


สำำ�รวจภ�พรวมคู่่�มือ

มีีอะไรอยู่่�ในคู่่�มืีอ.......................................................................................

สิิทธิิมีนุษยู่ชนศึึกษา................................................................................

สิิทธิิมีนุษยู่ชนศึึกษาคืู่ออะไร และมีีคู่วามีสิำาคัู่ญอยู่�างไร.....................

ทำาไมีสิิทธิิมีนุษยู่ชนศึึกษาจึึงมีีคู่วามีสิำาคัู่ญต่�อโรงเรียู่น......................

คู่ร่กับสิิทธิิมีนุษยู่ชนศึึกษา.......................................................................

คู่ร่กับการพััฒนาโรงเรียู่นทั�งระบบ........................................................

ไอเดีียู่ในการเริ�มีต้่นสิิทธิิมีนุษยู่ชนศึึกษาในโรงเรียู่นของคุู่ณ..............

ออกแบบกิจึกรรมีสิำาหรับนักเรียู่นของคุู่ณ...........................................

กิจึกรรมีในห้องเรียู่นที�จึะสิร้างคู่วามีต่ระหนักร้่
เกี�ยู่วกับสิิทธิิมีนุษยู่ชน.............................................................................

สิะท้อนการเรียู่นร้่สิำาหรับคู่ร่...................................................................

1

3

4

4

5

10

12

13

15

28

“โรงเรียนทีี่�เคารพสิิที่ธิิมนุษยชน”  หมายถึึงโรงเรียน
ทีี่�ดำำารงไว้้ซึ่ึ�งคุณค่าและหลักการสิิที่ธิิมนุษยชน โดำยบริหาร
จััดำการศึึกษาเพื �อทุุกคู่น  ไม่แบ่งแยกหรือกีดำกันเดำ็ก
ทีี่�แตกต่าง กระตุุ้�นให้�เกิดก�รมีสำ�วนร�วมในวงกว��ง และ  
ไม�ลิิดรอนโอก�สำอันเทุ��เทีุยมของเด็กทุุกคู่น
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มีอะไรอย่�ในคู่่�มือ

ทุำ�ไมก�รมีสำ�วนร�วมของคุู่ณจึงสำำ�คัู่ญ
คุู่ณ

สร้้างการ้
เปล่ี่�ยนแปลี่งได้้!

“คู่่�มืือ” เล่�มืน้ี้� เกิิดจากิคู่วามืพยายามืท้ี่�จะแสวงหาวิธ้ีกิารท้ี่�จะชวนี้คู่ร่ที่ำาคู่วามืเข้้าใจเก้ิ�ยวกัิบสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ศึึกิษาในี้ห้องเร้ยนี้ 

แล่ะบ่รณากิารคุู่ณคู่�าแล่ะหลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้เข้้าไปในี้กิระบวนี้กิารจัดกิารเร้ยนี้กิารสอนี้ในี้โรงเร้ยนี้ 

คู่ร่ในี้บริบที่ข้องหนัี้งสือเล่�มืน้ี้� ยังรวมืถึึงผู้่้ท้ี่�ม้ืส�วนี้เก้ิ�ยวข้้องในี้กิารจัดกิระบวนี้กิารเร้ยนี้ร้่ด้านี้สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ในี้บริบที่ต่�าง  ๆด้วย

คู่่�มืือเล่�มืน้ี้�จะชวนี้ให้คูุ่ณมืองกิารจัดกิระบวนี้กิารเร้ยนี้ร่้ท้ี่�คู่ร่แล่ะนี้ักิเร้ยนี้จะเร้ยนี้ร่้ไปพร้อมืกิันี้ โดยมื้นี้ักิเร้ยนี้เป็นี้ศึ่นี้ย์กิล่าง

ข้องคู่วามืร้่แล่ะประสบกิารณ์ต่�าง  ๆแที่นี้กิารแบ�งบที่บาที่แบบเดิมื  ๆว�าคู่ร่คืู่อผู้่้ให้แล่ะนัี้กิเร้ยนี้คืู่อผู้่้รับ แล่ะสิ�งท้ี่�สำาคัู่ญคืู่อทุี่กิคู่นี้นัี้�นี้

เป็นี้เจ้าข้องชั�นี้เร้ยนี้ร�วมืกัินี้ เป้าหมืายข้องกิารเร้ยนี้ร้่ร่ปแบบน้ี้� จึงไมื�ม้ืคู่ำาต่อบต่ายตั่ว แต่�อย่�ท้ี่�โอกิาสข้องทุี่กิคู่นี้ในี้กิารม้ืส�วนี้ร�วมื

แล่ะกิารได้แสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้อย�างเต็่มืท้ี่�เที่�าเท้ี่ยมื

คู่่�มืือเล่�มืน้ี้�จะช่�วยให้้คุู่ณได้้เข้้าใจว�า

• ปฏิิญญาสากิล่ว�าด้วยสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ม้ือะไรบ้าง แล่ะส�งผู้ล่ต่�อกิาร

 ใช้ช้วิต่ประจำาวันี้ข้องเราอย�างไร 

• ในี้ฐานี้ะผู่้้จัดกิารเร้ยนี้กิารสอนี้  คูุ่ณมื้คู่วามืเก้ิ�ยวข้้องกิับแนี้วคู่ิดเรื �อง  ‘สิที่ธีิ’  แล่ะ  ‘คู่วามืรับผู้ิดชอบ  (Rights  and  

 Responsibilities)’ อย�างไร

• กิารจัดสภาพแวดล้่อมืท้ี่�เอื�อต่�อกิารเกิิดกิารเร้ยนี้ร้่อย�างทัี่�วถึึง เที่�าเท้ี่ยมื ไมื�ทิี่�งใคู่รไว้ข้้างหลั่ง จะต้่องเป็นี้อย�างไร รวมืถึึงบที่บาที่

 แล่ะคู่วามืรับผิู้ดชอบข้องผู้่้เก้ิ�ยวข้้องในี้โรงเร้ยนี้นัี้�นี้ม้ือะไรบ้าง

ห้ล่ักสู่ตรสูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้ศึึกษา (The Human Rights  Education Programme)  
เริ�มืด้วยคู่วามืเชื�อว�าสมืาชิกิทีุ่กิคู่นี้ในี้โรงเร้ยนี้มื้สูิทธิิแล่ะคู่วามืรับผิิด้ช่อบข้องแต่�ล่ะคู่นี้  
เนืี้�องด้วยสิที่ธีิทีุ่กิเรื�องสัมืพันี้ธี์ถึึงคู่วามืรับผู้ิดชอบอย�างสอดคู่ล่้องกิันี้  ทีุ่กิคู่นี้ในี้โรงเร้ยนี้จึงม้ื
ทัี่�งอำานี้าจแล่ะคู่วามืรับผิู้ดชอบร�วมืกัินี้ท้ี่�จะกิ�อให้เกิิดกิารเปล้่�ยนี้แปล่งเชิงบวกิในี้โรงเร้ยนี้ได้

ด้วยเหตุ่น้ี้� กิารม้ืส�วนี้ร�วมืข้องคุู่ณจะม้ืผู้ล่อย�างยิ�งในี้กิารสร้างสรรค์ู่วัฒนี้ธีรรมืท้ี่�เปิดกิว้างให้
โรงเร้ยนี้กิล่ายเป็นี้สถึานี้ท้ี่�ท้ี่�เคู่ารพ แล่ะเสริมืสร้างสูภาพแวด้ล้่อมืท้�เป็็นี้มิืตรต�อสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้  
ให้สอดคู่ล้่องกัิบแนี้วคิู่ดพล่เมืืองโล่กิต่ามืหลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

ในี้ฐานี้ะคู่ร่คู่นี้ห้นึี้�ง คุู่ณม้ืบที่บาที่สำาคัู่ญในี้โรงเร้ยนี้ เส้ยงข้องคุู่ณ

ต้่องได้รับกิารรับฟััง เพื�อสร้างโรงเร้ยนี้ท้ี่�เป็นี้มิืต่รต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้! 
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สิำทุธิิมนุษยชนศึึกษ� 
(Human Rights Education)

สิำทุธิิมนุษยชนศึึกษ�คืู่ออะไร

ทุำ�ไมสิำทุธิิมนุษยชนศึึกษ�
จึงมีคู่ว�มสำำ�คัู่ญตุ้�อโรงเรียน

การศึึกษา

เกี�ยว้กับ
สิิที่ธิิมนุษยชน

การศึึกษา

ผ่่าน
สิิที่ธิิมนุษยชน

การศึึกษา

เพื�อ
สิิที่ธิิมนุษยชน

แอมืเนี้สต้่�  อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ ประเที่ศึไที่ยได้ที่ำางานี้ร�วมืกิับ ‘กิ�อกิารสิที่ธีิเด็กิ  หรือ  Thai  Teachers  for  Child Rights  
Association (TTRC)’ เพื�อส�งเสริมืกิารเคู่ารพสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ในี้โรงเร้ยนี้ผู้�านี้กิารอบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารทัี่�วประเที่ศึ 

คู่่�มืือเล่�มืน้ี้�เป็็นี้สู�วนี้ห้นึี้�งจากคู่วามืร�วมืมืือดั้งกล่�าว โด้ยม้ืเป้็าห้มืายคืู่อการเสูริมืสูร้างคู่วามืร้่คู่วามืเข้้าใจเรื�องสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้
ศึึกษาในี้โรงเร้ยนี้ ให้้เกิด้การขั้บเคู่ลื่�อนี้บนี้ฐานี้คุู่ณคู่�าแล่ะห้ลั่กการสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ ซึึ่�งหมืายถึึงกิารเคู่ารพศัึกิดิ�ศึร้แล่ะคุู่ณคู่�าคู่วามื
เป็นี้มืนีุ้ษย์  กิารมื้ส�วนี้ร�วมืแล่ะกิารพ่ดคูุ่ยแล่กิเปล้่�ยนี้เพื�อหาที่างออกิ โดยไมื�ทิี่�งใคู่รไว้ข้้างหล่ัง  รวมืถึึงคู่วามืปล่อดภัยแล่ะคู่วามื
เที่�าเท้ี่ยมื แนี้วที่างน้ี้�ไมื�ได้จำากัิดคู่วามืสำาคัู่ญไว้เพ้ยงเฉพาะในี้ห้องเร้ยนี้ แต่�คู่รอบคู่ลุ่มืทุี่กิมิืติ่ ทุี่กิระดับ แล่ะทุี่กิโคู่รงสร้างในี้โรงเร้ยนี้ 

คู่่�มืือเล่�มืน้ี้�มุื�งเน้ี้นี้ให้คู่วามืสำาคัู่ญกัิบสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ศึึกิษาในี้โรงเร้ยนี้ โดยกิำาหนี้ดไว้ 3 ระยะ ได้แกิ�

เร่ิ่�มต้้นกริ่ะบวนการิ่ด้้วยการิ่ทำำางานโด้ยต้ริ่งกับทำางกลุ่่�มครูิ่ 

สร้ิ่างเครืิ่อข่�ายกับผูู้้คนท่ำ�เก่�ยวข้่องทัำ�งหมด้
เพืื่�อยกริ่ะดั้บหลัุ่กสูต้ริ่

ข่ยายการิ่แลุ่กเปลุ่่�ยนถกเถ่ยงเก่�ยวกับความสำาคัญข่อง
ส่ทำธ่ิมน่ษยชนศึึกษาใหก้ว้างข่วางไปถงึริ่ะดั้บช่มชนนอกโริ่งเร่ิ่ยน

สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ศึึกิษาเป็นี้กิระบวนี้กิารสร้างกิารมื้ส�วนี้ร�วมื มื้เป้าหมืายในี้กิารเสริมืพล่ังผู่้้คู่นี้ด้วยองค์ู่

คู่วามืร้่ด้านี้สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ เพื�อให้ทุี่กิคู่นี้นี้ำามืาใช้จริงได้อย�างม้ืประสิที่ธิีภาพ ด้้วยวิธ้ิการน้ี้� สิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้

จะห้ล่อมืรวมืเป็็นี้สู�วนี้ห้นึี้�งข้องช้่วิตป็ระจำาวันี้ในี้โรงเร้ยนี้

เราจำาเป็นี้ต่้องร่้คูุ่ณคู่�าแล่ะหล่ักิกิารแห�งสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้เพื�อที่ำาคู่วามืเข้้าใจว�าที่ำาไมื
เรื�องน้ี้�จึงมื้คู่วามืหมืายกิับเรา  ซึึ่�งรวมืไปถึึงกิารเร้ยนี้ร่้หล่ักิกิารสิที่ธีิ  ข้้อกิฎหมืาย 
ประเด็นี้สิที่ธิีในี้ด้านี้ต่�างๆ กิารล่ะเมิืดสิที่ธิี แล่ะกิารอภิปรายแล่กิเปล้่�ยนี้

เราสอนี้แล่ะเร้ยนี้เก้ิ�ยวกิับสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ผู้�านี้กิารฝึึกิฝึนี้แล่ะที่ดล่องต่ามืหล่ักิ
สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ โดย ผู้�านี้กิารใช้แนี้วที่างแบบประชาธีิปไต่ย สร้างกิารมื้ส�วนี้ร�วมื
แล่ะคู่รอบคู่ลุ่มืทัี่�วถึึงทีุ่กิคู่นี้ ใช้สื�อ  เคู่รื�องมืือ  แล่ะเที่คู่นี้ิคู่กิารประเมืินี้ท้ี่�เคู่ารพ
สิที่ธิีข้องทุี่กิคู่นี้ 

เป้าหมืายข้องสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้คู่ือกิารเร้ยนี้ร่้เพื�อคู่นี้ท้ี่�ถึ่กิล่ะเมืิดสิที่ธีิ  หล่ังจากิเรา
เร้ยนี้ร้่สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้แล่ะเรื�องสิที่ธิีกิล่ายเป็นี้ส�วนี้หนึี้�งข้องช้วิต่ประจำาวันี้แล้่ว เมืื�อเรา
ยืนี้หยัดเพื�อสิที่ธิีข้องเราแล่ะผู้่้อื�นี้ สิ�งน้ี้�แหล่ะท้ี่�จะที่ำาให้เกิิดกิารเปล้่�ยนี้แปล่งเชิงบวกิ
ในี้ทุี่กิๆ ปฏิิสัมืพันี้ธ์ีข้องเราอย�างแท้ี่จริง

สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ศึึกิษาเอื�อให้โรงเร้ยนี้ใช้ภาษาแห�งคู่วามืเที่�าเที่้ยมื ไมื�เล่ือกิปฏิบิัต่ิ  คู่รอบคู่ลุ่มืทัี่�วถึึงทีุ่กิคู่นี้ เคู่ารพศึักิดิ�ศึร้แล่ะ
คุู่ณคู่�าคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ แล่ะสร้างกิารม้ืส�วนี้ร�วมืไปด้วยกัินี้ 

สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ศึึกิษาเป็นี้กิารสื�อสารคุู่ณคู่�าข้องสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ แล่ะนี้ำาไปใช้ในี้ทุี่กิบริบที่ในี้รั�วโรงเร้ยนี้อย�างม้ืประสิที่ธิีภาพ 

สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ศึึกิษายังเอื�อให้ทัี่�งเด็กิแล่ะผู่้้ใหญ�ต่ัดสินี้ใจเรื�องต่�างๆ  ได้อย�างสมืเหตุ่สมืผู้ล่ ทัี่�งในี้ห้องเร้ยนี้  สนี้ามืเด็กิเล่�นี้  
ท้ี่�บ้านี้ แล่ะชุมืชนี้ 



5 6

โรงเร้ยนี้ท้�ใช่้สูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้ศึึกษาเป็็นี้แกนี้กล่างในี้การจัด้การเร้ยนี้ร่้  จะเป็็นี้โรงเร้ยนี้ท้�นี้�าด้ึงด้่ด้ใจด้้วยสูภาพ-
แวด้ล้่อมืท้�เป็็นี้ป็ระช่าธิิป็ไตยแล่ะเป็็นี้ธิรรมื ห้นุี้นี้เสูริมืให้้เคู่ารพคู่วามืห้ล่ากห้ล่าย ไมื�ทิ�งใคู่รไว้ข้้างห้ลั่ง สูมืาชิ่กทุก
คู่นี้จะได้้รับโอกาสูให้้ม้ืสู�วนี้ร�วมืในี้การตัด้สิูนี้ใจในี้โรงเร้ยนี้

จิตวิญญาณข้องสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้จะอย่�ในี้การป็ฏิิสัูมืพันี้ธ์ิระห้ว�างกันี้ข้องทุกคู่นี้ในี้โรงเร้ยนี้ สูมืาชิ่กทุกคู่นี้จะได้้
เข้้าไป็ม้ืบทบาทในี้ห้ลั่กสู่ตรแล่ะกิจกรรมืเสูริมืห้ลั่กสู่ตร ร่ป็แบบการเร้ยนี้การสูอนี้แล่ะสืู�อการเร้ยนี้การสูอนี้ ได้้
เข้้าถึึงพื�นี้ท้�แล่ะสิู�งอำานี้วยคู่วามืสูะด้วกต�างๆ ท้�โรงเร้ยนี้จัด้ไว้ 

ด้้วยเห้ตุน้ี้�โรงเร้ยนี้ท้�เป็็นี้มืิตรด้้านี้สูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้จึงเป็็นี้โรงเร้ยนี้ท้�สูมืาช่ิกทุกฝ่่ายในี้โรงเร้ยนี้ อันี้
ได้้แก�  ผ่ิ้เร้ยนี้ คู่ร่  พ�อแมื�ผ่ิ้ป็กคู่รอง แล่ะบุคู่ล่ากรด้้านี้การบริห้ารจัด้การในี้โรงเร้ยนี้ ตระห้นี้ักถึึง

สูิทธิิข้องตนี้เองเท�ากับท้�ตระห้นี้ักถึึงสูิทธิิข้องบุคู่คู่ล่อื�นี้แล่ะยืนี้ห้ยัด้ท้�จะเคู่ารพสูิทธิิข้อง
ทุกคู่นี้อย�างเท�าเท้ยมื

พลิ่กห้น้ี้าต�อไป็แล้่วล่องด่้ว�า เมืื�อม้ืแรงกระเพื�อมืข้องสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้น้ี้� ผ้่ิคู่นี้
มืากมืายในี้โรงเร้ยนี้จะสัูมืผัิสูมัืนี้ได้้อย�างไรบ้าง 

คู่ร่กับ
สิำทุธิิมนุษยชนศึึกษ�

ระดำับบุคคล
คู่ร่พบว�าป็ฏิิสูัมืพันี้ธิ์ระห้ว�างคู่ร่กับนี้ักเร้ยนี้ด้้ขึ้�นี้  คู่ร่รับฟััง

นี้ักเร้ยนี้อย�างเป็ิด้ใจแล่ะไมื�ตัด้สูินี้  นี้ักเร้ยนี้กล่้าท้�จะแสูด้งคู่วามื
คู่ิด้เห้็นี้ข้องตนี้เอง คู่ร่มื้คู่วามืมัื�นี้ใจมืากขึ้�นี้ในี้การออกแบบสูภาพ-
แวด้ล้่อมืห้้องเร้ยนี้ในี้เชิ่งบวก นัี้กเร้ยนี้สูามืารถึคิู่ด้วิเคู่ราะห์้แล่ะเข้้าใจ
เรื�องสูิทธิิแล่ะคู่วามืรับผิิด้ช่อบมืากขึ้�นี้  นี้ักเร้ยนี้ตระห้นี้ักร่้เก้�ยวกับ
ป็ระเด้็นี้ทางสูังคู่มือื�นี้ๆ เพิ�มืขึ้�นี้อย�างเห้็นี้ได้ช้่ัด้  แล่ะเริ�มืมื้ทักษะ
คู่วามืเป็็นี้ผ้่ินี้ำา ซึึ่�งเอื�อต�อการผิลั่กดั้นี้นี้โยบายแล่ะกิจกรรมืต�างๆ 

ข้องโรงเร้ยนี้ด้้วยการท้�นี้ักเร้ยนี้เข้้าไป็มื้สู�วนี้ร�วมือย�างม้ื
ป็ระสิูทธิิภาพแล่ะม้ืคู่วามืห้มืายจริงๆ

ระดำับโรงเรียน
เมืื�อทุกคู่นี้ม้ืสู�วนี้ในี้กระบวนี้การ

ตัด้สูินี้ใจเรื �องต�างๆ  ในี้โรงเร้ยนี้
มืากขึ้�นี้ จะเกิด้คู่วามืร้่สึูกเป็็นี้สู�วนี้ห้นึี้�ง

แล่ะมื้คู่วามืรับผิิด้ช่อบต�อโรงเร้ยนี้ข้อง
ตนี้เพิ�มืขึ้�นี้  การบริห้ารจัด้การต�างๆ ในี้

โรงเร้ยนี้ม้ืคู่วามืโป็ร�งใสูตรวจสูอบได้้ แล่ะ
คู่วามืสูัมืพันี้ธิ์ระห้ว�างผ้่ิคู่นี้ในี้โรงเร้ยนี้เป็็นี้
ไป็ในี้ทางท้�ด้้ขึ้�นี้ 
โรงเร้ยนี้ท้�เป็็นี้มืิตรด้้านี้สูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้
คู่ือพื�นี้ท้�ท้�สูร้างคู่วามืร่้สูึกป็ล่อด้ภัยแล่ะ

สูร้างพื�นี้ท้�แห้�งการเร้ยนี้ร่้ท้�คู่รอบคู่ลุ่มื
ทั�วถึึงทุกคู่นี้ได้้  โด้ยเฉพาะอย�างยิ�ง

สูำาห้รับเด็้กท้�ข้าด้โอกาสูแล่ะกลุ่�มื
คู่นี้ช่ายข้อบ

ระดำับชุมชน
สูมืาช่ิกข้องชุ่มืช่นี้ท้�กว้างขึ้�นี้น้ี้�จะเข้้าไป็มื้สู�วนี้ร�วมืในี้

รั�วโรงเร้ยนี้ พัฒนี้าแล่ะด้ำาเนิี้นี้การให้้นี้โยบายแล่ะกิจกรรมื
ต�างๆ  ข้องโรงเร้ยนี้สู�งเสูริมืคูุ่ณคู่�าแห้�งสูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้
ยิ�งขึ้�นี้  เมืื�อทุกคู่นี้ตระห้นี้ักร่้เรื�องสูิทธิิมืนีุ้ษยช่นี้เพิ�มืขึ้�นี้ 
เด้็กแล่ะเยาวช่นี้จะมื้แนี้วโนี้้มืในี้การทำางานี้กับผ่ิ้คู่นี้

ในี้สัูงคู่มืท้�กว้างขึ้�นี้ซึึ่�งนี้ำาไป็สู่�การเป็ล้่�ยนี้แป็ล่งเชิ่ง
บวกท้�ไมื�ได้้จำากัด้อย่�เพ้ยงภายในี้ห้้องเร้ยนี้

ห้รือรั�วโรงเร้ยนี้

ระดำับประเที่ศึ
โรงเร้ยนี้ท้�เป็็นี้มืิตรด้้านี้สูิทธิิ-

มืนุี้ษยช่นี้สูามืารถึสูร้างเคู่รือข้�าย
ร�วมืกับห้นี้�วยงานี้ระด้ับท้องถิึ�นี้
แล่ะระด้ับป็ระเทศึ  เพื�อร�วมืกันี้
คู่้นี้ห้าวิธิ้การล่งมืือยุติการล่ะเมืิด้
สิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ 
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โรงเรียนทีี่�เป็นมิตรต่อสิิที่ธิิ
มนุษยชนอย่่ในหลักการแห่ง
สิิที่ธิิมนุษยชนสิากลทัี่�งสิิบ 

ซึึ่�งกิลั่�นี้กิรองมืาจากิมืาต่รฐานี้  บรรที่ัดฐานี้  แล่ะ
ต่ราสารสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ระหว�างประเที่ศึต่�างๆ  รวมืทัี่�ง
ป็ฏิิญญาสูากล่ว�าด้้วยสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ หรือ Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) 

หล่ักิกิารสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ขั้�นี้พื�นี้ฐานี้เหล่�าน้ี้�คู่วรอย่�
ในี้หล่ักิคู่ิด  กิารสื�อสาร  แล่ะกิารปฏิบิัต่ิข้องทีุ่กิคู่นี้ในี้
โรงเร้ยนี้ ได้แกิ� หลั่กิส่ต่ร (Curriculum) คู่วามืสัมืพันี้ธ์ี 
(Relationships)  สภาพแวดล่้อมื  (Environment)  
แล่ะธีรรมืาภิบาล่ (Governance) โรงเร้ยนี้จะเป็นี้มิืต่ร
ต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ได้จริงก็ิต่�อเมืื�อหลั่กิกิารเหล่�าน้ี้�สะท้ี่อนี้
ออกิมืาผู้�านี้นี้โยบายแล่ะกิารนี้ำาไปใช้จริง ซึึ่�งต้่องเข้้าถึึง
หัวใจข้องทุี่กิคู่นี้ในี้โรงเร้ยนี้ แล่ะข้ยายไปถึึงสังคู่มืท้ี่�ใหญ�
ขึ้�นี้ในี้ท้ี่ายท้ี่�สุด

10 ห้ลัิกก�รสำ�กลิสำำ�ห้รับโรงเรียนทีุ�เป็็นมิตุ้รตุ้�อสิำทุธิิมนุษยชน

ก�
รไ

ม�เ
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ตุ้
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รมี
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นร

�วม

คู่ว
�ม

รับ
ผิด

รับ
ชอ

บ

ก�
รห้

นุน
เสำ

ริม

ชุมืชนี้ท้ี่�ม้ืคู่วามืเที่�าเท้ี่ยมื ไมื�เลื่อกิปฏิิบัติ่ 
เคู่ารพศัึกิดิ�ศึร้แล่ะคุู่ณคู่�าคู่วามืเป็นี้
มืนุี้ษย์ แล่ะหนุี้นี้เสริมืทุี่กิมิืติ่ข้องกิาร

ใช้ช้วิต่ในี้โรงเร้ยนี้

เอื�อให้เกิิดสภาพแวดล้่อมื
แห�งกิารเร้ยนี้ร้่ท้ี่�ผู้่้คู่นี้จะเคู่ารพ 

คุู้่มืคู่รอง แล่ะส�งเสริมืสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้
ในี้ทุี่กิประเด็นี้

โอบอุ้มืคู่รอบคู่ลุ่มืทุี่กิคู่นี้ทัี่�วถึึงกัินี้
ในี้ทุี่กิมิืติ่ข้องช้วิต่ในี้โรงเร้ยนี้

กิระตุ้่นี้ให้สมืาชิกิทุี่กิคู่นี้ในี้ชุมืชนี้รอบ
โรงเร้ยนี้ม้ืส�วนี้ร�วมืในี้วิถ้ึช้วิต่โรงเร้ยนี้
อย�างอิสระ ม้ืคู่วามืหมืาย เพื�อช�วยกัินี้

ออกิแบบนี้โยบายโรงเร้ยนี้แล่ะ
กิารนี้ำาไปใช้จริง

สร้างคู่วามืมัื�นี้ใจว�าทุี่กิคู่นี้ในี้ชุมืชนี้
โรงเร้ยนี้ได้รับข้้อม่ืล่แล่ะที่รัพยากิรท้ี่�
จำาเป็นี้ในี้กิารม้ืส�วนี้ร�วมืได้อย�างเต็่มืท้ี่�

ม้ืกิารวางแผู้นี้งานี้ จัดที่ำากิระบวนี้กิาร 
ออกิแบบนี้โยบายแล่ะแนี้วปฏิิบัติ่
ท้ี่�เป็นี้ธีรรมื ต่รวจสอบได้ โปร�งใส 

แล่ะเปิดเผู้ย

ที่ำางานี้ผู้�านี้กิารศึึกิษาเพื�อเสริมืพลั่ง
ให้ผู้่้เร้ยนี้ได้ใช้ศัึกิยภาพข้องต่นี้อย�าง
เต็่มืท้ี่� โดยเฉพาะกัิบผู้่้เร้ยนี้ท้ี่�เป็นี้กิลุ่�มื
ชายข้อบด้วยเหตุ่แห�งเพศึ สถึานี้ะที่าง
กิฎหมืาย สังคู่มื เศึรษฐกิิจ หรือคู่วามื

แต่กิต่�างไปจากิเด็กิคู่นี้อื�นี้

บ่รณากิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้เข้้าไป
ในี้ทุี่กิมิืติ่ข้องกิารเร้ยนี้กิารสอนี้

แล่ะหลั่กิส่ต่ร

คุู้่มืคู่รองสมืาชิกิทุี่กิคู่นี้ในี้ชุมืชนี้
โรงเร้ยนี้โดยที่ำาให้เรื�องคู่วามืปล่อดภัย

แล่ะคู่วามืมัื�นี้คู่งเป็นี้สิ�งท้ี่�ต้่อง
มืาเป็นี้ล่ำาดับแรกิ แล่ะม้ืสำานึี้กิ

คู่วามืรับผิู้ดชอบร�วมืกัินี้

ส�งเสริมืศัึกิยภาพข้องนัี้กิเร้ยนี้แล่ะ
เจ้าหน้ี้าท้ี่�ให้เป็นี้พล่เมืืองโล่กิท้ี่�ตื่�นี้ตั่ว
ในี้กิารแบ�งปันี้องค์ู่คู่วามืร้่ คู่วามืเข้้าใจ 
แล่ะกิารเร้ยนี้ร้่กัิบบุคู่คู่ล่อื�นี้ แล่ะด้วย
กิารที่ำาเช�นี้นัี้�นี้ ทุี่กิคู่นี้กิำาลั่งล่งมืือที่ำา
บางอย�างเพื�อสร้างโล่กิท้ี่�ด้กิว�าเดิมื
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ในฐ�นะคู่ร่
คุู่ณม้ืบที่บาที่สำาคัู่ญในี้กิารสร้างโรงเร้ยนี้ข้องคุู่ณให้เป็นี้มิืต่รต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

โดยแบ�งปันี้กิารใช้ภาษาแห�งคู่วามืเที่�าเที่้ยมื กิารไมื�เล่ือกิปฏิิบัต่ิ  กิารนี้ับรวมื
ทีุ่กิคู่นี้อย�างทัี่�วถึึง  กิารเคู่ารพศึักิดิ�ศึร้แล่ะคูุ่ณคู่�าแห�งคู่วามืเป็นี้มืนีุ้ษย์  แล่ะ
กิารม้ืส�วนี้ร�วมื 

ในี้แต่�ล่ะวันี้ท้ี่�คูุ่ณสอนี้แล่ะจัดกิระบวนี้กิารเร้ยนี้ร่้  คูุ่ณสามืารถึสร้างสรรค์ู่
แล่ะที่ำาให้ผู้่้เร้ยนี้แล่ะชุมืชนี้ในี้โรงเร้ยนี้เห็นี้ตั่วอย�างวิธ้ีกิารสื�อสารแล่ะกิารเผู้ย
แพร�คุู่ณคู่�าแห�งสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ให้กิว้างข้วางยิ�งขึ้�นี้

กิารส�งต่�อคูุ่ณคู่�าเหล่�าน้ี้�เป็นี้กิารเนี้้นี้ยำ�าถึึงคู่วามืสำาคู่ัญข้องคูุ่ณคู่�าแห�งสิที่ธิี
มืนุี้ษยชนี้แล่ะกิารสอดแที่รกิมัืนี้เข้้าไปในี้ทุี่กิบริบที่ข้องโรงเร้ยนี้ ที่ำาให้คุู่ณเป็นี้
ผู้่้ม้ืส�วนี้ร�วมืในี้กิารส�งต่�อคุู่ณคู่�าน้ี้�อย�างแข็้งขั้นี้

ด้วยกิารรวมืเอาหลั่กิกิารข้องแนี้วที่างกิารพัฒนี้าโรงเร้ยนี้ทัี่�งระบบ (Whole 
School Approach) ไปใช้ในี้กิารสอนี้จริง คุู่ณสามืารถึเป็นี้ท้ี่มืเด้ยวกัิบนัี้กิเร้ยนี้
ด้วยองค์ู่คู่วามืร้่ คุู่ณคู่�า ทัี่กิษะ แล่ะทัี่ศึนี้คู่ติ่ท้ี่�จำาเป็นี้ต้่องม้ืในี้กิารจะม้ืคู่วามืสุข้
กัิบสิที่ธิีท้ี่�พึงได้รับ พร้อมืกัิบรักิษาแล่ะเคู่ารพสิที่ธิีข้องผู้่้อื�นี้

นี�คือหลักเกณฑ์์สิำาหรับการพัฒนาโรงเรียนทัี่�งระบบ

ครููกับก�รพัฒน�โรงเรียนทัุ�งระบบ
อย�างท้ี่�ได้อ�านี้กัินี้ไปในี้บที่แรกิๆ โรงเร้ยนี้จะเป็นี้มิืต่รต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ไมื�ได้เล่ย หากิไมื�ม้ื

ท่ำกคนในโริ่งเร่ิ่ยน
ท่ำ�ต้ริ่ะหนักถึงส่ทำธ่ิข่อง
ต้นเองเช�นเด่้ยวกับส่ทำธ่ิ

ข่องผูู้้อื�น

การิ่เร่ิ่ยนรู้ิ่เรืิ่�องส่ทำธ่ิ
มน่ษยชนท่ำ�ไม�จำำากัด้อยู�

แค�ในห้องเร่ิ่ยน แลุ่ะกลุ่าย
เป็นส�วนสำาคัญข่อง

วัฒนธิริ่ริ่มในโริ่งเร่ิ่ยน

หลัุ่กการิ่ส่ทำธ่ิมน่ษยชน
ท่ำ�ผู้นวกอยู�ในริ่ะบบบร่ิ่หาริ่

จัำด้การิ่ปริ่ะจำำาวันแลุ่ะ
ปฏ่ิบัต่้ได้้จำร่ิ่งในโริ่งเร่ิ่ยน

ท่ำกคนในโริ่งเร่ิ่ยน
ท่ำ�ม่ความตื้�นตั้ว

ในการิ่เข้่าริ่�วมเป็นส�วนหนึ�ง
เพืื่�อปกป้องแลุ่ะเคาริ่พื่ส่ทำธ่ิ

ข่องต้นเองแลุ่ะ
สมาช่กคนอื�นๆ

เพื�อให้้มัื�นี้ใจได้้ว�าสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ศึึกษาจะข้ยายจากการเร้ยนี้การสูอนี้ในี้ห้้องเร้ยนี้ไป็สู่�สูภาพแวด้ล้่อมืข้องโรงเร้ยนี้ท้�กว้างขึ้�นี้ 
แอมืเนี้สูต้� อินี้เตอร์เนี้ชั่�นี้แนี้ล่รับรองแนี้วทางท้�มุื�งเป้็าไป็ท้�ป็ระเด็้นี้สูำาคัู่ญ 4 ด้้านี้ อันี้ได้้แก� ห้ลั่กสู่ตร คู่วามืสัูมืพันี้ธ์ิ สูภาพ
แวด้ล้่อมื แล่ะการบริห้ารจัด้การ แนี้วทางน้ี้�เน้ี้นี้ให้้ทุกภาคู่สู�วนี้ข้องโรงเร้ยนี้เข้้ามืาม้ืสู�วนี้ร�วมืในี้การทำางานี้ เพื�อให้้เกิด้การ
เป็ล้่�ยนี้แป็ล่งการสูร้างการม้ืสู�วนี้ร�วมือย�างยั�งยืนี้
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ห้ลัิกส่ำตุ้ร แลิะกิจกรรมเสำริมห้ลัิกส่ำตุ้ร
คืู่อการสูอนี้เนืี้�อห้าแล่ะห้ลั่กการข้องสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้
โด้ย:
• รวมืสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ศึึกิษาเข้้าไว้ในี้หลั่กิส่ต่รข้อง
โรงเร้ยนี้

• ม้ืกิระบวนี้กิารแล่ะสื�อกิารเร้ยนี้ร้่ท้ี่�ที่ำาให้ทุี่กิคู่นี้
ได้ม้ืส�วนี้ร�วมืแล่ะเป็นี้หนึี้�งเด้ยวกัินี้

• ออกิแบบพื�นี้ท้ี่�กิารเร้ยนี้ร่้ให้เด็กิแล่ะคู่ร่ได้ฝึึกิ
ปฏิิบัติ่จริงในี้ห้องเร้ยนี้ เช�นี้ กิารตั่�งกิลุ่�มื ชมืรมื แล่ะ
กิิจกิรรมืเสริมืหลั่กิส่ต่รต่�างๆ 

คู่ว�มสัำมพันธ์ิระห้ว��ง
ผ่ิ�คู่นในโรงเรียน
ห้มืายถึึงการป็ฏิิสูัมืพันี้ธิ์ระห้ว�างกันี้ข้องผ่ิ้คู่นี้ในี้
ชุ่มืช่นี้โรงเร้ยนี้

เป็นี้เรื�องสำาคัู่ญท้ี่�สมืาชิกิในี้โรงเร้ยนี้ ทัี่�งนัี้กิเร้ยนี้ 
เจ้าหน้ี้าท้ี่� บุคู่ล่ากิรฝ่ึายต่�าง  ๆพ�อแมื�ผู้่้ปกิคู่รอง แล่ะ
ชุมืชนี้ใกิล้่เคู้่ยงนัี้�นี้ รับร้่แล่ะเข้้าใจถึึงคู่วามืสัมืพันี้ธ์ี
ระหว�างกัินี้แล่ะวิธ้ีกิารท้ี่�แต่�ล่ะคู่นี้ม้ืปฏิิสัมืพันี้ธ์ี

เมืื�อโรงเร้ยนี้มื้คู่วามืเป็นี้มืิต่รต่�อสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้
จะพบกิารสื�อสารที่้�เปิดกิว้างแล่ะมื้คู่วามืจริงใจ 
เพราะสมืาชิกิทีุ่กิคู่นี้ต่�างให้เกิ้ยรต่ิซึึ่�งกิันี้แล่ะกิันี้ 
นี้ำาไปส่�บรรยากิาศึข้องคู่วามืเที่�าเที่้ยมื  กิารไมื�
เลื่อกิปฏิิบัติ่ กิารไมื�ทิี่�งใคู่รไว้ข้้างหลั่ง กิารเคู่ารพในี้
ศัึกิดิ�ศึร้แล่ะคุู่ณคู่�าคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ในี้พื�นี้ท้ี่�โรงเร้ยนี้

ก�รบริห้�รจัดก�รของโรงเรียน
ห้มืายถึึงวิธ้ิการ ขั้�นี้ตอนี้ ห้รือกระบวนี้การในี้การ
ขั้บเคู่ลื่�อนี้ภายในี้โรงเร้ยนี้

โรงเร้ยนี้ท้ี่�เป็นี้มิืต่รต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้คืู่อโรงเร้ยนี้
ท้ี่�ยึดถึือคูุ่ณคู่�าแล่ะมื้นี้โยบายท้ี่�สะที่้อนี้แล่ะสอด-
คู่ล้่องกัิบหลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

แล่ะเป็นี้สถึานี้ท้ี่�ท้ี่�ทีุ่กิคู่นี้สามืารถึเป็นี้ผู่้น้ี้ำา  ม้ื
บที่บาที่แล่ะอำานี้าจร�วมืกิันี้ในี้กิารต่ัดสินี้ใจในี้
ประเด็นี้หรือหัวข้้อท้ี่�สำาคู่ัญบนี้รากิฐานี้ข้องคูุ่ณคู่�า
ในี้ประชาธิีปไต่ย

สำภ�พแวดลิ�อมในโรงเรียน
คืู่อสูภาวะแวด้ล้่อมืท้�ก�อให้้เกิด้ป็ระสูบการณ์การ
เร้ยนี้ร้่
• กิารจะสร้างสิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ศึึกิษาจะเกิิดคู่วามื
เชื�อมืโยงแล่ะมื้ประสิที่ธีิภาพได้นัี้�นี้  โรงเร้ยนี้ต่้อง
ปฏิิบัติ่ให้เห็นี้เป็นี้ประจักิษ์

• สภาพแวดล่้อมืข้องโรงเร้ยนี้ท้ี่�ไมื�ทิี่�งใคู่รไว้ข้้าง
หลั่งจะเกิิดขึ้�นี้อย�างแท้ี่จริง เมืื�อทุี่กิคู่นี้ได้รับคู่วามื
เคู่ารพในี้ศึักิดิ�ศึร้คู่วามืเป็นี้มืนีุ้ษย์  ทัี่�งในี้แล่ะนี้อกิ
ห้องเร้ยนี้อย�างเที่�าเท้ี่ยมืกัินี้

ไอเดียในก�รเริ�มตุ้�น
สิำทุธิิมนุษยชนศึึกษ�ในโรงเรียนของคุู่ณ

ถึึงต่รงน้ี้� คุู่ณนี้�าจะได้เห็นี้แนี้วที่างในี้กิารพัฒนี้าโรงเร้ยนี้ทัี่�งระบบชัดเจนี้ยิ�งขึ้�นี้ บทบาทข้องคุู่ณในี้ฐานี้ะคู่ร่ท้�จะช่�วยให้้
โรงเร้ยนี้เป็็นี้มิืตรต�อสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้มืากขึ้�นี้ โดยสามืารถึเริ�มืได้จากิกิิจกิรรมืต่�าง  ๆในี้คู่่�มืือเล่�มืน้ี้� จะช�วยขั้บเคู่ลื่�อนี้กิารเร้ยนี้ร้่
ไปข้้างหน้ี้า แล่ะสร้างกิารม้ืส�วนี้ร�วมืจากินัี้กิเร้ยนี้ได้

กิจกรรมืต�าง  ๆต�อไป็น้ี้�จะช่�วยให้้คู่ร่แล่ะนัี้กเร้ยนี้ได้้ทำาคู่วามืร้่จักแล่ะสูร้างคู่วามืคุู้่นี้เคู่ยกัิบแนี้วที่างกิาร ‘พัฒนี้าโรงเร้ยนี้
ทัี่�งระบบ’ รวมืถึึงประเด็นี้ต่�างๆ อย�างคู่รอบคู่ลุ่มื แต่�ล่ะกิิจกิรรมืจะเชื�อมืโยงเข้้ากัิบทุี่กิมิืติ่ข้องกิารพัฒนี้าโรงเร้ยนี้ทัี่�งระบบ 
อันี้ได้แกิ� หลั่กิส่ต่ร คู่วามืสัมืพันี้ธ์ี สภาพแวดล้่อมื แล่ะกิารบริหารจัดกิาร แต่�ล่ะบที่จะม้ืรายล่ะเอ้ยด ขั้�นี้ต่อนี้ แล่ะอุปกิรณ์
ท้ี่�จำาเป็นี้ในี้กิารจัดกิระบวนี้กิารข้องแต่�ล่ะกิิจกิรรมื แล่ะถึือเป็นี้สิ�งจำาเป็นี้ท้ี่�นี้ักิเร้ยนี้แล่ะคู่ร่จะเข้้ามืามื้ส�วนี้ร�วมืแล่กิเปล้่�ยนี้
แล่ะเร้ยนี้ร้่ร�วมืกัินี้เป็นี้กิลุ่�มืในี้ทุี่กิๆ กิิจกิรรมื 

ล่องใช้เวล่าคู่�อยๆ ที่ำาคู่วามืเข้้าใจกิิจกิรรมืเหล่�าน้ี้�ด้วยตั่วเองกิ�อนี้ท้ี่�จะนี้ำาไปใช้กัิบนัี้กิเร้ยนี้ ทัี่�งน้ี้�คู่ร่สามืารถึพิจารณาต่ามื
แต่�ล่ะห้องเร้ยนี้ว�าคู่วรจัดกิิจกิรรมืใดต่อนี้ไหนี้ โดยจะม้ืบางกิิจกิรรมืท้ี่�เหมืาะจะจัดในี้ช�วงต้่นี้ปีกิารศึึกิษา

กิิจกิรรม

คลััง
ไอเดีีย

สิิทธิิมนุุษยชนุ
ศึึกิษา
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คู่ร่ทีุ่กิคู่นี้ร่้จักินี้ักิเร้ยนี้ในี้ชั�นี้ข้องต่ัวเองด้ท้ี่�สุด  ว�าพวกิเข้าพร้อมืหรือยังในี้กิารเร้ยนี้ร่้เรื�องใหมื�ๆ  หรือมื้ศึักิยภาพในี้กิาร

ที่ำาคู่วามืเข้้าใจแนี้วคู่ิดแล่ะคู่วามืเก้ิ�ยวข้้องข้องประเด็นี้นัี้�นี้ๆ ในี้ช้วิต่จริงหรือยัง  ดังนัี้�นี้คู่ร่จะเป็นี้ผู่้้ต่ัดสินี้ใจได้ด้ที่้�สุดว�าจะจัดที่ำา
แผู้นี้กิารเร้ยนี้กิารสอนี้แล่ะช�วงเวล่าท้ี่�เหมืาะสมือย�างไร อย�างไรกิ็ต่ามื กิารเต่ร้ยมืแผู้นี้กิารสอนี้ล่�วงหนี้้าจะเป็นี้ประโยชนี้์มืากิ  
เพื�อให้คู่ร่มัื�นี้ใจได้ว�ากิิจกิรรมืจะสัมืพันี้ธ์ีสอดคู่ล้่องกัิบหลั่กิส่ต่รปกิติ่ข้องโรงเร้ยนี้ แล่ะช�วยยกิระดับกิารเร้ยนี้ร้่ข้องนัี้กิเร้ยนี้

ด้านี้ล่�างน้ี้�คู่ือต่ารางที่้�คู่ร่สามืารถึใช้ออกิแบบแผู้นี้กิารสอนี้ แล่ะจัดกิิจกิรรมืต่ามืท้ี่�ระบุในี้คู่่�มืือเล่�มืน้ี้�  ซึึ่�งจะช�วยให้ห้องเร้ยนี้
ท้ี่�จัดกิิจกิรรมืมื้คู่วามืเชื�อมืโยงกิับบที่เร้ยนี้ท้ี่�สอนี้อย่�  คู่ร่สามืารถึเต่ร้ยมือุปกิรณ์  สื�อกิารเร้ยนี้กิารสอนี้ แล่ะจัดห้องเร้ยนี้ได้ต่ามื
คู่วามืเหมืาะสมื

กิจักรรม คว้ามเชื�อมโยง
กับการพัฒนา

โรงเรียน
ทัี่�งระบบ

สืิ�อ อุปกรณ์ คว้ามร่ว้มมือ
จัากเพื�อนคร่ 

(ถ้ึามี)

คว้าม
สิอดำคล้อง
กับบที่เรียน

ระดำับ
ชั�น

ช่ว้ง
เว้ลา

สิถึานทีี่�

มาเร่้�ม
กันเถอะ!
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กิจั
กร

รม
ที่� 

1 ทุำ�คู่ว�มเข��ใจป็ฏิิญญ�สำ�กลิ
ว��ด�วยสิำทุธิิมนุษยชน (UDHR) 
แลิะบทุบ�ทุตุ้�อชีวิตุ้ของเร�
เข้้าใจคู่วามืสำาคัู่ญข้อง UDHR แล่ะคู่วามืสัูมืพันี้ธ์ิกัิบช้วิต่ข้องพวกิเรา
ทัี่�งในี้ห้องเร้ยนี้ นี้อกิห้องเร้ยนี้ แล่ะโรงเร้ยนี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

ขั�นตอน

น้ี้�เป็นี้กิิจกิรรมืหนึี้�งท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้จะได้ที่ำาคู่วามืเข้้าใจคู่วามืเก้ิ�ยวข้้อง

ข้อง UDHR กัิบช้วิต่ข้องพวกิเข้า

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้หรือห้องท้ี่�ม้ื

คู่อมืพิวเต่อร์แล่ะล่ำาโพง

30 นาที

คู่อมืพิวเตอร์ 1 เคู่รื�อง แล่ะล่ำาโพง
เปิ็ด้คู่ลิ่ป็เรื�องปฏิิญญาสากิล่

ว�าด้วยสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

https://www.youtube.com/
watchv=EuRfTSwcJBI

ใบงานี้ 1 ปฏิิญญาสากิล่ว�าด้วยสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้
ใบงานี้ 2 กิาร์ดหัวเรื�อง

กระด้าษฟัลิ่ป็ช่าร์ต
นี้าฬิิกาจับเวล่า

จำำาไว้ว�าไม�ม่คำาต้อบผู่้ด้ถูก 
แลุ่ะสามาริ่ถวางปฏ่ิญญาได้้

มากกว�า 1 ข้่อ
บนการ์ิ่ด้หลัุ่กทัำ�ง 4 ใบ

นักเร่ิ่ยนอาจำม่ความเห็นไม�ต้ริ่งกันว�าส่ทำธ่ิข้่อไหนต้ริ่งกับการ์ิ่ด้ไหนก็ได้้ 
หรืิ่อจำะแปะคริ่�อม 2 หัวข้่อก็ได้้ หากครูิ่หรืิ่อนักเร่ิ่ยนค่ด้ว�าเข้่าข่�ายทัำ�ง 2 กลุ่่�ม  

หรืิ่อจำะแปะต้ริ่งกลุ่างริ่ะหว�างการ์ิ่ด้ 4 ใบเลุ่ยก็ได้้ หากมองว�าส่ทำธ่ิข้่อนั�น
ต้อบโจำทำย์ทัำ�ง 4 เรืิ่�อง

1 แปะโปสเต่อร์ UDHR ให้ทุี่กิคู่นี้เห็นี้ชัดเจนี้

2 เปิดคู่ลิ่ป UDHR

3 แบ�งกิลุ่�มืย�อย  
 ถึ�ายเอกิสารกิาร์ดหลั่กิทัี่�งส้�ใบ แจกิให้กัิบทุี่กิกิลุ่�มื กิลุ่�มืล่ะ 1 ชุด

 ถึ�ายเอกิสารใบงานี้ UDHR ท้ี่�เป็นี้ข้้อๆ แล่ะตั่ดออกิมืา แจกิจ�ายในี้กิลุ่�มื

4  แต่�ล่ะกิลุ่�มืคู่วรอ�านี้หัวข้้อ UDHR ท้ี่�ตั่วเองม้ื แล้่วอภิปรายพ่ดคุู่ยถึึงคู่วามืหมืาย
 ข้องแต่�ล่ะหัวข้้อ แปะไว้กัิบกิาร์ดหัวข้้อท้ี่�คิู่ดว�าเหมืาะสมื
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ป็ฏิิญญ�สำ�กลิ
ว��ด�วยสิำทุธิิมนุษยชน

ใบง�น UDHR

1. เราทุกคู่นี้เกิด้มืาเท�าเท้ยมืกันี้ ม้ือิสูระท้�จะคิู่ด้แล่ะฝั่นี้ แล่ะไมื�ม้ืใคู่รพรากสิู�งน้ี้�ไป็จากเราได้้

2. ไมื�ว�าจะเกิด้มืารวยห้รือจนี้ เชื่�อช่าติ ศึาสูนี้า เพศึ ป็ระเทศึห้รือสู้ผิมืใด้ เราทุกคู่นี้เท�ากันี้

3. เมืื�อเกิด้มืาแล้่ว ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะม้ืช้่วิตอย่� อย�างม้ืคู่วามืสุูข้ ป็ล่อด้ภัย แล่ะม้ือิสูระท้�จะเลื่อกทางเดิ้นี้ให้้

กับตัวเอง

4. ไมื�ม้ืใคู่รม้ืสิูทธิิบังคัู่บให้้เราเป็็นี้ทาสูข้องผ้่ิใด้

5. ไมื�ม้ืใคู่รม้ืสิูทธิิท้�จะทำาร้ายห้รือทรมืานี้เรา

6. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิเท�าเท้ยมืกันี้ตามืกฎห้มืาย

7. กฎห้มืายต้องไมื�ม้ืการแบ�งแยกห้รือเลื่อกป็ฏิิบัติ

8. ห้ากถ่ึกล่ะเมิืด้สิูทธิิขั้�นี้พื�นี้ฐานี้ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้รับการคุู้่มืคู่รองทางกฎห้มืาย

9. ไมื�ม้ืใคู่รม้ืสิูทธิิท้�จะจับกุมื คุู่มืขั้ง ห้รือเนี้รเทศึเราออกจากป็ระเทศึข้องเราเองโด้ยพล่การ

10. ห้ากต้องคู่ด้้ตามืข้้อกล่�าวห้าอะไรก็ตามื ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้รับการพิจารณาคู่ด้้อย�างเปิ็ด้เผิยแล่ะเป็็นี้

ธิรรมืโด้ยศึาล่ท้�เป็็นี้อิสูระไร้อคู่ติ

11. ทุกคู่นี้ถืึอว�าเป็็นี้ผ้่ิบริสุูทธิิ�จนี้กว�าศึาล่จะตัด้สิูนี้ว�าผิิด้

12. ไมื�ม้ืใคู่รม้ืสิูทธิิ ท้�จะล่ะเมิืด้คู่วามืเป็็นี้สู�วนี้ตัวข้องเรา ทำาล่ายชื่�อเสู้ยงข้องเรา ห้รือคุู่กคู่ามืคู่รอบคู่รัว

ข้องเรา ห้ากสิูทธิิเห้ล่�าน้ี้�ถ่ึกล่ะเมิืด้ ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิได้้รับการคุู้่มืคู่รองทางกฎห้มืาย

13. เราทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะเดิ้นี้ทางแล่ะเลื่อกท้�อย่�อาศัึยได้้อย�างเสูร้ ภายในี้ป็ระเทศึข้องเราเอง

14. ห้ากช้่วิตข้องเราตกอย่�ในี้อันี้ตราย เราม้ืสิูทธิิท้�จะห้น้ี้ภัยแล่ะข้อคู่วามืคุู้่มืคู่รองจากป็ระเทศึอื�นี้

15. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะม้ืสัูญช่าติแล่ะม้ืสิูทธิิท้�จะเป็ล้่�ยนี้สัูญช่าติข้องตัวเองได้้

16. เมืื�อถึึงวัยอันี้คู่วร ทุกคู่นี้สูามืารถึแต�งงานี้แล่ะม้ืคู่รอบคู่รัว โด้ยการแต�งงานี้เกิด้จากคู่วามืพร้อมืใจข้องทั�ง

สูองฝ่่าย คู่รอบคู่รัวคืู่อหั้วใจข้องสัูงคู่มื แล่ะย�อมืได้้รับสิูทธิิคุู้่มืคู่รองจากรัฐ

17. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะม้ืทรัพย์สิูนี้ แล่ะท้�ดิ้นี้ แล่ะไมื�ม้ืใคู่รม้ืสิูทธิิพรากสิู�งเห้ล่�าน้ี้�ไป็จากเราได้้โด้ยพล่การ

18. ทุกคู่นี้ม้ืเสูร้ภาพท้�จะเลื่อกนัี้บถืึอศึาสูนี้าข้องตัวเองแล่ะป็ฏิิบัติกิจตามืคู่วามืเชื่�อแล่ะป็ระเพณ้เห้ล่�านัี้�นี้

19. ทุกคู่นี้ม้ือิสูระท้�จะพ่ด้ คิู่ด้ แล่ะแสูด้งออก

20. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิรวมืกลุ่�มืชุ่มืนุี้มื โด้ยสูงบ ป็ราศึจากอาวุธิแล่ะคู่วามืรุนี้แรง

21. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะม้ืสู�วนี้ร�วมืในี้การป็กคู่รองป็ระเทศึโด้ยตรงห้รือผิ�านี้การคัู่ด้เลื่อกตัวแทนี้ แล่ะรัฐก็ม้ืห้น้ี้าท้�

ให้้บริการสูาธิารณะอย�างเท�าเท้ยมืแล่ะเสูมือภาคู่ให้้กับป็ระช่าช่นี้ทุกคู่นี้

22. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้รับการด่้แล่แล่ะคุู้่มืคู่รองจากรัฐ แล่ะได้้รับการสูนัี้บสูนุี้นี้แล่ะโอกาสูท้�จะพัฒนี้าตัวเอง

ให้้ด้ำารงช้่วิตอย�างม้ืศัึกดิ้�ศึร้

23.  ทุกคู่นี้มื้อิสูระท้�จะเล่ือกงานี้แล่ะมื้สูิทธิิท้�จะได้้รับคู่�าตอบแทนี้ท้�ยุติธิรรมื ทุกคู่นี้มื้สูิทธิิท้�จะรวมืกลุ่�มืเพื�อ

ป็กป้็องผิล่ป็ระโยช่น์ี้สูวัสูดิ้การการทำางานี้แล่ะการม้ืรายได้้ข้องตนี้

24. เราทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้ทำางานี้ตามืเวล่าท้�เห้มืาะสูมื แล่ะสูามืารถึล่าห้ยุด้พักผิ�อนี้ได้้

25. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้รับบริการสูาธิารณะท้�จำาเป็็นี้ต�อการด้ำารงช้่วิตแล่ะในี้ยามืว�างงานี้ ป่็วย พิการ ห้รือเมืื�อ

ถึึงวัยแก�ช่รา รัฐก็ม้ืห้น้ี้าท้�ด่้แล่คุู้่มืคู่รอง โด้ยเฉพาะแมื�แล่ะเด็้ก ท้�รัฐม้ืห้น้ี้าท้�ท้�ต้องด่้แล่เป็็นี้พิเศึษ

26. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะได้้รับการศึึกษาขั้�นี้พื�นี้ฐานี้ โด้ยไมื�เสู้ยคู่�าใช้่จ�าย แล่ะทุกคู่นี้ม้ืโอกาสูอย�างเท�าเท้ยมืกันี้ท้�

จะได้้ศึึกษาในี้ระดั้บสู่งขึ้�นี้ไป็ การศึึกษาต้องช่�วยสู�งเสูริมืศัึกยภาพแล่ะให้้คู่วามืร้่เรื�องสิูทธิิแล่ะเสูร้ภาพ

27. ทุกคู่นี้ม้ือิสูระท้�จะแสูวงห้าเติมืเต็มืช้่วิตด้้วยศิึล่ป็ะ วิทยาศึาสูตร์ คู่วามืร้่ แล่ะคู่วามืบันี้เทิง แล่ะเมืื�อม้ืการนี้ำา

คู่วามืร้่ท้�ได้้มืาป็ระดิ้ษฐ์คิู่ด้คู้่นี้สิู�งให้มื�ๆ ก็ย�อมืได้้รับสิูทธิิคุู้่มืคู่รองทรัพย์สิูนี้ทางปั็ญญา

28. ทุกคู่นี้ม้ืสิูทธิิท้�จะอย่�แล่ะเติบโตในี้สูภาพแวด้ล้่อมืทางการเมืือง เศึรษฐกิจ สัูงคู่มื แล่ะวัฒนี้ธิรรมื ท้�สู�งเสูริมื

ให้้สิูทธิิทั�งห้มืด้ท้�ม้ือย่�ในี้ป็ฏิิญญาสูากล่เพื�อสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ฉบับน้ี้� เป็็นี้จริงได้้อย�างสูมืบ่รณ์

29. เราทุกคู่นี้ม้ืห้น้ี้าท้�ต�อสู�วนี้รวมืแล่ะไมื�ทำาให้้บุคู่คู่ล่อื�นี้เดื้อด้ร้อนี้

30. สิูทธิิแล่ะอิสูรภาพทั�งห้มืด้น้ี้�เป็็นี้ข้องเรา แล่ะไมื�ม้ืรัฐ ห้รือผ้่ิใด้ พรากมัืนี้ไป็จากเราได้้
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ก�ร์ดหั้วเรื�อง

ใบง�นทีุ� 2

ก�รมีชีวิตุ้รอด

ก�รมีสำ�วนร�วม

ก�รพัฒน�

ก�รได�รับ
ก�รคุู่�มคู่รอง
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กิจั
กร

รม
ที่� 

2 คู่ว�มสัำมพันธ์ิของสิำทุธิิ
แลิะคู่ว�มรับผิิดชอบ: มันคืู่ออะไร
นัี้กิเร้ยนี้แล่ะคู่ร่ที่ำางานี้ร�วมืกัินี้เพื�อให้ได้ลิ่สต์่รายการสิูทธิิแล่ะคู่วามืรับผิิด้ช่อบข้องทุี่กิคู่นี้ในี้ห้องเร้ยนี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

จากิกิิจกิรรมืน้ี้� คู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้จะได้แนี้วที่างพฤติ่กิรรมื
สำาหรับใช้ในี้ห้องเร้ยนี้

ช�วงต้่นี้ปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

30 นาที

กระด้าษแล่ะป็ากกา

ขั�นตอน

1 แบ�งกิลุ่�มืย�อย โดยม้ืสมืาชิกิ 5-7 คู่นี้ต่�อกิลุ่�มื

 แต่�ล่ะกิลุ่�มืเข้้ยนี้ลิ่สต์่รายกิารสิที่ธิีในี้ห้องเร้ยนี้ท้ี่�คิู่ดว�าคู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้ม้ืล่งบนี้
    กิระดาษแยกิกัินี้ 2 แผู้�นี้

 เข้้ยนี้ลิ่สต์่รายกิารคู่วามืรับผิู้ดชอบท้ี่�สอดคู่ล้่องต่�อสิที่ธิีแต่�ล่ะข้้อท้ี่�เข้้ยนี้ไว้แล้่ว

 จับคู่่�กัิบกิลุ่�มือื�นี้ แล่ะแบ�งปันี้รายกิารข้องสิที่ธิีสำาหรับคู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้
    ต่ามืล่ำาดับ

2 ให้กิลุ่�มืท้ี่�จับคู่่�รวมืข้้อม่ืล่สิที่ธิีแล่ะคู่วามืรับผิู้ดชอบออกิมืาเป็นี้ชุดเด้ยวกัินี้

อย�าลืุ่มแบ�งให้ได้้จำำานวนกลุ่่�ม
เป็นเลุ่ข่คู� สำาหรัิ่บการิ่จัำบคู�กลุ่่�ม

เพืื่�อแลุ่กเปลุ่่�ยน

ริ่วมกลุ่่�มใหญ�ทัำ�งห้อง อภ่ิปริ่ายริ่�วมกันว�าจำะ
เก่ด้อะไริ่ขึ่�นถ้าส่ทำธ่ิแลุ่ะความรัิ่บผู่้ด้ชอบไม�ได้้รัิ่บ
การิ่ต้อบสนอง ผู้ลุ่ลัุ่พื่ธ์ิคืออะไริ่
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กิจั
กร

รม
ที่� 

3 สำภ�วะแวดลิ�อมแห้�งก�รเรียนร่�
ทีุ�คู่รอบคู่ลุิมทัุ�วถึึงทุุกคู่น
เพื�อเข้้าใจว�าอะไรที่ำาให้เกิด้ห้้องเร้ยนี้ท้�ไมื�ทิ�งใคู่รไว้ข้้างห้ลั่ง ไมื�ก้ด้กันี้ใคู่ร แล่ะเป็็นี้มิืตรต�อผ้่ิเร้ยนี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้เข้้าใจว�าห้องเร้ยนี้ท้ี่�ม้ืสภาพแวดล้่อมื
แห�งกิารเร้ยนี้ร้่ท้ี่�ไมื�ทิี่�งใคู่รไว้ข้้างหลั่งม้ืลั่กิษณะอย�างไร

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

30 นาที

กระด้าษแล่ะป็ากกา

ขั�นตอน

1 คู่ร่นี้ำาเสนี้อสถึานี้กิารณ์สมืมืติ่ 2 เหตุ่กิารณ์ แล่ะถึามืคู่ำาถึามื
 “นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดว�าห้องเร้ยนี้ A หรือ B ท้ี่�เป็นี้มิืต่รต่�อผู้่้เร้ยนี้แล่ะคู่รอบคู่ลุ่มืทัี่�วถึึงทุี่กิคู่นี้”

นักเร่ิ่ยนอาจำจำะม่คำาต้อบแต้กต้�างกัน บางคำาต้อบอาจำ

แสด้งให้เห็นว�านักเร่ิ่ยนถูกปลูุ่กฝัังมาอย�างไริ่ รูิ่ปแบบสื�อ

การิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนท่ำ�ใช้ ใคริ่บ้างท่ำ�อยู�ในห้องเร่ิ่ยน ว่ธ่ิการิ่ท่ำ�

นักเร่ิ่ยนปฏ่ิบัต่้ต้�อกันแลุ่ะกัน (ความสัมพัื่นธ์ิริ่ะหว�างกัน)

ห้องเร่ิ่ยนทัำ�งสองแบบม่ลัุ่กษณะแต้กต้�างกันมาก 

แลุ่ะจำะช�วยบอกเริ่าได้้ว�าสภิาพื่แวด้ลุ้่อมท่ำ�เอื�อต้�อ

การิ่เร่ิ่ยนรู้ิ่ม่หน้าต้าอย�างไริ่

ห้องเรียน A

เด็้ก 40 คนนั�งปริ่ะจำำาโต๊้ะเร่ิ่ยนไม้ ม่สม่ด้แบบฝึักหัด้กางอยู� แต้�ลุ่ะคนม่

ปากกาในมือ ครูิ่กำาลัุ่งคัด้ลุ่อกเรืิ่�องริ่าวจำากในแบบเร่ิ่ยนปริ่ะถมศึึกษา

ปีท่ำ� 3 ลุ่งบนกริ่ะด้านด้ำา โด้ยเข่่ยนต้ามท่ำ�เห็นในเลุ่�มแบบคำาต้�อคำา

เด็้กในชั�นท่ำ�นั�งด้้านข่วาข่องห้อง คัด้ลุ่อกส่�งท่ำ�ครูิ่เข่่ยนลุ่งไปในสม่ด้

แบบฝึักหัด้ ข่ณะท่ำ�เด็้กในชั�นท่ำ�นั�งอยู�ด้้านซ้้ายข่องห้อง คอยให้ครูิ่ข่ยับ

จำะได้้เห็นว�าครูิ่กำาลัุ่งเข่่ยนอะไริ่อยู�แลุ่ะจำะได้้คัด้ลุ่อกลุ่งไปในสม่ด้

ข่ณะท่ำ�เข่่ยน ครูิ่ก็ถามขึ่�นมาว�า “พื่วกเธิอลุ่อกต้ามท่ำ�ครูิ่เข่่ยนอยู�ใช�ไหม” 

ท่ำกคนต้อบ “ค�ะ/ครัิ่บ ครูิ่”



ห้องเรียน B

เด็้กสองกลุ่่�มนั�งอยู�บนพืื่�นเป็น 2 วง ทัำ�งสองกลุ่่�ม คลุ่ะเด็้กให้ม่

ความหลุ่ากหลุ่าย

ครูิ่กำาลัุ่งสอนเรืิ่�องรูิ่ปทำริ่งให้กับเด็้ก ในกลุ่่�มแริ่ก เด็้กกำาลัุ่งค่ยกัน

เก่�ยวกับวงกลุ่ม ครูิ่ได้้แสด้งส่�งข่องท่ำ�ม่ทำริ่งกลุ่มท่ำ�ได้้ให้เด็้กๆ เต้ร่ิ่ยมมา

จำากบ้าน จำากนั�นเด็้กๆ ได้้ริ่�วมกันทำำางานเพืื่�อจำด้ริ่ายการิ่ส่�งข่องท่ำ�ม่

ทำริ่งกลุ่มอื�นๆ ท่ำ�ค่ด้เพ่ื่�มขึ่�นได้้

ในกลุ่่�มท่ำ� 2 เด็้กบางคนกำาลัุ่งม้วนกริ่ะด้าษหนังสือพ่ื่มพ์ื่ให้เป็นแทำ�ง  

ครูิ่พูื่ด้ตั้วเลุ่ข่แลุ่ะเด็้กท่ำ�ม่เลุ่ข่ดั้งกลุ่�าวเอาแทำ�งกริ่ะด้าษมาวางลุ่งบนพืื่�น

กลุ่างกลุ่่�ม เร่ิ่ยงต้�อเป็นรูิ่ปส่�เหลุ่่�ยม

เด็้กคนหนึ�งพ่ื่การิ่ทำางการิ่ได้้ย่นเต่้มแทำ�งกริ่ะด้าษข่องเธิอเพืื่�อทำำารูิ่ป

สามเหลุ่่�ยมแลุ่ะย่�มให้ครูิ่ ครูิ่ย่�มกลัุ่บให้เธิอแลุ่ะพูื่ด้ว�า “เย่�ยมมาก” 

โด้ยให้แน�ใจำว�าเด็้กจำะเห็นร่ิ่มฝีัปากข่องเธิอข่ยับเวลุ่าพูื่ด้ ผูู้้ปกคริ่องหนึ�งคน

ท่ำ�อาสามาช�วยในห้องเร่ิ่ยนเป็นเวลุ่า 1 สัปด้าห์ แต้ะแข่นเธิอ แลุ่ะหันไปช�วย

นักเร่ิ่ยนอ่กคนท่ำ�สับสนว�าจำะวางแทำ�งกริ่ะด้าษไว้ต้ริ่งไหนให้ได้้รูิ่ปทำริ่งใหม�

ครูิ่ริ่วมทัำ�งสองกลุ่่�มด้้วยกัน แลุ่ะถามว�าได้้ทำำาอะไริ่ในกลุ่่�มตั้วเอง  

แลุ่ะให้นำาเสนอรูิ่ปทำริ่งท่ำ�กลุ่่�มท่ำ� 2 ทำำา แลุ่ะถามกลุ่่�มท่ำ� 1 ว�าเข้่าใจำอะไริ่

จำากรูิ่ปทำริ่งกลุ่มบ้าง

อภิิปราย
ห้องเร่ิ่ยนไหนท่ำ�ค่ณค่ด้ว�าคริ่อบคลุ่่มท่ำกคนแลุ่ะเป็นม่ต้ริ่ต้�อผูู้้เร่ิ่ยน

ริ่วมถึงห้องเร่ิ่ยนดั้งกลุ่�าวคริ่อบคลุ่่มแลุ่ะเป็นม่ต้ริ่ต้�อผูู้้เร่ิ่ยนอย�างไริ่ 

เข่่ยนเป็นข้่อๆ ครูิ่ให้นักเร่ิ่ยนเปร่ิ่ยบเท่ำยบข้่อท่ำ�ค่ด้มากับเพืื่�อนข้่างๆ ว�าม่

ข้่อไหนท่ำ�เหมือนหรืิ่อต้�างกัน

25

กิจั
กร

รม
ที่� 

4

ก�รทุำ�แผินทีุ�โรงเรียน: 
บทุบ�ทุแลิะคู่ว�มรับผิิดชอบของทุุกคู่น
ให้นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดเก้ิ�ยวกัิบสมืาชิกิต่�างๆ ในี้โรงเร้ยนี้ แล่ะบที่บาที่หน้ี้าท้ี่�ท้ี่�ต่�างกัินี้ข้องพวกิเข้า

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นี้ักิเร้ยนี้เข้้าใจบที่บาที่ข้องสมืาชิกิท้ี่�แต่กิต่�างกิันี้
ไป แล่ะอุดมืคู่ติ่ข้องโรงเร้ยนี้ท้ี่�เป็นี้มิืต่รต่�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

45 นาที

กระด้าษฟัลิ่ป็ช่าร์ต 
ป็ากกาเมืจิกสู้ต�างๆ

สูติกเกอร์ 5 แบบ ห้รือ 5 สู้ 
เคู่รื�องเข้้ยนี้



27 28

ขั�นตอน

1 แบ�งนัี้กิเร้ยนี้เป็นี้ 4 กิลุ่�มื
 แบ�งพื�นี้ท้ี่�โรงเร้ยนี้ออกิเป็นี้ 4 พื�นี้ท้ี่�หลั่กิ แล้่วให้แต่�ล่ะกิลุ่�มืวาดแผู้นี้ท้ี่�โรงเร้ยนี้  
 กิลุ่�มืล่ะพื�นี้ท้ี่�

2 แจกิเอกิสารห้ลั่กการสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ให้ทุี่กิกิลุ่�มื ให้นัี้กิเร้ยนี้อภิปรายว�า
 หลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้แต่�ล่ะข้้อจะปรากิฏิในี้พื�นี้ท้ี่�ต่�างๆ ข้อง
 โรงเร้ยนี้ได้ต่รงไหนี้บ้าง แล่ะใคู่รเป็นี้คู่นี้ท้ี่�ต้่องที่ำาให้หลั่กิกิารน้ี้�เกิิดขึ้�นี้จริง

3 สิู�งท้�ฉันี้ได้้เร้ยนี้ร้่จากคู่่�มืือน้ี้�คืู่ออะไร

1. สิ�งใหมื�ท้ี่�ฉันี้ได้เร้ยนี้ร้่ในี้วันี้น้ี้�

2. สิ�งท้ี่�ฉันี้พบว�านี้�าสนี้ใจ

3. สิ�งท้ี่�ฉันี้ไมื�เห็นี้ด้วย

คู่่�มืือน้ี้�ทำาให้้ฉันี้ได้้คิู่ด้เก้�ยวกับอะไร

1. คู่วามืคิู่ด้ท้ี่�ฉันี้ม้ืเก้ิ�ยวกัิบบที่เร้ยนี้น้ี้�

2. คู่วามืร้่สึูกท้ี่�ฉันี้ม้ืต่�อบที่เร้ยนี้น้ี้�

3. สิ�งท้ี่�ฉันี้สนุี้กิในี้บที่เร้ยนี้น้ี้�คืู่ออะไรแล่ะเพราะอะไร

3 แจกิสติ่กิเกิอร์ให้แต่�ล่ะกิลุ่�มื คู่วรม้ืสติ่กิเกิอร์ 5 แบบ หรือ 5 ส้ท้ี่�จะแที่นี้นัี้กเร้ยนี้  
 คู่ร่ ผ้่ิบริห้ารโรงเร้ยนี้ ผ้่ิป็กคู่รอง แล่ะบุคู่คู่ล่อื�นี้ๆ 
 ให้นัี้กิเร้ยนี้แปะสติ่กิเกิอร์ท้ี่�แที่นี้บุคู่คู่ล่ต่�างๆ ล่งในี้แผู้นี้ท้ี่�ต่รงส�วนี้ท้ี่�คิู่ดว�า
    จำาเป็นี้ต้่องม้ืบุคู่คู่ล่ดังกิล่�าว เพื�อเติ่มืเต็่มืหลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้นัี้�นี้ๆ 

4 แต่�ล่ะกิลุ่�มืนี้ำาเสนี้อแผู้นี้ท้ี่�แล่ะหลั่กิกิารสากิล่ในี้กิลุ่�มืใหญ� พร้อมือธิีบายว�า
 พวกิเข้าแปะสติ่กิเกิอร์ไว้ต่รงไหนี้แล่ะเพราะอะไร

เขียนให้เป็นร่ปธิรรมชัดำเจัน ยกตัว้อย่างของโรงเรียนทีี่�ระบุไดำ้

ให้แต่ละกลุ่มคิดำประเดำ็นสิำาคัญของหลักการ
 สิิที่ธิิมนุษยชนทีี่�ส่ิว้นต่างๆ ของโรงเรียนคว้รนำาไปใช้  
 แล้ว้เขียนหรือว้าดำลงในแผ่นทีี่�ทีี่�ว้าดำไว้้

สำะทุ�อนก�รเรียนร่�
สำำ�ห้รับคู่ร่

บรรย�ยสิำ�งทีุ�เกิดขึ�น (Description) 

ใคู่ร�คู่รวญ (Introspection)

แบ่่งปันความ
ค่ด้เห็็นของคุณ



4. สิ�งท้ี่�ฉันี้ไมื�สนุี้กิในี้บที่เร้ยนี้น้ี้�คืู่ออะไร แล่ะเพราะอะไร

1. สิ�งท้ี่�ฉันี้พบว�าที่ำาหรือเข้้าใจได้ง�ายคืู่ออะไร แล่ะเพราะอะไร

2. สิ�งท้ี่�ฉันี้พบว�าท้ี่าที่ายหรือเข้้าใจได้ไมื�ง�ายคืู่ออะไร แล่ะเพราะอะไร

1. ฉันี้ม้ืคู่วามืสุข้กัิบสิ�งท้ี่�ฉันี้ได้เร้ยนี้ร้่แล่ะที่ำาในี้บที่เร้ยนี้น้ี้�ไหมื

2. ฉันี้ม้ืคู่วามืสุข้กัิบวิธ้ีกิารท้ี่�ฉันี้ได้เร้ยนี้ร้่แล่ะที่ำาสิ�งต่�างๆ น้ี้�ไหมื

3. ถ้ึาย้อนี้เวล่ากิลั่บไปได้ ม้ืเรื�องใดท้ี่�ฉันี้สามืารถึที่ำาต่�างออกิไป แล่ะอย�างไร 

1. ม้ืสิ�งใดท้ี่�ฉันี้จะล่งมืือที่ำาจากิสิ�งท้ี่�ได้เร้ยนี้ร้่ในี้บที่เร้ยนี้ไหมื

2. ม้ืองค์ู่คู่วามืร้่อะไรท้ี่�ฉันี้จำาเป็นี้ต้่องเพิ�มืให้ต่นี้เองบ้าง

3. ม้ืหนัี้งสือหรือกิารเร้ยนี้ร้่แบบไหนี้ท้ี่�ฉันี้คู่วรล่องหามืาเร้ยนี้ร้่เพิ�มืเติ่มืไหมื

4. แรงสนัี้บสนุี้นี้หรือที่รัพยากิรแบบไหนี้ท้ี่�ฉันี้จำาเป็นี้ต้่องม้ืเพื�อจะบรรลุ่เรื�องดังกิล่�าว

5. ม้ืกิิจกิรรมือะไรอ้กิบ้างท้ี่�ฉันี้จะที่ำาได้ เพื�อต่�อยอดกิารเร้ยนี้ร้่จากิกิิจกิรรมืต่�างๆ ในี้

 คู่่�มืือน้ี้�หรือไมื�

1. เรื�องสำาคัู่ญหนึี้�งเรื�องท้ี่�ฉันี้ได้เร้ยนี้ร้่เมืื�อจบบที่เร้ยนี้น้ี้�

2. เรื�องดังกิล่�าวช�วยให้ฉันี้ม้ืมุืมืมืองบางอย�างต่�างออกิไปจากิเดิมืหรือไมื� อย�างไร

3. ฉันี้เข้้าใจสิ�งท้ี่�ฉันี้เคู่ยไมื�ร้่หรือไมื�เข้้าใจมืากิ�อนี้หรือไมื�

4. สิ�งน้ี้�เป็นี้ประโยชน์ี้ต่�อฉันี้ในี้ฐานี้ะคู่ร่หรือไมื� อย�างไร

ป็ระเมินผิลิ (Evaluation)

สำะทุ�อน (Reflection)

ป็ฏิิบัติุ้ก�ร (Action)

วิเคู่ร�ะห์้ (Analysis)
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ภาคผนวก 1

ร้วมก่จกร้ร้ม
สำาห็รั้บ่การ้เร่้ยนการ้สอน
ส่ทธ่ิมนุษยชนเพ่ิ่�มเต่ิม



34

กิจั
กร

รม
ที่� 

1

พื�นทีุ�แห้�งก�รเคู่�รพซึึ่�งกันแลิะกัน
เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ร้่จักิกิารเคู่ารพในี้คู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ ทัี่�งกิารเคู่ารพต่นี้เองแล่ะผู้่้อื�นี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

30 นาที

กระด้าษโพสูต์อิท

ขั�นตอน

1 ทุี่กิคู่นี้นัี้�งล้่อมืเป็นี้วงกิล่มื คู่ร่บอกิให้นัี้กิเร้ยนี้ผู้ลั่ดกัินี้พ่ดถึึงคุู่ณลั่กิษณะ
 ท้ี่�ด้ข้องต่นี้เอง

2 เมืื�อทุี่กิคู่นี้พ่ดจนี้คู่รบ คู่ร่ชวนี้พ่ดคุู่ยด้วยคู่ำาถึามืต่�อไปน้ี้�
 เราเคู่ารพคุู่ณลั่กิษณะท้ี่�ด้ในี้ตั่วเพื�อนี้เช�นี้เด้ยวกัิบท้ี่�ม้ืในี้ต่นี้เองหรือไมื�

 เราเคู่ารพคุู่ณลั่กิษณะท้ี่�ด้ในี้ตั่วเพื�อนี้ แต่�เราไมื�ม้ืหรือไมื�

 คิู่ดว�ามืนุี้ษย์ทุี่กิคู่นี้คู่วรได้รับกิารเคู่ารพหรือไมื� เพราะอะไร

3 แจกิกิระดาษโพสต์่อิที่ให้นัี้กิเร้ยนี้เข้้ยนี้เล่�าประสบกิารณ์ท้ี่�เกิิดจากิกิารท้ี่�คู่นี้อื�นี้
 ไมื�ให้คู่วามืเคู่ารพในี้ตั่วเข้า โดยไมื�ต้่องล่งชื�อ

4  ให้แต่�ล่ะคู่นี้ผู้ลั่ดกัินี้อ�านี้เหตุ่กิารณ์ในี้แต่�ล่ะใบ แล้่วล่องจินี้ต่นี้ากิารว�า
 หากิเกิิดขึ้�นี้กัิบต่นี้เองจะเกิิดคู่วามืร้่สึกิอย�างไร แล่ะคิู่ดว�าจากิเหตุ่กิารณ์น้ี้�  
 เราสามืารถึแสดงคู่วามืเคู่ารพในี้ตั่วเพื�อนี้อย�างไรได้บ้าง

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้ได้ที่ำาคู่วามืเข้้าใจในี้กิารเคู่ารพคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์
ซึึ่�งกัินี้แล่ะกัินี้ เร้ยนี้ร้่วิธ้ีกิารแสดงคู่วามืเคู่ารพคู่นี้ท้ี่�ม้ืคู่วามืหล่ากิหล่าย
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2

อะไรคืู่อคู่ว�มห้ม�ย
ของก�รเป็็นมนุษย์แลิะสิำทุธิิ
นัี้กิเร้ยนี้แล่ะคู่ร่ที่ำางานี้ร�วมืกัินี้เพื�อให้ได้นิี้ยามืคู่วามืหมืายข้องกิารเป็นี้มืนุี้ษย์แล่ะสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้ได้เข้้าใจถึึงคุู่ณคู่�าในี้กิารเป็นี้มืนุี้ษย์ 
แล่ะสิที่ธิีท้ี่�มืนุี้ษย์พึงได้รับอย�างเสมือภาคู่

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

60 นาที

ปรับปรุงและเรียู่บเรียู่งใหมี�จึากแผนการสิอนโดียู่ อาจึารย์ู่พััทยู่า วรกุลเทิดี

แผิ�นี้กระด้าษเป็ล่�า | กระด้านี้
ใบคู่วามืร้่ท้� 1 เรื�อง 

“ป็ระวัติโด้ยย�อข้องสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้ 
คู่ำาป็รารภ แล่ะป็ฏิิญญาสูากล่ ข้้อท้� 1”

ขั�นตอน
(แบ่งเป็น 2 ตอน)

1 แบ�งกิลุ่�มืย�อยแล่ะแจกิกิระดาษเปล่�า
 แบ�งกิระดาษเป็นี้ 2 ส�วนี้ แล้่วเข้้ยนี้คู่ำาว�า “มืนุี้ษย์” แล่ะ “สิที่ธิี”
  ด้านี้บนี้ข้องกิระดาษ 

 เข้้ยนี้วงกิล่มืใต้่คู่ำาว�า “มืนุี้ษย์” ให้ร�วมืกัินี้คิู่ดว�า ม้ืคุู่ณสมืบัติ่อะไรบ้าง
  ท้ี่�บอกิถึึงคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ เข้้ยนี้ล่งในี้วงกิล่มื เช�นี้ สติ่ปัญญา คู่วามื
  ร้่สึกิเห็นี้อกิเห็นี้ใจ ฯล่ฯ

 จากินัี้�นี้ร�วมืกัินี้คิู่ดต่�อว�า อะไรเป็นี้สิ�งท้ี่�จะช�วยปกิป้องแล่ะพัฒนี้า
  คุู่ณสมืบัติ่เหล่�านัี้�นี้ เข้้ยนี้ด้านี้นี้อกิวงกิล่มื เช�นี้ กิารศึึกิษา มิืต่รภาพ  
  ฯล่ฯ

2 แต่�ล่ะกิลุ่�มือ�านี้สิ�งท้ี่�ได้จากิกิลุ่�มืย�อย แล้่วอภิปรายคู่ำาถึามืเหล่�าน้ี้�
 ร�วมืกัินี้ในี้กิลุ่�มืใหญ�  
 อะไรคืู่อคุู่ณคู่�าข้องกิารเป็นี้มืนุี้ษย์ แม้ืมืนุี้ษย์แต่�ล่ะคู่นี้จะแต่กิต่�างกัินี้ 

 มืนุี้ษย์จำาเป็นี้ต้่องม้ืคู่วามืเที่�าเท้ี่ยมืกัินี้หรือไมื� เพราะอะไร

 คุู่ณสมืบัติ่เหล่�าน้ี้�จะถ่ึกิพรากิให้หายไปได้หรือไมื� เช�นี้ มืนุี้ษย์ใช้
  ภาษาในี้กิารแสดงออกิ จะเกิิดอะไรขึ้�นี้หากิมืนุี้ษย์ส่ญเส้ยอำานี้าจ
  ในี้กิารแสดงออกิไป

3 คู่ร่ให้นัี้กิเร้ยนี้อ�านี้ใบคู่วามืร้่ท้ี่� 1 ประกิอบกัิบอธิีบายว�าสิ�งท้ี่�อย่�ในี้
 วงกิล่มืนัี้�นี้สัมืพันี้ธ์ีกัิบเรื�องศัึกิดิ�ศึร้คู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ ข้ณะท้ี่�สิ�งท้ี่�อย่�
 รอบนี้อกิวงกิล่มืแที่นี้สิ�งท้ี่�จำาเป็นี้ต่�อกิารดำารงศัึกิดิ�ศึร้คู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์  
 ซึึ่�งสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ม้ืพื�นี้ฐานี้มืาจากิสิ�งเหล่�าน้ี้�

 อะไรคืู่อคู่ว�มห้ม�ยของก�รเป็็นมนุษย์

ติอนท่� 1 



1 คู่ร่เข้้ยนี้นิี้ยามื “สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้” ให้นัี้กิเร้ยนี้ทัี่�งห้องสามืารถึมืองเห็นี้ ดังน้ี้�

2 ให้นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้ที่ำาคู่วามืเข้้าใจรายกิารคู่ำาต่�อไปน้ี้� ในี้กิลุ่�มืย�อย โดยล่องเชื�อมืโยง
 กัิบคู่วามืหมืายข้องสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

 เป็นี้สากิล่ (Universal)

 ไมื�อาจพรากิไปได้ (Inalienable)

 ไมื�อาจแบ�งแยกิ (Indivisible)

 เก้ิ�ยวโยงสัมืพันี้ธ์ีกัินี้ (Interdependent)

3 ให้นัี้กิเร้ยนี้กิลั่บไปสำารวจคุู่ณสมืบัติ่ข้องคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ในี้ต่อนี้ท้ี่� 1 โดยล่องตั่�งคู่ำาถึามืจับคู่่�
 กัิบข้้อคู่วามืเหล่�าน้ี้�

 กิารดิ�นี้รนี้เพื�อกิารอย่�รอด (Survival)

 กิารยังช้พ (Subsistence)

 ศัึกิดิ�ศึร้แห�งคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ (Human Dignity)

 คู่วามืสะดวกิสบาย (Convenience)

 สิ�งฟุ่ัมืเฟืัอยหร่หรา (Luxuries)

4 ในี้กิลุ่�มืใหญ� ให้นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้แสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้ต่�อหัวข้้อต่�อไปน้ี้�

 สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้คู่วรจะพ่ดถึึงสิ�งท้ี่�จำาเป็นี้ต่�อกิารอย่�รอดเที่�านัี้�นี้หรือไมื� เพราะอะไร

 สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้คู่วรปกิป้องรวมืถึึงสิ�งท้ี่�เป็นี้คู่วามืสะดวกิสบาย หรือคู่วามืหร่หราฟุ่ัมืเฟืัอย
  ด้วยหรือไมื� เพราะอะไร

 ในี้โล่กิน้ี้�ม้ืทัี่�งมืนุี้ษย์ท้ี่�ม้ืเพ้ยงสิ�งจำาเป็นี้ในี้กิารอย่�รอด แล่ะมืนุี้ษย์ท้ี่�ม้ืสิ�งหร่หราฟุ่ัมืเฟืัอย  
  สถึานี้กิารณ์เช�นี้น้ี้�ถืึอว�ายุติ่ธีรรมืหรือไมื� แล่ะเป็นี้กิารล่ะเมิืดสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้หรือไมื�

สิำทุธิิคืู่ออะไรติอนท่� 2

“ส่ทำธ่ิมน่ษยชนเป็นข่องท่ำกคน โด้ยไม�จำำากัด้เพื่ศึ เผู้�าพัื่นธ่์ิ ส่ผู่้ว ภิาษา ชาต่้
กำาเน่ด้ อาย่ ชนชั�น ศึาสนา หรืิ่อความเชื�อทำางการิ่เมือง ส่ทำธ่ิเหลุ่�าน่�เป็น

ส่�งสากลุ่ ไม�อาจำถูกลุ่่ด้ริ่อน แบ�งแยก แลุ่ะเป็นส่�งจำำาเป็นสำาหรัิ่บแต้�ลุ่ะบ่คคลุ่”

…ด้้วยการยอมืรับศัึกดิ้�ศึร้ป็ระจำาตัวแล่ะสิูทธิิซึึ่�งเสูมือกันี้ แล่ะไมื�อาจถึ�ายโอนี้แก�กันี้ได้้
ข้องสูมืาชิ่กทั�งป็วงแห้�งคู่รอบคู่รัวมืนุี้ษย์อันี้เป็็นี้รากฐานี้ข้องเสูร้ภาพ คู่วามืยุติธิรรมื 

แล่ะสัูนี้ติภาพในี้โล่ก…

ปรับปรุงและเรียู่บเรียู่งใหมี�จึากแผนการสิอนโดียู่ อาจึารย์ู่พััทยู่า วรกุลเทิดี37 38

คำ�ปรู�รูภ
ป็ฏิิญญ�สำ�กลิว��ด�วย 

สิำทุธิิมนุษยชนแห้�งสำห้ป็ระช�ช�ติุ้

ใบ่ความร้้้ท่� 1

ข้้อท่ี่� 1 

ป็ฏิิญญ�สำ�กลิ 
ว��ด�วยสิำทุธิิมนุษยชนแห้�งสำห้ป็ระช�ช�ติุ้

 มืนีุ้ษย์ทัี่�งหล่ายเกิิดมืาอิสรเสร้แล่ะเที่�าเที่้ยมืกิันี้ทัี่�งศึักิดิ�ศึร้แล่ะสิที่ธีิ  ทีุ่กิคู่นี้ได้รับ
กิารประสิที่ธิี�ประสาที่เหตุ่ผู้ล่แล่ะมืโนี้ธีรรมื แล่ะคู่วรปฏิิบัติ่ต่�อกัินี้อย�างฉันี้พ้�น้ี้อง
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ตุ้�นไม�แห้�งสิำทุธิิมนุษยชน
เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้เข้้าใจว�าสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้คืู่ออะไร แล่ะม้ืปัจจัยอะไรบ้าง
ท้ี่�จะช�วยส�งเสริมืสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้ได้เข้้าใจถึึงคู่วามืหมืายข้องสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ 
แล่ะคู่วามืจำาเป็นี้ข้องมืนุี้ษย์

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

50 นาที

แผิ�นี้กระด้าษเป็ล่�า
ป็ากกาคู่ล่ะสู้

ขั�นตอน
1 แบ�งกิลุ่�มืย�อยแล่ะแจกิอุปกิรณ์

2 วาดภาพโคู่รงต้่นี้ไม้ืข้นี้าดใหญ� 

 แบ�งเป็นี้ 2 ส�วนี้ ส�วนี้แรกิคืู่อล่ำาต้่นี้ ใบ ผู้ล่ แล่ะกิิ�งก้ิานี้ แล่ะส�วนี้ท้ี่�สองคืู่อรากิ

 เข้้ยนี้ “สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ด้านี้ต่�างๆ ท้ี่�จำาเป็นี้ต่�อมืนุี้ษย์ ในี้กิารจะม้ืช้วิต่อย�างม้ื
  ศัึกิดิ�ศึร้แล่ะเป็นี้ธีรรมื” ล่งในี้ล่ำาต้่นี้ ใบ ผู้ล่ กิิ�งก้ิานี้

 เข้้ยนี้ “สิ�งท้ี่�จะที่ำาให้สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ด้านี้ต่�างๆ เหล่�านัี้�นี้พัฒนี้ายิ�งขึ้�นี้”  
  ในี้ส�วนี้ข้องรากิ

3 นี้ำามืาแบ�งปันี้กัินี้ในี้กิลุ่�มืใหญ� 

4 คู่ร่สามืารถึต่�อยอดโดยกิารให้นัี้กิเร้ยนี้จับคู่่�ข้้อคู่วามืจากิภาพต้่นี้ไม้ืกัิบข้้อคู่วามื
 ในี้ปฏิิญญาสากิล่ว�าด้วยสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ แล้่วจดหมืายเล่ข้มืาต่ราท้ี่�ม้ืเนืี้�อหาต่รง
 กัินี้ล่งไป
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4

โลิกใบให้ม�: 
จินตุ้น�ก�รถึึงสิำทุธิิทีุ�มนุษย์พึงได�รับ
เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ได้ร�วมืกัินี้จินี้ต่นี้ากิารถึึงสิที่ธิีท้ี่�มืนุี้ษย์ทุี่กิคู่นี้คู่วรจะได้รับอย�างเป็นี้กิระบวนี้กิาร

นี�คืออะไร

กิจักรรมนี�
เหมาะกับใคร

กระบว้นกร

ทีี่�ไหน

คว้รจัะที่ำา
กิจักรรมนี�เมื�อไร

กิิจกิรรมืน้ี้�จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้ได้ที่ำาคู่วามืเข้้าใจเรื�องสิที่ธิีท้ี่�พึงได้รับ 
แล่ะวิธ้ีกิารในี้กิารร�างข้้อบัญญัติ่ร�วมืกัินี้

ช�วงใดก็ิได้ข้องปีกิารศึึกิษา

นัี้กิเร้ยนี้ทุี่กิคู่นี้

คู่ร่

ในี้ห้องเร้ยนี้

ปรับปรุงและเรียู่บเรียู่งใหมี�จึากแผนการสิอนโดียู่ อาจึารย์ู่พััทยู่า วรกุลเทิดี

40 นาที

แผิ�นี้กระด้าษเป็ล่�าข้นี้าด้ให้ญ�
ป็ากกาคู่ล่ะสู้

ขั�นตอน

1 แบ�งกิลุ่�มืย�อยแล่ะแจกิอุปกิรณ์

2 คู่ร่เล่�าถึึงเรื�องราวกิารคู้่นี้พบโล่กิใบใหมื�ข้องทุี่กิคู่นี้ 

3 นัี้กิเร้ยนี้ได้รับมือบหมืายให้ตั่�งชื�อโล่กิใบใหมื�น้ี้� แล่ะกิำาหนี้ดสิที่ธิีต่�างๆ 10 ประกิาร  
 ท้ี่�ทุี่กิคู่นี้ในี้กิลุ่�มืเห็นี้ชอบร�วมืกัินี้ แล่ะเข้้ยนี้ล่งบนี้กิระดาษ

4 ให้แต่�ล่ะกิลุ่�มืนี้ำาเสนี้อรายกิารสิที่ธิีในี้กิลุ่�มืใหญ� เพื�อที่ำา “ข้้อบัญญัติ่ร�วมื” ซึึ่�ง
 รวมืสิที่ธิีจากิแต่�ล่ะกิลุ่�มืเข้้าด้วยกัินี้ โดยรวมืสิที่ธิีท้ี่�เหมืือนี้กัินี้เข้้าด้วยกัินี้ แล่ะให้
 แสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้ว�าจะดึงสิที่ธิีท้ี่�ม้ืต่�างกัินี้มืาไว้รวมืกัินี้หรือไมื�

5 ถึามืคู่วามืคิู่ดเห็นี้ข้องทุี่กิคู่นี้ต่�อคู่ำาถึามืว�า “ที่ำาไมืกิารเข้้ยนี้ข้้อบัญญัติ่สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้
 ร�วมืกัินี้จึงสำาคัู่ญ”

“โลุ่กใบใหม�เป็นโลุ่กใบเล็ุ่กๆ ซึ้�งม่ท่ำกอย�างสำาหรัิ่บการิ่ยังช่พื่ข่องมน่ษย์  
ยังไม�เคยม่ใคริ่อาศัึยอยู�ท่ำ�นั�นมาก�อน จึำงเป็นด่้นแด้นท่ำ�ไร้ิ่กฎหมาย  

กฎริ่ะเบ่ยบ แลุ่ะปริ่ะวัต่้ศึาสต้ร์ิ่ พื่วกเริ่าท่ำกคนจึำงเป็นกลุ่่�มท่ำ�จำะเข้่าไปกลุ่่�มแริ่ก
แลุ่ะได้้รัิ่บมอบหมายให้ริ่�างข้่อบัญญัต่้เก่�ยวกับส่ทำธ่ิต้�างๆ สำาหรัิ่บโลุ่กใบน่�”
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คุู่ณคิู่ด้ว�าสิูทธิิมืนุี้ษยช่นี้สูามืารถึเข้้าไป็เป็็นี้สู�วนี้ห้นึี้�งในี้ห้้องเร้ยนี้วิช่าข้องคุู่ณได้้อย�างไรบ้าง 
ล่องด่ตั่วอย�างกิระบวนี้กิารกิารออกิแบบกิารเร้ยนี้ร้่จากิ คุู่ณจิราเจต วิเศึษด้อนี้ห้วาย 
นัี้กิออกิแบบกิระบวนี้กิารเร้ยนี้ร้่ในี้หน้ี้าถัึดไป

สิิที่ธิิมนุษยชนสิามารถึเข้าไปแที่รกซึึ่มไดำ้ในเนื�อหาทุี่กวิ้ชา 

 ด้วยกิรอบเนืี้�อหาสำาหรับกิารเร้ยนี้กิารสอนี้ในี้ระบบกิารศึึกิษา อาจที่ำาให้มืองว�าสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้เป็นี้
เนืี้�อหาท้ี่�จำากัิดอย่�ในี้วิชาสังคู่มืศึึกิษาเที่�านัี้�นี้ แล้่วสำาหรับวิชาอื�นี้ๆ ล่�ะ สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้จะเข้้าไปอย่�ในี้วิชาท้ี่�
ตั่วเองสอนี้อย�างไรได้บ้าง คุู่ณสามืารถึล่องด่แนี้วคิู่ดตั่วอย�างด้านี้ล่�างน้ี้� ในี้กิารสร้างคู่วามืเชื�อมืโยงระหว�าง
แง�มุืมืต่�างๆ ข้องสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้เข้้ากัิบวิชาข้องคุู่ณได้อย�างสร้างสรรค์ู่

ในวิช�คู่ณิตุ้ศึ�สำตุ้ร์
 คุู่ณสามืารถึสอนี้คู่ณติ่ศึาสต่รด้์วยกิารใช้ข้้อม่ืล่ท้ี่�จะที่ำาให้นัี้กิเร้ยนี้เห็นี้ถึึงปัญหาต่�างๆ ที่างด้านี้เศึรษฐกิิจ 
สังคู่มื แล่ะวัฒนี้ธีรรมื ยกิตั่วอย�างในี้กิารอธิีบายเรื�องร้อยล่ะ จำานี้วนี้ในี้โจที่ย์ร้อยล่ะอาจจะเป็นี้จำานี้วนี้
ประชากิรโดยทัี่�วไปเท้ี่ยบเคู้่ยงกัิบสถิึติ่ต่�างๆ เช�นี้ อัต่รากิารร้่หนัี้งสือ, อัต่รากิารจ้างงานี้ ฯล่ฯ
 ข้้อม่ืล่เหล่�าน้ี้�จะที่ำาหน้ี้าท้ี่�สะท้ี่อนี้สิที่ธิีในี้ประเด็นี้ต่�างๆ คุู่ณยังชวนี้ให้นัี้กิเร้ยนี้ล่องสังเกิต่โดยเปร้ยบ
เท้ี่ยบข้้อม่ืล่ท้ี่�แต่กิต่�างระหว�างเพศึ ชาติ่พันี้ธ์ุี หรือด้านี้อื�นี้ๆ ได้อ้กิด้วย เพื�อให้เห็นี้คู่วามืเชื�อมืโยงระหว�าง
สิที่ธิีที่างเศึรษฐกิิจ สังคู่มื แล่ะวัฒนี้ธีรรมื
 ข้้อม่ืล่สถิึติ่เหล่�าน้ี้�ก็ิเป็นี้ตั่วเล่ข้ท้ี่�คุู่ณสามืารถึหาจากิสถึานี้กิารณ์จริงท้ี่�ม้ืกิารรวบรวมืโดยแหล่�งอ้างอิง
ท้ี่�เชื�อถืึอได้ อย�างหนี้�วยงานี้ข้ององค์ู่กิารสหประชาชาติ่ต่�างๆ 

ในวิช�วิทุย�ศึ�สำตุ้ร์
 จากิกิารอธิีบายสิ�งต่�างๆ ในี้เชิงวิที่ยาศึาสต่ร์ คุู่ณสามืารถึเชื�อมืโยงคู่ำาอธิีบายเหล่�านัี้�นี้เข้้ากัิบบริบที่
สถึานี้กิารณจ์ริงที่างสงัคู่มืแล่ะวฒันี้ธีรรมืได ้เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ไดท้ี่ำาคู่วามืเข้้าใจสทิี่ธิีต่�างๆ ด้วยวิธ้ีน้ี้�นัี้กิเร้ยนี้
จะได้ร้่จักิวิธ้ีคิู่ดแล่ะมืองเห็นี้สิ�งต่�างๆ รอบตั่วได้อย�างเชื�อมืโยงกัินี้
 ยกิตั่วอย�างเช�นี้ ในี้บที่เร้ยนี้เรื�องอากิาศึ จากิกิารอธิีบายถึึงองค์ู่ประกิอบแล่ะคุู่ณสมืบัติ่ข้องอากิาศึ คุู่ณ
สามืารถึพาบที่เร้ยนี้ไปส่�กิารตั่�งคู่ำาถึามืถึึงคู่วามืสำาคัู่ญข้องสิที่ธิีในี้กิารม้ือากิาศึท้ี่�ด้หายใจ ชวนี้ตั่�งคู่ำาถึามื
แล่ะคิู่ดถึึงสาเหตุ่ข้องมืล่พิษที่างอากิาศึ แล่ะผู้ล่กิระที่บท้ี่�ม้ืต่�อทุี่กิคู่นี้แล่ะสังคู่มื

ในวิช�ดนตุ้รี
 เรื�องราวข้องดนี้ต่ร้ไมื�อาจถ่ึกิแยกิออกิจากิเรื�องราวประวัต่ิศึาสต่ร์ข้องผู้่้คู่นี้ วิชาดนี้ต่ร้จึงเป็นี้โอกิาส
ข้องเด็กิๆ ท้ี่�จะได้ร�วมืกัินี้เร้ยนี้ร้่ประเภที่ดนี้ต่ร้แล่ะบที่เพล่ง คู่วบคู่่�กัิบกิารคู้่นี้คู่ว้าเบื�องหลั่งท้ี่�มืา เพื�อให้
นัี้กิเร้ยนี้ได้สัมืผัู้สคุู่ณคู่�าข้องบที่เพล่งผู้�านี้เรื�องราวที่างวัฒนี้ธีรรมื คู่วามืเชื�อ ผู้่้คู่นี้ พื�นี้ท้ี่� เป็นี้ต้่นี้ คุู่ณอาจ
ยกิตั่วอย�างบที่เพล่งแห�งกิารเร้ยกิร้องสิที่ธิีท้ี่�สะท้ี่อนี้คู่วามืเคู่ลื่�อนี้ไหวข้องสังคู่มืในี้ช�วงเวล่าต่�างๆ
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“ภ�ษ�ส่ีรู้้ง” 
เรียนร่�คู่ว�มห้ลิ�กห้ลิ�ยทุ�งเพศึจ�กภ�ษ�ไทุย

กระบว้นการ 
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เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ได้เร้ยนี้ร้่ทัี่กิษะภาษา (ชนิี้ดข้องคู่ำา), กิารเห็นี้อกิเห็นี้ใจ, กิารเคู่ารพในี้อัต่ลั่กิษณ์
ที่างเพศึท้ี่�หล่ากิหล่าย  แล่ะต่ระหนี้ักิถึึงคู่วามืร้ายแรงข้องกิารใช้คู่ำาพ่ดเพื�อกิารกิลั่�นี้แกิล่้ง  
(Bullying) เพื�อนี้ร�วมืชั�นี้ท้ี่�ม้ืคู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึ (LGBTQIA+)

ทีุ�ม�ของก�รออกแบบก�รเรียนร่� 
เพศึวิถ้ึเป็นี้เรื�องท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้หล่ายคู่นี้ให้คู่วามืสนี้ใจทุี่กิคู่รั�งท้ี่�เปิดประเด็นี้ในี้ห้องเร้ยนี้ เพราะ

พวกิเข้าต้่องกิารคู้่นี้หาคู่วามืจริงเพื�อจะก้ิาวข้้ามืคู่วามืสับสนี้ อคู่ต่ิ แล่ะคู่ล่ายคู่วามืสงสัยข้อง
ต่นี้ คู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึเป็นี้เรื�องท้ี่�ซุึ่กิซึ่�อนี้อย่�ในี้ช้วิต่ประจำาวันี้ ทัี่�งกิารแต่�งกิาย ข้องเล่�นี้  
พฤติ่กิรรมื แล่ะท้ี่�สำาคัู่ญคืู่อภาษา ม้ืนัี้กิเร้ยนี้หล่ายคู่นี้ท้ี่�เจ็บปวดจากิกิารถ่ึกิต้่ต่รา บ่ล่ล้่�ด้วย 
คู่ำาพ่ด เราจึงออกิแบบกิิจกิรรมืกิารเร้ยนี้ร้่เรื�องคู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึผู้�านี้หลั่กิภาษาวิชา 
ภาษาไที่ย เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ได้ต่ระหนัี้กิว�าร่ปแบบกิารใช้ภาษาไที่ยไมื�ได้กิดข้้�หรือต้่กิรอบเพ้ยง 
อย�างเด้ยว หากินัี้กิเร้ยนี้ได้เร้ยนี้ร้่แล่ะยอมืรับคู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึข้องกัินี้แล่ะกัินี้ก็ิจะ
สามืารถึใช้ภาษาเพื�อสื�อสารอัต่ลั่กิษณ์ แล่ะแสดงออกิในี้เพศึวิถ้ึข้องต่นี้เองได้อ้กิด้วย แล่ะ 
จะช�วยให้นัี้กิเร้ยนี้เคู่ารพอัต่ลั่กิษณ์ที่างเพศึข้องผู้่้อื�นี้

เหตุ่กิารณ์ท้ี่�ที่ำาให้เรานี้ำาเอาหลั่กิภาษาไที่ยแล่ะแนี้วคิู่ดเรื�องคู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึมืา
ออกิแบบกิารเร้ยนี้ร้่ เกิิดจากิเหตุ่กิารณ์ในี้บ�ายวันี้หนึี้�ง

A ม้ืส้หน้ี้าโล่�งใจกิ�อนี้จะวิ�งหายลั่บไปที่างอื�นี้ เป็นี้อันี้ว�ารอดจากิกิารโดนี้บ่ล่ล้่�เรื�องเพศึสภาพ
ไปอ้กิคู่รั�ง

เหตุ่กิารณ์ในี้คู่รั�งนัี้�นี้ที่ำาให้เราต้่องมืานัี้�งคิู่ดว�า ที่ำาอย�างไรนัี้กิเร้ยนี้ท้ี่�ม้ือัต่ลั่กิษณ์ที่างเพศึที่้�แต่กิ
ต่�างหล่ากิหล่ายจะได้รับกิารยอมืรับ แล่ะได้รับคู่วามืเคู่ารพตั่วต่นี้จากินัี้กิเร้ยนี้คู่นี้อื�นี้ๆ เผู้อิญว�า
คู่าบต่�อไปท้ี่�ต้่องสอนี้นัี้�นี้เป็นี้เรื�องเก้ิ�ยวกัิบชนิี้ดข้องคู่ำา เราจึงคิู่ดหาที่างปรับเปล้่�ยนี้กิิจกิรรมืกิาร
สอนี้แล้่วเดินี้เข้้าห้องด้วยธีงส้รุ้งข้นี้าดใหญ�แล่ะกิล่�องใบโต่ 2 ใบ

“เป็นเลุ่ยค�ะ” 
ฉัันต้อบกลัุ่บอย�างริ่วด้เร็ิ่ว

“ครูิ่ข่า นาย A เข่าเป็นกะเทำยค�ะ” 
นักเร่ิ่ยนกลุ่่�มหนึ�งพื่ร้ิ่อมใจำกัน

ต้ะโกนฟ้้องครูิ่เส่ยงใส

“วันนี�เราจึะมีาทำากิจึกรรมีที�ชื�อว�า ภาษาสีิรุ้ง กัน”
ฉัันพ่ัดีขณะที�เด็ีก  ๆกำาลังให้คู่วามีสินใจึกับธิงสีิรุ้งที�ป่อยู่่�กลางห้องขนาบทั�งสิองข้าง

ด้ีวยู่กล�องสีิฟ้้าและสีิชมีพ่ัใบโต่
“มัีนจึะมีีคู่ำาชนิดีหนึ�งที�เอาไว้เรียู่กแทนชื�อสิิ�งต่�าง  ๆคู่ำาที�ทำาหน้าที�นี�เป็นคู่ำาชนิดีไหนเอ�ยู่”
“คู่ำานามีหรือเปล�าคู่ะคู่ร่”
“ไมี�ใช�คู่�ะ  คู่ำาชนิดีนี�เป็นคู่ำาที�ใช้แทนคู่ำานามีชนิดีต่�างๆ เพืั�อไมี�ต่้องกล�าวคู่ำานามีซ้ำำ�าอีก

คู่รั�ง”
“คู่ำาว�า เธิอ ใช�ไหมีคู่ะคู่ร่”
“ใช�คู่�ะ แล้วเราเรียู่กคู่ำาว�าเธิอว�าเป็นคู่ำาชนิดีไหนคู่ะ”
“คู่ำาสิรรพันามีคู่รับ”
“ใช�คู่�ะ  วันนี�เราจึะมีาเรียู่นการใช้คู่ำาสิรรพันามีกัน” เสิียู่งโอดีคู่รวญของนักเรียู่นดีัง

ขึ�นแทบจึะทันที  เพัราะหลักภาษากับธิรรมีชาต่ิคู่วามีสินใจึของนักเรียู่นไมี�เคู่ยู่เป็นของ
คู่่�กัน ฉัันเลยู่ชวนให้ดี่กล�องสิีฟ้้า  ชมีพั่  และธิงสิีรุ้ง  ก�อนจึะแจึกแผ�นกระดีาษให้นักเรียู่น
ทุกคู่น ซึ้ำ�งหลังจึากนี�จึะเข้าส่ิ�ขั�นต่อนกิจึกรรมี “ภาษาสีิรุ้ง” ดัีงนี�
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1 ให้นี้ักิเร้ยนี้เข้้ยนี้คู่ำาสรรพนี้ามืท้ี่�ใช้แที่นี้ต่ัวเองล่งในี้กิระดาษท้ี่�แจกิให้  ในี้ขั้�นี้ต่อนี้น้ี้�ชวนี้คูุ่ยกิับ
นัี้กิเร้ยนี้ว�า “คู่ำาสรรพนี้ามืท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้ใช้แที่นี้ตั่วเองส�งผู้ล่ต่�อคู่วามืร้่สึกิอย�างไร” คู่ำาต่อบท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้
ช�วยกัินี้แชร์ เช�นี้
 “ใช้คู่ำาว�า หน่ี้ แล้่วร้่สึกิว�าต้่องอ�อนี้น้ี้อมื เร้ยบร้อยคู่�ะ”
 “พอเพื�อนี้ใช้คู่ำาว�า ผู้มื แล้่วเราคู่าดหวังให้เพื�อนี้ต้่องแมืนี้ๆ คู่�ะ เที่�ๆ  แล้่วก็ิเข้้มืแข็้ง”
ล่องให้นี้ักิเร้ยนี้ได้ใช้คู่ำาสรรพนี้ามืท้ี่�ไมื�เคู่ยได้ใช้  เช�นี้ นี้ักิเร้ยนี้ชายล่องใช้คู่ำาว�า  หนี้่  ดิฉันี้  แล่้วพ่ด
สะท้ี่อนี้คู่วามืร้่สึกิ

2 พอมืาถึึงจุดน้ี้�เราถึามืนัี้กิเร้ยนี้ว�าม้ืใคู่รไมื�พอใจหรืออยากิเปล้่�ยนี้คู่ำาสรรพนี้ามืข้องตั่วเองไหมื
 “ร่้สึกิมืันี้ไมื�เป็นี้ต่ัวข้องต่ัวเองอะ  ถึ้าเป็นี้ไปได้อยากิใช้คู่ำาว�าหนี้่  อยากิให้ทีุ่กิคู่นี้ร่้สึกิว�า
หน่ี้นี้�ารักิ” นัี้กิเร้ยนี้ท้ี่�ใช้คู่ำานี้ำาหน้ี้าชื�อว�าเด็กิชายพ่ดขึ้�นี้
 “ผู้่้หญิงม้ืคู่ำาให้แที่นี้ตั่วเองเยอะ แต่�มัืนี้ก็ิสับสนี้ ผู้่้ชายม้ืแคู่� ผู้มื คู่ำาเด้ยวใช้ได้ต่ล่อดช้วิต่” เด็กิ
ผู้่้หญิงพ่ดขึ้�นี้
 เราจึงถึามืทัี่�งห้องว�าม้ืใคู่รอยากิแล่กิสรรพนี้ามืกัินี้ไหมื ม้ืทัี่�งนัี้กิเร้ยนี้หญิงแล่กิกัิบนัี้กิเร้ยนี้ชาย 
นี้ักิเร้ยนี้หญิงแล่กิกิับนี้ักิเร้ยนี้หญิง  จากินัี้�นี้เราให้นี้ักิเร้ยนี้โยนี้บัต่รคู่ำาสรรพนี้ามืข้องแต่�ล่ะคู่นี้ล่ง
ไปในี้กิล่�องส้ฟั้าหากิสรรพนี้ามืนัี้�นี้แสดงถึึงคู่วามืเป็นี้ชาย กิล่�องส้ชมืพ่หากิสรรพนี้ามืนัี้�นี้แสดงถึึง
คู่วามืเป็นี้หญิง  จากินัี้�นี้ช�วยกิันี้คู่้นี้หาคู่ำาสรรพนี้ามืท้ี่�ใช้ได้ทัี่�งสองเพศึ หรือเป็นี้คู่ำากิล่างๆ ไมื�ระบุ
เพศึ นัี้กิเร้ยนี้นี้ำาคู่ำาว�า เรา เข้า คุู่ณ ไปวางบนี้ธีงส้รุ้ง
 จากินัี้�นี้ชวนี้นัี้กิเร้ยนี้พ่ดคุู่ยว�า คู่ำาท้ี่�อย่�บนี้ธีงส้รุ้งนัี้�นี้แที่นี้คู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึท้ี่�ไมื�ได้ม้ืแคู่�
หญิงแล่ะชาย เนืี้�องจากินัี้กิเร้ยนี้ข้องเราอาศัึยอย่�ในี้ภาคู่ต่ะวันี้ออกิเฉ้ยงเหนืี้อจึงเสนี้อคู่ำาสรรพนี้ามื
ภาษาถิึ�นี้ด้วย คู่ำาจากิกิาร์ดท้ี่�ให้นัี้กิเร้ยนี้เข้้ยนี้ ท้ี่�เรารวบรวมืมืาได้ เช�นี้ เรา ฉันี้ ข้้อย เจ้า มึืง ก่ิ จึง
ได้พ่ดคุู่ยต่�อยอดประโยชน์ี้ข้องภาษาถิึ�นี้

ผิลิลัิพธ์ิห้ลัิงจ�กจัดก�รสำอนคู่รั�งนั�นในมุมมองของคู่ร่
1. เราได้เร้ยนี้ร้่ว�ากิารออกิแบบกิิจกิรรมืโดยให้นัี้กิเร้ยนี้เชื�อมืโยงประสบกิารณ์หรือคู่วามืร้่สึกิช�วยให้เข้า
 เร้ยนี้ร้่ได้ด้ขึ้�นี้แล่ะกิล้่าท้ี่�จะแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้
2. เราได้เร้ยนี้ร่้ว�าคู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึเป็นี้เรื�องท้ี่�ที่ำาคู่วามืเข้้าใจได้ผู้�านี้กิารแล่กิเปล้่�ยนี้ รับฟััง  
 เมืื�อก้ิาวออกิมืาจากิกิรอบเพศึต่ามืข้นี้บเดิมืได้จะนี้ำาไปส่�คู่วามืคิู่ดสร้างสรรค์ู่อ้กิมืากิมืาย คู่ำาต่อบท้ี่�
 ที่ำาให้เราร้่สึกิประทัี่บใจคืู่อกิารนี้ำาเอาภาษาถิึ�นี้มืาเป็นี้คู่ำาต่อบด้วย ที่ำาให้เราได้ร้่ว�านี้อกิจากิบรรลุ่จุด
 ประสงคู่์ท้ี่�ตั่ �งไว้คู่ือเร้ยนี้ร่้คู่วามืหล่ากิหล่ายที่างเพศึ  หล่ักิกิารใช้ภาษา  นี้ักิเร้ยนี้ยังเชื�อมืโยง
 ประสบกิารณ์กิารใช้ภาษาในี้ช้วิต่ประจำาวันี้มืาต่�อยอดเป็นี้องคู่์คู่วามืร่้ได้  อ้กินี้ัยหนึี้�งคู่ือ  กิารท้ี่�
 นัี้กิเร้ยนี้ได้ก้ิาวออกิจากิกิรอบกิารใช้ภาษาไที่ยมืาใช้ภ่มิืปัญญาภาษาท้ี่องถิึ�นี้

ผิลิลัิพธ์ิห้ลัิงจ�กจัดก�รสำอนคู่รั�งนั�นในมุมมองของนักเรียน
1. เราได้เห็นี้นี้ักิเร้ยนี้รับฟัังทัี่�งคู่วามืคู่ิดเห็นี้แล่ะคู่วามืร่้สึกิข้องกิันี้แล่ะกิันี้มืากิขึ้�นี้ อันี้เป็นี้บรรยากิาศึ
 สำาคู่ัญข้องสังคู่มืประชาธีิปไต่ย กิารเคู่ารพคู่วามืร่้สึกิแล่ะอัต่ล่ักิษณ์ข้องเพื�อนี้ แมื้จะมื้กิารพ่ดข้ดั  
 กิารข้ำาขั้นี้ ล้่อเล้่ยนี้ แต่�เมืื�อเพื�อนี้ยืนี้ยันี้จุดยืนี้แล่ะคู่วามืร้่สึกิ นัี้กิเร้ยนี้ก็ิแสดงออกิถึึงมืารยาที่แล่ะ
 กิารให้เก้ิยรติ่กัินี้แม้ืจะม้ืเพศึวิถ้ึท้ี่�แต่กิต่�าง
2. เราได้เห็นี้นี้ักิเร้ยนี้ต่าเป็นี้ประกิายเมืื�อเราเล่�า  เปิดร่ป  เปิดว้ดิที่ัศึนี้์เพศึวิถึ้แบบอื�นี้ๆ  นี้อกิจากิ
 ชายหญิงให้เข้าฟััง เราเชื�อว�าหลั่งหมืดคู่าบน้ี้�คู่งม้ืคู่ำาถึามืมืากิมืายเกิิดขึ้�นี้ในี้ใจข้องนัี้กิเร้ยนี้ แล้่วเข้า
 จะคู่้นี้หา ที่ำาคู่วามืเข้้าใจทัี่�งต่ัวเองแล่ะคู่นี้ในี้สังคู่มืให้มืากิขึ้�นี้  มื้นี้ักิเร้ยนี้บางคู่นี้ข้อให้เราเล่�าเรื�อง
 คู่นี้ข้้ามืเพศึให้ฟััง  เพราะเข้าร่้สึกิเหมืือนี้ได้คู่้นี้พบสิ�งท้ี่�นี้ิยามืต่ัวต่นี้ข้องเข้าได้  หรือเรื�องเคู่ว้ยร์  
 (Queer)  ท้ี่�ที่ำาให้นี้ักิเร้ยนี้คู่นี้หนึี้�งท้ี่�ร่้สึกิแปล่กิแยกิแต่กิต่�างจากิเพื�อนี้มืักิถึ่กิเพื�อนี้บ่ล่ล้่�  เพราะกิาร
 แสดงออกิท้ี่�ไมื�ต่รงต่ามืบที่บาที่ที่างเพศึท้ี่�สังคู่มืกิำาหนี้ด เข้าด่ที่�าที่างจะภ่มืิใจในี้คู่วามืเคู่ว้ยร์ข้อง
 ตั่วเอง ถึึงกัิบจดคู่ำาไว้ในี้สมุืดแล้่วบอกิกัิบเราว�าต่อนี้เย็นี้จะไปคู้่นี้ก่ิเกิิล่ต่�อ



เรู่ยนรูู้ Consent 
จ�กชนิดป็ระโยคู่ในภ�ษ�ไทุยแลิะช�นมไข�มุก

กิิจกิรูรูม

วิชาภาษาไที่ย  หัวใจสำาคู่ัญคู่ือกิารนี้ำาไปใช้ในี้ช้วิต่ประจำาวันี้  วันี้น้ี้�เราจะนี้ำาเรื�องประโยคู่ไป
บ่รณากิารร�วมืกิับกิารสื�อสารเรื�องคู่วามืยินี้ยอมืพร้อมืใจ  (Consent)  ด้วยกิารสอนี้อย�าง
สร้างสรรค์ู่แบบ ‘Constructivism’ พร้อมืสื�อกิารสอนี้เป็นี้ชานี้มืไข้�มุืกิ
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กระบว้นการ 

1 คู่ร่จัดห้องเร้ยนี้โดยให้นี้ักิเร้ยนี้จับคู่่�กิันี้  นี้ักิเร้ยนี้แต่�ล่ะคู่นี้จะได้รับแกิ้วชานี้มืไข้�มืุกิเปล่�า  
 คู่ร่ชวนี้นี้ักิเร้ยนี้ตั่�งคู่ำาถึามืในี้ประเด็นี้ต่�อไปน้ี้�  (อินี้เนี้อร์ในี้กิารถึามืคู่วรเป็นี้ไปเพื�อกิระตุ่้นี้
 คู่วามืคิู่ดนัี้กิเร้ยนี้ ไมื�ใช�กิารถึามืนี้ำาเพื�อนี้ำาไปส่�คู่ำาต่อบท้ี่�ถ่ึกิต้่องเพ้ยงอย�างเด้ยว)

นี้ักิเร้ยนี้คู่ิดว�ากิารดื�มืชานี้มืไข้�มืุกิเราต่้องใช้ประโยคู่ท้ี่�มื้คู่วามืหมืายแบบไหนี้บ้างเพื�อสื�อสาร
กัิบเพื�อนี้ กัิบคู่นี้ข้าย (คู่าดเดาคู่ำาต่อบ: ประโยคู่คู่ำาสั�ง ประโยคู่ข้อร้อง ประโยคู่บอกิเล่�า ประโยคู่
ปฏิิเสธี  ประโยคู่คู่ำาถึามื)  จากินัี้�นี้ให้นี้ักิเร้ยนี้แต่�ล่ะคู่นี้ยกิต่ัวอย�างประโยคู่โดยเข้้ยนี้ล่งในี้กิระ
ดาษโพสต่์อิที่ส้ข้าว  (เพราะจะเอาไปต่ิดบนี้พื�นี้ส้)  ยกิต่ัวอย�างประโยคู่ท้ี่�นี้ักิเร้ยนี้ต่อบมืา  เช�นี้  
 “พาไปกิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิหนี้�อย”

“อยากิกิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิจังเล่ย”
“ชานี้มืไข้�มุืกิ 1 แก้ิวคู่�ะ”
“ไมื�อยากิกิินี้ชานี้มืไมื�ไข้�มุืกิ”
“เบื�อชานี้มืไข้�มุืกิแล้่ว”

2 ให้นี้ักิเร้ยนี้จัดประเภที่ว�าประโยคู่ข้องเพื�อนี้คู่นี้ไหนี้จะที่ำาให้ได้รับชานี้มืไข้�มืุกิ  คู่นี้ไหนี้ท้ี่�ต่้อง
 ถึามือ้กิคู่รั�ง คู่นี้ไหนี้ท้ี่�ไมื�ต้่องเสิร์ฟั
 ประโยคู่ท้ี่�ต่้องเสิร์ฟัชานี้มืไข้�มืุกิให้แปะล่งในี้กิระดาษชาร์ต่ส้เข้้ยว เช�นี้ ข้อกิินี้ชานี้มืไข้�มืุกิ
  หนี้�อย
 ประโยคู่ท้ี่�ต่้องถึามืคู่วามืต่้องกิารอ้กิคู่รั �งให้แปะล่งในี้กิระดาษชาร์ต่ส้เหล่ือง  เช�นี้  
  คู่อแห้งจัง กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิด้ไหมืนี้ะ
 ประโยคู่ท้ี่�ไมื�ต่้องเสิร์ฟัชานี้มืไข้�มืุกิให้แปะล่งในี้กิระดาษชาร์ต่ส้แดง  เช�นี้  ไมื�อยากิกิินี้
  ชานี้มืไข้�มุืกิ เบื�อชานี้มืไข้�มุืกิแล้่ว

3 คู่ร่นี้ำากิาร์ดสถึานี้กิารณ์ต่�างๆ มืาแจกิให้นัี้กิเร้ยนี้ ได้แกิ�
 สั�งซืึ่�อชานี้มืไข้�มุืกิแต่�หลั่บไป
 สั�งชานี้มืไข้�มุืกิมืาแล้่วเปล้่�ยนี้ใจไมื�กิินี้กิะทัี่นี้หันี้
 กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิแล้่วหลั่บไป
 วางชานี้มืไข้�มุืกิไว้ข้้างๆ แต่�ไมื�กิินี้
 กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิไปคู่รึ�งหนึี้�งแล้่วไมื�อยากิกิินี้ต่�อ
 กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิทุี่กิวันี้เวล่าเดิมื แต่�วันี้น้ี้�ยังไมื�สั�ง

ให้นักเร่ิ่ยนพ่ื่จำาริ่ณาสถานการิ่ณ์ต้�างๆ แลุ้่วเลืุ่อกว�า
สถานการิ่ณ์ดั้งกลุ่�าวควริ่แปะต่้ด้ลุ่งในกริ่ะด้าษชาร์ิ่ต้ส่อะไริ่

ริ่ะหว�าง เข่่ยว เหลืุ่อง แด้ง

4 คู่ร่ตั่�งคู่ำาถึามืต่�อว�าสถึานี้กิารณ์แบบไหนี้ท้ี่�อาจจะเกิิดขึ้�นี้หากิสื�อสารสถึานี้กิารณ์น้ี้�ผิู้ดพล่าด  
 ตั่วอย�างคู่ำาต่อบข้องนัี้กิเร้ยนี้ เช�นี้
 ถ่ึกิบังคัู่บให้กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิ
 จำาใจกิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิแบบงงๆ
 ต้่องกิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิด้วยคู่วามืเกิรงใจ
 กิินี้ชานี้มืไข้�มุืกิแบบไมื�ม้ืคู่วามืสุข้ 

5 จากินัี้�นี้ให้นัี้กิเร้ยนี้อธิีบาย “สิ�งท้ี่�เกิิดขึ้�นี้ในี้ข้ณะสื�อสารคู่วามืต้่องกิารดื�มืชานี้มืไข้�มุืกิ”  
 ว�าสิ�งนัี้�นี้คืู่ออะไร ตั่วอย�างคู่ำาต่อบ เช�นี้
 อิสระในี้กิารเลื่อกิท้ี่�จะกิินี้หรือไมื�กิินี้
 คู่วามืชัดเจนี้ในี้คู่วามืต้่องกิารแล่ะไมื�ต้่องกิาร
 กิารไมื�โดนี้บังคัู่บหรือกิดดันี้ให้กิินี้

 เพื�อร�วมืกัินี้กิำาหนี้ดชื�อเร้ยกิ ซึึ่�งจากิท้ี่�เราใช้กิิจกิรรมืน้ี้� เด็กิ  ๆหล่ายคู่นี้สามืารถึนิี้ยามืได้ว�าสิ�งน้ี้�
คืู่อ “คู่วามืยินี้ยอมื” หรือคู่ำาอื�นี้ๆ ท้ี่�เข้าอยากิจะเร้ยกิ แต่�ม้ืคู่วามืหมืายคู่รอบคู่ลุ่มืคู่ำาว�า Consent

 จากินัี้�นี้จึงสรุปร�วมืกัินี้ว�ากิิจกิรรมืข้องมืนุี้ษย ์ทัี่�งกิารนี้อนี้ กิารกิินี้ กิารม้ืเพศึสัมืพันี้ธ์ี หากิต้่อง
ที่ำากิิจกิรรมืร�วมืกิันี้ล่้วนี้จำาเป็นี้ต่้องใช้คู่วามืยินี้ยอมืพร้อมืใจข้องทัี่�งสองฝึ่าย  จากินัี้�นี้อาจจะให้
นัี้กิเร้ยนี้โหวต่เอาร่ปประโยคู่ท้ี่�เหมืาะที่้�สุดในี้กิารสื�อสารเรื�องคู่วามืยินี้ยอมืพร้อมืใจ ต่รงน้ี้�อาจจะใช้
แอปพล่ิเคู่ชันี้มืาช�วยด้วย  เช�นี้  Menti  หรือ  Poll  Everywhere ส�วนี้มืากินี้ักิเร้ยนี้มืักิจะโหวต่
ประโยคู่ปฏิิเสธี รองล่งมืาคืู่อประโยคู่คู่ำาสั�ง



5251

สำอนเด็กให้�ร่�จักคู่ำ�ว��
“ล่่วงล่ะเมิดที่�งเพศ”

กิิจกิรูรูม

เพื�อให้เด็กิๆ ได้เร้ยนี้ร้่เรื�องกิารล่�วงล่ะเมิืดที่างเพศึโดยกิารสัมืผัู้ส แล่ะแยกิแยะสัมืผัู้สปล่อดภัย 
(Good Touch) แล่ะสัมืผัู้สคุู่กิคู่ามื (Bad Touch) ได้

กระบว้นการ 

1 คู่ร่ให้เด็กิๆ หยิบปากิกิาแล่ะกิระดาษไปคู่นี้ล่ะชุด

2 ให้เด็กิๆ วาดร่ปร�างคู่นี้ล่งไปในี้กิระดาษชาร์ต่ ถ้ึาเป็นี้เด็กิเล็่กิอาจจะเพิ�มืคู่วามืตื่�นี้เต้่นี้ด้วย
 กิารนี้อนี้ล่งไปแล้่วให้เพื�อนี้ๆ ล่ากิส้เท้ี่ยนี้ไปรอบตั่วให้เป็นี้ร่ปโคู่รงร�างกิาย

3 คู่ร่ใช้คู่ำาถึามืนี้ำา เช�นี้

อุป็กรณ์ 

กิระดาษชาร์ต่แผู้�นี้ใหญ�
ส้เท้ี่ยนี้หรือปากิกิาเมืจิกิ

ส้สำาหรับระบาย

คู่ำ�ถึ�มชุดทีุ� 1
“ต่รงส�วนี้ไหนี้ข้องอวัยวะท้ี่�เราไมื�อยากิให้ใคู่รจับ”
“ต่รงไหนี้ท้ี่�เคู่ยโดนี้จับแล้่วเราร้่สึกิไมื�ด้”
เมืื�อถึามืคู่ำาถึามืกิลุ่�มืน้ี้�ให้นี้ักิเร้ยนี้เล่ือกิส้แล่ะระบายต่ามืส�วนี้ต่�างๆ ข้องร�างกิาย เช�นี้ อาจจะ

เลื่อกิส้แดงระบายบนี้อวัยวะ เช�นี้ อวัยวะเพศึ ก้ินี้ หน้ี้าอกิ ใบหน้ี้า ล่ำาคู่อ เอว ต้่นี้ข้า กิลุ่�มืน้ี้�คู่ร่
ต่้องสังเกิต่ให้ด้  บางคู่รั�งเด็กิท้ี่�เล่็กิมืากิอาจจะยังไมื�ร่้ว�าจุดไหนี้ท้ี่�เข้าคู่วรระวัง  หรืออาจโดนี้ล่�วง
ล่ะเมืิดแล่้วผู่้้กิระที่ำาได้หล่อกิล่�อให้คู่ิดว�าเป็นี้เรื�องปกิต่ิ  คู่ร่คู่วรสังเกิต่แล่ะให้คู่วามืช�วยเหล่ือด้วย
กิารแนี้ะนี้ำาท้ี่�เป็นี้มิืต่รแล่ะชวนี้ตั่�งคู่ำาถึามื

คู่ำ�ถึ�มชุดทีุ� 2
“ต่รงส�วนี้ไหนี้ท้ี่�จับได้ แต่�อยากิให้คู่นี้อื�นี้ข้ออนุี้ญาต่กิ�อนี้สัมืผัู้ส”
เมืื�อถึามืคู่ำาถึามืกิลุ่�มืน้ี้�ให้นี้ักิเร้ยนี้เล่ือกิสท้้ี่�แต่กิต่�างจากิกิลุ่�มืท้ี่�  1  จากินัี้�นี้นี้ำามืาระบายต่ามืจุด

ต่�างๆ ข้องร�างกิายท้ี่�วาดไว้บนี้กิระดาษ เช�นี้ ไหล่� แข้นี้ ใบหน้ี้า

คู่ำ�ถึ�มชุดทีุ� 3
“ต่รงส�วนี้ไหนี้ข้องร�างกิายท้ี่�หน่ี้ร้่สึกิด้เมืื�อคู่นี้อื�นี้สัมืผัู้ส”
เมืื�อถึามืคู่ำาถึามืกิลุ่�มืน้ี้�ให้นี้ักิเร้ยนี้เล่ือกิส้ท้ี่�แต่กิต่�างจากิกิลุ่�มืท้ี่�  1 แล่ะกิลุ่�มืท้ี่�  2 ระบายต่ามืจุด

ต่�างๆ ข้องร�างกิาย เช�นี้ อาจจะเลื่อกิส้เหลื่องระบายบนี้ส�วนี้ต่�างๆ ข้องร�างกิาย เช�นี้ ศ้ึรษะ มืือ

หากิเป็นี้ไปได้ไมื�คู่วรเป็นี้กิิจกิรรมืกิลุ่�มื แต่�คู่วรแยกิให้เด็กิ  ๆอย่�ในี้มุืมืส�วนี้ตั่ว แล่ะคู่ร่เดินี้ด่อย�างทัี่�วถึึงเพื�อ
ให้เด็กิๆ ได้ระบายส้ต่ามืสิ�งท้ี่�เข้าคู่ิดแล่ะร่้สึกิโดยมื้คู่ร่คู่อยช�วยแนี้ะนี้ำา  คู่ร่คู่วรทิี่�งที่้ายให้เด็กิๆ มัื�นี้ใจในี้
สิที่ธิีในี้ร�างกิายข้องต่นี้แล่ะไมื�ร้่สึกิผิู้ดเมืื�อถ่ึกิล่�วงล่ะเมิืดที่างเพศึ อาจจะบอกิกัิบเด็กิๆ เช�นี้ ผู้่้ใหญ�ท้ี่�บอกิ
ว�า “ห้ามืบอกิใคู่ร” เป็นี้คู่นี้ท้ี่�อันี้ต่ราย ต้่องแจ้งคู่ร่หรือคู่นี้ท้ี่�ไว้ใจให้ที่ราบเรื�อง รวมืถึึงที่ำาคู่วามืเข้้าใจกัิบ
ผู้่้ปกิคู่รองให้คู่วามืร�วมืมืือแล่ะระวังไมื�ให้เกิิดเหตุ่กิารณ์คู่วามืรุนี้แรงที่างเพศึกัิบเด็กิ
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ร้วมแผนการ้สอนห็น้าเด่้ยว
จากการ้อบ่ร้ม “จากคร้้ส่้ผ้้ปกป้องเด็้ก” 
พิ่.ศ. 2564

กิ�รูออกิแบบแผนกิ�รูสีอนหน้�เด่ยวเป็นี้อ้กิเคู่รื�องมืือท้ี่�จะที่ำาให้

คู่ร่ได้ใช้เวล่ากิับกิระบวนี้กิารออกิแบบกิารสอนี้อย�างแที่้จริง  โดยล่ดขั้�นี้ต่อนี้แล่ะ

เนืี้�อหาให้เหลื่อเฉพาะท้ี่�จำาเป็นี้ในี้กิารต่อบโจที่ย์ผู้่้เร้ยนี้

จากิกิารร�วมืงานี้กัิบ ‘กิ�อกิารสิที่ธิีเด็กิ’ ในี้ พ.ศึ. 2564 แอมืเนี้สต้่� อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ 

ประเที่ศึไที่ย ได้จัดโคู่รงกิารอบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิาร “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ” เพื�อเสริมื

องคู่์คู่วามืร่้ในี้ประเด็นี้สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้แล่ะสิที่ธีิเด็กิให้กิับคู่ร่ทัี่�วประเที่ศึ “แผู้นี้กิาร

สอนี้หนี้้าเด้ยวกิับคู่ร่กัิ�กิ”  เป็นี้อ้กิหนึี้�งในี้ห้องเร้ยนี้ท้ี่�ได้คู่ร่ร�มืเกิล่้า  ช้างนี้้อย ร�วมื

เป็นี้กิระบวนี้กิรหล่ักิ  แล่ะแผู้นี้กิารสอนี้ต่�อไปน้ี้�มืาจากิกิารท้ี่�คู่รผู่่้้เข้้าร�วมือบรมืได้

เร้ยนี้ร้่ แล่ะที่ดล่องออกิแบบแผู้นี้กิารสอนี้ผู้�านี้แนี้วคิู่ดน้ี้�



5655 สี ิที่ธิิมน้ษยชน 
วิช�สัำงคู่มศึึกษ� ชั�นมัธิยมศึึกษ�ตุ้อนตุ้�น 
เรื�องสิำทุธิิมนุษยชน ระยะเวลิ� 50 น�ทีุ

สิาระสิำาคัญ 
 สิที่ธิี เสร้ภาพ คู่วามืเสมือภาคู่ แล่ะศัึกิดิ�ศึร้คู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์ท้ี่�มืนุี้ษย์ทุี่กิคู่นี้ม้ือย�างเที่�าเท้ี่ยมืกัินี้  
ทัี่�งในี้ด้านี้คู่วามืคิู่ดแล่ะกิารกิระที่ำาท้ี่�ไมื�สามืารถึล่�วงล่ะเมิืดได้

ผ่ลการเรียนร้่
 1. นัักเรีียนัรี้�ความหมายและเข้�าใจสิิทธิิข้องตนัเองและผู้้�อ่�นั

 2. นัักเรีียนัได้�ฝึึกกรีะบวนัการีคิด้วิเครีาะห์ ไตรี่ตรีองอย่างมีวิจารีณญาณ 

 3. นัักเรีียนัเกิด้ความตรีะหนัักในัสิิทธิิ บทบาทข้องตนัเอง และเคารีพสิิทธิิข้องผู้้�อ่�นั

ลักษณะผ้่่เรียน
 ม้ืส�วนี้ร�วมืในี้กิารแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้มืากิขึ้�นี้

เกริ�นนำา 10 นาทีี่
 เริ�มืด้วยกิิจกิรรมืเปิดภาพ ใช้เป็นี้ภาพกิารชุมืนุี้มื
 คู่ร่อธิีบายว�าวันี้น้ี้�จะสอนี้เก้ิ�ยวกัิบ “สิที่ธิี” แล่ะให้นัี้กิเร้ยนี้ล่องที่ายว�าในี้ร่ปน้ี้�เป็นี้ร่ปอะไร
 คู่ร่เปิดแต่�ล่ะภาพแล่ะให้นัี้กิเร้ยนี้ที่ายโดยกิารเข้้ยนี้คู้่ย์เวิร์ดบนี้กิระดานี้ เช�นี้ ผู้่้คู่นี้ เด็กิ กิาร
ชุมืนุี้มื ฯล่ฯ
 หลั่งจากิคู่รบแล้่วคู่ร่เฉล่ยว�า วันี้น้ี้�เราจะเร้ยนี้เรื�อง “สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้”

ขั�นกิจักรรม 15 นาทีี่
 แบ�งกิลุ่�มืให้นัี้กิเร้ยนี้แล่กิเปล้่�ยนี้เก้ิ�ยวกัิบเรื�อง “สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้” ในี้กิรณ้จากิในี้ภาพ แล่ะออกิ
มืาอภิปรายท้ี่ล่ะกิลุ่�มื

ขั�นอภิิปราย 15 นาทีี่
 นัี้กิเร้ยนี้อภิปรายท้ี่ล่ะกิลุ่�มื โดยแต่�ล่ะกิลุ่�มืจะพ่ดประเด็นี้ท้ี่�ไมื�ซึ่ำ�ากัิบกิลุ่�มืท้ี่�อภิปรายไปแล้่ว
 เลื่อกิประเด็นี้ท้ี่�จะอภิปรายในี้ห้อง ถึึงปัญหา สาเหตุ่ หน้ี้าท้ี่�ในี้กิารรักิษาสิที่ธิีอื�นี้ๆ 

ขั�นสิรุป 10 นาทีี่
 ใช้หลั่กิสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ในี้เรื�องอื�นี้เรื�องใดได้บ้าง ผู้ล่ข้องกิารกิระที่ำาข้องเรา

สิมรรถึนะ 
 กิารคิู่ด กิารสื�อสาร กิารม้ืทัี่กิษะช้วิต่ แล่ะกิารที่ำางานี้เป็นี้ท้ี่มื

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
 Action/Challenge

 นัักเรีียนัแสิด้งความคิด้เห็นัโด้ยคร้ีไม่ตัด้สิินัว่าความคิด้ข้องนัักเรีียนัถู้กหร่ีอผิู้ด้ เปิิด้พ่�นัที�

ให�นัักเรีียนัได้�แสิด้งความคิด้เห็นักับปิรีะเด้็นันัั�นัๆ

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่

* K

P

A

นัี้กิเร้ยนี้ร้่คู่วามืหมืายข้องสิที่ธิี สิ�งท้ี่�ที่ำาได้ แล่ะเข้้าใจสิที่ธิีข้องต่นี้เองแล่ะผู้่้อื�นี้

นัี้กิเร้ยนี้เกิิดคู่วามืต่ระหนัี้กิในี้สิที่ธิี บที่บาที่ข้องต่นี้เอง แล่ะเคู่ารพสิที่ธิีข้องผู้่้อื�นี้

นี้ักิเร้ยนี้เกิิดกิระบวนี้กิารคู่ิดวิเคู่ราะห์  ไต่ร�ต่รองอย�างมื้วิจารณญาณแล่ะมื้คู่วามื
สมืเหตุ่สมืผู้ล่ สามืารถึปรับใช้ในี้สถึานี้กิารณ์อื�นี้ๆ ในี้อนี้าคู่ต่

สืิ�อการเรียนร้่
 เกิมืเปิดภาพ
 ใบงานี้กิลุ่�มื

ภิาระงาน/ชิ�นงาน
 ชิ�นี้งานี้กิลุ่�มือภิปราย

การวั้ดำและประเมินผ่ล
 นัี้กิเร้ยนี้รับฟัังคู่วามืคิู่ดเห็นี้ข้องเพื�อนี้
 นัี้กิเร้ยนี้สามืารถึแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้แล่ะอภิปรายได้

บันทึี่กหลังสิอน
 คู่ร่ไมื�ตั่ดสินี้ว�าคู่วามืคิู่ดข้องนัี้กิเร้ยนี้ถ่ึกิหรือผิู้ด เปิดพื�นี้ท้ี่�ให้นัี้กิเร้ยนี้ได้แสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้กัิบ
ประเด็นี้นัี้�นี้ๆ 

คร่ผ้่่สิอน
 คู่ร่ผู้่้เข้้าร�วมือบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารโคู่รงกิาร “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ”

* K - Knowledge, P - Practice, A – Attitude



กิ �รูรัูงแกิแล่ะกิ�รูกิลั่�นแกิล้่ง
ชั�นอนุบ�ลิ เรื�องก�รรังแกแลิะก�รกลัิ�นแกลิ�ง 
ระยะเวลิ� 35 น�ทีุ

สิาระสิำาคัญ 
 อะไรคืู่อกิารรังแกิ กิารกิลั่�นี้แกิล้่ง กิารแสดงอารมืณ์ แล่ะกิารปกิป้องต่นี้เอง

มาตรฐานและตัว้ชี�วั้ดำ
 1. นัักเรีียนัมีสิุข้ภาพจิตที�ด้ีและมีความสิุข้

 2. นัักเรีียนัอย้่รี่วมกับผู้้�อ่�นัได้�อย่างมีความสิุข้ และปิฏิิบัติตนัในัฐานัะสิมาชิิกที�ด้ีข้อง

สิังคม

ลักษณะผ้่่เรียน
 ม้ืพฤติ่กิรรมืท้ี่�สามืารถึอย่�ร�วมืกัิบผู้่้อื�นี้ได้อย�างม้ืคู่วามืสุข้

เกริ�นนำา 10 นาทีี่
 คู่ร่ล้่อมืวงเล่�านิี้ที่านี้เรื�อง “ติ่�ดต้่�ข้้�แย”
 จากินัี้�นี้แล่กิเปล้่�ยนี้คู่วามืคิู่ดเห็นี้ต่�อเหตุ่กิารณ์ในี้นิี้ที่านี้ รวมืถึึงคู่วามืร้่สึกิข้องติ่�ดต้่�ท้ี่�ถ่ึกิรังแกิ

ขั�นสิอน 20 นาทีี่
 เล่�นี้เกิมืใบ้คู่ำา คู่วามืร้่สึกิ เศึร้า เส้ยใจ ม้ืคู่วามืสุข้ ด้ใจ โกิรธี โมืโห
 ข้ออาสาสมัืคู่รแสดงอารมืณ์ให้เพื�อนี้ที่ายต่ามืคู่ำาท้ี่�ได้รับ
 ให้นี้ักิเร้ยนี้แสดงคู่วามืคู่ิดเห็นี้ว�าคู่วามืร่้สึกิแต่�ล่ะร่ปแบบเคู่ยเกิิดขึ้�นี้กิับต่นี้เองต่อนี้ไหนี้บ้าง 
แล่ะหากิเราถ่ึกิแกิล้่งเราจะเกิิดคู่วามืร้่สึกิเช�นี้ไร

ขั�นสิรุป 5 นาทีี่
 แสดงภาพสถึานี้กิารณ์ต่�าง  ๆให้นัี้กิเร้ยนี้แสดงคู่วามืร้่สึกิข้องต่นี้ต่อบรับกัิบสถึานี้กิารณ์นัี้�นี้ๆ

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
 ใบ�คำาด้�วยรี้ปิภาพสิัตว์ หรี่อการี์ต้นัที�สิ่�อถูึงการีกลั�นัแกล�งและอารีมณ์ต่างๆ

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่

K

P

A

นี้ักิเร้ยนี้ร่้จักิพฤต่ิกิรรมืกิารรังแกิ กิารกิลั่�นี้แกิล่้ง  แล่ะผู้ล่จากิกิารกิลั่�นี้แกิล่้งท้ี่�ม้ื
ต่�อผู้่้อื�นี้

นี้ักิเร้ยนี้เข้้าใจกิารกิลั่�นี้แกิล่้ง  สามืารถึสื�อสารแสดงคู่วามืร่้สึกิข้องต่นี้เอง  แล่ะ
คู่วบคุู่มืต่นี้เองได้

นัี้กิเร้ยนี้สามืารถึอย่�ร�วมืกัิบผู้่้อื�นี้ในี้สังคู่มื แสดงออกิที่างอารมืณ์ ร้่จักิต่นี้เอง แล่ะ
ร้่จักิคู่วบคุู่มืต่นี้เอง

สืิ�อการเรียนร้่
 ภาพ 
 นิี้ที่านี้ 
 แผู้�นี้ภาพอารมืณ์

การวั้ดำและประเมินผ่ล
 กิารสังเกิต่พฤติ่กิรรมืนัี้กิเร้ยนี้

คร่ผ้่่สิอน
 คู่ร่ผู้่้เข้้าร�วมือบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารโคู่รงกิาร “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ”
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กิ �รูรัูงแกิแล่ะกิ�รูกิลั่�นแกิล้่ง
วิช�สิำทุธิิมนุษยชน ชั�นมัธิยมศึึกษ�ตุ้อนตุ้�น 
ห้น�วยก�รเรียนร่� ก�รยอมรับคู่ว�มแตุ้กตุ้��งระห้ว��งบุคู่คู่ลิ
เรื�องก�รลิดก�รกลัิ�นแกลิ�ง

สิาระสิำาคัญ 
 เพื�อให้นัี้กิเร้ยนี้ร้่จักิ เข้้าใจ แล่ะยอมืรับในี้ต่นี้เองแล่ะผู้่้อื�นี้

ลักษณะผ้่่เรียน
 นัี้กิเร้ยนี้ล่ดกิารกิลั่�นี้แกิล้่งกัินี้ แล่ะยอมืรับในี้คู่วามืหล่ากิหล่ายมืากิขึ้�นี้

เกริ�นนำา
 1. คู่ร่ให้นัี้กิเร้ยนี้ด่คู่ลิ่ปกิรณ้ตั่วอย�างกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง
 2. คู่ร่ตั่�งคู่ำาถึามืแล่ะเปิดประเด็นี้ชวนี้คู่ิดเก้ิ�ยวกิับคู่ล่ิปท้ี่�รับชมืว�านี้ักิเร้ยนี้เห็นี้อะไรบ้าง  
  แล่ะเกิิดคู่วามืร้่สึกิอย�างไร
 3. คู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้อภิปราย พร้อมืหาข้้อสรุปจากิคู่ลิ่ปว�าประเด็นี้หลั่กิท้ี่�เป็นี้ปัญหาเป็นี้
  เรื�องอะไร เก้ิ�ยวกัิบอะไร โดยสอดคู่ล้่องกัิบประเด็นี้กิารกิลั่�นี้แกิล้่ง

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  นัี้กิเร้ยนี้ได้ฝึึกิกิารวิเคู่ราะห์สถึานี้กิารณ์ท้ี่�เกิิดขึ้�นี้

ขั�นสิอน 
 1. คู่ร่สุ�มืนี้ักิเร้ยนี้จำานี้วนี้ 2 คู่นี้ จับฉล่ากิเพื�อแสดงบที่บาที่สมืมืต่ิเก้ิ�ยวกิับสถึานี้กิารณ์กิาร
  กิลั่�นี้แกิล้่งในี้เรื�องต่�างๆ 
 2. นัี้กิเร้ยนี้แสดงบที่บาที่ท้ี่�ได้รับมือบหมืาย
 3. นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้สะท้ี่อนี้คู่วามืร้่สึกิหลั่งจากิกิารแสดงบที่บาที่ท้ี่�ได้รับมือบหมืาย
 4. คู่ร่ชวนี้พ่ดคุู่ยถึึงสาเหตุ่ท้ี่�ที่ำาให้เกิิดกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง
 5. คู่ร่ให้นัี้กิเร้ยนี้วิเคู่ราะห์ต่นี้เองผู้�านี้กิิจกิรรมืกิารร้่จักิต่นี้เอง 

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  นัี้กิเร้ยนี้ร้่จักิต่นี้เองแล่ะเข้้าใจถึึงประเด็นี้สาเหตุ่ข้องกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง

ขั�นสิรุป 

 คู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้หาแนี้วที่างกิารป้องกัินี้แล่ะแก้ิไข้ปัญหากิารกิลั่�นี้แกิล้่งกัินี้ในี้อนี้าคู่ต่

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้� 

  นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะในี้กิารรับมืือแล่ะแก้ิไข้ปัญหาในี้สถึานี้กิารณ์กิารถ่ึกิกิลั่�นี้แกิล้่ง

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
 นัักเรีียนัเกิด้การียอมรีับซึ่ึ�งกันัและกันั และสิามารีถูอย้่รี่วมกันัอย่างมีความสิุข้

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่

K

P

A

นัี้กิเร้ยนี้เข้้าใจต่นี้เอง

นี้ักิเร้ยนี้ยอมืรับล่ักิษณะคู่วามืแต่กิต่�างระหว�างบุคู่คู่ล่  แล่ะสามืารถึอย่�ร�วมืกิันี้
อย�างม้ืคู่วามืสุข้

นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะกิารแก้ิไข้ปัญหา
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สืิ�อการเรียนร้่
 คู่ลิ่ปสถึานี้กิารณ์กิารกิลั่�นี้แกิล้่ง

การวั้ดำและประเมินผ่ล
 1. กิารประเมิืนี้ชิ�นี้งานี้
 2. แบบประเมิืนี้ I Wish, I Learn แล่ะ I Like

ภิาระงาน/ชิ�นงาน
 กิารสะท้ี่อนี้กิารเร้ยนี้ร้่ผู้�านี้ Mind Mapping

คร่ผ้่่สิอน
 คู่ร่ผู้่้เข้้าร�วมือบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารโคู่รงกิาร 
 “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ”



เ พรู�ะเหตุ้ใด ไยเจ้�ตุ้องใช้ 
“คว�มรู้นแรูง”
วิช�ก�อก�รคู่ร่สิำทุธิิเด็ก รุ�น 1 ชั�นป็ระถึมศึึกษ�-มัธิยมศึึกษ� 
ระยะเวลิ� 55 น�ทีุ

สิาระสิำาคัญ 
 องค์ู่ประกิอบข้องคู่วามืรุนี้แรง (Components of Violence) คืู่อกิารกิระที่ำาท้ี่�ม้ืเจต่นี้า

ท้ี่�แสดงออกิมืาที่างร�างกิาย กิารข่้�บังคู่ับ กิารแสดงอำานี้าจ ทัี่�งต่�อต่นี้เอง บุคู่คู่ล่อื�นี้ กิลุ่�มื

บุคู่คู่ล่ หรือชุมืชนี้เพื�อกิ�อให้เกิิดกิารบาดเจ็บ กิารเส้ยช้วิต่ คู่วามืสะเทืี่อนี้ใจ คู่วามืส่ญเส้ย  

หรือกิารถ่ึกิที่อดทิี่�ง

ผ่ลการเรียนร้่
 1. นัี้กิเร้ยนี้ม้ืคู่วามืร้่แล่ะเข้้าใจคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กัิบต่นี้เองหรือผู้่้อื�นี้ได้ 

 2. นัี้กิเร้ยนี้สามืารถึวิเคู่ราะห์สาเหตุ่ข้องกิารเกิิดคู่วามืรุนี้แรงได้ 

 3.  นี้ักิเร้ยนี้สามืารถึเสนี้อแนี้ะแนี้วที่างกิารแกิ้ไข้ปัญหาเพื�อล่ดหรือข้จัดคู่วามืรุนี้แรง

ท้ี่�เกิิดขึ้�นี้ได้

ลักษณะผ้่่เรียน
 นัี้กิเร้ยนี้ม้ืส�วนี้ร�วมืในี้กิารแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้ รับฟััง แล่ะเคู่ารพคู่วามืคิู่ดเห็นี้ข้องผู้่้อื�นี้ 

รวมืถึึงสามืารถึแล่กิเปล้่�ยนี้ประสบกิารณ์ได้ โดยจัดให้เป็นี้พื�นี้ท้ี่�ข้องคู่วามืปล่อดภัยในี้กิาร

แสดงออกิที่างคู่วามืคิู่ด

เกริ�นนำา 10 นาทีี่
 1. นัี้กิเร้ยนี้แบ�งกิลุ่�มืเป็นี้ 2 กิลุ่�มื กิลุ่�มืล่ะเที่�าๆ กัินี้ 
 2. นัี้กิเร้ยนี้ส�งตั่วแที่นี้กิลุ่�มืมืาต่อบคู่ำาถึามื 
 3. คู่ร่แสดงคู่ำาถึามืว�า “คุู่ณคิู่ดว�าคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เด็กิๆ เคู่ยพบเห็นี้มืากิท้ี่�สุดม้ือะไรบ้าง” 
 4. นัี้กิเร้ยนี้ตั่วแที่นี้กิลุ่�มืเป่ายิ�งฉุบ เพื�อเลื่อกิฝัึ�งท้ี่�เริ�มืต่อบคู่ำาถึามืกิ�อนี้ 
 5. นัี้กิเร้ยนี้ท้ี่�ต่อบคู่ำาถึามืได้คู่ะแนี้นี้มืากิท้ี่�สุดจะเป็นี้ฝ่ึายเลื่อกิว�าจะเล่�นี้เอง หรือจะเลื่อกิโยนี้ให้
  อ้กิกิลุ่�มืต่อบ 
 6. นัี้กิเร้ยนี้ทัี่�งสองกิลุ่�มืต่อบคู่ำาถึามืจนี้คู่รบ 6 คู่ำาถึามื (หรือต่ามืท้ี่�คู่ร่ตั่�งไว้)

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  1. นัี้กิเร้ยนี้ยกิตั่วอย�างเหตุ่กิารณ์คู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กัิบต่นี้เองหรือผู้่้อื�นี้ 
  2. นัี้กิเร้ยนี้ให้คู่วามืร�วมืมืือในี้กิารที่ำากิิจกิรรมื 4:4 เพราะเหตุ่ใด ไยเจ้าต้่องใช้ “คู่วามืรุนี้แรง”

ขั�นสิอน 30 นาทีี่
 1. นี้ักิเร้ยนี้แล่ะคู่ร่ร�วมืกิันี้ยกิต่ัวอย�างคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กิับเด็กิมืากิท้ี่�สุดมืาเป็นี้ประเด็นี้
  คู่ำาถึามื  โดยนี้ำามืาจากิภาพเหตุ่กิารณ์ข้�าวท้ี่�เกิิดขึ้�นี้จริงในี้สังคู่มื  (อาจจะคู่้นี้หาผู้�านี้
  อินี้เที่อร์เน็ี้ต่ร�วมืกัินี้ จำานี้วนี้ 1 เรื�อง) แล้่วให้นัี้กิเร้ยนี้ช�วยกัินี้คิู่ดวิเคู่ราะห์ร�วมืกัินี้ต่ามืหัวข้้อ
  ดังต่�อไปน้ี้� 
  1.1 จากิภาพข้�าว นัี้กิเร้ยนี้เห็นี้อะไรบ้าง 
  1.2 หลั่งจากิท้ี่�ได้เห็นี้ภาพข้�าวข้องคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้แล้่ว นัี้กิเร้ยนี้ร้่สึกิอย�างไร 
  1.3 นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดว�าจากิภาพข้�าวท้ี่�เกิิดขึ้�นี้ปัญหาเกิิดจากิสิ�งใด 
  1.4 นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดว�าต้่นี้ต่อข้องปัญหาท้ี่�แท้ี่จริงท้ี่�ที่ำาให้เกิิดคู่วามืรุนี้แรงในี้ข้�าวมืาจากิสิ�งใด 
  1.5 นัี้กิเร้ยนี้เคู่ยม้ืประสบกิารณ์แบบในี้ภาพข้�าวหรือไมื� อย�างไร 
  1.6  หากินี้ักิเร้ยนี้เคู่ยเจอ นี้ักิเร้ยนี้จะที่ำาอย�างไรได้บ้างให้คู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้ล่ดหรือ
  ถ่ึกิข้จัดให้หมืดไป
  1.7 ผู้ล่ท้ี่�เกิิดขึ้�นี้หลั่งจากิกิารเลื่อกิใช้วิธ้ีแก้ิไข้ปัญหาคู่วามืรุนี้แรงเป็นี้อย�างไร

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  1. นัี้กิเร้ยนี้บอกิคู่วามืหมืายข้องคู่วามืรุนี้แรงได้ 
  2. นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดวิเคู่ราะห์สาเหตุ่ข้องกิารเกิิดคู่วามืรุนี้แรง 
  3. นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้คิู่ดหาแนี้วที่างกิารแก้ิไข้ปัญหา เพื�อล่ดหรือข้จัดคู่วามืรุนี้แรง 

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
 กิจกรีรีม 4:4 เพรีาะเหตุใด้ ไยเจ�าต�องใชิ� “ความรีุนัแรีง” และการีใชิ�ภาพข้่าว 

(เหตุการีณ์จรีิง)

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่
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1. นัี้กิเร้ยนี้บอกิคู่วามืหมืายข้องคู่วามืรุนี้แรงได้ 
2. นัี้กิเร้ยนี้ยกิตั่วอย�างเหตุ่กิารณ์คู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กัิบต่นี้เองหรือผู้่้อื�นี้ได้ 

1. นัี้กิเร้ยนี้ตั่�งใจฟัังคู่วามืคิู่ดเห็นี้หรือข้้อเสนี้อแนี้ะข้องผู้่้อื�นี้
2.  นี้ักิเร้ยนี้ให้คู่วามืร�วมืมืือในี้กิารที่ำากิิจกิรรมื 4 :  4 เพราะเหตุ่ใด ไยเจ้าต่้องใช้ 
“คู่วามืรุนี้แรง” 

1. นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดวิเคู่ราะห์สาเหตุ่ข้องกิารเกิิดคู่วามืรุนี้แรงได้ 
2. นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืกัินี้คิู่ดหาแนี้วที่างกิารแก้ิไข้ปัญหา เพื�อล่ดหรือข้จัดคู่วามืรุนี้แรงได้ 
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ขั�นสิรุป 15 นาทีี่
 1. นี้ักิเร้ยนี้ร�วมืกิันี้เสนี้อคู่วามืคู่ิดเห็นี้  โดยคู่ร่แสดงหัวข้้อว�า  “นี้ักิเร้ยนี้อยากิให้ที่ิศึที่าง
  คู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กิับเด็กิในี้อนี้าคู่ต่เป็นี้อย�างไร” โดยให้นี้ักิเร้ยนี้เข้้ยนี้ล่งในี้กิระดาษ
  โพสต์่อิที่แล้่วแปะบนี้กิระดานี้หน้ี้าชั�นี้เร้ยนี้ 
 2. นัี้กิเร้ยนี้แล่ะคู่ร่ร�วมืกัินี้สรุปคู่วามืคิู่ดเห็นี้

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้� 
  นัี้กิเร้ยนี้ตั่�งใจฟัังคู่วามืคิู่ดเห็นี้หรือข้้อเสนี้อแนี้ะข้องผู้่้อื�นี้

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
เกริ�นนำา 5 นาทีี่
 คู่ร่ชวนี้นัี้กิเร้ยนี้พ่ดคุู่ยถึึงคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้เคู่ยพบเห็นี้ในี้โรงเร้ยนี้ว�าม้ือะไรบ้าง 

ขั�นกิจักรรม 20 นาทีี่ 
 1. คู่ร่แบ�งกิลุ่�มืนัี้กิเร้ยนี้ออกิเป็นี้ 5 กิลุ่�มื กิลุ่�มืล่ะ 8 คู่นี้
 2. ให้ตั่วแที่นี้กิลุ่�มืออกิมืาจับฉล่ากิหัวข้้อที่้�จะต้่องต่อบคู่ำาถึามื ได้แกิ� คู่วามืรุนี้แรงที่างคู่ำาพ่ด/วาจา, คู่วามืรุนี้แรง
  ที่างกิาย คู่วามืรุนี้แรงที่างเพศึ เป็นี้ต้่นี้ 
 3. ถ้ึากิลุ่�มืใดต่อบถ่ึกิจะได้สิที่ธิีในี้กิารเปิดป้ายภาพปริศึนี้าหนึี้�งหมืายเล่ข้จนี้คู่รบ หรือสามืารถึต่อบได้ว�าเป็นี้อะไร
 4. คู่ร่แล่ะนัี้กิเร้ยนี้พ่ดคุู่ยอภิปรายร�วมืกัินี้เก้ิ�ยวกัิบภาพ โดยให้นัี้กิเร้ยนี้อธิีบายภาพ คู่วามืร้่สึกิ แล่ะประสบกิารณ์ 

ขั�นสิรุป  10 นาทีี่
 1. หลั่งจากิที่ำากิิจกิรรมืจบ นัี้กิเร้ยนี้ได้เร้ยนี้ร้่อะไรเก้ิ�ยวกัิบกิิจกิรรมืน้ี้�บ้าง
 2. ผู้ล่กิระที่บจากิคู่วามืรุนี้แรง กิารป้องกัินี้ หรือกิารแก้ิไข้ปัญหา สามืารถึที่ำาได้อย�างไรบ้าง
 3. ถ้ึาเจอเหตุ่กิารณ์คู่วามืรุนี้แรงในี้ภาพ นัี้กิเร้ยนี้คิู่ดว�าจะแก้ิปัญหาอย�างไรได้บ้าง 

สืิ�อการเรียนร้่
 1. PowerPoint ประกิอบเกิมื 4:  4 เพราะเหตุ่ใด ไยเจ้าต้่องใช้ “คู่วามืรุนี้แรง” 
 2. ภาพข้�าวจากิเหตุ่กิารณ์ท้ี่�เกิิดขึ้�นี้ในี้สังคู่มื 

ภิาระงาน/ชิ�นงาน
 นัี้กิเร้ยนี้ร�วมืแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้ล่งในี้กิระดาษโพสต์่อิที่โดยไมื�ต้่องล่งชื�อต่นี้เอง 

การวั้ดำและประเมินผ่ล
 1. กิารแสดงคู่วามืคิู่ดเห็นี้ข้องนัี้กิเร้ยนี้  
 2. กิารให้คู่วามืร�วมืมืือข้ณะปฏิิบัติ่กิิจกิรรมื

คร่ผ้่่สิอน
 คู่ร่ผู้่้เข้้าร�วมือบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารโคู่รงกิาร “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ”
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ค ว�มรู้นแรูง
วิช�ก�อก�รสิำทุธิิเด็ก รหั้สำวิช� 1234 
ชั�นมัธิยมศึึกษ�ตุ้อนตุ้�น ห้น�วยก�รเรียนร่� คู่ว�มรุนแรง 
เรื�องคู่ว�มรุนแรงของวัยรุ�นในโรงเรียน ระยะเวลิ� 1 คู่�บ

สิาระสิำาคัญ 
 ปัญหาคู่วามืรุนี้แรงในี้วัยรุ�นี้

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่
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นัี้กิเร้ยนี้ม้ืคู่วามืร้่คู่วามืเข้้าใจเก้ิ�ยวกัิบคู่วามืรุนี้แรง แล่ะผู้ล่กิระที่บจากิคู่วามืรุนี้แรง

นัี้กิเร้ยนี้เกิิดคู่วามืต่ระหนัี้กิร้่ในี้คุู่ณคู่�าข้องต่นี้เองแล่ะผู้่้อื�นี้

นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะในี้กิารตั่ดสินี้ใจแก้ิไข้ปัญหา 

ลักษณะผ้่่เรียน
 นัี้กิเร้ยนี้ชั�นี้มัืธียมืศึึกิษาปีท้ี่� 3

สืิ�อการเรียนร้่
ภาพคู่วามืรุนี้แรง
บัต่รคู่ำา
บัต่รคู่ำาถึามื

คร่ผ้่่สิอน
คู่ร่ผู้่้เข้้าร�วมือบรมืเชิงปฏิิบัติ่กิารโคู่รงกิาร “จากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเด็กิ” 

การวั้ดำและประเมินผ่ล
1. กิารต่อบคู่ำาถึามื
2. กิารสังเกิต่พฤติ่กิรรมืในี้ห้องเร้ยนี้



ค ว�มรู้นแรูง

ขั�นตอนการจััดำการเรียนร้่
เกริ�นนำา
 คู่ร่ใช้เพล่งท้ี่�เก้ิ�ยวกัิบกิารกิลั่�นี้แกิล้่งกัินี้ โดยให้นัี้กิเร้ยนี้จับคู่่�ที่ำาต่ามืเพล่งท้ี่�นี้ำามืา

ขั�นสิอน
 ใช้กิิจกิรรมืแจว โดยรอบแรกิคู่รเ่ป็นี้คู่นี้นี้ำา แล่ะให้คู่นี้ท้ี่�คู่ร่เล่ือกิเป็นี้คู่นี้ส�งต่�อกิิจกิรรมืเพล่ง
แจวไปต่�อๆ กิันี้ จากินัี้�นี้คู่ร่ชวนี้นี้ักิเร้ยนี้พ่ดคูุ่ยแล่ะแล่กิเปล้่�ยนี้คู่วามืคู่ิดเห็นี้ มืุมืมืองคู่นี้ท้ี่�กิลั่�นี้
แกิล้่งแล่ะคู่นี้ท้ี่�ถ่ึกิกิลั่�นี้แกิล้่ง รวมืถึึงมุืมืคู่นี้ท้ี่�เห็นี้กิารกิระที่ำานัี้�นี้

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  นัี้กิเร้ยนี้ได้เร้ยนี้ร้่ลั่กิษณะร่ปแบบกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง 
  นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะกิารป้องกัินี้กิารถ่ึกิรังแกิแล่ะถ่ึกิกิลั่�นี้แกิล้่งจากิผู้่้อื�นี้
  นัี้กิเร้ยนี้ยอมืรับแล่ะเคู่ารพผู้่้อื�นี้

ขั�นสิรุป  
 คู่ร่เปิดว้ดิที่ัศึนี้์เรื�อง  “Cyberbullying  เป็นี้เรื�องปกิต่ิหรือ”  เพื�อให้นี้ักิเร้ยนี้เห็นี้ผู้ล่เส้ยท้ี่�
เกิิดขึ้�นี้จากิกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง

 สิู�งท้�เกิด้ขึ้�นี้กับผ้่ิเร้ยนี้ในี้ขั้�นี้น้ี้�
  นัี้กิเร้ยนี้ได้เร้ยนี้ร้่ลั่กิษณะร่ปแบบกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง 
  นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะกิารป้องกัินี้กิารถ่ึกิรังแกิแล่ะถ่ึกิกิลั่�นี้แกิล้่งจากิผู้่้อื�นี้
  นัี้กิเร้ยนี้ยอมืรับแล่ะเคู่ารพผู้่้อื�นี้

สิมรรถึนะ
 ความสิามารีถูในัการีคิด้

 ความสิามารีถูในัการีสิ่�อสิารี
สืิ�อการเรียนร้่
 เพลง

 วีด้ิทัศนั์เรี่�อง “Cyberbullying เปิ็นัเรี่�องปิกติหรี่อ”

จุัดำประสิงค์การเรียนร้่

นัี้กิเร้ยนี้ได้ร้่ถึึงลั่กิษณะร่ปแบบกิารกิลั่�นี้แกิล้่ง

นัี้กิเร้ยนี้เกิิดคู่วามืยอมืรับแล่ะเคู่ารพผู้่้อื�นี้

นัี้กิเร้ยนี้ม้ืทัี่กิษะป้องกัินี้กิารถ่ึกิรังแกิแล่ะถ่ึกิกิลั่�นี้แกิล้่งจากิผู้่้อื�นี้
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การวั้ดำและประเมินผ่ล
 พฤติกรีรีมและการีมีสิ่วนัรี่วมในัชิั�นัเรีียนั 

คร่ผ้่่สิอน
 ครี้ผู้้�เข้�ารี่วมอบรีมเชิิงปิฏิิบัติการีโครีงการี “จากครี้สิ้่ผู้้�ปิกปิ้องเด้็ก”

https://www.youtube.com/watchv=GKF4e8s581M



ภาคผนวก 4

Amnesty Academy
จากการ้อบ่ร้ม 

“จากคร้้ส่้ผ้้ปกป้องเด็้ก” 
ปี 2564

เรียนร่�เรื�องสิำทุธิิมนุษยชนด�วยตุ้นเอง 
ผิ��น Amnesty Academy แพลิตุ้ฟอร์มก�รเรียนร่�ออนไลิน์

ของแอมเนสำตีุ้� อินเตุ้อร์เนชั�นแนลิ 
ผิ��นเว็บไซึ่ต์ุ้ https://academy.amnesty.org/learn 

ห้รือสำแกน QR Code นี�



แอมเนสีตุ่� คือใครู

แอมืเนี้สต้่�  หรือชื�อเต่็มืๆว�า  แอมืเนี้สต้่�  อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ คู่ือกิลุ่�มืคู่นี้ธีรรมืดา ทัี่�วโล่กิ
มืากิกิว�า 10 ล้่านี้คู่นี้ท้ี่�รวมืตั่วกัินี้เพื�อรณรงค์ู่ปกิป้องแล่ะส�งเสริมืสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ เราเร้ยกิร้อง
คู่วามืยุต่ิธีรรมืให้กิับคู่นี้ท้ี่�ถึ่กิล่ะเมืิดสิที่ธีิ  ร�วมืมืือกิับรัฐเพื�อผู้ล่ักิดันี้กิฎหมืายแล่ะนี้โยบายท้ี่�
คุู้่มืคู่รองไปจนี้ถึึงสร้างคู่วามืเข้้าใจด้านี้สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ให้กัิบเยาวชนี้แล่ะคู่นี้ในี้สังคู่มื

แอมืเนี้สต้่�เชื�อว�าแม้ืคู่นี้เราจะเกิิดมืาม้ืฐานี้ะที่างเศึรษฐกิิจแล่ะสังคู่มืไมื�เที่�ากัินี้ แต่�ทุี่กิคู่นี้ม้ื
สิที่ธิีม้ืเส้ยงในี้ฐานี้ะมืนุี้ษย์คู่นี้หนึี้�งเที่�าๆ กัินี้ 

•  แอมืเนี้สต้่�  อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่  มุื�งที่ำางานี้เพื�อพัฒนี้ากิระบวนี้กิารแล่ะวัฒนี้ธีรรมื
สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ในี้สังคู่มืโดยที่ำางานี้ผู้�านี้กิารรณรงค์ู่ กิิจกิรรมืแสดงเอกิภาพในี้ระดับสากิล่แล่ะ
สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ศึึกิษา

• แอมืเนี้สต้่� อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ เป็นี้องค์ู่กิรอิสระไมื�ฝัึกิใฝ่ึอุดมืกิารณ์ที่างกิารเมืือง เศึรษฐกิิจ 
ศึาสนี้า หรือลั่ที่ธิีใด

•  แอมืเนี้สต้่�  อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ ที่ำากิิจกิรรมืรณรงคู่์อันี้มื้รากิฐานี้มืาจากิกิารที่ำางานี้วิจัย 
รณรงคู่์ส�งเสริมืให้ประชาชนี้มื้คู่วามืร้่คู่วามืเข้้าใจเก้ิ�ยวกิับประเด็นี้สิที่ธีิมืนีุ้ษยชนี้ รณรงคู่์เพื�อ
ให้เกิิดกิารเปล้่�ยนี้แปล่งเพื�อสังคู่มืท้ี่�เป็นี้ธีรรมื กิารปฏิิร่ปกิฎหมืาย กิารปล่�อยต่ัวนี้ักิโที่ษแล่ะ
ผู้่้ท้ี่�ถ่ึกิกัิกิขั้งโดยไมื�ชอบธีรรมื ปกิป้องนัี้กิต่�อส้่เพื�อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ท้ี่�ถ่ึกิคุู่กิคู่ามื ช�วยเหลื่อผู้่้ล้่�ภัย

•  แอมืเนี้สต้่�  อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ ที่ำากิารรณรงค์ู่โดยกิารเข้้ยนี้จดหมืายปฏิิบัติ่กิารเร�งด�วนี้
แล่ะประสานี้งานี้กัิบสื�อนี้านี้าชาติ่ รวมืถึึงกิารรณรงค์ู่กัิบรัฐบาล่แล่ะองค์ู่กิรภายในี้ข้องรัฐเพื�อ
ให้กิารรับรองรัฐธีรรมืน่ี้ญ สนี้ธิีสัญญาแล่ะกิฎหมืายอื�นี้  ๆท้ี่�เก้ิ�ยวข้้องกัิบหลั่กิกิารสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ 
นี้อกิเหนืี้อจากิกิารที่ำางานี้ด้านี้สิที่ธิีที่างพล่เมืืองแล่ะกิารเมืือง

•  แอมืเนี้สต้่�อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ประเที่ศึไที่ยเริ�มืดำาเนี้ินี้งานี้ในี้ประเที่ศึไที่ยมืาตั่�งแต่�ปี
พ.ศึ.  2538 แล่ะได้จดที่ะเบ้ยนี้องค์ู่กิรเป็นี้ “สมืาคู่มืเพื�อองค์ู่กิารนิี้รโที่ษกิรรมืสากิล่” เมืื�อปี 
พ.ศึ. 2546 ดำาเนิี้นี้กิิจกิรรมืส�งเสริมืคู่วามืร้่คู่วามืเข้้าใจแล่ะกิารปกิป้องคุู้่มืคู่รองสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้  
โดยประสานี้คู่วามืร�วมืมืือกัิบองค์ู่กิรทัี่�งภาคู่รัฐแล่ะเอกิชนี้ต่ล่อดจนี้องค์ู่กิรอิสระต่�างๆ

•  แอมืเนี้สต้่�ยึดมัื�นี้ในี้คู่วามืเป็นี้อิสระ แล่ะโปร�งใส เรารับเงินี้บริจาคู่สำาหรับกิารรณรงค์ู่
ด้านี้สิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้จากิคู่นี้ธีรรมืดา  ๆเราปฏิิเสธีเงินี้สนัี้บสนุี้นี้ทัี่�งจากิภาคู่รัฐแล่ะเอกิชนี้ เพราะ
ผู้ล่ประโยชน์ี้เด้ยวท้ี่�เรายึดถืึอคืู่อสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ข้องคู่นี้ ทุี่กิคู่นี้
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 activism.hre@amnesty.or.th
 02-513-8754, 02-513-8745

   www.amnesty.or.th แลุ่ะ https://hre.amnesty.or.th
  www.facebook.com/AmnestyThailand

  https://twitter.com/AmnestyThailand

ติุ้ดตุ้�อแอมเนสำตีุ้� อินเตุ้อร์เนชั�นแนลิ ป็ระเทุศึไทุย



ก่ิอกิ�รูสิีที่ธิิเด็กิ 
Thai Teacher For Child Rights Association 
(TTCR)

จุดเริ�มืต้่นี้ เคู่รือข้�ายจากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้อง เป็นี้กิลุ่�มืเพื�อนี้คู่ร่ท้ี่�ช�วยเหลื่อให้คู่ำาปรึกิษาคูุ่ณคู่ร่ท้ี่�พบเจอคู่วามื

ยากิล่ำาบากิในี้กิารช�วยเหลื่อนัี้กิเร้ยนี้ทัี่�งกิรณ้นัี้กิเร้ยนี้ถ่ึกิคุู่กิคู่ามืแล่ะถ่ึกิล่�วงล่ะเมิืดที่างเพศึ กิรณ้ท้ี่�นัี้กิเร้ยนี้ท้ี่�

ได้รับคู่วามืรนุี้แรงทัี่�งที่างร�างกิายแล่ะจติ่ใจ ใหคู้่วามืร้่คู่ร่ในี้เคู่รอืข้�ายทัี่�วประเที่ศึในี้ประเดน็ี้กิล่ไกิกิารคุู้่มืคู่รอง

เด็กิแล่ะวิธี้กิารช�วยเหลื่อต่ามืหลั่กิจิต่วิที่ยา ประเด็นี้กิฎหมืายแล่ะสิที่ธิีเด็กิ กิารส�งเสริมืโรงเร้ยนี้ให้เป็นี้

พื�นี้ท้ี่�ปล่อดภัยเคู่รือข้�ายจากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องเริ�มืต้่นี้เมืื�อเดือนี้พฤศึจิกิายนี้ 2563 ภายใต้่โคู่รงกิารผู้่้นี้ำาอนี้าคู่ต่ -  

“กิ�อกิารคู่ร่” โดยใช้ชื�อกิลุ่�มืท้ี่�ขั้บเคู่ลื่�อนี้เชิงประเด็นี้สังคู่มืว�า “กิ�อกิารสิที่ธิีเด็กิ” เป็นี้ภาคู้่ที่างกิารศึึกิษากัิบ

คู่ณะวิที่ยากิารเร้ยนี้ร้่แล่ะศึึกิษาศึาสต่รม์ืหาวทิี่ยาลั่ยธีรรมืศึาสต่ร ์จนี้ข้ยายเปน็ี้ “เคู่รอืข้�ายจากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิปอ้ง”  

ภายใต้่ชื�อใหมื�ในี้ปี 2565 “TTCR” Thai Teacher For Child Rights Association 

ต่ล่อดปี 2564 เคู่รือข้�าย TTCR ดำาเนิี้นี้กิารอบรมืออนี้ไล่น์ี้ให้กัิบคู่ร่ท้ี่�ม้้ืคู่วามืสนี้ใจประเด็นี้ร�วมืกัิบที่างเคู่รือ

ข้�ายจำานี้วนี้คู่ร่ 75 จากิ 75 โรงเร้ยนี้ทัี่�วประเที่ศึ แบ�งกิารอบรมืเป็นี้ 3 รุ�นี้ อบรมื 6 หัวข้้อภายใต้่หลั่กิส่ต่ร "จากิ

คู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้อง" แล่ะจัดวงเสวนี้าออนี้ไล่น์ี้ในี้ประเด็นี้คุู่ณภาพช้วิต่เด็กิ สิ�งท้ี่�เคู่รือข้�ายร�วมืสร้างกิารเปล้่�ยนี้แปล่ง

ในี้ห้องเร้ยนี้ให้โรงเร้ยนี้เป็นี้พื�นี้ท้ี่�ปล่อดภัยโดย คู่ร่ นัี้กิเร้ยนี้ ผู้่้บริหารข้องหนี้�วยงานี้ทุี่กิภาคู่ ชุมืชนี้ ม้ืส�วนี้

เก้ิ�ยวข้้องกัิบกิารด่แล่เด็กิเยาวชนี้ ท้ี่�ม้ืหน้ี้าท้ี่�ป้องกัินี้ ส�งเสริมื ฟืั�นี้ฟ่ั ด่แล่เด็กิแล่ะเยาวชนี้ ได้เข้้าใจคู่วามืสำาคัู่ญ

เรื�องสิที่ธิีมืนุี้ษยชนี้ขั้�นี้พื�นี้ฐานี้ แล่ะอนุี้สัญญาว�าด้วยสิที่ธิีเด็กิฯ

ในี้ประเด็นี้ต่�างๆ ที่้�มุื�งเน้ี้นี้ขั้บเคู่ลื่�อนี้วัฒนี้ธีรรมืใหมื�ในี้สถึานี้ศึึกิษาที่้�ร�วมืกิันี้ส�งเสริมืคู่วามืเข้้าใจแกิ�ผู้่้ม้ื 

ส�วนี้เก้ิ�ยวข้้องกัิบเด็กิทัี่�งที่างต่รงแล่ะที่างอ้อมื เพื�อล่ดปัญหาเหตุ่ที่้�เกิิดจากิคู่วามืรุนี้แรงที่างเพศึ ปัญหากิารใช้

คู่วามืรนุี้แรงกิลั่�นี้แกิล้่งรังแกิ เพื�อให้กิารช�วยเหลื่อเด็กิได้อย�างรวดเร็ว ปล่อดภยั ไมื�กิระที่ำาซึ่ำ�าเติ่มืประสบกิารณ์

เล่วร้ายต่�อเด็กิ กิารไมื�เลื่อกิปฏิิบัติ่ เพื�อมุื�งหวังจะล่ดปัจจัยท้ี่�ม้ืสร้างคู่วามืรุนี้แรงท้ี่�เกิิดขึ้�นี้กัิบเด็กิแล่ะเยาวชนี้ 

ทัี่�งกิาย สติ่ปัญญา อารมืณ์ จิต่ใจ สังคู่มืแล่ะจิต่วิญญาณคู่วามืเป็นี้มืนุี้ษย์

เคู่รือข้�ายจากิคู่ร่ส่�ผู้่้ปกิป้องม้ืพันี้ธีกิิจท้ี่�ส�งเสริมืหลั่กิคิู่ดข้องผู้่้ด่แล่เด็กิท้ี่�จะเป็นี้ปัจจัยเชิงบวกิท้ี่�ดำาเนิี้นี้กิาร

ไปต่ามืระบอบประชาธิีปไต่ยท้ี่�เห็นี้เด็กิแล่ะเยาวชนี้เป็นี้สำาคัู่ญท้ี่�ต้่องช�วยเหลื่อเป็นี้ล่ำาดับแรกิ

เพจก�อการสิูทธิิเด็้ก

https://www.facebook.com/chRightNet/



บันทึุก

แนี้วคิู่ดในี้หนัี้งสือเล่�มืน้ี้�ออกิแบบโดย Nikita Jain (nikitajain9@gmail.com)

ปรับปรุงแล่ะเร้ยบเร้ยงใหมื� โดย ท้ี่มื แอมืเนี้สต้่� อินี้เต่อร์เนี้ชั�นี้แนี้ล่ ประเที่ศึไที่ย

กิองบรรณาธิีกิาร ภัที่รอนี้งค์ู่ สิร้พิพัฒน์ี้ แล่ะ นี้าริฐา โภไคู่ยอนัี้นี้ต์่

ผู้่้แปล่ ศัึกิดิ�สิน้ี้ เอมืะศิึริ

ศิึล่ปกิรรมื เปมิืกิา ตั่นี้ติ่ที่ว้โชคู่

พิส่จน์ี้อักิษร อภิรด้ ปล่ายกิระสินี้ธ์ุี




