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เด็กผู้หญิงหลายล้านคนเติบโตมาโดยมีบุคคลเพียงไม่ก่ีคนเป็นแบบอย่าง พวกเธอขาดแรงบันดาลใจและรู้สึก
ว่าคงไม่สามารถโตไปเป็นอย่างอ่ืนได้อีกนอกจากส่ิงท่ีถูกคาดหวังกันมาแต่ไหนแต่ไร น่ันคือการเป็นได้เพียงแค่
แม่ ภรรยา หรือแม่บ้าน Sunsilk และ Girl Rising ได้ร่วมมือกันโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงความเช่ือนี�
ผ่านการใช้หลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ส่ือเพ่ือการศึกษาสำาหรับหลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ได้ออกแบบมาเพ่ือ
ส่งเสริมทั�งเด็กหญิงและเด็กชายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม ให้พวกเขาค้นหาส่ิงท่ีสนใจและ
ความชอบของตนเอง และมุ่งม่ันสู่อนาคตท่ีไร้ขีดจำากัด

คู่มือสำาหรับหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ประกอบด้วยคู่มือสำาหรับผู้นำากิจกรรมท่ีละเอียดและใช้งานง่าย ซ่ึ้ำง
ปรับปรุงจากหลักสูตรต้นฉบับของ Girl Rising โดยมีการนำาเสนอเร่ืองราวต่างๆ ของ Girl Rising จากท่ัวโลก 
พร้อมด้วยภาพยนตร์สั�น “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” เก่ียวกับเหล่าผู้หญิงจากประเทศไทย ซ่ึ้ำงเร่ืองราวของบุคคลต้นแบบ

เหล่านี� และเร่ืองราวอ่ืนๆ ของ Girl Rising ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กผู้หญิงทั�งหลาย
และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความใฝ่ฝันของตนเอง ส่วนอ่ืนๆ ของคู่มือ ได้แก่ ช่วงหยุดระหว่างการชม
ภาพยนตร์เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น บทเรียนต่างๆ และกิจกรรมท่ีเน้นสาระสำาคัญ
เร่ืองการค้นพบความสามารถของตนเอง การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวกต่อความเท่าเทียมทางเพศ 
ความม่ันใจ และการฝันให้ย่ิงใหญ่ 

 
Girl Rising

Girl Rising (GR) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรที่ทำางานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกให้คุณ์ค่าแก่เด็กผู้หญิง และหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความฝันให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลก GR ใช้พลังของ
การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ สื่อสารมวลชน และโครงการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานต่างๆ วิดีโอ Girl Rising ซ้ำึ่งออกฉายในปี 2013 บอกเล่า
เรื่องราวของบรรดาเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ แต่น่าจดจำา พวกเธอเผชิญกับความท้าทายครั�งใหญ่และเอาชนะ
โอกาสอันริบหรี่ เพื่อไปให้ถึงฝันที่ตั�งไว้ GR ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกใน
ด้านการเสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง โดยอ้างอิงจากวิดีโอ Girl Rising ซ้ำึ่งหลักสูตรเหล่านี�ได้ถูกนำาไปใช้โดยครู
กว่า 7,000 คนจากกว่า 130 ประเทศแล้ว 

Sunsilk

Sunsilk เป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณ์ฑ์ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะสำาหรับผู้หญิงที่รักการค้น
พบสิ่งใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์์ที่สั่งสมมานานกว่า 200 ปี ออกแบบผลิตภัณ์ฑ์ด้วย
การคิดค้นที่ดีที่สุด เพื่อให้สาวๆ มีเส้นผมที่ดูดีและรู้สึกดีในทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์์ใดของชีวิตก็ตาม ภารกิจของ Sunsilk คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลก 
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้พวกเธอออกสำารวจและค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ" คืออะไร

รู้จัักมาเรียมา จัากเซีียร์ราลีโอน หน่่งในเร่่อง
ราวจัากภาพยนตร์ Girl Rising ในหน่วย
การเรียนรู้ท่ีี่ 4 ของคู่ม่อหลักสูตรนี�
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ถึงผู้นำากิจกรรม

เด็กผู้หญิงหลายคนท่ัวโลก รวมถึงเด็กผู้หญิงนับพันในประเทศไทย ไม่มีโอกาสจะได้ออกไปค้นหาความเป็นไป
ได้สำาหรับตนเอง และทำาได้แค่เพียงใช้ชีวิตไปตามบรรทัดฐานและความคาดหวังท่ีสังคมกำาหนดไว้ มีเด็กเพียง
น้อยนิดเท่านั�นท่ีมีโอกาสได้สำารวจตนเองและค้นพบความชอบและส่ิงท่ีสนใจ แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้
ฝันให้ไกลและเปิดโลกของตนให้กว้างออกไป พวกเขาขาดบุคคลต้นแบบและประสบการณ์์ท่ีจะช่วยสร้างแรง
บันดาลใจ และชี�แนะแนวทาง  

อย่างไรก็ตาม หลายปีท่ีผ่านมา เราเร่ิมเห็นตัวอย่างของเยาวชนหญิงท่ีก้าวข้ามผ่านกรอบสังคม ในระหว่างท่ี
พวกเขาไล่ตามความใฝ่ฝันของตัวเอง แม้การเดินทางและสถานการณ์์ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่พวกเขา
มีคุณ์ลักษณ์ะสำาคัญท่ีเหมือนกัน น่ันคือ ความม่ันใจ ความกล้าหาญ และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน 
และในวันนี�พวกเขาก็ได้เป็นบุคคลต้นแบบให้กับเด็กอีกหลายคน 

Girl Rising และ Sunsilk ยินดีท่ีจะได้ร่วมกันจัดทำาแผนงานเพ่ือแสดงความช่ืนชมกับเยาวชนหญิงเหล่านี�
 และจะใช้เร่ืองราวของพวกเธอเป็นจุดเร่ิมต้นในการส่งแรงบันดาลใจและแนะแนวทางให้เด็กท่ีจะมาเป็นบุคคล
ต้นแบบต่อไปในอนาคต คู่มือหลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” จัดทำาขึ�นจากวิดีโอเร่ืองราวท่ีทรงพลังของเด็กผู้หญิง
ส่ีคนจากหลากหลายประเทศ และเร่ืองราวของบุคคลต้นแบบจากประเทศไทย ส่ิงท่ีเรานำาเสนอในวิดีโอคือเร่ือง
ราวของบุคคลต่างๆ ท่ีหาญกล้าและเช่ือม่ันในพลังของตน และมุ่งม่ันทำาความฝันให้เป็นจริงด้วยแรงสนับสนุน
จากพลังหญิงรอบข้าง คุณ์จะได้รู้จักพวกเขาและได้เรียนรู้ว่าความมุ่งม่ันและความชอบอย่างแรงกล้าช่วยให้
พวกเขาก้าวไปเหนือบรรทัดฐานและธรรมเนียมสู่การทำาฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร 

คู่มือหลักสูตรนี�จะใช้ควบคู่ไปกับวิดีโอเหล่านี� เราขอให้คุณ์ร่วมเดินทางไปกับผู้เรียนไม่ว่าชาย หญิง หรือเพศ
ใดๆ ชมวิดีโอไปพร้อมๆ กับพวกเขา แนะนำาพวกเขาผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นสาระสำาคัญ เช่น
การรู้จักตนเอง การตั�งเป้าหมายเพ่ืออนาคตของตนเอง ค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเพ่ือทำาตามความฝัน
และความม่ันใจท่ีจะเล่าหรือพูดถึงความชอบของตนกับคนรอบตัว ขอให้คุณ์คอยสนับสนุนในขณ์ะท่ีพวกเขา
คิดสะท้อน วางแผน และลงมือเพ่ือเผชิญความท้าทายและต่อสู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้าน
อาชีพของพวกเขา 

เราขอสัญญากับคุณ์เช่นกัน ว่าคุณ์ก็จะได้รับประสบการณ์์ทรงคุณ์ค่าท่ีเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโต 

ได้เวลาค้นพบส่ิงใหม่ๆ กับ Sunsilk และ Girl Rising แล้ว!

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

รู้จัักสุมา จัากเนปาล หน่่งในเร่่องราวจัากภาพยนตร์ Girl Rising ในหน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2 ของคู่ม่อหลักสูตรนี�
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คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมโดยละเอียดนี�จะช่วยเหลือผู้นำากิจกรรมและผู้เรียนตลอดการเดินทาง

เพื่อ “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ของพวกคุณ์ คู่มือนี�ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จากการอภิปราย (discussion-

focused activity) และกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (project-based activity) ซ่ึ้ำงครู/ผู้นำากิจกรรมจะนำา

ไปปฏิิบัติในห้องเรียนตลอดหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มใหญ่จะเน้นการมองภาพรวมและความร่วมมือ ส่วนกิจกรรม

กลุ่มเล็กจะให้เวลาคิด ประมวลผล และรับฟัังซ่ึ้ำงกันและกัน 

วัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้ทั�ง 12 บทเรียน คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ถึง

ประสบการณ์์ของตนและสามารถส่ือสารและแบ่งปันเร่ืองราวได้ ซ่ึ้ำงจะช่วยให้ผู้เรียนเร่ิมเข้าใจถึงผลเสียของ

การเหมารวมและอคติ พร้อมกับช่วยสร้างความม่ันใจและความมุ่งม่ัน โดยในแต่ละบทเรียน ผู้นำากิจกรรมควร

ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเล่าเร่ืองราวของตนเอง และสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน

พลังของเร่่องราว

คู่มือหลักสูตรนี�มีเร่ืองราวจากชีวิตจริงของเด็กหญิงส่ีคนจากประเทศอินเดีย เนปาล เฮติ และ เซี้ำยร์ราลีโอน การเล่า

เร่ืองราวเป็นวิธีสอนท่ีทรงพลัง และทรงพลังย่ิงกว่าเม่ือมันสะท้อนประสบการณ์์ในชีวิตจริง ผู้เรียนหลายๆ คนอาจมี

ประสบการณ์์และลักษณ์ะท่ีคล้ายคลึงกับเด็กผู้หญิง ครอบครัว หรือเพ่ือนๆ ของเธออย่างท่ีอยู่ในวิดีโอ พวกเขาอาจ

ได้เผชิญกับความท้าทายท่ีคล้ายกัน โดยมีคุณ์ลักษณ์ะของความกล้าหาญ ความมุ่งม่ัน และท่ีขาดไม่ได้คือความร่าเริง

ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมาก วิดีโอแต่ละเร่ืองจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการเดินทางของผู้เรียนสู่การเรียนรู้เก่ียวกับปัญหา

สังคม ความเข้าใจวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั�น การสร้างความม่ันใจ และความทะเยอทะยานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่าเดิม 

วิธีีการและผลลัพธ์ี

หลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบของบรรทัดฐานและอคติเก่ียวกับเพศท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน และทำาให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกว่าตนมีความเช่ือมโยงกับส่ิงต่างๆ และม่ันใจท่ีจะขยายโลกของตน

ให้กว้างออกไปเกินกว่าท่ีถูกผู้อ่ืนคาดหวังเอาไว้ เม่ือเยาวชนผ่านหลักสูตรนี�เรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะมีแรงบันดาล

ใจจากอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำากัด และตระหนักถึงสิทธิและโอกาสในอนาคตของตนเองมากขึ�น 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี� ขอแนะนำาให้ใช้แนวทางการสอนท่ีให้ความสำาคัญกับการคิด ความเข้าใจ และการบอกต่อ

ถึงแนวคิดและความเข้าใจเหล่านี�

แต่ละหน่วยการเรียนรู้และบทเรียนจะประกอบด้วยเป้าหมายในการเรียนรู้และเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง การให้ผู้

เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างร่วมมือร่วมใจคือหัวใจสำาคัญของแนวทาง

การสอนนี� การพูดคุยแลกเปล่ียนท่ีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีจะดำาเนินไปได้เม่ือครูทำาส่ิงต่อไปนี�

แนวทางการสอนและทำ กิจกรรม
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• เริ่มจากนำาเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักที่จะคุยกันให้ชัดเจน

• ถามคำาถามที่ไม่จำากัดคำาตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ทำาให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล

• เป็นผู้นำากระบวนการพูดคุยโดยเน้นที่ความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั�น 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก

มีคำาแนะนำาเพ่ิมเติมในการนำาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีตอนท้ายของแนวทางการสอนนี�  คู่มือหลักสูตร
นี�ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ความยาวของแต่ละหน่วยอาจแตกต่างกันไป ตามตารางเวลาการสอนของ
แต่ละองค์กรหรือโรงเรียน แต่ขอแนะนำาว่าควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงครั�งเพ่ือความ
ต่อเน่ือง แต่ละบทเรียนออกแบบมาให้ใช้เวลาประมาณ์ 45 นาที 

ในระหว่างการสอนหลักสูตรนี� แถบด้านบนของทุกหน้าจะช่วยระบุแนวทางว่าคุณ์กำาลังสอนหน่วยและบท
เรียนที่เท่าไหร่อยู่ (ตัวอย่างเช่น ในแถบด้านบนของหน้านี� แสดงว่าคุณ์กำาลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บท
เรียนที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ประกอบด้วย 3 บทเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้วย 2 บทเรียน
ดังนี�

• บที่เรียนที่ี่ 1 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักเนื�อหาของสื่อมัลติมีเดีย และหัวข้อหลัก
ของหน่วยการเรียนรู้นั�นๆ (ยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซ้ำึ่งจะอยู่ในบทเรียนที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ที่ไม่มีวีดีโอ) เนื�อหาของวิดีโอประกอบด้วยวิดีโอสั�นที่มีเด็กผู้หญิงจากประเทศอื่น การฉายวิดีโอแต่ละเรื่อง
จะตามด้วยกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกจุดแข็งของบุคคลในวิดีโอ
ตระหนักถึงความสำาคัญของคุณ์สมบัติของพวกเขา และเชื่อมโยงหัวข้อหลักจากเนื�อหาในวิดีโอเข้ากับชีวิต
จริงและชุมชนของผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ จะจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายต่างๆ ในชีวิต และรู้ว่าต้องใช้ทักษะอะไรเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั�น

• บที่เรียนที่ี่ 2 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (หรือ บที่เรียนที่ี่ 3 ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จะเน้นการสะท้อน
ความคิด ทักษะการวางกลยุทธ์ต่างๆ และการตั�งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของตนเอง
กับเนื�อหาในวิดีโอมากขึ�น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เข้าใจพลังของชุมชนของตนได้ดียิ่งขึ�น และส่งเสริมให้ลงมือ
ปฏิิบัติ คู่มือผู้นำากิจกรรมมีคำาถามที่แนะนำาไว้เป็นแนวทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และกิจ
กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 6 เป็นบทเรียนสรุปที่ครอบคลุมเนื�อหาทั�งหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนี�ประกอบ
ด้วยการสรุปหลักสูตรทั�งหมด และจะให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนกันมาทั�ง 11 บทเรียนก่อน
หน้า ให้สังเกตว่าความฝันและความปรารถนาของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ทั�งนี� ยังได้ออกแบบมาเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นเปิดใจพูดคุยกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนของพวกเขา

คู่มือนี�ระบุตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราเห็นว่าเหมาะสำาหรับผู้เรียนช่วงวัยมัธยม
อย่างไรก็ตาม ครู/ผู้นำากิจกรรมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และดุลยพินิจของตนเองเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีชีวิตชีวา โดยขึ�นอยู่กับอายุของผู้เรียน ประสบการณ์์ และความคุ้นเคยกับหัวข้อ
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หลังจบหลักสูตรนี� ขอสนับสนุนให้ครูและผู้นำากิจกรรมร่วมมือกับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาโครงการเพ่ือความมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนหรือชุมชน ขนาดของโครงการอาจขึ�นอยู่กับบริบทของโรงเรียนหรือวิธีการถ่ายทอดหลักสูตร
แต่ผู้นำากิจกรรมควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์โครงการท่ีนำาโดยผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาส
ในการสะท้อนหัวข้อต่างๆ ท่ีครอบคลุมตลอดหลักสูตรได้มากขึ�น พร้อมกับรวบรวมบทเรียนท่ีได้รับไปปรับใช้ 
คำาแนะนำาสำาหรับกิจกรรมต่อยอดนี�จะระบุไว้ในการฝึกอบรมผู้นำากิจกรรมและในคู่มือ

แนวทางการสอนและทำ กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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คู่มือหลักสูตรน้ีจะช่วยให้เยาวชนพัฒนาในด้านต่อไปน้ี

ความสามารถในการฝันผ่านการพัฒนาวิธี
สื่อสารความต้องการในอนาคตของตนที่

ชัดเจน ยิ่งใหญ่ หรือทะเยอทะยานมากขึ�น

ความคาดหวังผ่านการพัฒนามุมมองที่แสดง
ให้เห็นว่า เด็กผู้ชาย/หญิงสามารถวาดฝันสิ่งที่

ต่างไปจากความคาดหวังต่อสังคมได้

แรงบันดาลใจั ผ่านการพัฒนาความรู้สึก
  เชื่อมโยงหรือการรับพลังใจจากเรื่องราว

    ของบุคคลต้นแบบ 

การสนับสนุนผ่านการเข้าใจคุณ์ค่าและ
   ความสำาคัญของแรงสนับสนุนจากสังคม   

รอบข้างในการทำาฝันให้เป็นจริง

ความตั�งใจัที่จะหาแรงสนับสนุน             
เพื่อทำาตามเป้าหมาย 

ในแต่ละบทเรียน คุณ์สามารถสังเกตผลลัพธ์ท่ีผู้เรียนกำาลังพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ผ่านสัญลักษณ์์ต่อไปนี�

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ความฝัน แรงบันดาลใจั การสนับสนุน ความตั�งใจัความคาดหวัง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 1 พลังแห่งความฝันของฉัน

• เพ่ือแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักกับหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ”

• ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงพลังของความฝันและจินตนาการ

• เรียนรู้ถึงบทบาทของตนเองในการเดินทางค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง

บที่เรียนท่ีี่ 1
เพ่ือทำาความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” 
และจัดทำาข้อตกลงในห้องเรียนท่ีจะช่วยสร้างพื�นท่ีท่ีทำาให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึ้ำงกันและกัน

บที่เรียนท่ีี่ 2

เพ่ือทำาความเข้าใจในคุณ์ค่าของจินตนาการท่ีช่วยเปิดโลกให้กว้างไกล และ
ความสำาคัญของการศึกษาสำาหรับการทำาฝันของตนให้เป็นจริง

บที่เรียนท่ีี่ 3

ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการและแรงจูงใจเพ่ือค้นหาความฝันให้เจอและขยาย
ความเป็นไปได้สำาหรับตนเอง

บที่เรียนท่ีี่ 4
เพ่ือทำาความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำาคัญของการตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเอง  

บที่เรียนท่ีี่ 5
เพ่ือรู้จักกับคำานิยามของคำาว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และ
ทำาความเข้าใจว่าความฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้ว่าอาจจะ) ได้รับผลก
ระทบจากค่านิยมและอคติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 2 สิที่ธีิและโอกาส 

• สำารวจและศึกษาแนวคิดเร่ืองสิทธิ และเพศสภาพ

• ระบุปัญหาและความท้าทายบางอย่างท่ีเด็กๆ ต้องเผชิญ

• ทำาความเข้าใจว่าการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน

บที่เรียนท่ีี่ 6
เพ่ือให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการรับรู้และการปรับใช้จุดแข็งภายในเพ่ือ
เอาชนะความล้มเหลวและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ�นตลอดการเดินทางไปสู่
ความฝันของตน

บที่เรียนท่ีี่ 7
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถระบุจุดแข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำาจุดแข็ง
นั�นมาใช้เพ่ือมุ่งสู่ความฝันและเป้าหมายของตน

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 3 รู้จัุดแข็งของตนเอง 

• สำารวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวิตทั�งในระยะเวลาอันใกล้และใน
อนาคต โดยการระบุจุดแข็งภายในตนเอง 

• สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งม่ันในสายอาชีพหรือตอบสนองความ
ทะเยอทะยานของผู้เรียนได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและ
ความล้มเหลวใดๆ รออยู่ก็ตาม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 4 เคร่อข่ายความช่วยเหล่อของฉัน 

• ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีทำาเป้าหมายให้สำาเร็จ

• ความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 5 ความกล้าหาญจัากภายใน 

• การตระหนักถึงความกล้าหาญและคุณ์ลักษณ์ะของบุคคลต้นแบบที่มีได้
ในผู้อื่นและในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 6 เส้นที่างสู่ความเช่่อมั่นและความสำาเร็จั 

• เพื่อย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดิน
ทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร

• บอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

บที่เรียนที่ี่ 8
เพื่อทำาความเข้าใจความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและหาว่ามีใคร
บ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้

บที่เรียนที่ี่ 9
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผน
การลงมือทำาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

บที่เรียนที่ี่ 10
เพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุ
คุณ์ลักษณ์ะของความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณ์ะร่วมกับบุคคลต้นแบบ

บที่เรียนที่ี่ 11
เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและ
ผู้อื่น

บที่เรียนที่ี่ 12

ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางใน
บทเรียนที่ 1 อย่างไร และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ คืออะไร
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เพ่ือความสะดวกของครูและผู้นำากิจกรรม เราขอแบ่งปันเคล็ดลับในการนำา

กิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร

ปฏิิบัติขณ์ะสอนหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” เพื่อให้การฉายวิดีโอเรื่องราวของ

เด็กผู้หญิงที่เป็นต้นแบบและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนต่างๆ ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 

น่าจะเป็นประสบการณ์์ใหม่สำาหรับผู้เรียนส่วนมาก บทบาทของคุณ์ในฐานะผู้นำา

กิจกรรมมีความสำาคัญและน่าตื่นเต้นท้าทาย เพราะคุณ์จะเป็นผู้ที่ทำาให้ผู้เรียนได้รู้

ถึงโอกาสต่างๆ ที่เปิดรับพวกเขาทั�งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

คำ แนะนำ และเคล็ดลับในการนำ กิจกรรม

ส่ิงท่ีี่ควรที่ำา

การเตรียมตัวสำาหรับบที่เรียน

 ✓ทำาความคุ้นเคยกับกิจกรรมของแต่ละบทเรียนล่วงหน้า เพ่ือให้การดำาเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั�งไว้

 ✓ ดูวิดีโอและอ่านเร่ืองราวของตัวละครหลักก่อนเปิดให้ผู้เรียนดูในแต่ละครั�ง อย่าลืมบอกว่าเร่ืองราวต่างๆ เป็นเร่ืองจริง
จากในประเทศไทยและจากท่ัวโลก

 ✓ อ่านคู่มือผู้นำากิจกรรมทั�งหมดอย่างละเอียด จดบันทึกประเด็นท่ีจะหยิบยกขึ�นมาพูดคุย และคำาถามท่ีจะถามระหว่าง
การพูดคุยแลกเปล่ียนและทำากิจกรรม มีร่างคำาถามพร้อมคำาอธิบายอยู่ในแต่ละบทเรียน

จััดเตรียมบรรยากาศ  

 ✓ ท่ีผ่านมา ผู้เรียนหลายๆ คนอาจเคยรับชมวิดีโอเพ่ือความบันเทิงเท่านั�น ให้อธิบายจุดประสงค์ของวิดีโอก่อนจะเร่ิมเปิด
วิดีโอ มีคำาแนะนำาอยู่โดยตลอดในคู่มือนี� 

 ✓พยายามดูแลให้ผู้เรียนสบายใจและผ่อนคลายระหว่างการพูดคุยแลกเปล่ียนและทำากิจกรรม การเล่าเร่ืองตลก (ถ้า
เหมาะสมตามวัฒนธรรม) หรือเร่ืองส่วนตัวจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ ความสับสนและช่วยให้กลุ่มมีความ
กระตือรือร้น

 ✓อย่าลืมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดจะเกิดขึ�นได้เม่ือ ผู้นำากิจกรรมทำาดังนี�

• เร่ิมจากนำาเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักท่ีจะคุยกันให้ชัดเจน

• กล่าวถึงชั�นเรียนโดยใช้คำาว่า “พวกเรา” แทนท่ีจะใช้ “เธอ” การใช้คำาว่า “พวกเรา” จะช่วยเสริมความรู้สึกของ
ความเป็นหน่ึงเดียวกันในกลุ่มทุกครั�ง

• ถามคำาถามท่ีไม่จำากัดคำาตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ทำาให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล

• นำาการสนทนาโดยเน้นท่ีความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั�น และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก

• เม่ือทำาได้ ให้เช่ือมโยงหัวข้อหรือธีมของบทเรียนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนบทเรียนต่อไป และเพ่ือให้ผู้

เรียนเข้าใจในความเช่ือมโยงกันระหว่างบทเรียนต่างๆ
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การจััดห้องเรียน

 ✓ จัดห้องเรียนให้เอื�อต่อการพูดคุยแบบสบายๆ จัดโต๊ะหรือเก้าอี�ตามท่ีจำาเป็นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

เคล่ือนไหวระหว่างทำางานกลุ่มได้โดยสะดวก หรือจัดกิจกรรมในห้องท่ีมีพื�นท่ีเพียงพอสำาหรับกิจกรรมกลุ่ม

อภิปรายสาระสำาคัญของหลักสูตร 

 ✓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างภาพเปรียบเทียบระหว่างเด็กผู้หญิงในวิดีโอกับชีวิต ประสบการณ์์ และชุมชนของพวก

เขา

 ✓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพูดเฉพาะส่ิงท่ีตัวเองคิด และไม่สรุปหรือทึกทักเอาเองว่าคนอ่ืนๆ คิดอย่างไรเก่ียวกับวิดีโอ 

กิจกรรม หรือเก่ียวกับบรรทัดฐานและสาระสำาคัญท่ีกล่าวถึง ส่ือสารกับผู้เรียนว่าตนสนใจทุกความคิดเห็นแม้ว่า

 (หรือโดยเฉพาะเม่ือ) เป็นการเห็นต่าง ซ่ึ้ำงสำาคัญมากโดยเฉพาะ เม่ือคุณ์รู้สึกว่าผู้เรียนแค่เห็นด้วยกับผู้อ่ืนโดยไม่

ยอมแสดงความคิดเห็นท่ีแท้จริงของตัวเอง

 ✓   ส่ือสารกับผู้เรียนอย่างชัดเจนว่าการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวในวิดีโอไม่ใช่การวิจารณ์์

ตัดสินบุคคลในวิดีโอหรือสถานการณ์์ของพวกเขา แต่เป็นการใช้ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ำ�งและบทเรียนจากเร่ืองท่ีได้ดู

มาวิเคราะห์หาปัญหาสำาคัญในชีวิตและชุมชนของผู้เรียน

 ✓   ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของพวกเขาสำาคัญท่ีสุด และมีคุณ์ค่าต่อ

การนำามาพูดคุยแลกเปล่ียนอย่างย่ิง

 ✓  ถ้ามีทั�งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเข้าร่วมหลักสูตร ให้พิจารณ์าเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับเด็กผู้หญิงและ

เด็กผู้ชายให้แยกกลุ่มกันสนทนาในบางหัวข้อ ตัวอย่างเช่น บางครั�งเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอาจไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกปฏิิบัติตามเพศสภาพ โดยเฉพาะเม่ือประสบการณ์์นั�นเป็นเร่ืองส่วนตัวมาก หาก

แยกกลุ่มเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย พวกเขาอาจยินดีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเร่ืองราวในวิดีโอกล่าวถึง

 ✓    รับฟัังไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีเด็กพูดออกมา แต่ควรสังเกตส่ิงท่ีไม่ได้ถูกพูดออกมาด้วย และคอยมองอย่างใกล้ชิดว่า

ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร ใส่ใจกับภาษากายของผู้เรียน เพราะจะช่วยให้เข้าใจความรู้สึกท่ีแท้จริงของพวกเขา หาก

รู้สึกกังวลถึงวิธีการท่ีผู้เรียนแสดงออกหรือบางอย่างท่ีพวกเขาบอกเล่าออกมา ให้ส่งเร่ืองท่ีคุณ์กังวลต่อไปยังท่ี

ปรึกษา ผู้บริหาร หรือช่องทางท่ีเหมาะสมในโรงเรียนหรือองค์กรของคุณ์ 

การอภิปรายเร่่องเพศ

 ✓อาจเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวสำาหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศ ถ้าผู้เรียนล้อเลียนหรือกล่ันแกล้งผู้

อ่ืนท่ีระบุไม่ได้ว่าเป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ให้บอกผู้เรียนว่าอย่าลืมเคารพซ่ึ้ำงกันและกัน 

• ถ้าผู้เรียนยังแกล้งกันอยู่ ลองให้พวกเขาเลือกว่าอยากกินอะไร อธิบายว่าคนเราเลือกไม่ได้ว่าตัวเองจะรัก

หรือถูกดึงดูดเข้าหาใคร เช่นเดียวกับท่ีคนเราเลือกไม่ได้ว่าชอบกินอะไร จะสูงแค่ไหน หรือจะเกิดเป็นผู้ชายหรือ

ผู้หญิง การล้อเลียนใครเพราะส่ิงท่ีดึงดูดพวกเขา ก็เหมือนการดูถูกใครเพราะส่ิงท่ีเขาเลือกไม่ได้

•  บอกพวกเขาว่าในโลกนี�ยังมีอีกหลายคนท่ีระบุไม่ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง และน่ันก็ไม่เป็นไรเลย เตือนใจผู้

เรียนว่าทุกคนมีสิทธิ รวมทั�งสิทธิในการเลือกเป็นคนท่ีพวกเขาอยากเป็น ถ้าผู้เรียนยังคงล้อเลียนกันต่อ หา

เวลาพูดคุยกับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพ่ือดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจเร่ืองนี�

แบบฝึกเขียน

 ✓สำาหรับใบงานเด่ียวท่ีต้องเขียน คุณ์จะถ่ายสำาเนาใบงานท่ีให้มาในคู่มือนี� หรือดึงตัวอย่างจากใบงานให้ผู้เรียน

ลอกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษแผ่นอ่ืนแยกกันก็ได้ 

 ✓ ถ้าเป็นไปได้ คุณ์อาจขอให้ผู้เรียนเก็บสมุดบันทึกไว้จดระหว่างบทเรียน ซ่ึ้ำงจะช่วยในการทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ตอน

จบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ผู้เรียนควรเก็บสมุดบันทึกนี�ไว้กับตัวให้ดี เพ่ือย้อนกลับมาทบทวนเป็นประจำาถึงส่ิงท่ี

พวกเขาเรียนรู้ ความฝันและแผนการลงมือทำา ผู้เรียนจะเรียกสมุดนี�ว่าสมุดบันทึก “การค้นพบส่ิงใหม่ๆ" ก็ได้

 ✓  ใช้วัสดุรีไซ้ำเคิลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทำาเช่นเดียวกัน พวกเขาจะเรียนรู้จากตัวอย่าง 

เช่น ใช้กระดาษแข็งเก่าทำาเป็นรูปร่าง หรือใช้กระดาษรีไซ้ำเคิลเพ่ือจดบันทึก

สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำ 
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การที่ำางานเป็นกลุ่ม

 ✓  ให้ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่มเสมอตามท่ีได้เน้นย้ำาในทุกบทเรียน เร่ิมการพูดคุยแลกเปล่ียนเป็นคู่หรือในกลุ่มเล็กๆ

 ก่อน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสบายใจกับการบอกเล่าความคิดของตนมากขึ�น มีรายละเอียดคำาแนะนำาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับขนาดของกลุ่มในแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีผู้เรียนมากกว่า 25 คน คุณ์สามารถปรับขนาดของ

กลุ่มตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม แต่โปรดให้ผู้เรียนมีเวลาในการบอกเล่าเร่ืองราวของตนมากขึ�นในกลุ่มท่ีมีขนาด

ใหญ่กว่า สามารถแบ่งกลุ่มใหม่ได้สำาหรับทุกบทเรียน

 ✓  จัดโครงสร้างของบทสนทนาให้ทุกคนท่ีอยากพูดมีโอกาสได้พูด ตัวอย่างเช่น คุณ์อาจจำากัดเวลาสำาหรับผู้เรียน

ท่ีกระตือรือร้นเป็นพิเศษให้พูดต่อได้หลังจากเพ่ือนทุกคนมีโอกาสได้พูดแล้วเท่านั�น

 ✓  เปิดให้มีช่วงเวลาท่ีทุกคนเงียบเพ่ือใช้ความคิด ให้ผู้เรียนได้คิดถึงส่ิงท่ีได้ดูและเรียนรู้ตลอดบทเรียน

ส่ิงท่ีี่ไม่ควรที่ำา

 ✗  ผู้นำากิจกรรมควรสรุปความคิดหลักและพูดถึงประเด็นหลักอย่างครบถ้วนหลังการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

หรือทำากิจกรรม แต่อย่าตีความเร่ืองราวในวิดีโอให้ผู้เรียนฟััง หรือบอกคำาตอบของคำาถามใดๆ บทบาทของครู

คือช่วยผู้เรียนหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้พวกเขาสามารถเรียนรู้จากเร่ืองราวในวิดีโอและจากเพ่ือนผู้เรียนด้วยกัน

 ✗  อย่าวางกรอบคำาถามให้ “ชี�นำา” คำาตอบของผู้เรียน (เช่น “ไม่คิดหรือว่าครอบครัวควรออกตัวมากกว่านี�”) 

ตรงกันข้าม ให้ถามคำาถามท่ีกระตุ้นคำาตอบท่ีเป็นของตัวเองและต้องใช้ความคิด (เช่น “ผู้เรียนจะรับมือกับ

สถานการณ์์นี�อย่างไร” หรือ “ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากส่ิงท่ีบุคคลในวิดีโอทำา”)

 ✗  อย่ากังวลกับความเงียบและหลีกเล่ียงการทำาลายความเงียบโดยพูดซ้้ำำา พูดเตือน หรือแสดงความคิดของตัวเอง

 ✗  หลีกเล่ียงกับดักของการเข้าข้างความคิดเห็นส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ระหว่างท่ีคุณ์สร้างบรรทัดฐาน

ให้กลุ่มด้วยการรับข้อเสนอแนะจากทุกคนในชั�นเรียน คุณ์ควรสนใจผู้เรียนท่ีไม่ค่อยได้พูดและถามความคิดเห็น

ของพวกเขาด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีได้พิจารณ์าความคิดและความรู้สึกของผู้เรียนทุก

คนในชั�นเรียน ไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

 ✗  อย่าให้อคติของตนเองมีอิทธิพลกับการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น

สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำ 
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แนวที่างการใช้งาน 
หน่วยการเรียนรู้และบทเรียนจะ
แสดงอยู่ทุกหน้าท่ีแถบด้านบน

กิจักรรม 
จะระบุไว้ท่ีแถบด้านซ้้ำาย

บันท่ี่ก 
พื�นท่ีให้ผู้นำากิจกรรมจดบันทึก
ของตัวเองในแถบด้านขวา

ภาพประกอบ 
เพ่ือช่วยให้ผู้นำากิจกรรมเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมบางส่วนอย่าง
ชัดเจน

ระยะเวลา 
สำาหรับแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์ 
สำาหรับแต่ละกิจกรรมจะ
แสดงอยู่ท่ีแถบด้านซ้้ำาย

สัญลักษณ์ 
เพ่ือระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนจะได้พัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

กระบวนการ 
ของแต่ละกิจกรรมท่ีมีขั�นตอนและเคล็ดลับการสอนโดยละเอียด

วิธีการใช้คู่มือ



1
เร่่อง
รุคซีานาจัากอินเดีย

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

บทเรียนท่ี 3
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 1

พลังแห่งความฝัันพลังแห่งความฝััน
n เพ่่อแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จัักกับหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ”

n ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถ่งพลังของความฝันและจิันตนาการ

n เรียนรู้ถ่งบที่บาที่ของตนเองในการเดินที่างค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 1: บที่เรียนท่ีี่ 1

เพื่อทำาความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” และจัดทำาข้อตกลงใน

ห้องเรียนที่จะช่วยสร้างพื�นที่ที่ทำาให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซ้ำึ่งกันและกัน

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 20 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 
และจัดทำาข้อตกลงในห้องเรียนที่จะช่วยสร้างพื�นที่ที่ทำาให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย 
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซ้ำึ่งกันและกัน

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 10 นาทีี่

เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณ์ะและความสำาคัญของการเป็นผู้ฟัังที่ดี และเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ปลอดภัยสำาหรับการเล่าเรื่องและการออกความเห็น ตลอดระยะ
เวลาของหลักสูตร

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 15 นาทีี่

เพื่อให้เข้าใจว่าการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั�นเป็นเรื่องปกติ และเป็น
โอกาสในการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ อีกด้วย

หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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ขั�นตอนท่ีี่ 1 กล่าวต้อนรับกลุ่ม - 5 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียน บอกผู้เรียนว่าพวกเขากำาลังเข้าร่วมหลักสูตรท่ีประกอบไปด้วย 12 บทเรียนท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมให้
พวกเขาได้คิดถึงความฝันและความปรารถนาของตน

บอกผู้เรียนว่าตลอดทั�งหลักสูตรนี� พวกเขาจะได้ดูวิดีโอสั�นๆ ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของเด็กหญิงจากหลากหลายประเทศท่ัวโลก รวม
ถึง อินเดีย เนปาล เฮติ และเซี้ำยร์ราลีโอน 

เคล็ดลับ: คุณ์อาจวาดส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่บนฟัลิปชาร์ต จากนั�นขีดเส้นแบ่งออกเป็น 4 ช่อง เขียนช่ือของเด็กหญิงจากวิดีโอทั�ง 4 
เร่ือง รวมถึงประเทศของพวกเธอลงในแต่ละช่อง – รุคซ้ำานา (อินเดีย), สุมา (เนปาล), วาดลีย์ (เฮติ) และมาเรียมา (เซี้ำยร์ราลีโอน)

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองจริงท่ีช่วยให้เห็นภาพจากท่ัวโลกและในท้องถ่ิน ซ่ึ้ำงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจอุปสรรคท่ีผู้
เรียนหรือเยาวชนคนอ่ืนเผชิญ รวมถึงทักษะท่ีอาจต้องมีเพ่ือจัดการอุปสรรคนั�นๆ ผู้เรียนจะเข้าใจพลังแห่งการลงมือทำาและความ
สำาคัญของการทำางานร่วมกัน

เขียนคำาว่า “การเล่าเร่ือง” บนกระดานแล้วถามผู้เรียนว่าเคยรู้สึกกระทบกระเทือนจากเร่ืองราวท่ีพวกเขาอ่านหรือได้ยินเร่ืองใด
บ้างไหม อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงๆ ทำาหรือประสบมาในชีวิต หรือจะเป็นเร่ืองราวของตัวละครในเร่ืองแต่งก็ได้เช่นกัน 

ขอให้ผู้เรียนบอกเล่าว่าเร่ืองราวเหล่านี�มีผลกระทบต่อชีวิต ความคิด หรือการกระทำาของผู้เรียนอย่างไร รับฟัังคำาตอบจากผู้เรียน
สัก 2-3 คน 

เคล็ดลับ: ในฐานะผู้นำากิจกรรม เราส่งเสริมให้คุณ์บอกเล่าประสบการณ์์ของตนเองในการได้รับแรงบันดาลใจและ/หรือผลกระทบจาก
เร่ืองเล่า บอกเล่าเร่ืองราวท่ีคุณ์ได้รับฟัังมา เร่ืองท่ีคุณ์อ่านเอง หรือรับทราบมาเป็นการส่วนตัว การบอกเล่าของคุณ์จะเอื�อให้ผู้เรียนคิด
และสะท้อนความคิด และช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ�นและมีความเช่ือมโยงกับคุณ์ในฐานะผู้ใหญ่ท่ีไว้ใจได้

ยำ�ากับผู้เรียนอีกครั�งว่าการเล่าเร่ืองเป็นส่ิงท่ีทรงพลัง ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักไตร่ตรองส่ิงต่างๆ ท่ีตนและคนอ่ืนๆ เคยประสบ ทั�งส่ิง
ท่ีผู้เรียนและคนอ่ืนๆ มีเหมือนกัน และบางส่วนชีวิตท่ีอาจแตกต่างกัน

บอกผู้เรียนว่าในระหว่างท่ีเราดูวิดีโอและเรียนรู้จากเร่ืองราวของเด็กหญิงเหล่านั�น พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลก
เปล่ียนความคิดเห็นท่ีจะช่วยให้เติบโตขึ�นมาเป็นผู้นำาและนักคิดวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำา
ตามความฝันและสร้างทักษะสำาหรับเผชิญหน้ากับอุปสรรค โดยมีบุคคลรอบข้างคอยสนับสนุนช่วยเหลือ 

เกร่ินนำา อธิบายว่าบทเรียนจะใช้เวลาประมาณ์ 45 นาที มีความคาดหวังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอและเข้าร่วมทั�ง 12 บท
เรียนของหลักสูตรเพ่ือให้ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

กิจักรรมท่ีี่ 1 

เกร่ินนำา ช่ือกลุ่ม และข้อตกลง

ในห้องเรียนของเรา

20 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เข้าใจว่าหลักสูตรนี�เป็นพื�นท่ีปลอดภัย

และพัฒนาความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

และช่วยเหลือซ่ึ้ำงกันและกันระหว่างผู้เรียน รุคซานา

(อินเดีย)

วาดลีย์

(เฮติ)

สุมา

(เนปาล)

มาเรียมา

(เซียร์ราลีโอน)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั
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เคล็ดลับ: หากจะเปล่ียนแปลงตารางเวลาเพ่ือให้มีเวลาว่างสำาหรับบทเรียนในหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” คุณ์อาจใช้เวลาในช่วง
เร่ิมต้นเพ่ือพูดคุยถึงการเปล่ียนแปลง ซ่ึ้ำงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื�อหาของหลักสูตรและส่ิงท่ีพวกเขาต้องมีส่วนร่วม

ขั�นตอนท่ีี่ 2 ข้อตกลงในห้องเรียน - 10 นาทีี่

บอกผู้เรียนว่าบทเรียนต่างๆ จะเก่ียวกับการแบ่งปันความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นเก่ียวกับหลากหลายหัวข้อ บอกว่าในชั�น
เรียน พวกเราจะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทำางานกลุ่มด้วยกัน

บอกผู้เรียนว่าพวกเราจะร่วมกันเตรียมข้อตกลงขึ�นหน่ึงชุด ซ่ึ้ำงจะใช้เป็นเคร่ืองช่วยเตือนเราเร่ืองความรับผิดชอบต่อตัวเราเองและ
ต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม ผู้นำากิจกรรมก็ต้องทำาตามกฎเหล่านี�เช่นกัน

ขอให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-6 คน ภายในกลุ่ม ขอให้พวกเขาคิดข้อตกลงในชั�นเรียนไว้ 2-3 ข้อท่ีคิดว่าทุกคนควรปฏิิบัติตาม ยำ�าเตือน
พวกเขาว่าข้อตกลงนี�ควรช่วยให้พวกเขาร่วมมือหรือทำางานร่วมกันด้วยการคำานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนและด้วยความรับผิดชอบ 
ในพื�นท่ีซ่ึ้ำงทุกคนควรแสดงความคิดเห็นได้ด้วยความเคารพซ่ึ้ำงกันและกัน

ให้เวลาผู้เรียน 3 นาทีเพ่ือคิดข้อตกลง

ขอให้กลุ่มแรกนำาเสนอข้อตกลงของพวกเขา เขียนข้อตกลงของพวกเขาบนกระดาน ขอให้กลุ่มต่อๆ ไปเสนอข้อตกลง และเขียน
ข้อตกลงท่ียังไม่มีใครพูดถึงบนกระดาน

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนยังไม่ได้กล่าวถึงข้อตกลงในชั�นเรียนต่อไปนี� ให้นำาเสนอประเด็นเหล่านี�ในชั�นเรียนและถามผู้เรียนว่าเห็นด้วย
หรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรจะสร้างพื�นท่ีท่ีปลอดภัยและสัมฤทธิ�ผลสำาหรับทุกคน

• ตรงต่อเวลา เพราะว่าเรามีกิจกรรมต้องทำาหลายอย่าง

•   ตั�งใจฟัังเมื่อผู้อื่นกำาลังพูด เพราะว่าเราก็ต้องการให้ผู้อื่นฟัังเมื่อเราพูดเช่นกัน

•   เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เพราะความคิดเห็นของทุกคนมีความสำาคัญเท่าเทียมกัน

•  รักษาความลับ เพราะเพ่่อนๆ อาจัเล่าเร่่องส่วนตัวให้เราฟัง และเราต้องเช่่อใจักันและกันว่าทีุ่กคนจัะเก็บเร่่องที่ี่ได้รับฟัง
ไว้เป็นความลับ

• ถ้ามีเวลาไม่พอ คุณ์สามารถนำาเสนอเพียงข้อตกลงในประเด็นที่ผ่านมาและถามผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ วิธีนี�จะช่วยคุณ์ย่น
ระยะเวลาของขั�นตอนนี�ในกิจกรรมลงให้เหลือน้อยกว่า 5 นาทีได้

กิจักรรมท่ีี่ 1 

เกร่ินนำา ช่ือกลุ่ม และข้อตกลง

ในห้องเรียนของเรา
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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• ก่อนบันทึกประเด็นลงบนฟัลิปชาร์ต ให้ขอความเห็นชอบจากกลุ่มโดยถามว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเด็นนี�ควรเป็นหนึ่ง
ในกฎของกลุ่ม เขียนประเด็นต่างๆ ท่ีทั�งชั�นเรียนเห็นด้วย ส่ิงสำาคัญของกิจกรรมนี�คือต้องให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของข้อ
ตกลงในชั�นเรียนท่ีเป็นร่วมกัน  

ขอให้ผู้เรียนดูข้อตกลงในชั�นเรียนท่ีพวกเขาคิดขึ�นมาด้วยกัน และดูว่าผู้เรียนต้องการเพ่ิมอะไรนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี�หรือไม่

ขอให้ชั�นเรียนอ่านข้อตกลงในชั�นเรียนโดยอ่านออกเสียงดังๆ

ขั�นตอนท่ีี่ 3 ช่่อกลุ่ม - 5 นาทีี่

ขอให้ผู้เรียนตั�งช่ือห้องเรียนของพวกเขา บอกผู้เรียนว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี�ก็คือเพ่ือช่วยให้กลุ่มหรือชุมชนของเรามีความ
เป็นหน่ึงเดียวกัน ถ้าผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ ให้เสนอคำาแนะนำาต่างๆ เช่น ช่ืออาจได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครซู้ำเปอร์
ฮีโร่ สัตว์ หรือรายการทีวี ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือทั�งกลุ่มเห็นด้วยกับช่ือท่ีตั�ง 

รับฟัังความคิดจากชั�นเรียน ยำ�ากับพวกเขาว่าส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือทั�งกลุ่มเห็นด้วยกับช่ือท่ีตั�ง ลงคะแนนโดยการยกมือเพ่ือจำากัดตัว
เลือกให้แคบลง

เขียนช่ือกลุ่มบนฟัลิปชาร์ตข้อตกลงในห้องเรียน 

เม่ือทำาเสร็จแล้ว ติดฟัลิปชาร์ตไว้บนผนังห้องเรียนตลอดเวลาในทุกบทเรียน 

เคล็ดลับ: ผู้เรียนอาจคิดท่าประจำากลุ่มด้วยก็ได้ ซ่ึ้ำงท่าประจำากลุ่มนี�สามารถใช้เป็นวิธีเรียกความสนใจจากผู้เรียนหลังการพูดคุย
แลกเปล่ียนได้ ตัวอย่างเช่น อาจตั�งกฎของห้องเรียนว่าเม่ือใดก็ตามท่ีคุณ์ตบมือและเรียกช่ือชั�นเรียน ผู้เรียนจะต้องตบมือ เรียกช่ือ
ชั�นเรียน แล้วทำาท่าด้วย

•  แสดงฟัลิปชาร์ตนี�บนผนังตลอดทั�งปี เพื่อยำ�าเตือนให้ผู้เรียนระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาในความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม ความรับ
ผิดชอบต่อกลุ่ม และส่ิงท่ีพวกเขาได้รับไปจากการเข้าร่วมหลักสูตรนี� 

กิจักรรมท่ีี่ 1 

เกร่ินนำา ช่ือกลุ่ม และข้อตกลง

ในห้องเรียนของเรา
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั
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บอกผู้เรียนว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่าเราจะสามารถทำาตามข้อตกลงในชั�นเรียน เราจะมาเล่นเกมสั�นๆ กัน

ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน คนท่ีเหลือสามารถเข้าร่วมเป็นกลุ่มละ 5 คนได้ ในแต่ละกลุ่ม ให้กำาหนดว่าใครจะเป็น A, B, C, D 
หรือ E (ถ้ามี)

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าในแต่ละกลุ่มจะมีหน่ึงคนท่ีเป็นคนเล่าเร่ือง และคนอ่ืนท่ีเหลือจะเป็นผู้ฟััง โดยท่ีบางคนจะเป็น “ผู้ฟัังนางฟ้ัา” 
และบางคนจะเป็น “ผู้ฟัังปีศาจ” จุดมุ่งหมายของเกมนี�คือเพ่ือพิจารณ์าความรู้สึกของเราเองหลังจากท่ีเล่าเร่ืองให้กับ “นางฟ้ัา” 
และ “ปีศาจ” ฟััง

บอกผู้เรียนว่าเราจะเร่ิมต้นเล่นในรอบท่ีหน่ึง อธิบายบทบาทต่างๆ ดังนี�

• A: ผู้ฟังนางฟ้า - ผู้สวมบทบาทนี�จะตั�งใจฟัังอย่างดี ฟัังด้วยหัวใจโดยไม่มีการตัดสิน พร้อมกับสังเกตนำ�าเสียงและภาษากาย
ของผู้เล่าเร่ือง ซ่ึ้ำงจะทำาให้เข้าใจทั�งในเนื�อเร่ืองท่ีเล่าและเข้าใจความรู้สึกของผู้เล่าไปพร้อมกัน

•  B: ผู้เล่าเร่่อง - ผู้สวมบทบาทนี�จะเล่าเรื่อง “ช่วงเวลาที่ฉันภูมิใจที่สุดในชีวิต” ซ้ำึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆ ก็ได้ ระหว่าง
ท่ีเล่า ให้สังเกตความรู้สึกของตัวเองขณ์ะเล่าให้ทั�งนางฟ้ัาและปีศาจในกลุ่มฟัังไปด้วย

•  C: ผู้ฟังปีศาจั - ผู้สวมบทบาทนี�จะคอยขัดจังหวะผู้เล่าเรื่องด้วยการถามคำาถาม สิ่งที่ถามอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองท่ีเล่าก็ได้

• D: ผู้ฟังปีศาจั - ผู้สวมบทบาทนี�จะพยายามเบนเรื่องที่เล่าให้เป็นเรื่องของตัวเอง หรือพูดแทรกเรื่องตัวเอง

• E: ผู้ฟังปีศาจั - ผู้สวมบทบาทนี�จะไม่ใส่ใจฟัังเรื่องที่เล่า อาจมองออกไปนอกหน้าต่าง รบกวนสมาธิผู้ฟัังปีศาจคนอื่น หรือทำา
อะไรอย่างอ่ืนได้ทั�งหมด มีข้อห้ามเพียงข้อเดียวคือจะลุกออกจากกลุ่มไม่ได้

เคล็ดลับ: คุณ์จะเปล่ียนหัวข้อของผู้เล่าเร่ือง (ผู้เรียน B) ให้เป็นหัวข้อท่ีร่วมสมัยและเข้ากับเหตุการณ์์แวดล้อมของผู้เรียนก็ได้ ยก
ตัวอย่างเช่น ให้ผู้เล่าเร่ืองเล่าถึงความรู้สึกและประสบการณ์์ช่วงปิดเมืองจากสถานการณ์์ COVID-19 

คุณ์อาจถ่ายเอกสารบทบาทต่างๆ จากคำาชี�แจงข้างต้นมาเป็นฉลาก เพ่ือให้ผู้เรียนสุ่มเลือกบทบาทได้ในฐานะ "ผู้ฟััง" ก็ได้ หากคุณ์
เลือกทำาดังนั�น ขอให้ผู้เรียนเก็บบทบาทของตนเองไว้เป็นความลับ และให้ผู้เล่าเร่ืองเดาเอาเองว่าใครคือผู้ฟัังนางฟ้ัาและใครคือผู้
ฟัังปีศาจ

กิจักรรมท่ีี่ 2 
เกมผู้ฟัังนางฟ้ัาและผู้ฟัังปีศาจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณ์ะและความสำาคัญของ

การเป็นผู้ฟัังที่ดี และเพื่อสร้างบรรยากาศที่

ปลอดภัยสำาหรับการเล่าเรื่องและการออก

ความเห็น ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

10 นาทีี่

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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เตือนผู้เรียนว่าในขณ์ะท่ีทุกคนสวมบทบาทท่ีแตกต่างกันนั�น ให้ผู้เรียนสังเกตบรรยากาศของกลุ่มไปพร้อมๆ กับสังเกตปฏิิกิริยา
ของผู้เล่าเร่ืองต่อผู้ฟััง “นางฟ้ัา” และผู้ฟััง “ปีศาจ” ด้วย ผู้เรียนทุกคนควรสวมบทบาทท่ีได้รับให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ เพราะน่ีคือ
การเล่นเกม เล่นเกมรอบแรกโดยใช้เวลา 2 นาที

ถามคำาถามผู้เรียน 2-3 คนด้วยคำาถามดังต่อไปนี� ควรถามผู้เล่าเร่ืองอย่างน้อยหน่ึงคน ผู้ฟัังปีศาจหน่ึงคน และผู้ฟัังนางฟ้ัาหน่ึงคน

•  ผู้เรียนสวมบทบาทใดในเกมนี� ผู้เล่าเรื่อง ผู้ฟัังนางฟั้า หรือผู้ฟัังปีศาจ เราสังเกตเห็นอะไรบ้างในตัวเองและในคนอื่นๆ

•   ผู้ฟัังประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า นางฟั้าหรือปีศาจ

•  เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี�

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ ผู้เล่าเร่ืองไม่ต้องการท่ีจะเล่าเร่ืองให้กับผู้ฟัังปีศาจต่อ เพราะผู้เล่าเร่ืองรู้สึกว่าผู้ฟัังไม่ได้ตั�งใจฟัังเร่ืองท่ีเล่า ผู้
เล่าเร่ืองตอบสนองอย่างดีท่ีสุดต่อผู้ฟัังนางฟ้ัา แต่ผู้เล่าเร่ืองอาจไม่ต้องการเล่าเร่ืองต่อ เพราะว่าเขารู้สึกไม่สบายใจกับบรรยากาศ
ของกลุ่ม ผู้ฟัังนางฟ้ัามีประสิทธิภาพสูงกว่า

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับการมีส่วนร่วม บอกว่าเม่ือเรากำาลังแบ่งปันเร่ืองราวหรือความคิดเห็นส่วนตัวนั�น เราต้องการคนฟัังท่ีมี
ลักษณ์ะแบบผู้ฟัังนางฟ้ัา เพราะฉะนั�นเม่ือผู้อ่ืนกำาลังแบ่งปันเร่ืองเล่าของเขา เราทุกคนควรท่ีจะเป็นผู้ฟัังนางฟ้ัาให้เขา 
แจักแจังคุณสมบัติของผู้ฟังนางฟ้าดังต่อไปนี�

กิจักรรมท่ีี่ 2 
เกมผู้ฟัังนางฟ้ัาและผู้ฟัังปีศาจ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

สิ่งที่ี่ผู้ฟังนางฟ้าไม่ที่ำา

n  คิดถึงเรื่องอื่นๆ ในขณ์ะฟััง

n  ขัดจังหวะการเล่าเรื่องด้วยเรื่องของตัวเอง หรือถาม

คำาถามขึ�นมาก่อนที่ผู้เล่าเรื่องจะเล่าจนจบ

n  ถามคำาถามที่เหมือนเป็นการตัดสินผู้เล่าเรื่อง (เช่น

 แต่ฉันว่าเธอน่าจะคิดผิดหรือเปล่า)

สิ่งที่ี่ผู้ฟังนางฟ้าที่ำา

n  ฟัังอย่างตั�งใจและฟัังด้วยหัวใจจนจบเรื่อง

n  อย่าขัดจังหวะหรือให้ความเห็นก่อนที่ผู้เล่าจะเล่าจนจบ

n  ถามคำาถามปลายเปิดเพื่อทำาความเข้าใจผู้เล่าเรื่องให้

มากกว่าเดิม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
เกมผู้ฟัังนางฟ้ัาและผู้ฟัังปีศาจ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

อธิบายว่าเราเล่นเกมนี�เพ่ือท่ีจะให้เห็นความสำาคัญของการเป็นผู้ฟัังท่ีดี การเป็นผู้ฟัังท่ีดีนั�นจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนอยากแบ่งปัน
เร่ืองราวและความคิดเห็นของตัวเอง ซ่ึ้ำงจะทำาให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากคนอ่ืน และเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย

เคล็ดลับ: ในตอนนี� คุณ์จะกล่าวถึงข้อตกลงในชั�นเรียนก็ได้ เพ่ือเน้นความสำาคัญของการมีข้อตกลงร่วมกัน  (เช่น การฟัังอย่างตั�งใจ
เม่ือคนอ่ืนกำาลังพูดอยู่)

หากคุณ์มีเวลาเหลือ (ประมาณ์ 3 นาที) ให้ผู้เรียนเล่นเกมนี�อีกรอบหน่ึง โดยให้ผู้ฟัังนางฟ้ัาในรอบท่ีแล้ว(A) เป็นผู้เล่าเร่ืองแทน
และให้คนอ่ืนท่ีเหลือเป็นผู้ฟัังนางฟ้ัาด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างพฤติกรรมแบบนางฟ้ัาและแบบ
ปีศาจ

ขอให้ผู้เรียนจดจำาคุณ์สมบัติของการเป็นผู้ฟัังนางฟ้ัาตลอดทั�งหลักสูตร และให้จดจำาไปใช้นอกชั�นเรียนด้วย

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั
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อธิบายว่าเราจะเล่นอีกเกมหนึ่ง ซ้ำึ่งเราจะยังคงเป็นผู้ฟัังที่ดีเช่นเดิม

ขอให้ผู้เรียนทุกคนยืนเรียงกันเป็นวงกลม เหลือพื�นที่ว่างตรงกลางวงกลมไว้ เข้าไปในวงกลมนั�นด้วย แล้วอธิบายวิธีการเล่น
เกมดังต่อไปนี�

• ฉันจะอ่านคำากล่าวให้ฟัังทีละรายการ หากใครเห็นด้วยกับคำากล่าวนั�น ให้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ใครที่ไม่เห็นด้วยให้อยู่
กับที่

• คำากล่าวเหล่านี�ไม่มีคำาตอบที่ถูกหรือผิด อยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละคนเท่านั�น

พูดคำากล่าวดังต่อไปนี�ทีละคน หลังจากพูดแต่ละคำากล่าวแล้ว ให้ถามผู้เรียน 1-2 คนที่ก้าวออกมาว่าทำาไมถึงเห็นด้วยกับคำา
กล่าวนั�น และถามผู้เรียนที่ไม่ก้าวออกมาว่าทำาไมถึงไม่เห็นด้วย หลังจากนั�นให้ทำาแบบเดิมกับคำากล่าวต่อไป เตือนผู้เรียน
ตลอดการเล่นเกมว่าเราควรต้องเป็นผู้ฟัังที่ดีและมีความเคารพผู้พูด

• ฉันรู้สึกมีความสุขและตื่นตัวอยู่ในขณ์ะนี�

• ฉันชอบเวลาช่วงเช้ามากกว่าเวลาช่วงเย็น

• ฉันชอบทานอาหารเช้ามากกว่าอาหารเย็น

• ฉันชอบภูเขามากกว่าทะเล

• ฉันชอบดูวิดีโอมากกว่าละครโทรทัศน์

เคล็ดลับ คุณ์ลดจำานวนคำากล่าวลงได้เพื่อประหยัดเวลา หรือเพิ่มคำากล่าวเฉพาะถิ่นของคุณ์เองก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณ์อาจ
ถามว่าชอบร้านอาหารที่อยู่ในละแวกนั�นมากกว่าอีกร้านหนึ่งหรือไม่ หรือชอบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งมากกว่าอีกตัวหนึ่งหรือไม่

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับผู้เรียน 2-3 คน

• เรารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรา

• เราเรียนรู้จากเกมนี�ในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การได้ฟัังความเห็นต่าง หรือการได้รับฟัังเหตุผลที่แต่ละคนเห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยกับคำากล่าวนั�นๆ อย่างไรบ้าง

• รู้ไหมว่าทำาไมเราถึงเล่นเกมนี�

กิจักรรมท่ีี่ 3 
ก้าวออกมา ถ้า...

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจว่าการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง

กันนั�นเป็นเรื่องปกติ และเป็นโอกาสในการ

เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ อีกด้วย

15 นาทีี่

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน
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คำาตอบที่ี่อาจัได้รับ: ฉันรู้สึกดีที่มีคนเห็นด้วยกับฉัน แต่ถึงจะมีคนไม่เห็นด้วยก็ยังรู้สึกปกติดีนะ ฉันเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีความเห็น

ที่แตกต่างกัน ซ้ำึ่งมันโอเค และการที่ได้ฟัังเหตุผลที่แตกต่างกันว่าทำาไมถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดี เราอาจ

จะเล่นเกมนี�เพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

อธิบายว่าเราเล่นเกมนี�เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนในห้องนี�มีความคิดเห็น และแต่ละคนยังมีเหตุผลของตัวเองสำาหรับความคิดเห็น

นั�น บางความคิดเห็นอาจแตกต่าง และบางเหตุผลก็อาจแตกต่างออกไปอีก ซ้ำึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะพวกเราเป็นคนละคนที่มีความ

คิดและจิตใจที่เป็นตัวของตัวเอง เมื่อคนอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรา เราควรที่จะต้องเป็นผู้ฟัังที่ดีและฟัังเหตุผลของเขา

 การปฏิิบัติตัวเช่นนี� ไม่เพียงแค่จะทำาให้เราเข้าใจกันและกันได้ดีขึ�น แต่อาจทำาให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับคนอื่น หรือเกี่ยวกับ

เรื่องที่เรากำาลังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับผู้เรียน 2-3 คนเพื่อสรุปบทเรียนช่วงท้ายคาบ

• เรารู้สึกอย่างไรตลอดบทเรียนนี้

• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้

• หลังจากที่รู้ว่าเราจะทำาอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้ เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับบทเรียนต่อไปที่จะได้เรียน ทำาไมเราถึงรู้สึกแบบนั้น

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับคำาตอบและสำาหรับการให้ความร่วมมือในวันนี� เตือนผู้เรียนให้จำาข้อตกลงในชั�นเรียนสำาหรับบทเรียนต่อไป

กิจักรรมท่ีี่ 3 
ก้าวออกมา ถ้า... 
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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เพื่อทำาความเข้าใจในคุณ์ค่าของจินตนาการที่ช่วยเปิดโลกให้กว้างไกล และความสำาคัญของการศึกษา

สำาหรับการทำาฝันของตนให้เป็นจริง

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 1: บที่เรียนท่ีี่ 2

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 30 นาทีี่

เพื่อให้เข้าใจความสำาคัญของการมีความฝัน และให้เห็นภาพการเดินทาง
เพื่อการทำาฝันของตนให้เป็นจริง 

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 15 นาทีี่

เพื่อสำารวจและเรียนรู้ถึงความสำาคัญของการศึกษาเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่ฝัน
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ขั�นตอนท่ีี่ 1 สรุปจัากบที่เรียนก่อนหน้า - 3 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง เขียนคำาตอบบนกระดาน

เคล็ดลับ: เปิดรับคำาตอบท่ีหลากหลายเพราะผู้เรียนแต่ละคนอาจจดจำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้แตกต่างกัน บางคนอาจจำาได้เร่ืองการจัด

ทำาข้อตกลงในห้องเรียนหรือกิจกรรมการตั�งช่ือกลุ่ม บางคนอาจพูดถึงการเป็นผู้ฟัังท่ีดี และบางคนอาจพูดเร่ืองการเรียนรู้เร่ืองการ

แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน หากไม่มีผู้เรียนพูดถึงหัวข้อเหล่านี� คุณ์ต้องเป็นคนพูดเสนอขึ�นมา

ขั�นตอนที่ี่ 2 ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปลี่ยน - 17 นาที่ี 

เกร่ินนำากิจกรรมโดยบอกผู้เรียนว่าวันนี�เราจะดูวิดีโอท่ีมีบุคคลต้นแบบจากอินเดีย ซ่ึ้ำงจะช่วยให้พวกเรารู้ว่าคนท่ีวาดฝันให้ยิ่งใหญ่

นั�นมีอยู่ท่ัวโลก

ถามผู้เรียนว่ารู้จักอะไรเก่ียวกับอินเดียบ้าง และบอกได้หรือไม่ว่าอินเดียตั�งอยู่ท่ีใดในแผนท่ี ถ้าไม่มีแผนท่ี ให้อธิบายว่าอินเดียตั�ง

อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และบอกข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเก่ียวกับอินเดีย ตัวอย่างเช่น

• ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก (ประมาณ์ 1,339 ล้านคน)

• การเดินทางจากประเทศไทยไปอินเดียใช้เวลาราว 4 ชั่วโมง

บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองราวของเด็กหญิงรุคซ้ำานาจากประเทศอินเดีย บอกข้อเท็จจริงเก่ียวกับรุคซ้ำานาดังต่อไปนี�

• รุคซ้ำานาเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการลำ�าเลิศ 

• รุคซ้ำานากับพ่อแม่และพี่น้องอาศัยอยู่ในเมืองโกลกาตา

• พวกเขาย้ายจากหมู่บ้านที่อยู่นอกโกลกาตาเข้ามาในเมือง และใช้ชีวิตอย่างยากลำาบาก พวกเขาไม่มีบ้านและยากจน จึงอาศัย

อยู่ข้างถนนในย่านท่ีพลุกพล่านมาก

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน

30 นาทีี่

วัตถุประสงค์์ 

เพื่อให้เข้าใจความสำาคัญของการมีความฝัน และ

ให้เห็นภาพการเดินทางเพื่อการทำาฝันของตนให้

เป็นจริง

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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ขอให้ผู้เรียนตั�งใจดูและสังเกตรายละเอียดเก่ียวกับรุคซ้ำานา เช่น เธอชอบทำาอะไร เธออาศัยอยู่ท่ีไหน อะไรทำาให้เธอมีความสุข

และเศร้า ใครคอยช่วยเหลือสนับสนุนเธอ และท่ีสำาคัญ เธอมีความฝันอะไร

บอกผู้เรียนว่าคุณ์จะถามคำาถามและคุยกันในประเด็นเหล่านี�เม่ือดูวิดีโอจบ 

ดูวิดีโอ: รุคซ้ำานาจากอินเดีย (13 นาที) 

ประเด็นหลัก: พลังของความฝัน พลังของแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง ความฝันจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลาท่ียากลำาบากได้อย่างไร 

การเดินทางของแต่ละคนมีความพิเศษอย่างไร

ขั�นตอนที่ี่ 3 พูดคุยแลกเปลี่ยนหลังดูวิดีโอ - 10 นาที่ี

ขอบคุณ์ทุกคนท่ีดูวิดีโออย่างตั�งใจ 

ตรวจัสอบความรู้ส่ก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรหลังดูวิดีโอ และอธิบายให้ผู้เรียนฟัังสั�นๆ เก่ียวกับวิดีโอท่ีเพ่ิงดูจบไป

ถามผู้เรียนว่าความฝันของรุคซ้ำานาคืออะไร ยำ�าให้ม่ันใจว่าผู้เรียนจำาได้ว่าฝันของเธอคือการขึ�นเคร่ืองบิน และท่องโลกกับ

ครอบครัว

เคล็ดลับ: หากผู้เรียนไม่คุ้นกับแนวคิดเก่ียวกับความฝัน คุณ์สามารถอธิบายคร่าวๆ ถึงความแตกต่างระหว่างความฝันท่ีเรามีตอน

หลับและความฝันท่ีมีในชีวิต ความฝันอย่างหลังเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีเราอยากทำา เช่น อาชีพท่ีอยากทำา ทักษะท่ีอยากเรียนรู้ และ

สถานท่ีท่ีอยากไป สามารถดูการอธิบายอย่างละเอียดได้ในบทเรียนท่ี 3 กิจกรรมท่ี 1

บอกให้ผู้เรียนจับคู่ หลังจากนั�น ถามคำาถามต่อไปนี� และให้เวลาผู้เรียนคุยแลกเปล่ียนความคิดในคู่คำาถามละ 2 นาที ให้ผู้เรียนเล่า

คำาตอบให้ห้องฟัังสัก 2-3 คน ก่อนท่ีจะต่อไปยังคำาถามถัดไป

• เห็นความคล้ายคลึงระหว่างตนเองกับรุคซานาหรือไม่ หากไม่ เห็นความแตกต่างอะไรบ้าง

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: รุคซ้ำานาไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา เธอชอบศิลปะและการวาดรูป เธอโดนครูดุ สถานการณ์์ด้านท่ีอยู่

อาศัยของเธอก็ยากลำาบาก พ่อแม่อยากให้เธอตั�งใจเรียน พ่อกับแม่ยอมลำาบากเพ่ือให้เธอได้ไปโรงเรียน

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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• รุคซานามีความฝัน ส�าคัญไหมที่รุคซานาจะมีความฝัน

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: สำาคัญ เพราะหากไม่มีความฝัน เราจะไม่รู้ว่าในอนาคตจะทำาอะไร / ไม่สำาคัญ เพราะยากท่ีความฝันจะเป็น

จริง สำาหรับรุคซ้ำานา ความฝันเธอทำาให้เธอมีความหวัง และสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ไปกับครอบครัวได้

• คิดว่าเพราะอะไร พ่อแม่ของรุคซานาจึงอยากให้เธอและพี่น้องของเธอได้รับการศึกษา หากเธอไม่ได้รับการศึกษาเธอจะ

สามารถท�าฝันให้ส�าเร็จได้ไหม

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: เพราะการศึกษาสำาคัญ และครอบครัวของรุคซ้ำานาได้เสียสละหลายอย่างเพ่ือให้ลูกๆ ได้รับการศึกษา หาก

ไม่มีการศึกษา รุคซ้ำานาอาจไม่สามารถเดินทางไปรอบโลกและไปถึงความฝันของเธอ

เคล็ดลับ: โปรดยำ�ากับผู้เรียนว่าไม่มีคำาตอบท่ีถูกหรือผิด

อธิบายว่าในปัจจุบันชีวิตของรุคซ้ำานาดีขึ�นมาก องค์กร Girl Rising ยังคงติดต่อกับรุคซ้ำานาและพวกเขาทำางานร่วมกันเพ่ือยก

ระดับการตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาและความเท่าเทียมในชีวิตของเด็กๆ ด้วยงานท่ีองค์กรทำาอยู่นี�ทำาให้รุคซ้ำานาเติม

เต็มความฝันของเธอได้หน่ึงอย่าง น่ันคือการได้เดินทางโดยเคร่ืองบิน! นอกจากนี� ตอนนี�เธอเรียนอยู่ในระดับชั�นมัธยมท่ี 3 พัก

อาศัยอยูใ่นท่ีๆ ปลอดภัย และสนใจการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึ้ำงก็เหมือนกับอีกหลายๆ คนท่ีแสวงหาส่ิงท่ีตนสนใจท่ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป 

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรุคซ้ำานาได้ผ่านเว็บไซ้ำต์ GIrl Rising - Meet the Girls 

• ดูวีดีโอ “Where are they now” เพื่อติดตามเรื่องราวของรุคซ้ำานา 

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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บอกให้ผู้เรียนจับกลุ่มละ 4-6 คน ผู้เรียนสามารถนำาคู่จากกิจกรรมก่อนไปรวมกลุ่มกับคู่อ่ืนๆ ได้

เขียนคำาถามต่อไปนี�บนกระดาน และอธิบายว่าน่ีคือคำาถามท่ีผู้เรียนจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่ม

• คิดว่าการให้เยาวชนไทยฝันให้ยิ่งใหญ่และทำาตามความฝันนั�นเป็นเรื่องที่ยากหรือไม่ เพราะอะไร

• คิดว่าการศึกษาสามารถช่วยเยาวชนให้ไปถึงความฝันได้หรือไม่ อย่างไร

ขอให้ผู้เรียนเลือกตัวแทนในการจดคำาตอบในสมุดหรือกระดาษ ในแต่ละคำาถาม แต่ละกลุ่มควรคิดถึงคำาตอบอย่างน้อย 2 ประเด็

ให้เวลาผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น 5 นาที

ขอให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 คน ยืนขึ�นและอ่านคำาตอบของกลุ่มตนเอง และเขียนประเด็นคำาตอบของผู้เรียนบนกระดาน 

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: 

• ไม่ยากที่เยาวชนจะทำาตามความฝันของตนถ้าเพียงแค่ลงมือ หรือ ยากที่เยาวชนจะทำาตามความฝัน ด้วยข้อจำากัดของสังคม 

สภาวะการเงิน หรือข้อจำากัดและความคาดหวังของครอบครัว

• การศึกษาช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สอนทักษะในการเรียนและทำางาน ช่วยให้อ่านออกเขียนได้ และวุฒิการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาช่วยให้เราหางานทำาได้ในอนาคต

เคล็ดลับ: ส่งเสริมให้อาสาสมัครของแต่ละกลุ่มอ่านคำาตอบท่ีไม่ซ้ำำ�ากับของกลุ่มก่อนหน้าแทนการพูดประเด็นเดิมซ้ำำ�าอีกรอบสรุป

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยเน้นยำ�าว่า ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะฝันและทำาตามความฝันนั�นจนสำาเร็จแม้บางครั�งการท่ีเยาวชนจะ

เดินตามความฝันอาจเป็นเร่ืองท่ียาก แต่เราทุกคนมีความสามารถท่ีจะทำาให้สำาเร็จ หากเราพยายามค้นหาเคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีจะ

ช่วยเราได้จนพบ การศึกษาก็เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถช่วยเสริมพลังและส่งเสริมให้เยาวชนฝันให้ยิ่งใหญ่ เพราะการศึกษาจะ

ช่วยเปิดโอกาสสู่อนาคตท่ีดีขึ�น

บอกกับผู้เรียนว่าในบทเรียนถัดไปเราจะคุยกันเร่ืองความยากลำาบากและอุปสรรคท่ีเราอาจต้องพบเจอในระหว่างทางท่ีเราทำาตาม

ความฝัน บอกว่าเราอาจเรียนรู้จากเร่ืองราวในชีวิตจริงของเด็กหญิงผู้กล้าหาญท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคและท่ียังคงพยายาม

เอาชนะขวากหนามต่างๆ ในการทำาความฝันให้เป็นจริง 

กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความฝันและการศึกษา

15 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสำารวจและเรียนรู้ถึงความสำาคัญของการ

ศึกษาเพ่ือไปให้ถึงส่ิงท่ีฝัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

ความฝัน

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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สรุปบทเรียนโดยการถามคำาถามต่อไปนี� และให้ผู้เรียนตอบคำาถามละ 2-3 คน

• เรารู้สึกอย่างไรตลอดบทเรียนนี�

• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี�

• หลังจากที่รู้ว่าเราจะทำาอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี� เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับบทเรียนต่อไปที่จะได้เรียน ทำาไมเราถึงรู้สึกแบบนั�น

ขอบคุณผู้เรียนสำาหรับคำาตอบและสำาหรับการให้ความร่วมมือในวันนี� เตือนผู้เรียนให้จำาข้อตกลงในชั�นเรียนสำาหรับบทเรียนต่อไป

สรุปบที่เรียน

เน่�อหาหลัก อธิบายว่า จากท่ีเราเห็นในเร่ืองของรุคซ้ำานา ทุกคนมีสิทธิท่ีจะฝันและลงมือให้ฝันนั�นสำาเร็จ การได้รับการศึกษาและ

ค้นหาส่ิงท่ีเป็นงานอดิเรกของตน ล้วนเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยเยาวชนทำาตามความฝัน

ขอให้ผู้เรียนนึกถึงรุคซ้ำานาตลอดสัปดาห์ก่อนบทเรียนต่อไป และอธิบายว่าในบทเรียนต่อไปเราจะพูดคุยถึงความฝันของเราเอง

กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความฝันและการศึกษา
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

ความฝัน

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 1: บที่เรียนท่ีี่ 3

ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการและแรงจูงใจเพื่อค้นหาความฝันให้เจอและขยายความเป็นไปได้สำาหรับตนเอง

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 25 นาทีี่

สนับสนุนให้ผู้เรียนปลดปล่อยจินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค ์

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 15 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความฝันและ
เป้าหมาย 

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – เมนดี� อินดิโก้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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ขั�นตอนท่ีี่ 1 สรุปจัากบที่เรียนก่อนหน้าและกิจักรรมขั�นนำา - 5 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ยำ�ากับผู้เรียนถึงเร่ืองราวของรุคซ้ำานา พลังแห่งความฝัน และความสำาคัญของการ
ศึกษาท่ีจะช่วยทำาให้ความฝันของเราเป็นจริงขึ�นมาได้

ขออาสาสมัคร 2 คนให้ลุกขึ�นเล่าว่าเร่ืองราวของรุคซ้ำานาเก่ียวกับอะไร หรือ ถามคำาถามทดสอบกับทั�งชั�นเรียน เช่น รุคซ้ำานาอาศัย
อยู่ท่ีไหน รุคซ้ำานาได้ไปโรงเรียนหรือไม่ ใครสนับสนุนความฝันของรุคซ้ำานาในการไปโรงเรียนและการวาดภาพ 

บอกผู้เรียนว่าวันนี�เราจะคุยกันเร่ืองความสำาคัญของจินตนาการและเราจะทำาให้ความฝันเป็นจริงได้อย่างไร 

พูดคุยกับผู้เรียนว่า เม่ือเรามีความฝัน เราก็จะพยายามหาทางทำาให้ความฝันเป็นจริง

อธิีบาย

• ความแตกต่างระหว่างความฝันที่เรามีตอนหลับ และความฝันที่มีในชีวิตจริง ความฝันอย่างหลังเกี่ยวข้อง  กับสิ่งที่เราอยากทำา 
เช่น อาชีพท่ีอยากทำา ทักษะท่ีอยากเรียนรู้ และสถานท่ีท่ีอยากไปวาดรูปก้อนเมฆบนกระดานขณ์ะท่ีคุณ์อธิบายประเด็นข้างต้น
 บอกให้ผู้เรียนมองภาพก้อนเมฆเป็นความฝันของพวกเขา

• อธิบายว่ามีความแตกต่างระหว่างความฝันส่วนตัว (เช่น เรียนให้จบ นั่งเครื่องบิน) และความฝันส่วนรวม (เช่น ฝันว่าพี่น้องของ
ตนทุกคนได้รับการศึกษา หรือครอบครัวของตนได้อาศัยอยูใ่นท่ีเงียบสงบ มีบ้านหลังใหญ่ อย่างท่ีรุคซ้ำานาอาจจะฝันไว้สำาหรับ
ครอบครัวของเธอ) บอกกับผู้เรียนว่าความฝันทั�งสองประเภทนั�นเป็นส่ิงสำาคัญ

ขั�นตอนที่ี่ 2 กิจักรรมเคร่่องบินกระดาษ - 20 นาที่ี

อธิบายว่าตอนนี�เราจะตั�งใจคิดทบทวนกับตนเองและส่ิงท่ีเราฝันอยากทำาหรือหวังจะทำาให้สำาเร็จ ถามผู้เรียนว่าเคยมีความฝันเก่ียว
กับส่ิงท่ีพวกเขาอยากทำาหรืออยากเป็นเม่ือโตขึ�นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น

• บางคน เช่นรุคซ้ำานา ฝันอยากนั่งเครื่องบินหรืออาศัยอยู่ในสถานที่สวยๆ กับครอบครัว 

•  บางคนฝันถึงความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและการทำาให้พ่อแม่มีความสุข 

•  บางคนฝันถึงโลกที่ไม่มีมลภาวะ ไม่มีใครยากจน 

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม
เคร่ืองบินกระดาษ

25 นาทีี่

วัตถุประสงค์

(ก) สนับสนุนให้ผู้เรียนปลดปล่อยจินตนาการ

และใช้ความคิดสร้างสรรค์

(ข) กระตุ้นให้ผู้เรียนเขียนความฝันและระบุ

ความฝันที่พวกเขาอยากทำาให้สำาเร็จ และ

(ค) ฟัังความใฝ่ฝันและความปราถนาของคน

อื่น หาสิ่งที่ผู้เรียนและเพื่อนมีเหมือนกัน และ

เรียนรู้วิธีซ้ำึมซ้ำับความแข็งแกร่งของกันและกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5
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•  บางคนฝันอยากทำาสิ่งที่ตนรัก เช่น วาดภาพ ร้องเพลง ท่องเที่ยวทั่วโลก หรือช่วยเหลือผู้คน

•  บางคนฝันถึงอาชีพต่างๆ เช่น การเป็นนักออกแบบกราฟัิกหรือนักพัฒนาแอปสำาหรับคอมพิวเตอร์      
และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

รับฟัังคำาตอบจากชั�นเรียน

เคล็ดลับ: ตรงนี� เราอยากให้คุณ์บอกเล่าความฝันท่ีคุณ์เคยมีในอดีตหรือมีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึ้ำงจะช่วยเสริมความเช่ือมโยงส่วนตัวกับ
การอภิปราย และช่วยปูทางสำาหรับการเล่าสู่กันฟััง อธิบายคร่าวๆ ว่าเพราะอะไรความฝันนี�จึงสำาคัญสำาหรับคุณ์ 

ขอให้ผู้เรียนหลับตาลงและอยู่เงียบๆ แล้วนึกถึงส่ิงท่ีพวกเขาฝันอยากทำาในชีวิต อาชีพท่ีอยากเป็นทักษะท่ีอยากเรียนรู้ และสถาน
ท่ีท่ีอยากไป อย่าลืมบอกกับผู้เรียนว่าความฝันไม่จำาเป็นต้องเก่ียวข้องกับเร่ืองอาชีพเสมอไป ยำ�ากับผู้เรียนว่าความฝันนั�นเป็นของ
พวกเขาเอง พวกเขามีสิทธิ�ฝันอะไรก็ได้ท่ีต้องการเพ่ือตัวเอง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน!

ขอให้ผู้เรียนลืมตา แล้วหยิบกระดาษขึ�นมาหน่ึงแผ่น (กระดาษ A4 กระดาษรีไซ้ำเคิล หรือจากสมุดบันทึกของพวกเขา)

อธิีบายขั�นตอนต่อไปนี�

• พับเครื่องบินจากกระดาษ

•  บนเครื่องบิน เขียนความฝันอย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรือสูงสุด 5 อย่างที่พวกเขาอยากทำาให้สำาเร็จในชีวิตนี�

ให้เวลาผู้เรียน 7 นาทีเพ่ือพับเคร่ืองบินและเขียนความฝัน

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม
เคร่ืองบินกระดาษ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

1 2 3 4 6 7 85

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5
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ขอให้ผู้เรียนดูรายการความฝันของตนแล้ววงกลมความฝันหน่ึงอย่างหรือไม่เกินสองอย่างท่ีพวกเขาอยากทำาให้สำาเร็จมากท่ีสุด ถ้า
ผู้เรียนจัดลำาดับความสำาคัญของความฝันได้ยาก ลองช่วยให้พวกเขานึกถึงจุดท่ีตนอยู่ในชีวิตปัจจุบัน และส่ิงแรกท่ีพวกเขาอยาก
ทำาให้ได้ในชีวิตขณ์ะท่ีพวกเขาเติบโต

เคล็ดลับ: ถ้ามีผู้เรียนคนใดท่ีชอบพับเคร่ืองบินกระดาษ คุณ์อาจบอกเขาไว้ล่วงหน้าว่าให้สอนเพ่ือนในชั�น ถ้าผู้เรียนคิดไม่ออก 
ลองบอกให้พวกเขาจินตนาการถึงตนเองเม่ืออายุ 80 ปี พวกเขาจะอยากพูดว่าตนได้ทำาหรือประสบความสำาเร็จเร่ืองอะไร จะมี
อะไรท่ีพวกเขาเสียดายว่าไม่ได้ทำาเม่ือถึงวัยนั�นหรือไม่ อย่าลืมเล่าตัวอย่างของตัวคุณ์เอง หรือตัวอย่างของความฝันของคนในท้อง
ถ่ิน เพ่ือสร้างความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความเช่ือม่ันระหว่างคุณ์กับผู้เรียน

ขอให้ผู้เรียนหันไปหาเพ่ือนข้างๆ และบอกเล่าความฝันให้กันฟัังสั�นๆ

ขออาสาสมัคร 4-6 คนมาบอกเล่าความฝันของตนให้ชั�นเรียนฟััง

ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ผู้เรียนเขียนช่ือลงบนเคร่ืองบินและติดไว้บนผนังห้องเรียน ซ่ึ้ำงจะกลายเป็น กระดานแห่งความฝันของกลุ่ม ถ้า
ใช้ผนังห้องไม่ได้ ขอให้ผู้เรียนนำาเคร่ืองบินไปติดผนังท่ีบ้าน ในท่ีๆ พวกเขามองเห็นได้

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เคยนึกถึงความฝันของตนเองมาก่อนไหม

• ถ้าเคย ก่อนหน้านี้เคยเขียนออกมาหรือบอกเล่าให้ใครรู้ไหม เราได้เปลี่ยนความฝันหรือเขียน        
ความฝันใหม่ๆ หรือไม่ 

• ถ้าไม่ รู้สึกอย่างไรที่ได้เขียนและบอกเล่าความฝัน

• ทำาไมเราถึงเขียนความฝันบนเครื่องบิน

เคล็ดลับ: หากผู้เรียนตอบคำาถามสุดท้ายไม่ได้ ให้ถามแนะแนวทางว่า “เคร่ืองบินทำาอะไร เคร่ืองบินบินได้ตำ่าหรือสูง”

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม
เคร่ืองบินกระดาษ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5
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คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: เราเขียนความฝันลงบนเคร่ืองบินเพราะว่าเคร่ืองบินบินสูงถึงก้อนเมฆ เช่นเดียวกับความฝันของเรา

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปเร่ืองท่ีคุยกันโดยเช่ือมโยงความสามารถในการบินสูงของเคร่ืองบินกับความฝัน 
อธิบายว่าเคร่ืองบินยังบินสูงเสียดฟ้ัาได้ เราก็ฝันให้ไกลและยิ่งใหญ่ และตั�งเป้าหมายในการทำาตามความฝันได้เช่นกัน

สรุปกิจกรรมด้วยการยำ�าว่าการเขียนความฝันเป็นประสบการณ์์ส่วนบุคคล และไม่ใช่การสอบ ยำ�ากับผู้เรียนอีกครั�งว่าการค้นหา
ความฝันและตั�งเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นส่ิงท่ีเราจะได้คิดทบทวนตลอดชีวิต 

อธิบายเพ่ิมเติมว่าการบอกเล่าความฝันของเราให้ผู้อ่ืนฟัังจะทำาให้คนอ่ืนๆ สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เราทำาฝันให้เป็นจริง
ได้ ระหว่างท่ีส่ือสารถึงความฝันของเรา เรายังจะได้พบผู้คนท่ีมีความฝันเดียวกับเราด้วย ซ่ึ้ำงจะเป็นการนำาความรู้สึกเข้มแข็งและ
ความช่วยเหลือมาให้ ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเป็นส่ิงสำาคัญมาก และเราจะได้เรียนรู้เร่ืองนี�ภายหลังในหลักสูตรนี�

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม
เคร่ืองบินกระดาษ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9
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S10 S11
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ขั�นตอนท่ีี่ 1 อธิีบายกิจักรรม

วาดรูปเมฆสองก้อนบนกระดาน และวาดรูปเด็กผู้หญิงข้างเมฆ 1 ก้อน และเด็กผู้ชายข้างเมฆอีกก้อน

เขียน/อ่านออกเสียงความฝันต่อไปนี�ในเมฆแต่ละก้อน  

• ฟั้ารักสัตว์ เธอใฝ่ฝันอยากรักษาสัตว์ป่วยทุกตัวในโลก

• ฟัิล์มฝันถึงการเป็นที่รู้จักในชุมชนด้วยฝีมือการทำาอาหารของเขา เขาฝันอยากเป็นเชฟั

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียน

• คิดว่าฟ้าจะทำาความฝันให้สำาเร็จได้อย่างไร 

• เธอต้องลงมือทำาอะไรบ้างเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง 

รับฟัังคำาตอบทีละข้อและเขียนเป็นข้อๆ ไว้ใต้ก้อนเมฆของฟ้ัา 

ทำาซ้ำำ�าแบบเดียวกันกับความฝันของฟิัล์ม 

กิจักรรมท่ีี่ 2 
ความแตกต่างระหว่างความฝัน
และเป้าหมาย

15 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความ

ฝันและเป้าหมาย

ฟ้ารักสัตว์
เธอใฝ่ฝันอยากรักษา
สัตว์ป่วยทุกตัวในโลก

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

ความฝัน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ฟิล์มฝันถึง
การเป็นที่รู้จักในชุมชน
เขาฝันอยากเป็นเชฟ
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เช่ือมเป้าหมายท่ีเขียนไว้บนกระดานด้วยการวาดบันไดใต้เมฆแต่ละก้อนด้านล่างนี�

ถามผู้เรียนว่า คิดว่าทำาไมถึงวาดรูปบันไดสำาหรับการกระทำาเหล่านี�

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าเป้าหมายก็เหมือนบันไดท่ีเราใช้ปีนไปถึงความฝัน

อธิบายว่าการกระทำาเหล่านี�คือ “เป้าหมาย” หรือส่ิงท่ีเราสามารถลงมือทำาได้เพ่ือปีนไปหาความฝัน

สรุปการอภิปรายโดยการบอกความแตกต่างระหว่างความฝันและเป้าหมายให้ชั�นเรียนฟััง ดังนี�

• เริม่แรกเราฝันถึงสิง่ทีเ่ราอยากทำาและอยากเป็น จากนั�น เราพจิารณ์าขั�นตอนหรอืวธิกีารทีจ่ะทำาให้ฝันเป็นจริง ขั�นตอนเหล่านี�คอื
เป้าหมาย จะเหน็ว่าเป้าหมายคอืคุณ์สมบตัทิีจ่บัต้องได้ ทกัษะ และความสำาเรจ็ต่างๆ ทีจ่ะช่วยพาเราไปถงึฝ่ังฝัน

• ความฝันเป็นสิง่ท่ีเราสามารถทำาสำาเรจ็ในระยะยาวหรอืหลายปีจากนี� แต่เป้าหมายจะมรีะยะสั�นกว่า และเราสามารถลงมือตาม
หรอืทำาเป้าหมายให้สำาเรจ็ระหว่างทางทีจ่ะไปถงึฝันอนัยิง่ใหญ่ของเรา เป้าหมายคอืบันไดทีเ่ราสร้างขึ�นเองเพือ่ไปหาฝันของเรา

• โอกาสในการทำาฝันให้สำาเรจ็ของเราจะมมีากขึ�น หากเราตั�งเป้าหมายทีเ่ป็นไปได้ และวางแผนเพือ่ให้ฝันนี�สำาเรจ็

• ตวัอย่างเช่น สำาหรับฟ้ัา เป้าหมายขนาดใหญ่จะเป็นการเข้าเรียนคณ์ะสตัวแพทย์และมคุีณ์สมบตัขิองการเป็นสัตวแพทย์ เพือ่จะทำา
เช่นนั�น ฟ้ัาต้องตั�งเป้าหมายขนาดเลก็กว่าทีจ่บัต้องได้ เช่น ทำาผลการเรยีนให้ดใีนระดบัมธัยมปลาย เรยีนพิเศษในวชิาทีเ่ธอต้องการ
ความช่วยเหลอื ศกึษาหนงัสอืเก่ียวกบัสตัว์ชนดิต่างๆ ในโลกนี� หรอืดรูายการ/สารคดีเกีย่วกบัสัตวแพทย์และคณ์ะสตัวแพทย์ 

• สำาหรับฟิัล์ม เป้าหมายจะเป็นการเรยีนรู้ทกัษะการทำาอาหารจากโรงเรยีนสอนทำาอาหารระดบัอาชพีหรอืเชฟัทีม่ฝีีมือ ฟิัล์มจะต้อง
ตั�งเป้าหมายเลก็ๆ ทีจ่บัต้องได้ เช่น เรียนวชิาเฉพาะในระดับมธัยมปลายทีจ่ะช่วยให้เขาเข้าโรงเรยีนสอนทำาอาหารระดบัอาชพีได้ 
หาความรูเ้พิม่เตมิเก่ียวกบัอาหารและส่วนผสมประเภทต่างๆ โดยการอ่านหนงัสอืให้เป็นนสิยั ดรูายการของเชฟัและโรงเรยีนสอน
ทำาอาหารทีป่ระสบความสำาเร็จ ฝึกวชิาการทำาอาหารทีบ้่าน ฝึกงานกบัเชฟัหรอืธรุกิจในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่หาประสบการณ์์
 หรอืหาขอัมลูเกีย่วกบัข้อกำาหนดต่างๆ ในการสมคัรเข้าโรงเรยีนสอนทำาอาหาร เพือ่ตั�งเป้าหมายในการทำาตามข้อกำาหนดเหล่านั�น

บอกผู้เรียนว่า ตลอดการเรียนในโครงการ/หลักสูตรนี� เราจะได้เขียนและพัฒนาเป้าหมายท่ีสามารถช่วยให้เราทำาตามความฝันได้

อธิบายเพ่ิมเติมว่า ในบทเรียนต่อๆ ไป เราจะพูดคุยเร่ืองคุณ์สมบัติท่ีดีท่ีเรามีท่ีจะช่วยเราทำาตามความฝัน ดังนั�น เราจะเรียนรู้ทั�งวิธี
ท่ีจะทำาให้เคร่ืองบินของเราบินได้สูง และคุณ์สมบัติภายในตัวเราท่ีจะช่วยให้บินอีกด้วย

กิจักรรมท่ีี่ 2 
ความแตกต่างระหว่างความฝัน
และเป้าหมาย
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

ความฝัน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – เมนดี� อินดิโก้

โปรดทราบว่าเราจะทำากิจกรรมนี�เกือบทุกครั�งในช่วงท้ายของแต่ละบทเรียนตลอดทั�งหลักสูตร 

แนะนำาผู้เรียนเก่ียวกับกิจกรรมนี�บอกผู้เรียนว่าในทุกๆ สัปดาห์เราจะปิดท้ายบทเรียนด้วยการพูดคุยเก่ียวกับฮีโร่ในประเทศไทย 
ซ่ึ้ำงจะเป็นคนท่ีทำาตามความฝันของตัวเองจนสำาเร็จ หรือช่วยคนอ่ืนทำาตามความฝัน

ก่อนท่ีจะเล่าเร่ืองของฮีโร่คนนั�นๆ ให้ยำ�ากับผู้เรียนว่าการทำาตามความฝันและการตั�งเป้าหมายนั�นเป็นการเดินทางท่ีใช้เวลาทั�งชีวิต 
เราต้องมีความฝันและต้องตั�งเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุซ่ึ้ำงความฝันนั�นตราบเท่าท่ีเรายังมีชีวิตอยู่

เล่าเร่ืองราวของเมนดี� อินดิโก้  และความฝันของเธอท่ีจะเดินทางไปรอบโลก หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัด
ไป) บนโปรเจคเตอร์ 

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลา คุณ์จะเปิดคลิปวิดีโอเก่ียวกับเมนดี�ก็ได้ คลิปนี�ยาว 2 นาที 

ถ้าในห้องเรียนมีพื�นท่ีพอ ให้ปิดท้ายบทเรียนด้วยการให้ผู้เรียนปาเคร่ืองบินกระดาษในห้องเรียนไปพร้อมๆ กับการตะโกนบอก
ความฝันของตัวเองดังๆ

กิจักรรมท่ีี่ 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

5 นาทีี่

วัตถุประสงค์์

เพื่อแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักบุคคลผู้สร้างแรง

บันดาลใจในประเทศไทย ส่งเสริมให้ได้เรียน

รู้จากเรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจ

โปรดทราบว่าเราจะทำากิจกรรมนี�เกือบทุก

ครั�งในช่วงท้ายของแต่ละบทเรียนตลอดทั�ง

หลักสูตร

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

1
2

3
4

6
7

8

5

1

2

3

4

6

7
8

5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



เมนดี� อินดิโก้ หญิงไที่ยผู้ที่ำาตามฝันที่ี่จัะเดินที่างที่ั่วโลกผ่านการเป็นดีเจั

เมนดี� อินดิโก้ เติบโตขึ�นในหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา1 เมื่อครั�งที่เธอยัง

เป็นเด็ก ความฝันของเมนดี�แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ เธอฝันถึงการได้ท่องเที่ยวทั่วโลก เมนดี�

รักเสียงดนตรี เมื่อโตขึ�นเธอจึงเป็นนักร้อง2

จนมาวันหนึ่ง เมนดี�เริ่มเป็นดีเจ ในช่วงแรกนั�น ครอบครัวของเธอไม่สนับสนุน และไม่มีใครมา

ดูเธอเล่นเลยยกเว้นเพื่อนๆ ของเธอเอง แต่เมนดี�ยังคงตั�งใจทำาต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อนสนิท

ของเธอคอยช่วยสนับสนุน จนในท้ายที่สุด เธอได้ไปทัวร์ทั่วโลก ได้เป็นดีเจในญี่ปุ่น เยอรมัน

 ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง เธอได้พิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นแล้วว่า เธอประสบความ

สำาเร็จในอาชีพที่เธอรักได้ และยังทำาตามความฝันได้สำาเร็จอีกด้วย
 

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

เมนดี� อินดิโก้เมนดี� อินดิโก ้ 

“ไม่ว่าเราจะทำาอะไร ทุกอย่างข้ึนอยู่ท่ีตัวเรา ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้ มีความม่ันใจ 

และกล้าเผชิญกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน”
3 1 magazinelatitudes.com/2018/04/24/mendy-indigo-queen-of-big-mango/

2 www.timeout.com/bangkok/music/whats-the-deal-with-mendy-indigo
3 www.youtube.com/watch?v=ZH2uShMmw0w 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 1: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2 

สิทธิและโอกาส
n สำารวจัแนวคิดของสิที่ธิีและเพศ

n ระบุปัญหาบางประการท่ีี่เด็กต้องเผชิญ

n ที่ำาความเข้าใจัว่าการศ่กษาเป็นสิที่ธิีมนุษยชนขั�นพ่�นฐาน 

2
เร่่อง
สุมาจัากเนปาล

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที
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เพื่อทำาความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำาคัญของการตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 10 นาทีี่

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของคำาว่าสิทธิ

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 30 นาทีี่

เพื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน 
และดูความเป็นไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ดร.กฤษณ์า ไกรสินธ์ุ

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2: บที่เรียนท่ีี่ 4

MODULE 1

S1 S2 S3

MODULE 6

S12

MODULE 2

S4 S5

MODULE 3

S6 S7

MODULE 4

S8 S9

MODULE 5

S10 S11
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สิทธิ์

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนที่ี่ 1 สรุปที่บที่วนบที่เรียนที่ี่แล้ว - 2 นาที่ี

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาจดจำาการสำารวจความฝันของตน ความสำาคัญของการมีฝัน
 และการนึกถึงความแตกต่างระหว่างความฝันและเป้าหมายได้

บอกผู้เรียนว่าในบทเรียนนี�เราจะดูวิดีโอเร่ืองใหม่เก่ียวกับเด็กผู้หญิงคนหน่ึง โดยเร่ืองราวของเธอจะช่วยให้เราเรียนรู้เร่ืองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนอย่างพวกเรา เราจะได้เรียนรู้ว่าทำาไมความรู้เร่ืองสิทธิของเราจึงมีความสำาคัญ 

เขียนคำาว่า “สิทธิ” บนกระดาน/ฟัลิปชาร์ต แล้วถามผู้เรียนว่ารู้หรือไม่ว่าสิทธิคืออะไร  

ขั�นตอนที่ี่ 2 เกมเหยียบเที่้า - 10 นาที่ี

บอกให้ผู้เรียนทุกคนยืนขึ�น

อธิบายกติกาของเกมให้ผู้เรียนฟััง 

โดยผู้เรียนมีเวลา 20 วินาทีในการว่ิงไปเหยียบเท้าของเพ่ือนรอบๆ ห้อง ผู้เรียนจะได้คะแนนหน่ึงแต้มต่อการเหยียบเท้าเพ่ือนหน่ึง
คน เตือนผู้เรียนว่าให้เหยียบเบาๆ เพ่ือไม่ให้เพ่ือนเจ็บ

ให้เวลาผู้เรียนเล่นเกม 20 วินาที

บอกให้ผู้เรียนกลับไปน่ังท่ี ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนเหยียบเท้า และผู้เรียนทำาอย่างไร

• ทำาไมผู้เรียนถึงชักเท้ากลับ ในเมื่อกฎไม่ได้บอกว่าจะถูกหักคะแนน หากถูกเหยียบเท้า

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: ฉันไม่ชอบโดนเหยียบเท้า ฉันดึงเท้าออกเพ่ือไม่ให้โดนเหยียบ ฉันทำาตามสัญชาตญาณ์ เพราะน่ีเป็นร่างกาย
และพื�นท่ีส่วนตัวท่ีฉันต้องปกป้อง

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าสัญชาตญาณ์การปกป้องเท้าของผู้เรียนมาจากความรู้สึกว่าพวกเขามี “สิทธิ” ปกป้องตัวเอง น่ีคือส่ิงท่ี
มนุษย์ทุกคนบนโลกมีเหมือนกัน

ความตั�งใจั

การสนับสนุน

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า

12 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของ

คำาว่าสิทธิ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่านอกจากการปกป้องตนเองแล้ว พวกเรายังมีสิทธิท่ีทุกคนควรมีและสมควรมีด้วย 

ถามผู้เรียนให้ลองนึกถึงสิทธิอ่ืนๆ อีกท่ีทุกคนควรมี

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ

• สิทธิที่จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

• สิทธิในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

• สิทธิในการดื่มนำ�าสะอาด

• สิทธิที่จะมีเสื�อผ้าสะอาด

• สิทธิในความปลอดภัยและการปกป้องตนเองรวมถึงร่างกายของตน

• สิทธิที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย

• สิทธิที่จะมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ

• สิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง

• สิทธิที่จะไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา

เคล็ดลับ: ระหว่างท่ีผู้เรียนตอบ ให้วาดสัญลักษณ์์แทนสิทธิแต่ละอย่างเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจ เช่น ใบหน้ายิ�ม/มีความสุข ผัก 
แก้วนำ�า บ้าน โรงเรียนหรือหนังสือ สัญลักษณ์์ทางการแพทย์ ฯลฯ 

- ถ้าผู้เรียนตอบไม่ค่อยได้ คุณ์อาจถามแนะแนวทาง เช่น “เธอคิดว่าทุกคนในโลกสมควรมีอะไร อะไรคือส่ิงท่ีทุกคนจำาเป็นต้องมี
ในการดำารงชีวิต”

- ถ้าผู้เรียนตอบส่ิงท่ีเกินกว่าสิทธิพื�นฐาน (เช่น วิดีโอเกม) ขอให้พวกเขาลองคิดว่าใช่ส่ิงจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันหรือไม่ อย่าลืมว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิอย่างหน่ึงสำาหรับยุคสมัยใหม่!

ความตั�งใจั

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• จากตัวอย่างเหล่านี� เธอคิดว่านิยามของ “สิทธิ” คืออะไร

เขียนนิยามของ “สิทธิ” บนกระดาน

“สิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐานท่ีเป็นของพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร อยู่ท่ีไหน มีความเช่ืออะไร หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม”

ขอให้ผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับนิยามนี� และพวกเขาคิดว่ามันหมายถึงอะไร เขียนคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน/ฟัลิปชาร์ต ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ส่ิงนี�หมายถึงทุกคนควรมีสิทธิเหล่านี�อย่างเท่าเทียมกัน

อธิบายว่าวันนี�เราจะพิจารณ์าเร่ืองสิทธิอย่างละเอียดขึ�นอีกหน่อย

ความตั�งใจั

การสนับสนุน

“สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นของพวกเราทุกคน
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

อยู่ที่ไหน มีความเชื่ออะไร 
หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม”

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาเก่ียวกับวิดีโอและดูวิดีโอ

แนะนำาสุมา: บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองราวของสุมาจากประเทศเนปาล

ถามผู้เรียนว่าพวกเขารู้อะไรเก่ียวกับประเทศเนปาลบ้าง และพวกเขาบอกได้ไหมว่าเนปาลอยู่ส่วนไหนของแผนท่ีโลก ถ้าคุณ์ไม่มี
แผนท่ี อธิบายว่าเนปาลเป็นประเทศในทวีปเอเชียใต้ เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของอินเดีย และยอดเขาเอเวอเรสต์ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกก็อยู่ท่ีน่ี 

อธิบายข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุมาดังต่อไปนี� 

•  สุมาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนปาล สุมาเป็นแกมลารี ซ้ำึ่งเป็นแรงงานทาสชนิดหนึ่งทางตอนใต้ของเนปาลที่มีมาช้านาน สุมาต้องมา
เป็นแรงงานทาสเม่ืออายุได้ 6 ปี

เคล็ดลับ: ใช้เอกสารข้อมูลปัญหาเพ่ือช่วยในการอธิบายว่าแรงงานทาสคืออะไร เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนว่าวิดีโอจะมีหัวข้อท่ี
อาจชวนให้เศร้าสลดและสะเทือนใจ 

บอกผู้เรียนว่าคุณ์จะเปิดให้ทุกคนได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจบ

ดูวิดีโอ สุมา - 10 นาที

ประเด็นหลัก: ความเหล่ือมลำ�าทางเพศในแรงงานเด็ก การเลือกปฎิบัติตามเพศสภาพ ความสำาคัญของการศึกษา

ขั�นตอนที่ี่ 2 การพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังดูวิดีโอและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเร่่องสิที่ธีิ - 12 นาที่ี

ขอบคุณ์ทุกคนท่ีชมวิดีโอด้วยความตั�งใจ 

ตรวจสอบความรู้สึก ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิบายสั�นๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขา
สามารถตอบคำาถามต่อไปนี�

•   ตัวละครในวิดีโอคือใคร

•   เกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ

กิจักรรมท่ีี่ 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

30 นาทีี่

วัตถุประสงค์์

พื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่

ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน และดูความเป็น

ไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ความตั�งใจั

แรงบันดาลใจั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
(ต่อ)

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียน และให้เวลาพวกเขาพูดคุยแลกเปล่ียนกัน 8 นาที

• สุมาเป็นแกมลารีได้อย่างไร สุมาชอบเป็นแกมลารีหรือไม่

• สุมาอยากทำาอะไรมากกว่า สุมามีความฝันหรือไม่

• คดิว่าเพราะอะไรสมุาถงึเป็นแกมลารี แต่พีช่ายและลกูสาวของเจ้านายไม่ต้องทำางานอย่างทีส่มุาทำา พวกเขาได้ไปโรงเรยีนหรอืไม่

• คิดว่ายุติธรรมหรือไม่ที่สุมาต้องไปเป็นแกมลารี เพราะอะไร

• สุมาเป็นอิสระได้อย่างไร ใครช่วยสุมา

• เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างอะไรระหว่างสุมากับเยาวชนในชุมชนของเราหรือในประเทศไทย

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: สุมาต้องเป็นแกมลารีเพราะครอบครัวของเธอยากจน และเพราะทั�งพ่อและแม่ของเธอเป็นแกมลารี สุมาไม่
ชอบเป็นแกมลารี สุมาอยากอยู่กับพ่อแม่และไปโรงเรียน พ่ีชายของสุมาและลูกสาวของเจ้านายไม่ต้องทำางานเป็นแกมลารี และ
พวกเขาอาจได้ไปโรงเรียน สุมาได้รับความช่วยเหลือจากครูท่ีอาศัยอยูใ่นบ้านหลังท่ีเธอเคยทำางานเป็นแกมลารี สุมาเร่ิมเข้าเรียน
ภาคคำ่าและได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรท่ีสนับสนุนเด็กผู้หญิงซ่ึ้ำงเป็นแกมลารีเพ่ือให้พวกเธอสามารถเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิและ
ได้รับอิสรภาพ

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลาเหลือ (อีก 10 นาที) คุณ์สามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มขนาด 4-6 คนได้ เพ่ือแลกเปล่ียนกันในประเด็น
คำาถามข้างต้น ก่อนท่ีจะนำาเสนอคำาตอบของตน

อธิบายหลังจากท่ีสุมาได้รับการศึกษา ตอนนี�เธอกำาลังทำาตามความฝันท่ีใหญ่กว่าคือการเป็นครู เหมือนเช่นครูท่ีช่วยเธอในวิดีโอสุ
มากำาลังเข้าเรียนวิทยาลัยครู พร้อมกับยังคงทำางานต่อไปเพ่ือช่วยเหลือเด็กคนอ่ืนๆท่ีเคยเป็นเหมือนเธอ การก้าวข้ามสภาวะท่ีต้อง
เป็นแกมลารีและได้รับสิทธิเพ่ือรับการศึกษาทำาให้ตอนนี�ช่วยให้สุมาสามารถทำางานเพ่ือให้การศึกษาแก่เด็กคนอ่ืนๆ ต่อไปได้ 
อย่างท่ีพวกเขาสมควรได้รับ

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสุมาได้ผ่านเว็บไซ้ำต์ GIrl Rising - Meet the Girls

ดูวีดีโอ “Where are they now” เพ่ือติดตามเร่ืองราวของสุมา 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความตั�งใจั

แรงบันดาลใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
(ต่อ)

ขั�นตอนที่ี่ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่่องสิที่ธีิและชุมชนของฉัน - 6 นาที่ี

ถามคำาถามต่อไปนี� และรับฟัังคำาตอบจากสัก 2-3 คน

•   ลองคิดถึงประสบการณ์และชุมชนของเราเอง ทุกคนในชุมชนมีสิทธิที่เราพูดถึงตอนต้นบทเรียนหรือไม่ เช่น พวกอยู่ในบ้านที่
ปลอดภััย เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้แม้ในช่วงโรคระบาดหรือไม่ หากไม่ พวกเขาอยู่ท่ีไหน หากพวกเขาเจ็บป่วยจะเกิดอะไร
ข้ึน 

•  อะไรคือสิ่งหรือปัจจัยที่จะหยุดยั้งไม่ให้คน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) มีสิทธิเหล่านี้ เช่น ใครหรือสถานการณ์อะไรทำาให้พวกเขาไม่มี
สิทธิเหล่าน้ี

สรุปการอภิปรายโดยการอธิบายต่อไปนี�

• บางครั�ง สภาพแวดล้อมหรือข้อปฏิิบัติทางวัฒนธรรมของครอบครัวหรือชุมชน อาจทำาให้เด็กหรือ      
เยาวชนไม่มีสิทธิเหล่านี� และทำาให้เด็กกลุ่มนี�ทำาตามความฝันของตนได้ยาก 

• การที่เด็กทุกคนรู้ว่าตนมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและปลอดภัย ไม่ว่าพวกเขาจะมีเพศใด มาจากกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สังคมใด หรือเติบโตท่ีใด เป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากหากพวกเขาตระหนักและเช่ือในสิทธิ พวกเขาก็จะสามารถคว้าโอกาสต่างๆ ท่ีเข้า
มาในชีวิต 

• การท่ีทุกคนรู้ถึงสิทธิของตนเองเป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อให้เราสามารถรับรู้ได้เมื่อเราถูกกระทำาอย่างไม่เป็นธรรม และสามารถ
ลงมือเพ่ือแก้ปัญหาได้ ในสถานการณ์์เช่นนี�จะมีคนท่ีคอยช่วยเหลือเราอยูเ่สมอ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความตั�งใจั

แรงบันดาลใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 3
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาทีี่

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – ดร.กฤษณา ไกรสินธีุ์

เล่าเร่ืองราวของ ดร. กฤษณ์า ไกรสินธ์ุ แพทย์หญิงชาวไทยท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการจัดหายาและทำาให้การเข้าถึงยารักษาโรคง่าย   
ขึ�นกว่าเดิมสำาหรับคนในทวีปแอฟัริกา หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ดร.กฤษณา ไกรสินธีุ์ เป็นแพที่ย์หญิงชาวไที่ยที่ี่มีช่่อเสียงในเร่่องการจััดหายาและที่ำาให้การเข้าถ่ง

ยารักษาโรคง่ายข่�นกว่าเดิมสำาหรับคนในที่วีปแอฟริกา

ในช่วงทศวรรษ 1990 ปัญหาใหญ่ในประเทศไทยตอนนั�นคือมีคนติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำานวนมาก 

แต่การรักษายังมีราคาสูงและเข้าถึงได้เฉพาะคนรวยเท่านั�น 

ดร.กฤษณ์าคิดว่า “ช่างไม่ยุติธรรมเลย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนควรได้

รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง”

ดังนั�น ดร.กฤษณ์าจึงพัฒนายารักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ที่ราคาถูกที่สุดในโลกขึ�นมา และทำาให้ทุกคนเข้า

ถึงยานี�ได้อย่างเท่าเทียม4

ท่านจากประเทศไทยไปยังแอฟัริกาและก่อตั�งโรงงานผลิตยาขึ�นในหลายประเทศที่ผู้คนจำานวนมาก

จำาเป็นต้องใช้ยาเหล่านี�เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด5 

ในปัจจุบัน บิล เกตส์ได้ขนานนามเธอว่า “ฮีโร่ภาคสนาม” เธอได้รับรางวัลหลากหลายจากทั่วโลก

เพราะการทำางานอย่างหนักของเธอ6

“เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน คุณควรมีสิทธิได้ใช้ชีวิต”7

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

ดร.กฤษณา ไกรสินธีุ์ดร.กฤษณา ไกรสินธีุ์

4 www.bbc.com/thai/thailand-45399234
5 www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs 
6 www.youtube.com/watch?v=toEtUjo3rdw
7 www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2 บที่เรียนท่ีี่ 5

เพื่อรู้จักกับคำานิยามของคำาว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และทำาความเข้าใจว่าความ
ฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้ว่าอาจจะ) ได้รับผลกระทบจากค่านิยมและอคติ

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 20 นาทีี่

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทางเพศคืออะไร

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 20 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทางเพศและสังคม และทำาความ
เข้าใจว่าความฝันไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐาน
และอคติต่างๆ

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง          
ความคิดเหมารวมทางเพศ

20 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทาง

เพศคืออะไร

ขั�นตอนที่ี่ 1 สรุปที่บที่วนบที่เรียนที่ี่แล้ว - 3 นาที่ี

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจำาเร่ืองราวของสุมาได้ สามารถให้คำาจำากัดความของสิทธิ 
และมีความเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิเหล่านี�อย่างเท่าเทียมกัน

บอกผู้เรียนว่าในวันนี�เราจะมาศึกษาเร่ืองราวของสุมาอย่างละเอียดมากขึ�น เธอจะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ�นเก่ียวกับสิทธิ
ของเรา และเราจะมาศึกษาว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีสิทธิแตกต่างกันหรือไม่ 

บอกผู้เรียนว่าในวันนี�เราจะพูดกันเร่ืองเพศสภาพ

ขั�นตอนที่ี่ 2 ศ่กษาเร่่องความคิดเหมารวมที่างเพศ - 17 นาที่ี

ถามผู้เรียนว่าพวกเขาจำาได้หรือไม่ว่าสุมาและพ่ีชายของเธอได้รับการดูแลแตกต่างกันอย่างไร

ให้แน่ใจว่าผู้เรียนจำาได้ว่าพ่ีชายของสุมาได้อยู่บ้านและไปโรงเรียน ในขณ์ะท่ีสุมาถูกขายไปเป็นแรงงานทาสแกมลารี

อธิบายว่าในหลายสังคมและวัฒนธรรมนั�น จะมีมุมมองและการปฏิิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน เช่นในกรณี์ของสุมาและพ่ี
ชายของเธอ ซ่ึ้ำงรวมถึงสังคมไทยด้วย

ลากเส้นแบ่งคร่ึงลงบนกระดานหรือในกระดาษฟัลิปชาร์ต เขียน “ผู้ชาย” ข้างหน่ึง และ “ผู้หญิง” อีกข้างหน่ึง

อธิบายว่าต่อไปนี� เรากำาลังจะคิดกันว่ามุมมองของสังคมไทยหรือในชุมชนของเราต่อผู้ชายและผู้หญิงเป็นอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่างถึงมุมมองท่ีแตกต่างกันต่อผู้หญิงและผู้ชายโดยการถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและขอคำาตอบจากทุกคน เขียนคำา
ตอบของทุกคนในส่วน “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” บนกระดานตามความเหมาะสม

• ตั�งแต่เมื่อแรกเกิดนั�น เด็กทารกชายและหญิงได้รับการดูแลแตกต่างกันอย่างไร เด็กทารกชายหรือหญิงจะได้รับเสื�อผ้าสีอะไร
หรือได้รับของเล่นแบบไหน

• เมื่อเราได้เข้าโรงเรียน เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังแตกต่างกันอย่างไร เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังให้แต่งตัวแบบ
ไหน หรือลวดลายบนกล่องดินสอหรือกระเป๋าของเราต้องเป็นอย่างไร แล้วเด็กผู้หญิงควรต้องประพฤติตัวอย่างไร ในขณ์ะท่ี
เด็กผู้ชายสามารถประพฤติตัวอย่างไรได้บ้าง

ผู้ชาย

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

ผู้หญิง
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง          
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

• แล้วในวัยผู้ใหญ่ล่ะ ใครถูกคาดหวังว่าต้องทำางานบ้าน ผู้ชายหรือผู้หญิง ใครถูกคาดหวังว่าต้องทำางานใช้แรง ผู้ชายหรือผู้หญิง 
ผู้ชายหรือผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องมีปฏิิกิริยาต่อข่าวร้ายอย่างไร เช่น ข่าวเก่ียวกับโควิด-19 ใครต้องเป็นฝ่ายท่ีเข้มแข็ง และ
ใครท่ีต้องเป็นฝ่ายท่ีมีจิตใจอ่อนโยน

เคล็ดลับ: คุณ์จะยกตัวอย่างความคิดเหมารวมทางเพศท่ีเกิดขึ�นภายในท้องถ่ินของคุณ์ท่ีทั�งคุณ์และผู้เรียนได้พบมาเองก็ได้ ยก
ตัวอย่างเช่น บทบาทของหัวหน้าครอบครัว หรือใครต้องเป็นผู้ลงมือตกแต่งในกิจกรรมโรงเรียน

ขอให้เด็กผู้หญิงมาเข้าแถวในข้างท่ีเขียนบนกระดานว่า “ผู้ชาย” และให้เด็กผู้ชายมาเข้าแถวในข้างท่ีเขียนบนกระดานว่า “ผู้หญิง”

อธิีบายวิธีีการเล่นกิจักรรมนี�

• ผู้เรียนคนแรกในแถวจะเขียนมุมมองอื่นๆ ที่สังคมไทยมีต่อเพศที่ผู้เรียนต่อแถวอยู่ ยกตัวอย่างเช่น “ผู้ชาย” เป็นอย่างไร และ
ชอบทำาอะไร ส่วน “ผู้หญิง” เป็นอย่างไร และชอบทำาอะไร

• ผู้เรียนคนแรกจะส่งปากกาต่อไปให้ผู้เรียนคนต่อไป ผู้เรียนคนต่อไปจะต้องเขียนมุมมองสำาหรับเพศนั�นอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่จะ
ส่งปากกาให้กับผู้เรียนคนต่อไป

• เราจะใช้เวลารอบละ 2 นาทีสำาหรับการเขียนนี� หลังจากจบรอบแรก ให้สลับตำาแหน่งกันระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เด็ก
ผู้หญิงจะเขียนลงบนกระดานข้าง “ผู้หญิง” และเด็กผู้ชายจะเขียนลงบนกระดานข้าง “ผู้ชาย” โดยใช้เวลาทั�งหมด 2 นาที 
เขียนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำาได้

ก่อนเร่ิมต้น ยำ�าให้ผู้เรียนคิดถึงหัวข้อหรือตัวอย่างดังต่อไปนี�: งานอดิเรก อาชีพ หน้าท่ีรับผิดชอบในบ้านหรือครอบครัว 
บุคลิกลักษณ์ะท่ี “พึงประสงค์” หรือคิดย้อนกลับไปถึงตัวอย่างท่ีเราได้ยินมาก่อนหน้านี�

ยำ�ากับผู้เรียนว่าพวกเขากำาลังคิดในมุมมองของ “สังคมไทย” คำาตอบของพวกเขาไม่จำาเป็นว่าต้องสะท้อนความคิดเห็นท่ีแท้จริง
ของพวกเขาเอง พวกเขาควรต้องสะท้อนส่ิงท่ีเห็นมาจากในส่ือต่างๆ หรือส่ิงท่ีเขาได้พบมาด้วยตัวเอง

ให้เวลาผู้เรียน 2 นาทีเพ่ือเขียนในรอบแรก และให้อีก 2 นาทีเพ่ือเขียนในรอบท่ีสอง

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 53

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง           
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

เคล็ดลับ: ถ้าคุณ์สอนกลุ่มท่ีเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายล้วน ให้แบ่งผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆ กันแล้วสลับบทบาทกัน

- ถ้ามีผู้เรียนท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น “ผู้ชาย” หรือ “ผู้หญิง” (เช่น LGBTQ+) บอกพวกเขาว่าเป็นเร่ืองปกติ พวกเขายังสามารถ
เข้าร่วมเล่นเกมนี�ได้ ขอให้พวกเขาเข้าร่วมกลุ่มท่ีเป็นเพศกำาเนิด แล้วสะท้อนเร่ืองราวจากประสบการณ์์ของพวกเขาเอง มีเร่ืองใดท่ี
สังคมคาดหวังจากพวกเขาแต่เป็นส่ิงท่ีพวกเขาไม่ต้องการทำาหรือไม่ เช่นมีแนวคิดด้านความเป็นชายหรือความเป็นหญิงท่ีพวกเขา
รู้สึกว่าไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาหรือไม่

- ถ้าผู้เรียนหยอกล้อผู้อ่ืนท่ีอยูใ่นสังคม LGBTQ+ โปรดดูส่วน “คำาแนะนำาและเคล็ดลับในการนำากิจกรรม” ในตอนต้นของคู่มือนี�

สรุปคำาตอบของผู้เรียนโดยขอให้อาสาสมัครหน่ึงคนจากแต่ละกลุ่มอ่านคำาตอบทั�งหมด

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับการมีส่วนร่วม แล้วถามคำาถามและขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คนดังต่อไปนี�

• เรารู้ว่าสังคมอาจมีมุมมองต่อผู้ชายและผู้หญิงแบบนั้น แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เสมอหรือไม่ เป็นไป     
ได้หรือไม่ว่าผู้ชายจะสามารถทำาหรือเป็นในส่ิงท่ีอยู่บนกระดานข้างผู้หญิง และผู้หญิงจะสามารถทำา     
หรือเป็นในส่ิงท่ีอยู่บนกระดานข้างผู้ชาย

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนมีปัญหาในการยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง ให้ลองยกตัวอย่างของผู้หญิงและผู้ชายในท้องถ่ินท่ี
สามารถก้าวข้ามความคิดเหมารวมได้ 

- ผู้เรียนอาจต้องการท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์์ส่วนตัวจากช่วงเวลาท่ีพวกเขาถูกเหมารวม หรือเม่ือครั�งท่ีพวกเขารู้สึกถูกจำากัดด้วย
บรรทัดฐานทางเพศ หรือเม่ือเขาได้รับทัศนคติไม่พึงประสงค์จากการท่ีเขาทำาส่ิงท่ีผิดแผกออกไปจากส่ิงท่ีผู้อ่ืนมักจะ “คาดหวัง” 
จากเขา ถ้าเป็นไปได้ รับฟัังความคิดเห็นจำานวนหน่ึงอย่างตั�งใจ และให้ความม่ันใจกับพวกเขาว่าถึงแม้ว่าการเหมารวมจะเป็นเร่ืองท่ี
พบได้ท่ัวไปอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นความจริงไปเสียทั�งหมด คุณ์ยงัสามารถท่ีจะยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบท่ีไม่ปฏิิบัติตาม
ลักษณ์ะของการถูกเหมารวมโดยท่ัวไป หรือยกตัวอย่างประสบการณ์์ส่วนตัวของคุณ์เองเก่ียวกับการเลือกปฏิิบัติเพ่ือท่ีจะเน้นยำ�าว่า
ส่ิงท่ีเกิดขึ�นอย่างเป็นปกติในสังคมปัจจุบันนั�นไม่สามารถท่ีจะกำาหนดอนาคตของหนุ่มสาวได้ 

อธิบายว่าส่ิงท่ีผู้เรียนเขียนลงไปนั�นเรียกว่า “บรรทัดฐานทางเพศ” และบรรทัดฐานทางเพศเหล่านั�นไม่ได้เป็นความจริงเสมอไป 
ในกิจกรรมต่อไป เราจะมาสำารวจว่าอะไรคือบรรทัดฐานทางเพศ และอะไรคือผลกระทบท่ีเกิดขึ�นกับคนท่ัวไป

เคล็ดลับ: หากคำาว่า “บรรทัดฐาน” ยากเกินไปสำาหรับความเข้าใจของผู้เรียน คุณ์สามารถใช้คำาว่า “ค่านิยม” หรือ “กรอบ” แทนได้
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม

20 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทาง

เพศและสังคม และทำาความเข้าใจว่าความฝัน

ไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจาก

บรรทัดฐานและอคติต่างๆ

วาดภาพคนง่ายๆ บนกระดาน/ฟัลิปชาร์ต วาดกล่องส่ีเหล่ียมล้อมรอบภาพคน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีกล่องกระดาษ ขอผู้เรียนอาสาสมัครหน่่งคนลงไปน่ังในกล่อง

บอกผู้เรียนให้จินตนาการว่าพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในกล่องเหมือนคนในภาพ ผู้เรียนจะออกจากกล่องหรือแม้แต่จะให้อวัยวะใดๆ 
ออกนอกกล่องไม่ได้เด็ดขาด ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าคนคนนี�จะรู้สึกอย่างไร มนุษย์ควรอยู่ในสภาพนี�หรือไม่

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ คนคนนี�คงรู้สึกเหมือนโดนขังและอึดอัด

อธิบายว่าบางครั�ง “บรรทัดฐานทางเพศ” ท่ีสังคมกำาหนดให้เราต้องอยูใ่นกรอบ เหมือนกล่องนี� ซ่ึ้ำงภายใน “กล่องของผู้หญิง” กับ
 “กล่องของผู้ชาย” นั�นจะเต็มไปด้วยคุณ์ลักษณ์ะหรือความคาดหวังท่ีตรงกับคำาตอบต่างๆ จากกิจกรรมก่อนหน้า

อธิบายว่าบางครั�ง กฎ/กรอบ หรือ บรรทัดฐานทางเพศ อาจทำาให้เรารู้สึกติดกับหรือถูกจำากัด ตัวอย่างเช่น เม่ือเราเกิดมาเป็นเพศ
ใดเพศหน่ึง เราอาจรู้สึกว่าเราต้องปฏิิบัติตัวแบบหน่ึง เหมือนเราต้องอยูใ่นกล่องหรือกรอบนี� แต่ข้อดีของการเป็นมนุษย์คือเราออก
จากกล่องได้ถ้าต้องการ และส่วนใหญ่เราก็มักจะออกจากกล่องเหล่านี�

อธิบายว่าบรรทัดฐานหรือ “กล่อง” แบบนี� มีสำาหรับแง่มุมต่างๆ ของชีวิตอีกมาก ไม่ใช่แค่สำาหรับเพศอย่างเดียว

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน เขียนคำาตอบของผู้เรียนในกระดานหรือฟัลิปชาร์ต

• คิดว่าสังคมของเราสร้างกรอบให้ผู้อื่นเนื่องด้วยภัูมิหลังของกลุ่มนั้นๆ อีกอย่างไรบ้าง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้นทางสังคม
หรือสถานท่ีให้กำาเนิด

• เพราะอะไรจึงคิดเช่นนี้ พวกเราเคยเห็นหรือประสบอะไรมา จึงทำาให้เราคิดเช่นนี้

เคล็ดลับ: ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดถ่งวิธีีต่างๆ ท่ีี่บรรทัี่ดฐานที่างสังคมสร้างข้อจัำากัดให้กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับคำาตอบ และอธิบายว่าบรรทัดฐานทางสังคมนั�นมีอยู่หลายรูปแบบ นอกจากเพศแล้ว ยังบรรทัดฐานท่ีตั�งอยู่
บนสถานท่ีให้กำาเนิด เชื�อชาติและชาติพันธ์ุ อายุ ชนชั�นทางสังคม เอกลักษณ์์ส่วนบุคคล ฯลฯ

อธิบายให้ผู้เรียนว่า เรากำาลังจะรับฟัังโจทย์ 5 ข้อ เม่ือได้ยินแต่ละข้อ ผู้เรียนจะตัดสินใจโจทย์นี� “จริง” หรือ “เท็จ” โดยการชูนิ�ว
โป้งขึ�นหากคิดว่าจริง และชูนิ�วโป้งลงหากคิดว่าเท็จ

เคล็ดลับ: หากมีเวลา คุณ์สามารถเปล่ียนกิจกรรมนี�เป็นเกมได้ ตัวอย่างเช่น

- เขียนคำาว่า “จริง” และ “เท็จ” ในแต่ละมุมของกระดาน/ฟัลิปชาร์ต หลังจากท่ีคุณ์อ่านโจทย์แต่ละข้อ ให้เวลาผู้เรียนเดินไปยัง
คำาตอบท่ีตนเลือก 10 วินาที

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม หลังจากท่ีคุณ์อ่านโจทย์แต่ละข้อ ให้เวลาผู้เรียนแลกเปล่ียนความเห็นและเลือกคำาตอบ 20 วินาที กลุ่มท่ีเลือก
คำาตอบท่ีถูกต้องจะได้ 1 คะแนน หากอธิบายได้ว่าทำาไมจึงเลือกคำาตอบนั�นๆ ก็จะได้อีก 1 คะแนน

อ่านโจทย์แต่ละข้อ หลังผู้เรียนตอบ “จริง” หรือ “เท็จ” เสร็จแล้ว ให้คุณ์เฉลยคำาตอบท่ีถูกต้องพร้อมข้อมูลก่อนอ่านโจทย์ต่อไป

โจัที่ย์: จัริงหร่อเท็ี่จั...

1. มียุคหนึ่งที่สีชมพูเป็นสีของผู้ชายและสีฟ้าเป็นสีของผู้หญิง 

คำาตอบท่ีี่ถูกต้อง: จริง สมัยก่อนสีฟ้ัาเป็นสีแทนผู้หญิงเพราะผู้คนมองว่าสีฟ้ัาดูบอบบางและน่ารักกว่า ขณ์ะท่ีสีชมพูสะท้อนถึง   
“ความแข็งแรง” ได้ดีกว่า ต่อมาในทศวรรษท่ี 1940 ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจากฝ่ังตะวันตกตัดสินใจท่ีจะสลับคู่สีกับเพศ8

2. ในประเทศไทย หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ชายเสมอ

คำาตอบท่ีี่ถูกต้อง: เท็จ ในปี 2007 เกือบหน่ึงในสามของ “ผู้นำาครอบครัว” (หมายถึงคนในครอบครัวท่ีมักทำาหน้าท่ีตัดสินใจ) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้หญิง และตัวเลขก็เพ่ิมขึ�นเร่ือยๆ นับแต่นั�น9

3. ในประเทศไทยคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

คำาตอบที่ี่ถูกต้อง: เท็จ ในประเทศไทยการแต่งงานระหว่างชายกับชายหรือหญิงกับหญิงยังไม่ถูกกฎหมายซ่ึ้ำงหมายความว่ากลุ่ม
คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนท่ัวไป10 อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ
นิวซี้ำแลนด์ และสเปน การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ในทวีปเอเชีย มีประเทศไต้หวันท่ี
กำาลังดำาเนินการให้กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธินี�เช่นกัน11

เคล็ดลับ: อธิบายให้ผู้เรียนฟัังเพ่ิมเติมว่า การแบ่งแยกหรือกีดกันทางสังคมทำาให้กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศทำางานบาง
ประเภทไม่ได้ และบางบริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างคนกลุ่มนี�แม้ว่าพวกเขาจะทำางานได้เหมือนชายหญิงท่ัวไปก็ตาม12 ถามผู้เรียนว่า
พวกเขาคิดว่าการท่ีกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ เป็นเร่ืองถูกต้องหรือไม่

4. คนทั่วโลกนิยมผิวขาวมากกว่าผิวสีนำ้าผึ้ง

คำาตอบท่ีี่ถูกต้อง: เท็จ มาตรฐานความงามในแต่ละประเทศท่ัวโลกแตกต่างกัน เช่น ถ้าเราดูคนท่ีคนถือว่า “สวย” จากท่ัวโลก จะ
พบว่าไม่ว่าจะมีผิวสีอะไรก็ “สวย” ได้13 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

จริง เท็จ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

ความคาดหวัง

ความฝัน
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

เคล็ดลับ: อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าบางครั�งคนเราก็ทำาลายสุขภาพตัวเองเพียงเพราะอยากสวยขึ�น เช่น การใช้เทคนิคปรับสีผิวให้ขาว
หรือแทน และยาลดนำ�าหนักท่ีไม่ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา ซ่ึ้ำงอาจมีผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตราย 
ถามผู้เรียนว่าการพยายามทำาตัวให้ “สวย” ขึ�นจะคุ้มค่าไหมเม่ือแลกกับสุขภาพท่ีแย่ลง14 

5. ภัาษาที่ใช้ในประเทศไทยมีแค่ 4 ภัาษาคือ ภัาษาไทยมาตรฐาน ภัาษาเหนือ ภัาษาใต้ และภัาษาอีสาน หากเป็นคนไทย เราจะ
พูดแค่ภัาษาเหล่าน้ีเท่าน้ัน

คำาตอบท่ีี่ถูกต้อง: เท็จ ในประเทศไทยมีภาษาทั�งหมด 74 ภาษา เช่น ภาษาเขมร มาเลย์ กะเหร่ียง ม้ง ลาหู่ ฯลฯ ประเทศไทยมี
วัฒนธรรมหลากหลาย และส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็น “วัฒนธรรมไทย” ก็หล่อหลอมและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเทศเพ่ือน
บ้านเราและประเทศอ่ืนๆ น่ีเอง15 

ตรวจัสอบความรู้ส่ก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรหลังรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี� ข้อไหนน่าประหลาดใจมากท่ีสุด และพวกเขามีความคิด
เห็นว่าอย่างไร

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน

• คิดว่าการที่บางครั้งคนบางกลุ่มถูกจำากัดอยู่ใน “กล่อง” บรรทัดฐานของตนเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหม

• คิดว่าบรรทัดฐานเหล่านี้สามารถสร้างข้อจำากัดให้วิธีที่คนๆ หนึ่งจะฝันหรือไม่ เพราะอะไร

• คิดว่าคนเราควรใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานเหล่านี้หรือค่านิยมที่สังคมกำาหนดให้หรือไม่ เพราะอะไร

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

ความคาดหวัง

ความฝัน

8  www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-did-girls-start-wearing-pink-1370097/
9 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-just-

one-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
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจต้องการท่ีจะเล่าประสบการณ์์ส่วนตัวท่ีได้พบสถานการณ์์ท่ีพวกเขาถูกจำากัดด้วยบรรทัดฐานต่างๆ รับฟััง
ความเห็นจาก 2-3 คนด้วยใจ และสร้างความเช่ือม่ันว่าการถูกจำากัดด้วยบรรทัดฐานนั�นไม่ได้ถูกตั�งอยู่บนความเป็นจริง คุณ์
สามารถยกตัวอย่างต้นแบบในชุมชนเพ่ือเน้นยำ�าว่า ส่ิงท่ี “เป็นเร่ืองปกติ” ในสังคมรอบชุมชน ไม่จำาเป็นต้องสร้างข้อจำากัดให้
อนาคตของเยาวชนทุกเพศ

• อธิบายว่าข้อเท็จจริงเหล่านี�จะแสดงให้เราเห็นว่าในหลายครั�งสิ่งที่เราเช่ื่อว่าเป็นจริงตามที่เราได้ฟัังมา อาจต่างจากความเป็น
จริงโดยแท้จริง เน่ืองจากบางสังคมตี “กรอบ” ให้ผู้คน ซ่ึ้ำงเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของผู้คน บรรทัดฐานทางสังคมมาจากความแตกต่างทางเพศ หรือสัญชาติ ชาติพันธ์ุ สถานะทางเศรษฐสังคม หรือแม้แต่
รูปลักษณ์์ภายนอกของบุคคล บรรทัดฐานทางสังคมสามารถส่งผลกระทบต่อแนวทางท่ีคนอ่ืนๆ จะรับรู้เก่ียวกับแต่ละบุคคล 
หรือยิ่งกว่านั�นคือวิธีท่ีเราเข้าใจถึงตัวเองและส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้

• อธิบายว่าบรรทัดฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น มีการเรียนรู้ถึงแนวทางที่คาดหวังให้แต่ละเพศปฏิิบัติ ”กรอบ” 
ของบรรทัดฐานเหล่านี�คือส่ิงท่ีเราใช้ในชุมชนต่างๆ เพ่ือบอกเด็กชายหญิงว่าพวกเขา “ควร” ปฏิิบัติตัวอย่างไร แต่เราเคยสงสัย
หรือไม่ว่าทำาไมเด็กหญิงและเด็กชายจึงได้รับการปฏิิบัติท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ท่ี ผู้คนสร้าง “กรอบ” ขึ�นมา เราจึงสามารถ
แก้ไขกรอบเหล่านี�ให้แตกต่างหากกรอบเหล่านี�ทำาร้ายหรือจำากัดคนบางกลุ่ม บรรทัดฐานเก่ียวกับเพศสามารถเปล่ียนแปลงได้

• ยำ�ากับผู้เรียนว่าพวกเราจำาเป็นต้องระลึกอยู่เสมอว่าแม้บรรทัดฐานทางสังคมจะบอกไว้อย่างหนึ่ง แต่ผู้คนทุกเพศยังคงมี
ศักยภาพเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีใครปล่อยให้บรรทัดฐานทางสังคมจำากัดศักยภาพและความฝันของตน เด็กทุกคนทุกเพศเกิดมา
พร้อมสิทธิเท่าเทียมกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

ความคาดหวัง

ความฝัน
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กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

5 นาทีี่

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – ธัีญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

เล่าเรื่องราวของ กอล์ฟั ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ นักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง และนักการเมือง หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำา

สัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



กอล์ฟ ธีัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ค่อนักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง นักการเม่อง และสมาชิกสภาผู้

แที่นราษฎรที่ี่เป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกของประเที่ศไที่ย

ตั�งแต่ปีพ.ศ. 2541 ธัญญ์วารินสนับสนุน LGBTQ+ (กลุ่มคนที่มีความหลายหลายทางเพศ) ความเท่า

เทียมทางเพศ และสิทธิในความหลากหลายผ่านทางภาพยนตร์ของเธอ ธัญญ์วารินเชื่อว่าหากต้องการ

แก้ปัญหาเหล่านี� ชุมชน LGBTQ+ ต้องมีผู้แทนในสภา และในที่สุดเธอจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในที่สุด16 

เธอมุ่งหวังให้เกิดสิทธิความเสมอภาคในการแต่งงาน และต้องการเป็นบุคคลต้นแบบของความสำาเร็จ

ให้กับเยาวชน LGBTQ+ เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าคนกลุ่มนี�ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ตัวตลก” ตามที่

ปรากฏิให้เห็นผ่านสื่อ17 

“การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคน แต่กฎหมายกลับระบุว่าเป็นเรื่องระหว่าง

เพศที่ต่างกัน หรือนี่หมายถึงว่าเราให้ความสำาคัญกับอวัยวะเพศมากกว่าความ

เป็นมนุษย์ สังคมไทยไม่เคยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 

และดิฉันไม่ต้องการให้คนรุ่นต่อไปต้องประสบปัญหาเหมือนที่ดิฉันเคยประสบ” 

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

ธีัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ธีัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ ์ 

16 thematter.co/thinkers/first-thai-lgbtq-representatives/73636
17 thestandard.co/house-meeting-gender-equality/
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



3
เร่่อง
วาดลีย์จัากเฮติ

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 3 

รู้จุดแข็งของตนเอง
n เพ่่อสำารวจัความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวิตที่ั�งในระยะเวลาอันใกล้และในอนาคต 

โดยการระบุจัุดแข็งภายในตนเอง

n สร้างแรงบันดาลใจัให้มุ่งมั่นในสายอาชีพหร่อตอบสนองความที่ะเยอที่ะยานของผู้เรียน

ได้อย่างไม่กลัวเกรง ถ่งแม้ว่าจัะมีอุปสรรคและความล้มเหลวใดๆ รออยู่ก็ตาม
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 3: บที่เรียนท่ีี่ 6

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการรับรู้และการปรับใช้จุดแข็งภายในเพื่อเอาชนะความล้มเหลว

และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ�นตลอดการเดินทางไปสู่ความฝันของตน

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 30 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุดแข็งช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้อย่างไร

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 10 นาทีี่

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณ์ค่าของความผิดพลาด และ/หรือความล้มเหลว ว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ์

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 63

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน

35 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทำาความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุด

แข็งช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของเราได้อย่างไร

ขั�นตอนท่ีี่ 1 สรุปจัากบที่เรียนก่อนหน้า - 3 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาการอภิปรายเร่ืองเพศและบรรทัดฐานทางสังคมอ่ืนๆ 
ได้ และเข้าใจว่าแม้บรรทัดฐานเหล่านี�อาจจำากัดความฝัน แต่พวกเขาไม่จำาเป็นต้องจำากัดตัวเอง

อธิบายว่าวันนี�เราจะพิจารณ์าส่ิงท่ีเราทุกคนมีซ่ึ้ำงสามารถช่วยให้เรายืนหยัดและต่อสู้เพ่ือความฝันของเราได้แม้จะมีอุปสรรค
บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม ได้แก่จุดแข็งภายในตัวเรา เราจะมาดูกันว่าจุดแข็งสามารถช่วยให้คนเราเอาชนะอุปสรรคเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

ขั�นตอนท่ีี่ 2 แนะนำาและดูวิดีโอ - 17 นาทีี่

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เราคิดว่าเราอาจพบอุปสรรคใดก่อนจะทำาความฝันสำาเร็จ 

• เราสามารถควบคุมอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือมีทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้

• รู้ไหมว่า “ภััยธรรมชาติ” คืออะไร ยกตัวอย่างได้หรือไม่

เคล็ดลับ: คุณ์อาจยกตัวอย่างเพ่ือเตือนใจผู้เรียนว่าโรคระบาด เช่น โควิด-19 จัดเป็นอุปสรรคท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวก
เขาได้เช่นกัน

- ผู้เรียนบางคนอาจหยิบยกประสบการณ์์ส่วนตัวท่ีเคยประสบสถานการณ์์ภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวหรือนำ�าท่วม รับฟัังและ
พยายามจัดสรรเวลาเพ่ือไม่ให้การบอกเล่าประสบการณ์์ใช้เวลานานเกินไป รับรู้ความยากลำาบากท่ีผู้เรียนกล่าวถึง และขอบคุณ์ท่ี
เล่าสู่กันฟััง อาจลองสำารวจว่ามีทรัพยากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนของคุณ์ท่ีจะสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเคยประสบ
เหตุกระทบกระเทือนจิตใจและช่วยพวกเขาประมวลถึงส่ิงท่ีเกิดขึ�นได้หรือไม่ เช่น เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีช่วยกันตอบและอธิบายว่าอุปสรรคอาจมาจากภายใน จากในตัวเราเอง และจากภายนอก จากส่ิงแวดล้อมรอบ
ตัวเราก็ได้ ส่ิงแวดล้อมภายนอกมักอยูน่อกเหนือความควบคุมของเราและอาจดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะได้ แต่ไม่เสมอไป

แนะนำาวาดลีย์ บอกผู้เรียนว่าพวกเขากำาลังจะได้ดูเร่ืองราวของวาดลีย์จากประเทศเฮติ 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามว่าผู้เรียนรู้อะไรเก่ียวกับประเทศเฮติบ้าง และให้พวกเขาลองชี�ตำาแหน่งของประเทศนี�บนแผนท่ีโลก หากไม่มีแผนท่ีโลก ให้
อธิบายว่าประเทศเฮติตั�งอยู่บนเกาะเดียวกับสาธารณ์รัฐโดมินิกันในทะเลแคริบเบียน ใกล้ทวีปอเมริกาใต้ และการเดินทางจาก
ประเทศไทยไปเฮติใช้เวลาราว 21 ช่ัวโมง

บอกข้อมูลต่อไปนี�

• วาดลีย์อาศัยอยู่ในประเทศเฮติ

• เธอชอบเรียนหนังสือ

• แต่หลังเกิดแผ่นดินไหว ครอบครัวของวาดลีย์ก็ไม่มีเงินพอจะส่งเธอเรียนหนังสือต่อ

บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจนจบ 

ดูวิดีโอ วาดลีย์จากประเทศเฮติ (12 นาที)

ประเด็นหลัก: ความมุ่งม่ัน อุปสรรคท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมของเรา ความเข้มแข็งเพ่ือก้าวข้ามความล้มเหลว ความกล้าท่ีจะสู้
เพ่ือการศึกษา

ขั�นตอนท่ีี่ 3 พูดคุยแลกเปล่ียนหลังดูวิดีโอ - 15 นาทีี่

ขอบคุณ์ทุกคนท่ีชมวิดีโอด้วยความตั�งใจ 

ตรวจัสอบความรู้ส่ก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิบายสั�นๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ

ขอให้ผู้เรียนจับคู่กัน แล้วถามคำาถามต่อไปนี� ให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคู่ของตน ให้เวลาผู้เรียนคำาถามละ 2 นาที รับ
ฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบในแต่ละคำาถาม ก่อนไปท่ีคำาถามถัดไป นำาแนวทางให้ผู้เรียนตอบตาม “คำาตอบท่ีอาจได้รับ” โดยถาม
คำาถามเพ่ิม หากจำาเป็น

• วาดลีย์อยากทำาอะไร วาดลีย์อยากทำาอะไร เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้หรือไม่ วาดลีย์ควบคุมอุปสรรคนั้นได้หรือไม่

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: วาดลีย์รักการเรียนรู้ แต่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้หลังแผ่นดินไหว ซ่ึ้ำงเป็นส่ิงท่ีไม่ได้คาดหมาย ครอบครัวของ
วาดลีย์ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน อุปสรรคเหล่านี�อยู่เหนือการควบคุมของวาดลีย์

• วาดลีย์ทำาอย่างไรเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค  

กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมคำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: 

- วาดลีย์คุยกับแม่และบอกความปรารถนาว่าอยากไปโรงเรียนต่อ 

- วาดลีย์กล้าไปโรงเรียนใหม่และเข้าเรียน 

- วาดลีย์ลุกขึ�นบอกครูและทุกคนว่าตนอยากไปโรงเรียน  เธอแสดงความรักต่อการเรียนรู้ของเธอแม้ครูจะบอกให้เธอกลับบ้าน

- วาดลีย์รู้ว่าเธอมีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษา เหมือนกับเด็กคนอ่ืนๆ ทุกคนท่ีกำาลังเข้าเรียน

•  คิดออกไหมว่าวาดลีย์มีคุณสมบัติเชิงบวกและจุดแข็งอะไรที่ช่วยเธอทำาทุกอย่างเช่นนั้นเพื่อเดินหน้าไปให้ถึงสิ่งที่อยากทำา 

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: เช่น วาดลีย์กล้าหาญ แน่วแน่ และไม่ย่อท้อ วาดลีย์จดจ่อท่ีเป้าหมายในการได้รับการศึกษา เธอไม่ยอมแพ้
เม่ือพบอุปสรรค พร้อมจะยืนหยัดและต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองท่ีจะได้รับการศึกษา เพราะฉะนั�น จุดแข็งของวาดลีย์คือความขยัน
หม่ันเพียร กล้าพูดตรงๆ และไม่หมดกำาลังใจง่ายๆ

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี� ให้อธิบายว่าจุดแข็งคืองานและการกระทำาท่ีเราทำาได้ดี จุดแข็งอาจเก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ พรสวรรค์ คนเราใช้จุดแข็งเพ่ือทำางานให้เสร็จสมบูรณ์์ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และทำาให้บรรลุเป้าหมาย คุณ์อาจยก
ตัวอย่างจุดแข็ง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดริเร่ิม ความมีวินัย ใจดี เห็นอกเห็นใจ มีความเคารพ น่าเช่ือถือ ทุ่มเท เป็นผู้ฟัังท่ีดี
 หรือตั�งใจทำางาน 

- เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน คุณ์อาจใช้คำาว่า “ข้อดี” หรือ “จุดเด่น” แทนคำาว่า “จุดแข็ง” ได้

อธิบายว่าเช่นเดียวกันกับวาดลีย์ ทุกคนจะต้องพบอุปสรรคระหว่างเส้นทางสู่ความฝัน บางครั�งอุปสรรคเหล่านี�จะอยู่เหนือความ
ควบคุมของเรา แต่เช่นเดียวกับวาดลีย์ พวกเราก็มีคุณ์สมบัติเชิงบวกและจุดแข็งในตัวเองท่ีเราควบคุมได้ ซ่ึ้ำงจะช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคและทำาความฝันให้สำาเร็จ

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจอยากรู้เร่ืองชีวิตของวาดลีย์หลังจากถ่ายวิดีโอนี� ตัวอย่างเช่น วาดลีย์หาทางเรียนต่อได้หรือไม่ เธอได้ทำาตาม
ความฝันหรือไม่ เธอกำาลังทำาอะไรอยู ่คุณ์เล่าได้ว่าครูของวาดลีย์ยอมให้เธออยู่ในโรงเรียนต่อไป แล้วเธอก็ตั�งใจมากยิ่งกว่าเดิมเพ่ือ
เข้าโรงเรียนท่ีดียิ่งกว่า และเธอฝันอยากเป็นหมอเพ่ือช่วยเหลือผู้คนเพราะเฮติขาดแคลนหมอและเธออยากดูแลผู้อ่ืน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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S4 S5
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
เกิดอะไรขึ�นเม่ือเราทำาพลาด

8 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณ์ค่าของความผิด

พลาด และ/หรือความล้มเหลวว่าเป็น

โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่าต่อไปนี�เราจะมาดูว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง

ในหน้ากระดาษขนาด A5 (แบ่งคร่ึงกระดาษ A4) ขอให้ผู้เรียนเขียนเก่ียวกับความล้มเหลวท่ีพวกเขาเคยประสบหรือความผิด
พลาดท่ีพวกเขาทำาในเดือนนี� และพวกเขารู้สึกอย่างไรกับความผิดพลาดนั�น 

ให้เวลาเขียน 2 นาที

บอกผู้เรียนว่าเราจะมาเล่นเกมกันเล็กน้อย ขอให้ผู้เรียนพยายามตั�งกระดาษบนสันกระดาษให้ได้ในขณ์ะท่ีผู้เรียนเป่าไปท่ี
กระดาษนั�น ในแต่ละครั�งท่ีผู้เรียนทำาพลาด (ทำากระดาษล้ม) ผู้เรียนจะสามารถพับกระดาษหน่ึงครั�ง ทำาซ้ำำ�าจนกว่าจะประสบความ
สำาเร็จ

เคล็ดลับ: ผู้เรียนส่วนใหญ่จะทำาสำาเร็จได้หลังจากพับกระดาษ 2-4 ครั�ง

ถามคำาถามกับผู้เรียน 2-3 คนด้วยคำาถามดังต่อไปนี�

• ผู้เรียนต้องพยายามกี่ครั้งถึงจะสามารถวางกระดาษได้สำาเร็จ

• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ล้มเหลวในแต่ละครั้ง เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับสถานการณ์ที่เคยพบมาตามที่ผู้เรียนเขียนลงไป
ในกระดาษหรือไม่ เพราะอะไร

• ผู้เรียนคิดว่าเกมนี้พยายามสอนอะไรกับเรา

• ผู้เรียนคิดว่ารอยพับกระดาษแต่ละอันสื่อความหมายว่าอะไร ผู้เรียนคิดว่าการเป่ากระดาษเป็นตัวแทนของอะไร

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: ต้องใช้ความพยายาม 2-3 ครั�งถึงจะประสบความสำาเร็จ แต่ละครั�งท่ีเราล้มเหลว เรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเรา
ต้องการท่ีจะเอาชนะ และ/หรือเรารู้สึกโอเคเพราะว่ามันเป็นเกมแก้ปัญหาท่ีสนุกดี เกมนี�พยายามจะสอนให้เราพยายามซ้ำำ�าแล้วซ้ำำ�า
อีก และให้ลุกขึ�นมาให้ได้ถ้าเราล้มลง การพับกระดาษเป็นตัวแทนของความพยายามแต่ละครั�ง และการเป่ากระดาษเป็นตัวแทน
ของความล้มเหลวหรืออุปสรรค

แรงบันดาลใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
เกิดอะไรขึ�นเม่ือเราทำาพลาด
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

อธิบายว่าการพับกระดาษนั�นเป็นตัวแทนของการทำางานในสมองท่ีเกิดขึ�นเม่ือเราล้มเหลวหรือเม่ือเกิดความผิดพลาดขึ�น เม่ือไหร่
ท่ีเราทำาพลาดหรือล้มเหลว ถึงเราจะรู้สึกไม่ดี แต่สมองของเราจะได้เรียนรู้อย่างมากจากประสบการณ์์นั�น 

อธิบายว่าในบางครั�ง ความล้มเหลวอาจเกิดมาจากสถานการณ์์แวดล้อมท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในกรณี์เหล่านั�น อย่า
โทษตัวเองหรือรู้สึกว่าเราเป็นสาเหตุของความล้มเหลวนั�น แต่เราอาจจะต้องการการสนับสนุนเพ่ือช่วยเปล่ียนแปลงสถานการณ์์
ซ่ึ้ำงอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าทักษะหรือความรู้ท่ีเรามี ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมท่ีต่อต้านการส่งเด็กผู้หญิงเข้าโรงเรียน เด็กผู้หญิงท่ีรักใน
การเรียนรู้และชอบไปโรงเรียนจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของเธอหรือจากครอบครัวเพ่ือให้เธอมีความม่ันใจว่าเธอ
สามารถไปโรงเรียนได้ ถึงแม้ว่าสังคมส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคก็ตาม 

บอกผู้เรียนว่าในบทเรียนต่อไป เราจะแลกเปล่ียนกันเร่ืองเครือข่ายความช่วยเหลือนี�ให้ละเอียดยิ่งขึ�น

หมายเหตุ: ต้องมีการอธิบายดังกล่าวเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เด็กๆ โทษตัวเองเม่ือเกิดความผิดพลาด หรือรู้สึกว่าพวกเขาเป็น
สาเหตุของความล้มเหลวเหล่านั�น

อธิบายว่าถึงแม้เราจะพบกับอุปสรรคมากมายกว่าเดิม เช่นการท่ีเราเป่าลมจนกระดาษล้มลงไป เรายังสามารถเรียนรู้ได้ใหม่ ลุกขึ�น
มาใหม่อีกครั�ง จนกว่าเราจะพบว่าไม่มีอุปสรรคใดจะทำาให้เราล้มลงได้อีกต่อไป และเม่ือนั�นเราจะประสบความสำาเร็จดังเช่นวาดลีย์ 
เพราะฉะนั�น ในครั�งต่อไปท่ีเราล้มเหลวหรือทำาผิดพลาด ให้จำาไว้ว่า น่ันเป็นเพียงแค่เกมแก้ปัญหาท่ีต้องหาทางแก้ เพ่ือช่วยให้เรา
เรียนรู้และเติบโต

บอกผู้เรียนว่าให้เก็บกระดาษแผ่นนี�ไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจจากบทเรียนนี� หากเป็นไปได้ พวกเขาอาจแปะกระดาษแผ่นนี�ไว้บน
ฝาผนังห้องของตัวเอง ในสมุดบันทึก “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” หรือท่ีท่ีเห็นได้ชัดในบ้าน
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

2 นาทีี่

ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – ศิริวัฒน์ วรเวที่วุฒิคุณ

เล่าเร่ืองราวของ ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ์ อดีตเศรษฐีพันล้านเจ้าของคอนโดผู้ล้มละลาย หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์        
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ในปีพ.ศ. 2540 ประเที่ศไที่ยประสบวิกฤตเศรษฐกิจัตกตำ่าท่ีี่เรียกว่าวิกฤติต้มยำากุ้ง ซ่่ีงส่งผลกระที่บ

ต่อศิริวัฒน์ วรเวที่วุฒิคุณ อย่างใหญ่หลวง จัากเศรษฐีพันล้านเจ้ัาของคอนโดมิเนียมกลายเป็น

บุคคลล้มละลายพร้อมกับคดีความมากมายและหนี�สินนับล้านบาที่

แต่ศิริวัฒน์ไม่ยอมแพ้ เขาเร่ิมต้นขายแซ้ำนด์วิชข้างถนนเพ่ือหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและพนักงานของ

เขา18 ช่วงนั�นเขาโดนขับไล่ให้ออกจากถนนท่ีเขาไปขายหลายครั�ง วันหน่ึง เม่ือเขาไปขายท่ีตลาดแห่ง

หน่ึง มีคนตะโกนขึ�นมาว่า “มาๆ ดูเศรษฐีเดินขายแซ้ำนด์วิช” น่ันทำาให้เขารู้สึกน้อยเนื�อตำ่าใจ

ถึงแม้ว่าศิริวัฒน์จะรู้สึกท้อ เขายังไม่ยอมหยุดเดิน เขาทำางานอย่างหนักทุกวัน และตั�งใจว่าเขาจะใช้

วัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซ้ำำ�า 

ท้ายท่ีสุด เขาสามารถชดใช้หนี�ท่ีมีได้ทั�งหมด จนสามารถก่อตั�งบริษัทใหม่เพ่ือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม

เพ่ือสุขภาพ ความเข้มแข็งและความมุ่งม่ันของศิริวัฒน์ช่วยให้เขากลับมายืนหยัดได้อีกครั�ง19

“ถ้าวันนึงใครก็ตามต้องตกต่ำา คุณก็กลับข้ึนมาได้ ทำาวันน้ีให้ดีท่ีสุด อดีตน้ันเรา

แก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถเปล่ียนแปลงอนาคตของเราได้ ท้ังหมดอยู่ท่ีตัวเรา”
20

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

ศิริวัฒน์ วรเวที่วุฒิคุณศิริวัฒน์ วรเวที่วุฒิคุณ

18 tinyurl.com/yxg32x3o
19  www.posttoday.com/politic/report/477270
20  www.youtube.com/watch?v=FTMQ7BuUfog
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 3 บที่เรียนท่ีี่ 7

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุจุดแข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำาจุดแข็งนั�นมาใช้เพื่อมุ่งสู่

ความฝันและเป้าหมายของตน

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 25 นาทีี่

เพื่อสำารวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และทำางานร่วมกันเพื่อให้เห็น
คุณ์ค่าของจุดแข็งของแต่ละคน

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 15 นาทีี่

เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง ผ่านการตั�งเป้าหมายที่สามารถทำาได้จริง

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – OZEEOOS
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน

30 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อสำารวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และ

ทำางานร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณ์ค่าของจุดแข็ง

ของแต่ละคน

ขั�นตอนท่ีี่ 1 สรุปที่บที่วนบที่เรียนท่ีี่แล้วและเกร่ินนำากิจักรรม - 3 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาเร่ืองของวาดลีย์ การสำารวจว่าความเข้มแข็ง
ช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร และความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์์ท่ีช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และ
เติบโต

อธิบายว่าทีนี�เราจะนึกถึงจุดแข็งของตนเองบ้าง ถามผู้เรียนว่าจำาจุดแข็งของวาดลีย์ได้หรือไม่ แล้วอธิบายว่าวันนี�เราจะมานึกถึงจุด
แข็งของตัวเราเอง 

ขั�นตอนท่ีี่ 2 รู้จัักจุัดแข็งของตนและการแบ่งปันความเข้มแข็ง - 25 นาทีี่

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เธอคิดว่าการคิดถึงจุดแข็งของตัวเราเองมีความสำาคัญเพราะอะไร

ขอให้ผู้เรียนคิดถึงเหตุการณ์์หรือส่ิงท่ีพวกเขาภาคภูมิใจ

ตัวอย่างเช่น การทำาคะแนนสอบได้ดี การซ่้ำอมจักรยาน เร่ืองราวท่ีพวกเขาเขียน การช่วยเหลือท่ีบ้าน การรีไซ้ำเคิล การยืนหยัดเพ่ือ
ส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือม่ัน หรือการพยายามซ้ำำ�าอีกครั�งหลังรู้สึกว่าล้มเหลวกับบางส่ิงบางอย่าง

เคล็ดลับ: คุณ์ใช้คำาว่า "ข้อดี” หรือ “จุดเด่น” แทนคำาว่า “จุดแข็ง” ได้หากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ�น

อธิบายว่าท่ีพวกเขาทำาส่ิงดีๆ ได้อาจเป็นเพราะจุดแข็งของพวกเขา จุดแข็งภายในตัวเราเหล่านี�จะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคใด
ก็ตามท่ีเราอาจต้องเผชิญขณ์ะทำาตามความฝันของเรา

ยำ�าเตือนพวกเขาว่าจุดแข็งคืองานและการกระทำาท่ีเราสามารถทำาได้ดี จุดแข็งอาจเก่ียวกับความรู้ ทักษะ พรสวรรค์ท่ีคนเราใช้
ทำางานให้เสร็จสมบูรณ์์ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และทำาให้บรรลุเป้าหมาย

แจกใบงานจุดแข็ง หรือขอให้ผู้เรียนเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่ แล้วอธิบายว่าคุณ์จะอ่านรายการคำาศัพท์ในใบงานให้ฟััง

ขอให้ผู้เรียนเลือกแล้วเขียนคุณ์สมบัติหรือคุณ์ลักษณ์ะอย่างน้อย 5 อย่างท่ีอธิบายพวกเขาได้ดีท่ีสุด ผู้เรียนจะเลือกจากรายการคำา
ศัพท์หรือเขียนขึ�นเองก็ได้ หากไม่ได้ใช้ใบงาน ตอนนี�คุณ์อ่านรายการคำาศัพท์เพ่ือยกตัวอย่างจุดแข็งให้ผู้เรียนฟัังได้เลย
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

เคล็ดลับ: บอกผู้เรียนว่าจุดแข็ง/คุณ์สมบัติต่างๆ ควรชัดเจนและเจาะจง

- ร่วมทำาใบงานและเขียนจุดแข็งของคุณ์บนกระดานเพ่ือมีส่วนร่วมกับชั�นเรียนและจูงใจผู้เรียน 

- ผู้เรียนอาจพบว่าการบอกจุดแข็งเป็นเร่ืองยาก จะง่ายกว่าถ้าให้นึกถึงสถานการณ์์ต่างๆ และความชอบและไม่ชอบ แต่การบอก
จุดแข็งต้องใช้กระบวนการคิดท่ีลึกซึ้ำ�งกว่านั�น ยำ�ากับผู้เรียนว่าน่ีเป็นใบงานส่วนตัวและไม่มีคำาตอบท่ีผิด ช่วยพวกเขาคิดโดยเขียน
ตัวอย่างระหว่างกิจกรรม เช่น

คิดถึงส่ิงท่ีเราชอบทำาและส่ิงท่ีเราทำาได้ดี เราทำาส่ิงนั�นหรือทำางานนั�นเก่งได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น

• ถ้าเราดูแลสัตว์เลี�ยงเก่ง จุดแข็งของเราอาจเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์ต่างๆ และสำานึกแห่งความรับผิดชอบ 

• หากเราเรียนได้ดี จุดแข็งของเราอาจเป็นการฟัังและการมีสมาธิที่ดี

• ถ้าเรารักการใช้เวลากับเพื่อนๆ และมีชุมชนรอบข้างที่เข้มแข็ง จุดแข็งของเราอาจเป็นการเป็นนักสื่อสารที่ดีและเป็นมิตร

 

ให้เวลาผู้เรียนเลือกและเขียนจุดแข็งของตน 5 นาที เดินรอบห้องและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอาจพบว่ากิจกรรมนี�ยากสำาหรับเขา 

เคล็ดลับ: ในบางกรณี์ ผู้เรียนอาจเขียนจุดแข็ง “เชิงลบ” เช่น ฉันขโมยเก่ง เพราะฉันว่ิงเร็วและเก็บความลับเก่ง ในกรณี์ดังกล่าว 
โปรดขอให้ผู้เรียนเน้นจุดแข็งในทางท่ีดีและสร้างความสุขความสบายใจแก่ตนเองและคนรอบข้าง แทนท่ีจะเช่ือมโยงการว่ิงเร็วกับ
การขโมย ให้ช่วยผู้เรียนระบุคุณ์สมบัติเชิงบวกท่ีทำาให้พวกเขาว่ิงเร็ว ความเร็วอาจแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งม่ันหรือขยันฝึกฝน 

ขอให้ผู้เรียนจับคู่กัน ให้พวกเขาบอกเล่าจุดแข็งของตนเอง และให้ฟัังในขณ์ะท่ีเพ่ือนบอกเล่าจุดแข็งของเพ่ือนด้วย ผู้เล่าอาจ
อธิบายหรือยกตัวอย่างว่าพวกเขามองเห็นจุดแข็งเหล่านี�ในตัวเองได้อย่างไร หากพวกเขาอยากทำาเช่นนั�น ผู้ฟัังสามารถเสนอจุด
แข็งเพ่ิมเติม ตามท่ีเห็นในตัวคนๆ นั�น เพราะบางครั�งเพ่ือนอาจมองเห็นจุดแข็งในตัวเราท่ีเราเองยังนึกไม่ถึง 

ให้เวลาผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนกัน 5 นาที

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลาเหลือ (5 นาที) คุณ์อาจให้ผู้เรียนจับคู่เพ่ือพูดคุยเร่ืองจุดแข็งอีกครั�งกับเพ่ือนคนอ่ืน ด้วยวิธีนี� ผู้เรียนจะสามารถมอง
เห็นจุดแข็งของตนท่ีสะท้อนจากมุมมองของเพ่ือนหลายๆ มุม หรือหากผู้เรียนอยากพูดคุยถึงจุดอ่อนของตนก็ทำาแบบนี�ได้เช่นกัน
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

ขออาสาสมัคร 2-3 คู่ให้ออกมาบอกจุดแข็งของคู่ของตนกับเพ่ือนๆ ผู้เรียนแต่ละคนควรอ่านจุดแข็งของเพ่ือนเสียงดังๆ

ช่ืนชมผู้เรียนท่ีรู้และบอกจุดแข็งของตนเองและเพ่ือนได้ พูดถึงจุดแข็งบางส่วนท่ีผู้เรียนได้พูดออกมาแล้ว และกล่าวว่าคุณ์ต่ืนเต้น
และภูมิใจท่ีในชั�นเรียนนี�มีคนท่ีเข้มแข็งมากมาย

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คน

• คิดว่าทำาไมการนึกถึงจุดแข็งของเราจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคความท้าทายต่างๆ ในขณ์ะที่เรากำาลังพยายามพิชิตฝันของ
เราได้อย่างไร

พูดคุยว่าเม่ือเรารู้จักจุดแข็งของเรา เราจะรับมือกับสถานการณ์์ท่ียากลำาบากได้ดีขึ�นเม่ือเราม่ันใจในความสามารถของตัวเองมาก
ขึ�น แม้ส่ิงนี�อาจต้องใช้เวลา แต่พวกเราก็ยังม่ันคงและมองโลกในแง่บวกได้ ตัวอย่างเช่น จุดแข็งข้อหน่ึงของวาดลีย์คือความไม่
ย่อท้อ เพราะเธอยังกลับไปโรงเรียนอยูเ่สมอ แม้ครูจะขอให้เธอออกจากโรงเรียนก็ตาม นอกจากนี�เธอยังขยันและมีวินัย จุดแข็ง
เหล่านี�ทำาให้เธอยังไปโรงเรียนต่อ พร้อมกับช่วยแม่ทำางานจิปาถะอ่ืนๆ เม่ือพวกเขาสูญเสียบ้านในเหตุแผ่นดินไหว  

ปิดท้ายโดยเน้นว่าการรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นขั�นตอนหน่ึงเท่านั�น เราเรียนรู้ สำารวจ และสร้างจุดแข็งใหม่ๆ ขึ�นมาเม่ือเราเติบโต
ขึ�น การนึกถึงและยำ�าเตือนตัวเองอยูเ่สมอถึงจุดแข็งท่ีเรามีจึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

เน้นความสำาคัญของการทำาความเข้าใจว่าขั�นตอนการรู้จักตนเองอาจจะยากลำาบาก และอาจมีอุปสรรคมากมายระหว่างการเดิน
ทางเพ่ือทำาฝันให้เป็นจริง อย่างไรก็ตาม กุญแจสำาคัญคือการจดจ่อกับความเข้มแข็งภายในตัว อย่าย่อท้อ และขอความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุนจากครอบครัวหรือเพ่ือน เม่ือจำาเป็น 
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน

15 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง         

ผ่านการตั�งเป้าหมายที่สามารถทำาได้จริง

อธิบายว่าตอนนี�เม่ือเรารู้จุดแข็งของเราแล้ว เราจะลองนึกถึงเป้าหมายท่ีต้องทำาให้ได้เพ่ือให้ความฝันท่ีเราได้เขียนในบทเรียนก่อนหน้า
นี� ให้เป็นจริง

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• พวกเราจำาความฝันของตัวเองท่ีเขียนไว้บนเคร่ืองบินกระดาษได้ไหม มีอะไรบ้าง

• จำาความแตกต่างระหว่างความฝันกับเป้าหมายได้ไหม ความแตกต่างน้ันคืออะไร

เคล็ดลับ: เน้นย้ำากับผู้เรียนว่าคือส่ิงท่ีเราต้องลงมือทำาเพ่ือใช้เป็นขั�นบันไดไปให้ถึงฝัน คุณ์อาจจะวาดเป็นรูปก้อนเมฆและบันไดจาก  
บทเรียนท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 ก็ได้

แจกใบงาน “เป้าหมาย” ให้ผู้เรียนแต่ละคนคนละหน่ึงแผ่น หรือขอให้พวกเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่ และชี�แจงขั�นตอนต่อไปนี� 

• ท่ีด้านบนหัวกระดาษ เขียนความฝันท่ีเราหวังจะตั�งใจทำา

• วาดบันไดไว้ใต้ความฝัน บันไดควรมีอย่างน้อย 3 ขั�น

• เขียนขั�นตอน/เป้าหมาย ท่ีเป็นรูปธรรมหน่ึงขั�นตอนลงบนบันไดแต่ละขั�น เป้าหมายเหล่านี�คือส่ิงท่ีเราจะตั�งใจทำาเพ่ือก้าวไปให้ถึง
ความฝันนั�น 

ถึงตรงนี� คุณ์อาจเล่าตัวอย่างความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองท่ีคุณ์ทำาในอดีต หรือเป้าหมายในปัจจุบันสำาหรับความฝันของคุณ์ใน
ตอนนี�ก็ได้

เน้นว่าความฝันนั�นเป็นส่ิงสำาคัญ ความเช่ือม่ันในตนเอง ไม่ย่อท้อ และมุ่งม่ัน เป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องมี เราต้องเตรียมพร้อมเผชิญ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างทางท่ีพยายามทำาให้บรรลุตามเป้าหมาย เน้นว่าการหาโอกาสเรียนรู้เป็นหน่ึงในเป้าหมายใหญ่ท่ีสุดท่ีเราจะ
ใช้เป็นขั�นบันไดเพ่ือไปให้ถึงฝันได้ โอกาสในการเรียนรู้นี�อาจมาจากการเรียนในโรงเรียน โครงการด้านวิชาชีพ คอร์สท่ีจัดโดยองค์กรใน
ท้องถ่ิน หรือเพียงแค่จากความสงสัยก็ได้

เตือนพวกเขาว่าย่ิงเป้าหมายเจาะจงเท่าไรย่ิงดี อธิบายว่าเป้าหมายท่ีเจาะจงควรมีการลงมือปฏิิบัติท่ีพวกเขาทำาได้ ประสบการณ์์ท่ีพวก
เขาควรมี หรือจำากัดเวลาท่ีจะทำาให้สำาเร็จ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เรียนรู้ว่าพวกเขาควร “ตั�งใจเรียน” ลองคิดว่าพวกเขาต้องตั�งใจเรียนวิชาใด
มากท่ีสุด ต้องได้เกรดเท่าไรเพ่ือศึกษาต่อ หรือต้องเข้าเรียนในสถาบันแบบใดในก้าวต่อไปของเส้นทางการศึกษา

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนเขียนเป้าหมายท่ีเจาะจง 3 อย่างออกมาได้ยาก
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ความตั�งใจั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมกิจักรรมท่ีี่ 2 
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน
(ต่อ)

- ขอให้พวกเขานึกถึงทักษะ ความรู้ หรือทรัพยากรท่ีพวกเขาจะต้องมีเพ่ือทำาความฝันให้เป็นจริง พวกเขาจะจัดการหรือได้รับส่ิงเหล่า
นี�ได้อย่างไร

- จับคู่ผู้เรียนหรือจัดกลุ่ม 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาช่วยกันนึกเป้าหมายท่ีเจาะจง อธิบายว่าบางครั�งผู้อ่ืนอาจช่วยทำาเป้าหมายของเรา
ให้เป็นรูปเป็นร่างได้ เพราะเราสามารถเรียนรู้จากแง่มุมท่ีแตกต่างท่ีพวกเขาอาจนำาพามาสู่ความฝันของเรา

ให้เวลาผู้เรียนเขียน 10 นาที ถ้าผู้เรียนทำากิจกรรมสำาหรับความฝันนี�เสร็จแล้ว และยังมีเวลาเหลือภายใน 10 นาที ผู้เรียนจะทำาแบบ
เดียวกันกับความฝันท่ีสองก็ได้ 

ขออาสาสมัคร 2-3 คนมาบอกเล่าความฝันและเป้าหมายท่ีพวกเขามีเพ่ือทำาความฝันเหล่านั�นให้เป็นจริง

เคล็ดลับ: เป็นไปได้ว่าผู้เรียนอาจเสียกำาลังใจระหว่างทำากิจกรรมนี� เม่ือนึกถึงอุปสรรคและปัญหาท่ีอาจเกิดขึ�นและขัดขวางไม่ให้พวก
เขาไปถึงเป้าหมายและความฝัน หากเป็นเช่นนั�น คุณ์อาจลองขอให้ผู้เรียนจินตนาการว่าพวกเขาอยู่ในสถานท่ีซ่ึ้ำงปราศจากอุปสรรค 
แล้วเป้าหมายจะเป็นอะไรจากนั�น อภิปรายให้ลึกซึ้ำ�งย่ิงขึ�นเก่ียวกับอุปสรรคและเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้จุดแข็งเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ี
ได้พูดคุยไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี� และในคำาถามต่อไปนี�

บอกให้ผู้เรียนนึกย้อนไปถึงจุดแข็งท่ีพวกเขาเขียนไว้ ถามคำาถามต่อไปนี�และรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• คิดว่าจุดแข็งของเราจะสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีได้หรือไม่ ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ว่าจุดแข็งจะช่วยเราอย่างไร

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: ผู้เรียนอาจพูดถึงความมุ่งม่ันของพวกเขา นิสัยมองโลกในแง่ดี หรือความอดทน และวิธีท่ีส่ิงเหล่านี�จะช่วยให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียน หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ขอให้ผู้เรียนดูเป้าหมายของตัวเองอีกครั�ง แล้ววงกลมหน่ึงข้อท่ีพวกเขาคิดว่าสามารถลงมือทำาได้ทันที อาจเป็นส่ิงท่ีพวกเขาลงมือทำาได้
ทันทีเม่ือออกจากห้องเรียน เม่ือกลับถึงบ้านคืนนี� หรือภายในสัปดาห์นี�

อธิบายว่าในบทเรียนหลังจากนี� เราจะสำารวจว่าจะจัดการกับเป้าหมายนี�มากขึ�นได้อย่างไร ทั�งด้วยตนเองและด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืน

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมตลอดทั�งบทเรียน

เก็บใบงานเป้าหมายของผู้เรียนไว้ใช้ในบทเรียนคราวหลัง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความตั�งใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – OZEEOOS

เล่าเร่ืองราวของ OZEEOOS แร็ปเปอร์อายุ 18 ผู้พิการทางสายตา หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บน
โปรเจคเตอร์ 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

ความตั�งใจั

2 นาทีี่

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



อู๊ด หร่อเรียกอีกช่่อหน่่งว่า OZEEOOS ค่อแร็ปเปอร์อายุ 18 ผู้พิการที่างสายตามาตั�งแต่กำาเนิด 

เขารักการแร็ปมาตั�งแต่อายุ 9 ปี และเริ่มต้นแต่งเพลงในหัวตัวเองตั�งแต่เมื่ออายุ 10 ปี

เมื่ออู๊ดร้องเพลงให้กับครูและเพื่อนๆ ฟััง พวกเขาบอกว่าอู๊ดบ้าที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีทั�งๆ ที่อู๊ด

พิการทางสายตา เขาอยากหักล้างคำาสบประมาทเหล่านั�น และอยากพิสูจน์คุณ์ค่าของตัวเอง 

อู๊ดเริ่มมุ่งไปสู่เป้าหมายของตนเองคือการเป็นที่รู้จัก และด้วยการทำางานหนักจนได้เป็นประธาน

นักเรียน 

อู๊ดเข้าร่วมแข่งขันรายการ The Rapper ซ้ำีซ้ำั่นแรก ซ้ำึ่งเป็นรายการโทรทัศน์สำาหรับนักร้องเพลงแร็ป

 ตอนนั�นเขาอายุ 16 ปี21 เขาบรรลุเป้าหมายของตัวเองด้วยการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถ

ก้าวเดินออกมาจากกรอบที่คนอื่นขีดไว้ให้เขาได้ 

“ทำาไมสังคมต้องจัด position ให้กับผม ต้องบอกว่าผมเป็นแบบน้ี คนตาบอดเป็น

อย่างง้ี ได้รับการสงสารแบบน้ี ผมเกิดมาเป็นตัวเองท่ีสุด การไม่คิดท่ีจะทำาหรือไม่

กล้าท่ีจะทำา ก็คือการแพ้ต้ังแต่ยังไม่ทำา”
22
 

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

OZEEOOSOZEEOOS

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

ช่่อ

________________________

จุัดแข็งค่อคุณสมบัติส่วนบุคคลและส่ิงท่ีี่ฉันมีความถนัด จุัดแข็งด้านล่างนี�จัะช่วยให้ฉันเอาชนะอุปสรรคทุี่กชนิด และช่วยให้ฉันบรรลุความฝันและเป้าหมายของตัวเอง

ความคิดสร้างสรรค์
การคิดนอกกรอบ
การคิดเชิงวิเคราะห์
ความช่างสังเกต
ความม่ันใจในตัวเอง
ความกล้าตัดสินใจ
การเห็นคุณ์ค่าในตัวเอง
การเห็นคุณ์ค่าในผู้อ่ืน
การเช่ือมโยง
การค้นคว้า
ความช่างสงสัย

การฟััง
ใจกว้าง
การวางแผน
การทำางานเป็นทีม
ความเอาใจใส่
อารมณ์์ขัน
ความจริงใจ
ความมุ่งม่ัน
ความขยัน
ความรับผิดชอบ
ชอบช่วยเหลือ

ไม่หมดกำาลังใจง่ายๆ
รู้จักอารมณ์์ของตัวเอง
ยืดหยุ่น
เป็นมิตร
เป็นนักปฏิิบัติ
ระมัดระวัง
ความเป็นผู้นำา
...และอ่ืนๆ อีกเยอะเลย!

จัากคุณสมบัติเหล่านี� อะไรค่อจุัดแข็งของเธีอ เล่อกคุณสมบัติ 5 ข้อจัากในรายการนี�ท่ีี่เป็นจุัดแข็ง หร่อจัะคิดจุัดแข็งข่�นมาเองก็ได้

1)   __________________________________________________________________

2)   __________________________________________________________________

3)   __________________________________________________________________

4)   __________________________________________________________________

5)   __________________________________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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เป้าหมายของฉัน

ช่่อ

________________________

My dream is:

Goal 3:

Goal 2:

Goal 1:

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความฝันของฉันคือ

เป้าหมาย 3:

เป้าหมาย 2:

เป้าหมาย 1:
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 3: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



4
เร่่อง
มาเรียมาจัากเซีียร์ราลีโอน

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 4 

เครือข่ายความช่วยเหลือของฉัน
n เพ่่อศ่กษาเพ่ิมเติมเร่่องวิธีีที่ำาเป้าหมายให้สำาเร็จั
n เรียนรู้ความสำาคัญของเคร่อข่ายความช่วยเหล่อ และกลยุที่ธ์ีการส่่อสารท่ีี่มีประสิที่ธิีภาพ
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 4: บที่เรียนท่ีี่ 8

วัตถุประสงค์ เพื่อทำาความเข้าใจความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและ

หาว่ามีใครบ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 10 นาทีี่

เพื่อให้เห็นคุณ์ค่าของการทำางานในเชิงบวกและร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่
ยิ่งใหญ่กว่า

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 20 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญของการให้และการรับความช่วยเหลือ

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – โรซ่ี้ำ ฟิัน อังอัง และพอลล่ี

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 10 นาทีี่

เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือของตนเอง และทำาความ
เข้าใจว่าเครือข่ายความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม 
“เฮ้ย...เจ๋ง!”

12 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เห็นคุณ์ค่าของการทำางานในเชิงบวก

และร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า 

บันทึกของผู้นำากิจกรรมกล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาได้ถึงเร่ืองท่ีเราคุยกันเก่ียวกับประโยชน์ของ
ความผิดพลาดและความล้มเหลว และการสำารวจหาจุดแข็งของตนเอง

แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน

อธิบายว่าในบทเรียนนี� เราจะเล่นเกมกันก่อน อธิบายกติกาดังต่อไปนี�

• ผู้นำากิจกรรมจะบอกโจทย์ให้ผู้เรียนแก้

• ผู้เรียนเริ่มกิจกรรมโดยพูดความคิดหรือคำาตอบสำาหรับโจทย์นั�นออกมาดังๆ

• จากนั�นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ โดยผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติม

• จากนั�นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ ผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติมเช่นกัน

• ยำ�าให้ผู้เรียนรู้ว่าไม่มีความคิดไหนแย่ และถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะทำาให้ความคิดแตกยอดไปได้อีก

ตัวอย่าง
 คำาถาม: “เดี�ยวจะถึงวันหยุดแล้ว ไปไหนกันดี”

 คนแรก: “ไปทะเลกันเถอะ”

 คนท่ีสอง: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เตรียมของสำาหรับสร้างปราสาททรายไปด้วยนะ”

 คนท่ีสาม: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เราสร้างอาณาจักรทรายเลยก็ได้”

 คนท่ีส่ี: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เราไปดูด้วยดีไหม ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ท่ีทะเล” ฯลฯ

เคล็ดลับ: ลองฝึกเล่นเกมสักรอบด้วยคำาถามตัวอย่าง เพ่ือตรววจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ ถ้าผู้เรียนตอบไม่ได้ คุณ์ช่วยตอบได้

เล่นเกม 1-2 รอบโดยคำาถามต่อไปนี� คำาถามละ 2 นาที อย่าลืมให้ผู้เรียนคิดคำาตอบไวๆ!

• ผู้เรียนจะมีงานเลี�ยงอาหารกลางวันพรุ่งนี� อยากให้งานเลี�ยงเป็นอย่างไร

• ผู้เรียนจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร

• ผู้เรียนจะมีประเทศของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม 
“เฮ้ย...เจ๋ง!”
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เรารู้สึกอย่างไรระหว่างเล่นเกม เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้

• เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราช่วยกันตอบ ตอบได้มากขึ้นไหม

• คิดว่าจะตอบได้มากเท่านั้นไหมถ้าเราตอบเองคนเดียว

• คิดว่าวันนี้เราเล่นเกมนี้เพราะอะไร

เคล็ดลับ: ผู้เรียนอาจแสดงออกด้วยว่าพวกเขาเรียนรู้ท่ีจะให้กำาลังใจกันและกัน หรือเปิดใจรับความคิดของคนอ่ืน ให้คุณ์ค่ากับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยแสดงความเห็นด้วยกับพวกเขา แต่ใช้ประเด็นต่อไปนี�เพ่ือสรุปการอภิปราย

สรุปการอภิปรายโดยอธิบายว่าในชีวิตและเส้นทางสู่ความฝันของพวกเรา เราจะไปได้ไกลขึ�นเม่ือเราร่วมมือกันและสนับสนุนกัน 
เครือข่ายความช่วยเหลือของเราจะช่วยให้เราไปไกลขึ�น เอาชนะอุปสรรค เรียนรู้จากความผิดพลาด และพบเคร่ืองมือและความรู้
ท่ีเราต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเราได้
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปล่ียน

25 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญของการให้

และการรับความช่วยเหลือ 

ขั�นตอนท่ีี่ 1 เกร่ินนำา - 13 นาทีี่

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• ผู้เรียนเคยต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหรือไม่ ตอนนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไร จากใคร และเพราะอะไร

แนะนำามาเรียมา: บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองราวของมาเรียมาจากประเทศเซี้ำยร์ราลีโอน บอกข้อมูลต่อไปนี�

• มาเรียมามาจากประเทศที่กำาลังฟัื้นตัวจากผลกระทบของสงครามและปัญหามากมาย เช่น โรคระบาดอีโบลา ซ้ำึ่งเป็นโรคติดต่อ
ท่ีผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากและอาจเสียชีวิตในท่ีสุด ในตอนนั�นผู้คนในประเทศก็ต้องมีการกักกันตัวเองกันหลายครั�ง เหมือนกับท่ี
ตอนนี�มีการระบาดของเชื�อโควิด-19

• เธอเป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนหนังสือ 

• นอกจากเรียนหนังสือแล้ว มาเรียมายังทำางานที่สถานีวิทยุด้วย

ถามผู้เรียนว่าพวกเขารู้อะไรเก่ียวกับประเทศเซี้ำยร์ราลีโอนบ้าง และพวกเขาบอกได้ไหมว่าเซี้ำยร์ราลีโอนอยู่ส่วนไหนของแผนท่ีโลก 
ถ้าคุณ์ไม่มีแผนท่ี ให้อธิบายว่าเซี้ำยร์ราลีโอนเป็นประเทศในแอฟัริกาตะวันตก ถ้าบินจากประเทศไทยไปเซี้ำยร์ราลีโอนต้องใช้เวลา
ประมาณ์ 18 ช่ัวโมง 

บอกให้ผู้เรียนสังเกตความเหมือนและความต่างระหว่างชีวิตของมาเรียมาและชีวิตของผู้เรียน และวิธีท่ีมาเรียมาและผู้คนรอบข้าง
เธอสนับสนุนกันและกัน

บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจบ

ดูวิดีโอเร่ืองของมาเรียมาจากประเทศเซี้ำยร์ราลีโอน (12 นาที)

ประเด็นหลัก: ความมุ่งม่ัน ความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือไปถึงเป้าหมาย ความสำาคัญของความช่วยเหลือผู้อ่ืนและการ
ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบตัวเรา

ขั�นตอนท่ีี่ 2 พูดคุยแลกเปล่ียนหลังดูวิดีโอ - 12 นาทีี่

ขอบคุณ์ทุกคนท่ีดูวิดีโอด้วยความตั�งใจ 

ตรวจัสอบความรู้ส่ก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิบายสั�นๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบสำาหรับแต่ละคำาถาม เขียนคำาตอบท่ีเป็นใจความสำาคัญบนกระดาน
หรือฟัลิปชาร์ต ดังนี�

• มาเรียมาทำาอะไรที่สถานีวิทยุ มาเรียมาทำาอะไรที่สถานีวิทยุ

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: มาเรียมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุ เธอช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนโดยให้คำาแนะนำาและบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัว

•  มาเรียมาพบอุปสรรคอะไรเป็นหลัก มีสิ่งที่คล้ายกันระหว่างอุปสรรคของมาเรียมากับชีวิตของเราเองหรือไม่

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: พ่อของมาเรียมาไม่อยากให้เธอทำางานท่ีสถานีวิทยุและออกไปกับเพ่ือนๆ ท่ีทำางานของเธอ เพราะคนใน
ชุมชนวิจารณ์์เธอในเร่ืองนี� อาจเป็นเพราะพ่อคิดว่ามาเรียมาจะเลิกเคารพเขา

เคล็ดลับ: ยำ�ากับผู้เรียนว่าเช่นเดียวกับมาเรียมา พวกเขาสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ โดยเช่ือม่ันในจุดแข็งของตนเองและ
มองหาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเม่ือจำาเป็น  

• มาเรียมาแก้ปัญหาอย่างไร ใครช่วยมาเรียมา และเธอได้รับความช่วยเหลือนั้นได้อย่างไร

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: มาเรียมานึกถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของเธอ มาเรียมาคุยกับฮาว่าซ่ึ้ำงเป็นแม่คนท่ีสองและขอความช่วย
เหลือ เธอพาฮาว่าไปดูการจัดรายการวิทยุ แล้วฮาว่าจึงมาคุยกับพ่อของเธอจนเขาตกลงให้เธอจัดรายการวิทยุอีกครั�ง 

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีช่วยกันตอบ อธิบายว่านอกจากจุดแข็งของเราแล้ว การสนับสนุนจากคนรอบข้างก็ช่วยให้เราก้าวต่อไปได้

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจอยากรู้เร่ืองชีวิตของมาเรียมาหลังจากการถ่ายทำาวิดีโอนี� ตัวอย่างเช่น มาเรียมาได้เรียนต่อหรือไม่ เธอได้
ทำาตามความฝันหรือไม่ เธอกำาลังทำาอะไรอยู ่คุณ์เล่าได้ว่าตอนนี� มาเรียมากำาลังเรียนสาขาวิศวกรรมในมหาวิทยาลัย เธอเป็นคน
แรกในครอบครัวท่ีได้เข้ามหาวิทยาลัย ตอนนี�ครอบครัวสนับสนุนการศึกษาของเธอแล้ว
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ชุมชนและเครือข่าย        
ความช่วยเหลือของฉัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

10 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือ

ของตนเอง และทำาความเข้าใจว่าเครือข่าย

ความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรค

ได้อย่างไร

เล่าว่ามีหลายวิธีท่ีเราจะสามารถพัฒนาหรือหาเครือข่ายความช่วยเหลือของเราได้ ซ่ึ้ำงประกอบด้วยคนท่ีเราบอกเล่าเร่ืองส่วนตัวได้
โดยรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ คนเหล่านี�สามารถช่วยเราเอาชนะอุปสรรคได้ไม่ว่าภายในหรือภายนอก 

ขอให้ผู้เรียนเปิดหน้าใหม่ในสมุดบันทึก หรือให้หยิบกระดาษขึ�นมาหน่ึงแผ่น และเขียนรายช่ือสมาชิกใน “ชุมชนรอบข้าง” ของ
พวกเขาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ รายช่ือนี�อาจรวมถึงสมาชิกครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ครู ผู้นำาชุมชนและผู้นำาทางศาสนา
องค์กรต่างๆ และนอกเหนือจากนี�ก็ได้ ยำ�ากับพวกเขาว่าบุคคลเหล่านี�ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในบริเวณ์ใกล้เคียงจริงๆ แต่อาจเป็นคนท่ี
พวกเขารู้สึกใกล้ชิด แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่ไกลกันก็ตาม

ให้เวลาเขียน 2 นาที

เคล็ดลับ: ในบางวัฒนธรรมมีบรรทัดฐานท่ีทำาให้เด็กผู้ชายไม่อยากขอความช่วยเหลือ โปรดยำ�าว่าเราทุกคนอาจต้องการความช่วย
เหลือในบางช่วงในชีวิต ซ่ึ้ำงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับคนรอบข้างเรา การมองหาความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเรา
อ่อนแอหรือพ่ึงตัวเองได้น้อยลง การมองหาการสนับสนุนและรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนทำาให้จุดยืนของเราในการทำาตามความ
ฝันแข็งแกร่งขึ�น

- ถ้าคุณ์สังเกตเห็นผู้เรียนมีปัญหาติดขัด หรือมีผู้เรียนเล่าว่าตนไม่มีเครือข่ายความช่วยเหลือเลย ให้ดูแลใส่ใจเป็นรายบุคคล ช่วยให้
ผู้เรียนดังกล่าวรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือ โดยช่วยกันกับผู้เรียนเพ่ือระบุผู้คนในเครือข่ายใกล้ชิดของเขาท่ีสามารถสนับสนุน
ความฝันและเป้าหมายของเขาได้ รวมทั�งตัวคุณ์เอง การสนับสนุนนี�จะมีความสำาคัญในการรับรองว่าเม่ือจบบทเรียนผู้เรียนจะไม่รู้
สึกท้อแท้ถ้าเพ่ือนๆ มีเครือข่ายความช่วยเหลือขนาดใหญ่ ในขณ์ะท่ีเขารู้สึกว่าตนไม่มีเครือข่ายความช่วยเหลือท่ีใหญ่เช่นนั�น

- ถ้ามีเวลาและถ้าทำาได้ คุณ์อาจเปล่ียนกิจกรรมนี�เป็นเกม คุณ์อาจให้เวลาผู้เรียน 1 นาทีเพ่ือเขียนช่ือออกมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทำาได้ และผู้เรียนท่ีเขียนช่ือได้มากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ จากนั�น ให้เวลาผู้เรียนอีก 1 นาทีเพ่ือเขียนช่ือเพ่ิมอีก โดยถามคำาถามทดสอบ
 เช่น “ใครให้คำาแนะนำาเราได้ หรือเราสบายใจท่ีสุดท่ีจะบอกเล่าความคิดให้ใครฟััง”

ขอให้ผู้เรียนวงกลมช่ือบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชนท่ีคิดว่าสามารถช่วยให้พวกเขาทำาตามความฝันและ/หรือเป้าหมายได้ในทางใด
ทางหน่ึง 

เคล็ดลับ: ยกตัวอย่างจากประสบการณ์์ของคุณ์เองเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนนึกถึงประสบการณ์์ของพวกเขา
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ชุมชนและเครือข่าย        
ความช่วยเหลือของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คนสำาหรับแต่ละคำาถาม

• เธอวงกลมชื่อใครบ้าง 

• คิดว่าคนเหล่านี้จะช่วยให้เธอถึงความฝัน และ/หรือ เป้าหมาย ได้อย่างไร

• การเขียนรายชื่อเหล่านี้และเลือกชื่อที่จะวงกลมเป็นเรื่องยากหรือง่าย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดว่าพวกเขาจะหาบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้คนท่ีอยู่แวดล้อมท่ีสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร อธิบายว่า
คนรอบตัวเราสามารถสร้างเครือข่ายขยายไปอีกได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ครูอาจสามารถติดต่อกับใครท่ีทำาอาชีพในฝันของเธอก็ได้

ปิดท้ายโดยอธิบายว่าบางครั�งเราอาจหาคนสนับสนุนช่วยเหลือได้ยาก แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้ บอกกับผู้เรียนว่าเราจะ
เรียนรู้วิธีการหาคนสนับสนุนช่วยเหลือในบทเรียนต่อไป
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S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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กิจักรรมท่ีี่ 4 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาทีี่

ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – โรซีี่ ฟิน อังอัง พอลลี่

เล่าเรื่องราวของ โรซ้ำี่ ฟัิน อังอัง และพอลลี่ ผู้ก่อตั�งเว็บไซ้ำต์ “Choose Change” หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์                
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั
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วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ในเด่อนมีนาคม ค.ศ. 2020 โรซีี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่ ก่อตั�งเว็บไซีต์ “Choose Change (เล่อกการ
เปลี่ยนแปลง)” เว็บไซีต์นี�ได้ออกแบบมาเพ่่อส่งเสริมให้ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน พูดคุยกันถ่งประเด็น
ปัญหาสังคมต่างๆ  เช่น ความเที่่าเที่ียมหร่อแนวคิดที่างการเม่อง เพ่่อเป็นส่วนหน่่งของการขับเคล่่อน
การเปลี่ยนแปลง

ผู้ร่วมก่อตั�งทั�งสี่คนเป็นนักเรียนชั�นมัธยมปลายที่เห็นว่าปัญหาสังคมหลายๆ ประเด็นนั�น ยังไม่ได้ถูกนำามาพูด
คุยกันเท่าที่ควร เช่น การมีส่วนร่วมกับปัญหาสังคมเพียงเพราะประเด็นนั�นเป็นกระแสไวรัลบนสื่อโซ้ำเชียล23 

พวกเขาเชื่อว่าเราไม่ควรนิ่งนอนใจกับปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ�น และ “เยาวชนจะได้ยินเสียงของเยาวชนด้วย
กันเอง” พวกเขาจึงสร้างพื�นที่บนเว็บไซ้ำต์ที่เยาวชนสามารถแสดงความเห็นและเปิดประเด็นพูดคุยในเวลา
เพียงสามเดือน พวกเขามีผู้ติดตามจากทั่วโลก เช่น ภูฏิาน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา24 

การบริหารโครงการที่นำาโดยเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาต้องบริหารองค์กร เผชิญกับปัญหามากมาย รวม
ถึงรับมือกับคำาวิจารณ์์ในเชิงลบต่างๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก้าวข้ามแต่ละอุปสรรคด้วยแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว เพื่อนๆ คุณ์ครู ที่อ่านผลงานของเขา และแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขา...แม้พวกเขาจะเห็นต่าง
ก็ตาม

อีกองค์ประกอบที่ช่วยพวกเขาคือแรงสนับสนุนจากกันและกัน พวกเขาพูดว่า “เราสนับสนุน เห็นอกเห็นใจ
และเข้าใจกันและกัน” เครือข่ายความช่วยเหลือเหล่านี�ช่วยผลักดันให้พวกเขาสามารถลงมือทำาตามความฝัน
ของพวกเขาต่อ นั่นคือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสังคมในหมู่เยาวชน การส่งเสริมให้ผู้คนลงมือ
และไม่เพิกเฉยต่อการ “เลือกการเปลี่ยนแปลง25”

“‘พลังของเยาวชน’ เป็นพลังท่ีมีศักยภาพสูง หากเกิดการรวมตัวอย่าง

เข้มแข็งและสามัคคี เรารู้สึกขอบคุณ แรงสนับสนุนต่างๆ ท่ีช่วยผลัก

ดันให้เราก้าวไปได้ไกลข้ึนและสร้างจุดยืนท่ีแข็งแกร่ง”

Photo Credit: CNA

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

โรซีี่ ฟิน อังอัง พอลลี่โรซีี่ ฟิน อังอัง พอลลี่

23 thisrupt.co/society/young-rich-and-ignorant/ 
24 www.instagram.com/choosechange.co/
25 www.choosechange.co/
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 4: บที่เรียนท่ีี่ 9

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผนการ

ลงมือทำาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 20 นาทีี่

เพื่อทำาความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอรับการสนับสนุนใน
สถานการณ์์ที่ท้าทาย

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 20 นาทีี่

เพื่อสร้างแผนการลงมือทำาที่จับต้องได้และทำาได้จริงสำาหรับใช้เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายของตนเอง

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ

20 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนในสถานการณ์์ที่ท้าทาย

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 ที่บที่วนบที่เรียนก่อนหน้าและอภิปรายกลยุที่ธ์ีการส่่อสาร - 10 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาเร่ืองราวของมาเรียมาและความสำาคัญของเครือข่าย
ความช่วยเหลือท่ีสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำาเร็จตามความฝันได้

ขออาสาสมัคร 2 คนให้ลุกขึ�นเล่าว่าเร่ืองราวของมาเรียมาเก่ียวกับอะไร ถามคำาถามทดสอบกับทั�งชั�นเรียน เช่น มาเรียมาทำาอะไร
มาเรียมาพบอุปสรรคอะไร ใครช่วยเหลือมาเรียมาให้กลับไปทำางานในสถานีวิทยุท่ีเป็นความฝันของเธอได้ เธอได้รับความช่วย
เหลือน้ีได้อย่างไร ความฝันของมาเรียมาคืออะไร 

ยำ�ากับผู้เรียนว่า มาเรียมาพบทางแก้ปัญหาในท่ีสุดเพราะเธอกล้าพูดถึงส่ิงท่ีเธอเช่ือว่าดีท่ีสุด และเพราะความพยายาม
ประนีประนอมเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนจะสบายใจกับทางแก้ปัญหา นอกจากนี� มาเรียมายังส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้เราได้ความช่วยเหลือตามต้องการ การส่ือสารช่วยให้ผู้
อ่ืนเข้าใจได้ดีขึ�นว่าพวกเขาจะช่วยเราได้อย่างไร เราใช้การส่ือสารเพ่ือขอความช่วยเหลือจากคนท่ีเรารู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้า
ก็ได้ หลายๆ คนอยากช่วยเหลือคนอ่ืนเม่ือมีโอกาส หรือเห็นว่าพวกเขาทำาส่ิงดีๆ ได้

อธิบายว่าวิธีการส่ือสารสำาคัญพอๆ กับสารท่ีต้องการส่ือ

บที่บาที่สมมติช่วงสั�นๆ ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าพวกเขาอยู่บ้าน พ่อแม่หรือผู้ปกครองขอให้พวกเขาช่วยซั้ำกผ้า ขอให้เล่นละคร
ตามวิธีต่อไปนี�

• วิธีีที่ี่ 1 ตะโกนสั่ง: “ซ้ำักผ้าเดี๋ยวนี�นะ อย่ามัวแต่นั่งเอ้อระเหย ทำาตามที่พ่อ/แม่สั่ง”

• วิธีีที่ี่ 2 พูดอย่างใจัเย็น: “ช่วยพ่อ/แม่ซ้ำักผ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ ถ้าลูกไม่ซ้ำัก พรุ่งนี�เราอาจไม่มีเสื�อผ้าสะอาดใส่ก็ได้นะ และลูกจะ
ตัวเหม็นมากเลย”

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คน

• เราจะทำาตามคำาพูดในวิธีไหน เพราะอะไร 

• วิธีไหนทำาให้พวกเขาอยากช่วยคนคนนี้ในอนาคต
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมคำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: เราจะทำาตามคำาพูดในวิธีท่ี 1 ถ้าเรากลัวมากจนต้องทำา แต่วิธีท่ี 2 ดีกว่า เพราะเราได้รู้เหตุผลท่ีต้องซั้ำกผ้า 
และวิธีพูดแบบนี�ฟัังดูให้เกียรติเรามากกว่า

อธิบายว่าบทบาทสมมตินี�แสดงให้เห็นว่าการเลือกวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม นอกจากจะทำาให้คนอ่ืนอยากช่วยแล้ว พวกเขายังรู้สึกดี
กว่าและมีแนวโน้มว่าจะช่วยผู้เรียนทั�งตอนนี�และในอนาคต

ให้ผู้เรียนคิดถึงตัวอย่างนี� ถามคำาถามต่อไปนี�และเขียนคำาตอบของผู้เรียน

• เพราะอะไรวิธีที่ 2 ถึงเป็นการสื่อสารที่ดีกว่าวิธีแรก

เคล็ดลับ: กระตุ้นให้ผู้เรียนนึกถึงประเด็นสำาคัญต่อไปนี� 

- ให้เกียรติ สุภาพ นำ�าเสียงท่ีสงบ มีเหตุผล บอกว่าการกระทำานี�จะส่งผลต่อคนท่ีถูกขอให้ช่วยอย่างไร

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่าน่ีเป็นเทคนิคส่วนหน่ึงในการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• ผู้เรียนพอจะนึกวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภัาพอื่นๆ ได้อีกไหม 

ถ้าผู้เรียนคิดประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมได้ เขียนประเด็นเหล่านั�นบนบอร์ด/ฟัลิปชาร์ตรวมกับประเด็นอ่ืนๆ

ขั�นตอนท่ีี่ 2 บที่บาที่สมมติ - 10 นาทีี่

เตรียมสถานการณ์์สำาหรับบทบาทสมมติโดยถ่ายเอกสาร “สถานการณ์์บทบาทสมมติ” และตัดแต่ละสถานการณ์์แยกกันคนละ
แผ่น หรือจะเขียนแยกกันบนกระดาษคนละแผ่นก็ได้

อธิบายคำาแนะนำาต่อไปนี�ให้ผู้เรียนฟััง

• เดี๋ยวเราจะเล่นละครสมมติกัน ครูจะถือกระดาษไว้สองสามแผ่น กระดาษแต่ละใบมีคำาอธิบายสถานการณ์์ของคนสองคน ซ้ำึ่ง
คนหน่ึงจะขอความช่วยเหลือจากอีกคน

• ครูจะขอหรือเลือกตัวแทนผู้เรียนในแต่ละรอบ รอบละ 2 คน ตัวแทนต้องสุ่มเลือกกระดาษและอ่านสถานการณ์์บนกระดาษ
นั�นดังๆ
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม• จากนั�นให้ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติทันที โดยมีเวลาแสดงทั�งหมด 1 นาที คนที่เป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือ ต้องใช้เทคนิค
การส่ือสารท่ีเราพูดคุยกันไปเพ่ือโน้มน้าวให้อีกคนยอมช่วย คนท่ีถูกขอความช่วยเหลือจะใช้เทคนิคการส่ือสารแบบเดียวกัน
เพ่ืออธิบายมุมมองของเขา หรือแกล้งทำาเป็นไม่เข้าใจไม่อยากช่วยก็ได้

• ถ้าผู้เรียนเริ่มบทบาทสมมติเองไม่ได้ ให้คนที่เป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือใช้ “ประโยคเริ่มบทบาทสมมติ” ที่ระบุไว้บนกระดาษ
เพ่ือเร่ิมบทบาทสมมติ

เคล็ดลับ: คุณ์สามารถให้ผู้เรียนจับกลุ่มละ 6 คน และขอให้แต่ละกลุ่มเลือกอาสาสมัครเล่นบทบาทสมมติรอบละ 2 คน ในกรณี์นี� 
คุณ์อาจจะแสดงสถานการณ์์บทบาทสมมติผ่านโปรเจ็กเตอร์หรือถ่ายเอกสารสถานการณ์์ให้กลุ่มละชุดก็ได้

สถานการณ์บที่บาที่สมมติ

สถานการณ์ท่ีี่ 1 

คนท่ีเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือ: ลูกชายผู้มีหัวสร้างสรรค์และอยากเป็นนักดนตรี

คนท่ีเป็นฝ่ายถูกขอความช่วยเหลือ: แม่สุดเข้มงวดท่ีอยากให้ลูกชายเป็นหมอ

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “แม่ครับ ผมมีเร่ืองอยากคุยกับแม่หน่อยครับ...”

สถานการณ์ท่ีี่ 2

คนท่ีเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือ: ผู้เรียนท่ีต้องการให้คนช่วยสอนการบ้าน

คนท่ีเป็นฝ่ายถูกขอความช่วยเหลือ: คุณ์ครูท่ีงานยุ่งมาก

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณ์ครู พอมีเวลาไหมคะ/ครับ หนู/ผมมีเร่ืองอยากถาม”

สถานการณ์ท่ีี่ 3

คนท่ีเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือ: เพ่ือนท่ีอยากเล่นเกมบนสมาร์ทโฟัน

คนท่ีเป็นฝ่ายถูกขอความช่วยเหลือ: เพ่ือนท่ีมีสมาร์ทโฟัน แต่อยากเล่นเกมคนเดียว

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “น่ี เล่นเกมอะไรอยู่เหรอ”
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมหลังจบสถานการณ์์สมมติแต่ละสถานการณ์์ ให้คุณ์ถามตัวแทนผู้เรียนและผู้เรียนทุกคนด้วยคำาถามต่อไปนี�

• ผู้เรียนคิดอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ แสดงบทบาทสมมตินี้หรือการดูเพื่อนแสดงยากไหม หรือว่าง่าย

• ผู้เรียนคิดว่าคนที่ขอความช่วยเหลือทำาสำาเร็จไหม เพราะอะไร

ทำาขั�นตอนนี�ซ้ำำ�าหลังจบสถานการณ์์สมมติแต่ละสถานการณ์์ จนผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติครบทุกสถานการณ์์

สรุปกิจกรรมโดยบอกว่าการส่ือสารท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนอ่ืนในเร่ืองท่ีผู้เรียนเลือกทำาหรือ
ต้องทำาเพ่ือเปล่ียนฝันให้เป็นจริง การฝึกส่ือสารอย่างให้เกียรติ สุภาพ และมีเหตุผลเป็นเร่ืองจำาเป็น เพราะน่ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้
เรียนใช้ประโยชน์ได้ทั�งในปัจจุบันและอนาคต 

อธิบายให้ผู้เรียนฟัังว่านอกจากเทคนิคเหล่านี� เราควรคิดถึงสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารส่ิงต่างๆ เน่ืองจากปัจจัย
เหล่านี�จะช่วยให้เราส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ�น

อธิบายว่าเทคนิคทั�งหมดนี�อาจประสบความสำาเร็จ แต่จะสำาเร็จได้ง่ายขึ�นถ้าผู้เรียนเติมส่ิงหน่ึงเข้าไป น่ันคือความกล้าหาญในจิตใจ 
วาดรูปหัวใจบนกระดาน/ฟัลิปชาร์ตและเขียนคำาว่า “ความกล้าหาญ” ในหัวใจ 

ยำ�ากับผู้เรียนอีกครั�งว่าตราบใดท่ีผู้เรียนกล้าทำาตามความฝันหรือกล้าขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคนอ่ืนเม่ือจำาเป็น 
พวกเขาก็จะฝ่าฟัันอุปสรรคท่ีเจอ หรือเร่ิมท่ีจะขอความสนับสนุนจากผู้อ่ืนได้ เช่นเดียวกับมาเรียมา อธิบายว่าเราจะทำาความเข้าใจ
กับความกล้าหาญมากยิง่ขึ�นในบทเรียนต่อไป
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน

23 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแผนการลงมือทำาที่จับต้อง

ได้และทำาได้จริงสำาหรับใช้เพื่อมุ่งไป

สู่เป้าหมายของตนเอง

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่าเราจะสำารวจและศึกษาเป้าหมายท่ีเราตั�งไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี�ให้ละเอียดขึ�นกว่าเดิม

แจกใบงานเป้าหมายท่ีได้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 บทเรียนท่ี 7 กิจกรรมท่ี 2 ให้กับผู้เรียน

ขอให้ผู้เรียนดูท่ีเป้าหมายหน่ึงท่ีพวกเขาได้เลือกไว้ แล้วให้เร่ิมต้นทำางานทันที 

แจกใบงานแผนการลงมือทำา หรือขอให้ผู้เรียนเปิดหน้าใหม่ในสมุดบันทึกแล้วเขียนขั�นตอนต่อไปนี�ลงไป

เป้าหมายแรกของฉันค่อ......

เพ่่อท่ีี่จัะบรรลุเป้าหมายนี� ฉันจัะ.....

ฉันจัะที่ำาดังนั�น.....ครั�งต่อวัน/สัปดาห์ ครั�งละ....นาทีี่ เป็นเวลาหน่่งเด่อนเต็ม

อุปสรรคอย่างหน่่งท่ีี่อาจัจัะเกิดข่�นค่อ....

ฉันจัะเอาชนะอุปสรรคนี�ได้ด้วยการ....

ฉันสามารถขอความช่วยเหล่อได้จัาก.....

เป้าหมายนี�เป็นเร่่องสำาคัญเพราะว่า......

ฉันสามารถที่ำาได้เพราะว่าจุัดแข็งของฉันค่อ.....

อธิบายว่าต่อจากนี�ไป เราจะกรอกใบงานนี� หรือกรอกหัวข้อเหล่านี� ตามเป้าหมายท่ีได้เลือกไว้แล้วในใจ เพ่ือเปล่ียนเป้าหมายของ
เราให้กลายเป็นแผนการลงมือทำาสำาหรับหน่ึงเดือนข้างหน้า

แนะนำาให้ผู้เรียนกรอกใบงานทีละหัวข้อ โดยการให้ผู้เรียนดูตัวอย่างของคุณ์เองก่อน (ความฝันท่ีคุณ์ประสบความสำาเร็จแล้ว หรือ
ส่ิงท่ีคุณ์ต้องการทำาให้สำาเร็จในอนาคต) หรือใช้ตัวอย่างท่ีมีให้ด้านล่างนี�

• ถ้าผู้เรียนมีปัญหาในการทำาใบงาน คุณ์ใช้คำาถามแนะแนวทางที่มีให้ด้านล่างนี�เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์แผนการลงมือ
ทำาของตัวเองได้

การสนับสนุน

แรงบันดาลใจั

ความคาดหวัง
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมตัวอย่าง ฟ้าอยากรักษาสัตว์ป่วย

เป้าหมายแรกของฉัันคือ...เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสัตว์โดยการค้นหาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดถึงส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้ในทันที อาจเป็นเป้าหมายท่ีสำาคัญมากท่ีสุดในความฝันของเรา หรือเป็นอะไร
บางอย่างท่ีน่าจะสนุกท่ีสุดท่ีจะได้ทำาตอนนี� ซ่ึ้ำงอาจจะเป็นส่ิงท่ีเราเลือกจากบทเรียนท่ีแล้วก็ได้ หรือถ้าเราคิดอะไรใหม่ๆ ได้ในตอน
นี� เราจะเลือกส่ิงนั�นก็ได้เช่นกัน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี ฉัันจะ...ดูวิดีโอใน Youtube และอ่านบทความเก่ียวกับสัตว์
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดถึงส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี� เราจะทำาอะไร เราจะทำาอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีเราต้องใช้
เพ่ือเร่ิมลงมือทำา

ฉัันจะทำาแบบน้ี... 4 คร้ังต่อวัน/สัปดาห์ คร้ังละ 30 นาที เป็นเวลาหน่ึงเดือน
คำาถามแนะแนวที่าง: ลองคิดว่าเราจะลงมือทำาในส่ิงท่ีเราเขียนไว้ข้างต้นได้บ่อยขนาดไหน เพ่ือให้เราสามารถวางแผนส่ิงท่ีต้องทำา
ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ แล้วจัดหาเวลาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือลงมือทำาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและความฝันของเรา ขอให้เป็น
ส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้จริงในตารางเวลาของเรา และจะไม่ทำาให้ต้องกินเวลาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของเราไป เช่นการ
ทำาการบ้าน

อุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีอาจจะเกิดข้ึนคือ...ฉัันอาจจะไม่มีเวลาทำา เพราะว่าฉัันมีการบ้านและงานบ้านให้ทำาเยอะมาก
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดถึงส่ิงท่ีเราวางแผนท่ีจะทำาในอีกหน่ึงเดือนข้างหน้า เราคิดว่าจะมีความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรท่ีอาจ
จะเกิดขึ�นบ้าง ขอให้เราซ่ื้ำอสัตย์กับตัวเองให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีเราจะได้วางแผนการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ นั�นถ้ามันเกิดขึ�นจริงๆ 
จำาไว้ว่าอุปสรรคอาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ�นภายในหรือภายนอกก็ได้
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมฉัันจะเอาชนะอุปสรรคน้ีได้ด้วยการ...บริหารจัดการเวลาของฉัันอย่างดี ฉัันจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนๆ ถ้าฉัันต้องการความ
ช่วยเหลือในการทำาการบ้าน และฉัันจะพูดกับผู้ปกครองของฉัันเก่ียวกับการทำางานบ้าน
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดถึงอุปสรรคท่ีเราเขียนไว้ข้างต้น เราจะทำาอย่างไรเพ่ือก้าวข้าวอุปสรรคนั�น เราต้องขอความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืนหรือไม่ ถ้าใช่ คนนั�นเป็นใคร และเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไร

ฉัันสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก... เพ่ือนๆ และครอบครัวของฉััน พวกเขาสามารถกระตุ้นให้ฉัันทำาต่อไป หรือช่วยหาข้อมูล
ออนไลน์ท่ีฉัันต้องการได้
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดถึงคนท่ีเราระบุไว้เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่าเป็นคนท่ีสามารถช่วยเหลือให้เราบรรลุความฝันและเป้าหมายได้ 
พวกเขาสามารถช่วยเหลือเราในแผนการลงมือทำานี�หรือไม่ ช่วยอย่างไร

เป้าหมายน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญเพราะว่า... ถ้าฉัันไม่มีความรู้เก่ียวกับสัตว์ ฉัันจะไม่สามารถรักษาพวกมันได้
คำาถามแนะแนวที่าง: ให้คิดว่าทำาไมเป้าหมายนี�ถึงมีความสำาคัญกับความฝันของเรา และทำาไมความฝันนี�ถึงมีความสำาคัญกับเรา 
การคิดแบบนี�เพ่ือยำ�าเตือนว่าทำาไมเราถึงควรทำาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายนั�น

ฉัันสามารถทำาได้เพราะว่าจุดแข็งของฉัันคือ... ความมุ่งม่ัน และความแน่วแน่
คำาถามแนะแนวที่าง: คิดย้อนไปถึงจุดแข็งของเราจากบทเรียนท่ี 7 จุดแข็งของเราจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร

เคล็ดลับ: เน้นยำ�าความสำาคัญของการตระหนักถึงจุดแข็งส่วนบุคคล ความเช่ือม่ันในจุดแข็งของเราช่วยให้เราเอาชนะสถานการณ์์
ท่ีท้าทายไปได้ ยกตัวอย่างเช่น จุดแข็งอย่างความขยันและความมุ่งม่ันจะช่วยให้เรามุ่งไปสู่ความฝันและเป้าหมายท่ีต่างจากความ
คาดหวังของสังคมท่ีมีต่อเรา 

ใช้เวลา 2-3 นาทีกับแต่ละหัวข้อ จนกว่าจะทำาจนเสร็จทุกหัวข้อ

เม่ือผู้เรียนทุกคนทำาเสร็จแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งเป็นกลุ่มละ 2-4 คน ให้ผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลาคนละ 1 นาที พูดถึงส่ิงท่ีเขียนกับ
กลุ่มตัวเอง จนกว่าทุกคนจะได้พูดถึงแผนการลงมือทำาให้ทั�งกลุ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณ์มีเวลาน้อย จัดกลุ่มให้เล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่าเม่ือเรามีแผนการลงมือทำาแล้ว เราควรท่ีจะทำาให้ได้ตามแผน กลุ่มท่ีผู้เรียนอยู่ในขณ์ะนี�จะกลายเป็น “เพ่ือนกลุ่มคู่หู
แผนการลงมือทำา” คนในกลุ่มจะสนับสนุนซ่ึ้ำงกันและกันในการทำาตามเป้าหมายของแต่ละสัปดาห์ โดยการตรวจสอบกันและกัน 
ให้กำาลังใจต่อกัน หรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในส่ิงท่ีแต่ละคนต้องการ ยำ�าว่าพวกเขายังสามารถเข้ามาขอความช่วย
เหลือหรือการสนับสนุนใดๆ ก็ตามได้จากคุณ์ในฐานะผู้นำากิจกรรม

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับผู้เรียนสองสามคนเพ่ือสรุปบทเรียน

• เราได้พูดถึงหัวข้ออะไรบ้างในบทเรียนนี้ เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

สรุปการพูดคุยแลกเปล่ียนโดยการยำ�ากับผู้เรียนว่า การสร้างและการทำาตามแผนการลงมือทำานั�นมีความสำาคัญสำาหรับเราถ้าเรา
ต้องการบรรลุความฝันให้ได้ เรายังสามารถมองไปยังผู้คนรอบๆ ตัวเพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณี์ท่ีเราต้องการการสนับสนุนได้
อีกด้วย

ยำ�ากับผู้เรียนให้ทำาตามแผนการลงมือทำาก่อนท่ีจะถึงบทเรียนต่อไป เพราะเราจะมีการเช็คติดตามแผนการลงมือทำาด้วย
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาทีี่

ขั�นตอนท่ีี่ 1 ฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา 

เล่าเรื่องราวของ น้อง พูนสุขวัฒา ผู้ลงมือตามฝันของเธอจนสำาเร็จอย่างเป็นขั�นตอน หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์        
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั
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สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



น้อง พูนสุขวัฒนาเติบโตข่�นในครอบครัวฐานะยากจันในกรุงเที่พฯ เธีอเคยมีปัญหาที่างบ้าน จั่งฝันอยาก
ไปให้ไกลและเปิดร้านเป็นของตัวเอง26 

น้องทำาให้ฝันของตัวเองเป็นจริงขึ�นทีละขั�น เริ่มแรกน้องเก็บรวบรวมเงินเพื่อย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาโดยมี
ทักษะภาษาอังกฤษเพียงน้อยนิด27 หลังสมัครงานและถูกปฏิิเสธหลายครั�ง น้องได้งานเป็นแม่ครัวและเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงาน

น้องเริ่มเก็บออมเงินจนในที่สุดก็ได้ซ้ำื�อรถขายอาหารคันเล็กๆ28 คนขายหลอกให้เธอจ่ายมากกว่าที่เขาตกลงไว้ 
แต่นั่นก็ไม่ทำาให้เธอท้อแท้

น้องเริ่มทดลองว่าจะขายอะไรได้ และในที่สุดก็เลือกขายข้าวมันไก่ น้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ 6 เดือนกว่า
จะได้สูตรข้าวมันไก่ที่สมบูรณ์์แบบ 

จากนั�น น้องก็ตั�งใจเรียนรู้ว่าจะดำาเนินธุรกิจให้ดีได้อย่างไร น้องทำางานหนักทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทุกวันนี�ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ข้าวมันไก่ของน้องประสบความสำาเร็จอย่างเหลือเชื่อ และน้องยังได้ออกรายการ
โทรทัศน์ในอเมริกาในฐานะเชฟัคนดังอีกด้วย

“ฉันไม่เคยรู้หรอกว่าร้านน้ีจะไปรอดหรือเปล่า แต่ยังไงฉันก็ต้องลองทำา ไม่ว่า

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ให้เช่ือม่ันในตัวเอง เช่ือม่ันว่าเรา

ทำาได้ และท่ีสำาคัญย่ิงกว่าน้ันคือลงมือทำา”
29

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

น้อง พูนสุขวัฒนาน้อง พูนสุขวัฒนา

26 www.youtube.com/watch?v=rJFUyE0Ar7Y 
27 www.posttoday.com/social/goodstory/366327
28 www.sanook.com/women/37729/
29 www.youtube.com/watch?v=VCXe8v25alI
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วาดรูปตัวเองขณะท่ีี่กำาลังที่ำาแผนการลงม่อที่ำา
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แผนการลงม่อที่ำาของฉัน

ช่่อ:

________________________

เป้าหมายของฉันคือ …………………..………..……………………………………………………

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

เพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ี ฉันจะ ….……..……………………………………………………………

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

ฉันจะทำาดังน้ัน ……..…………… คร้ังต่อวัน / สัปดาห์ คร้ังละ ……………นาที

เป็นเวลาหน่ึงเดือน

อุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึนคือ ….……..…………………………………………………

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

ฉันจะเอาชนะอุปสรรคน้ีได้ด้วยการ ….……..…………………………………………………

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

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก….……..…………………………………………………

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

เป้าหมายน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญมากเพราะว่า ….……..…………………………………………

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

ฉันสามารถทำาได้เพราะว่าจุดแข็งของฉันคือ ….……..……………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 4: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



5
ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 5 

ความกล้าหาญจากภายใน
n เพ่่อให้ตระหนักถ่งความกล้าหาญและคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบท่ีี่มีได้ในผู้อ่่นและในตนเอง
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 5: บที่เรียนท่ีี่ 10

เพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุคุณ์ลักษณ์ะของ

ความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณ์ะร่วมกับบุคคลต้นแบบ

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 10 นาทีี่

เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 15 นาทีี่

เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และคุณ์สมบัติที่น่าชื่นชมซ้ำึ่ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ณิ์ชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ�

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 15 นาทีี่

เพื่อระบุการกระทำาที่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญ และตระหนักรู้ถึง
ความกล้าหาญที่มีในตัวเอง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและอธิบายความหมาย  
ของบุคคลต้นแบบ

10 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 ที่บที่วนบที่เรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงม่อที่ำา - 5 นาทีี่

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกชื่อกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนที่แล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ และการสร้างแผนการลงมือทำาสำาหรับเป้าหมายของพวกเขา

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าได้ทำา รู้สึกอย่างไรกับการทำาแผนการลงมือทำา ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ทำาตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือทำาในสัปดาห์นี้

• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าใช่ การมีกลุ่มคู่หูทำาแผนการลงมือทำาเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือการทำาตามแผนของเธอหรือไม่

• ถ้าไม่ใช่ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้เธอกับกลุ่มคู่หูในการทำาแผนไม่ได้ช่วยเหลือกัน มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะช่วย
เหลือกันได้ในสัปดาห์นี้

เตือนผู้เรียนว่าแผนการลงมือทำาของพวกเราสำาคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราลงมือทำาตามความฝันได้โดยตรง ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัด
ทำาแผนการลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง และให้กลุ่มคู่หูในการทำาแผนคอยช่วยเหลือกัน

อธิบายว่าวันนี�เราจะสำารวจอีกส่วนของเครือข่ายความช่วยเหลือได้แก่บุคคลต้นแบบของเรา

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

ความตั�งใจั

บุคคลต้นแบบ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและอธิบายความหมาย  
ของบุคคลต้นแบบ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนที่ี่ 2 การอธีิบายความหมายของบุคคลต้นแบบ - 5 นาที่ี

เขียนคำาว่า “บุคคลต้นแบบ" บนกระดาน ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• รู้ไหมว่า "บุคคลต้นแบบ" คืออะไร เธอจะอธิบายคำาว่า "บุคคลต้นแบบ" ว่าอย่างไร

คำาตอบท่ีี่อาจัได้รับ: บุคคลต้นแบบคือคนท่ีเรามองเป็นแบบอย่าง เราช่ืนชมพวกเขาเพราะคุณ์สมบัติท่ีเขามีหรือส่ิงท่ีพวกเขาประสบ
ความสำาเร็จ พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา หรือเราอยากเป็นอย่างพวกเขา

เคล็ดลับ: เม่ือผู้เรียนตอบความหมายของบุคคลต้นแบบและอธิบายว่าทำาไมบุคคลนั�นจึงเป็นบุคคลต้นแบบของพวกเขา คุณ์อาจเขียน
คำาสำาคัญจากคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน

อธิบายว่าบุคคลต้นแบบคือคนท่ีเราอยากเป็นเหมือน คนท่ีเราช่ืนชมเพราะอยากเป็นอย่างพวกเขา หรืออยากมีจุดแข็งอย่างพวกเขา
เพ่ือให้เราประสบความสำาเร็จในชีวิต อาจเป็นคนใกล้ชิดของเราและคนท่ีเราได้พบบ่อย หรือคนท่ีเราไม่เคยพบ แต่เราได้รู้จักพวกเขา
ผ่านหนังสือหรือส่ือ และพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา บุคคลต้นแบบอาจเป็นคนท่ีไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ แต่เราได้รับแรงบันดาลใจ
จากชีวิตและจุดแข็งของพวกเขา และเราปรารถนาอยากเป็นอย่างพวกเขา

เล่าเร่ืองบุคคลต้นแบบท่ีคุณ์ช่ืนชม และวิธีท่ีคุณ์นำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบุคคลเหล่านั�นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง

role model

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

ความตั�งใจั



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 108

กิจักรรมท่ีี่ 2 
บุคคลต้นแบบของฉันคือ...

13 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และ

คุณ์สมบัติที่น่าชื่นชมซ้ำึ่งสามารถสร้างแรง

บันดาลใจให้ผู้อื่น

บอกให้ผู้เรียนเตรียมกระดาษขึ�นมาหนึ่งแผ่นและนึกถึงบุคคลต้นแบบ หรือคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา คนคนนี�อาจเป็น
คนมีชื่อเสียง คนใกล้ตัว หรือใครก็ได้ที่พวกเขารู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องของคนนั�นๆ ยกตัวอย่างต่อไปนี�เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน

• คนที่มีชื่อเสียงที่เอาชนะอุปสรรคยิ่งใหญ่ หรือทำางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

• คนในครอบครัวของคุณ์ที่เสียสละตนเองเพื่อดูแลครอบครัว

• คนในชุมชนหรือจังหวัดของผู้เรียนที่ทำาเรื่องดีๆ ในชุมชน 

• เด็กที่รู้สึกว่าการเรียนหนังสือเป็นเรื่องยาก แต่ก็พยายามจนเรียนจบ

• เด็กสาวจากประเทศไทยและทั่วโลกในเรื่องที่ผู้เรียนได้ฟัังหรือเห็นตลอดทุกบทเรียนที่ผ่านมา

เคล็ดลับ: ตรงนี�คุณ์สามารถสรุปทบทวน หรือจะขอให้ผู้เรียนเป็นอาสาสมัครออกมาสรุปทบทวนเรื่องราวจากวิดีโอ Girl Rising 
หรือฮีโร่ประจำาสัปดาห์ก็ได้ เพื่อกระตุ้นความจำาของผู้เรียน

- ถ้าผู้เรียนบางคนระบุชื่อบุคคลต้นแบบหรือที่ปรึกษาในทางที่ดีได้ยาก ให้ผู้เรียนอธิบายประเภทของบุคคลที่พวกเขาคิดว่าจะเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีให้พวกเขา ขอให้พวกเขาจินตนาการคนที่มีคุณ์สมบัติเหล่านั�น แล้วแนะผู้เรียนว่านี่คือบุคคลที่ผู้เรียนอาจพิจารณ์าขอ
คำาปรึกษาเมื่อเราได้พบพวกเขาในอนาคต

ขอให้ผู้เรียนเขียนออกมาด้วยว่าบุคคลต้นแบบคนนี�สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้อย่างไรและเพราะเหตุใด อาจลองคิดว่าพวก
เขามีคุณ์สมบัติอะไร พวกเขาประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายอะไรมาบ้าง หรือ พวกเขาเคยทำาอะไรที่น่าชื่นชมมาก

ให้เวลาผู้เรียนเขียน 5 นาที

บอกให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาบอกเล่าคำาตอบกันภายในกลุ่ม ขอให้ผู้เรียนคนหนึ่งเป็นตัวแทนจดเหตุผล
ทั�งหมดลงในกระดาษอีกแผ่นว่าทำาไมคนเหล่านี�ถึงได้เป็นบุคคลต้นแบบ

ให้เวลาผู้เรียน 5 นาทีเพื่อบอกเล่าคำาตอบกัน

ขออาสาสมัครหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มมาบอกเล่าเหตุผลที่คนเหล่านี�ได้เป็นบุคคลต้นแบบ

อธิบายว่าบุคคลต้นแบบสามารถแนะแนวให้เราทำาตามคุณ์สมบัติและทัศนคติที่ดี ช่วยให้เราประสบความสำาเร็จตามความฝันและ
เป้าหมายของเราได้

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

ความตั�งใจั
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
อะไรท่ีต้องการความกล้าหาญ 

ความกล้าหาญ

เขียนคำาว่า "ความกล้าหาญ" ลงบนกระดาน ถามคำาถามดังต่อไป และขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คน

• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำาว่าความกล้าหาญ

• คิดว่าบุคคลต้นแบบของผู้เรียนมีความกล้าหาญหรือไม่ ทำาไมคิดแบบนั้น

• ย้อนคิดไปถึงเด็กผู้หญิงทั้งหลายที่เราได้เห็นจากในวิดีโอจนถึงตอนนี้ รุคซานา สุมา วาดลีย์ และ มาเรียมา พวกเขามีความกล้า
หาญอย่างไรบ้าง พวกเขาตัดสินใจทำาอะไร

จากคำาตอบของผู้เรียน ให้เขียนการกระทำาหลักๆ นั�นลงไปบนกระดาน หรือขออาสาสมัครจากผู้เรียนเขียนคำาตอบให้

ส่งเสริมให้ผู้เรียนครุ่นคิดถึงการกระทำาที่เกิดจากความกล้าหาญของเด็กผู้หญิงเหล่านั�นตามที่เห็นในวิดีโอ ดังต่อไปนี�

• รุคซีานา: กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง

•  สุมา: กล้าที่จะลุกขึ�นมาปกป้องสิทธิของตนเอง กล้าที่จะออกเสียงต่อต้านการกระทำาผิดที่เกิดขึ�นกับผู้อื่น กล้าที่จะช่วยเหลือผู้
อื่นที่กำาลังต่อสู้ในสิ่งเดียวกับที่เธอเคยผ่านมาแล้ว

•  วาดลีย์: กล้าที่จะสู้เพื่อสิทธิในการได้รับการศึกษา กล้าที่จะลุกขึ�นมาใหม่หลังจากความล้มเหลว กล้าที่จะประกาศให้ทุกคนรู้
ว่าเป้าหมายและความต้องการของเธอคืออะไร

• มาเรียมา: กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนอื่นๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ กล้าที่จะแก้ไขปัญหาใดๆ ที่
เกิดขึ�น

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียน และเขียนการกระทำาหลักๆ จากคำาตอบนั�นลงไปบนกระดาน คุณ์อาจให้เวลาคิดกับผู้เรียนประมาณ์ 
1-2 นาที และพยายามขอคำาตอบให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่มี

•  อะไรคือการกระทำาที่เราคิดว่าเป็นการกระทำาที่มีความกล้าหาญ อาจเป็นการกระทำาที่เล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามที่เรา
ต้องการ

คำาตอบที่ี่อาจัได้รับ: เช่น การพูดในสิ่งที่คิด การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย การลุกขึ�นยืนและแสดงออกหน้าชั�นเรียน         
การยืนหยัดต่อการโดนกลั่นแกล้ง การช่วยเหลือผู้อื่น และอื่นๆ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

20 นาทีี่

วัตถุประสงค์ 

เพื่อระบุการกระทำาที่เรียกว่าเป็นความกล้า

หาญ และตระหนักรู้ถึงความกล้าหาญที่มีใน

ตัวเอง รุคซานา.....

สุมา.....

วาดลีย์.....

มาเรียมา.....

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
อะไรท่ีต้องการความกล้าหาญ
(ต่อ) 

ความกล้าหาญ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณ์มีเวลาเหลือ (5-10 นาที) คุณ์อาจทำาให้กิจกรรมนี�กลายเป็นเกมได้ แบ่งผู้เรียนออกเป็นสองทีม แล้วให้ทั�งสองทีม
ต่อแถวหน้ากระดานหรือฟัลิปชาร์ต คนแรกในแต่ละทีมจะเขียนการกระทำาที่กล้าหาญ ก่อนที่จะส่งปากกาต่อไปยังคนต่อไป ทีมที่
เขียนได้มากกว่าภายในเวลาที่กำาหนดให้จะเป็นทีมที่ชนะ

ขอให้ผู้เรียนดูบนกระดาน และพิจารณ์าการกระทำาที่พวกเขาร่วมกันเขียนลงไป ถามคำาถามต่อไปนี� และขอให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน

•  การกระทำาที่แสดงถึงความกล้าหาญใดบนกระดานที่เราคิดว่าทำาได้ยากที่สุดสำาหรับตัวเราเองทำาไมถึงคิดว่าในบางครั้งการ
แสดงความกล้าหาญถึงเป็นเรื่องยาก

คำาตอบที่ี่อาจัได้รับ: บางครั�งเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความกล้าหาญ เพราะสถานการณ์์ในขณ์ะนั�นมันน่ากลัว 

เคล็ดลับ: ช่วงนี�อาจเป็นเวลาดีที่เราควรพูดถึงข้อตกลงในชั�นเรียนในเรื่องการรักษาความลับและการเคารพในความคิดเห็นของผู้
อื่น ขอให้ผู้เรียนนึกถึงกฎเหล่านี�ไว้ขณ์ะที่พวกเขาแบ่งปันและรับฟัังเรื่องราว

อธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกลัว เพราะมนุษย์มีความกลัวกันทุกคน ในบางครั�งเราจะรู้สึกกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ�นกับเรา
หรือบางครั�งเราอาจกลัวความคิดของผู้อื่นที่มีต่อเรา หรือเราอาจกลัวผลกระทบที่ตามมาหลังจากเราพูดหรือทำาบางสิ่งบางอย่าง
ไป

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับพวกเขา แล้วขอสองสามคำาตอบ

• การกระทำาที่แสดงความกล้าหาญเหล่านี้มีข้อใดบ้างที่ผู้เรียนเคยทำา เล่าเรื่องให้เราฟังสักเรื่องได้ไหม

อธิบายว่าถึงแม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์์ที่น่ากลัวจนไม่คิดว่าเราจะมีความกล้าหาญได้ในขณ์ะนั�น แต่จริงๆ แล้วเราอาจมี
ความกล้าหาญได้มากกว่าที่เราคิด เราต่างเคยทำาสิ่งที่กล้าหาญมาแล้วทั�งนั�น บางทีเราอาจทำาไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ซ้ำึ่งนับว่าเป็นเรื่อง
หนึ่งที่เรามีความคล้ายคลึงกับบุคคลต้นแบบ ดังนั�นเราเองก็อาจจะเป็นบุคคลต้นแบบให้กับคนอื่นได้เช่นกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน
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กิจักรรมท่ีี่ 4 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

2 นาทีี่

ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

เล่าเร่ืองราวของ ธันย์ ณิ์ชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ� และความฝันท่ีจะเป็นผู้สำารวจความสุขคนไข้ของเธอ หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่
ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจั



อายุ 14 ปี ตอนที่ี่เธีอตกลงไปบนรางรถไฟฟ้าใต้ดินและโดนรถไฟที่ับ อุบัติเหตุครั�งนั�นร้ายแรงมาก เธีอ

ต้องถูกตัดขาที่ั�งสองข้างเพ่่อให้สามารถคล่่อนย้ายตัวเธีอออกมาจัากใต้ที่้องรถไฟได้ 30 

แต่ธันย์ไม่เคยรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์์ที่เกิดขึ�น เธอรู้ว่าการคิดบวกเป็นเรื่องสำาคัญ และเธอมองว่านี่กลับเป็น

โอกาสดีที่เธอจะได้มีขาคู่ใหม่

ในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษานั�นเป็นช่วงที่เจ็บปวดมาก ถึงขนาดที่เธอต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้เธอนอนหลับ 

แต่เธอกลับสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์์นี�ได้โดยการเปลี่ยนให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่แห่งความ

สุข หลังจากผ่านไป 7 ปี ในที่สุดเธอก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ้ำ็นต์ 

ปัจจุบันเธอเป็น “ผู้สำารวจความสุขคนไข้” ซ้ำึ่งเป็นงานที่เธอเคยใฝ่ฝันตั�งแต่เมื่อครั�งที่เธอประสบอุบัติเหตุ 

เพราะเธอรู้ว่างานนี�จะสามารถช่วยคนไข้ได้มากขนาดไหน 31 

“ถ้าวันน้ันธันย์ไม่เลือกท่ีจะลุกข้ึนมาก็คงไม่สามารถท่ีจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างทุกวันน้ี
ไม่มีใครบอกหรอกว่าน่ีคือข้อจำากัดของเรา นอกจากตัวเราเองเป็นคนบอก แม้ว่าวัน
น้ีมันอาจจะไม่ได้ประสบความสำาเร็จ ส่ิงหน่ึงท่ีเราประสบความสำาเร็จได้คือเราชนะ
ใจตัวเอง”

32

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

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



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 113

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 5: บที่เรียนท่ีี่ 11

เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและผู้อื่น

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 25 นาทีี่

เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์์ของการไม่ยอมแพ้ และขยายมุมมองเรื่อง
ส่วนบุคคลผ่านสายตาผู้อื่น

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 15 นาทีี่

เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุกภายในตนเองและผู้อื่น

กิจักรรมท่ีี่ 3 - 5 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและสัมภาษณ์์เร่ือง      
การล้มแล้วลุก

27 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์์ของ

การไม่ยอมแพ้และขยายมุมมองเรื่องส่วน

บุคคลผ่านสายตาผู้อื่น

ขั�นตอนที่ี่ 1 ที่บที่วนบที่เรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงม่อที่ำา - 2 นาที่ี

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าได้ทำา รู้สึกอย่างไรกับการทำาแผนการลงมือทำา ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่น ๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ทำาตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือทำาในสัปดาห์นี�

• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่ การช่วยเหลือกันนั�นมีประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับการแบ่งปันความคืบหน้า แล้วยำ�าเตือนพวกเขาว่าให้ทำาตามแผนการลงมือทำาต่อไปพร้อมๆ กับช่วยเหลือ
กันและกัน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาได้คิดถึงบุคคลต้นแบบและความกล้าหาญของพวกเขา

อธิบายว่าในวันนี� เราจะมาสำารวจและศึกษาอีกแนวคิดหน่ึงคือการล้มแล้วลุก

ขั�นตอนที่ี่ 2 สัมภาษณ์เร่่องการล้มแล้วลุก - 25 นาที่ี

ถามผู้เรียนว่าพวกเขายังจำากิจกรรมเร่ืองความผิดพลาดได้หรือไม่ (หน่วยการเรียนท่ี 3 บทเรียนท่ี 6) ยำ�าให้พวกเขาระลึกไว้ว่า
ความล้มเหลวและความผิดพลาดช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโต

เขียนคำาว่า “การล้มแล้วลุก” ลงบนกระดาน ถามคำาถามดังต่อไป และขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คน

• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำาว่า “ล้มแล้วลุก” จะเป็นการกระทำา สถานการณ์ หรือบุคคลก็ได้

• ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์กับการล้มแล้วลุกบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้เรียนเองหรือจากคนอื่นรอบตัว

ขอให้ผู้เรียนหลับตาแล้วย้อนคิดถึงช่วงเวลาท่ีพวกเขาล้มเหลวกับบางส่ิง แต่พวกเขากลับลุกขึ�นมาแล้วก้าวเดินต่อไปได้ยก
ตัวอย่างเช่น พวกเขาเคยเล่นวิดีโอเกมแล้วแพ้ แข่งกีฬาแพ้ หรือทำาส่ิงผิดพลาดตอนทำางานศิลปะ แต่พวกเขาลุกขึ�นมาแล้วลองใหม่
หรือไม่ พวกเขาทำาอะไร พวกเขารู้สึกอย่างไร และอะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาต้องทำาเพ่ือท่ีจะเอาชนะสถานการณ์์ท่ีท้าทายเหล่านั�น

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
เกร่ินนำาและสัมภาษณ์์เร่ือง      
การล้มแล้วลุก
(ต่อ) 

บอกให้ผู้เรียนเปิดตาขึ�น แล้วจับคู่กัน

อธิบายว่าตอนนี�เราจะให้แต่ละคู่สัมภาษณ์์กันและกัน อธิบายวิธีการสัมภาษณ์์ดังต่อไปนี�

• เราจินตนาการว่าเรากำาลังจะสัมภาษณ์์พิเศษให้กับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

• แต่ละคู่จะสลับกันเป็นคนสัมภาษณ์์และคนถูกสัมภาษณ์์ เราจะสัมภาษณ์์ในหัวข้อเรื่องการล้มแล้วลุก

• ผู้ถูกสัมภาษณ์์จะเล่าเรื่องการล้มแล้วลุกที่ได้คิดไว้แล้วในขั�นตอนที่ผ่านมา

• ผู้สัมภาษณ์์จะใช้คำาถามดังต่อไปนี�หรือจะตั�งคำาถามขึ�นมาเองตามที่คิดก็ได้ เพื่อให้สามารถดึงเอาเรื่องราวและประสบการณ์์
ของการล้มแล้วลุกออกมาได้

- ตอนน้ันผู้เรียนอยู่ท่ีไหน และผู้เรียนกำาลังทำาอะไรอยู่

- เกิดอะไรข้ึนในวันน้ัน ผู้เรียนล้มเหลวได้อย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีทำาพลาด หรืออะไรคือสถานการณ์ท่ีท้าทายในขณะน้ัน

- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรและคิดอะไรอยู่ในตอนน้ัน

- ผู้เรียนทำาอะไรหลังจากน้ัน ผู้เรียนได้ทำาอะไรเพ่ือแก้ปัญหาน้ัน แล้วผลลัพธ์ท่ีได้เป็นอย่างไร

- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรภัายหลังจากท่ีผ่านเหตุการณ์น้ันไปแล้ว และ/หรือ รู้สึกอย่างไรในตอนน้ี เม่ือมองย้อนกลับไปถึงการท่ีผู้
เรียนสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ท่ีท้าทายน้ันได้

• ผู้สัมภาษณ์์จะเขียนคำาตอบลงในกระดาษ เพื่อนำาไปใช้ในขั�นตอนต่อไป

เคล็ดลับ: เขียนคำาถามข้างต้นลงบนกระดานเพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแบบเพ่ือเร่ิมสัมภาษณ์์

ให้เวลาผู้เรียน 15 นาที สำาหรับการสัมภาษณ์์กันและกัน (ประมาณ์คนละ 7 นาที)

ขอให้ผู้เรียน 2-3 คนเป็นอาสาสมัครเล่าเร่ืองของตัวเองหรือเร่ืองของเพ่ือนในกลุ่ม ปรบมือให้กับเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง อย่าลืมบอกผู้
เรียนให้ขออนุญาตจากเพ่ือนก่อนท่ีจะเล่าเร่ืองของเขา

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีแบ่งปันประสบการณ์์ของตัวเอง ขอบคุณ์ทั�งในช่วงจับคู่และขอบคุณ์กับทั�งชั�นเรียน ขอให้ผู้เรียนส่งกระดาษท่ีจด
ไว้ในฐานะผู้สัมภาษณ์์ให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์์ เพ่ือนำาไปใช้ในกิจกรรมต่อไป

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลา คุณ์อาจขอให้ผู้สัมภาษณ์์เขียนความคิดหรือคำาพูดให้กำาลังใจลงในกระดาษท่ีจดไว้ก่อนท่ีจะมอบให้กับผู้ถูก
สัมภาษณ์์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ผู้ได้รับรางวัลแห่งความกล้าหาญ 
และการล้มแล้วลุกได้แก่...

15 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุก

ภายในตนเองและผู้อื่น

อธิบายว่าต่อไปนี�เราจะทำาประกาศนียบัตรรางวัลด้วยตัวเราเอง

แจกกระดาษขนาด A4 อธิบายว่าในกระดาษ A4 นี� เราจะประดิษฐ์ประกาศนียบัตรขึ�นมาเพ่ือให้รางวัลกับตัวเอง และให้รางวัลกับ
การกระทำาท่ีกล้าหาญและการล้มแล้วลุกของตัวเอง ผู้เรียนอาจนึกถึงเร่ืองท่ีพวกเขาเพ่ิงได้เล่าไป การกระทำาท่ีกล้าหาญท่ีเราพูด
ถึงในบทเรียนท่ีผ่านมา หรือการกระทำาท่ีกล้าหาญหรือการล้มแล้วลุกอ่ืนใดก็ได้ท่ีพวกเขาเคยทำา

เขียนลงบนกระดานเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียน และ/หรือเพ่ือให้ผู้เรียนปรับให้เป็นสไตล์ของตนเอง ผู้เรียนสามารถตกแต่ง
ประกาศนียบัตรใบนี�ได้ตามต้องการ

เคล็ดลับ: คุณ์อาจประดิษฐ์ประกาศนียบัตรของตัวเองขึ�นมาแล้วแสดงเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนในชั�น

ให้เวลาผู้เรียน 10 นาที เพ่ือเขียนและ/หรือตกแต่งประกาศนียบัตร

ขออาสาสมัครจากผู้เรียน 2-3 คนเพ่ือออกมาแสดงประกาศนียบัตรและเล่าเร่ืองของตน

ขอบคุณ์ผู้เรียนสำาหรับการแบ่งปันเร่ืองราวและประสบการณ์์ของตน โดยขอบคุณ์ทั�งแบบตัวต่อตัวและทั�งชั�นเรียน พูดถึงความ
รู้สึกขอบคุณ์ท่ีคุณ์มีต่อผู้เรียนท่ีกล้าหาญและรู้จักการล้มแล้วลุก

อธิบายว่าความกล้าหาญและการล้มแล้วลุกของเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืนได้ ขอให้ผู้เรียนให้คำาจำากัดความของคำา
ว่า "บุคคลต้นแบบ" อีกครั�ง ดูแลให้แน่ใจว่าบุคคลต้นแบบนั�นคือคนท่ีพวกเขาช่ืนชมเน่ืองจากคุณ์สมบัติหรือความสำาเร็จบางอย่าง
ของเขา

อธิบายว่าประกาศนียบัตรท่ีพวกเขาได้ให้เป็นรางวัลกับตัวเองนั�น เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าพวกเราทุกคนมีคุณ์สมบัติท่ีน่ายกย่อง
เหมือนกัน เช่นเดียวกับจุดแข็งท่ีเราเคยศึกษาและสำารวจไปแล้ว

ขอให้ผู้เรียนติดประกาศนียบัตรบนฝาผนังท่ีบ้านของตัวเองในตำาแหน่งท่ีสามารถเห็นได้ชัด ซ่ึ้ำงจะเป็นการยำ�าเตือนให้รู้ว่าตัวเราเอง
สามารถเป็นบุคคลต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้เช่นกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรฉบับนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่า 

....................................................................  
(ชื่อตัวเอง)

เป็นผู้มีความกล้าหาญ/ความสามารถในการล้ม
แล้วลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่า

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

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

มอบให้ ณ วันที่ (วันที่)

....................................................................
ชื่อของเรา 
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กิจักรรมท่ีี่ 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ            
ภารกิจนอกชั�นเรียน

3 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ความกล้าหาญในการสื่อสารความฝัน

ของเราไปยังเครือข่ายความช่วยเหลือ

ขั�นตอนท่ีี่ 1 แนะนำาฮีโร่ประจัำาสัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ

มารีญา พูลเลิศลาภ เป็นท่ีรู้จักดีท่ีสุดในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2017 แต่ทราบไหมว่าเธอยงัสนใจปัญหาสังคมหลายๆ 
อย่างด้วย หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

ขั�นตอนที่ี่ 2: กิจักรรมนอกชั�นเรียน 

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับผู้เรียน 2-3 คนเพ่ือสรุปบทเรียน

• เราได้กล่าวถึงหวัข้ออะไรบ้างในบทเรยีนนี ้เราได้เรียนรูอ้ะไรบ้าง

ยำ�าเตือนผู้เรียนว่าหลังจากท่ีพวกเขาได้สำารวจและศึกษาความกล้าหาญท่ีมีในตนเองแล้ว พวกเขาสามารถใช้ความกล้าหาญนี�
นอกชั�นเรียนกับสถานการณ์์ท้าทายท่ีอาจเกิดขึ�นกับพวกเขาได้ และความกล้าหาญนี�ยงัช่วยให้พวกเขาสามารถทำาตามแผนการ
ลงมือทำาและช่วยเหลือซ่ึ้ำงกันและกันได้อีกด้วย

แบ่งปันเร่ืองของฮีโร่ประจำาสัปดาห์ด้านล่างนี�

ขอให้ผู้เรียนทำาภารกิจนอกชั�นเรียนดังต่อไปนี�

• จากทีเ่ราได้สำารวจและศกึษาเรือ่งความกล้าหาญไปแล้ววนันี� ครอูยากจะขอให้พวกเราทำาบางสิง่ที ่ ต้องใช้ความกล้าหาญ
อย่างมาก ครูต้องการให้พวกเราเล่าความฝัน เป้าหมาย และแผนการลงมือทำาของตัวเองให้กับคนอ่ืนนอกชั�นเรียนนี�ฟััง 
ก่อนท่ีเราจะมาพบกันในบทเรียนต่อไป บุคคลนี�อาจเป็นผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาติ ครูท่ีโรงเรียน หรือใครก็ได้ในชุมชน จุดมุ่ง
หมายคือเพ่ือส่ือสารความฝันของเราให้พวกเขาได้รับรู้ เพ่ือท่ีเราจะได้รับการช่วยเหลือไปสู่เป้าหมายของเรา 

• จำาไว้ว่า ถ้าการเริม่ต้นพูดดงันั�นเป็นเรือ่งทีย่าก และเราต้องการความช่วยเหลอืมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เราสามารถเข้ามาคยุกบั
ใครก็ได้ในชั�นเรียนนี� ซ่ึ้ำงรวมถึงตัวครูเองด้วย เราจะใช้กลยุทธการส่ือสารบางอย่างท่ีเราได้เรียนรู้ไปแล้วเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การเล่าความฝันของเราก็ได้ ขอให้ทุกคนโชคดีกับภารกิจนี�
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มารีญา พูลเลิศลาภเป็นที่ี่รู้จัักดีที่ี่สุดในฐานะมิสยูนิเวิร์สไที่ยแลนด์ปี 2017 แต่ที่ราบไหมว่าเธีอยังสนใจัปัญหา

สังคมหลายๆ อย่างด้วย

หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    มารีญาพบว่าเธอไม่อยากทำางานในสำานักงาน แต่อยากช่วยเหลือผู้คน

มากกว่า ความฝันนี�เริ่มตั�งแต่สมัยเธอยังเด็ก เมื่อเธอไปร่วมกิจกรรมการกุศล และได้เห็นปัญหาสังคมด้วยตนเอง33

 ฝันของเธอเป็นจริงเมื่อเธอเข้าประกวด  มิสยูนิเวิร์ส สำาหรับมารีญา นี่คือโอกาสที่เธอจะได้ใช้ชื่อเสียงเป็นกระบอก

เสียงสำาหรับปัญหาสังคม 

เมื่อเร็วๆ นี� มารีญายังได้ออกเสียงเพื่อช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวชาวไทยที่หายตัวไปด้วย มารีญากล่าวว่าเธอ         

“รู้สึกตื่นเต้นที่ผู้คนส่งเสียงแสดงความคิดเห็นกันมากขึ�น ใกล้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว”34

นอกจากนี� เธอยังเคยเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้มูลนิธิดวงประทีป และทำางานร่วมกับ UNFPA          

(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ)  เพื่อแก้ปัญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่นและเรื่องสิทธิ ในประเทศไทย36 

ปัจจุบัน มารีญาได้ร่วมก่อตั�งองค์กรชื่อ SOS Earth เพื่อระดมทุนสำาหรับโครงการต่างๆ ที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม37 เธอต้องการอุทิศตนเองเพื่อช่วยประเด็นสังคมนี� 

“แม้ชะตาของโลกอาจดูส้ินหวัง ฉันเช่ือว่าเรามีทางเลือก เลือกท่ีจะน่ังดูทุกอย่างในขณะท่ีมัน

แย่ลงเร่ือยๆ หรือ เลือกท่ีจะทำาอะไรสักอย่าง ฉันเลือกท่ีจะลงมือแก้ปัญหาตอนน้ีเลย” 

ฮีโร่ประจำ สัปดาห์

มารีญา พูลเลิศลาภมารีญา พูลเลิศลาภ

33 tinyurl.com/yxonf3sj 
34 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/
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 5: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



6
ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 6 

เส้นทางสู่ความเช่ือม่ันและความสำ เร็จ
n ย้อนคิดดูว่าส่ิงท่ีี่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปล่ียนแปลงไปจัากตอนเร่ิมออกเดินที่างในบที่เรียนท่ีี่ 1 อย่างไร

n บอกได้ว่าก้าวต่อไปท่ีี่ผู้เรียนจัะที่ำาเพ่่อค้นพบส่ิงใหม่ๆ ค่ออะไร
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 6: บที่เรียนท่ีี่ 12

ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร 

และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

กิจักรรมท่ีี่ 1 - 35 นาทีี่

เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณ์ค่าของการเดินทางและการเติบโตของ
ตนเองและผู้อื่นตลอดทั�งหลักสูตร

กิจักรรมท่ีี่ 2 - 10 นาทีี่

เพ่ือยอมรับตนเองในฐานะบุคคลต้นแบบ ยำ�าความสำาคัญของความเช่ือม่ัน
ในตัวเองและความมุ่งม่ันเพ่ือทำาฝันของตนให้สำาเร็จ และประกาศขั�นตอน
ท่ีผู้เรียนแต่ละคนตั�งใจจะก้าวต่อไปเพ่ือค้นพบส่ิงใหม่ๆ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร

35 นาทีี่

วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณ์ค่าของการ

เดินทางและการเติบโตของตนเองและผู้อื่น

ตลอดทั�งหลักสูตร

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนท่ีี่ 1 สรุปที่บที่วนบที่เรียนท่ีี่แล้ว - 5 นาทีี่ 

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ติดตามผลของภารกิจที่ต้องกลับไปทำาที่บ้านจากบทเรียนที่ 11 โดยการถามว่า ได้บอกใครนอกห้องเรียนนี�เกี่ยวกับความฝัน 
เป้าหมาย และแผนการลงมือทำาของเธอหรือไม่ เล่าให้ฟัังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ�นบ้าง

เคล็ดลับ: ถ้ามีใครท่ีไม่ได้ทำาตามภารกิจ หรือเห็นว่าทำาได้ยาก/พบการตอบรับในเชิงลบจากภารกิจนี� ขอให้พวกเขาเล่า
ประสบการณ์์ (ถ้าพวกเขาสะดวกใจ) ให้เหตุผลว่าการบอกเล่าอาจทำาได้ยาก โดยเฉพาะกับผู้ท่ีอาจเพ่ิงเคยบอกเล่าความฝันเป็น
ครั�งแรก ยอมรับในความพยายามและช่ืนชมท่ีพวกเขาเร่ิมก้าวแรก

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีบอกเล่าความคืบหน้า และเตือนพวกเขาให้ปฏิิบัติตามแผนการลงมือทำา สนับสนุนกัน และบอกเล่าความฝันและ
เป้าหมายให้ผู้อ่ืนฟัังต่อไป

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาท่ีคุยกันได้เร่ืองความกล้าหาญ และการระบุ
การกระทำาท่ีกล้าหาญเม่ือพวกเขาได้ลงมือทำา

อธิบายว่าเรามาถึงบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรนี�แล้ว และวันนี�เราจะสรุปทุกอย่างท่ีได้เรียนรู้ตลอดการเดินทางร่วมกัน

ขั�นตอนที่ี่ 2 คิดที่บที่วนในใจั - 5 นาที่ี

อธิบายว่าผู้เรียนจะได้ทำาสมาธิครู่หน่ึง ขณ์ะทำาสมาธิ ขอให้ผู้เรียนฟัังส่ิงท่ีคุณ์จะพูดและคิดตามไปด้วย

ขอให้ผู้เรียนหลับตาและเร่ิมคิดทบทวน

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมให้คุณ์พูดว่า “เราเดินทางด้วยกันมาไกลมากตั�งแต่บทเรียนแรก ครูอยากให้ทุกคนนึกย้อนถึงการเดินทางนี�ด้วยกัน”

ขอให้ผู้เรียนนึกถึงแต่ละบทเรียนท่ีได้ทำา เร่ิมจากบทเรียนในสัปดาห์แรก

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 1 เราได้รู้จักกับรุคซ้ำานาจากประเทศอินเดีย และได้คิดถึงความฝันของตนเองเป็นครั�งแรก เราได้รู้ว่าพลัง
แห่งความฝันและจินตนาการพาเราไปได้ไกลขึ�น

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 2 เราได้รู้จักกับสุมาจากประเทศเนปาล และได้เรียนรู้เรื่องสิทธิของเรา เรายังได้เรียนรู้เรื่องบรรทัดฐาน
ทางสังคมและวิธีท่ีเหมาะสมในการคัดค้านบรรทัดฐาน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 3 เราได้รู้จักกับวาดลีย์จากประเทศเฮติ และช่วยกันค้นหาคุณ์สมบัติที่ดีและจุดแข็งของตนเองและของ
เพ่ือน และเรายังได้เรียนรู้อีกว่า เราจะเติบโตขึ�นผ่านความล้มเหลวและความผิดพลาดได้อย่างไร 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 4 เราได้รู้จักกับมาเรียมาจากประเทศเซ้ำียร์ราลีโอน และสำารวจเครือข่ายความช่วยเหลือรอบตัวเรา ทั�งยัง
เรียนรู้วิธีส่ือสารกับผู้อ่ืนเพ่ือขอแรงสนับสนุนและความช่วยเหลือให้เราได้ทำาตามความฝัน และเรายังได้กำาหนดแผนการลงมือ
ทำาท่ีเราจะต้องทำาให้สำาเร็จภายใน 1 เดือนอีกด้วย

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 5 เราเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลต้นแบบและได้เห็นวิธีที่เราจะสามารถเป็นบุคคลต้นแบบได้เช่นกัน เพราะเรามี
ความกล้าหาญและรู้จักท่ีจะล้มแล้วลุกขึ�นมาได้อีก

บอกให้ผู้เรียนคิดทบทวนคำาถามเหล่านี�ในใจระหว่างคุณ์พูดถึงบทเรียนแต่ละบทเรียน

• เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน 

• เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

• เราได้พูดคุยกับคนนอกชั้นเรียนเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไหม พวกเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน

• เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหม อย่างไร

บอกให้ผู้เรียนค่อยๆ ลืมตาขึ�น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณ์ได้แปะผลงานจากกิจกรรมใดไว้บนผนัง (เช่น เคร่ืองบินกระดาษ หรือกิจกรรมความล้มเหลว) คุณ์อาจขอให้ผู้
เรียนดูชิ�นงานท่ีพวกเขาติดไว้บนผนังก็ได้เช่นกัน 
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนที่ี่ 3 การเขียนสะที่้อนความคิด - 13 นาที่ี

ขอบคุณ์ทุกคนท่ีตั�งใจทำากิจกรรมและมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี

บอกผู้เรียนว่ากิจกรรมสุดท้ายคือช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนทุกอย่างท่ีได้ทำาระหว่างการเดินหน้าทำาตามความฝัน

เขียนหัวข้อต่อไปนี�บนกระดาน

1. ฉันได้เรียนรู้ว่า ________________________________________________________________

2. เกิดความเปลี่ยนแปลงข่�นในตัวฉันตั�งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นค่อ_________________

_______________________________________________________________________________

3. ฉันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเพ่่อนๆ ตั�งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นค่อ________

________________________________________________________________________________

4. ความฝันของฉันสำาคัญเพราะ ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. ฉันรู้ว่าถ้าจัะที่ำาให้ความฝันเป็นจัริง ฉันจัะต้อง _______________________________________________

________________________________________________________________________________

ให้ผู้เรียนเขียนคำาตอบของหัวข้อเหล่านี�บนกระดาษ

ให้เวลาพวกเขาเขียนคำาตอบ 10 นาที กระตุ้นให้พวกเขาเขียนให้ได้มากท่ีสุด

เคล็ดลับ: เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา คุณ์จะเขียนคำาถามลงบนกระดาษแล้วถ่ายสำาเนาแจกให้ผู้เรียนทุกคนก็ได้
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S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน
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กิจักรรมท่ีี่ 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั�นตอนที่ี่ 4 แลกเปลี่ยนสิ่งที่ี่สะที่้อนคิด - 12 นาที่ี

ให้ผู้เรียนน่ังเป็นวงกลมแล้วอธิบายวิธีการต่อไปนี�

• ให้ผู้เรียนบอกเล่าคำาตอบของตนทีละคน

• เมื่อคนแรกพูดจบ คนถัดไปจะพูดให้กำาลังใจเพื่อนคนก่อนหน้า พูดอะไรก็ได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือทำาตาม
ความฝันของตนต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณ์อาจพูดว่า “ยินดีด้วย! เธอได้เร่ิมต้นการเดินทางเพ่ือหาความฝันและรู้จักกับความเข้ม
แข็งภายในตัวเธอแล้ว” หรือ “เธอทำาความฝันให้เป็นจริงได้แน่ๆ โชคดีนะ!”

• จากนั�น ผู้เรียนคนนั�นจะบอกเล่าคำาตอบของตนต่อ

• เราจะทำาไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกคนจะได้เล่าคำาตอบของตน

บอกคำาตอบของคุณ์สำาหรับคำาถาม 3 ข้อแรก เป็นคนสุดท้าย คุณ์อาจสะท้อนถึงส่ิงท่ีตัวคุณ์เองได้เรียนรู้ หรือส่ิงท่ีคุณ์เรียนรู้เก่ียว
กับผู้เรียนก็ได้

ขอบคุณ์ผู้เรียนท่ีช่วยกันตอบ ท่ีให้ความร่วมมือตลอดหลักสูตร และกล่าวว่าคุณ์ภูมิใจและช่ืนชมการเดินทางของพวกเขาตลอดทั�ง
หลักสูตร

ยำ�ากับผู้เรียนว่าพวกเขายังสามารถใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้จากหลักสูตรนี�ต่อไปได้แม้ว่าความฝันของพวกเขาจะมีการเปล่ียนแปลงไป        
ถ้าพวกเขามีเป้าหมายใหม่ หรือถ้าพวกเขาเร่ิมทำาเป้าหมายหรือขั�นตอนการลงมือทำาท่ีร่างไว้บางข้อสำาเร็จแล้ว

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ              
คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน

10 นาทีี่

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ 
...คือ...

ฉันเอง!
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยอมรับตนเองในฐานะบุคคลต้นแบบ  

ยำ�าความสำาคัญของความเช่ือม่ันในตัวเองและ

ความมุ่งม่ันเพ่ือทำาฝันของตนให้สำาเร็จ และ

ประกาศขั�นตอนท่ีผู้เรียนแต่ละคนตั�งใจจะ

ก้าวต่อไปเพ่ือค้นพบส่ิงใหม่ๆ  

ขั�นตอนที่ี่ 1 ฮีโร่ประจัำาสัปดาห์

อธิบายผู้เรียนว่าเราเหลือหน่ึงกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่ “ฮีโร่ประจำาสัปดาห์”

ขอให้ผู้เรียนทายว่าใครคือฮีโร่ประจำาสัปดาห์นี�

วางกระดาษ "ฮีโร่ประจำาสัปดาห์" ควำ่าลงกลางห้องเรียน ตรงท่ีทุกคนสามารถหยิบได้ 

บอกให้ผู้เรียนเลือกกระดาษหน่ึงแผ่น ห้ามผู้เรียนพลิกกระดาษจนกว่าคุณ์จะบอก!

หลังจากทุกคนหยิบกระดาษแล้ว บอกให้ผู้เรียนกางกระดาษออกและดูว่ามีคำาอะไรเขียนอยู่ด้านใน เพ่ือจะเฉลยว่า "ฮีโร่ประจำา
สัปดาห์" … คือ … ฉันเอง 

ให้เวลาพวกเขาได้ต่ืนเต้นสักครู่

สรุปบทเรียนโดยกล่าวว่าผู้เรียนคือฮีโร่ประจำาสัปดาห์เพราะมีความคล้ายหลายอย่างระหว่างพวกเขากับฮีโร่ทั�งหมดท่ีเราได้เรียนรู้
ตลอดสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส่วนท่ีคล้ายกันรวมถึง 

• พลังแห่งความฝัน 

• ความชัดเจนในการตั�งเป้าหมาย 

• จุดแข็งและความกล้าหาญที่มีในตัวเรา

• ความช่วยเหลือจากผู้คนที่ให้คำาแนะนำาและความเข้มแข็งกับเรา 

• อุปสรรคและความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่คือโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต

ขอให้ผู้เรียนแปะหลังกันเบาๆ (หรือทำาท่าทางท่ีให้กำาลังใจแบบท่ีพวกเขาจะชอบ) แล้วตบมือให้ทุกคน 

ยำ�ากับผู้เรียนว่าการทำาความปรารถนาและความฝันให้สำาเร็จเป็นการเดินทางตลอดชีวิต พวกเขาควรช่วยเหลือและสนับสนุนกัน
และกันต่อไป และมองหาโอกาสท่ีจะช่วยกันในการทำาฝันให้เป็นจริง 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9
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กิจักรรมท่ีี่ 2 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ              
คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน
(ต่อ)

ขั�นตอนที่ี่ 2 คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน

ขอให้ผู้เรียนยืนเป็นวงกลม

อ่านออกเสียงคำาสัญญาด้านล่างทีละบรรทัด และขอให้ผู้เรียนกล่าวตาม

• ฉันจะจดจำาความฝันและเป้าหมายของฉัน และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำาให้สำาเร็จ 

• ฉันจะพัฒนาจุดแข็งที่มีฉันมี และจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ�นทุกครั�งที่เผชิญกับอุปสรรค 

• ฉันจะรักและใส่ใจเพื่อนๆ ของฉัน และจะสนับสนุนและช่วยให้พวกเขาทำาความฝันให้เป็นจริง 

• ฉันจะทำา…. (ตรงนี� ขอให้ผู้เรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์์ตามแผนการลงมือทำาของพวกเขา)

• และฉันสัญญาว่าจะไม่หยุดเชื่อในความสามารถของตนเองในการที่จะทำาให้ความฝันเป็นจริงขึ�นมาให้ได้

แสดงความยินดีกับผู้เรียนทุกคนท่ีได้เรียนรู้ไปกับหลักสูตรนี�จนเสร็จสมบูรณ์์ ส่งเสริมให้พวกเขาช่วยเหลือและสนับสนุนกันและ
กันต่อไป และมองหาโอกาสท่ีจะช่วยกันในการทำาฝันให้เป็นจริง  

เคล็ดลับ: คุณ์อาจส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลานี�ขอบคุณ์หรือชมเชยเพ่ือนๆ สำาหรับส่ิงดีๆ หรือสร้างแรงบันดาลใจท่ีพวกเขาได้เห็น
ตลอดบทเรียนต่างๆ ถ้ามีเวลา คุณ์อาจให้ผู้เรียนพูดอะไรเพ่ิมเติม ร้องเพลงด้วยกัน หรือถามคำาถามท่ีอยากถาม 

ขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่ึงรอบ!

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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แรงบันดาลใจั

การสนับสนุน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 6: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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ในช่วงท้ายของบทเรียนนี� โปรดแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน เพื่อ
ที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และให้พวกเขา
ได้เดินทางไปต่อ คุณ์อาจจะปรับรายการแหล่งข้อมูลโดยขึ�นอยู่กับความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน และขึ�นอยู่กับสิ่งที่คุณ์ได้ค้นพบเกี่ยวกับพวกเขาตลอดช่วง
ของหลักสูตรนี� เริ่มต้นโดยการดูรายการด้านล่างนี� 

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/ 

หาทุนการศึกษาได้ที่

https://www.edfthai.org/ – สำาหรับนักเรียนทุกระดับชั�น

http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ - สำาหรับนักเรียนชั�น
 ป.6 และ ม.3

https://www.scgfoundation.org/th/home – สำาหรับนักเรียนที่กำาลังจะจบ
ชั�นม. 3 และเพื่อค้นหาการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

สำาหรับนักเรียนชั�นม. 3-6 ในกรุงเทพที่อยากไปเข้าค่ายนานาชาติที่ต่างประเทศ
 ให้หมั่นเข้าไปดูหน้าเฟัสบุ๊ก “Bangkok International Affairs Office” (
สำานักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร) ในหน้าเฟัสบุ๊กนี�จะมี ทุนการ
ศึกษาเปิดใหม่ทุกเทอม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.dek-d.com/board/view/3876472/

เรียนรู้ด้านวิชาการได้ที่

http://www.trueplookpanya.com/

https://www.eduzones.com/

http://dltv.ac.th/

ขอคำาแนะนำาหรือการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ที่

https://www.facebook.com/teenrama.teen/ – สำาหรับข้อมูลทั่วไปเพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี

https://childlinethailand.org/ หรือโทร 1387 เพื่อ ขอคำาแนะนำาและ
ปรึกษาหรือรายงานการกระทำาทารุณ์ในครอบครัวหรือเหตุทารุณ์กรรมเด็กอื่นๆ

กรมสุขภาพจิตหรือโทร 1323 / 1667 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอารมณ์์
และสุขภาพจิตได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ที่

http://tryfaildo.com/ เราสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ การวาดภาพ การออกแบบตัวการ์ตูน (สำาหรับสติก
เกอร์ LINE) และเศรษฐศาสตร์

Facebook.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้

The Matter - สำาหรับข่าวสารล่าสุด 
https://www.facebook.com/thematterco

The Standard - สำาหรับข่าวสารล่าสุด 
https://www.facebook.com/thestandardth/

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 วรรณ์กรรม และ
 ประวัติศาสตร์

Mahidol Channel - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
 และเคล็ดลับสุขภาพ

Dek Jew Dr. Ko – เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการทดลองที่
เราทำาได้ที่บ้าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในที่้องถิ่นสำาหรับผู้เรียนที่ี่ต้องการความช่วยเหล่อต่อ

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/
https://www.edfthai.org/
https://www.scgfoundation.org/th/home
https://www.dek-d.com/board/view/3876472/
http://www.trueplookpanya.com/
https://www.eduzones.com/
http://dltv.ac.th/
https://www.facebook.com/teenrama.teen/
https://childlinethailand.org/
http://tryfaildo.com/
https://www.facebook.com/thematterco
https://www.facebook.com/thestandardth/
https://www.facebook.com/designforsocialgood.th
https://www.facebook.com/readthecloud/
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ภูมิหลัง: 

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของเฮติมีแต่ความไม่สงบ ภายหลังการมาเยือนของคริสโตเฟัอร์ โคลัมบัส ผู้ตั�งถ่ินฐานชาว
สเปนก็เกิดการกวาดล้างชนเผ่าพื�นเมืองจนแทบหมดสิ�น การค้าทาสจำานวนมากท่ีดำาเนินการโดยชาวฝร่ังเศสทำาให้
เกิดการกบฏิและเฮติกลาย มาเป็นสาธารณ์รัฐหลังยุคอาณ์านิคมแห่งแรกท่ีมีผู้นำาเป็นชนผิวดำา และนับเป็นชาติท่ีสอง
ในซี้ำกโลกตะวันตกท่ีได้รับเอกราช เม่ือปี 1804 อย่างไรก็ตาม ผลพวงท่ีหลงเหลือจากการเป็นอาณ์านิคมยังคงความ
เสียหายอย่างรุนแรง ฝร่ังเศสเรียกร้องค่าปฏิิกรรม สงครามจากเฮติจนถึงปี 1947 และความไร้เสถียรภาพของเฮติยัง
คงยืดเยื�อไปจนถึงการปกครองแบบเผด็จการในศตวรรษท่ี 20 ทุกวันนี�เฮติซ่ึ้ำงใช้พื�นท่ีเกาะเขตร้อนช่ือว่าฮิสปันโยลา
ร่วมกับสาธารณ์รัฐโดมินิกันยังคงมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ปี 2010 เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงท่ีทำาลาย
ล้างประเทศ และตามด้วยพายุเฮอร์ริเคนแมททิวในปี 2016 เฮติยังคงเป็นประเทศยากจน ท่ีสุดในแถบอเมริกาท่ีเต็ม
ไปด้วยปัญหา เช่น การขาดแรงงานท่ีมีความรู้ ความวุ่นวายทางการเมือง และประชากรจำานวน มากยังเข้าถึงบริการ
สาธารณ์สุขได้อย่างจำากัด

 

ข้อมูลด้านการศ่กษา: 

เฉพาะในปอร์โตแปรงซ์้ำ เหตุแผ่นดินไหวเม่ือปี 2010 สร้างความเสียหายหรือทำาลายโรงเรียนเกือบ 4,000 แห่ง และ
ทำาให้ครูเสียชีวิตนับหลายร้อยคน สถานการณ์์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกหลังจากเหตุพายุเฮอร์ริเคนถล่มในปี 2016 อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาต่างๆ ของเฮตินั�นมีมายาวนานแล้วตั�งแต่ก่อนเหตุแผ่นดินไหว ประเทศเฮติมีงบประมาณ์ให้กับระบบ
การศึกษาภาครัฐน้อยมาก ซ่ึ้ำงโรงเรียนภาครัฐเป็นเพียง 10% ของ โรงเรียนทั�งหมดในเฮติ นักเรียนจึงต้องอาศัยเครือ
ข่ายของโรงเรียนเอกชนแทน ซ่ึ้ำงแพงเกินไปสำาหรับหลายๆ คน และส่ิงท่ีน่ากังวล ไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองค่าใช้จ่ายเท่านั�น 
แต่ยังมีปัญหาท่ีมีจำานวนโรงเรียนไม่เพียงพอรองรับจำานวนประชากรท่ีอยู่ในวัยเรียน โดยใน ปี 2015 มีประชากรถึง 
55% ท่ีอายุตำ่ากว่า 24 ปี ระหว่างปี 2011-2016 เด็กชาย 83% และเด็กหญิง 84% โดยประมาณ์ได้เข้าเรียนระดับ
ประถม และมีเด็กผู้ชายเพียง 19% และเด็กผู้หญิงเพียง 26% ท่ีได้เรียนต่อในระดับมัธยมต้น40

เฮติ

จัำานวนประชากรของเฮติ: 10,646,714 คน

เม่องหลวงและจัำานวนประชากร: ปอร์โตแปรงซ์้ำ, 2,637,000 คน [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่อาศัยในเขตเม่อง: 55.3% [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่สามารถเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ต: 12.2% [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบการปกครอง: สาธารณ์รัฐก่ึงประธานาธิบดี

อัตราการอ่านออกเขียนได้: 64.3% (ชาย) และ 57.3% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2015]

อายุคาดเฉล่ียเม่่อแรกเกิด: 61.6 ปี (ชาย) และ 66.8 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2017]15

เศรษฐกิจั:

 – รายได้ประชาชาติ: 19,880 ล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 58.5% [ค่าประมาณ์ 2012]

 – อัตราการว่างงาน: 14% [2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 36% [2017]

 – อุตสาหกรรมหลัก: ส่ิงทอ โรงกล่ันนำ�าตาล โรงโม่แป้ง ปูนซี้ำเมนต์ การประกอบชิ�นส่วนอย่างง่าย39

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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ความเหล่่อมลำ�าที่างเพศ: 

แม้โครงสร้างทางกฎหมายจะออกแบบมาให้ส่งเสริมความเท่าเทียม แต่ผู้หญิงในเฮติยังคงต้องเผชิญอุปสรรคท่ีผู้ชาย
ไม่ต้องเจอ ในแต่ละวัน ผู้หญิงต้องเจอกับการคุกคาม การล่วงละเมิด และอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและความสำาเร็จทาง เศรษฐกิจ เช่น ทัศนคติต่อความเป็นผู้นำาท่ีเน้นอำานาจของฝ่ายชาย นอกจากนี� เด็กหญิง
และผู้หญิงต้องเผชิญกับความเส่ียงสูงต่อ ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพและการค้ามนุษย์ การสืบค้นสถิติของคดี
กระทำาอนาจารในเฮติเป็นไปได้ยาก ไม่ใช่แค่เพราะมีการ รายงานไว้น้อยมาก แต่ยังเป็นเพราะไม่มีการดำาเนินคดีกับ
เหตุท่ีมีการรายงานไว้อีกด้วย ในประเทศเฮติการข่มขืนไม่ได้ถูกจัดเป็น อาชญากรรมจนกระท่ังปี 2005 อย่างไร
ก็ตาม มีการดำาเนินการบางอย่างในส่วนของการลงทุนด้านสาธารณ์สุขและบริการให้คำา ปรึกษา และการแก้ไขเพ่ิม
เติมกฎหมายกำาหนดให้ตำาแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั�งและแต่งตั�งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินต้อง ประกอบด้วยผู้
หญิง 30%41 

วาดลีย์จัากเฮติ

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เฮติ

38 www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810 
39 www.britannica.com/place/Haiti
40 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
41 www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf

 www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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ภูมิหลัง: 

อินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคน มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากมาย หลังผ่านยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิและราชวงศ์
ต่างๆ มาได้อย่าง ยาวนาน อินเดียก็ตกเป็นอาณ์านิคมของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 จนกระท่ังอินเดียชนะ
การต่อสู้เพ่ืออิสรภาพในปี 1947 ปัจจุบัน อินเดียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายอย่างมหาศาล มีภาษาถ่ินนับร้อย 
ประชาชนจำานวนมากนับถือศาสนาฮินดู อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ พร้อมกับประเพณี์ต่างๆ ท่ียังคงรูปแบบของท้อง
ถ่ินเป็นส่วนมาก แม้ว่ากฎหมายจะพยายามยุติการ แบ่งแยกด้วยระบบวรรณ์ะ เพศ และชนชั�น แต่อิทธิพลของ
ศาสนาและความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงครอบงำาการเมืองของประเทศ อินเดียเป็นประเทศท่ีมีอำานาจในระดับโลก
ท่ีกำาลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและซ้ำอฟัต์แวร์ท่ีกำาลังขยายตัว อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีตลาด
ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรท่ีแข็งแกร่งและระบบเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลก แต่ท่ามกลางการ
พัฒนานี� อินเดียกลับยังคงเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตรารายได้เฉล่ียต่อหัวน้อยท่ีสุดในโลก และยังมีปัญหาด้าน ความ
เหล่ือมลำ�าของรายได้อยู่อีกมาก42 43 44 45

ข้อมูลด้านการศ่กษา: 

การศึกษาภาคบังคับกำาหนดไว้สำาหรับเด็กอายุ 6 ถึง 14 ปี ให้เล่าเรียนได้ฟัรีตามพระราชบัญญัติสิทธิเด็กเพ่ือการ
ศึกษาภาคบังคับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปีพ.ศ. 2552 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act 
of 2009) แต่เน่ืองจากขาดความ ตระหนักและความเต็มใจ ทำาให้เด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปี ราว 32 ล้านคนไม่เคย
เข้าโรงเรียน ซ่ึ้ำงส่วนมากเป็นเด็กผู้หญิง หลายครอบครัวไม่เห็นความจำาเป็นของการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง และ
ให้ลูกสาวอยู่บ้านเพ่ือรับผิดชอบงานในครอบครัว เช่น การทำาความสะอาดบ้านและการเลี�ยงเด็กเล็ก อินเดียมีครู
น้อยเกินไป (โดยเฉพาะครูผู้หญิง) และเม่ือปี 2008 หมู่บ้าน ประมาณ์ 17% ไม่มีโรงเรียนประถม ขณ์ะเดียวกันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเติบโตอย่างมากนับตั�งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพ ในตอนนั�นอินเดียมีมหาวิทยาลัยเพียง 20 
แห่งและวิทยาลัยอีก 500 แห่ง และในปี 2014 อินเดียมีมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ�นเป็น 677 แห่งและวิทยาลัย 37,204 
แห่ง จำานวนผู้หญิงท่ีเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ�นอย่างมากแม้แต่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา จาก 39% ในปี 2007 
เป็น 46% ในปี 201446 47 48 49 50 

 

อินเดีย 

จัำานวนประชากรของอินเดีย: 1,281,935,911 คน [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2017]

เม่องหลวงและจัำานวนประชากร: นิวเดลี,  28,514,000 คน

ร้อยละของประชากรท่ีี่อาศัยในเขตเม่อง: 34% [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่สามารถเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ต: 29.5% [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบการปกครอง: สาธารณ์รัฐท่ีมีรัฐสภากลางของสหพันธรัฐ

อัตราการอ่านออกเขียนได้: 81.3% (ชาย) และ 60.6% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2015]

อายุคาดเฉล่ียเม่่อแรกเกิด: 67.5 ปี (ชาย) และ 70.1 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2018]

เศรษฐกิจั:

 – รายได้ประชาชาติ: 9.447 ล้านล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 7,200 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 21.9% [ค่าประมาณ์ 2011]

 – อัตราการว่างงาน: 8.8% [ค่าประมาณ์ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 10.7%

 –  อุตสาหกรรมหลัก: ส่ิงทอ เคมี แปรรูปอาหาร เหล็ก อุปกรณ์์การขนส่ง20

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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ความเหล่่อมลำ�าที่างเพศ: 

เม่ือปี 2012 สหประชาชาติประกาศให้อินเดียเป็นประเทศอันตรายท่ีสุดสำาหรับการเกิดเป็นผู้หญิง ความช่ืนชอบ
ลูกชายมากกว่า ลูกสาวและความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรี ซ่ึ้ำงรวมถึงการฆ่าทารก ความรุนแรงในครอบครัว การ
ข่มขืน การฆ่าเพ่ือเกียรติยศ การค้ามนุษย์ และการเป็นทาสทางเพศ ยังคงอยู่ในระบบสังคมและเป็นเร่ืองปกติของ
อินเดีย องค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติพบว่า มีโอกาสถึง 29% ท่ีในช่วงชีวิตของผู้หญิงชาวอินเดียจะถูกคู่ครอง
กระทำารุนแรง ซ่ึ้ำงเป็นสถิติท่ีมักฝังอยูใ่นทัศนคติเชิงวัฒนธรรม และประเพณี์ มีการสำารวจท่ีพบว่าผู้ชายอินเดีย 51% 
และผู้หญิงอินเดีย 54% ยอมรับได้กับการท่ีสามีทุบตีภรรยา นอกจากนี�ในปี 2010 สำานักสถิติอาชญากรรมแห่งชาติ
ของอินเดียได้รายงานการเสียชีวิตด้วยเร่ืองสินสอดถึง 8,233 ราย (Dowry Deaths คือการเผาหญิงชาวฮินดูทั�งเป็น
หากครอบครัวฝ่ายสามีคิดว่าสินสอดของเจ้าสาวนั�นไม่เพียงพอ) ซ่ึ้ำงหมายความว่าในหน่ึงวันมีผู้หญิงเสียชีวิต จาก
สาเหตุนี�ถึง 22 คน ปัญหาท้าทายอีกประการหน่ึงท่ีทั�งเด็กหญิงและชายในอินเดียต้องเผชิญคือความจำาเป็นต้อง
ทำางาน  องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซ้ำฟั ประมาณ์การว่ามีเด็กชาวอินเดียอายุตั�งแต่ 5 ถึง 14 ปี
ประมาณ์ 28 ล้านคน ท่ีต้องทำางาน ในขณ์ะท่ีเด็กเหล่านี�ส่วนใหญ่ทำางานในอาณ์าบริเวณ์ท่ีดินของครอบครัวหรือ
ทำางานในไร่นาของครอบครัวอ่ืน แต่มีอีกมากท่ีต้องกลายมาเป็นขอทาน คนงานในโรงงาน หรือขายบริการทางเพศ 
เด็กหญิงมักไปเป็นคนงานมวนบุหร่ีหรือ ทำางานในโรงทอผ้า โรงย้อมผ้า และโรงงานตัดเย็บเสื�อผ้า  อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ือการศึกษาภาคบังคับฯ อาจสร้างความเปล่ียนแปลงได้ พระราชบัญญัติฉบับนี�ผ่านการ
พิจารณ์าในปี 2009 ระบุว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาท่ีมี คุณ์ภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนายจ้างมีความ
เส่ียงท่ีจะถูกปรับและถูกจำาคุกหากจ้างแรงงานเด็กท่ีอายุตำ่ากว่าเกณ์ฑ์51 52

รุคซีานาจัากอินเดีย

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - อินเดีย

42 www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
43 www.britannica.com/place/India
44 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
45 www.worldbank.org/en/country/india
46 mhrd.gov.in/rte
47 mhrd.gov.in/university-and-higher-education
48 www.oxfamindia.org/featuredstories/indias-missing-millions-out-school-children-case-reality-not-living-estimation
49 righttoeducation.in/know-your-rte/about
50 scroll.in/article/812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
51 www.bbc.com/news/world-asia-india-17398004
52 evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india
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ภูมิหลัง: 

เนปาลเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั�งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของเทือกเขาหิมาลัย ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
จนกระท่ัง เกิดกบฏิในราชสำานักเม่ือปี 1950 ระบอบกษัตริย์อันเป็นผลจากการกบฏิในครั�งนั�นยังคงกุมอำานาจผ่าน
ช่วงเวลาหลายทศวรรษ แห่งความป่ันป่วนทางการเมือง รวมทั�งสงครามกลางเมืองท่ียาวนานถึง 10 ปี จนกระท่ัง
เปล่ียนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย เม่ือไม่นานมานี� ปัจจุบันประเทศเนปาลมีความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม
ชาติพันธ์ุและวรรณ์ะท่ีหลากหลายมากกว่า 100 กลุ่ม และมี ภาษาพูดมากกว่า 120 ภาษา ท่ามกลางความงดงาม
ทางธรรมชาติของประเทศกลับมีความจริงท่ีโหดร้ายทางเศรษฐกิจ ประชากร ประมาณ์ 10% ยังมีความเป็นอยู่ท่ี
ยากจนข้นแค้น และเนปาลก็ยังคงเป็นหน่ึงในประเทศยากจนท่ีสุดในโลก เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพาเกษตรกรรม 
ความช่วยเหลือจากภายนอก และการท่องเท่ียวเป็นหลัก อีกทั�งเนปาลยังมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติ ประเทศเนปาลได้ผจญกับอุทกภัยและดินถล่ม เหตุการณ์์แผ่นดินไหวเม่ือปี 2015 ท่ีคร่า
ชีวิตผู้คนไปนับพันและสร้างความเสียหายต่อสถานท่ีแหล่งมรดกโลกของเนปาล53

  
ข้อมูลด้านการศ่กษา: 

หลายพื�นท่ีของประเทศไม่มีโรงเรียนเลยแม้แต่แห่งเดียว ในบริเวณ์ท่ีมีโรงเรียน ห้องเรียนก็มีนักเรียนแน่นขนัดเกินไป 
ทั�งยัง ขาดแคลนทรัพยากรและส่ิงจำาเป็นอย่างโต๊ะเก้าอี� หนังสือเรียนและอุปกรณ์์การเรียนการสอน ยูนิเซ้ำฟัพบว่า
เด็กหญิงชาวเนปาล น้อยกว่า 46% เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2016 เด็กๆ ท่ีกำาลัง
ศึกษามักต้องหยุดเรียนช่ัวคราว เพราะภาระการงานทางบ้าน และเด็กวัย 5 ถึง 17 ปี จำานวน 1.6 ล้านคน เป็น
แรงงานเด็กและต้องทำางานในสถานท่ีอันตราย ซ่ึ้ำงในจำานวนนี�เป็นเด็กผู้หญิงถึง 60% เด็กผู้หญิงจำานวนมากพักการ
เรียนในช่วงวัยรุ่นเน่ืองจากขาดแคลนส่ิงอำานวยความสะดวก ด้านสุขอนามัย ตัวอย่างเช่น รายงานฉบับหน่ึงประมาณ์
การว่ามีโรงเรียนรัฐบาลในเนปาลเพียง 28% ท่ีมีห้องสุขาแยกต่างหาก สำาหรับเด็กผู้หญิง สถานการณ์์ดังกล่าวส่งผล
ต่ออัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้หญิงวัย 15 ถึง 24 ปีมากถึงราว 80% แนวโน้มนี�มีผลต่ออัตราการอ่านออกเขียน
ได้ในเนปาลสืบเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยอัตราผู้หญิงท่ีอ่านออกเขียนได้เพียง 53.1% เทียบกับผู้ชาย 76.4% ในปี 
201554

เนปาล

จัำานวนประชากรของเนปาล: 29,384,297 คน [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2017]

เม่องหลวงและจัำานวนประชากร: กาฐมาณ์ฑุ, 1.33 พันล้านคน [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่อาศัยในเขตเม่อง: 19.7% [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่สามารถเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ต: 19.7% [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบการปกครอง: สาธารณ์รัฐท่ีมีรัฐสภากลางของสหพันธรัฐ

อัตราการอ่านออกเขียนได้: 76.4% (ชาย) และ 53.1% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2015]

อายุคาดเฉล่ียเม่่อแรกเกิด: 70.4 ปี (ชาย) และ 71.6 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2017]

เศรษฐกิจั:

 – รายได้ประชาชาติ: 78.55 พันล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2,700 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 –  ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 25.2% [ค่าประมาณ์ 2011]

 – อัตราการว่างงาน: 3% [ค่าประมาณ์ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 3.5%

 – อุตสาหกรรมหลัก: การท่องเท่ียว ส่ิงทอ ข้าว นำ�าตาล บุหร่ี ปูนซี้ำเมนต์/อิฐ

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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ความเหล่่อมลำ�าที่างเพศ:                                                                                                           

ขณ์ะท่ีปัญหาท้าทายหลายอย่างกระทบเด็กผู้ชายในเนปาลเช่นกัน แต่เด็กผู้หญิงเผชิญกับปัญหาเหล่านั�นอย่าง
รุนแรงกว่า เช่น กฎหมายกำาหนดให้ผู้ชายแต่งงานได้เม่ืออายุ 21 ปี และผู้หญิงเม่ืออายุ 18 ปี และมีช่องว่างระหว่าง
เพศขนาดใหญ่เก่ียวกับการเข้า ศึกษาในโรงเรียน บางครอบครัวรู้สึกว่าความยากจนขั�นรุนแรงบีบบังคับให้ต้องขาย
ลูกสาวไปเป็นทาสในครอบครัว ซ่ึ้ำงเป็น ประเพณี์ท่ีเรียกว่าแกมลารี (Kamlari) ปกติแล้วพ่อแม่จะได้รับเงินจำานวน
เล็กน้อย แต่บางครั�งก็ได้เพียงห้องพัก อาหารและเสื�อผ้า ให้ลูกสาวของพวกเขาเท่านั�น แกมลารีมักจะหมายถึงจุดจบ
สำาหรับการศึกษาของเด็กผู้หญิง และเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ี โหดร้ายแห่งการถูกข่มเหงและทารุณ์ นอกจากนี� เด็ก
หญิงและผู้หญิงยังตกอยู่ในความเส่ียงต่อการถูกขายออกไปนอกประเทศ ส่วนหน่ึงเพราะชายแดนระหว่างเนปาลกับ
อินเดียนั�นมีแนวยาวมาก และมีจุดท่ีเป็นช่องโหว่ให้นักเดินทางไม่จำาเป็นต้องใช้ หนังสือเดินทาง ยูนิเซ้ำฟัรายงานว่าใน
แต่ละปีมีเด็กหญิงและผู้หญิงเกือบ 7,000 คนถูกขายจากเนปาลไปยังอินเดีย นอกจากนี� ในชนบททางแถบตะวันตก
ของเนปาล เด็กหญิงและผู้หญิงจะถูกส่งไปอยู่ท่ีคอกม้า ถำ�า หรือเพิงท่ีเรียกว่า “กอทส์” ระหว่างมี ประจำาเดือน 
ประเพณี์ตามวัฒนธรรมและศาสนาฮินดูท่ีเรียกว่าเจาปาดี (Chaupadi) นี�ถือว่าเลือดประจำาเดือนเป็นส่ิงไม่บริสุทธิ� 
และต้องแยกหญิงท่ีอยู่ระหว่างมีประจำาเดือนออกไปช่ัวคราว เด็กหญิงและผู้หญิงต้องเผชิญกับความเส่ียงต่อการเจ็บ
ป่วย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตจากการอยู่กลางแจ้ง งูกัด การถูกข่มขืน ถูกสัตว์ทำาร้าย และไฟัไหม้ ถึงแม้ว่าในปี
 2005 ศาลสูงสุด ของเนปาลจะประกาศว่าเจาปาดีเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย แต่การกระทำานี�ก็ยังคงดำาเนินอยู่ต่อไปและ
เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง55 

สุมาจัากเนปาล

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เนปาล

53 www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455 

 www.britannica.com/place/Nepal 
 www.usaid.gov/nepal/country-profile
54 www.unicef.org/sowc/

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
55 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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ภูมิหลัง: 

เซี้ำยร์ราลีโอนเป็นประเทศเล็กๆ ในแอฟัริกาตะวันตกท่ีมีชายแดนติดมหาสมุทรแอตแลนติก การมาเยือนของชาว
ยุโรปคือจุดเร่ิมต้น ของประวัติศาสตร์อันมืดมิดของการค้าทาส ช่วงกลางศตวรรษท่ี 17 ทาสนับพันคนถูกส่งลงเรือไป
ยังอเมริกา ปี 1787 มีการตั�ง เมืองฟัรีทาวน์เป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นท่ีตั�งถ่ินฐานของทาสท่ีได้รับอิสระ 
และเซี้ำยร์ราลีโอนตกเป็นเมืองอาณ์านิคมของอังกฤษจนกระท่ังได้รับเอกราชในปี 1961 เม่ือไม่นานมานี� เซี้ำยร์ราลี
โอนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์์นองเลือดใน สงครามกลางเมืองท่ียืดเยื�อยาวนานตั�งแต่ปี 1991 จนถึงปี 2002 
และการระบาดของโรคอีโบลาในปี 2014 ในปัจจุบันประเทศ เติบโตขึ�นมากแม้ผลตกทอดจากสงครามจะยังกระทบ
เศรษฐกิจอยู่ต่อเน่ือง และนอกจากนี�เซี้ำยร์ราลีโอนยังอุดมไปด้วยแร่เพชรและ ทรัพยากรธรรมชาติ56

  
ข้อมูลด้านการศ่กษา: 

การศึกษาเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีถูกกระทบกระเทือนมากท่ีสุดจากสงครามกลางเมือง โรงเรียนหลายพันแห่งถูกทำาลาย
และเด็กๆ ตกเป็นเหยือ่ความเลวร้ายในหลายรูปแบบ เช่น กลายเป็นเด็กกำาพร้า ถูกล่วงละเมิด กลายเป็นคนไร้บ้าน 
ตลอดจนถูกบังคับให้เป็นทหาร หลังสงครามยุติในปี 2002 มีการประมาณ์ว่าเด็ก 67% ต้องออกจากโรงเรียน แต่
ขณ์ะท่ีภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคมเซี้ำยร์ราลีโอน ได้รับการพัฒนา ระบบการศึกษาก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน เม่ือเร็วๆ นี� 
อัตราการเข้าเรียนเพ่ิมขึ�นอย่างรวดเร็ว ในปี 2016 องค์การ เพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) มีรายงานว่ามีเด็กทั�งหญิงและชาย เข้าเรียนในระดับประถมสูงถึง 98.32% 
แต่ยังคงมีความท้าทายใหญ่ๆ ด้านคุณ์ภาพการศึกษา เน่ืองจากการขาดแคลนครูอย่างหนัก จำานวนนักเรียนล้น
ห้องเรียน สภาพห้องเรียนท่ียำ่าแย่ และการขาดแคลนอุปกรณ์์การเรียนการสอน57

เซีียร์ราลีโอน

จัำานวนประชากรของเซีียร์ราลีโอน: 6,161,195 คน [2017]

เม่องหลวงและจัำานวนประชากร: ฟัรีทาวน์, 1.136 ล้าน [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่อาศัยในเขตเม่อง: 42.1% [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่สามารถเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ต: 11.8% [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบการปกครอง: สาธารณ์รัฐระบอบประธานาธิบดี

อัตราการอ่านออกเขียนได้: 58.7% (ชาย) และ 37.7% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2015]

อายุคาดเฉล่ียเม่่อแรกเกิด: 56 ปี (ชาย) และ 61.3 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2017]

เศรษฐกิจั:

 – รายได้ประชาชาติ: 11.75 พันล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 70.2% [ค่าประมาณ์ 2004]

 – อัตราการว่างงาน: 9.1%

 –  อัตราการว่างงานของเยาวชน: 60% - คาดว่าเป็นผลจากอัตราการไม่รู้หนังสือท่ีอยู่ในระดับสูง ขาดตำาแหน่ง
งานในภาคเอกชน และค่าแรงตำ่า

 –   อุตสาหกรรมหลัก: เหมืองแร่ (เพชร สินแร่เหล็ก รูไทล์ และบ็อกไซ้ำต์) และการผลิตขนาดเล็ก (เคร่ืองด่ืม     
ส่ิงทอ รองเท้า)

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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มาเรียมาจัากเซีียร์ราลีโอน ความเหล่่อมลำ�าที่างเพศ: 

แม้เซี้ำยร์ราลีโอนจะอยู่ในช่วงของการฟ้ืันฟูัทั�งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่บทบาทดั�งเดิมของแต่ละเพศยังคงไม่
เปล่ียนแปลง มีการประมาณ์ว่าผู้หญิง 90% เคยถูกขลิบอวัยวะเพศ ในปี 2014 มีคำาส่ังห้ามขลิบอวัยวะเพศหญิง 
ซ่ึ้ำงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ ฉุกเฉินด้านสุขภาพท่ีเกิดขึ�นระหว่างการระบาดของโรคอีโบลา แต่ข้อปฏิิบัติทาง
วัฒนธรรมท่ีฝังลึกนี�ยังคงมีอยูอ่ย่างกว้างขวาง แม้จะมีการรณ์รงค์ต่อต้านการปฏิิบัติดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มีกฎหมาย
ใดในเซี้ำยร์ราลีโอนท่ีห้ามการขลิบอวัยวะเพศหญิง มีรายงาน ว่าผู้หญิงราว 45% ถูกคู่ครองใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกายหรือทางเพศ และการข่มขืนยังเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของการสร้างความรุนแรงและทำาลายช่ือเสียงใน
ระหว่างท่ีเกิดความขัดแย้งอีกด้วย58 นอกจากนี� แม้ว่าอัตราการแต่งงานในวัยเด็กจะลดลงมาก แต่เด็กผู้หญิงหลาย
คนก็ยังคงต้องแต่งงานตั�งแต่ยังเด็ก ผู้หญิง 39% ในช่วงอายุ 20 ถึง 24 ปีแต่งงานครั�งแรกก่อนอายุ 18 ปี และ ผู้
หญิงกว่า 25% เร่ิมตั�งครรภ์ตั�งแต่อายุตำ่ากว่า 18 ปี และการมีภรรยาหลายคนเป็นเร่ืองปกติท่ัวไป59 

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เซียร์ราลีโอน

56 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/female-

genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban

 www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
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ภูมิหลัง:

ในฐานะท่ีเป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย์ท่ีรอดพ้นจากการล่าอาณ์านิคมของยุโรป ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยจึงถูกหล่อหลอมจากการเมือง ภูมิศาสตร์ และศาสนาท่ีมีเอกลักษณ์์เฉพาะตัวของภูมิภาค ประเทศไทย
มีระบบนิเวศเขตร้อนและผืนดินอุดมสมบูรณ์์ และยังคงเน้นการทำาเกษตรกรรมจนกระท่ังมีการขยายตัวของความ
เป็นเมืองเพ่ิมขึ�นช่วงปลายทศวรรษ 1960 ประเทศไทยปกครองโดย ระบอบสมบูรณ์าญาสิทธิราชย์จนกระท่ังการ
ปฏิิวัติในปี 1932 และกองทัพไทยมีการก่อรัฐประหารบ่อยครั�งหลังปี 1947 ต่อมาด้วยความยินยอมของระบอบ
กษัตริย์ กองทัพทหารขับไล่นายกรัฐมนตรีของไทยออกจากตำาแหน่งในปี 2006 และขับไล่ผู้สืบทอดของเขาอีกครั�ง
ในปี 2014 แม้จะมีความไม่สงบทางการเมือง แต่กลุ่มชาติพันธ์ุและชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอด
ประวัติศาสตร์ของไทย และมีความเป็นหน่ึงเดียวกันด้วยภาษากลางและเอกลักษณ์์ทางวัฒนธรรม61 

ข้อมูลด้านการศ่กษา: 

ประเทศไทยให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเรียนฟัรีได้นานถึง 15 ปี ช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มี
อัตราการเข้าเรียน ทั�งระดับประถมและมัธยมเพ่ิมขึ�นอย่างต่อเน่ือง จนกล่าวได้ว่ามีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงถึง 
93% แม้รัฐบาลจะลงทุนให้กับการศึกษา แต่ก็ยังคงมีปัญหาท้าทายอยูม่าก ไม่นานมานี� มีการจัดสรรทรัพยากรให้
กับพื�นท่ีซ่ึ้ำงมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนด้านศักยภาพ
ของนักเรียนระหว่างพื�นท่ีรำ่ารวยกว่าและพื�นท่ียากจน เช่นเดียวกับพื�นท่ีเมืองเม่ือเทียบกับชนบท ประชากรสูงวัยของ
ไทยกำาลังเพ่ิมขึ�นทำาให้จำานวนเยาวชนในวัยเรียนลดลง เม่ือรวมกับปัญหาการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างชาติทำาให้
สถาบันอุดมศึกษาจำานวนมากเส่ียงจะต้องปิดตัวลง62

  

ประเที่ศไที่ย

จัำานวนประชากรของประเที่ศไที่ย: 69,799,978 คน [ค่าประมาณ์ มิถุนายน 2020]

เม่องหลวงและจัำานวนประชากร: กรุงเทพมหานคร, 10.156 ล้านคน

ร้อยละของประชากรท่ีี่อาศัยในเขตเม่อง: 49.9% [2018]

ร้อยละของประชากรท่ีี่สามารถเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ต: 47.5% [ค่าประมาณ์ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบการปกครอง: ระบอบรัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข - หมายเหตุ มีรัฐบาลทหารช่ัวคราว
ตั�งแต่พฤษภาคม 2014

อัตราการอ่านออกเขียนได้: 94.7% (ชาย) และ 91.2% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2015]

อายุคาดเฉล่ียเม่่อแรกเกิด: 71.7% (ชาย) และ 78.3% (หญิง) [ค่าประมาณ์ 2017]60

เศรษฐกิจั:

 – รายได้ประชาชาติ: 1.229 ล้านล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 17,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ์ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 7.2% [ค่าประมาณ์ 2015]

 – อัตราการว่างงาน: 0.7% [ค่าประมาณ์ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 0.9%

 – อุตสาหกรรมหลัก: การท่องเท่ียว ส่ิงทอและเสื�อผ้า การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เคร่ืองด่ืม

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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เมนดี�จัากประเที่ศไที่ย ความเหล่่อมลำ�าที่างเพศ: 

แม้เด็กผู้หญิงในไทยจะเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย และมีจำานวนนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายใน
ระดับอุดม ศึกษา แต่ผู้หญิงพบการกีดกันในสถานท่ีทำางาน ผู้ชายมักจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่า และได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นผู้นำาหรือดำารงตำาแหน่งท่ีเป็นผู้ตัดสินใจในภาคธุรกิจและการเมืองมากกว่าผู้หญิง ในขณ์ะเดียวกัน ผู้หญิงมัก
ถูกลดขั�นไปทำาอาชีพท่ีรายได้ตำ่าและใช้ทักษะน้อยกว่า ผู้หญิงได้ ค่าตอบแทนเพียง 77% เม่ือเทียบกับเงินเดือนผู้ชาย
ท่ีปฏิิบัติงานเดียวกัน และมีจำานวนเพียง 6% ในรัฐสภา บรรทัดฐานสังคมต่างๆ โดย เฉพาะทัศนคติท่ีว่าผู้หญิงเป็น
ทรัพย์สมบัติหรือผู้รับใช้ของผู้ชายเป็นปัจจัยเสริมความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ ผู้หญิงหลายคน ถูกเอาเปรียบจาก
อุตสาหกรรมทางเพศท่ีมีอยู่มากมายซ่ึ้ำงผิดกฎหมายและไม่มีการลงโทษผู้ทำาผิด งานวิจัยฉบับหน่ึงในปี 2018 ระบุว่า
ผู้หญิงไทยทุกหน่ึงในหกรายเคยถูกคู่ครองใช้ความรุนแรง และมีหญิงไทย 23% ท่ีแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี63  แม้
ประเทศไทยจะค่อนข้างมีความก้าวหน้าในการยอมรับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนของ
พวกเขา ยังมีกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (หรือผู้ท่ีไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานและบทบาททางเพศท่ียอมรับ
กันมาดั�งเดิม) ซ่ึ้ำงยังคงต้องเผชิญกับความเส่ียงจะถูกเหยียดในการจ้างงาน การหาท่ีอยู่อาศัยและในสังคมโดยท่ัวไป 
ทั�งนี� กฎหมายของประเทศไทยยังไม่รองรับการเปล่ียนเพศอย่างเป็นทางการ64

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - ประเทศไทย

60 www.bbc.com/news/world-asia-15581957
61 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-universities-

could-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
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ความยากจัน 
ความยากจนหมายถึงการขาดแคลนเงินหรือส่ิงของโดยท่ัวไปหรือในจำานวนท่ีสังคมท่ัวไปยอมรับว่าเพียงพอ การวัดความ
ยากจนเชิงสัมบูรณ์์ (Absolute Poverty) หรือความอดอยากแร้นแค้น หมายถึงภาวะขาดแคลนส่ิงจำาเป็นพื�นฐานสำาหรับ
มนุษย์ ได้แก่ อาหาร นำ�า สุขอนามัย เสื�อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพักอาศัย การสาธารณ์สุข และการศึกษา ตั�งแต่ปี 2015 
ธนาคารโลกกำาหนด เส้นแบ่งความยากจนอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานสากลไว้ท่ี 1.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ถึงแม้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรเพียงหน่ึงในสามของประชากรโลก คร่ึงหน่ึงของคนยากจนท่ัวโลกกลับเป็นเด็กและ
เยาวชน ซ่ึ้ำงเทียบเท่ากับว่าเด็ก 387 ล้านคนกำาลังใช้ชีวิตด้วยความยากจนอย่างร้ายแรง65 นอกจากนี�ความยากจนยังส่งผลก
ระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่สมดุล กล่าวคือ ผู้หญิงกว่า 13,000 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินท่ีเป็นทางการ 60% 
ของประชากรท่ีขาดแคลนอาหารอย่างต่อเน่ืองเป็นเด็กหญิงและผู้หญิง และมีเจ้าของท่ีดินจำานวนไม่ถึง 20% ท่ีเป็นผู้
หญิง66

– ประชาชนราว 7.1 ล้านคนในประเทศไทยดำาเนินชีวิตอยูใ่นภาวะยากจน

– ข้อมูลเม่ือปี 2557 (2014) ระบุว่ากว่า 80% ของชาวไทยท่ีมีฐานะยากจนอาศัยอยูใ่นพื�นท่ีชนบท

– รายได้ประชาชาติของประเทศไทยเพ่ิมขึ�น 113% ระหว่างปี 2533 (1990) ถึงปี 2555 (2012)67แต่การเติบโตหยุดชะงัก
ลงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เหลือเพียง 1% ในปี 2557 (2014) และประมาณ์ 3% ในปี 2558 (2015) และ 2559 (2016)

– กรุงเทพมหานครมีผู้อยู่อาศัยเพียง 10% ของประชากรไทยทั�งหมด แต่มีส่วนสร้างรายได้มากถึง 50% ของรายได้ 
ประชาชาติประเทศไทย

–  ในระยะเวลาจากปี 2524 ถึง 2547 (1981-2004) จำานวนประชากรท่ีดำาเนินชีวิตอยูใ่นภาวะยากจนอย่างร้ายแรงลดลง 
อย่างมากจาก 20% เหลือเพียงตำ่ากว่า 1%68 

–  ขณ์ะท่ีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศซ่ึ้ำงรำ่ารวยท่ีสุด สร้างรายได้ราวคร่ึงหน่ึงของทั�งประเทศ ประชากรอีก 1 ใน 4 ส่วน
ท่ียากจนท่ีสุดมีรายได้รวมไม่ถึง 10%69 

 

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา จาก 67% ในปี 2529 (1986) เหลือ 8.1% ในปี 2552 (2009) 
อย่างไรก็ตาม หลังวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวภูมิภาคเอเชีย ความยากจนยังคงเป็นปัญหาท้าทายท่ีสำาคัญสำาหรับประชาชน 
เน่ืองจาก เศรษฐกิจเติบโตช้าลงและราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่า70 

เหตุผลหลักของความยากจนท่ียังเหลืออยู่ในประเทศไทยคือการพัฒนาท่ีไม่สมดุล การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโต
ทาง เศรษฐกิจท่ีรวดเร็วช่วยลดความยากจน แต่ทรัพยากรกระจุกตัวอยู่ภายในกรุงเทพฯ และพื�นท่ีชานเมือง ความไม่เท่า
เทียมระหว่างภูมิภาคนี�ยังเกิดขึ�นในหลายภาคส่วนด้วย รวมทั�งภาคการศึกษา ซ่ึ้ำงประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
แนวโน้มจะ ได้รับการศึกษาน้อยกว่าและมีความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ

มีที่างออกหร่อไม่ 

ประเทศไทยได้ตั�งเป้าหมายด้านเศรษฐกิจไว้แล้วจนถึงปี 2579 (2036) ในแผนกลยุทธ์แห่งชาติระยะ 20 ปี กลยุทธ์นี�เน้น
การปฏิิรูปในภาพรวมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงและความครอบคลุมทางเศรษฐกิจ และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านส่ิง
แวดล้อมท่ียั่งยืน การทำางานภาครัฐท่ีเป็นประสิทธิภาพ เป็นต้น71 – การพยุงการเติบโตทาง เศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลก ซ่ึ้ำงเป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโตในอดีตท่ีผ่านมาจะเป็นส่ิงท่ีสำาคัญในการทำาให้เศรษฐกิจในไทย
เติบโต72 

ธนาคารโลกยังได้แนะนำาให้ประเทศไทยขยายการค้าท่ัวโลกและปรับปรุงบริการภาครัฐเพ่ือลดความยากจน เช่น เพ่ือเร่ิม
แก้ไขความเหล่ือมลำ�าระหว่างพื�นท่ีในเมืองและชนบท ให้ปฏิิรูปการศึกษาและการสาธารณ์สุข ซ่ึ้ำงเป็นขั�นตอนท่ีขจัดความ 
ยากจนและกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองสำาหรับประชาชนทั�งหมด    

นอกจากนี� ผลจากโครงการวิจัยการสำารวจผู้ประกอบการระดับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ปี
 2559-2560 (2016-2017) ยังระบุด้วยว่า ผู้ประกอบการไทยอยู่ในตำาแหน่งท่ีดีและสามารถประสบความสำาเร็จ อัตราการ
เป็นเจ้าของกิจการของคนไทยอยู่ท่ี 27.5% นับเป็นอันดับ 2 จากการสำารวจใน 65 ประเทศ และไทยยังติดอันดับ 3 ใน
หัวข้อการสำารวจว่าด้วยการไม่กลัวธุรกิจล้มเหลว73 
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ภาวะทุี่พโภชนาการ

โภชนาการท่ีดีจำาเป็นสำาหรับเด็กๆ เพ่ือการเติบโตและดำาเนินชีวิตด้วยสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ แต่ภาวะทุพโภชนาการยงั
คง มีผลกระทบต่อผู้คนนับล้านท่ัวโลก คำาว่าทุพโภชนาการ ครอบคลุมลักษณ์ะ 2 ประการ ได้แก่ ภาวะพร่องโภชนาการ เช่น 
มีความแคระแกร็น (มีความสูงน้อยเม่ือเทียบกับอายุ) ผอมแห้ง (มีนำ�าหนักน้อยเม่ือเทียบกับส่วนสูง) นำ�าหนักตำ่ากว่าเกณ์ฑ์ (มี
นำ�าหนักน้อย เม่ือเทียบกับอายุ) และขาดสารอาหาร (ขาดวิตามินและแร่ธาตุท่ีสำาคัญ) และภาวะนำ�าหนักเกิน โรคอ้วน และ
โรคท่ีี่เก่ียวกับอาหาร (เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง)74 

ในแต่ละปี มีเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีราวสามล้านคนเสียชีวิตจากภาวะพร่องโภชนาการ นับเป็นเกือบคร่ึงของการเสียชีวิตของ
เด็กอายุ ตำ่ากว่า 5 ปีทั�งหมด รายงานของยูนิเซ้ำฟั องค์การอนามัยโลก และกลุ่มธนาคารโลกเม่ือปี 2017 ระบุว่า85

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 22.2% หรือเทียบเท่ากับ 150.8 ล้านคนมีปัญหาจากความแคระแกร็น 

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 7.5% หรือเทียบเท่ากับ 50.5 ล้านคนมีปัญหาจากความผอมแห้ง 

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 5.6% หรือเทียบเท่ากับ 38.3 ล้านคนมีนำ�าหนักเกิน

–  พบปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบมากท่ีสุดในทวีปแอฟัริกาและเอเชีย

–  ปี 2017 กว่า 2 ใน 3 ของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีอยู่ในภาวะผอมแห้งอาศัยอยูใ่นเอเชีย กว่า 1 ใน 4 อยูใ่นแอฟัริกา และ
กว่าคร่ึงของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีมีนำ�าหนักเกินอาศัยอยูใ่นเอเชีย

–  ในประเทศกำาลังพัฒนา เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการมากกว่าเด็กผู้ชายถึงสองเท่า

–  ภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทยลดลง 87% ตั�งแต่ปี 2533-2555 (1990-2012)

– ในปี 2554 (2011) ครัวเรือนไทยโดยท่ัวไปใช้จ่าย 23% เป็นค่าอาหาร75 

–  สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ใหญ่ในประเทศไทยเก่ียวข้องกับอาหารและโรคระบบไหลเวียนโลหิต

–  อัตราของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีมีนำ�าหนักเกิน เพ่ิมขึ�นจาก 1% ในปี 2530 (1987) เป็น 11% ในปี 2555 (2012) แต่    
ลดลงเหลือ 8% ในปี 2558-2559 (2015-2016)

– ชาวเผ่าบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการสูงท่ีสุดในประเทศ76 

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น

สาเหตุหลักของภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ประกอบด้วยอาหารท่ีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม การติดเชื�อซ้ำำ�า และการขาด
ความตระหนักรู้ ภาวะทุพโภชนาการมักเกิดจากการติดเชื�อเพราะนำ�าท่ีไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยในสังคมบางแห่ง 
เด็กหญิง ผู้หญิง ผู้ป่วยและทุพพลภาพต้องรับประทานอาหารใดๆ ก็ตามท่ีเหลืออยูห่ลังผู้ชายรับประทานเสร็จ “การเลือก
ปฏิิบัติเก่ียวกับอาหาร” นี�ส่งผลให้เกิดภาวะพร่องโภชนาการและสุขภาพท่ียำ่าแย่เรื�อรัง77 และเกิดเป็นวงจรของการขาด
คุณ์ค่าทางโภชนาการอย่างถาวร จากรุ่นสู่รุ่น เด็กหญิงท่ีขาดสารอาหารเติบโตมาเป็นผู้หญิงท่ีขาดสารอาหาร ให้กำาเนิดเด็ก
รุ่นต่อไปซ่ึ้ำงมีนำ�าหนักแรกเกิดน้อย โตขึ�นเป็นเด็กขาดสารอาหารและไวต่อโรคติดเชื�อ

มีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะยังคงต้องรับ “ภาระสองด้าน” ของปัญหาด้านโภชนาการต่อไป ภาวะพร่องโภชนาการท่ีแก้ไข 
ได้ยากเกิดจากความเหล่ือมลำ�าด้านรายได้ ความแตกต่างในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (เช่น ผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ 
ครอบครัวท่ีป่วยด้วยโรคเอดส์) และความใส่ใจต่อภาวะพร่องโภชนาการท่ีลดลงเน่ืองจากพบภาวะนำ�าเกินมากขึ�น อัตราท่ี 
เพ่ิมขึ�นของภาวะนำ�าหนักเกินอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบของอาหารท่ัวไปถูกแทนท่ีด้วย “สัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ�นของ 
ไขมันและเนื�อสัตว์” อาหารสำาเร็จรูป รายได้ท่ีเพ่ิมขึ�น กิจกรรมทางกายภาพท่ีลดลงเน่ืองจากความเจริญในรูปแบบเมือง 
และความขาดแคลนระบบส่งเสริมโภชนาการท่ีดีกว่า78 

มีที่างออกหร่อไม่ 

ปัญหาทุพโภชนาการเปรียบเสมือนยอดของภูเขานำ�าแข็ง ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีซ่้ำอนอยู่ รวมทั�งความยากจน การขาดการ
ศึกษา ความอุดมสมบูรณ์์ของอาหารท่ีมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ นำ�าสะอาด และการสาธารณ์สุขล้วนมีบทบาทเก่ียวข้อง 

ขั�นตอนง่ายๆ 3 ขั�นตอนเพ่ือกำาจัดภาวะทุพโภชนาการ มีดังนี�79 

– เผยแพร่ความตระหนักถึงความจำาเป็นในการรักษาสุขอนามัย

–  ทำาให้ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญของ ‘อาหารท่ีถูกต้อง’ สำาหรับเด็ก ทั�งเด็กหญิงและเด็กชาย

– เผยแพร่ความตระหนักถึงความจำาเป็นในการให้เด็กหญิง/ผู้หญิงมีความม่ันใจและอำานาจเป็นตัวของตัวเองทั�งด้าน
กายภาพและด้านการเงิน
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ความร่วมมือคือกุญแจสำาคัญ มีการปรับปรุงแล้วทั�งด้านโภชนาการและการศึกษา โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
และ โครงการนมโรงเรียนเร่ิมต้นครั�งแรกในปี 2535 (1992) ช่วยบรรเทาภาวะพร่องโภชนาการให้เด็กจำานวนมาก และ
ขยายเป็นแผนงานสำาหรับการศึกษาด้านโภชนาการ 

นโยบายด้านการเสริมสารอาหารลงในอาหารธรรมชาติก็สำาคัญเช่นกัน กระทรวงสาธารณ์สุขได้จัดตั�งคณ์ะกรรมการ 
National Food Fortification Committee เพ่ือให้วัตถุดิบสำาคัญ เช่น ข้าวสาลี ปลาและซ้ำอสถ่ัวเหลืองได้รับการเสริม
วิตามินและสารอาหาร พร้อมทั�งให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของสารอาหารและหน้าท่ีของพวกเขาในการกระจาย
ข้อมูลในวงกว้าง80 

ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ
ผู้หญิงประสบกับความรุนแรงได้ในทุกช่วงของชีวิต ตั�งแต่วัยทารก วัยเด็กและวัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา ผู้หญิง 
และเด็กหญิงอาจเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศและการประทุษร้ายในท่ีสาธารณ์ะได้ทุกวัน เช่น ตามถนนหนทางในเมือง
และรถโดยสารสาธารณ์ะ ในสวนสาธารณ์ะ และระหว่างทางไปกลับโรงเรียนหรือท่ีทำางาน พวกเธอมักตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงในครอบครัว การกระทำาอนาจารและทารุณ์กรรมทางเพศ การค้ามนุษย์ การทำาผิดประเวณี์ในครอบครัว และ
การกระทำาทารุณ์ต่อจิตใจ และพวกเธอยังเส่ียงต่อการปฏิิบัติท่ีเป็นอันตราย เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิงและการสังหารผู้
หญิง อันเน่ืองมาจากเพศสภาพ ในหลายพื�นท่ีมักไม่มีการดำาเนินคดีกับอาชญากรรมเหล่านี� 

–  ในทุกๆ ปี มีเด็กผู้หญิงราว 150 ล้านคนตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงทางเพศ เกือบ 50% ของการล่วงละเมิดทางเพศ 
ทั�งหมดท่ัวโลกเกิดขึ�นกับเด็กผู้หญิงอายุตำ่ากว่า 16 ปี81

– ชีวิตของผู้หญิง 1 ใน 3 เคยเผชิญประสบการณ์์ความรุนแรงต่อร่างกายและ/หรือทางเพศ 

– ท่ัวโลก การฆาตกรรมผู้หญิงท่ีผู้ลงมือเป็นคู่ครองมีสูงถึง 38%

–  หลายสิบประเทศไม่มีกฎหมายท่ีระบุว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรม82

–  80% ของละครไทยมีฉากข่มขืน83 

–  ปี 2556 (2013) โรงพยาบาลต่างๆ มีการรายงานเหตุความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 31,866 กรณี์ แต่มีเพียง 3,273 กรณี์
ท่ีได้รายงานต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจ84 

–  ปี 2560 (2017) หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานผลการสำารวจเร่ืองความรุนแรงบนฐานเพศสภาพในกรุงเทพฯ และ
นครสวรรค์ พบว่า

 –  42.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกสามีหรือแฟันบังคับให้ทำากิจกรรมทางเพศ

 –  8% ของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และ 10% ในนครสวรรค์เคยประสบเหตุความรุนแรงต่อร่างกายตั�งแต่
อายุ 15 ปี โดยผู้กระทำาไม่ใช่คู่ครอง ญาติคือกลุ่มบุคคลท่ีถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำามากท่ีสุด

 –  37% ของผู้หญิงในกรุงเทพฯ ท่ีถูกทำาร้ายร่างกายและ 46% ในนครสวรรค์ไม่เคยเล่าประสบการณ์์ความรุนแรงท่ี
ตนเคยเผชิญให้ใครฟััง85 

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ (Gender-based violence หรือ GBV) มีรากฐานหยัง่ลึกในความเช่ือเก่ียวกับการแบ่งแยก
และทัศนคติท่ีเก่ียวกับความอดทน อำานาจ และแนวคิดท่ีว่าผู้ชาย “เป็นเจ้าของ” ผู้หญิง ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมท่ียัง
คงอยู่ในประเทศไทย แนวคิดเชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับบททางของแต่ละเพศดูจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงบนฐานเพศ
สภาพ การสำารวจเม่ือไม่นานมานี�พบว่า 76.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าผู้หญิงต้องมีคู่ครองเพียงคนเดียว 47.9% 
ระบุว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว และ 43.3% ระบุว่าภรรยาหรือแฟันสาวต้องเช่ือฟัังคู่ครอง และมีผู้ชายมากกว่า 40% 
ท่ีมองว่าคนรักคือสมบัติของตน 

ต้นทุนและค่าเสียหายทางสังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ของ GBV จำากัดความสามารถของผู้หญิงในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพทั�งในท่ีสาธารณ์ะและพื�นท่ีส่วนบุคคล ดังนั�น GBV จึงอาจนำาไปสู่วงจรของการทารุณ์กรรมใน
เม่ือผู้รอดชีวิตเส่ียงท่ีจะถูกครอบครัวปฏิิเสธ ถูกขับไล่และแยกออกจากสังคม หรือแม้แต่ถูกจับกุม กักขัง หรือลงโทษใน
โทษฐานท่ีแสวงหาความคุ้มครองและความช่วยเหลือ การรายงานท่ีน้อยกว่าคดีท่ีเกิดขึ�นจริงในประเทศไทย เน่ืองจาก       
“ความกลัว การเส่ือมเสีย ช่ือเสียง ความยากจน และขาดข้อมูลและทรัพยากรท่ีใช้ในการร้องเรียน” ก็เป็นเหตุให้เกิด GBV 
เช่นกัน การวิจัยแสดง ให้เห็นว่าเด็กท่ีเคยพบเห็นหรืออยู่ภายใต้ความรุนแรงมีแนวโน้มท่ีจะกลายมาเป็นเหยือ่หรือผู้กระทำา
ความรุนแรงเสียเอง86 การด่ืมแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติดก็เป็นสาเหตุของความรุนแรงเช่นกัน  ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ การ
นอกใจ ความหึงหวง และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์87 
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มีที่างออกหร่อไม่ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเท่าเทียมผ่านการปฏิิรูปสถาบันและกฎหมาย การศึกษา การสร้างความตระหนัก และความ
ร่วมมืออย่างเต็มท่ีของผู้ชายและเด็กชาย สามารถช่วยป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศสภาพได้ในระยะยาว88 

นอกจากนี� โปรแกรมระดับโรงเรียนยังช่วยจัดการบรรทัดฐานเก่ียวกับเพศและทัศนคติต่างๆ ก่อนจะฝังรากลึกลงในความ
คิดของเด็กและเยาวชน มีสามขั�นตอนท่ีสามารถนำาไปปฏิิบัติเพ่ือป้องกันเหตุความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้แก่

–   บรรจุบทเรียนท่ีสร้างความตระหนักถึงสิทธิเด็กและสตรีลงในหลักสูตร/กิจกรรมของโรงเรียน และไม่ทำาให้ประเด็น
ความรุนแรงทางเพศเป็นหัวข้อต้องห้าม

–   ให้เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน เก่ียวกับประเด็นปัญหาเหล่านี� เพ่ือลดแนว
โน้มไม่ให้วงจรความรุนแรงดำาเนินไปอย่างถาวร

–  ส่งเสริมให้นักเรียนรายงานพฤติกรรมรุนแรงท่ีเกิดขึ�นกับตนหรือใครก็ตามท่ีนักเรียนพบเห็น 

กำาลังมีการพัฒนาในเชิงบวกเกิดขึ�นท่ัวประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) กำาลังจัดฝึกอบรม
เก่ียวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีให้กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เพ่ือเติมเต็มช่องโหว่ในองค์ความรู้ด้านการทำาคดีความรุนแรงต่อ
สตรี (Violence Against Women หรือ VAW) และความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ โครงการรณ์รงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่สาธารณ์ชนท่ีดำาเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองและการเฝ้าสังเกตและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติก็มุ่งเน้นท่ีการเปล่ียน
ทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรงต่อสตรีเช่นกัน

กฎหมายของไที่ยเก่ียวกับความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้แก่

–  เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยเร่ืองการกำาจัดการเลือกปฏิิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบในปี 2528 (1985)

–  พระราชบัญญัติการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2007) ห้ามใช้ความรุนแรงในครอบครัว และ
กำาหนดให้พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์์ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าท่ี89 

–  รัฐธรรมนูญไทย มาตรา 30 รับรองความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

–  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2007) คุ้มครองเหยือ่ของความรุนแรง 
ในครอบครัวและสนับสนุนการบำาบัดรักษาฟ้ืันฟูัผู้กระทำาความผิด90 

การแต่งงานก่อนวัยอันควรและการคลุมถุงชน
ในทุกๆ ปีมีเด็กผู้หญิงอายุตำ่ากว่า 18 ปีมากถึง 12 ล้านคนต้องแต่งงาน เท่ากับว่ามีเด็กผู้หญิงกำาลังแต่งงานนาทีละ 23 คน
หรือเกือบหน่ึงคนในทุกๆ สองวินาที และเท่ากับว่าเด็กหญิงกว่า 33,000 คนจะแต่งงานในวันนี�91

แม้ว่าหลายๆ ประเทศจะมีกฎหมายกำาหนดให้แต่งงานได้อย่างถูกต้องเม่ืออายุ 18 ปีขึ�นไป แต่อนาคตของเด็กหญิงหลาย
ล้านคนท่ัวโลกยังคงต้องแต่งงานตั�งแต่ยังเด็ก การแต่งงานก่อนวัยอันควรมักมีเจตนาเพ่ือปกป้องเด็กผู้หญิง และสร้างความ
ม่ันคงทางการเงินท่ีหลายครอบครัวไม่สามารถทำาให้ลูกสาวของตนได้ 

แต่การแต่งงานในวัยเด็กมักเป็นตัวเสริมให้เกิดวงจรท่ีไม่มีวันสิ�นสุดของความยากจน การเลือกปฏิิบัติตามเพศสภาพ การ
ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภาวะทุพโภชนาการและการเสียชีวิตของแม่และทารกในอัตราสูง เด็กผู้หญิงท่ีแต่งงาน
เร็วมักมีลูกเร็ว การคลอดบุตรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ในการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงอายุ 15-19 ปีในประเทศกำาลังพัฒนา92 
และความเส่ียง ในการเสียชีวิตของมารดามีอัตราสูงสุดสำาหรับเด็กหญิงวัยรุ่นอายุตำ่ากว่า 15 ปี93

–  ประเทศไทยมีอัตราการแต่งงานก่อนวัยอันควรสูงสุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศลาว 
กล่าวคือ 4% ของเด็กผู้หญิงไทยแต่งงานขณ์ะอายุไม่เกิน 15 ปีและ 23% แต่งงานขณ์ะอายุไม่เกิน 18 ปี94

–  ทุกวันนี�ยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเกิดขึ�นในประเทศไทย

–  13% ของผู้หญิงไทยอายุ 20-24 ปี คลอดบุตรครั�งแรกก่อนอายุ 18 ปี95 

–  เม่ือเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนอย่างน้อย 8 ปี จะมีแนวโน้มน้อยลงท่ีจะแต่งงานตั�งแต่ยังเด็ก และพวกเขาจะมีสุขภาพแข็ง
แรงกว่ามีลูกจำานวนน้อยกว่าท่ีสุขภาพแข็งแรงกว่า และหารายได้ให้ครอบครัวได้มากกว่า96 

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

เด็กผู้หญิงท่ีเกิดมามีฐานะยากจนหรือมีการศึกษาน้อยหรือไม่มีการศึกษามีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานตั�งแต่อายุยังน้อย แต่การ 
แต่งงานมักไม่ช่วยปกป้องอะไร แท้จริงแล้วกลับเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงของความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง การแต่งงานก่อน 
วัยอันควรในประเทศไทยเกิดขึ�นจากหลายสาเหตุทั�งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ยังคงมีเจ้าสาววัยเด็กให้เห็นเป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ัวไปเพราะระบบสินสอดพ่อแม่มักเลือกผู้ชายจากครอบครัวท่ีมีฐานะดีกว่า ซ่ึ้ำงจ่ายเงินให้พ่อแม่ของเด็กผู้หญิง
เพ่ือแลกกับการแต่งงาน 
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กฎหมายไทยกำาหนดให้สามารถแต่งงานได้เม่ืออายุ 18 ปี แต่ประมวลกฎหมายแพ่งของไทยอนุญาตให้พ่อแม่รับรองการ 
แต่งงานหากบุคคลมีอายุถึง 17 ปี โดยมีข้อยกเว้นสำาหรับจังหวัดท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้แก่ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูล ท่ีเด็กผู้หญิงสามารถแต่งงานได้หลังมีประจำาเดือน ซ่ึ้ำงจะเกิดขึ�นกับเด็กท่ีอายุเฉล่ีย 12 ปีโดยประมาณ์ 
ตามกฎหมายอิสลาม97 

มีที่างออกหร่อไม่ 

ในฐานะครูคุณ์สามารถให้คำาปรึกษาเพ่ือป้องกันการแต่งงานเร็วเกินไปและส่งเสริมให้เยาวชนรอถึงวัยผู้ใหญ่ก่อนท่ีจะ
แต่งงาน ก้าวเล็กๆ ในห้องเรียนของคุณ์จะช่วยเปล่ียนแปลงแนวความคิดได้ในระยะยาว

–  ส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้ม่ันใจในตนเองและสร้างความตระหนักให้เด็กผู้ชาย ดังนี� เร่ิมบทสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับความ
หมายของการแต่งงาน สิทธิของนักเรียน ทักษะในการดำารงชีวิต และบทบาทท่ีเด็กผู้หญิงสามารถปฏิิบัติเพ่ือนำาไปสู่
อิสรภาพทางการเงิน ด้วยจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนของความเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์เส้น
ทางของตนเอง 

–  สร้างความเช่ือม่ันให้พ่อแม่ผู้ปกครองดังนี� ให้รางวัลตอบแทนนักเรียนในการประชุมครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กผู้
หญิงท่ีไม่เพียงเรียนดีแต่ยังทำากิจกรรมอ่ืนๆ ได้ดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ศิลปะ และการแสดง พูดคุยกับพวกเขาถึง
ลู่ทางการจ้างงานหลังนักเรียนจบการศึกษา ซ่ึ้ำงจะช่วยให้พ่อแม่มีความฝันท่ียิง่ใหญ่สำาหรับลูกสาวและลูกชาย

–  ส่งเสริมให้นักเรียนกระจายข้อมูลต่อไปในชุมชนของพวกเขาด้วยการแสดงละครในท่ีสาธารณ์ะ ตลอดจนให้พวกเขาได้
คิดตัดสินใจเองและสนับสนุนให้พวกเขาป้องกัน/หยุดการแต่งงานวัยเด็กในชุมชนท่ีพวกเขารู้ว่ากำาลังจะเกิดขึ�น

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการแต่งงานในวัยเด็กเป็นเร่ืองท่ีน่าวิตกกังวลอย่างมาก และการต่อต้านท่ีมีก็มี
ประสิทธิภาพเพียงน้อยนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท่ียากจนท่ีการแต่งงานจะช่วยขจัดภาระทางการเงินจากการท่ีเด็ก
อาศัยอยู่บ้านพ่อแม่ได้ การยกเลิกระบบสินสอดในประเทศไทยจะช่วยลดแรงจูงใจทางการเงินของการแต่งงานวัยเด็กได้ 98

องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) โครงการให้คำาปรึกษา และโครงการอ่ืนๆ ท่ีให้เยาวชนมีส่วนร่วมกำาลัง
พยายามกันมากขึ�นเพ่ือพูดคุยถึงผลกระทบของการตั�งครรภ์เร็วและการตั�งครรภ์โดยไม่มีการวางแผน และยุติการประณ์าม
 ซ่ึ้ำงเป็นอีกแนวโน้มหน่ึงท่ีนำาพาไปสู่การแต่งงานเร็วในหมู่เยาวชนไทย

ภัยธีรรมชาติและผู้พลัดถ่ิน
ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์์ฉับพลันและสร้างความหายนะท่ีเกิดจากพลังของธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำานวน
มาก ภัยธรรมชาติเกิดขึ�นได้หลายรูปแบบ เช่น นำ�าท่วม พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟัระเบิด และพายุทอร์นาโด 
ประเภทของภัยธรรมชาติท่ีประเทศหน่ึงเส่ียงจะเผชิญขึ�นอยู่กับตำาแหน่งและลักษณ์ะทางภูมิศาสตร์ แม้เหตุการณ์์เหล่านี�
มักจะจบลงในเวลาไม่นาน แต่กระบวนการฟ้ืันฟูัอาจใช้เวลาหลายปี 

โดยเฉพาะในชุมชนยากจนซ่ึ้ำงมักมีท่ีอยู่อาศัยไม่แข็งแรง ระบบเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก และมีทรัพยากรน้อยสำาหรับการสร้าง 
และซ่้ำอมแซ้ำมบ้านและธุรกิจท่ีถูกทำาลาย ภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบทำาลายล้างต่อระบบท่ียากลำาบากอยู่แล้ว กล่าวคือ 
สถานการณ์์ท่ีลำาบากยากเย็นจะยิ่งเลวร้ายลงอีกหลายเท่า

–  สองทศวรรษท่ีผ่านมามีบันทึกเก่ียวกับภัยธรรมชาติเพ่ิมขึ�นสองเท่า จาก 200 เป็น 400 เหตุการณ์์ต่อปี99

–   ปี 2015 ภัยธรรมชาติครั�งใหญ่ 150 ครั�งส่งผลกระทบต่อคนนบัล้านท่ัวโลก โดยทวปีเอเชียได้รับผลกระทบหนกัท่ีสุด100

–   ปี 2017 งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่า โดยเฉล่ียแล้วมีผู้คน 14 ล้านคนต่อปีต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะภัย
ธรรมชาติ101

–  ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติมากมายในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา เช่น

–  คล่ืนยักษ์สึนามิจากมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 (2004)

– อุทกภัยปี 2554 (2011)

–  ปี 2558-2559 (2015-2016) ประสบภัยแล้งและฝนตกแปรปรวนอย่างต่อเน่ือง ผลผลิตทางการเกษตรและ ประมง
ลดลง และระดับนำ�าทะเลเพ่ิมสูง102 

–  ตั�งแต่ปี 2498-2557 (1955-2014) ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ 131 ครั�งตั�งแต่อุทกภัยจนถึงอุณ์หภูมิแปรปรวน 
อุทกภัยเกิดขึ�นบ่อยท่ีสุดและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด แต่แผ่นดินไหวเป็นภัยท่ีอันตรายต่อชีวิตมากท่ีสุด103 
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เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

มีคำากล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถควบคุมภัยธรรมชาติได้ แต่คำากล่าวนี�ก็ยังมีข้อโต้แย้ง มีการกล่าวโทษว่าการกระทำาและการ
พัฒนาหลายอย่างของมนุษย์ ทำาให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ�นอย่างต่อเน่ือง เช่น นำ�าท่วม เฮอร์ริเคน และสึนามิ หน่ึงในสาเหตุ
หลักคือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก ปัจจัยในสภาพแวดล้อมแห่งความยากจนท่ีทำาให้ภัยธรรมชาติมีผลกระทบ
รุนแรงยิ่งขึ�นประกอบด้วย อาคารท่ีสร้างอย่างไม่แข็งแรง การขาดสุขอนามัย การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว/ความ     
หนาแน่นของประชากร ทรัพยากรท่ีมีจำากัดในการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและการซ่้ำอมสร้างใหม่ และการขาดเครือข่าย
รองรับทางเศรษฐกิจ

75

ผลกระทบของภัยธรรมชาติใหญ่หลวงมากเพราะสามารถทำาให้เกิดการพลัดถ่ินครั�งใหญ่ได้ ในประเทศไทย ภัยธรรมชาติจะ
เป็นกับดักให้ผู้คนติดอยู่ในวงล้อแห่งความยากจนหากพวกเขาไม่มีทรัพยากรพื�นฐานท่ีจะซ่้ำอมสร้างบ้านขึ�นมาใหม่และ
ตอบสนองความต้องการพื�นฐานอ่ืนๆ ทำาให้พวกเขายิง่ฟ้ืันตัวได้ยากในระยะยาว104 ผู้หญิงและเด็กมักเป็นกลุ่มประชากรท่ี
อ่อนแอท่ีสุดหลังเกิดภัยธรรมชาติ ดังนั�น ความปลอดภัยจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีต้องคำานึงถึง เน่ืองจากหลายครอบครัว
ต้องไปอยูใ่นสถานท่ีซ่ึ้ำงไม่ปลอดภัยและไม่ใช่บ้านพักอย่างเป็นทางการ เพราะประเทศไทยมีชายฝ่ังเป็นแนวยาวและเกาะ
จำานวนมากทำาให้เส่ียงต่ออุทกภัยและไต้ฝุ่น105 คณ์ะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีเส่ียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเน่ืองจากปัญหาระดับนำ�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ�น

มีที่างออกหร่อไม่ 

แม้จะยังเป็นท่ีถกเถียงกันว่ามนุษย์สามารถควบคุมภัยธรรมชาติได้หรือไม่ แต่ขั�นตอนง่ายๆ เหล่านี�อาจช่วยป้องกันและ
รับมือกับภัยธรรมชาติได้

–  จัดโครงการรณ์รงค์เพ่ือการป้องกันด้วยการตั�งคำาถามต่างๆ เช่น “‘จะเกิดอะไรขึ�นถ้าเราทิ�งขยะผิดท่ี เช่น ทิ�งลงแม่นำ�า
ลำาคลอง’ ‘จะเกิดมลภาวะในแม่นำ�า อาจทำาให้พืชและสัตว์นำ�าตาย และอาจถึงขั�นทำาให้เกิดนำ�าท่วม!’” อาจจัดโครงการ
รณ์รงค์ช่วยกันขุดรอกหรือทำาความสะอาดคูคลองในชุมชน

–  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การตัดต้นไม้มากหรือเร็วเกินไปทำาให้เส่ียงต่อการเกิดดินถล่มในชุมชน     
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้รอบๆ โรงเรียนหรือในชุมชน

–  สร้างความตระหนักของความเส่ียงต่อการค้ามนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับท่ีปรึกษาด้านเพศในหลายๆ องค์กร เช่น ท่ีพัก
พิงช่ัวคราว สถานีตำารวจท้องท่ี และโรงเรียนต่างๆ และอาจเน้นข้อเท็จจริงว่าระยะของการบูรณ์ะและบรรเทาความ 

เสียหายสามารถใช้เป็นช่องโอกาสให้ผู้หญิงยกระดับพลังของตนได้

–  ขณ์ะจัดการกับสภาพหลังความเสียหายให้พยายามคิดถึงวิธีการรักษาความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
ความม่ันคง

–  เรียนรู้วิธีการท่ีชุมชนเตรียมรับมือกับภัยพิบัติและคิดถึงวิธีท่ีคุณ์สามารถสนับสนุนเพ่ือการเปล่ียนแปลงนโยบายและ 
แบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น งานวิจัยพบว่าในปี 2554 (2011) รัฐบาลจัดสรรงบเพียง 0.1% ให้กับการจัดการภัยพิบัติ106

 การลงทุนเพ่ิมด้านการระบายนำ�าและสถานีสูบนำ�าสามารถช่วยบรรเทาและป้องกันอุทกภัยได้107 

การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

การค้ามนุษย์เป็นวิกฤตระดับสากลท่ีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศท่ัวโลก แม้การค้ามนุษย์อาจกระทบกับผู้คนทุกเพศทุกวัย 
แต่พบว่าเหยื่อราว 71% เป็นผู้หญิงและ 28% เป็นเด็ก ซ่ึ้ำง 2 ใน 3 คนเป็นเด็กผู้หญิง 

การค้ามนุษย์หมายถึง การจัดหา ขนส่ง โอนย้ายตำาแหน่ง ให้ท่ีอาศัย หรือรับตัวบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การข่มขู่ หรือ
ใช้กำาลัง หรือการบีบบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉลหรือหลอกลวงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์เพ่ือแสวงผลประโยชน์ทาง
เพศและบับคับใช้แรงงานยังคงเป็นกรณี์ท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด แต่การค้ามนุษย์ก็อาจมีวัตถุประสงค์ให้เหยื่อทำาส่ิงอ่ืนๆ ได้อีก 
เช่น ไปเป็นขอทาน หรือบังคับให้แต่งงาน108

รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับปี 2014 ระบุว่าการค้ามนุษย์ทำารายได้ให้ผู้ค้าปีละ 150,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ์ 

แยกท่ีี่มาของรายได้ได้ดังนี� 

– 99,000 ล้านดอลลาร์จากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านการค้าประเวณี์

– 34,000 ล้านดอลลาร์จากการก่อสร้าง การผลิต เหมืองแร่ และสาธารณู์ปโภค

– 9,000 ล้านดอลลาร์จากภาคเกษตรกรรม รวมทั�งการทำาป่าไม้และประมง

–  ครัวเรือนเอกชนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 8,000 ล้านดอลลาร์ โดยการจ้างคนงานท่ีถูกบังคับใช้แรงงานเพ่ือปฏิิบัติ
งานในครัวเรือน109
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–  จากแรงงานอพยพประมาณ์ 3-4 ล้านคนในประเทศไทย มีบางส่วนถูกใช้กำาลังบังคับ บีบบังคับ หรือหลอกลวงให้ค้า
ประเวณี์ หรือใช้แรงงาน110 

–  ปี 2560 (2017) รัฐบาลไทยอายัดเงินจากผู้ค้ามนุษย์ได้กว่า 784 ล้านบาท111 

–  การสอบถามชาวประมง 496 ราย พบว่าเกือบ 1 ใน 5 ถูกบังคับให้ทำางานโดยไม่เต็มใจ112 

–  ปี 2556 (2013) ตำารวจไทยดำาเนินการตรวจสอบมากกว่า 28,000 ครั�งในสถานท่ีทำางานซ่ึ้ำงต้องสงสัยว่ามีการค้า
ประเวณี์ และบังคับใช้แรงงาน113

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

วิกฤตเศรษฐกิจ ความยากจน และการอพยพเป็นต้นเหตุพื�นฐานของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน เม่ือความ
ยากจนถูกซ้ำำ�าเติมด้วยเหตุการณ์์เชิงลบ เช่น อุทกภัย การตกงานหรือการเสียชีวิต หรือความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครัว 
ทำาให้ครอบครัวเกิดความเครียดสูง จึงมีความเส่ียงมากขึ�นท่ีเด็กจะถูกขายเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ หรือถูกเอาเปรียบ
เพ่ือผลประโยชน์ทางเพศ บุคคลท่ีเส่ียงต่อการถูกค้ามนุษย์หรือกลายเป็นแรงงานเด็กมากท่ีสุด คือกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศยากจนและ/หรือในพื�นท่ีความขัดแย้ง114

นอกจากนี�ยังมีหลักฐานบ่งชี�ว่าชุมชนต่างๆ ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือให้ค้าประเวณี์มากขึ�นเพ่ือการท่องเท่ียว เพราะ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และต้องยอมรับเพ่ือแลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ115 ผู้ปกครองและนายหน้าบางรายบังคับให้เด็กๆ 
จากไทย กัมพูชา และพม่าทำางาน โดยได้รับอาหารหรือค่าแรงน้อยมากจนคล้ายการเป็นทาส แรงงานเด็กในครัวเรือนท่ี
เผชิญการ ทารุณ์กรรมทางร่างกาย ทางเพศ หรือด้านจิตใจบ่อยๆ อาจมีอาการทางร่างกายและจิตใจและไม่ได้เรียนรู้ทักษะ
ทางสังคมหรือ การเอาตัวรอดเท่าใดนัก116 

เน่ืองจากประเทศไทยมีฐานะการเงินค่อนข้างดีเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จึงถูกมองว่าเป็น “เป้าหมายท่ีดึงดูด
สำาหรับ ผู้อพยพอย่างผิดกฎหมาย” การอพยพนี�สะดวกง่ายดายขึ�นเน่ืองจากชายแดนของประเทศเป็นแนวยาวและมีช่อง
โหว่มาก และยังเป็นตัวส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางเพศยิง่ขึ�นไปอีก ทั�งยังมีกลไกการรับผิดชอบ กระบวนการ
ยุติธรรม และการช่วยเหลือเหยื่อไม่มาก ขณ์ะท่ีการทุจริตยังแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป117 

ขณ์ะท่ีสากลโลกมีความเป็นดิจิตอลมากขึ�น เราจำาเป็นต้องรู้จักบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในวงการค้า
มนุษย์ การส่ือสารออนไลน์ทำาให้ผู้ค้ามนุษย์สามารถติดต่อบุคคลท่ีอาจเป็นเหยือ่ได้ผ่านเพ่ือนของเพ่ือนหรือคำาพูดปากต่อ
ปากเพ่ือระบุ และหาเป้าหมายเป็นเยาวชนท่ีมีความเส่ียง118 ดังนั�นเราจึงจำาเป็นต้องสอนเด็กๆ ให้รู้จักวิธีการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย 

มีที่างออกหร่อไม่ 

พวกเราแต่ละคนมีบทบาทท่ีต้องปฏิิบัติเพ่ือดูแลให้เด็กๆ มีวัยเด็กท่ีมีศักดิ�ศรี น่ีคือส่ิงท่ีคุณ์สามารถทำาได้

–  ระบุตัวเด็กๆ ท่ีอาจกำาลังทำางานหลังเลิกเรียนและจัดการสนทนากลุ่มหรือตัวต่อตัวกับผู้ปกครองของเด็กเพ่ือให้พวกเขา 
มีความระมัดระวัง และแนะนำาให้พวกเขาไม่ส่งเด็กๆ ไปทำางาน

–  ให้ข้อมูลแก่เด็กๆ เก่ียวกับการค้ามนุษย์และเน้นความเส่ียงต่อการถูกทารุณ์กรรมท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายออกจากบ้าน 
หรือออกนอกประเทศไปหารายได้ท่ีอ่ืน

–  ให้การศึกษาและทักษะเพ่ือการดำารงชีวิตแก่เด็กๆ เพ่ือให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองและหลีกเล่ียงการค้ามนุษย์ได้ เช่น
การสร้างความม่ันใจ วิธีการตรวจสอบว่าประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศเป็นข้อมูลจริงและปลอดภัยท่ีจะรับงาน
หรือไม่ ตลอดจนข้อมูลและทักษะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

–  พูดคุยกับเด็กๆ เก่ียวกับความสำาคัญของการศึกษาจนจบหลักสูตร และชักนำาไม่ให้พวกเขาออกจากการศึกษาหรือจาก
บ้านไปก่อนวัยอันควร

–  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กๆ เก่ียวกับการค้ามนุษย์และผลเสีย ประโยชน์ของการเรียนหนังสือ และอันตรายท่ีเกิด
ขึ�นเม่ือเด็กออกจากโรงเรียนไปเร่ิมทำางานก่อนวัยอันควร

–  พูดคุยกับผู้ปกครองเก่ียวกับความจำาเป็นในการลดความรุนแรงในครอบครัว (ทั�งต่อตัวเด็กและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในบ้าน) 
ซ่ึ้ำงอาจผลักดันให้เด็กอยากออกจากบ้านได้ 

มีโครงการริเร่ิมท่ีี่กำาลังดำาเนินการหร่อสามารถดำาเนินการเพ่่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก ดังนี� 

–  ในระดับสากล สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเตรียมทรัพยากรไว้เพ่ือช่วยวางกลยุทธ์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ ร่างกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดทำาเคร่ืองมือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 

–  ในเนปาล เม่ือปี 2000 มูลนิธิเยาวชนแห่งเนปาล (NYF) เปิดตัวโครงการรณ์รงค์เพ่ือหยุดประเพณี์แกมลารี ซ่ึ้ำงเป็นระบบ
ข้อตกลงจ้างทาส โดยเด็กผู้หญิงจากครอบครัวท่ียากจนมากจะถูกขายให้เป็นทาสในครอบครัวอ่ืน ท่ีผ่านมามูลนิธิได้
ช่วยเหลือเด็กหญิงกว่า 12,000 คนและส่งพวกเธอกลับบ้าน รัฐบาลเนปาลได้ล้มเลิกระบบแกมลารีอย่างเป็น ทางการ
ตั�งแต่ปี 2013119

–  รัฐบาลไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008) ซ่ึ้ำงมีผลดังนี�
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 – เพ่ิมโทษแก่ผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์

 – ปิดกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน

 – ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้แจ้งเบาะแส

 – เพ่ิมการดำาเนินคดีและแผนกศาลเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และเพ่ิมการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการระบุตัวเหยือ่

–  เพ่ิมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน120 

–  โครงการพัฒนาและการศึกษาเพ่ือเด็กหญิงและศูนย์กลางชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง (DEPDC) ได้รับรางวัลจาก 
ยูเนสโกด้านการศึกษาเพ่ือเด็กหญิงและสตรี DEPDC มีบทบาทในการลดการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพท่ีเป็น
เด็กและสตรี

–  องค์กรแองเจิลคัฟัเวอร์ส (Angel Covers) ดำาเนินโครงการสนับสนุนเด็กหญิงผ่านการศึกษา (GATE) สำาหรับเด็กผู้หญิง
จากชนบทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีซ่ึ้ำงหลายครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการส่งลูกสาวเข้า
เรียน ด้วยความตระหนักถึงศักยภาพของการศึกษาในการลดปัญหาการค้ามนุษย์ GATE จึงจัดหาอุปกรณ์์การเรียน 
อาหารกลางวัน ยานพาหนะ และส่ิงจำาเป็นอีกมากมายให้เด็กๆ121 

คนไร้บ้าน ชุมชนแออัด และเด็กเร่ร่อน

ปี 2005 มีเด็กเร่ร่อนอย่างน้อย 100 ล้านคนท่ัวโลก122 ปัจจุบันมีเพ่ิมขึ�นมากถึง 150 ล้านคน123 และเด็กราว 28 ล้านคนท่ัว
โลก ไม่มีบ้านอยู่เน่ืองจากปัญหาความขัดแย้งรุนแรง124

–  ปัจจุบันมีเด็กอย่างน้อย 20,000 คนอาศัยอยูต่ามท้องถนนในเมืองใหญ่ของประเทศไทย125 การสำารวจในปี 2553 
(2010) โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กซ่ึ้ำงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) ในท้องถ่ินพบว่า                  
ท่ัวประเทศไทยมีเด็กเร่ร่อนถึงประมาณ์ 30,000 คน โดยส่วนมากจะอยูใ่นเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและเมือง
ใหญ่ๆ อย่างเชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต126 

–  ขอทานเด็กในประเทศไทยส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา การขอทานในกรุงเทพฯ สามารถหาเงินได้สูงสุดถึงวันละ 1,000 
บาท ขณ์ะท่ีเด็กในพนมเปญประเทศกัมพูชาท่ีหารายได้จากการเก็บขยะสามารถหาเงินได้เพียงวันละ 16 บาทเท่านั�น

– ขอทานในประเทศไทยมักมีภูมิลำาเนาอยูใ่นภาคอีสาน127 

– ประเทศไทยมีชุมชนแออัดประมาณ์ 5,500 แห่ง

–  มีผู้อยู่อาศัยในสลัมคลองเตยท่ีกรุงเทพฯ ประมาณ์ 100,000 คน รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวท่ีน่ันอยู่ท่ีประมาณ์คร่ึงหน่ึง
ของรายได้เฉล่ียของประชากรท่ัวประเทศเท่านั�น

–  ประชากรในกรุงเทพฯ ประมาณ์ 20% อาศัยอยูใ่นท่ีดินบุกรุกท่ัวเมือง

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

สาเหตุหลักท่ีประชากรเด็กเร่ร่อนในไทยมีจำานวนมากเกิดจากการขยายจำานวนประชากรของประเทศและความไม่ม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ128 ขอทานส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึ้ำงถูกดึงดูดด้วยโอกาสทำารายได้สูงจาก
การ ขอทานในเมือง หมายความว่าเด็กๆ ท่ีอยู่ตามลำาพังบนท้องถนนไม่เพียงแต่ถูกแยกจากครอบครัว แต่ยังอยู่ห่างไกล
ครอบครัวอีกด้วย

เด็กเร่ร่อนมีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะได้รับอันตรายจากความรุนแรง ปัญหาสุขภาพ และอาชญากรรม ยาเสพติดก็เป็นส่ิงท่ี
พบได้บ่อยว่าเด็กเร่ร่อนใช้เพ่ือหลีกหนีจากความเจ็บปวดและการตรากตรำาในแต่ละวัน หลายคนถูกเพ่ือนบังคับให้เสพยา 
ขณ์ะท่ีบางคนทำาหน้าท่ีส่งยาให้อาชญากรและผู้ค้ายาจนเสพติดเสียเอง นอกจากนี�ยังพบการทารุณ์กรรมทางเพศได้ท่ัวไป 
และผู้หญิงมักเส่ียงถูกบังคับให้ค้าประเวณี์129 ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดและเด็กเร่ร่อนมักไม่สามารถเข้าถึงบริการพื�นฐาน
เล็กๆ น้อยๆ เช่น นำ�าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย สุขอนามัย ท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม การศึกษา การสาธารณ์สุขและความ
ปลอดภัย 

เด็กเร่ร่อนอาจทรมานจากความเจ็บป่วยตั�งแต่หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคเอดส์และโรคตับอักเสบ และเด็กๆ มักเกิดความขัด
แย้งกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจอยู่เสมอ เด็กเร่ร่อนหลายรายเข้าร่วมแก๊งเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองบนท้องถนน ความคุ้มครองนี�
แลกกับการท่ีให้เด็กก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักขโมย การล่วงละเมิดหรือคุกคาม และในบางครั�งอาจเป็นการ
ฆาตกรรม130

มีที่างออกหร่อไม่ 

นอกจากการสร้างความตระหนักถึงแผนการท่ีมีอยูแ่ล้วเพ่ือความเป็นอยูแ่ละการคุ้มครองเด็กเร่ร่อน ยังมีส่ิงท่ีคุณ์สามารถ
ปฏิิบัติเพ่ือสร้างความแตกต่างได้ดังต่อไปนี�

–  สร้างจิตสำานึกให้กับกลุ่มนักเรียนของคุณ์เก่ียวกับปัญหาท่ีเด็กเร่ร่อนต้องเผชิญเพ่ือให้พวกเขาเห็นความสำาคัญ และ    
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ส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นวิธีใหม่ๆ ในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน

–  ให้นักเรียนเป็นผู้นำาจัดการแสดงละครในท่ีสาธารณ์ะ การเล่าเร่ือง กิจกรรมงานประดิษฐ์และศิลปะ หรือการประกวด 
แต่งคำาประพันธ์สำาหรับเด็กเร่ร่อน เพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมความม่ันใจและส่งเสริมให้พวกเขารู้จักผลักดันตัวเอง และ
วาดฝันให้ยิ่งใหญ่

–  ส่งเสริมให้นักเรียนและเพ่ือนร่วมงานบริจาคเสื�อผ้า หนังสือ อุปกรณ์์ระบายสีและเคร่ืองใช้ในการเรียนอ่ืนๆ ให้เด็ก
เร่ร่อน

มีโปรแกรมและมาตรการช่วยเหล่อเด็กๆ ในระดับชุมชนดังต่อไปนี�

–  ศูนย์แวะพัก บริการนอกสถานท่ี สถาบันฝึกวิชาชีพและดูแลเด็กเร่ร่อนและเด็กท่ีต้องทำางาน ซ่ึ้ำงรัฐบาลและองค์กร
พัฒนาเอกชนได้จัดสร้างไว้ให้ในเมืองใหญ่ๆ

–  องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูนิเซ้ำฟัประเทศไทย กำาลังดำาเนินการเพ่ือให้เด็กๆ ได้พบครอบครัวอีกครั�ง และช่วยจัดการ
 กับปัญหาท้าทายท่ีเป็นต้นเหตุให้เด็กๆ ต้องออกไปเร่ร่อนตามท้องถนนตั�งแต่แรก131 

–  ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดในพื�นท่ีกว่า 300 เขต โดยให้ผู้อยู่อาศัยได้ควบคุมการวางแผน 
และการบูรณ์ะ โครงการบ้านม่ันคงให้สินเช่ือดอกเบี�ยตำ่าและสัญญาเช่าระยะยาวแก่ผู้อยูอ่าศัยในชุมชนแออัด ในกรณี์ 
ท่ีพวกเขาสามารถนำาเสนอแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประโยชน์จากโครงการนี�ส่งผลให้อัตราของประชากรซ่ึ้ำงอยู่อาศัย 
ในอาคารท่ีคงทนแข็งแรงเพ่ิมขึ�นเกือบ 20% แม้จะมีการอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในเมืองต่างๆ มากขึ�น132 

ความสัมพันธ์ีของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
การส่งเสริมและการสนับสนุนด้วยความเช่ือม่ันจากครอบครัวและชุมชนของเยาวชนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงมหัศจรรย์ได้! 
เยาวชนท่ีเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมมีแนวโน้มจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่า โดยไม่ขึ�นอยู่กับการครอบ
ครองด้านวัตถุ เด็กๆ เรียนรู้และรับฟัังจากผู้ปกครองและผู้ท่ีดูแลพวกเขา ซ่ึ้ำงเป็นบุคคลต้นแบบท่ีมีส่วนสำาคัญในการช่วย
พัฒนาระบบค่านิยมและความคิดเห็นของเยาวชน นอกจากนี�ยังจำาเป็นต้องตระหนักรู้ว่าครอบครัวไม่ได้จำากัดเฉพาะบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องกันโดยสายเลือดเท่านั�น และแต่ละครอบครัวอาจมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน

เยาวชนในปัจจุบันนี�กำาลังเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลง การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความจำาเป็นมากกว่าท่ีเคย เทคโนโลยี
ท่ีเจริญก้าวหน้าขึ�นได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำาวันและยังมีผู้คนพลัดถ่ินอีกมากมายในโลก วิธีการท่ีเยาวชน
จัดการกับความท้าทายเหล่านี�จะเป็นปัจจัยกำาหนดวิถีแห่งอนาคต ดังนั�นความรับผิดชอบของชุมชนต่อการท้าทาย

บรรทัดฐานและอคติต่างๆ จะสร้างความแตกต่างในการให้ส่งเสริมพลังเยาวชนและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเพ่ือ
อนาคต 

–  ปัจจุบัน ประชากร 1 ใน 4 ของโลกมีอายุไม่เกิน 14 ปี และกลุ่มประชากรช่วงวัย 15-24 ปีเป็นกลุ่มท่ีกำาลังก้าวสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่กลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยมี133

– 85% ของงานท่ีจะมีในปี 2030 ยังไม่เกิดขึ�นเลยในปัจจุบัน134

–  การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในวัยอนุบาลหรือในระดับชั�นท่ีสูงขึ�น ไม่
ว่าครอบครัวจะยากจนหรือม่ังมี และไม่ว่าพ่อแม่จะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย135

–  งานวิจัยเก่ียวกับครอบครัวจาก 7 เขตในกรุงเทพมหานครพบว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิง เช่น การสูบบุหร่ี136 

–  เน่ืองจากจำานวนของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในประเทศไทยท่ีได้เข้าโรงเรียนเกือบจะเท่ากัน ความแตกต่างระหว่าง
เพศจึงไม่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของไทย แต่เม่ือกล่าวถึงโอกาสของเด็กหญิงและผู้หญิงในการเป็นผู้นำายังคงมีการเลือก
ปฏิิบัติอย่างร้ายแรง137 

–  เด็กผู้หญิงเผชิญกับการเลือกปฏิิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ์ตศาสตร์ (STEM) 
ตั�งแต่ระดับประถมศึกษา ซ่ึ้ำงมักอยู่ในรูปแบบของทัศนคติท่ัวไปเก่ียวกับแต่ละเพศ ความกังวลต่อการเข้าสังคม และ 
การขาดบุคคลต้นแบบ แม้กระนั�นไทยก็ยังคงเป็นประเทศหน่ึงจากทั�งหมดเพียง 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิ้ำฟิักท่ีมี
สัดส่วนนักวิจัยหญิงในสาขา STEM และนวัตกรรมสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก138 

เพราะเหตุใดจ่ังเป็นเช่นนั�น 

เม่ือผู้ปกครองและผู้ดูแล โรงเรียน และชุมชนร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนเด็กนักเรียนจะมีแนวโน้มท่ีจะเรียนได้ดีขึ�น เข้าเรียน 
สมำ่าเสมอขึ�น จบการศึกษาและได้รับการศึกษาจนถึงระดับท่ีสูงกว่า มีทักษะทางสังคมและด้านพฤติกรรมท่ีดีกว่า และมี
ความภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่า139

เช่นเดียวกัน ครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนซ่ึ้ำงส่งเสริมเด็กๆ ให้มีส่วนร่วมกับโครงการเยาวชนจะสามารถสร้างความแตกต่างใน
ชีวิตของพวกเขา เม่ือเยาวชนวางแผนสำาหรับอนาคต พวกเขาจำาเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีทางเลือกด้านอาชีพ และแท้จริงแล้ว
อาจมีตัวเลือกมากกว่าท่ีเคยจินตนาการไว้ 

แม้ข้อดีของการท่ีครอบครัวมีส่วนร่วมและการมีบุคคลต้นแบบจะได้รับการพิสูจน์แล้ว ในความเป็นจริงอิทธิพลของ
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ครอบครัว และวัฒนธรรมอาจจะปิดกั�นเยาวชนไม่ให้เข้าถึงโอกาส เข้าใจสิทธิของตนเอง และค้นหาศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง ตัวอย่างเช่น ความเช่ือทางวัฒนธรรมเก่ียวกับคุณ์ค่าและบทบาทของเด็กผู้หญิงมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง อิทธิพล
ทางวัฒนธรรมหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ การพิจารณ์า และการยอมรับของเรา เม่ือคาดว่าผู้หญิงจะแต่งงานเม่ืออายุ
น้อย บุคคลอาจไม่เห็นความจำาเป็นท่ีต้องให้การศึกษาแก่ผู้หญิง ในทางกลับกับเม่ือวัฒนธรรมหรือชุมชนให้คุณ์ค่าแก่ผู้หญิง
ในฐานะบุคคลและสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม ก็จะเห็นคุณ์ค่าของการลงทุนเพ่ือการศึกษาของผู้หญิง ดังนั�นการท่ีเด็กผู้หญิงเห็น
ว่าครอบครัวของเธอพยายามพังทลายบรรทัดฐานเดิมๆ เก่ียวกับเพศจึงส่งผลกระทบอย่างเหลือเช่ือ 

เช่นเดียวกัน กำาลังมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างสำาหรับเยาวชนในปัจจุบัน ทุกวันนี�เด็กๆ กำาลังเติบโตขึ�นพร้อมกับ
เทคโนโลยีท่ีรวมเข้ากับชีวิตของพวกเขาโดยสมบูรณ์์ยิ่งขึ�นกว่าประชากรรุ่นไหนๆ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาขึ�นอาจ
ช่วยลดช่องว่างทางความรู้ โดยเฉพาะความรู้ด้านสุขภาพและการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายเกิดขึ�นเช่นกัน 
ครอบครัวสามารถร่วมมือกัน เพ่ือส่งเสริมทั�งเร่ืองความปลอดภัยออนไลน์และการปฏิิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีขึ�น ถึงอย่างนั�น 
เน่ืองจากความเหล่ือมลำ�าอย่างรุนแรง จึงยังมีเยาวชนอีกจำานวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของทรัพยากรอย่าง
อินเทอร์เน็ตหรือห้องสมุดเลยโดยสิ�นเชิง

มีที่างออกหร่อไม่

ไม่เพียงแต่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการศึกษาเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเท่านั�น แต่ยังจำาเป็นต้องให้ความรู้แก่สมาชิก
ครอบครัวและชุมชนถึงประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับเม่ือเยาวชนมีการศึกษาและได้รับโอกาส การสนับสนุนอาจไม่เก่ียวกับ
การให้เข้าโรงเรียนเสมอไป บางครั�งอาจเก่ียวกับการช่วยเหลือครอบครัวแก้ไขปัญหาท้าทายท่ีพวกเขาประสบ ซ่ึ้ำงทำาให้
เด็กๆ ต้องออกจากโรงเรียน พลาดโอกาสในการวางแผนเพ่ืออนาคต หรือรู้สึกกดดันจากพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือ
อาชญากรรม 

ในขณ์ะท่ีเยาวชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อพวกเขา พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาท้าทายเหล่า
นี�ได้ตามลำาพัง

โอกาสบางประการท่ีี่จัะช่วยเตรียมความพร้อมเพ่่ออนาคตให้เยาวชนไที่ย ได้แก่

–  ให้ความรู้แก่ผู้นำาชุมชนเก่ียวกับประโยชน์ของการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ซ่ึ้ำงจะเป็นผลดีต่อชุมชน 
เช่น การดูแลสุขภาพและวิธีการดำาเนินธุรกิจท่ีดีขึ�น ยกตัวอย่างเช่นโครงการริเร่ิมโรงเรียนเป็นมิตรต่อเด็ก เร่ิมดำาเนิน
การโดยยูนิเซ้ำฟัเม่ือปี 2541 (1998) ในประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั�นพื�นฐานท่ีมีคุณ์ภาพ
ให้กับทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีมีความเส่ียงหรือถูกกีดกัน 

–  สร้างโอกาสทางรายได้ท่ีดีขึ�นสำาหรับผู้ปกครอง เพ่ือให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอต่อการดูแลครอบครัวและส่งเด็กๆ 
ทุกคนไปโรงเรียน

–  บริการและโครงการของภาครัฐทั�งระดับท้องถ่ินและระดับชาติกำาลังได้รับการพัฒนาขึ�นเพ่ือให้จัดสรรทุนสำาหรับโอกาส
ในการพัฒนาเยาวชนได้ดีขึ�น และเพ่ือสนับสนุนเยาวชนเม่ือพวกเขาวางแผนอนาคต โดยขณ์ะนี�อยู่ในระหว่างการตรวจ
สอบว่าประชาชนทั�งในพื�นท่ีเมืองและชนบทสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี� ไทยเป็นประเทศตัวอย่างแห่งแรกในภูมิภาค
ท่ีรับเอา “คู่มือหลักสูตรด้านนโยบาย” เพ่ือความเท่าเทียมระหว่างเพศในสาขาวิชา STEM141 

–  ครอบครัวต่างๆ สามารถร่วมมือกันเพ่ือสนทนาอย่างสุภาพและเปิดเผย เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟัังระหว่าง 
ผู้ใหญ่และเด็กท่ีช่วยสำารวจว่าบริบทท่ีเยาวชนดำาเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี�อาจแตกต่างจากผู้ปกครองอย่างไร

–  องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) บางองค์กรออกเงินกู้ดอกเบี�ยตำ่าให้ครอบครัวนำาไปใช้จ่ายเก่ียวกับการ
เรียน เช่น นำาเงินไปซื้ำ�อหนังสือ เคร่ืองแบบ และของใช้ท่ีจำาเป็น

–  โรงเรียนต่างๆ สามารถจัดทำาโครงการท่ีให้โอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมและวางโครงสร้างให้ได้ส่ือสารกับครอบครัวเป็น
ประจำาตามปกติ

–  องค์กรต่างๆ ช่วยฝึกอบรมด้านอาชีพให้ผู้ปกครองและนักเรียน ทำาให้ครอบครัวมีรายได้มากขึ�น และมีความเป็นไปได้ท่ี
จะให้เด็กเล่าเรียนต่อไปพร้อมกับได้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

–  เยาวชนสามารถเข้าร่วมอย่างมีวัตถุประสงค์ในการสนทนาเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการทางการเมือง ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการสร้างสันติภาพ

–  จำานวนประชากรท่ีเป็นเยาวชนในปัจจุบันและการตัดสินใจเก่ียวกับขนาดของครอบครัวและการลงทุนด้านสุขภาพจะมี
บทบาทสำาคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนท่ีท้าทายบรรทัดฐานเดิมด้านวัฒนธรรมและ
เพศก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ ตัวอย่างเช่น โครงการพลังหญิงในกรุงเทพมหานครไม่เพียงช่วยแม่ท่ีมีความเส่ียง
และบุตรด้วยการให้บริการท่ีจับต้องได้ แต่ยังแก้ไขการตีตราแม่เลี�ยงเด่ียวและการทารุณ์กรรมในสังคมไทยด้วย142
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