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คู่มือหลักสูตรอาเซียน แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ASEAN Curriculum Sourcebook จัดทำ�โดยความร่วมมือของสำ�นักงาน
เลขาธิการอาเซียน SEAMEO และ USAID รวมทั้งนักการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เป็นเอกสารซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการของอาเซียน ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการของทุกประเทศ
ได้ตกลงร่วมกันว่า “จะนำ� ASEAN Curriculum Sourcebook หรือคู่มือหลักสูตรอาเซียน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของ
แต่ละประเทศ ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละประเทศ” เพือ่ ส่งเสริมการตระหนักร้เู กีย่ วกับอาเซียนและสร้างอัตลักษณ์รว่ มกันของอาเซียน
ถือเป็นหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน ภายใต้ปรัชญาขั้นพื้นฐานการไม่แทรกแซง สิทธิมนุษยชน ยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของอาเซียน
เพื่อการแข่งขันกับกลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคอื่น และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
อาเซียน ค้นหาวิถีทางที่พลเมืองอาเซียนดำ�รงชีวิต และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำ�เนินการ และคำ�นึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นว่า คู่มือหลักสูตรอาเซียนนี้
จะเป็นเอกสารอ้างอิงสำ�หรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้า พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ� ASEAN Curriculum Sourcebook หรือคู่มือหลักสูตรอาเซียน ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีสมรรถนะที่สำ �คัญ มีจิตสำ�นึก
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
ภายใต้คำ�ขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)
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องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) ตระหนักว่า
คุณภาพของการศึกษาเป็นกุญแจที่จะทำ �ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ในภูมิภาค
ของตนอย่างเข้มแข็ง ความตระหนักดังกล่าวเป็นพลังให้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายของ
การรวมตัวกันเป็นหนึ่งของประเทศสมาชิกและส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในภูมิภาค
ค่านิยมร่วมกันนีก้ อ่ ให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศทีท่ ำ�ให้องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียน
ทำ�งานร่วมกันด้วยความมุง่ มัน่ อย่างจริงใจ เพือ่ จุดมุง่ หมายของการเปลีย่ นกรอบคิดและพฤติกรรมของเยาวชนอาเซียนให้ตระหนักถึงการสืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรม
และอัตลักษณ์ของตนเองให้มากขึ้น องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียน จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาคู่มือหลักสูตรอาเซียนนี้ขึ้น
คู่มือหลักสูตรอาเซียนเป็นสิ่งที่องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียน เรียกร้องให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสมทั้งเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมิน โดยใช้หลักการบูรณาการของการตระหนักรู้ด้านอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม
วิธกี ารปฏิบตั แิ ละค่านิยมทีเ่ หมาะสมในการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ จากคูม่ อื นีเ้ ราหวังว่าจะช่วยให้ครูและผูเ้ รียนได้เรียนรูก้ ลวิธกี ารเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
ที่จะสำ�รวจวิถีทางที่ทำ�ให้ประชาชนอาเซียนดำ�รงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และโอกาสในการเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ
ศาสนา คู่มือนี้น่าจะเป็นเครื่องมือขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียน ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเห็นคุณค่า
และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผู้เขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
แหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาคู่มือนี้ โดยความเป็นจริงแล้ว การริเริ่มนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ประจักษ์ได้ดีที่สุดถึงความร่วมมือในภูมิภาคอย่างแท้จริง
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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กิตติกรรมประกาศ
เลขาธิการอาเซียนขอแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา (SOM - ED) สำ�หรับการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และการสนับสนุนการพัฒนาคู่มือหลักสูตรอาเซียน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำ�หรับโรงเรียนต่าง ๆ
ขอขอบคุ ณ องค์ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Agency for International Development - USAID)
และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้านเทคนิคและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการฝึกอบรม ASEAN - US ภายใต้
โครงการ ADVANCE ในการพัฒนาและการผลิตคูม่ อื เล่มนี้ และขอบคุณผูม้ สี ว่ นร่วมในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การทบทวนเอกสารการจัดทำ �คูม่ อื หลักสูตรอาเซียน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงพนมเปญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือจากทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาคู่มือหลักสูตรอาเซียน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำ�หรับโรงเรียนต่าง ๆ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และศูนย์ภูมิภาคของ SEAMEO ทั้งสองแห่ง คือ
ศู น ย์ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาระดั บ ภู มิ ภ าค (INNOTECH) และศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยระดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแบบเปิ ด (SEAMOLEC)
สำ�หรับการอนุเคราะห์อย่างดีในการจัดทำ�คู่มือหลักสูตรอาเซียน และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียน กับ SEAMEO
การพัฒนาคู่มือหลักสูตรอาเซียน ดำ�เนินการภายใต้แนวทางและการประสานงาน โดยเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายการศึกษา เยาวชน และการฝึกอบรม
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ข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติ
ทุกวันนี้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเพิม่ จำ�นวนประชากรอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของประชากรอย่างมาก ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม จนทำ�ให้ “โลกาภิวตั น์”
และ “การเชื่อมโยง” กลายเป็นสภาพในยุคปัจจุบันของเรา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อให้เกิด
ความเชื่ อ มโยงกั น ของโลก และตระหนั ก ถึ ง การพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ของ
ชาติต่าง ๆ ได้สนับสนุนและการพัฒนาความสนใจร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้งสิบประเทศ อันได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ มีพนื้ ทีร่ วมกันถึง 4.4 ล้านตารางกิโลเมตร
(2.8 ล้านตารางไมล์) ซึ่งประกอบด้วยจำ�นวนประชากรประมาณ 600 ล้านคน
(ประมาณ 9% ของประชากรโลก) ซึ่งดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด
มูลค่า GDP รวมประมาณ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

การศึกษาเป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับพลเมืองของอาเซียนเพือ่ ตระหนักรูถ้ งึ
การเชื่อมโยงหลายด้านที่ทำ�ให้มารวมตัวกัน และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นทั่วภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ อาเซียนจึงเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนอาเซียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประชาชน เศรษฐกิจ รัฐบาล และระบบ
นิเวศ รวมทัง้ ตระหนักว่าสิง่ เหล่านีเ้ ชือ่ มโยงกับการดำ�รงชีวติ ของพวกเขาอย่างไร
นอกจากนี้ อาเซียนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพัฒนาความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความร่วมมือ สื่อและสารสนเทศให้แก่ผู้เรียน
การศึกษาจะต้องส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ที่สามารถนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ และตอบสนองต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนา เพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของตนเอง
ครอบครัว และภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ อาเซียนจึงสนับสนุน
ความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศสมาชิก ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อช่วยให้ภูมิภาคตระหนักถึงเป้าหมายที่กว้างยิ่งขึ้นของอาเซียน
ได้แก่ การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพ
และความปรองดองกันของอาเซียน
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หัวใจของการทำ�งานนี้ คือ การพัฒนาสื่อการศึกษาที่มีเป้าหมาย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย น และสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว มกั น
ของอาเซียน ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนในคุณลักษณะและองค์ประกอบสำ �คัญ
ของ “แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
● สร้ า งสั ง คมที่ เ อื้ อ อาทรและแบ่ ง ปั น ซึ่ ง รวมกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
และมีความปรองดอง เพื่อส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสวัสดิการ
ของประชาชน
● สร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
และการสำ�นึกในความรับผิดชอบร่วมกัน
● ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม เคารพในหลั ก การของ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
การเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
● ส่งเสริมการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
ของประชาชนอาเซี ย น และการมุ่ ง เน้ น ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น ของประชาชนที่ มี
จิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งในความหลากหลาย และปรับตัวเพื่อเผชิญกับ
ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย
● มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นามนุ ษ ย์ สวั ส ดิ ก ารและการคุ้ ม ครอง
รวมทั้ ง ความยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ท างสั ง คม และความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
คู่ มื อ หลั ก สู ต รอาเซี ย นนี้ ต อบสนองโดยตรงทั้ ง เป็ น ก้ า วที่ สำ � คั ญ ในการก้ า ว
ไปข้างหน้าและเป็นการเติมเต็มให้ข้อเรียกร้องของอาเซียนสู่การปฏิบัติ คู่มือนี้
●
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ช่วยให้ครูและผู้เรียนสำ�รวจเกี่ยวกับอาเซียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ และระดับชั้น
เพื่อพวกเขาจะได้ค้นพบทั้งจุดยืนและอัตลักษณ์ของตนเองที่พวกเขา ครอบครัว
เพื่อนบ้าน และประเทศ ต่างก็เป็นส่วนสำ�คัญของการมุ่งพัฒนาสู่อนาคตที่ดีกว่า
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ถือว่าคู่มือนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในฐานะที่เป็น
เอกสารอ้างอิงที่สำ�คัญ เมื่อมีการทบทวนหลักสูตรของประเทศในอนาคต

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน

คู่มือหลักสูตรอาเซียน : แบบแผนเพื่อการตระหนักถึงวิสัยทัศน์
คู่มือหลักสูตรอาเซียน เป็นคลังข้อมูลที่ครูทั่วทั้งอาเซียนสามารถ
นำ�ไปใช้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้สำ�รวจความเกี่ยวพันของตนเองในหลาย ๆ ด้าน
กั บ ผู้ อื่ น และช่ ว ยให้ เข้ า ใจตนเองทั้ ง ในฐานะที่ เ ป็ น ปั จ เจกบุ ค คล และ
เป็ น สมาชิ ก ของชุ ม ชน ประเทศ และภู มิ ภ าคของตนเอง ในขณะที่ เรี ย นรู้
สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ผู้ เรี ย นจะได้ เข้ า ใจความซั บ ซ้ อ นที่ ทำ � ให้ ป ระชาชนและ
อาณาประเทศทั่วทั้งอาเซียนมีความเชื่อมโยงกัน สามารถแลกเปลี่ยนและชื่นชม
ทัศนะที่ต่างกัน และมองเห็นเส้นทางใหม่ซึ่งประชาคมอาเซียนสามารถทำ�งาน
ร่วมกันเพื่อทำ�ให้การมีเป้าหมายเดียวกันเป็นจริง และเพื่ออนาคตที่รุ่งโรจน์
ยิ่งขึ้นของอาเซียน
ตลอดทั้งเล่มนี้ ได้นำ�เสนอกลวิธีการสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
อาเซียนที่หลากหลาย และได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตร
ปัจจุบนั ของประเทศสมาชิกอาเซียน การออกแบบและวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีแ่ นะนำ�
ในคูม่ อื นี้ ได้มาจากการสรุปกรอบแนวคิดจากการทบทวนและวิเคราะห์หลักสูตร
ประกอบกับตำ�ราและเอกสารประกอบการสอนอืน่ ๆ ทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
ใช้ในโรงเรียน จากการสำ�รวจระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 ซึ่งได้ตรวจสอบถึง
เนือ้ หาอาเซียนทีอ่ ยูใ่ นชัน้ ปีตา่ ง ๆ และอยูใ่ นรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรของแต่ละ
ประเทศ และชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาอาเซียนที่ชัดเจนในรายวิชาต่าง ๆ และเน้นให้

เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอาเซียนที่เข้มข้น
และความร่วมมือในภูมภิ าคด้านการศึกษาเกีย่ วกับอาเซียน และชีใ้ ห้เห็นแนวทาง
ในการเรียนการสอนทีม่ ากกว่าการสำ�รวจด้านขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย
และวัฒนธรรม ซึง่ ไม่เพียงแต่ชว่ ยเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับประเทศชาติ ประชาชน
และวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาค แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง
เชื้อชาติต่าง ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสำ�รวจ
ความเหมือนและความแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคม ภูมภิ าค และโลก
ความสนใจของกลุ่มและแต่ละประเทศในการสนับสนุนหลักการและวิธีการ
ที่ประชาชนของอาเซียนสามารถร่วมมือกันในแต่ละสาขาและแต่ละระดับ
ของสังคม เพื่อพัฒนาสภาพเดิมของชุมชน ประเทศชาติ และภูมิภาคในลักษณะ
องค์รวม
ท้ายที่สุด จุดมุ่งหมายของคู่มือนี้ คือ การทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นของกลุ่มนานาประเทศ ทัศนคติ นวัตกรรม ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
และความสำ � นึ ก ร่ ว มกั น ของประชาชนที่ กำ � ลั ง ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คม
และเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ว้างขึน้
ของอาเซียนได้ดี ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไม่ว่าจะเป็น
ด้านวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ หรือการเมือง ในบางครัง้ จะไป
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ในทิศทางเดียวกัน หรือบางครั้งมีความขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม การสำ�รวจ
อย่างใส่ใจในความสัมพันธ์เหล่านี้จะส่งผลให้สามารถปลูกฝังความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และความภาคภูมิใจร่วมกันในความหลากหลายของอาเซียน จะช่วยให้
ผู้เรียนในวันนี้กลายเป็นผู้นำ� เป็นแรงงาน และเป็นพลเมืองในอนาคต สามารถ
นิยามและเห็นคุณค่าของการที่ตนเองมีจุดยืนในอาเซียน ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้
สร้างเสริมประสบการณ์และส่งผลต่อวิถีชีวิตของตนในชุมชน ประเทศ ภูมิภาค
และโลกอย่างไร

กรอบเนื้อหา (Themes)

กรอบเนื้อหา 5 กรอบเนื้อหานี้ เกิดจากการสำ�รวจหลักสูตรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีรายละเอียดอยู่ใน 5 บท ได้แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) : การเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน (โครงสร้าง สมาชิกภาพ ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิบัติ)
และการสำ�รวจลักษณะที่สำ�คัญ ความสำ�เร็จ และสิ่งท้าทายในอนาคต
2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing
Identity and Diversity) : การสำ�รวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและความเชื่อ การตระหนักรู้และชื่นชมในความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ใน
ความเหมือนของประชาชน (รายบุคคล หรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับลักษณะเฉพาะ
ที่แตกต่างกัน
3. การเชือ่ มโยงโลกและท้องถิน่ (Connecting Global and Local) :
การสำ�รวจประเด็นของท้องถิ่นว่า ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและแนวโน้ม

6

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ของโลกอย่างไร และเหตุการณ์ในท้องถิ่นในอาเซียนส่งผลต่อสภาพการณ์ของ
โลกอย่างไร		
4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting
Equity and Justice) : การส่ ง เสริ ม หลั ก การของความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม และให้เครื่องมือและข้อมูลแก่ผู้เรียน (ทางวิทยาศาสตร์และ
ทางการเมือง และหลักปรัชญา) เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและ
สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
5. การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together
for a Sustainable Future) : การตระหนักถึงความกดดันที่เกิดจากทรัพยากร
ที่มีอย่างจำ�กัดและการเพิ่มจำ�นวนประชากร และผลกระทบต่อความยั่งยืน
ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้เรียนทำ�งานร่วมกันภายในชุมชนและนอกชุมชน
เพื่อให้สามารถสร้างอนาคตที่มั่งคั่ง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน

2. การเห็นคุณค่า
ของอัตลักษณ์และ
ความหลากหลาย

1. ความรู้
เกี่ยวกับ
อาเซียน

3. การเชื่อมโยง
โลกและท้องถิ่น

4. การส่งเสริม
ความเสมอภาค
และความยุตธิ รรม

เป้าหมาย
หลักสูตร
5. การทำ�งาน
ร่วมกันเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืน

ในแต่ละบทจะประกอบด้วยบทเกริ่นนำ�ภาพรวม ได้แก่ “ความคิด
รวบยอดทีค่ งทน (Enduring Concept)” 2 - 3 ประเด็น ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากนั ก การศึ ก ษาของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และสะท้ อ นเป้ า หมายของ
ประชาคมอาเซียน นอกจากนีย้ งั สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และช่วยให้
ครูมองเห็นภาพประเด็นต่าง ๆ ทีส่ ำ�คัญทีผ่ เู้ รียนจำ�เป็นต้องรู้ เข้าใจ และสามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้ กรอบเนื้อหายังสอดคล้องกับเป้าหมายซึ่งระบุไว้ในแผนงาน
การจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และรองรับแผนกลยุทธ์อาเซียน
(ปี พ.ศ. 2552 - 2558) ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ ป้าหมาย และพันธกิจ
ของอาเซียนผ่านเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ และวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำ�หรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับชั้นและสาขาวิชา

ในแต่ละกรอบเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศไม่ได้
กำ�หนดหลักสูตรสำ�หรับโรงเรียน “ประถมศึกษา” “มัธยมศึกษาตอนต้น”
และ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” และการจัดระดับชั้นที่เหมือนกัน ดังนั้น ระดับ
การศึกษาในคู่มือนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางสำ �หรับนักการศึกษา
ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน ครูควรเลือกใช้บทเรียนที่เหมาะสมกับ
การจัดระดับชั้นปีและตามความต้องการของหลักสูตรของตน และสามารถปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เนือ้ หาในแต่ละระดับการศึกษาทัง้ สามระดับแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา
ได้แก่ ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน้าที่
พลเมืองและจริยศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
เทคโนโลยีการศึกษา เนือ่ งจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีหลักสูตร
เป็นของตนเอง ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับ
หลั ก สู ต ร หรื อ การจั ด กลุ่ ม รายวิ ช าของประเทศใดประเทศหนึ่ ง ทั้ ง หมด
อย่างไรก็ตาม แผนการจัดการเรียนรูม้ จี ดุ มุง่ หมายสองประการ คือ ให้รายละเอียด
เพียงพอต่อการรองรับหลักสูตรที่แต่ละประเทศมีอยู่แล้ว และมีความยืดหยุ่น
เพียงพอต่อการนำ �ไปประยุกต์ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ของโรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน
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ช่องทาง (Pathways)

ในการออกแบบคู่มือนี้เป็นการนำ�ช่องทาง 4 ช่องทางมาเชื่อมโยงกัน

ได้แก่
ประชาชน (People) : รายบุ ค คล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ มรดก
ทางวัฒนธรรม รัฐบาลและพลเมือง สุขภาพ ความปลอดภัย บทบาททางเพศ
และบทบาทระหว่างชั้นอายุภายในครอบครัว และสังคม
● สถานที่ (Places) : ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ
ระบบนิเวศ ภูมิอากาศ ผลกระทบจากพลังธรรมชาติต่าง ๆ
● สื่อ (Materials) : สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค
สิ่งประดิษฐ์ งานหัตถกรรม งานศิลป์ และโบราณสถาน โบราณวัตถุ
● แนวคิด (Ideas) : ศาสนา ระบบความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม
โลกทัศน์ รูปแบบการปกครอง เทคโนโลยี การยอมรับและการปรับตัว
ช่องทางทั้งสี่ช่องทางเป็นเสมือนกระบวนการ หรือแนวทาง เพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูผ้ า่ นการสำ�รวจเนือ้ หาและการวิเคราะห์ประเด็นทีซ่ บั ซ้อน
จากมุมมองที่หลากหลาย และดำ�เนินการเช่นนี้ต่อเนื่องกันในระหว่างชั้นปี
ช่องทางเป็นเส้นทางที่เจตนาทำ�ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ช่องทางแต่ละ
ช่องทางมีความเชื่อมโยงกัน และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อกล่าวถึงสถานที่และประชาชน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีต่อวัฒนธรรม และยังได้เรียนรู้ว่าระบบนิเวศและ
ลักษณะทางกายภาพ (สถานที)่ เป็นตัวกำ�หนดแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ (สือ่ )
●
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และทรัพยากรทางธรรมชาติซงึ่ ส่งผลต่อบทบาททางเพศ และบทบาทระหว่างวัย
ในแง่ของแรงงาน (ประชาชน)
ในทำ�นองเดียวกัน เมือ่ ศึกษาหัวข้อเรือ่ งการย้ายถิน่ ผูเ้ รียนจะได้เห็นว่า
ตำ�แหน่งของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนของ
ความเชื่อทางศาสนา (แนวคิด) นอกจากนี้ เนื่องจาก “ประชาชน สถานที่ สื่อ
และแนวคิด” เป็นความคิดรวบยอดที่อยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของมนุษย์
ช่ อ งทางเหล่ า นี้ ส ามารถทำ � ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
ในอาเซียน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันระหว่าง
ผู้เรียนทุกวัย

ภาพรวมของกรอบเนื้อหาหลักสูตรในตารางแสดงให้เห็นว่า ช่องทางทั้งสี่ช่องทางปรากฏอย่างชัดเจนผ่านกรอบเนื้อหาทั้งห้ากรอบเนื้อหาอย่างไร

กรอบเนื้อหาหลักสูตร
		 กรอบเนื้อหา		
การเห็นคุณค่าของ
					
			
ความรู
เ
้
กี
ย
่
วกั
บ
อาเซี
ย
น
อัตลักษณ์และ
					
ช่องทาง			
ความหลากหลาย

ประชาชน		รับรู้ว่าประชาชนของ
อาเซียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่
เหมือนกันในอดีตและ
ในจุดหมายปลายทาง และ
พวกเขาสามารถทำ�งาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุสันติสุข
และความมั่งคั่งร่วมกัน

สถานที่

เห็นว่าประเทศในอาเซียน
เผชิญกับสิ่งท้าทายและ
โอกาสที่เหมือนกัน และ
อาเซียนกำ�หนดกลไกและ
นโยบายในการรวมภูมิภาค
เข้าด้วยกัน

การเชื่อมโยงโลก
และท้องถิ่น

การส่งเสริมความเสมอภาค
และความยุติธรรม

การทำ�งานร่วมกัน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ชื่นชมอัตลักษณ์ร่วม
(Commonalities)
ของประชาชน
(รายบุคคลและกลุ่ม)
และคุณลักษณะเฉพาะ
(Characteristics) ซึ่ง
ก่อให้เกิดคุณลักษณะร่วมกัน
และอัตลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละบุคคล

เข้าใจถึงขอบเขตวัฒนธรรม
ของตน ชุมชน และ
ประเทศชาติที่ได้รับ
อิทธิพลจากผู้อื่น และ
ในทางกลับกัน

มีจิตสำ�นึกว่าเป็นหน้าที่
ในการประเมินค่าของ
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ผลของ
การกระทำ� หรือทางเลือก
ของบุคคลอื่น และ
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างรายบุคคล และกลุ่ม

รู้ถึงความสำ�คัญของ
การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อเอาชนะสิ่งท้าทายที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อ
ความยั่งยืนในระยะยาว
ของระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบสังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม

รู้ว่าความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรในท้องถิ่น
อาจมีผลต่อการสร้างทัศนะ
และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

เข้าใจว่าสถานที่ต่าง ๆ
ถูกเชื่อมต่อกัน หรือ
แยกจากกัน และมีอิทธิพล
ต่อประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของประชาชน
ในปัจจุบันในหลาย ๆ ด้าน

รู้ถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ของสถานที่ในเมืองและ
ในชนบท จุดแข็งและ
จุดอ่อนของท้องถิ่น
ที่แตกต่างกัน

รู้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และกลุ่มกับสิ่งแวดล้อม
สามารถทำ�ให้เกิดผลกระทบ
หรือผลประโยชน์ที่สำ�คัญ
ต่อประชาชนในพื้นที่อื่น
และช่วยเหลือผู้อื่นในเวลา
ที่ต้องการ เพื่อสร้าง
ความคล่องตัวในภูมิภาค
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		 กรอบเนื้อหา		
การเห็นคุณค่าของ
					
			
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
อัตลักษณ์และ
					
ช่องทาง			
ความหลากหลาย

สื่อ
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เข้าใจว่านโยบายของ
ภูมิภาคอาเซียน
ด้านการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี พลังงาน
และความช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพจะทำ�ให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และผลประโยชน์
ทางกายภาพ

รู้ว่าทุกวัฒนธรรม
พยายามที่จะจัดหา
สิ่งจำ�เป็นพื้นฐาน
ของมนุษย์ที่เหมือนกัน
และทรัพยากรที่มี
ความหลากหลายใน
แต่ละพื้นที่
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การเชื่อมโยงโลก
และท้องถิ่น

การส่งเสริมความเสมอภาค
และความยุติธรรม

การทำ�งานร่วมกัน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตระหนักมากขึ้นว่ามีวิธีการ
มากมายที่ทรัพยากร สินค้า
เงิน และบริการ จะย้าย
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา และส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน

ชื่นชมว่าการเข้าถึงสื่อ
ทรัพยากร เทคโนโลยี
และบริการส่งผลต่อการศึกษา
สุขภาพ และความเป็นอยู่
ที่ดีของพลเมืองแต่ละคน
เช่นเดียวกับความมั่นคง
ทางการเมืองและสังคม
ของชุมชน

เข้าใจว่านโยบาย
ทางเศรษฐกิจและทรัพยากร
และการนำ�ไปปฏิบัติ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ควรมีการประเมินทั้งผลดี
และผลเสียทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

		 กรอบเนื้อหา		
การเห็นคุณค่าของ
					
			
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
อัตลักษณ์และ
					
ช่องทาง			
ความหลากหลาย

แนวคิด

รู้ซึ้งว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างคน
ในอาเซียนช่วยส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของชาติ
และบุคคล

รู้ว่ามนุษย์กลุ่มต่าง ๆ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับ
การทำ�สิ่งต่าง ๆ และ
วิธีการใหม่ ๆ ของ
การนำ�เสนอตนเอง
ในขณะเดียวกันกับที่
อนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตร์

การเชื่อมโยงโลก
และท้องถิ่น

การส่งเสริมความเสมอภาค
และความยุติธรรม

ตระหนักมากขึ้นว่ามีวิธีการ
หลายวิธีในการแลกเปลี่ยน
อุดมการณ์ เทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศ
การปฏิบัติ และการชื่นชม
ความงาม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตประจำ�วันในชุมชน
ที่แตกต่างกัน

เข้าใจการนิยาม
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมี
อิทธิพลต่อวิธีคิดของ
ประชาชนและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในปัจจุบัน

การทำ�งานร่วมกัน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตระหนักรู้ว่าการจัดการ
กับปัญหาที่ซับซ้อน
การแสวงหาแนวคิดและ
มุมมองใหม่ ๆ สามารถ
ส่งเสริมผลลัพธ์ที่มั่นคง
และยั่งยืน
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คำ�ถามสำ�คัญ

คำ�ถามสำ�คัญเป็นส่วนที่สำ�คัญของการออกแบบคู่มือเล่มนี้ คำ�ถาม
เหล่านี้ช่วยทำ�ให้ช่องทางชัดเจนขึ้นและเชื่อมโยงกรอบเนื้อหากับแนวคิดและ
ทัศนะของผู้เรียน และช่วยแนะนำ�พวกเขาในการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และทักษะการแก้ปญ
ั หา ในขณะทีพ่ วกเขามีสว่ นร่วมกับสือ่ ตัวอย่าง
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำ�ให้เห็นว่าช่องทางเชื่อมโยงผ่านคำ�ถามสำ�คัญอย่างไร
ประชาชนและสถานที่
◆◆ ทำ�ไมชาติต่าง ๆ จึงเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
◆◆ ภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ชีวิตประจำ�วันอย่างไร
สถานที่และสื่อ
◆◆ ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อกันอย่างไร
◆◆ ศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้อย่างไร
สื่อและแนวคิด
◆◆ ศิลปะเก็บรักษาความงามและพลังของธรรมชาติได้อย่างไร
◆◆ เทคโนโลยีสามารถแลกเปลีย
่ นและสร้างวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างไร
แนวคิดและสถานที่
◆◆ บทบาทของบันทึกความทรงจำ�ในการเข้าใจเหตุการณ์ของโลก
คืออะไร
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◆◆

ทำ�ไมความหลากหลายในกลุ่ ม จึ ง เป็ น แหล่ ง ที่ ม าของจุ ด แข็ ง
อย่างหนึ่ง

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ในโครงสร้างหลักสูตรของตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาในแต่ละบท
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเนื้อหาของอาเซียนผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ
ในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตั ว อย่ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ นำ � เสนอ
เป็นหน่วยการเรียนรู้อิสระ ประกอบด้วย
◆◆ ภาพรวม (Overview) - การแนะนำ�เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียน
และอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่นำ�เสนอ
◆◆ ความเข้าใจที่คงทน (Desired Understanding) - สิ่งที่ผู้เรียน
จะเข้าใจเมื่อจบบทเรียน
◆◆ วัตถุประสงค์ของบทเรียน (Lesson Objectives) - สิ่งที่ผู้เรียน
ควรรู้และสามารถทำ�ได้หลังจากจบบทเรียน
◆◆ คำ�ถามสำ�คัญ (Essential Questions) - คำ�ถามที่ใช้สืบเสาะ
เพื่อตีกรอบเนื้อหาและชี้แนะประสบการณ์การเรียนรู้
◆◆ สื่อและเอกสารประกอบการสอน (Materials and Handouts)
- สิ่งที่ครูต้องเตรียมไว้เพื่อใช้สอนบทเรียน
◆◆ อภิธานศัพท์ (Glossary of Terms) - คำ�จำ�กัดความสั้น ๆ ของ
คำ�ศัพท์สำ�คัญ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อ/เรื่อง

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน (Anticipatory Set) กลวิธีที่ใช้
ดึงพืน้ ฐานความรู/้ ภูมหิ ลัง การสร้างแรงจูงใจ และแนะนำ�บทเรียน
◆◆ ปัจจัยป้อน (Input) - ความรู้ที่ครูจัดเตรียม
◆◆ รูปแบบ (Model) - วิธก
ี ารทีค่ รูสามารถใช้สอื่ เพือ่ แสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่คาดหวังของผู้เรียน
◆◆ ขั้ น ตอนการสอน (Procedures) - การแนะนำ � การสอน
อย่างเป็นขั้นตอน
◆◆ การฝึกปฏิบต
ั โิ ดยการชีแ้ นะ (Guided Practice) - วิธกี ารทีผ่ เู้ รียน
แสดงออกถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ภายใต้การชี้แนะของครู
◆◆ บทสรุป (Closure) - การปฏิบัติ หรือข้อความที่นำ�บทเรียนไปสู่
การสรุปที่เหมาะสมสำ�หรับผู้เรียน
◆◆ การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ (Independent Practice) - แผน
การจัดการเรียนรู้บางแผนมีส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสำ�หรับ
ผู้เรียนในการจัดทำ�โครงงาน
◆◆ การประเมิ น ผลที่ เ สนอแนะ (Suggested Assessments) ผลงานการปฏิบตั ทิ แี่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจความคิดรวบยอด
และเนื้อหา
◆◆ คำ�ถามสรุป (Summary Questions) - ชุดของคำ�ถามทบทวน
ซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักในบทเรียน
คู่มือนี้ยังเสนอแนะเกี่ยวกับเวลาที่ครูใช้ในการสอนบทเรียน และวิธี
การทีบ่ ทเรียนจะส่งเสริม หรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาและหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตร
อย่างไร
◆◆

ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับครู

คู่ มื อ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ซึ่ ง ครู
สามารถใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มเติมจากสิ่งที่ครูสอนอยู่แล้ว กรอบเนื้อหาแต่ละ
กรอบเนือ้ หามีความเชือ่ มโยงกัน และสามารถนำ�ไปอธิบายในเนือ้ หารายวิชาต่าง ๆ
ของแต่ละระดับการศึกษา และปรับใช้กบั ระดับทีส่ งู กว่า หรือตํา่ กว่าได้ ดังนัน้ คูม่ อื
จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีตามความต้องการของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี ค วามแตกต่ า งกั น หรื อ
มีความหลากหลาย ซึ่งหมายความว่า ถึงแม้ว่าครูจะมีเป้าหมายในการเรียนรู้
เหมือนกันในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละชุมชน แต่การใช้คู่มืออาจแตกต่างกัน
ออกไป และครูต้องหาแนวทางการนำ�ไปใช้สำ�หรับชั้นเรียนของตนเอง
นอกจากนี้ ในบทเรี ย นแต่ ล ะบทจะใช้ เวลา สื่ อ และกิ จ กรรมที่
หลากหลาย จากกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียนถึงบทสรุป ซึ่งคู่มือให้รายละเอียด
เพียงพอที่จะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ตามคำ�แนะนำ� หรือนำ�ไปปรับใช้เอง
ได้งา่ ย เพือ่ ให้ครูสามารถปรับเปลีย่ นกลวิธตี า่ ง ๆ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ สนับสนุนการเรียน
การสอนในชัน้ เรียนของตนเอง ดังนัน้ ครูสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ดวี า่ จะทำ�
ตามกลวิธีโดยตรง หรือปรับเนื้อหารูปแบบ หรือปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและเนื้อหาหลักสูตรของประเทศที่ครูได้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว
ตามนโยบายท้องถิ่น แหล่งข้อมูลของโรงเรียน และความสำ�คัญของการศึกษา
รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน
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ตัวอย่างเช่น ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียนจะต้องมีความหลากหลาย
ตามกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะ ความสนใจส่วนตัวแตกต่างกัน ซึ่งครูจะทราบดีว่า
จะนำ�ไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนของตนได้อย่างไร ในทำ �นองเดียวกัน
ในบทสรุปของบทเรียน ครูอาจต้องการปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนทีน่ ำ�ไปสูก่ ารสรุป
ที่มีความหมาย ขึ้นอยู่กับทั้งวิธีการเรียนการสอนประสบการณ์การเรียนรู้ของ
บทเรียนและสิง่ ทีค่ รูวางแผนจะสอนต่อไป แม้วา่ ในส่วนของอภิธานศัพท์จะไม่ได้
ให้คำ�อธิบายอย่างละเอียดก็ตาม แต่น่าจะเป็นรายการคำ�ศัพท์ที่ดี ซึ่งรวบรวม
คำ�ศัพท์ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยเพื่อพัฒนาคำ�ศัพท์ของผู้เรียน อภิธานศัพท์ที่รวบรวม
ช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการสร้าง หรือค้นหาคำ�จำ�กัดความสั้น ๆ ที่เหมาะสม
สำ�หรับคำ�ศัพท์ที่มีความหมายคลุมเครือสำ�หรับนักเรียน
ในทำ�นองเดียวกันกับเนื้อหา ครูอาจให้ผู้เรียนตอบคำ�ถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาซึ่งอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
เพือ่ ค้นหาเนือ้ หาใหม่ผา่ นการวิจยั หรือครูอาจมอบหมายงานหัวข้อวิจยั ทีต่ กี รอบ
แคบลงมากกว่าหัวข้อที่ให้ หรืออาจต้องการอ้างอิงเอกสารประกอบการสอน
เฉพาะตัวอย่างของเนื้อหาที่เป็นไปได้ ทดแทน หรือเสริมบทเรียน โดยมีตัวอย่าง
ในท้องถิ่น เช่น เพลง บทกวี บทความ หรืออื่น ๆ ในท้องถิ่น
การประเมินผลทีเ่ สนอแนะสามารถปรับเปลีย่ นได้เช่นกัน การประเมิน
ผลออกแบบให้สนับสนุนความเข้าใจที่คงทนในแต่ละกรอบเนื้อหา และสร้าง
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของผู้ เรี ย น กั บ ประชาชน สถานที่
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สื่อ และแนวคิดของอาเซียนและยังปรับใช้ได้กับระดับการศึกษาที่สูงกว่า หรือ
ตํ่ากว่า และให้เข้ากับเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ การประเมินผลที่เสนอแนะอยู่บน
พื้นฐานของการวัดความเข้าใจ 6 ด้าน ซึ่งพัฒนาโดย Grant Wiggins และ
Jay McTighe (Understanding by Design, 2005) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การอธิบาย (Explanation) : ให้ทฤษฎี หรือเหตุผลที่ชัดเจน
น่ า เชื่ อ ถื อ สำ � หรั บ การอธิ บ ายข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ ง หรื อ
การกระทำ�
2. การตีความ (Interpretation) : ขยายความหมายและความเข้าใจ
เชิงลึกในการอธิบายด้วยอุปมาอุปมัย (Metaphors) เรื่องเล่า
(Stories) หรือการเปรียบเทียบ (Analogies)
3. การประยุกต์ใช้ (Application) : สาธิตและนำ�ความเข้าใจไปใช้
ในสถานการณ์ หรือบริบทใหม่
4. มุมมอง (Perspective) : ถ่ายทอดมุมมองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
และลึกซึ้ง เพื่อตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน และสมมติฐานที่อยู่
เบื้องหลังการกระทำ�และแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งตระหนักและ
เชื่อมโยงมุมมองที่หลากหลาย
5. ความรู้สึกร่วม (Empathy) : เข้าถึงความรู้สึกและทัศนะของ
ผู้อื่น และสังเกต หรือรับรู้แบบแผน/วิถีของบุคคล หรือผู้เขียน
ที่สะท้อนในงานเขียน

6. การรู้จักตนเอง (Self - knowledge) : รู้จักและประเมินตนเอง
ทั้งการไม่รู้ อคติ ความเข้าใจ และค่านิยม
การประเมินผลทีเ่ สนอแนะครอบคลุม “การประเมินผลระหว่างเรียน”
(การตรวจสอบเป็นระยะตลอดบทเรียนเพือ่ วัดความเข้าใจ) และ “การประเมินผล
รวบยอด” (การรวมองค์ประกอบทุกอย่างด้วยกัน) กิจกรรม (ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน การอภิปราย และโครงงาน) ที่ระบุในขั้นตอนการสอนจะเป็น
เครือ่ งมือการประเมินผล (นอกเหนือจากความพยายามในการเรียนรู)้ และมักจะ
กำ�หนดอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ คือ “ขัน้ ตอนการสอน” และ “การประเมินผลทีเ่ สนอแนะ”
ตามความเหมาะสม แนะนำ�ให้ครูปรับใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร และมาตรฐานหลักสูตรของประเทศตน
กิจกรรมการเรียนรูท้ แี่ นะนำ�ในคูม่ อื นี้ ยึดหลักการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญและการสืบเสาะ ซึง่ จะเสริมสร้างและฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียน สำ�หรับครูบางคนอาจจะต้องการชุดของทักษะที่พวกเขายังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ หรือไม่ถนัด โดยการให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและ
ให้รายละเอียด คูม่ อื นีห้ วังว่าจะช่วยให้ครูเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะพัฒนาชุดทักษะ
ของตน และสามารถสอน หรือนำ�รูปแบบการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practices)
ไปใช้ในชัน้ เรียนของตน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เพือ่ นครูทสี่ อนในระดับชัน้ เรียนอืน่ ๆ
หรือรายวิชาอื่น ๆ นำ�ไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ครูทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายในการเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับ
อนาคต ในขณะที่พวกเขาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ และช่วย
ในการค้นพบของผูเ้ รียนและการเรียนรูค้ วามรูแ้ ละทักษะทีพ่ วกเขาสามารถเข้าใจ
โลกและเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในชุมชน หรือสังคม ครูที่มีประสิทธิภาพ
จะรู้จักหลักสูตร มาตรฐาน เป้าหมาย และคลังข้อมูลของตน และที่สำ�คัญ
ที่สุดคือรู้จักผู้เรียนของตน ดังนั้น คู่มือนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นคลังข้อมูลสำ�หรับครู
และโรงเรี ย นในอาเซี ย น และนำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งหลากหลาย โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเดียวกันคือ การเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในอาเซียน
และภูมิภาค เพื่อให้พวกเขาสามารถทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นของ
อาเซียน
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บทที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ในบทนี้ ผูเ้ รียนจะมีสว่ นร่วมในการสำ�รวจเกีย่ วกับโครงสร้าง สมาชิกภาพ
ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิบัติต่อประเด็นโลก ในบทนี้ให้ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดของประชาคมอาเซี ยน แรงบั น ดาลใจ เสาหลั ก
แผนงาน และกระบวนการ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ความสำ�คัญของอาเซียน
ความสำ�เร็จ และความท้าทายในอนาคตผ่านการสำ�รวจจากความคิดรวบยอด
ต่อไปนี้
●● อาเซียนได้กอ
่ ตัง้ ขึน้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก
และความมุ่งมั่นของประเทศผู้ก่อตั้งที่จะสร้างความแข็งแกร่ง
เพื่อเชื่อมโยงแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมสันติสุข
ความมัน่ คง และความเจริญรุง่ เรืองของประชาคมและประชาชน
ในแต่ละประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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การสร้ า งสรรค์ แ ละธำ � รงรั ก ษาองค์ ก รระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งการให้ ส มาชิ ก ทำ � งานร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความเห็นชอบร่วมกัน หรือฉันทาคติ (Consensus) ความยุง่ ยาก
ซับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ แต่สมาชิกสามารถทำ�งานร่วมกันได้เพื่อ
จัดการและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อลดความยุ่งยาก
ซับซัอน
●● เมื่อประชาชนและประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกัน พวกเขาสามารถ
ก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างโอกาสสำ�หรับตนเอง ความร่วมมือ
ในภู มิ ภ าคมี ห ลายรู ป แบบ และสามารถเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งอาเซียน		
●● ความคิดรวบยอดทัง
้ สามประการนี้ สามารถสำ�รวจได้ดว้ ยวิธกี าร
ที่แตกต่างกันผ่านรายวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยการตรวจสอบวิธีการของอาเซียน
เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (เช่น วิทยาศาสตร์ หรือสุขศึกษา) หรือการมองหา
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และเหตุใดเรื่องนี้จึงสำ�คัญต่อองค์กร
(เช่น หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา) เพื่อที่ผู้เรียนไม่เพียงแต่เข้าใจเข้าใจอาเซียน
ในฐานะองค์กร หรือความร่วมมือในภูมิภาค ในฐานะที่เป็นความคิดรวบยอด
ที่เป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่หลากหลายในการเรียนรู้ และ
มีอิทธิพลในหลาย ๆ ด้านต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
●●
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ประวัติศาสตร์ อาเซียนนำ�ประเทศต่าง ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน จะเข้มแข็งขึ้นอย่างไร นักเรียนใช้ความรู้เดิมพิจารณาที่มาและความหมายของคำ�ว่า ASEAN
และสังคมศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และทำ�งานเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าลักษณะเฉพาะของประเทศ
(สถานที่ ประชาชน สื่อ)
มารวมตัวกัน
สมาชิกอาเซียน เช่น ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนักเรียน
นำ�สิ่งที่แต่ละกลุ่มนำ�เสนอมาประกอบกันบนผนังด้วยวิธีโมเสก
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศใน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมอะไรบ้าง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนมีเหมือนกัน
เชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ (สถานที่ ประชาชน แนวคิด)
ประวัติศาสตร์ การค้า
วัฒนธรรม มาช้านาน
ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน

แบ่งกลุ่มย่อย นักเรียนช่วยกันทำ�เกมปริศนา (ประเทศสมาชิก
อาเซียน) ที่มีส่วนต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นอาเซียนบนพื้น
แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำ�ชิ้นส่วนของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน ให้เขียนข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม
ทุกกลุ่มร่วมกันทำ�รายการลักษณะทางภูมิประเทศ วัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ และรายการลักษณะที่เหมือนกัน
ของประเทศในอาเซียน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ด้วยเหตุใดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
คณิตศาสตร์
สารสนเทศสามารถนำ�ไป ด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิด ส่งเสริม
การค้นพบ (สื่อ แนวคิด)
สู่การค้นพบที่สำ�คัญ

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา
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ประเทศสมาชิกอาเซียน
ปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาคกัน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนชาติต่าง ๆ ในอาเซียน
นักเรียนจะได้รับบัตรซึ่งมีข้อมูลของหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มหาข้อสรุปของตนเอง หลังจากนั้น
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม และร่วมกันวิเคราะห์อีกครั้ง
โดยเปรียบเทียบข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มแนะนำ�

ประเทศสมาชิกที่มีความเสมอภาคกัน ทำ�งาน แบ่งกลุ่มย่อย นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาค เพื่อนำ�ไปใช้ในการประชุมชั้นเรียนของตน
ร่วมกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอแนวทาง และทั้งชั้นเรียนช่วยกันคัดเลือก
แนวทางที่คิดว่าสำ�คัญที่สุดโดยการลงคะแนนเสียง และเขียน
แนวทางใหม่ขึ้นมาชุดเดียวร่วมกัน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ประชาชนสามารถทำ�งาน ประชาชนที่พูดภาษาต่างกัน ทำ�งานร่วมกัน
ร่วมกันโดยข้ามพ้น
อย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
อุปสรรคเรื่องภาษา

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนช่วยกันระดมความคิดถึงภาษาพูดในชุมชนของตน และ
เปรียบเทียบกับภาษาพูดในอาเซียนโดยดูแผนที่ ให้ร่วมกันตัดสิน
เลือกวิธีที่ง่ายในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค
ด้านภาษาซึ่งใช้ภาษาแตกต่างกัน

ประชาชนในอาเซียน
ด้วยเหตุใด การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน ทำ�ให้ อ่านตำ�นาน นิทาน และเรื่องที่เป็นที่นิยม มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง และเลือกเรื่อง
แลกเปลี่ยนเรื่องราว
ประชาชนมารวมตัวกันได้ (ประชาชน
มาเรื่องหนึง่ เพื่อนำ�มาแสดงตัวอย่าง
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่ แนวคิด)
อย่างมากมาย
ศิลปะ

เด็ก ๆ สามารถสื่อสาร
โดยใช้ศิลปะ

นักเรียน สร้างงานศิลปะ และใช้อินเทอร์เน็ต หรือจดหมาย
ทำ�อย่างไรจึงจะสามารถทำ�ให้เด็กที่ต่าง
วัฒนธรรมได้รู้จักกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนงานศิลป์กับนักเรียนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน
ผ่านศิลปะอย่างไร (ประชาชน สถานที่
แนวคิด)

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ประเทศสมาชิกอาเซียน สิ่งท้าทายด้านสุขอนามัยใดบ้างที่เป็นปัญหา นักเรียนใช้แผนที่และข้อมูล เขียนตารางสิ่งท้าทายด้านสุขอนามัยหลัก
มีสิ่งท้าทาย ด้านสุขอนามัย เหมือนกันของภูมิภาคอาเซียน (สถานที่
ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำ�ลังเผชิญ และ
ที่เหมือนกัน
ประชาชน สื่อ)
เชือ่ มโยงปัญหากับสาเหตุ เช่น สิ่งแวดล้อม วิถีการดำ�เนินชีวิต
เป็นต้น

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีช่วยให้อาเซียน เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนในอาเซียนทำ�งาน ศึกษา ค้นคว้า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาเซียนและจัดทำ�
ติดต่อสื่อสารและร่วมมือ ร่วมกันอย่างไรบ้าง (สื่อ แนวคิด)
นิทรรศการภาพ เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เทคโนโลยีแต่ละ
กันทำ�งาน
ประเภทเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการสื่อสาร และการทำ�งาน
ร่วมกัน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสังคมศึกษา 10 ประเทศเข้าเป็นสมาชิก
อาเซียนเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายเดียวกัน

อาเซียนทำ�งานเพื่อให้
บรรลุแผนงาน
ปี พ.ศ. 2552 - 2558

ด้วยเหตุใดประเทศต่าง ๆ จึงจัดตั้งและ
ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิก
มีเป้าหมายร่วมกันอย่างไร (สถานที่ ประชาชน
แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนอ่านบทความหนังสือพิมพ์ และบทสัมภาษณ์นักแสดง
เรื่องราวประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการจัดตั้งอาเซียน
และเหตุผลของชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมอาเซียน นักเรียนจะเปรียบเทียบ
นานาทรรศนะ และเริ่มเชื่อมโยงความต้องการในชุมชนของตนกับ
ปฏิญญาอาเซียนด้านเป้าหมายและความมุ่งประสงค์ 7 ประการ
สรุปบทเรียนด้วยการสร้างรูปภาพเพื่ออธิบายความเข้าใจ
ของนักเรียน และนำ�ไปจัดแสดงในเว็บไซต์เยาวชนอาเซียน

ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในอาเซียน เมื่อรวมตัวกัน นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่ม เลือกเป้าหมายหนึ่งข้อจากแผนงาน
จะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าการแยกตัวกัน ปี พ.ศ. 2552 - 2558 และศึกษาว่า ชุมชนของตนได้เปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง หรือกำ�ลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก
อย่างไรบ้าง (แนวคิด สถานที่)
ความพยายามของอาเซียน

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

วิทยาศาสตร์และ อาเซียนสนับสนุนประเทศ องค์กรภูมิภาคอาเซียนสามารถส่งเสริม
สมาชิกค้นหา
คณิตศาสตร์
ความมัน่ คงทางพลังงานซึ่งอาจเป็นการยากกว่า
แหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้ สำ�หรับประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง
ที่จะพยายามทำ�เองโดยลำ�พัง (สถานที่ สื่อ)

นักเรียนทำ�งานกลุ่ม แต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของ
ประเทศสมาชิกหนึ่งประเทศ และหาข้อมูลว่า ประเทศนั้นจัดหา
พลังงานอย่างไร แล้วนำ�ข้อมูลของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเทศ
มารวมกัน และหาข้อสรุปโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และ
การอ่านภูมิหลังสั้น ๆ ของบทคัดย่อของนโยบายพลังงานอาเซียน
ความสำ�เร็จและเป้าหมายระยะยาว

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

ใช้สาระของเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการอภิปราย สำ�รวจทัศนะต่าง ๆ
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ หาเนื้อเรื่อง (จากสารคดี
นิยาย เรื่องแต่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์) ที่ให้
นักเรียนวิเคราะห์ที่มาหรือต้นกำ�เนิด ความสำ�นึกตน ผลระยะสั้น
และผลระยะยาวที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์
และใช้ชุดคลังข้อมูลของระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิจัดการกับ
ความขัดแย้งให้นักเรียนเปรียบเทียบทัศนะ มุมมอง
ที่พบจากการอ่านเนื้อเรื่องนี้กับทัศนะต่าง ๆ ในคลังข้อมูล
นักเรียนแสดงความเห็นว่า ประวัติศาสตร์และมุมมองที่พบ
เป็นตัวกำ�หนดนโยบายอาเซียนต่าง ๆ หรือไม่อย่างไรบ้าง

24

บางครั้งอาจมี
ความตึงเครียดระหว่าง
สิ่งที่เป็นความสนใจของ
ประเทศกับสิ่งที่เป็น
ผลประโยชน์ของภูมิภาค
โดยรวม

จะให้ความสำ�คัญระหว่างเป้าหมายประเทศ
และเป้าหมายภูมิภาคอาเซียนอย่างไร และจะ
จัดการอย่างไรกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ของทั้งสองฝ่าย (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ภาษาราชการช่วยให้
ด้วยเหตุใดภาษาอังกฤษจึงถูกเลือกเป็นภาษา
การสื่อสารระหว่าง
ราชการของอาเซียน (ประชาชน แนวคิด)
ประชาชนชาติต่าง ๆ
ง่ายขึ้น แต่ก็ทำ�ให้ประชาชน
บางประเทศได้เปรียบ
มากกว่าประชาชน
ในบางประเทศ
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาราชการ
หรือภาษาหลักมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มั่งคั่ง

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนพิจารณาแผนที่การกระจายทางภาษาและการเมือง และ
เขียนรายการเกณฑ์ที่ตัดสินสำ�หรับภาษาที่ทุกประเทศควรใช้
ร่วมกัน โดยพิจารณาจากภาษาต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงภาษาอังกฤษ นักเรียนเปรียบเทียบผลกับเหตุผล
ของอาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษ

อะไรคือบทบาทสำ�คัญของภาษาที่ไม่ใช่ภาษา นักเรียนเปรียบเทียบและวิเคราะห์บทความที่ตัดตอนมา 3 บท
จากวรรณกรรม ที่ไม่ใช่ภาษาราชการหรือภาษาหลัก
ราชการหรือภาษาหลัก ในด้านมรดก
ทางวรรณกรรมที่สืบทอดกันในประเทศต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน
ในอาเซียน (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศิลปะ

เครื่องหมายสัญลักษณ์
อาเซียนแสดงถึงแนวคิด
ที่สำ�คัญ

สี จำ�นวน และรูปทรงที่อยู่ในเครื่องหมาย
สัญลักษณ์อาเซียนมีความหมายอย่างไร
ข้าวมีความสำ�คัญอย่างไรในแง่ของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ของอาเซียน (สื่อ แนวคิด สถานที่)

นักเรียนทำ�เครื่องหมายสัญลักษณ์อาเซียน โดยเทคนิคการนำ�
เศษหนังสือพิมพ์มาต่อกัน และเขียนประโยคสั้น ๆ อธิบาย
ความหมายของสัญลักษณ์ นักเรียนเลือกตัวอย่างจากหลาย ๆ
ตัวอย่างที่แสดงว่า ข้าวมีความสำ�คัญต่อการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก
อาเซียนต่าง ๆ อย่างไร และสร้างงานศิลปะของตนเอง
เพื่อจัดแสดง

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

อาเซียนตั้งเป้าหมายและ ลำ�ดับความเร่งด่วนของปัญหาด้านสุขอนามัย
จัดทำ�นโยบายเพื่อพัฒนา ของอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง และด้วยเหตุใดจึง
มาตรฐานด้านสุขอนามัย สำ�คัญต่อประเทศสมาชิก (สื่อ ประชาชน)
ของภูมิภาค

นักเรียนจัดลำ�ดับความสำ�คัญสุขอนามัยเป็นหมวดหมู่ โดยคำ�นึงถึง
สาเหตุ (วิถีการดำ�เนินชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจน
โรคติดต่อ ฯลฯ) และคิดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขอนามัยของประชาชน
(โครงการวัคซีน โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย ฯลฯ)
นักเรียนเปรียบเทียบความคิดของตนกับการริเริ่มต่าง ๆ
ของอาเซียน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เทคโนโลยี
การศึกษา

แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วย
อำ�นวยความสะดวก
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ในอาเซียน แต่ยังมี
ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีภายในประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ
และระหว่างประเทศ
สมาชิกด้วย

ความเหลื่อมลํ้าทางด้านเทคโนโลยี (Digital
Divide) ดีอย่างไร และใครที่เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยี เหตุใดการปิดกั้นการเข้าถึง
เทคโนโลยีถึงมีความสำ�คัญในการทำ�งาน
ของอาเซียน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนค้นคว้าใครเป็นผู้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และมีใช้ที่ใดบ้าง นักเรียนอ่านเรื่องเกี่ยวกับประชาชน
ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปเพราะการเข้าถึง
เทคโนโลยี จากนั้นให้เขียนว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นประโยชน์
ต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างไรบ้าง (ยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้มากเท่าไร
ยิ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่มีสีสันยิ่งขึ้น ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ประชากร หรือความมั่นคงทางสังคมด้วยการยกระดับทางสังคม
เป็นต้น) และปัจจัยอะไรบ้างที่ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

อะไรเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศ
ประวัติศาสตร์ ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมี
สมาชิกอาเซียนได้รับจากการรวมตัวทางสังคม
และสังคมศึกษา การเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีความจำ�เป็น
และเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุใด
อย่างเร่งด่วนของการร่วมมือ ความจำ�เป็นของการรวมตัวของอาเซียน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันจึงมีมากกว่าในหลายทศวรรษก่อน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ (ประชาชน สื่อ แนวคิด)
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลก
ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
และเพื่อบรรลุเป้าหมาย

นักเรียนคิดหาวิธีการบรรลุข้อตกลง และในขณะเดียวกันพิจารณา
ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชน หรือกลุ่มชนพยายาม
แก้ปัญหาความเห็นที่ต่างกันอย่างยุติธรรม หรือร่วมมือกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นักเรียนจะได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ
ที่อาเซียนใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
การใช้วิธีการเหล่านี้ และผลประโยชน์ของการทำ�งานร่วมกัน
แม้ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหา

อาเซียนพยายามช่วยเหลือ อาเซียนทำ�อะไรบ้างเพื่อเตรียมการรับ
สิ่งท้าทายในอนาคต (ประชาชน สถานที่ สื่อ)
ชาติและชุมชนต่าง ๆ
ตลอดทั้งภูมิภาค
ในการรับมือกับสิ่งท้าทาย
ในอนาคต

นักเรียนศึกษาแผนงานอาเซียนสำ�หรับสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง สุขภาพ การลดปัญหา
ความยากจน ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ และนำ�เสนอว่า อาเซียนให้คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า
ท้าทายอย่างไร และตัดสินใจที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายอย่างไร
และได้เตรียมการอะไรบ้างเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทาย
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค
วิทยาศาสตร์และ ความร่วมมือ
ช่วยก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนา
คณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และ
อย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
เทคโนโลยีช่วยเร่ง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน

นักเรียนเล่นเกม โดยใช้ตัวอย่างจริงของการทำ�งานร่วมมือกัน
ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละกลุ่มเป็น
ตัวแทนแต่ละประเทศ แจกบัตรซึ่งระบุทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนต้องหาว่า ประเทศตน
จะร่วมมือทำ�งานกับประเทศใด (ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันได้) โดยใช้ข้อมูลในบัตรเป็นตัวตัดสิน
สรุปด้วยการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผลของความร่วมมือ
หรือความช่วยเหลือ

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

อ่านนโยบายและกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการยึดถือนโยบาย
และเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมและสิ่งท้าทายของประเทศต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นทันทีและผลในระยะยาว แบ่งนักเรียน
ออกเป็นสองกลุ่ม จัดการโต้วาที โดยใช้สถานการณ์จำ�ลอง
เมื่อหลักการอื่น ๆ ขัดแย้งกับนโยบายการไม่แทรกแซง
กิจการภายใน ฝ่ายหนึ่งหาเหตุผลสนับสนุนหลักการ และอีกฝ่าย
หาเหตุผลสนับสนุนนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายใน ทั้งสองฝ่าย
สลับหัวข้อโต้วาทีกัน และท้ายที่สุดเปรียบเทียบหลักเหตุผล

การไม่แทรกแซงนโยบาย
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งบางครั้ง
อาจขัดแย้งกับนโยบาย
ขององค์กรในการส่งเสริม
ความเสมอภาค
ความยุติธรรมและ
ข้อกฎหมาย

อะไรคือหลักการและเหตุผลสำ�หรับการยึด
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน แม้ว่า
การทำ�เช่นนั้นจะขัดแย้งกับหลักการอื่น ๆ
ของอาเซียน (แนวคิด ประชาชน)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ประเทศสมาชิกอาเซียน
พบกับความท้าทายในทาง
ปฏิบัติและทางความคิด
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ให้เป็นหนึ่งเดียว

มีสิ่งท้าทายอะไรบ้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อกลุ่มที่แตกต่างกันร่วมกันร่างนโยบาย
หรือวิธีแก้ปัญหา และจะจัดการกับปัญหา
เหล่านี้อย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

กรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แสดงถึงความซับซ้อนสำ�หรับอาเซียน
ที่จะสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียว นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทาง
แก้ไข และเปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหาของอาเซียน

อาเซียนส่งเสริมวัฒนธรรม อาเซียนให้สิทธิแก่นักเขียนอย่างไร (ประชาชน พิจารณาการประชุม หรือนโยบายของอาเซียนที่จะช่วยนักเขียน
ด้านวรรณกรรม
หรือสนับสนุนผลงานของนักเขียน และให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับ
แนวคิด)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมหรือนโยบาย
ศิลปะ
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ศิลปะสามารถขยาย
ขอบเขตของอัตลักษณ์
ของประชาชน

ด้วยเหตุใดประชาชนจึงเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ ดนตรี เต้นรำ� และงานศิลป์ และ
สิ่งเหล่านี้ช่วยก่อร่างอัตลักษณ์ร่วมกันของ
อาเซียนอย่างไร (ประชาชน แนวคิด สื่อ)
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ฟังดนตรีอาเซียนที่มีชื่อเสียงสองถึงสามเพลงจากประเทศต่าง ๆ
นักเรียนวิเคราะห์แนวเพลงก่อน ต่อจากนั้นศึกษาบทเพลง
ที่แปลแล้วจึงเขียนเรียงความ หรือทำ�โครงงานที่เป็น visual ที่สื่อถึง
เพลงนั้น เพื่อแสดงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่นี้ และสิ่งที่แสดงออกถึงชีวิตหรือ
ทัศนะของตนเองด้วย (กิจกรรมการสอนอาจใช้ภาพยนตร์แทน)

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

อาเซียนได้ส่งเสริม
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตในภูมิภาคนี้

เทคโนโลยี
การศึกษา

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ อาเซียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบนโยบายอาเซียนในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยีเป็นภารกิจ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลอย่างไร
เทคโนโลยี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนรายงาน
ที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของ
ในสิ่งที่ค้นพบ
(ประชาชน แนวคิด)
อาเซียน

สุขภาพของประชากรสัมพันธ์กับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างไร (ประชาชน สื่อ)
อาเซียนได้ริเริ่มกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
แบบใดบ้าง และมีผลกระทบอย่างไร
(ประชาชน แนวคิด สื่อ)

เปรียบเทียบสถิติด้านเศรษฐกิจและสุขภาพจากประเทศสมาชิก
หลาย ๆ ประเทศ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุขภาพ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบการริเริ่มด้านสุขภาพ
ของอาเซียน และเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะที่ว่า
การส่งเสริมสุขภาพจะส่งผลต่อการเติบโตยิ่งขึ้นทางเศรษฐกิจ
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : เรามารวมอาเซียนให้เป็นหนึ่ง
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/สังคมศึกษา
ภาพรวม : ให้นักเรียนช่วยกันระดมความรู้ หาที่มาของคำ�ว่า ASEAN ว่า ย่อมาจากคำ�ว่าอะไร ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเข้าใจความหมายของคำ�ว่าสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นเอกเทศและการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
มอบหมายให้นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษา จัดเรียง และรวบรวมลักษณะเฉพาะของประเทศสมาชิก และแสดงบทบาทสมมติในขณะที่แต่ละประเทศเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียน ตอนท้ายของบทเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ภาพมาประกอบบนผนังด้วยวิธีโมเสก อาจแสดงโมเสกนี้ในห้องเรียน หรือในบริเวณโรงเรียน
ความเข้าใจที่คงทน : อาเซียนนำ�ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถบอกว่า ASEAN มาจากอักษรย่อของคำ�อะไร และสามารถบอกความหมายของคำ�
◆◆ นักเรียนสามารถระบุลักษณะเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
◆◆ นักเรียนสามารถระบุว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ส่วนไหนของแผนที่ และสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายโดยการใช้ภาพว่า อาเซียนนำ�ประเทศต่าง ๆ มารวมกันอย่างไร
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นอย่างไรเมื่อรวมตัวกัน (สถานที่ ประชาชน สื่อ)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ เอกสารประกอบการสอน ASEAN : Say What?
◆◆ แผนที่ทวีปเอเชีย
◆◆ ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ รูปประเทศสมาชิกอาเซียน เครื่องฉายภาพ กระดาษสำ�หรับตกแต่งภาพ และกระดาษสำ�หรับวาดภาพ
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◆◆
◆◆

ภาพที่ตัดออกมาจากหนังสือนิตยสารต่าง ๆ หรือพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
กระดาษโปสเตอร์ ปากกาเมจิก กระดาษแข็ง

เวลาที่ใช้ : กิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุ่มใช้เวลา 3 คาบ สำ�หรับการศึกษาเพิ่มเติม ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�โครงงานศิลปะ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง การรวมตัวกันเพือ่ ความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของประชาชนหรือกลุม่ ประชาชน
ชาติ หมายถึง ชุมชนที่มีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็นของตัวเอง
หลัก หมายถึง ที่สำ�คัญ ที่เป็นหลักพื้นฐาน
แผนที่แสดงภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของดินแดนและน่านนํ้า

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ให้ครูเขียนคำ�ว่า ASEAN บนไวท์บอร์ด กระดานดำ� หรือกระดาษโปสเตอร์ ให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ASEAN
ซึ่งนักเรียนอาจตอบว่า คือ ทวีปเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงหรือแนวคิดต่าง ๆ
ปัจจัยป้อน : นักเรียนควรรู้ที่ตั้งประเทศของตัวเองที่แสดงบนลูกโลกที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชีย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
รูปแบบ : ครูระดมความคิดเห็น โดยหาความหมายของอักษรในคำ�ว่า “ASEAN” กระตุ้นให้นักเรียนถามคำ�ถามและหาข้อมูลจากใบงานประเทศต่าง ๆ
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
ASEAN คืออะไร? (What is ASEAN?)
◆◆ แจกเอกสารประกอบการสอน ASEAN : Say What? อธิบายให้นักเรียนฟังว่า คำ�ว่า ASEAN เกิดจากการนำ�ตัวอักษรแรกของคำ�ในภาษาอังกฤษ
มาประกอบกันเป็นคำ�ว่า ASEAN ให้นักเรียนช่วยกันทายคำ�ศัพท์จากตัวอักษรแรก อาจช่วยใบ้ ถ้าจำ�เป็น โดยเขียนตัวอย่างบนกระดาน
ส่วนนักเรียนให้เติมคำ�ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในห้องเรียน ในใบงานของตน
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◆◆

ในขณะที่นักเรียนเติมคำ�ต่อจากตัวอักษรตัวแรกของคำ�ว่า ASEAN ให้ครูถามความหมายของคำ�แต่ละคำ� และให้นักเรียนช่วยอธิบายลักษณะ
พื้นฐานของ ASEAN
➙➙ A - Association สมาคมประชาชาติ หมายถึง ความรู้สึกร่วมในการเข้ามารวมกันเพื่อทำ�งานให้บรรลุจุดประสงค์ หรือความพยายาม
ในการร่วมมือกัน แม้คำ�ว่า สมาคมประชาชาติ จะหมายรวมถึง ส่วนต่าง ๆ ที่รักษาบูรณาภาพ และความเป็นเอกเทศของตน
➙➙ S - South ทิศใต้ หมายถึง ทิศใต้ของอะไร
➙➙ E - East ทิศตะวันออก หมายถึง ทิศตะวันออกของอะไร และตำ�แหน่งของอาเซียนคือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย
➙➙ A - Asian แห่งเอเชีย หมายถึง ตำ�แหน่งจริง ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของอาเซียน บนแผนที่โลก
➙➙ N - Nations ชาติ หมายถึง ชาติต่าง ๆ ชุมชนที่มีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็นของตัวเอง

อาเซียนอยู่ที่ไหน? (Where is ASEAN?)
◆◆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุม
่ ย่อย และแจกแผนทีแ่ สดงสภาพภูมศิ าสตร์ของทวีปเอเชีย ให้นกั เรียนหาตำ�แหน่งของทวีปเอเชีย ระบุทศิ ใต้และทิศตะวันออก
โดยใช้ดินสอสี วงกลมบริเวณที่คิดว่าเป็นอาเซียน
◆◆ ให้นก
ั เรียนทายชือ่ ประเทศทีค่ ดิ ว่าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ตอบผิดก็ไม่เป็นไร แต่ให้เขียนชือ่ ประเทศทีต่ อบผิดไว้ขา้ ง ๆ แผนที่ และทำ�เครือ่ งหมาย
แสดงประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกต้องบนแผนที่ ถามนักเรียนว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
◆◆ ให้นักเรียนออกมาหน้าชั้น และให้หาประเทศในแผนที่
◆◆ ให้นักเรียนออกมาหน้าชั้น ชี้ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียนคือใคร? (Who is ASEAN?)
◆◆ แจกใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้นักเรียนกลุ่มละหนึ่งประเทศ บัตรของแต่ละประเทศมีสีแตกต่างกัน ซึ่งสีเป็นตัวบ่งชี้ว่า
แต่ละประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อไร
◆◆ สำ�หรับการบ้าน ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย โดยอาจถามเพื่อนนักเรียนด้วยกัน สมาชิกในครอบครัว ค้นคว้าจาก
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต หาลักษณะต่าง ๆ ของประเทศนี้ และเติมข้อมูลในใบงาน
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คาบที่ 2
อาเซียนพบกัน และทักทายกัน (ASEAN Meet and Greet)
◆◆ สมมติว่านักเรียนกำ�ลังเดินทาง ให้เดินทางไปกับกลุ่มตัวเองพร้อมกับใบงานประเทศสมาชิกของตน (ซึ่งบันทึก ข้อมูลที่ศึกษามาแล้ว) ไปพบปะ
กลุ่มผู้เดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ๆ ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูล
มาเข้าร่วม ASEAN กันเถอะ (Let’s Join ASEAN)
◆◆ ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ทุกกลุ่มที่ถือใบงานของแต่ละประเทศจะมาเข้าร่วมเป็นอาเซียน เรียกกลุ่มนักเรียนที่มีใบงานสีฟ้าที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียน (ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย) ให้กลุ่มนักเรียนประเทศเหล่านี้ออกมาหน้าชั้น
แต่ละกลุ่มกล่าวคำ�ทักทายด้วยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในใบงานของตน
◆◆ ครู นำ � การอภิ ป รายสั้ น ๆ ว่ า ประเทศเหล่ า นี้ มี อ ะไรที่ เ หมื อ นกั น บ้ า งจากใบงานของนั ก เรี ย น ซึ่ ง ติ ด ไว้ บ นกระดาน และอธิ บ ายว่ า อาเซี ย น
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมกัน
เพือ่ สร้างสันติสขุ ความมัน่ คง และการพัฒนาร่วมกันในภูมภิ าค แม้ในช่วงนัน้ บางประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะยังต่อสูเ้ พือ่ เอกราช
หรืออยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง
◆◆ เรี ย กนั ก เรี ย นตั ว แทนประเทศอื่ น ๆ ออกมาตามสี (สี ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า ประเทศเหล่ า นี้ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก อาเซี ย นเมื่ อ ใด) ดั ง ต่ อ ไปนี้ สี เขี ย ว
ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ให้ถามนักเรียนว่าบรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนมากี่ปี
หลังการก่อตั้งอาเซียน ตั้งข้อสังเกตว่าบรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลังจากที่บรูไนเป็นเอกราชได้ 6 วัน ถามเหตุผลว่า ทำ�ไมบรูไนถึงอยากเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียน สีเหลือง คือ สาธารณรัฐสังคมเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ถามว่า หลังจาก
อาเซียนก่อตั้งมาแล้วกี่ปี หลังจากที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดใช่หรือไม่ สีม่วง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ถามนักเรียนว่า กี่ปีหลังจากเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน และ
ลาวกับเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาเซียนหรือไม่) สีชมพู คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2542 (ให้ถามว่ากี่ปีมาแล้ว) ปัจจุบัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นจุดประสงค์หลักของอาเซียน นอกเหนือจากการส่งเสริม
สันติภาพในภูมิภาค
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◆◆

สำ�หรับการบ้าน หรือการมอบหมายงานในห้องเรียน ให้กลุม่ ศึกษาว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ กับประเทศทีก่ ลุม่ ตัวเองเป็นตัวแทนก่อนเข้าร่วมเป็น
สมาชิกอาเซียน ตัวอย่างเช่น ประเทศนั้นเพิ่งได้รับเอกราช หรือมีผู้นำ�คนใหม่ใช่หรือไม่ ให้ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็น
เหตุการณ์สำ�คัญ

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : การทำ�กิจกรรม ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน มาเข้าร่วมอาเซียนกันเถอะ การรวมตัวกันเป็นอาเซียน จะต้องทำ�โดยมีครูคอยชี้แนะ
คาบที่ 3
การรวมตัวกันเป็นอาเซียน (Putting ASEAN Together)
◆◆ งานกลุ่ม ให้ช่วยกันตัดรูปประเทศที่ตนได้รับมอบหมาย (วาดโครงเส้นรูปประเทศ) ตกแต่งเพื่อแสดงลักษณะของประเทศนั้น โดยการตัดกระดาษ
จากนิตยสาร รูปภาพจากอินเทอร์เน็ต หรือใช้ภาพที่วาดเอง
◆◆ ให้นักเรียนทั้งชั้น นำ�ภาพของกลุ่ม มาประกอบกันโดยวางบนตำ�แหน่งที่ตั้งของแต่ละประเทศที่ผนังห้องเรียน
บทสรุป : มองที่ผนังโมเสกซึ่งประกอบเป็นแผนที่อาเซียน ครูนำ�การอภิปราย ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายถึงสิทธิประโยชน์ที่ประเทศตนได้รับจากการเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกอาเซียน นักเรียนชี้แจงเหตุผลสำ�คัญ แล้วทำ�ป้ายด้วยกระดาษแข็ง และระบายสี ใส่เหตุผล แล้วนำ�ป้ายเหล่านี้มาประดับบนผนังโมเสก
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้กลุ่มนักเรียนใช้ข้อมูล ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียน และอภิปราย
เกี่ยวกับความหมายของ คำ�ว่า สมาคมประชาชาติ (Association) และประเทศ (Nation) (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย
และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยสร้างแผนภาพประเทศสมาชิกอาเซียนในห้องเรียน ใส่ข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนเรียงตามเวลาที่แต่ละประเทศ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยแผนภาพนี้แสดงข้อมูลการรวมตัวของประเทศที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย โดยนักเรียนทั้งห้องช่วยกันบอกว่าแต่ละประเทศ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อใด นักเรียนสามารถระบุเหตุการณ์สำ�คัญต่อชั้นเรียน (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 การตีความ)
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◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ให้ นั ก เรี ย นนำ � แผนภาพนี้ ไ ปติ ด รวมกั บ รู ป ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นบนผนั ง ห้ อ งเรี ย น พร้ อ มด้ ว ยภาพอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของแต่ ล ะประเทศ
อภิปรายทั้งชั้นเรียน หรือทั้งชั้นช่วยกันสร้างตารางแสดงความคล้ายหรือความแตกต่างของแต่ละประเทศ (การประเมินผลรวบยอด - ด้านที่ 2
การตีความ และด้านที่ 4 มุมมอง)
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประเทศของกลุ่มตนได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนการช่วยกัน
สร้ า งโมเสกอาเซี ย นของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนช่ ว ยให้ คำ � ตอบว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดตนจึ ง คิ ด ว่ า การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาเซี ย นนั้ น มี ค วามสำ � คั ญ
(การประเมินรวบยอด - ด้านที่ 1 การอธิบาย และด้านที่ 4 มุมมอง)
ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นคำ�ว่า “ASEAN” คืออะไร และทำ�ไมจึงมีความสำ�คัญ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมีอะไรบ้าง ประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอะไร
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคล้ายคลึงและมีความแตกต่างกันอย่างไร
ประเทศของเราหรือชุมชนของเราได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน

การเชื่อมโยงกับสาขาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาด้านอื่น ๆ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มุ่งให้ชาติต่าง ๆ
และประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุความมุ่งประสงค์ของแต่ละประเทศ และในฐานะส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใหญ่กว่า
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เอกสารประกอบการสอน : ASEAN บอกอะไร?
จากการอภิปรายในชั้นเรียน ให้นักเรียนหาคำ�จากอักษรนำ� ซึ่งรวมกันเป็นคำ�ว่า ASEAN พร้อมทั้งกรอกความหมายของแต่ละคำ�
A
S
E
A
N
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน
ใบงานประเทศต่าง ๆ จะมีสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด
สีฟ้า : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย (ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510)
สีเขียว : บรูไน เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527
สีเหลือง : เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สีม่วง : ลาว และเมียนมาร์ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
สีชมพู : กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542
ด้านหน้า ใบงานของแต่ละประเทศ : ให้กรอกข้อมูลทีแ่ ต่ละกลุม่ ได้ศกึ ษา ค้นคว้า และออกมาแสดงความเห็นสัน้ ๆ เกีย่ วกับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
โดยควรนำ�เสนอข้อเท็จจริงทีน่ า่ สนใจ และสนุกสนานบางเรือ่ ง เช่น เรือ่ งอาหารประจำ�ชาติ เกร็ดประวัตศิ าสตร์ทนี่ า่ สนใจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือสิง่ ทีก่ ลุม่
ได้มาจากจินตนาการของกลุ่มนักเรียน
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ใบงานประเทศสมาชิก : อินโดนีเซีย
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศอินโดนีเซียในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : มาเลเซีย
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศมาเลเซียในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : ฟิลิปปินส์
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศฟิลิปปินส์ในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : สิงคโปร์
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศสิงคโปร์ในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : ไทย
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศไทยในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ใบงานประเทศสมาชิก : บรูไน
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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ระบายสีประเทศบรูไนในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : เวียดนาม
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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ระบายสีประเทศเวียดนามในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก : ลาว
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศลาวในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ใบงานประเทศสมาชิก : สหภาพเมียนมาร์
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศเมียนมาร์ในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ใบงานประเทศสมาชิก : กัมพูชา
ภาษาราชการ :
คำ�พูดที่ใช้สำ�หรับ :
◆◆ สวัสดี (หรือประโยคทักทาย รวมทั้งภาษาท่าทางอื่นๆ เช่น การก้มศีรษะ)
◆◆ ขอบคุณ
◆◆ ใช่ครับ ค่ะ / ไม่ใช่
◆◆ การนับเลข 1 - 5
◆◆ นักเรียน ครู โรงเรียน
พืชผลหลัก :
ผลไม้ที่พบมาก :
หน่วยเงินตรา :
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง :
◆◆ จำ�นวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดที่สำ�คัญ (ให้ระบุวันที่) :
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ระบายสีประเทศกัมพูชาในแผนที่ด้านล่าง

ด้านหลัง
ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรือน่านนํ้าติดกัน :
พื้นที่ :
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู) :
ประชากร :
ระบอบการปกครอง :
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ :

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http : //geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

เอกสารประกอบการสอน : รูปประเทศสมาชิกอาเซียน
วาดแผนทีบ่ นแผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ หรือครูอาจฉายแผนทีอ่ าเซียนบนกระดาษขนาดใหญ่ แล้วให้นกั เรียนลากเส้นแผนทีด่ ว้ ยปากกา จากนัน้ จึงตัดภาพ
ออกมาเป็นรูปแต่ละประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม

ราชอาณาจักรกัมพูชา

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มาเลเซีย			

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ : บอกเล่าเรื่องราวอาเซียน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/สังคมศึกษา
ภาพรวม : ให้นักเรียนใช้บทความจากหนังสือพิมพ์และจากการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในขณะที่ศึกษาสาเหตุจูงใจการก่อตั้งอาเซียน
และเหตุผลของแต่ละประเทศในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก นอกจากนี้ นักเรียนยังได้พิจารณาและเปรียบเทียบนานาทัศนะ และเชื่อมโยงความต้องการในชุมชน
ประเทศตนกับเป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียน บทสรุป ให้นักเรียนทำ�โครงงานเล่าเรื่องด้วยภาพ ซึ่งจะนำ�ไปแสดงในเว็บไซต์เยาวชนอาเซียน
เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเยาวชนอาเซียน และเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของประเทศอื่นจากเว็บไซต์
ความเข้าใจที่คงทน :
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศมารวมตัวกันเป็นอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลว่า ด้วยเหตุใดจึงก่อตั้งอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า อาเซียน ทำ�งานอย่างไร ระบุหลักการเฉพาะ และการนำ�หลักการไปใช้
◆◆ นักเรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ของการเป็นสมาชิกอาเซียนที่มีต่อประเทศและชุมชนของตน
◆◆ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงชุมชนของตนเข้ากับชุมชนของนักเรียนในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆
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ด้วยเหตุใดชาติต่าง ๆ จึงก่อตั้งและรวมตัวกันเป็นอาเซียน (สถานที่ ประชาชน)
ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายร่วมกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ประเทศสมาชิกเมื่อรวมตัวกันจะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าการแยกกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ใบงานข่าวอาเซียน และใบงานอาเซียนของเรา
◆◆ บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยู่ไหน
◆◆ เป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อของปฏิญญาอาเซียน
◆◆ คำ�แนะนำ�การหาภาพ (สามารถปรับเปลี่ยนได้กรณีนักเรียนไม่มีกล้องถ่ายรูป)
◆◆ เอกสารประกอบการสอน วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ (สามารถปรับเปลี่ยนได้กรณีนักเรียนไม่มีกล้องถ่ายรูป)
◆◆ กล้องถ่ายรูป หรือการพิมพ์ภาพจากอินเทอร์เน็ต
◆◆ เว็บไซต์ ASEAN Youth กับโปรแกรม Story Crafting (ถ้ามี)
เวลาที่ใช้ : บทเรียนนี้ใช้เวลา 3 คาบ หลังจบคาบที่ 1 ให้งานสัมภาษณ์เป็นการบ้าน และรวบรวมหาภาพประกอบ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ส่วนคาบที่ 3
ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประกอบกันเป็นเรื่องเล่า เชื่อมโยงเป้าหมายของอาเซียนกับประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง
อภิธานศัพท์ : ปฏิญญา หมายถึง ถ้อยแถลง หรือ การประกาศอย่างเป็นทางการ
ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า จะถ่ายทอดเรื่องราว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างไร (อาจเป็นการเล่า เขียน หรือการใช้ภาพ)
ถามนักเรียน บทบาทของมุมมองในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ปัจจัยป้อน : ครูควรอธิบายการวิเคราะห์เรือ่ งราวของเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ และช่วยสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการอภิปรายเรือ่ งสาเหตุจงู ใจในการก่อตัง้ อาเซียน
รูปแบบ : สาธิตการวิเคราะห์เรื่องราวจากหนังสือพิมพ์ การเข้าใจมุมมอง และสรุปความ
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ แบ่งนักเรียนในชั้นเป็น 5 กลุ่ม และแจกใบงานข่าวอาเซียน ให้แต่ละกลุ่ม
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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◆◆
◆◆

แต่ละกลุ่มอ่านบทความกลุ่มละ 2 เรื่อง อภิปราย และกรอกข้อมูลในใบงานของตน
สำ�หรับการบ้าน แจกเอกสารประกอบการสอน : บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยู่ไหน

คาบที่ 2

◆◆

กิจกรรมในห้องเรียน ให้คละกลุ่มเปรียบเทียบสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ ครูนำ�อภิปรายเรื่องสาเหตุจูงใจในการก่อตั้งอาเซียน ตามข้อมูลที่นักเรียน
ได้จากการสะท้อนคิดการอ่านข่าว และจากการสัมภาษณ์ ครูเขียนเหตุผลหรือแรงจูงใจบนกระดาน
แจกเอกสารประกอบการสอน : เป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อของปฏิญญาอาเซียน ทั้งชั้นอภิปรายเหตุผลที่ตนคิด เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ
จุดประสงค์ทั้ง 7 ข้อดังกล่าวหรือไม่
ทั้งชั้นอภิปรายเรื่อง สิ่งท้าทายต่าง ๆ ของชุมชนในประเด็นที่นักเรียนไปสัมภาษณ์มา พิจารณาดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือจุดประสงค์ 7 ข้อ
หรือไม่ เรื่องใด ที่สอดคล้องกันเป็นอย่างมากและเรื่องใดที่พิจารณาแล้วไม่สอดคล้อง
ให้แต่ละกลุ่มใช้ ใบงานอาเซียนของเรา เพื่อเลือกและตีกรอบ สิ่งท้าทายหรือปัญหาในชุมชน
แจกเอกสารประกอบการสอน คำ�แนะนำ�การหาภาพ เพื่อให้กลุ่มใช้ในการรวบรวมภาพถ่าย

◆◆

ให้นักเรียนใช้ภาพถ่ายมาประกอบกันเพื่อเล่าเรื่อง (พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต หรือมัลติมีเดีย)

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

คาบที่ 3
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ครูช่วยนิเทศและแนะนำ�ในระหว่างที่นักเรียนสร้างเรื่องด้วยภาพถ่าย
บทสรุป : นำ�เรื่องอาเซียนที่สร้างขึ้นไปอัพโหลดบนเว็บไซต์ใหม่ของอาเซียน เว็บไซต์ ASEAN Youth หรือส่งไปที่สำ�นักเลขาธิการอาเซียน หรือศูนย์อีสท์เวสท์ (East
West Center) การอัพโหลดบนเว็บไซต์จะทำ�ให้เยาวชนนักเรียนอาเซียนประเทศอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ : ให้นักเรียนติดต่อกับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ในอาเซียนทางอินเทอร์เน็ต และร่วมโครงการประชาคมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในอาเซียน
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกรอกข้อมูลในใบงานข่าวอาเซียน เพื่อแสดงความเข้าใจและวิเคราะห์แรงบันดาลใจ (ของแต่ละประเทศทั้ง 10 ประเทศ)
ในการก่อตั้งอาเซียน (การประเมิน ระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนกรอกข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ตอนนั้ น คุ ณ อยู่ ไ หน ให้ ค รบถ้ ว น รวบรวมมุ ม มองความประทั บ ใจที่ มี ต่ อ อาเซี ย น เหตุ ผ ล
ที่แต่ละประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก และประโยชน์ที่ได้รับ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ จัดการอภิปรายในชั้นเรียนเรื่องเป้าหมายของอาเซียน เปรียบเทียบสิ่งที่คล้ายคลึงและแตกต่างของเป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อในปฏิญญา
อาเซียนกับมุมมองที่หลากหลาย (ที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน) หาประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสำ �คัญในชุมชนร่วมกัน และ
แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่ท้าทายมากลุ่มละ 1 ประเด็น นำ�ไปใช้เป็นหัวข้อในใบงานอาเซียนของเรา (การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 2 การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้กลุ่มนักเรียนคัดเลือกภาพมาสิบถึงยี่สิบภาพ เพื่อสื่อความคิดและถ่ายทอดมุมมองต่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ (1) ความสำ�คัญของประเด็น/
สิ่งท้าทายต่อชุมชนของนักเรียน (2) ความสัมพันธ์ต่อชุมชนอาเซียนอื่น ๆ (3) อาเซียนสามารถช่วยจัดการกับประเด็นหรือสิ่งท้าทายนี้ได้อย่างไร
ให้อัพโหลดเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนบนเว็บไซต์ ASEAN Youth ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์
(การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

สาเหตุจูงใจในการริเริ่มก่อตั้งอาเซียนมีอะไรบ้าง
เพราะเหตุใด ต่อมาชาติอื่น ๆ จึงเข้ามาร่วมกันเป็นสมาชิกอาเซียน
เป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียนสามารถสนองตอบความต้องการในชุมชนของนักเรียนอย่างไร
ทัศนคติหรือมุมมองต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : เชื่อมโยงต่อการศึกษามุมมองต่าง ๆ ในวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ตลอดจนความพยายามในทางสร้างสรรค์ที่รวบรวมข้อมูลมาสร้างเรื่อง แต่งเรื่องใหม่ หรือเล่าเรื่องราวโดยใช้ภาพ หรือคลิปวีดิโอ
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานข่าวอาเซียน
แบ่งกลุ่ม มอบหมายให้ศึกษาข่าวแตกต่างกัน 5 ชุด แต่ละกลุ่มจะต้องอ่านบทความ 2 บทความจากหนังสือพิมพ์ (ซึ่งต้องเฟ้นหาและคัดเลือกก่อน)
เกีย่ วกับการก่อตัง้ อาเซียนในปี พ.ศ. 2510 บทความแรกเป็นบทความทีม่ าจากประเทศผูก้ อ่ ตัง้ บทความทีส่ องเป็นบทความจากประเทศทีไ่ ม่ได้กอ่ ตัง้ อาเซียน แต่เข้าร่วม
ภายหลัง ใบงานด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบเหตุผลของแต่ละประเทศในการก่อตั้งอาเซียนซึ่งอธิบายในบทความ
บทความจาก
		
ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
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สิ่งที่ประเทศเหล่านี้กล่าวถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน

บทความปี พ.ศ. 2510 จาก
ประเทศผู้ไม่ได้ร่วมก่อตั้ง
อาเซียน

สิ่งที่ประเทศเหล่านี้กล่าวถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน

บรูไน
เวียดนาม
ลาว
เมียนมาร์
กัมพูชา
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เอกสารประกอบการสอน : บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหน
คำ�ชีแ้ จง : ให้สมั ภาษณ์ผใู้ หญ่ในครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัวของเพือ่ น 2 คน เกีย่ วกับอาเซียน โดยถามคำ�ถามต่อไปนี้ และบันทึกคำ�ตอบทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
◆◆ คุณจดจำ�เรื่องการก่อตั้งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้หรือไม่ และมีความประทับใจอย่างไร
◆◆ หากจำ�เรื่องการก่อตั้งอาเซียนไม่ได้ (เนื่องจากเกิดไม่ทัน หรือขณะนั้นอยู่ในวัยที่ยังจำ�ความไม่ได้) คุณจำ�ได้หรือไม่ว่า ได้ยินเกี่ยวกับอาเซียน
เป็นครั้งแรกเมื่อใด และได้ยินจากที่ไหนหรือในบริบทใด
◆◆ คุณคิดว่าจุดประสงค์ของประเทศคุณที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนคืออะไร
◆◆ ประโยชน์ที่ได้รับทันทีจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศหรือชุมชนของคุณคืออะไร
◆◆ อะไรคือ สิ่งท้าทายที่สำ�คัญที่สุด 2 เรื่องที่ชุมชนของคุณกำ�ลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

เอกสารประกอบการสอน : เป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียน
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
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ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ความร่วมมือกันและความช่วยเหลือกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหารในภูมิภาค
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย
ให้ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการศึกษาปัญหาการค้า
ระหว่างประเทศ การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมตลอดจนการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานอาเซียนของเรา
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม :
เค้าโครงเรื่อง :
◆◆ อะไร คือ ประเด็นหรือสิ่งท้าทายในชุมชนของนักเรียน
◆◆ ทำ�ไมประเด็นหรือสิ่งท้าทายดังกล่าวจึงมีความสำ�คัญต่อชุมชน
◆◆ นักเรียนคิดว่าประเด็นของนักเรียนเกี่ยวข้องกับชุมชนอาเซียนอื่น ๆ หรือไม่ พร้อมบอกเหตุผลของการเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไร
◆◆ ประเด็นหรือสิ่งท้าทายดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายและจุดประสงค์ของปฏิญญาอาเซียนหรือไม่ อย่างไร
◆◆ ให้ถ่ายภาพชุมชนของนักเรียน เพื่อใช้ภาพในการเล่าเรื่องหัวข้อดังนี้
➙➙ ความสำ�คัญของประเด็นนี้ต่อชุมชน
➙➙ ความสัมพันธ์ของประเด็นนี้กับชุมชนอื่น ๆ
➙➙ อาเซียนให้ความสำ�คัญกับประเด็นนี้ได้อย่างไร

เอกสารประกอบการสอน : คำ�ชี้แจงการค้นหาและรวบรวมภาพ
นักเรียนจะเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างไร อันดับแรก ครูคิดว่านักเรียนต้องการจะบอกเล่าอะไร โดยใช้คำ�ตอบที่ได้จาก “เค้าโครงเรื่อง” และอ้างอิง
ถึงคำ�ตอบเหล่านี้ในขณะที่ถ่ายภาพ ในขณะที่กำ�ลังรวบรวมภาพ นักเรียนอาจเกิดความคิดใหม่ ๆ ให้ปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ได้ในการถ่ายภาพ
โดยใช้คำ�แนะนำ�ดังต่อไปนี้
◆◆ จับกล้องให้มั่นด้วยสองมือขณะถ่ายภาพ
◆◆ พิงผนัง หรือทางเดินเข้าประตูเพื่อให้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายรูป
◆◆ เลือกสิ่งที่จะถ่าย (เช่น คน สิ่งของ สถานที่) ที่นักเรียนต้องการสื่อความ
◆◆ มุมกล้องของนักเรียนเป็นอย่างไร ลองคิดว่าภาพที่ออกมาจะแตกต่างอย่างไร หากย่อเข่าถ่ายรูป หรือขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนเก้าอี้แล้วถ่ายรูปโดยลด
มุมกล้องลง หรือภาพจะเป็นอย่างไร หากเปลี่ยนไปยืนถ่ายรูปจากด้านข้าง ด้านหน้า หรือด้านหลังวัตถุที่นักเรียนต้องการถ่ายรูป
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เทคนิคการถ่ายรูป
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

กฎสามข้อ ลองจินตนาการแบ่งภาพ ตีเส้นแบ่งภาพที่ต้องการถ่ายออกเป็นช่อง แนวราบ 3 ช่อง และแนวตั้ง 3 ช่อง
ช่างภาพหลายคนพบว่า หากโฟกัสจุดสนใจไปที่จุดตัดกันของเส้นที่แบ่งภาพ หรือตามแนวเส้น ภาพที่ออกมาจะดูน่าสนใจมากขึ้น
ดูที่ขอบภายในกรอบภาพว่า มีสิ่งอื่นมาดึงความสนใจไปจากสิ่งที่นักเรียนกำ�ลังถ่ายหรือไม่ หากมีให้เดินเข้าไปใกล้จุดโฟกัสมากขึ้น หรือยืนในมุม
ที่แตกต่างออกไปจะได้ไม่เห็นสิ่งที่มาบิดเบือนความสนใจ ให้แน่ใจว่า ภายในกรอบภาพ มีสิ่งที่เราต้องการจะถ่าย ถ้าเก็บภาพได้ไม่หมดให้ถอยหลัง
เพื่อขยายมุมกล้อง หรืออาจขยับตำ�แหน่งที่ยืนถ่ายภาพ
วิธีตรวจสอบว่านักเรียนถือกล้องตรงหรือไม่ ให้สังเกตที่เส้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง เส้นแนวนอน หรือกิ่งไม้ที่เห็นในเฟรมถ่ายภาพ
ให้เตรียมเอกสารใบขออนุญาตเผยแพร่ภาพไปด้วย กรณีที่ถ่ายภาพเยาวชนหรือภาพของนักเรียนเอง จะต้องแนบใบยินยอมที่ผู้ปกครองลงนาม
เมื่อนำ�ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
ไปถ่ายภาพ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กลุ่มรวบรวมภาพถ่ายให้ได้ 10 - 20 ภาพ ที่จะนำ�มาเล่าเรื่องของชุมชนนักเรียน นักเรียนอาจนัดกลุ่ม
เพื่อไปถ่ายภาพด้วยกัน หรือแบ่งให้แต่ละคนถ่ายภาพแต่ละส่วนแล้วนำ�มารวมกัน

เอกสารแจกประกอบการสอน : คำ�แนะนำ�การหาภาพ (กรณีที่ไม่มีกล้องถ่ายรูป)
เราจะใช้ภาพเล่าเรื่องจากภาพอย่างไร
สิ่งแรก คือ ครูต้องรู้ก่อนว่าจะสื่ออะไร นักเรียนเริ่มต้นจากใช้ใบงานอาเซียนของเรา ให้ดูใบงานไปด้วยขณะที่รวบรวมภาพเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียน
เลือก อาจมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นขณะที่ถ่ายภาพอย่างน่าประหลาดใจ นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ได้
รวบรวมภาพจากแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว ภาพโปสเตอร์ หรือ ภาพถ่ ายในอินเทอร์เน็ ต
ในขณะเลือกภาพ ให้นักเรียนถามตัวเองว่า
◆◆ สิ่งที่อยู่ในภาพนี้คืออะไร และรูปนี้ถ่ายทอดเรื่องราวอะไร
◆◆ ภาพนี้สะท้อนมุมมองของใคร แต่ละทีมควรรวบรวมภาพให้ได้ 10 - 20 ภาพ เพื่อนำ�มาแสดงในชั้นเรียน
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เอกสารแจกประกอบการสอน : วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือการใช้โปรแกรม Story Crafting
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม :
◆◆ ทำ�งานเป็นทีม และอัพโหลดรูปภาพบนหน้าเว็บ Story Crafting ในเว็บไซต์ ASEAN Youth (กรณีที่มีอินเทอร์เน็ต) หรือวางรูปที่พิมพ์จาก
อินเทอร์เน็ตบนโต๊ะ หากใช้โปรแกรม Story Crafting ให้ทำ�ตามขั้นตอนที่ระบุ หรือใช้ภาพที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต หรือภาพถ่าย (แนะนำ�ว่าวิธีนี้
ง่ายกว่า) ให้ทำ�ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
◆◆ ทบทวนคำ�ตอบในใบงานอาเซียนของกลุ่ม ทดลองสลับสับเปลี่ยนการลำ�ดับภาพ เพื่อเล่าเรื่องตามประเด็นคำ�ตอบในใบงาน (หากขณะถ่ายภาพ
เกิดความคิดใหม่ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
◆◆ พิจารณาเป้าหมายของเรื่องที่จะถ่ายทอด นักเรียนต้องการให้ความรู้แก่สาธารณชน ต้องการให้ประชาชนตื่นตัว หรือต้องการแนะนำ�วิธีการแก้ไข
ปัญหา
◆◆ ในขณะทีจ
่ ดั ลำ�ดับรูปภาพ ให้เลือกภาพทีไ่ ม่สนับสนุนเรือ่ งราวของนักเรียนออกไป ถึงแม้วา่ เป็นภาพทีด่ ดู ี การคัดภาพทีไ่ ม่เกีย่ วข้องออกไป จะทำ�ให้
การเล่าเรื่องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ละเรื่องจะใช้ภาพอย่างมาก 8 ภาพ
◆◆ เมื่อคัดเลือกรูปที่จะใช้ทั้งหมดได้แล้ว ให้เขียนข้อมูลต่อไปนี้ด้านหลังรูปแต่ละรูป (หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กรณีที่ใช้โปรแกรมบนหน้าเว็บ Story
Crafting
◆◆ ชื่อเมือง จังหวัด หรือบริเวณที่ถ่ายรูป
◆◆ ฉากของรูปภาพ เช่น ครัวในบ้านของนักเรียน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือสนามเด็กเล่นในโรงเรียน หรือสวนสาธารณะ
◆◆ บรรยายภาพ 1 ประโยค
◆◆ ให้คิดชื่อเรื่อง และเขียนชื่อเรื่องบนใบงานนี้ 		
◆◆ เรียงภาพให้เป็นระเบียบแนบใบงานนี้ พร้อมกับใบงานอาเซียนของเรา และส่งมอบให้ครู เพื่อนำ�ไปเผยแพร่
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/สังคมศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนคิดหาวิธีการบรรลุข้อตกลง และในขณะเดียวกันพิจารณาความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชนหรือกลุ่มชนพยายามแก้ปัญหาความเห็น
ที่ต่างกันอย่างยุติธรรม หรือร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นักเรียนจะได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่อาเซียนใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
การใช้วิธีการเหล่านี้ และผลประโยชน์ของการทำ�งานร่วมกัน แม้ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหา
ความเข้าใจที่คงทน : ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนในการร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และบรรลุความสำ�เร็จของเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถชี้ให้เห็น ความสำ�เร็จหลักของอาเซียน และอธิบายสาระสำ�คัญของ ASEAN
◆◆ นักเรียนสามารถอ้างถึง และอธิบายการพิจารณาต่าง ๆ ร่วมกันในการออกกฎบัตรอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถวิเคราะห์เป้าหมายปี ค.ศ. 2015 ของอาเซียน ประเมินว่าการรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ทำ�ให้เป้าหมายเหล่านี้สำ�เร็จได้อย่างไร
◆◆ นักเรียนสามารถติดต่อกับนักเรียนประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ซึ่งมีความต้องการของชุมชนที่คล้ายคลึงกัน และสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

ประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศสมาชิกได้รับจากการรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวัตน์มีอะไรบ้าง (สื่อ ประชาชน สถานที่)
ด้วยเหตุใดความจำ�เป็นในการรวมตัวของอาเซียนในปัจจุบันจึงมีมากกว่าในหลายทศวรรษก่อน (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ใบงานรายการความสำ�เร็จอาเซียน
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (แจกรายบุคคล)
ใบงานร่างกฎบัตร (แจกรายกลุ่ม)
ใบงานหลักการและเป้าหมายของอาเซียน
หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน (ข้อมูลจริง)
กลยุทธ์แนวทางการนำ�ไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต
ข้อมูลเพื่อนำ�มาทำ�โปสเตอร์หรือสื่อผสม
เว็บไซต์ ASEAN Youth

เวลาที่ใช้ : 3 คาบ และเวลาสำ�หรับงานที่มอบหมายในชั้นเรียน หรือการบ้านเพื่อหาข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

กฎบัตร หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นมาเพื่อการสร้างองค์กร สถาบัน โดยอธิบายบทบาทหน้าที่ สิทธิ และสิทธิพิเศษ
โลกาภิวัตน์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เป็นผลจากการค้าเสรี การไหลเข้าออกโดยเสรีของเงินทุน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมากมาย
ฉันทามติ หมายถึง ข้อตกลงของคนส่วนใหญ่
ให้สัตยาบัน หมายถึง ลงนามหรือตกลงอย่างเป็นทางการ
ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา อันเป็นผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้น

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ให้นักเรียนเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับการบรรลุ การเห็นชอบร่วมกัน หรือการจัดการกับความขัดแย้งกับเพื่อนของตน
(อาจเป็นญาติ หรือเพื่อน) นักเรียนใช้กลวิธีอะไร และจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไม่ใช้กลวิธีนี้
ปัจจัยป้อน : ถ้าจำ�เป็น อธิบายเหตุผล ทำ�ไมจึงต้องมีการก่อตั้งอาเซียน และยกตัวอย่างหลักการทำ�งานของอาเซียน
รูปแบบ : ควรสาธิตการเปรียบเทียบจากใบงานของนักเรียนกับข้อมูลจริงของอาเซียน
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ขั้นตอนการสอน
คาบที่ 1
◆◆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ทำ�โครงงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปค้นคว้าหนึ่งหัวข้อจากรายการผลสำ�เร็จของอาเซียน นักเรียนอาจใช้สิ่งพิมพ์
หรืออินเทอร์เน็ต เพือ่ ศึกษาตัวอย่างของข้อตกลงทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จของอาเซียน อาจค้นหาข้อตกลงบางข้อจากระบบฉันทามติของอาเซียน
(ASEAN Consensus System) หรือจากหัวข้ออื่น ๆ เช่น สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการให้สัตยาบัน
7 ข้อ ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนซึ่งมีการให้สัตยาบัน 6 ข้อ บางโครงการของอาเซียนดำ�เนินการแบบทวิภาคี หรือ
ไตรภาคี หมายถึงสองหรือสามประเทศที่มีความพร้อมอาจเข้าร่วมโครงการ และประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมเมื่อมีความพร้อม
◆◆ การบ้านหรืองานในชั้นเรียน ให้กลุ่มค้นคว้าปัญหาของประเทศสมาชิกในขณะนั้น วิธีการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คาบที่ 2
ให้กลุ่มนำ�เสนอโครงงานของตนหน้าชั้น แต่ให้นักเรียนแต่ละคนใช้ใบงานอาเซียนเห็นชอบของตัวเองในการติดตามว่า มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ได้อย่างไร และประโยชน์มีอะไรบ้าง
การร่างกฎบัตร
◆◆ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มใหม่ แต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ในบริบทที่สมมุติว่า เดือนนี้คือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
วันที่ผู้นำ�ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะนั้นตัดสินใจตั้งกฎบัตร
◆◆ ให้นักเรียนใช้ใบงาน เรื่องอาเซียนเห็นชอบ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกรอกใบงานร่างกฎบัตร ช่วยกันหาข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างข้อตกลงจาก
ใบงานอาเซียนเห็นชอบ และเขียนข้อดีของกฎบัตร วงกลมข้อดีที่ทุกคนคิดว่าสำ�คัญที่สุด
◆◆ ให้กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนถึงข้อดีที่กลุ่มตนคิดว่าเป็นข้อดีที่สุด และเขียนบนกระดาน
◆◆
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คาบที่ 3
การประชุมรัฐมนตรี
◆◆ สมมุติให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม เป็นรัฐมนตรีของประเทศ แยกย้ายกันเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (จำ�นวนกลุ่มขึ้นอยู่กับขนาดของชั้นเรียน
บางชัน้ เรียนอาจแบ่งได้ 2 กลุม่ บางชัน้ เรียนอาจแบ่งได้มากกว่านัน้ ) ให้ตวั แทนแต่ละกลุม่ หารือกับตัวแทนของประเทศอืน่ ๆ ช่วยกันระดมความคิด
หาหลักการและวัตถุประสงค์ของอาเซียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนหลักการและวัตถุประสงค์อาเซียน ให้กลุ่มอภิปรายและเห็นชอบ
ตั้งหลักการและวัตถุประสงค์อย่างละ 5 ข้อ แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาสร้างโปสเตอร์หรือสื่อผสม
◆◆ แจกหลักการและวัตถุประสงค์กฎบัตรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551 ให้ทุกกลุ่ม แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลของตัวเองกับข้อมูลจริง
◆◆ ให้กลุ่มต่าง ๆ สำ�รวจเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ประชาคมอาเซียน เลือกเป้าหมาย 1 อย่างที่คิดว่าสำ �คัญต่อชุมชน ก่อนอื่นให้นักเรียนประเมินว่า
เป้าหมายสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอย่างไร ต่อมาให้นกั เรียนเชือ่ มโยงข้อมูลนีก้ บั ประเด็นในชุมชนของตน แล้วเตรียมนำ�เสนอ
ด้วยภาพโปสเตอร์หรือสื่อผสมเกี่ยวกับเป้าหมายมีผลต่อประเด็นในชุมชนของตนอย่างไร และความคืบหน้าหลังจากมีการกำ�หนดเป้าหมาย
ในปี พ.ศ. 2552 และผลที่คาดหวังในปี พ.ศ. 2558 ให้กลุ่มกำ�หนดสิ่งที่ยังจำ�เป็นต้องให้ความใส่ใจในประเด็นนี้ ใช้การนำ�เสนอนี้จัดเตรียมคำ�ร้อง
หรือจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล และสำ�นักเลขาธิการอาเซียน
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : การร่างกฎบัตร และการประชุมรัฐมนตรี จะต้องมีครูคอยให้คำ�แนะนำ�
บทสรุป : นำ�การนำ�เสนอ คำ�ร้อง จดหมายเปิดผนึกลงบนเว็บไซต์ ASEAN Youth และให้นักเรียนได้ติดต่อกับเยาวชนอาเซียนประเทศอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนกรอกข้อมูลในใบงานอาเซียนเห็นชอบ และใบงานทีแ่ ต่ละกลุม่ จัดทำ�ขึน้ จากการค้นคว้าความสำ�เร็จของอาเซียน ข้อมูลทีไ่ ด้ควรครอบคลุม
ถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงทีม่ ขี อ้ ขัดแย้ง มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผลระยะสัน้ และระยะยาวจากข้อตกลงอาเซียน จากนัน้ นำ�เสนอต่อ
ชัน้ เรียน ให้นกั เรียนแสดงมุมมองทีป่ ราศจากอคติของประเทศทีแ่ ต่ละกลุม่ เป็นตัวแทน แสดงข้อวิพากษ์เรือ่ งผลจากข้อตกลงอาเซียน (การประเมินผล
ระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
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◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป
◆◆
◆◆
◆◆

กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในฐานะตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงบทบาทสมมติเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อร่างกฎบัตร ใช้ข้อมูล
ที่ได้จากกิจกรรมอาเซียนเห็นชอบเพื่อแสดงจุดยืนจากมุมมองของประเทศที่ตนเองเป็นตัวแทน และมีส่วนร่วมในที่ประชุมรัฐมนตรี และแสดง
ความคิดเห็นเพื่อให้ได้หลักการ 5 ข้อ และวัตถุประสงค์ 5 ประการ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้กลุ่มนำ�เสนอด้วยภาพหรือสื่อผสม หรือเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล หรือสำ�นักเลขาธิการอาเซียน นักเรียนควรมุ่งเน้นที่เป้าหมาย
(แผนกลยุทธ์ประชาคมอาเซียน) ซึง่ เกีย่ วข้องกับประเด็นของชุมชนทีส่ อดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน งานสุดท้ายนักเรียน
ควรตอบคำ�ถามสำ�คัญได้อย่างชัดเจน ได้แก่
1) ประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับจากการรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวัตน์มีอะไรบ้าง
2) ผลประโยชน์ของภูมิภาคอาเซียนอาจท้าทายต่อประเทศสมาชิกแต่ละประเทศอย่างไร
3) ด้วยเหตุใดอาเซียนจึงจำ�เป็นต้องรวมตัวกันมากกว่าในทศวรรษที่ผ่านมา (การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 มุมมอง)
เพราะอะไรการบรรลุข้อตกลงจึงมีความยุ่งยากซับซ้อน
ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่ได้รับการแก้ไขจากการก่อตั้งกฎบัตรของอาเซียน
การประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนของอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : บทเรียนนีส้ ามารถเชือ่ มโยงกับรายวิชาอืน่ ๆ ในหลักสูตรทางด้านเศรษฐกิจ ประวัตศิ าสตร์ หน้าทีพ่ ลเมือง โดยให้นกั เรียน
ร่วมกันอภิปรายเรือ่ งสนธิสญ
ั ญา ข้อตกลง ปรัชญาและเหตุผลต่าง ๆ นอกจากนัน้ สามารถนำ�ความรูไ้ ปเชือ่ มโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์และสุขศึกษาโดยการเปรียบเทียบ
เป้าหมายและผลลัพธ์
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เอกสารประกอบการสอน : รายการความสำ�เร็จอาเซียน
ความสำ�เร็จโดยรวมของอาเซียน มีดังต่อไปนี้
◆◆ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
◆◆ การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้กำ�หนดนโยบายเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
◆◆ การพัฒนาความรู้สึกร่วมกันในระดับภูมิภาค
◆◆ การบูรณาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
◆◆ การปกป้องสิ่งแวดล้อม
◆◆ การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
◆◆ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
◆◆ การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและประเทศสมาชิกใหม่
◆◆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค
◆◆ การเตรียมการป้องกันและจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ
◆◆ การสนับสนุนสถานภาพของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชาย
◆◆ การป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือในหมู่ประเทศสมาชิก
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (รายบุคคล)
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นตามใบงานนี้ แต่ให้นักเรียนแต่ละคนนำ �ใบงานเพื่อทำ�กิจกรรมเวลาแห่งกฎบัตรและกิจกรรมรัฐมนตรีมีการประชุม
ศึกษาข้อตกลงเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จของอาเซียนข้อใดข้อหนึ่ง โดยค้นหาจากเว็บไซต์ของอาเซียน http : //www.aseansec.org. โดยเฉพาะหน้า
http : //www.aseansec.org/19573.htm เพื่อหาข้อมูล และตอบคำ�ถามดังต่อไปนี้
◆◆ ปัญหาหรือสิ่งท้าทายมีอะไรบ้าง
◆◆ ผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งหรือต่อหลาย ๆ ประเทศมีอะไรบ้าง
◆◆ รูปแบบหรือวิธีการที่หลายๆ ประเทศใช้เพื่อให้บรรลุข้อตกลงมีอะไรบ้าง
◆◆ ในตอนแรกมีกี่ประเทศที่เห็นด้วยกับการก่อตั้งอาเซียน
◆◆ มีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนภายหลังหรือไม่ (ถ้ามีให้ระบุว่าประเทศอะไรบ้าง)
◆◆ ข้อตกลงมีอะไรบ้าง
◆◆ ผลกระทบระยะสั้นมีอะไรบ้าง
◆◆ ผลลัพธ์ระยะยาวคืออะไร
◆◆ ประเทศที่ร่วมทำ�ข้อตกลงได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
◆◆ ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่ (ถ้ามี ได้ประโยชน์อย่างไร)
◆◆ ประเทศอื่น ๆ นอกอาเซียนได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานร่างกฎบัตร (รายกลุ่ม)
ให้สมมติว่า เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ นำ�เสนอข้อตกลงที่ค้นคว้าจากใบงานอาเซียนเห็นชอบ โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
					
จุดประสงค์ข้อตกลง ประเภทข้อตกลง*
ปีที่ประกาศใช้
ประเทศที่เห็นด้วย
					

ข้อตกลงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ถึงปัจจุบัน

ข้อเสียที่ส่งผลกระทบถึง
ปัจจุบัน

หลังจากที่อาเซียนได้ดำ�เนินการกว่าสี่สิบปี โดยยึดข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ส่วนตัว และความเข้าใจโดยปริยาย ด้วยเหตุใดอาเซียนจึงตัดสิน
ร่างกฎบัตรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
กลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีของกฎบัตร :
ประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุดคือ :
*หมายเหตุ ประเภทข้อตกลงควรเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานหลักการและวัตถุประสงค์อาเซียน

ให้กลุม่ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น (อนุญาตให้เปิดพจนานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอืน่ ๆ ประกอบ) จะอธิบายความหมายของหลักการและวัตถุประสงค์อย่างไร
เขียนคำ�จำ�กัดความด้วยดินสอเพื่อจะได้ปรับแก้ได้
หลักการ

วัตถุประสงค์

วงคำ�ตอบที่ดีที่สุด 5 คำ�ตอบของหลักการและวัตถุประสงค์ข้างต้น

เอกสารประกอบการสอน : แผนกลยุทธ์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558

ให้เลือกเป้าหมายโดยรวมหน้า 7 - 19 จาก http : //www.asean.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf
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เอกสารประกอบการสอน : หลักการและวัตถุประสงค์กฎบัตรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551

การก่อตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยการลงนาม
ในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) โดยประเทศผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ขณะที่ลาวและสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และประเทศสุดท้าย คือ กัมพูชาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ได้ระบุในปฏิญญาอาเซียน เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน มีดังต่อไปนี้
◆◆ เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาด้านวัฒนธรรมในภูมิภาค
◆◆ ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักแห่งนิติธรรมในการดำ �เนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
◆◆ ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดให้มี
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยในด้านการศึกษา วิชาชีพ เทคนิค และการบริหาร
◆◆ ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการศึกษาปัญหาการค้าระหว่าง
ประเทศ การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมตลอดจนการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน
◆◆ ส่งเสริมด้านการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
◆◆ ธำ�รงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรภูมิภาคซึ่งมีหลักการและจุดประสงค์ที่คล้ายกัน และศึกษา
หาแนวทางเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
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หลักการพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ได้นำ�มาสู่หลักการพื้นฐานดังนี้ ซึ่งอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2519
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC)
◆◆ เคารพในเอกราช อำ�นาจอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์ประจำ�ชาติในทุกประเทศ
◆◆ ทุกประเทศมีสิทธิในปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง การโค่นล้มหรือการบีบบังคับจากภายนอก
◆◆ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
◆◆ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
◆◆ การประกาศเลิกการคุกคามและการใช้กำ�ลัง
◆◆ การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อกัน
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บทที่ 2

การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย

ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้สำ�รวจความหลากหลายในอาเซียน และค้นหา
วิธีการที่ความหลากหลายเหล่านี้ช่วยสร้างชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม และระบบ
การเมืองที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และที่สำ�คัญ ในบทนี้จะช่วยเตรียมผู้เรียน
ให้ตรวจสอบชุมชน ความเป็นอยู่ และความเชื่อที่โดดเด่นเฉพาะตัวและมีคุณค่า
ในชุมชนของตนเอง
ในกรอบเนื้อหานี้ครอบคลุมความคิดรวบยอดที่คงทน ดังต่อไปนี้
◆◆ ประชาชนในอาเซี ย นมี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ ห ลากหลายซึ่ ง อาจได้ รั บ
อิทธิพลจากสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา ชาติพันธุ์
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา อายุ เพศ และ
ความสนใจอย่างมืออาชีพในการประกอบอาชีพและการแสวงหา
ความรู้
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◆◆

◆◆

การเห็นคุณค่าของความหลากหลายก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง
และรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์มากขึน้ และมีบทบาทสำ�คัญ
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล สังคม และระบบนิเวศ
ในภูมิภาค
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก
การจดจำ� และการตีความ ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล
และอัตลักษณ์ร่วมของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

		
ในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศึ ก ษา ผู้ เรี ย นอาจสำ � รวจเกี่ ย วกั บ
การเฉลิมฉลองที่หลากหลายทั่วภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาแนวปฏิบัติ
ที่เหมือนกัน เช่น การนำ�ผู้คนมารวมตัวกันและการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
สำ�หรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งในระดับเล็ก หรือระดับใหญ่ และความสำ�คัญในการรักษา
ระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์ ในหน้าทีพ่ ลเมืองและจริยศึกษา พวกเขาสามารถสำ�รวจว่า
กลุ่มสามารถแยกตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน ภาษาและ
วรรณกรรมสามารถดูว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมปรับระบบการเขียนให้
สอดคล้องกับภาษาพูดได้อย่างไร ในศิลปะ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ว่า ศิลปะ
ช่วยถ่ายทอดและเปลีย่ นแปลงวัตนธรรมได้อย่างไร ด้วยกิจกรรมการเรียนรูเ้ หล่านี้
ผู้เรียนจะได้เห็นคุณค่าของความหลากหลายที่ส่งผลต่อคุณลักษณะร่วมทั้ง
ของตนเอง ชุ ม ชน ชาติ และภู มิ ภ าค กรอบเนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ แ สดง
ในกรอบเนื้อหานี้ มีดังต่อไปนี้

88

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลองและ
และสังคมศึกษา พิธีกรรมนำ�พาผู้คน
มารวมตัวกัน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ด้วยเหตุใดประเพณีจึงมีความมีสำ�คัญ
เมื่อมีการเฉลิมฉลอง (ประชาชน สถานที่
แนวคิด)

ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ (งานแต่งงาน งานศพ
งานอุปสมบทหรือพิธีรับศีล) และเทศกาลวันหยุดในอาเซียน
และหาความคล้ายคลึงที่พิธีกรรมต่าง ๆ นำ�พาผู้คนให้มารวมตัวกัน
และเสริมแรงด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เหมือนกัน

คนปรับตัวให้เข้ากับ
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อชีวิต
สิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรม ประจำ�วันอย่างไร (ประชาชน สถานที่)
และวิถีการดำ�เนินชีวิต

ใช้รูปแผนที่ และแผนที่ว่าง (ที่ไม่มีรายละเอียด) สร้างแผนที่แสดง
สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมของอาเซียน และให้นักเรียน
หาและทำ�เครื่องหมายสิ่งที่เหมือนกัน (เช่น ชายฝั่ง ภูเขา ป่า เกาะ
และแผ่นดินใหญ่) และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับความแตกต่างกัน
ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

วิทยาศาสตร์และ ระบบนิเวศของอาเซียน ระบบนิเวศประกอบด้วยอะไร และ
องค์ประกอบในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์กัน
ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์
อย่างไร (สถานที่ สื่อ)
ความหลากหลาย
อย่างมากมายของสิ่งที่มีชีวิต
และสิ่งที่ไม่มีชีวิตในทุกระดับ

กิจกรรม “หนึ่งตารางเมตร” พานักเรียนไปสถานที่ธรรมชาติ
(เช่น แอ่งนํ้าบนชายหาด หรือวนอุทยาน หรือสวนสาธารณะ)
นักเรียนวัดพื้นที่หนึ่งตารางเมตร และวาด หรือเขียนรายการ
ชนิดของพืช แมลง หรือสัตว์ (หรือสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีแมลงหรือ
สัตว์ชนิดนั้นอยู่ เช่น ใยแมงมุม รังนก) ที่นักเรียนเห็น จากนั้น
ให้พิจารณาพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร โดยทำ�กิจกรรมเหมือนเดิม
อีกครั้ง แต่ให้สังเกตและบันทึกในรายละเอียดมากขึ้น

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำ�เนิดของมารยาทที่ดี และอะไรที่ถือเป็น
การประพฤติที่ผิดมารยาทในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียน ดูสื่อท้องถิ่นสำ�หรับการแลกเปลี่ยนทางสินค้า
(เช่น โทรศัพท์มือถือ แฟชั่น การขนส่ง) ทำ�ให้ค่านิยมและ
ขนบธรรมเนียมเปลี่ยน และให้นักเรียนแสดงด้วยการปะติด
เป็นรูป หรือถ่ายคลิป
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วัตถุประสงค์ของมารยาททางสังคม
ทุกวัฒนธรรมต่างมี
และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคืออะไร
ความแตกต่างของ
ขนบธรรมเนียม รวมถึง (ประชาชน แนวคิด)
มีวิธีการในการปฏิสัมพันธ์
ที่ต่างกัน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

มีกลุ่มภาษาหลากหลาย
ในอาเซียน

อะไรที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลาย
ของภาษาในอาเซียน (ประชาชน สถานที่)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ใช้แผนที่เพื่อค้นหา เชื่อมโยง และเปรียบเทียบว่าภาษา
แพร่กระจายไปได้อย่างไรในภูมิภาคอาเซียน

เรื่องราวในวรรณกรรมมี เรื่องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์
เปรียบเทียบเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องของกลุ่มชน เช่น พวกเขา
อิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของ ของบุคคลได้อย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด) ข้ามพ้นความยากลำ�บากอย่างไร หรือมีชัยชนะได้อย่างไร และ
ประชาชน
เชื่อมโยงสิง่ เหล่านี้กับอัตลักษณ์ของบุคคล
ศิลปะ

วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์ ประชาชนสืบทอดวัฒนธรรมผ่านศิลปะ
และสืบทอดผ่านศิลปะ อย่างไร (สื่อ ประชาชน แนวคิด)

นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า/บันทึกเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ และจากเพลงว่า เป็นวิธีรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและ
เป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และเรื่องราวจากชนรุ่นหนึ่ง
ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง และคงความสำ�คัญมาจวบจนปัจจุบันนี้

งานศิลปะบางอย่าง
สามารถเปลี่ยนแปลง
สถานที่

ดูตัวอย่าง เช่น วัด อนุสาวรีย์ และงานศิลปะอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
สถานที่ และสื่อให้เห็นความหมายทางวัฒนธรรม และความหมายนี้
ส่งผลต่ออัตลักษณ์ในปัจจุบันของประชาชนอย่างไร นักเรียน
ทำ�งานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงสถานที่
ในโรงเรียน

ผลงานศิลปะเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้อย่างไร
(สื่อ ประชาชน)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สุขภาวะทางโภชนาการ การบริโภคอาหารที่หลากหลาย ช่วยให้
ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย สุขภาพดีได้อย่างไร (สื่อ ประชาชน)
ของอาหารที่พบในอาเซียน

ส่วนที่ 1 : นักเรียนจัดทำ�รายการอาหารและถ่ายภาพอาหาร
(ถ้าทำ�ได้) อาหารที่ครอบครัวรับประทานในหนึ่งสัปดาห์
อ่านฉลากเครื่องปรุงและคุณค่าทางอาหาร ให้นักเรียนบอก
แหล่งของอาหารที่ตัวเองรับประทาน นักเรียนประทับใจหรือไม่
ในความหลากหลายหรือไม่หลากหลายของอาหารที่ตนเอง
รับประทาน
ส่วนที่ 2 : อาเซียน/โลกบนจานของฉัน - ให้นักเรียนหาที่มา
ของเครื่องปรุงหรืออาหารที่ครอบครัวตนเองรับประทาน
และค้นหาว่าอาหารเหล่านี้ผลิตที่ไหน และโดยใคร (ถ้าหากมีข้อมูล)
และศึกษาต่อไปว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกอย่างไร
และขนส่งอย่างไร

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีชว่ ยให้ประชาชน มีวิธีอะไรบ้างที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม
ต่างวัฒธรรมสื่อสารกันได้ สามารถติดต่อกันได้ผ่านเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำ�วัน
เพือ่ ทำ�หน้าที่ในชีวิตประจำ�วัน
(สื่อ ประชาชน แนวคิด)

ป่าเทคโนโลยี (Technology Safari) : ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
เพื่อสำ�รวจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น ดนตรี รูปภาพ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุด หรือภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันของประเทศ
สมาชิก นักเรียนสร้างรูปตัดปะแสดงข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ตนเองได้รับ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ การผลิตและการบริโภค
และสังคมศึกษา สินค้าส่งผลต่อ
ความหลากหลาย

การแลกเปลี่ยนสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอาเซียนอย่างไร
(สื่อ ประชาชน แนวคิด)

กลุ่มต่าง ๆ จะเข้มแข็ง
ด้วยเหตุใดความหลากหลายในกลุ่มก่อให้
ขึ้นได้ เมื่อประชาชนเคารพ เกิดจุดแข็งหรือความได้เปรียบของกลุ่ม
ในความต่างของกันและกัน (ประชาชน แนวคิด)
วิทยาศาสตร์และ ความหลากหลายทาง
คณิตศาสตร์
ชีวภาพเป็นพื้นฐานของ
ความสมบูรณ์ทางระบบ
นิเวศของอาเซียน

จะรักษาดุลยภาพให้คงไว้ในระบบนิเวศ
ในอาเซียนอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ทำ�ลาย
ระบบนิเวศ (สถานที่ สื่อ ประชาชน)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยใช้สื่อท้องถิ่น (เช่น โทรศัพท์
มือถือ แฟชั่น และการขนส่ง) ได้เปลี่ยนแปลงค่านิยมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรบ้าง และแสดงด้วยรูปภาพ
หรือสร้างคลิป
ให้นักเรียนทำ�ผังแสดงความแตกต่างในบทบาท ความสนใจและ
จุดแข็งของครอบครัว ชั้นเรียน หรือชุมชนของตน เขียนเรียงความ
หรือใช้รูปแสดงจุดแข็งของแต่ละคน หรือกลุ่มของตน
ให้นักเรียนคิดและอภิปรายเหตุผลหรือข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และให้นำ�เสนอข้อคิดเห็น
ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หนึ่ง และ
อธิบายเหตุผลว่าเรื่องนี้สำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา
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บุคคลและกลุ่ม
ต่างมีความแตกต่าง
และสัมพันธ์กัน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ชุมชน ประเทศ และวัฒนธรรมแตกต่างกันได้ เล่าเรื่องโครงงานประวัติศาสตร์ให้นักเรียนทราบว่าชุมชน
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
ประเทศ ภูมิภาค เกิดความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์อย่างมากมายได้อย่างไร นักเรียนจะได้เข้าใจว่า
หลายวัฒนธรรมใช้ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าเพื่อถ่ายทอดความรู้
จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ให้นักเรียนเล่าเรื่องราวส่วนบุคคล
ของผู้ที่มีชื่อเสียงในชุมชน หรือเป็นบุคคลสำ�คัญของนักเรียน
ผู้ที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ภาษาทุกภาษาได้รวม
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครบางคนรู้ภาษา
รูปแบบของความสุภาพ แต่ไม่เข้าใจมารยาททางสังคม (ประชาชน
ซึ่งเชื่อมสัมพันธภาพของ แนวคิด)
ประชาชนเข้าด้วยกัน

สถานการณ์จำ�ลอง : นักเรียนจับฉลาก “สถานการณ์” (เช่น
การมาถึงบ้านของใครบางคนในฐานะแขก การต้อนรับแขก
การกล่าวคำ�ขอโทษ การตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าอาหาร
การแสดงความชื่นชม หรือรับคำ�ชม) และจำ�ลองปฏิสัมพันธ์
อย่างสุภาพด้วยภาษาแม่ และภาษาเป้าหมาย (หรือการดัดแปลง
เรียนรู้วิธีการพูดใหม่โดยใช้ภาษาแม่ แต่ใช้รูปแบบของความสุภาพ
ในภาษาอื่น)

เรื่องราวและนิยาย
สามารถนำ�มาถ่ายทอด
ด้วยวิธีที่หลากหลาย

วิเคราะห์เรื่องเล่า หรือนิยายปรัมปราที่เป็นที่นิยม และมี
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมหลาย ๆ เรื่อง สืบค้นถึงต้นตอของ
ความแตกต่างและคล้ายคลึงกัน เลือกเรื่องหนึ่งเรื่อง (เป็นงานกลุ่ม)
เพื่อศึกษาถึงที่มา และนำ�เสนอในชั้นเรียน และสร้างเรื่องเล่าขึ้นใหม่
อีกหนึ่งเรื่อง โดยใช้วัฒนธรรมยุคปัจจุบันของตน

ผู้คนประยุกต์เรื่องราวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของตนอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

ศิลปะช่วยสื่อสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศิลปะเก็บรักษาความทรงจำ� และอัตลักษณ์ ให้นักเรียนพิจารณาว่า อนุสาวรีย์ของสงคราม และศาสนสถาน
เป็นที่รวมตัวกันของประชาชนทุกยุคสมัยได้อย่างไร
ร่วมกันของประชาชนอย่างไร
(สื่อ แนวคิด และประชาชน)

ศิลปะช่วยให้ประชาชน ด้วยเหตุใด การจำ�ลองรูปแบบตามธรรมชาติ พิจารณาตัวอย่างงานศิลปะที่จำ�ลองธรรมชาติว่าได้ส่งเสริมหรือ
ชื่นชมในมุมมองต่าง ๆ ในงานศิลปจึงส่งผลต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มชน มีอทิ ธิพลต่ออัตลักษณ์กลุ่มชนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน (สถานที่ แนวคิด)
รูปทิวทัศน์ รูปสัตว์ หรือปรากฏการณ์ และด้วยเหตุใดจึงมี
ความสำ�คัญต่อกลุ่มชน และทำ�ให้มรดกทางอัตลักษณ์ไม่สูญหาย
ไปได้อย่างไร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
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กิจกรรมทางกาย
ที่หลากหลายช่วย
สร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย
อย่างไรบ้าง (ประชาชน สถานที่)
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ให้นักเรียนฝึกการออกกำ�ลังกายต่าง ๆ ที่มีอยู่กันในหลาย ๆ พื้นที่
ในภูมิภาคอาเซียน (ศิลปะการต่อสู้หรือการรำ�มวยจีน การเต้นรำ�
กีฬาต่าง ๆ) หลังจากที่ได้ออกกำ�ลังกายแต่ละประเภท ให้นักเรียน
อภิปรายว่าแต่ละประเภทช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่ง ความทรหด
และความยืดหยุ่นหรือสมาธิในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ให้ทั้งชั้นช่วยกันคิดโครงการออกกำ�ลังกาย ในสองสัปดาห์ที่รวม
การออกกำ�ลังกายต่าง ๆ ด้วยกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากที่สุด

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีสามารถทำ�ให้ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เห็นความแตกต่างทาง ต่ออัตลักษณ์ของประชาชนมีอะไรบ้าง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน (สื่อ ประชาชน)
หรือกลับทำ�ให้มองไม่เห็น
ความหลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

หาตัวอย่างในชุมชนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำ�ให้ศิลปะท้องถิ่น
งานหัตถกรรม และรูปแบบงานศิลป์อื่น ๆ ได้ถูกกลืนไปกับ
วัฒนธรรมโลก และนำ�ไปแสดงในเว็บไซต์อาเซียน ให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีเพื่อมองหาอิทธิพลใหม่ ๆ เพื่อทดลองกับวิถีชีวิต
ของตน เช่น งานศิลป์ โครงงานของโรงเรียน การเตรียมอาหาร
หรือกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุใดจึงมีมุมมองต่อเหตุการณ์
และสังคมศึกษา ทีส่ อนหรือจดจำ�มีบทบาท ในประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน (ประชาชน
อย่างมากต่อการสร้าง
แนวคิด)
อัตลักษณ์ของประชาชน

เยาวชนในอาเซียนมีวิธี
ในการอนุรักษ์ประเพณี
แตกต่างกัน ในขณะที่สร้าง
อัตลักษณ์ใหม่ของตน
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เยาวชนมีบทบาทอย่างไรในการรักษา
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จากมุมมองต่าง ๆ ได้แก่
จากบทสรุปในตำ�รา หรือจากการอธิบายของพยานบุคคล หรือ
บันทึกเหตุการณ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลและอำ�นาจ
ในระดับต่าง ๆ สร้างโดยใช้ แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram)
เพื่อแสดงการอธิบายสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ให้นักเรียน
ส่งรายงานว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน
ได้ถูกเก็บรักษาในสถานที่ต่าง ๆ หรือโดยประชาชนแต่ละพื้นที่
อย่างไร
ให้นักเรียนศึกษาการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน
อาเซียน และศึกษาว่าเยาวชนจะมองย้อนกลับไปยังชนรุ่นหลังเพื่อ
หาแรงบันดาลใจในขณะที่ตนสร้างอัตลักษณ์ของตนอย่างไร อะไร
คือสิ่งที่อนุรักษ์ไว้ และอะไรคือสิ่งใหม่ จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

วิทยาศาสตร์และ ประชาชนสามารถ
อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดัชนีชีวภาพ
คณิตศาสตร์
ประเมินความหลากหลาย (ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งชี้) ลดลง หรือ
ทางชีวภาพ และผลกระทบ หายไป (สถานที่ สื่อ)
ของการสูญเสีย
ความหลากหลาย

ให้นักเรียนค้นหาดัชนีชีวภาพในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชน
นอกจากนี้ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ
ต่อระบบนิเวศด้วย การสาบสูญไปของสิ่งมีชีวิตหนึ่งในพื้นที่หนึ่ง
อาจเป็นการเตือนว่า การไม่ปรากฏของสิ่งมีชีวิตนี้อาจขยายตัว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในอาเซียนด้วยเช่นกัน

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

ศึกษาความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม (ทางชาติพันธุ์ ศาสนา
ประเทศชาติ ชั้นอายุ) และเขียนรายงานสองเรื่องจากทั้งสองฝ่าย
ทำ�รายการของประเด็นที่เหมือนกันและข้อพิพาท แล้วเขียน
มุมมองอื่นที่ควรนำ�มาพิจารณา และเสนอแนวทางใหม่เพื่อแก้ไข
ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจมากขึ้นในทรรศนะของฝ่ายตรงข้ามจะช่วย
แก้ปัญหาเร็วขึ้นอย่างไร
เพิ่มเติม ค้นหาปัญหาในโรงเรียนหรือในละแวกใกล้เคียง ตีกรอบ
ปัญหา และติดต่อผู้คนที่อาจมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อขอความเห็น
หรือสิ่งที่เขาวิตกกังวล เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมกับ
อธิบายว่า การพิจารณามุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในปัญหาและช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตน
เสนออย่างไรบ้าง

ประชาชนที่มีทัศนะและ
วัฒนธรรมต่างกันทำ�งาน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

การเข้าใจในอัตลักษณ์ (ของตนและของ
ผู้อื่น) ช่วยให้ประชาชนแก้ไขความขัดแย้ง
และปัญหาได้อย่างไร (ประชาชน
แนวคิด)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ความหลากหลายของ
ภาษาในแต่ละท้องถิ่น
บางครั้งทำ�ให้การรับรู้ใน
ความแตกต่างชัดเจนขึ้น

ความแตกต่างกันภายในภาษาหนึ่งทำ�ให้ผู้พูด
ภาษาบางคนรวมกลุ่มกัน ในขณะเดียวกัน
ก็อาจกันบางคนออกจากกลุ่มได้อย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)

ระบบการเขียน
ด้วยเหตุใดวัฒนธรรมจึงมีบทบาทต่อ
ทีห่ ลากหลายในภูมภิ าคอาเซียน ระบบการเขียน (ประชาชน แนวคิด)
มีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

เปรียบเทียบตัวอย่างภาษาหนึ่งในภูมิภาค (สำ�เนียง สำ�นวนภาษา
โครงสร้างไวยากรณ์ หรือโครงสร้างประโยค) อภิปรายว่าอะไร
อาจทำ�ให้เกิดความแตกต่างมากยิ่งขึ้น การย้ายถิ่น การแยกตัว
ในด้านภูมิศาสตร์อื่น ๆ (Geographical Isolation) การติดต่อกับ
กลุ่มอื่น และสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์และ
ความแตกต่างหลากหลายภายในหนึ่งภาษาได้อย่างไร
ให้นักเรียนศึกษาระบบการเขียนที่เป็นต้นกำ�เนิดของภาษาหนึ่ง
และระบบการเขียนที่รับมาจากภาษาอื่น (เช่น ภาษาเวียดนาม
และบาฮาซาอินโดนีเซีย) เรียนรู้ว่า มนุษย์ปรับระบบการเขียน
ให้เหมาะสมกับภาษาท้องถิ่นอย่างไร รวมถึงการตัดสินใจอื่น ๆ
ที่จำ�เป็นต้องทำ� ศึกษาตัวอย่างระบบการเขียนที่ใช้ในสมัยก่อน
(คำ�สอนศาสนา ตัวบทกฎหมายของรัฐบาล เป็นต้น)

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สำ�รวจแนวคิดใหม่ และ
ความหลากหลายของ
ผู้ชมงานศิลปะที่ได้นำ�
การเปลี่ยนแปลงมาสู่
ศิลปะของอาเซียน

เทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อ
ผู้ผลิตงานศิลป์และผู้เสพงานศิลป์อย่างไร
และศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
(สื่อ แนวคิด ประชาชน)

ศึกษาว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้ทำ�ให้บริษัทภาพยนตร์
หันมาให้ความสำ�คัญกับกลุ่มคนดูที่ในอดีตได้มองข้าม และทำ�ให้
เกิดความร่วมมือในวงการภาพยนตร์นานาชาติ

ศิลปะของอาเซียนได้
เปลี่ยนแปลงจารีตศิลป์
ในภูมิภาคอื่น

ศิลปะช่วยให้ประชาชนจากทั่วโลกเข้าใจ
วัฒนธรรมและประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
อย่างไร (สื่อ แนวคิด ประชาชน)

ให้นักเรียนได้พิจารณานิทรรศการศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีอยู่ และวิจารณ์จารีตประเพณี ประชาชน เทคนิค และแนวคิด
ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลป์ การถ่ายทอดทำ�ได้ถูกต้อง
หรือไม่ วิธีจัดแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการเรียนรู้
และการสรุปความเห็นของผู้ชมอย่างไร
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การมีทางเลือกหลายด้าน
ในการรักษา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแผนโบราณที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคม

ด้วยเหตุใดการดำ�รงไว้และพยายามรักษา
วิธีการหลาย ๆ ด้านจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ในการรักษาทางการแพทย์ (แนวคิด สื่อ
ประชาชน)

เทคโนโลยี
การศึกษา

การใช้เทคโนโลยีทำ�ให้
ประชาชนสามารถสร้าง
และฟื้นฟูวัฒนธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี

เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ศึกษาและทดลองวิธีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้การสื่อสาร
ในการศึกษาวิจัย เข้าใจ และรักษาความพิเศษ ของประชาชนเชื่อมต่อกันได้เหมือนกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม กันได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย
อย่างไร (แนวคิด สื่อ ประชาชน)
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ให้นักเรียนศึกษา และรายงานการจัดการด้านการรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
เศรษฐกิจของชุมชนและสถานภาพของเมืองและชนบทส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาลทางการแพทย์
อย่างไร ใครได้ประโยชน์และใครไม่ได้รับประโยชน์ และการรักษา
แบบแผนโบราณกำ�ลังถูกแทนที่ด้วยวิทยาการแพทย์แผนใหม่
หรือวิธีการใหม่ที่รับเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ และวิธีการใหม่
มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า ดีกว่าแบบเดิมหรือไม่ จะปรับใช้
นวัตกรรมอย่างไรให้เข้ากับความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม
และจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : หนึ่งตารางเมตร
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาพรวม : การเรียนนอกชัน้ เรียน พานักเรียนไปยังสถานทีธ่ รรมชาติ (เช่น แอ่งนํา้ บนชายหาด ชายป่า สวนสาธารณะ ฯลฯ) เพือ่ สังเกตสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ให้นักเรียนสังเกตสภาพแวดล้อม 3 รอบ โดยนักเรียนจะพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลงในการสังเกตแต่ละครั้ง ครั้งแรกให้สังเกตสภาพแวดล้อม
โดยรวม จากนั้นในการสังเกตครั้งที่ 2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวัดพื้นที่ขนาดหนึ่งตารางเมตร และจดรายการพันธุ์พืช หรือแมลง หรือสัตว์ต่าง ๆ (หรือสิ่งที่บ่งชี้ว่า
มีตัวตนของสิ่งมีชีวิต) ที่นักเรียนเห็น ในการสังเกตครั้งสุดท้ายให้นักเรียนพิจารณาพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร โดยให้สังเกตในรายละเอียดมากขึ้น
ความเข้าใจที่คงทน : ระบบนิเวศของอาเซียนประกอบด้วยความหลากหลายอย่างมากมายของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตในทุกระดับ ขนาด มาตรวัด
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถให้คำ�จำ�กัดความระบบนิเวศ
◆◆ นักเรียนสามารถจำ�แนกองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
◆◆ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ถึงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ
◆◆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ว่าระบบนิเวศทั้งหมดเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง (สถานที่ สื่อ)
องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ในระบบนิเวศคืออะไร (สถานที่ สื่อ)
องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร (สถานที่ สื่อ)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ไม้เมตร
◆◆ เชือกและหมุด
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

แว่นขยาย
เทอร์โมมิเตอร์
สมุด หรือ กระดาษสำ�หรับจดบันทึกการสังเกต
เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกการสังเกต เช่น ดินสอ ชอล์กสี เมจิกมาร์คเกอร์ สี หรือ กล้องถ่ายรูป

เวลาที่ใช้ : บทเรียนนี้จำ�เป็นต้องพานักเรียนออกไปยังสถานที่ธรรมชาติในท้องถิ่น หากมีสถานที่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน อาจใช้เวลา 3 คาบ หากไม่มี
สถานที่ในบริเวณใกล้เคียง อาจต้องใช้เวลาครึ่งวันสำ�หรับการสังเกตทั้งสามรอบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆

◆◆

ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนทางชีวภาพของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
องค์ประกอบที่มีชีวิต หมายถึง ของสิ่งมีชีวิต หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต หรือเป็นผลพวงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่อยู่
ในระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตนั้น
องค์ประกอบทีไ่ ม่มชี วี ติ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากกว่าทางชีวภาพ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากสิง่ มีชวี ติ

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ ให้ค�
ำ นิยามระบบนิเวศ ระบบนิเวศ หมายถึง พืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นชุมชนของพืชและสัตว์ตา่ ง ๆ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพของพืชและสัตว์นนั้ ๆ
ปัจจัยป้อน : ครูให้คำ�นิยามคำ�ศัพท์ : ระบบนิเวศ องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต และการสังเกต หมายถึง สังเกตอะไรและสังเกตอย่างไรบ้าง
◆◆ องค์ประกอบที่มีชีวิต หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ต่าง ๆ และสิ่งที่เป็นผลผลิตหรือเกิดจากพืชและสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบนิเวศ
◆◆ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดในระบบนิเวศ (เช่น ก้อนหิน อากาศ อุณหภูมิ ฯลฯ)
◆◆ การสังเกต คือ การใช้ประสาทสัมผัส เพื่อสังเกตอย่างระมัดระวัง
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รูปแบบ : ครูควรจะสาธิตว่า ควรสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสแต่ละอย่าง อย่างไรบ้าง เช่น “ครูได้ยินเสียงลมพัดระหว่างต้นไม้ และเสียงกบร้อง ครูรู้สึกถึง
ความอบอุ่นของแสงแดด ครูได้กลิ่นดอกไม้ และได้สูดอากาศที่สดชื่น ครูเห็นต้นไม้และมูลดิน”
ขั้นตอนการสอน :
1. สังเกตสภาพแวดล้อม เริ่มต้นโดยให้นักเรียนจดบันทึกวันที่ เวลา สถานที่ และอุณหภูมิ ให้นักเรียนสังเกตสภาพแวดล้อม โดยการมองดู
การฟัง การรูส้ กึ และการดมกลิน่ สิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัว การบันทึกการสังเกตอาจบันทึกด้วยรูปภาพ แผนภาพ รูปถ่าย หรือการจด (สำ�หรับนักเรียน
ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น อาจให้ทำ�ตารางเป็นสองช่องเพื่อทำ�รายการองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตตามความเหมาะสม)
2. ให้ อ ภิ ป รายร่ ว มกั น ทั้ ง ชั้ น เรี ย น เพื่ อ ทบทวนการสั ง เกตของนั ก เรี ย น เน้ น ที่ ก ารอภิ ป รายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต
ในสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกว่า นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนรายงานกับสิ่งใดบ้าง เช่น “…เห็นนก นกอยู่บนต้นไม้
ต้นไม้ต้องการแสงอาทิตย์เพื่อการอยู่รอด…”
3. สังเกตพื้นที่หนึ่งตารางเมตร บอกนักเรียนว่า นักวิทยาศาสตร์เฝ้ามองสังเกตการณ์อย่างระมัดระวัง และมองจากพื้นที่กว้างแล้วค่อย ๆ สังเกต
ในรายละเอียดมากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลง ครูควรสาธิตวิธีการวัด และทำ�เครื่องหมายพื้นที่หนึ่งตารางเมตรโดยใช้ไม้เมตร เชือก และหมุด
4. ให้นักเรียนทำ�งานกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ให้นักเรียนวัดพื้นที่หนึ่งตารางเมตร และสังเกต บันทึกองค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่าง ๆ ภายใน
พื้นที่หนึ่งตารางเมตร (รวมถึง ชนิดของพืชและแมลงต่าง ๆ ประเภทของดิน และอุณหภูมิ)
5. อภิปรายทั้งชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็น ครูควรพยายามชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ :
◆◆ สั ง เกตพื้ น ที่ สิ บ ตารางเซนติ เ มตร ทำ � การสั ง เกตซํ้ า ดั ง ที่ อ ธิ บ ายข้ า งต้ น โดยการวั ด พื้ น ที่ สิ บ ตารางเซนติ เ มตร และทำ � เครื่ อ งหมายโดยใช้ เชื อ ก
และหมุด ครั้งนี้ให้นักเรียนใช้แว่นขยายส่องเพื่อสำ�รวจอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
◆◆ อภิปรายทั้งชั้นเรียนเช่นเดียวกับกิจกรรมข้างต้น และถามคำ�ถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง เช่น นักเรียนพบว่า
การสังเกตในพื้นที่ที่เล็กกว่ายากกว่าหรือไม่ นักเรียนรู้สึกประหลาดใจบ้างหรือไม่ในสิ่งที่ค้นพบ เครื่องมืออะไรที่ช่วยให้สังเกตได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
บทสรุป : ให้นักเรียนเลือกองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 3 - 5 ชนิดที่นักเรียนสังเกตเห็นในระบบนิเวศที่ต้องศึกษาอยู่ ให้นักเรียนวาดแผนภาพ
และเขียนอธิบายว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในระบบนิเวศ
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนจำ�กัดขอบเขตโดยวัดพื้นที่หนึ่งตารางเมตร ใช้เชือกและหมุดตรึง และบอกจำ�นวนองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
ครูอาจสังเกตดูความถูกต้อง ความร่วมมือกันทำ�งาน และ “การคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์” ตอนท้าย ให้นกั เรียนเขียนแผนภาพซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้ : ชนิดพืช ชนิดแมลง/สัตว์ ประเภทดิน และอุณหภูมิ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต บั น ทึ ก และแผนภาพ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การที่ สิ่ ง แวดล้ อ มถู ก กำ � หนด
โดยปฏิกิริยาหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย
และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้นักเรียนเปรียบเทียบกิจกรรม “หนึ่งตารางเมตร” โดยใช้แผนภาพที่ประกอบด้วยรายละเอียดที่มากขึ้นของพื้นที่ที่สังเกต อภิปรายในชั้นเรียน
และทำ�รายงานบันทึกการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ (Science Journal Entry) ให้สมบูรณ์ โดยการเพิ่มองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวิต 3 - 5 ชนิด ที่สังเกตเห็นในระบบนิเวศที่ตนสำ�รวจ จากนั้นวาดภาพและเขียนการอธิบายว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ในระบบนิเวศ ในระดับทีใ่ หญ่กว่า (หนึง่ ตารางเมตร) และในระดับทีเ่ ล็กกว่า (10 ตารางเซนติเมตร) (การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 1 - การอธิบาย
และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ การประเมินผลเพิ่มเติม : ให้นักเรียนทำ�งานกลุ่ม สร้างคู่มือแนะนำ�สถานที่ แจงรายละเอียดของพันธุ์พืช สัตว์ แมลงในพื้นที่ระบบนิเวศที่ได้สำ�รวจ
พร้อมกับอธิบายสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม (การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

จะสำ�รวจและวัดความหลากหลายในระบบนิเวศได้อย่างไร
องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีขนาดต่าง ๆ กัน (ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) พึ่งพาองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ
อย่างไรบ้าง

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาสิ่งแวดล้อมและบทเรียนต่าง ๆ ที่ศึกษาความหลากหลายทางพื้นที่ภูมิศาสตร์
และระบบนิเวศ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง

106

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ประเพณีการเฉลิมฉลองและงานฉลอง
ระดับชั้น/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : ครอบครัวสืบทอดความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณีผ่านการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับวัฒนธรรมและความเป็นมาในอดีตของตนมากยิ่งขึ้น ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ประเพณีของครอบครัว และ
เข้าใจว่าเหตุใดประเพณีเหล่านี้มีความสำ �คัญ นักเรียนจะได้ศึกษาว่า ประชาชนในวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีการเฉลิมฉลองที่ต่างกัน แต่ก็มีความเป็นสากล
ทางวัฒนธรรม (สิ่งที่เหมือนกัน เช่น ดนตรี อาหาร เครื่องแต่งกายพิเศษ เป็นต้น) จุดมุ่งหมายของบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เหมือนกัน
ของครอบครัวต่างวัฒนธรรม กิจกรรมนี้ออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจความสำ�คัญของประเพณีและวัฒนธรรม
ความเข้าใจที่คงทน : การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมนำ�พาผู้คนมารวมตัวกัน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในครอบครัวเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ
◆◆ นักเรียนทำ�ตารางหรือแผนภาพความคิดประเพณีและพิธีกรรม เพื่อแสดงความเป็นสากลทางวัฒนธรรม (รูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จัก
ในทุกสังคม) ของประเพณีและพิธีกรรม
◆◆ นักเรียนทำ�ตารางหรือแผนภาพความคิดประเพณีและพิธีกรรมในวัฒนธรรมอื่น
◆◆ นักเรียนค้นหาความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ด้วยเหตุใดประเพณีจึงมีความมีสำ�คัญเมื่อมีการเฉลิมฉลอง (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
อาหาร เครื่องแต่งกายพิเศษ เพลง งานฝีมือมีบทบาทในประเพณีครอบครัวหรือชุมชนอย่างไรบ้าง (สื่อ แนวคิด)
ความเป็นสากลทางวัฒนธรรมสำ�หรับเทศกาลวันหยุด และงานเฉลิมฉลองมีอะไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
เทศกาลวันหยุดทั่วโลก มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
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สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ตารางหรือแผนภาพความคิดความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
◆◆ ใบงานการจัดงานวันเกิด
◆◆ ตารางเปรียบเทียบวันหยุด
◆◆ ใบงานเอกสารเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์การสังสรรค์ในครอบครัว
◆◆ สมุดรูปภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อ งานวันเกิดทั่วโลก และงานฉลองปีใหม่
◆◆ กระดิ่ง/อุปกรณ์ที่เขย่าแล้วเกิดเสียง หมวก เพลง ซองอั่งเปา โคมไฟ เครื่องแต่งกายพิเศษตามประเพณี
เวลาที่ใช้ : 4 คาบ และมีการบ้าน 2 ชิ้นงานสำ�หรับการสัมภาษณ์ครอบครัว
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ประเพณี หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือความเชื่อที่สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
การเฉลิมฉลอง หมายถึง การกระทำ�ที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของเหตุการณ์ผ่านกิจกรรมสังคม หรือกิจกรรมรื่นเริง
พิธีกรรม หมายถึง พิธีการซึ่งเป็นการประกอบพิธีหลายอย่าง
งานฝีมือ หมายถึง สิ่งของ วัตถุที่คนเป็นผู้สร้าง มักเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือความสนใจทางสังคม
ความเป็นสากลทางวัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันในทุกสังคม

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
คาบที่ 1
ให้นักเรียนพูดคุยและนึกถึงสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน เมื่อพูดถึงความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และจารีตประเพณี ตั้งคำ�ถามให้ทั้งชั้นเรียน
ร่วมกันอภิปราย โดยถามว่า
◆◆ ครอบครัวของนักเรียนทำ�อะไรทุก ๆ ปี เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดทางศาสนา วันเกิด หรือเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ (ยกตัวอย่างวันหยุดราชการ)
◆◆ มีอาหารพิเศษอะไรหรือไม่ ที่ครอบครัวของนักเรียนรับประทานเพื่อเฉลิมฉลอง หรือเพลงพิเศษอะไรที่นักเรียนร้อง เสื้อผ้าที่สวมใส่ สิ่งของพิเศษ
อะไรที่นักเรียนใช้ อธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครอบครัว
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◆◆

ประเพณีหลายอย่างเกิดจากการเฉลิมฉลองทีเ่ กิดขึน้ ทุก ๆ ปี ทำ�รายการการฉลองของครอบครัว ขอให้ครูชว่ ยแนะว่า ให้ท�ำ รายการของการเฉลิมฉลอง
ทุกประเภทด้วย ไม่เฉพาะการฉลองในวันหยุดทางศาสนาเท่านั้น

ปัจจัยป้อน : ครูจะยกตัวอย่างที่ระบุเพื่อแสดงความเป็นสากลในการเฉลิมฉลอง
รูปแบบ : ให้ครูอธิบายประเพณีครอบครัว และสาธิตการนำ�องค์ประกอบต่าง ๆ ของประเพณีนั้นมาใส่เป็นหมวดหมู่ในความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 2
แนะนำ�สิ่งที่เป็นสากลบางอย่างที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองของผู้คนทั่วโลก แสดงตารางความเป็นสากลทางวัฒนธรรม ได้แก่
✤✤ ดนตรี
✤✤ อาหารพิเศษ
✤✤ ศิลปหัตถกรรม
✤✤ เครื่องแต่งกาย
✤✤ แสงไฟ
◆◆ ถ้าเป็นไปได้ ถามนักเรียนว่า มีการฉลองวันเกิดตนเองอย่างไร ให้นักเรียนเขียนรายละเอียดในใบงานการฉลองวันเกิด (หากนักเรียนไม่ฉลองวันเกิด
ให้ทำ�กิจกรรมต่อไป คือ อ่านหนังสือเกี่ยวกับการฉลอง และเขียนแผนภาพความคิดความเป็นสากลทางวัฒนธรรม)
◆◆ อ่านหนังสือเกี่ยวกับการฉลองวันเกิดทั่วโลก อภิปรายถึงสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกทำ�เหมือนกันเพื่อฉลองวันเกิด (ดนตรี เครื่องแต่งกายพิเศษ อาหาร และ
ศิลปหัตถกรรม)
◆◆ บันทึกสิง
่ ทีน่ กั เรียนพูดบนแผนภาพความคิดความเป็นสากลทางวัฒนธรรม (หลังกิจกรรม นำ�แผนภาพความคิดนัน้ มาแสดงเพือ่ ให้นกั เรียนได้ใช้อา้ งอิง)
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คาบที่ 3
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

คาบที่ 4
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

วันหยุด เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของการฉลองวันหยุดโดยเลือกวันหยุดมาสองวัน ใช้แผนภาพความคิดความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
แผ่นใหม่ ตัวอย่างเช่น วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม) และวันตรุษ หรือวันขึ้นปีใหม่ประจำ�ชาติ (เช่น วันตรุษจีน วันสงกรานต์ หรือวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่
เวียดนาม)
อ่านหนังสือเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากวันที่ 1 มกราคมเป็นวันที่ฉลองปีใหม่กันในประเทศต่าง ๆ ถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าทำ�ไมคนเรา
จึงฉลองวันขึ้นปีใหม่กัน และสิ่งที่ผู้คนคาดหวังในปีใหม่มีอะไรบ้าง
เปิดเพลงวันปีใหม่ เช่น เพลงสามัคคีชมุ นุม Auld Lang Syne (ถ้ามีอนิ เทอร์เน็ต ให้นกั เรียนดูหรือฟังเพลงนีพ้ ร้อมทัง้ ดูเนือ้ เพลง ใน www.youtube.
com/watch?v - wPnhaGWBnys)
ถามนักเรียนว่า สาระสำ�คัญในบทเพลงนี้คืออะไร ทำ�ไมจึงคิดเช่นนั้น
แสดงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์การฉลองปีใหม่ เช่น หมวก หรือ อุปกรณ์ที่เขย่าแล้วเกิดเสียง (Noise - maker) (งานฝีมือ)
ให้นักเรียนจับคู่ ช่วยกันเติมข้อมูลในใบงานการจัดงานฉลอง อนุญาตให้นักเรียนเปิดหาข้อมูลในหนังสือที่ได้อ่านเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่
อ่านหนังสือเกี่ยวกับวันตรุษหรือวันขึ้นปีใหม่ประจำ�ชาติที่เฉลิมฉลองในประเทศสมาชิกอาเซียน
เปิดเพลงขึ้นปีใหม่ ตามประเพณี (ถ้ามี) ถามนักเรียนว่า เพลงมีความหมายอะไร ด้วยเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น
ผู้คนอวยพรซึ่งกันและกันอย่างไรในวันตรุษหรือวันขึ้นปีใหม่ประจำ�ชาติ และเพราะอะไรจึงอวยพรกัน
ให้นักเรียนดูโคมไฟประดับ ซองอั่งเปา เครื่องแต่งกาย ตามประเพณี และศิลปวัตถุที่สำ�คัญในการเฉลิมฉลองวันตรุษ
ให้ทั้งชั้นเรียนเติมตารางในส่วนของวันตรุษด้วยกันอนุญาตให้นักเรียนค้นคว้าในหนังสือเกี่ยวกับวันตรุษ
เปรียบเทียบวันขึ้นปีใหม่สากลที่ฉลองในวันที่ 1 มกราคม กับการฉลองวันตรุษอื่น ๆ จดบันทึกว่ามีองค์ประกอบใด หรือมีสิ่งใดในวันฉลองปีใหม่
ทั้งสองที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : โครงงานประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน : เชิญสมาชิกในครอบครัวมาในชั้นเรียนเพื่อร่วมอภิปรายประเพณีและพิธีกรรมครอบครัว
นักเรียนจะได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองหลังจากที่ได้ฟังผู้ปกครองเล่า
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ขั้นตอนการสอนนี้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนผ่านวิธีการเรียนรู้ในชีวิตจริงที่มีความหมาย นักเรียนจะกลายเป็น
ผูท้ สี่ บื ค้นข้อมูลอย่างกระตือรือร้น หลังจากการสัมภาษณ์ นักเรียนทัง้ ชัน้ แลกเปลีย่ นสิง่ ทีต่ นบันทึก และจัดลำ�ดับใหม่ แล้วจึงช่วยกันทำ�บันทึกขึน้ มาใหม่ ให้นกั เรียน
ตัดสินเลือกชื่อเรื่องตามสาระสำ�คัญหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์
ทักษะที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ : จะถามคำ�ถามที่เกี่ยวเนื่องอย่างไร จะจดบันทึกอย่างไร จะสบสายตาอย่างไร จะทักทายผู้มาเยือนอย่างไร จะพูดต่อหน้ากลุ่ม
และต่อหน้าผู้ใหญ่อย่างไร จะค้นหาข้อมูลอย่างไร จะฟังคำ�ถามที่ถามซํ้า ๆ อย่างไร จะเรียงลำ�ดับความคิดหลังการสัมภาษณ์อย่างไร จะหาใจความสำ�คัญอย่างไร
และนำ�มาเขียนสรุปสาระสำ�คัญอย่างไร
บทสรุป :
โครงงานผ้าปะต่อ (Quilt) นักเรียนทัง้ ชัน้ ทำ�ผ้าห่มผืนใหญ่รว่ มกัน (Classroom Quilt) แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นสีเ่ หลีย่ มในผ้าห่มให้นกั เรียนแต่ละคนแสดงผลงานตนเองในฐานะ
สมาชิกของครอบครัวชัน้ เรียน เพือ่ สะท้อนว่าครอบครัวชัน้ เรียนได้รบั การสืบทอดหรือได้รบั อิทธิพลจากจารีตประเพณีทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง :
นักเรียนสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมครอบครัว ใช้เอกสารประกอบการสอน ใบงานการสัมภาษณ์ การเฉลิมฉลองของครอบครัว
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน อภิปรายเกีย่ วกับความเชือ่ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และประเพณีของครอบครัวตน ให้นกั เรียนช่วยกันเติมข้อมูล
ในตารางความเป็นสากลทางวัฒนธรรม โดยยกตัวอย่างสองหรือสามตัวอย่างเกี่ยวกับการฉลองและประเพณีของครอบครัว พร้อมทั้งการอธิบาย
เกีย่ วกับดนตรี อาหาร เครือ่ งแต่งกายศิลปวัตถุ และแสงไฟ (ถ้ามี) ทีใ่ ช้ในการฉลองแต่ละงาน (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
◆◆ ให้นักเรียนเติมข้อมูลในเอกสารประกอบการสอน ใบงานการจัดงานฉลองวันเกิด เน้นที่การอธิบายเพื่ออธิบายว่า วันเกิดนั้นจัดฉลองขึ้นอย่างไร
ในครอบครัว ดนตรีทใี่ ช้ในงาน เครือ่ งแต่งกายพิเศษทีใ่ ส่ในงาน อาหารในงาน และงานฝีมอื ทีใ่ ช้ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
◆◆ ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการฉลองวันเกิดทั่วโลก โดยให้นักเรียนนึกถึงสิ่งที่เหมือนกัน (ความเป็นสากล) ให้นักเรียนนำ�สิ่งที่ได้จากการอภิปราย
มาใส่ในใบงานความเป็นสากลทางวัฒนธรรม (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 - การตีความ)
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◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ให้นักเรียนจับคู่เติมข้อมูลการฉลองวันปีใหม่ในตาราง “การเปรียบเทียบการฉลองวันหยุด” (ทั้งวันปีใหม่สากล และวันตรุษ) ยกตัวอย่างที่ชัดเจน
จากการอ่านหนังสือ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพลง หรืองานฝีมือ และจากการอภิปราย จากนั้นทั้งชั้นอภิปรายถึงความคล้ายคลึงกันและความต่าง
ของการเฉลิมฉลองทั่วอาเซียน (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้ทั้งชั้นทำ�ผ้าห่มด้วยกัน โดยนักเรียนแต่ละคนแสดงผลงานในชิ้นส่วนของตน เพื่อแสดงว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผลงานแสดงมรดก
ทางวัฒนธรรม ค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของชั้นเรียน ตลอดจนแสดงออกถึงชาติพันธุ์ของตน (การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 2 - ตีความ
และด้านที่ 4 - มุมมอง)
การประเมินผลเพิ่มเติม : เติมข้อมูลสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนในใบงาน “การสัมภาษณ์ครอบครัว” และทำ�สมุดชั้นเรียน
แสดงประวั ติ ส่ ว นตั ว ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน (มี ข้ อ มู ล ประวั ติ ส่ ว นตั ว ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนหนึ่ ง หน้ า โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ )
(การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 2 - ตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ครอบครัวและชุมชนปฏิบัติตามขนบธรรมประเพณีอย่างไรบ้าง ในการเฉลิมฉลองของพวกเขา
มีการนำ�องค์ประกอบที่แตกต่างกัน (แสงไฟ อาหาร เครื่องแต่งกาย ดนตรี) มาใช้อย่างไรในการเฉลิมฉลอง
พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ มีความเป็นสากลเหมือนกันอย่างไรบ้าง
มีการฉลองวันหยุดที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ทั่วอาเซียนอย่างไรบ้าง
พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองนำ�พาผู้คนมารวมกันอย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : การเชื่อมโยงกันในหลักสูตรได้สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการอ่าน การเขียน และประสบการณ์เรียนรู้
ทางสังคมได้รวมอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่อธิบายข้างต้น
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เอกสารประกอบการสอน : แผนภาพความคิดความเป็นสากลทางวัฒนธรรม
ดนตรี

เครื่องแต่งกาย

อาหาร

การเฉลิมฉลอง

ศิลปหัตถกรรม

แสงไฟ
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานการจัดงานฉลองวันเกิด
ชื่อ.......................................................................................................................................................................................................................................................
วันที่....................................................................................................................................................................................................................................................
ครอบครัวทั่วโลกร่วมงานฉลองวันเกิด การฉลองอาจแตกต่างกัน แต่เราจะพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมในด้านวิธีการที่เราใช้เพื่อเฉลิมฉลอง
การเฉลิมฉลองวันเกิดได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง และเป็นที่นิยมสำ �หรับเด็ก ๆ ลองนึกดูว่า ทั่วอาเซียน
เขาฉลองวันเกิดกันอย่างไร
ในประเทศของฉัน เรามีการฉลองวันเกิด :
ดนตรี
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
เครื่องแต่งกาย
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
อาหาร
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
ของขวัญ
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานตารางเปรียบเทียบวันหยุด
ชื่อ.......................................................................................................................
วันที่....................................................................................................................
ครอบครัวทั่วโลกร่วมงานเฉลิมฉลองกัน เปรียบเทียบวันหยุดสองวัน (เช่น วันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลกับวันตรุษสงกรานต์) ใส่ข้อมูลในตารางและ
อภิปรายร่วมกันว่า การฉลองวันหยุดสองวันนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง
การฉลอง

ดนตรี

อาหาร

เครื่องแต่งกาย

แสงไฟ

ศิลปหัตถกรรรม
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานสัมภาษณ์การเฉลิมฉลองของครอบครัว
ชื่อ.......................................................................................................................................................................................................................................................
วันที่....................................................................................................................................................................................................................................................
ครอบครัวทัว่ โลกร่วมการเฉลิมฉลอง การฉลองอาจแตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีเ่ ราใช้ในการฉลอง (เช่น ดนตรีและอาหารพิเศษ) อาจคล้ายคลึงกันในทุกวัฒนธรรม สัมภาษณ์
สมาชิกครอบครัว (พ่อแม่ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย ป้า ลุง) เกี่ยวกับงานฉลองที่สำ�คัญที่ครอบครัวจัดขึ้น และจดบันทึกว่า วิธีการฉลองของครอบครัวนักเรียนทำ�อย่างไร
ครอบครัวฉันฉลอง :...........................................................................................
พวกเราฉลองวันเกิดกันอย่างไร
ดนตรี
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
เครื่องแต่งกาย
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
อาหาร
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
ของขวัญ
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ครอบคลุมผืนดินและผืนนํ้า - ภูมิศาสตร์อาเซียน
ระดับชั้น/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/สังคมศึกษา
ภาพรวม : ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศตนกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยการพิจารณา
ความหลากหลายทางภูมศิ าสตร์ในประเทศของตน นักเรียนจะสามารถเชือ่ มโยงสิง่ เหล่านีก้ บั ประเทศอืน่ ๆ และเข้าใจแนวคิดเรือ่ ง “ความคล้าย” และ “ความต่าง”
ในการเห็นคุณค่าของความหลากหลาย นักเรียนจะได้ฝึกอ่านแผนที่ ระบุสภาพภูมิศาสตร์บนแผนที่ และนำ�ไปแสดงบนแผนที่ว่าง เริ่มโดยให้นักเรียนเรียนรู้
โดยการสังเกตสภาพภูมศิ าสตร์ประเทศตนบนแผนที่ และบ่งชีว้ ถิ กี ารดำ�เนินชีวติ ทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ในรูปภาพ จากนัน้ ให้ศกึ ษาสภาพภูมศิ าสตร์ของ
ประเทศอื่น เช่น ภูเขา ชายฝั่ง บริเวณป่า เกาะ เป็นต้น ตอนท้าย ให้นักเรียนเติมแผนที่ว่าง และตารางแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึงของประเทศต่าง ๆ
ความเข้าใจที่คงทน : มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการดำ�เนินชีวิต
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วอาเซียนบนแผนที่
◆◆ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทั่วอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายว่า ทั่วอาเซียนมีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อประเทศอย่างไร (สถานที่ แนวคิด)
สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเชื่อมติดกันหรือแยกออกจากกันอย่างไร (สถานที่ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่แสดงภูมิประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ แผนที่ว่างของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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◆◆
◆◆
◆◆

แผนที่ว่างขนาดเล็กของประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนที่แสดงพื้นที่กสิกรรมและแผนที่อื่น ๆ ทั่วอาเซียน
ตารางสำ�หรับเติมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ “ประเทศของฉัน” และ “ประเทศสมาชิกอาเซียน”

เวลาที่ใช้ : 1 คาบ (สำ�หรับชั่วโมงเรียนหนึ่งชั่วโมง)
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆

ความหลากหลาย หมายถึง แสดงความแตกต่างกันของหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย
ภูมิประเทศ หมายถึง การแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ พื้นที่ต่าง ๆ บนแผนที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์กันอย่างไร
◆◆ พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศนักเรียนมีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์อย่างไร
◆◆ ดูแผนที่ประเทศของตนเองและประเทศอื่น พิจารณาว่าสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
ปัจจัยป้อน : รูปแบบ :
◆◆
◆◆

สาธิตการอ่านสัญลักษณ์บนแผนที่ภูมิประเทศ การใช้สัญลักษณ์บนแผนที่เพื่อช่วยบันทึกลักษณะภูมิประเทศ
สาธิตขั้นตอนการจดลักษณะภูมิศาสตร์และสาธิตการเปรียบเทียบลักษณะภูมิศาสตร์บนตารางโดยการวงกลมสิ่งที่คล้ายคลึงกันในตาราง

ขั้นตอนการสอน :
◆◆ แสดงแผนที่ภูมิประเทศขนาดใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้นักเรียนในชั้นเรียนดู และแสดงแผนที่ว่างของประเทศไทยไว้คู่กันให้อภิปรายว่า
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันของประเทศแสดงด้วยสัญลักษณอะไร (เช่น พื้นที่ภูเขา ทะเล เป็นต้น) ให้นักเรียนบอกความหมายของสี
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◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

และสัญลักษณ์ทแี่ สดงลักษณะทางภูมศิ าสตร์ สาธิตการอ่านลักษณะทางภูมศิ าสตร์หนึง่ ลักษณะบนแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศและบันทึกลักษณะทางภูมศิ าสตร์นนั้
ด้วยสีและสัญลักษณ์บนแผนที่ว่าง
แจกแผนที่ว่างประเทศไทยให้นักเรียนแต่ละคน และแผนที่ภูมิประเทศสมาชิกอาเซียน ให้แต่ละคนเติมลักษณะทางภูมิศาสตร์บนแผนที่ว่าง
ของแผนที่ประเทศตน
หลังจากนั้น ให้อภิปรายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศตนจดรายการลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นบนตารางเพื่อให้ทั้งชั้นเรียนดู
แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 3 - 4 คน (ขึน้ อยูก่ บั จำ�นวนนักเรียน และจำ�นวนประเทศสมาชิกอาเซียน) มอบหมายให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ พิจารณา
ลักษณะภูมศิ าสตร์ของประเทศอาเซียนหนึง่ ประเทศ แจกตารางลักษณะภูมศิ าสตร์และแผนทีว่ า่ งขนาดใหญ่ของประเทศหนึง่ ให้แต่ละกลุม่ ให้กลุม่
ตีความสัญลักษณ์และบันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย
ทั้งชั้นเรียน สาธิตการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและบอกความแตกต่างจากรายการลักษณะภูมิศาสตร์ในตาราง ให้นักเรียนเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงและบอกความแตกต่างในกลุ่มตนเอง และเตรียมตัวเพื่อนำ�เสนอชั้นเรียน
ให้แต่ละกลุ่มนำ�แผนที่มาติดบนผนังต่อจากแผนที่ประเทศไทย แต่ละกลุ่มผลัดกันนำ�เสนอผลการสำ�รวจของกลุ่มตน

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ :
◆◆ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่สามารถตีความสัญลักษณ์ และบันทึกลักษณะภูมิศาสตร์บนแผนที่ เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนสามารถมีทักษะ
ที่เหมาะสม
◆◆ ดูแลนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ว่า สามารถตีความลักษณะที่คล้ายคลึงและลักษณะที่แตกต่างในตารางของตน
บทสรุป : ให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศอาเซียนทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะทางภูมิศาสตร์ และเพื่อประเมินว่า นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจมากน้อยเพียงใด
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนสร้างแผนที่ประเทศที่แสดงลักษณะภูมิศาสตร์โดยใส่สัญลักษณ์ที่ให้ไว้ในแผนที่ภูมิประเทศอย่างถูกต้อง (การประเมินผลระหว่างเรียน :
ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
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◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ให้ทงั้ ชัน้ เรียนใช้แผนทีท่ ตี่ นได้รบั เพือ่ อภิปรายลักษณะภูมศิ าสตร์ และจดบันทึกรายการลักษณะภูมศิ าสตร์ทเี่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน (การประเมินผล
ระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
ให้นักเรียนทำ�งานกลุ่ม สร้างแผนที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน พร้อมทั้งบันทึกลักษณะภูมิศาสตร์ ให้กลุ่มนำ�เสนอ จากนั้นทั้งชั้นร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การประเมินผลระหว่างเรียน :
ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏบนแผนที่มีลักษณะอย่างไร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนมีลักษณะอย่างไร
ลักษณะเหล่านี้ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเชื่อมติดกันหรือแยกออกจากกันอย่างไร

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : ในบทเรียนนีช้ ว่ ยแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางภูมศิ าสตร์ ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการดำ�เนินชีวติ ของประชาชนในสถานที่
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง บทเรียนต่อไปนักเรียนอาจศึกษาความเป็นอยู่ของชาวเขา ผู้ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง หุบเขา หรือป่า และผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง เพื่อเชื่อมโยงภูมิศาสตร์
กับชีวิตประจำ�วันของประชาชน
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ภูมิประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_east_asia_topographic_map.svg
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ว่างขนาดเล็กของประเทศสมาชิกอาเซียน
		 บรูไนดารุสซาลาม
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อินโดนีเซีย
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มาเลเซีย
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เมียนมาร์

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์
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ไทย		
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เวียดนาม

เอกสารประกอบการสอน : ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์
ชื่อ......................................................................................................................วันที่ ...........................................................			
		

ประเทศของฉัน (ประเทศที่ได้รับ)

ประเทศสมาชิกอาเซียน
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ว่างของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : เรื่องเล่าขานจากผู้คนมากมาย - ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน
ระดับชั้นเรียน/รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ภาพรวม : ในบทนี้ นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในโครงงานประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน เพื่อให้เกิดความชื่นชมยิ่งขึ้นในการที่ชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตน
ได้กลายเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ นักเรียนจะเข้าใจว่า หลายวัฒนธรรมใช้ประวัติศาสตร์จากการเล่าขานเพื่อถ่ายทอดความรู้
จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นักเรียนจะได้ฟังเรื่องราวส่วนตัวของผู้ซึ่งสร้างความแตกต่างในชุมชน หรือชีวิตส่วนตัวของเขา
ความเข้าใจที่คงทน : บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถคิดคำ�ถามเพื่อใช้สัมภาษณ์บุคคลในชุมชน
◆◆ นักเรียนสามารถสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงของบุคคล
◆◆ นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องบอกเล่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยตรง
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

การเห็นคุณค่าของความหลากหลายช่วยลดความตึงเครียดของท้องถิ่น ภูมิภาค และโลกอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
แนะนำ�ให้หนังสือเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเรียนรู้ค่านิยมจาก “ผู้อาวุโส” ในชุมชน เลือกหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
◆◆ บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นผู้สืบทอดความทรงจำ�เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
◆◆ สมาชิกในชุมชน ผู้ที่อาศัย “ผู้สืบทอดความทรงจำ�ในอดีต” เมื่อต้องมีการตัดสินเลือกเรื่องที่สำ�คัญ อันจะส่งผลอย่างยิ่งต่อปัจจุบันและอนาคต
◆◆ “ผู้สืบทอดความทรงจำ�ในอดีต” ควรจะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์และค่านิยมของชุมชน
เวลาที่ใช้ :
อาจใช้เวลาแตกต่างกันตามความเหมาะสม (ประมาณ 1 สัปดาห์)
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อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆

ประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน หมายถึง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ความทรงจำ� หมายถึง การรำ�ลึกถึงอดีตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ ด้วยเหตุ ใ ดความทรงจำ�จึ ง สำ �คั ญ ต่ อ ชี วิ ต เรา ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นคำ�จำ � กั ด ความคำ� ว่ า ความทรงจำ� และสะท้ อ นคิ ด ว่ า ความทรงจำ � มี ค วามสำ� คั ญ
(ต่อตนเอง หรือชุมชน) อย่างไร
◆◆ ประวัติศาสตร์จากการเล่าขานมีคุณค่าอย่างไร ให้นักเรียนให้คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า ประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน
◆◆ การศึกษาความทรงจำ�จากชุมชนร่วมกันส่งผลต่ออัตลักษณ์ของบุคคลอย่างไร
ปัจจัยป้อน : แบ่งกลุ่มย่อย ให้นักเรียนสะท้อนคิดความทรงจำ�ของตนกับสมาชิกในกลุ่ม และจากนั้นเลือกความทรงจำ�ที่ประทับใจหนึ่งเรื่องจากกลุ่ม เพื่อนำ�มา
แลกเปลี่ยนความทรงจำ�กันทั้งชั้นเรียน
รูปแบบ :
ครูสาธิตว่าจะนำ�ความคิดไปสร้างเป็นคำ�ถามที่เหมาะสมและน่าสนใจเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์อย่างไร
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ แบ่งกลุ่มย่อย ให้นักเรียนเขียนแผนผังใยแมงมุมในการระดมความคิดเพื่อให้ค�
ำ จำ�กัดความ คำ�ว่า “ความทรงจำ�” นักเรียนคิดคำ�จำ�กัดความของ
“ความทรงจำ�” เอง
◆◆ ครูถามว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีต ประสบการณ์เรื่องราวในอดีตของบุคคล และจากประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่างไร
◆◆ ครูอธิบายความหมายของคำ�ว่า ประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน
➙➙ ประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน เกิดจากเมื่อบุคคลหนึ่ง (ผู้สัมภาษณ์) สัมภาษณ์อีกบุคคลหนึ่ง (ผู้ให้สัมภาษณ์) เกี่ยวกับชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เขาจดจำ�ได้ ผู้สัมภาษณ์บันทึกการบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ และนำ�คำ�พูดของ
ผู้ให้สัมภาษณ์มาเขียนเรียบเรียงผ่านมุมมองของผู้สัมภาษณ์ การเขียนไม่ได้เป็นการเขียนบันทึกเรื่องเล่าคำ�ต่อคำ�จากคำ�พูดของผู้ให้สัมภาษณ์
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➙➙ ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งปรับแก้ เรียบเรียง ตัดทอน หรืออาจเพิม่ เติมคำ�ให้สละสลวยตามความเหมาะสม (ทัง้ นี้ จะต้องได้รบ
ั อนุญาตจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ดว้ ย)

◆◆
◆◆

◆◆

คาบที่ 2
◆◆
◆◆

คาบที่ 3
◆◆
◆◆

คาบที่ 4
◆◆

ผลงานเขียนทีเ่ รียบเรียงเรียบร้อยแล้ว ควรเป็นงานเขียนทีส่ ะท้อนความคิดและความเป็นตัวตนของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ นักเรียนเลือกบุคคลในชุมชน
ของตน หรือบุคคลในชุมชนอืน่ เพือ่ สัมภาษณ์และเรียนรูจ้ ากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ อาจช่วยนักเรียนในการเสาะหาบุคคลทีน่ กั เรียนสนใจทีจ่ ะสัมภาษณ์
ทั้งชั้นเรียน ช่วยกันตั้งคำ�ถามที่ใช้สัมภาษณ์ เริ่มจากคำ�ถามทั่ว ๆ ไปจนถึงคำ�ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต
การบ้าน ให้นกั เรียนแต่ละคนเลือกบุคคลทีต่ นจะสัมภาษณ์ และเขียนอธิบายถึงสาเหตุทเี่ ลือกบุคคลนี้ และมีสงิ่ ใดบ้างทีน่ กั เรียนคิดว่าต้องการเรียนรู้
จากบุคคลนี้
กระตุ้นให้นักเรียนเลือกศึกษาช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้น ให้นักเรียน
สัมภาษณ์ และจดบันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์
ให้นักเรียนจับคู่ แลกเปลี่ยนบันทึกการสัมภาษณ์กัน
ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ตนสัมภาษณ์

ให้นักเรียนนำ�เสนอเล่าเรื่องราวของบุคคลที่ตนสัมภาษณ์จากเรียงความของตน
หลังจากจบการนำ�เสนอของแต่ละคน ให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่ตนได้ฟัง ยกตัวอย่าง ให้นักเรียนเลือกเติมประโยคเหล่านี้ เช่น
➙➙ จากเรื่องที่ฉันได้ฟัง สิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ฉัน คือ ...
➙➙ สิ่งที่ทำ�ให้ฉันรู้สึกตกใจมาก คือ ...
➙➙ สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เล่าขาน คือ...
➙➙ สิ่งที่ฉันคิดว่าสำ�คัญมากจากการสัมภาษณ์ คือ ...
➙➙ จากสิ่งที่ฉันได้ฟัง ฉันมีคำ�ถาม/หรือสิ่งที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ...
ให้นักเรียนสะท้อนคิดเรื่องราวที่ได้ฟัง และพิจารณาหาประสบการณ์ที่เหมือนกันจากเรื่องราวทั้งหมด
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บทสรุป : นักเรียนส่งเรียงความ
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ก่อนการสัมภาษณ์ในโครงงานประวัติศาสตร์เล่าขาน ให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดในบันทึกประจำ�วันว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านนี้ และสิ่งใดบ้างที่ตนต้องการเรียนรู้จากบุคคลนี้ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย)
◆◆ ให้นก
ั เรียนเขียนเรียงความให้สมบูรณ์ โดยนำ�เนือ้ หาจากการสัมภาษณ์ผอู้ าวุโสในชุมชน และให้นกั เรียนสนใจเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่งในชีวิตบุคคลนี้โดยเฉพาะ ให้นักเรียนอธิบายว่า ความทรงจำ�ในอดีตได้ส่งผลต่ออัตลักษณ์โดยรวมของชุมชนอย่างไร เรียงความอาจมี
รูปถ่ายงานฝีมือเกี่ยวข้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนนำ�เสนอเรื่องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์ของตนต่อชั้นเรียน และเขียนสะท้อนคิดโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ สิ่งที่ตนได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง
เพราะเหตุใดประวัติศาสตร์เล่าขานจึงมีความสำ�คัญ และจากการฟังเรื่องเล่าของทั้งชั้นเรียน มีประสบการณ์ใดบ้างที่เหมือนกัน (การประเมินผล
รวบยอด : ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ การประเมินผลเพิ่มเติม : นักเรียนเขียนจดหมายขอบคุณผู้อาวุโสผู้ให้สัมภาษณ์ในโครงงานประวัติศาสตร์เล่าขาน และเล่าถึงสิ่งที่ตนได้เรียนรู้
จากบุคคลท่านนี้ และตนจะนำ�ความทรงจำ�นี้ไปใช้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างชุมชนที่ปรองดองกันมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน (การประเมินผลรวบยอด :
ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

บทบาทของเรื่องราวส่วนบุคคลในอดีต มีบทบาทอย่างไรบ้าง
ด้วยเหตุใดความทรงจำ�ด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จึงมีความสำ�คัญต่อชีวิตเรา
เรื่องราวหรือความทรงจำ�ในอดีตเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างไรบ้าง

การเชื่อมโยงกับสาขาอื่นในหลักสูตร : ในวิชาสังคมศึกษา นักเรียนได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบมุมมองในประวัติศาสตร์เล่าขานและความทรงจำ �ส่วนบุคคล
กับการบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ในวิชาศิลปะ นักเรียนได้พจิ ารณางานศิลป์ทสี่ ร้างขึน้ เพือ่ รำ�ลึกถึงเหตุการณ์จากมุมมองของบุคคลหนึง่ และวิเคราะห์งานทัศนศิลป์วา่
ช่วยบันทึกความทรงจำ�อย่างไร หรือศึกษาว่า เพลงช่วยสืบสานเรื่องราวและความทรงจำ�ทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างไร ในวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา นักเรียนสามารถศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมเรียบเรียงและเผยแพร่ประวัติศาสตร์เล่าขานอย่างไร
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ความหลากหลายและมีชีวิตชีวา - ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาพรวม : ในบทนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาว่า การกระทำ�ของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและประชากรสัตว์ป่าอย่างไร นักเรียนจะได้พัฒนาและ
อภิปรายข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในมุมมองเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นักเรียนจะได้นำ�เสนอความคิดเห็นสำ�หรับการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น
ความเข้าใจที่คงทน : ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของอาเซียน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายว่าด้วยเหตุใดสมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศมีความสำ�คัญ
◆◆ นักเรียนสามารถบอกเหตุผลว่า ทำ�ไมจึงต้องธำ�รงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายว่า ข้อคิดเห็นใดที่ตนคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถอธิบายถึง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่อาจนำ�ไปใช้ในการชักชวนให้สาธารณชนเชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพสมควรได้รับการสงวนและปกป้อง
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

จะรักษาดุลยภาพให้คงไว้ในระบบนิเวศทั่วอาเซียนอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ทำ�ลายระบบนิเวศ (สถานที่ สื่อ ประชาชน)
ความหลากหลายทางชีวภาพทำ�ให้ระบบนิเวศของอาเซียนมีความยืดหยุ่นตัวอย่างไร (สื่อ สถานที่)
ผลของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบ้าง (สื่อ สถานที่)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ บันทึกประจำ�วัน หรือสมุดจดบันทึก
◆◆ อุปกรณ์ในการเขียน
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◆◆

◆◆

รูปถ่ายของสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (จากหนังสือ“Earth’s Endangered Creatures” ผู้แต่ง Glenn, C.R. ปี ค.ศ. 2006 หรือจากเว็บไซต์
http : //earthsendangered.com)
บทความเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (หัวข้อ “Biodiversity - Global Issues” ผู้เขียน Shah, Anup ปี ค.ศ. 2012 หรือจากเว็บไซต์
www.globalissues.org/issue/169/biodiversity)

เวลาที่ใช้ : 2 - 3 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชนหนึ่ง
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ชุมชนของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้น
การธำ�รงรักษา หมายถึง การปกป้องบางสิ่งบางอย่างจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered) หมายถึง อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์
ชนิดของสกุลพืชหรือสายพันธุ์สัตว์ (Species) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต
การสูญพันธุ์ (Extinction) หมายถึง สาบสูญ หรือไม่มีหลงเหลืออยู่

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพของสายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากถิ่นของมัน และตอบคำ�ถามต่อไปนี้
◆◆ เพราะเหตุใด สัตว์เหล่านี้จึงตกอยู่ในภาวะอันตราย
◆◆ เพราะเหตุใด นักเรียนคิดว่า การเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์นี้เป็นเรื่องที่สำ�คัญ
ปัจจัยป้อน : ให้นักเรียนอธิบายความหมาย หรือบอกคำ�จำ�กัดความคำ�ต่อไปนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ การสูญพันธุ์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้นักเรียนเขียนสาระสำ�คัญเกี่ยวกับคำ�ศัพท์ทั้ง 3 คำ� จากนั้น
ให้อ่านประโยคที่ตนเขียน เช่น นักเรียนอาจบอกว่า สมาชิกทั้งหมดในชุมชนต้องร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องสายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ในระบบนิเวศ
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รูปแบบ : ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1, 2 และ 3 (จัดแบ่งเวลาตามความเหมาะสม)
◆◆ ให้นักเรียนอธิบายว่า ทำ�ไมสมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศจึงมีความสำ�คัญ
➙➙ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสมาชิกหนึ่งในระบบนิเวศสูญพันธุ์ไป ยกตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้น หากปลาที่เป็นสายพันธุ์สำ�คัญได้สูญพันธุ์ไปจากระบบ
นิเวศของทะเลสาบ ทำ�ให้ผู้ล่าปลาพันธุ์นี้ขาดแหล่งอาหาร และทำ�ให้เหยื่อของปลาพันธุ์นี้ขาดผู้ล่า
➙➙ อภิปราย ผลกระทบที่เป็นไปได้กับสมาชิกสัตว์และพืชในระบบนิเวศ และผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ใช้ระบบนิเวศ (เช่น ชาวประมง
หรือนักท่องเที่ยว)
◆◆ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 2 - 3 คน ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาคำ�ถามต่อไปนี้ : เพราะอะไรจึงต้องรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมทั้ง
ปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในระบบนิเวศ
➙➙ ให้แต่ละกลุม่ อภิปรายและทำ�รายการเหตุผลหรือข้อคิดเห็นทีน
่ กั เรียนคิดว่า ทำ�ไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสำ�คัญ และเพราะเหตุใด
จึงควรปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์
◆◆ อภิปรายเหตุผลหรือข้อคิดเห็นของกลุม
่ ในชัน้ เรียน บอกนักเรียนว่า ระหว่างทีอ่ ภิปรายในกลุม่ นักเรียนอาจนึกถึงเหตุผลในการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้มากกว่าหนึ่งข้อ เหตุผลในการอนุรักษ์นั้นอาจแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
➙➙ ด้านเศรษฐกิจ “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้ประชาชนมีรายได้ หรือป้องกันการสูญเสียรายได้ของประชาชน”
➙➙ ด้านสันทนาการ “ประชาชนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปีนเขา เล่นนํ้าตก ซึ่งจะกระทำ�ไม่ได้ หากระบบนิเวศถูกทำ�ลาย”
➙➙ ด้านสุขภาพ “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้ประชาชนค้นพบวิธกี ารรักษาโรคทีด่ กี ว่า” (อาจอ้างอิงงานวิจยั เกีย่ วกับผลการรักษาทางการแพทย์
สำ�หรับพันธุ์พืชในท้องถิ่น หรือใช้หนังสือแนะนำ�สถานที่ หรือหนังสืออ้างอิง หรืออินเทอร์เน็ต ตามความเหมาะสม)
➙➙ ด้านสิทธิมนุษยชน “หากความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปกป้อง ชนพื้นเมืองยังคงสามารถอาศัยอยู่ในถิ่นเดิมของพวกเขา”
➙➙ ด้านคุณค่าทางจิตใจ “ความหลากหลายทางชีวภาพสมควรได้รับการปกป้องให้คงสภาพตลอดไป” “พืชและสัตว์ต่าง ๆ มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่”
และ “มนุษย์เชื่อว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณสถิตอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น นํ้าตก หน้าผา หรือต้นไม้ใหญ่”
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◆◆

ถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนพบว่า ข้อคิดเห็นข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งตรงกับรายการข้อคิดเห็นของกลุ่มตนหรือไม่ และบอกนักเรียนว่าหลายคน
ทีเ่ ชือ่ ว่า จะต้องอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใช้เหตุผลมากกว่าหนึง่ หัวข้อในการแสดงจุดยืนของตน ตัวอย่างเช่น บุคคลทีเ่ ชือ่ ว่า ในแง่ของจิตใจ
สิง่ มีชวี ติ ทุกสายพันธุม์ สี ทิ ธิทจี่ ะมีชวี ติ อยู่ แต่เขาก็นำ�เหตุผลของความเป็นไปได้ในการค้นหายาตัวใหม่จากพันธุพ์ ชื และสัตว์ไปใช้ในการรณณรงค์ดว้ ย

วิธีการสอนทางเลือกอื่น - หากมีเทคโนโลยี
ให้นักเรียนใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ เพื่ออ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับการธำ �รงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ละเว็บไซต์ที่นักเรียนเข้าไปอ่าน ให้เขียนคำ �ว่า
“เศรษฐกิจ” “สันทนาการ” “สุขภาพ” “สิทธิมนุษยชน” และ “ทางจิตใจ” เพื่อระบุประเภทของเหตุผลหรือข้อคิดเห็นทั้งห้าหัวข้อที่แต่ละเว็บไซต์ใช้ในการธำ�รง
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
◆◆ Rainforest Action Network : Kids’ Corner (www.ran.org/new/kidscorner/)
◆◆ Why It Matters (www.bagheera.com/inthewild/classroom/classs_extinction_why.htm)
◆◆ Why Save Endangered Species? (www.state.ak.us/local/akpages/FISH.GAME/wildlife/geninfo/game/es_why.htm)
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ :
หลังจากที่นักเรียนอ่านข้อมูลที่สืบค้น ให้นักเรียนเขียน 1 - 3 ประโยค สำ�หรับเหตุผลในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ละด้านทั้งห้าหัวข้อ นักเรียน
ควรยกตัวอย่างของข้อคิดเห็นแต่ละด้านที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพด้วย
บทสรุป :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อคิดเห็นเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชั้นเรียน ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินการนำ�เสนอของเพื่อนร่วมชั้นด้วย
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ :
ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงผู้อำ�นวยการกองทุนสัตว์ป่าโลก หรือองค์กรอนุรักษ์อื่นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการชักชวนสาธารณชนให้สนับสนุนการปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อคิดใดจากห้าหัวข้อทีน่ กั เรียนคิดว่าน่าจะได้ผลมากทีส่ ดุ ทีน่ ำ�มาใช้ในการรณรงค์ชกั ชวนสาธารณชน พร้อมบอกเหตุผลในข้อเสนอแนะ
นักเรียนอาจแนะนำ�ให้องค์กรนำ�ข้อคิดเห็นทั้งห้าหัวข้อ หรือเพียงข้อเดียว หรือสองสามข้อมาใช้ในการสนับสนุนการรณรงค์
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ งานกลุ่ม ให้นักเรียนเขียนรายงานหรือโปสเตอร์ที่ใช้ในการรณรงค์ จากนั้นให้นักเรียนนำ �เสนอในชั้นเรียน อภิปรายข้อคิดเห็นที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด โดยเน้นเหตุผลทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสันทนาการ ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านคุณค่าทางจิตใจ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนประเมินการนำ�เสนอของเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยเน้นใช้ข้อคิดเห็นข้อใดข้อหนึ่งในเหตุผลทั้งห้าด้าน ครูอาจนำ �ผลประเมินของนักเรียน
มาประเมินร่วมกับการคิดคะแนนการมีส่วนร่วมในการนำ�เสนอ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ
ด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ (ถ้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้) ให้นักเรียนพิจารณาและวิเคราะห์สองหรือสามองค์กรที่สนับสนุนการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
เขียนบันทึก (journal entry) (รวมถึงแสดงข้อคิดเห็นด้านใดด้านหนึ่งในห้าด้าน : ด้านเศรษฐกิจ ด้านสันทนาการ ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านคุณค่าทางจิตใจ) พร้อมกับเขียนแสดงความคิดเห็นว่า เหตุใดการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงสภาพจึงมีความสำ�คัญ (การประเมินผล
ระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ การประเมินผลเพิม
่ เติม : ให้นกั เรียนแต่ละคนหรือทำ�งานกลุม่ เขียนจดหมายถึงองค์กรอนุรกั ษ์ เช่น กองทุนเพือ่ สัตว์ปา่ โลก (World Wildlife Fund)
หรือ กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขตร้อน (Rainforest Action Network) พร้อมทั้งบอกถึงวิธีการที่แนะนำ�เพื่อชักชวนให้สาธารณชนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยข้อคิดเห็นหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ หัวข้อจากข้อคิดเห็นทัง้ ห้าด้านจากทีก่ ลุม่ ได้ศกึ ษา ทบทวนและวิเคราะห์รว่ มกัน
(การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

ข้อคิดเห็นที่แตกต่างในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบ้าง
จะเลือกหรือปรับข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้บูรณาการเรื่องนิเวศวิทยากับความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา
ในวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) และวิชาภาษาหรือภาษาศาสตร์ (ด้านการเขียนจดหมาย)
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ : สัญญาณที่สำ�คัญ - ดัชนีชีวภาพในฐานะตัวชี้วัดของความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาพรวม :
ดัชนีชีวภาพในสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมหนึ่งบอกเกี่ยวกับความสมบูรณ์โดยทั่วไปของระบบนิเวศในพื้นที่นั้น นักเรียนจะได้ค้นหาดัชนีชีวภาพในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ภายในชุมชนของตน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ในระบบนิเวศ การสาบสูญไปของดัชนีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตหนึ่งในพื้นที่หนึ่ง
อาจเป็นการเตือนว่า การสูญพันธุ์นี้อาจขยายตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในอาเซียนด้วยเช่นกัน
ความเข้าใจที่คงทน : ประชาชนสามารถวัดความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบของการสูญเสีย
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุดัชนีชีวภาพ และบอกได้ว่าจะหาดัชนีชีวภาพได้ที่ไหน
◆◆ นักเรียนสามารถบอกจำ�นวนชนิดของสกุลสิ่งมีชีวิต (Species)
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดัชนีชีวภาพลดลง หรือสาบสูญ (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสุขภาพอย่างไรบ้าง หากความหลากหลายทางชีวภาพลดลงในชุมชนของนักเรียน (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณพืชและสัตว์ประจำ�ท้องถิ่น รวมถึงคู่มือแนะนำ�สถานที่
◆◆ สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลการสำ�รวจ
เวลาที่ใช้ : 4 - 5 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ดัชนีชีวภาพ หมายถึง ชนิดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสภาพของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถวัดได้ และสามารถนำ�ผลจากการวัดไปคาดคะเนสภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น ๆ ด้วย
ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายของสิ่งมีชีวิตนั้น
ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น
พรรณพืชประจำ�ถิ่น หมายถึง พืชต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น
สัตว์ประจำ�ถิ่น หมายถึง สัตว์ต่าง ๆ ในท้องถิ่นนั้น
ความหลากหลาย หมายถึง กลุ่มที่มีลักษณะชนิดหรือประเภทต่าง ๆ กัน
สายใยอาหาร หมายถึง ระบบห่วงโซ่อาหารที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์
◆◆ เราจะทดสอบความหลากหลายภายในระบบนิเวศอย่างไร
◆◆ ชุมชนของนักเรียนได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์อย่างไรบ้าง
ปัจจัยป้อน :
◆◆
◆◆

รูปภาพหรือตัวอย่างของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในชุมชน
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสกุลของพืช และสายพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ

รูปแบบ : สาธิตสายใยอาหารของชนิดของสกุลพืชหรือสายพันธุ์สัตว์เหล่านั้น
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1 และ 2
◆◆ แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกดัชนีชีวภาพภายในชุมชนเพื่อทำ�การศึกษา
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ค้นหาบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ
◆◆ วาดภาพสายใยอาหารที่รวมถึงชนิดของสกุลสิ่งมีชีวิตที่กลุ่มเลือกที่จะศึกษา
◆◆ ระบุสถานที่ 6 แห่ง ที่ใกล้โรงเรียนที่คิดว่าน่าจะพบชนิดของสกุลสิ่งมีชีวิตนี้
◆◆ ตรวจสอบวิธีการที่ใช้นับจำ�นวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
คาบที่ 3 และ 4
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บข้อมูล (นับจำ�นวนของชนิดสกุลสิ่งมีชีวิตที่เลือกศึกษา) จากสถานที่ 6 แห่ง
◆◆ รวบรวม จัดเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของรายงานผลการทดลอง
◆◆ ให้กลุ่มระบุความสมบูรณ์ของแต่ละสถานที่โดยคำ�นึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
◆◆

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : –
บทสรุป :
◆◆ ครูเก็บและประเมินผลสมุดบันทึก ให้คะแนนตามความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
◆◆ ประเมินผลข้อสรุปรายงานผลการทดลองของแต่ละกลุ่มสำ�หรับความสมบูรณ์และความถูกต้อง
◆◆ ให้แต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน และอภิปรายผลในชั้นเรียน การนำ�เสนอให้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสถานที่ทั้ง 6 แห่ง
◆◆ นักเรียนนำ�ผลการศึกษาของกลุ่มตนไปคาดคะเนสภาพที่อาจเกิดขึ้นในระบบนิเวศอื่น ๆ ภายในชุมชนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใหญ่กว่า
◆◆ นักเรียนทำ�แผ่นพับพร้อมข้อเสนอในการแพร่พันธุ์ดัชนีชีวภาพ และการป้องกันการทำ�ลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในท้องที่อื่น
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผลการทดลองจากการศึกษาดัชนีชีวภาพของกลุ่มตน โดยการระบุและอธิบายสิ่งต่อไปนี้ : บทบาทของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ สายใยอาหารซึง่ รวมถึงชนิดของสกุลสิง่ มีชวี ติ ทีก่ ลุม่ ตนศึกษา สถานที่ 6 แห่งทีส่ ามารถหาชนิดของสกุลสิง่ มีชวี ติ ดังกล่าว และสามารถ
ใช้วิธีการตรวจสอบในการนับจำ�นวนสิ่งมีชีวิตนี้ในระบบนิเวศได้ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
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◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ให้กลุ่มนำ�เสนอรายงานผลการทดลองที่จัดเรียงข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้และข้อมูลนั้นถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (การนับจำ �นวน) ชนิดของ
ดัชนีชีวภาพจากสถานที่ 6 แห่ง พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่ออธิบายความสมบูรณ์ทางกายภาพ และ/หรือเชิงเศรษฐกิจของสถานที่
แต่ละแห่งโดยคำ�นึงถึงสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ครูควรประเมินความเหมาะสมและเหตุผลที่ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และทักษะต่าง ๆ (การประเมินผลระหว่างเรียน : ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้นักเรียนวิพากษ์การนำ�เสนอกลุ่มโดยพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล และการวิเคราะห์ดัชนีชีวภาพที่แสดงความสมบูรณ์ทางกายภาพและ
เชิงเศรษฐกิจของสถานที่ทั้ง 6 แห่ง พร้อมกับการนำ�ผลที่ได้ไปใช้กับระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าของประชาคมอาเซียน (การประเมินผลระหว่างเรียน :
ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
การประเมินผลเพิ่มเติม : (1) ให้นักเรียนทำ�โปสเตอร์แสดงสายใยอาหารของดัชนีชีวภาพทั้งหมด และข้อมูลที่ชั้นเรียนได้ศึกษา (2) ให้กลุ่มสร้าง
แผ่นพับซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงและผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงความสำ�คัญของดัชนีชีวภาพ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแพร่พันธุ์ชนิด
ของสกุลสิ่งมีชีวิต และ/หรือวิธีการที่ใช้ป้องกันการทำ�ลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น (3) ให้นักเรียนสร้างและเผยแพร่สื่อ
ที่ ใช้ ใ นการประกาศทางวิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น์ โดยใช้ รู ป ภาพของท้ อ งที่ วี ดิ โ อ และข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นรายงานการศึ ก ษาของกลุ่ ม และแผ่ น พั บ
(การประเมินผลรวบยอด : ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
ข้อมูลประเภทใดเกี่ยวกับดัชนีชีวภาพที่สามารถเก็บรวบรวมได้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ช่วยให้เราวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่นได้อย่างไร
ข้อมูลเหล่านี้มีความสำ�คัญอย่างไรในการวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าในภูมิภาค

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถนำ�ไปบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา ในขณะที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และทรัพยากร
และเชื่อมโยงกับวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยนักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
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เอกสารประกอบการสอน : รายการพรรณพืชและสัตว์ประจำ�ถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไน		

http : //bim.aseanbiodiversity.org/bnchm/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=10

กัมพูชา		

http : //www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=173&current=125

อินโดนีเซีย

http : //bk.menlh.go.id/?module=florafauna

ลาว		

http : //chm.aseanbiodiversity.org/laopdr/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=66

มาเลเซีย		

http : //www.chm.frim.gov.my/Bio - Diversity - Databases/About - Bio - Diversity - Datbase.aspx

เมียนมาร์

http : //bim.aseanbiodiversity.org/mmchm/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=7

ฟิลิปปินส์

http : //bim.aseanbiodiversity.org/rde/specrde - PH/SpeciesList.php?

สิงคโปร์		

http : //www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=128&Itemid=128

ไทย		

http : //en.wikipedia.org/wiki/List_of_species_native_to_Thailand

เวียดนาม

http : //www.amnh.org/education/resources/rfl/web/vietnam_biodiv/

และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
http : //chm/aseanbiodiversity.org/
http : //www.tes.co.uk/teaching - resource/Indicator - Species - Case - Study - Circus - 6172349/
http : //nature.ca/education/cls/lp/lpiswq_e.cfm
http : //jan.ucc.nau.edu/ - caw/GK - 12%20lessons/Secondary%20Lessons/EcologyLesson5InvisibleAnimals%5B1%5D.htm
Endangered animals : http : //www.earthsendangered.com/continent.asp?ID=3
ASEAN Climate map : http : //web.idrc.ca/en/ev - 137064 - 201 - 1 - DO_TopIc.html
ASEAN Macroeconomic yearbook : http : //www.asean.org/macroeconomic/yearbook.htm
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บทที่ 3

การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น

ประชาชนและสถานที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเสมอมา แต่ทุกวันนี้
โลกและท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งสะท้อนถึงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ แนวโน้มของ
โลกได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งในสังคมเมืองและชนบท ข่าวสารและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลไร้ผู้คนรับรู้
อีกต่อไป จะแพร่กระจายทันที และส่งผลกระทบต่อบริเวณอืน่ ๆ ทัง้ ใกล้และไกล
ในบทนี้ศึกษาว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ภาษา ระบบความเชื่อ รูปแบบ
ศิลปะรวมถึงสินค้าต่าง ๆ และทรัพยากร มีการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง
และกลายเป็นของในท้องถิ่น จนทำ�ให้กลายเป็นความจริงหรือของจริงใหม่
ของท้องถิ่นได้อย่างไร นอกจากนั้นยังศึกษาว่า ความตระหนักเรื่องสุขภาพ
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และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งข้อมูลและแนวคิดสามารถเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นที่มี
ลักษณะเฉพาะ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในระดับชาติผ่านพรมแดน
ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบในเชิงกว้างต่อชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างไร
ความคิดรวบยอดที่คงทนสำ�หรับกรอบเนื้อหานี้ ได้แก่
◆◆ ตลอดระยะเวลาในประวัตศ
ิ าสตร์ การเคลือ่ นย้ายผูค้ นในภูมภิ าค
อาเซียนเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการปรับอุดมการณ์/
แนวคิด เทคโนโลยี ข้อมูล การปฏิบตั ิ และสุนทรียศาสตร์ให้เข้ากับ
สถานการณ์ในท้องถิ่นและภูมิภาค ทุกวันนี้กระบวนการเช่นนี้
เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าและเป็นจริงมากยิ่งขึ้น		
◆◆ ประชาชนและชาติ ต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นได้ ถู ก เชื่ อ มโยง
เข้ า ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง ในระดั บ โลกที่ ใ หญ่ ขึ้ น ในวิ ถี ท างต่ า ง ๆ
ตลอดประวัติศาสตร์ ลักษณะเช่นนี้สร้างสรรค์ให้เกิดรากฐาน
การแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันและแรงบันดาลใจ
ร่วมกันของประชาชนและชาติทงั้ ในระดับท้องถิน่ และระดับโลก
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กรอบเนื้อหานี้สามารถนำ�ไปใช้เป็นบทเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น
การศึกษาวิธีการที่ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น เชื่อมโยง หรือแยกชุมชนออกจาก
โลกส่วนใหญ่อย่างไร ในวิทยาศาสตร์ การให้ค�ำ จำ�กัดความคำ�ว่า ความเป็นพลเมือง
ในชุ ม ชน ประเทศ และภู มิ ภ าค ในหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและจริ ย ศึ ก ษา และ
การศึกษาว่ากระแสโลกาภิวตั น์เกีย่ วข้องกับการค้าเสรีและการเปิดตลาดอย่างไร
ในสังคมศึกษาตัวอย่างบทเรียนทีเ่ สนอแนะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของศิลปะ
ทั่วทั้งอาเซียน รวมทั้งศึกษาถึงต้นกำ �เนิดและวิธีการเผยแพร่ และศึกษาว่า
การปฏิบตั ขิ องภาคอุตสาหกรรมในแต่ละวันนำ�ไปสูส่ ภาพความเป็นกรดในมหาสมุทร
ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสถานทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับโลก นอกจากนี้ ในกรอบเนือ้ หานี้
ยังนำ�ไปใช้ในการศึกษาถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่มีการสืบทอดและตีความแตกต่างกัน
ของแต่ละท้องถิ่นในอดีตอย่างไร และในปัจจุบันวิธีการที่กระบวนการสืบทอด
(ไม่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในระดับโลก) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยผ่านเทคโนโลยี
ต่อจากนี้เป็นการนำ�เสนอตารางกรอบเนื้อหาหลักสูตรที่แสดงให้เห็นว่า
กรอบเนื้อหา “การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น” อาจจะนำ�ไปใช้ในการสอนสาขา
วิชาต่าง ๆ และระดับชั้นเรียนต่าง ๆ อย่างไร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ผู้คนอพยพไปแหล่งอื่น ๆ เหตุใดพวกเขาจึงต้องย้ายถิ่นจากที่หนึ่ง
และสังคมศึกษา อันเนื่องมาจากเหตุผล
ไปสูอ่ ีกที่หนึ่ง (ประชาชน สถานที่)
หลายประการ

การค้าขายทั่วโลกช่วย
การค้ามีอิทธิพลต่อชุมชนอย่างไร
หล่อหลอมการดำ�เนินชีวิต (ประชาชน สื่อ)
ประจำ�วันในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนที่อพยพมาจากต่างถิ่น สอบถามเหตุผล
และวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้น
ให้นักเรียนจับกลุ่มกันในชั้นเรียนเพื่อหาข้อสรุป อะไรบ้างที่เป็น
สาเหตุที่พวกเขาอพยพ เคลื่อนย้าย พวกเขาได้นำ�สิ่งใหม่อะไรบ้าง
เข้าไปในชุมชน และพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับชุมชนนี้ได้อย่างไร
ทำ�ตารางและแผนที่เพื่อระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในชุมชน
ผลิตและบริโภคในที่ใดบ้าง และทำ�ตารางสรุปสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้
ในชีวิตประจำ�วันเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งมีต้นกำ�เนิดจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ เพื่อเน้นให้นักเรียนเห็นถึง
อิทธิพลของโลกต่อชีวิตประจำ�วันของนักเรียน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำ�หนด
วิทยาศาสตร์และ ลักษณะต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์มีส่วนเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงของชุมชนกับโลกอย่างไร
คณิตศาสตร์
และแบ่งแยกชุมชนต่าง ๆ (ประชาชน สถานที่)
ออกจากโลก

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา
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ประชาชนเป็นได้ทั้ง
พลเมืองของชุมชน
ประเทศและท้องถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนรวบรวมภาพต่าง ๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนที่
ชุมชน อาจจะรวมภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภูเขา
แม่นํ้า ป่าไม้ และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน ร้านค้า
หรือสถานธุรกิจต่าง ๆ หลังจากนั้น ให้ใช้ข้อมูลนี้วิเคราะห์ว่า
ชุมชนของพวกเขาเชื่อมโยง และถูกแบ่งแยกจากโลกภายนอก
อย่างไร

นักเรียนลองวาดแผนภาพเวนน์ โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ
เราสามารถใช้วิธีที่แตกต่างอะไรบ้าง
เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น (แนวคิด ทีเ่ กี่ยวกับอัตลักษณ์ของตน ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับโลก
โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางศิลปะหรือตัดภาพจากนิตยสาร
ประชาชน สถานที่)
เพื่อจัดวางภาพให้เหมาะสมกับแผนภาพเวนน์
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

เราสามารถจัดกลุ่ม
มนุษย์จัดกลุ่มภาษาอย่างไร (ประชาชน
ภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี สถานที่)
ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับภูมิภาค

เรียนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของภาษา กลุ่มภาษา และภาษาท้องถิ่น
ให้นักเรียนใส่หรือจัดวางข้อมูลเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นของตน
ไว้ในตารางแถบสี

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น งานวรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิด
ทั่วโลก ช่วยสร้าง
ที่เหมือนกันระดับโลกอย่างไร (แนวคิด สื่อ
งานวรรณกรรม
สถานที่)

เปรียบเทียบตำ�นานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางศาสนา
หรือประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนอภิปรายว่า ส่วนใดเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใดเกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุว่า
เหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น

สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น สื่อ สิ่งของต่าง ๆ ในท้องถิ่นสามารถกำ�หนด การใช้สื่อทัศนศิลป์ เปรียบเทียบศิลปวัตถุซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ล้วนมีอิทธิพลต่อรูปแบบ รูปแบบทางศิลปะในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งสะท้อนถึงใจความหลักหรือแนวคิดซึ่งได้รับอิทธิพล
งานศิลปะ
จากเรื่องทัว่ ๆ ไป จับคู่ภาพพวกนี้กับแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับ
ได้อย่างไร (สื่อ แนวคิด สถานที่)
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

แนวคิดของประชาชน
เกี่ยวกับสุขภาพได้
เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสามารถมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ ศึกษาค้นคว้าว่า ข้อมูลสามารถเผยแพร่หรือกระจายในชุมชน
ท้องถิ่นและโลกตลอดเวลา ข้อมูลอย่างไร (สื่อ ประชาชน สถานที่)
ท้องถิ่นระหว่างประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างไรก่อนที่จะมีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรือศึกษา
ค้นคว้าว่า ข้อมูลนั้นมีการเผยแพร่ในท้องถิ่นหรือชุมชนของ
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังไม่มีการเชื่อมโยง
สัญญาณกับเทคโนโลยีท้องถิ่นได้อย่างไร (บางทีอาจหาข้อมูล
จากหนังสือพิมพ์ กระดานข่าว และอาจหาข้อมูลผ่านเพลง ดนตรี
ท้องถิ่น และบทกวี)
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อะไรมีอิทธิพลต่อทัศนคติของคนเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพ (ประชาชน แนวคิด)
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ศึกษา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ เช่น อาหาร
ที่หากินได้ในท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมีพื้นฐานจาก
ศาสนาหรือความเชื่อด้านวัฒนธรรม และเปรียบเทียบกับ
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน (เช่น มีสินค้าแปรรูปมากมาย
จากหลายท้องถิ่น และแนวคิดเรื่องสุขภาพซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยน
และสังคมศึกษา ข้ามวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้
ในท้องถิ่นโดยใช้วิธีที่
แตกต่างกัน
โลกทัศน์ของมนุษย์นั้น
มักได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลฉับพลัน
(เช่น ทำ�เลทางด้านภูมิศาสตร์
ครอบครัว การศึกษา
ประสบการณ์ส่วนตัว
และชุมชน) นอกจากนั้น
ยังมีอิทธิพลอย่างมาก
จากประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม หรือศาสนา
ซึ่งกระทำ�ร่วมกัน
กับกลุ่มประชาชน
ระดับกว้าง

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

อะไรคือเหตุผลที่แตกต่างกันของผู้คนที่จะนำ�
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาใช้และปรับตัวให้เข้ากับ
อิทธิพลจากภายนอก
(แนวคิด สถานที่ ประชาชน)

วิเคราะห์กระแสซึ่งได้พัฒนามาจากระดับล่างสู่บนโดยปรับ
มาจากประชาชนและมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำ�วัน
ยกตัวอย่างเช่น อาหาร เทคโนโลยีการสื่อสาร เสื้อผ้า การขนส่ง
และที่อยู่อาศัย

โลกทัศน์ของคนหรือกลุ่มมีอิทธิพลอย่างไร
ต่อการเกิดขึ้นของข้อมูลและแนวคิดใหม่
นอกจากนั้น ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่นั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของคนได้
อย่างไร (แนวคิด ประชาชน)

ให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด เช่น ประชาธิปไตย
แนวคิดการปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือความเสมอภาคทางเพศ
โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ทำ�อย่างไรจะนำ�เสนอแนวคิดดังกล่าว
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ และทำ�อย่างไรจึงจะปรับให้เหมาะ
กับสภาพท้องถิ่น
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

วิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นถือเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
คณิตศาสตร์
ของโลกซึ่งช่วยรักษา
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา
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องค์ประกอบหลักของโลกทั้ง 4 ประการ
มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร (ได้แก่
ชั้นบรรยากาศ (Atmosphere)
อุทุกภาค (Hydrosphere) ชีวภาค
(Biosphere) ธรณีภาค (Pedosphere)
และองค์ประกอบเหล่านี้มีผลอย่างไรบ้าง
ต่อภูมิภาคอาเซียน (สถานที่ สื่อ)

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ อะไรคือภาระหน้าที่ของพลเมืองที่ต้อง
ต้องเข้าใจว่าชุมชนระดับ ปฏิบัติตนต่อชุมชน ชาติ โลก
(ประชาชน แนวคิด สถานที่)
ท้องถิ่นและโลกนั้น
มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สำ�รวจระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะจากแผนที่ รูปภาพ และตำ�รา
และนำ�เสนอให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ นั้น เชื่อมโยงกับองค์ประกอบหลัก
ทั้งสี่ของระบบโลกอย่างไร ศึกษาค้นคว้าผลกระทบของ
ความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศ

กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันร่างหน้าที่รับผิดชอบของพลเมือง
ที่มีต่อชุมชน เพื่อนบ้านใกล้เคียง ชาติ และโลก สิ่งที่สำ�คัญคือ
นักเรียนจะได้เรียนรู้บทบาทของตนที่มีต่อชุมชนและ
ความรับผิดชอบในการรักษากฎกติกาดังกล่าว

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

การอพยพของผู้คน
เหตุใดภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในแถบอาเซียน
มีอิทธิพลในการเผยแพร่ จึงเปลีย่ นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
ภาษาในแถบเอเชีย
(สถานที่ ประชาชน แนวคิด)
ตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การใช้แผนที่ แผนผังแสดงให้เห็นว่ารากเหง้าของภาษาต่าง ๆ นั้น
ได้ส่งต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้นักเรียนสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อน
และทำ�รายงานเรื่อง ภาษาท้องถิ่น (ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน)
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
ที่ยังเป็นเด็ก

บันทึกความทรงจำ�
การอ่านบันทึกความทรงจำ�ของผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยเป็นการสะท้อน
อะไรคือบทบาทของบันทึกความทรงจำ�
เป็นการแสดงความคิดเห็น ต่อสถานการณ์โลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (ประชาชน ให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน บทเรียนนี้
ทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง แนวคิด)
ช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งปัญหาข้อขัดแย้งที่แต่ละประเทศต้องเผชิญ
หากพิจารณาประเทศหรือชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราจะ
สังเกตเห็นว่ามนุษย์ได้จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อย่างไร
พบอยู่บ่อย ๆ สมาชิกในกลุ่มจัดกลุ่มกันเองตามความสมัครใจ
กล่าวคือ แต่ละบุคคลจะแสวงหาความสัมพันธ์กับคนที่มีความสนใจ
ความเชื่อ หรือพื้นฐานคล้าย ๆ กัน บางครั้งสมาชิกในกลุ่มนั้น
อาจไม่ได้กำ�หนดหรือเลือกกันเอง หากแต่เกิดขึ้นจากการที่
คนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ หรือครอบครัวเดียวกัน
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

ประชาชนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางเทคโนโลยี
และสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ
ระหว่างกันได้ผ่านทาง
ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ประชาชนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีวิธีแสดงความคิดผ่านงานด้านศิลปะอย่างไร
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด สื่อ) ศิลปะช่วย
เผยแพร่เทคโนโลยีได้อย่างไร (แนวคิด สื่อ)

พิจารณางานศิลปะ วัสดุ เทคนิคต่าง ๆ การใช้เส้น สี การนำ�เสนอ
รูปทรงของมนุษย์ และเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชานี้ เพื่อเรียนรู้
ความเชื่อของมนุษย์ สร้างศิลปะต้นแบบจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
และจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ
บอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ
ค่านิยมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
(แนวคิด ประชาชน สื่อ)

ศึกษาค้นคว้างานศิลปะที่รวมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแสดง
ให้เห็นว่า งานชิ้นนั้นได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานที่ใหม่อย่างไร

เส้นลำ�ดับเวลาของศิลปะ : สร้างเส้นลำ�ดับเวลาที่แสดงว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรือท้องถิ่นต่าง ๆ จะใช้งานศิลปะเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ของคนในท้องถิ่นนั้น
ช่วยเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโลก อีกทั้ง
กระแสโลกย่อมมีอิทธิพล
ต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น

วิถีชีวิตสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
ของประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร (ประชาชน สื่อ
สถานที่)

ศึกษาทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหาร
การเตรียมอาหาร การขนส่ง และการสันทนาการ ส่วนกิจกรรม
ในชั้นเรียนระดับท้องถิ่น ให้นักเรียนศึกษาความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กระแสที่โลกกำ�ลังให้ความสนใจด้านสุขภาพและเชื่อมโยงการศึกษา
ของพวกเขากับข้อมูลที่กล่าวมาและเปรียบเทียบกับประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณอื่น ๆ ในโลก

เทคโนโลยี
การศึกษา

บางครั้งเทคโนโลยี
สามารถลดความสำ�คัญ
ของธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น แต่ก็อาจช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ท้องถิ่นได้เช่นกัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถบั่นทอนหรือ
เสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไร
(สื่อ สถานที่)

ศึกษา ค้นคว้า และใช้เทคโนโลยีเพื่อบันทึกข้อมูลภาษาที่กำ�ลัง
จะตาย รวบรวมข้อมูลศิลปะต่าง ๆ หรือการใช้เทคโนโลยี
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศแถบอาเซียน ให้นักเรียนระบุหรือ
ยกตัวอย่างการสรรสร้างทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บั่นทอนหรือ
ลดความสำ�คัญของธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมอบหมาย
ให้นักเรียนทำ�โครงงานเกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ศาสนาต่าง ๆ ของประเทศ
และสังคมศึกษา ในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นผลที่เกิดจาก
พลังแห่งประวัติศาสตร์
และแห่งนานาชาติ รวมทั้ง
ความเชื่อและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ของท้องถิ่น
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศาสนา ปรัชญาหลัก ๆ ของโลก เช่น พุทธ
อิสลาม คริสต์ ขงจื้อ ฮินดู และความเชื่อ
ท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยึดถือกัน ได้มีอิทธิพลต่อค่านิยม ศีลธรรม
และจริยธรรม รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรม
ของคนในท้องถิ่นอย่างไร (แนวคิด ประชาชน
สถานที่)

ศึกษางานเขียนเกี่ยวกับศาสนา และการปฏิบัติ ศึกษาระบบ
ความเชื่อที่หลากหลาย และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ด้านพิธีสวด คำ�สอน
และโครงสร้างทางสังคม ประยุกต์ให้เข้ากับประเทศสมาชิก
ในแถบอาเซียนและท้องถิ่นภายในประเทศ

กระแสโลกาภิวัตน์เกิดขึ้น ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์
มาจากการเปิดการค้าเสรี และใครไม่ได้รับประโยชน์ (ประชาชน สื่อ)
และเปิดโอกาสให้เข้าถึง
ตลาด

นับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)
แนวคิดเรื่องการเปิดการค้าเสรีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก
ให้นักเรียนเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น ข้าว กาแฟ ชา อ้อย
พริกไทย กล้วย กุ้ง เป็นต้น) ซึ่งเป็นสินค้าในประเทศของตนเอง
หรือจากประเทศอื่นในอาเซียน นักเรียนจะต้องศึกษาว่า การค้าเสรี
มีผลกระทบต่อการผลิตและผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนั้นหรือไม่
นอกจากนั้น นักเรียนควรจะสำ�รวจว่า สิ่งท้าทายด้านต้นทุน กำ�ไรของสินค้า ตลอดจนนัยสำ�คัญทางสังคมเกี่ยวกับการทำ�การค้า
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด
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ที่มีอยู่ในประเทศหรือท้องถิ่น เพื่อศึกษาว่า ผู้ผลิตสินค้าประเภท
อาหารของพวกเขาได้รับโอกาสที่เป็นธรรมภายใต้การค้าเสรี หรือ
นโยบายการค้าอื่น ๆ หรือไม่ บทเรียนนี้จะแสดงให้เห็นว่า
กระแสโลกาภิวัตน์นั้นส่งผลประโยชน์ และ/หรือท้าทายชุมชน
ประเทศ หรือท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์และ ระบบธรรมชาตินั้น
คณิตศาสตร์
เชื่อมโยงกันทั่วโลก
และข้ามผ่านพรมแดน
การเมืองระหว่างชาติ

เหตุใดผลกระทบต่อเนื่องจากการกระทำ�
ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลกระทบ
แบบไม่คาดคิดและรุนแรง (ประชาชน
สถานที่ สื่อ)

นักเรียนได้เรียนรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบ
ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร และศึกษาวิธีที่จะลดปริมาณคาร์บอน
(Carbon Footprint) และพัฒนาวิธีเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว นักเรียน
จะเข้าใจว่า การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่
จะส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น แต่ยังส่งผลกระทบต่อโลก
และประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมดอีกด้วย
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
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ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

หน้าที่พลเมือง กระแสโลกาภิวัตน์นั้น
และจริยศึกษา ได้สร้างพื้นฐานให้กับ
โชคชะตาร่วมกันของชุมชน
ภูมิภาค และโลก
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ระบบความเชื่อที่หลากหลายมีส่วนในการสร้าง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคนกับ
กลุ่มที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน
กลุ่มการเมือง และวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างไร
(แนวคิด ประชาชน)
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เปรียบเทียบกรณีศึกษาและตัวอย่างงานเขียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์และงานในปัจจุบันทั้งด้านศาสนา
ปรัชญา และการเมืองซึ่งส่งผลต่อสิทธิและความรับผิดชอบใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม สิ่งใดที่พวกเขามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน
เปิดเวทีให้นักเรียนในโรงเรียนแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับเยาวชน เช่น หน้าที่พลเมือง การเคารพผู้อื่น
ความอดทน การศึกษา ประเด็นทางเพศหญิงหรือชาย
ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์และศาสนา และอภิปรายถึง
แนวทางต่าง ๆ ที่เยาวชนสามารถช่วยเชื่อมประสานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบของพลเมือง

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ การเรียนรู้ภาษาใหม่มีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้นักเรียนเล่นเกมบัตรคำ� “มีคำ�ที่ใช้บอกถึงสิ่งนั้นนะ”
เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ ของคนได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
เป็นเกมบัตรคำ�ที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน หรือความแตกต่าง
ผู้เรียน
ของคำ�หรือวลีจากคำ�นิยามของคำ�หรือวลีนั้น ๆ ในภาษาต่าง ๆ
ทั่วอาเซียน นักเรียนต้องแต่งเรื่องสั้น อย่างน้อย 3 ประโยค
โดยใช้วลีหรือคำ�ศัพท์ของภาษาต่างประเทศ และให้เพื่อน ๆ ทายว่า
คำ�ศัพท์นั้นหมายความว่าอะไร โดยเดาจากบริบท ในช่วงท้าย
นักเรียนต้องอภิปรายกันว่า วลีหรือคำ�ศัพท์ใดที่มีแนวคิดที่พวกเขา
คุ้นเคยแต่ไม่มีคำ�ดังกล่าวโดยตรงในภาษาของเขา วลีหรือ
คำ�ศัพท์ใดที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีคิดใหม่ ๆ ให้แก่พวกเขา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บทบาทของประวัติศาสตร์ต่องานวรรณกรรม เปรียบเทียบงานวรรณกรรมซึ่งสะท้อนภาพเหตุการณ์
และแนวโน้มต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์และถูกกำ�หนดรูปแบบโดยสมัยนิยม เช่น
คืออะไร (ประชาชน แนวคิด)
มีส่วนเสริมสร้างวรรณกรรม
การย้ายถิน่ หรือการค้า
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ปรากฏการณ์ด้านศิลปะ
ที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนเริ่มต้น
มาจากธรรมเนียมปฏิบัติ
ด้านศิลปะของท้องถิ่น

ช่วงใดที่ศิลปะมีส่วนสะท้อนแนวคิดของคน
และช่วงใดที่ศิลปะหล่อหลอมหรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ศิลปะช่วยผสานชุมชนที่
หลากหลายเข้าด้วยกันด้วยวิธีใด (ประชาชน
แนวคิด)

ให้ศึกษาแนวโน้มศิลปะเฉพาะด้านต่าง ๆ ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เรียนรู้ว่าศิลปะนั้นมีต้นกำ�เนิดและเผยแพร่
อย่างไร รวมทั้งประเมินปัจจัยเอื้อต่าง ๆ ที่แฝงตัวอยู่ในศิลปะ เช่น
สุนทรียศาสตร์สากล (อาจช่วยกันคิดคำ�จำ�กัดความ) เทคโนโลยี
ที่สามารถปรับเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกของ
การขนส่ง และการยึดติดกับสินค้าฟุ่มเฟือย รวมทั้งศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้า กลุ่มการเมือง และการเผยแพร่ศาสนา

ศิลปะมีอิทธิพลต่อ
การมองโลกและสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับท้องถิ่นและโลก

ศิลปะผสานชุมชนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ได้ด้วยวิธีใดบ้าง กระแสโลกาภิวัตน์ได้
เปลี่ยนแปลงบทบาทของศิลปะท้องถิ่นหรือไม่
(ประชาชน แนวคิด)

ให้ศึกษาศิลปะภาพฝาผนัง รูปปั้น และชิ้นงานแกะสลัก ซึ่งมีอยู่
ณ ที่ใดที่หนึ่ง และวิจัยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วน
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดชิ้นงานทางศิลปะที่แตกต่างกันจาก
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละที่ ซึ่งล้วนมีความหลากหลาย
นักเรียนจะต้องศึกษาว่า อะไรที่เป็นศูนย์รวมของงานเหล่านั้น
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน และรายงานผลสรุปที่ได้
นอกจากนั้น นักเรียนจะต้องอ่านบทความที่ตัดมาจากหลาย ๆ
พื้นที่ เรื่อง “รามเกียรติ์” ในเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นักเรียนต้องสรุปผลเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างที่มีอยู่
ในเรื่องราวต่าง ๆ ตามพื้นฐานวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายพื้นที่
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กรอบแนวคิดระดับท้องถิ่น
และภูมิภาคช่วยบรรเทา
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
อนามัย และเอื้อ
คุณประโยชน์ได้

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีมีผลกระทบ สื่อมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนต่าง ๆ ในอาเซียนอย่างไร (ประชาชน
ต่อสื่อ วัฒนธรรม
และการดำ�เนินชีวิตใน แนวคิด สถานที่ สื่อ)
ระดับท้องถิ่นและทัศนคติ
ของคนอาเซียน

นโยบายท้องถิ่นช่วยบรรเทาภัยคุกคาม
ทางสุขภาพอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม
ประโยชน์ในด้านสุขภาพอย่างไรจากแนวโน้ม
กระแสโลก (ประชาชน แนวคิด สถานที่ สื่อ)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนของเมือง
เพื่อให้คนมีสุขภาพดีโดยการพิจารณาจากเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนและใช้ตัวอย่างต่าง ๆ นี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่า
อะไรควรจะลอกเลียนแบบ และอะไรควรจะหลีกเลี่ยง เพื่อให้
การวางแผนให้เมืองของเราสามารถต่อสู้กับโรคอ้วนโดยผ่าน
โครงสร้างขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของ
นักเรียนมีการตอบสนองต่อสื่อระดับโลกและความบันเทิง
ที่มีอยู่อย่างไร และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การมี
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของคนในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
อย่างไร นักเรียนจัดทำ�และนำ�เสนอโดยใช้สื่อผสม (Multimedia)
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การทำ�แผนผังชุมชนของคุณ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาพรวม : นักเรียนรวบรวมภาพต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนผังชุมชน รวมทั้งภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภูเขา แม่นํ้า ป่าไม้ และสิ่งต่าง ๆ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน ร้านค้า หรือสถานธุรกิจต่าง ๆ หลังจากนั้นนักเรียนจะวิเคราะห์ว่า ชุมชนของพวกเขาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างไรและมีปัจจัยใด
ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกชุมชนออกจากโลก
ความเข้าใจที่คงทน : ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์มีส่วนเชื่อมโยงและแบ่งแยกชุมชนต่าง ๆ ออกจากโลก
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุผู้คนและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนของพวกเขา
◆◆ นักเรียนสามารถระบุลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของพวกเขาที่เอื้อหรือปิดกั้นการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายได้วา
่ ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมศิ าสตร์ในชุมชนของพวกเขามีสว่ นเชือ่ มโยงหรือแบ่งแยกพวกเขาออกจากชุมชนอืน่ ๆ ได้อย่างไร
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ มีส่วนเชื่อมโยงชุมชนกับโลกได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)
ปัจจัยใดทำ�ให้ชุมชนมีลักษณะพิเศษ (ประชาชน แนวคิด)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเชื่อมโยงหรือแบ่งแยกชุมชนออกจากผู้คนและสถานที่อื่น ๆ ได้อย่างไร (สถานที่ ประชาชน)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กล้องถ่ายรูป หรือกระดาษวาดภาพหรือระบายสี
◆◆ ดินสอสี ปากกาหมึก หรือสี
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

กระดาษขนาดใหญ่/กระดานข่าว
กระดาษแผนภูมิ
แผนผังชุมชนท้องถิ่น
เชือก

เวลาที่ใช้ : 3 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ
ภูมิศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของโลกและบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
ชุมชนคืออะไร
อะไรก่อให้เกิดเป็นชุมชนของพวกเรา
สิ่งต่าง ๆ เข้าและออกจากชุมชนของพวกเราได้อย่างไร ผู้คนย้ายถิ่นฐานอย่างไร
ข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เข้ามาสู่หรือออกไปจากชุมชนของพวกเราได้อย่างไร

ปัจจัยป้อน : นักเรียนทั้งชั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาคำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “ชุมชน” และสรุปแนวคิดสำ�คัญ ๆ เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา
ครูอาจจะอธิบายว่าชุมชนหมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มชน ที่มีความรู้สึกนึกคิด ผลประโยชน์ร่วมกัน อาศัยอยู่ในบริเวณหรือที่เดียวกัน มีการใช้ประโยชน์และบริการ
ทางสังคมร่วมกัน “ชุมชนของพวกเราประกอบด้วยผู้คน สิ่งต่าง ๆ ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น”
รูปแบบ : ครูอาจจะนำ�เสนอรูปภาพต่าง ๆ ในชุมชนเป็นตัวอย่าง นำ�ภาพเหล่านี้ไปติดบนกระดาน และอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาพนั้น ๆ
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ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ตั้งคำ�ถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า “ชุมชนคืออะไร” ในขณะที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับชุมชน ครูเขียนคำ�ตอบ
ของนักเรียนลงบนแผนภูมิ
◆◆ เมือ
่ ได้ค�ำ ตอบทีพ่ อจะมีความหมายใกล้เคียง ให้นกั เรียนเลือก 2 - 4 ลักษณะ ทีค่ วรเน้นเกีย่ วกับชุมชนของพวกเขา (โดยเลือกลักษณะทางภูมศิ าสตร์
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
◆◆ นักเรียนรวบรวมภาพของแต่ละมุมมองเกี่ยวกับชุมชนที่พวกเขาได้เลือก โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือกระดาษและอุปกรณ์ศิลปะต่าง ๆ นักเรียน
อาจจะทำ�กิจกรรมนอกชั้นเรียน ในเวลาเรียน หรือทำ�เป็นการบ้าน ขึ้นอยู่กับเวลา
คาบที่ 2
◆◆

◆◆

ใช้กระดาษแผ่นใหญ่แทนบริเวณภูมิศาสตร์ของชุมชน ให้นักเรียนติดภาพ เพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่ในชุมชน (กิจกรรมนี้ควรใช้คู่กับแผนที่ท้องถิ่น
ที่มีเส้นเชื่อมโยงภาพกับสถานที่จริง) พร้อมทั้งอธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลที่พวกเขาเลือกเข้าไปในชุมชนนั้น ๆ
ตั้งคำ�ถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า “มีการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งต่าง ๆ เข้าและออกในชุมชนของเราได้อย่างไร” และให้นักเรียน
เชือ่ มโยงภาพของนักเรียนกับชุมชนของนักเรียนรวมถึงชุมชนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ (อธิบายให้เห็นการโยกย้ายประชากรในประเทศไทยไปประเทศอืน่ ๆ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน)

คาบที่ 3
◆◆
◆◆
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ทบทวนลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนได้ให้คำ�ตอบไว้เมื่อคาบเรียนที่แล้ว (อธิบายหรือหาความหมาย “ลักษณะทางภูมิศาสตร์”)
ครูท�ำ ตารางซึง่ ประกอบด้วยช่องสองช่องบนกระดาษแผนภูมสิ �ำ หรับแต่ละลักษณะทางภูมศิ าสตร์พร้อมด้วยคำ�ถามทีว่ า่ “ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ
ในชุมชนของเรามีส่วนช่วยเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างไร ลักษณะเหล่านั้นแยกเราออกจากชุมชนอื่นได้อย่างไร”

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

◆◆

◆◆

นักเรียนร่วมกิจกรรมการเดินแบบม้าหมุนเพือ่ ตอบทัง้ สองคำ�ถามข้างบน (ใช้กจิ กรรมการเดินแบบม้าหมุนเพือ่ ทำ�ให้เกิดแนวความคิดและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน การเดินเวียนกันไปและการโต้ตอบนี้จะกระตุ้นความรู้เดิม ซึ่งจะเป็นฐานรองรับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของบทเรียน
ที่ผ่านมา หรือเป็นการทบทวนข้อมูลก่อนการอภิปรายหรือประเมินผล การเดินแบบม้าหมุนนี้ ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน แต่ละกลุ่ม
จะได้รับปากกาสีที่กำ�หนดไว้เพื่อให้นักเรียนเขียนข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มใช้เวลา 2 - 3 นาที อ่านและเขียนข้อมูลเพิ่มในแต่ละแผนภูมิ
เมื่อทุกกลุ่มผลัดกันเดินเวียนครบทุกข้อคำ�ถาม ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้น)
เมือ่ เขียนข้อมูลลงในแผนภูมคิ รบแล้ว อภิปรายในชัน้ หรือให้นกั เรียนเขียนลักษณะทางภูมศิ าสตร์ใดทีเ่ ป็นอุปสรรคหรือเอือ้ ต่อการแลกเปลีย่ นสิง่ ของ
หรือแนวคิดต่าง ๆ และสิ่งไหนเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุด

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : กิจกรรมภาพและการอธิบายต่าง ๆ รวมทั้งการเดินแบบม้าหมุนเป็นองค์ประกอบของการฝึกปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
บทสรุป : นักเรียนแต่ละคนควรจะเขียนหรือวาดภาพสะท้อนความคิดว่า พวกเขาเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างไร โดยพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ :
◆◆ นักเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ อย่างไร ให้นึกถึงสถานที่ที่เคยไปและสถานที่ที่เป็นแหล่งอาหาร เสื้อผ้า ความบันเทิง และอื่น ๆ และนักเรียนได้
เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งจากผู้คนและความคิดเห็นต่าง ๆ จากที่อื่น
◆◆ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงชุมชนของนักเรียนกับชุมชนอื่น ๆ
◆◆ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดที่ทำ�ให้ผู้คนในชุมชนของนักเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ ได้
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนทำ� (บนป้ายนิเทศ) แผนผังห้องเรียนหรือชุมชนด้วยภาพวาดหรือภาพถ่ายทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวต่อคำ�ถามทีไ่ ด้เตรียมไว้วา่ “ชุมชนคืออะไร”
ภาพติดผนังนี้ควรจะประกอบด้วยภาพวาดหรือภาพถ่าย 2 - 4 ภาพที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และผู้คน
(กลุม่ หรือแต่ละบุคคล) จากนักเรียนแต่ละคน นักเรียนควรจะสามารถระบุลกั ษณะของสิง่ แวดล้อมทีต่ อ้ งการสือ่ ออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านภาพถ่าย
หรือภาพวาดแต่ละภาพ ทั้งด้วยการเขียน (ชื่อภาพ) และการพูดปากเปล่า (เมื่อทำ�แผนผังและเพิ่มองค์ประกอบบนภาพติดผนัง) (การประเมินผล
ระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

163

◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
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ให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นโดยใช้วจิ ารณญาณร่วมกันทัง้ ชัน้ ต่อคำ�ถามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้วา่ “ผูค้ นและสิง่ ต่างๆในชุมชนเคลือ่ นย้ายเข้าและออกจาก
ชุมชนของพวกเราได้อย่างไร” ประเมินนักเรียนโดยดูจากผลงานการเชือ่ มโยงภาพของตนเองกับแผนผังห้องเรียนหรือชุมชนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
มากน้อยเพียงใด ทัง้ ในช่วงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ (ด้วยการพูดปากเปล่า) และ/หรือด้วยการเขียน (บันทึกสะท้อนความคิด) (การประเมินผล
ระหว่างเรียน ด้านที่ 2 - การตีความ)
ให้นักเรียนทำ�แผนภูมิห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยช่องสองช่อง (โดยมุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชุมชนของพวกเขาและชุมชนอื่น ๆ)
และร่วมกิจกรรมการเดินแบบม้าหมุน โดยให้ตคี วามต่อการทีล่ กั ษณะทางภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ ในชุมชนของพวกเขาสามารถเชือ่ มโยงและแยกพวกเขา
ออกจากชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างไร ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการให้พวกเขาเขียนบันทึก (พร้อมด้วยภาพและคำ�บรรยาย) ที่แสดงให้เห็นว่า
พวกเขาเข้าใจการเชือ่ มโยงพวกเขากับชุมชนอืน่ ๆ ได้อย่างไร และลักษณะทางภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ ในชุมชนของพวกเขามีสว่ นเอือ้ หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การแลกเปลี่ยนแนวคิดและสิ่งของต่าง ๆ ระหว่างชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างไร (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2 - การตีความ และ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
การประเมินเพิม่ เติม : ให้นกั เรียนทำ�แบบทดสอบข้อเขียนในรูปแบบคำ�ถามแบบให้เลือกตอบ จับคู่ และ/หรือเติมคำ�ในช่องว่าง แบบทดสอบนีป้ ระกอบ
ด้วยแผนผังและภูมภิ าคทางภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ โดยให้นกั เรียนระบุลกั ษณะหลักๆของลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทางกายภาพทางธรรมชาติ ผูค้ น แนวคิด
และสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้คนเหล่านี้เป็นผู้สร้าง (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
ทั้งผู้คน สถานที่ และแนวคิดต่าง ๆ ประกอบกันเป็นชุมชนได้อย่างไร
การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้าต่าง ๆ มีผลต่อชุมชนอย่างไร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์แวดล้อมต่าง ๆ เชื่อมโยงหรือแบ่งแยกชุมชนอย่างไร
การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : สามารถเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่มุ่งเน้นในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
(ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน) ระบบต่าง ๆ ในโลก และอืน่ ๆ ภูมภิ าคต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะทางภูมศิ าสตร์ทคี่ ล้ายคลึงกัน สามารถพบได้ในชาติอนื่ ๆ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภูมิภาคเหล่านั้นมีข้อได้เปรียบและอุปสรรคคล้าย ๆ กันในเรื่องการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : พลเมือง - ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนที่ประกอบด้วย ครอบครัว ชุมชนโรงเรียน บริเวณใกล้เคียง และเมือง นักเรียนจะเรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงตนเองกับบุคคลและ
สิ่งต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ชุมชนที่หลากหลายที่นักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
ความเข้าใจที่คงทน : นักเรียนเข้าใจถึงการที่สมาชิกในชุมชนต่างพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดหาสิ่งที่ต้องการ (Want) และสิ่งที่จำ�เป็น (Need) นักเรียนสามารถระบุ
ผูช้ ว่ ยเหลือชุมชน เช่น ตำ�รวจ พนักงานดับเพลิง และสามารถระบุถงึ บทบาทของบุคคลเหล่านีท้ มี่ ตี อ่ ชุมชน นอกจากนีน้ กั เรียนยังได้เรียนรูว้ า่ สมาชิกในชุมชนจัดหา
การบริการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุผู้ช่วยเหลือชุมชน
◆◆ นักเรียนจะสำ�นึกถึงการที่สมาชิกในชุมชนทำ�งานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

ทำ�ไมผู้คนจึงอาศัยอยู่ในชุมชน (สถานที่ ประชาชน)
สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกันอย่างไร (ประชาชน สิ่งของ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กระดาษสี
◆◆ กรรไกรและกาว
◆◆ กระดาษภาพติดผนังขนาดใหญ่
◆◆ กระดาษขาว
◆◆ แผนที่ประเทศกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
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เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆

พลเมือง หมายถึง สมาชิกในชุมชนหรือรัฐ (State) ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นที่ หรือบริเวณ อันมีผู้อาศัยอยู่
แผนภาพเวนน์ หมายถึง วงกลมสองวงมาทับซ้อนกัน ซึ่งในส่วนที่ทับซ้อนแสดงลักษณะที่หมือนกัน

ชุดกิจกรรมการนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ ใครช่วยเหลือพวกเราในชุมชนของพวกเรา
◆◆ อะไรคือสิ่งจำ�เป็นต่อการอาศัยอยู่ในชุมชนของพวกเราบ้าง
ปัจจัยป้อน : ครูอธิบายดังต่อไปนี้
◆◆ ทุกคนมีทั้งสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่จำ�เป็น (สิ่งที่ต้องการมีทั้งสิ่งที่จำ�เป็นและไม่จำ�เป็น)
◆◆ ผู้ช่วยเหลือชุมชน (Community Helpers) จัดหาสิ่งที่สมาชิกในชุมชนต้องการทั้งที่จำ�เป็นและไม่จำ�เป็น
รูปแบบ : ครูอาจจะต้องสาธิตวิธีการใช้กระดาษเพื่อทำ�บ้าน ร้านค้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ในชุมชนสำ�หรับภาพติดผนัง
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ให้นักเรียนนึกถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ และยกตัวอย่างสิ่งที่พวกเขาเห็นในชุมชน กล่าวคือ บ้าน ร้านค้า โรงเรียน สถานที่เพื่อสักการบูชา
◆◆ ให้นักเรียนจัดทำ�ภาพติดผนังเกี่ยวกับชุมชนของพวกเขา
◆◆ ให้นักเรียนใช้ปากกาสี กรรไกร และกาว บอกถึงสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับพวกเขาในชุมชน
◆◆ รวบรวมแผ่นกระดาษที่นักเรียนทำ�ขึ้น และนำ�กระดาษภาพที่จะติดผนังวางกระจายบนพื้น
◆◆ ให้นักเรียนนั่งบนพื้น รอบ ๆ ภาพติดผนัง
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◆◆
◆◆
◆◆

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักเรียนว่า นักเรียนควรจะวางสิ่งที่ได้ทำ�ไว้ที่ไหน ให้นักเรียนอธิบายว่าทำ�ไมถึงเลือกที่ตรงนั้น
ให้นักเรียนใช้กาวแท่งติดสิ่งที่ทำ�บนภาพติดผนัง
แสดงภาพติดผนังในที่ที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้

คาบที่ 2
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

แผนภาพติดผนังที่นักเรียนทำ�ขึ้น ให้นักเรียนระลึกว่า จะเน้นไปที่สมาชิกในชุมชนซึ่งอาศัยและทำ�งานร่วมกัน
ถามนักเรียนว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่หรือไม่ กระตุ้นให้นักเรียนรู้ว่าพวกเขาทุกคนคือ สมาชิกของประเทศและภูมิภาค
แสดงแผนที่ประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่
ให้นักเรียนเขียนรวบรวมสิ่งที่นักเรียนมีเหมือนและต่างจากคนอื่นในประเทศ
แสดงแผนภาพเวนน์ อธิบายว่าแผนภาพเวนน์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกัน
สาธิตวิธีการใช้แผนภาพเวนน์โดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่เหมือนและต่างจากคนอื่นในประเทศของพวกเขา
ให้นักเรียนทำ�แผนภาพเวนน์ของนักเรียนเอง

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : การทำ�ภาพติดผนังควรดำ�เนินการโดยการชี้แนะของครู
บทสรุป : แสดงแผนภาพเวนน์ในชั้น ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบได้จากโครงงานของเพื่อนร่วมชั้น
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนทำ�ภาพติดผนังที่มีการวางภาพบ้าน ร้านค้า โรงเรียน สถานที่เพื่อสักการะบูชา และอื่น ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ควรจะมีการบรรยาย
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนเหล่านี้ที่นักเรียนอาศัยอยู่อย่างชัดเจน นักเรียนแต่ละคนควรจะอธิบายด้วยว่าทำ�ไมถึงทำ�ภาพเหล่านี้ และสิ่งเหล่านี้
ให้ประโยชน์หรือทำ�ให้ชีวิตพวกเขาดำ�เนินได้อย่างไร (การประเมินระหว่างเรียน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย และ ด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละคนทำ�แผนภาพเวนน์ โดยเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของสิ่งที่จำ�เป็นและสิ่งที่ต้องการที่พวกเขาและคนอื่น
ในประเทศมีร่วมกัน รวมทั้งสิ่งที่จำ�เป็นและสิ่งที่ต้องการใดที่มีลักษณะเฉพาะ จากนั้นนักเรียนสามารถอธิบายได้ถึงเหตุผลการทำ�แผนภาพเวนน์นี้
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◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

ด้วยการพูดในช่วงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและด้วยการเขียนบันทึกสะท้อนความคิด โดยให้อา้ งอิงตามทัง้ สองคำ�ถามสำ�คัญของหน่วยการเรียนรู้
ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ สำ�หรับตัวอย่างหน่วยการเรียนรูน้ ี้ คือ (1) ทำ�ไมผูค้ นจึงอาศัยอยูใ่ นชุมชน (2) สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกันอย่างไร (การประเมินรวบยอด;
ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
การประเมินเพิ่มเติม : ให้นักเรียนสะท้อนความคิดต่อการนำ�เสนอของวิทยากรรับเชิญ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียนในเรื่องที่ว่าพวกเขาเป็นผู้ช่วยและผู้สนับสนุนสังคมอย่างไร สมาชิกชุมชนเหล่านี้ควรจะแสดงความเห็นในแง่มุมต่อชุมชนที่หลากหลาย
และแตกต่างกันไป นักเรียนและครูอาจจะเตรียมคำ�ถามเพื่อถามวิทยากรเหล่านี้ล่วงหน้าไว้ก่อน โดยเน้นคำ�ถามที่ว่า “สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือ
กันอย่างไร” และ “สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทอะไรบ้างในชุมชนและฉัน (นักเรียน) ได้รับประโยชน์อย่างไร” (การประเมินรวบยอด; ด้านที่ 2 การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ผู้คนได้ประโยชน์อย่างไรจากการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในชุมชนต่าง ๆ มีสิ่งที่จำ�เป็นและสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันอย่างไร?

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : บทเรียนนีส้ ามารถเชือ่ มโยงกับวิชาประวัตศิ าสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณาถึง การเปลีย่ นแปลง
บทบาทของพลเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไป
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เอกสารประกอบการสอน : แผนภาพเวนน์ (Venn diagram)
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบต่อห้องเรียน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ภาพรวม : กิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันร่างกฎกติกาหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองที่มีต่อชุมชน เพื่อนบ้านใกล้เคียง ชาติ และโลก สิ่งที่สำ�คัญคือนักเรียนจะได้
เรียนรู้บทบาทของตนที่มีต่อชุมชนและความรับผิดชอบในการรักษากฎกติกาดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “สิทธิ” และ “หน้าที่รับผิดชอบ”
◆◆ นักเรียน รู้จักหน้าที่ของแต่ละบุคคลอันพึงมีต่อชุมชนและเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในประเด็นดังกล่าวได้
คำ�ถามสำ�คัญ : อะไรคือกฎกติกาของพลเมืองในการปฏิบัติตนต่อชุมชน ชาติ โลก (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กระดาษ
◆◆ ปากกาสี
◆◆ กระดาษขนาดใหญ่/แผ่นโปสเตอร์
◆◆ อินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)
➙➙ BrainPop. Jr. (www.brainpopjr.com)
➙➙ Scholastic.com (http : //teacher.scholastic.com)
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

พลเมือง หมายถึง ผู้ที่อยู่ในเมือง หรือสมาชิกแห่งชาติ - รัฐ ผู้ซึ่งปฏิญาณตนจงรักภักดีต่อชาติ อันพึงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย
ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น ๆ
สิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมทางกฎหมาย
หน้าที่ หมายถึง หน้าที่อันพึงกระทำ� พันธะหน้าที่

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสูบ่ ทเรียน : ให้นกั เรียนยกตัวอย่างกฎระเบียบของโรงเรียนทีแ่ ตกต่างจากกฎระเบียบทีบ่ า้ น ถามนักเรียนว่า ทำ�ไมสถานทีท่ ตี่ า่ งกันจึงตัง้ กฎระเบียบขึน้
ไม่เหมือนกัน เมื่อเป็นดังนี้ความคาดหวังย่อมต่างกันใช่หรือไม่
ปัจจัยป้อน : อภิปรายเกี่ยวกับเอกสารซึ่งสรุปใจความสำ�คัญของสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบต่อโรงเรียน หมู่บ้าน/บริเวณใกล้เคียง และชุมชนในชาติ
รูปแบบ : ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ครูให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “พลเมือง” ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน แบ่งกันทำ�งานเป็นกลุ่มย่อย ให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับคำ�ถาม
ดังต่อไปนี้ “ชุมชนคืออะไร สมาชิกของชุมชนคือใคร” ชุมชนถูกกำ�หนดขึ้นโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ (เช่น ระดับท้องถิ่น หรือ ระดับโลก) หรือโดย
การรวมตัวเข้ามาของกลุ่มชนที่มีผลประโยชน์ด้วยกัน (เช่น กลุ่มที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหมายร่วมกัน) สมาชิกในชุมชนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่จะต้องปกป้องดูแลชุมชน
◆◆ ให้นักเรียนบอกชื่อชุมชนต่าง ๆ ที่นักเรียนเป็นสมาชิก (เช่น ครอบครัว ศาสนสถาน โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง)
◆◆ ให้นักเรียนทั้งห้องแสดงความคิดเห็น เรื่องความแตกต่างระหว่างสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คาบที่ 2
◆◆

ให้นักเรียนทั้งห้องจัดทำ�กฎระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของห้องเรียน
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◆◆
◆◆

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เรื่องสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ ที่นักเรียนแต่ละคนพึงมี ซึ่งต้องรักษาและปกป้องซึ่งสิทธินั้น
ร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธินักเรียนในชั้น และให้แต่ละคนเซ็นต์ชื่อ

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ร่างกฎระเบียบสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของห้องเรียน
บทสรุป : ตอนท้ายชั่วโมงของแต่ละวัน ให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นว่าในวันนั้นนักเรียนปฏิบัติและเคารพในกฎระเบีบบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร
ตัวอย่างเช่น “ฉันได้ทำ�ความสะอาดห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว” หรือ “ขณะที่เพื่อน ๆ ทำ�งาน ฉันไม่ทำ�เสียงดังรบกวนเขา”
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละคนจัดทำ�ผังความคิด (Graphic organizer) โดยใช้แผนผังหรือแผนภาพความคิดหลัก เพื่อแสดงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตน
ในห้องเรียน ที่บ้าน และขยายไปถึงชุมชน (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้นัก เรี ย นจั ด ทำ�กฎระเบี ย บว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ตกลงร่วมกันของนักเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ ให้พิมพ์ขึ้นเป็ น ประกาศ
ติดที่ห้อง เอกสารนี้จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า ในแต่ละวันนักเรียนให้เกียรติและแสดงว่า เคารพสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบในห้องเรียน ที่บ้าน
และในชุมชนอย่างไร เมื่อจบคาบอาจารย์อาจให้มีการอภิปรายทั้งชั้น ถึงประโยชน์ของการยึดถือกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
ที่นักเรียนได้รับทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
◆◆ การประเมินเพิ่มเติม : ให้นักเรียนทำ�หัวข้อหลักๆที่สำ�คัญของกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบและทำ�เป็นสิ่งตีพิมพ์เพื่อแบ่งปันกับ
ชั้นเรียนอื่น ๆ (ของโรงเรียนในชุมชน) และส่งไปให้ที่บ้านผ่านจดหมายข่าวจากโรงเรียน (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้
และด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

นักเรียนมีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ภายในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
การให้ความหมายและปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวมอย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : กิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษาและแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ของชุมชน ของชาติ และภูมิภาค
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ : บันทึกความทรงจำ� - มองประวัติศาสตร์ผ่านสายตาผู้ย้ายมาตั้งรกราก/ผู้ย้ายถิ่นฐาน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : การอ่านบันทึกความทรงจำ�ของผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยเป็นการสะท้อนให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ร่วมกันในกลุม่ ประเทศอาเซียน บทเรียนนีช้ ว่ ยให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ ปัญหาข้อขัดแย้งทีแ่ ต่ละประเทศ
ต้องเผชิญ หากพิจารณาประเทศหรือชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราจะสังเกตเห็นว่า มนุษย์ได้จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อย่างไร ส่วนใหญ่แล้ว สมาชิก
ในกลุม่ จัดกลุม่ กันเองตามความสมัครใจ กล่าวคือ การแสวงหาความสัมพันธ์กบั คนทีม่ คี วามสนใจ ความเชือ่ หรือพืน้ ฐานคล้าย ๆ กัน แต่บางครัง้ การรวมกลุม่ กันนัน้
อาจไม่ได้กำ�หนดหรือเลือกกันเอง หากแต่เกิดขึ้นจากการที่คนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ หรือ ครอบครัวเดียวกัน
ความเข้าใจที่คงทน : บันทึกความทรงจำ�นั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุและอธิบายจุดประสงค์ของบันทึกความทรงจำ�
◆◆ นักเรียนสามารถระบุและอธิบายประเด็นสำ�คัญของประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ในอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาติอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถระบุการต่อสู้ดิ้นรนของผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ย้ายมาตั้งรกรากของชาติอาเซียน
◆◆ นักเรียนสามารถระบุคุณลักษณะร่วม (Unifying Characteristic) ของชาติอาเซียน
◆◆ นักเรียนจะเข้าใจลักษณะความเป็นสามัญ (Commonalty) หรืออัตลักษณ์ร่วม (Identity) ของชาติอาเซียน
◆◆ นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวความคิดของอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและการสร้างชาติจากบันทึกความทรงจำ�
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

โลกาภิวัตน์มีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (ประชาชน สถานที่ สื่อ)
มีวัฒนธรรมประเพณีใดบ้างของชาติอาเซียนที่คล้ายคลึงกัน (ประชาชน แนวคิด)
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◆◆

เราให้คำ�นิยามตัวเราเองว่าอย่างไร ในสายตาของผู้อื่นจะให้คำ�นิยามเราอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
◆◆ บันทึกความทรงจำ�ผู้ย้ายถิ่นฐาน/ผู้ย้ายมาตั้งรกราก โดยครูเป็นผู้เลือกเพื่อเน้นความหลากหลายของกลุ่มหรือมุมมอง
◆◆ ปากกา/ดินสอ
◆◆ กระดาษแผนภูมิ
◆◆ เอกสารประกอบการสอน : บันทึกความทรงจำ�
◆◆ เอกสารประกอบการสอน : ประชากรในชาติอาเซียน
◆◆ เอกสารประกอบการสอน : อาชีพของอาเซียน
◆◆ เอกสารประกอบการสอน : ลักษณะของรัฐบาล
เวลาที่ใช้ : 1 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
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ผู้อพยพ (Migrant) หมายถึง บุคคลที่มายังดินแดนใหม่เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อทำ�งาน
คนเข้าเมือง (Immigrant) หมายถึง บุคคลที่มายังประเทศใหม่หรือชุมชน/ประชาคมใหม่เพื่ออยู่เป็นการถาวร
บันทึกความทรงจำ� หมายถึง ข้อมูลเรื่องราวที่เขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตัว
รัฐบาล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่กำ�หนดนโยบายและทำ�หน้าที่บริหารกิจการของชุมชนหรือของชาติ
อาชีพ หมายถึง การงานที่ทำ�เพื่อเลี้ยงชีวิต
ประชากร หมายถึง ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเมือง ประเทศ หรือภูมิภาค
ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นที่ หรือบริเวณที่มีผู้อาศัยอยู่
โลกาภิวัตน์ หมายถึง สภาวการณ์อันเป็นผลของการค้าเสรี การลงทุนไม่มีเขตจำ�กัด และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดอยู่เสมอ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การดำ�เนินชีวิตและความเชื่อหลายรูปแบบอันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
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◆◆
◆◆

คุณลักษณะร่วม (Unifying Characteristic) หมายถึง ลักษณะนิสัยประจำ�หรือสิ่งที่เคยทำ�เป็นประจำ�
ลักษณะความเป็นสามัญ (Commonalty) หรืออัตลักษณ์ร่วม (Identity) หมายถึง ลักษณะร่วมที่คล้ายกันของชาติอาเซียน

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ บันทึกความทรงจำ�คืออะไร
◆◆ วันสำ�คัญทางประเพณีที่ถือว่าเป็นวันหยุดที่คุณและครอบครัวของคุณรู้และยึดถือปฏิบัติตาม คือวันอะไรบ้าง
◆◆ ชุมชนที่นักเรียนอยู่มีการติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร
◆◆ การเรียนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านบันทึกความทรงจำ� กับการเรียนประวัติศาสตร์จากแหล่งอื่น ๆ เช่น เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ
หรือหนังสือประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไร
◆◆ บันทึกความทรงจำ�ได้ให้อะไรที่แหล่งการเรียนรู้อื่นไม่มี แหล่งเรียนรู้ใดที่ไม่พบในบันทึกความทรงจำ�
ปัจจัยป้อน : ให้ครูจัดหาใบความรู้ในรูปแบบของบันทึกความทรงจำ�หลาย ๆ รูปแบบอย่างน้อย 10 เรื่องโดยเน้นเรื่องสภาพการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน
รูปแบบ : ครูสาธิตการประมวลแนวคิดจากข้อมูลและมุมมองต่าง ๆ จากบันทึกความทรงจำ�ที่เป็นตัวอย่าง 1 เรื่อง จากคำ�ถาม
ขั้นตอนการสอน : ให้นักเรียนจับคู่และเดินไปยังฐานการเรียนรู้เรื่อง “การค้นพบ” ที่แต่ละฐานให้นักเรียนอ่านบางบทจากบันทึกความทรงจำ� หลังจากได้อ่านเรื่องราว
ในบันทึกฯ ให้นักเรียนแสดงความเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ ลงบนกระดาษแผนภูมิ ซึ่งจะมีคำ�ถามให้นักเรียนตอบดังต่อไปนี้
◆◆ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร
◆◆ อะไรคือความขัดแย้งหรือการต่อสู้ดิ้นรนที่ปรากฏในเรื่องนั้น
◆◆ ให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์จากเรื่องนั้นโดยเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งและเขียนต่อจนจบ
➙➙ เรื่องที่อ่านทำ�ให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยประสบหรือไม่เคยประสบกับ ….
➙➙ ฉันเห็นด้วย/เข้าใจเรื่องที่ฉันอ่านเพราะว่าชีวิตของฉัน ….
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◆◆
◆◆

อะไรคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้จาการอภิปราย
เรื่องจากบันทึกฯ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติของนักเรียนอย่างไร

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ :
หลังจากที่นักเรียนไปฐานแห่งการค้นพบได้ 3 ฐาน ให้นักเรียนตอบคำ�ถามทั้งหลายที่อยู่ข้างบน
บทสรุป : หลังจากที่ได้ไป “ฐานแห่งการค้นพบ” นักเรียนทั้งชั้นก็มาแบ่งปันคำ�ตอบกัน ครูจะติดกระดาษแผนภูมิจากแต่ละฐานแห่งการค้นพบไว้ที่ห้องเรียน
หรือที่กระดานเพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ให้การบ้านนักเรียนเขียนเรียงความหนึ่งย่อหน้าแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมโครงการที่ฐานฯ
และเพื่อน ๆ ในชั้น ครูควรจะทำ�กระดานข่าวติดแสดงเรียงความของนักเรียน
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนไปตามฐานแห่งการค้นพบ อย่างน้อย 3 ฐาน และให้ตอบคำ �ถามข้างบน โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองเพื่อแสดงถึง
ความเข้าใจหลายมุมมองโดยอ้างอิงกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของชาติต่าง ๆ ในอาเซียน นักเรียนควรแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์เหล่านีเ้ กีย่ วพันกับตนเอง กับชุมชน และกับชาติอย่างไร (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความร้สู กึ ร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในชั้นที่เน้นถึงลักษณะความเป็นสามัญ (Commonalty) หรืออัตลักษณ์ร่วม (Identity) ของชาติอาเซียนที่ปรากฏให้เห็น
ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งบันทึกความทรงจำ�ที่คัดสรรแล้ว แต่ละฐานควรติดแผนภูมิของนักเรียนที่แสดงความเข้าใจในหลายมุมมอง
และความเชื่อมโยงของตนเองกับประเทศอื่น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนเขียนเรียงความหนึ่งย่อหน้าแสดงความรู้สึกนึกคิดว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ได้รับอิทธิพจากบันทึกความทรงจำ �และ
จากมุมมองของเพื่อนร่วมชั้น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
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คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

บันทึกความทรงจำ�แสดงให้เห็นถึงเรื่องอะไรบ้างที่เอกสารอื่น ๆ ไม่ได้นำ�เสนอ เช่น บทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ จดหมายข่าว ฯลฯ
บันทึกความทรงจำ�ได้แสดงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมอย่างไร
บันทึกความทรงจำ�ทำ�ให้ผู้อ่านได้ย้อนกลับไปคิดหรือทำ�ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนวิชาสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา ในบทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน นักเรียนสามารถค้นหาว่า อุดมการณ์แห่งอาเซียนนั้น รองรับแนวความคิดในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการเป็นเอกราชได้อย่างไร สามารถวิเคราะห์
ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน และการต่อสู้ที่ผู้ย้ายมาตั้งรกราก/ผู้ย้ายถิ่นฐานเผชิญอยู่ในชาติแต่ละชาติที่เป็นอาเซียน การสอนให้นักเรียนรู้จักอัตลักษณ์ร่วมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายจะทำ�ให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถต่อยอดการเป็นเอกภาพในการรวมตัวเป็นองค์การ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนและความร่วมมือ
ระหว่างกันระหว่างชาติต่าง ๆ ได้อย่างไร
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เอกสารประกอบการสอน : บันทึกความทรงจำ� # 1
ถ้าพิจารณาตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนทั้งอดีตและปัจจุบัน จะสังเกตเห็นวิธีการรวมตัวกันของคนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จะเป็นผู้ที่มีความสนใจ
ความเชื่อ เป้าหมาย และภูมิหลังร่วมกัน บันทึกความทรงจำ�นี้จะเป็นอัตชีวประวัติหรือประสบการณ์ของผู้เขียน บางครั้งเชื่อมโยงกับบุคคลหรือเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์
วิธีการ :
ก่อนทีจ่ ะเริม่ เรียนรูเ้ รือ่ งของบันทึกความทรงจำ� รวมทัง้ ความสำ�คัญในการทำ�ความเข้าใจถึงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม (Cultural Identity) ให้ตอบคำ�ถามดังต่อไปนี้
นักเรียนต้องจำ�ไว้ว่า นักเรียนจะกลับมาดูคำ�ถามเหล่านี้อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบคำ�ตอบ
◆◆ บันทึกความทรงจำ�คืออะไร
◆◆ วันสำ�คัญทางประเพณีที่ถือว่าเป็นวันหยุดที่คุณและครอบครัวของคุณรู้และยึดถือปฏิบัติตาม คือวันอะไร
◆◆ ชุมชนที่นักเรียนอยู่มีการติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร
◆◆ การเรียนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านบันทึกความทรงจำ�กับการเรียนประวัติศาสตร์จากแหล่งอื่น ๆ เช่น เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ หรือ
หนังสือประวัติศาสตร์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร
◆◆ บันทึกความทรงจำ�ได้ให้อะไรที่แหล่งเรียนรู้อื่นไม่มี แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อาจจะให้อะไรที่ไม่พบในบันทึกความทรงจำ�
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เอกสารประกอบการสอน : บันทึกความทรงจำ� # 2
“เราเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งที่เราหามาได้ แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้” (“You make a living by what you get. You make a life by what you give.”)–
วินสตัน เชอร์ชิล คำ�คมของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ สืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต
วิธกี าร : แต่ละฐาน นักเรียนจะพบเรือ่ งราวซึง่ เป็นเรือ่ งจากหนังสือ “จากฉันเป็นเรา : การแสวงหาความหมายในโลกของวัตถุนยิ ม” (Me to We : Finding Meaning
in a Material World,) ผู้แต่งคือ เครก และมาร์ค คิลเบอร์เจอร์ (Craig and Marc Kielburger) สืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต หนังสือนี้รวมเรื่องต่าง ๆ ที่เขียน
โดยผู้ที่พยายามสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นคุณค่าในชีวิต ให้นักเรียนอ่านแต่ละเรื่องในใจแล้วเขียนแสดงความคิดเห็น และตอบคำ�ถามดังต่อไปนี้
◆◆ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร
◆◆ อะไรคือความขัดแย้งหรือการต่อสู้ดิ้นรนที่ปรากฏในเรื่องนั้น
◆◆ ให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์จากเรื่องนั้น โดยเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้และเขียนจนจบ
➙➙ เรื่องที่อ่านทำ�ให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยประสบหรือไม่เคยประสบกับ ….
➙➙ ฉันเห็นด้วย/เข้าใจเรื่องที่ฉันอ่านเพราะว่าชีวิตของฉัน ….
◆◆ อะไรคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้อภิปราย
◆◆ เรื่องจากบันทึกฯ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติของนักเรียนอย่างไร
เมื่อนักเรียนอ่านจบและเขียนจบแล้ว ให้วางกระดาษที่ได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้ที่ฐานและเดินไปที่ฐานต่อไป เมื่อมาถึงให้นักเรียนทำ�ตามขั้นตอนเดิมคืออ่าน
เรื่องราวและเขียนแสดงความคิดเห็น แต่คราวนี้ให้อ่านข้อเขียนแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นด้วย ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องที่อ่านและข้อเขียน
แสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดของเพื่อน ๆ จงบอกเหตุผลให้ชัดเจน
* ขอให้พยายามเขียนให้ชัดเจนเท่าที่จะทำ�ได้ เพราะการทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจในข้อเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นเรื่องสำ�คัญมาก นักเรียน
ไม่จำ�เป็นต้องลงชื่อในข้อเขียนของนักเรียน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การทำ�แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์
ภาพรวม : นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร และเริ่มศึกษาวิธีที่จะลดปริมาณคาร์บอน (Carbon
Footprint) และพัฒนาวิธีเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว นักเรียนจะเข้าใจว่า การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่น แต่ยังส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดอีกด้วย
ความเข้าใจที่คงทน : ระบบธรรมชาตินั้นเชื่อมโยงกันทั่วโลก และข้ามผ่านพรมแดนการเมืองระหว่างประเทศ และที่สำ�คัญการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้น
เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทำ� การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนจะเรียนรู้ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ
◆◆ นักเรียนจะค้นพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กัน
◆◆ นักเรียนจะเข้าใจถึงหน้าที่ของพืชในการคายคาร์บอนไดออกไซด์และความสำ�คัญของพืชในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิไว้
◆◆ นักเรียนจะเรียนรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร
◆◆ นั ก เรี ย นสามารถเปรี ย บเที ย บเส้ น กราฟซึ่ ง แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องก๊ า ซที่ ถู ก ปิ ด กั้ น โดยความร้ อ น (เช่ น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เป็ น ต้ น ) และ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามกาลเวลา ในรูปแบบต่าง ๆ
◆◆ นักเรียนจะค้นคว้าว่า พายุขนาดใหญ่ ความแห้งแล้ง หรือการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมทิ กี่ อ่ ให้เกิดผลกระทบนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ ใดในประเทศของพวกเขา
และประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ นักเรียนจะค้นหารูปแบบต่าง ๆ ทั้งของประเทศของพวกเขาและภายในภูมิภาคในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
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สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ เครื่องฉายภาพบนผนังหรือแผนผังแสดงชั้นบรรยากาศต่าง ๆ
◆◆ แผนที่แสดงภูมิอากาศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
◆◆ เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์การเปรียบเทียบคาร์บอนไดออกไซด์และการผันแปรของอุณหภูมิตามกาลเวลา
◆◆ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคในประเทศสมาชิกอาเซียน
เวลาที่ใช้ : 6 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลระยะยาวต่อภูมิอากาศในโลก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมา
ก๊าซที่ถูกปิดกั้นโดยความร้อน หมายถึง ก๊าซที่ปิดกั้นความร้อนในบรรยากาศและทำ�ให้ภูมิอากาศร้อน
โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริเวณชั้นล่างของโลก ซึ่งสูงจากพื้นผิวโลกประมาณ 6 - 10 กิโลเมตร
มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) หมายถึง ชั้นบรรยากาศบนโลกที่อยู่เหนือชั้นสตราโตสเฟียร์และอยู่ใต้ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ ในระดับความสูงประมาณ
50 - 80 กิโลเมตร
เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) หมายถึง ชั้นบรรยากาศที่อยู่เหนือชั้นมีโซสเฟียร์และอยู่ตํ่ากว่าระดับความสูงของบรรยากาศที่ปราศจาก
ส่วนประกอบของการเป็นฉนวน
เอกโซสเฟียร์ (Exsosphere) หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริเวณชั้นนอกสุดของโลก
ภาวะเรือนกระจก หมายถึง ภาวะที่มีการปิดกั้นความร้อนของแสงอาทิตย์ที่ชั้นล่างของชั้นบรรยากาศบนโลก
ไอโซโทป (Isotope) หมายถึง ธาตุที่มีจำ�นวนโปรตรอนเท่ากัน แต่มีจำ�นวนนิวตรอนต่างกันในระดับนิวคลีไอ (nuclei)

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ตั้งคำ�ถามดังต่อไปนี้ในชั้นเรียน ประกอบกับใช้ภาพที่แสดงชั้นบรรยากาศต่าง ๆ
◆◆ พบคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ) ในชั้นบรรยากาศชั้นใด
2
◆◆ อะไรก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ) สิ่งใดเกิดโดยธรรมชาติและสิ่งใดเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ�
2
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◆◆
◆◆

พืชมีหน้าที่อะไรในการคายคาร์บอนไดออกไซด์ (ในประเด็นการตัดไม้ทำ�ลายป่า)
เครื่องฉายภาพแสดงเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และอุณหภูมิ

ปัจจัยป้อน : ครูอาจจะต้องอธิบายถึงชั้นบรรยากาศต่าง ๆ รวมทั้งการสังเคราะห์แสง และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำ�ว่า สภาพอากาศ
(Weather) และภูมิอากาศ (Climate) นอกจากนั้นครูจะต้องนำ�เสนอข้อมูลจากลิงค์เว็บไซต์ที่ระบุไว้ในหัวข้อขั้นตอนการสอนด้านล่างนี้ด้วย
รูปแบบ : ครูจะต้องสาธิตวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลและการอ่านเพื่อทำ�ความเข้าใจภาพและแผนภูมิต่าง ๆ
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1 - 2
◆◆ ใช้เครือ
่ งฉายภาพบนผนังฉายภาพตัดขวางของชัน้ บรรยากาศต่าง ๆ ให้นกั เรียนพิจารณาชัน้ บรรยากาศทีแ่ ตกต่างกันไป รวมทัง้ อุณหภูมิ ความหนาแน่น
ความสูง และองค์ประกอบต่าง ๆ
◆◆ ครูจัดทำ�เอกสารประกอบ (ใบงาน) ให้นักเรียนเติมข้อมูลของระดับชั้นบรรยากาศที่หลากหลายตามที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คาบที่ 3 - 4
ดูแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามที่แนะนำ�ข้างล่างนี้
◆◆ ครูนำ�เสนอบทเรียนเรื่องวัฏจักรคาร์บอน นักเรียนวาดแผนผังจากวัฏจักรนี้ (ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่
		 http://gk12.asu.edu/node/45
		 http://depts.washington.edu/oacis/lessonplans.html
		 http://www.calacademy.org/teachers/resources/lessons/Carbon - Cycle - Roleplay - 3 - 12/)
◆◆ ครูน�
ำ เสนอบทเรียนเรือ่ งภาวะเรือนกระจก ให้นกั เรียนมุง่ เน้นไปทีช่ นั้ บรรยากาศโทรโพสเฟียร์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งทีว่ า่ โลกเปลีย่ นสภาพ
ไปเป็นเรือนกระจกได้อย่างไร (ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่
		 http://learningtogive.org/lessons/unit372/lessonl.html
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		 http://astroventure.arc.nasa.gov/teachers/pdf/AV - Atmoslesson - 3.pdf
		 http://www.pbs.org/now/classroom/globalwarming.html)
◆◆ ครูนำ�เสนอบทเรียนในเรื่องที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้รับการประเมินค่าอย่างไร เช่น วงปี แกนนํ้าแข็ง
บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ละอองเกสรพันธ์พุ ชื สัดส่วนออกซิเจนในชัน้ บรรยากาศไอโซโทปในภูเขานํา้ แข็ง เป็นต้น (ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่
		 http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/idealabs/prehistoric_climate_change.html
		 http://alex.state.al.us/lesson_view.php?id=29812)
คาบที่ 5
◆◆

คาบที่ 6
◆◆

◆◆

นักเรียนศึกษาการเปรียบเทียบเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ในยุคประวัตศิ าสตร์ของคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมใิ นช่วงเวลาทัง้ ระยะยาวและสัน้
และหาบทสรุปเกีย่ วกับสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ (เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลือ่ นจากการเอียงของ
ผิวโลก การโคจรรอบ และการหมุนรอบ) และจากที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ� (การตัดไม้ทำ�ลายป่า)
นักเรียนค้นหาบทความสั้น ๆ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยเน้นไปที่ปัญหาเรื่องการที่ชุมชนต่าง ๆ หายไปเนื่องจากระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น
เรือ่ งการหายไปของทีอ่ ยูอ่ าศัยหลาย ๆ แห่ง เรือ่ งผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลต่อลักษณะสภาพอากาศและเรือ่ งการกสิกรรม
นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่มย่อย หาประเด็นสำ�คัญ ๆ จากบทความที่ได้ค้นหามาและนำ�เสนอข้อมูลในชั้น

บทสรุป : ให้นกั เรียนเขียนจดหมายถึงหน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิน่ เพือ่ แสดงความห่วงใยเรือ่ งการตัดไม้ทำ�ลายป่า และผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : นักเรียนแต่ละคนคาดคะเนปริมาณก๊าซ และเขียนสะท้อนความคิดในเรื่องที่ว่า จะทำ�อย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอน และในเรื่องการคาดคะเนผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากประชากรที่เพิ่มขึ้นยังคงปฏิบัติเช่นนี้
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ทดสอบโดยการถามนักเรียนในเรื่องการจดจำ�ข้อมูล (เช่น ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ส่วนประกอบของก๊าซที่ถูกปิดกั้นโดยความร้อน) และในแง่ความเข้าใจ
เรือ่ งแนวคิดและกระบวนการ (เช่น ภาวะเรือนกระจก การเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ วัฏจักรคาร์บอน การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ) และให้นกั เรียน
ทำ�แบบฝึกหัดประยุกต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินข้อมูล (เช่น การวิเคราะห์เส้นกราฟ
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามกาลเวลา) (การประเมินผลระหว่างเรียน :
ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
◆◆ ให้นักเรียนจับกลุ่ม นำ�เสนอหลักฐานที่แสดงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทั้งโดยธรรมชาติและที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ�) ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การนำ�เสนอนี้
ควรจะรวบรวมจากงานวิจัย รูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ (ข้อมูลในตารางซึ่งแสดงการเปรียบเทียบและรูปแบบต่าง ๆ ในยุคประวัติศาสตร์) รวมทั้ง
บทสรุป และการนำ�ไปใช้ในอนาคต การประเมินผลโดยครูและเพื่อนร่วมชั้นสามารถอิงผลการเรียนรู้จากบทเรียนนี้ (การประเมินผลรวบยอด :
ด้านที่ 2 - การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละคนคาดคะเนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากนั้นให้เขียนสะท้อนความคิดในเรื่องที่ว่าจะทำ�อย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ละคนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนนี้ และให้นักเรียนคาดคะเนและเขียนแผนภูมิถึงผลกระทบ หากประชากรที่เพิ่มขึ้นยังคงปฏิบัติเช่นนี้ (การประเมินผลรวบยอด :
ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 5 - การรู้จักตนเอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ มีบทบาทอย่างไรในการทำ�ให้ชีวิตบนโลกอยู่ได้ และชั้นบรรยากาศเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร
จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศระดับโลกได้อย่างไร และจะลดสาเหตุการเกิดได้อย่างไร
ผู้คนสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมในการที่จะบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา ในบทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และบทที่ 5 : การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยเรื่องข้อพันธกรณีของชาติที่มั่งคั่งอาจจะต้องช่วยเหลือชาติที่กำ�ลังพัฒนา
หรือประชากรที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ และในเรื่องที่ว่าภูมิภาคจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
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เอกสารประกอบการสอน : แผนผังแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่าง ๆ

แหล่งข้อมูล : US Department of Commerce/NOAA
http : //www.esrl.noaa.gov/gmd/education/lesson_plans/
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Kilometers
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่าง ๆ
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แหล่งข้อมูล : US Department of Commerce/NOAA
http : //www.esrl.noaa.gov/gmd/outreach/lesson_plans/Characteristics%20of%20the%20Earth%27s%20Atmosphere.pdf
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เอกสารประกอบการสอน : เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและคาร์บอนไดออกไซด์บนโลก

แหล่งข้อมูล : US Department of Commerce/NOAA http : //www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : กระแสโลก - นำ�ทางสู่เศรษฐศาสตร์แนวใหม่
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) เศรษฐกิจโลกอยู่ภายใต้แนวคิดของการค้าเสรี เพื่อที่จะเข้าใจผลจากโลกาภิวัตน์ที่มีต่อภูมิภาค
อาเซียน ให้นักเรียนเลือกสินค้าโภคภัณฑ์จากประเทศของนักเรียน หรือของชาติอื่นในกลุ่มอาเซียน (โดยเสนอแนะตัวอย่าง เช่น ข้าว กาแฟ อ้อย กล้วย ถั่วเหลือง
มันสำ�ปะหลัง นํ้ามันปาล์ม และข้าวโพด) ให้นักเรียนตรวจสอบว่า การค้าเสรีมีผลกระทบต่อการผลิตและผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่กล่าวมาหรือไม่ นักเรียน
จะต้องสำ�รวจสิ่งท้าทายด้านต้นทุน - กำ�ไร ตลอดจนนัยสำ�คัญทางสังคมเกี่ยวกับการทำ�การค้าที่มีอยู่ในประเทศหรือท้องถิ่น เพื่อศึกษาว่า ผู้ผลิตสินค้าประเภท
อาหารของพวกเขาได้รับโอกาสที่เป็นธรรมภายใต้การค้าเสรีหรือนโยบายการค้าอื่น ๆ หรือไม่ บทเรียนนี้จะแสดงให้เห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์นั้นส่งผลประโยชน์
และ/หรือท้าทายชุมชน ประเทศ หรือท้องถิ่น
ความเข้าใจที่คงทน : กระแสโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นมาจากการเปิดการค้าเสรีและเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาด
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนจะเรียนรูว
้ า่ โลกาภิวตั น์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั การค้าเสรีทสี่ ร้างผลประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมบางส่วน แต่กลับกลายเป็นปัญหาต่อส่วนอืน่ ๆ ได้
โดยเฉพาะผู้ผลิตระดับท้องถิ่นหรือถึงภูมิภาค
◆◆ นักเรียนจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจุดประสงค์และการเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวัตน์และการทำ�การค้าเสรี
◆◆ นักเรียนจะศึกษาว่า รูปแบบทางการค้าอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงความเสมอภาคทางการค้า นโยบายกำ�หนดภาษีเพื่อคุ้มครอง การที่รัฐให้ทุน
ช่วยเหลือสินค้าโภคภัณฑ์ และอื่น ๆ) สามารถกระทำ�ร่วมกับนโยบายการค้าเสรีที่มีอยู่ได้หรือไม่ และนโยบายเหล่านี้สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การค้าเสรีหรือไม่
◆◆ นักเรียนจะศึกษาประโยชน์และอุปสรรคเฉพาะของนโยบายการค้าทุกรูปแบบ รวมทั้งผลกระทบที่แต่ละประโยชน์และอุปสรรคนั้น ๆ อาจจะมีต่อ
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ในท้องถิ่นและภูมิภาค
◆◆ นักเรียนจะศึกษาว่า เหตุใดประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงมุ่งไปยังความยั่งยืนของตลาดท้องถิ่นและความมั่นคงเรื่องอาหารระดับชาติ
◆◆ นักเรียนจะนำ�เสนอผลที่ได้ในช่วงการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจัดขึ้นในห้องเรียน หรือนำ�เสนอเป็นรายบุคคล (ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน)
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คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

อะไรคือผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ที่มีต่อชุมชน และประเทศในภูมิภาคกลุ่มอาเซียน ณ ปัจจุบันนี้ (ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด)
อะไรคือความรับผิดชอบของรัฐบาลในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในระบบที่ดึงให้คนเข้าใกล้ถึงกันมากขึ้นกว่าเดิม
(ประชาชน สื่อ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การดำ�เนินการค้า และปัญหาที่เกิด
		 http : //www.asean.org/18757.htm
		 http : //www.asean.org/19585.htm
		 http : //www.asean.org/18770.htm
◆◆ ความสมบูรณ์ด้านแหล่งอาหารและนโยบายการค้าของอาเซียน (ดูได้ที่ www.iisd.org)
◆◆ รายการสินค้าโภคภัณฑ์ทางเกษตรหลัก ๆ ของประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ แผนร่างดำ�เนินการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2550 www.aseansec.org/18757.htm
◆◆ ข้อตกลงในเขตแดนการค้าเสรีของอาเซียน (ภาคี AFTA) www.aseance.or/19585.htm
เวลาที่ใช้ : สองสัปดาห์ สำ�หรับการค้นคว้าและเตรียมการเพื่อจัดการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรียนเป็นเวลาสองวัน
อภิธานศัพท์ : 		
◆◆ โลกาภิวัตน์ หมายถึง สภาพการณ์อันเป็นผลของการค้าเสรี การขับเคลื่อนเงินทุนอย่างไม่มีเขตจำ�กัด และการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างอิสระ
◆◆ การค้าเสรี หมายถึง ตลาดการค้าที่เปิดให้เข้าถึงอย่างเสรี โดยไม่มีกำ�แพงภาษี หรือการเข้ามาแทรกแซงจากรัฐบาล
◆◆ ความเสมอภาคทางการค้า หมายถึง ตลาดการค้าที่ให้ราคายุติธรรมต่อผู้ผลิตในชาติที่กำ�ลังพัฒนา
◆◆ สินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง สินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ พลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า และสินค้าเกษตร
◆◆ ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง สภาพการณ์ที่ประเมินจากอาหารที่มีอยู่และเข้าถึงแหล่งได้ และเหมาะสมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
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◆◆
◆◆

กองทุนอุดหนุน หมายถึง เงินที่มาจากรัฐบาลเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรม
ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หมายถึง การคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น โดยเก็บภาษีขาเข้า

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ก่อนที่นักเรียนจะดำ�เนินโครงงานเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน นักเรียนควรจะศึกษาคำ�ศัพท์ต่าง ๆ
ที่กล่าวมาข้างบน และแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เข้าใจความหมาย และควรจะแลกเปลี่ยนความคิดต่อข้อความต่าง ๆ ด้านล่างนี้ ภายใต้การแนะนำ�ของครู
◆◆ โลกาภิวัตน์คืออะไร
◆◆ การค้าเสรีคืออะไร และเกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์อย่างไร
◆◆ ความเสมอภาคทางการค้าคืออะไร
◆◆ สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร
◆◆ กองทุนอุดหนุนคืออะไร
◆◆ ใครเป็นผู้จัดหากองทุนอุดหนุน ให้แก่ใคร และให้ทำ�ไม
◆◆ การกำ�หนดภาษีเพื่อคุ้มครองการค้าหมายความว่าอะไร
ปัจจัยป้อน : ทบทวนเรื่องเส้นทางการค้าในสมัยก่อน ทั้งเส้นทางทางบกและเส้นทางเดินเรือ โดยใช้แผนที่ในยุค พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 500 - ค.ศ.
1800) เรื่องนักเดินทางหลัก ๆ (เป็นการค้าโดยส่วนตัว โดยบริษัทเอกชน หรือบริษัทที่อุปถัมภ์โดยรัฐบาล) ผู้ที่เคยใช้เส้นทางเหล่านี้ในสมัยก่อน และเรื่องผลผลิต
ที่พวกเขาได้มีการค้าขาย (โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์)
รูปแบบ : สาธิตวิธีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ นำ�มาเปรียบเทียบกับการเสียเปรียบในแต่ละประเด็น
ขั้นตอนการสอน :
สัปดาห์ที่หนึ่ง 		
สรุปพื้นฐาน : ส่วนเชื่อมต่อของอดีต ใช้แผนที่และเรื่องราวของนักเดินทาง ให้นักเรียนทำ�แผนที่การเดินทางในยุคก่อน ๆ ที่มีการข้ามมหาสมุทรอินเดีย
ในยุค พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1800) ให้ศึกษาว่า ใคร เมื่อใด ที่ไหน และเหตุใดจึงมีการเดินทางของบุคคล ของบริษัทเอกชน หรือที่อุปถัมภ์
โดยรัฐบาล เดินทางจากเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และยุโรป เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

190

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

เมื่อนักเรียนทำ�แบบฝึกหัดก็จะได้พบว่า โลกาภิวัตน์อาจจะมีอยู่มานานแล้ว นานมากกว่าที่นักเรียนจะนึกถึง
นักเรียนจะเรียนรูเ้ รือ่ งของสินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่างทีค่ า้ ขายกันอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1800)
นักเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่ว่า การค้าระดับโลกมีผลต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอย่างไร
การบ้าน ให้นักเรียนอ่านบทความหลาย ๆ บทความเกี่ยวกับเรื่องโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน

ขั้นตอนการค้นคว้า
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย (ครูเป็นผู้กำ�หนด)
◆◆ นักเรียนจะทบทวนคำ�ศัพท์ (โดยการชี้แนะของครู) และให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องที่ว่า โลกาภิวัตน์และการทำ�การค้าเสรีได้รับการสนับสนุน
โดยทั่วภูมิภาคอาเซียนได้อย่างไร
◆◆ นักเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องการบ้านการอ่านบทความที่ครูกำ�หนดให้
◆◆ ให้นก
ั เรียนแต่ละคนเลือกชาติในอาเซียนมาหนีง่ ประเทศ (จะเป็นการดีถา้ ได้ตวั แทนทัง้ สิบประเทศ) และสินค้าโภคภัณฑ์หนึง่ ชนิดทีส่ �ำ คัญต่อชาตินนั้ ๆ
ตัวอย่างอาจจะรวม ข้าว อ้อย พริกไทย กาแฟ ชา ถั่วเหลือง กล้วย หรือมันสำ�ปะหลัง
◆◆ นักเรียนจะทำ�การค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์จากระบบออนไลน์ ห้องสมุด สิ่งตีพิมพ์ และระบุว่า โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อ
ผู้ผลิตและผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่นักเรียนเป็นตัวแทนอยู่อย่างไร
◆◆ นักเรียนจะพิจารณาปัญหา/นโยบายในเรื่องชาติที่นักเรียนเจาะจงค้นคว้าและมองรวมไปถึงภูมิภาคในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน
➙➙ การดำ�เนินการและนโยบายการค้าในเรือ่ ง การมีตลาดเสรี ความแสมอภาคทางการค้า การกำ�หนดภาษีเพือ่ คุม้ ครอง และนโยบายกองทุนอุดหนุน
➙➙ ประเด็นของความสมบูรณ์ด้านแหล่งอาหาร
➙➙ ผลประโยชน์และปัญหาเรื่องค่าแรง
➙➙ ปัญหาของบริษัทข้ามชาติ
➙➙ ผลประโยชน์และอุปสรรคของนโยบายการค้าทั่วโลก
◆◆ นักเรียนจะพิจารณาต่อถึงปัญหาทางสังคมดังต่อไปนี้ว่า มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของประชาชนผู้ซึ่งผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์อย่างไร
➙➙ แรงงานเด็ก
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➙➙ ผลประโยชน์ทางสุขอนามัย
➙➙ สภาพการทำ�งาน
➙➙ โอกาสทางการศึกษา

สัปดาห์ที่สอง
การเตรียมตัวค้นคว้าสำ�หรับการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดขึ้นในห้องเรียน
◆◆ นักเรียนแต่ละคนจะเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าแต่ละเรื่องและข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงไว้ในบันทึกของตนเอง และจะนำ�มาแลกเปลี่ยนทุกวันกับ
กลุ่มและครู อีกหนึ่งทางเลือกคือ การใช้กระดาษการ์ดสำ�หรับหนังสืออ้างอิงและการจดบันทึก
◆◆ นั ก เรี ย นจะแลกเปลี่ ย นและวิ เ คราะห์ ค วามรู้ จ ากการค้ น คว้ า ในกลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ที่ จ ะตั ด สิ น ว่ า การทำ � การค้ า เสรี นั้ น ให้ ป ระโยชน์ ทั้ ง สองทางคื อ
ต่อผู้ผลิตและผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่นักเรียนค้นคว้าอยู่หรือไม่
◆◆ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ ให้นักเรียนระบุว่าปัญหาคืออะไร ทำ�ไมถึงเกิดปัญหาขึ้น และจะแก้ไขอย่างไรในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อจะให้
ความเชื่อมั่นให้ตลาดกลับมาเข้มแข็งสำ�หรับผู้ผลิตระดับท้องถิ่น
◆◆ นักเรียนจะแลกเปลีย
่ นความคิดว่า อาเซียนในฐานะองค์กรภูมภิ าคจะให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคมสำ�หรับผูผ้ ลิตสินค้าโภคภัณฑ์ภายใน
ประเทศได้อย่างไร
◆◆ ตามที่ได้ค้นคว้า นักเรียนจะพิจารณาว่า อาเซียนควรจะยังคงยอมรับโลกาภิวัตน์และการค้าตลาดเสรีต่อประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ที่นักเรียน
ได้ค้นคว้าไว้หรือไม่
การประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นในห้องเรียน
◆◆ สำ�หรับการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นในห้องเรียน แต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมรายงานฉบับย่อ 5 - 10 นาที ที่เป็นการสรุปความรู้จาก
การค้นคว้าของพวกเขา รวมทัง้ บทสรุปว่าอาเซียนในฐานะองค์กรภูมภิ าคควรจะยังคงโอบอุม้ การค้าตลาดเสรีและกระบวนการโลกาภิวตั น์ไว้หรือไม่
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : กิจกรรมนี้ควรทำ�เป็นกลุ่มย่อยภายใต้การแนะนำ�จากครูจะดีที่สุด เอกสารประกอบออนไลน์และ/หรือที่พิมพ์สามารถกำ�หนดให้
เป็นการบ้านและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าด้วยตนเอง
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บทสรุป : นักเรียนแลกเปลี่ยนกันถามในเรื่องการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนเป็นกลุ่มย่อย และนำ�เสนอทั้งชั้นถึงบทสรุปท้ายสุดด้วยการพูดปากเปล่า
และ/หรือด้วยการเขียน นักเรียนแต่ละคนจะนำ�บันทึกส่งครูเพื่อให้ครูประเมินผล
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (ต่อจากการประชุมสุดยอด) : นักเรียนอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้ค้นคว้าและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำ�องค์ความรู้ไปใช้ในการตอบคำ�ถาม
ที่อ้างอิงเอกสาร
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนสร้างแผนที่เส้นทางของโลกของสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเลือกช่วงเวลาระหว่าง ยุคปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1800)
ให้แสดงความคิดเห็นว่า ทำ�ไมจึงมีการค้าขายสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ และผลที่ชุมชนอาจได้รับคืออะไร (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ตลอดสัปดาห์ ครูประเมินบันทึกของนักเรียนรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงของแต่ละคน พร้อมกับประเมินการค้นคว้าของกลุ่มในหัวข้อสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เจาะจงที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน งานของนักเรียนควรจะรวมการปฏิบัติและนโยบาย ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
ผลประโยชน์และอุปสรรคด้านค่าแรง สิง่ ท้าทายของบริษทั ข้ามชาติ นโยบายการค้าทัว่ โลกในเรือ่ งต้นทุนและกำ�ไร การรายงานการค้นคว้านีค้ วรจะ
นำ�เสนอด้วยวิจารณญาณในเรื่องประเด็นทางสังคมด้วย เช่น แรงงานเด็ก ผลประโยชน์ทางสุขอนามัย สภาพการทำ�งาน และโอกาสทางการศึกษา
ที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของประชาชนผู้ซึ่งผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 1 การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ ให้นก
ั เรียนจับกลุม่ เตรียมรายงานของการจัดประชุมสูงสุดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรียน ให้มบี ทสรุปการค้นคว้า การวิเคราะห์ตน้ ทุนและกำ �ไรของ
โลกาภิวตั น์ และคำ�แนะนำ�สำ�หรับการค้าในอนาคตในภูมภิ าคอาเซียน รายงานและการนำ�เสนอนีค้ วรจะแสดงถึงความเข้าใจในแนวคิดทีส่ �ำ คัญ และ
กระบวนการค้าในเชิงโลกาภิวัตน์ ควรจะมีการใช้ศัพท์เฉพาะทางที่เหมาะสม และมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนบทสรุป (การประเมินผลรวบยอด;
ด้านที่ 2 - การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ การประเมิ น เพิ่ ม เติ ม : ให้ นั ก เรี ย นประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ต อบคำ� ถามที่ อ้ า งอิ ง เอกสาร (การประเมิ น ผลรวบยอด; ด้ า นที่ 2 - การตี ค วาม
และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
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คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

โลกาภิวัตน์ในปัจจุบันแตกต่างจากของศตวรรษที่ผ่านมาอย่างไร
ใครได้รับประโยชน์และใครประสบปัญหาภายใต้โลกาภิวัตน์
จะประเมินผลประโยชน์ที่ได้และอุปสรรคของนโยบายการค้าที่แตกต่างกันได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : โครงงานนี้สามารถนำ�มาเชื่อมโยงวิชาสังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์และการศึกษาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา และ
ควรนำ�สาระสำ�คัญของทัง้ สองบทเรียนนีม้ าประกอบกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างเต็มทีแ่ ละได้เห็นภาพรวมว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีจดุ หมายปลายทางร่วมกัน
ในฐานะองค์กรของชาติของภูมภิ าคและของโลกด้วยรากเหง้าทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเคลือ่ นไหวทางประวัตศิ าสตร์ในด้านของผูค้ น ความคิดของผูค้ น และสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมซึ่งก้าวผ่านพื้นที่และเวลาได้อย่างไร
เอกสารประกอบการสอน : ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การดำ�เนินการค้าและปัญหาที่เกิด
◆◆ http : //www.asean.org/18757.htm
◆◆ http : //www.asean.org/19585.htm
◆◆ http : //www.asean.org/18770.htm
เอกสารประกอบการสอน : ความมั่นคงทางอาหารและนโยบายการค้าของอาเซียน
นโยบายความมั่นคงทางอาหาร
◆◆ http : //aseanfoodsecurity.asean.org/wp - content/uploads/2011/08/aifs.pdf
◆◆ http : //www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC - 05.pdf
นโยบายการค้า
◆◆ http : //www.asean.org/pdf/brosurAFTA.pdf
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เอกสารประกอบการสอน : รายการสินค้าโภคภัณฑ์ทางเกษตรหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไน		

เนื้อวัว ไข่ สัตว์ปีก ข้าว

กัมพูชา		

มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ยางพารา

อินโดนีเซีย

เนื้อวัว มันสำ�ปะหลัง โกโก้ กาแฟ ไข่ นํ้ามันปาล์ม ถั่วลิสง สัตว์ปีก ข้าว ยางพารา

ลาว		

เนื้อวัว มันสำ�ปะหลัง กาแฟ ข้าวโพด ถั่วลิสง สัตว์ปีก ข้าว อ้อย

มาเลเซีย		

โกโก้ นํ้ามันปาล์ม ข้าว ยางพารา

เมียนมาร์

ปลา ข้าว อ้อย

ฟิลิปปินส์

เนื้อวัว มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพด ไข่ ปลา ข้าว อ้อย

สิงคโปร์		

ไข่ ปลา สัตว์ปีก

ประเทศไทย

มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ยางพารา อ้อย

เวียดนาม

กาแฟ ปลา ถั่วลิสง ข้าว ยางพารา อ้อย
แหล่งข้อมูล : CIA World Factbook
http : //www.cia.gov/library/publications/the - world - factbook/index.html
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บทที่ 4

การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในกรอบเนื้ อ หานี้ ศึ ก ษาคำ � จำ � กั ด ความที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ
ความเสมอภาคและความยุติธรรม และวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม
ในสังคมโลก รวมทัง้ การกระทำ�ของบุคคลบางกลุม่ ในฐานะตัวแทน ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้อื่นอย่างไร และผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนอย่าง
ทัว่ ถึงหรือไม่เพียงใด เมือ่ มีการหยิบยกประเด็นความยุตธิ รรมและความเสมอภาค
มาใช้กบั ประชาชนทัง้ หมด ความคิดรวบยอดทีค่ งทนเกีย่ วข้องกับกรอบเนือ้ หานี้
มีดังต่อไปนี้

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

197

◆◆

◆◆

◆◆

ประชาชนทั้งหมด โดยไม่คำ�นึงถึงภูมิภาค หรือสถานที่ อายุ เพศ
วั ฒ นธรรม สี ผิ ว ชาติ พั น ธุ์ สถานะทางเศรษฐกิ จ ศาสนา
และระดับการศึกษา ล้วนได้รบั ความเสมอภาคและความยุตธิ รรม
บุคคลแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ
ได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
ระบบของความยุ ติ ธ รรม ชอบธรรม และความเสมอภาค
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงในสั ง คม และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข อง
ประชากร

โดยเฉพาะในบทเรียนนีจ้ ะศึกษาเรือ่ งสิทธิหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ประชาชนแต่ละคนในกลุม่ สังคม ไม่วา่ จะเป็นในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
หรือประเทศ ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจะศึกษาว่า สิทธิและหน้าที่
ความรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยผู้ใหญ่อย่างไร ส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในประวัติศาสตร์
และสังคมศึกษาจะศึกษาบทบาทของข่าวในการสนับสนุนความยุติธรรม ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังคมศึกษาจะเรียนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็น
ของตนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรม ในวิ ท ยาศาสตร์
ผู้เรียนจะช่วยกันคิดประดิษฐ์ระบบการจ่ายนํ้าระหว่างประเทศอย่างเสมอภาค
และในศิลปะ ผู้เรียนจะเห็นว่า ภาพบอกเล่าเรื่องราวของความไม่เท่าเทียม หรือ
ความอยุติธรรม และสามารถกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดำ�เนินการอย่างไร
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กรอบเนื้อหานี้จะนำ�ไปใช้ในภาษาและวรรณกรรม จากการที่ผู้เรียน
ศึกษาว่า ภาษาสามารถรักษา หรือลดความไม่เท่าเทียมได้อย่างไร หรือเป็น
อุปสรรค หรือช่วยรักษาความยุติธรรมล่วงหน้าได้อย่างไร และผลกระทบนั้น
ไม่เพียงสะท้อนผ่านประชากรที่ด้อยโอกาส แต่กระทบต่อสังคมและประชากร
ในระดับกว้าง และในเทคโนโลยีการศึกษา ผูเ้ รียนจะเรียนรูบ้ ทบาทของเทคโนโลยี
ในการเก็บเอกสาร หรือเอาชนะความไม่เท่าเทียมกันและความอยุติธรรม
ตารางแสดงกรอบเนื้อหาหลักสูตรในกรอบเนื้อหานี้ มีดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ประชาชนล้วนมี
สิทธิและความรับผิดชอบของเด็กแตกต่าง
และสังคมศึกษา ความต้องการ ความจำ�เป็น จากของผู้ใหญ่อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
สิทธิและความรับผิดชอบ

ทุกสังคมล้วนมีแนวคิด
เกี่ยวกับความเสมอภาค
และความยุติธรรม
แต่อาจให้นิยามคำ�ศัพท์
แตกต่างกัน

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันระดมความคิดเห็นเรื่องสิทธิ
และความรับผิดชอบของพวกเขา (เมื่ออยู่ที่บ้าน ในฐานะที่เป็น
พี่หรือน้อง เด็ก หรือการอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในชุมชน) จัดแบ่ง
สิทธิและความรับผิดชอบดังกล่าวออกตามประเภท และให้
นักเรียนแต่ละคนทำ�รายการระบุสิทธิตามความรับผิดชอบที่ควร
เป็นพื้นฐาน หลังจากนั้นให้นักเรียนทั้งชั้นแลกเปลี่ยนแนวคิด
จากในรายการให้เพื่อนคนอื่นได้ทราบและช่วยกันพิจารณาว่า
เราควรจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิ อิสรภาพของแต่ละคน
กับกฎระเบียบ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อชุมชนอย่างไร ให้ทั้ง
ห้องช่วยกันร่างกฎกติกาว่าด้วย “เรื่องสิทธิและความรับผิดชอบ”
สำ�หรับกลุ่มของตนเอง

มีการให้คำ�จำ�กัดความและปกป้องความเสมอภาค เปรียบเทียบการปฏิบัติและธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นและ
สร้างกรอบเวลาที่ชัดเจน (timelines) เพื่อสะท้อนรูปแบบ
และความยุติธรรมอย่างไร (ประชาชน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคย่อย
แนวคิด)
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

วิทยาศาสตร์และ ทรัพยากรท้องถิ่นมีส่วน
ในการกำ�หนดโอกาส
คณิตศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากรใดบ้างที่ชุมชนต้องการ
เพื่อความอยู่รอดและความเจริญของชุมชน
(สถานที่ สื่อ แนวคิด)

ให้นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ซึ่งระบุถึงสิ่งที่จำ�เป็นต่อ
ชุมชน โดยเรียงสิ่งที่สำ�คัญมากที่สุดไว้ล่างสุด ส่วนสิ่งที่สำ�คัญ
น้อยกว่าอยู่ด้านบน หลังจากนั้นให้นักเรียนทำ�เป็นงานเดี่ยวหรือ
กลุ่ม วาดรูปสามเหลี่ยมปิระมิดขนาดเล็กกว่าเดิมจำ�นวน 2 ภาพ
ภาพแรกแสดงสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับชุมชนในปัจจุบัน อีกภาพหนึ่งสำ�หรับ
ชุมชนช่วงสมัยเมื่อร้อยปีก่อน เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งชั้นได้
อภิปรายว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเพราะสาเหตุใด

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

ระบบการเลือกผู้นำ�แต่ละประเทศนั้น
แตกต่างกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

ให้นักเรียนหาข้อมูลว่า ผู้นำ�ในแต่ละประเทศมีการเลือกอย่างไร
และอำ�นาจในเบื้องต้นที่ผู้นำ�มีคืออะไรบ้าง เปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียของระบบการเลือกที่แตกต่างกัน

ชุมชนและประเทศมีวิธี
การเลือกผู้นำ�แตกต่าง
กันไป

บางคนเป็นสมาชิกชุมชน พลเมืองคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)
แต่อาจไม่ใช่พลเมืองของ
ประเทศที่เขาอาศัยอยู่
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อ่านเรื่องราวต่างๆ (ในข่าว ออนไลน์ หรือบันทึกความทรงจำ�)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทำ�งานที่มาจากเมืองต่างๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียนและเขียนรายงานบรรยายสภาพบ้านเกิดของพวกเขา
และอธิบายว่า เหตุใดพวกเขาจึงต้องจากบ้านและสิ่งท้าทายใด
ที่พวกเขาต้องเผชิญในชุมชนใหม่ที่อพยพเข้ามา อธิบายสถานภาพ
ทางการของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และผลกระทบใด
ที่มีต่อชีวิตประจำ�วันของพวกเขา

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การใช้คำ�เรียกขานบ่งบอก ภาษาสามารถช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลง
ถึงความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

ให้นักเรียนสัมภาษณ์ปู่ ย่า ตายาย หรือ ผู้สูงอายุในรุ่นก่อนว่า
พวกเขามีการใช้คำ�เรียกขานเพื่อน ครู พ่อแม่ เด็กที่อายุอ่อนกว่า
และผู้สูงอายุอย่างไรเมื่อเขาอายุมากขึ้น จากการสัมภาษณ์
ให้นักเรียนทั้งชั้นทำ�ตารางสรุปถึงการใช้คำ�เรียกขานที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเสริม : รวบรวมและเปรียบเทียบภาษาต่างๆ แถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ว่า เน้นการใช้ภาษาตามชนชั้นให้นักเรียน
หาความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและโครงสร้างทางสังคม ใครคือ
ผู้มีอำ�นาจและใครที่อาจถือได้ว่าได้รับสถานะที่ไม่เท่าเทียม
นักเรียนมีวิธีหรือแนวทางอะไรบ้าง ที่สามารถช่วยส่งเสริม
ความเท่าเทียมกัน

เด็ก ๆ มีบทบาทที่
แตกต่างกันไป
แต่ละวัฒนธรรม

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ ในวัฒนธรรมอาเซียนที่แตกต่างกัน
และเปรียบเทียบชีวิตประจำ�วัน หน้าที่รับผิดชอบ ความฝันของ
พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะได้เรียนรู้หรือเก่งขึ้นในช่วงวัยเด็ก
และจะต้องทำ�อย่างไรบ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ช่วงวัยเด็กคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)
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สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

202

ศิลปะสามารถเผยถึง
ค่านิยมในสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ใครเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะและใครเป็นผู้สร้าง พานักเรียนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบกับ
งานฝีมือ (ประชาชน สื่อ แนวคิด)
การแสดงงานศิลป์ของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นหรือมีชื่อเสียงในภูมิภาค
อาเซียนหรือที่อื่น ๆ ในโลก จากสื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
อะไรที่เราเห็นว่าเป็นศิลปะ อะไรที่เราเห็นว่าเป็นงานฝีมือหรือ
สิ่งประดิษฐ์หรือโบราณวัตถุ (artifact) อะไรเป็นส่วนช่วยให้เห็นถึง
ความเป็นตัวตนของคน หรืออะไรเป็นผลงานที่ไม่ปรากฏชื่อของ
ผู้ทำ� (สามารถพิจารณาได้จากการประดิษฐ์ตัวอักษร ภาพวาด
งานปั้น อาวุธ งานฝีมือ งานถักทอ สิ่งของเครื่องใช้อำ�นวย
ประโยชน์ต่าง ๆ หรือแม้แต่งานสถาปัตยกรรม) วัตถุสิ่งของ
และที่จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานสามารถเผยถึงค่านิยมในสังคม
ได้หรือไม่ ศิลปะนั้นสะท้อนถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับสังคม
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การเข้าถึงนํ้าที่สะอาด
อากาศบริสุทธิ์ สุขอนามัย
และอาหารถือเป็น
สิ่งสำ�คัญของ
ความเสมอภาค

เทคโนโลยี
การศึกษา

เทคโนโลยีมีส่วนสร้าง
เทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริมความเสมอภาค ให้นักเรียนทำ�รายการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
โอกาสแก่ปัจเจกชนและ และความยุติธรรม เพื่อปัจเจกชนและชุมชน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ตู้เย็น
ชุมชน
ได้อย่างไร (ประชาชน สื่อ)
รถยนต์ รถแทร็กเตอร์ และอภิปรายว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชน
หรือโอกาสที่ชุมชนสามารถเปลี่ยนแปลงจากการเข้าถึงเทคโนโลยี
เหล่านั้นอย่างไร หากรณีศึกษา เรื่องสั้น รายงานข่าวต่าง ๆ
ในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำ�เทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนและผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

เพราะเหตุใดการเข้าถึงนํ้าที่สะอาด อากาศ
บริสุทธิ์ อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
และมีสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ (ประชาชน สื่อ)

ให้นักเรียนวาดภาพชุมชนที่แสดงที่ทิ้งขยะ หอสัญญาณของ
โทรศัพท์มือถือ แหล่งทิ้งสิ่งปฏิกูล เครื่องอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่ใช้ในการบำ�บัดนํ้าเสีย หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
และหาว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นบ้าง ให้นักเรียนอภิปรายว่า
จะมีผลกระทบใดบ้างต่อสุขภาพของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้น
หากเปรียบเทียบกับชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันบ้างหรือไม่ และสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับ
เรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมในลักษณะใด
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ข่าวสารมีบทบาทสำ�คัญ เหตุใดการรับรู้ข้อมูลจึงช่วยส่งเสริม
และสังคมศึกษา ในการส่งเสริมความเสมอภาค ความเสมอภาคและความยุติธรรม (แนวคิด
ประชาชน)
และความยุติธรรม
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

คนส่วนใหญ่เรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน เมือง รัฐ ประเทศ หรือ โลก
ของตนจากการอ่านบทความในข่าว ไม่ว่าจะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสาร หรือ แบ่งปันข่าวสารข้อมูลกับโลกผ่านสื่อดิจิตอล
วัตถุประสงค์หลักของบทความข่าวสารต่าง ๆ นั้นคือ การเผยแพร่
ข้อมูล แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเขียนขึ้นเพื่อชักจูงให้คล้อยตาม
วิธีการสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้รับความสนใจจากคนส่วนใหญ่ คือ การนำ�เสนอผ่านบทความข่าว
ในปัจจุบัน เนื่องจากเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ ประเด็นข้อขัดแย้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ในประเทศเล็กหรือที่ห่างไกลอาจได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ในระดับโลก และมีการเรียกร้องให้กระทำ�การบางอย่าง นักเรียน
จำ�เป็นต้องติดตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและเข้าใจว่า
อาจมีอคติสอดแทรกอยู่ในการนำ�เสนอบทความตีพิมพ์

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

สิทธิบางอย่างเป็นสากล

เหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงเป็นประเด็นสำ�คัญ
ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและชุมชนโลก
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การเข้าใจว่า ปฎิญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(UNDHR) มีส่วนสร้างสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนแนวคิดของ
การให้ความเคารพและความสมัครสมานของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน บทเรียนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐาน และสถานการณ์ที่นำ�ไปสู่การละเมิดสิทธิต่างๆ
ดังกล่าว ในช่วงท้ายของบทเรียน นักเรียนจะเข้าใจปัญหาและ
การละเมิดสิทธิซึ่งพลเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องเผชิญดีขึ้น และวิธีการที่รัฐบาลต้องดำ�เนินการ
เพื่อให้คงไว้ ซึ่งความสมดุลของความปลอดภัยของกลุ่ม
และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์

ระบบของท้องถิ่น (Local หน่วยงานใดที่รับผิดชอบเรื่องการอนุรักษ์
system) สามารถช่วย สิ่งแวดล้อม (สถานที่ สื่อ แนวคิด)
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ในชุมชน

หน้าที่พลเมือง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ อะไรคือวัตถุประสงค์ของเอกสารต่าง ๆ
และจริยศึกษา การสร้างชาติสามารถช่วย ที่เกี่ยวกับการสร้างชาติ (ประชาชน สถานที่
หล่อหลอมชีวิตคนได้
แนวคิด)
รัฐบาลบัญญัติ
และบังคับใช้กฎหมาย
มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ชีวิตประชาชนอย่างไร
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กฎหมายมีผลกระทบต่อชีวิตประจำ�วันของ
คนอย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนติดต่อองค์กรต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์บทบาทขององค์กรเหล่านั้นในการอนุรักษ์ดังกล่าว
ศึกษาค้นคว้า ทำ�โปสเตอร์ และสรุปประเด็นสำ�คัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของพวกเขาและพื้นที่ใกล้เคียง
สร้างสื่อ (ถ้ามีเทคโนโลยี) เช่น บล็อก - วิกิพีเดีย เพื่ออภิปราย
แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เปรียบเทียบเอกสารการสร้างชาติระหว่างสองประเทศในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและทำ�รายการแสดงประเด็นที่เหมือนกันในแง่
ของวัตถุประสงค์ของเอกสาร
เปรียบเทียบวิธีบัญญัติกฎหมายและบังคับใช้ในประเทศสมาชิก
อาเซียนและเปรียบเทียบกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าใจผลกระทบ
ต่อบุคคลและที่สำ�คัญคือสังคมระดับที่กว้างขึ้น

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ภาษาและ
วรรณกรรม

ชื่อที่คนใช้เพื่อเรียกขาน ชื่อสำ�คัญอย่างไร โดยเฉพาะหากต้องการ
กลุ่มต่าง ๆ นั้น เสริมสร้าง เรียกร้องความเสมอภาค (ประชาชน สถานที่
หรือบั่นทอนความเสมอภาค แนวคิด)
และยุติธรรม

เปรียบเทียบชื่อของกลุ่มต่าง ๆ เช่น ชนกลุ่มน้อยในระดับภูมิภาค
หรือศาสนา หรือชื่อสถานที่ที่มีชื่อเสียง ชื่อที่คนภายนอกใช้
อะไรคือที่มาของคำ�ที่ใช้แตกต่างกัน เริ่มมีการใช้เมื่อใดและใช้กับ
คนกลุ่มใด และอาจส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันหรือ
ลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มได้อย่างไร หรือส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคหรือการเคารพซึ่งกันและกันได้อย่างไร

ศิลปะ

ศิลปะถือเป็นหัวใจของ
อัตลักษณ์ร่วมกัน

ให้ศึกษากรณีที่มีการโจรกรรมงานศิลปะช่วงการยึดครอง
อาณานิคม หรือช่วงเวลาที่เกิดสงคราม และให้ตั้งศาลยุติธรรมของ
ห้องเรียน โดยมีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ส่งงานศิลปะกลับคืนจาก
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ใครเป็นเจ้าของและศึกษา
เรื่องเหล่านี้ในปัจจุบัน และมีข้อจำ�กัดใดบ้าง (ตัวอย่าง
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเคลื่อนย้ายงานศิลปะที่สร้างขึ้น
เมื่อหนึ่งร้อยปี หรือหนึ่งพันปีก่อน) เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่
ถ้างานศิลปะนั้นได้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีการดูแลรักษาดีกว่า

ใครเป็นเจ้าของศิลปะในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และใครเป็นผู้ตัดสิน
ความถูกต้อง (สื่อ ประชาชน)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การเข้าถึงการดูแลรักษา ใครควรเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพและใคร
สุขภาพถือเป็นการให้
ควรเป็นผู้จา่ ยเงิน (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
ความสำ�คัญต่อเรื่อง
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม

ศึกษาค้นคว้าว่า ใครเป็นผู้จ่ายเงินให้กับบริการรักษาสุขภาพ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ใครกำ�หนดรูปแบบการดูแล
และทำ�เพื่อคนกลุ่มใด ให้นักเรียนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
และโต้วาทีกันว่า นักเรียนคิดอย่างไร ชุมชนควรจะเต็มใจที่จะลงทุน
ด้านสุขภาพให้ประชาชนของเขาหรือไม่ และควรใช้จ่ายเงินเท่าใด
ให้กับผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับเด็ก ใครเป็นผู้ตัดสินใจและการตัดสินใจ
ดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างอำ�นาจของสังคมได้อย่างไร

เทคโนโลยี
การศึกษา

สื่อสมัยใหม่สามารถ
ส่งเสริมความเสมอภาค
และความยุติธรรม

ให้นักเรียนใช้เว็บหรือหนังสือพิมพ์เพื่อหาตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนซึ่งคนหรือชุมชนได้ใช้ เช่น บล็อก
ยูทูบ หรือบริการเครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อทำ�ให้
เกิดความถูกต้อง หรือเปิดโปงสิ่งผิด หรือเพื่อส่งเสริม
ความยุติธรรม ให้นักเรียนอภิปรายกันถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
หากไม่มีเทคโนโลยี ให้นักเรียนรณรงค์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคในโรงเรียนและสังคม
หรือในชุมชนที่อยู่ติดกัน
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ประชาชนจะใช้สื่อสมัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและความยุติธรรมได้อย่างไร
(สื่อ แนวคิด)
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ประวัติศาสตร์ ทุกคนล้วนมีบทบาท
และสังคมศึกษา ในการส่งเสริมความเสมอภาค ส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในระหว่างภูมิภาคได้อย่างไร
และความยุติธรรม
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาเพื่อเข้าใจว่าคุณค่า และความเชื่อทาง
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการจำ�กัดความคำ�ว่า ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม และมีการปฏิบัติในด้านนี้จากคนหลายกลุ่มอย่างไร
ในแต่ละช่วงเวลา นักเรียนจะซาบซึ้งและเห็นประโยชน์จาก
การศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่า
เขาจะมีบทบาทใดในการช่วยฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในชุมชนหรือประเทศของตน เพื่อที่ว่า
พวกเขาจะได้ช่วยกันสร้างความยั่งยืนและการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เมื่อมีการตีความคำ�ว่า
ความเสมอภาค
และความยุติธรรมใหม่
การตีความดังกล่าวจะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
อย่างมากมาย

บทบาทของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ครอบครัวและความเสมอภาคในสังคม
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนรวบรวมบทความต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
บทบาทสตรี ให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้หญิงในชุมชน และถามว่า
บทบาทของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดบ้าง
และความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับส่วนดีและส่วนเสียที่เกิดขึ้น
ให้นักเรียนทำ�บัตรรายงานเพื่อประเมินว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิสตรีในลักษณะบวกหรือลบ

วิทยาศาสตร์และ ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ทำ�อย่างไรจึงจะจัดสรรนํ้า (ระหว่างประเทศ) นํ้าถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญต่อมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน เช่น เพื่อใช้
ดื่ม อาบ ทำ�อาหาร อุตสาหกรรม และสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม
มีอทิ ธิพลต่อปริมาณนํ้า ให้เท่าเทียมกัน (สื่อ แนวคิด)
คณิตศาสตร์
บางประเทศจะไม่มีทรัพยากรนํ้าเพียงพอ ในขณะที่บางประเทศ
ที่มีอยู่
มีนํ้าอุดมสมบรูณ์ แม้แต่ภายในประเทศต่าง ๆ การแจกจ่ายนํ้า
ก็อาจไม่ทัดเทียมกัน หากพิจารณาถึงชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค
ระดับกว้าง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้วิธีที่จะจัดสรรทรัพยากรนํ้า
ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดสรรทรัพยากรนํ้า
ดังกล่าวนี้สามารถมีอิทธิพลต่อแนวทางที่ประชาชนจะต้องปรับตัวกัน
แบบใดแบบหนึ่ง นักเรียนจะได้พัฒนาแผนที่จะจัดสรรนํ้า
ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

หน้าที่พลเมือง ค่านิยมต่าง ๆ จาก
และจริยศึกษา ธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนา
และวัฒนธรรมสามารถ
ช่วยให้คนในยุคปัจจุบัน
สร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการของกลุ่มกับ
สิทธิของแต่ละบุคคล

ทำ�อย่างไรประชาชนจะสามารถปรับใช้
ค่านิยมต่าง ๆ ตามธรรมเนียมประเพณีให้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของพลเมือง
และทางด้านการศึกษา (แนวคิด ประชาชน)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนจัดทำ� “กฎบัตรแห่งสิทธิ” ในชั้นเรียนซึ่งมีพื้นฐานจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือการผสมผสานของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ให้นักเรียนตัดสินใจว่า สิทธิส่วนบุคคลใดดำ�รงรักษาไว้
และระบุว่า จะต้องมีอะไรเพื่อทำ�ให้ชั้นเรียนดีขึ้น นักเรียนจะ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์นี้กับข้อบังคับของประเทศซึ่งใช้กับ
พลเมืองของตน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

212

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

“ภาษาที่ใช้ร่วมกัน”
สะท้อนและเสริมให้เกิด
ความเสมอภาค
หรือความไม่เสมอภาค
ระหว่างกลุ่ม

จะเกิดผลกระทบใดต่อการศึกษาและโอกาส
ของนักเรียน หากภาษาที่ใช้ในการสอนนั้น
แตกต่างจากภาษาแม่ของนักเรียน
(ประชาชน สื่อ)

ให้เปรียบเทียบตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน
หลาย ๆ ประเทศ ซึ่งชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจาก
การสอนโดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
กับกลุ่มเด็กที่มีฐานะรํ่ารวย หรือได้รับโอกาสดีกว่าคนอื่น ซึ่งพ่อแม่
หรือชุมชนของเขาพยายามสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนภาษา
หลายภาษาจนสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและอ่านออกเขียนได้
ให้นักเรียนอภิปรายถึงผลดีและผลเสียในประเด็นความเสมอภาค

การเผยแพร่
ความคิดเห็นต่าง ๆ
ทางวรรณกรรม ช่วยทำ�ให้
ประเทศหรือภูมิภาค
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม

ทำ�อย่างไรให้การเผยแพร่การแสดงความคิดเห็น
ในรูปแบบวรรณกรรมต่าง ๆ มีส่วนช่วย
ส่งเสริมความเสมอภาคในชาติหรือภูมิภาค
ที่ใหญ่กว่า (แนวคิด สื่อ สถานที่)

ให้นักเรียนอ่านงานแปลวรรณกรรมหรือเรื่องราวต่าง ๆ จาก
ชนกลุ่มน้อย อภิปรายว่า การนำ�เสนอวรรณกรรมดังกล่าวช่วย
เสริมสร้างสังคมในระดับกว้างอย่างไร และจัดงานทางวรรณกรรม
ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในบริเวณนั้น โดยเน้นเรื่องราวดังกล่าว
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

ศิลปะสามารถเสริมสร้าง
การตอบสนองต่อประเด็น
ความไม่เสมอภาคหรือ
กระตุ้นให้เกิดการแสวงหา
ความยุติธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

เหตุใดประชาชนให้ความสนใจในเรื่อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ความเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ
ต่อสุขภาพ ไม่คำ�นึงถึง
ขอบเขตทางด้านการเมือง ในทีต่ ่าง ๆ (สถานที่ ประชาชน)
และวัฒนธรรม

จะใช้ศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเรียกร้อง
ความเสมอภาคและความยุติธรรมอย่างไร
หรือจะใช้เพื่อการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียม
หรือไม่ยุติธรรมได้อย่างไร (แนวคิด
ประชาชน สถานที่ สื่อ)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้นักเรียนดูภาพถ่ายเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และอภิปรายร่วมกันว่า เหตุใดการกระทำ�
ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นและศิลปินหรือช่างภาพได้รับผลกระทบใด
ให้นักเรียนอภิปรายผลกระทบและความสำ�คัญของภาพลักษณ์
ของศิลปิน
ให้ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวเรื่องภัยสุขภาพ
จากสิ่งแวดล้อม (เช่น การปฏิบัติที่ช่วยป้องกันการกระจายของ
โรคระบาด) ซึ่งอาจเกิดกับประเทศหนึ่งและมีผลกระทบต่อ
ประเทศอื่น ให้นักเรียนทำ�สื่อการรณรงค์เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัยและยุติธรรม
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เทคโนโลยี
การศึกษา
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ความสมดุลระหว่าง
ใครเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
การรักษาความเป็นส่วนตัว หรือเข้าถึงการสนทนา (ประชาชน แนวคิด)
และการเข้าถึงข้อมูล
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ให้ศึกษาว่า แต่ละกลุ่มในสังคมได้รับการคุ้มครองทางสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวมากน้อยเพียงใดในประเทศของตน ไม่ว่าจะเป็น
ในโรงเรียน รัฐบาลหรือองค์กร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มซึ่งนักเรียน
ติดต่อกันผ่านสื่อออนไลน์) ใช้กราฟฟิกเพื่อแสดงให้เห็นถึง
การเปรียบเทียบการคุ้มครองสิทธิในประเทศของตนกับการปฏิบัติ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : สิทธิและความรับผิดชอบของเด็กและผู้ใหญ่ตามช่วงอายุต่าง ๆ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : ให้นักเรียนในห้องร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบที่นักเรียนมีที่บ้าน ในฐานะที่เป็นพี่หรือน้องและที่เป็นเด็ก รวมถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบในโรงเรียนและในชุมชนของตน โดยให้นกั เรียนแบ่งสิทธิและความรับผิดชอบออกเป็นประเภทต่าง ๆ จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบที่ตนคิดว่า ควรจะเป็นสิทธิและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนนำ�มาแสดงให้สมาชิกในห้องดู แล้วให้นักเรียนพิจารณาถึงวิธีการสร้าง
ความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นชุมชน ต่อจากนัน้ ให้นกั เรียนในห้องร่าง “กติกาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ”
ร่วมกัน
ความเข้าใจที่คงทน : เราทุกคนมีความต้องการที่จำ�เป็นและสิทธิ และในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เช่นกัน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และเป็นสมาชิกในครอบครัวและของชุมชนโรงเรียน
◆◆ พลเมืองมีสิทธิและความรับผิดชอบ โดยกฎหมายและข้อบังคับช่วยกำ�หนดสิ่งเหล่านี้ขึ้น
◆◆ พลเมืองมีสิทธิของตน โดยการสร้างกติกาและกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิเหล่านั้น
◆◆ หน้าที่ส่วนหนึ่งของเราในฐานะพลเมืองคือ เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตามกติกาเหล่านั้น
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

สิทธิและความรับผิดชอบของเด็กแตกต่างกับผู้ใหญ่อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ทำ�ไมเราจึงต้องมีกฎกติกาและข้อบังคับในครอบครัวและโรงเรียนของเรา (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ จดหมายบอกเรื่องราวที่มาของชื่อจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
◆◆ แบบเรื่องราวที่มาของชื่อ (Name Story Template)
◆◆ จดหมายบอกความรับผิดชอบในครอบครัว
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เวลาที่ใช้ : คาบสอน 7 คาบ และการบ้าน 2 งาน
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

สิทธิ หมายถึง เสรีภาพทางด้านศีลธรรมหรือตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าที่หรือข้อผูกมัดตามกฎหมาย
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัย ทำ�งาน หรือทำ�กิจกรรมร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
กฎหมาย หมายถึง ระบบของการใช้กฎ กติกา เพื่อปกครองชุมชนหรือประเทศ

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
คาบที่ 1 :
เราทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล (มีลักษณะนิสัย รสนิยม หรือความคิดเป็นของตนเอง) และทุกคนเป็นสมาชิกที่มีความสำ�คัญในสังคม
◆◆ ครูผู้สอนพูดถึงนักเรียนในห้องทีละคน โดยถามนักเรียนคนอื่นในห้องถึงลักษณะเฉพาะของนักเรียนคนนั้น ๆ จากนั้นให้นักเรียนอธิบายถึงลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียนแต่ละคนในห้อง (ให้ใช้การอธิบายของนักเรียนสามคนเป็นอย่างน้อยต่อการพูดถึงนักเรียนหนึ่งคน)
◆◆ บันทึกคำ�ตอบของนักเรียนลงในกระดาษ
ปัจจัยป้อน : ครูผู้สอนควรให้คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า ‘ชุมชน’ ตามที่มีในบทเรียน และขอให้ผู้ปกครองเขียนเรื่องราวที่มาของชื่อบุตรชายบุตรสาวของตน ความยาว
หนึ่งหน้ากระดาษ (ดูตัวอย่างจดหมายถึงผู้ปกครองและแบบเรื่องราวที่มาของชื่อได้ที่ท้ายบท) เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนนำ�เรื่องที่มาของชื่อตนมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ในชั้นเรียน และจัดทำ�เป็นหนังสือของห้อง (Class Book)
รูปแบบ : สาธิตวิธีกำ�หนดความรับผิดชอบที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมและกิจวัตรประจำ�วัน
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 2 : ลักษณะเฉพาะของบุคคล
ให้นักเรียนนำ�เรื่องที่มาของชื่อตนที่ผู้ปกครองเขียนมาแลกเปลี่ยนกัน (ดูที่ปัจจัยป้อน) โดยเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง ครูช่วยเหลือได้หากจำ�เป็น จากนั้น นำ�เรื่องที่มา
ของชื่อทั้งหมดจัดทำ�เป็นหนังสือของห้อง (Class Book)
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คาบที่ 3 : ชุมชน
◆◆ เริม
่ ต้นบทเรียนด้วยการพูดถึงคำ�ว่า ‘ชุมชน’ ถามนักเรียนว่าเคยได้ยนิ คำ�นีม้ าก่อนหรือไม่ โดยครูผสู้ อนควรช่วยให้การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
ดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ชุมชนคือ กลุ่มคนที่อาศัย ทำ�งาน หรือทำ�กิจกรรมร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
แล้วสร้างแผนภูมิคำ�นิยามของ “ชุมชน” แล้วนำ�ไปแขวนในห้องเรียน
◆◆ ใช้ภาพถ่ายของชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ (ภาพหมู่ของห้อง ภาพครอบครัว ภาพบุคคลรอบโลก ภาพพนักงานในสถานที่ทำ�งาน
ภาพทีมนักกีฬา เป็นต้น)
◆◆ ให้นักเรียนสร้างรายการของชุมชน (List of Communities) ที่นักเรียนเป็นสมาชิกอยู่ และเพิ่มรายการเหล่านี้ลงในแผนภูมิคำ�นิยาม
◆◆ ให้นักเรียนสร้างเครือข่ายผังความคิดที่มีภาพถ่ายของตนเองอยู่ตรงกลาง และสาขา (Branch) ของเครือข่ายควรมีรูปหรือคำ �บรรยายที่แสดงถึง
ชุมชนสามแห่งที่นักเรียนเป็นพลเมือง
คาบที่ 4 : ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนห้องเรียน
◆◆ เริ่ ม การอภิ ป รายในชั้ น เรี ย นด้ ว ยการถามว่ า “พวกเรามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในห้ อ งเรี ย นและโรงเรี ย นในทางใดบ้ า ง” สร้ า งรายการความคิ ด ให้
นักเรียนแสดงท่าทางของการมีความรับผิดชอบกับคู่ของตน หากเป็นไปได้ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่เขียนข้อความหนึ่งประโยคว่า
บทบาทที่เล่นในภาพแสดงความรับผิดชอบอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนสร้างกระดานข่าวโดยใช้ภาพเหล่านั้น และใช้ชื่อว่า “พวกเราคือพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบของ ______.”
คาบที่ 5 : ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนครอบครัว
◆◆ เพื่ อ เตรี ย มการสำ � หรั บ บทเรี ย นส่ ว นนี้ ให้ ส่ ง จดหมายไปยั ง บ้ า นของนั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ ค รอบครั ว ของนั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน โดยให้นักเรียนสัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มี
◆◆ นักเรียนแลกเปลี่ยนผลของการสัมภาษณ์กับเพื่อนร่วมห้อง แล้วช่วยกันเขียนความรับผิดชอบตามที่ได้ข้อมูลมา โดยแบ่งตามสมาชิกในครอบครัว
(พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ฯลฯ)
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คาบ 6 : สิทธิของพลเมือง
◆◆ ให้นก
ั เรียนสร้างบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิพนื้ ฐานของพลเมือง ให้ครูผสู้ อนประเมินความเข้าใจของนักเรียนในเรือ่ งสิทธิ ด้วยการถามว่า “สิทธิคอื อะไร” หรือ
“คุณมีสิทธิในการทำ�อะไรบางอย่าง” หมายถึงอะไร โดยครูผู้สอนช่วยแนะนำ�และอธิบายเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น
◆◆ ให้นักเรียนจับคู่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็นสิทธิในห้องเรียน ในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่นั้น
นักเรียนต้องช่วยกันเขียนกติกาว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียนด้วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงสิทธิในการรู้สึกปลอดภัย หรือมีห้องเรียน
ที่กว้างขวางเพียงพอ เมื่อเขียนเสร็จ ให้นักเรียนทุกคนลงนามรับรอง “กติกาว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน”
คาบที่ 7 : กฎของห้อง
◆◆ ใช้ “กติกาว่าด้วยสิทธิพน
ื้ ฐานของพลเมืองของชัน้ เรียน” เพือ่ สร้างกฎของห้อง โดยนักเรียนช่วยกันระดมความคิดเพือ่ หากฎทีส่ ำ�คัญ (แต่ไม่หลายข้อ
จนเกินไป) จากกติกาว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน
การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : บทสรุป : เปรียบเทียบสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่กับเด็ก โดยการสร้างแผนภาพเวนน์เพื่อแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึง
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : การบ้านเรื่องราวที่มาของชื่อ (ดูแบบและจดหมายถึงผู้ปกครอง)
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ�หนังสือของห้องด้วยการเล่าถึงที่มาของชื่อ ซึ่งควรให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตีความ โดยอ้างอิง
มาจากจดหมายหรือเรื่องราวจากผู้ปกครอง ความเข้าใจตนเอง และรูปภาพของตนเอง (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 - การตีความ
และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างผังความคิด (Web) ที่แสดงความสัมพันธ์ของตนกับชุมชนอย่างน้อยสามแห่ง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ�กระดานข่าว
ของห้องโดยใช้ภาพและคำ�บรรยายใต้ภาพ (จากข้อความหนึง่ ประโยคทีบ่ อกว่า บทบาททีน่ กั เรียนแสดงความรับผิดชอบในการเป็นประชากรอย่างไร)
ของนักเรียนแต่ละคู่ (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
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◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ�แผนภูมิห้องด้วยการแสดงผลจากการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว โดยอ้างอิงตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวแต่ละคน นักเรียนแต่ละคนควรมีแบบการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวทีป่ ระกอบด้วยคำ�ถามและคำ�ตอบ จากนัน้ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม
ในการอภิปรายในชั้นเรียน (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้นกั เรียนจับคูก่ นั อภิปราย และร่วมกันบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิพนื้ ฐานของพลเมืองของชัน้ เรียนทีส่ ะท้อนความเข้าใจเชิงลึกเกีย่ วกับสิทธิในฐานะนักเรียน
และพลเมืองของชุมชน จากนัน้ ให้นกั เรียนสร้างกฎของห้องซึง่ เชือ่ มโยงกับบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิพนื้ ฐานของพลเมืองของชัน้ เรียนโดยตรง โดยติดกฎของ
ห้องเหล่านี้ไว้ข้างกติกาว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน และในตอนท้ายของวัน นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอภิปราย
ในชั้นเรียนถึงวิธีการที่นักเรียนปฏิบัติตามกฎของห้องข้อนั้น ๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจว่ากฎเหล่านั้นเกี่ยวโยงกับกติกาว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง
ของชั้นเรียนอย่างไร (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม และ ด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแผนภาพเวนน์ เพื่อแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่กับเด็ก
ในชุมชน (การประเมินผลระหว่างเรียน; การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 - การตีความ)
เพราะเหตุใด การที่ทุกคนควรได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจเจกบุคคลจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ
เหตุใดคนแต่ละคนจึงมีบทบาทที่แตกต่างกันในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว ห้องเรียน หรือชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจวัตรประจำ�วันเป็นตัวกำ�หนดสิทธิและความรับผิดชอบอย่างไร
กฎเป็นตัวกำ�หนดสิทธิและความรับผิดชอบอย่างไร
สิทธิและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตามช่วงชีวิตต่าง ๆ

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา ในการอภิปรายเรื่องกฎ สิทธิ
และความรับผิดชอบ
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เอกสารประกอบการสอน : จดหมายขอเรื่องราวที่มาของชื่อจากผู้ปกครอง
[วันที่]
เรียนท่านผู้ปกครอง
เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิทธิในห้องเรียน โดยจะจัดทำ �หนังสือของห้องที่รวบรวมเรื่องราวสั้นๆ
(ทีผ่ ปู้ กครองเป็นผูบ้ นั ทึกหรือบอกเล่า) เกีย่ วกับการตัง้ ชือ่ บุตรหลานของท่าน นักเรียนบางรายอาจทราบถึง “เรือ่ งราวทีม่ าของชือ่ ” ของตนเอง แต่ไม่สามารถจดจำ�
รายละเอียดบางอย่างได้ ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาให้ท่านเขียนหรือบอกเล่าเรื่องราวที่มาของชื่อบุตรหลานของท่านเป็นความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ (โปรดดู
เอกสารแนบ)
ขอความกรุณาให้ท่าน (หรือพี่ของนักเรียน หรือญาติท่านอื่นที่สามารถเขียนตัวบรรจงได้) เขียนบอกเรื่องราวด้วยตัวบรรจง เพื่อให้นักเรียนคนอื่นในห้องสามารถ
อ่านเรื่องราวนี้ได้ด้วยตนเอง และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านผู้ปกครองจะช่วยอธิบายเรื่องราวให้บุตรหลานของท่านเข้าใจก่อน เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่า
เรื่องราวของตนเองหน้าชั้นเรียนได้ (ด้วยความช่วยเหลือของครูผู้สอน) ทั้งนี้กรุณาส่งเรื่องราวนี้ภายในวันที่ _____________
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความเคารพ
[ชื่อครูผู้สอน]
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เอกสารประกอบการสอน : แบบเรื่องราวที่มาของชื่อ
ชื่อ

วันที่

ติดรูปนักเรียนตอนเป็นทารก
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เอกสารประกอบการสอน : จดหมายความรับผิดชอบในครอบครัว
[วันที่]
เรียนท่านผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว
เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักเรียนจะได้เขียนเรื่องการเป็นสมาชิกที่มี
ความรับผิดชอบในครอบครัว จึงขอความกรุณาอธิบายให้บุตรหลานของท่านได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวของท่าน
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความเคารพ
[ชื่อครูผู้สอน]
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นรากฐานสำ�คัญ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UDHR) จะก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด มโนคติ เรื่ อ งการเคารพ
และความสมัครสมานภายในประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบทเรียนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นว่า สิ่งใดคือสิทธิขั้นพื้นฐาน
เบือ้ งต้น และสถานการณ์ใดบ้างทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิเหล่านัน้ ในช่วงท้ายของการเรียนการสอน นักเรียนจะมีความเข้าใจเกีย่ วกับอุปสรรคและการละเมิดสิทธิ
ทีป่ ระชากรทัง้ ในประเทศนอกกลุม่ และในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญ และวิธที รี่ ฐั บาลในประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกัน เพือ่ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัย
ในกลุ่มประเทศสมาชิก และเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคน
ความเข้าใจที่คงทน : สิทธิบางสิทธิป็นเรื่องสากล
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนเอง และสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ได้ให้คำ�มั่นไว้
◆◆ นักเรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับอะไรคือสิทธิขั้นพื้นฐานและเบื้องต้น
◆◆ นักเรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ได้ปกป้องไว้
◆◆ นักเรียนเข้าใจถึงวิธีที่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้คำ�มั่นว่าจะรักษาสิทธิของพลเมืองของตน และวิธีรับรองว่าสิทธิเหล่านั้น
ได้รับการปกป้อง
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

เพราะเหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงมีความสำ�คัญต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลก (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
สิทธิใดบ้างที่พลเมืองโลกทุกคนได้รับการปกป้องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) (ประชาชน แนวคิด)
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ฉบับย่อ
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน
ปากกาหรือดินสอ
กระดาษบันทึกแผนภูมิ

เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
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สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้
รัฐธรรมนูญ หมายถึง ตัวบทกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการปกครองรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ
บัญญัติว่าด้วยสิทธิ หมายถึง แถลงการณ์เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนกลุ่มหนึ่ง
รัฐบาล หมายถึง กลุ่มคนที่กำ�หนดนโยบายและจัดการดูแลเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชุมชนหรือประเทศ
พลเมือง หมายถึง สมาชิกของชุมชนหรือรัฐซึ่งมีสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกัน
เสรีภาพ หมายถึง อำ�นาจหรือสิทธิในการกระทำ� พูด หรือคิดตามที่ต้องการ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง ปฏิญญาที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติยอมรับ
ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เป็นการแสดงออกด้านสิทธิสากลที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับแต่กำ�เนิดฉบับแรก
องค์การสหประชาชาติ หมายถึง องค์กรระหว่างชาติซึ่งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
มาตรา หมายถึง อนุพากย์หรือย่อหน้าย่อยของเอกสารหรือข้อตกลงทางกฎหมาย ซึ่งมักจะวางกรอบข้อบังคับหรือกฎข้อหนึ่งๆ
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง เบื้องต้น หรือสำ�คัญ
สากล หมายถึง การกระทำ�หรือส่งผลต่อประชาชนทุกคนในโลก โดยสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ในทุกกรณี
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ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ถามนักเรียนด้วยคำ�ถามต่อไปนี้
◆◆ สิทธิมนุษยชนคืออะไร
◆◆ สิทธิอะไรบ้างที่พลเมืองทุกคนควรได้รับ
◆◆ รัฐบาลมีบทบาทอะไรบ้างในการปกป้องสิทธิของพลเมือง
◆◆ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) คืออะไร
ปัจจัยป้อน : ครูผู้สอนควรอธิบายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
รูปแบบ : สาธิตวิธีจำ�แนกสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนมีสิทธิได้รับในฐานะที่เป็นพลเมืองโลก
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ให้นักเรียนเขียนคำ�ตอบของคำ�ถามข้างล่างนี้ในกระดาษ
➙➙ ประชาชนทุกคนมีสิทธิอะไรบ้าง
◆◆ ให้นักเรียนแลกกันอ่านคำ�ตอบ และเขียนรวบรวมเป็นรายละเอียดบนกระดาน
◆◆ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้ระดมความคิดเกี่ยวกับสิทธิอย่างน้อยสามข้อที่สมาชิกในกลุ่มเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเป็น “สากล” หรือ
“ขั้นพื้นฐาน” ที่ใช้ได้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังด้านการเมืองหรือทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม
◆◆ ให้นักเรียนเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียนโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
➙➙ ใครคือผู้ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของเรา
➙➙ สิ่งใดอาจเกิดขึ้นได้กับสิทธิเหล่านั้นในช่วงเวลาที่มีข้อพิพาทหรือสถานการณ์ที่ไม่สงบ
➙➙ ใครคือผู้รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิของประชาชนหากมีความขัดแย้งอย่างรุนแรง
◆◆ แจกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนระบุสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำ �คัญ
ที่สุดที่พลเมืองทุกคนควรปกป้อง จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แล้วให้นักเรียนเลือกมาตราในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา 5 ข้อ
ซึ่งมีความสำ�คัญมากที่สุด และอธิบายว่าเพราะเหตุใดข้อเหล่านั้นจึงสำ�คัญที่สุด
◆◆ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอจุดยืนของตนหน้าชั้นเรียน
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คาบที่ 2
◆◆

◆◆

◆◆

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำ�สั่งข้างล่างนี้
➙➙ เขียนสิทธิสามข้อที่พลเมืองควรได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
➙➙ เขียนสิทธิสามข้อที่พลเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนของคุณมี
➙➙ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันอ่านคำ�ตอบ และเขียนรวบรวมเป็นรายการบนกระดาน
แจกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสองประเทศ
➙➙ เน้นยํ้านักเรียนในเรื่องเสรีภาพและสิทธิจากธรรมนูญอาเซียน/บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองกับนักเรียน
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ให้นักเรียนทำ�ใบงานแผนภาพเวนน์สิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบสองประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เสร็จ
บทสรุป : ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้
◆◆ สิทธิข้อใดปรากฏอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสองประเทศ สิทธิข้อใดปรากฏอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพียงประเทศเดียว
◆◆ สิทธิข้อใดปรากฏอยู่ในเอกสารขององค์การสหประชาชาติ
◆◆ สิทธิข้อใดปรากฏอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสองประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
การฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง : ให้นกั เรียนเขียนกติกาว่าด้วยสิทธิพนื้ ฐานของพลเมืองโลกของตนเอง โดยใช้ความรูจ้ ากบทเรียนทัง้ สองบทเกีย่ วกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน แล้วนำ�บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองโลกไปติดแสดงในโรงเรียน
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนระบุและจัดลำ�ดับสิทธิที่คิดว่าควรให้ประเทศของตนแทรกแซง และสิทธิที่คิดว่าประเทศของตนกำ�ลังแทรกแซงอยู่ (ด้วยการสันนิษฐาน
จากกฎหมายทีม่ อี ยู)่ เปิดการอภิปรายกลุม่ และเลือกสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน หรือ “เบือ้ งต้น” สำ�หรับกลุม่ ประชาชนทัว่ โลกอย่างน้อยสามข้อด้วย
ความเป็นเอกฉันท์ (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 4 - มุมมอง ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
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◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

ให้แต่ละกลุ่มเลือกมาตราปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจำ�นวน 5 ข้อที่เชื่อว่าเป็นสิทธิที่จำ�เป็นที่สุด ซึ่งพลเมืองทุกคนทั่วโลกควรจะรักษาไว้
ทั้งนี้ ในการอภิปรายกลุ่ม ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มอธิบายสาเหตุที่เชื่อว่าแต่ละมาตรามีความสำ�คัญอย่างยิ่งโดยละเอียด (การประเมินผล
ระหว่างเรียน; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้นกั เรียนทำ�แผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนเพือ่ เปรียบเทียบสิทธิ (กฎหมาย) ถูกแทรกแซงระหว่างสองประเทศในกลุม่ อาเซียน จากนัน้ วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ และใช้เอกสารปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสารอ้างอิงสำ�หรับสิทธิสากล (การประเมินผลระหว่างเรียน;
ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้นักเรียนจัดทำ�โปสเตอร์รณรงค์การบริการสาธารณะเพื่อแสดงบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานสากลของพลเมืองที่นักเรียนเสนอ ทั้งนี้โปสเตอร์
ควรบ่งบอกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติหลัก ๆ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่พลเมืองทั่วโลกพึงได้รับ
(การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ประชาชนทั่วไปให้คำ�จำ�กัดความของสิทธิและเสรีภาพว่าอย่างไร ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้คำ�จำ�กัดความของสิทธิและเสรีภาพเรื่องใดไว้บ้าง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ให้คำ�จำ�กัดความของสิทธิและเสรีภาพไว้ว่าอย่างไร ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้คำ�จำ�กัดความของสิทธิ
และเสรีภาพอย่างไรบ้าง
รัฐบาลในประเทศของนักเรียนได้ประกันสิทธิและเสรีภาพใดให้นักเรียนบ้าง สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ
ในกลุ่มอาเซียนหรือไม่
สิทธิใดบ้างที่ได้รับการปกป้องโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพใดบ้างที่ควรเป็นสากล

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา ในเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบได้ วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ในช่วงของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับนํ้าสะอาด อาหาร และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บทเรียนนี้สามารถ
ใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษาได้ใน บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยพิจารณาถึงแถลงการณ์อาเซียนเรื่องสิทธิ นโยบายและ
เป้าหมายของอาเซียน และบทที่ 5 : การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง ด้วยการพิจารณาว่า สิทธิและความรับผิดชอบในข้อใดจะนำ�ไปสู่การดำ�รงอยู่
ในระยะยาวสำ�หรับประชากร ระบบนิเวศ และสังคม
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เอกสารประกอบการสอน : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ฉบับย่อ
ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กำ�หนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพื้นฐานของ
สถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้ จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์
มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจำ�กัดอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล
ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจำ�ยอมไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็นทาส และการค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระทำ�การทรมาน หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้
ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติดังกล่าว
ข้อ 8 ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลทีม่ อี ำ�นาจแห่งรัฐต่อการกระทำ�อันล่วงละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ซึง่ ตนได้รบั ตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือ เนรเทศตามอำ�เภอใจไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลำ�เอียงในการพิจารณากำ�หนด
สิทธิและหน้าที่ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
ข้อ 11
(1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า มีความผิดตามกฎหมาย
ในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จำ�เป็นทั้งปวงสำ�หรับการต่อสู้คดี
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินว่า มีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทำ�หรือละเว้นใด อันมิได้ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่ได้กระทำ�การนั้นไม่ได้ และจะกำ�หนดโทษที่หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระทำ�ความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
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ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำ�เภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัวที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น
ข้อ 13
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของแต่ละรัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศตน
ข้อ 14
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้ที่ลี้ภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร
(2) สิทธินี้จะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณีที่การดำ�เนินคดีที่เกิดขึ้นโดยแท้ จากความผิดที่มิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระทำ�อันขัดต่อวัตถุประสงค์และ
หลักการของสหประชาชาติไม่ได้
ข้อ 15
(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอำ�เภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้
ข้อ 16
(1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัวโดยปราศจากการจำ�กัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ
หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทำ�โดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น
(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ
ข้อ 17
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเอง และโดยร่วมกับผู้อื่น
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอำ�เภอใจไม่ได้
ข้อ 18 ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ทัง้ นีส้ ทิ ธินรี้ วมถึงอิสรภาพในการเปลีย่ นศาสนาหรือความเชือ่ และอิสรภาพในการแสดงออก
ทางศาสนาหรือความเชือ่ ถือของตนในการสอน การปฏิบตั กิ ารสักการบูชา และการประกอบพิธกี รรม ไม่วา่ จะโดยลำ�พังหรือในชุมชนร่วมกับผูอ้ นื่ และในทีส่ าธารณะ
หรือส่วนบุคคล
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ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา
รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คำ�นึงถึงพรมแดน
ข้อ 20
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้
ข้อ 21
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจำ�นงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอำ�นาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจำ�นงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกำ�หนดเวลาและอย่าง
แท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้องเป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทำ�นองเดียวกัน
ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิในหลักประกันทางสังคม และย่อมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจำ�เป็นยิ่ง
สำ�หรับศักดิศ์ รีของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากร
ของแต่ละรัฐ
ข้อ 23
(1) ทุกคนมีสิทธิในการทำ�งาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออำ�นวยต่อการทำ�งาน และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน สำ�หรับงานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด
(3) ทุกคนทีท่ �ำ งานมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเอือ้ อำ�นวยต่อการประกันความเป็นอยูอ่ นั ควรค่าแก่ศกั ดิศ์ รีของมนุษย์สำ�หรับตนเองและ
ครอบครัว และหากจำ�เป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย
(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจำ�กัดเวลาทำ�งานตามสมควร และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง
ข้อ 25
(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำ�หรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการสังคมที่จำ�เป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการดำ�รงชีพอื่น
ในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
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(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อ 26
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขัน้ ประถมศึกษาและขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องเป็นภาคบังคับ
การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคสำ�หรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบัติ
ความเหมาะสม
(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ และการเสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐาน
การศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติหรือศาสนาทั้งมวล และจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ
เพื่อการธำ�รงไว้ซึ่งสันติภาพ
(3) ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน
ข้อ 27
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส่วนในความรุดหน้า และคุณประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางสื่ออันเป็นผลจากประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม
ซึ่งตนเป็นผู้สร้าง
ข้อ 28 ทุกคนย่อมมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิและอิสรภาพที่กำ�หนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่
ข้อ 29
(1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทำ�ได้ก็แต่ในชุมชนเท่านั้น
(2) ในการใช้สิทธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัด เพียงเท่าที่มีกำ�หนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา
ซึง่ การยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของผูอ้ นื่ และเพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการอันสมควรทางด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ ไม่ว่าในกรณีใด
ข้อ 30 ไม่มบี ทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่ าจตีความได้วา่ เป็นการให้สทิ ธิใดแก่รฐั กลุม่ คน หรือบุคคลใดในการดำ�เนินกิจกรรมใด หรือกระทำ�การใด อันมุง่ ต่อการทำ�ลาย
สิทธิและอิสรภาพใดที่กำ�หนดไว้ ณ ที่นี้
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

คำ�สั่ง : เมื่อนักเรียนได้อ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรแห่งประชาชาติจบแล้ว ให้จับกลุ่มและเลือกสิทธิ 5 ข้อที่นักเรียนคิดว่าสำ�คัญที่สุด
จากนั้นให้เขียนอธิบายแต่ละมาตรา ความยาวมาตราละ 1 ย่อหน้า โดยอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย สิทธิที่ได้รับการปกป้อง และความสำ�คัญของมาตรานั้น ๆ และ
ให้ทุกกลุ่มนำ�เสนองานของตนหน้าชั้นเรียน
ข้อ :
1.
2.
3.
4.
5.
ตัวอย่าง :
ข้อ 1 : สิทธิในความเสมอภาค
มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
จุดยืน :
เมือ่ เด็กเกิดมา พวกเขามีอสิ ระ และควรได้รบั การปฏิบตั แิ บบเดียวกัน พวกเขามีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิตอ่ กันด้วยความมีไมตรีจิต ทัง้ นี้ การมีชวี ติ เสรี
หมายถึงว่า ทุกคนควรได้รบั สิทธิทจี่ ะมีความอิสระอย่างเท่าเทียมกัน อนึง่ “อิสระ” ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายความว่า เราจะทำ�ทุกอย่างทีเ่ ราต้องการได้ และไม่ได้หมายความว่า
เราจะสามารถจำ�กัดเสรีภาพของผู้อื่นได้ ถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตเสรีแต่เราก็อาศัยอยู่ในชุมชนที่ดำ�รงอยู่ได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจของเหล่าสมาชิก หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ชุมชนมีกฎข้อบังคับและสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน (นิยามและจุดยืนนีน้ ำ�มาจาก www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/1.asp)
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เอกสารประกอบการสอน : รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน
บรูไนดารุสซาลาม

http : //www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/cons_doc/constitution_i.pdf

กัมพูชา

http : //www.asianlii.org/kh/legis/const/1993/index.html

อินโดนีเซีย

http : //www.asianlii.org/id/legis/const/2002/

ลาว

http : //www.asianlii.org/la/legis/const/2003/

มาเลเซีย

http : //www.commonlii.org/my/legis/const/1957/

เมียนมาร์

http : //www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution - 2008 - en.pdf

ฟิลิปปินส์

http : //www.asianlii.org/ph/legis/const/1987/

สิงคโปร์

http : //www.commonlii.org/sg/legis/const/1999/

ไทย

http : //www.asianlii.org/th/legis/const/2007/index.html

เวียดนาม

http : //www.asianlii.org/vn/legis/const/1992/index.html
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เอกสารประกอบการสอน : ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน #1
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR)
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สิทธิที่มีทั้งใน UDHR และ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สิทธิที่มีในประเทศสมาชิก
อาเซียน #1

เอกสารประกอบการสอน : ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน #2
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR)

สิทธิที่มีทั้งใน UDHR และ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

สิทธิที่มีในประเทศสมาชิก
อาเซียน #2
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การเป็นจุดสนใจของผู้คนด้วยการนำ�เสนอข่าว
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : หลายคนรับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและประเทศของตน หรือของโลกจากการอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรือโทรศัพท์ หรือ
ข้อมูลที่เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของบทความข่าวเหล่านั้น คือเพื่อให้ข้อมูล แต่มีหลายบทความที่เขียนเพื่อชักจูงให้ผู้อ่านคล้อยตาม
การใช้การนำ�เสนอข่าวเป็นวิธีการที่สำ�คัญในการทำ�ให้เรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้น ในเวลาที่อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม (social
media) มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศเล็ก ๆ หรือประเทศที่ห่างไกลอาจได้รับความสนใจไปทั่วโลกและอาจนำ�ไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นักเรียนต้องวิเคราะห์สื่อและสิ่งพิมพ์ด้วยความระมัดระวัง และเข้าใจถึงอคติที่อาจมีในบทความนั้น ๆ
ความเข้าใจที่คงทน : ข่าวและสื่อมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเสมอภาคและความยุติธรรม
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และจับประเด็นสำ �คัญของรายงานข่าวได้ว่า ใคร ทำ �อะไร ที่ไหน เมื่อไร และทำ �ไม และวิธีการที่ข้อเท็จจริงได้รับ
การนำ�เสนอในรายงานข่าวได้
◆◆ นักเรียนสามารถบอกและอธิบายถึงอคติที่มีในรายงานข่าวได้
◆◆ นักเรียนสามารถชี้แจงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในข่าว และอธิบายถึงการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหานั้น ๆ ได้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

เพราะเหตุใดการตระหนักถึงปัญหาและข้อมูลจึงก่อให้เกิดดุลพินิจและความยุติธรรมได้ (แนวคิด ประชาชน)
ผู้อ่านข่าวสามารถรับรู้ถึงอคติในข่าวได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า ดุลพินิจ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเหมือนกันหรือไม่
(สถานที่ แนวคิด)
ตัวอย่างของความไม่เสมอภาคทั่วโลกมีอะไรบ้าง และมีการใช้มาตรการใดบ้างในการไกล่เกลี่ย ให้ความรู้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าว
(ประชาชน สถานที่ และแนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กระดานเพื่อใช้จดพาดหัวข่าว
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◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

บทความข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ/หรือสำ�นักข่าวออนไลน์ (หากสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้) หลายแห่งที่เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
ในหลายประเทศต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ
ปากกาสีที่ใช้เขียนกระดาน
การสาธิตโดยครูผู้สอนด้วยการใช้บทความที่มีการใช้สีต่าง ๆ ทำ�เครื่องหมายแต่ละส่วนของบทความ และโดยใช้อุปกรณ์การเขียนของนักเรียน
บัตรคำ�สำ�หรับ “Ticket out the door”
เวลาที่ใช้ : 1 - 2 วัน
อคติ หมายถึง ความลำ�เอียงเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้าน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม
ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง การเข้าถึงโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันสำ�หรับประชากรทุกคน
ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
การโฆษณาชวนเชือ่ หมายถึง ข้อมูลทีม่ อี คติหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึง่ ใช้เพือ่ ส่งเสริมหรือโฆษณาชักจูงให้เกิดสมมติฐานหรือความเห็นทางการเมือง
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือทางศีลธรรมที่เชื่อว่าเป็นของประชาชนทุกคน
เพื่อชี้แจง หมายถึง มีเจตนาที่จะอธิบายหรือบรรยายบางสิ่งบางอย่าง
ชักจูง หมายถึง ทำ�ให้คล้อยตามโดยใช้เหตุผล
ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสูบ่ ทเรียน : ให้นกั เรียนแต่ละคนอ่านพาดหัวข่าวทีเ่ ลือกมาจากการบ้าน “ให้ทำ�ทันที” (Do now) แล้วจากนัน้ ให้นกั เรียนเขียนว่า
อะไรน่าจะเป็นประเด็นของข่าว และเขียนถึงความรู้สึกที่มีต่อบทความดังกล่าว

ปัจจัยป้อน : เตรียมบทความ 5 บทความ ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
รูปแบบ : ครูผู้สอนจะสาธิตการวิเคราะห์ข่าวให้นักเรียนดู โดยใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อฉายสื่อ หรือถ่ายสำ�เนาของข่าวจำ�นวน 5 ฉบับ เพื่อให้นักเรียน
ในกลุ่มเล็ก ๆ ได้อ่าน
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1 และ 2
เมื่อนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียน ให้นักเรียนเขียนข้อความหนึ่งหรือสองประโยคเกี่ยวกับพาดหัวข่าว 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกิจกรรม “ให้ทำ�ทันที” โดยนักเรียนต้องคาดเดาถึงเนื้อข่าวของพาดหัวข่าวเหล่านั้น
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◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

ในการอภิปรายในชั้นเรียน ให้นักเรียนบอกคำ�ตอบของตน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อข่าวและหัวข้อข่าว เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม
ครูผู้สอนแนะนำ�คำ�ศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความข่าว ได้แก่ อคติ ความเสมอภาคทางสังคม ความยุติธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ สิทธิมนุษยชน
เพื่อชี้แจง และชักจูง หรือคำ�ศัพท์อื่น ๆ ที่ครูผู้สอนเห็นว่าน่าสนใจ
ครูผู้สอนสาธิตการวิเคราะห์ข่าว โดยใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อฉายสื่อ หรือให้นักเรียนดูสำ�เนาของข่าวที่จะวิเคราะห์เป็นกลุ่มเล็ก ๆ
ในเนื้อข่าวต้องประกอบด้วย ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำ�ไม และอคติ
ต้องแบ่งการเขียนเชิงอธิบายความ การเขียนเชิงโน้มน้าว ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และวิธีแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ออกเป็น
ประเภทอย่างชัดเจนด้วยปากกาสีต่าง ๆ

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์บทความที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 1 บทความที่เชื่อมโยงกับพาดหัวข่าว
ที่ได้อภิปรายในตอนต้นของบทเรียน โดยครูผู้สอนสามารถจัดที่นั่งแบบสุ่มได้ คืออาจจะใช้แผนผังการนั่ง หรือให้นักเรียนเลือกนั่งตามพาดหัวข่าวที่สนใจ
โดยครูผู้สอนจะให้คำ�แนะนำ�เพื่อทำ�ให้การอภิปรายกลุ่มดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
◆◆ นักเรียนนำ�เสนอบทความและการวิเคราะห์หน้าชัน
้ เรียนเป็นกลุม่ ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรสอนเกีย่ วกับการวิเคราะห์และประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนไปพร้อม ๆ กัน
บทสรุป : สำ�หรับ “Ticket out the door” นั้น ให้นักเรียนเขียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความข่าวลงในบัตรที่ใช้เป็นตั๋วเมื่อต้องการออกจากห้องเรียน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : นักเรียนแต่ละคนจะเลือกบทความข่าวที่เน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเอง จากนั้น นำ�มาวิเคราะห์และบอกให้
เพื่อนในห้องทราบถึงสิ่งที่นักข่าวใช้เพื่อลดอคติ และวิธีที่นักข่าวจะสามารถลดอคติให้น้อยลงไปอีก สำ�หรับการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม นักเรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและจดบันทึกไว้ นักเรียนสามารถเขียนบทความที่เน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประชากรในโลกได้ด้วยตนเอง
โดยบทความต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
◆◆ พาดหัวข่าว : คือสิ่งที่ทำ�ให้ผู้อ่านสนใจ โดยพาดหัวข่าวต้องชัดเจน กระชับและน่าสนใจ จึงควรเป็นตัวใหญ่และหนา
◆◆ ชื่อของผู้เขียน : ต้องให้แน่ใจว่ามีชื่อของนักเรียนเขียนไว้อย่างชัดเจนภายใต้พาดหัวข่าว
◆◆ พื้นที่เฉพาะ : ต้องกล่าวถึงชื่อเมือง หมู่บ้าน ภูมิภาค ฯลฯ ในส่วนหัวซึ่งแสดงวันที่และสถานที่เกิดเหตุ
◆◆ วรรคนำ� : ประโยคแรกของบทความต้องน่าสนใจพอที่จะทำ�ให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ และต้องสรุปใจความสำ�คัญของข่าวไว้ด้วย
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◆◆

◆◆

สารสนเทศ : ข้อสนเทศต้องปรากฏในย่อหน้าแรกหรือย่อหน้าที่สองของบทความ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นเนื้อหาสาระสำ�คัญของเรื่อง และต้อง
ตอบคำ�ถามต่อไปนี้ คือ ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำ�ไม อย่างไร
รายละเอียดและข้อมูลสนับสนุน : ข้อมูลประเภทต่าง ๆ (ข้อเท็จจริง สถิติ ตัวอย่าง เหตุการณ์ต่าง ๆ) ทำ�ให้ใจความสำ�คัญมีความกระจ่างยิ่งขึ้น

การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์บทความข่าว โดยให้เน้นความสนใจไปที่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีการกล่าวถึง ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
นำ � เสนอการวิ เ คราะห์ ร วมถึ ง การประเมิ น เรื่ อ งอคติ ใ นบทความที่ เ ลื อ ก โดยนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 1 เรือ่ ง และการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นไปได้ทมี่ กี ารกล่าวถึงในบทความ (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้
และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนทำ� “Ticket out the door” ให้เสร็จโดยกล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการอ่านบทความข่าวและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและ
ทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 1 อย่าง โดยสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ควรแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อารมณ์ที่อ่อนโยน
และการรู้จักตนเอง (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
◆◆ ให้นก
ั เรียนเลือกบทความข่าวทีเ่ น้นประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง และเล่าเนือ้ หาสรุปและบทวิเคราะห์ให้เพือ่ นในห้องฟัง โดยเน้นยํา้
ไปทีก่ ารให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ ให้นกั ข่าวเขียนบทความเดิมอีกครัง้ โดยลดอคติลง หรือให้นกั เรียนค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
และเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ผู้อ่านสามารถระบุและตระหนักรู้อคติในบทความต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง
สื่อมีบทบาทอย่างไรบ้างในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
อะไรคือส่วนผสมของบทความข่าว อคติมรี ปู แบบอย่างไรบ้าง และผูเ้ ขียนจะสามารถตระหนักถึงอคติและวิธกี ารทีล่ ดอคติให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา เนื่องจากนักเรียนสามารถอภิปรายถึงภาระหน้าที่
ต่าง ๆ ของประชาชนในการโต้ตอบเมื่อทราบว่ามีความอยุติธรรมเกิดขึ้น โดยยังสามารถเชื่อมโยงเพิ่มเติมถึงบทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้วยการใช้ตัวอย่าง
ในชีวิตจริงของการที่อาเซียนได้ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการฟื้นฟูประเทศหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้น
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : นํ้าคือรากฐานของชุมชน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาพรวม : นํา้ เป็นทรัพยากรทีส่ �ำ คัญสำ�หรับทุกแง่ทกุ มุมของชีวติ ซึง่ รวมถึง การดืม่ นํา้ การอาบนํา้ การทำ�อาหาร อุตสาหกรรม และสุขาภิบาล ในขณะทีบ่ างประเทศ
มีทรัพยากรนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในบางประเทศกลับขาดแคลนนํ้า แม้ในประเทศเดียวกันเองก็ตาม ก็ยังมีการจัดสรรนํ้าอย่างไม่เท่าเทียม ทั้งนี้ การพิจารณา
จากชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า จะทำ�ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจัดสรรทรัพยากรนํ้าในประเทศสมาชิกอาเซียน และวิธีการจัดสรรนั้นมีผล
ต่อการปรับตัวของประชาชน เพื่อให้เข้ากับวิถีการดำ�เนินชีวิตได้ โดยนักเรียนจะมีการวางแผนการจัดสรรนํ้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความเข้าใจที่คาดหวัง : ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อปริมาณนํ้าที่พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถกำ�หนดปริมาณการใช้นํ้าในครัวเรือนของตนเองได้
◆◆ นักเรียนสามารถระบุต้นกำ�เนิดของแหล่งนํ้าได้
◆◆ นักเรียนสามารถระบุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีนํ้าใช้น้อยกว่าได้
◆◆ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจัดสรรนํ้าใหม่ไปยังพื้นที่ที่แห้งแล้งกว่าได้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

สามารถจัดสรรนํ้าในประเทศต่างๆ ให้เท่าเทียมกันได้อย่างไร (สื่อ แนวคิด)
ทรัพยากรใดบ้างที่มีความสำ�คัญต่อทุกประเทศ (สื่อ ประชาชน)
พลังงานที่มีอยู่ในประเทศของนักเรียนชนิดใดบ้างที่สามารถแบ่งปันให้ประเทศอื่นได้ (สื่อ สถานที่)
ทรัพยากรธรรมชาติใดบ้างที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติใดบ้างที่ขาดแคลนในประเทศของนักเรียน (สถานที่ สื่อ)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่แสดงแหล่งนํ้าในประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ แผนที่แสดงปริมาณนํ้าฝนของประเทศสมาชิกอาเซียน
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◆◆
◆◆

แผนที่ทางอุณหภูมิของประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนที่ประชากร (Demographic maps)

ระยะเวลา : 5 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วัตถุหรือสสาร เช่น แร่ ป่าไม้ นํ้า และพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสามารถใช้เพื่อทำ �ให้เกิด
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การชลประทาน หมายถึง ช่องทางที่ลำ�เลียงนํ้าเพื่อใช้ในการทำ�ให้พืชผลเจริญเติบโต
สะพานส่งนํ้า หมายถึง ช่องทางที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อขนส่งนํ้า มักอยู่ในรูปแบบของสะพานผ่านหุบเขาที่มีเสาสูงรองรับ
อ่างเก็บนํ้า หมายถึง ทะเลสาบธรรมชาติหรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กักเก็บนํ้าสำ�หรับการใช้งานในอนาคต

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : ถามคำ�ถามต่อไปนี้กับนักเรียน
◆◆ นักเรียนใช้นํ้ามากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน
◆◆ นักเรียนคิดว่านํ้ามาจากไหน
◆◆ ภูมิประเทศมีผลกับปริมาณนํ้าที่พร้อมใช้งานอย่างไร
◆◆ ภูมิอากาศมีผลกับปริมาณนํ้าที่พร้อมใช้งานอย่างไร
◆◆ นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับนํ้าในเรื่องใดบ้าง
ปัจจัยป้อน : ครูผู้สอนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งนํ้าในชุมชน และแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ปริมาณนํ้าที่มีอยู่นั้นอุดมสมบูรณ์หรือขาดแคลน
รูปแบบ : ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1 และ 2
◆◆ ให้นักเรียนศึกษาแผนที่แสดงแหล่งนํ้าในประเทศสมาชิกอาเซียน และเปรียบเทียบบริเวณที่ขาดแคลนนํ้ากับบริเวณที่มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ (แม่นํ้า
ทะเลสาบ บ่อนํ้า ฯลฯ) และอภิปรายถึงความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรนํ้า
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สาธิตกิจกรรมในการเขียนสมุดบันทึกการใช้นํ้า แล้วให้นักเรียนเขียนบันทึกเป็นเวลา 1 สัปดาห์
◆◆ ยกตัวอย่างของแหล่งนํ้าในครัวเรือนที่เป็นไปได้ (เช่น ถังเก็บนํ้า อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้า แม่นํ้า ฯลฯ) ระบุแหล่งที่มาของนํ้าในบ้าน
◆◆ แจกแผนที่แสดงปริมาณนํ้าฝนของประเทศสมาชิกอาเซียน และระบุพื้นที่แห้งแล้งและชุ่มนํ้า
◆◆ วาดแผนที่ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งแสดงแหล่งนํ้าทั้งหมด
กิจกรรมสำ�หรับคาบที่ 3 - 5
◆◆ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลจากสมุดบันทึกการใช้นํ้าของตน และสร้างกราฟแท่งซึ่งแสดงการใช้นํ้าทั้งหมดของห้อง
◆◆ ให้นักเรียนสร้างรายการแหล่งนํ้าในครัวเรือนทั้งหมดของห้อง
◆◆ ให้นักเรียนวิเคราะห์อัตราร้อยละของพื้นที่แห้งแล้งและชุ่มนํ้าในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
◆◆ พานักเรียนไปเยี่ยมชมแหล่งนํ้าในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งนํ้าส่วนรวมสำ�หรับการใช้ในครัวเรือน
◆◆ ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีที่นักเรียนสามารถช่วยปกป้องแหล่งนํ้าที่ได้เยี่ยมชมความยาวหนึ่งย่อหน้า
◆◆

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : กิจกรรมข้างต้นเป็นการฝึกปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
บทสรุป : แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อคิดแผนในการแบ่งปันนํ้าไปยังชุมชนที่แห้งแล้งกว่า (สำ�รวจการชลประทาน สะพานส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้า การขนส่งนํ้า
ด้วยรถบรรทุก ฯลฯ) ให้นักเรียนนำ�เสนอกลยุทธ์หน้าห้องเรียน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนทำ�สมุดบันทึกการใช้นํ้าเพื่อบันทึกการใช้นํ้าที่บ้านของตนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยสมุดบันทึกเล่มนี้ควรแสดงถึงแหล่งนํ้าที่เป็นไปได้
ในครัวเรือนทั้งหมด การใช้นํ้าอย่างคร่าวๆ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้นํ้า ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรอ่านสมุดบันทึกการใช้นํ้าเพื่อประเมินความถูกต้อง
การจัดระบบ และความสมบูรณ์ อนึ่ง นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำ�งานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบนํ้าในครัวเรือน และ
แบ่งปันผลที่ได้หน้าชั้นเรียน จากนั้น ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกันเพื่อเขียนกราฟแท่งซึ่งแสดงการใช้นํ้าทั้งหมดของห้อง (การประเมินผล
ระหว่างเรียน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
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◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

ให้นกั เรียนวาดแผนทีแ่ สดงพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งและชุม่ นํา้ ในประเทศ ซึง่ แสดงทีต่ งั้ ของแหล่งนํา้ ในชุมชมท้องถิน่ ทัง้ หมดทีล่ ะเอียดชัดเจน ให้นกั เรียนทำ�งานเป็นกลุม่
เพือ่ จัดทำ�แผนภูมหิ รือกราฟเพือ่ เปรียบเทียบอัตราร้อยละของพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งและชุม่ นํา้ ในทัง้ 10 ประเทศในกลุม่ อาเซียนโดยใช้ขอ้ มูลตามแผนทีท่ วี่ าด
(การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
ให้นักเรียนทำ�รายการบันทึกประจำ�วันทางวิทยาศาสตร์ ตามสมุดบันทึกการใช้นํ้าของตนและการอภิปรายในชั้นเรียน รวมถึงการเยี่ยมชมแหล่งนํ้า
ในชุมชน
รายการบันทึกประจำ�วันควรแสดงถึงความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์นาํ้ และการปกป้องแหล่งนํา้ ทีไ่ ด้เยีย่ มชม (การประเมินผลระหว่างเรียน;
ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
ให้นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรนํ้า โดยใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งอาจปฏิบัติได้จริง และเหมาะสมสำ�หรับชุมชนที่เลือก
ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มควรเขียนข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร และนำ�เสนอกลยุทธ์หน้าชั้นเรียน พร้อมแสดงหลักฐานที่ได้จากการสังเกตและอ้างอิงจาก
การวิจัย เพื่อนนักเรียนและครูผู้สอนอาจมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนำ�เสนอหน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ตามความถูกต้องของข้อมูล
การแสดงเหตุผลของการใช้ กลยุทธ์ที่นำ�เสนอ การผนวกแผนโดยละเอียดของการจัดสรรนํ้าใหม่ (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 1 - การอธิบาย
ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
การใช้นํ้าในแต่ละครัวเรือนเป็นอย่างไร
นํ้าประปาในชุมชนของเรามาจากไหน และสถานการณ์นํ้าในชุมชนของเราเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนต่าง ๆ ในประเทศหรือที่อื่นๆ
ในอาเซียน
นํ้าประปาในชุมชนของเรามีความยืดหยุ่นในการใช้มากน้อยเพียงใด
บทบาทของการเข้าถึงนํ้าอย่างเท่าเทียมกันคืออะไร
นํ้าจะได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา หรือบทเรียนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงหลักการและนโยบาย
ของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อมโยงกับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพที่มีผลมาจากการเข้าถึง
หรือการขาดแคลนนํ้าสะอาด
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บรูไน ดารุสซาลาม
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กัมพูชา
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อินโดนีเซีย
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มาเลเซีย
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ฟิลิปปินส์
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เวียดนาม
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของความสลับซับซ้อนในการสนับสนุนและรักษาสังคมที่ยุติธรรม ด้วยการใช้กรณีศึกษาเพื่อทำ�ให้เข้าใจถึงการที่ความเชื่อ
และคุณค่าทางวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อการให้ความหมายความเสมอภาคและความยุตธิ รรม รวมถึงการนำ�ไปปฏิบตั โิ ดยกลุม่ คนกลุม่ ต่าง ๆ ในวาระต่างกัน นอกจากนัน้
นักเรียนยังสามารถเรียนรู้วิธีการทำ�ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือให้เอาชนะความอยุติธรรมทางสังคมภายในชุมชนและประเทศของตนได้ ซึ่งจะเสริมสร้าง
การพึ่งพาอาศัยกันและความยั่งยืนในภูมิภาค
ความเข้าใจที่คาดหวัง : ทุกคนมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรม
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถเรียนรูผ
้ า่ นกรณีศกึ ษาว่า คำ�จำ�กัดความของความเสมอภาคและความยุตธิ รรมในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ ในภูมภิ าคและสากล
อาจแตกต่างกันได้
◆◆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ถึงสาเหตุที่รัฐบาลต้องคำ�นึงถึงความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม เมื่อวางกฎระเบียบและกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ความถูกต้องและความยุติธรรมภายในประเทศและในภูมิภาคได้
◆◆ นักเรียนสามารถศึกษาสื่อพิมพ์ (และ/หรือสื่อออนไลน์ ถ้ามี) จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีการกล่าวถึงปัญหาในประเทศ ในระดับภูมิภาค และ/หรือ
ระหว่างประเทศอย่างไรได้
◆◆ นักเรียนสามารถศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา กรรมสิทธิในการครอบครองที่ดิน สุขภาพ ความเสมอภาคในการทำ�งาน
การเคหะ และประเด็นเกีย่ วกับชนบทกับตัวเมือง เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับความอยุตธิ รรม จากอำ�นาจเผด็จการ และหากมีการใช้อ�ำ นาจเผด็จการ
เราจะสามารถใช้ความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมเพื่อเผชิญกับกฎและการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมได้อย่างไรบ้าง
◆◆ นักเรียนสามารถระบุถึงสถานที่และวิธีการที่ความคิดเห็นของตนจะสามารถสร้างความแตกต่างในการสนับสนุนความยุติธรรมภายในประเทศ
ของตนและระหว่างพรมแดนอาเซียนได้
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คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆
◆◆

เยาวชนของอาเซียนสามารถสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในภูมิภาคได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้น หากประชาชนสงสัยว่ากฎ/กติกาไม่ยุติธรรมหรือเป็นอำ�นาจจากเผด็จการ (ประชาชน แนวคิด)
ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมมีบทบาทอย่างไรในการได้มาซึ่งความเสมอภาคและการได้รับความยุติธรรม (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ อินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)
◆◆ ห้องสมุด (ถ้ามี)
◆◆ โครงร่างการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ
◆◆ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้แก่ บทความ เรื่องราวต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์
◆◆ วารสารที่ใช้สำ�หรับบันทึกผลการสัมภาษณ์/การค้นหาข้อมูล
เวลาที่ใช้ : ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลนอกเวลาเรียนได้
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
ความเสมอภาค หมายถึง การพิจารณาและการเข้าถึงโอกาสอย่างยุติธรรมและเสมอภาคกัน
ความอยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมหรือปราศจากเหตุผล
อคติ หมายถึง ความลำ�เอียงเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้าน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม
ทัศนคติที่หลากหลาย หมายถึง มุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งๆ
หน้าที่พลเมือง หมายถึง หน้าที่หรือพันธกิจของพลเมืองต่อชุมชนของตน
การพึ่งพาอาศัยกัน หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เผด็จการ หมายถึง รัฐบาลซึง่ ปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลเพียงส่วนน้อย ซึง่ มีอำ�นาจเด็ดขาด ไม่ถกู จำ�กัดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : รวมอยู่ภายใต้ขั้นตอนการสอนสำ�หรับคาบต่าง ๆ
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ปัจจัยป้อน : –
รูปแบบ : อธิบายให้นกั เรียนทราบถึงวิธกี ารเขียนรายงานนโยบายโดยใช้โครงร่างการเขียนบทความเกีย่ วกับนโยบายด้านต่าง ๆ (ดูเพิม่ เติมได้ทรี่ ปู แบบองค์ประกอบ
ที่แนะนำ�ที่อ้างอิงตามคำ�ถามภายใต้ขั้นตอนการสอน ในสัปดาห์ที่ 1) นอกจากนั้น ต้องเตือนให้นักเรียนทราบว่า อาจพบทัศนคติที่หลากหลาย โดยทัศนคตินั้น
อาจจะไม่ผิดหรือถูกต้องเสียทีเดียว และนักเรียนต้องนำ�ทัศนคติทั้งหมดมาพิจารณา ทั้งนี้ นักเรียนเพียงแต่รายงานผลตามความเป็นจริงเท่านั้น
ชื่อรายงาน :
ประเด็นที่กล่าวถึง :
คำ�ถามสำ�คัญ :
บทนำ�ที่กล่าวถึงทิศทางของการทำ�วิจัย (หัวข้อของบทความ) :
ความเป็นมา/ที่มาของปัญหา :
ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ (ใช้ทัศนคติที่รับรู้มาในคำ�อธิบายของนักเรียน)
มุมมองใดที่สื่อเผยแพร่ (ให้อ้างที่มาของสื่อ สำ�หรับแต่ละมุมมองที่นักเรียนได้ทำ�การบันทึกข้อมูล)
สรุปทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและยุติธรรมตามงานวิจัยของนักเรียน :
ขั้นตอนการสอน :
คาบสอนในสัปดาห์ที่ 1
◆◆ ครูผู้สอนต้องวางพื้นฐานสำ�หรับกิจกรรมนี้ ด้วยการถามนักเรียนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และความไม่ยุติธรรม
◆◆ ให้นักเรียนเขียนว่า สำ�หรับนักเรียนแล้ว ความยุติธรรมหมายถึงอะไร และนักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน จากนั้น
ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
◆◆ เริม
่ ต้นการอภิปรายโดยถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ทคี่ วามยุตธิ รรมจะมีหลายความหมาย และถ้าความยุตธิ รรมมีหลายความหมายแล้ว อะไรจะตัดสินว่า
จะได้รับความยุติธรรมหรือไม่

258

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

เกริ่นถึงแนวคิดเกี่ยวกับพหุวิสัยทัศน์ หรือทัศนคติที่หลากหลาย และอธิบายว่า พหุวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับการที่คนกลุ่มต่าง ๆ อาจมอง
ความเสมอภาคและความยุติธรรมแตกต่างกันอย่างไร และสิ่งนี้อาจส่งผลอย่างไรต่อการคิดและตัดสินใจของบุคคลว่า สิ่งหนึ่ง ๆ เสมอภาคหรือ
ยุติธรรมหรือไม่ในปัจจุบัน
ถามนักเรียนว่าทำ�ไมในสังคมยังมีความแตกต่างเหล่านีอ้ ยู่ โดยนำ�ไปสูก่ ารอภิปรายเกีย่ วกับความเชือ่ และค่านิยมทางวัฒนธรรม อดีตทีผ่ า่ นมา รวมถึง
ข้อพิพาทภายในประเทศและระหว่างประเทศภายในภูมภิ าคอาเซียนทีอ่ าจมีผลต่อมุมมองของประชาชนเกีย่ วกับความเสมอภาคและความยุตธิ รรม
เกริ่นนำ�ถึงบทบาทของสื่อ (หากเป็นไปได้ ให้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อผ่านเว็บไซต์) รวมถึงสังคมออนไลน์ ในแง่ของการมีอิทธิพลต่อความคิด
ของประชาชนต่อความเสมอภาคและความยุติธรรม
ให้นักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือในประเทศ และฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ เพื่อเรียนรู้ประเด็นที่กำ �ลังได้รับความสนใจ
ในประเทศหรือภูมิภาคของนักเรียนในขณะนี้ และให้นักเรียนเห็นว่าช่องทางในการเสนอข่าวต่าง ๆ มีมุมมองหรือทัศนคติในการเสนอข่าว
ที่แตกต่างกันหรือไม่
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ เล็ก ๆ เพือ่ อภิปรายถึงสิง่ ทีน่ กั เรียนได้เรียนรู้ และให้นกั เรียนเขียนรายการหัวข้อทีน่ กั เรียนต้องการทราบอย่างละเอียดยิง่ ขึน้
ให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเด่น ๆ จากการอภิปรายกับนักเรียนทั้งห้อง
ให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนถึงวิธีการที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนให้เกิดสังคมที่เที่ยงธรรม

คาบสอนในสัปดาห์ที่ 2
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้นักเรียนเลือกประเด็นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและความยุติธรรมในชุมชนหรือประเทศของนักเรียน
(ที่มีการกล่าวถึงในสัปดาห์ที่ 1 หรือให้นักเรียนเลือกเอง) ยกตัวอย่างเช่น
◆◆ สิทธิสตรี/การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรี
◆◆ โอกาสในการศึกษา
◆◆ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองที่ดิน/ปัญหาในการพัฒนาชนบทและตัวเมือง
◆◆ ประเด็นสุขภาพและสุขอนามัย
◆◆ สิทธิเด็ก
◆◆ ความเสมอภาคในการทำ�งาน
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ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
◆◆ ข้อพิพาทเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ศาสนา
◆◆ ประเด็นสิ่งแวดล้อม/นํ้า
◆◆ ประเด็น/ข้อพิพาทระหว่างชายแดน
◆◆ การอพยพจากชนบทเข้าในเขตเมือง
2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลของหัวข้อที่เลือกโดยใช้แหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ (ถ้ามี) ในการทำ�โครงงาน โดยนักเรียนแต่ละคนต้องปฏิบัติดังนี้
◆◆ บันทึกข้อความ แหล่งที่มา คำ�ถามและคำ�ตอบจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไว้ในสมุดบันทึก
◆◆ ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (ถ้าสามารถรับฟังหรือดูได้ในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่) เพื่อหาข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียน
ทำ�วิจัยอยู่เสมอ
◆◆ สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและหัวหน้าชุมชนเพื่อเรียนรู้ว่า มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในแง่ของเรื่องที่นักเรียนทำ�วิจัยอยู่
3. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ตามการสาธิตกิจกรรมข้างต้น
4. ให้นักเรียนเล่าถึงบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของตนเองหน้าชั้นเรียน และต่อหน้าหัวหน้าชุมชนด้วยหากเป็นไปได้ (ครูผู้สอนต้องดูตามความเหมาะสม)
◆◆

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ครูผู้สอนต้องแนะนำ�นักเรียนเกี่ยวกับการทำ�วิจัย ช่วยนักเรียนค้นหาข้อมูล และอธิบายวิธีการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ
บทสรุป :
◆◆

◆◆

หลังจากรับฟังรายงานแล้ว ให้นักเรียนตัดสินใจร่วมกันว่า ควรร่วมทำ�ประเด็นเรื่องใดด้วยกันทั้งห้อง และสร้างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีที่นักเรียน
อาจดำ�เนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะคงไว้ และ/หรือรักษาความยุติธรรม ครูผู้สอนอาจแนะนำ�ให้นักเรียนเลือกประเด็นซึ่งได้รับความสนใจในชุมชน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น
ค้นหาว่าประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนทำ�วิจัยเป็นสิ่งซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ กำ�ลังประสบอยู่ด้วยหรือไม่ และประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ๆ
ใช้มาตรการใดเพื่อรับรองว่า มีความเสมอภาคและความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : -
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนจัดการอภิปรายกลุ่ม และเขียนรายการของปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนหรือประเทศของตน
ทั้งนี้ นักเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งานและให้ความเคารพในการอภิปรายกลุ่ม และนักเรียนต้องเลือกมุ่งประเด็นไป
ยังหัวข้อที่จะตรวจสอบซึ่งเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมเพียงหนึ่งหัวข้อเท่านั้น โดยใช้เหตุผลที่ยุติธรรมในการเลือกหัวข้อดังกล่าว
(การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาหนึ่งข้อที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ตามการวิจัย และการวิเคราะห์
โดยใช้การสัมภาษณ์ และสื่อรูปแบบต่างๆ โดยรายงานดังกล่าว ควรมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงในส่วน “การสาธิตกิจกรรม” ด้านบน
จากนัน้ ให้นกั เรียนนำ�เสนอรายงานหน้าชัน้ เรียนเพือ่ ให้เพือ่ นในชัน้ เรียนร่วมวิจารณ์และให้ครูผสู้ อนประเมินผล โดยดูจากความสมบูรณ์ของรายงาน
องค์ประกอบ และความไร้อคติในการรายงานประเด็นดังกล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้
และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนทั้งห้องสร้างแผนปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่กลุ่มได้เลือก จากนั้น ให้เขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งปฏิบัติได้จริง
มีองค์ประกอบทีด่ แี ละชัดเจน โดยระบุขนั้ ตอนเพือ่ ให้แน่ใจว่า ความยุตธิ รรมจะคงไว้และ/หรือรักษาไว้ได้ ทัง้ นี้ อาจเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ในวารสารโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความเข้าใจถึงวิธีที่ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการกำ�หนด และใช้ความเสมอภาค
และความยุติธรรมในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้, ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

วิธีใดบ้างที่อาจใช้ในการให้คำ�จำ�กัดความ ความเสมอภาคและความยุติธรรม
ความเชื่อและคุณค่า ค่านิยมทางวัฒนธรรมมีความสำ�คัญหรือไม่เมื่อกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรม
ปัญหาใดเกีย่ วกับความเสมอภาคและความยุตธิ รรม (เช่น เรือ่ งเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การศึกษา สิทธิในการครอบครองทีด่ นิ สุขภาพ ความเสมอภาค
ในการทำ�งาน การเคหะ และปัญหาเกี่ยวกับชนบทกับตัวเมือง) ที่มีอยู่ในชุมชนของนักเรียน ประเด็นเหล่านั้นได้รับการตีแผ่ในสื่ออย่างไรบ้าง
เยาวชนสามารถสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในประเทศของตนเองและในอาเซียนได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : กิจกรรมนี้สามารถเชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากร
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
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เอกสารประกอบการสอน : แบบการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบาย
ชื่อรายงาน :
ประเด็นที่กล่าวถึง :
คำ�ถามสำ�คัญ :
บทนำ�ที่กล่าวถึงทิศทางของการทำ�วิจัย (หัวข้อของบทความ) :
ความเป็นมา/ที่มาของปัญหา :
ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ (ใช้ทัศนคติที่รับรู้มาในการอธิบายของคุณ)
มุมมองใดที่สื่อเผยแพร่ (ให้อ้างที่มาของสื่อ สำ�หรับแต่ละมุมมองที่นักเรียนได้ทำ�การบันทึกข้อมูล)
สรุปทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมตามงานวิจัยของนักเรียน :
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : การตีแผ่ความยุติธรรม - จากภาพลักษณ์สู่การปฏิบัติ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ศิลปะ
ภาพรวม : ให้นักเรียนดูภาพถ่ายที่แสดงความยุติธรรมและความอยุติธรรม จากนั้น ให้นักเรียนเขียนแสดงปฏิกิริยาที่มีจากการดูภาพถ่ายเหล่านั้น และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลและความสำ�คัญของภาพถ่ายที่บันทึกการกระทำ�เหล่านั้น โดยนักเรียนจะได้สร้างภาพ (create image) ที่ถ่ายทอดความยุติธรรม
ในโลกหรือชุมชนของตนที่ถูกปฏิเสธหรือได้รับการยอมรับ
ความเข้าใจที่คงทน : ศิลปะสามารถเพิ่มการตอบสนองต่อความไม่เสมอภาค หรือเพิ่มความต้องการต่อความยุติธรรมให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีที่ช่างภาพบันทึกภาพช่วงเวลาที่เกิดความอยุติธรรมและความยุติธรรม
◆◆ นักเรียนสามารถเข้าใจถึงเรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆ
◆◆ นักเรียนตระหนักเพิ่มขึ้น และเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดงในรูปภาพ
◆◆ นักเรียนสามารถระบุความอยุติธรรมและความยุติธรรม
◆◆ นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบหลักในรูปภาพที่ส่งผลต่อการตอบสนองของตนที่มีต่อรูปภาพนั้นๆ
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่รูปภาพของช่างภาพสามารถทำ�ให้ผู้ดูภาพ เกิดความเข้าใจ (ความรู้สึก) ที่ลึกซึ้งต่อเหตุการณ์หนึ่ง ๆ
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

ภาพได้นำ�มาใช้เพื่อชักจูงประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือรอบโลก ให้เรียกร้องความเสมอภาคและความยุติธรรม หรือให้ต่อสู้กับ
ความอยุติธรรมหรือความไม่เสมอภาคอย่างไร (สื่อ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ ภาพเหตุการณ์ที่บันทึกภาพความอยุติธรรม
◆◆ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในภาพ
◆◆ ปากกาและกระดาษ
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
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อภิธานศัพท์ : เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายได้ นักเรียนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�ศัพท์เฉพาะทางเบื้องต้น เช่น
◆◆ องค์ประกอบ หมายถึง วิธีที่องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพรวมเข้าด้วยกันหรือสัมพันธ์กัน
◆◆ สี หมายถึง คุณสมบัติของการสร้างความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้รับชมภาพ อันเป็นผลเนื่องจากวิธีที่วัตถุสะท้อนหรือกระจายแสง
◆◆ ฉากหน้า หมายถึง ส่วนของภาพที่อยู่ใกล้กับผู้ชมภาพ
◆◆ ฉากหลัง หมายถึง ส่วนของภาพที่อยู่ไกลออกไป
◆◆ ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ นักเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์ที่มีความอยุติธรรมเกิดขึ้นหรือไม่
◆◆ ให้นักเรียนในห้องระดมความคิดเพื่อเขียนหัวข้อ/เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ “ความอยุติธรรม” ที่นักเรียนได้รับรู้ด้วยประสบการณ์ตรง
ปัจจัยป้อน : ครูผู้สอนกล่าวถึงคำ�ศัพท์สำ�คัญที่นักเรียนควรทราบและเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนสามารถพิจารณารูปภาพแบบคิดวิเคราะห์ได้ (ดูที่อภิธานศัพท์)
นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรอธิบายอีกด้วยว่า นักเรียนจะต้องพิจารณาภาพด้วยความตั้งใจเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายที่แสดงความอยุติธรรมบางรูปแบบ
รูปแบบ : สาธิตวิธีการอธิบายและวิเคราะห์บางส่วนของภาพถ่ายด้วยคำ�พูดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในภาพ
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ให้นักเรียนในห้องระดมความคิดเพื่อเขียนหัวข้อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของความอยุติธรรมที่นักเรียนได้รับรู้หรือพบเห็น (อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น
งานบ้านที่นักเรียนต้องทำ� แต่พี่ไม่ต้องทำ� เป็นต้น)
◆◆ อธิบายคำ�ศัพท์ที่นักเรียนต้องใช้เพื่อพิจารณาภาพถ่าย (ดูที่อภิธานศัพท์)
◆◆ บอกให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้ดูภาพถ่าย และเขียนแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นรูปดังกล่าวครั้งแรก จากนั้นให้นักเรียนดูภาพถ่าย
โดยไม่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆ
◆◆ ให้นักเรียนพิจารณาภาพอย่างละเอียด โดยไม่ให้สนทนากับนักเรียนคนอื่นในห้อง แล้วเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นรูปภาพดังกล่าว จากนั้น
ให้นักเรียนเขียนคำ�ถามที่เกิดขึ้นจากการดูภาพนั้นอย่างน้อยสองข้อ
◆◆ ให้เวลานักเรียน 5 - 7 นาที เพื่อเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อภาพ จากนั้นบอกให้นักเรียนทราบถึงเรื่องราวเบื้องหลังภาพนั้น
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◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

คาบที่ 2

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
เหตุการณ์ของภาพถ่ายดังกล่าวคืออะไร
ให้นกั เรียนแสดงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ภาพด้วยการเขียนอีกครัง้ โดยใช้ขอ้ มูลทีเ่ รียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับทางเลือก
ที่ช่างภาพใช้
ให้เวลานักเรียนในการเขียนงานของตนประมาณ 5 นาทีหรือมากกว่านั้น จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อสังเกตและคำ�ตอบของตนกับเพื่อนในกลุ่ม
ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับภาพถ่ายดังกล่าว ครูผู้สอนอาจใช้คำ�ถามต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการอภิปราย
➙➙ รูปภาพต้องการสื่ออะไร และนักเรียนทราบได้อย่างไร
➙➙ ช่างภาพใช้ทางเลือกใดในการสื่อข้อความดังกล่าว
➙➙ ภาพถ่ายทำ�ให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจอะไร และนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจดังกล่าวได้อย่างไร
➙➙ ปฏิกิริยาที่นักเรียนที่มีต่อภาพแตกต่างไปอย่างไรเมื่อได้ทราบถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังภาพถ่าย
➙➙ ช่างภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และเรียกร้องผู้รับชมภาพสร้างการเคลื่อนไหวได้อย่างไร
➙➙ ภาพอาจทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความเคลื่อนไหวได้อย่างไร

1. ทำ�กิจกรรมนี้ซํ้าอีกครั้ง โดยใช้ภาพถ่ายอื่น
2. ให้นักเรียนส่งหัวข้อเหตุการณ์ของ “ความอยุติธรรม” แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้น ให้นักเรียนในกลุ่มเลือกความอยุติธรรมหนึ่งข้อ
ที่นักเรียนต้องการบันทึกภาพ
3. ให้นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถบันทึกภาพได้ และทางเลือกที่นักเรียนจะใช้เพื่อสื่อสารถึง
ความอยุติธรรมดังกล่าว
4. ให้นักเรียนในกลุ่มร่างภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนจะถ่ายภาพและเขียนเหตุผลสั้น ๆ เพื่ออธิบายเหตุผลในการเลือกภาพดังกล่าวในการสื่อสาร
5. ถ้าเป็นไปได้ ให้นักเรียนพยายามถ่ายรูปที่สื่อความหมายบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม/อยุติธรรม

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ร่างภาพและเขียนอธิบายเหตุผล

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

265

บทสรุป :
◆◆
◆◆

แสดงภาพใหม่ให้นักเรียนดู พร้อมให้ข้อมูลเบื้องหลังภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกภาพในภาพถ่าย
ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์วิธีการและสิ่งที่ช่างภาพต้องการสื่อกับผู้ชมภาพโดยมีความยาวหนึ่งย่อหน้า

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ถ้านักเรียนมีกล้องถ่ายรูป นักเรียนสามารถถ่ายภาพของตนเองที่สื่อข้อความบางอย่างโดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ จากรูปที่มีการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อรูปภาพที่ถ่ายทอดความอยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้องค์ประกอบ สี ฉากหน้า ฉากหลัง ฯลฯ
ในการพิจารณา จากนั้นให้นักเรียนตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับรูปภาพดังกล่าวอย่างน้อยสองข้อ แล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ
สิ่งที่นักเรียนรู้สึกที่มีต่อรูปภาพนั้น (การประเมินผลระหว่างเรียน; ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนในกลุ่มบันทึกภาพความอยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้ภาพร่างหรือภาพถ่าย ทั้งนี้ การประเมินสามารถดูได้จากภาพถ่าย
หรือภาพร่างของกลุ่ม ร่วมกับการอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกแสดงภาพแบบดังกล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 2 - การตีความ
ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อรูปภาพอีกรูปหนึ่ง (พร้อมให้ข้อมูลเบื้องหลัง) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ที่มีความยาวหนึ่งย่อหน้า โดยใช้
การแสดงเหตุผลที่สมเหตุสมผล ให้ความสำ�คัญกับองค์ประกอบทางศิลปะของรูปภาพดังกล่าว และการอธิบายถึงวิธีที่ช่างภาพพยายามสื่อความ
ในภาพ (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ช่างภาพบันทึกภาพความยุติธรรมหรืออยุติธรรมอย่างไร
เราจะสามารถทราบเรื่องราวเบื้องหลังของแต่ละภาพได้อย่างไร
องค์ประกอบใดในภาพที่บอกถึงความรู้สึก และเหตุใดจึงมีความสำ�คัญ

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : บทเรียนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติในเชิงบวก
ผ่านทางรูปภาพ และวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ภาพของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เพื่อหาข้อมูลและทัศนคติใหม่ๆ
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บทที่ 5

การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
แต่ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงความยัง่ ยืนของระบบต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขอนามัย และ
การเมือง โดยจะเน้นประโยชน์ของการทำ�งานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
กรอบเนื้อหานี้มีการพัฒนาตามความคิดรวบยอดที่คงทน ดังต่อไปนี้
◆◆ ความเชือ
่ มโยงระหว่างผูค้ น สิง่ แวดล้อม ประเทศ เศรษฐกิจ และ
ระบบอื่น ๆ ต้องได้รับการทำ�นุบำ�รุงและจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่า
เป็นอนาคตที่ยั่งยืน
◆◆ การทำ�งานร่วมกันเพือ
่ สร้างความยืดหยุน่ สามารถบรรเทาภัยพิบตั ิ
หลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์และความขัดแย้ง
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การพิจารณาผลกระทบในระยะยาวควบคู่ไปกับผลตอบแทน
ในระยะสั้น เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถนำ�ไปใช้ในหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ซึ่งผู้เรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนรู้เรื่องการแสดงความมีนํ้าใจ และ
ผลกระทบของการกระทำ � ดั ง กล่ า ว ในวิ ท ยาศาสตร์ ผู้ เ รี ย นจะเรี ย นรู้
เรื่องการประเมินศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการความร่วมมือ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และสร้างแผนการเตรียมรับภัยพิบัติ เพื่อช่วย
ลดภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม
กรอบเนื้ อ หานี้ จ ะศึ ก ษารู ป แบบสากลในงานศิ ล ปะและบทกวี
ในสุขศึกษา พวกเขาสามารถเห็นถึงวิธีการกำ�หนดนโยบายด้านสุขภาพที่ยั่งยืน
เพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคลและประชากร ในพลศึกษา สามารถศึกษาบทบาท
ของเพื่อนร่วมงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสุขภาพที่ดีของแต่ละบุคคล
ส่วนเทคโนโลยีการศึกษา สามารถศึกษาบทบาทของบริการเครือข่ายทางสังคม
(Social Networking) และไมโครบล็อก (Micro-bloging) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
บุคคลต่าง ๆ จากทีห่ า่ งไกลให้มกี ารติดต่อสือ่ สารและมีสว่ นร่วมในโลกเสมือนจริง
และนำ�มาซึ่งการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สามารถตรวจสอบศักยภาพและ
ข้อจำ�กัดของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ในบทนี้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการเห็นคุณค่าโดยศักยภาพที่เป็นไปได้ของพวกเขา
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลา และเข้าใจถึงบทบาท
ของตนเองต่อการสร้างความยั่งยืนในอนาคตของอาเซียน
◆◆
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
และสังคมศึกษา ระบบที่ใหญ่กว่า

นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบใดบ้าง
(ประชาชน แนวคิด)

เราสามารถทำ�ให้ระบบมี ครอบครัวหรือชุมชนสร้างระบบให้ยั่งยืนได้
ความยั่งยืนได้
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนสร้างโปสเตอร์แสดงระบบที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบนั้น ๆ เช่น ครอบครัวของพวกเขา ห้องเรียน โรงเรียน พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ (เช่น หมู่บ้าน เมือง จังหวัด ประเทศ หรือภูมิภาค)
และสภาพแวดล้อม
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ�ให้
ระบบต่าง ๆ ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ (เช่น ประเพณี บทบาทที่
แตกต่างกัน การประหยัดทรัพยากร กลไกการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในยามจำ�เป็น การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและคนชรา)
ให้นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่มเตรียมโปสเตอร์สรุปบทสัมภาษณ์ของ
สมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนเพื่ออธิบายว่าระบบต่างๆ
ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

วิทยาศาสตร์และ บุคคลและชุมชนสามารถ เราจะเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติได้อย่างไร
คณิตศาสตร์
เตรียมความพร้อมสำ�หรับ (สถานที่ สือ่ )
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้นได้

การกระทำ�ของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
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การตัดสินใจในการกระทำ�ของแต่ละบุคคล
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

เชิญผู้นำ�ชุมชนและหน่วยกู้ภัยมาบรรยายเรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่คุกคามหรืออาจเกิดกับชุมชนของพวกเขา
และจากคำ�บรรยายให้นักเรียนวางแผนรับมือสำ�หรับครอบครัว
ของพวกเขา พร้อมทั้งซักซ้อมที่บ้าน นอกจากนี้นักเรียนจะได้
เรียนรู้ว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติเดียวกันอาจกำ�ลังคุกคาม
ชุมชนอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเช่นกัน
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเรื่องการสร้างนิสัยที่ก่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เช่น ปิดไฟเมื่อไม่จำ�เป็น การอนุรักษ์นํ้า
การขี่จักรยานหรือเดินไปโรงเรียน) และคาดคะเนผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นหากเพื่อนร่วมชั้นทั้งหมดนำ�ไปปฏิบัติ และถ้าทุกคน
ในครอบครัวของเพื่อนร่วมชั้นนำ�ไปปฏิบัติ สุดท้ายสมมติว่า
ถ้าทุกคนในชุมชน หรือทุกคนในเมืองนำ�ไปปฏิบัติจะก่อให้เกิด
ผลกระทบมากน้อยเพียงใด

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

หน้าที่พลเมือง เราสามารถพัฒนาชุมชน เราสามารถเป็น “ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง”
และจริยศึกษา ของพวกเราได้ถ้าเรามีนํ้าใจ ทำ�หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา
ให้กันและกัน
และมีใจที่เปิดกว้างได้อย่างไร (ประชาชน
แนวคิด)
เราสามารถเป็นผู้นำ�ได้
หลายวิธี

ภาวะผู้นำ�คืออะไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นักเรียนวางแผนการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น
หรือทำ�จิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ รวมทั้งบอกเล่าถึงผลการดำ�เนินงานของพวกเขา
และปฏิกิริยาตอบรับของผู้ที่ได้รับ
ระดมความคิดเห็นเพื่ออธิบายคุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้นำ�ที่ดี
และเปรียบเทียบกับคำ�ตอบที่ระบุไว้ หากนักเรียนต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมก็สามารถทำ�ได้ตามที่ต้องการ เลือกคุณลักษณะการเป็น
ผู้นำ�ที่ดีขึ้นมา 1 คุณลักษณะ และให้นักเรียนทำ�การแสดงเพื่อ
จำ�ลองสถานการณ์ และอธิบายเหตุผลของการเป็นผู้นำ�ที่ดีของ
บุคคลในเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น นาย ก เป็นผู้นำ�ที่ดีเพราะ.....และ
เลือกคุณลักษณะของผู้นำ�ที่นักเรียนต้องการจะเป็น เช่น ผม/ดิฉัน
ต้องการเป็นผู้นำ�ที่....
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

ศิลปะ
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ
สามารถเปิดช่องทาง
สู่การสร้างเพื่อนใหม่

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทำ�ให้ได้
ให้นักเรียนเขียนจดหมาย (pen pals) แลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างชาติ
เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด) โดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เรียนอยู่

บทกวีสามารถสื่อถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติ

บทกวีสามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาติได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด
สถานที่)

อ่านบทกวีเกี่ยวกับฤดูกาลหรือธรรมชาติ และเขียนคำ�อุปมาอุปมัย
หรือคำ�คุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ โปสเตอร์คำ�เหล่านี้
แล้วนำ�ไปปิดผนัง/กระดานในห้องเรียน และให้นักเรียนเขียนบทกวี
หรือสร้างงานศิลปะที่แสดงถึงธรรมชาติในท้องถิ่นของพวกเขา

ศิลปะสามารถแสดงถึง
ความงามและพลังของ
ธรรมชาติได้

ศิลปินสามารถสร้างผลงานศิลปะที่แสดงถึง
ความงามและพลังของธรรมชาติได้อย่างไร
(แนวคิด สื่อ)

ให้นักเรียนชมผลงานภาพวาดทางธรรมชาติ (อาจเป็นภาพสถานที่จริง
ในท้องถิ่นนั้น หรือภาพจากอินเทอร์เน็ต) โดยเลือกใช้คำ�อธิบาย
ผลงานนั้น ๆ (เช่น ดูสงบ ดูน่ากลัว สนุก กว้างใหญ่)
อธิบายความรู้สึกหลังจากได้เห็นภาพนั้นๆ (เช่น รู้สึกผ่อนคลาย
เครียด คับแคบ) วิเคราะห์องค์ประกอบของภาพ (เช่น สี เส้น
ส่วนประกอบของภาพ หรือการใช้แสงเงา) อะไรทำ�ให้เกิด
ความรู้สึกนั้น และให้นักเรียนวาดภาพสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติในท้องถิ่นจากความรู้สึกของพวกเขา
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

เทคโนโลยี
การศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

การกระทำ�ของเรา
ในแต่ละวันมีอิทธิพล/
ผลกระทบต่อสุขภาพ

คำ�ว่า “สุขภาพดี” ถูกจำ�กัดความอย่างไร
ในชุมชนของนักเรียน (ประชาชน แนวคิด)

สำ�รวจวิเคราะห์ทัศนคติของคนในชุมชนเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพกายให้แข็งแรง ให้นักเรียนตั้งข้อสังเกต พิจารณาถึง
ความแตกต่างระหว่างชายกับหญิง เด็กกับผู้ใหญ่ว่ามีความใกล้เคียง
กับมาตรฐานมากน้อยเพียงใด และทดสอบข้อสังเกตนักเรียน
ได้อย่างไร

ชุมชนจะเข้มแข็งขึ้น
ถ้ารวมตัวกัน

ชุมชนจะสามารถรวมทุกคนเข้าด้วยกัน
ได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)

จัดทำ�บัญชีรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
คนพิการ คนป่วย เยาวชน หรือผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วมในชุมชน
และเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เยาวชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน
ทางเทคโนโลยีได้

เทคโนโลยีสามารถช่วยเยาวชนส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร (ประชาชน
สื่อ แนวคิด)

เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียนติดต่อกันได้ผ่านทาง on - line
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ “การสร้างนิสัยอย่างยั่งยืน”
อาศัยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียน
สามารถร่วมหาวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนิสัย
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้ปฏิบัติตาม
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงมี เราสามารถพิจารณาตัวชี้วัดมูลค่าความมั่นคง
และสังคมศึกษา ความสำ�คัญต่อการพัฒนา ของระบบเศรษฐกิจได้อย่างไร (ประชาชน
ประเทศและภูมิภาคให้ แนวคิด)
เจริญรุ่งเรืองในระยะยาว
การศึกษาเป็นกุญแจสำ�คัญ รัฐบาลในแต่ละประเทศเตรียมวางแผนงาน
สู่ความสำ�เร็จของแต่ละ ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างไร และ
บุคคล ชุมชน และประเทศ แผนงานดังกล่าวช่วยชาติพัฒนาอย่างไร
(ประชาชน แนวคิด สถานที่)
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ศึกษาวิกฤติการณ์ทางการเงินของเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ประเทศใด
ได้รับผลกระทบมากที่สุดและน้อยที่สุด นโยบายหรือกิจกรรมใด
ช่วยหรือไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นักเรียนเลือกทำ�การศึกษา
1 ประเทศ เพื่อวิเคราะห์การวางระบบหรือการใช้กิจกรรมกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยลง
ค้นคว้างานวิจัยของประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ ในการพยายามที่
จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่คล้ายกันสำ�หรับนักเรียนและชุมชน
ที่แตกต่างกันมาก ให้แบ่งกลุ่มนักเรียนเตรียมแผ่นพับเกี่ยวกับ
การศึกษาของประเทศ ระบุปัญหาที่เผชิญอยู่ ใครเป็นผู้พัฒนา
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ทดลองนวัตกรรมใหม่ และ
โอกาสของผู้ใหญ่ที่จะเริ่มต้นศึกษาหรือกำ�ลังศึกษาอยู่

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

วิทยาศาสตร์และ การทำ�สวนเกษตร
เราจะแสดงความรับผิดชอบในการรักษา
คณิตศาสตร์
แบบยัง่ ยืนช่วยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยในวันนี้
และวันข้างหน้าอย่างไร (สถานที่ สื่อ)
และระบบเศรษฐกิจ

จำ�นวนประชากร
ที่มากเกินไปส่งผล
ที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม

จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปเป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ประชาชน สถานที่)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

อธิบายให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะร่วมกัน ออกแบบการทำ�
สวนเกษตรแบบยั่งยืนและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจของแผนงานดังกล่าว นักเรียนจะเข้าใจถึงการใช้
ทรัพยากรหรือการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างกัน พร้อมทั้งพัฒนาแผนงานการทำ�
สวนเกษตร/ฟาร์มแบบยั่งยืน และแสดงความคิดเห็นถึง
ข้อดีข้อเสียของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาดใหญ่ได้
จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างร้ายแรง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนักเรียนต้องจำ�กัดการใช้ทรัพยากร
และกำ�หนดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก (สื่อ สถานที่) เรียนรู้วิธีการรีไซเคิลหรือวิธีการนำ�
ทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (แนวคิด)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อมมีคุณค่าสมควร เราควรทำ�อะไรเพื่ออนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนเรียนรู้ในการเห็นคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน
ศึกษา และแสดงความคิดเห็น ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน
และจริยศึกษา อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลัง
ในวันนี้เพือ่ ชนรุ่นหลัง (ประชาชน สื่อ
และคนในชุมชน เกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคและ
สถานที่)
การทำ�ลายสิ่งแวดล้อม อธิบายผลประโยชน์ที่จะได้รับถ้าดำ�เนินการ
ตามโครงการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เรียนรู้ผลกระทบต่อประเทศ
และโลกโดยมุ่งเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรมพิเศษ
แบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนและคนในชุมชน
เกี่ยวกับความสำ�คัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ทุกคนมีบทบาทสำ�คัญ เราสามารถให้ความช่วยเหลือและสร้าง
อ่านกรณีศึกษาของเยาวชนผู้ริเริ่มโครงการรณรงค์การให้
ในการให้ความช่วยเหลือ ความแตกต่างหลังการเกิดภัยพิบัติได้อย่างไร ความช่วยเหลือหลังการเกิดภัยพิบัติ ให้นักเรียนอธิบายเรื่องภัยพิบัติ
ยามที่เกิดภัยพิบัติ
และปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาโครงการ
(สถานที่ ประชาชน สื่อ)
รณรงค์เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานั้น ๆ
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ภาษาและ
วรรณกรรม

การให้เยาวชนเรียนรู้ภาษา การที่ประชาชนสามารถพูดได้หลายภาษา
ที่สองช่วยให้ประเทศ
ทำ�ให้ประเทศชาติคล่องตัวได้อย่างไร
เข้มแข็ง
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

แสดงแผนที่โลกหรือแผนที่อาเซียน ใช้สีต่าง ๆ แสดงความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ระหว่างประเทศของเรา
กับประเทศอื่นๆ ในโลกหรือในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจาก
ความแตกต่างของภาษาที่ใช้ ในประเด็นนี้ ให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นว่า เราควรเรียนภาษาใดเป็นภาษาที่สอง

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของมนุษย์ ศึกษาเปรียบเทียบบทคัดย่อวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ประสบการณ์ของคนต่อ ได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)
คนต่อธรรมชาติของโลกเมื่อ 100 ปีก่อนกับบทคัดย่อวรรณกรรม
ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไป
ที่เขียนขึ้นในในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่
วรรณกรรมเหล่านี้จะอธิบายประสบการณ์เดียวกัน พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผล นักเรียนจะเขียนวรรณกรรมเรื่องสั้นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของพวกเขาต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศิลปะ

ความเจริญหรือ
สถานการณ์ใดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การถดถอยของงานศิลปะ ผลงานศิลปะ (แนวคิด สื่อ)
สามารถบอกถึงสภาวะ
ทางสังคมและการเมืองได้

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ปัจจัยทางสังคม
บุคคลในสังคมหรือบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อ สำ�รวจชุมชนและสรุปผลปัจจัยทางสังคม ความคาดหวัง หรือ
เป็นตัวกำ�หนด (ส่งผล) สุขภาพอย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
อุปนิสัยของบุคคลรอบข้างสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ของคนในชุมชนหรือไม่อย่างไร
ต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล

ศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างประวัติศาสตร์ศิลปะในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาจากแรงบันดาลใจความยากลำ�บาก
หรือความเจริญในขณะนั้น หรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หรือจากการอุปถัมภ์ของบุคคล หรือหน่วยงานอิสระ ให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงานศิลปะที่รัฐบาล
สถานศึกษา และ/หรือบุคคลแต่ละบุคคลได้สนับสนุนงานศิลปะ
อย่างไร

สิ่งแวดล้อมมีบทบาทต่อสุขภาพของประชาชน วิจัยภัยคุกคามสุขภาพอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม บ่งชี้ผู้ได้รับ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบมากที่สุด อธิบายสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร
เป็นตัวกำ�หนด (ส่งผล) อย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ให้นักเรียนนำ�เสนอวิธีแก้ไขเพื่อลดปัญหา
ต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล
ภัยคุกคามนั้นๆ
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เทคโนโลยี
การศึกษา

เราสามารถขยายชุมชน
ผ่านทางเทคโนโลยี

ผู้ที่มีมุมมองต่างกันในอาเซียนสามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างไร และวิธีการนี้สามารถสร้างโอกาส
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร
(สื่อ ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

เลือกปัญหาเกี่ยวกับชุมชน ในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
มาหนึ่งปัญหา ใช้เทคโนโลยีหาข้อมูล เช่น จากสื่อ บล็อก และ
การบริการเครือข่ายสังคม (Social Network) หลังจากติดตาม
ความคืบหน้าปัญหาจากสื่อต่าง ๆ และรับทราบความคิดเห็นจาก
หลากหลายมุมมอง นักเรียนเข้าใจปัญหาที่เลือกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงแต่ละบุคคลให้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือมุมมองหรือไม่ และนักเรียนคิดว่าจะสามารถ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทำ�งานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ประวัติศาสตร์ การรวมกลุ่มประเทศ
ปัญหาใดเป็นปัญหาที่ร่วมกันของโลกและ
และสังคมศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ยังต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาจจะต้องเผชิญปัญหา ในอนาคต (ประชาชน แนวคิด)
และความท้าทายก่อนจะ
บรรลุเป้าหมายได้

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

กิจกรรมต่อเนื่อง : สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและผู้นำ�ชุมชน
เกี่ยวกับสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ บันทึกคำ�ถามคำ�ตอบจากการสัมภาษณ์และ
อภิปรายในชั้นเรียน ทำ�งานเป็นกลุ่มวางแผนปฏิบัติเพื่อให้ชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาท้าทายนั้น ๆ
ติดตามผล ศึกษาปัญหาท้าทายของประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสมาคม
อาเซียน วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับปัญหา
ท้าทายในชุมชนและประเทศของพวกเขา

ผู้หญิงมีบทบาทสำ�คัญต่อ ผู้หญิงสร้างผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ
วิเคราะห์ผลการศึกษาที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของประเทศ เมือ่ ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุขภาพเด็ก สวัสดิการครอบครัว
ทางด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง
(ประชาชน สื่อ แนวคิด)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

วิทยาศาสตร์และ การปรับตัวของพืชและ
คณิตศาสตร์
สัตว์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
มีความสำ�คัญต่อการอยู่ดี
กินดีของคนในชุมชน

เพราะเหตุใดความสามารถในการปรับตัว
ของพืชและสัตว์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่นมีความสำ�คัญต่อการอยู่ดีกินดี
ของคนในชุมชน (สื่อ สถานที่)

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ทุกแห่งจะมีพันธุ์ไม้พื้นเมืองซึ่งมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับ
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ
ในแต่ละประเทศ จำ�นวนประชากรของพืชและสัตว์ได้รับ
ผลกระทบจาก “เงื่อนไขทางทฤษฎี” ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผู้ล่าเหยื่อ ภาวการณ์แก่งแย่ง
การแข่งขัน สารพิษ และการเติบโตของประชากร ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พืชและสัตว์ ซึ่งอาจทำ�ให้เพิ่มขึ้น คงที่ หรือลดลงอย่างรวดเร็ว
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศจะเป็นตัวควบคุม
ประชากรเพื่อไม่ให้เสียสมดุลไปภายในเวลาที่กำ�หนดหรือ
อาจเรียกว่า ขีดความสามารถในการรองรับได้ (K) ในชีวนิเวศ
(Biomes)
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
และผลกระทบของแต่ละ
บุคคลของคนในชุมชน/
หมู่บ้านหลังจากการเกิด
ภัยพิบัติสามารถบรรเทา
ลงได้
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เราสามารถลดผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน และผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากการเกิด
ภัยพิบัติได้อย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายอย่าง เช่น สึนามิ พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว
และลมมรสุมในฤดูมรสุม จำ�นวนประชากรในภูมิภาคเบาบางลง
บ้างก็โยกย้ายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักเรียนจะเรียนรู้
เกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบัติเหล่านี้ต่อผืนดิน การเกษตร
เศรษฐกิจ จำ�นวนประชากร และความพยายามเพื่อการอยู่รอด
ของคนในชุมชนและในประเทศใกล้เคียง

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

หน้าที่พลเมือง
และจริยศึกษา

ความทรงจำ�และหรือสิ่งที่
เตือนความทรงจำ�สามารถ
เยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจอันเกิดจาก
ภัยพิบัติ

ความทรงจำ�หรือสิ่งที่เตือนความทรงจำ�
มีบทบาทอย่างไรในการเยียวยาคนที่ได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจอันเกิดจากภัยพิบัติ
(ประชาชน สถานที่)

แต่ละประเทศ/ภูมิภาค การกำ�หนดเป้าหมายสามารถช่วยให้
สามารถกำ�หนดเป้าหมาย ประเทศจัดสรรทรัพยากรและก่อให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงอย่างไร (ประชาชน สื่อ)
การศึกษา การทำ�งาน
การดูแลสุขภาพ
การมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ด้านเศรษฐกิจ หรือการเมือง
รวมถึงการอยู่ดีกินดี
ของเด็กได้

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ตัดข่าวเกี่ยวกับคนหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจาก
ภัยพิบัติ ให้นักเรียนคิดประดิษฐ์สิ่งที่เตือนความทรงจำ� (เช่น
รูปปั้น อนุสาวรีย์ ข้อความจารึก) เพื่อรำ�ลึกถึงเหตุการณ์นั้นๆ
พร้อมทั้งอธิบายสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะช่วยรำ�ลึกถึงหรือเป็น
เกียรติประวัติแก่ผู้สูญเสียอย่างไร และช่วยสร้างความหวังหรือ
มีความหมายต่อผู้รอดชีวิตอย่างไร สามารถเป็นเครื่องเตือนใจ/
เป็นบทเรียนให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคตได้อย่างไร
ศึกษาตัวอย่างการกำ�หนดเป้าหมายนโยบายสาธารณะของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน ใครเป็นผู้กำ�หนด
ความคาดหวังจากนโยบายดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ให้นักเรียนกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับประเทศของตนเองและสร้าง
แผนปฏิบัติ
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ภาษาและ
วรรณกรรม
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ประเทศต่าง ๆ สามารถ
ส่งเสริมให้ทุกคน
ในประเทศสื่อสาร และ
ทำ�งานร่วมกัน โดยไม่มี
อุปสรรคทางภาษา

เราสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านภาษา
เพื่อการทำ�งานร่วมกันได้อย่างไร เราจะได้รับ
ผลตอบแทนอะไรถ้าทำ�เช่นนั้น (ประชาชน
แนวคิด)

บทกวีบางบทเป็นที่รู้จัก
ในระดับสากลและยังคง
ร่วมสมัย

นักกวีจากต่างวัฒนธรรมเขียนบทกวี
แนวเดียวกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่
แนวคิด)
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

ศึกษากลุ่มคนที่ใช้ภาษาแตกต่างกัน แต่ต้องให้คำ�ปรึกษา
ในการแปลเอกสาร ตำ�รา หรือข้อปฏิบัติ นักเรียนวิเคราะห์ทักษะ
ที่จำ�เป็นที่จะให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ�
ในการทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
นักเรียนอ่านบทกวีที่เขียนในหลายยุคหลายสมัย และเขียนโดย
นักกวีจากต่างวัฒนธรรมแต่เขียนบทกวีแนวเดียวกัน ให้นักเรียน
สังเกตความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบของภาษาที่ใช้
ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของ
การตอบรับของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากล

			
กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

ศิลปะ

งานศิลปะบางชิ้น
เหตุใดศิลปินจากต่างวัฒนธรรมจึงสร้าง
เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผลงานที่มีหัวข้อเรื่อง แนวคิด แก่นของเรื่อง
ผลงานถูกจัดทำ�หลากหลาย ที่คล้ายกัน (แนวคิด สื่อ ประชาชน)
รูปแบบและหลากหลาย
วัฒนธรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

สำ�รวจงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (อาจเป็นพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือ
ในอินเทอร์เน็ต) สำ�หรับศิลปะแนวเดียวกัน สังเกตสิ่งที่ศิลปิน
ใช้ในผลงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เส้น สี และความสัมพันธ์
ของการใช้พื้นที่/ระยะ/พื้นที่ว่างในภาพ) ส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมแสดงมุมมอง รวมทั้งความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย ให้นักเรียน
สร้างงานศิลปะของตัวเองโดยนำ�เส้น/สีจากการสังเกตและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
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สุขศึกษาและ
พลศึกษา
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กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

เมื่อประชาชนศึกษาเรื่อง
โภชนาการ การออกกำ�ลังกาย
และปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพ บุคคลเหล่านั้น
มีแนวโน้มจะปฏิบัติตน
เพื่อสุขภาพและหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตนที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพได้มากกว่า

การศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ/การออกกำ�ลังกาย
มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างสุขภาพและ
ทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไร (ประชาชน
แนวคิด)

ศึกษาวิเคราะห์โครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพในชุมชน ใครเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ใช้เครื่องมืออะไรโน้มน้าวจูงใจให้คนเปลี่ยนนิสัย
นักเรียนระบุภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน และสร้างโครงการ
รณรงค์สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเสี่ยงนั้นๆ

วัฒนธรรมมีบทบาท
สำ�คัญต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพและทัศนคติ

ประชาชนต่างวัฒนธรรมปฏิบัติต่อสุขภาพ
ต่างกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

เปรียบเทียบแนวทางการดูแลสุขภาพของคนต่างวัฒนธรรม และ
วิเคราะห์ 2 ด้าน ดังนี้ 1) นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรจากพวกเขา
อะไรถูกปรับใช้อย่างประสบความสำ�เร็จโดยผู้อื่นแล้วบ้าง
2) เวลานำ�นโยบายมาปรับใช้ต้องระมัดระวัง คำ�นึงถึง
ความละเอียดอ่อน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านใดบ้าง
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กรอบเนื้อหา ช่องทาง และคำ�ถามสำ�คัญ
สาขาวิชา
ผลการเรียนรู้		
			
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

เทคโนโลยี
การศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เสนอแนะ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมี อะไรคือความคาดหวังที่แท้จริงของเทคโนโลยี การประเมิน : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ทั้งประโยชน์และโทษ
(สื่อ แนวคิด)
(เช่น กลุ่มพลังงาน การขนส่ง และการเกษตร) มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร อะไรคือ ความท้าทายใหม่เกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ยังต้องพึ่งพา เราจะประเมิน
ความสามารถในการรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
และผลกระทบต่อประชากรบางกลุ่มอย่างไร (เช่น ผลกระทบต่อ
ผู้อยู่อาศัยปลายนํ้าของเขื่อนหรือเหมือง หรือผู้อยู่อาศัยใกล้
ที่ทิ้งสารพิษ เป็นต้น) ให้นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์หรือกราฟิก
นำ�เสนองาน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ฉันและเรา - บุคคลและระบบ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนระบุระบบต่าง ๆ ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง เริ่มต้นจากระบบครอบครัว ระบบในห้องเรียน และระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น เมืองและประเทศ
นักเรียนจะเข้าใจว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าทีต่ า่ งกัน แต่ละคนทำ�หน้าทีท่ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกคนอืน่ ๆ
ในครอบครัว ห้องเรียนก็เป็นอีกหนึง่ ระบบ นักเรียนแต่ละคนต่างมีสทิ ธิ มีความรับผิดชอบต่อนักเรียนคนอืน่ ๆ ในชัน้ เรียน ให้ศกึ ษาระบบทีน่ กั เรียนคุน้ เคยมากทีส่ ดุ
เพื่อช่วยให้เข้าใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบอื่น ๆ ที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน
ความเข้าใจที่คงทน : ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่กว่า เช่น เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน ละแวกบ้าน ชุมชน และประเทศ บ่อยครั้งกลุ่มเหล่านี้
ถูกกำ�หนดจากสถานที่อยู่อาศัยของเรา ทุกคนสามารถทำ�งานร่วมกันได้เมื่อมีเป้าหมายร่วมกันโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่าง
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งได้
◆◆ นักเรียนสามารถบอกตำ�แหน่งสถานที่อยู่อาศัยของพวกเขาจากแผนที่ได้ (เมือง จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค)
◆◆ นักเรียนสามารถอธิบายผลดีของการเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าได้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบใดบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของหลายระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ ธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
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◆◆
◆◆
◆◆

กระดาษ A4 ดินสอสี ดินสอ
กระดาษวาดเขียน (คนละ 3 แผ่น)
กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่ (คนละ 1 แผ่น)

เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น
ภูมิภาค หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะตามที่กำ�หนดแต่ไม่จำ�เป็นต้องมีเขตแดนที่แน่นอนเสมอไป
สิทธิ หมายถึง ศีลธรรมหรือการให้สิทธิทางกฎหมาย
ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าที่หรือภาระผูกพัน
ธง หมายถึง ผ้าหรือวัสดุที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสถาบัน
สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งของหรือภาพที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ นักเรียนช่วยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ทำ�อะไรที่บ้าน
◆◆ นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในห้องเรียน
◆◆ คนในชุมชนทำ�งานร่วมกันเพื่อให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไร
ปัจจัยป้อน : ถามว่า นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ห้องเรียน เมือง จังหวัดและประเทศได้อย่างไร
รูปแบบ : ให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที่ประจำ�ที่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากงานประจำ�ที่โรงเรียน
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ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั่วไปของสมาชิกในครอบครัว ครูพยายามหาข้อสรุปจากนักเรียนเกี่ยวกับความคาดหวังจากคนในครอบครัว
◆◆ เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและในห้องเรียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ประจำ �ที่บ้านและที่โรงเรียน
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ต้องทำ�
◆◆ ยกตัวอย่างหน้าที่ประจำ�ที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างละ 1 ตัวอย่าง และวาดภาพประกอบ
◆◆ แสดงภาพที่วาดในชั้นเรียน (หน้าที่ประจำ�ที่บ้านและที่โรงเรียนและควรเชื่อมโยงถึงระบบประเทศ)
คาบที่ 2
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

ทบทวนข้อปฏิบัติและหน้าที่ประจำ�ที่บ้านและในห้องเรียน อธิบายเหตุผลของการมีข้อปฏิบัติดังกล่าว
ถามนักเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบอื่นๆ อีกหรือไม่ และถามต่อว่า สถานที่มีผลต่อบทบาทของเขาอย่างไร
แสดงแผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน ชี้ตำ�แหน่งที่อยู่ของพวกเขาบนแผนที่ ครูพยายามหาข้อสรุปจากนักเรียนว่าพวกเขาเป็นสมาชิก
ของเมืองและประเทศใด
แสดงธงของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้นักเรียนชี้และบอกชื่อประเทศ สัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆ
แจกกระดาษ A4 และดินสอสี ให้นักเรียนวาดและทาสีธงชาติของตน
ติดภาพที่วาดในคาบที่ 1 และแผนที่ลงบนโปสเตอร์ เพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหลายระบบ ตั้งแต่ชั้นเรียนจนถึงระดับประเทศ
(ควรทำ�ให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงระดับประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อเสนอแนะ ควรทำ�ใบงานทีม่ กี ารเสนอแนะเกีย่ วกับหน้าทีข่ องตนเอง ต่อครอบครัว ชัน้ เรียน โรงเรียน ชุมชน ประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการรู้จักแผนที่ ธงชาติ และสัญลักษณ์ในใบงาน 1 ใบ

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ติดธงของประเทศต่าง ๆ ที่วาด/เตรียมไว้บนแผนที่
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บทสรุป : จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานในห้องเรียน ให้นักเรียนร่วมสังเกตผลงานของแต่ละคน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที่ประจำ�ที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างละ 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่าง วาดภาพประกอบ จัดแสดงภาพที่
วาดในชั้นเรียน อธิบายว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและห้องเรียนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่พวกเขาต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำ�
เป็นประจำ� อธิบายเหตุผล 1 - 2 ข้อ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้นักเรียนจัดทำ�แผนที่ที่อยู่อาศัย แสดงตำ�แหน่งเมือง จังหวัด ประเทศ และธงชาติของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบครอบครัว ห้องเรียน เมือง จังหวัดและประเทศทีอ่ าศัยอยู่ แผนทีค่ วรจะวาด ระบุ และติดป้ายอย่างชัดเจนถูกต้อง ให้นกั เรียนจัดแสดงโปสเตอร์
ผลงาน ร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหลาย ๆ กลุ่มในสังคมได้อย่างไร (การประเมินผลรวบยอด
ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

การมีหน้าที่ประจำ�ช่วยเราปรับตัวเข้ากับระบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างไร
เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของหลายระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : สามารถเชือ่ มโยงบทเรียนนีก้ บั วิชาอืน่ ๆ ในหัวข้อเกีย่ วกับกฎ สิทธิ และความรับผิดชอบในวิชาประวัตศิ าสตร์ สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง และจริยศึกษาในบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และบทที่ 4 การส่งเสริมความแสมอภาคและความยุติธรรม
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา : ASEAN
http://www.asean.or
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : แผนปฏิบัติการแสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย/หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนทำ� “แผนปฏิบัติการแสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น” แสดงความมีนํ้าใจต่อเพื่อน ครอบครัว หรือคนในชุมชน หรือเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ บันทึกประสบการณ์และปฏิกิริยาจากผู้รับ นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ในชั้นเรียน และขยายผลแนวคิดของ
แผนปฏิบัติการที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อชุมชน เพื่อนำ�ไปต่อยอดพัฒนาแผนปฏิบัติสำ�หรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ความเข้าใจที่คงทน : การแสดงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นและการเปิดใจให้กว้างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญได้
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนเรียนรู้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นได้
◆◆ นักเรียนเขียนบันทึกและวาดภาพประกอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
◆◆ นักเรียนสามารถปรับปรุง พัฒนาแผนปฏิบัติการแผนใหม่บนพื้นฐานของสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

◆◆

เราสามารถเป็น “ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง” (agent of change) ทำ�หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา และมีใจที่เปิดกว้างได้อย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)
การที่เรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันสามารถช่วยให้หลายชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างไร (ประชาชน สื่อ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนปฏิบัติการแสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น
◆◆ นิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราวของคนในท้องถิ่นที่กระทำ�ความดีและได้ดีเป็นผลตอบแทน
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆

“ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง บุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีความพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
การเปิดใจให้กว้าง หมายถึง อดทน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น และไม่โกรธหรือขุ่นเคืองใจง่าย

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ จากบทบาทของตัวละครในนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราวของคนในท้องถิ่นที่เล่ามานี้แสดงการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นอย่างไร
◆◆ ตัวละครแต่ละตัวตอบสนองต่อการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจแตกต่างกันอย่างไร
◆◆ เราสามารถขยายผลของการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างไร
ปัจจัยป้อน : ระดมความคิดการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น และบันทึกรายละเอียดในสมุด/กระดาษ
รูปแบบ :
◆◆
◆◆

ครูสาธิตการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจกับนักเรียน นักเรียนจะได้สัมผัสและเข้าใจความรู้สึกเมื่อมีคนมาแสดงความมีนํ้าใจต่อพวกเขา
ครูสาธิตวิธีการบันทึกการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจและปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับ

ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ อ่ า นนิ ท านพื้ น บ้ า นหรื อ เรื่ อ งราวของคนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ตั ว ละครแสดงการกระทำ � ที่ แ สดงถึ ง ความมี นํ้ า ใจต่ อ ผู้ อื่ น และได้ รั บ นํ้ า ใจจากผู้ อื่ น
เป็นการตอบแทน
◆◆ ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การกระทำ � ที่ แ สดงถึ ง ความมี นํ้ า ใจต่ อ ผู้ อื่ น ของตั ว ละครในเรื่ อ งนั้ น ๆ บั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น บนกระดานหน้ า ชั้ น
ให้เพื่อนร่วมห้องดู อ่านทบทวนนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราวของคนในท้องถิ่นนั้นอีกครั้ง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนั้น ๆ
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจแตกต่างกันอย่างไร
◆◆ ระดมความคิดการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นที่นักเรียนสังเกตเห็น เพิ่มรายละเอียดในสมุด/กระดาษที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
◆◆ ครูคิดแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงความมีนํ้าใจของครูต่อนักเรียน (ตัวอย่างเช่น พับนกกระเรียนกระดาษเป็นของขวัญให้แก่นักเรียน นกกระเรียน
เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสุข ยืนยาว นำ�มาซึ่งความโชคดี สงบสุข) ครูบันทึกปฏิกิริยาของนักเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน
เกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขา
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◆◆

◆◆

◆◆

คาบที่ 2
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการกระทำ�ทีแ่ สดงถึงความมีนาํ้ ใจต่อผูอ้ นื่ บางการกระทำ�ส่งผลกระทบต่อคนเพียงหนึง่ คน ในขณะทีอ่ กี การกระทำ�
ส่งผลกระทบต่อคนหลายคน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ครูแจกแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น นักเรียนร่วมกันวางแผนปฏิบัติที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นหรือกลุ่มคนในชุมชน
(เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เพื่อน ๆ ต่างท้องถิ่น ฯลฯ) และบันทึกแผนปฏิบัติลงในตาราง นักเรียนสามารถเลือกทำ�ได้มากกว่าหนึ่งแผน
นำ�แผนปฏิบัติการ ครูเตือนให้บันทึกการกระทำ�ของนักเรียนที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น รวมทั้งปฏิกิริยาตอบรับจากผู้รับ ไปทำ�เป็นการบ้าน
และส่งภายใน 1 สัปดาห์
ทบทวนแผนปฏิบัติการที่นักเรียนทำ�เป็นการบ้าน ครูสาธิตการบันทึกการกระทำ�และปฏิกิริยาตอบสนองของนักเรียน เมื่อครูแสดงความมีนํ้าใจ
ต่อนักเรียน (ดังตัวอย่างการพับนกกระเรียนกระดาษ)
แบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำ�และปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับที่ทำ�เป็นการบ้าน สรุปผลการเรียนรู้ เลือกตัวอย่าง
ที่น่าสนใจมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบัติการเหล่านี้สามารถเปลี่ยนอารมณ์ สถานการณ์ หรือความสัมพันธ์กับผู้รับอย่างไร
ระดมความคิดรวบรวมสาเหตุ เพราะเหตุใดแผนปฏิบัติบางแผนมีปฏิกิริยาตอบสนองดีจากผู้รับ ในขณะที่บางแผนอาจไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ
และให้นักเรียนร่วมกันปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการแผนใหม่ หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ได้รับการตอบรับ
ระดมความคิดวางแผนปฏิบัติการแผนใหม่ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น (ตัวอย่างเช่น ทำ�ความสะอาดบริเวณโรงเรียน หรือ
สวนสาธารณะ)
ระดมความคิดวางแผนปฏิบตั กิ ารแผนใหม่ทสี่ ามารถขยายผลถึงบุคคลอืน่ ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ (ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือประเทศทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือ)
จัดแสดงผลงานแผนปฏิบตั กิ ารทีแ่ สดงถึงความมีนาํ้ ใจของนักเรียนต่อผูอ้ นื่ หรือกลุม่ คนในชุมชน หรือกลุม่ คนในประเทศสมาชิกอาเซียนทีก่ ระดานข่าว
ในโรงเรียน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียนห้องอื่น

การฝึกปฏิบัติตามโดยการชี้แนะ : แบ่งกลุ่มวางแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อโรงเรียน โดยแบ่งตามความสามารถในการเขียนของนักเรียน
บทสรุป : ติดผลงานในชั้นเรียน

296

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

การฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง : นักเรียนเขียน และติดแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดทีค่ ดิ ขึน้ บนกระดานข่าวเพือ่ ให้เพือ่ นนักเรียนได้อา่ น นักเรียนจะพบว่า แผนปฏิบตั กิ ารเหล่านี้
เชื่อมโยงจากแผนหนึ่งไปสู่อีกแผนหนึ่ง เปรียบได้กับเมล็ดพืชที่กำ�ลังเจริญเติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผน ให้นักเรียนติดแผน
ปฏิบัติการทั้งหมดเหมือนภาพต้นไม้กำ�ลังเติบโต
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนบันทึกการกระทำ�ทีแ่ สดงถึงความมีนาํ้ ใจของตัวละครในนิทานพืน้ บ้านหรือเรือ่ งราวของคนในท้องถิน่ ทีไ่ ด้อา่ นในตารางแสดงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
รวบรวมตัวอย่างอื่น ๆ จากการอภิปรายในชั้นเรียนที่นักเรียนสังเกตเห็นที่โรงเรียน ที่บ้าน และ/หรือในชุมชน ตารางดังกล่าวควรอธิบายตัวละคร
ที่แสดงความมีนํ้าใจ และตัวละครที่ได้รับนํ้าใจนั้น ๆ ครูบันทึกคำ�ตอบของนักเรียนแต่ละคน (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย
ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนสร้างแผนปฏิบัติการ 1 - 2 แผนที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นหรือกลุ่มคนในชุมชน และดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัตินั้น ๆ แผนปฏิบัติ
ควรครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ อธิบายการกระทำ�ของนักเรียน ปฏิกริ ยิ าตอบรับของผูร้ บั หรือกลุม่ คนทีไ่ ด้รบั และคำ�แนะนำ�เพือ่ ปรับปรุงในอนาคต
ควรเขียนข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจนโดยบันทึกในตารางแสดงผลการเรียนรู้ของแผนปฏิบัติที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นที่ครูแจก (การประเมินผล
รวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นจั ด แสดงผลงานแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ก ระดานข่ า วในโรงเรี ย น เชิ ญ เพื่ อ นนั ก เรี ย นร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงบั น ดาลใจของ
พวกเขาในการแสดงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขาสังเกตเห็น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2 - การตีความ
ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

การได้ยินหรือได้เห็นการกระทำ�ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นส่งผลกระทบอย่างไรต่อเราและการกระทำ�ของเรา
ประโยชน์ของการแสดงความมีนํ้าใจส่งผลต่อผู้ให้และผู้รับได้อย่างไร
การแสดงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่นส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร และสามารถกำ�หนดมาตรฐานใหม่อย่างไร

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : สามารถเชือ่ มโยงบทเรียนนีก้ บั วิชาประวัตศิ าสตร์และสังคมศึกษา โดยส่งเสริมการกระทำ�ทีแ่ สดงถึงความมีนาํ้ ใจต่อผูอ้ นื่
บทเรียนนี้สามารถสอนนักเรียนระดับสูงขึ้นในวิชาหน้าที่พลเมืองและจริยศึกษาบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน หลักการและเป้าหมายของอาเซียนได้
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เอกสารประกอบการสอน แผนปฏิบัติการแสดงถึงความมีนํ้าใจต่อผู้อื่น
ชื่อ

วันที่

แผนปฏิบัติการนี้แสดงความมีนํ้าใจต่อใคร (เช่น พ่อแม่ เพื่อนในโรงเรียน ผู้สูงอายุในชุมชน เด็กเล็ก ฯลฯ)
นักเรียนวางแผนปฏิบัติการ
อย่างไร
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นักเรียนสังเกตเห็นปฏิกิริยา
ตอบรับจากผู้รับอย่างไร

นักเรียนสามารถปรับปรุง
แผนปฏิบัติการอย่างไรในอนาคต

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมสร้าง อย่างยั่งยืน
ระดับชั้นเรียน/รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา
ภาพรวม : นักเรียนเรียนรูท้ จี่ ะชืน่ ชม เห็นคุณค่า และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม นักเรียนร่วมกันศึกษา แสดงความคิดเห็น ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในโรงเรียนและคนในชุมชน
เกีย่ วกับผลกระทบของการบริโภคในการทำ�ลายสิง่ แวดล้อม ผลประโยชน์ในการลดการทำ�ลายสิง่ แวดล้อมโดยการทำ�โครงการเพือ่ ลดปัญหาดังกล่าวในชุมชน เรียนรู้
ผลกระทบต่อประเทศและโลกโดยมุง่ เน้นปัญหาสิง่ แวดล้อมภายในประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศเพือ่ นบ้าน ในทีส่ ดุ นักเรียนจะร่วมพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรม
พิเศษแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนและคนในชุมชนเกี่ยวกับความสำ�คัญของการดำ�รงรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเข้าใจที่คงทน : ควรมีการอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่นหลัง
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติหรือสร้างผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้
◆◆ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขได้
◆◆ นักเรียนเข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
◆◆ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความไม่สมดุลของระบบนิเวศ และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างสมดุลอีกครั้งได้
◆◆ นักเรียนพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความรู้กับบุคคลอื่นได้
◆◆ นักเรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จากการแบ่งกลุ่มทำ�งาน
◆◆ นักเรียนจะประเมินผลการทำ�งานของตนเองในทุกขั้นตอนของโครงการ
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

วันนี้เรามีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องทำ�เพื่อคนรุ่นหลัง (สื่อ สถานที่ ประชาชน)
เพราะเหตุใดประเทศสมาชิกอาเซียนควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (สื่อ แนวคิด สถานที่)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่ตัดไม้ทำ�ลายป่า
◆◆ แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

แผนที่ลุ่มแม่นํ้าโขง
แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน
แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตารางรวบรวมความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตารางอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโครงการ
(ถ้ามีอินเทอร์เน็ต) แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม www.riverofwords.org
บทความข่าว หนังสือ แผ่นพับ เว็บไซต์ และเอกสารอื่นๆ ที่ตัดเก็บสำ�หรับนักเรียนเพื่อการวิจัย จัดเตรียมโดยครูหรือบรรณารักษ์ห้องสมุด
สมุดบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียนเมื่อแบ่งกลุ่มทำ�งานของครู (เช่น คลิปบอร์ด หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ)

เวลาที่ใช้ : 6 คาบ
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง สามารถอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงไว้เป็นเวลานาน
การบริโภค หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรือวัตถุสิ่งของ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของโลก
ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อม
รีไซเคิล หมายถึง วิธีการนำ�ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ (ถ้ามีอินเทอร์เน็ต) ครูแสดงบทกวีที่ได้รางวัลชนะเลิศ และ/หรืองานศิลปะจาก International River of Words Poetry and Art Contest
ที่เว็บไซต์ www.riverofwords.org และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพรรณนาของบทกวี และ/หรืองานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก
◆◆ (ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต) ครูเตรียมบทกวีและ/หรืองานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก
◆◆ ครูหาข้อสรุปจากนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในบทกวีและงานศิลปะนั้นๆ
ปัจจัยป้อน : ก่อนเริ่มโครงการ นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้ามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
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รูปแบบ : ครูเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติ และโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอธิบายในชั้นเรียน โมเดลนี้แสดงการเรียนรู้ร่วมกันของครูกับนักเรียน
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวี The River of Words (หรือบทกวีและงานศิลปะที่ครูเตรียมมา) เพื่อเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับ
ความงามของธรรมชาติของโลก
◆◆ ให้นักเรียนเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกโดยเขียนให้กระชับและชัดเจน และครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
➙➙ พิจารณาภูมิทัศน์อย่างใกล้ชิด
➙➙ ให้ความสำ�คัญกับต้นไม้หรือกลุ่มไม้
➙➙ บรรยายสภาพอากาศ เช่น เป็นวันที่ลมแรง คืนที่มีพายุ แสงแดดอบอุ่นยามเช้า หรือแสงแดดจ้ายามบ่าย
➙➙ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสง เช่น ตอนพระอาทิตย์ขึ้น แสงแดดจ้าตอนเที่ยงวัน ตอนพระอาทิตย์ตก
➙➙ ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวเรา และสังเกตเสียงที่แผ่วเบา เช่น เสียงฟองอากาศในโคลน เสียงลมพัด หรือเสียงไก่ขัน
➙➙ ความคิดสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ที่สามารถใช้เขียนบทกวี
◆◆ นักเรียนเขียนบทกวีอย่างน้อย 8 บรรทัดโดยครูคอยช่วยแนะนำ�
คาบที่ 2
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

นักเรียนอ่านบทกวีที่แต่งเพื่อพรรณนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม โดยให้ความสำ�คัญกับรายละเอียดที่พวกเขาสังเกตเห็นจากบทกวีที่แต่ง
(ถ้ามีอินเทอร์เน็ต) สนับสนุนให้นักเรียนส่งบทกวีไปที่ International River of Words Poetry and Art Contest (ตามความสมัครใจ)
แสดงแผนที่ตัดไม้ทำ�ลายป่าและแผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม/แนวปะการังเสื่อมโทรม ซึ่งบ่งบอกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
แสดงแผนที่ลุ่มแม่นํ้าโขงและแผนที่แสดงทิศทางลมมรสุม ที่ระบุตำ�แหน่งของมหาสมุทรและแม่นํ้าที่ไหลผ่านประเทศต่าง ๆ และสภาพอากาศ
ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศนั้น ๆ และในทางกลับกัน
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คาบที่ 3, 4 และ 5
◆◆ อธิบายและยกตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
◆◆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน และเลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิจัย ตั้งคำ�ถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือหนังสือ
ในห้องสมุด (ถ้ามี) หรือจากเอกสารที่ครูรวบรวมไว้
◆◆ กำ�หนดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เลือกเพื่อการวิจัย ศึกษาความคืบหน้าในการแก้ไข ระดมความคิดเห็นหาทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม และในฐานะที่เป็น
เยาวชน พวกเขาสามารถทำ�อะไรให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และโดยวิธีการใด
◆◆ ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีนำ�เสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อโรงเรียนและชุมชน ตัวอย่างเช่น
➙➙ จัดทำ�โปสเตอร์ในโรงเรียนและชุมชน
➙➙ เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือจัดทำ�ใบปลิวแจกจ่ายในโรงเรียน/ชุมชน
➙➙ จัดทำ�หนังสือสำ�หรับเด็กชั้นประถมศึกษา
➙➙ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในโรงเรียน
คาบที่ 6
◆◆

◆◆
◆◆

แต่ละกลุ่มนำ�เสนอโครงการหน้าชั้นเรียน อธิบายวิธีแก้ไขปัญหา นำ�เสนอวิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็น “แผนปฏิบัติการ”
สำ�หรับเยาวชนในชุมชนและในประเทศ
ครูควรคอยอำ�นวยความสะดวก ช่วยแนะนำ�นักเรียนหาข้อมูล พัฒนาโครงการ นำ�เสนอปัญหา และวาง “แผนปฏิบัติ” ตั้งแต่ต้นจนจบ
นักเรียนควรสะท้อนคำ�แนะนำ�ของครูในโครงการ

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ในระหว่างเรียนครูควรอำ�นวยความสะดวก ตอบคำ�ถาม ช่วยชี้แนะวิธีการทำ�วิจัย และพัฒนาโครงการ
บทสรุป : จัดกิจกรรมพิเศษ 1 วัน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยแสดงบทกวีและงานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมทั้งนำ�เสนอโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
กับสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนจัดทำ�ขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : นักเรียนเขียน ปรับปรุง แก้ไขบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นการบ้าน
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนเขียนบทกวีอย่างน้อย 8 บรรทัดครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ อธิบายภูมิทัศน์ ให้ความสำ �คัญต่อต้นไม้ บรรยายสภาพอากาศ อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของแสง บรรยายเสียงธรรมชาติ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติในด้านอื่น ๆ ให้นักเรียนอ่านบทกวีที่พรรณนาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติหน้าชั้นหรือภายในกลุ่ม สนับสนุนให้นักเรียนส่งบทกวีไปที่ River of Words International Poetry and Art Contest
ตามความสมัครใจ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นก
ั เรียนร่วมกันจัดแสดงภาพ/บทความเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีค่ กุ คามในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนทีก่ ระดานข่าวในห้องเรียน ให้นกั เรียน
ร่วมอภิปรายในชัน้ ในด้านความเชือ่ มต่อทางกายภาพของประเทศต่าง ๆ อาทิ มหาสมุทร แม่นาํ้ ทีไ่ หลผ่านประเทศต่าง ๆ สภาพอากาศและภูมปิ ระเทศ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น ตั้ ง คำ� ถามเพื่ อ การวิ จั ย ศึ ก ษาความคื บ หน้ า ในการแก้ ไขปั ญ หา (ในชุ ม ชน
ประเทศ หรือประเทศสมาชิกอาเซียน ฯลฯ) พัฒนาและนำ�เสนอโครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนหน้าชัน้ โดยมีครูคอยแนะนำ�ตลอดกระบวนการ
วางแผนโครงการ ครูประเมินนักเรียนเรื่องการให้ความร่วมมือ การจัดการภายในกลุ่ม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมความรู้ในการพัฒนาโครงการ
โครงการจะถูกประเมินโดยอ้างอิงจากตารางอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์ของ
หัวข้อวิจัยกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทักษะ/ความชำ�นาญในการทำ�งานวิจัย การสื่อสาร การให้ความร่วมมือ และความเป็นไปได้
ของโครงการ (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนประเมินผลตนเองและผลงานของกลุ่มโดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของโครงการที่มีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ความกระตือรือร้น
และความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวตลอดมา (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ศิลปะและบทกวีเชื่อมโยงเรากับธรรมชาติได้อย่างไร
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในหลายประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไร
เราสามารถสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอีกได้อย่างไร
บทบาทของการศึกษาและการตระหนักถึงปัญหาช่วยปกป้องโลกได้อย่างไร

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : สามารถเชือ่ มโยงการสร้างผลงานศิลปะ การเขียนบทกวี งานวิจยั และการเขียนโครงการกับวิชาศิลปะ ภาษาและวรรณคดี
แผนที่สามารถเชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการตีความข้อมูลทางสถิติ และการวิจัยปัญหาสิ่งแวดล้อมและการนำ�เสนอ
การแก้ไขปัญหาสามารถเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่การตัดไม้ทำ�ลายป่า

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http://people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http://people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ลุ่มแม่นํ้าโขง

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน : แนวทางโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ถึงเวลาที่เราต้องชื่นชมและรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไว้ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 3 คน ให้ทุกคนสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
รู้วิธีแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน สามารถคิดหาแนวทางแก้ไข และสามารถพัฒนาแผนปฏิบัติการได้ นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะร่วมกันพัฒนาโครงการ (Project Work)
ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นและในโรงเรียน นักเรียนต้องนำ�เสนอปัญหาเพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และ/หรือ
โลกของเรา และนักเรียนจะร่วมกันนำ�เสนอโครงการในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
นักเรียนอาจพบคำ�ศัพท์ใหม่ในโครงการและงานวิจัยนี้ คำ�ศัพท์ที่ควรทราบมีดังนี้
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง สามารถอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงไว้เป็นเวลานาน
การบริโภค หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรือวัตถุสิ่งของ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของโลก
ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
รีไซเคิล หมายถึง วิธีการนำ�ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่

นี่เป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้นำ�เสนอความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการ นักเรียนอาจเลือกจัดทำ�โปสเตอร์ เขียนบทความข่าว
ทำ�หนังสือภาพ ทำ�แผ่นพับ วาดจิตรกรรมฝาผนัง ตัดปะข่าว นำ�เสนอโครงการโดยใช้ PowerPoint ทำ� Podcast ทำ�ภาพยนตร์ หรือความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ
เพื่อช่วยนำ�เสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา นักเรียนต้องหาวิธีโน้มน้าวเพื่อนร่วมชั้นและคนในชุมชนดำ �เนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรา
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ขั้นตอนการร่วมมือกันจัดทำ�โครงการ :
1. เลือกสมาชิกกลุ่ม นักเรียนต้องแบ่งงานกันทำ�และร่วมมือกันภายในกลุ่ม
2. ตกลงหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำ�วิจัย
3. ตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เลือกทำ�วิจัย
4. ทำ�วิจัยหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เลือก ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
5. ร่วมกันบันทึก “ตารางความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายในกลุ่ม
6. ตกลงร่วมกันว่า โครงการใดเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และคิดวิธีนำ�เสนอโครงการ
7. แบ่งงานกันทำ�เพื่อให้โครงการสำ�เร็จไปด้วยดี โดยพิจารณาจุดแข็งของแต่ละคน เช่น บางคนเหมาะเป็นนักเขียน ศิลปินวาดเขียน นักดนตรี
นักคณิตศาสตร์ นักแสดง นักกีฬา นักเต้น ฯลฯ
8. วางแผนโครงการร่วมกัน
9. พัฒนาแผนงานโครงการและนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน ในโรงเรียน และ/หรือในชุมชน
10. ซักซ้อมวิธีนำ�เสนอโครงการ
11. ร่วมแบ่งปันสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้!
12. หลังจากวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ให้นักเรียนประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกลุ่ม สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชน การทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบ
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เอกสารประกอบการสอน : ตารางความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
คำ�แนะนำ�ในการใช้ : ใช้ตารางข้างล่างนี้ รวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเพื่อดำ�เนินโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

คำ�ถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

แนวทางแก้ไขปัญหาใหม่

แผนปฏิบัติ

แนวคิดการนำ�เสนอข้อมูล เพื่อนำ�ไปเผยแพร่
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เอกสารประกอบการสอน : รูบิคเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโครงการเพื่อความยั่งยืน
		
ข้อกำ�หนด
		

ดีมาก
(A)

ดี
(B)

พอใช้
(C)

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
(D หรือ F)

การพัฒนาแนวคิด การนำ�เสนอ แนวคิดดีมากพัฒนาจากข้อมูล
หลายแหล่งที่เชื่อมโยงกัน
แนวคิดเป็นระบบ ชัดเจน
แนวคิดมีการนำ�เสนออย่างเป็น
และเชื่อมโยงกัน
ระบบ ชัดเจน วัตถุประสงค์
ของโครงการเข้าใจง่าย และ
ง่ายต่อการระบุกลุ่มเป้าหมาย
(ผู้ชม/ผู้ฟัง)

แนวคิดส่วนใหญ่ถูกพัฒนาจาก แนวคิดมีการนำ�เสนออย่างเป็น
ข้อมูลบางอันที่เชื่อมโยงกัน ระบบแต่ไม่ชัดเจน ต้องอ่านซํ้า
และแนวคิดส่วนใหญ่
หลายครั้งเพือ่ ทำ�ความเข้าใจ
มีการนำ�เสนออย่างเป็นระบบ
ชัดเจน

ข้อมูลของโครงการดูเหมือน
ถูกเก็บจากหลายแหล่ง
ที่ไม่เชื่อมโยงกันแต่นำ�มาเขียน
ไว้ด้วยกัน มีการพัฒนาแนวคิด
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นหรือไม่มี
การพัฒนาแนวคิดเลย
การนำ�เสนอแนวคิดไม่เป็นระบบ
ไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยงกัน

ความถูกต้องแม่นยำ�
ของเนื้อหา

ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ที่เลือกหัวข้อไว้) สิ่งแวดล้อม (ที่เลือกหัวข้อไว้)
และศึกษาวิธีแก้ไขปัญหา
ถูกต้องบางส่วน
ในปัจจุบันจากบางแหล่งที่
เชื่อมโยงกัน เช่น จากข้อเท็จจริง
จากข้อมูลทางสถิติ
และมีตัวอย่างประกอบ

ไม่ได้นำ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ที่เลือกไว้)
ที่ถูกต้องมาใช้ เป็นเพียงการเขียน
แสดงความคิดเห็นที่ไม่มี
มูลข้อเท็จจริง

ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ที่เลือกหัวข้อไว้)
และศึกษาวิธีแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบันจากหลายแหล่งที่
เชื่อมโยงกัน เช่น จากข้อเท็จจริง
จากข้อมูลทางสถิติ
และมีตัวอย่างประกอบ
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ข้อกำ�หนด
		

ดีมาก
(A)

ดี
(B)

พอใช้
(C)

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
(D หรือ F)

รูปลักษณ์ของผลงาน

ผลงานทำ�อย่างประณีต นำ�เสนอ
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน
เรียบร้อยไม่มีรอยขีดฆ่า
มีสิ่งบ่งบอกถึงความพยายาม
ที่อยากทำ�ให้ดีที่สุด

บางส่วนนำ�เสนออย่างเป็น
มีการตกแต่งบางส่วน ผลงาน ข้อมูลไม่เป็นระบบ เพียงแต่
ระบบ มีสิ่งบ่งบอกถึง
ทีท่ ำ�ค่อนข้างเรียบร้อย
นำ�มาเขียนไว้ด้วยกัน
ความเอาใจใส่ ความคิดสร้างสรรค์
และความพยายาม ผลงาน
ที่ทำ�ค่อนข้างเรียบร้อย

แนวทางแก้ไขปัญหาที่
สร้างสรรค์

แนวคิดของโครงการตรงกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้
นำ�เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดี
และสร้างสรรค์

แนวคิดของโครงการค่อนข้าง
สอดคล้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้ นำ�เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาค่อนข้างดี
แนวทางแก้ไขปัญหา
บางส่วนค่อนข้างสร้างสรรค์
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แนวคิดของโครงการ
สอดคล้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้เล็กน้อย
นำ�เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ไม่สอดคล้องกัน

แนวคิดของโครงการไม่ตรงกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้
ไม่ได้นำ�เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา ไม่มีสิ่งใดที่แสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์เลย

		
ข้อกำ�หนด
		
การทำ�งานกลุ่ม

ดีมาก
(A)

ดี
(B)

พอใช้
(C)

แบ่งกลุ่มทำ�งานดีเยี่ยม
ส่วนใหญ่ทำ�งานร่วมกัน
ต้องอดทนทำ�งานร่วมกัน
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันรับผิดชอบ เป็นกลุ่มดี การแบ่งงานค่อนข้าง แบ่งงานไม่ค่อยเป็นธรรม
และทุกคนมีส่วนร่วม
เป็นธรรม
ในโครงการ

กลไกพื้นฐาน : การสะกดคำ� ไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ และเครื่องหมาย ไวยากรณ์ การสะกดคำ�
วรรคตอน
และเครื่องหมายวรรคตอน
ทุกอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง

มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดคำ� หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน 1 - 2 แห่ง
แต่ข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ทำ�ให้
การสื่อสารผิดไป

มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดคำ� หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน 3 - 4 แห่ง
ข้อผิดพลาดบางแห่งทำ�ให้
การสื่อสารผิดไป

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
(D หรือ F)
ทำ�งานด้วยกันไม่ได้
ถึงขั้นถกเถียงกัน แบ่งงาน
ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นระบบ
ยากที่จะเข้าใจโครงการ
ที่เขียนไว้เพราะมีข้อผิดพลาด
หลายอย่างในการใช้ไวยากรณ์
การสะกดคำ� และเครื่องหมาย
วรรคตอน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : เมล็ดพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาพรวม : ครูอธิบายถึงการออกแบบการทำ�สวนเกษตรแบบยัง่ ยืน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจของแผนงานดังกล่าว นักเรียนจะเข้าใจถึง
การใช้ทรัพยากรหรือการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างกัน พร้อมทั้งพัฒนาแผนงานการทำ�สวนเกษตร/ฟาร์มแบบยั่งยืน
และแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีข้อเสียของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาดใหญ่ได้
ความเข้าใจที่คงทน : เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืนโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบและเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถจำ�กัดความคำ�ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
◆◆ นักเรียนร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นออกแบบการทำ�สวนเกษตรในชุมชนได้
◆◆ นักเรียนทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานการทำ�สวนเกษตรที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแผนงานดังกล่าวได้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในวันนี้และวันข้างหน้าอย่างไร (ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กระดาษติดฝาผนัง ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก ดินสอสี
◆◆ วัสดุเพื่อใช้ทำ�วิจัยสวนเกษตร
◆◆ พื้นที่กลางแจ้งสำ�หรับเพาะปลูก (ถ้ามีเนื้อที่ว่าง)
เวลาที่ใช้ : 5 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

ปุ๋ยหมัก หมายถึง การใช้ซากพืชหรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทำ�เป็นปุ๋ย
สารกำ�จัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่ใช้ฆ่าแมลงหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูต่อพืช
เกษตรอินทรีย์ หมายถึง อาหารหรือวิธีการผลิตอาหารที่ไม่ใช้สารกำ�จัดศัตรูพืชสังเคราะห์และปุ๋ยเคมี ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ไม่มี
การฉายรังสี ไม่มีการใช้ตัวทำ�ละลายในอุตสาหกรรม หรือสารเคมีเจือปน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การธำ�รงรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงไว้เป็นเวลานาน

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน : แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับคำ�ถามเหล่านี้ในชั้นเรียน
◆◆ อาหารของพวกเรามาจากไหน (หรืออาจจะถามว่า ถ้านักเรียนมีสวนเกษตร นักเรียนอยากจะปลูกต้นอะไร)
◆◆ นักเรียนสามารถสร้างแหล่งอาหารสำ�หรับชุมชน และแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับพืชและสัตว์ในระบบนิเวศได้อย่างไร
◆◆ สวนเกษตรในชุมชนสามารถช่วยครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างไร และประสบปัญหาใดบ้าง (ข้อสนับสนุน และข้อโต้แย้ง)
ปัจจัยป้อน : รูปแบบ : ครูสาธิตการออกแบบสวนเกษตรเพาะปลูกพืชในท้องถิ่น และอธิบายวัตถุประสงค์ของการทำ�สวนเกษตรนั้น ๆ (เช่น เป็นสวนผัก สวนสมุนไพร
สวนเพื่อช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ)
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่เรียน กระจายคาบภายใน 5 วัน
◆◆ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 4 คน ให้นักเรียนเลือกประเภทของสวนเกษตรเพื่อออกแบบ
◆◆ หลังจากตัดสินใจประเภทของสวนเกษตรได้แล้ว ให้ศึกษาวิจัยสวนเกษตรประเภทนั้น ๆ (ประเภทของพืช ประเภทของแมลงที่สามารถถูกดึงดูด
โดยพืชเหล่านั้น ชนิดของดินที่ต้องการ ปริมาณแสงอาทิตย์ต่อวัน พื้นที่กลางแจ้งสำ�หรับเพาะปลูก ฯลฯ)
◆◆ ให้แต่ละกลุ่มวางแผนรูปแบบสวนเกษตร ควรออกแบบแผนภาพเพื่อเพาะปลูกได้จริง ประกอบด้วยแผนผังและองค์ประกอบของสวน พร้อมทั้ง
บอกวัตถุประสงค์ของการใช้สวนเกษตรนั้นตลอดปีการศึกษา
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◆◆

ให้แต่ละกลุม่ วาดแผนภาพรายละเอียดของสวนเกษตรบนกระดาษติดฝาผนัง แผนภาพต้องจำ�ลองให้สมจริง วัดพืน้ ทีส่ �ำ หรับเพาะปลูกอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งแสดงหน่วยวัด

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ครูตั้งคำ�ถามกับนักเรียนเพื่อชี้แนะการออกแบบ
◆◆ นักเรียนจะทำ�สวนเกษตรที่ไหน
◆◆ นักเรียนสามารถใช้สารควบคุมศัตรูพืชชนิดใดที่ไม่ทำ�อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
◆◆ นักเรียนคิดจะปลูกพืชกี่ชนิด ชนิดละเท่าไร และจะให้ผลผลิตประมาณเท่าไร
◆◆ นักเรียนออกแบบสวนเกษตรเพื่อใช้ในหนึ่งครอบครัวหรือทั้งชุมชน
บทสรุป : แต่ละกลุ่มนำ�เสนอภาพวาดสวนเกษตรหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (เช่น เป็นแหล่งอาหารดึงดูดนกอพยพ
หรือดึงดูดแมลงที่ช่วยผสมเกสร ฯลฯ) และให้นักเรียนแต่ละคนเขียนอธิบายประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : นักเรียนสามารถทำ�กิจกรรมต่อไปนี้เป็นการบ้าน
◆◆ ค้นคว้าปัญหาการเกษตรในท้องถิ่น (เช่น การสูญเสียพื้นที่การเกษตร แรงกดดันจากการพัฒนา ฯลฯ) และศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ดำ�เนินการแล้ว
◆◆ รวบรวมและเขียนบทกวีและเรื่องสั้นเกี่ยวกับสวนเกษตร พร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ
◆◆ เขียนจดหมายถึงองค์กรด้านสิง
่ แวดล้อมหรือองค์กรด้านการเกษตรเพือ่ ขอข้อมูลการทำ�งานของพวกเขา และขอคำ�แนะนำ�การออกแบบสวนเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
◆◆ ค้นคว้าและเขียนรายงานเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแมลงที่ใช้ในวัฒนธรรมอื่น ๆ
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นักเรียนระบุวัตถุประสงค์ และออกแบบสวนเกษตรเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ๆ รายละเอียดการออกแบบมีดังนี้ รายละเอียดสถานที่เพาะปลูก
ขนาด (ระบุในแผนภาพ) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณพร้อมทั้งคำ�นวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ประเภทของสวนเกษตรวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ของการทำ�สวนเกษตรชนิดของดินที่ต้องการ แผนการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของการใช้สวนเกษตรนั้นตลอดปี
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การศึกษา นอกจากนี้ให้แต่ละกลุ่มประเมินผลการคำ�นวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และนำ�เสนอ
แผนการดำ�เนินงานในแต่ละขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
◆◆ แต่ ล ะกลุ่ ม นำ � เสนอแผนงานหน้ า ชั้ น เรี ย น นั ก เรี ย นในชั้ น ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และผลตอบแทนต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มของแผนงานนั้ น ๆ
(การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 4 - มุมมอง ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
◆◆
การประเมินผลเพิ่มเติม
		 (1) ให้นักเรียนรวบรวมบทกวีและเรื่องสั้นเกี่ยวกับสวนเกษตร และภาพเพื่อถ่ายทอดถึงคุณประโยชน์ของการทำ �สวนเกษตรอย่างยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของนักเรียนหรือของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
		 (2) ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือองค์กรด้านการเกษตรเพื่อขอคำ� แนะนำ� การออกแบบสวนเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำ�คำ�แนะนำ�ดังกล่าวไปใช้ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
		 (3) ให้นักเรียนค้นคว้าและเขียนรายงานเกี่ยวกับวิธีควบคุมแมลงที่ใช้ในวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ และแบ่งปันข้อมูล สิ่งที่ค้นพบกับสมาชิก
ในกลุ่มเพื่อนำ�ไปปรับใช้กับแผนงานที่กำ�ลังออกแบบ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

โครงการต่าง ๆ (เช่น สวนเกษตร) สามารถออกแบบเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
ต้นทุนและผลตอบแทนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถประมาณหาค่าและเปรียบเทียบได้อย่างไร

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : สามารถเชื่อมโยงบทเรียนนี้กับนิเวศวิทยาและวิชา/สาขาอื่น ๆ เช่น ภาษาและวรรณกรรม (การเขียนคำ�บรรยายและ
การเขียนติดต่อกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือองค์กรด้านการเกษตรเพื่อขอข้อมูลการทำ�งานของพวกเขาและคำ�แนะนำ�) คณิตศาสตร์ (การวัดขนาดสวนเกษตร
เพื่อวางแผนเพาะปลูก) และสังคมศึกษา (ด้านสิทธิมนุษยชน - วิธีแก้ไขปัญหาความอดอยากในชุมชน หรือการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด)
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : โลกดาวเคราะห์ที่หนาแน่น - ประชากรและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาพรวม : จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง นักเรียนต้องจำ�กัดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในอนาคต และกำ�หนด
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับประเทศและระดับโลก (สื่อ สถานที่) เรียนรู้วิธีการรีไซเคิลหรือวิธีการนำ�ทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (แนวคิด)
ความเข้าใจที่คาดหวัง : จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนเรียนรู้สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมสามารถนำ�มารีไซเคิล
◆◆ นักเรียนสามารถหาวิธีใหม่และสร้างสรรค์ในการรีไซเคิล (เพื่อนำ�สิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่และ/หรือนำ�กลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น)
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ประชาชน สถานที่ สื่อ)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ กราฟแสดงการเจริญเติบโตของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (www.asean - ssa.org)
◆◆ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลในท้องถิ่น
◆◆ กระดาษและดินสอสี/ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก
เวลาที่ใช้ : 1 สัปดาห์
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
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ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้
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◆◆
◆◆
◆◆

ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่สามารถทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรที่มีปริมาณจำ�กัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บริเวณรอบ ๆ ตัวเราที่คน สัตว์ พืชอาศัยอยู่
รีไซเคิล หมายถึง วิธีการนำ�ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ อธิบายให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร
◆◆ ถามนักเรียนว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาเกิดจากจำ�นวนประชากรที่มากเกินไป
ปัจจัยป้อน : ครูอาจต้องอธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดไม่ถึงซึ่งเกิดจากจำ�นวนประชากรที่มากเกินไป
รูปแบบ : ครูยกตัวอย่างผลกระทบจากจำ�นวนประชากรที่มากเกินไปที่ครูสังเกตเห็นในชุมชน
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ นักเรียนรวบรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ภูมิภาค และประเทศซึ่งเกิดจากจำ�นวนประชากรที่มากเกินไป
◆◆ นักเรียนรวบรวมรายการสิ่งของที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้ในชุมชน
คาบที่ 2
◆◆

◆◆

นักเรียนแต่ละคนเลือกหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากจำ�นวนประชากรที่มากเกินไป เตรียมนำ�เสนอรายงานผลกระทบในระดับท้องถิ่น
ประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบ
ทำ�งานเป็นกลุ่ม นักเรียนเลือกสิ่งของในรายการที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลที่รวบรวมในคาบที่ 1 และคิดประดิษฐ์วิธีรีไซเคิลสิ่งของนั้น ๆ หลังจากนั้น
ให้ทุกกลุ่มต่อยอดพัฒนาโครงการรีไซเคิลด้วยกัน

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : บทสรุป : เลือกตัวแทนห้องเพื่อนำ�เสนอโครงการรีไซเคิลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการโรงเรียน นักเรียนร่วมกันจดบันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการต่อโครงการเพื่อแก้ไขปรับปรุง
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ�รายงานเพื่อนำ�เสนอผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือในประเทศซึ่งเกิดจาก
จำ�นวนประชากรที่มากเกินไป ครูให้นักเรียนทำ�งานเป็นกลุ่มช่วยกันตีความจากข้อมูลที่หามาได้ ทำ�ความเข้าใจหารูปแบบเชื่อมโยงระหว่าง
การเจริญเติบโตของประชากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน (การประเมินผลระหว่างเรียน
ด้านที่ 2 - การตีความ)
◆◆ แต่ละกลุ่มทำ�วิจัยเพื่อนำ�เสนอรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่หรือนำ�กลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ (การประเมินผล
ระหว่างเรียน ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
◆◆ นักเรียนทัง
้ ชัน้ ร่วมกันนำ�เสนอโครงการรีไซเคิลทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ได้จริง อ้างอิงจากข้อมูลงานวิจยั ทีถ่ กู ต้องทันสมัย ข้อมูลควรบ่งบอกการใช้ทรัพยากรในปัจจุบนั
ปริมาณทรัพยากรทีใ่ ช้แล้วสามารถทดแทนได้ และทีไ่ ม่สามารถทดแทนได้ทมี่ อี ยูใ่ นชุมชนและในประเทศ มุง่ เน้นแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ซึง่ เกิดจากจำ�นวนประชากรทีม่ ากเกินไป ให้ตวั แทนห้องนำ�ข้อเสนอเสนอต่อนักเรียนและผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการโรงเรียนเพือ่ พิจารณา แล้วให้
นักเรียนเขียนอธิบายความรูส้ กึ /ความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาและนำ�เสนอโครงการรีไซเคิลนีใ้ นโรงเรียน และเขียนอธิบายความเข้าใจเกีย่ วกับ
การตัดสินใจของผู้นำ�ในระดับต่าง ๆ ในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

จำ�นวนประชากรที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
การกระทำ�ของเราในแต่ละวัน เช่น นำ�สิ่งของมารีไซเคิลสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากจำ�นวนประชากรได้อย่างไร
โอกาสและสิ่งท้าทายในการนำ�วิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้าง

การเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร : สามารถเชื่อมโยงบทเรียนนี้กับคณิตศาสตร์เรื่องการหาปริมาณทรัพยากร ปริมาณการบริโภค และปริมาณของเสีย
สามารถเชื่อมโยงกับบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของอาเซียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
และการเจริญเติบโตของประชากรบทที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ศึกษาผลกระทบการบริโภคและของเสียของประชากรที่อยู่ห่างไกลและศักยภาพของ
สิ่งแวดล้อมทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงกับบทที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม ในวิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษาได้
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : บทกวีที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ภาษาและวรรณกรรม
ภาพรวม : อ่านบทกวีที่แต่งโดยกวีจากหลากหลายวัฒนธรรมแต่มีแนวการเขียนเดียวกันจากยุคสมัยต่าง ๆ ให้นักเรียนสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
ของภาษาที่ใช้ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล
หรือครูอาจเลือกเรื่องที่เป็นสากล เช่น มิตรภาพ ความสุข ความรัก ความตาย ความยุติธรรมและอยุติธรรม ฯลฯ
ความเข้าใจที่คงทน : แนวการเขียนบทกวีบางแนวเป็นที่รู้จักในระดับสากลและยังคงร่วมสมัย
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุแนวคิดหลักของบทกวี
◆◆ นักเรียนสามารถระบุวลีประโยคในบทกวีที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อความเรื่องเดียวกัน
◆◆ นักเรียนสามารถระบุแนวคิดที่สำ�คัญของบทกวี
◆◆ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงบทกวีเหล่านั้นกับแนวคิดที่เป็นสากล
◆◆ นักเรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างของบทกวีที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เป็นสากล
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆
◆◆

นักกวีต่างวัฒนธรรมเขียนบทกวีแนวเดียวกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ บทกวีหลาย ๆ บท ที่เขียนในแนวสากล (เช่น ความรัก มิตรภาพ ความเศร้า ความตาย ความสุข ฯลฯ)
◆◆ ตารางเปรียบเทียบบทกวี
◆◆ ปากกาและกระดาษ
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เวลาที่ใช้ : 3 คาบ
อภิธานศัพท์ : –
ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ ครูเขียนบทกวีเรื่องที่เป็นแนวสากลบนกระดานให้นักเรียนอ่าน
◆◆ ให้นักเรียนเขียนอธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับบทกวีนั้น ๆ พร้อมวาดภาพประกอบแสดงความรู้สึก
ปัจจัยป้อน : อธิบายประวัติความเป็นมาของนักกวีและใจความของบทกวีที่เขียนขึ้น
รูปแบบ : ครูอ่านบทกวี ให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง แล้วให้ครูอธิบายความประทับใจ ความคิดเห็น และความรู้สึกตอบรับต่อบทกวีนั้น ๆ เพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างให้กับ
นักเรียน
ขั้นตอนการสอน
คาบที่ 1
◆◆ ครูแจกบทกวีให้นักเรียน 1 บท นักเรียนอ่านบทกวีนั้นช้า ๆ จนจบ 1 รอบ ในรอบแรกนี้ให้นักเรียนทำ �ความเข้าใจกับบทกวี ไม่ต้องเขียนหรือ
ทำ�เครื่องหมายใด ๆ ในกระดาษ ให้นักเรียนสรุปใจความโดยรวม 1 - 2 ประโยค อธิบายสั้น ๆ ว่านักกวีผู้นี้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใด นักเรียน
เข้าใจความคิดหรือรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้อ่านจบในรอบแรก
◆◆ ให้นักเรียนอ่านบทกวีอีกรอบ คราวนี้ให้นักเรียนเขียนหรือทำ �เครื่องหมายในกระดาษได้ แล้วกลับไปอ่านสิ่งที่เขียนอธิบายไว้หลังจากอ่านจบ
รอบแรกและสามารถแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หลังจากอ่านจบรอบที่ 2 นักเรียนเข้าใจบทกวีนี้อย่างไร
◆◆ ใช้คำ�ถามเหล่านี้เพื่อช่วยนักเรียนคิดวิเคราะห์
➙➙ นักเรียนมีคำ�ถามหรือไม่
➙➙ มีคำ�/วลีใดที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือไม่
➙➙ มีคำ�/วลีใดที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
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➙➙ มีคำ�/วลีใดที่สำ�คัญ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
➙➙ บทกวีนี้ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกหรือนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด (ประโยค/วลีใดทำ�ให้นักเรียนรู้สึกเช่นนั้น)
➙➙ บทกวีนี้บอกอะไรกับนักเรียน
◆◆
◆◆
◆◆

นักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับบทกวีนี้ โดยให้นกั เรียนตัง้ คำ�ถามและแสดงความคิดเห็น ครูชว่ ยชีแ้ นะอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจสาระสำ�คัญ
ครูอธิบายประวัติความเป็นมาของนักกวี วัฒนธรรม และยุคสมัยที่เขียน
นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีในตารางเปรียบเทียบบทกวี

คาบที่ 2
◆◆
◆◆
◆◆

ครูแจกบทกวีบทที่ 2 ที่เขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 แต่เขียนโดยนักกวีจากต่างวัฒนธรรม
ครูดำ�เนินการสอนขั้นตอนเดียวกับคาบที่ 1 ให้นักเรียนทำ�ความเข้าใจกับบทกวีบทใหม่นี้
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีบทที่ 2 นี้ในตารางเปรียบเทียบบทกวี

คาบที่ 3
◆◆

◆◆

ครูสามารถเลือกบทกวีอีกหลาย ๆ บทที่เขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 และ 2 ตามจำ�นวนที่เห็นสมควร ควรมีอย่างน้อย 2 บท จะมากกว่า
2 บทก็ได้ แต่ทุกบทต้องเขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 และ 2
สุ ด ท้ า ย นั ก เรี ย นต้ อ งวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บบทกวี เ หล่ า นี้ ใ นตารางเปรี ย บเที ย บบทกวี เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ความเหมื อ นและความแตกต่ า ง
ของการตอบรับของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล เขียนข้อสรุปจากการสังเกตอย่างน้อย 1 ย่อหน้าหรือมากกว่า
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน “บทสรุป”)

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : อ่านตีความ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบบทกวีเหล่านั้น
บทสรุป : นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบบทกวีอย่างน้อย 2 บทในตารางเปรียบเทียบบทกวี เพื่อหาข้อสรุปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับ
ของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลอย่างน้อย 1 ย่อหน้า (หรือมากกว่า)
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การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ให้นักเรียนบันทึกบทกวีที่อ่านในชั้นในตารางเปรียบเทียบบทกวีเพื่อความเข้าใจ
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นและวาดภาพแสดงความรู้ สึ ก ต่ อ บทกวี ที่ อ่ า นในรอบแรก สามารถแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ง จากอ่ า นรอบที่ 2 ได้ มุ่ ง ประเด็ น ไปที่
ความเข้าใจ ความรู้สึก อารมณ์ คำ�ถาม และคำ�/วลีใดที่เหมือนจะมีความสำ�คัญต่อกวีบทนี้ (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 2 - การตีความ
ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
◆◆ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบรับต่อบทกวีนั้น ๆ บันทึกความเป็นมาของนักกวี ยุคสมัยที่เขียน และวัฒนธรรม
ของนั ก กวี ใ นตารางเปรี ย บเที ย บบทกวี และควรบั น ทึ ก ปฏิ กิ ริ ย าตอบรั บ และคำ � ถามเกี่ ย วกั บ บทกวี ที่ อ่ า น (การประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ย น
ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นก
ั เรียนเขียนสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้า เปรียบเทียบบทกวีอย่างน้อย 2 บท เพือ่ หาข้อสรุปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคน
จากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีในหัวข้อสากล ให้นกั เรียนเชือ่ มโยงกับตัวอย่างในประวัตศิ าสตร์ทกี่ ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้รบั แรงบันดาลใจ
จากความยากลำ�บากหรือความเจริญในขณะนั้น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆

ตัวอย่างหัวข้อแนวบทกวีในระดับสากลมีอะไรบ้าง
บทกวีที่ถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึกเดียวกันหรือเรื่องราวที่เป็นสากลส่งผลตอบรับแตกต่างกันอย่างไร

การเชือ่ มกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : สามารถเชือ่ มโยงบทเรียนนีก้ บั ประวัตศิ าสตร์และสังคมศึกษา วิเคราะห์บทกวีในประวัตศิ าสตร์และเปรียบเทียบความแตกต่าง
กับแนวการเขียนที่เป็นที่รู้จักใน “ระดับสากล” ได้
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เอกสารประกอบการสอน : ตารางเปรียบเทียบบทกวี
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
คำ�แนะนำ�ในการบันทึก : ใช้บันทึกผลการเรียนรู้เกี่ยวกับบทกวีที่นักเรียนได้อ่านและศึกษาในชั้นเรียนในตารางนี้
		
หัวข้อ ประเด็นบทกวีในระดับสากล คำ�อธิบายโดยรวมเกี่ยวกับหัวข้อ
				
ชื่อบทกวีและนักกวีผู้เขียน
และวลีประโยคในบทกวีที่ถ่ายทอด ประเด็น ในระดับสากลที่ถ่ายทอด
				
		
สิ่งสำ�คัญเกี่ยวกับแนวบทกวีที่เลือก
ในบทกวี

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนักกวี/
บทกวี และยุคสมัยที่เขียนขึ้น
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : ความสมดุลในชีวนิเวศ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์
ภาพรวม : ในทุกที่จะมีพันธุ์ไม้พื้นเมืองซึ่งมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการรองรับได้ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ในแต่ละประเทศ
จำ�นวนประชากรของพืชและสัตว์ได้รับผลกระทบจาก “เงื่อนไขทางทฤษฎี” (Ideal Conditions) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
จำ�นวนสัตว์นักล่า การแข่งขัน ปริมาณสารพิษ และการเติบโตของประชากร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรพืช
และสัตว์ ซึ่งอาจทำ�ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศจะเป็นตัวควบคุมประชากรเพื่อไม่ให้เสียสมดุลไปภายใน
เวลาที่กำ�หนดหรืออาจเรียกว่าขีดความสามารถ (K) ของชีวนิเวศ (Biomes)
ความเข้าใจที่คงทน : พืชและสัตว์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อความอยู่รอด สภาพเศรษฐกิจและการอยู่ดีกินดีของประชาชนล้วนขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนเลือกสัตว์ที่สำ�คัญในท้องถิ่นมา 3 ชนิด และเลือกพืชที่สำ�คัญที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในชุมชนและในชีวนิเวศ มา 1 ชนิด
◆◆ นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนในชุมชน อธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ถ้าจำ�นวนพืชและสัตว์เหล่านี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้นักเรียนคำ�นวณผลทางสถิติและใช้ข้อมูลนี้คาดการณ์ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศถ้าพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

เพราะเหตุใดการปรับตัวของพืชและสัตว์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีความสำ�คัญต่อการอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน (สื่อ สถานที่)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่ชีวนิเวศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

สมุดจดบันทึกข้อมูล แผนภาพพืชและสัตว์ และข้อมูลการนับจำ�นวนประชากรพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
กระดาษบันทึกกราฟเส้นแสดงการเจริญเติบโตของประชากรพืชและสัตว์ในท้องถิ่นในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
แผนที่ของชุมชนและแผนที่ชีวนิเวศของประเทศ
เชือก เสาปัก และสายเมตร - ใช้วัดพื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อสุ่มตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร จำ�นวน 3 แห่ง

เวลาที่ใช้ : 2 สัปดาห์ (3 คาบบวกกับเวลาที่ใช้เพื่อการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิจัย)
อภิธานศัพท์ :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการผสมพันธุ์และมีผลกระทบต่อกัน
ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเพื่อการอยู่รอด
องค์ประกอบของที่ไม่มีชีวิต หมายถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น อุณหภูมิ นํ้า แสงแดด ลม หิน และดิน
ศักยภาพทางชีวภาพ หมายถึง อัตราสูงสุดที่จำ�นวนประชากรสามารถเพิ่มขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขทางทฤษฎี
การสูญพันธุ์ หมายถึง การตายของประชากรเฉพาะกลุ่มเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแข่งขัน หรือการขาดทรัพยากรเพื่อความอยู่รอด
การสำ�รวจตามแนวเส้นตรง (Transect) หมายถึง พื้นที่สุ่มตัวอย่าง (เช่น พืชในบริเวณหนึ่ง) ที่เป็นแนวยาวต่อเนื่อง
ห่วงโซ่อาหาร หมายถึง การกินกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีการถ่ายทอดพลังงานตามลำ�ดับขั้นของการกิน
ลำ�ดับขั้นของการกิน หมายถึง ระดับการกินอาหาร (ความสัมพันธ์และการบริโภคอาหารของสิ่งมีชีวิตในชุมชนหนึ่งๆ)
ชีวนิเวศ (Biomes) หมายถึง พื้นที่ขนาดใหญ่บนผืนโลกกระจายตัวตามปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิ การเติบโตของพืชและสัตว์มีลักษณะเฉพาะ
ในแต่ละภูมิภาค

ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ นึกถึงสัตว์ 3 ชนิดที่มีบทบาทสำ�คัญต่อชีวิตของนักเรียน มีสัตว์ชนิดใดบ้างและเพราะเหตุใด
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

327

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

นึกถึงพืชที่ขึ้นในท้องถิ่น 1 ชนิดที่มีความจำ�เป็นต่อความอยู่รอดของคนในชุมชน นักเรียนนึกถึงพืชชนิดใด
นักเรียนเคยสังเกตเห็นการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของขีดความสามารถของการปรับตัวของพืชและสัตว์ทงั้ 4 ชนิดทีน่ กั เรียนกล่าวข้างต้นหรือไม่ พืชและ
สัตว์เหล่านี้มีผลกระทบต่อกันอย่างไร และมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
พืชและสัตว์เหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อการนำ�องค์ประกอบทีไ่ ม่มชี วี ติ เช่น อุณหภูมิ นํา้ แสงแดด ลม หิน และดิน มาทำ�ให้เกิดประโยชน์ในภูมภิ าคนีอ้ ย่างไร
ถ้าพืชหรือสัตว์ชนิดหนึ่งหรือพืชและสัตว์ทั้งหมดสูญพันธ์ุ จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างไร
สภาพแวดล้อม เช่นสภาพอากาศหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีผลในการทำ�ลายหรือเพิ่มจำ�นวนพืชหรือสัตว์สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอย่างรวดเร็ว
หรือไม่
นักเรียนสามารถช่วยรักษาสมดุลของประชากรพืชและสัตว์ในชุมชนทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวข้างต้นได้อย่างไร เพื่อให้ขีดความสามารถในการปรับตัว
ไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยป้อน : ครูอธิบายวิธีการบันทึกเพื่อให้บันทึกได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อธิบายรายละเอียดที่ต้องบันทึก เช่น แผนภาพ ลักษณะเด่น ลักษณะนิสัย
ที่อยู่อาศัย และการอธิบายจากการสังเกต นอกจากนี้ ให้ครูสาธิตการสำ�รวจตามแนวเส้นตรง (Transect) รายงานผลโดยใช้กราฟเส้น และใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์
ความอยู่รอดของพืชและสัตว์เหล่านี้ในอนาคต
รูปแบบ : สาธิตการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด 10 x 10 เมตร เอาเสาปักและใช้เชือกพันโดยรอบ ให้นักเรียนนับและบันทึกจำ�นวนพืชและสัตว์ที่นักเรียนกล่าวข้างต้น
นักเรียนจะเรียนรู้ว่า จะพบพืชและสัตว์เหล่านี้บริเวณใด ถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้ชายฝั่งนักเรียนสามารถสุ่มตัวอย่างตามชายฝั่งขณะนํ้าลงได้ ครูสาธิตการสร้างกราฟ
และวิธีการจดบันทึก ให้นักเรียนนับและบันทึกจำ�นวนพืชและสัตว์เหล่านี้ตลอดทั้งปีโดยการสุ่มตัวอย่างและรายงานผลโดยใช้กราฟ
ขั้นตอนการสอน :
จำ�นวนคาบมากกว่า 2 สัปดาห์ (ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้และกำ�หนดจำ�นวนคาบเรียนตามที่เห็นสมควร)
◆◆ ศึกษาวิจัยสัตว์ 3 ชนิดที่พบในท้องถิ่น คอยสังเกตลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และลำ �ดับขั้นของการกิน (ห่วงโซ่อาหาร)
และบันทึกในสมุดบันทึก
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◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

ศึกษาวิจัยพืชที่ขึ้นในท้องถิ่น 1 ชนิด คอยสังเกต สุ่มตัวอย่างและนับจำ�นวน
เก็บข้อมูลของชีวนิเวศในภูมิภาค และศึกษาเปรียบเทียบกับจำ�นวนพืชและสัตว์ที่นักเรียนทำ�การศึกษาในท้องถิ่นของนักเรียน
นักเรียนสำ�รวจตามแนวเส้นตรงในหลาย ๆ พื้นที่ โดยนับจำ�นวนพืชและสัตว์ในพื้นที่สุ่มตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร ให้นักเรียนกลับมารวมตัวกัน
ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักเรียนศึกษาวิจัยผลกระทบของพืชและสัตว์เหล่านี้ต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ
นักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : ครูสาธิตการทำ�วิจัย การเตรียมและสำ�รวจตามแนวเส้นตรง การบันทึกในสมุดบันทึก และการสร้างกราฟเพื่อแสดงข้อมูล
บทสรุป : ครูควรแนะนำ�และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคาบเรียนต่อไป
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ศึกษาสำ�รวจจำ�นวนพืชและสัตว์สัปดาห์ละครั้ง และให้นักเรียนบันทึกผล อธิบาย แสดงแผนภาพ ติดภาพถ่ายหรือติดแผนภาพ
ของพื้นที่สุ่มตัวอย่าง (Transect) ในสมุดบันทึก ครูตรวจดูผลงานทุกอาทิตย์เพื่อติดตามผล นักเรียนแสดงกราฟ สร้างแผนภาพห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์
ที่ทำ�การศึกษา และเตรียมรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อชีวิตของพืชและสัตว์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์
การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนบันทึกผลจากการสังเกต นับจำ�นวนพืชและสัตว์และบันทึกในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ ควรศึกษาพืช (อย่างน้อย 1 ชนิดทีข่ นึ้ ในท้องถิน่ ) และ
สัตว์ (อย่างน้อย 3 ชนิดที่อาศัยในท้องถิ่น) รายละเอียดที่ต้องบันทึกมีดังนี้ จำ�นวนนับของประชากรพืชและสัตว์ กราฟ ภาพถ่าย ผลการวิเคราะห์
ข้อสรุปตามหลักฐาน/ข้อมูลที่รวบรวมได้ และข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการรักษาพืชและสัตว์เหล่านี้ให้ยั่งยืน นอกจากนี้ เนื้อหาการทำ�วิจัย
ต้องถูกต้อง การเก็บข้อมูลชัดเจน สามารถนำ�กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ ในการวิเคราะห์ นักเรียนต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จำ�นวนพืชและสัตว์ในท้องถิน่ กับจำ�นวนพืชและสัตว์ในชีวนิเวศ (Biomes) ของทัง้ ประเทศ ใช้ขอ้ มูลเพือ่ คาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องถิน่
ถ้าจำ�นวนประชากรพืชและสัตว์เพิ่มขึ้นหรือลดลง (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้
และด้านที่ 4 - มุมมอง)
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◆◆

◆◆

คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

ให้นกั เรียนอภิปราย แสดงข้อมูล และนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงลึกหน้าชัน้ เรียน เพือ่ นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น คาบเรียนทีใ่ ช้ระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความร่วมมือภายในห้องสามารถทำ�ได้ตลอดทั้งเทอมแล้วแต่ครูเห็นสมควร (การประเมินผลระหว่างเรียน
ด้านที่ 4 - มุมมอง ด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม และด้านที่ 6 - การรู้จักตนเอง)
ให้นกั เรียนนำ�เสนอรายงานผลการวิจยั ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปริมาณของพืชและสัตว์ในชีวนิเวศ ผลการวิจยั ควรครอบคลุมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิน่
คน และเศรษฐกิจ หากพืชหรือสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์ พร้อมทั้งนำ�เสนอข้อเสนอแนะในการป้องกันการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์
เหล่านี้และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและในประเทศ (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้
ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
พืชและสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรียนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศได้อย่างไร
ถ้าพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคนและเศรษฐกิจ
นักเรียนสามารถทำ�อะไรเพื่อรักษาจำ�นวนพืชและสัตว์เหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน

การเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นในหลักสูตร : นักเรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียนนี้กับประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา เมื่อศึกษาผลกระทบต่อสังคมเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความพร้อมของทรัพยากรในอดีต นอกจากนี้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบนโยบายของอาเซียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ในบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ชีวนิเวศ (Biomes) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http://people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ : แผนปฏิบัติและการเตรียมการ - การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ระดับชั้นเรียน/สาขาวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/วิทยาศาสตร์
ภาพรวม : ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น จากสึนามิ พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว และจากลมมรสุมในฤดูมรสุม
จำ�นวนประชากรในภูมิภาคน้อยลง บ้างก็โยกย้ายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบัติเหล่านี้ต่อผืนดิน การเกษตร
เศรษฐกิจ จำ�นวนประชากร และความพยายามเพื่อการอยู่รอดของคนในชุมชนและในประเทศใกล้เคียง
ความเข้าใจที่คงทน : ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบของแต่ละบุคคลในชุมชน/หมู่บ้านหลังจากการเกิดภัยพิบัติลดน้อยลง
วัตถุประสงค์ของบทเรียน :
◆◆ นักเรียนสามารถระบุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยในท้องถิ่น
◆◆ นั ก เรี ย นเข้ า ใจและสามารถอธิ บ ายให้ เ ห็ น ภาพบริ เวณที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ บ นแผนที่ ไ ด้ ภั ย พิ บั ติ เ หล่ า นี้ อ าจมี ส าเหตุ ม าจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงบนเปลือกโลก เช่น การเกิดรอยเลื่อนหรือแนวของรอยเลื่อนทางธรณีวิทยา
◆◆ นักเรียนระดมความคิดหาวิธีจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
คำ�ถามสำ�คัญ :
◆◆

◆◆

นักเรียนออกแบบแผนการจัดการใช้ชีวิตประจำ�วัน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม หลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างไร หลังการเกิดภัยพิบัติได้อย่างไร และ
จะส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ อย่างไร (สถานที่ สื่อ)
ภัยพิบัติอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน นักเรียนสามารถอธิบายและหาวิธีเตรียมรับสถานการณ์นั้นอย่างไร (สถานที่
ประชาชน)

สื่อและเอกสารประกอบการสอน :
◆◆ แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
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◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์วีดิทัศน์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมา
เว็บไซต์บทความการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมา
กระดาษขนาดใหญ่ (ใช้กับแผนที่) ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก สี พู่กัน
ไม้อัด ตะปู หมุด/เดือยไม้ หรือไม้

เวลาที่ใช้ : 7 คาบ
อภิธานศัพท์ : นิยามคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ชุดกิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน :
◆◆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติใดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในประเทศ
◆◆ นักเรียนต้องเตรียมตัวและจัดหาอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครอบครัว
◆◆ นักเรียนสามารถช่วยกันดูแลชุมชนให้ปลอดภัยได้อย่างไร
ปัจจัยป้อน : ยกตัวอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหรือกำ�ลังเป็นข่าวอยู่
รูปแบบ : ครูแสดงแผนที่ภูเขาไฟ แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุมและเขตลมมรสุม ข่าววีดิทัศน์การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และคลื่นสึนามิ เพื่อให้นักเรียน
เห็นเป็นตัวอย่างและเป็นการเตือนนักเรียนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ถ้าเทคโนโลยีเอื้ออำ�นวย)
ขั้นตอนการสอน :
คาบที่ 1
◆◆ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ศึกษาวิจัยและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน บันทึกภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สาเหตุการเกิดที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยพิบัติดังกล่าว
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คาบที่ 2
◆◆
◆◆

เสนอสิ่งที่ค้นพบหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนในห้องจดบันทึกความคิดเห็นของเพื่อน ๆ
นักเรียนร่วมกันทำ�แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเขตภูเขาไฟ เขตลมมรสุม เขตรอยเลื่อน ฯลฯ พร้อมทั้งอธิบายภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น ครูถามภัยพิบัติแต่ละประเภทเพื่อให้นักเรียนอธิบายตัวอย่างเหตุการณ์ภัยพิบัติแต่ละประเภทที่เกิดขึ้น สถานที่เกิด
ภัยพิบัตินั้น ๆ กำ�หนดสีแสดงภัยพิบัติแต่ละประเภท ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์สีต่าง ๆ หรือติดหมุดสีบนแผนที่ตามแต่ละประเภทของภัยพิบัติ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายภัยพิบัติแต่ละประเภทที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเกิดของนักเรียนที่สร้างความเสียหายต่อชุมชนและคนในชุมชน บอกถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพวกเขา

คาบที่ 3 - 7
◆◆

◆◆
◆◆

หลังเลิกเรียนให้นักเรียนเดินไปรอบ ๆ หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อทำ�แผนที่ของชุมชน บ่งบอกถนนสายหลัก ซอย ทางเดินเข้า - ออกบ้านของนักเรียน/
หมู่บ้าน/ชุมชน/เมือง
นักเรียนระดมความคิดในการหาเส้นทางหนีภัยเพื่อใช้อพยพคนไปที่สูง ไปในเมือง ไปที่โรงเรียน ฯลฯ ครูแจกแผนที่ชุมชนให้กับเพื่อน
กลับไปโรงเรียนพร้อมกับแผนอพยพที่ตกลงภายในกลุ่ม ให้นักเรียนอธิบายและแสดงแผนอพยพแก่เพื่อนนักเรียน (พร้อมตัวอย่างแผ่นพับ
แจกในห้องให้นักเรียนร่วมกันเลือกแผนอพยพที่ดีที่สุด โดยจัดทำ�เป็นแผ่นพับแจกจ่ายแก่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และคนอื่น ๆ ในชุมชน

การฝึกปฏิบัติโดยการชี้แนะ : บทสรุป : นักเรียนจัดทำ�แผ่นพับแสดงแผนอพยพ และนำ�ไปแจกจ่ายแก่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และคนอื่น ๆ ในชุมชน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : -
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การประเมินผลที่เสนอแนะ :
◆◆ ให้นก
ั เรียนแบ่งกลุม่ ค้นคว้า แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการคุกคามของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในชุมชน ให้นกั เรียนบันทึกประเภทของภัยพิบตั ิ สาเหตุ
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยพิบัตินั้น ๆ นำ�เสนอสิ่งที่ได้ค้นพบหน้าชั้นเรียนโดยกลุ่มที่เหลือทบทวนเปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขา
ได้บันทึกไว้และทำ�การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร (การประเมินผลระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 6 การรู้จักตนเอง)
◆◆ ให้นก
ั เรียนร่วมกันสร้างแผนทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนและเขตภัยพิบตั ิ เริม่ ต้นการอภิปรายเกีย่ วกับการคุกคามของภัยพิบตั ใิ นชุมชน (การประเมินผล
ระหว่างเรียน ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - ความรู้สึกร่วม)
◆◆ ให้นักเรียนค้นคว้า ออกแบบและนำ�เสนอเส้นทางอพยพ แผนที่ที่สร้างควรครอบคลุมรายละเอียดของถนนสายหลัก ซอย ทางเดินเข้า - ออกบ้าน
ของนักเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน/เมือง (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
◆◆ ให้ นั ก เรี ย นจั ด ทำ � แผ่ น พั บ แสดงแผนอพยพ ควรแสดงการใช้ ข้ อ มู ล การตี ค วามจากการค้ น คว้ า วิ จั ย (การตอบรั บ ของแต่ ล ะบุ ค คลและชุ ม ชน
เมือ่ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาตินนั้ ๆ เกิดขึน้ ในอดีต) นักเรียนจะแจกจ่ายแผ่นพับเหล่านีใ้ ห้แก่เพือ่ นร่วมชัน้ (ในคาบทีอ่ ภิปรายแผนอพยพร่วมกัน) พร้อมทัง้
แจกจ่ายให้แก่คนในครอบครัวและคนในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1 - การอธิบาย ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
คำ�ถามสรุป :
◆◆
◆◆
◆◆

สภาพภูมิอากาศ และ/หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศมีอันตรายกับชุมชนของเราอย่างไร
ภัยพิบัติทางธรรมชาติใดที่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง และคนในชุมชนมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรหากเกิดภัยพิบัตินั้นๆ
บทบาทของข้อมูลและการให้ความรู้แก่ประชาชนมีความสำ�คัญอย่างไรต่อการเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเชือ่ มโยงกับสาขาวิชาอืน่ ในหลักสูตร : สามารถเชือ่ มโยงบทเรียนนีก้ บั บทที่ 1 ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน โดยเฉพาะในหัวข้อเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และสังคมศึกษา
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนและหลังการรวมกันของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับสังคมศึกษาในบทที่ 3
การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น นักเรียนจะได้ศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือเงื่อนไขทางสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

335

เอกสารประกอบการสอน : แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

ที่มา Rodrigue J - P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http://people.hofstra.edu/jean - paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา Smithsonian Institute/ Global Volcanism Program
http://www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm
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เอกสารประกอบการสอน : เว็บไซต์วีดิทัศน์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมา
คลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2004
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=wAF_ - hMyreY&feature=related
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=0NfKZAiWRoE
ภูเขาไฟเมราปีระเบิดในอินโดนีเซียในปี 2010
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=aIkyvU5ohow&feature=relmfu
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=qThv94jyAAg&feature=relmfu
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=LVitigd74lM&feature=relmfu
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=ag - SCzzxIT0
◆◆ http://www.youtube.com/watchv=n7vlF - WAH5A&feature=relmfu
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เอกสารประกอบการสอน : เว็บไซต์บทความการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมา
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2004
◆◆ http://articles.cnn.com/2004 - 12 - 27/world/quake.facts_1_magnitude - quake - quake - and - tsunamis - chile_s=PMWORLD
◆◆ http://geology.about.com/od/historicearthquakes/a/aasumatra.htm
◆◆ http://www.dosomething.org/tipsandtools/11 - facts - about - 2004 - indian - ocean - tsunami
แผ่นดินไหวในชวาในปี 2006
◆◆ http://www.guardian.co.uk/world/2006/may/27/indonesia.jamessturcke
แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียในปี 2009
◆◆ http://suite101.com/article/indonesia - earthquake - september - 2009 - a145244
◆◆ http://suite101.com/article/sumatra - earthquake - september - 30 - 2009 - a154594
อุทกภัยในประเทศไทยในปี 2011
◆◆ http://www.bbc.co.uk/news/world - asia - 15610536
◆◆ http://www.huffingtonpost.com/2011/11/20/thailand - flooding - 2011 - death - toll_n_1103930.html # s486771
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012
◆◆ http://articles.cnn.com/2012 - 04 - 11/asia/world_asia_indonesia - earthquake_1_tsunami - warning - center - magnitude_
s=PMASIA
◆◆ http://abcnews.go.com/International/powerful - 86 - magnitude - earthquake - triggers - significant - tsunami - damage/
storyid=16113621#.T9pVN - 1Lu6So
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ข้อมูลและสถิติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ดูในเว็บเพจของอาเซียน <www.asean.org/18619.htm> และ <www.asean.org/publications/ACIF2010.pdf> สำ�หรับข้อมูลและสถิติของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มเติมอื่น ๆ ดังนี้
◆◆ ASEAN population, territory, and economy 2009 (Table 1, ACIF 2010)
◆◆ Export and import by member states (Table 12, ACIF 2010)
◆◆ Trade value by selected trade partner countries (Table 14 and 15, ACIF 2010)
◆◆ Top 20 ASEAN exported and imported commodities (Table 25 and 26, ACIF 2010)
◆◆ Trend in ASEAN exports of its seven priority integration sector products (Table 26 and 27, ACIF 2010)
◆◆ Foreign direct investment inflow into ASEAN by source country (Table 37, ACIF 2010)
◆◆ Trend in tourist arrivals by host country and arrivals by country of origin (Table 33 and 35, ACIF 2010)
◆◆ ASEAN Internet subscribers/users and cellular/mobile phone density (Table 36 and 37, ACIF 2010)
◆◆ Distribution of ASEAN population by age group (Table 38, ACIF 2010)
◆◆ Percentages of population living under PPP$1.25 and $2 a day and poor population based on National Poverty Line
(Table 39 and 40, ACIF 2010)
◆◆ Life expectancy and infant mortality rate (Table 42 and 43, ACIF 2010)
◆◆ Government health expenditure as percentage of GDP (Table 44, ACIF 2010)
◆◆ Adult literacy rate 15 years old and above; primary school enrollment rate (Table 46 and 47, ACIF 2010)
◆◆ Unemployment rate and labor force participation rate by gender (Table 48 and 49, ACIF 2010)
◆◆ Employment by sector and occupation (Table 50 and 51, ACIF 2010)
◆◆ Population with access to safe drinking water (Table 52, ACIF 2010)
◆◆ Population with access to sanitation facilities (Table 53, ACIF 2010)
◆◆ Protected areas as percentage of total land area (Table 54, ACIF 2010)

340

คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)

ผู้มีส่วนร่วม
ขอขอบคุณบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ สำ�หรับการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาเอกสารนี้
East - West Center Staff and Contributors
◆◆ Namji Steinemann, Principal Investigator and Lead Author ASEAN Curriculum Sourcebook and Director AsiaPacificEd Program
and Associate Director Education Program East - West Center
◆◆ Bryan Smith Production Associate ASEAN Curriculum Sourcebook and AsiaPacificEd Program East - West Center
◆◆ Eriko Koma Research Intern AsiaPacificEd Program East - West Center
◆◆ Mark Zajac Research Intern AsiaPacificEd Program East - West Center
◆◆ Steven Boyar Curriculum Writer
◆◆ Jeanne - Marie Castiello Curriculum Writer
◆◆ Heather Clydesdale Curriculum Writer and Copyeditor
◆◆ Susanne Conklin Curriculum Writer
◆◆ Patty Dempsey Curriculum Writer
◆◆ Janie Fitzgerald Curriculum Writer
◆◆ Sheri Fitzgerald Curriculum Writer
◆◆ Cara Hiller Curriculum Writer
◆◆ Gwendolyn Johnson Curriculum Writer
◆◆ Meghan Lahey Curriculum Writer
◆◆ Susan Luft Curriculum Writer
◆◆ Althea Lynch Curriculum Writer
◆◆ Beth Schoenbrun Curriculum Writer
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ผู้มีส่วนร่วม (ต่อ)
Margaret Siegrist Curriculum Writer
◆◆ Jessica Williams Curriculum Writer
◆◆ William Yang Curriculum Writer
Nathan Associates Inc./ ASEAN - U.S. TATF
◆◆ Ben Amick Senior Program Manager and Education Specialist
◆◆ Laura Iskandar Assistant Program Manager
◆◆ Maria Syamsudin Assistant Program Manager
ASEAN Secretariat
◆◆ Budidarmo P. Kuntjoro Technical Officer
◆◆ Kamal Mamat Senior Officer
USAID Regional Development Mission for Asia
◆◆ Jennifer Collier Wilson Senior ASEAN Affairs Officer
◆◆
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เครดิตด้านข้อมูล
เอกสาร ข้อมูล และภาพดังต่อไปนี้ ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ซํ้าอย่างถูกต้องจาก
Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga) School of Geographical Sciences and Urban Planning
Arizona State University Cartographer Terry Dorschied
◆◆ การ์ดประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ASEAN Secretariat (www.aseansec.org)
◆◆ แผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ สถิติและข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน
Lonely Planet website www.lonelyplanet.com (c) 2012 Lonely Planet
◆◆ แผนที่น่านนํ้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) US Department of Commerce
◆◆ แผนภาพชั้นบรรยากาศ
◆◆ ใบงาน (Worksheet) ชั้นบรรยากาศ
◆◆ กราฟอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก
◆◆ แผนที่ปริมาณนํ้าฝนของประเทศสมาชิกอาเซียน
◆◆ แผนที่อุณหภูมิของประเทศสมาชิกอาเซียน
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Rodrigue Jean - Paul (2006). The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics &
Geography
◆◆ แผนที่ตัดไม้ทำ�ลายป่า
◆◆ แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม/แนวปะการังเสื่อมโทรม
◆◆ แผนที่ลุ่มแม่นํ้าโขง
◆◆ แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน
◆◆ แผนที่ชีวนิเวศ (biomes) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
◆◆ แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
Smithsonian Institute/Global Volcanism Program
◆◆ แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The World Factbook 2009. Washington DC Central Intelligence Agency 2009
◆◆ รายชื่อสินค้าเกษตรหลักที่สำ�คัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษาการแปล
ดร.กมล รอดคล้าย
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
			
ผู้แปล

นางสาวนันทนา วิจิตรวาริช

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ดร.เบญจลักษณ์ นํ้าฟ้า
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
			

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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คณะบรรณาธิการ
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์
ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
			
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
นางสาวอนัญญา นวาวัตน์
นางมัทนา มรรคผล
นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน
คู่มือหลักสูตรอาเซียนได้จัดทำ�ขึ้นโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาผ่านองค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID)
เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้เป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้เขียน
หรือคณะผู้เขียน และไม่ได้หมายถึงการสะท้อนมุมมองของ USAID หรือรัฐบาลสหรัฐ

