมุุดบัันทึึก หรืือให้้หยิิบกระดาษขึ้้�นมาหนึ่่�งแผ่่น และเขีียนรายชื่่�อสมาชิิกใน “ชุุมชนรอบข้้าง” ของ
พวกเขาให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ รายชื่่�อนี้้�อาจรวมถึึงสมาชิิกครอบครััว เพื่่�อน เพื่่�อนบ้้าน ครูู ผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�นำำ�ทางศาสนา
องค์์กรต่่างๆ และนอกเหนืือจากนี้้�ก็็ได้้ ย้ำำ��กัับพวกเขาว่่าบุุคคลเหล่่านี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียงจริิงๆ แต่่อาจเป็็นคนที่่�
พวกเขารู้้�สึึกใกล้้ชิิด แม้้ว่่าเขาจะอาศััยอยู่่�ไกลกัันก็็ตาม
ให้้เวลาเขีียน 2 นาทีี
เคล็็ดลัับ: ในบางวััฒนธรรมมีีบรรทััดฐานที่่�ทำำ�ให้้เด็็กผู้้�ชายไม่่อยากขอความช่่วยเหลืือ โปรดย้ำำ��ว่่าเราทุุกคนอาจต้้องการความช่่วย
เหลืือในบางช่่วงในชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคนรอบข้้างเรา การมองหาความช่่วยเหลืือไม่่ได้้หมายความว่่าเรา
อ่่อนแอหรืือพึ่่�งตััวเองได้้น้้อยลง การมองหาการสนัับสนุุนและรัับความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้จุุดยืืนของเราในการทำำ�ตามความ
ฝัันแข็็งแกร่่งขึ้้�น
- ถ้้าคุุณสัังเกตเห็็นผู้้�เรีียนมีีปััญหาติิดขััด หรืือมีีผู้้�เรีียนเล่่าว่่าตนไม่่มีีเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือเลย ให้้ดููแลใส่่ใจเป็็นรายบุุคคล ช่่วยให้้
ผู้้�เรีียนดัังกล่่าวรู้้�สึึกว่่าได้้รัับความช่่วยเหลืือ โดยช่่วยกัันกัับผู้้�เรีียนเพื่่�อระบุุผู้้�คนในเครืือข่่ายใกล้้ชิิดของเขาที่่�สามารถสนัับสนุุน
ความฝัันและเป้้าหมายของเขาได้้ รวมทั้้�งตััวคุุณเอง การสนัับสนุุนนี้้�จะมีีความสำำ�คััญในการรัับรองว่่าเมื่่�อจบบทเรีียนผู้้�เรีียนจะไม่่รู้้�
สึึกท้้อแท้้ถ้้าเพื่่�อนๆ มีีเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือขนาดใหญ่่ ในขณะที่่�เขารู้้�สึึกว่่าตนไม่่มีีเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือที่่�ใหญ่่เช่่นนั้้�น
- ถ้้ามีีเวลาและถ้้าทำำ�ได้้ คุุณอาจเปลี่่�ยนกิิจกรรมนี้้�เป็็นเกม คุุณอาจให้้เวลาผู้้�เรีียน 1 นาทีีเพื่่�อเขีียนชื่่�อออกมาให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะ
ทำำ�ได้้ และผู้้�เรีียนที่่�เขีียนชื่่�อได้้มากที่่�สุุดจะเป็็นผู้้�ชนะ จากนั้้�น ให้้เวลาผู้้�เรีียนอีีก 1 นาทีีเพื่่�อเขีียนชื่่�อเพิ่่�มอีีก โดยถามคำำ�ถามทดสอบ
เช่่น “ใครให้้คำำ�แนะนำำ�เราได้้ หรืือเราสบายใจที่่�สุุดที่่�จะบอกเล่่าความคิิดให้้ใครฟััง”
ขอให้้ผู้้�เรีียนวงกลมชื่่�อบุุคคลหรืือกลุ่่�มคนในชุุมชนที่่�คิิดว่่าสามารถช่่วยให้้พวกเขาทำำ�ตามความฝัันและ/หรืือเป้้าหมายได้้ในทางใด
ทางหนึ่่�ง
เคล็็ดลัับ: ยกตััวอย่่างจากประสบการณ์์ของคุุณเองเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนนึึกถึึงประสบการณ์์ของพวกเขา
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แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
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S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
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S11
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ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียน ให้้ผู้้�เรีียนตอบสััก 2-3 คนสำำ�หรัับแต่่ละคำำ�ถาม
• เธอวงกลมชื่อใครบ้าง
• คิดว่าคนเหล่านี้จะช่วยให้เธอถึงความฝัน และ/หรือ เป้าหมาย ได้อย่างไร
• การเขียนรายชื่อเหล่านี้และเลือกชื่อที่จะวงกลมเป็นเรื่องยากหรือง่าย
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดว่่าพวกเขาจะหาบุุคคลอื่่�นนอกเหนืือจากผู้้�คนที่่�อยู่่�แวดล้้อมที่่�สามารถช่่วยเหลืือพวกเขาได้้อย่่างไร อธิิบายว่่า
คนรอบตััวเราสามารถสร้้างเครืือข่่ายขยายไปอีีกได้้เช่่นกััน ตััวอย่่างเช่่น ครููอาจสามารถติิดต่่อกัับใครที่่�ทำำ�อาชีีพในฝัันของเธอก็็ได้้
ปิิดท้้ายโดยอธิิบายว่่าบางครั้้�งเราอาจหาคนสนัับสนุุนช่่วยเหลืือได้้ยาก แต่่ไม่่ได้้แปลว่่าจะเป็็นไปไม่่ได้้ บอกกัับผู้้�เรีียนว่่าเราจะ
เรีียนรู้้�วิธีิ ีการหาคนสนัับสนุุนช่่วยเหลืือในบทเรีียนต่่อไป

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 4
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

3 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

89

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – โรซี่ ฟิน อังอัง พอลลี่
เล่าเรื่องราวของ โรซี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “Choose Change” หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำ�สัปดาห์
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

โรซี่ ฟิน อังอัง พอลลี่
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 โรซี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่ ก่อตั้งเว็บไซต์ “Choose Change (เลือกการ
เปลี่ยนแปลง)” เว็บไซต์นี้ได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน พูดคุยกันถึงประเด็น
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมหรือแนวคิดทางการเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง
ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสี่คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เห็นว่าปัญหาสังคมหลายๆ ประเด็นนั้น ยังไม่ได้ถูกนำ�มาพูด
คุยกันเท่าที่ควร เช่น การมีส่วนร่วมกับปัญหาสังคมเพียงเพราะประเด็นนั้นเป็นกระแสไวรัลบนสื่อโซเชียล23
พวกเขาเชื่อว่าเราไม่ควรนิ่งนอนใจกับปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น และ “เยาวชนจะได้ยินเสียงของเยาวชนด้วย
กันเอง” พวกเขาจึงสร้างพื้นที่บนเว็บไซต์ที่เยาวชนสามารถแสดงความเห็นและเปิดประเด็นพูดคุยในเวลา
เพียงสามเดือน พวกเขามีผู้ติดตามจากทั่วโลก เช่น ภูฏาน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา24
การบริหารโครงการที่นำ�โดยเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาต้องบริหารองค์กร เผชิญกับปัญหามากมาย รวม
ถึงรับมือกับคำ�วิจารณ์ในเชิงลบต่างๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก้าวข้ามแต่ละอุปสรรคด้วยแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว เพื่อนๆ คุณครู ที่อ่านผลงานของเขา และแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขา...แม้พวกเขาจะเห็นต่าง
ก็ตาม
อีกองค์ประกอบที่ช่วยพวกเขาคือแรงสนับสนุนจากกันและกัน พวกเขาพูดว่า “เราสนับสนุน เห็นอกเห็นใจ
และเข้าใจกันและกัน” เครือข่ายความช่วยเหลือเหล่านี้ช่วยผลักดันให้พวกเขาสามารถลงมือทำ�ตามความฝัน
ของพวกเขาต่อ นั่นคือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสังคมในหมู่เยาวชน การส่งเสริมให้ผู้คนลงมือ
และไม่เพิกเฉยต่อการ “เลือกการเปลี่ยนแปลง25”

Photo Credit: CNA

“‘พลังของเยาวชน’ เป็นพลังทีม่ ศี กั ยภาพสูง หากเกิดการรวมตัวอย่าง
เข้มแข็งและสามัคคี เรารูส้ กึ ขอบคุณ แรงสนับสนุนต่างๆ ทีช่ ว่ ยผลัก
ดันให้เราก้าวไปได้ไกลขึน้ และสร้างจุดยืนทีแ่ ข็งแกร่ง”
thisrupt.co/society/young-rich-and-ignorant/
www.instagram.com/choosechange.co/
25
www.choosechange.co/
23

24

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4: บทเรียนที่ 9
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผนการ
ลงมือทำ�อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

กิจกรรมที่ 1 - 20 นาที
เพื่อทำ�ความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอรับการสนับสนุนใน
สถานการณ์ที่ท้าทาย
กิจกรรมที่ 2 - 20 นาที
เพื่อสร้างแผนการลงมือทำ�ที่จับต้องได้และทำ�ได้จริงสำ�หรับใช้เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายของตนเอง
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
ขอความช่วยเหลือ

20 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อทำ�ความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนในสถานการณ์ที่ท้าทาย

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและอภิปรายกลยุทธก์ ารสอ่ื สาร - 10 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนจดจำำ�เรื่่�องราวของมาเรีียมาและความสำำ�คััญของเครืือข่่าย
ความช่่วยเหลืือที่่�สามารถช่่วยให้้พวกเขาประสบความสำำ�เร็็จตามความฝัันได้้
ขออาสาสมััคร 2 คนให้้ลุุกขึ้้�นเล่่าว่่าเรื่่�องราวของมาเรีียมาเกี่่�ยวกัับอะไร ถามคำำ�ถามทดสอบกัับทั้้�งชั้้�นเรีียน เช่่น มาเรีียมาทำำ�อะไร
มาเรีียมาพบอุุปสรรคอะไร ใครช่่วยเหลืือมาเรีียมาให้้กลัับไปทำำ�งานในสถานีีวิิทยุุที่่�เป็็นความฝัันของเธอได้้ เธอได้้รัับความช่่วย
เหลืือนี้้�ได้้อย่่างไร ความฝัันของมาเรีียมาคืืออะไร
ย้ำำ��กัั บ ผู้้�เรีี ย นว่่ า มาเรีี ย มาพบทางแก้้ ปัั ญ หาในที่่�สุุ ด เพราะเธอกล้้ า พูู ด ถึึ ง สิ่่�งที่่�เธอเชื่่�อว่่ า ดีี ที่่�สุุ ด และเพราะความพยายาม
ประนีีประนอมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าทุุกคนจะสบายใจกัับทางแก้้ปััญหา นอกจากนี้้� มาเรีียมายัังสื่่�อสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลด้้วย
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่าการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้เราได้้ความช่่วยเหลืือตามต้้องการ การสื่่�อสารช่่วยให้้ผู้้�
อื่่�นเข้้าใจได้้ดีขึ้้ี �นว่่าพวกเขาจะช่่วยเราได้้อย่่างไร เราใช้้การสื่่�อสารเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือจากคนที่่�เรารู้้�จัักหรืือแม้้แต่่คนแปลกหน้้า
ก็็ได้้ หลายๆ คนอยากช่่วยเหลืือคนอื่่�นเมื่่�อมีีโอกาส หรืือเห็็นว่่าพวกเขาทำำ�สิ่่�งดีีๆ ได้้
อธิิบายว่่าวิิธีีการสื่่�อสารสำำ�คััญพอๆ กัับสารที่่�ต้้องการสื่่�อ
บทบาทสมมติิช่่วงสั้้�นๆ ให้้ผู้้�เรีียนจิินตนาการว่่าพวกเขาอยู่่�บ้้าน พ่่อแม่่หรืือผู้้�ปกครองขอให้้พวกเขาช่่วยซัักผ้้า ขอให้้เล่่นละคร
ตามวิิธีีต่่อไปนี้้�
• วิธีที่ 1 ตะโกนสั่ง: “ซักผ้าเดี๋ยวนี้นะ อย่ามัวแต่นั่งเอ้อระเหย ท�ำตามที่พ่อ/แม่สั่ง”
• วิธีที่ 2 พูดอย่างใจเย็น: “ช่วยพ่อ/แม่ซักผ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ ถ้าลูกไม่ซัก พรุ่งนี้เราอาจไม่มีเสื้อผ้าสะอาดใส่ก็ได้นะ และลูกจะ
ตััวเหม็็นมากเลย”
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบสััก 2-3 คน
• เราจะท�ำตามค�ำพูดในวิธีไหน เพราะอะไร
• วิธีไหนท�ำให้พวกเขาอยากช่วยคนคนนี้ในอนาคต

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

คำำ�ตอบที่่�อาจได้้รัับ: เราจะทำำ�ตามคำำ�พููดในวิิธีีที่่� 1 ถ้้าเรากลััวมากจนต้้องทำำ� แต่่วิิธีีที่่� 2 ดีีกว่่า เพราะเราได้้รู้้�เหตุุผลที่่�ต้้องซัักผ้้า
และวิิธีีพููดแบบนี้้�ฟัังดููให้้เกีียรติิเรามากกว่่า
อธิิบายว่่าบทบาทสมมติินี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการเลืือกวิิธีีสื่่�อสารที่่�เหมาะสม นอกจากจะทำำ�ให้้คนอื่่�นอยากช่่วยแล้้ว พวกเขายัังรู้้�สึึกดีี
กว่่าและมีีแนวโน้้มว่่าจะช่่วยผู้้�เรีียนทั้้�งตอนนี้้�และในอนาคต
ให้้ผู้้�เรีียนคิิดถึึงตััวอย่่างนี้้� ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และเขีียนคำำ�ตอบของผู้้�เรีียน
• เพราะอะไรวิธีที่ 2 ถึงเป็นการสื่อสารที่ดีกว่าวิธีแรก
เคล็็ดลัับ: กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนนึึกถึึงประเด็็นสำำ�คััญต่่อไปนี้้�
- ให้้เกีียรติิ สุุภาพ น้ำำ�� เสีียงที่่�สงบ มีีเหตุุผล บอกว่่าการกระทำำ�นี้้�จะส่่งผลต่่อคนที่่�ถููกขอให้้ช่่วยอย่่างไร
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่านี่่�เป็็นเทคนิิคส่่วนหนึ่่�งในการสื่่�อสารให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�และให้้ผู้้�เรีียนตอบสองสามคน
• ผู้เรียนพอจะนึกวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอื่นๆ ได้อีกไหม
ถ้้าผู้้�เรีียนคิิดประเด็็นอื่่�นเพิ่่�มเติิมได้้ เขีียนประเด็็นเหล่่านั้้�นบนบอร์์ด/ฟลิิปชาร์์ตรวมกัับประเด็็นอื่่�นๆ
ขัน้ ตอนที่ 2 บทบาทสมมติ - 10 นาที
เตรีียมสถานการณ์์สำ�ำ หรัับบทบาทสมมติิโดยถ่่ายเอกสาร “สถานการณ์์บทบาทสมมติิ” และตััดแต่่ละสถานการณ์์แยกกัันคนละ
แผ่่น หรืือจะเขีียนแยกกัันบนกระดาษคนละแผ่่นก็็ได้้
อธิิบายคำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้�ให้้ผู้้�เรีียนฟััง
• เดี๋ยวเราจะเล่นละครสมมติกัน ครูจะถือกระดาษไว้สองสามแผ่น กระดาษแต่ละใบมีค�ำอธิบายสถานการณ์ของคนสองคน ซึ่ง
คนหนึ่่�งจะขอความช่่วยเหลืือจากอีีกคน
• ครูจะขอหรือเลือกตัวแทนผู้เรียนในแต่ละรอบ รอบละ 2 คน ตัวแทนต้องสุ่มเลือกกระดาษและอ่านสถานการณ์บนกระดาษ
นั้้�นดัังๆ
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

• จากนั้นให้ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติทันที โดยมีเวลาแสดงทั้งหมด 1 นาที คนที่เป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือ ต้องใช้เทคนิค
การสื่่�อสารที่่�เราพููดคุุยกัันไปเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้อีีกคนยอมช่่วย คนที่่�ถููกขอความช่่วยเหลืือจะใช้้เทคนิิคการสื่่�อสารแบบเดีียวกััน
เพื่่�ออธิิบายมุุมมองของเขา หรืือแกล้้งทำำ�เป็็นไม่่เข้้าใจไม่่อยากช่่วยก็็ได้้
• ถ้าผู้เรียนเริ่มบทบาทสมมติเองไม่ได้ ให้คนที่เป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือใช้ “ประโยคเริ่มบทบาทสมมติ” ที่ระบุไว้บนกระดาษ
เพื่่�อเริ่่�มบทบาทสมมติิ
เคล็็ดลัับ: คุุณสามารถให้้ผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�มละ 6 คน และขอให้้แต่่ละกลุ่่�มเลืือกอาสาสมััครเล่่นบทบาทสมมติิรอบละ 2 คน ในกรณีีนี้้�
คุุณอาจจะแสดงสถานการณ์์บทบาทสมมติิผ่่านโปรเจ็็กเตอร์์หรืือถ่่ายเอกสารสถานการณ์์ให้้กลุ่่�มละชุุดก็็ได้้
สถานการณ์์บทบาทสมมติิ
สถานการณ์์ที่่� 1
คนที่่�เป็็นฝ่่ายขอความช่่วยเหลืือ: ลููกชายผู้้�มีีหััวสร้้างสรรค์์และอยากเป็็นนัักดนตรีี
คนที่่�เป็็นฝ่่ายถููกขอความช่่วยเหลืือ: แม่่สุุดเข้้มงวดที่่�อยากให้้ลููกชายเป็็นหมอ
ประโยคเริ่่�มบทบาทสมมติิ: “แม่่ครัับ ผมมีีเรื่่�องอยากคุุยกัับแม่่หน่่อยครัับ...”
สถานการณ์์ที่่� 2
คนที่่�เป็็นฝ่่ายขอความช่่วยเหลืือ: ผู้้�เรีียนที่่�ต้้องการให้้คนช่่วยสอนการบ้้าน
คนที่่�เป็็นฝ่่ายถููกขอความช่่วยเหลืือ: คุุณครููที่่�งานยุ่่�งมาก
ประโยคเริ่่�มบทบาทสมมติิ: “สวััสดีีค่่ะ/ครัับ คุุณครูู พอมีีเวลาไหมคะ/ครัับ หนูู/ผมมีีเรื่่�องอยากถาม”
สถานการณ์์ที่่� 3
คนที่่�เป็็นฝ่่ายขอความช่่วยเหลืือ: เพื่่�อนที่่�อยากเล่่นเกมบนสมาร์์ทโฟน
คนที่่�เป็็นฝ่่ายถููกขอความช่่วยเหลืือ: เพื่่�อนที่่�มีีสมาร์์ทโฟน แต่่อยากเล่่นเกมคนเดีียว
ประโยคเริ่่�มบทบาทสมมติิ: “นี่่� เล่่นเกมอะไรอยู่่�เหรอ”

การสนับสนุน

94

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และกิจกรรม
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หลัังจบสถานการณ์์สมมติิแต่่ละสถานการณ์์ ให้้คุณ
ุ ถามตััวแทนผู้้�เรีียนและผู้้�เรีียนทุุกคนด้้วยคำำ�ถามต่่อไปนี้้�
• ผู้เรียนคิดอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ แสดงบทบาทสมมตินี้หรือการดูเพื่อนแสดงยากไหม หรือว่าง่าย
• ผู้เรียนคิดว่าคนที่ขอความช่วยเหลือท�ำส�ำเร็จไหม เพราะอะไร
ทำำ�ขั้้�นตอนนี้้�ซ้ำำ��หลัังจบสถานการณ์์สมมติิแต่่ละสถานการณ์์ จนผู้้�เรีียนแสดงบทบาทสมมติิครบทุุกสถานการณ์์
สรุุปกิิจกรรมโดยบอกว่่าการสื่่�อสารที่่�ดีีจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนจากคนอื่่�นในเรื่่�องที่่�ผู้้�เรีียนเลืือกทำำ�หรืือ
ต้้องทำำ�เพื่่�อเปลี่่�ยนฝัันให้้เป็็นจริิง การฝึึกสื่่�อสารอย่่างให้้เกีียรติิ สุุภาพ และมีีเหตุุผลเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็น เพราะนี่่�จะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ผู้้�
เรีียนใช้้ประโยชน์์ได้้ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
อธิิบายให้้ผู้้�เรีียนฟัังว่่านอกจากเทคนิิคเหล่่านี้้� เราควรคิิดถึึงสถานที่่�และเวลาที่่�เหมาะสมในการสื่่�อสารสิ่่�งต่่างๆ เนื่่�องจากปััจจััย
เหล่่านี้้�จะช่่วยให้้เราสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
อธิิบายว่่าเทคนิิคทั้้�งหมดนี้้�อาจประสบความสำำ�เร็็จ แต่่จะสำำ�เร็็จได้้ง่่ายขึ้้�นถ้้าผู้้�เรีียนเติิมสิ่่�งหนึ่่�งเข้้าไป นั่่�นคืือความกล้้าหาญในจิิตใจ
วาดรููปหััวใจบนกระดาน/ฟลิิปชาร์์ตและเขีียนคำำ�ว่่า “ความกล้้าหาญ” ในหััวใจ
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนอีีกครั้้�งว่่าตราบใดที่่�ผู้้�เรีียนกล้้าทำำ�ตามความฝัันหรืือกล้้าขอความช่่วยเหลืือหรืือการสนัับสนุุนจากคนอื่่�นเมื่่�อจำำ�เป็็น
พวกเขาก็็จะฝ่่าฟัันอุุปสรรคที่่�เจอ หรืือเริ่่�มที่่�จะขอความสนัับสนุุนจากผู้้�อื่่�นได้้ เช่่นเดีียวกัับมาเรีียมา อธิิบายว่่าเราจะทำำ�ความเข้้าใจ
กัับความกล้้าหาญมากยิ่่�งขึ้้�นในบทเรีียนต่่อไป
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กิจกรรมที่ 2
แผนการลงมือทำ�ของฉัน

23 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแผนการลงมือทำ�ที่จับต้อง
ได้และทำ�ได้จริงสำ�หรับใช้เพื่อมุ่งไป
สู่เป้าหมายของตนเอง

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

อธิิบายว่่าเราจะสำำ�รวจและศึึกษาเป้้าหมายที่่�เราตั้้�งไว้้ในบทเรีียนก่่อนหน้้านี้้�ให้้ละเอีียดขึ้้�นกว่่าเดิิม
แจกใบงานเป้้าหมายที่่�ได้้จากหน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 3 บทเรีียนที่่� 7 กิิจกรรมที่่� 2 ให้้กัับผู้้�เรีียน
ขอให้้ผู้้�เรีียนดููที่่�เป้้าหมายหนึ่่�งที่่�พวกเขาได้้เลืือกไว้้ แล้้วให้้เริ่่�มต้้นทำำ�งานทัันทีี
แจกใบงานแผนการลงมืือทำำ� หรืือขอให้้ผู้้�เรีียนเปิิดหน้้าใหม่่ในสมุุดบัันทึึกแล้้วเขีียนขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�ลงไป
เป้้าหมายแรกของฉัันคืือ......
เพื่่�อที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายนี้้� ฉัันจะ.....
ฉัันจะทำำ�ดัังนั้้�น.....ครั้้�งต่่อวััน/สััปดาห์์ ครั้้�งละ....นาทีี เป็็นเวลาหนึ่่�งเดืือนเต็็ม
อุุปสรรคอย่่างหนึ่่�งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นคืือ....
ฉัันจะเอาชนะอุุปสรรคนี้้�ได้้ด้้วยการ....
ฉัันสามารถขอความช่่วยเหลืือได้้จาก.....
เป้้าหมายนี้้�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเพราะว่่า......
ฉัันสามารถทำำ�ได้้เพราะว่่าจุุดแข็็งของฉัันคืือ.....
อธิิบายว่่าต่่อจากนี้้�ไป เราจะกรอกใบงานนี้้� หรืือกรอกหััวข้้อเหล่่านี้้� ตามเป้้าหมายที่่�ได้้เลืือกไว้้แล้้วในใจ เพื่่�อเปลี่่�ยนเป้้าหมายของ
เราให้้กลายเป็็นแผนการลงมืือทำำ�สำ�ำ หรัับหนึ่่�งเดืือนข้้างหน้้า
แนะนำำ�ให้้ผู้้�เรีียนกรอกใบงานทีีละหััวข้้อ โดยการให้้ผู้้�เรีียนดููตััวอย่่างของคุุณเองก่่อน (ความฝัันที่่�คุุณประสบความสำำ�เร็็จแล้้ว หรืือ
สิ่่�งที่่�คุุณต้้องการทำำ�ให้้สำำ�เร็็จในอนาคต) หรืือใช้้ตััวอย่่างที่่�มีีให้้ด้้านล่่างนี้้�
• ถ้าผู้เรียนมีปัญหาในการท�ำใบงาน คุณใช้ค�ำถามแนะแนวทางที่มีให้ด้านล่างนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์แผนการลงมือ
ทำำ�ของตััวเองได้้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แผนการลงมือทำ�ของฉัน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ตััวอย่่าง ฟ้้าอยากรัักษาสััตว์์ป่่วย
เป้้าหมายแรกของฉัันคืือ...เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสััตว์์โดยการค้้นหาจากแหล่่งข้้อมููลออนไลน์์
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดถึึงสิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้ในทัันทีี อาจเป็็นเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญมากที่่�สุุดในความฝัันของเรา หรืือเป็็นอะไร
บางอย่่างที่่�น่่าจะสนุุกที่่�สุุดที่่�จะได้้ทำำ�ตอนนี้้� ซึ่่�งอาจจะเป็็นสิ่่�งที่่�เราเลืือกจากบทเรีียนที่่�แล้้วก็็ได้้ หรืือถ้้าเราคิิดอะไรใหม่่ๆ ได้้ในตอน
นี้้� เราจะเลืือกสิ่่�งนั้้�นก็็ได้้เช่่นกััน
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� ฉัันจะ...ดููวิิดีีโอใน Youtube และอ่่านบทความเกี่่�ยวกัับสััตว์์
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดถึึงสิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� เราจะทำำ�อะไร เราจะทำำ�อย่่างไร อะไรคืือสิ่่�งที่่�เราต้้องใช้้
เพื่่�อเริ่่�มลงมืือทำำ�
ฉัันจะทำำ�แบบนี้้�... 4 ครั้้�งต่่อวััน/สััปดาห์์ ครั้้�งละ 30 นาทีี เป็็นเวลาหนึ่่�งเดืือน
คำำ�ถามแนะแนวทาง: ลองคิิดว่่าเราจะลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�เราเขีียนไว้้ข้้างต้้นได้้บ่่อยขนาดไหน เพื่่�อให้้เราสามารถวางแผนสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�
ในแต่่ละวัันหรืือแต่่ละสััปดาห์์ แล้้วจััดหาเวลาในแต่่ละสััปดาห์์เพื่่�อลงมืือทำำ�เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและความฝัันของเรา ขอให้้เป็็น
สิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้จริิงในตารางเวลาของเรา และจะไม่่ทำำ�ให้้ต้้องกิินเวลาจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบอื่่�นๆ ของเราไป เช่่นการ
ทำำ�การบ้้าน

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

อุุปสรรคอย่่างหนึ่่�งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นคืือ...ฉัันอาจจะไม่่มีีเวลาทำำ� เพราะว่่าฉัันมีีการบ้้านและงานบ้้านให้้ทำ�ำ เยอะมาก
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดถึึงสิ่่�งที่่�เราวางแผนที่่�จะทำำ�ในอีีกหนึ่่�งเดืือนข้้างหน้้า เราคิิดว่่าจะมีีความท้้าทายหรืืออุุปสรรคอะไรที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�นบ้้าง ขอให้้เราซื่่�อสััตย์์กัับตััวเองให้้ได้้มากที่่�สุุด เพื่่�อที่่�เราจะได้้วางแผนการก้้าวข้้ามอุุปสรรคต่่างๆ นั้้�นถ้้ามัันเกิิดขึ้้�นจริิงๆ
จำำ�ไว้้ว่่าอุุปสรรคอาจเป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นภายในหรืือภายนอกก็็ได้้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แผนการลงมือทำ�ของฉัน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ฉัันจะเอาชนะอุุปสรรคนี้้�ได้้ด้้วยการ...บริิหารจััดการเวลาของฉัันอย่่างดีี ฉัันจะขอความช่่วยเหลืือจากเพื่่�อนๆ ถ้้าฉัันต้้องการความ
ช่่วยเหลืือในการทำำ�การบ้้าน และฉัันจะพููดกัับผู้้�ปกครองของฉัันเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานบ้้าน
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดถึึงอุุปสรรคที่่�เราเขีียนไว้้ข้้างต้้น เราจะทำำ�อย่่างไรเพื่่�อก้้าวข้้าวอุุปสรรคนั้้�น เราต้้องขอความช่่วยเหลืือจาก
คนอื่่�นหรืือไม่่ ถ้้าใช่่ คนนั้้�นเป็็นใคร และเราต้้องการความช่่วยเหลืืออย่่างไร
ฉัันสามารถขอความช่่วยเหลืือได้้จาก... เพื่่�อนๆ และครอบครััวของฉััน พวกเขาสามารถกระตุ้้�นให้้ฉัันทำำ�ต่่อไป หรืือช่่วยหาข้้อมููล
ออนไลน์์ที่่�ฉัันต้้องการได้้
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดถึึงคนที่่�เราระบุุไว้้เมื่่�อสััปดาห์์ที่่�แล้้วว่่าเป็็นคนที่่�สามารถช่่วยเหลืือให้้เราบรรลุุความฝัันและเป้้าหมายได้้
พวกเขาสามารถช่่วยเหลืือเราในแผนการลงมืือทำำ�นี้้�หรืือไม่่ ช่่วยอย่่างไร
เป้้าหมายนี้้�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเพราะว่่า... ถ้้าฉัันไม่่มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับสััตว์์ ฉัันจะไม่่สามารถรัักษาพวกมัันได้้
คำำ�ถามแนะแนวทาง: ให้้คิิดว่่าทำำ�ไมเป้้าหมายนี้้�ถึึงมีีความสำำ�คััญกัับความฝัันของเรา และทำำ�ไมความฝัันนี้้�ถึึงมีีความสำำ�คััญกัับเรา
การคิิดแบบนี้้�เพื่่�อย้ำำ��เตืือนว่่าทำำ�ไมเราถึึงควรทำำ�เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�เป้้าหมายนั้้�น
ฉัันสามารถทำำ�ได้้เพราะว่่าจุุดแข็็งของฉัันคืือ... ความมุ่่�งมั่่�น และความแน่่วแน่่
คำำ�ถามแนะแนวทาง: คิิดย้้อนไปถึึงจุุดแข็็งของเราจากบทเรีียนที่่� 7 จุุดแข็็งของเราจะช่่วยให้้เราไปถึึงเป้้าหมายได้้อย่่างไร

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน

เคล็็ดลัับ: เน้้นย้ำำ��ความสำำ�คััญของการตระหนัักถึึงจุุดแข็็งส่่วนบุุคคล ความเชื่่�อมั่่�นในจุุดแข็็งของเราช่่วยให้้เราเอาชนะสถานการณ์์
ที่่�ท้้าทายไปได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น จุุดแข็็งอย่่างความขยัันและความมุ่่�งมั่่�นจะช่่วยให้้เรามุ่่�งไปสู่่�ความฝัันและเป้้าหมายที่่�ต่่างจากความ
คาดหวัังของสัังคมที่่�มีีต่่อเรา
ใช้้เวลา 2-3 นาทีีกัับแต่่ละหััวข้้อ จนกว่่าจะทำำ�จนเสร็็จทุุกหััวข้้อ
เมื่่�อผู้้�เรีียนทุุกคนทำำ�เสร็็จแล้้ว ขอให้้พวกเขาแบ่่งเป็็นกลุ่่�มละ 2-4 คน ให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละคนใช้้เวลาคนละ 1 นาทีี พููดถึึงสิ่่�งที่่�เขีียนกัับ
กลุ่่�มตััวเอง จนกว่่าทุุกคนจะได้้พููดถึึงแผนการลงมืือทำำ�ให้้ทั้้�งกลุ่่�ม
เคล็็ดลัับ: ถ้้าคุุณมีีเวลาน้้อย จััดกลุ่่�มให้้เล็็กที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
แผนการลงมือทำ�ของฉัน
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

99

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

อธิิบายว่่าเมื่่�อเรามีีแผนการลงมืือทำำ�แล้้ว เราควรที่่�จะทำำ�ให้้ได้้ตามแผน กลุ่่�มที่่�ผู้้�เรีียนอยู่่�ในขณะนี้้�จะกลายเป็็น “เพื่่�อนกลุ่่�มคู่่�หูู
แผนการลงมืือทำำ�” คนในกลุ่่�มจะสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันในการทำำ�ตามเป้้าหมายของแต่่ละสััปดาห์์ โดยการตรวจสอบกัันและกััน
ให้้กำำ�ลัังใจต่่อกััน หรืือให้้ความช่่วยเหลืือและการสนัับสนุุนในสิ่่�งที่่�แต่่ละคนต้้องการ ย้ำำ��ว่่าพวกเขายัังสามารถเข้้ามาขอความช่่วย
เหลืือหรืือการสนัับสนุุนใดๆ ก็็ตามได้้จากคุุณในฐานะผู้้�นำำ�กิิจกรรม
ถามคำำ�ถามดัังต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนสองสามคนเพื่่�อสรุุปบทเรีียน
• เราได้พูดถึงหัวข้ออะไรบ้างในบทเรียนนี้ เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
สรุุปการพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนโดยการย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่า การสร้้างและการทำำ�ตามแผนการลงมืือทำำ�นั้้�นมีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับเราถ้้าเรา
ต้้องการบรรลุุความฝัันให้้ได้้ เรายัังสามารถมองไปยัังผู้้�คนรอบๆ ตััวเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือในกรณีีที่่�เราต้้องการการสนัับสนุุนได้้
อีีกด้้วย
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนให้้ทำำ�ตามแผนการลงมืือทำำ�ก่่อนที่่�จะถึึงบทเรีียนต่่อไป เพราะเราจะมีีการเช็็คติิดตามแผนการลงมืือทำำ�ด้้วย

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

3 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา
เล่าเรื่องราวของ น้อง พูนสุขวัฒา ผู้ลงมือตามฝันของเธอจนสำ�เร็จอย่างเป็นขั้นตอน หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำ�สัปดาห์
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

น้อง พูนสุขวัฒนา
น้อง พูนสุขวัฒนาเติบโตขึ้นในครอบครัวฐานะยากจนในกรุงเทพฯ เธอเคยมีปัญหาทางบ้าน จึงฝันอยาก
ไปให้ไกลและเปิดร้านเป็นของตัวเอง26
น้องทำ�ให้ฝันของตัวเองเป็นจริงขึ้นทีละขั้น เริ่มแรกน้องเก็บรวบรวมเงินเพื่อย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาโดยมี
ทักษะภาษาอังกฤษเพียงน้อยนิด27 หลังสมัครงานและถูกปฏิเสธหลายครั้ง น้องได้งานเป็นแม่ครัวและเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงาน
น้องเริ่มเก็บออมเงินจนในที่สุดก็ได้ซื้อรถขายอาหารคันเล็กๆ28 คนขายหลอกให้เธอจ่ายมากกว่าที่เขาตกลงไว้
แต่นั่นก็ไม่ทำ�ให้เธอท้อแท้
น้องเริ่มทดลองว่าจะขายอะไรได้ และในที่สุดก็เลือกขายข้าวมันไก่ น้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ 6 เดือนกว่า
จะได้สูตรข้าวมันไก่ที่สมบูรณ์แบบ
จากนั้น น้องก็ตั้งใจเรียนรู้ว่าจะดำ�เนินธุรกิจให้ดีได้อย่างไร น้องทำ�งานหนักทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทุกวันนี้ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ข้าวมันไก่ของน้องประสบความสำ�เร็จอย่างเหลือเชื่อ และน้องยังได้ออกรายการ
โทรทัศน์ในอเมริกาในฐานะเชฟคนดังอีกด้วย

“ฉันไม่เคยรูห้ รอกว่าร้านนีจ้ ะไปรอดหรือเปล่า แต่ยงั ไงฉันก็ตอ้ งลองทำ� ไม่วา่
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จะเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ให้เชือ่ มัน่ ในตัวเอง เชือ่ มัน่ ว่าเรา
29
ทำ�ได้ และทีส่ �ำ คัญยิง่ กว่านัน้ คือลงมือทำ�”

www.youtube.com/watch?v=rJFUyE0Ar7Y
www.posttoday.com/social/goodstory/366327
28
www.sanook.com/women/37729/
29
www.youtube.com/watch?v=VCXe8v25alI
26
27
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

แผนการลงมือทำ�ของฉัน

เป้าหมายของฉันคือ …………………..………..…………………………………………………… เป้าหมายนีเ้ ป็นเรือ่ งสำ�คัญมากเพราะว่า ….……..…………………………………………

ชอ่ื :

.……..……………………………………………………………………………………………………

________________________

.……..………………………………………………………………………………………………………

เพือ่ บรรลุเป้าหมายนี้ ฉันจะ ….……..…………………………………………………………… ฉันสามารถทำ�ได้เพราะว่าจุดแข็งของฉันคือ ….……..……………………………………
.……..……………………………………………………………………………………………………
ฉันจะทำ�ดังนัน้ ……..…………… ครัง้ ต่อวัน / สัปดาห์ ครัง้ ละ ……………นาที
เป็นเวลาหนึง่ เดือน
อุปสรรคอย่างหนึง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ คือ ….……..…………………………………………………
.……..………………………………………………………………………………………………………
ฉันจะเอาชนะอุปสรรคนีไ้ ด้ดว้ ยการ ….……..…………………………………………………
.……..………………………………………………………………………………………………………
ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก….……..…………………………………………………
.……..………………………………………………………………………………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………
วาดรูปตัวเองขณะทีก่ �ำ ลังทำ�แผนการลงมอื ทำ�
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4:
บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5

ความกล้าหาญจากภายใน
n

เพือ่ ให้ตระหนักถงึ ความกล้าหาญและคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบทีม่ ไี ด้ในผูอ้ น่ื และในตนเอง

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

บทเรียนที่ 2
45 นาที

5

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5: บทเรียนที่ 10
เพื่อทำ�ความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุคุณลักษณะของ
ความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณะร่วมกับบุคคลต้นแบบ
กิจกรรมที่ 1 - 10 นาที
เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 - 15 นาที
เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และคุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
กิจกรรมที่ 3 - 15 นาที
เพื่อระบุการกระทำ�ที่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญ และตระหนักรู้ถึง
ความกล้าหาญที่มีในตัวเอง
กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และอธิบายความหมาย
ของบุคคลต้นแบบ

10 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงมอื ทำ� - 5 นาที
กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกชื่อกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน
ถามผู้เรียนว่าจำ�อะไรจากบทเรียนที่แล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำ�การเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ และการสร้างแผนการลงมือทำ�สำ�หรับเป้าหมายของพวกเขา
ถามคำ�ถามต่อไปนี้กับผู้เรียนและรับฟังคำ�ตอบ 2-3 คำ�ตอบ
• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำ�แผนการลงมือทำ�หรือไม่
• ถ้าได้ทำ� รู้สึกอย่างไรกับการทำ�แผนการลงมือทำ� ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างทำ�ตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่
• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ทำ�ตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือทำ�ในสัปดาห์นี้
• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำ�แผนการลงมือทำ�หรือไม่
• ถ้าใช่ การมีกลุ่มคู่หูทำ�แผนการลงมือทำ�เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือการทำ�ตามแผนของเธอหรือไม่
• ถ้าไม่ใช่ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้เธอกับกลุ่มคู่หูในการทำ�แผนไม่ได้ช่วยเหลือกัน มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะช่วย
เหลือกันได้ในสัปดาห์นี้
เตือนผู้เรียนว่าแผนการลงมือทำ�ของพวกเราสำ�คัญมาก เพราะจะช่วยให้เราลงมือทำ�ตามความฝันได้โดยตรง ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัด
ทำ�แผนการลงมือทำ�อย่างต่อเนื่อง และให้กลุ่มคู่หูในการทำ�แผนคอยช่วยเหลือกัน
อธิบายว่าวันนี้เราจะสำ�รวจอีกส่วนของเครือข่ายความช่วยเหลือได้แก่บุคคลต้นแบบของเรา

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

บุคคลต้นแบบ

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และอธิบายความหมาย
ของบุคคลต้นแบบ
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายความหมายของบุคคลต้นแบบ - 5 นาที

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

เขียนคำ�ว่า “บุคคลต้นแบบ" บนกระดาน ถามคำ�ถามต่อไปนีก้ บั ผูเ้ รียนและรับฟังคำ�ตอบ 2-3 คำ�ตอบ
• รูไ้ หมว่า "บุคคลต้นแบบ" คืออะไร เธอจะอธิบายคำ�ว่า "บุคคลต้นแบบ" ว่าอย่างไร
คำ�ตอบทีอ่ าจได้รบั : บุคคลต้นแบบคือคนทีเ่ รามองเป็นแบบอย่าง เราชืน่ ชมพวกเขาเพราะคุณสมบัตทิ เ่ี ขามีหรือสิง่ ทีพ่ วกเขาประสบ
ความสำ�เร็จ พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา หรือเราอยากเป็นอย่างพวกเขา
เคล็ดลับ: เมือ่ ผูเ้ รียนตอบความหมายของบุคคลต้นแบบและอธิบายว่าทำ�ไมบุคคลนัน้ จึงเป็นบุคคลต้นแบบของพวกเขา คุณอาจเขียน
คำ�สำ�คัญจากคำ�ตอบของพวกเขาบนกระดาน
อธิบายว่าบุคคลต้นแบบคือคนทีเ่ ราอยากเป็นเหมือน คนทีเ่ ราชืน่ ชมเพราะอยากเป็นอย่างพวกเขา หรืออยากมีจดุ แข็งอย่างพวกเขา
เพือ่ ให้เราประสบความสำ�เร็จในชีวติ อาจเป็นคนใกล้ชดิ ของเราและคนทีเ่ ราได้พบบ่อย หรือคนทีเ่ ราไม่เคยพบ แต่เราได้รจู้ กั พวกเขา
ผ่านหนังสือหรือสือ่ และพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา บุคคลต้นแบบอาจเป็นคนทีไ่ ม่มชี วี ติ อยูแ่ ล้วก็ได้ แต่เราได้รบั แรงบันดาลใจ
จากชีวติ และจุดแข็งของพวกเขา และเราปรารถนาอยากเป็นอย่างพวกเขา
เล่าเรือ่ งบุคคลต้นแบบทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชม และวิธที ค่ี ณ
ุ นำ�สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากบุคคลเหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ของตนเอง

role model
แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
บุคคลต้นแบบของฉันคือ...

13 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และ
คุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่งสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่น

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน
ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บอกให้ผู้เรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นและนึกถึงบุคคลต้นแบบ หรือคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา คนคนนี้อาจเป็น
คนมีชื่อเสียง คนใกล้ตัว หรือใครก็ได้ที่พวกเขารู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องของคนนั้นๆ ยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน
• คนที่มีชื่อเสียงที่เอาชนะอุปสรรคยิ่งใหญ่ หรือทำ�งานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• คนในครอบครัวของคุณที่เสียสละตนเองเพื่อดูแลครอบครัว
• คนในชุมชนหรือจังหวัดของผู้เรียนที่ทำ�เรื่องดีๆ ในชุมชน
• เด็กที่รู้สึกว่าการเรียนหนังสือเป็นเรื่องยาก แต่ก็พยายามจนเรียนจบ
• เด็กสาวจากประเทศไทยและทั่วโลกในเรื่องที่ผู้เรียนได้ฟังหรือเห็นตลอดทุกบทเรียนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ: ตรงนี้คุณสามารถสรุปทบทวน หรือจะขอให้ผู้เรียนเป็นอาสาสมัครออกมาสรุปทบทวนเรื่องราวจากวิดีโอ Girl Rising
หรือฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ก็ได้ เพื่อกระตุ้นความจำ�ของผู้เรียน
- ถ้าผู้เรียนบางคนระบุชื่อบุคคลต้นแบบหรือที่ปรึกษาในทางที่ดีได้ยาก ให้ผู้เรียนอธิบายประเภทของบุคคลที่พวกเขาคิดว่าจะเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีให้พวกเขา ขอให้พวกเขาจินตนาการคนที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น แล้วแนะผู้เรียนว่านี่คือบุคคลที่ผู้เรียนอาจพิจารณาขอ
คำ�ปรึกษาเมื่อเราได้พบพวกเขาในอนาคต
ขอให้ผู้เรียนเขียนออกมาด้วยว่าบุคคลต้นแบบคนนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้อย่างไรและเพราะเหตุใด อาจลองคิดว่าพวก
เขามีคุณสมบัติอะไร พวกเขาประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายอะไรมาบ้าง หรือ พวกเขาเคยทำ�อะไรที่น่าชื่นชมมาก
ให้เวลาผู้เรียนเขียน 5 นาที
บอกให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาบอกเล่าคำ�ตอบกันภายในกลุ่ม ขอให้ผู้เรียนคนหนึ่งเป็นตัวแทนจดเหตุผล
ทั้งหมดลงในกระดาษอีกแผ่นว่าทำ�ไมคนเหล่านี้ถึงได้เป็นบุคคลต้นแบบ
ให้เวลาผู้เรียน 5 นาทีเพื่อบอกเล่าคำ�ตอบกัน
ขออาสาสมัครหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มมาบอกเล่าเหตุผลที่คนเหล่านี้ได้เป็นบุคคลต้นแบบ
อธิบายว่าบุคคลต้นแบบสามารถแนะแนวให้เราทำ�ตามคุณสมบัติและทัศนคติที่ดี ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จตามความฝันและ
เป้าหมายของเราได้

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
อะไรทีต่ อ้ งการความกล้าหาญ

20 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อระบุการกระทำ�ที่เรียกว่าเป็นความกล้า
หาญ และตระหนักรู้ถึงความกล้าหาญที่มีใน
ตัวเอง

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เขียนคำ�ว่า "ความกล้าหาญ" ลงบนกระดาน ถามคำ�ถามดังต่อไป และขอคำ�ตอบจากผู้เรียน 2-3 คน
• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำ�ว่าความกล้าหาญ
• คิดว่าบุคคลต้นแบบของผู้เรียนมีความกล้าหาญหรือไม่ ทำ�ไมคิดแบบนั้น
• ย้อนคิดไปถึงเด็กผู้หญิงทั้งหลายที่เราได้เห็นจากในวิดีโอจนถึงตอนนี้ รุคซานา สุมา วาดลีย์ และ มาเรียมา พวกเขามีความกล้า
หาญอย่างไรบ้าง พวกเขาตัดสินใจทำ�อะไร
จากคำ�ตอบของผู้เรียน ให้เขียนการกระทำ�หลักๆ นั้นลงไปบนกระดาน หรือขออาสาสมัครจากผู้เรียนเขียนคำ�ตอบให้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนครุ่นคิดถึงการกระทำ�ที่เกิดจากความกล้าหาญของเด็กผู้หญิงเหล่านั้นตามที่เห็นในวิดีโอ ดังต่อไปนี้
• รุคซานา: กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง
• สุมา: กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง กล้าที่จะออกเสียงต่อต้านการกระทำ�ผิดที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น กล้าที่จะช่วยเหลือผู้
อื่นที่กำ�ลังต่อสู้ในสิ่งเดียวกับที่เธอเคยผ่านมาแล้ว
• วาดลีย์: กล้าที่จะสู้เพื่อสิทธิในการได้รับการศึกษา กล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่หลังจากความล้มเหลว กล้าที่จะประกาศให้ทุกคนรู้
ว่าเป้าหมายและความต้องการของเธอคืออะไร
• มาเรียมา: กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนอื่นๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ กล้าที่จะแก้ไขปัญหาใดๆ ที่
เกิดขึ้น
ถามคำ�ถามต่อไปนี้กับผู้เรียน และเขียนการกระทำ�หลักๆ จากคำ�ตอบนั้นลงไปบนกระดาน คุณอาจให้เวลาคิดกับผู้เรียนประมาณ
1-2 นาที และพยายามขอคำ�ตอบให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่มี
• อะไรคือการกระทำ�ที่เราคิดว่าเป็นการกระทำ�ที่มีความกล้าหาญ อาจเป็นการกระทำ�ที่เล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามที่เรา
ต้องการ
คำ�ตอบที่อาจได้รับ: เช่น การพูดในสิ่งที่คิด การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย การลุกขึ้นยืนและแสดงออกหน้าชั้นเรียน
การยืนหยัดต่อการโดนกลั่นแกล้ง การช่วยเหลือผู้อื่น และอื่นๆ
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ความกล้าหาญ
รุคซานา.....
สุมา.....
วาดลีย์.....
มาเรียมา.....

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
อะไรทีต่ อ้ งการความกล้าหาญ
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเวลาเหลือ (5-10 นาที) คุณอาจทำ�ให้กิจกรรมนี้กลายเป็นเกมได้ แบ่งผู้เรียนออกเป็นสองทีม แล้วให้ทั้งสองทีม
ต่อแถวหน้ากระดานหรือฟลิปชาร์ต คนแรกในแต่ละทีมจะเขียนการกระทำ�ที่กล้าหาญ ก่อนที่จะส่งปากกาต่อไปยังคนต่อไป ทีมที่
เขียนได้มากกว่าภายในเวลาที่กำ�หนดให้จะเป็นทีมที่ชนะ
ขอให้ผู้เรียนดูบนกระดาน และพิจารณาการกระทำ�ที่พวกเขาร่วมกันเขียนลงไป ถามคำ�ถามต่อไปนี้ และขอให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน
• การกระทำ�ที่แสดงถึงความกล้าหาญใดบนกระดานที่เราคิดว่าทำ�ได้ยากที่สุดสำ�หรับตัวเราเองทำ�ไมถึงคิดว่าในบางครั้งการ
แสดงความกล้าหาญถึงเป็นเรื่องยาก
คำ�ตอบที่อาจได้รับ: บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความกล้าหาญ เพราะสถานการณ์ในขณะนั้นมันน่ากลัว
เคล็ดลับ: ช่วงนี้อาจเป็นเวลาดีที่เราควรพูดถึงข้อตกลงในชั้นเรียนในเรื่องการรักษาความลับและการเคารพในความคิดเห็นของผู้
อื่น ขอให้ผู้เรียนนึกถึงกฎเหล่านี้ไว้ขณะที่พวกเขาแบ่งปันและรับฟังเรื่องราว
อธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกลัว เพราะมนุษย์มีความกลัวกันทุกคน ในบางครั้งเราจะรู้สึกกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา
หรือบางครั้งเราอาจกลัวความคิดของผู้อื่นที่มีต่อเรา หรือเราอาจกลัวผลกระทบที่ตามมาหลังจากเราพูดหรือทำ�บางสิ่งบางอย่าง
ไป
ถามคำ�ถามดังต่อไปนี้กับพวกเขา แล้วขอสองสามคำ�ตอบ
• การกระทำ�ที่แสดงความกล้าหาญเหล่านี้มีข้อใดบ้างที่ผู้เรียนเคยทำ� เล่าเรื่องให้เราฟังสักเรื่องได้ไหม
อธิบายว่าถึงแม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวจนไม่คิดว่าเราจะมีความกล้าหาญได้ในขณะนั้น แต่จริงๆ แล้วเราอาจมี
ความกล้าหาญได้มากกว่าที่เราคิด เราต่างเคยทำ�สิ่งที่กล้าหาญมาแล้วทั้งนั้น บางทีเราอาจทำ�ไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง
หนึ่งที่เรามีความคล้ายคลึงกับบุคคลต้นแบบ ดังนั้นเราเองก็อาจจะเป็นบุคคลต้นแบบให้กับคนอื่นได้เช่นกัน
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 4
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

2 นาที
วัตถุประสงค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง
บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
เล่าเรือ่ งราวของ ธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ และความฝันทีจ่ ะเป็นผูส้ �ำ รวจความสุขคนไข้ของเธอ หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่
ประจำ�สัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์
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ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
อายุ 14 ปี ตอนที่เธอตกลงไปบนรางรถไฟฟ้าใต้ดินและโดนรถไฟทับ อุบัติเหตุครั้งนั้นร้ายแรงมาก เธอ
ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถคลื่อนย้ายตัวเธอออกมาจากใต้ท้องรถไฟได้ 30
แต่ธันย์ไม่เคยรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอรู้ว่าการคิดบวกเป็นเรื่องสำ�คัญ และเธอมองว่านี่กลับเป็น
โอกาสดีที่เธอจะได้มีขาคู่ใหม่
ในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษานั้นเป็นช่วงที่เจ็บปวดมาก ถึงขนาดที่เธอต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้เธอนอนหลับ
แต่เธอกลับสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี้ได้โดยการเปลี่ยนให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่แห่งความ
สุข หลังจากผ่านไป 7 ปี ในที่สุดเธอก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันเธอเป็น “ผู้สำ�รวจความสุขคนไข้” ซึ่งเป็นงานที่เธอเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอประสบอุบัติเหตุ
เพราะเธอรู้ว่างานนี้จะสามารถช่วยคนไข้ได้มากขนาดไหน 31

“ถ้าวันนัน้ ธันย์ไม่เลือกทีจ่ ะลุกขึน้ มาก็คงไม่สามารถทีจ่ ะเดินก้าวต่อไปได้อย่างทุกวันนี้
ไม่มใี ครบอกหรอกว่านีค่ อื ข้อจำ�กัดของเรา นอกจากตัวเราเองเป็นคนบอก แม้วา่ วัน
นีม้ นั อาจจะไม่ได้ประสบความสำ�เร็จ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราประสบความสำ�เร็จได้คอื เราชนะ
32
ใจตัวเอง”

	www.bangkokbiznews.com/news/detail/793165
	teen.mthai.com/campus_star/122745.html
32
	www.youtube.com/watch?v=s5O7HQAKcIU
30
31
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5: บทเรียนที่ 11
เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมที่ 1 - 25 นาที
เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของการไม่ยอมแพ้ และขยายมุมมองเรื่อง
ส่วนบุคคลผ่านสายตาผู้อื่น
กิจกรรมที่ 2 - 15 นาที
เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุกภายในตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมที่ 3 - 5 นาที
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และสัมภาษณ์เรือ่ ง
การล้มแล้วลุก

27 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของ
การไม่ยอมแพ้และขยายมุมมองเรื่องส่วน
บุคคลผ่านสายตาผู้อื่น

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงมือทำ� - 2 นาที
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กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ท�ำแผนการลงมือท�ำหรือไม่
• ถ้าได้ท�ำ รู้สึกอย่างไรกับการท�ำแผนการลงมือท�ำ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่น ๆ ระหว่างท�ำตามเป้าหมาย
ของตนเองหรืือไม่่
• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ท�ำตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือท�ำในสัปดาห์นี้
• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการท�ำแผนการลงมือท�ำหรือไม่ การช่วยเหลือกันนั้นมีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับการแบ่่งปัันความคืืบหน้้า แล้้วย้ำำ��เตืือนพวกเขาว่่าให้้ทำ�ำ ตามแผนการลงมืือทำำ�ต่่อไปพร้้อมๆ กัับช่่วยเหลืือ
กัันและกััน
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าพวกเขาได้้คิิดถึึงบุุคคลต้้นแบบและความกล้้าหาญของพวกเขา
อธิิบายว่่าในวัันนี้้� เราจะมาสำำ�รวจและศึึกษาอีีกแนวคิิดหนึ่่�งคืือการล้้มแล้้วลุุก
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เรื่องการล้มแล้วลุก - 25 นาที
ถามผู้้�เรีียนว่่าพวกเขายัังจำำ�กิิจกรรมเรื่่�องความผิิดพลาดได้้หรืือไม่่ (หน่่วยการเรีียนที่่� 3 บทเรีียนที่่� 6) ย้ำำ��ให้้พวกเขาระลึึกไว้้ว่่า
ความล้้มเหลวและความผิิดพลาดช่่วยให้้พวกเขาเรีียนรู้้�และเติิบโต
เขีียนคำำ�ว่่า “การล้้มแล้้วลุุก” ลงบนกระดาน ถามคำำ�ถามดัังต่่อไป และขอคำำ�ตอบจากผู้้�เรีียน 2-3 คน
• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินค�ำว่า “ล้มแล้วลุก” จะเป็นการกระท�ำ สถานการณ์ หรือบุคคลก็ได้
• ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์กับการล้มแล้วลุกบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้เรียนเองหรือจากคนอื่นรอบตัว
ขอให้้ผู้้�เรีียนหลัับตาแล้้วย้้อนคิิดถึึงช่่วงเวลาที่่�พวกเขาล้้มเหลวกัับบางสิ่่�ง แต่่พวกเขากลัับลุุกขึ้้�นมาแล้้วก้้าวเดิินต่่อไปได้้ยก
ตััวอย่่างเช่่น พวกเขาเคยเล่่นวิิดีีโอเกมแล้้วแพ้้ แข่่งกีีฬาแพ้้ หรืือทำำ�สิ่่�งผิิดพลาดตอนทำำ�งานศิิลปะ แต่่พวกเขาลุุกขึ้้�นมาแล้้วลองใหม่่
หรืือไม่่ พวกเขาทำำ�อะไร พวกเขารู้้�สึึกอย่่างไร และอะไรคืือสิ่่�งที่่�พวกเขาต้้องทำำ�เพื่่�อที่่�จะเอาชนะสถานการณ์์ที่่�ท้้าทายเหล่่านั้้�น

ล้มแล้วลุก

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
เกริน่ นำ�และสัมภาษณ์เรือ่ ง
การล้มแล้วลุก
(ต่อ)

แรงบันดาลใจ
ความคาดหวัง
การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บอกให้้ผู้้�เรีียนเปิิดตาขึ้้�น แล้้วจัับคู่่�กััน
อธิิบายว่่าตอนนี้้�เราจะให้้แต่่ละคู่่�สััมภาษณ์์กัันและกััน อธิิบายวิิธีีการสััมภาษณ์์ดัังต่่อไปนี้้�
• เราจินตนาการว่าเราก�ำลังจะสัมภาษณ์พิเศษให้กับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
• แต่ละคู่จะสลับกันเป็นคนสัมภาษณ์และคนถูกสัมภาษณ์ เราจะสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องการล้มแล้วลุก
• ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเล่าเรื่องการล้มแล้วลุกที่ได้คิดไว้แล้วในขั้นตอนที่ผ่านมา
• ผู้สัมภาษณ์จะใช้ค�ำถามดังต่อไปนี้หรือจะตั้งค�ำถามขึ้นมาเองตามที่คิดก็ได้ เพื่อให้สามารถดึงเอาเรื่องราวและประสบการณ์
ของการล้้มแล้้วลุุกออกมาได้้
- ตอนนั้้�นผู้้�เรีียนอยู่่�ที่่�ไหน และผู้้�เรีียนกำำ�ลัังทำำ�อะไรอยู่่�
- เกิิดอะไรขึ้้�นในวัันนั้้�น ผู้้�เรีียนล้้มเหลวได้้อย่่างไร อะไรคืือสิ่่�งที่่�ทำำ�พลาด หรืืออะไรคืือสถานการณ์์ที่่�ท้้าทายในขณะนั้้�น
- ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรและคิิดอะไรอยู่่�ในตอนนั้้�น
- ผู้้�เรีียนทำำ�อะไรหลัังจากนั้้�น ผู้้�เรีียนได้้ทำำ�อะไรเพื่่�อแก้้ปััญหานั้้�น แล้้วผลลััพธ์์ที่่�ได้้เป็็นอย่่างไร
- ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรภายหลัังจากที่่�ผ่่านเหตุุการณ์์นั้้�นไปแล้้ว และ/หรืือ รู้้�สึึกอย่่างไรในตอนนี้้� เมื่่�อมองย้้อนกลัับไปถึึงการที่่�ผู้้�
เรีียนสามารถก้้าวข้้ามสถานการณ์์ที่่�ท้้าทายนั้้�นได้้
• ผู้สัมภาษณ์จะเขียนค�ำตอบลงในกระดาษ เพื่อน�ำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
เคล็็ดลัับ: เขีียนคำำ�ถามข้้างต้้นลงบนกระดานเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนใช้้เป็็นแบบเพื่่�อเริ่่�มสััมภาษณ์์
ให้้เวลาผู้้�เรีียน 15 นาทีี สำำ�หรัับการสััมภาษณ์์กัันและกััน (ประมาณคนละ 7 นาทีี)
ขอให้้ผู้้�เรีียน 2-3 คนเป็็นอาสาสมััครเล่่าเรื่่�องของตััวเองหรืือเรื่่�องของเพื่่�อนในกลุ่่�ม ปรบมืือให้้กัับเรื่่�องเล่่าแต่่ละเรื่่�อง อย่่าลืืมบอกผู้้�
เรีียนให้้ขออนุุญาตจากเพื่่�อนก่่อนที่่�จะเล่่าเรื่่�องของเขา
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�แบ่่งปัันประสบการณ์์ของตััวเอง ขอบคุุณทั้้�งในช่่วงจัับคู่่�และขอบคุุณกัับทั้้�งชั้้�นเรีียน ขอให้้ผู้้�เรีียนส่่งกระดาษที่่�จด
ไว้้ในฐานะผู้้�สััมภาษณ์์ให้้กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรมต่่อไป
เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีเวลา คุุณอาจขอให้้ผู้้�สััมภาษณ์์เขีียนความคิิดหรืือคำำ�พููดให้้กำำ�ลัังใจลงในกระดาษที่่�จดไว้้ก่่อนที่่�จะมอบให้้กัับผู้้�ถููก
สััมภาษณ์์

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ผูไ้ ด้รบั รางวัลแห่งความกล้าหาญ
และการล้มแล้วลุกได้แก่...

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

อธิิบายว่่าต่่อไปนี้้�เราจะทำำ�ประกาศนีียบััตรรางวััลด้้วยตััวเราเอง
แจกกระดาษขนาด A4 อธิิบายว่่าในกระดาษ A4 นี้้� เราจะประดิิษฐ์์ประกาศนีียบััตรขึ้้�นมาเพื่่�อให้้รางวััลกัับตััวเอง และให้้รางวััลกัับ
การกระทำำ�ที่่�กล้้าหาญและการล้้มแล้้วลุุกของตััวเอง ผู้้�เรีียนอาจนึึกถึึงเรื่่�องที่่�พวกเขาเพิ่่�งได้้เล่่าไป การกระทำำ�ที่่�กล้้าหาญที่่�เราพููด
ถึึงในบทเรีียนที่่�ผ่่านมา หรืือการกระทำำ�ที่่�กล้้าหาญหรืือการล้้มแล้้วลุุกอื่่�นใดก็็ได้้ที่่�พวกเขาเคยทำำ�
เขีียนลงบนกระดานเพื่่�อเป็็นต้้นแบบให้้กัับผู้้�เรีียน และ/หรืือเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนปรัับให้้เป็็นสไตล์์ของตนเอง ผู้้�เรีียนสามารถตกแต่่ง
ประกาศนีียบััตรใบนี้้�ได้้ตามต้้องการ

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

เคล็็ดลัับ: คุุณอาจประดิิษฐ์์ประกาศนีียบััตรของตััวเองขึ้้�นมาแล้้วแสดงเป็็นตััวอย่่างให้้กัับทุุกคนในชั้้�น
ให้้เวลาผู้้�เรีียน 10 นาทีี เพื่่�อเขีียนและ/หรืือตกแต่่งประกาศนีียบััตร
ขออาสาสมััครจากผู้้�เรีียน 2-3 คนเพื่่�อออกมาแสดงประกาศนีียบััตรและเล่่าเรื่่�องของตน

15 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุก
ภายในตนเองและผู้อื่น

ขอบคุุณผู้้�เรีียนสำำ�หรัับการแบ่่งปัันเรื่่�องราวและประสบการณ์์ของตน โดยขอบคุุณทั้้�งแบบตััวต่่อตััวและทั้้�งชั้้�นเรีียน พููดถึึงความ
รู้้�สึึกขอบคุุณที่่�คุุณมีต่ี ่อผู้้�เรีียนที่่�กล้้าหาญและรู้้�จัักการล้้มแล้้วลุุก
อธิิบายว่่าความกล้้าหาญและการล้้มแล้้วลุุกของเราสามารถสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับผู้้�อื่่�นได้้ ขอให้้ผู้้�เรีียนให้้คำำ�จำำ�กััดความของคำำ�
ว่่า "บุุคคลต้้นแบบ" อีีกครั้้�ง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลต้้นแบบนั้้�นคืือคนที่่�พวกเขาชื่่�นชมเนื่่�องจากคุุณสมบััติิหรืือความสำำ�เร็็จบางอย่่าง
ของเขา
อธิิบายว่่าประกาศนีียบััตรที่่�พวกเขาได้้ให้้เป็็นรางวััลกัับตััวเองนั้้�น เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ว่่าพวกเราทุุกคนมีีคุุณสมบััติิที่่�น่่ายกย่่อง
เหมืือนกััน เช่่นเดีียวกัับจุุดแข็็งที่่�เราเคยศึึกษาและสำำ�รวจไปแล้้ว
ขอให้้ผู้้�เรีียนติิดประกาศนีียบััตรบนฝาผนัังที่่�บ้้านของตััวเองในตำำ�แหน่่งที่่�สามารถเห็็นได้้ชััด ซึ่่�งจะเป็็นการย้ำำ��เตืือนให้้รู้้�ว่่าตััวเราเอง
สามารถเป็็นบุุคคลต้้นแบบให้้กัับผู้้�อื่่�นได้้เช่่นกััน

การสนับสนุน
ความตั้งใจ

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรฉบับนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่า
....................................................................
(ชื่อตัวเอง)
เป็นผู้มีความกล้าหาญ/ความสามารถในการล้ม
แล้วลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่า
..........................................................................................
..........................................................................................
มอบให้ ณ วันที่ (วันที่)
....................................................................
ชื่อของเรา

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 3
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์และ
ภารกิจนอกชัน้ เรียน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 แนะนำ�ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ
มารีีญา พููลเลิิศลาภ เป็็นที่่�รู้้�จักั ดีีที่่�สุดุ ในฐานะมิิสยููนิเิ วิิร์ส์ ไทยแลนด์์ปีี 2017 แต่่ทราบไหมว่่าเธอยัังสนใจปััญหาสัังคมหลายๆ
อย่่างด้้วย หากเป็็นไปได้้ ฉายรููปฮีีโร่่ประจำำ�สัปั ดาห์์ (ในหน้้าถััดไป) บนโปรเจคเตอร์์
ขั้นตอนที่ 2: กิจกรรมนอกชั้นเรียน

3 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ความกล้าหาญในการสื่อสารความฝัน
ของเราไปยังเครือข่ายความช่วยเหลือ

แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ถามคำำ�ถามดัังต่่อไปนี้้�กับั ผู้้�เรีียน 2-3 คนเพื่่�อสรุุปบทเรีียน
• เราได้กล่าวถึงหัวข้ออะไรบ้างในบทเรียนนี้ เราได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง
ย้ำำ�� เตืือนผู้้�เรีียนว่่าหลัังจากที่่�พวกเขาได้้สำ�ำ รวจและศึึกษาความกล้้าหาญที่่�มีีในตนเองแล้้ว พวกเขาสามารถใช้้ความกล้้าหาญนี้้�
นอกชั้้น� เรีียนกัับสถานการณ์์ท้า้ ทายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� กัับพวกเขาได้้ และความกล้้าหาญนี้้�ยังั ช่่วยให้้พวกเขาสามารถทำำ�ตามแผนการ
ลงมืือทำำ�และช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันได้้อีกี ด้้วย
แบ่่งปัันเรื่่�องของฮีีโร่่ประจำำ�สัปั ดาห์์ด้า้ นล่่างนี้้�
ขอให้้ผู้้�เรีียนทำำ�ภารกิิจนอกชั้้น� เรีียนดัังต่่อไปนี้้�
• จากทีเ่ ราได้ส�ำรวจและศึกษาเรือ่ งความกล้าหาญไปแล้ววันนี้ ครูอยากจะขอให้พวกเราท�ำบางสิง่ ที่ ต้องใช้ความกล้าหาญ
อย่่างมาก ครููต้อ้ งการให้้พวกเราเล่่าความฝััน เป้้าหมาย และแผนการลงมืือทำำ�ของตััวเองให้้กับั คนอื่่�นนอกชั้้น� เรีียนนี้้�ฟังั
ก่่อนที่่�เราจะมาพบกัันในบทเรีียนต่่อไป บุุคคลนี้้�อาจเป็็นผู้้�ปกครอง พี่่�น้้อง ญาติิ ครููที่่�โรงเรีียน หรืือใครก็็ได้้ในชุุมชน จุุดมุ่่�ง
หมายคืือเพื่่�อสื่่�อสารความฝัันของเราให้้พวกเขาได้้รับั รู้้� เพื่่�อที่่�เราจะได้้รับั การช่่วยเหลืือไปสู่่�เป้้าหมายของเรา
• จ�ำไว้วา่ ถ้าการเริม่ ต้นพูดดังนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ าก และเราต้องการความช่วยเหลือมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เราสามารถเข้ามาคุยกับ
ใครก็็ได้้ในชั้้น� เรีียนนี้้� ซึ่่�งรวมถึึงตััวครููเองด้้วย เราจะใช้้กลยุุทธการสื่่�อสารบางอย่่างที่่�เราได้้เรีียนรู้้�ไปแล้้วเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือใน
การเล่่าความฝัันของเราก็็ได้้ ขอให้้ทุกุ คนโชคดีีกับั ภารกิิจนี้้�

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

มารีญา พูลเลิศลาภ
มารีญา พูลเลิศลาภเป็นที่รู้จักดีที่สุดในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2017 แต่ทราบไหมว่าเธอยังสนใจปัญหา
สังคมหลายๆ อย่างด้วย
หลังสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มารีญาพบว่าเธอไม่อยากทำ�งานในสำ�นักงาน แต่อยากช่วยเหลือผู้คน
มากกว่า ความฝันนี้เริ่มตั้งแต่สมัยเธอยังเด็ก เมื่อเธอไปร่วมกิจกรรมการกุศล และได้เห็นปัญหาสังคมด้วยตนเอง33
ฝันของเธอเป็นจริงเมื่อเธอเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส สำ�หรับมารีญา นี่คือโอกาสที่เธอจะได้ใช้ชื่อเสียงเป็นกระบอก
เสียงสำ�หรับปัญหาสังคม
เมื่อเร็วๆ นี้ มารีญายังได้ออกเสียงเพื่อช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวชาวไทยที่หายตัวไปด้วย มารีญากล่าวว่าเธอ
“รู้สึกตื่นเต้นที่ผู้คนส่งเสียงแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น ใกล้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว”34
นอกจากนี้ เธอยังเคยเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้มูลนิธิดวงประทีป และทำ�งานร่วมกับ UNFPA
(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ) เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเรื่องสิทธิ ในประเทศไทย36
ปัจจุบัน มารีญาได้ร่วมก่อตั้งองค์กรชื่อ SOS Earth เพื่อระดมทุนสำ�หรับโครงการต่างๆ ที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม37 เธอต้องการอุทิศตนเองเพื่อช่วยประเด็นสังคมนี้	

“แม้ชะตาของโลกอาจดูสน้ิ หวัง ฉันเชือ่ ว่าเรามีทางเลือก เลือกทีจ่ ะนัง่ ดูทกุ อย่างในขณะทีม่ นั
แย่ลงเรือ่ ยๆ หรือ เลือกทีจ่ ะทำ�อะไรสักอย่าง ฉันเลือกทีจ่ ะลงมือแก้ปญ
ั หาตอนนีเ้ ลย”

tinyurl.com/yxonf3sj
www.prachachat.net/social-media-viral/news-474656
35
www.bangkokbiznews.com/news/detail/782951
36
www.matichon.co.th/lifestyle/news_644877
37
www.instagram.com/sos.thailand/
33

34
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เส้นทางสูค่ วามเชือ่ มัน่ และความสำ�เร็จ
n

ย้อนคิดดูวา่ สิง่ ทีผ่ เู้ รียนใฝ่ฝนั ได้เปลีย่ นแปลงไปจากตอนเริม่ ออกเดินทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร

n

บอกได้วา่ ก้าวต่อไปทีผ่ เู้ รียนจะทำ�เพอ่ื ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ คอื อะไร

ความยาว

บทเรียนที่ 1
45 นาที

6
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6: บทเรียนที่ 12
ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร
และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำ�เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

กิจกรรมที่ 1 - 35 นาที
เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณค่าของการเดินทางและการเติบโตของ
ตนเองและผู้อื่นตลอดทั้งหลักสูตร
กิิจกรรมที่่� 2 - 10 นาทีี
เพื่่�อยอมรัับตนเองในฐานะบุุคคลต้้นแบบ ย้ำำ��ความสำำ�คััญของความเชื่่�อมั่่�น
ในตััวเองและความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อทำำ�ฝัันของตนให้้สำำ�เร็็จ และประกาศขั้้�นตอน
ที่่�ผู้้�เรีียนแต่่ละคนตั้้�งใจจะก้้าวต่่อไปเพื่่�อค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
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กิจกรรมที่ 1
สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้ว
และทบทวนหลักสูตร

35 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณค่าของการ
เดินทางและการเติบโตของตนเองและผู้อื่น
ตลอดทั้งหลักสูตร

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้ว - 5 นาที
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เรีียนโดยเรีียกชื่่�อกลุ่่�มและอ่่านข้้อตกลงในห้้องเรีียน
ถามคำำ�ถามต่่อไปนี้้�กัับผู้้�เรีียนและรัับฟัังคำำ�ตอบ 2-3 คำำ�ตอบ
• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ท�ำแผนการลงมือท�ำหรือไม่ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างท�ำตามเป้าหมาย
ของตนเองหรืือไม่่
• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการท�ำแผนการลงมือท�ำหรือไม่
• ติดตามผลของภารกิจที่ต้องกลับไปท�ำที่บ้านจากบทเรียนที่ 11 โดยการถามว่า ได้บอกใครนอกห้องเรียนนี้เกี่ยวกับความฝัน
เป้้าหมาย และแผนการลงมืือทำำ�ของเธอหรืือไม่่ เล่่าให้้ฟัังได้้ไหมว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นบ้้าง
เคล็็ดลัับ: ถ้้ามีีใครที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ตามภารกิิจ หรืือเห็็นว่่าทำำ�ได้้ยาก/พบการตอบรัับในเชิิงลบจากภารกิิจนี้้� ขอให้้พวกเขาเล่่า
ประสบการณ์์ (ถ้้าพวกเขาสะดวกใจ) ให้้เหตุุผลว่่าการบอกเล่่าอาจทำำ�ได้้ยาก โดยเฉพาะกัับผู้้�ที่่�อาจเพิ่่�งเคยบอกเล่่าความฝัันเป็็น
ครั้้�งแรก ยอมรัับในความพยายามและชื่่�นชมที่่�พวกเขาเริ่่�มก้้าวแรก
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�บอกเล่่าความคืืบหน้้า และเตืือนพวกเขาให้้ปฏิิบััติิตามแผนการลงมืือทำำ� สนัับสนุุนกััน และบอกเล่่าความฝัันและ
เป้้าหมายให้้ผู้้�อื่่�นฟัังต่่อไป
ถามผู้้�เรีียนว่่าจำำ�อะไรจากบทเรีียนที่่�แล้้วได้้บ้้าง ดููแลให้้แน่่ใจว่่าผู้้�เรีียนสามารถจดจำำ�ที่่�คุุยกัันได้้เรื่่�องความกล้้าหาญ และการระบุุ
การกระทำำ�ที่่�กล้้าหาญเมื่่�อพวกเขาได้้ลงมืือทำำ�
อธิิบายว่่าเรามาถึึงบทเรีียนสุุดท้้ายของหลัักสููตรนี้้�แล้้ว และวัันนี้้�เราจะสรุุปทุุกอย่่างที่่�ได้้เรีียนรู้้�ตลอดการเดิินทางร่่วมกััน
ขั้นตอนที่ 2 คิดทบทวนในใจ - 5 นาที
อธิิบายว่่าผู้้�เรีียนจะได้้ทำำ�สมาธิิครู่่�หนึ่่�ง ขณะทำำ�สมาธิิ ขอให้้ผู้้�เรีียนฟัังสิ่่�งที่่�คุุณจะพููดและคิิดตามไปด้้วย
ขอให้้ผู้้�เรีียนหลัับตาและเริ่่�มคิิดทบทวน
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กิจกรรมที่ 1
สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ให้้คุุณพููดว่่า “เราเดิินทางด้้วยกัันมาไกลมากตั้้�งแต่่บทเรีียนแรก ครููอยากให้้ทุุกคนนึึกย้้อนถึึงการเดิินทางนี้้�ด้้วยกััน”
ขอให้้ผู้้�เรีียนนึึกถึึงแต่่ละบทเรีียนที่่�ได้้ทำำ� เริ่่�มจากบทเรีียนในสััปดาห์์แรก
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราได้รู้จักกับรุคซานาจากประเทศอินเดีย และได้คิดถึงความฝันของตนเองเป็นครั้งแรก เราได้รู้ว่าพลัง
แห่่งความฝัันและจิินตนาการพาเราไปได้้ไกลขึ้้�น
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เราได้รู้จักกับสุมาจากประเทศเนปาล และได้เรียนรู้เรื่องสิทธิของเรา เรายังได้เรียนรู้เรื่องบรรทัดฐาน
ทางสัังคมและวิิธีีที่่�เหมาะสมในการคััดค้้านบรรทััดฐาน
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เราได้รู้จักกับวาดลีย์จากประเทศเฮติ และช่วยกันค้นหาคุณสมบัติที่ดีและจุดแข็งของตนเองและของ
เพื่่�อน และเรายัังได้้เรีียนรู้้�อีีกว่่า เราจะเติิบโตขึ้้�นผ่่านความล้้มเหลวและความผิิดพลาดได้้อย่่างไร
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราได้รู้จักกับมาเรียมาจากประเทศเซียร์ราลีโอน และส�ำรวจเครือข่ายความช่วยเหลือรอบตัวเรา ทั้งยัง
เรีียนรู้้�วิธีิ ีสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นเพื่่�อขอแรงสนัับสนุุนและความช่่วยเหลืือให้้เราได้้ทำ�ำ ตามความฝััน และเรายัังได้้กำำ�หนดแผนการลงมืือ
ทำำ�ที่่�เราจะต้้องทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จภายใน 1 เดืือนอีีกด้้วย
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เราเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลต้นแบบและได้เห็นวิธีที่เราจะสามารถเป็นบุคคลต้นแบบได้เช่นกัน เพราะเรามี
ความกล้้าหาญและรู้้�จัักที่่�จะล้้มแล้้วลุุกขึ้้�นมาได้้อีีก
บอกให้้ผู้้�เรีียนคิิดทบทวนคำำ�ถามเหล่่านี้้�ในใจระหว่่างคุุณพููดถึึงบทเรีียนแต่่ละบทเรีียน
• เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน
• เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
• เราได้พูดคุยกับคนนอกชั้นเรียนเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไหม พวกเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน
• เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหม อย่างไร
บอกให้้ผู้้�เรีียนค่่อยๆ ลืืมตาขึ้้�น
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เคล็็ดลัับ: ถ้้าคุุณได้้แปะผลงานจากกิิจกรรมใดไว้้บนผนััง (เช่่น เครื่่�องบิินกระดาษ หรืือกิิจกรรมความล้้มเหลว) คุุณอาจขอให้้ผู้้�
เรีียนดููชิ้้�นงานที่่�พวกเขาติิดไว้้บนผนัังก็็ได้้เช่่นกััน

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนสะท้อนความคิด - 13 นาที
ขอบคุุณทุุกคนที่่�ตั้้�งใจทำำ�กิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมในแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�อย่่างเต็็มที่่�
บอกผู้้�เรีียนว่่ากิิจกรรมสุุดท้้ายคืือช่่วงเวลาให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดทบทวนทุุกอย่่างที่่�ได้้ทำ�ำ ระหว่่างการเดิินหน้้าทำำ�ตามความฝััน
เขีียนหััวข้้อต่่อไปนี้้�บนกระดาน
1. ฉันได้เรียนรู้ว่า ________________________________________________________________
2. เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวฉันตั้งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นคือ_________________
_______________________________________________________________________________
3. ฉันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนๆ ตั้งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นคือ________
________________________________________________________________________________
4. ความฝันของฉันสำ�คัญเพราะ ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ฉันรู้ว่าถ้าจะทำ�ให้ความฝันเป็นจริง ฉันจะต้อง _______________________________________________
________________________________________________________________________________
ให้้ผู้้�เรีียนเขีียนคำำ�ตอบของหััวข้้อเหล่่านี้้�บนกระดาษ
ให้้เวลาพวกเขาเขีียนคำำ�ตอบ 10 นาทีี กระตุ้้�นให้้พวกเขาเขีียนให้้ได้้มากที่่�สุุด
เคล็็ดลัับ: เพื่่�อเป็็นการประหยััดเวลา คุุณจะเขีียนคำำ�ถามลงบนกระดาษแล้้วถ่่ายสำำ�เนาแจกให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนก็็ได้้

การสนับสนุน

124

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 1
สรุปทบทวนบทเรียนทีแ่ ล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนสิ่งที่สะท้อนคิด - 12 นาที
ให้้ผู้้�เรีียนนั่่�งเป็็นวงกลมแล้้วอธิิบายวิิธีีการต่่อไปนี้้�
• ให้ผู้เรียนบอกเล่าค�ำตอบของตนทีละคน
• เมื่อคนแรกพูดจบ คนถัดไปจะพูดให้ก�ำลังใจเพื่อนคนก่อนหน้า พูดอะไรก็ได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือท�ำตาม
ความฝัันของตนต่่อไป ตััวอย่่างเช่่น คุุณอาจพููดว่่า “ยิินดีีด้้วย! เธอได้้เริ่่�มต้้นการเดิินทางเพื่่�อหาความฝัันและรู้้�จัักกัับความเข้้ม
แข็็งภายในตััวเธอแล้้ว” หรืือ “เธอทำำ�ความฝัันให้้เป็็นจริิงได้้แน่่ๆ โชคดีีนะ!”
• จากนั้น ผู้เรียนคนนั้นจะบอกเล่าค�ำตอบของตนต่อ
• เราจะท�ำไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกคนจะได้เล่าค�ำตอบของตน
บอกคำำ�ตอบของคุุณสำ�ำ หรัับคำำ�ถาม 3 ข้้อแรก เป็็นคนสุุดท้้าย คุุณอาจสะท้้อนถึึงสิ่่�งที่่�ตััวคุุณเองได้้เรีียนรู้้� หรืือสิ่่�งที่่�คุุณเรีียนรู้้�เกี่่�ยว
กัับผู้้�เรีียนก็็ได้้
ขอบคุุณผู้้�เรีียนที่่�ช่่วยกัันตอบ ที่่�ให้้ความร่่วมมืือตลอดหลัักสููตร และกล่่าวว่่าคุุณภูมิู ิใจและชื่่�นชมการเดิินทางของพวกเขาตลอดทั้้�ง
หลัักสููตร
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าพวกเขายัังสามารถใช้้สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�จากหลัักสููตรนี้้�ต่่อไปได้้แม้้ว่่าความฝัันของพวกเขาจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
ถ้้าพวกเขามีีเป้้าหมายใหม่่ หรืือถ้้าพวกเขาเริ่่�มทำำ�เป้้าหมายหรืือขั้้�นตอนการลงมืือทำำ�ที่่�ร่่างไว้้บางข้้อสำำ�เร็็จแล้้ว

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์และ
คำ�สัญญาแห่งพลังของฉัน

10 นาที
วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อยอมรัับตนเองในฐานะบุุคคลต้้นแบบ
ย้ำำ��ความสำำ�คััญของความเชื่่�อมั่่�นในตััวเองและ
ความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อทำำ�ฝัันของตนให้้สำำ�เร็็จ และ
ประกาศขั้้�นตอนที่่�ผู้้�เรีียนแต่่ละคนตั้้�งใจจะ
ก้้าวต่่อไปเพื่่�อค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ

การสนับสนุน
แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

ขั้นตอนที่ 1 ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์
อธิิบายผู้้�เรีียนว่่าเราเหลืือหนึ่่�งกิิจกรรมสุุดท้้าย ได้้แก่่ “ฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์”
ขอให้้ผู้้�เรีียนทายว่่าใครคืือฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์นี้้�
วางกระดาษ "ฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์" คว่ำำ��ลงกลางห้้องเรีียน ตรงที่่�ทุุกคนสามารถหยิิบได้้
บอกให้้ผู้้�เรีียนเลืือกกระดาษหนึ่่�งแผ่่น ห้้ามผู้้�เรีียนพลิิกกระดาษจนกว่่าคุุณจะบอก!
หลัังจากทุุกคนหยิิบกระดาษแล้้ว บอกให้้ผู้้�เรีียนกางกระดาษออกและดููว่่ามีีคำำ�อะไรเขีียนอยู่่�ด้้านใน เพื่่�อจะเฉลยว่่า "ฮีีโร่่ประจำำ�
สััปดาห์์" … คืือ … ฉัันเอง
ให้้เวลาพวกเขาได้้ตื่่�นเต้้นสัักครู่่�
สรุุปบทเรีียนโดยกล่่าวว่่าผู้้�เรีียนคืือฮีีโร่่ประจำำ�สััปดาห์์เพราะมีีความคล้้ายหลายอย่่างระหว่่างพวกเขากัับฮีีโร่่ทั้้�งหมดที่่�เราได้้เรีียนรู้้�
ตลอดสองสามสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา ส่่วนที่่�คล้้ายกัันรวมถึึง
• พลังแห่งความฝัน
• ความชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
• จุดแข็งและความกล้าหาญที่มีในตัวเรา
• ความช่วยเหลือจากผู้คนที่ให้ค�ำแนะน�ำและความเข้มแข็งกับเรา
• อุปสรรคและความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่คือโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต
ขอให้้ผู้้�เรีียนแปะหลัังกัันเบาๆ (หรืือทำำ�ท่่าทางที่่�ให้้กำ�ลั
ำ ังใจแบบที่่�พวกเขาจะชอบ) แล้้วตบมืือให้้ทุุกคน
ย้ำำ��กัับผู้้�เรีียนว่่าการทำำ�ความปรารถนาและความฝัันให้้สำำ�เร็็จเป็็นการเดิินทางตลอดชีีวิิต พวกเขาควรช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนกััน
และกัันต่่อไป และมองหาโอกาสที่่�จะช่่วยกัันในการทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์
...คือ...

ฉันเอง!

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

กิจกรรมที่ 2
ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์และ
คำ�สัญญาแห่งพลังของฉัน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

ขั้นตอนที่ 2 คำ�สัญญาแห่งพลังของฉัน
ขอให้้ผู้้�เรีียนยืืนเป็็นวงกลม
อ่่านออกเสีียงคำำ�สััญญาด้้านล่่างทีีละบรรทััด และขอให้้ผู้้�เรีียนกล่่าวตาม
• ฉันจะจดจ�ำความฝันและเป้าหมายของฉัน และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อท�ำให้ส�ำเร็จ
• ฉันจะพัฒนาจุดแข็งที่มีฉันมี และจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เผชิญกับอุปสรรค
• ฉันจะรักและใส่ใจเพื่อนๆ ของฉัน และจะสนับสนุนและช่วยให้พวกเขาท�ำความฝันให้เป็นจริง
• ฉันจะท�ำ…. (ตรงนี้ ขอให้ผู้เรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามแผนการลงมือท�ำของพวกเขา)
• และฉันสัญญาว่าจะไม่หยุดเชื่อในความสามารถของตนเองในการที่จะท�ำให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้
แสดงความยิินดีีกัับผู้้�เรีียนทุุกคนที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปกัับหลัักสููตรนี้้�จนเสร็็จสมบููรณ์์ ส่่งเสริิมให้้พวกเขาช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนกัันและ
กัันต่่อไป และมองหาโอกาสที่่�จะช่่วยกัันในการทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง
เคล็็ดลัับ: คุุณอาจส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนใช้้เวลานี้้�ขอบคุุณหรืือชมเชยเพื่่�อนๆ สำำ�หรัับสิ่่�งดีีๆ หรืือสร้้างแรงบัันดาลใจที่่�พวกเขาได้้เห็็น
ตลอดบทเรีียนต่่างๆ ถ้้ามีีเวลา คุุณอาจให้้ผู้้�เรีียนพููดอะไรเพิ่่�มเติิม ร้้องเพลงด้้วยกััน หรืือถามคำำ�ถามที่่�อยากถาม
ขอให้้ทุุกคนปรบมืือให้้ตััวเองหนึ่่�งรอบ!

การสนับสนุน
แรงบันดาลใจ
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หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12

บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6:
บันทึกของผูน้ �ำ กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
S1
S2
S3

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
S4
S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
S8
S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
S10
S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
S12
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หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในท้องถิ่นสำ�หรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อ
ในช่วงท้ายของบทเรียนนี้ โปรดแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน เพื่อ
ที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และให้พวกเขา
ได้เดินทางไปต่อ คุณอาจจะปรับรายการแหล่งข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน และขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ค้นพบเกี่ยวกับพวกเขาตลอดช่วง
ของหลักสูตรนี้ เริ่มต้นโดยการดูรายการด้านล่างนี้

เรียนรู้ด้านวิชาการได้ที่
http://www.trueplookpanya.com/
https://www.eduzones.com/
http://dltv.ac.th/

ทรัพยากรความรู้:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพและการพัฒนาตัวเองได้ที่
https://www.facebook.com/wespace.in.th/
https://www.samsungscd.org
https://www.a-chieve.org/
https://www.facebook.com/careervisathailand/
https://web.facebook.com/Thesupporterthailand/

ขอคำ�แนะนำ�หรือการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ที่
https://www.facebook.com/teenrama.teen/ – สำ�หรับข้อมูลทั่วไปเพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี
https://childlinethailand.org/ หรือโทร 1387 เพื่อ ขอคำ�แนะนำ�และ
ปรึกษาหรือรายงานการกระทำ�ทารุณในครอบครัวหรือเหตุทารุณกรรมเด็กอื่นๆ
กรมสุขภาพจิตหรือโทร 1323 / 1667 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอารมณ์
และสุขภาพจิตได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

หาทุนการศึกษาได้ที่
https://www.edfthai.org/ – สำ�หรับนักเรียนทุกระดับชั้น
http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ - สำ�หรับนักเรียนชั้น
ป.6 และ ม.3
https://www.scgfoundation.org/th/home – สำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังจะจบ
ชั้นม. 3 และเพื่อค้นหาการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
สำ�หรับนักเรียนชั้นม. 3-6 ในกรุงเทพที่อยากไปเข้าค่ายนานาชาติที่ต่างประเทศ
ให้หมั่นเข้าไปดูหน้าเฟสบุ๊ก “Bangkok International Affairs Office” (
สำ�นักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร) ในหน้าเฟสบุ๊กนี้จะมี ทุนการ
ศึกษาเปิดใหม่ทุกเทอม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dek-d.com/board/view/3876472/

Facebook.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้
The Matter - สำ�หรับข่าวสารล่าสุด
https://www.facebook.com/thematterco
The Standard - สำ�หรับข่าวสารล่าสุด
https://www.facebook.com/thestandardth/

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ที่
http://tryfaildo.com/ เราสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ การวาดภาพ การออกแบบตัวการ์ตูน (สำ�หรับสติก
เกอร์ LINE) และเศรษฐศาสตร์

Design for Social Good – เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการออกแบบจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร
https://www.facebook.com/designforsocialgood.th
Spaceth.co - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอวกาศ
The Cloud - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่น่าสนใจ ศิลปะและ
วัฒนธรรม https://www.facebook.com/readthecloud/
A Day Magazine - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาล
ใจ และวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/adaymagazine
Youtube.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้
TED-Ed Thai - เพื่อรับความรู้เพิ่มเติมระหว่างดูการ์ตูน
Adam Bradshaw - เพื่อเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
DekThaiKlaiBaan – เพื่อเรียนภาษาอังกฤษหรือรับเคล็ดลับเกี่ยวกับ วิธีการไป
เรียนต่อต่างประเทศ
Point of View - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทย วรรณกรรม และ
ประวัติศาสตร์
Mahidol Channel - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และเคล็ดลับสุขภาพ
Dek Jew Dr. Ko – เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการทดลองที่
เราทำ�ได้ที่บ้าน
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เฮติิ
จำำ�นวนประชากรของเฮติิ: 10,646,714 คน
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: ปอร์์โตแปรงซ์์, 2,637,000 คน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 55.3% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 12.2% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐกึ่่�งประธานาธิิบดี
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 64.3% (ชาย) และ 57.3% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 61.6 ปีี (ชาย) และ 66.8 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]15
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 19,880 ล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 1,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 58.5% [ค่่าประมาณ 2012]
–	อััตราการว่่างงาน: 14% [2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 36% [2017]
–	อุุตสาหกรรมหลััก: สิ่่�งทอ โรงกลั่่�นน้ำำ�� ตาล โรงโม่่แป้้ง ปููนซีีเมนต์์ การประกอบชิ้้�นส่่วนอย่่างง่่าย39
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ภููมิิหลััง:
ประวััติิศาสตร์์ส่่วนใหญ่่ของเฮติิมีีแต่่ความไม่่สงบ ภายหลัังการมาเยืือนของคริิสโตเฟอร์์ โคลััมบััส ผู้้�ตั้้�งถิ่่�นฐานชาว
สเปนก็็เกิิดการกวาดล้้างชนเผ่่าพื้้�นเมืืองจนแทบหมดสิ้้�น การค้้าทาสจำำ�นวนมากที่่�ดำำ�เนิินการโดยชาวฝรั่่�งเศสทำำ�ให้้
เกิิดการกบฏและเฮติิกลาย มาเป็็นสาธารณรััฐหลัังยุุคอาณานิิคมแห่่งแรกที่่�มีีผู้้�นำำ�เป็็นชนผิิวดำำ� และนัับเป็็นชาติิที่่�สอง
ในซีีกโลกตะวัันตกที่่�ได้้รัับเอกราช เมื่่�อปีี 1804 อย่่างไรก็็ตาม ผลพวงที่่�หลงเหลืือจากการเป็็นอาณานิิคมยัังคงความ
เสีียหายอย่่างรุุนแรง ฝรั่่�งเศสเรีียกร้้องค่่าปฏิิกรรม สงครามจากเฮติิจนถึึงปีี 1947 และความไร้้เสถีียรภาพของเฮติิยััง
คงยืืดเยื้้�อไปจนถึึงการปกครองแบบเผด็็จการในศตวรรษที่่� 20 ทุุกวัันนี้้�เฮติิซึ่่�งใช้้พื้้�นที่่�เกาะเขตร้้อนชื่่�อว่่าฮิิสปัันโยลา
ร่่วมกัับสาธารณรััฐโดมิินิิกัันยัังคงมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดภััยธรรมชาติิ ปีี 2010 เกิิดแผ่่นดิินไหวร้้ายแรงที่่�ทำำ�ลาย
ล้้างประเทศ และตามด้้วยพายุุเฮอร์์ริิเคนแมททิิวในปีี 2016 เฮติิยัังคงเป็็นประเทศยากจน ที่่�สุุดในแถบอเมริิกาที่่�เต็็ม
ไปด้้วยปััญหา เช่่น การขาดแรงงานที่่�มีีความรู้้� ความวุ่่�นวายทางการเมืือง และประชากรจำำ�นวน มากยัังเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณสุุขได้้อย่่างจำำ�กััด
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
เฉพาะในปอร์์โตแปรงซ์์ เหตุุแผ่่นดิินไหวเมื่่�อปีี 2010 สร้้างความเสีียหายหรืือทำำ�ลายโรงเรีียนเกืือบ 4,000 แห่่ง และ
ทำำ�ให้้ครููเสีียชีีวิิตนัับหลายร้้อยคน สถานการณ์์ยิ่่�งเลวร้้ายลงไปอีีกหลัังจากเหตุุพายุุเฮอร์์ริิเคนถล่่มในปีี 2016 อย่่างไร
ก็็ตาม ปััญหาต่่างๆ ของเฮติินั้้�นมีีมายาวนานแล้้วตั้้�งแต่่ก่่อนเหตุุแผ่่นดิินไหว ประเทศเฮติิมีีงบประมาณให้้กัับระบบ
การศึึกษาภาครััฐน้้อยมาก ซึ่่�งโรงเรีียนภาครััฐเป็็นเพีียง 10% ของ โรงเรีียนทั้้�งหมดในเฮติิ นัักเรีียนจึึงต้้องอาศััยเครืือ
ข่่ายของโรงเรีียนเอกชนแทน ซึ่่�งแพงเกิินไปสำำ�หรัับหลายๆ คน และสิ่่�งที่่�น่่ากัังวล ไม่่ใช่่เพีียงแค่่เรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายเท่่านั้้�น
แต่่ยัังมีีปััญหาที่่�มีีจำ�ำ นวนโรงเรีียนไม่่เพีียงพอรองรัับจำำ�นวนประชากรที่่�อยู่่�ในวััยเรีียน โดยใน ปีี 2015 มีีประชากรถึึง
55% ที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 24 ปีี ระหว่่างปีี 2011-2016 เด็็กชาย 83% และเด็็กหญิิง 84% โดยประมาณได้้เข้้าเรีียนระดัับ
ประถม และมีีเด็็กผู้้�ชายเพีียง 19% และเด็็กผู้้�หญิิงเพีียง 26% ที่่�ได้้เรีียนต่่อในระดัับมััธยมต้้น40
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ความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างเพศ:
แม้้โครงสร้้างทางกฎหมายจะออกแบบมาให้้ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียม แต่่ผู้้�หญิิงในเฮติิยัังคงต้้องเผชิิญอุุปสรรคที่่�ผู้้�ชาย
ไม่่ต้้องเจอ ในแต่่ละวััน ผู้้�หญิิงต้้องเจอกัับการคุุกคาม การล่่วงละเมิิด และอุุปสรรคขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมทางการ
เมืืองและความสำำ�เร็็จทาง เศรษฐกิิจ เช่่น ทััศนคติิต่่อความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�เน้้นอำำ�นาจของฝ่่ายชาย นอกจากนี้้� เด็็กหญิิง
และผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงสููงต่่อ ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพและการค้้ามนุุษย์์ การสืืบค้้นสถิิติิของคดีี
กระทำำ�อนาจารในเฮติิเป็็นไปได้้ยาก ไม่่ใช่่แค่่เพราะมีีการ รายงานไว้้น้้อยมาก แต่่ยัังเป็็นเพราะไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีกัับ
เหตุุที่่�มีีการรายงานไว้้อีีกด้้วย ในประเทศเฮติิการข่่มขืืนไม่่ได้้ถููกจััดเป็็น อาชญากรรมจนกระทั่่�งปีี 2005 อย่่างไร
ก็็ตาม มีีการดำำ�เนิินการบางอย่่างในส่่วนของการลงทุุนด้้านสาธารณสุุขและบริิการให้้คำำ� ปรึึกษา และการแก้้ไขเพิ่่�ม
เติิมกฎหมายกำำ�หนดให้้ตำำ�แหน่่งที่่�มาจากการเลืือกตั้้�งและแต่่งตั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�นต้้อง ประกอบด้้วยผู้้�
หญิิง 30%41
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.britannica.com/place/Haiti
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc/
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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อิินเดีีย
จำำ�นวนประชากรของอิินเดีีย: 1,281,935,911 คน [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: นิิวเดลีี, 28,514,000 คน
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 34% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 29.5% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐที่่�มีีรััฐสภากลางของสหพัันธรััฐ
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 81.3% (ชาย) และ 60.6% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 67.5 ปีี (ชาย) และ 70.1 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2018]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 9.447 ล้้านล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 7,200 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 21.9% [ค่่าประมาณ 2011]
–	อััตราการว่่างงาน: 8.8% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 10.7%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: สิ่่�งทอ เคมีี แปรรููปอาหาร เหล็็ก อุุปกรณ์์การขนส่่ง20
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ภููมิิหลััง:
อิินเดีียมีีประชากรกว่่าพัันล้้านคน มีีประวััติิศาสตร์์เก่่าแก่่มากมาย หลัังผ่่านยุุครุ่่�งเรืืองของจัักรวรรดิิและราชวงศ์์
ต่่างๆ มาได้้อย่่าง ยาวนาน อิินเดีียก็็ตกเป็็นอาณานิิคมของอัังกฤษในช่่วงปลายศตวรรษที่่� 18 จนกระทั่่�งอิินเดีียชนะ
การต่่อสู้้�เพื่่�ออิิสรภาพในปีี 1947 ปััจจุุบััน อิินเดีียเป็็นประเทศที่่�มีีความหลากหลายอย่่างมหาศาล มีีภาษาถิ่่�นนัับร้้อย
ประชาชนจำำ�นวนมากนัับถืือศาสนาฮิินดูู อิิสลาม และศาสนาอื่่�นๆ พร้้อมกัับประเพณีีต่่างๆ ที่่�ยัังคงรููปแบบของท้้อง
ถิ่่�นเป็็นส่่วนมาก แม้้ว่่ากฎหมายจะพยายามยุุติิการ แบ่่งแยกด้้วยระบบวรรณะ เพศ และชนชั้้�น แต่่อิิทธิิพลของ
ศาสนาและความตึึงเครีียดในภููมิิภาคยัังคงครอบงำ��การเมืืองของประเทศ อิินเดีียเป็็นประเทศที่่�มีีอำำ�นาจในระดัับโลก
ที่่�กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีีและซอฟต์์แวร์์ที่่�กำำ�ลัังขยายตััว อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงมีีตลาด
ส่่งออกผลผลิิตทางการเกษตรที่่�แข็็งแกร่่งและระบบเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเป็็นอัันดัับสามของโลก แต่่ท่่ามกลางการ
พััฒนานี้้� อิินเดีียกลัับยัังคงเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีอััตรารายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวน้้อยที่่�สุุดในโลก และยัังมีีปััญหาด้้าน ความ
เหลื่่�อมล้ำำ�� ของรายได้้อยู่่�อีีกมาก42 43 44 45
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
การศึึกษาภาคบัังคัับกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 6 ถึึง 14 ปีี ให้้เล่่าเรีียนได้้ฟรีีตามพระราชบััญญััติิสิิทธิิเด็็กเพื่่�อการ
ศึึกษาภาคบัังคัับ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ปีีพ.ศ. 2552 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act
of 2009) แต่่เนื่่�องจากขาดความ ตระหนัักและความเต็็มใจ ทำำ�ให้้เด็็กอายุุระหว่่าง 6 ถึึง 13 ปีี ราว 32 ล้้านคนไม่่เคย
เข้้าโรงเรีียน ซึ่่�งส่่วนมากเป็็นเด็็กผู้้�หญิิง หลายครอบครััวไม่่เห็็นความจำำ�เป็็นของการให้้การศึึกษาแก่่เด็็กผู้้�หญิิง และ
ให้้ลููกสาวอยู่่�บ้้านเพื่่�อรัับผิิดชอบงานในครอบครััว เช่่น การทำำ�ความสะอาดบ้้านและการเลี้้�ยงเด็็กเล็็ก อิินเดีียมีีครูู
น้้อยเกิินไป (โดยเฉพาะครููผู้้�หญิิง) และเมื่่�อปีี 2008 หมู่่�บ้้าน ประมาณ 17% ไม่่มีีโรงเรีียนประถม ขณะเดีียวกัันการ
ศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาเติิบโตอย่่างมากนัับตั้้�งแต่่อิินเดีียได้้รัับอิิสรภาพ ในตอนนั้้�นอิินเดีียมีีมหาวิิทยาลััยเพีียง 20
แห่่งและวิิทยาลััยอีีก 500 แห่่ง และในปีี 2014 อิินเดีียมีีมหาวิิทยาลััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 677 แห่่งและวิิทยาลััย 37,204
แห่่ง จำำ�นวนผู้้�หญิิงที่่�เข้้าเรีียนในระดัับอุุดมศึึกษาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากแม้้แต่่ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา จาก 39% ในปีี 2007
เป็็น 46% ในปีี 201446 47 48 49 50
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ความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างเพศ:
เมื่่�อปีี 2012 สหประชาชาติิประกาศให้้อิินเดีียเป็็นประเทศอัันตรายที่่�สุุดสำำ�หรัับการเกิิดเป็็นผู้้�หญิิง ความชื่่�นชอบ
ลููกชายมากกว่่า ลููกสาวและความรุุนแรงต่่อเด็็กหญิิงและสตรีี ซึ่่�งรวมถึึงการฆ่่าทารก ความรุุนแรงในครอบครััว การ
ข่่มขืืน การฆ่่าเพื่่�อเกีียรติิยศ การค้้ามนุุษย์์ และการเป็็นทาสทางเพศ ยัังคงอยู่่�ในระบบสัังคมและเป็็นเรื่่�องปกติิของ
อิินเดีีย องค์์การเพื่่�อสตรีีแห่่งสหประชาชาติิพบว่่า มีีโอกาสถึึง 29% ที่่�ในช่่วงชีีวิิตของผู้้�หญิิงชาวอิินเดีียจะถููกคู่่�ครอง
กระทำำ�รุุนแรง ซึ่่�งเป็็นสถิิติิที่่�มัักฝัังอยู่่�ในทััศนคติิเชิิงวััฒนธรรม และประเพณีี มีีการสำำ�รวจที่่�พบว่่าผู้้�ชายอิินเดีีย 51%
และผู้้�หญิิงอิินเดีีย 54% ยอมรัับได้้กัับการที่่�สามีีทุุบตีีภรรยา นอกจากนี้้�ในปีี 2010 สำำ�นัักสถิิติิอาชญากรรมแห่่งชาติิ
ของอิินเดีียได้้รายงานการเสีียชีีวิิตด้้วยเรื่่�องสิินสอดถึึง 8,233 ราย (Dowry Deaths คืือการเผาหญิิงชาวฮิินดููทั้้�งเป็็น
หากครอบครััวฝ่่ายสามีีคิิดว่่าสิินสอดของเจ้้าสาวนั้้�นไม่่เพีียงพอ) ซึ่่�งหมายความว่่าในหนึ่่�งวัันมีีผู้้�หญิิงเสีียชีีวิิต จาก
สาเหตุุนี้้�ถึึง 22 คน ปััญหาท้้าทายอีีกประการหนึ่่�งที่่�ทั้้�งเด็็กหญิิงและชายในอิินเดีียต้้องเผชิิญคืือความจำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�งาน องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิหรืือยููนิิเซฟ ประมาณการว่่ามีีเด็็กชาวอิินเดีียอายุุตั้้�งแต่่ 5 ถึึง 14 ปีี
ประมาณ 28 ล้้านคน ที่่�ต้้องทำำ�งาน ในขณะที่่�เด็็กเหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่ทำ�ำ งานในอาณาบริิเวณที่่�ดิินของครอบครััวหรืือ
ทำำ�งานในไร่่นาของครอบครััวอื่่�น แต่่มีีอีีกมากที่่�ต้้องกลายมาเป็็นขอทาน คนงานในโรงงาน หรืือขายบริิการทางเพศ
เด็็กหญิิงมัักไปเป็็นคนงานมวนบุุหรี่่�หรืือ ทำำ�งานในโรงทอผ้้า โรงย้้อมผ้้า และโรงงานตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า อย่่างไรก็็ตาม
กฎหมายว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กเพื่่�อการศึึกษาภาคบัังคัับฯ อาจสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้ พระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ผ่่านการ
พิิจารณาในปีี 2009 ระบุุว่่าเด็็กทุุกคนมีีสิิทธิิได้้รัับการศึึกษาที่่�มีี คุุณภาพโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และนายจ้้างมีีความ
เสี่่�ยงที่่�จะถููกปรัับและถููกจำำ�คุุกหากจ้้างแรงงานเด็็กที่่�อายุุต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์51 52
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เนปาล
จำำ�นวนประชากรของเนปาล: 29,384,297 คน [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: กาฐมาณฑุุ, 1.33 พัันล้้านคน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 19.7% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 19.7% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐที่่�มีีรััฐสภากลางของสหพัันธรััฐ
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 76.4% (ชาย) และ 53.1% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 70.4 ปีี (ชาย) และ 71.6 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 78.55 พัันล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 2,700 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
–	ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 25.2% [ค่่าประมาณ 2011]
–	อััตราการว่่างงาน: 3% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 3.5%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: การท่่องเที่่�ยว สิ่่�งทอ ข้้าว น้ำำ�� ตาล บุุหรี่่� ปููนซีีเมนต์์/อิิฐ

135
ภููมิิหลััง:
เนปาลเป็็นประเทศที่่�ไม่่มีีทางออกสู่่�ทะเล ตั้้�งอยู่่�ท่่ามกลางโอบล้้อมของเทืือกเขาหิิมาลััย ถููกตััดขาดจากโลกภายนอก
จนกระทั่่�ง เกิิดกบฏในราชสำำ�นัักเมื่่�อปีี 1950 ระบอบกษััตริิย์์อัันเป็็นผลจากการกบฏในครั้้�งนั้้�นยัังคงกุุมอำำ�นาจผ่่าน
ช่่วงเวลาหลายทศวรรษ แห่่งความปั่่�นป่่วนทางการเมืือง รวมทั้้�งสงครามกลางเมืืองที่่�ยาวนานถึึง 10 ปีี จนกระทั่่�ง
เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบอบประชาธิิปไตย เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ปััจจุุบัันประเทศเนปาลมีีความเป็็นเอกภาพ ประกอบด้้วยกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�และวรรณะที่่�หลากหลายมากกว่่า 100 กลุ่่�ม และมีี ภาษาพููดมากกว่่า 120 ภาษา ท่่ามกลางความงดงาม
ทางธรรมชาติิของประเทศกลัับมีีความจริิงที่่�โหดร้้ายทางเศรษฐกิิจ ประชากร ประมาณ 10% ยัังมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�
ยากจนข้้นแค้้น และเนปาลก็็ยัังคงเป็็นหนึ่่�งในประเทศยากจนที่่�สุุดในโลก เศรษฐกิิจของประเทศพึ่่�งพาเกษตรกรรม
ความช่่วยเหลืือจากภายนอก และการท่่องเที่่�ยวเป็็นหลััก อีีกทั้้�งเนปาลยัังมีีความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
อากาศและภััยธรรมชาติิ ประเทศเนปาลได้้ผจญกัับอุุทกภััยและดิินถล่่ม เหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหวเมื่่�อปีี 2015 ที่่�คร่่า
ชีีวิิตผู้้�คนไปนัับพัันและสร้้างความเสีียหายต่่อสถานที่่�แหล่่งมรดกโลกของเนปาล53
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
หลายพื้้�นที่่�ของประเทศไม่่มีีโรงเรีียนเลยแม้้แต่่แห่่งเดีียว ในบริิเวณที่่�มีีโรงเรีียน ห้้องเรีียนก็็มีีนัักเรีียนแน่่นขนััดเกิินไป
ทั้้�งยััง ขาดแคลนทรััพยากรและสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างโต๊๊ะเก้้าอี้้� หนัังสืือเรีียนและอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน ยููนิิเซฟพบว่่า
เด็็กหญิิงชาวเนปาล น้้อยกว่่า 46% เข้้าเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ช่่วงระหว่่างปีี 2011 ถึึง 2016 เด็็กๆ ที่่�กำำ�ลััง
ศึึกษามัักต้้องหยุุดเรีียนชั่่�วคราว เพราะภาระการงานทางบ้้าน และเด็็กวััย 5 ถึึง 17 ปีี จำำ�นวน 1.6 ล้้านคน เป็็น
แรงงานเด็็กและต้้องทำำ�งานในสถานที่่�อัันตราย ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�เป็็นเด็็กผู้้�หญิิงถึึง 60% เด็็กผู้้�หญิิงจำำ�นวนมากพัักการ
เรีียนในช่่วงวััยรุ่่�นเนื่่�องจากขาดแคลนสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ด้้านสุุขอนามััย ตััวอย่่างเช่่น รายงานฉบัับหนึ่่�งประมาณ
การว่่ามีีโรงเรีียนรััฐบาลในเนปาลเพีียง 28% ที่่�มีีห้้องสุุขาแยกต่่างหาก สำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิง สถานการณ์์ดัังกล่่าวส่่งผล
ต่่ออััตราการอ่่านออกเขีียนได้้ของผู้้�หญิิงวััย 15 ถึึง 24 ปีีมากถึึงราว 80% แนวโน้้มนี้้�มีีผลต่่ออััตราการอ่่านออกเขีียน
ได้้ในเนปาลสืืบเนื่่�องจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ด้้วยอััตราผู้้�หญิิงที่่�อ่่านออกเขีียนได้้เพีียง 53.1% เทีียบกัับผู้้�ชาย 76.4% ในปีี
201554
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ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
ขณะที่่�ปััญหาท้้าทายหลายอย่่างกระทบเด็็กผู้้�ชายในเนปาลเช่่นกััน แต่่เด็็กผู้้�หญิิงเผชิิญกัับปััญหาเหล่่านั้้�นอย่่าง
รุุนแรงกว่่า เช่่น กฎหมายกำำ�หนดให้้ผู้้�ชายแต่่งงานได้้เมื่่�ออายุุ 21 ปีี และผู้้�หญิิงเมื่่�ออายุุ 18 ปีี และมีีช่่องว่่างระหว่่าง
เพศขนาดใหญ่่เกี่่�ยวกัับการเข้้า ศึึกษาในโรงเรีียน บางครอบครััวรู้้�สึึกว่่าความยากจนขั้้�นรุุนแรงบีีบบัังคัับให้้ต้้องขาย
ลููกสาวไปเป็็นทาสในครอบครััว ซึ่่�งเป็็น ประเพณีีที่่�เรีียกว่่าแกมลารีี (Kamlari) ปกติิแล้้วพ่่อแม่่จะได้้รัับเงิินจำำ�นวน
เล็็กน้้อย แต่่บางครั้้�งก็็ได้้เพีียงห้้องพััก อาหารและเสื้้�อผ้้า ให้้ลููกสาวของพวกเขาเท่่านั้้�น แกมลารีีมัักจะหมายถึึงจุุดจบ
สำำ�หรัับการศึึกษาของเด็็กผู้้�หญิิง และเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของชีีวิิตที่่� โหดร้้ายแห่่งการถููกข่่มเหงและทารุุณ นอกจากนี้้� เด็็ก
หญิิงและผู้้�หญิิงยัังตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อการถููกขายออกไปนอกประเทศ ส่่วนหนึ่่�งเพราะชายแดนระหว่่างเนปาลกัับ
อิินเดีียนั้้�นมีีแนวยาวมาก และมีีจุุดที่่�เป็็นช่่องโหว่่ให้้นัักเดิินทางไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้ หนัังสืือเดิินทาง ยููนิิเซฟรายงานว่่าใน
แต่่ละปีีมีีเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงเกืือบ 7,000 คนถููกขายจากเนปาลไปยัังอิินเดีีย นอกจากนี้้� ในชนบททางแถบตะวัันตก
ของเนปาล เด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงจะถููกส่่งไปอยู่่�ที่่�คอกม้้า ถ้ำำ�� หรืือเพิิงที่่�เรีียกว่่า “กอทส์์” ระหว่่างมีี ประจำำ�เดืือน
ประเพณีีตามวััฒนธรรมและศาสนาฮิินดููที่่�เรีียกว่่าเจาปาดีี (Chaupadi) นี้้�ถืือว่่าเลืือดประจำำ�เดืือนเป็็นสิ่่�งไม่่บริิสุุทธิ์์�
และต้้องแยกหญิิงที่่�อยู่่�ระหว่่างมีีประจำำ�เดืือนออกไปชั่่�วคราว เด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงต่่อการเจ็็บ
ป่่วย การบาดเจ็็บ หรืือการเสีียชีีวิิตจากการอยู่่�กลางแจ้้ง งููกััด การถููกข่่มขืืน ถููกสััตว์์ทำำ�ร้้าย และไฟไหม้้ ถึึงแม้้ว่่าในปีี
2005 ศาลสููงสุุด ของเนปาลจะประกาศว่่าเจาปาดีีเป็็นเรื่่�องผิิดกฎหมาย แต่่การกระทำำ�นี้้�ก็็ยัังคงดำำ�เนิินอยู่่�ต่่อไปและ
เป็็นที่่�ยอมรัับในวงกว้้าง55

53

54
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
www.britannica.com/place/Nepal
www.usaid.gov/nepal/country-profile
www.unicef.org/sowc/
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
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เซีียร์์ราลีีโอน
จำำ�นวนประชากรของเซีียร์์ราลีีโอน: 6,161,195 คน [2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: ฟรีีทาวน์์, 1.136 ล้้าน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 42.1% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 11.8% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐระบอบประธานาธิิบดีี
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 58.7% (ชาย) และ 37.7% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 56 ปีี (ชาย) และ 61.3 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 11.75 พัันล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 1,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 70.2% [ค่่าประมาณ 2004]
–	อััตราการว่่างงาน: 9.1%
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 60% - คาดว่่าเป็็นผลจากอััตราการไม่่รู้้�หนัังสืือที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ขาดตำำ�แหน่่ง
งานในภาคเอกชน และค่่าแรงต่ำำ��
–	อุุตสาหกรรมหลััก: เหมืืองแร่่ (เพชร สิินแร่่เหล็็ก รููไทล์์ และบ็็อกไซต์์) และการผลิิตขนาดเล็็ก (เครื่่�องดื่่�ม
สิ่่�งทอ รองเท้้า)
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ภููมิิหลััง:
เซีียร์์ราลีีโอนเป็็นประเทศเล็็กๆ ในแอฟริิกาตะวัันตกที่่�มีีชายแดนติิดมหาสมุุทรแอตแลนติิก การมาเยืือนของชาว
ยุุโรปคืือจุุดเริ่่�มต้้น ของประวััติิศาสตร์์อัันมืืดมิิดของการค้้าทาส ช่่วงกลางศตวรรษที่่� 17 ทาสนัับพัันคนถููกส่่งลงเรืือไป
ยัังอเมริิกา ปีี 1787 มีีการตั้้�ง เมืืองฟรีีทาวน์์เป็็นเมืืองหลวงของประเทศ โดยเป็็นที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานของทาสที่่�ได้้รัับอิิสระ
และเซีียร์์ราลีีโอนตกเป็็นเมืืองอาณานิิคมของอัังกฤษจนกระทั่่�งได้้รัับเอกราชในปีี 1961 เมื่่�อไม่่นานมานี้้� เซีียร์์ราลีี
โอนได้้รัับความเสีียหายจากเหตุุการณ์์นองเลืือดใน สงครามกลางเมืืองที่่�ยืืดเยื้้�อยาวนานตั้้�งแต่่ปีี 1991 จนถึึงปีี 2002
และการระบาดของโรคอีีโบลาในปีี 2014 ในปััจจุุบัันประเทศ เติิบโตขึ้้�นมากแม้้ผลตกทอดจากสงครามจะยัังกระทบ
เศรษฐกิิจอยู่่�ต่่อเนื่่�อง และนอกจากนี้้�เซีียร์์ราลีีโอนยัังอุุดมไปด้้วยแร่่เพชรและ ทรััพยากรธรรมชาติิ56
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
การศึึกษาเป็็นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�ถููกกระทบกระเทืือนมากที่่�สุุดจากสงครามกลางเมืือง โรงเรีียนหลายพัันแห่่งถููกทำำ�ลาย
และเด็็กๆ ตกเป็็นเหยื่่�อความเลวร้้ายในหลายรููปแบบ เช่่น กลายเป็็นเด็็กกำำ�พร้้า ถููกล่่วงละเมิิด กลายเป็็นคนไร้้บ้้าน
ตลอดจนถููกบัังคัับให้้เป็็นทหาร หลัังสงครามยุุติิในปีี 2002 มีีการประมาณว่่าเด็็ก 67% ต้้องออกจากโรงเรีียน แต่่
ขณะที่่�ภาคส่่วนอื่่�นๆ ของสัังคมเซีียร์์ราลีีโอน ได้้รัับการพััฒนา ระบบการศึึกษาก็็ได้้รัับการพััฒนาเช่่นกััน เมื่่�อเร็็วๆ นี้้�
อััตราการเข้้าเรีียนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในปีี 2016 องค์์การ เพื่่�อการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่ง
สหประชาชาติิหรืือยููเนสโก (UNESCO) มีีรายงานว่่ามีีเด็็กทั้้�งหญิิงและชาย เข้้าเรีียนในระดัับประถมสููงถึึง 98.32%
แต่่ยัังคงมีีความท้้าทายใหญ่่ๆ ด้้านคุุณภาพการศึึกษา เนื่่�องจากการขาดแคลนครููอย่่างหนััก จำำ�นวนนัักเรีียนล้้น
ห้้องเรีียน สภาพห้้องเรีียนที่่�ย่ำำ��แย่่ และการขาดแคลนอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน57
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ความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างเพศ:
แม้้เซีียร์์ราลีีโอนจะอยู่่�ในช่่วงของการฟื้้�นฟููทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสัังคม แต่่บทบาทดั้้�งเดิิมของแต่่ละเพศยัังคงไม่่
เปลี่่�ยนแปลง มีีการประมาณว่่าผู้้�หญิิง 90% เคยถููกขลิิบอวััยวะเพศ ในปีี 2014 มีีคำำ�สั่่�งห้้ามขลิิบอวััยวะเพศหญิิง
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการ ฉุุกเฉิินด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการระบาดของโรคอีีโบลา แต่่ข้้อปฏิิบััติิทาง
วััฒนธรรมที่่�ฝัังลึึกนี้้�ยัังคงมีีอยู่่�อย่่างกว้้างขวาง แม้้จะมีีการรณรงค์์ต่่อต้้านการปฏิิบััติิดัังกล่่าว แต่่ก็็ยัังไม่่มีีกฎหมาย
ใดในเซีียร์์ราลีีโอนที่่�ห้้ามการขลิิบอวััยวะเพศหญิิง มีีรายงาน ว่่าผู้้�หญิิงราว 45% ถููกคู่่�ครองใช้้ความรุุนแรงทาง
ร่่างกายหรืือทางเพศ และการข่่มขืืนยัังเป็็นเครื่่�องมืืออย่่างหนึ่่�งของการสร้้างความรุุนแรงและทำำ�ลายชื่่�อเสีียงใน
ระหว่่างที่่�เกิิดความขััดแย้้งอีีกด้้วย58 นอกจากนี้้� แม้้ว่่าอััตราการแต่่งงานในวััยเด็็กจะลดลงมาก แต่่เด็็กผู้้�หญิิงหลาย
คนก็็ยัังคงต้้องแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก ผู้้�หญิิง 39% ในช่่วงอายุุ 20 ถึึง 24 ปีีแต่่งงานครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 18 ปีี และ ผู้้�
หญิิงกว่่า 25% เริ่่�มตั้้�งครรภ์์ตั้้�งแต่่อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี และการมีีภรรยาหลายคนเป็็นเรื่่�องปกติิทั่่�วไป59

www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
57
www.unicef.org/sowc2017/
uis.unesco.org/country/SL
58
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
59	
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/ https://www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/femalegenital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
56
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ประเทศไทย
จำำ�นวนประชากรของประเทศไทย: 69,799,978 คน [ค่่าประมาณ มิิถุุนายน 2020]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: กรุุงเทพมหานคร, 10.156 ล้้านคน
ร้้อยละของประชากรที่อ่� าศััยในเขตเมืือง: 49.9% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 47.5% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: ระบอบรััฐธรรมนููญโดยมีีพระมหากษััตริิย์์เป็็นประมุุข - หมายเหตุุ มีีรััฐบาลทหารชั่่�วคราว
ตั้้�งแต่่พฤษภาคม 2014
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 94.7% (ชาย) และ 91.2% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 71.7% (ชาย) และ 78.3% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]60
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 1.229 ล้้านล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 17,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 7.2% [ค่่าประมาณ 2015]
–	อััตราการว่่างงาน: 0.7% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 0.9%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: การท่่องเที่่�ยว สิ่่�งทอและเสื้้�อผ้้า การแปรรููปผลิิตผลทางการเกษตร เครื่่�องดื่่�ม
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ภููมิิหลััง:
ในฐานะที่่�เป็็นประเทศเดีียวในเอเชีียอาคเนย์์ที่่�รอดพ้้นจากการล่่าอาณานิิคมของยุุโรป
ประวััติิศาสตร์์ของ
ประเทศไทยจึึงถููกหล่่อหลอมจากการเมืือง ภููมิิศาสตร์์ และศาสนาที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวของภููมิิภาค ประเทศไทย
มีีระบบนิิเวศเขตร้้อนและผืืนดิินอุุดมสมบููรณ์์ และยัังคงเน้้นการทำำ�เกษตรกรรมจนกระทั่่�งมีีการขยายตััวของความ
เป็็นเมืืองเพิ่่�มขึ้้�นช่่วงปลายทศวรรษ 1960 ประเทศไทยปกครองโดย ระบอบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์จนกระทั่่�งการ
ปฏิิวััติิในปีี 1932 และกองทััพไทยมีีการก่่อรััฐประหารบ่่อยครั้้�งหลัังปีี 1947 ต่่อมาด้้วยความยิินยอมของระบอบ
กษััตริิย์์ กองทััพทหารขัับไล่่นายกรััฐมนตรีีของไทยออกจากตำำ�แหน่่งในปีี 2006 และขัับไล่่ผู้้�สืืบทอดของเขาอีีกครั้้�ง
ในปีี 2014 แม้้จะมีีความไม่่สงบทางการเมืือง แต่่กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และชนกลุ่่�มน้้อยส่่วนใหญ่่อยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างดีีตลอด
ประวััติิศาสตร์์ของไทย และมีีความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันด้้วยภาษากลางและเอกลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม61
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
ประเทศไทยให้้เด็็กเข้้าถึึงการศึึกษาได้้อย่่างกว้้างขวาง และสามารถเรีียนฟรีีได้้นานถึึง 15 ปีี ช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา มีี
อััตราการเข้้าเรีียน ทั้้�งระดัับประถมและมััธยมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกล่่าวได้้ว่่ามีีอััตราการอ่่านออกเขีียนได้้สููงถึึง
93% แม้้รััฐบาลจะลงทุุนให้้กัับการศึึกษา แต่่ก็็ยัังคงมีีปััญหาท้้าทายอยู่่�มาก ไม่่นานมานี้้� มีีการจััดสรรทรััพยากรให้้
กัับพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีความได้้เปรีียบทางเศรษฐกิิจและสัังคมอยู่่�แล้้ว ส่่งผลให้้เกิิดความแตกต่่างอย่่างชััดเจนด้้านศัักยภาพ
ของนัักเรีียนระหว่่างพื้้�นที่่�ร่ำ��ำ รวยกว่่าและพื้้�นที่่�ยากจน เช่่นเดีียวกัับพื้้�นที่่�เมืืองเมื่่�อเทีียบกัับชนบท ประชากรสููงวััยของ
ไทยกำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้จำำ�นวนเยาวชนในวััยเรีียนลดลง เมื่่�อรวมกัับปััญหาการแข่่งขัันจากมหาวิิทยาลััยต่่างชาติิทำำ�ให้้
สถาบัันอุุดมศึึกษาจำำ�นวนมากเสี่่�ยงจะต้้องปิิดตััวลง62
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ความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างเพศ:
แม้้เด็็กผู้้�หญิิงในไทยจะเข้้าถึึงการศึึกษาได้้เช่่นเดีียวกัับเด็็กผู้้�ชาย และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนหญิิงสููงกว่่านัักเรีียนชายใน
ระดัับอุุดม ศึึกษา แต่่ผู้้�หญิิงพบการกีีดกัันในสถานที่่�ทำำ�งาน ผู้้�ชายมัักจะได้้ค่่าตอบแทนสููงกว่่า และได้้รัับการส่่งเสริิม
ให้้เป็็นผู้้�นำำ�หรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�เป็็นผู้้�ตััดสิินใจในภาคธุุรกิิจและการเมืืองมากกว่่าผู้้�หญิิง ในขณะเดีียวกััน ผู้้�หญิิงมััก
ถููกลดขั้้�นไปทำำ�อาชีีพที่่�รายได้้ต่ำำ��และใช้้ทัักษะน้้อยกว่่า ผู้้�หญิิงได้้ ค่่าตอบแทนเพีียง 77% เมื่่�อเทีียบกัับเงิินเดืือนผู้้�ชาย
ที่่�ปฏิิบััติิงานเดีียวกััน และมีีจำ�ำ นวนเพีียง 6% ในรััฐสภา บรรทััดฐานสัังคมต่่างๆ โดย เฉพาะทััศนคติิที่่�ว่่าผู้้�หญิิงเป็็น
ทรััพย์์สมบััติิหรืือผู้้�รัับใช้้ของผู้้�ชายเป็็นปััจจััยเสริิมความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ผู้้�หญิิงหลายคน ถููกเอาเปรีียบจาก
อุุตสาหกรรมทางเพศที่่�มีีอยู่่�มากมายซึ่่�งผิิดกฎหมายและไม่่มีีการลงโทษผู้้�ทำำ�ผิิด งานวิิจััยฉบัับหนึ่่�งในปีี 2018 ระบุุว่่า
ผู้้�หญิิงไทยทุุกหนึ่่�งในหกรายเคยถููกคู่่�ครองใช้้ความรุุนแรง และมีีหญิิงไทย 23% ที่่�แต่่งงานก่่อนอายุุ 18 ปีี63 แม้้
ประเทศไทยจะค่่อนข้้างมีีความก้้าวหน้้าในการยอมรัับกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศและสิิทธิิมนุุษยชนของ
พวกเขา ยัังมีีกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ (หรืือผู้้�ที่่�ไม่่เป็็นไปตามบรรทััดฐานและบทบาททางเพศที่่�ยอมรัับ
กัันมาดั้้�งเดิิม) ซึ่่�งยัังคงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงจะถููกเหยีียดในการจ้้างงาน การหาที่่�อยู่่�อาศััยและในสัังคมโดยทั่่�วไป
ทั้้�งนี้้� กฎหมายของประเทศไทยยัังไม่่รองรัับการเปลี่่�ยนเพศอย่่างเป็็นทางการ64

www.bbc.com/news/world-asia-15581957
www.britannica.com/place/Thailand/Land
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
62
wenr.wes.org/2018/02/education-in-thailand-2
	borgenproject.org/facts-about-education-in-thailand/https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1254175/75-of-thai-universitiescould-close-as-enrolment-falls-and-foreign-competition-heats-up
63
www.pkfthailand.asia/news/news/the-gender-gap-in-thailand-still-much-work-to-be-done/
www.bangkokpost.com/learning/advanced/1198332/violence-against-women-in-%20thailand-a-survey
link.springer.com/article/10.1007/s10896-018-9960-9
64
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Thailand_Country_Report.pdf
60
61
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ความยากจน
ความยากจนหมายถึึงการขาดแคลนเงิินหรืือสิ่่�งของโดยทั่่�วไปหรืือในจำำ�นวนที่่�สัังคมทั่่�วไปยอมรัับว่่าเพีียงพอ การวััดความ
ยากจนเชิิงสััมบููรณ์์ (Absolute Poverty) หรืือความอดอยากแร้้นแค้้น หมายถึึงภาวะขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
มนุุษย์์ ได้้แก่่ อาหาร น้ำำ�� สุุขอนามััย เสื้้�อผ้้าเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�พัักอาศััย การสาธารณสุุข และการศึึกษา ตั้้�งแต่่ปีี 2015
ธนาคารโลกกำำ�หนด เส้้นแบ่่งความยากจนอย่่างร้้ายแรงตามมาตรฐานสากลไว้้ที่่� 1.90 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อวััน
ถึึงแม้้เด็็กและเยาวชนเป็็นประชากรเพีียงหนึ่่�งในสามของประชากรโลก ครึ่่�งหนึ่่�งของคนยากจนทั่่�วโลกกลัับเป็็นเด็็กและ
เยาวชน ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับว่่าเด็็ก 387 ล้้านคนกำำ�ลัังใช้้ชีีวิิตด้้วยความยากจนอย่่างร้้ายแรง65 นอกจากนี้้�ความยากจนยัังส่่งผลก
ระทบต่่อผู้้�หญิิงอย่่างไม่่สมดุุล กล่่าวคืือ ผู้้�หญิิงกว่่า 13,000 ล้้านคนไม่่สามารถเข้้าถึึงสถาบัันการเงิินที่่�เป็็นทางการ 60%
ของประชากรที่่�ขาดแคลนอาหารอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิง และมีีเจ้้าของที่่�ดิินจำำ�นวนไม่่ถึึง 20% ที่่�เป็็นผู้้�
หญิิง66
–5 ประชาชนราว 7.1 ล้้านคนในประเทศไทยดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในภาวะยากจน
–5 ข้้อมููลเมื่่�อปีี 2557 (2014) ระบุุว่่ากว่่า 80% ของชาวไทยที่่�มีีฐานะยากจนอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบท
–5 รายได้้ประชาชาติิของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น 113% ระหว่่างปีี 2533 (1990) ถึึงปีี 2555 (2012)67แต่่การเติิบโตหยุุดชะงััก
ลงในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา เหลืือเพีียง 1% ในปีี 2557 (2014) และประมาณ 3% ในปีี 2558 (2015) และ 2559 (2016)
–5 กรุุงเทพมหานครมีีผู้้�อยู่่�อาศััยเพีียง 10% ของประชากรไทยทั้้�งหมด แต่่มีีส่่วนสร้้างรายได้้มากถึึง 50% ของรายได้้
ประชาชาติิประเทศไทย
–5 ในระยะเวลาจากปีี 2524 ถึึง 2547 (1981-2004) จำำ�นวนประชากรที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในภาวะยากจนอย่่างร้้ายแรงลดลง
อย่่างมากจาก 20% เหลืือเพีียงต่ำำ��กว่่า 1%68
–5 ขณะที่่�ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศซึ่่�งร่ำำ��รวยที่่�สุุด สร้้างรายได้้ราวครึ่่�งหนึ่่�งของทั้้�งประเทศ ประชากรอีีก 1 ใน 4 ส่่วน
ที่่�ยากจนที่่�สุุดมีีรายได้้รวมไม่่ถึึง 10%69

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากในช่่วง 30 ปีีที่่�ผ่่านมา จาก 67% ในปีี 2529 (1986) เหลืือ 8.1% ในปีี 2552 (2009)
อย่่างไรก็็ตาม หลัังวิิกฤตเศรษฐกิิจทั่่�วภููมิิภาคเอเชีีย ความยากจนยัังคงเป็็นปััญหาท้้าทายที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับประชาชน
เนื่่�องจาก เศรษฐกิิจเติิบโตช้้าลงและราคาพืืชผลทางการเกษตรตกต่ำำ��70
เหตุุผลหลัักของความยากจนที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ในประเทศไทยคืือการพััฒนาที่่�ไม่่สมดุุล การพััฒนาอุุตสาหกรรมและการเติิบโต
ทาง เศรษฐกิิจที่่�รวดเร็็วช่่วยลดความยากจน แต่่ทรััพยากรกระจุุกตััวอยู่่�ภายในกรุุงเทพฯ และพื้้�นที่่�ชานเมืือง ความไม่่เท่่า
เทีียมระหว่่างภููมิิภาคนี้้�ยัังเกิิดขึ้้�นในหลายภาคส่่วนด้้วย รวมทั้้�งภาคการศึึกษา ซึ่่�งประชากรในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีี
แนวโน้้มจะ ได้้รัับการศึึกษาน้้อยกว่่าและมีีความเสีียเปรีียบทางเศรษฐกิิจเมื่่�อเทีียบกัับภาคอื่่�นๆ
มีีทางออกหรืือไม่่
ประเทศไทยได้้ตั้้�งเป้้าหมายด้้านเศรษฐกิิจไว้้แล้้วจนถึึงปีี 2579 (2036) ในแผนกลยุุทธ์์แห่่งชาติิระยะ 20 ปีี กลยุุทธ์์นี้้�เน้้น
การปฏิิรููปในภาพรวมเพื่่�อส่่งเสริิมความมั่่�นคงและความครอบคลุุมทางเศรษฐกิิจ และให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน การทำำ�งานภาครััฐที่่�เป็็นประสิิทธิิภาพ เป็็นต้้น71 – การพยุุงการเติิบโตทาง เศรษฐกิิจและความสามารถใน
การแข่่งขัันระดัับโลก
ซึ่่�งเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนการเติิบโตในอดีีตที่่�ผ่่านมาจะเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญในการทำำ�ให้้เศรษฐกิิจในไทย
72
เติิบโต
ธนาคารโลกยัังได้้แนะนำำ�ให้้ประเทศไทยขยายการค้้าทั่่�วโลกและปรัับปรุุงบริิการภาครััฐเพื่่�อลดความยากจน เช่่น เพื่่�อเริ่่�ม
แก้้ไขความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างพื้้�นที่่�ในเมืืองและชนบท ให้้ปฏิิรููปการศึึกษาและการสาธารณสุุข ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนที่่�ขจััดความ
ยากจนและกระตุ้้�นความเจริิญรุ่่�งเรืืองสำำ�หรัับประชาชนทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� ผลจากโครงการวิิจััยการสํํารวจผู้้�ประกอบการระดัับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ปีี
2559-2560 (2016-2017) ยัังระบุุด้้วยว่่า ผู้้�ประกอบการไทยอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ดีีและสามารถประสบความสำำ�เร็็จ อััตราการ
เป็็นเจ้้าของกิิจการของคนไทยอยู่่�ที่่� 27.5% นัับเป็็นอัันดัับ 2 จากการสำำ�รวจใน 65 ประเทศ และไทยยัังติิดอัันดัับ 3 ใน
หััวข้้อการสำำ�รวจว่่าด้้วยการไม่่กลััวธุุรกิิจล้้มเหลว73
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ภาวะทุุพโภชนาการ
โภชนาการที่่�ดีีจำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับเด็็กๆ เพื่่�อการเติิบโตและดำำ�เนิินชีีวิติ ด้้วยสุุขภาพดีีและมีีประสิิทธิิภาพ แต่่ภาวะทุุพโภชนาการยััง
คง มีีผลกระทบต่่อผู้้�คนนัับล้้านทั่่�วโลก คำำ�ว่า่ ทุุพโภชนาการ ครอบคลุุมลัักษณะ 2 ประการ ได้้แก่่ ภาวะพร่่องโภชนาการ เช่่น
มีีความแคระแกร็็น (มีีความสููงน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับอายุุ) ผอมแห้้ง (มีีน้ำ�ำ� หนัักน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับส่่วนสููง) น้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ (มีี
น้ำำ��หนัักน้้อย เมื่่�อเทีียบกัับอายุุ) และขาดสารอาหาร (ขาดวิิตามิินและแร่่ธาตุุที่่�สำ�คั
ำ ัญ) และภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน โรคอ้้วน และ
โรคที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร (เช่่น โรคหััวใจ โรคหลอดเลืือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็็ง)74
ในแต่่ละปีี มีีเด็็กอายุุต่ำ��ำ กว่่า 5 ปีีราวสามล้้านคนเสีียชีีวิิตจากภาวะพร่่องโภชนาการ นัับเป็็นเกืือบครึ่่�งของการเสีียชีีวิิตของ
เด็็กอายุุ ต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั้้�งหมด รายงานของยููนิิเซฟ องค์์การอนามััยโลก และกลุ่่�มธนาคารโลกเมื่่�อปีี 2017 ระบุุว่่า85
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 22.2% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 150.8 ล้้านคนมีีปััญหาจากความแคระแกร็็น
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 7.5% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 50.5 ล้้านคนมีีปััญหาจากความผอมแห้้ง
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 5.6% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 38.3 ล้้านคนมีีน้ำำ��หนัักเกิิน
–	พบปััญหาทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบมากที่่�สุุดในทวีีปแอฟริิกาและเอเชีีย
–	ปีี 2017 กว่่า 2 ใน 3 ของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�อยู่่�ในภาวะผอมแห้้งอาศััยอยู่่�ในเอเชีีย กว่่า 1 ใน 4 อยู่่�ในแอฟริิกา และ
กว่่าครึ่่�งของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�มีีน้ำำ��หนัักเกิินอาศััยอยู่่�ในเอเชีีย
–	ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา เด็็กผู้้�หญิิงมีีแนวโน้้มจะเสีียชีีวิิตจากภาวะทุุพโภชนาการมากกว่่าเด็็กผู้้�ชายถึึงสองเท่่า
–	ภาวะทุุพโภชนาการในประเทศไทยลดลง 87% ตั้้�งแต่่ปีี 2533-2555 (1990-2012)
– ในปีี 2554 (2011) ครััวเรืือนไทยโดยทั่่�วไปใช้้จ่่าย 23% เป็็นค่่าอาหาร75
–	สาเหตุุการเสีียชีีวิิตอัันดัับต้้นๆ ของผู้้�ใหญ่่ในประเทศไทยเกี่่�ยวข้้องกัับอาหารและโรคระบบไหลเวีียนโลหิิต
–	อััตราของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�มีน้ำี ำ��หนัักเกิิน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1% ในปีี 2530 (1987) เป็็น 11% ในปีี 2555 (2012) แต่่
ลดลงเหลืือ 8% ในปีี 2558-2559 (2015-2016)
– ชาวเผ่่าบนภููเขาทางภาคเหนืือของประเทศไทยเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะทุุพโภชนาการสููงที่่�สุุดในประเทศ76

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
สาเหตุุหลัักของภาวะทุุพโภชนาการในเด็็ก ประกอบด้้วยอาหารที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่เหมาะสม การติิดเชื้้�อซ้ำำ�� และการขาด
ความตระหนัักรู้้� ภาวะทุุพโภชนาการมัักเกิิดจากการติิดเชื้้�อเพราะน้ำำ�ที่่�
� ไม่่สะอาดและการขาดสุุขอนามััยในสัังคมบางแห่่ง
เด็็กหญิิง ผู้้�หญิิง ผู้้�ป่่วยและทุุพพลภาพต้้องรัับประทานอาหารใดๆ ก็็ตามที่่�เหลืืออยู่่�หลัังผู้้�ชายรัับประทานเสร็็จ “การเลืือก
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับอาหาร” นี้้�ส่่งผลให้้เกิิดภาวะพร่่องโภชนาการและสุุขภาพที่่�ย่ำำ��แย่่เรื้้�อรััง77 และเกิิดเป็็นวงจรของการขาด
คุุณค่่าทางโภชนาการอย่่างถาวร จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เด็็กหญิิงที่่�ขาดสารอาหารเติิบโตมาเป็็นผู้้�หญิิงที่่�ขาดสารอาหาร ให้้กำ�ำ เนิิดเด็็ก
รุ่่�นต่่อไปซึ่่�งมีีน้ำำ��หนัักแรกเกิิดน้้อย โตขึ้้�นเป็็นเด็็กขาดสารอาหารและไวต่่อโรคติิดเชื้้�อ
มีีแนวโน้้มว่่าประเทศไทยจะยัังคงต้้องรัับ “ภาระสองด้้าน” ของปััญหาด้้านโภชนาการต่่อไป ภาวะพร่่องโภชนาการที่่�แก้้ไข
ได้้ยากเกิิดจากความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้
� ้านรายได้้ ความแตกต่่างในกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส (เช่่น ผู้้�อพยพเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายและ
ครอบครััวที่่�ป่่วยด้้วยโรคเอดส์์) และความใส่่ใจต่่อภาวะพร่่องโภชนาการที่่�ลดลงเนื่่�องจากพบภาวะน้ำำ��เกิินมากขึ้้�น อััตราที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นของภาวะน้ำำ��หนัักเกิินอาจเกิิดจากปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ วััตถุุดิิบของอาหารทั่่�วไปถููกแทนที่่�ด้้วย “สััดส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ
ไขมัันและเนื้้�อสััตว์์” อาหารสำำ�เร็็จรููป รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กิิจกรรมทางกายภาพที่่�ลดลงเนื่่�องจากความเจริิญในรููปแบบเมืือง
และความขาดแคลนระบบส่่งเสริิมโภชนาการที่่�ดีีกว่่า78
มีีทางออกหรืือไม่่
ปััญหาทุุพโภชนาการเปรีียบเสมืือนยอดของภููเขาน้ำำ�� แข็็ง ปััญหาสัังคมอื่่�นๆ ที่่�ซ่่อนอยู่่� รวมทั้้�งความยากจน การขาดการ
ศึึกษา ความอุุดมสมบููรณ์์ของอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ น้ำำ�� สะอาด และการสาธารณสุุขล้้วนมีีบทบาทเกี่่�ยวข้้อง
ขั้้�นตอนง่่ายๆ 3 ขั้้�นตอนเพื่่�อกำำ�จััดภาวะทุุพโภชนาการ มีีดัังนี้้�79
– เผยแพร่่ความตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการรัักษาสุุขอนามััย
–	ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองเห็็นความสำำ�คััญของ ‘อาหารที่่�ถููกต้้อง’ สำำ�หรัับเด็็ก ทั้้�งเด็็กหญิิงและเด็็กชาย
– เผยแพร่่ความตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการให้้เด็็กหญิิง/ผู้้�หญิิงมีีความมั่่�นใจและอำำ�นาจเป็็นตััวของตััวเองทั้้�งด้้าน
กายภาพและด้้านการเงิิน
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ความร่่วมมืือคืือกุุญแจสำำ�คััญ มีีการปรัับปรุุงแล้้วทั้้�งด้้านโภชนาการและการศึึกษา โครงการอาหารกลางวัันของโรงเรีียน –5 ปีี 2560 (2017) หนัังสืือพิิมพ์์บางกอกโพสต์์รายงานผลการสำำ�รวจเรื่่�องความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพในกรุุงเทพฯ และ
นครสวรรค์์ พบว่่า
และ โครงการนมโรงเรีียนเริ่่�มต้้นครั้้�งแรกในปีี 2535 (1992) ช่่วยบรรเทาภาวะพร่่องโภชนาการให้้เด็็กจำำ�นวนมาก และ
ขยายเป็็นแผนงานสำำ�หรัับการศึึกษาด้้านโภชนาการ
–	42.2% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามเคยถููกสามีีหรืือแฟนบัังคัับให้้ทำำ�กิิจกรรมทางเพศ
นโยบายด้้านการเสริิมสารอาหารลงในอาหารธรรมชาติิก็็สำำ�คััญเช่่นกััน กระทรวงสาธารณสุุขได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการ
–	8% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในกรุุงเทพฯ และ 10% ในนครสวรรค์์เคยประสบเหตุุความรุุนแรงต่่อร่่างกายตั้้�งแต่่
National Food Fortification Committee เพื่่�อให้้วััตถุุดิิบสำำ�คััญ เช่่น ข้้าวสาลีี ปลาและซอสถั่่�วเหลืืองได้้รัับการเสริิม
อายุุ 15 ปีี โดยผู้้�กระทำำ�ไม่่ใช่่คู่่�ครอง ญาติิคืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�ถููกระบุุว่่าเป็็นผู้้�กระทำำ�มากที่่�สุุด
วิิตามิินและสารอาหาร พร้้อมทั้้�งให้้ชุุมชนได้้เรีียนรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของสารอาหารและหน้้าที่่�ของพวกเขาในการกระจาย
–	37% ของผู้้�หญิิงในกรุุงเทพฯ ที่่�ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายและ 46% ในนครสวรรค์์ไม่่เคยเล่่าประสบการณ์์ความรุุนแรงที่่�
ข้้อมููลในวงกว้้าง80
ตนเคยเผชิิญให้้ใครฟััง85

ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ

ผู้้�หญิิงประสบกัับความรุุนแรงได้้ในทุุกช่่วงของชีีวิิต ตั้้�งแต่่วััยทารก วััยเด็็กและวััยรุ่่�น ไปจนถึึงวััยผู้้�ใหญ่่และวััยชรา ผู้้�หญิิง
และเด็็กหญิิงอาจเผชิิญกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศและการประทุุษร้้ายในที่่�สาธารณะได้้ทุุกวััน เช่่น ตามถนนหนทางในเมืือง
และรถโดยสารสาธารณะ ในสวนสาธารณะ และระหว่่างทางไปกลัับโรงเรีียนหรืือที่่�ทำำ�งาน พวกเธอมัักตกเป็็นเหยื่่�อของ
ความรุุนแรงในครอบครััว การกระทำำ�อนาจารและทารุุณกรรมทางเพศ การค้้ามนุุษย์์ การทำำ�ผิิดประเวณีีในครอบครััว และ
การกระทำำ�ทารุุณต่่อจิิตใจ และพวกเธอยัังเสี่่�ยงต่่อการปฏิิบัติั ที่่�ิ เป็็นอัันตราย เช่่น การขลิิบอวััยวะเพศหญิิงและการสัังหารผู้้�
หญิิง อัันเนื่่�องมาจากเพศสภาพ ในหลายพื้้�นที่่�มัักไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีกัับอาชญากรรมเหล่่านี้้�
–5 ในทุุกๆ ปีี มีีเด็็กผู้้�หญิิงราว 150 ล้้านคนตกเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงทางเพศ เกืือบ 50% ของการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ทั้้�งหมดทั่่�วโลกเกิิดขึ้้�นกัับเด็็กผู้้�หญิิงอายุุต่ำำ��กว่่า 16 ปีี81
–5 ชีีวิิตของผู้้�หญิิง 1 ใน 3 เคยเผชิิญประสบการณ์์ความรุุนแรงต่่อร่่างกายและ/หรืือทางเพศ
–5 ทั่่�วโลก การฆาตกรรมผู้้�หญิิงที่่�ผู้้�ลงมืือเป็็นคู่่�ครองมีีสููงถึึง 38%
–5 หลายสิิบประเทศไม่่มีีกฎหมายที่่�ระบุุว่่าความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นอาชญากรรม82
–5 80% ของละครไทยมีีฉากข่่มขืืน83
–5 ปีี 2556 (2013) โรงพยาบาลต่่างๆ มีีการรายงานเหตุุความรุุนแรงต่่อเด็็กและสตรีี 31,866 กรณีี แต่่มีีเพีียง 3,273 กรณีี
ที่่�ได้้รายงานต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ84

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ (Gender-based violence หรืือ GBV) มีีรากฐานหยั่่�งลึึกในความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการแบ่่งแยก
และทััศนคติิที่่�เกี่่�ยวกัับความอดทน อำำ�นาจ และแนวคิิดที่่�ว่่าผู้้�ชาย “เป็็นเจ้้าของ” ผู้้�หญิิง ส่่งผลให้้เกิิดความไม่่เท่่าเทีียมที่่�ยััง
คงอยู่่�ในประเทศไทย แนวคิิดเชิิงวััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับบททางของแต่่ละเพศดููจะเป็็นสาเหตุุของความรุุนแรงบนฐานเพศ
สภาพ การสำำ�รวจเมื่่�อไม่่นานมานี้้�พบว่่า 76.8% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามระบุุว่่าผู้้�หญิิงต้้องมีีคู่่�ครองเพีียงคนเดีียว 47.9%
ระบุุว่่าผู้้�ชายเป็็นหััวหน้้าครอบครััว และ 43.3% ระบุุว่่าภรรยาหรืือแฟนสาวต้้องเชื่่�อฟัังคู่่�ครอง และมีีผู้้�ชายมากกว่่า 40%
ที่่�มองว่่าคนรัักคืือสมบััติิของตน
ต้้นทุุนและค่่าเสีียหายทางสัังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์์ของ GBV จำำ�กััดความสามารถของผู้้�หญิิงในการแสดงความ
คิิดเห็็นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในที่่�สาธารณะและพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล ดัังนั้้�น GBV จึึงอาจนำำ�ไปสู่่�วงจรของการทารุุณกรรมใน
เมื่่�อผู้้�รอดชีีวิิตเสี่่�ยงที่่�จะถููกครอบครััวปฏิิเสธ ถููกขัับไล่่และแยกออกจากสัังคม หรืือแม้้แต่่ถููกจัับกุุม กัักขััง หรืือลงโทษใน
โทษฐานที่่�แสวงหาความคุ้้�มครองและความช่่วยเหลืือ การรายงานที่่�น้้อยกว่่าคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในประเทศไทย เนื่่�องจาก
“ความกลััว การเสื่่�อมเสีีย ชื่่�อเสีียง ความยากจน และขาดข้้อมููลและทรััพยากรที่่�ใช้้ในการร้้องเรีียน” ก็็เป็็นเหตุุให้้เกิิด GBV
เช่่นกััน การวิิจััยแสดง ให้้เห็็นว่่าเด็็กที่่�เคยพบเห็็นหรืืออยู่่�ภายใต้้ความรุุนแรงมีีแนวโน้้มที่่�จะกลายมาเป็็นเหยื่่�อหรืือผู้้�กระทำำ�
ความรุุนแรงเสีียเอง86 การดื่่�มแอลกอฮอล์์และใช้้ยาเสพติิดก็็เป็็นสาเหตุุของความรุุนแรงเช่่นกััน ปััจจััยอื่่�นๆ ได้้แก่่ การ
นอกใจ ความหึึงหวง และการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์87
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มีีทางออกหรืือไม่่
การส่่งเสริิมวััฒนธรรมความเท่่าเทีียมผ่่านการปฏิิรููปสถาบัันและกฎหมาย การศึึกษา การสร้้างความตระหนััก และความ
ร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ของผู้้�ชายและเด็็กชาย สามารถช่่วยป้้องกัันความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพได้้ในระยะยาว88
นอกจากนี้้� โปรแกรมระดัับโรงเรีียนยัังช่่วยจััดการบรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับเพศและทััศนคติิต่่างๆ ก่่อนจะฝัังรากลึึกลงในความ
คิิดของเด็็กและเยาวชน มีีสามขั้้�นตอนที่่�สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิเพื่่�อป้้องกัันเหตุุความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้้แก่่
–5 บรรจุุบทเรีียนที่่�สร้้างความตระหนัักถึึงสิิทธิิเด็็กและสตรีีลงในหลัักสููตร/กิิจกรรมของโรงเรีียน และไม่่ทำำ�ให้้ประเด็็น
ความรุุนแรงทางเพศเป็็นหััวข้้อต้้องห้้าม
–5 ให้้เด็็กผู้้�ชายและเด็็กผู้้�หญิิงได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกัันในกลุ่่�มเพื่่�อน เกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาเหล่่านี้้� เพื่่�อลดแนว
โน้้มไม่่ให้้วงจรความรุุนแรงดำำ�เนิินไปอย่่างถาวร
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนรายงานพฤติิกรรมรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตนหรืือใครก็็ตามที่่�นัักเรีียนพบเห็็น
กำำ�ลัังมีีการพััฒนาในเชิิงบวกเกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศไทย องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) กำำ�ลัังจััดฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับปััญหาความรุุนแรงต่่อสตรีีให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ เพื่่�อเติิมเต็็มช่่องโหว่่ในองค์์ความรู้้�ด้้านการทำำ�คดีีความรุุนแรงต่่อ
สตรีี (Violence Against Women หรืือ VAW) และความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ โครงการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักแก่่สาธารณชนที่่�ดำำ�เนิินอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องและการเฝ้้าสัังเกตและเผยแพร่่ข้้อมููลเชิิงสถิิติิก็็มุ่่�งเน้้นที่่�การเปลี่่�ยน
ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงต่่อสตรีีเช่่นกััน
กฎหมายของไทยเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้้แก่่
–5 เข้้าร่่วมการประชุุมว่่าด้้วยเรื่่�องการกำำ�จััดการเลืือกปฏิิบััติต่ิ ่อสตรีีทุุกรููปแบบในปีี 2528 (1985)
–5 พระราชบััญญััติิการต่่อต้้านการใช้้ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550 (2007) ห้้ามใช้้ความรุุนแรงในครอบครััว และ
กำำ�หนดให้้พยานผู้้�พบเห็็นเหตุุการณ์์ต้้องแจ้้งเหตุุต่่อเจ้้าหน้้าที่่�89
–5 รััฐธรรมนููญไทย มาตรา 30 รัับรองความเท่่าเทีียมทางเพศสภาพ
–5 พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550 (2007) คุ้้�มครองเหยื่่�อของความรุุนแรง
ในครอบครััวและสนัับสนุุนการบำำ�บััดรัักษาฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ความผิิด90
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ในทุุกๆ ปีีมีีเด็็กผู้้�หญิิงอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีมากถึึง 12 ล้้านคนต้้องแต่่งงาน เท่่ากัับว่่ามีีเด็็กผู้้�หญิิงกำำ�ลัังแต่่งงานนาทีีละ 23 คน
หรืือเกืือบหนึ่่�งคนในทุุกๆ สองวิินาทีี และเท่่ากัับว่่าเด็็กหญิิงกว่่า 33,000 คนจะแต่่งงานในวัันนี้้�91
แม้้ว่่าหลายๆ ประเทศจะมีีกฎหมายกำำ�หนดให้้แต่่งงานได้้อย่่างถููกต้้องเมื่่�ออายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป แต่่อนาคตของเด็็กหญิิงหลาย
ล้้านคนทั่่�วโลกยัังคงต้้องแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก การแต่่งงานก่่อนวััยอัันควรมัักมีีเจตนาเพื่่�อปกป้้องเด็็กผู้้�หญิิง และสร้้างความ
มั่่�นคงทางการเงิินที่่�หลายครอบครััวไม่่สามารถทำำ�ให้้ลููกสาวของตนได้้
แต่่การแต่่งงานในวััยเด็็กมัักเป็็นตััวเสริิมให้้เกิิดวงจรที่่�ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุดของความยากจน การเลืือกปฏิิบััติิตามเพศสภาพ การ
ไม่่รู้้�หนัังสืืออ่่านไม่่ออกเขีียนไม่่ได้้ ภาวะทุุพโภชนาการและการเสีียชีีวิิตของแม่่และทารกในอััตราสููง เด็็กผู้้�หญิิงที่่�แต่่งงาน
เร็็วมัักมีีลููกเร็็ว การคลอดบุุตรเป็็นสาเหตุุอัันดัับต้้นๆ ในการเสีียชีีวิิตของเด็็กผู้้�หญิิงอายุุ 15-19 ปีีในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา92
และความเสี่่�ยง ในการเสีียชีีวิิตของมารดามีีอััตราสููงสุุดสำำ�หรัับเด็็กหญิิงวััยรุ่่�นอายุุต่ำ��ำ กว่่า 15 ปีี93
–5 ประเทศไทยมีีอััตราการแต่่งงานก่่อนวััยอัันควรสููงสุุดเป็็นอัันดัับสองในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้รองจากประเทศลาว
กล่่าวคืือ 4% ของเด็็กผู้้�หญิิงไทยแต่่งงานขณะอายุุไม่่เกิิน 15 ปีีและ 23% แต่่งงานขณะอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี94
–5 ทุุกวัันนี้้�ยัังมีีการแต่่งงานแบบคลุุมถุุงชนเกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
–5 13% ของผู้้�หญิิงไทยอายุุ 20-24 ปีี คลอดบุุตรครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 18 ปีี95
–5 เมื่่�อเด็็กผู้้�หญิิงไปโรงเรีียนอย่่างน้้อย 8 ปีี จะมีีแนวโน้้มน้้อยลงที่่�จะแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก และพวกเขาจะมีีสุุขภาพแข็็ง
แรงกว่่ามีีลููกจำำ�นวนน้้อยกว่่าที่่�สุุขภาพแข็็งแรงกว่่า และหารายได้้ให้้ครอบครััวได้้มากกว่่า96
เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
เด็็กผู้้�หญิิงที่่�เกิิดมามีีฐานะยากจนหรืือมีีการศึึกษาน้้อยหรืือไม่่มีีการศึึกษามีีแนวโน้้มที่่�จะแต่่งงานตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย แต่่การ
แต่่งงานมัักไม่่ช่่วยปกป้้องอะไร แท้้จริิงแล้้วกลัับเป็็นปััจจััยหลัักอย่่างหนึ่่�งของความรุุนแรงต่่อเด็็กผู้้�หญิิง การแต่่งงานก่่อน
วััยอัันควรในประเทศไทยเกิิดขึ้้�นจากหลายสาเหตุุทั้้�งด้้านวััฒนธรรมและเศรษฐกิิจ ยัังคงมีีเจ้้าสาววััยเด็็กให้้เห็็นเป็็นเรื่่�อง
ธรรมดาทั่่�วไปเพราะระบบสิินสอดพ่่อแม่่มัักเลืือกผู้้�ชายจากครอบครััวที่่�มีีฐานะดีีกว่่า ซึ่่�งจ่่ายเงิินให้้พ่่อแม่่ของเด็็กผู้้�หญิิง
เพื่่�อแลกกัับการแต่่งงาน
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กฎหมายไทยกำำ�หนดให้้สามารถแต่่งงานได้้เมื่่�ออายุุ 18 ปีี แต่่ประมวลกฎหมายแพ่่งของไทยอนุุญาตให้้พ่่อแม่่รัับรองการ ภััยธรรมชาติิและผู้้�พลััดถิ่่�น
แต่่งงานหากบุุคคลมีีอายุุถึึง 17 ปีี โดยมีีข้้อยกเว้้นสำำ�หรัับจัังหวััดที่่�ประชากรส่่วนใหญ่่เป็็นชาวมุุสลิิม ได้้แก่่ ปััตตานีี ยะลา
นราธิิวาส และสตููล ที่่�เด็็กผู้้�หญิิงสามารถแต่่งงานได้้หลัังมีีประจำำ�เดืือน ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นกัับเด็็กที่่�อายุุเฉลี่่�ย 12 ปีีโดยประมาณ ภััยธรรมชาติิเป็็นเหตุุการณ์์ฉัับพลัันและสร้้างความหายนะที่่�เกิิดจากพลัังของธรรมชาติิและส่่งผลกระทบต่่อผู้้�คนจำำ�นวน
มาก ภััยธรรมชาติิเกิิดขึ้้�นได้้หลายรููปแบบ เช่่น น้ำำ��ท่่วม พายุุเฮอร์์ริิเคน แผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิด และพายุุทอร์์นาโด
ตามกฎหมายอิิสลาม97
ประเภทของภััยธรรมชาติิที่่�ประเทศหนึ่่�งเสี่่�ยงจะเผชิิญขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่งและลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ แม้้เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�
มัักจะจบลงในเวลาไม่่นาน แต่่กระบวนการฟื้้�นฟููอาจใช้้เวลาหลายปีี
มีีทางออกหรืือไม่่
โดยเฉพาะในชุุมชนยากจนซึ่่�งมัักมีีที่่�อยู่่�อาศััยไม่่แข็็งแรง ระบบเศรษฐกิิจมีีขนาดเล็็ก และมีีทรััพยากรน้้อยสำำ�หรัับการสร้้าง
ในฐานะครููคุุณสามารถให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อป้้องกัันการแต่่งงานเร็็วเกิินไปและส่่งเสริิมให้้เยาวชนรอถึึงวััยผู้้�ใหญ่่ก่่อนที่่�จะ และซ่่อมแซมบ้้านและธุุรกิิจที่่�ถููกทำำ�ลาย ภััยธรรมชาติิจะส่่งผลกระทบทำำ�ลายล้้างต่่อระบบที่่�ยากลำำ�บากอยู่่�แล้้ว กล่่าวคืือ
แต่่งงาน ก้้าวเล็็กๆ ในห้้องเรีียนของคุุณจะช่่วยเปลี่่�ยนแปลงแนวความคิิดได้้ในระยะยาว
สถานการณ์์ที่่�ลำำ�บากยากเย็็นจะยิ่่�งเลวร้้ายลงอีีกหลายเท่่า
–5 ส่่งเสริิมเด็็กผู้้�หญิิงให้้มั่่�นใจในตนเองและสร้้างความตระหนัักให้้เด็็กผู้้�ชาย ดัังนี้้� เริ่่�มบทสนทนากัับนัักเรีียนเกี่่�ยวกัับความ –5 สองทศวรรษที่่�ผ่่านมามีีบัันทึึกเกี่่�ยวกัับภััยธรรมชาติิเพิ่่�มขึ้้�นสองเท่่า จาก 200 เป็็น 400 เหตุุการณ์์ต่่อปีี99
หมายของการแต่่งงาน สิิทธิิของนัักเรีียน ทัักษะในการดำำ�รงชีีวิิต และบทบาทที่่�เด็็กผู้้�หญิิงสามารถปฏิิบัติั ิเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
100
–5
ปี
ี
2015
ภัั
ย
ธรรมชาติิ
ค
รั้้
ง
�
ใหญ่่
150
ครั้้
ง
�
ส่่
ง
ผลกระทบต่่
อ
คนนัั
บ
ล้้
า
นทั่่�
ว
โลก
โดยทวีี
ป
เอเชีี
ย
ได้้
รั
บ
ั
ผลกระทบหนัั
ก
ที่่�สุุ
ด
อิิสรภาพทางการเงิิน ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายในการส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเป็็นตััวแทนของความเปลี่่�ยนแปลงและสร้้างสรรค์์เส้้น
–5 ปีี 2017 งานวิิจััยใหม่่แสดงให้้เห็็นว่่า โดยเฉลี่่�ยแล้้วมีีผู้้�คน 14 ล้้านคนต่่อปีีต้้องกลายเป็็นคนไร้้บ้้านเพราะภััย
ทางของตนเอง
101
ธรรมชาติิ
–5 สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองดัังนี้้� ให้้รางวััลตอบแทนนัักเรีียนในการประชุุมครููและผู้้�ปกครอง โดยเฉพาะเด็็กผู้้�
หญิิงที่่�ไม่่เพีียงเรีียนดีีแต่่ยัังทำำ�กิิจกรรมอื่่�นๆ ได้้ดีีเช่่นกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นกีีฬา ศิิลปะ และการแสดง พููดคุุยกัับพวกเขาถึึง –5 ประเทศไทยประสบภััยธรรมชาติิมากมายในรอบทศวรรษที่่�ผ่่านมา เช่่น
ลู่่�ทางการจ้้างงานหลัังนัักเรีียนจบการศึึกษา ซึ่่�งจะช่่วยให้้พ่่อแม่่มีีความฝัันที่่�ยิ่่�งใหญ่่สำ�ำ หรัับลููกสาวและลููกชาย
–	คลื่่�นยัักษ์์สึึนามิิจากมหาสมุุทรอิินเดีียในปีี 2547 (2004)
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนกระจายข้้อมููลต่่อไปในชุุมชนของพวกเขาด้้วยการแสดงละครในที่่�สาธารณะ ตลอดจนให้้พวกเขาได้้ –	อุุทกภััยปีี 2554 (2011)
คิิดตััดสิินใจเองและสนัับสนุุนให้้พวกเขาป้้องกััน/หยุุดการแต่่งงานวััยเด็็กในชุุมชนที่่�พวกเขารู้้�ว่่ากำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น
–	ปีี 2558-2559 (2015-2016) ประสบภััยแล้้งและฝนตกแปรปรวนอย่่างต่่อเนื่่�อง ผลผลิิตทางการเกษตรและ ประมง
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ระบุุว่่าการแต่่งงานในวััยเด็็กเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าวิิตกกัังวลอย่่างมาก และการต่่อต้้านที่่�มีีก็็มีี
ลดลง และระดัับน้ำำ�� ทะเลเพิ่่�มสููง102
ประสิิทธิิภาพเพีียงน้้อยนิิด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในชุุมชนที่่�ยากจนที่่�การแต่่งงานจะช่่วยขจััดภาระทางการเงิินจากการที่่�เด็็ก
อาศััยอยู่่�บ้้านพ่่อแม่่ได้้ การยกเลิิกระบบสิินสอดในประเทศไทยจะช่่วยลดแรงจููงใจทางการเงิินของการแต่่งงานวััยเด็็กได้้ 98 –	ตั้้�งแต่่ปีี 2498-2557 (1955-2014) ประเทศไทยประสบภััยธรรมชาติิ 131 ครั้้�งตั้้�งแต่่อุุทกภััยจนถึึงอุุณหภููมิิแปรปรวน
อุุทกภััยเกิิดขึ้้�นบ่่อยที่่�สุุดและกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจมากที่่�สุุด แต่่แผ่่นดิินไหวเป็็นภััยที่่�อัันตรายต่่อชีีวิิตมากที่่�สุุด103
องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) โครงการให้้คำำ�ปรึึกษา และโครงการอื่่�นๆ ที่่�ให้้เยาวชนมีีส่่วนร่่วมกำำ�ลััง
พยายามกัันมากขึ้้�นเพื่่�อพููดคุุยถึึงผลกระทบของการตั้้�งครรภ์์เร็็วและการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่มีีการวางแผน และยุุติิการประณาม
ซึ่่�งเป็็นอีีกแนวโน้้มหนึ่่�งที่่�นำำ�พาไปสู่่�การแต่่งงานเร็็วในหมู่่�เยาวชนไทย
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เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
มีีคำำ�กล่่าวว่่ามนุุษย์์ไม่่สามารถควบคุุมภััยธรรมชาติิได้้ แต่่คำำ�กล่่าวนี้้�ก็็ยัังมีีข้้อโต้้แย้้ง มีีการกล่่าวโทษว่่าการกระทำำ�และการ
พััฒนาหลายอย่่างของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้เกิิดภััยธรรมชาติิมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น น้ำำ��ท่่วม เฮอร์์ริิเคน และสึึนามิิ หนึ่่�งในสาเหตุุ
หลัักคืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ปััจจััยในสภาพแวดล้้อมแห่่งความยากจนที่่�ทำำ�ให้้ภััยธรรมชาติิมีีผลกระทบ
รุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นประกอบด้้วย อาคารที่่�สร้้างอย่่างไม่่แข็็งแรง การขาดสุุขอนามััย การเพิ่่�มประชากรอย่่างรวดเร็็ว/ความ
หนาแน่่นของประชากร ทรััพยากรที่่�มีีจำำ�กััดในการตอบสนองต่่อภััยธรรมชาติิและการซ่่อมสร้้างใหม่่ และการขาดเครืือข่่าย
รองรัับทางเศรษฐกิิจ75
ผลกระทบของภััยธรรมชาติิใหญ่่หลวงมากเพราะสามารถทำำ�ให้้เกิิดการพลััดถิ่่�นครั้้�งใหญ่่ได้้ ในประเทศไทย ภััยธรรมชาติิจะ
เป็็นกัับดัักให้้ผู้้�คนติิดอยู่่�ในวงล้้อแห่่งความยากจนหากพวกเขาไม่่มีีทรััพยากรพื้้�นฐานที่่�จะซ่่อมสร้้างบ้้านขึ้้�นมาใหม่่และ
ตอบสนองความต้้องการพื้้�นฐานอื่่�นๆ ทำำ�ให้้พวกเขายิ่่�งฟื้้�นตััวได้้ยากในระยะยาว104 ผู้้�หญิิงและเด็็กมัักเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�
อ่่อนแอที่่�สุุดหลัังเกิิดภััยธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ความปลอดภััยจึึงเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึง เนื่่�องจากหลายครอบครััว
ต้้องไปอยู่่�ในสถานที่่�ซึ่่�งไม่่ปลอดภััยและไม่่ใช่่บ้้านพัักอย่่างเป็็นทางการ เพราะประเทศไทยมีีชายฝั่่�งเป็็นแนวยาวและเกาะ
จำำ�นวนมากทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่ออุุทกภััยและไต้้ฝุ่่�น105 คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาล ว่่าด้้วยเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
กล่่าวว่่า กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองที่่�เสี่่�ยงที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของโลกเนื่่�องจากปััญหาระดัับน้ำำ�� ทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
มีีทางออกหรืือไม่่
แม้้จะยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันว่่ามนุุษย์์สามารถควบคุุมภััยธรรมชาติิได้้หรืือไม่่ แต่่ขั้้�นตอนง่่ายๆ เหล่่านี้้�อาจช่่วยป้้องกัันและ
รัับมืือกัับภััยธรรมชาติิได้้
–5 จััดโครงการรณรงค์์เพื่่�อการป้้องกัันด้้วยการตั้้�งคำำ�ถามต่่างๆ เช่่น “‘จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าเราทิ้้�งขยะผิิดที่่� เช่่น ทิ้้�งลงแม่่น้ำำ��
ลำำ�คลอง’ ‘จะเกิิดมลภาวะในแม่่น้ำำ�� อาจทำำ�ให้้พืืชและสััตว์์น้ำำ��ตาย และอาจถึึงขั้้�นทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ�ท่
� ่วม!’” อาจจััดโครงการ
รณรงค์์ช่่วยกัันขุุดรอกหรืือทำำ�ความสะอาดคููคลองในชุุมชน
–5 ส่่งเสริิมให้้ประชาชนอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ เช่่น การตััดต้้นไม้้มากหรืือเร็็วเกิินไปทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อการเกิิดดิินถล่่มในชุุมชน
ส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้และปลููกต้้นไม้้รอบๆ โรงเรีียนหรืือในชุุมชน
–5 สร้้างความตระหนัักของความเสี่่�ยงต่่อการค้้ามนุุษย์์ด้้วยการฝึึกอบรมกัับที่่�ปรึึกษาด้้านเพศในหลายๆ องค์์กร เช่่น ที่่�พััก
พิิงชั่่�วคราว สถานีีตำำ�รวจท้้องที่่� และโรงเรีียนต่่างๆ และอาจเน้้นข้้อเท็็จจริิงว่่าระยะของการบููรณะและบรรเทาความ
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เสีียหายสามารถใช้้เป็็นช่่องโอกาสให้้ผู้้�หญิิงยกระดัับพลัังของตนได้้
–5 ขณะจััดการกัับสภาพหลัังความเสีียหายให้้พยายามคิิดถึึงวิิธีีการรัักษาความสะอาด สุุขอนามััย ความปลอดภััย และ
ความมั่่�นคง
–5 เรีียนรู้้�วิิธีีการที่่�ชุุมชนเตรีียมรัับมืือกัับภััยพิิบััติิและคิิดถึึงวิิธีีที่่�คุุณสามารถสนัับสนุุนเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายและ
แบ่่งปัันข้้อมููล ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยพบว่่าในปีี 2554 (2011) รััฐบาลจััดสรรงบเพีียง 0.1% ให้้กัับการจััดการภััยพิิบััติ106
ิ
การลงทุุนเพิ่่�มด้้านการระบายน้ำำ��และสถานีีสููบน้ำำ��สามารถช่่วยบรรเทาและป้้องกัันอุุทกภััยได้้107

การค้้ามนุุษย์์และการบัังคัับใช้้แรงงาน
การค้้ามนุุษย์์เป็็นวิิกฤตระดัับสากลที่่�ส่่งผลกระทบต่่อทุุกประเทศทั่่�วโลก แม้้การค้้ามนุุษย์์อาจกระทบกัับผู้้�คนทุุกเพศทุุกวััย
แต่่พบว่่าเหยื่่�อราว 71% เป็็นผู้้�หญิิงและ 28% เป็็นเด็็ก ซึ่่�ง 2 ใน 3 คนเป็็นเด็็กผู้้�หญิิง
การค้้ามนุุษย์์หมายถึึง การจััดหา ขนส่่ง โอนย้้ายตำำ�แหน่่ง ให้้ที่่�อาศััย หรืือรัับตััวบุุคคลด้้วยวิิธีีการต่่างๆ เช่่น การข่่มขู่่� หรืือ
ใช้้กำำ�ลััง หรืือการบีีบบัังคัับ ลัักพาตััว ฉ้้อฉลหรืือหลอกลวงเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ การค้้ามนุุษย์์เพื่่�อแสวงผลประโยชน์์ทาง
เพศและบัับคัับใช้้แรงงานยัังคงเป็็นกรณีีที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด แต่่การค้้ามนุุษย์์ก็็อาจมีีวััตถุุประสงค์์ให้้เหยื่่�อทำำ�สิ่่�งอื่่�นๆ ได้้อีีก
เช่่น ไปเป็็นขอทาน หรืือบัังคัับให้้แต่่งงาน108
รายงานขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับปีี 2014 ระบุุว่่าการค้้ามนุุษย์์ทำำ�รายได้้ให้้ผู้้�ค้้าปีีละ 150,000 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐโดยประมาณ
แยกที่่�มาของรายได้้ได้้ดัังนี้้�
–5 99,000 ล้้านดอลลาร์์จากการแสวงหาผลประโยชน์์ด้้านการค้้าประเวณีี
–5 34,000 ล้้านดอลลาร์์จากการก่่อสร้้าง การผลิิต เหมืืองแร่่ และสาธารณููปโภค
–5 9,000 ล้้านดอลลาร์์จากภาคเกษตรกรรม รวมทั้้�งการทำำ�ป่่าไม้้และประมง
–5 ครััวเรืือนเอกชนสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ปีีละ 8,000 ล้้านดอลลาร์์ โดยการจ้้างคนงานที่่�ถููกบัังคัับใช้้แรงงานเพื่่�อปฏิิบััติิ
งานในครััวเรืือน109
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–5 จ ากแรงงานอพยพประมาณ 3-4 ล้้านคนในประเทศไทย มีีบางส่่วนถููกใช้้กำำ�ลัังบัังคัับ บีีบบัังคัับ หรืือหลอกลวงให้้ค้้า
ประเวณีี หรืือใช้้แรงงาน110
–5 ปีี 2560 (2017) รััฐบาลไทยอายััดเงิินจากผู้้�ค้้ามนุุษย์์ได้้กว่่า 784 ล้้านบาท111
–5 การสอบถามชาวประมง 496 ราย พบว่่าเกืือบ 1 ใน 5 ถููกบัังคัับให้้ทำ�ำ งานโดยไม่่เต็็มใจ112
–5 ปีี 2556 (2013) ตำำ�รวจไทยดำำ�เนิินการตรวจสอบมากกว่่า 28,000 ครั้้�งในสถานที่่�ทำำ�งานซึ่่�งต้้องสงสััยว่่ามีีการค้้า
ประเวณีี และบัังคัับใช้้แรงงาน113
เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
วิิกฤตเศรษฐกิิจ ความยากจน และการอพยพเป็็นต้้นเหตุุพื้้�นฐานของการค้้ามนุุษย์์และการบัังคัับใช้้แรงงาน เมื่่�อความ
ยากจนถููกซ้ำำ�� เติิมด้้วยเหตุุการณ์์เชิิงลบ เช่่น อุุทกภััย การตกงานหรืือการเสีียชีีวิิต หรืือความเจ็็บป่่วยของสมาชิิกครอบครััว
ทำำ�ให้้ครอบครััวเกิิดความเครีียดสููง จึึงมีีความเสี่่�ยงมากขึ้้�นที่่�เด็็กจะถููกขายเข้้าสู่่�กระบวนการค้้ามนุุษย์์ หรืือถููกเอาเปรีียบ
เพื่่�อผลประโยชน์์ทางเพศ บุุคคลที่่�เสี่่�ยงต่่อการถููกค้้ามนุุษย์์หรืือกลายเป็็นแรงงานเด็็กมากที่่�สุุด คืือกลุ่่�มที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ประเทศยากจนและ/หรืือในพื้้�นที่่�ความขััดแย้้ง114
นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักฐานบ่่งชี้้�ว่่าชุุมชนต่่างๆ ยอมให้้มีีการใช้้แรงงานเด็็กหรืือให้้ค้้าประเวณีีมากขึ้้�นเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว เพราะ
เป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้และต้้องยอมรัับเพื่่�อแลกกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ115 ผู้้�ปกครองและนายหน้้าบางรายบัังคัับให้้เด็็กๆ
จากไทย กััมพููชา และพม่่าทำำ�งาน โดยได้้รัับอาหารหรืือค่่าแรงน้้อยมากจนคล้้ายการเป็็นทาส แรงงานเด็็กในครััวเรืือนที่่�
เผชิิญการ ทารุุณกรรมทางร่่างกาย ทางเพศ หรืือด้้านจิิตใจบ่่อยๆ อาจมีีอาการทางร่่างกายและจิิตใจและไม่่ได้้เรีียนรู้้�ทัักษะ
ทางสัังคมหรืือ การเอาตััวรอดเท่่าใดนััก116
เนื่่�องจากประเทศไทยมีีฐานะการเงิินค่่อนข้้างดีีเมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาค จึึงถููกมองว่่าเป็็น “เป้้าหมายที่่�ดึึงดููด
สำำ�หรัับ ผู้้�อพยพอย่่างผิิดกฎหมาย” การอพยพนี้้�สะดวกง่่ายดายขึ้้�นเนื่่�องจากชายแดนของประเทศเป็็นแนวยาวและมีีช่่อง
โหว่่มาก และยัังเป็็นตััวส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวทางเพศยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก ทั้้�งยัังมีีกลไกการรัับผิิดชอบ กระบวนการ
ยุุติิธรรม และการช่่วยเหลืือเหยื่่�อไม่่มาก ขณะที่่�การทุุจริิตยัังแพร่่กระจายอยู่่�ทั่่�วไป117
ขณะที่่�สากลโลกมีีความเป็็นดิิจิิตอลมากขึ้้�น เราจำำ�เป็็นต้้องรู้้�จัักบทบาทของสื่่�อสัังคมออนไลน์์และอิินเทอร์์เน็็ตในวงการค้้า
มนุุษย์์ การสื่่�อสารออนไลน์์ทำำ�ให้้ผู้้�ค้้ามนุุษย์์สามารถติิดต่่อบุุคคลที่่�อาจเป็็นเหยื่่�อได้้ผ่่านเพื่่�อนของเพื่่�อนหรืือคำำ�พููดปากต่่อ
ปากเพื่่�อระบุุ และหาเป้้าหมายเป็็นเยาวชนที่่�มีีความเสี่่�ยง118 ดัังนั้้�นเราจึึงจำำ�เป็็นต้้องสอนเด็็กๆ ให้้รู้้�จัักวิิธีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
อย่่างปลอดภััย
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มีีทางออกหรืือไม่่
พวกเราแต่่ละคนมีีบทบาทที่่�ต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อดููแลให้้เด็็กๆ มีีวััยเด็็กที่่�มีีศัักดิ์์�ศรีี นี่่�คืือสิ่่�งที่่�คุุณสามารถทำำ�ได้้
–5 ระบุุตััวเด็็กๆ ที่่�อาจกำำ�ลัังทำำ�งานหลัังเลิิกเรีียนและจััดการสนทนากลุ่่�มหรืือตััวต่่อตััวกัับผู้้�ปกครองของเด็็กเพื่่�อให้้พวกเขา
มีีความระมััดระวััง และแนะนำำ�ให้้พวกเขาไม่่ส่่งเด็็กๆ ไปทำำ�งาน
–5 ให้้ข้้อมููลแก่่เด็็กๆ เกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์และเน้้นความเสี่่�ยงต่่อการถููกทารุุณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการย้้ายออกจากบ้้าน
หรืือออกนอกประเทศไปหารายได้้ที่่�อื่่�น
–5 ให้้การศึึกษาและทัักษะเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตแก่่เด็็กๆ เพื่่�อให้้พวกเขาช่่วยเหลืือตััวเองและหลีีกเลี่่�ยงการค้้ามนุุษย์์ได้้ เช่่น
การสร้้างความมั่่�นใจ วิิธีีการตรวจสอบว่่าประกาศรัับสมััครงานในต่่างประเทศเป็็นข้้อมููลจริิงและปลอดภััยที่่�จะรัับงาน
หรืือไม่่ ตลอดจนข้้อมููลและทัักษะอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
–5 พููดคุุยกัับเด็็กๆ เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของการศึึกษาจนจบหลัักสููตร และชัักนำำ�ไม่่ให้้พวกเขาออกจากการศึึกษาหรืือจาก
บ้้านไปก่่อนวััยอัันควร
–5 ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ปกครองและเด็็กๆ เกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์และผลเสีีย ประโยชน์์ของการเรีียนหนัังสืือ และอัันตรายที่่�เกิิด
ขึ้้�นเมื่่�อเด็็กออกจากโรงเรีียนไปเริ่่�มทำำ�งานก่่อนวััยอัันควร
–5 พููดคุุยกัับผู้้�ปกครองเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการลดความรุุนแรงในครอบครััว (ทั้้�งต่่อตััวเด็็กและสมาชิิกคนอื่่�นๆ ในบ้้าน)
ซึ่่�งอาจผลัักดัันให้้เด็็กอยากออกจากบ้้านได้้
มีีโครงการริิเริ่่�มที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการหรืือสามารถดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์และการใช้้แรงงานเด็็ก ดัังนี้้�
–5 ในระดัับสากล สำำ�นัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิเตรีียมทรััพยากรไว้้เพื่่�อช่่วยวางกลยุุทธ์์
ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ระดัับชาติิ ร่่างกฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และจััดทำำ�เครื่่�องมืือสนัับสนุุนความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
–5 ในเนปาล เมื่่�อปีี 2000 มููลนิิธิิเยาวชนแห่่งเนปาล (NYF) เปิิดตััวโครงการรณรงค์์เพื่่�อหยุุดประเพณีีแกมลารีี ซึ่่�งเป็็นระบบ
ข้้อตกลงจ้้างทาส โดยเด็็กผู้้�หญิิงจากครอบครััวที่่�ยากจนมากจะถููกขายให้้เป็็นทาสในครอบครััวอื่่�น ที่่�ผ่่านมามููลนิิธิิได้้
ช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงกว่่า 12,000 คนและส่่งพวกเธอกลัับบ้้าน รััฐบาลเนปาลได้้ล้้มเลิิกระบบแกมลารีีอย่่างเป็็น ทางการ
ตั้้�งแต่่ปีี 2013119
–5 รััฐบาลไทยได้้แก้้ไขพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ. 2551 (2008) ซึ่่�งมีีผลดัังนี้้�

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
– เพิ่่�มโทษแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์
–	ปิิดกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบัังคัับใช้้แรงงาน
– ให้้ความคุ้้�มครองทางกฎหมายแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแส
– เพิ่่�มการดำำ�เนิินคดีีและแผนกศาลเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ และเพิ่่�มการฝึึกอบรมเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการระบุุตัวั เหยื่่�อ
–5 เพิ่่�มและพััฒนาความร่่วมมืือกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน120
–5 โครงการพััฒนาและการศึึกษาเพื่่�อเด็็กหญิิงและศููนย์์กลางชุุมชนในอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง (DEPDC) ได้้รัับรางวััลจาก
ยููเนสโกด้้านการศึึกษาเพื่่�อเด็็กหญิิงและสตรีี DEPDC มีีบทบาทในการลดการแสวงหาผลประโยชน์์จากผู้้�อพยพที่่�เป็็น
เด็็กและสตรีี
–5 องค์์กรแองเจิิลคััฟเวอร์์ส (Angel Covers) ดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนเด็็กหญิิงผ่่านการศึึกษา (GATE) สำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิง
จากชนบทในภาคตะวัันตกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย ที่่�ซึ่่�งหลายครอบครััวไม่่มีีทุุนทรััพย์์เพีียงพอต่่อการส่่งลููกสาวเข้้า
เรีียน ด้้วยความตระหนัักถึึงศัักยภาพของการศึึกษาในการลดปััญหาการค้้ามนุุษย์์ GATE จึึงจััดหาอุุปกรณ์์การเรีียน
อาหารกลางวััน ยานพาหนะ และสิ่่�งจำำ�เป็็นอีีกมากมายให้้เด็็กๆ121
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–5 ประเทศไทยมีีชุุมชนแออััดประมาณ 5,500 แห่่ง
–5 มีีผู้้�อยู่่�อาศััยในสลััมคลองเตยที่่�กรุุงเทพฯ ประมาณ 100,000 คน รายได้้เฉลี่่�ยต่่อครอบครััวที่่�นั่่�นอยู่่�ที่่�ประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง
ของรายได้้เฉลี่่�ยของประชากรทั่่�วประเทศเท่่านั้้�น
–5 ประชากรในกรุุงเทพฯ ประมาณ 20% อาศััยอยู่่�ในที่่�ดิินบุุกรุุกทั่่�วเมืือง

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
สาเหตุุหลัักที่่�ประชากรเด็็กเร่่ร่่อนในไทยมีีจำำ�นวนมากเกิิดจากการขยายจำำ�นวนประชากรของประเทศและความไม่่มั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจ128 ขอทานส่่วนใหญ่่ในกรุุงเทพฯ เป็็นผู้้�อพยพจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งถููกดึึงดููดด้้วยโอกาสทำำ�รายได้้สููงจาก
การ ขอทานในเมืือง หมายความว่่าเด็็กๆ ที่่�อยู่่�ตามลำำ�พัังบนท้้องถนนไม่่เพีียงแต่่ถููกแยกจากครอบครััว แต่่ยัังอยู่่�ห่่างไกล
ครอบครััวอีีกด้้วย
เด็็กเร่่ร่่อนมีีความเสี่่�ยงอย่่างมากที่่�จะได้้รัับอัันตรายจากความรุุนแรง ปััญหาสุุขภาพ และอาชญากรรม ยาเสพติิดก็็เป็็นสิ่่�งที่่�
พบได้้บ่่อยว่่าเด็็กเร่่ร่่อนใช้้เพื่่�อหลีีกหนีีจากความเจ็็บปวดและการตรากตรำำ�ในแต่่ละวััน หลายคนถููกเพื่่�อนบัังคัับให้้เสพยา
ขณะที่่�บางคนทำำ�หน้้าที่่�ส่่งยาให้้อาชญากรและผู้้�ค้้ายาจนเสพติิดเสีียเอง นอกจากนี้้�ยัังพบการทารุุณกรรมทางเพศได้้ทั่่�วไป
และผู้้�หญิิงมัักเสี่่�ยงถููกบัังคัับให้้ค้้าประเวณีี129 ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนแออััดและเด็็กเร่่ร่่อนมัักไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการพื้้�นฐาน
เล็็กๆ น้้อยๆ เช่่น น้ำำ��ดื่่�มที่่�สะอาดและปลอดภััย สุุขอนามััย ที่่�พัักอาศััยที่่�เหมาะสม การศึึกษา การสาธารณสุุขและความ
คนไร้้บ้้าน ชุุมชนแออััด และเด็็กเร่่ร่่อน
ปลอดภััย
122
123
ปีี 2005 มีีเด็็กเร่่ร่่อนอย่่างน้้อย 100 ล้้านคนทั่่�วโลก ปััจจุุบัันมีีเพิ่่�มขึ้้�นมากถึึง 150 ล้้านคน และเด็็กราว 28 ล้้านคนทั่่�ว เด็็กเร่่ร่่อนอาจทรมานจากความเจ็็บป่่วยตั้้�งแต่่หวััดธรรมดาไปจนถึึงโรคเอดส์์และโรคตัับอัักเสบ และเด็็กๆ มัักเกิิดความขััด
โลก ไม่่มีีบ้้านอยู่่�เนื่่�องจากปััญหาความขััดแย้้งรุุนแรง124
แย้้งกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอยู่่�เสมอ เด็็กเร่่ร่่อนหลายรายเข้้าร่่วมแก๊๊งเพื่่�อให้้ได้้รัับการคุ้้�มครองบนท้้องถนน ความคุ้้�มครองนี้้�
–5 ปััจจุุบัันมีีเด็็กอย่่างน้้อย 20,000 คนอาศััยอยู่่�ตามท้้องถนนในเมืืองใหญ่่ของประเทศไทย125 การสำำ�รวจในปีี 2553 แลกกัับการที่่�ให้้เด็็กก่่ออาชญากรรมต่่างๆ เช่่น การลัักขโมย การล่่วงละเมิิดหรืือคุุกคาม และในบางครั้้�งอาจเป็็นการ
(2010) โดยมูู ล นิิ ธิิ ส ร้้ า งสรรค์์ เ ด็็ ก ซึ่่�งเป็็ น องค์์ ก รพัั ฒ นาเอกชนโดยไม่่ แ สวงหากำำ� ไร (NGO) ในท้้ อ งถิ่่�นพบว่่ า ฆาตกรรม130
ทั่่�วประเทศไทยมีีเด็็กเร่่ร่่อนถึึงประมาณ 30,000 คน โดยส่่วนมากจะอยู่่�ในเมืืองหลวงอย่่างกรุุงเทพมหานครและเมืือง
มีีทางออกหรืือไม่่
ใหญ่่ๆ อย่่างเชีียงใหม่่ พััทยา และภููเก็็ต126
–5 ขอทานเด็็กในประเทศไทยส่่วนมากเป็็นชาวกััมพููชา การขอทานในกรุุงเทพฯ สามารถหาเงิินได้้สููงสุุดถึึงวัันละ 1,000 นอกจากการสร้้างความตระหนัักถึึงแผนการที่่�มีีอยู่่�แล้้วเพื่่�อความเป็็นอยู่่�และการคุ้้�มครองเด็็กเร่่ร่่อน ยัังมีีสิ่่�งที่่�คุุณสามารถ
บาท ขณะที่่�เด็็กในพนมเปญประเทศกััมพููชาที่่�หารายได้้จากการเก็็บขยะสามารถหาเงิินได้้เพีียงวัันละ 16 บาทเท่่านั้้�น ปฏิิบััติิเพื่่�อสร้้างความแตกต่่างได้้ดัังต่่อไปนี้้�
–5 สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับกลุ่่�มนัักเรีียนของคุุณเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�เด็็กเร่่ร่่อนต้้องเผชิิญเพื่่�อให้้พวกเขาเห็็นความสำำ�คััญ และ
–5 ขอทานในประเทศไทยมัักมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในภาคอีีสาน127

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมองเห็็นวิิธีีใหม่่ๆ ในการช่่วยเหลืือเด็็กเร่่ร่่อน
–5 ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�นำำ�จััดการแสดงละครในที่่�สาธารณะ การเล่่าเรื่่�อง กิิจกรรมงานประดิิษฐ์์และศิิลปะ หรืือการประกวด
แต่่งคำำ�ประพัันธ์์สำ�ำ หรัับเด็็กเร่่ร่่อน เพื่่�อจุุดประสงค์์ในการเพิ่่�มความมั่่�นใจและส่่งเสริิมให้้พวกเขารู้้�จัักผลัักดัันตััวเอง และ
วาดฝัันให้้ยิ่่�งใหญ่่
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนและเพื่่�อนร่่วมงานบริิจาคเสื้้�อผ้้า หนัังสืือ อุุปกรณ์์ระบายสีีและเครื่่�องใช้้ในการเรีียนอื่่�นๆ ให้้เด็็ก
เร่่ร่่อน
มีีโปรแกรมและมาตรการช่่วยเหลืือเด็็กๆ ในระดัับชุุมชนดัังต่่อไปนี้้�
–5 ศููนย์์แวะพััก บริิการนอกสถานที่่� สถาบัันฝึึกวิิชาชีีพและดููแลเด็็กเร่่ร่่อนและเด็็กที่่�ต้้องทำำ�งาน ซึ่่�งรััฐบาลและองค์์กร
พััฒนาเอกชนได้้จััดสร้้างไว้้ให้้ในเมืืองใหญ่่ๆ
–5 องค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น ยููนิิเซฟประเทศไทย กำำ�ลัังดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้พบครอบครััวอีีกครั้้�ง และช่่วยจััดการ
กัับปััญหาท้้าทายที่่�เป็็นต้้นเหตุุให้้เด็็กๆ ต้้องออกไปเร่่ร่่อนตามท้้องถนนตั้้�งแต่่แรก131
–5 ประเทศไทยได้้ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมของชุุมชนแออััดในพื้้�นที่่�กว่่า 300 เขต โดยให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยได้้ควบคุุมการวางแผน
และการบููรณะ โครงการบ้้านมั่่�นคงให้้สิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ��และสััญญาเช่่าระยะยาวแก่่ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนแออััด ในกรณีี
ที่่�พวกเขาสามารถนำำ�เสนอแผนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประโยชน์์จากโครงการนี้้�ส่่งผลให้้อััตราของประชากรซึ่่�งอยู่่�อาศััย
ในอาคารที่่�คงทนแข็็งแรงเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 20% แม้้จะมีีการอพยพย้้ายถิ่่�นเข้้ามาในเมืืองต่่างๆ มากขึ้้�น132

ความสััมพัันธ์์ของเยาวชน ครอบครััว และชุุมชน
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บรรทััดฐานและอคติิต่่างๆ จะสร้้างความแตกต่่างในการให้้ส่่งเสริิมพลัังเยาวชนและเตรีียมความพร้้อมให้้พวกเขาเพื่่�อ
อนาคต
–5 ปััจจุุบััน ประชากร 1 ใน 4 ของโลกมีีอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี และกลุ่่�มประชากรช่่วงวััย 15-24 ปีีเป็็นกลุ่่�มที่่�กำำ�ลัังก้้าวสู่่�ความ
เป็็นผู้้�ใหญ่่กลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุดที่่�เคยมีี133
–5 85% ของงานที่่�จะมีีในปีี 2030 ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นเลยในปััจจุุบััน134
–5 การมีีส่่วนร่่วมของพ่่อแม่่ช่่วยปรัับปรุุงการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน ไม่่ว่่าเด็็กจะอยู่่�ในวััยอนุุบาลหรืือในระดัับชั้้�นที่่�สููงขึ้้�น ไม่่
ว่่าครอบครััวจะยากจนหรืือมั่่�งมีี และไม่่ว่่าพ่่อแม่่จะจบการศึึกษาระดัับมััธยมปลายหรืือมหาวิิทยาลััย135
–5 งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับครอบครััวจาก 7 เขตในกรุุงเทพมหานครพบว่่าการมีีส่่วนร่่วมของครอบครััวช่่วยลดพฤติิกรรมเสี่่�ยงใน
กลุ่่�มวััยรุ่่�นหญิิง เช่่น การสููบบุุหรี่่�136
–5 เนื่่�องจากจำำ�นวนของเด็็กผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�ชายในประเทศไทยที่่�ได้้เข้้าโรงเรีียนเกืือบจะเท่่ากััน ความแตกต่่างระหว่่าง
เพศจึึงไม่่นัับว่่าเป็็นปััญหาใหญ่่ของไทย แต่่เมื่่�อกล่่าวถึึงโอกาสของเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงในการเป็็นผู้้�นำำ�ยัังคงมีีการเลืือก
ปฏิิบััติิอย่่างร้้ายแรง137
–5 เด็็กผู้้�หญิิงเผชิิญกัับการเลืือกปฏิิบััติิในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรมศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์ (STEM)
ตั้้�งแต่่ระดัับประถมศึึกษา ซึ่่�งมัักอยู่่�ในรููปแบบของทััศนคติิทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับแต่่ละเพศ ความกัังวลต่่อการเข้้าสัังคม และ
การขาดบุุคคลต้้นแบบ แม้้กระนั้้�นไทยก็็ยัังคงเป็็นประเทศหนึ่่�งจากทั้้�งหมดเพีียง 3 ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกที่่�มีี
สััดส่่วนนัักวิิจััยหญิิงในสาขา STEM และนวััตกรรมสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของโลก138

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
เมื่่�อผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล โรงเรีียน และชุุมชนร่่วมมืือกัันเพื่่�อสนัับสนุุนเด็็กนัักเรีียนจะมีีแนวโน้้มที่่�จะเรีียนได้้ดีขึ้้ี �น เข้้าเรีียน
สม่ำำ��เสมอขึ้้�น จบการศึึกษาและได้้รัับการศึึกษาจนถึึงระดัับที่่�สููงกว่่า มีีทัักษะทางสัังคมและด้้านพฤติิกรรมที่่�ดีีกว่่า และมีี
ความภาคภููมิิใจในตััวเองมากกว่่า139
เช่่นเดีียวกััน ครอบครััวที่่�คอยสนัับสนุุนซึ่่�งส่่งเสริิมเด็็กๆ ให้้มีีส่่วนร่่วมกัับโครงการเยาวชนจะสามารถสร้้างความแตกต่่างใน
ชีีวิิตของพวกเขา เมื่่�อเยาวชนวางแผนสำำ�หรัับอนาคต พวกเขาจำำ�เป็็นต้้องรู้้�ว่่าพวกเขามีีทางเลืือกด้้านอาชีีพ และแท้้จริิงแล้้ว
เยาวชนในปััจจุุบัันนี้้�กำ�ลั
ำ ังเผชิิญกัับโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลง การศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษามีีความจำำ�เป็็นมากกว่่าที่่�เคย เทคโนโลยีี
อาจมีีตััวเลืือกมากกว่่าที่่�เคยจิินตนาการไว้้
ที่่�เจริิญก้้าวหน้้าขึ้้�นได้้กลายมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิตประจำำ�วัันและยัังมีีผู้้�คนพลััดถิ่่�นอีีกมากมายในโลก วิิธีีการที่่�เยาวชน
จััดการกัับความท้้าทายเหล่่านี้้�จะเป็็นปััจจััยกำำ�หนดวิิถีีแห่่งอนาคต ดัังนั้้�นความรัับผิิดชอบของชุุมชนต่่อการท้้าทาย แม้้ข้้อดีีของการที่่�ครอบครััวมีีส่่วนร่่วมและการมีีบุุคคลต้้นแบบจะได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้ว ในความเป็็นจริิงอิิทธิิพลของ
การส่่งเสริิมและการสนัับสนุุนด้้วยความเชื่่�อมั่่�นจากครอบครััวและชุุมชนของเยาวชนสามารถสร้้างสรรค์์สิ่่�งมหััศจรรย์์ได้้!
เยาวชนที่่�เติิบโตในสภาพแวดล้้อมที่่�ให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิมมีีแนวโน้้มจะเจริิญรุ่่�งเรืืองมากกว่่า โดยไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการครอบ
ครองด้้านวััตถุุ เด็็กๆ เรีียนรู้้�และรัับฟัังจากผู้้�ปกครองและผู้้�ที่่�ดููแลพวกเขา ซึ่่�งเป็็นบุุคคลต้้นแบบที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วย
พััฒนาระบบค่่านิิยมและความคิิดเห็็นของเยาวชน นอกจากนี้้�ยัังจำำ�เป็็นต้้องตระหนัักรู้้�ว่่าครอบครััวไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันโดยสายเลืือดเท่่านั้้�น และแต่่ละครอบครััวอาจมีีองค์์ประกอบและความสััมพัันธ์์ที่่�แตกต่่างกััน
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ครอบครััว และวััฒนธรรมอาจจะปิิดกั้้�นเยาวชนไม่่ให้้เข้้าถึึงโอกาส เข้้าใจสิิทธิิของตนเอง และค้้นหาศัักยภาพสููงสุุดของ
ตนเอง ตััวอย่่างเช่่น ความเชื่่�อทางวััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าและบทบาทของเด็็กผู้้�หญิิงมีีผลกระทบอย่่างใหญ่่หลวง อิิทธิิพล
ทางวััฒนธรรมหล่่อหลอมความคิิด ความเชื่่�อ การพิิจารณา และการยอมรัับของเรา เมื่่�อคาดว่่าผู้้�หญิิงจะแต่่งงานเมื่่�ออายุุ
น้้อย บุุคคลอาจไม่่เห็็นความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องให้้การศึึกษาแก่่ผู้้�หญิิง ในทางกลัับกัับเมื่่�อวััฒนธรรมหรืือชุุมชนให้้คุุณค่่าแก่่ผู้้�หญิิง
ในฐานะบุุคคลและสมาชิิกที่่�มีีส่่วนร่่วม ก็็จะเห็็นคุุณค่่าของการลงทุุนเพื่่�อการศึึกษาของผู้้�หญิิง ดัังนั้้�นการที่่�เด็็กผู้้�หญิิงเห็็น
ว่่าครอบครััวของเธอพยายามพัังทลายบรรทััดฐานเดิิมๆ เกี่่�ยวกัับเพศจึึงส่่งผลกระทบอย่่างเหลืือเชื่่�อ
เช่่นเดีียวกััน กำำ�ลัังมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างสำำ�หรัับเยาวชนในปััจจุุบััน ทุุกวัันนี้้�เด็็กๆ กำำ�ลัังเติิบโตขึ้้�นพร้้อมกัับ
เทคโนโลยีีที่่�รวมเข้้ากัับชีีวิิตของพวกเขาโดยสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�นกว่่าประชากรรุ่่�นไหนๆ การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พััฒนาขึ้้�นอาจ
ช่่วยลดช่่องว่่างทางความรู้้� โดยเฉพาะความรู้้�ด้้านสุุขภาพและการเงิิน แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีความท้้าทายเกิิดขึ้้�นเช่่นกััน
ครอบครััวสามารถร่่วมมืือกััน เพื่่�อส่่งเสริิมทั้้�งเรื่่�องความปลอดภััยออนไลน์์และการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น ถึึงอย่่างนั้้�น
เนื่่�องจากความเหลื่่�อมล้ำำ��อย่่างรุุนแรง จึึงยัังมีีเยาวชนอีีกจำำ�นวนมากที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงประโยชน์์ของทรััพยากรอย่่าง
อิินเทอร์์เน็็ตหรืือห้้องสมุุดเลยโดยสิ้้�นเชิิง
มีีทางออกหรืือไม่่
ไม่่เพีียงแต่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษาเด็็กผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�ชายเท่่านั้้�น แต่่ยัังจำำ�เป็็นต้้องให้้ความรู้้�แก่่สมาชิิก
ครอบครััวและชุุมชนถึึงประโยชน์์ที่่�พวกเขาจะได้้รัับเมื่่�อเยาวชนมีีการศึึกษาและได้้รัับโอกาส การสนัับสนุุนอาจไม่่เกี่่�ยวกัับ
การให้้เข้้าโรงเรีียนเสมอไป บางครั้้�งอาจเกี่่�ยวกัับการช่่วยเหลืือครอบครััวแก้้ไขปััญหาท้้าทายที่่�พวกเขาประสบ ซึ่่�งทำำ�ให้้
เด็็กๆ ต้้องออกจากโรงเรีียน พลาดโอกาสในการวางแผนเพื่่�ออนาคต หรืือรู้้�สึึกกดดัันจากพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบนหรืือ
อาชญากรรม
ในขณะที่่�เยาวชนต้้องมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาที่่�กระทบต่่อพวกเขา พวกเขาก็็ไม่่สามารถจััดการกัับปััญหาท้้าทายเหล่่า
นี้้�ได้้ตามลำำ�พััง
โอกาสบางประการที่่�จะช่่วยเตรีียมความพร้้อมเพื่่�ออนาคตให้้เยาวชนไทย ได้้แก่่
–5 ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�นำำ�ชุุมชนเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการให้้การศึึกษาแก่่เด็็กทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ซึ่่�งจะเป็็นผลดีีต่่อชุุมชน
เช่่น การดููแลสุุขภาพและวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่นโครงการริิเริ่่�มโรงเรีียนเป็็นมิิตรต่่อเด็็ก เริ่่�มดำำ�เนิิน
การโดยยููนิิเซฟเมื่่�อปีี 2541 (1998) ในประเทศไทย มีีเป้้าหมายเพื่่�อขยายโอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีคุุณภาพ
ให้้กัับทุุกคน โดยเฉพาะเด็็กๆ ที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือถููกกีีดกััน
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–5 ส ร้้างโอกาสทางรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�ปกครอง เพื่่�อให้้พวกเขามีีทรััพยากรเพีียงพอต่่อการดููแลครอบครััวและส่่งเด็็กๆ
ทุุกคนไปโรงเรีียน
–5 บริิการและโครงการของภาครััฐทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิกำำ�ลัังได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อให้้จััดสรรทุุนสำำ�หรัับโอกาส
ในการพััฒนาเยาวชนได้้ดีีขึ้้�น และเพื่่�อสนัับสนุุนเยาวชนเมื่่�อพวกเขาวางแผนอนาคต โดยขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการตรวจ
สอบว่่าประชาชนทั้้�งในพื้้�นที่่�เมืืองและชนบทสามารถเข้้าถึึงบริิการเหล่่านี้้� ไทยเป็็นประเทศตััวอย่่างแห่่งแรกในภููมิิภาค
ที่่�รัับเอา “คู่่�มืือหลัักสููตรด้้านนโยบาย” เพื่่�อความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศในสาขาวิิชา STEM141
–5 ครอบครััวต่่างๆ สามารถร่่วมมืือกัันเพื่่�อสนทนาอย่่างสุุภาพและเปิิดเผย เป็็นการส่่งเสริิมวััฒนธรรมการรัับฟัังระหว่่าง
ผู้้�ใหญ่่และเด็็กที่่�ช่่วยสำำ�รวจว่่าบริิบทที่่�เยาวชนดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในทุุกวัันนี้้�อาจแตกต่่างจากผู้้�ปกครองอย่่างไร
–5 องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) บางองค์์กรออกเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ��ให้้ครอบครััวนำำ�ไปใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการ
เรีียน เช่่น นำำ�เงิินไปซื้้�อหนัังสืือ เครื่่�องแบบ และของใช้้ที่่�จำำ�เป็็น
–5 โรงเรีียนต่่างๆ สามารถจััดทำำ�โครงการที่่�ให้้โอกาสผู้้�ปกครองมีีส่่วนร่่วมและวางโครงสร้้างให้้ได้้สื่่�อสารกัับครอบครััวเป็็น
ประจำำ�ตามปกติิ
–5 องค์์กรต่่างๆ ช่่วยฝึึกอบรมด้้านอาชีีพให้้ผู้้�ปกครองและนัักเรีียน ทำำ�ให้้ครอบครััวมีีรายได้้มากขึ้้�น และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�
จะให้้เด็็กเล่่าเรีียนต่่อไปพร้้อมกัับได้้ทัักษะการเป็็นผู้้�ประกอบการ
–5 เยาวชนสามารถเข้้าร่่วมอย่่างมีีวััตถุุประสงค์์ในการสนทนาเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงกระบวนการทางการเมืือง ส่่งเสริิมการ
มีีส่่วนร่่วมของประชาชนและการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง และการสร้้างสัันติิภาพ
–5 จำำ�นวนประชากรที่่�เป็็นเยาวชนในปััจจุุบัันและการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับขนาดของครอบครััวและการลงทุุนด้้านสุุขภาพจะมีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อการเติิบโตและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ การสนัับสนุุนที่่�ท้้าทายบรรทััดฐานเดิิมด้้านวััฒนธรรมและ
เพศก็็สามารถสร้้างความแตกต่่างได้้ ตััวอย่่างเช่่น โครงการพลัังหญิิงในกรุุงเทพมหานครไม่่เพีียงช่่วยแม่่ที่่�มีีความเสี่่�ยง
และบุุตรด้้วยการให้้บริิการที่่�จัับต้้องได้้ แต่่ยัังแก้้ไขการตีีตราแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวและการทารุุณกรรมในสัังคมไทยด้้วย142
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