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ที่มาของโครงการ
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อเป้าหมายของประชาคมอาเซียนในการ “เสริมสร้างความสมานฉันท์ทางสังคม ใน
ภูมภิ าค” และเพื่อยกระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม ประเทศต่างๆในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มน้าโขงจึงได้รว่ มมือกัน
ทางานเพื่อ พัฒนา แนวคิดนี้ให้เกิดขึน้ ทางปฏิบตั ใิ นห้ องเรียน ซึง่ ปจั จุบนั เด็ก นักเรียนในโรงเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิ าคอาเซียน อีกทัง้ ในบางโรงเรียนยังได้มกี ารจัดสอนภาษาที่
ใช้ในประเทศอื่นๆในภูมอิ าเซียน
ดังนัน้ เครือข่ายการย้ายถิน่ ใน อนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง จึงได้ รว่ มกับมูลนิ ธิเพื่อแรงงาน จากเพื่อนบ้านในลุ่ มน้า
โขง และองค์กรภาคีอ่นื ๆ ใน การจัดทาโครงการเพื่อ สารวจแนวคิดการอยูร่ ว่ มกันและ ยกระดับไปสู่การเสริมสร้าง
การบูรณาการด้านสังคม ในภูมภิ าค โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เครือข่ายได้ จดั การประชุม เชิงวิชาการด้าน
การย้ายถิน่ ฐาน “แรงงานข้ามชาติจากประเทศในลุ่มน้าโขง ความมุง่ มันทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน : ร่วมกันแสวงหาแนวทาง
บูรณาการการตอบรับเพื่อทาให้เราอยูร่ ว่ มกันได้ดว้ ยความผูกพันและเอือ้ อาทรกันทางสังคม ” ณ กรุงเทพมหานคร
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้รว่ มกันพัฒนาชุดข้อเสนอแนะขึน้ หนึ่งในข้อเสนอแนะคือ การสนั บสนุนให้มกี ารพัฒนา สื่อการ
เรียนการสอน ว่าด้วย เรือ่ งพหุวฒ
ั นธรรม รวมถึงการ ส่งเสริมความตระหนักใน วงกว้างต่อการย้ายถิน่ และการ
เคลื่อนย้ายของผูค้ นในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง ซึง่ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถกี ารดารงชีวติ ในภูมภิ าค
หลังจากนัน้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางเครือข่ายได้รเิ ริม่ โครงการทีม่ ชี ่อื ว่า “ร่วมสร้างการยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลาย (Embracing Diversity)” เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
ก) หนังสือภาพประกอบสาหรับเด็กอายุ 6 – 7 ปี เรือ่ ง การอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความแตกต่างทางด้านเชือ้ ชาติ
ข) แผนการจัดการเรียนการสอน เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ทางเครือข่ายได้เริม่ จากการศึกษา
ค้น คว้าเชิงเอกสารเกีย่ วกับหลักสูตรและแผนการจัด การเรียนการสอนที่ มีหวั ข้อ เรือ่ ง การย้ายถิน่ ที่ปรากฏ อยู่ ใน
ภูมภิ าคต่างๆ ตลอดจนวางกรอบคิดในการนาเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ใน อนุ
ภูมภิ าคลุ่มน้าโขง ว่าควรออกมาในรูปแบบใด เพื่อ พัฒนา แผนการจัด การเรียนการสอน ให้ มคี วามเหมาะสมกับ
โรงเรียนในท้องถิน่ ทีมงานผู้ จดั ทาแผนการจัดการเรียนการสอนนี้จงึ ได้จดั ประชุมร่วมกับ ครูผสู้ อนในโรงเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ เพื่อทาความเข้าใจ ความคาดหวังของโรงเรียนต่อบทเรียนต่างๆ เพื่อนาเสนอแนวคิดที่ MMN ได้
พัฒนาขึน้ และปรึกษาถึงวิธกี าร และช่วงเวลา ทีเ่ หมาะสม ในการนาแผนการจัดการเรียนการสอน มาใช้ในห้องเรียน
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จากการพูดคุยในครัง้ นั ้ น ทางทีมผูจ้ ดั ทาได้เตรียมร่างแผนการจัดการเรียนการสอนและ ทดลองใช้จดั การเรียนการ
สอนในโรงเรียนนาร่องสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากนัน้ จึงได้ปรับแก้และเพิม่ เติม เนื้อหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การตอบสนองของนักเรียนและครูผสู้ อนในโรงเรียนนาร่องดังกล่าว
ทางเครือข่ายได้ขอความ คิด เห็นจาก องค์กรภาคีใน หลายประเทศ เพื่อให้เกิดความแน่ใจในประเด็นความ
เปราะบางทางด้านวัฒนธรรม และการนาหลักสูตรไปใช้ในประเทศนัน้ ๆ
สาหรับแผนการจัดการเรียนการสอน ได้มกี ารจัดกรอบเนื้อหาไว้ทงั ้ หมด สีบ่ ทเรียน ทัง้ นี้แต่ละ โรงเรียน ที่
นาไปใช้สามารถปรับเรือ่ งเวลาสาหรับแต่ละกิจกรรม และวิธกี ารใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเวลาและความ
ต้องการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน อย่างแท้จริง หาก เป็นไปได้ ทางเครือข่ายแนะนาให้โรงเรียนจัดสรรเวลา
เพิม่ เติมเพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แลกเปลีย่ นความคิ ดเห็น ในหัวข้อต่างๆ และเพื่อสะท้อนถึงสิง่ ที่ พวกเขา ได้
เรียนรูใ้ นแต่ละหัวข้อของการเรียนการสอน
ทางคณะผูจ้ ดั ทาหวัง เป็นอย่างยิง่ ว่า ครูและนักเรียนจะได้รบั ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการนา แผนการจัดการ
เรียนการสอนนี้ไปใช้ และก่อให้เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นในการศึกษาหาความรูใ้ นหัวข้อดังกล่าวต่อไป
o ภาพรวมของเนื้ อหา
แบบแผนการจัดการ การเรียนการสอนนี้ มีทงั ้ หมด 4 บทเรียน โดยในแต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 1 ชัวโมงหรื
่
อ
1 คาบเรียน เพื่อครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมด เนื้อหาของแต่ละบท มีดงั นี้ 1) คุณลักษณะของการย้ายถิน่ 2) การย้ายถิน่
ในระดับปจั เจกบุคคลและระดับชุมชน 3) ประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง 4) ประวัตศิ าสตร์การย้าย
ถิน่ ในระดับสากล
แบบแผนการจัด การเรียนการสอน นี้ ถูกออกแบบมาให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจได้โดยตัว
ผูเ้ รียนเอง ถึงกระบวนการธรรมชาติของ มนุษย์ในการย้ายถิน่ และตระหนักถึงความสาคัญของการย้ายถิน่ ในวิถกี าร
ดารงชีวติ ประจาวันในปจั จุบนั
o วัตถุประสงค์
โครงการนี้มคี วามเป้าหมายในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่เด็ก นักเรียนว่า การย้ายถิน่ เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการโดยธรรมชาติของมนุษย์ ผ่านการศึกษาเรือ่ งประวัตศิ าสตร์การย้ ายถิน่ ในระดับภูมภิ าคและ
ระดับสากล และคาดหวังว่าในตอนท้ายของการเรียนการสอน เด็กนักเรียนจะเกิดความคุน้ เคยกับการเคลื่อน ย้ายของ
ผูค้ น และเกิดความชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวิถชี วี ติ อันเนื่องมาจากการย้ายถิน่
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o เวลา
แผนการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดใช้เวลาอย่างน้อ ย 4 คาบเรียน โดยใน 1 คาบเรียนใช้เวลาหนึ่งชัวโมง
่
o กลุ่มเป้ าหมาย
เด็กอายุ 10 – 11 ปี หรือนักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาสีถ่ งึ ห้า
o วิ ธีการเรียนการสอน
การเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
o อุปกรณ์การเรียนการสอน
โปรเจคเตอร์สาหรับฉาย Power Point และอุปกรณ์อ่นื ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในแต่ละบทเรียน
o ข้อแนะนาสาหรับครูผส้ ู อน/ผูน้ ากิ จกรรม
เนื่องจากแผนการจัด การเรียนการสอนนี้ มีความคาดหวังให้ผเู้ รียนเกิดความคุน้ เคยว่าการย้ายถิน่ ฐานเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยธรรมชาติของมนุษย์ จึงมีความจาเป็นทีผ่ สู้ อนจะต้องหลีกเลีย่ งการเผยแพร่ชุดความคิด
บางอย่างที่ ถูกสร้างต่อกันมา คาพูดทีใ่ ช้ในการกล่าวถึงผูย้ า้ ยถิน่ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างสาคัญต่อความ
เข้าใจนักเรียนต่อเรือ่ งการย้ายถิน่ และผูย้ า้ ยถิน่ ซึง่ มีทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดทีเ่ ป็นกลาง
ต่อการย้ายถิน่ และผูย้ า้ ยถิน่ ผูจ้ ดั ทาขอความร่วมมือจากครูผสู้ อนหรือผูน้ ากิจกรรมปฏิบตั ติ ามคาแนะนาต่อไปนี้
o คาที่ควรหลีกเลี่ยง
1. ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย / การเข้าเมืองทีผ่ ดิ กฎหมาย
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: ผูเ้ ข้าเมืองทีไ่ ม่มเี อกสารการขึน้ ทะเบียน/การย้ายถิน่ แบบไม่ปกติ
2. คนเรือ, มนุษย์เรือ
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: ผูแ้ สวงหาทีล่ ภ้ี ยั /ผูเ้ ข้าเมืองทีไ่ ม่มเี อกสารการขึน้ ทะเบียน/การย้ายถิน่ แบบไม่ปกติ
3. คนต่างด้าว
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: ผูย้ า้ ยถิน่ /แรงงานข้ามชาติ
4. แรงงานไร้ทกั ษะ ไร้ฝีมอื /แรงงานมีทกั ษะ มีฝีมอื
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: แรงงานนอกระบบ
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5. การไหลทะลักของผูย้ า้ ยถิน่
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: การเคลื่อนย้ายของผูย้ า้ ยถิน่
6. ผูอ้ พยพแห่ไป...
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: ผูย้ า้ ยถิน่ เคลื่อนย้ายไป...
7. การถูกล่อลวง
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: การถูกว่าจ้างโดยไม่สมัครใจ/การว่าจ้างโดยหลอกลวง
8. แรงงานทาส
คาทีแ่ นะนาให้ใช้: การใช้แรงงานในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสม/แรงงาน/แรงงานทีต่ อ้ งทนต่อการทางานอย่างหนัก
เพื่อ ความ เข้าใจ เพิม่ เติม ถึงสาเหตุว่าทาไมชุดคาพวกนี้ถึ งถูกแนะนาให้หลีกเลีย่ ง สามารถดูขอ้ มูล ได้ท่ี :
MMN, “Terms to Avoid”, http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html
และเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับคาทัวไปที
่ แ่ นะนาให้ใช้ในการ แลกเปลีย่ นในประเด็น เรือ่ งการย้ายถิน่
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากสิง่ พิมพ์ของเครือข่ายการย้ายถิน่ ฐานใน อนุ ภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง เรือ่ ง “Speaking of
Migration: Mekong Vocabulary on Migration” หรือข้อมูลออนไลน์ท่ี http://www.mekongmigration.org/vocab/
o การเหมารวมผ่านชุดความคิ ดที่ผลิ ตซา้
นับเป็นเรือ่ งสาคัญทีผ่ ทู้ าการสอน จะต้อง มีความรูค้ วามเข้าใจว่าทาไมประวัตศิ าสตร์เรือ่ งการย้ายถิน่ ทีถ่ ูก
นามาสอนหรือพูดคุยนัน้ สามารถสะท้อนถึงความคิดส่วนตัวทีอ่ าจถูกเจือปนไปด้วยความเห็นแบบเหมารวม
แม้กระทังกั
่ บครูผสู้ อนเองได้ ดังนัน้ ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว อยูต่ ลอดเวลาในระหว่างการดาเนิน
กิจกรรม และต้องมันใจว่
่ าเสริมสร้างความคิดทีเ่ ป็นกลางให้แก่ นักเรียน และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน กิจกรรม
ต่างๆ จะต้องมีความเคารพซึง่ กันและกันและความตระหนักถึงความเปราะบางทางวัฒนธรรมต่างๆ ในกรณี ทีม่ คี วาม
เสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดการเหมารวม ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ นักเรียนให้ความเห็นเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะบางอย่างของคน
ทีม่ าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ครูผสู้ อนจาเป็นต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นนัน้ ๆ โดยใช้หลักการ
ดังต่อไปนี้:
1. การพูดคุย แลกเปลีย่ นกับนักเรียนถึงวิ ธกี ารทีค่ นบางกลุ่มใช้การ ตีตราเพื่ออธิบายคน อื่นๆอย่างไร และการตี
ตราเหล่านัน้ สามารถ ขึน้ อยูก่ บั เสือ้ ผ้า ลักษณะภายนอก วิธกี ารพูด หรือกลุ่มทีค่ นเหล่านัน้ เป็นส่วนหนึ่ง
รวมทัง้ อธิบายว่าการแยกแยะคนโดยวิธเี หล่านัน้ เป็นความลาเอียงตามธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
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คนเรามักจะสร้างสมมุตฐิ านเกีย่ วกับบุคคลหรือกลุ่มทีพ่ วกเขาไม่รจู้ กั คุน้ เคย โดยไม่ได้แปลว่าความคิด
เหล่านัน้ จะเป็นความจริง
2. ถามนักเรียนถึงคาบางประเภท เช่น ตัวตลก แรงงานทีใ่ ช้แรงงานหนัก และอื่นๆ แล้วเขียนคาเหล่านัน้ ลงบน
กระดาน
3. ให้นกั เรียนใช้เวลาสักครูใ่ นการนึกถึงคาคุณศัพท์ทอ่ี ธิบายคาเหล่านัน้ ทีพ่ วกเขาได้แลกเปลีย่ น ยกตัวอย่างใน
เบือ้ งต้นและใช้คาถามดังต่อไปนี้ในการเปิดบทสนทนาถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาได้บนั ทึก:
 สมมุตฐิ านเหล่านัน้ สามารถใช้ได้กบั ทุกคนในกลุ่มดังกล่าวหรือไม่?
 คนส่วนใหญ่มสี มมุตฐิ านคล้ายหรือเหมือนกันเกีย่ วกับคนในกลุ่มดังกล่าวหรือไม่? อย่างไร?
 สมมุตฐิ านเหล่านัน้ บอกอะไรเราทีถ่ ูกต้อง ชัดเจนเกีย่ วกับบุคคลทีถ่ ูกกล่าวถึงหรือไม่?
 สมมุตฐิ านเหล่านัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ เ่ี รามีต่อบุคคลทีถ่ ูกกล่าวถึงหรือไม่ อย่างไร?
4. ให้นกั เรียนช่วยกันนิยามคาว่า “การเหมารวม (Stereotype)” แล้วอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า การเหมารวม
คือ การสร้างสมมุตฐิ านบางอย่างแล้วนาไปปรับใช้กบั ทุกคนในกลุ่มนัน้ ๆ เมือ่ สมมุตฐิ านเหล่านัน้ ส่งผลต่อ
ความคิดของเรา อาจก่อให้เกิดการตัดสินทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมและ ไม่ ถูกต้องได้ การตัดสินดังกล่าวนัน้ เรียกว่า
“การลาเอียง (Bias)”
5. ร่วมกันพิจารณาคาคุณศัพท์ทน่ี กั เรียนช่วยกันจนบันทึก แล้วเริม่ ต้นการอภิปรายกลุ่มโดยใช้คาถามเหล่านี้:
คาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเหมารวมหรือไม่ ? ความคิดเช่นนี้ไม่เป็นธรรมและอาจก่อให้เกิด ความเสียใจ
อย่างไร?
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการพูดคุย หัวข้อดังกล่าว อาจขึ้ นอยูก่ บั ลักษณะของผูเ้ รียนในแต่ละชัน้ เรียน เช่น
นักเรียนทีไ่ ด้ให้ความเห็นอันเกีย่ วข้องกับการเหมารวมอาจรูส้ กึ ผิดและไม่อยากมีส่วนร่วมในการพูดคุยในชัน้ เรียนต่อ
ในกรณีน้ี ครูผสู้ อนอาจจะนาการพูดคุยแลกเปลีย่ นหัวข้อการเหมารวมในระหว่างบทเรียนถัดไป หรือกระทังช่
่ วงเว ลา
นอกเวลาการเรียนการสอนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่
o คาแนะนาเพิ่ มเติ ม
นอกจากการคานึงถึงชุดคาทีค่ วรหลีกเลีย่ ง และการเหมารวมแล้ว ครูผสู้ อนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลด
หรือขจัดความคิดในแง่ลบเกีย่ วกับผูย้ า้ ยถิน่ อันมีเหตุมาจากการรับรูผ้ ่านสื่อสาธารณะต่างๆ
ได้ โดยปฏิบตั ติ าม
ข้อแนะนาดังต่อไปนี้
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o หลีกเลีย่ งการใช้รปู ภาพ เนื้อหา สื่อการเรียนการสอนทีม่ ภี าพลักษณ์แง่ลบของผูย้ า้ ยถิน่
เช่น ผูย้ า้ ยถิน่ มักจะยากจน สกปรก น่าสงสาร หรือผิด กฎหมาย
o หลีกเลีย่ งเรือ่ งราวทีถ่ ูกสร้างให้ดนู ่าสงสาร
o ใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ทันเหตุการณ์ และเชื่อถือได้
o ใช้คาพูดทีถ่ ูกต้องในการอธิบาย
o รวมความคิด ความเห็นและประสบการณ์จริงของผูย้ า้ ยถิน่ ฐานในการสอน
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หลักสูตรการเรียนการสอนประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ นฐาน
บทเรียนที่หนึ่ ง : คุณลักษณะของการย้ายถิ่ น
I: วัตถุประสงค์
i)
ii)
iii)
iv)

เพื่อค้นหาถึงตัวอย่างของการย้ายถิ่นในชีวติ ประจาวัน
เพื่อตระหนักถึงคุณูปการของการย้ายถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับปจั เจกบุคคลและระดับชุมชน
เพื่อชื่นชมยินดีกบั ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายและปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น
เพื่อแนะนาแผนการจัดการเรียนการสอนแก่ ผเู้ รียนด้วยวิธกี ารทีส่ นุกสนานและน่าสนใจ

II: ตารางกิ จกรรม บทเรียนที่หนึ่ ง
เนื้ อหา
กิจกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมละลายพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 3: ค้นหาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมในชุมชน
กิจกรรมที่ 4: นาเสนอ เรือ่ ง คุณลักษณะทางวัฒนธรรม

อุปกรณ์
เพลง (ถ้ามี), ลาโพง
กระดาษโน้ต, ปากกา
PowerPoint Presentation
กระดาษ A3, ปากกา

กิจกรรมที่ 5: เตรียมตัวสาหรับบทเรียนต่อไป

เวลา
5
10
10
20
5

III: รายละเอียดกิ จกรรม บทเรียนที่หนึ่ ง
กิ จกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
เวลา: 5 นาที
ขัน้ ตอน:
แจ้งผูเ้ รียนดังต่อไปนี้:
- ในชัน้ เรียนกาลังจะมีกจิ กรรมพิเศษจัดขึน้ เป็นเวลา 4 วัน โดยกิจกรรมนี้จะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ และ
ต้องใช้ความร่วมมือเป็นพิเศษจากนัก เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สงู สุด
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- ข้อมูลต่างๆเกีย่ วกับแผนการจัดการเรียนการสอน: ชื่อ, วัตถุประสงค์, ระยะเวลา ทาไม และอย่างไร
- ตัง้ กฎของการทากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน: ถามความคิดเห็นจากผูเ้ รียนก่อน และครูอาจจะเสริมในข้อ
สาคัญอื่นๆเพิม่ เติม เช่น การฟงั ความเห็นของผูอ้ ่นื และเคารพความเห็นของผูอ้ ่นื
- อธิบายว่าการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนไม่มคี าตอบทีถ่ ูกหรือผิด และผูเ้ รียนทุกคนสามารถแสดงความเห็น
โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่ผ่านบทเรียนนี้
- ถามความคิดเห็นของผูเ้ รียนว่า “การย้ายถิน่ ” คืออะไรในความคิดของพวกเขา เขียนคาตอบเหล่านัน้ ลงบน
กระดาน เน้นข้อมูลที่มใี กล้เคียงกันหรือมีความสาคัญตามความเห็นของผูเ้ รียน
กิ จกรรมที่ 2: กิ จกรรมละลายพฤติ กรรม
เวลา: 10 นาที
ขัน้ ตอน:
ให้นกั เรียนยื นอยูข่ า้ งโต๊ะนังของพวกเขา
่
แล้ว อธิบายเกมส์ โดยการยกตัวอย่าง ลักษณะหนึ่งประเภท หาก
ใครมีคุณลักษณะตามประเภทนัน้ ๆ จะต้องสลับทีก่ บั เพื่อนทีม่ ลี กั ษณะประเภทเดียวกัน
- เช่น ใส่แว่น ความสามารถทางดนตรี งานอดิเรก อาหารทีช่ อบ ประเทศทีอ่ ยากไป และอื่นๆ
คนสุดท้ายที่ ยัง ยืน อยู่ ทเ่ี ดิม เพราะหาเพื่อนให้สลับทีด่ ว้ ยไม่ได้ ต้องออกมายืนกลางวงและบอก ลักษณะ
ประเภทต่อไป เรือ่ ยๆ เกมส์น้ใี ช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาทีก่ าหนด อาจเปิดเพลงเพื่อช่วย
กระตุน้ ความสนุกสนานในห้องเรียน
ในตอนท้ายของเกมส์ บอกผูเ้ รียนว่าให้นงอยู
ั ่ ต่ รง ที่นงที
ั ่ พ่ วกเขาได้สลับที่ กับเพื่อนๆ แล้ว และให้ผเู้ รียน ได้
ทักทายเพื่อนใหม่ทน่ี งข้
ั ่ างๆ
อุปกรณ์ : ดนตรี (ถ้ามี)
ลักษณะห้องเรียน:
สนุกสนาน และน่าสนใจ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนอยากรูว้ ่ากิจกรรมนี้มอี ะไรพิเศษ และต่างจากการเรียนรูใ้ น
บทเรียนอื่นๆอย่างไร
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กิ จกรรมที่ 3: ค้นหาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมในชุมชน
เวลา: 10 นาที
แจกกระดาษโน้ตให้นกั เรียน แล้ว ให้นกั เรียนเขียน ชื่อ อาหารทีช่ อบ ลงในกระดาษ โน้ต แต่ละใบ จากนัน้ ให้
นักเรียนอ่านคาตอบของตัวเองทีละคน แล้วติดกระดาษโน้ตเหล่านัน้ ลงบนกระดานบอร์ด วงกลมคาตอบทีน่ ่าสนใจที่
เกีย่ วข้องกับวัฒนธรรม เช่น อาหารท้องถิน่ อาหารประจา ชาติ ถามนักเรียนผูใ้ ห้คาตอบ เหล่านัน้ ว่า เขาคิดว่าอาหาร
จานนัน้ มาจากไหน เขารูจ้ กั อาหารนัน้ ได้อย่างไร และคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทท่ี าให้เขาได้ทานอาหารนัน้ โดยไม่ตอ้ ง
เดินทางไปยังประเทศนัน้ ๆ
ลักษณะห้องเรียน:
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการพูดคุยในกลุ่ม สนั บสนุนและให้กาลังใจในการมีส่วนร่วม เน้นยา้ ว่าไม่ม ี
คาตอบทีผ่ ดิ หรือถูก ทัง้ หมดเป็นการเรียนรูร้ ว่ มกัน
กิ จกรรมที่ 4: นาเสนอเรื่อง คุณลักษณะทางวัฒนธรรม
กระตุน้ ความคิดของ นักเรียนให้ นึกถึง ความคิดเบือ้ งต้นของพวกเขาเกีย่ วกับ คุณลักษณะทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนว่ามีทม่ี าจากทีไ่ หน นักเรียนจะได้คน้ พบและเรียนรูว้ ่า คุณลักษณะ ทางวัฒนธรรมเหล่านัน้ มีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร
กิจกรรมนี้คาดหวังว่า นักเรียนจะได้เรียนรูข้ อ้ มูลใหม่ๆ และตระหนักถึงความสาคัญของการย้ายถิน่ ในการสร้างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ในตอนท้ายของบทเรียน
เวลา: 20 นาที
ขัน้ ตอน
1) ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้รว่ มค้นหาเส้นทางของตัวอย่างคุณลักษณะทางด้านวัฒนธรรม 4 อย่าง ได้แก่ การแต่ง
กาย อาหาร ขนม และ ภาษา
2) เตรียมกระดาษ A3 และเขียนประโยคคาถามถูกหรือผิด ตามข้อมูลทีใ่ ห้ในแต่ละหัวข้อ ลงในกระดาษแต่ละใบ
ตัวอย่างเช่น เขียน “การใส่ผา้ ซิน่ ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมไทย” : ถูกหรือผิด , “ขนมนี้มที ม่ี าจากประเทศจีน ” : ถูกหรือ
ผิด, “ตัวอักษรนี้เป็นภาษากัมพูชา” : ถูกหรือผิด
3) แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้ แต่ละกลุ่มช่วยกันตัดสินว่าประโยคในแต่ละหัวข้อนัน้ ถูกหรือผิด โดยอาจจะให้แต่ละ
กลุ่มหมุนเวียนคาตอบตามเข็มนาฬิกา ในตอนท้ายเก็บกระดาษคาตอบของแต่ละกลุ่ม และสลับกระดาษคาตอบให้แต่
ละกลุ่มตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มอื่น
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4) ครูผู้สอนเริม่ อธิบายผ่านการนาเสนอข้อมูล (ตามแนบ) และเฉลยในแต่ละหัวข้อ ในระหว่างการฟงั ครูผสู้ อน ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยตรวจคาตอบของกลุ่มอื่น หรือครูผสู้ อนอาจทาหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดคะแนน
5) หลังจากเสร็จสิน้ การนาเสนอ ครูผสู้ อนรวบรวมคะแนน และประกาศผูช้ นะ
ข้อมูลการนาเสนอ (Power Point)
ก. วัฒนธรรมการแต่งกาย

- นาเสนอสไลด์ทห่ี นึ่ง ถามนักเรียนว่าพวกเขาคิดว่าชุดแต่งกายประเภทนี้เป็นวัฒนธรร มของประเทศอะไร
- นาเสนอสไลด์ถดั ไป ถามพวกเขาว่าเห็นความคล้ายคลึงอย่างไรบ้างในสไลด์ทผ่ี ่านมา และรูปต่างๆในสไลด์น้ี
อธิบายแต่ละรูปถึงประเทศ และโอกาสทีใ่ ช้ใส่ในแต่ละวัฒนธรรม เช่น ประเทศลาวหรือพม่า ใส่ในโอกาสทัง้
เป็ นทางการและพิธกี าร ในประเทศพม่ากระโปรงยาวลักษณะค ล้ายซิน่ (ลองจี ) สามารถใส่ได้โดยผูช้ าย
เช่นกัน
- ให้นกั เรียนสังเกตถึงความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้ในเชิงภูมศิ าสตร์กายภาพ
ข. ขนม

- ถามนักเรียนว่าเขาคิดว่า ขนมเหล่านี้มาจากประเทศอะไร
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- “ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ” เฉลยคาตอบสาหรับรูปแรก คือ มาจากประเทศโปรตุเกส ในช่ วงสมัยที่
พ่อค้าโปรตุเกสมาทาการค้าร่วมกับประเทศไทยผ่านท่าเรือ โดยมีลกั ษณะเด่นชัดในการใช้ไข่มาผสมน้าตาล
ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อลักษณะของการทาขนมไทยในปจั จุบนั
- “ขนมต้ม ” เป็นขนมดัง้ เดิมของประเทศอินเดีย ลักษณะสาคัญคือ มีการนาข้าวมาใช้รว่ มกับมะพร้าว การค้า
ระหว่า งอินเดียและประเทศในภูมภิ าคนี้ได้ส่งผลต่อปริมาณข้าวและ ปลูก มะพร้าว ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักของ
ขนมดังกล่าว อันจะเห็นได้ว่าการประยุกต์สองวัตถุดบิ นี้เข้าด้วยกันสามารถพบได้ทุกประเทศในภูมภิ าคนี้
ค. เส้นก๋วยเตี๋ยว

- ถามนักเรียนว่าเคยกินอาหารดังภาพหรือเปล่า พวกเขาคิ ดว่าอาหารนี้เป็นอาหารของประเทศอะไร

- แสดงให้เห็นว่า เส้น ก๋วยเตีย๋ ว เป็นอาหารหลักในหลายๆประเทศ โดยมีลกั ษณะ รสชาติ และการนาไปใช้ท่ี
แตกต่างกัน
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- อิตาลี ขึน้ ชื่อว่าเป็นประเทศแรกทีเ่ ริม่ มีการนาเส้นก๋วยเตีย๋ วมาใช้ ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศทีร่ อบล้อมไปด้วย
มหาสมุท ร ส่งผลให้อติ าลีสามารถติดต่อกับภูมภิ าคอื่นทัวโลกได้
่
สะดวก แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีเ่ ป็น
ประเทศแรกทีแ่ ท้จริง การใช้เส้นเป็นอาหารนัน้ ก็ปรากฏอยูท่ วทุ
ั ่ กมุมโลก
- นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทท่ี ใี ห้วฒ
ั นธรรมจากประเทศหนึ่งมีอทิ ธิพลต่อวัฒนธรรมอีกประเทศหนึ่ง
ง. ภาษา

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ “คิดค้น” พยัญชนะไทย (พ่อขุนรามคาแหงมหาราช)

- แสดงสไลด์ถดั ไป ถามนักเรียนว่าเห็นความคล้ายเคียงหรือ แตกต่างอะไรบ้างในตัวพยัญชนะเหล่านี้ นักเรียน
คิดว่าพยัญชนะเหล่านี้ใช้ในประเทศอะไร?
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดพยัญชนะเหล่านี้ ถึงมีความคล้ายเคียงกัน ถึงแม้ว่าจะถูกใช้ในประเทศทีต่ ่างกัน ?
นักเรียนคิดว่าเป็นความบังเอิญ หรือมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่?
- นักเรียนคิดว่ามีการปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบใดเกิดขึน้ บ้างระหว่างผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นประเทศใกล้เคียงกัน หรือมี
พรมแดนติดต่อกัน
บทสรุป:
- ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งสามารถถูกพบได้ในประเทศอื่นๆ
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- ความหลากหลายและการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลจากการเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานและ
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูค้ น
- ถ้าปราศจากการเคลื่อนย้ายถิน่ ของผูค้ น เราอาจไม่มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมดังปรากฏในปจั จุบนั
สิ่ งที่ต้องเตรียมล่วงหน้ า:
- เตรียมกระดาษขนาด A3 พร้อมคาถามถูกหรือผิดสาหรับกิจกรรมทีส่ ่ี
- อ่านข้อมูลการนาเสนอจาก Power Point สังเกตุลกั ษณะพิเศษของประเทศตนเอง ถ้ามี ครูผสู้ อนอาจเพิม่
ตัวอย่างอื่นๆตามความเหมาะสม
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
กิ จกรรมที่ 5 : เตรียมตัวสาหรับบทเรียนต่อไป
แจกสมุด บันทึกนักสารวจให้นกั เรียนแต่ละคน อธิบายนักเรียนให้ไปสัมภาษณ์คนในครอบครัว เพื่อน คนใน
ชุมชน และตัวนักเรียนเอง โดยใช้แนวทางคาถามในสมุดทีแ่ จกให้น้ี เขียนคาตอบสาหรับการร่วมกิจกรรมในบทเ รียน
ต่อไป แจ้งนักเรียนว่า การเรียนรูใ้ นบทต่อไปนัน้ จะมาจากสิง่ ทีน่ กั เรียนได้สารวจผ่านสมุด บันทึกเล่มนี้
อธิบายนักเรียนว่า สมุดบันทึกเล่มนี้จะช่วยให้นกั เรียนได้สารวจเรือ่ งราวของตนเอง และได้เรียนรูจ้ ากคนอื่น
ให้นกั เรียนลองอ่านคาถามในสมุด บันทึกทีแ่ จก เปิดโอกาสให้นกั เรียนถามคาถามก่อนทีพ่ วกเขาจะกลับบ้านไปทา
การสารวจข้อมูลเหล่านัน้ ถ้าไม่มคี าถาม ให้นกั เรียนตอบบางคาถามทีพ่ วกเขาพอรูใ้ ห้มากทีส่ ุด ส่วนทีเ่ หลือให้ไปทา
เป็นการสารวจก่อนพบกันในบทเรียนหน้า
อุปกรณ์ : สมุดบันทึกนักสารวจ
เวลา: 5 นาที
สิ่ งที่ต้องเตรียมล่วงหน้ า:
- ปริน้ สมุดบันทึกนักสารวจตามจานวนของนักเรียน
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็นของนักเรียนสาหรับการเตรียมตัวในบทเรียนต่อไป ถามคาถามทีน่ ่าสนใจ และ
ทบทวนถึงเนื้อหาสาคัญทีไ่ ด้เรียนในวันนี้
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สื่อการเรียนการสอนอ้างอิ ง – บทเรียนที่หนึ่ ง
1. พาวเวอร์พอ้ ยท์ – สไลด์ 1 ถึง 7
ดูเพิม่ เติมได้ท:่ี http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
2. สมุดบันทึกนักสารวจ

สมุดบันทึกนักสำรวจ

แนวทางคาถาม
ปจั จุบนั ฉันอยูท่ ่:ี _____________________________________
ฉันเกิดที:่ ___________________________________________
คนในครอบครัวของฉันทีเ่ คยเดินทางย้ายถิน่ ได้แก่ :
___________________________________________________
___________________________________________________
พวกเขาย้ายจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________
คนในชุมชนฉันทีเ่ คยย้ายถิน่ ได้แก่ :
___________________________________________________
___________________________________________________
พวกเขาย้ายจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________

สมุดเล่ มนีเ้ ป็ นของ

บุคคลมีช่อื เสียงทีเ่ คยย้ายถิน่ ได้แก่ :
___________________________________________
พวกเขาย้ายจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________

เหตุผลทีพ่ วกเขาเดินทางย้ายถิน่ ฐาน: _____________________
___________________________________ ____________________________________________________
ข้อมูลน่าสนใจทีฉ่ นั ค้นพบจากการสารวจสืบสวนครัง้ นี้ :
____________________________________________________
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บทเรียนที่สอง : การย้ายถิ่ นในระดับ ปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน
I: วัตถุประสงค์
i)
ii)
iii)

เพื่อสร้างความตระหนักถึงการย้ายถิน่ มีส่วนสร้างลักษณะชุมชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของเหตุผลทีผ่ คู้ นเดินทางเคลื่อนย้าย
เพื่อสารวจรูปแบบลักษณะการย้ายถิน่ ฐานในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง

II: ตารางกิ จกรรม บทเรียนที่สอง
เนื้ อหา

อุปกรณ์

กิจกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมกระตุน้ ความสนใจ และทบทวน
เนื้อหาบทเรียนทีผ่ ่านมา
กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมแลกเปลีย่ นข้อค้นพบ
กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมสร้างแผนทีช่ วี ติ

กิจกรรมที่ 5: การย้ายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง:
แบบทดสอบและแผนที่
กิจกรรมที่ 6: สรุปบทเรียน

ลูกบอลพร้อมชุดคาถาม, เพลง,
อุปกรณ์เครือ่ งเสียงลาโพง
สมุดบันทึกนักสารวจ
แผนทีป่ ระเทศลุ่มน้าโขง สมุด
สารวจสืบสวน กระดาษโพสท์อทิ
เชือก
แผนทีป่ ระเทศในอนุภมู ภิ าคลุ่ม
น้าโขง

เวลา
5
10
10
20

10
5

III: รายละเอียดกิ จกรรม
กิ จกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
สอบถามนักเรียนถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อบทเรียนทีผ่ ่านมา ทบทวนความต่อเนื่องของบทเรียน สร้างความแน่ใจ
ว่านักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบทเรียนในวันนี้ ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ กิจกรรมทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนมีส่วนร่วม และสิง่
ทีพ่ วกเขาจะได้เรียนรู้
เวลา: 5 นาที
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ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ความสนใจ ความอยากรูอ้ ยากเห็น
กิ จกรรมที่ 2: กิ จกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนที่ผา่ นมา
เวลา: 10 นาที
การเตรียมอุปกรณ์ :
เขียนคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาทีเ่ รียนไปในบทเรียนทีผ่ ่านมา 5 คาถาม ครูผสู้ อนสามารถใช้ชุดคาถามที่
เตรียมให้ดา้ นล่าง หรือเพิม่ เติมเนื้อหาเองตามความเหมาะสม เขียนแต่ละคาถามใส่กระดาษแต่ละใบ พับแล้ว ติดไว้
บนกล่อง
เปิด เพลงระหว่างกิจกรรม เมือ่ เพลงหยุด ผูท้ ถ่ี อื บอลอยูจ่ ะต้องเลือกกระดาษหนึ่งใบ ทีต่ ดิ อยู่ บนกล่อง และ
ตอบคาถามทีเ่ ขียนในกระดาษนัน้ แนวทางคาถาม ดังต่อไปนี้:
- คำถำ ม :
ยกตัวอย่างหลักฐานทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถพบได้ในชุมชน
คาตอบ: เป็นคาถามปลายเปิด ไม่มคี าตอบตายตัว เพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบถึงความเข้าใจข อง
นักเรียนต่อ หลักฐานทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการยา้ กับนักเรียนอีกทีว่า ไม่มคี าตอบทีถ่ ูกหรือผิดเพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- คำถำม: ยกตัวอย่างหลักฐานทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถพบไ ด้ในมากกว่าหนึ่งประเทศ ให้ระบุวฒ
ั นธรรมนัน้
และแจกแจงว่ามาจากประเทศใด
คาตอบ: สามารถเป็นได้ทุกอย่าง รวมถึงนอกเหนือจากบทเรียนทีผ่ ่านมา
- คำถำม: อะไรคือสาเหตุทท่ี าให้วฒ
ั นธรรมทีม่ ใี นประเทศหนึ่ง สามารถปรากฏได้ในอีกประเทศหนึ่ง
คาตอบ: การเคลื่อนย้าย และการปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น
- คำถำม: นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึน้ ถ้าผูค้ นอยูอ่ าศัยแต่ในพื้นทีเ่ ดิม โดยไม่มกี ารเคลื่อนย้าย
คาตอบ: ยอมรับทุกความคิดเห็น ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และชีแ้ จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับความสาคัญ
ของการย้ายถิน่ ฐานทีม่ ตี ่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อุปกรณ์ : ลูกบอลชายหาด, กล่องสีเ่ หลีย่ ม, กระดาษทีม่ คี าถาม, ดนตรี, อุปกรณ์เครื่องเสียง ลาโพง
ข้อแนะนาการสอน:
- ผูส้ อนควรอ่านและเตรียมข้อมูลเหล่านี้ก่อนการสอนล่วงหน้า
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- แนะนาให้ผสู้ อนอ่านสื่อการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อ
- แนะนาให้ผสู้ อนตรวจสอบความถูกต้องตามปจั จุบนั และติดตามสถานการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ เวลานัน้ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รียน
- เขียนคาถามทบทวนลงบนกระดาษ ติดลงบนลูกบอลชายหาด
- เตรียมเพลง และอุปกรณ์เครือ่ งเสียง
ลักษณะห้องเรียน:
- กระตุน้ กระบวนการคิดของนักเรียน ไม่ให้คาตอบโดยตรง แต่กระตุน้ ให้นกั เรียนคิดต่อ
- สร้างบรรยากาศการเรียนทีส่ นุกสนาน
กิ จกรรมที่ 3: กิ จกรรมแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ
ถามนักเรี ยนถึงสมุด บันทึกนักสารวจ ทีฝ่ ากไว้เป็นการบ้านในบทเรียนทีผ่ ่านมา นักเรียนได้ไปสอบถาม
สัมภาษณ์ใครมาบ้าง ? มีขอ้ มูลน่าสนใจอะไรบ้าง ? มีใครในครอบครัว หรือคนทีไ่ ด้สมั ภาษณ์เคยผ่านการย้ายถิน่ ฐาน
มาบ้างหรือไม่? ถามหาอาสาสมัครสักสองสามคนให้มาบอกเล่าเรือ่ งราว
เวลา: 10 นาที
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ การมีส่วนร่วม และความอยากรูอ้ ยากเห็นร่วมกันในชัน้ เรียน
กิ จกรรมที่ 4: กิ จกรรมสร้างแผนที่ชีวิต
แจกกระดาษโพสท์อทิ ให้นกั เรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้กระดาษสีละหนึ่งแผ่น ในระบุกระดาษสีทห่ี นึ่ง
ให้เป็นประเทศ/ชุมชนต้นทาง และกระดาษสีท่ี สองให้เป็นประเทศ /ชุมชนปลายทาง อธิบายให้นกั เรียนเขียนชื่อใครก็
ตามทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์ และมีประสบการณ์ยา้ ยถิน่ ตามข้อมูลการสารวจ ให้นกั เรียนทยอยออกมาแปะกระดาษ
ลงบนแผนทีท่ เ่ี ตรียมไว้ตามประเทศ /ชุมชนต้นทางและปลายทางของบุคคลนัน้ ตรึงเชือกไว้กบั หมุดของประเทศ /
ชุมชนหนึ่งไปยังอีกประเทศ /ชุมชนหนึ่งเพื่อให้เห็นเส้นทางการเดินทางชัดเจนขึน้ ผูส้ อนอาจเริม่ จากการเริม่ ต้นยก
กรณีของตนเองให้นกั เรียนดูเป็นตัวอย่าง
หมายเหตุ: ให้นกั เรียนทีเ่ สร็จก่อนออกมาเริม่ ทาได้เลย ทยอยนักเรียนออกมา ไม่เช่นนัน้ จะใช้เวลานานหาก
ให้ทุกคนทาพร้อมกัน
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ถามนักเรียนว่าสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนย้ายอย่างไรบ้างบนแผนที่
อธิบายลักษณะทางกายภาพตามทีป่ รากฏให้นกั เรียน ประเทศ/ชุมชนอะไรบ้างทีผ่ คู้ นย้ายถิน่ เข้าไปมากทีส่ ุด
ประเทศ /ชุมชน อะไรทีม่ ปี ระชากรออกจานวนมาก และประเทศ /ชุมชน อะไรทีเ่ ป็นทัง้ ประเทศ /ชุมชน ต้นทางและ
ปลายทาง
อุปกรณ์ : แผนทีภ่ มู ภิ าคลุ่มน้าโขง, กระดาษโพสท์อทิ , สมุดบันทึกนักสารวจ
เวลา: 20 นาที
ข้อแนะนาการสอน:
แนวทางการอภิปรายกลุ่ม ;
- ชีใ้ ห้เห็นถึงข้อค้นพบสาคัญต่างๆจากข้อมูลของนักเรียน แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเด่นชัด คล้ายเคียง
หรือน่าสนใจ
ลักษณะห้องเรียน:
- กระตุน้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- กระตุน้ ส่งเสริม ชมเชยการแลกเปลีย่ นเรือ่ งราว ความเห็น
กิ จกรรมที่ 5: การย้ายถิ่ นในอนุภมู ิ ภาคลุ่มน้าโขง: แบบทดสอบความรู้และแผนที่
เวลา: 10 นาที
ขัน้ ตอน:
1.

ผูส้ อนเตรียมชุดคาถามในรูปแบบเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง โดยใช้ขอ้ มูล ต่อไปนี้
 แม่น้าโขงใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก
 แม่น้าโขงไหลผ่าน 6 ประเทศ ได้แก่ มณฑลยูนนานประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
 ประชากรมากกว่า 240 ล้านคนอาศัยอยูใ่ นอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง โดยมีแม่น้าทีใ่ ช้รว่ มกัน
 แรงงานข้ามชาติประมาณ 4 – 6 ล้านคน เป็นแรงงานทีข่ บั เคลื่อนเศรษฐกิจในภูมภิ าค
 ในจานวนแรงงานข้ามชาติทงั ้ หมด มากกว่า 3 ล้านคน ได้ยา้ ยถิน่ มาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
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2. แบ่ง นักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มสลับกันตอบคาถาม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษาหารือกันในกลุ่ม
กลุ่มใดทีต่ อบคาถามได้ถูกต้องจะได้คาถามไป และหากกลุ่มใดตอบผิด คะแนนนัน้ จะถูกยกไปให้อกี กลุ่ม
3. แสดงภาพลักษณะการเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานของประชากรในประเทศลุ่มน้าโขง

ถามนักเรียนว่า ลูกศรทีช่ เ้ี ข้าและออกมีความหมายและสื่อถึงอะไร อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจ ถามนักเรียนว่า
แผนทีน่ ้สี ะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการย้ายถิ่ นตามทีเ่ ราได้เห็นจากกิจกรรมวาดแผนทีท่ ผ่ี ่านมาอย่างไรบ้าง ถามและ
แสดงให้นกั เรียนเห็นถึงประเทศทีม่ ที งั ้ ลูกศรเข้าและออก อธิบายข้อมูลต่อไปนี้
ประเทศสามารถเป็นได้ทงั ้ ต้นทางและปลายทางของการย้ายถิน่ แสดงหรือสอบถามนักเรียนถึงลักษณะ
ข้อมูลสาคัญดังปรากฏบนแผนที่ เช่น ประเทศไทย กัมพูชา
นักเรียนคิดว่าการย้ายถิน่ มีแค่เฉพาะในประเทศแถบ อนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขงหรือไม่ อธิบายต่อว่าการย้ายถิน่
เป็นเหตุการณ์ทพ่ี บได้ในทัวทุ
่ กภูมภิ าคของโลก
อุปกรณ์ : Power Point นาเสนอ, คาถามแนวแบบตัวเลือก
คาแนะนาการสอน:
- ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลจาก Power Point ก่อนสอน สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ฐาน
แนะนาให้ครูผสู้ อนอ่านเพิม่ เติมจากสื่อต่อไปนี้
“Overview of Migration: General Background”, Mekong Migration Network,
http://www.mekongmigration.org/?page_id=25
“Migration Overview” in the Resource Book on the Migration in the Greater Mekonb Subregion,
Mekong Migration Network, http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%20pdf%20file.pdf
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- เตรียมชุดคาถามแนวตัวเลือกให้เกีย่ วข้องกับข้อมูลทีใ่ ห้ ตัวอย่างเช่น ประเทศใดบ้างทีแ่ ม่น้าโขงไหลผ่าน ? มี
ประชากรอาศัยอยูใ่ นภูมภิ าคลุ่มน้าโขงจานวนเท่าไหร่?
- รวบรวบข้อมูลเพิม่ เติมจากสถานการณ์ในประเทศ ถ้าจาเป็น
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทาให้เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีน่ กั เรียนได้สารวจมาจากข้อมูลของผูเ้ รียน ตัง้ คาถามที่
น่าสนใจ กระตุน้ ให้เกิดความสงสัย สร้างความน่าสนใจให้กบั ข้อมูล
กิ จกรรมที่ 6: สรุปบทเรียน
เวลา: 5 นาที
ถามความเห็นนักเรียนเกีย่ วกับกิจกรรมในวันนี้ และตอบคาถามหากนักเรียนสงสัยในประเด็นใด
ถามนักเรียน 2 -3 คนว่าได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆบ้างจากกิจกรรมในวันนี้ และมีเรือ่ งอะไรทีพ่ วกเขาต้องการจะ
เรียนรูใ้ นบทเรียนต่อไป
ลักษณะห้องเรียน:
- สังเกตกระบวนการเรียนรูแ้ ละการโต้ตอบของนักเรียนในแต่ละเนื้อหาอย่างใกล้ชดิ ตรวจสอบว่านักเรียนทุก
คนมีความเข้าใจตรงกัน
- สังเกตและตรวจสอบความเหมาะสม ระดับความยากง่ายของเนื้อหาตามกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน
ปรับให้เหมาะสมในบทเรียนถัดไป
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สื่อการเรียนการสอนอ้างอิ ง – บทเรียนที่สอง
1. สมุดบันทึกนักสารวจ
ดูเพิม่ เติมได้ท่ี “Reference materials – Lesson 1’. สามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
2. แผนทีก่ ารย้ายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง

ดูเพิม่ เติมได้ท่ี www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf
3. Power Point – สไลด์ 8 ถึง 9
Lesson 2 activity 5
(optionally
additional slide)

ASEAN
mekong

ASIA

AFRICA

EUROPE

THE REST

6

ดูเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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บทเรียนที่สาม: ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ นในอนุภมู ิ ภาคลุ่มน้าโขง
I: วัตถุประสงค์
i) เพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขง
II: ตารางกิ จกรรม บทเรียนที่สาม
เนื้ อหา

อุปกรณ์

กิจกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน

เวลา
5

กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมกระตุน้ ความสนใจ และ
ทบทวนบทเรียนทีผ่ ่านมา

ดนตรี, อุปกรณ์เครือ่ งเสียง

10

กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมประกอบสร้าง
ประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ฐานในอนุภมู ภิ าคลุ่ม
น้าโขง

กระดาษเหตุการณ์, กระดานระยะเวลา
พร้อมกล่องเหตุการณ์เปล่า, กระดาน,
กระดานระยะเวลาทีส่ มบูรณ์

40

กิจกรรมที่ 4: สรุปบทเรียน

5

III: รายละเอียดกิ จกรรมบทเรียนที่สาม
กิ จกรรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
เวลา: 2 นาที
ถามความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนถึงบทเรียนทีผ่ ่านมา ตรวจสอบความต่อเนื่อง และความเข้าใจอันตรงกันของ
นักเรียน
กล่าวถึงบทเรียนทีผ่ ่านมาในเรือ่ งการอภิปรายเรือ่ งราวเกีย่ วกับแม่น้าโขง แจ้งให้นกั เรียนทราบถึงบทเรียน
ของวันนี้ วัตถุประสงค์ กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน และสิง่ ทีน่ กั เรียนจะได้เรียนรู้
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
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กิ จกรรมที่ 2: กิ จกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนที่ผา่ นมา
เวลา: 10 นาที
ขัน้ ตอน:
1) ให้นกั เรียนยืนขึน้ ละมารวมตัวกันทีก่ ลางห้องเรียน
ั ่ ่งของห้องเรียนเป็นด้าน A ส่วนอีกฝงเป็
ั ่ นด้าน B
2) กาหนดให้ฝงหนึ
3) อธิบายนักเรียนว่าครูจะอ่านเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียนทีผ่ ่านมา ถ้านักเรียนคิดว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้อง
ให้เดินไปทีด่ า้ น A ถ้าคิดว่าข้อความนัน้ ผิดให้เดินไปทีด่ า้ น B ถ้านักเรียนคิดว่าไม่มคี าตอบทีถ่ ูกทีส่ ุด
นักเรียนสามารถยืนตรงไหนก็ได้ระหว่างด้าน A หรือ B
4) เมือ่ นักเรียนสามารถจัดแจงตัวเองให้ยนื อยูด่ า้ นทีต่ วั เองเลือกได้แล้ว ให้ครูถามนักเรียนบางคนทีเ่ ลือกไปยืน
ข้างคาตอบนัน้ ว่าเขาเรียนรูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับประโยคดังกล่าว
5) เล่นซ้าสักประมาณสามคาถาม ตามแนวทางประโยคดังต่อไปนี้
แนวทางประโยคคาถามและหัวข้อการอภิ ปราย
ประโยค 1: ประเทศสามารถเป็นได้ทงั ้ ประเทศต้นทางและปลายทาง
หัวข้ออภิ ปราย: ถูกต้อง ประเทศสามารถเป็นได้ทงั ้ ต้นทางและปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยทีม่ แี รงงาน
ย้ายถิน่ เข้ามามากกว่าสามล้านคน และในขณะเดียวกัน ก็มแี รงงานจาก ประเทศไทยเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศ
อื่น เช่น ประเทศในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ไต้หวัน ญีป่ นุ่ หรือ ฮ่องกง เป็ นต้น
ประโยค 2: ประเทศไทยมีจานวนประชากรย้ายถิน่ มากทีส่ ุดในภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
หัวข้ออภิ ปราย : ถูกต้อง การย้ายถิน่ เกิดขึน้ ในทุกประเทศในลุ่มน้าโขง แต่กม็ บี างป ระเทศทีม่ จี านวนการย้ายถิน่
มากกว่าประเทศอื่น ประเทศไทยเป็ นประเทศเป้าหมายหลักในแถบภูมภิ าคนี้ โดยมีประชากรย้ายเข้ามามากถึง 3
ล้านคน
ประโยค 3: ผูค้ นย้ายถิน่ จากทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่งด้วยเหตุผลประการเดียว
หัวข้ออภิ ปราย : ผิด การย้ายถิน่ สามารถเกิดขึน้ ได้ดว้ ยเหตุผลห ลายประการ ถามนักเรียนทีเ่ ลือกคาตอบนี้ว่ามี
เหตุผลเช่นอะไรบ้าง ยกตัวอย่างต่อว่าเหตุผลอาจเป็นเพราะ การหางาน
แสวง หาความปลอดภัย แต่งงาน หา
ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น พยายามสื่อสารให้นกั เรียนมีความเห็ นเป็นกลางเกีย่ วกับการย้ายถิน่ โดยเน้นยา้ ว่าผูค้ น
ย้ายถิน่ ด้วยสาเหตุหลากหลาย โดยเฉพาะถ้าเล็งเห็นว่าสาเหตุทน่ี กั เรียนยกเป็นตัวอย่างนัน้ มักเป็นไปในแง่ลบ
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ลักษณะห้องเรียน:
- หลีกเลีย่ งการให้คาตอบโดยตรง กระตุน้ การคิดเชิงวิเคราะห์และช่วยให้นกั เรียนคิดนอกกรอบ ชีแ้ จงหากมี
ความเข้าใจผิด หรือไม่ชดั เจนในคาตอบของนักเรียน
- บรรยากาศการเรียนทีส่ นุกสนาน
กิ จกรรมที่ 3: กิ จกรรมประกอบสร้างประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ น ในอนุภมู ิ ภาคลุ่มน้าโขง
เวลา: 40 นาที
3-1. การแบ่งบทบาท
เวลา: 10 นาที
ขัน้ ตอน
1. แบ่งห้องเรียนเป็น 8 กลุ่มตามจานวนของจานวนเหตุการณ์
2. แจกกระดาษทีม่ เี นื้อหาเหตุการณ์ ต่างๆให้แต่ละกลุ่ม ในกระ ดาษแต่ละแผ่นอธิบายเกีย่ วกับเหตุการณ์ยา้ ย
ถิน่ ฐานทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลาในประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ฐานในลุ่มน้าโขง
3. สมาชิกในกลุ่มศึกษาเหตุการณ์ทก่ี ลุ่มตนได้รบั สอบถามครูผสู้ อนหากไม่เข้าใจ
อุปกรณ์ : กระดาษเหตุการณ์ทงั ้ หมด (8 แผ่น)
คาแนะนาการสอน :
- พิมพ์กระดาษเหตุการณ์เตรียมไว้ก่อนการเรียน
- เรียบเรียงศึกษาความต่อเนื่องของเหตุการณ์
3-2. เรียบเรียงประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ นในอนุภมู ิ ภาคลุ่มน้าโขง
เวลา: 30 นาที
ขัน้ ตอน:
1. บนกระดานห้องเรียน ติดตัง้ บอร์ดขนาดใหญ่ โดยกาหนดช่วงเวลาตามข้อมูลทีใ่ ห้ โดยมีกล่องเปล่าติดแนบ
อยูก่ บั เวลาแต่ละช่วง (ดูรายละเอียดเวลาทัง้ หมดด้านล่าง)
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2. แต่ละกลุ่มพิจารณาว่าเหตุการณ์ทก่ี ลุ่มได้รบั เกิดขึน้ ในช่วงเวลาใด
3. เมือ่ กลุ่มใดพร้อม ให้ไปทีบ่ อร์ดเหตุการณ์ แล้วใส่กระดาษเหตุการณ์ลงในกล่องเปล่าในช่วงเวลาทีก่ ลุ่มคิดว่า
ถูกต้องมากทีส่ ุด
4. หากมีกลุ่มใดคิดว่าเหตุการณ์ทต่ี นได้รบั อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน สามารถใส่กระดาษเหตุการณ์ไว้ในกล่อง
เดียวกันได้
5. กลุ่มทีเ่ ลือกช่วงเวลาและใส่กระดาษไว้ในกล่องแล้ว สามารถเดินกลับไปทีน่ งได้
ั ่ ครูผสู้ อนตรวจเรียง
เหตุการณ์ตามลาดับทีน่ กั เรียนได้เลือกใส่ไว้ สอบถามนักเรียนในแต่ละกลุ่มในขณะไล่ตรวจสอบช่วงเวลาว่า
ทาไมพวกเขาถึงเลือกใส่กระดาษในช่วงเวลานัน้ ๆ ถ้ามีกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มเลือกใส่คาตอบในช่วงเวลา
เดียวกัน ให้ปรึกษาว่าเหตุการณ์ใดมีความเป็นไปได้มากกว่า สลับคาตอบตามเหตุผลของนักเรียน
6. หลังจากกล่องช่วงเวลาทุกใบมีคาตอบเหตุการณ์ของแต่ละกลุ่ม แล้ว ครูผสู้ อนและนักเรียนทุกคนเปิดดู
เหตุการณ์และศึกษาช่วงเวลาบนกระดานไปพร้อมๆกัน ทบทวนความมันใจของนั
่
กเรียนอีกครัง้ ว่าเหตุการณ์
ทัง้ หมดทีช่ ่วยกันปะติดปะต่อเป็นเหตุการณ์ทถ่ี ูกต้องตามเวลาประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ฐานในภูมภิ าคลุ่มน้า
โขง
7. แสดงให้เห็นถึงตารางเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ทถ่ี ูกต้องตามช่วงเวลาจริง และเปรียบเทียบกับคาตอบที่
นักเรียนช่วยกันทา สลับเหตุการณ์ทผ่ี ดิ ให้ถูก
8. ถามนักเรียนว่าสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง หรืออะไรบ้างทีเ่ หมือนเดิมเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่
ตัง้ แต่ประวัตศิ าสตร์จนกระทังป
่ จั จุบนั เช่น สาเหตุการย้ายถิน่ หรือลักษณะสาคัญอื่นๆ
9. ถามความเห็นนักเรียนว่า ลักษณะการเคลื่อนย้ายถิน่ ในอนาคตจะมีลกั ษณะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนัน้
ลาดับเหตุการณ์ที่ถกู ต้อง:
เหตุการณ์

ปี

1

มนุ ษย์ปจั จุบนั เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50,000 ปีทผ่ี ่านมา 48,000 B.C.E.

2

มนุษย์ชนเผ่าเร่รอ่ นโฮบิเนียน เริม่ ต้นขึน้ และเริม่ กระจายตัวไปทัวเอเชี
่ ย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม

3

กลุ่มชนชาวไต ย้ายถิน่ มาตามช่องทางแม่น้าโขง แม่น้าสาละวิน ตามด้วย ศตวรรษที่ 12th13th
แม่น้าน่าน และแม่น้าเจ้าพระยา
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8,000 B.C.E.

4

ในยุคอาณานิคมฝรังเศสในประเทศเวี
่
ยดนาม ได้ มกี ารเพิม่ ขึน้ ของการ
ค.ศ. 1859 –
ย้ายถิน่ เข้าเมืองของประชากรทีไ่ ร้พน้ื ที่ เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเรือ่ ง 1954
ค่าแรงระหว่างเกษตรกรแบบพึง่ ตนเอง และกลุ่มแรงงานเหมืองแร่ทค่ี ุม
โดยฝรังเศส
่ รวมทัง้ การย้ายถิน่ ตามฤดูการระหว่างพืน้ ทีช่ นชทใน
ช่วงเวลาเพาะปลูกเพื่อหางานชัวคราว
่

5

ประเทศไทย ในฐานะทีเ่ ป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามเย็น
น้อยทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในแถวอินโดจีน ได้มผี คู้ นอพยพย้าย
ถิน่ เข้าไปมาก ประเทศทีเ่ ป็ นเป้าหมายปลายทางอื่นในลักษณะที่
คล้ายกัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่
ฮ่องกง และไต้หวัน

ค.ศ. 1960 –
1990s

6

ผูล้ ภ้ี ยั นับล้านคนอพยพจากเวียดนาม ลาว และกัมพูชา

ค.ศ. 1975

7

จานวนของผูล้ ภ้ี ยั จากพม่า เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์เดือน
ค.ศ. 1980s
กันยายน พ.ศ. 2531 เมือ่ มีการเรียกร้องถึงประชาธิปไตยต่อการปกครอง
รูปแบบทหาร

8

เศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต้องการ
ค.ศ. 1990s
แรงงานจานวนมากขึน้ แรงงานหลายคนย้ายถิน่ มาจากพืน้ ทีช่ นบท
รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า กัมพูชา เข้าสู่พน้ื ที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทย

อุปกรณ์ : ระยะเวลาเขียนบนกระดานห้องเรียน โดยเว้นทีส่ าหรับการติดลาดับกระดาษเหตุการณ์ , กระดาษ
เหตุการณ์ และระยะเวลาลาดับเหตุการณ์ของประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ฐานในลุ่มน้าโขงทีถ่ ูกต้อง
คาแนะนาการสอน:
ข้อมูลอ้างอิ งที่ผส้ ู อนควรอ่านเตรียมตัวล่วงหน้ า
- ผูส้ อนเลือกได้ว่าจะบรรยายเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ผ่าน Power Point โดยติดตัง้ กับโปรเจคเตอร์ หรือ
อธิบายผ่านระยะเวลาทีพ่ มิ พ์เตรียมมาก่อนการเรียนการสอน
- อ่านข้อมูลของแต่ละเหตุการณ์ และทาความเข้าใจเกีย่ วกับความต่อเนื่องของแต่ละเหตุการณ์ก่อนการเรียน
การสอน
29

-

หาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลของประเทศตนเอง ถ้าจาเป็น

ลักษณะห้องเรียน:
-

อธิบายแต่ละเหตุการณ์อย่างช้าๆและชัดเจน เน้นยา้ ถึงเหตุการณ์ และจุดเปลีย่ นสาคัญต่างๆ

-

สนับสนุนและกระตุน้ การตัง้ คาถาม
กิ จกรรมที่ 4: สรุปบทเรียน

เวลา: 5 นาที
ถามความเห็นและความรูส้ กึ นักเรียนเกีย่ วกับบทเรียนในวันนี้ แจ้งให้นกั เรียนทราบถึงบทเรียนในวันต่อไป
อนุญาตและเชิญชวนให้นกั เรียนถามคาถาม เพื่อความชัดเจนในเนื้อหาก่อนเริม่ เนื้อหาต่อไป
สอบถามนักเรียน 2 – 3 คน ให้แลกเปลีย่ นว่าได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆจากบทเรียนในวันนี้บา้ ง ถามต่ อว่ามี
คาถามอะไรเพิม่ เติมเกีย่ วกับบทเรียนหรือไม่
ลักษณะห้องเรียน:
- สังเกตและตรวจสอบการเรียนรูข้ องนักเรียน และปฏิกริ ยิ าต่อกิจกรรมอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในเนื้อหา
- ตรวจสอบความยากง่ายของเนื้อหา ปรับให้เหมาะสมก่อนเริม่ กิจกรรมถัดไป
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สื่อการเรียนการสอนอ้างอิ ง – บทเรียนที่สาม
1. กระดาษเหตุการณ์สาหรับนักเรียน
เหตุการณ์
มนุ ษย์ปจั จุบนั เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50,000 ปีทผ่ี ่านมา

“มนุษย์ได้เดิ นทางเข้ามาในเอเชียหลาย____ล้านปี ทีแ่ ล้ว”
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เหตุการณ์
มนุษย์ชนเผ่าเ ร่รอ่ นโฮบิเนียน เริม่ ต้นขึน้ และเริม่ กระจายตัวไปทัวเอเชี
่ ยตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม

“มนุษย์ถ้าเร่ร่อน”
รูปภำพจำก: Baloo's Cartoon Blog

« But dad, no one goes round hunting and gathering anymore. It's just so . . .
Paleolithic! »
32

เหตุการณ์
กลุ่มชนชาวไ ท ย้ายถิน่ มาตามช่องทางแม่น้าโขง แม่น้าสาละวิน ตามด้วยแม่น้าน่าน และแม่น้า
เจ้าพระยา

“Black River Valley in Vietnam’s Lai Chau Province”

“The migration of Tai groups into Southeast Asia”
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เหตุการณ์
ในยุคอาณานิคมฝรังเศสในประเทศเวี
่
ยดนาม ได้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของการย้ายถิน่ เข้าเมืองของประชากรที่
ไร้พน้ื ที่ เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเรือ่ งค่าแรงระหว่างเกษตรกรแบบพึง่ ตนเอง และกลุ่มแรงงาน
เหมืองแร่ทค่ี ุมโดยฝรังเศส
่ รวมทัง้ การย้ายถิน่ ตามฤดูการระหว่างพืน้ ทีช่ นบทในช่วงเวลาเพาะปลูกเพื่อ
หางานชัวคราว
่

French marine infantrymen in Tonkin
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เหตุการณ์
ประเทศไทย ในฐานะทีเ่ ป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามเย็นน้อยทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับประเทศ
อื่นในแถวอินโดจีน ได้มผี คู้ นอพยพย้ายถิน่ เข้าไปมาก ประเทศทีเ่ ป็ นเป้าหมายปลายทางอื่นในลักษณะ
ทีค่ ล้ายกัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ ฮ่องกง และไต้หวัน

« Japan is an immigrant destination in Asia, along with Brunei, Hong Kong, Singapore,
South Korea, and Taiwan. »
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เหตุการณ์
ผูล้ ภ้ี ยั นับล้านคนอพยพจากเวียดนาม ลาว และกัมพูชา

« Vietnamese refugees”
Photo courtesy TalbottBashall
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เหตุการณ์
จานวนของผูล้ ภ้ี ยั จากพม่า เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์เดือนกันยายน พ .ศ. 2531 เมือ่ มีการ
เรียกร้องถึงประชาธิปไตยต่อการปกครองรูปแบบทหาร

“The uprising of 1988”

“Monks also took part in the protest in 1988”
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เหตุการณ์
เศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต้องการแรงงานจานวนมากขึน้ แรงงาน
หลายคนย้ายถิน่ มาจากพืน้ ทีช่ นบท รวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า กัมพูชา
เข้าสู่พน้ื ทีอ่ ุตสาหกรรมของประเทศไทย

“The Thai economy”
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บทเรียนที่สี่: ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ น ในระดับโลก
I: วัตถุประสงค์
i)
ii)

เพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในระดับโลก
เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าการย้ายถิน่ เป็นกระบวนการธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ กับมนุษย์ ทวโลกตั
ั่
ง้ แต่
อดีตถึงปจั จุบนั

II: ตารางกิ จกรรม บทเรียนที่สี่
เนื้ อหา

อุปกรณ์

กิจกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน

เวลา
2

กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมกระตุน้ ความสนใจและทบทวน
บทเรียนทีผ่ ่านมา

ลูกบอลพร้อมชุดคาถาม

8

กิจกรรมที่ 3: เส้นทางการเดินทางของมนุษยชาติ

การนาเสนอการเดินทางของ
15
มนุษย์, อินเตอร์เน็ท (หรือดาวน์
โหลดเตรียมไว้ล่วงหน้า)

กิจกรรมที่ 4: ข้อค้นพบเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การย้าย
ถิน่ ในระดับสากล

ข้อมูลนาเสนอ Power Point

10

กิจกรรมที่ 5: ผูม้ ชี ่อื เสียงกับการย้ายถิน่

ข้อมูลนาเสนอ PowerPoint

10

III: รายละเอียดกิ จกรรม บทเรียนที่สี่
กิ จกรรมที่ 1: แนะนาบทเรียน
แจ้งนักเรียนว่านี่เป็นบทเรียนสุดท้ายของ แผนการจัด การเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ สอบถาม
ความรูส้ กึ และความเห็นของนักเรียนต่อบทเรียนทีผ่ ่าน มา กล่าวถึงบทเรียนตัง้ แต่วนั แรก ทีเ่ ริม่ ต้นจากการย้ายถิน่ ใน
ระดับบุคคล ชุมชน ภูมภิ าค และวันนี้เราจะมาเรียนรูก้ นั ถึงประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในระดับโลก
เวลา: 2 นาที
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ลักษณะห้องเรียน:
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูท้ ส่ี นุกสนาน
กิ จกรรมที่ 2: กิ จกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนที่ผา่ นมา
เวลา: 8 นาที
เนื่องจาก ชัวโมง
่ นี้จะเป็นบทเรียนสุดท้าย จึงอยาก ให้เกิด การมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ให้มากทีส่ ุด โดยใน
กิจกรรมนี้ ใช้การโยนบอลเป็นสื่อกลาง ครูผสู้ อนถามนักเรียนว่าใครอยากเป็นคนเริม่ ต้นก่อน และโยนบอลใส่คนนัน้
นักเรียนทีไ่ ด้รบั บอลจะต้องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นบทเรียนทีผ่ ่า นมาหนึ่งข้อ ทากิจกรรมเช่นนี้ จนกว่าเวลา
จะหมด
ครูผสู้ อนควรเปิดช่องทางให้นกั เรียนทุกคนได้พดู ดังนัน้ อาจจากัดนักเรียนคนหนึ่งให้แลกเปลีย่ นได้หนึ่งข้อ
เท่านัน้ โดยมีกติกา คือ ห้ามนักเรียนทีไ่ ด้รบั ลูกบอลพูดซ้ากับสิง่ ทีเ่ พื่อนคนอื่นได้พดู ไปแล้ว
ชีแ้ จ้งข้อความทีไ่ ม่ชดั เจน หรือเข้าใจผิดเกีย่ วกับเนื้อหาในระหว่างการแลกเปลีย่ น
อุปกรณ์ : ลูกบอลชายหาด ดนตรี
คาแนะนาการเรียนการสอน:
- เขียนคาถามและแปะเตรียมไว้บนลูกบอล
- เตรียมเพลงและอุปกรณ์เครือ่ งเสียง
ลักษณะห้องเรียน:
- กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูท้ ส่ี นุกสนาน
- ตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนมีความเข้าใจทีต่ รงกันต่อบทเรียน
- แก้ไข ชีแ้ จ้งข้อมูลทีไ่ ม่ชดั เจน และความเข้าใจผิด
กิ จกรรมที่ 3: เส้นทางการเดิ นทางของมนุษยชาติ
เวลา: 15 นาที
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ขัน้ ตอน:
1. เริม่ ต้นการนาเสนอผ่านโปรเจคเตอร์

2. ค่อยๆคลิกจากจุดเริม่ ต้นของการเดินทางมนุษย์ตามการนาเส นอ อธิบายด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย และชีแ้ จงใน
ประเด็นสาคัญต่างๆ เช่น ทาไม และอย่างไร ชีแ้ จงข้อพบเห็นทีค่ ล้ายเคียง เช่นเหตุผล วิธกี าร แรงกระตุน้ ลักษณะ
กายภาพ เครือ่ งมือ และอื่นๆ
ยกตัวอย่างเช่น มนุ ษย์ปจั จุบนั หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม โฮโม เซเปี้ยนส์ เริม่ การย้ายถิ่ นฐานออกจากแอฟริกา
ประมาณ 60,000 ปีทผ่ี ่านมา บรรพบุรษุ แรกๆของมนุษย์ออกเดินทางจนกระทังเริ
่ ม่ กระจายตัวไปตามพืน้ ทีต่ ่างๆทัว่
โลก ความไกล ความเร็ว และพืน้ ทีท่ พ่ี วกเขาเดินทางไปนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะอากาศ ความหนาแน่นของประชากร
และอุปกรณ์ทส่ี ร้างขึน้ เพื่อเอือ้ ต่อการเ ดินทางระยะไกล (เช่น เรือ แพ) และ อุปกรณ์อ่นื ๆ (เช่น ค้อน ขวาน) เหตุผล
อื่นๆทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ความอยากรูอ้ ยากเห็น รวมถึงความสามารถในการปรับตัว ก็เป็นเหตุผลสาคัญเช่นกัน
อุปกรณ์ : the Journey of Mankind presentation
คาแนะนาการสอน:
- ดาวน์โหลด the Journey of Mankind presentation จากhttp://www.bradshawfoundation.com/journey/
- อ่าน ทาความเข้าใจเนื้อหาของการนาเสนอก่อนเรียน
- เตรียมการนาเสนอ เข้ากับเครือ่ งฉายสไลด์
ข้อมูลสาหรับการอภิ ปราย:
ชีแ้ จงให้เห็นถึงข้อมูลสาคัญ คล้ายเคียง หรือน่าสนใจ จากข้อมูลทีป่ รากฏบนแผนที่
ลักษณะห้องเรียน:
- อธิบายอย่างง่ายๆ เชื่อมต่อข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
- ชีแ้ จงข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญ และเน้นถึงข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเด่นชัดต่างๆ
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กิ จกรรมที่ 4: ข้อค้นพบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การย้ายถิ่ น ในระดับสากล
เวลา: 15 นาที
ขัน้ ตอน:
นาเสนอข้อมูล Power Point
ก) ลักษณะการย้ายถิ่ น

กิจกรรมนี้จะท้าทายผูเ้ รียนให้ประยุกต์ขอ้ มูลทีไ่ ด้เรียนมาจากบทเรียนทีผ่ ่านมา จนถึงบทเรียนปจั จุบนั ใน
หัวข้อประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในระดับโลก แทนทีจ่ ะใช้การบรรยายเพียงรูปแบบเดียว ครูผสู้ อนจะเน้นให้นกั เรียน
เกิดกระบวนการคิดด้วยตนเองผ่านชุดคาถามต่างๆ ถามนักเรียนอาสาสมัครให้ตอบคาถามต่อไปนี้
คาถามทีห่ นึ ง่ : ให้นกั เรียนสังเกตถึงลักษณะของลูก ศร และติดตามลักษณะลูกศรเหล่านัน้ อธิบายเส้นทางการย้าย
ถิน่ ฐานตามลูกศรทัวโลก
่
นักเรียนคิดว่าประชากรกลุ่มแรกทีเ่ ดินทางออกจากแอฟริกา เดินทางไปยังพืน้ ทีส่ ่ วนไหน
ของโลก? นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลให้เขาเดินทางไปทีแ่ ห่งนัน้ ?
คาตอบทีห่ นึ ง่ : ประชากรกลุ่มแรกทีเ่ ดินทางออกจากแอฟ ริกาตัง้ ถิน่ ฐานในแถบเอเชียและต ะวันออกกลาง สาเหตุท่ี
เป็นสองพืน้ ทีน่ นั ้ เป็นเพราะเป็นทวีปทีใ่ กล้แอฟริกามากทีส่ ุด และสามารถเดินทางได้โดยการเดิน สังเกตว่ามนุษย์ช่วง
เริม่ ต้นนัน้ สามารถเดินทางย้ายถิน่ ได้ไกลเท่าทีค่ วามสามารถทางกายภาพจะอานวยเท่านัน้ เพราะยังขาดแคลน
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีเ่ อือ้ ในการเดินทางต่างๆ
คาถามที ส่ อง: สังเกตลักษณะทางกายภาพทีม่ นุษย์ได้ยา้ ยถิน่ นักเรียนคิดว่ามนุษย์ในช่วงแรกเริม่ มี ลักษณะการย้าย
ถิน่ ตามลักษณะทางกายภาพ เช่นไร?
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คาตอบทีส่ อง : มีลกั ษณะหลากหลาย การ ย้ายถิน่ ของมนุษย์มกั ถูกพบในเส้นทางติดกับแม่น้า เส้นทางแรกเริม่
ปรากฏแถวทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมหาสมุทรอินเดีย
ในหลายพันปีต่อมา จึงเริม่ ค้นพบ มนุษย์ท่ี
เดินทางไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกลออกไป เช่น ขัว้ โลกเหนือ หรือใต้
คาถามทีส่ าม: การย้ายถิน่ ไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกล หรือประเทศทีไ่ ม่มพี รมแดนติดกับเกาะอื่นๆ เช่น ฟิลปิ ปินส์ หรือ
หมูเ่ กาะโพลีสเนีย ถูกพบว่าเป็นการย้ายถิน่ ฐานของมนุษย์ในช่วงยุคหลังๆ นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุ ?
คาตอบทีส่ าม: คาตอบหลากหลาย การพัฒนาสร้างเรือ และยานพาหนะต่างๆ เป็นเทคโลยีทพ่ี บในประวัตศิ าสตร์
มนุษย์ช่วงหลัง การพัฒนาเครือ่ งมือดังกล่าวส่งผลให้มนุษย์สามารถเดินทางไปในพืน้ ทีห่ ่างไกลได้มากขึน้
ข) เหตุผลที่คล้ายเคียงกัน
มีหลายเหตุผลทีม่ นุษย์เริม่ ออกเดินทางย้ายถิน่
อะไรบ้างจากประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ฐานสากล

ถามนัก เรียนว่า สังเกต เห็นความคล้ายเคียงในสาเหตุ

ชีแ้ จงเหตุผลคล้ายเคียงต่างๆ เช่น อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ
อยากรูอ้ ยากเห็น เป็นต้น หลีกเลีย่ งการเน้นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจ ว่าการย้ายถิน่ ของผูค้ น
ประกอบไปด้วยเหตุผลหลากหลาย และมักมีสถานการณ์ หรือเหตุผลมากกว่าหนึ่งอย่างเกีย่ วข้องเสมอ
แสดงให้นกั เรียนเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของโลก ว่าปจั จุบนั มีความสัมพันธ์ก ั นมากขึน้ และทาให้การย้ายถิน่
เป็นเหตุการณ์ทพ่ี บเจอได้โดยทัวไป
่
อุปกรณ์ :
ข้อมูลใน Power Point ก่อนการเรียนการสอน
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
กิ จกรรมที่ 5: ผูม้ ีชื่อเสียงกับการย้ายถิ่ นฐาน
เวลา: 10 นาที
กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผเู้ รียนตระหนักได้ว่าการย้ายถิน่ เป็นกระบวนการธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ กับมนุษย์ แล
ะ
สามารถเกิ ดขึน้ ได้กบั ทุกคน นอก จากการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้เรียนไปในบทเรียนทีผ่ ่าน
มาแล้ว การย้ายถิน่ ของบุคคลหนึ่งไปยังทีห่ นึ่งยังส่งอิทธิพลต่อพืน้ ทีท่ ค่ี นเหล่านัน้ เดินทางย้ายไปสู่อกี ด้วย
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ขัน้ ตอน:
1. นาเสนอข้อมูล PowerPoint จากนัน้ ถามนักเรียนว่ารูจ้ กั ใครในภาพเหล่านี้บา้ ง
2. ถามนักเรียนว่าคิดว่าบุคคลแต่ละท่านมาจากทีไ่ หน และแสดงให้เห็นถึงประวัตขิ องแต่ละคน
3. เน้นถึงสาเหตุการย้ายถิน่ ของแต่ละคน และอิทธิผลทีเ่ ขาเหล่านัน้ ได้ส่งให้กบั พืน้ ทีท่ พ่ี วกเขาได้ยา้ ยถิน่
อุปกรณ์ :
ข้อมูลนาเสนอ PowerPoint เกีย่ วกับผูม้ ชี ่อื เสียงทัง้ 4 คน (ปรับเปลีย่ นได้)
คาแนะนาการสอน:
อ่าน และทาความเข้าใจ ข้อมูล นาเสนอใน Power Point ก่อนการเรียนการสอน
ลักษณะห้องเรียน:
กระตุน้ ให้เกิดความอยากรู้ และความสนใจในการอภิปรายกลุ่มผ่านเรือ่ งราวของผูม้ ชี ่อื เสียงเหล่านี้
กิ จกรรมที่ 6: สรุปบทเรียน
เวลา: 10 นาที
ในช่วงสิบนาทีสุดท้ายของบทเรียน ผูส้ อนจะช่วยทบทวนบทเรียนทีผ่ ่านมาทัง้ หมดให้กบั นักเรียน
อ้างอิงถึงบทเรียนทีผ่ ่านมา เน้นถึงข้อมูลสาคัญในแต่ละบทเรียนตัง้ แต่
คุณลักษณะ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
ประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในระดับปจั เจกบุคคล ประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ ในระดับภูมภิ าค และประวัติ ศาสตร์การย้าย
ถิน่ ในระดับโลก
ถามนักเรียนด้วยชุดคาถามต่อไปนี้ และให้นกั เรียนได้คดิ ทบทวนด้วยตัวเองถึงเนื้อหาต่างๆ ถามนักเรียน
อาสาสมัครถึงความเห็นของพวกเขาในแต่ละคาถาม
1. พวกเราจะสามารถมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนอันปรากฏในปจั จุบ ั นได้หรือไม่ หากปราศจาก
การเคลื่อนย้ายและปฏิสมั พันธ์กนั ของผูค้ น ? สังคมจะมีลกั ษณะอย่างไรหากปราศจากผูค้ นทีย่ า้ ยถิน่ ฐานมา
จากทีต่ ่างๆ ผูม้ าช่วยเติมเต็มสังคมทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
(ให้นกั เรียนนึกถึงเนื้อหาจากบทเรียน คุณลักษณะทางวัฒนธรรมจากการย้ายถิน่ )
2. นักเรียนคิ ดว่า หากบรรพบุรษุ ของมนุษย์หรือของนักเรียนไม่เดินทางย้ายถิน่ ปจั จุบนั นี้นกั เรียนจะอยูท่ ไ่ี หน
หรือทาอะไรอยู่? โอกาสทางเลือกต่างๆของพวกเราจะน้อยลงหรือไม่ หากพวกเราไม่สามารถย้ายถิน่ ได้?
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(ให้นกั เรียนนึกถึงเนื้อหาจากบทเรียน การย้ายถิ่ นในระดับปจั เจกบุคคลและระดับชุมชน)
สรุปให้นกั เรียนเข้าใจและเน้นยา้ ว่าการย้ายถิน่ เป็นกระบวนการธรรมชาติของมนุษย์ การย้ายถิน่ สามารถ
เกิดขึน้ ได้ทุกที่ และผูย้ า้ ยถิน่ ต่างมีเหตุผลนานาประการในการตัดสินใจย้ายถิน่ เน้นยา้ ถึงสิง่ ทีผ่ ยู้ า้ ยถิน่ ส่งผลให้กบั
ชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นเรื่องความสาคัญของการอยูร่ ว่ มกันกับผูค้ นทีม่ คี วามหลากหลาย
อุปกรณ์ : ประกาศนียบัตร
คาแนะนาการเรียนการสอน:
- ให้นกั เรียนนึกถึงบทเรียนทีผ่ ่านมา และนาไปสู่การอภิปรายกลุ่มจากความเห็นของนักเรียน ถ้าเป็นไปได้
เตรียมอุปกรณ์การสอนจากบทเรียนทีผ่ ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ คาตอบ กระดานแผนทีแ่ ละอื่นๆ เพื่อฟื้น
ความจาของนักเรียน
- กระตุน้ และสนับสนุนการถามคาถาม ถามนักเรียนว่าได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ จากบทเรียนบ้าง
ลักษณะห้องเรียน:
- สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
- กระตุน้ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
- ชื่นชมความพยายามและการมีส่วนร่วมของนักเรียนตลอดบทเรียนทีผ่ ่านมา
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สื่อการเรียนการสอนอ้างอิ ง – บทเรียนที่สี่
1. การเดินทางของมนุษย์
ดูเพิม่ เติมได้ท:่ี http://www.bradshawfoundation.com/journey/
2. ข้อมูล Power Point – สไลด์ 10 ถึง 14
ดูเพิม่ เติมได้ท:่ี http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
3. ประกาศณียบัตร
สามารถดาวน์โหลดได้จาก: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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