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ท่ีมาของโครงการ 

 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของประชาคมอาเซยีนในการ “เสรมิสรา้งความสมานฉนัทท์างสงัคม ใน

ภมูภิาค” และเพื่อยกระดบัการรวมตวัทางเศรษฐกจิ และสงัคม ประเทศต่างๆในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขงจงึไดร้ว่มมอืกนั

ท างานเพื่อ พฒันา แนวคดินี้ใหเ้กดิขึน้ทางปฏบิตัใินห้ องเรยีน ซึง่ปจัจบุนั เดก็ นกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศเพื่อนบา้นในภมูภิาคอาเซยีน อกีทัง้ในบางโรงเรยีนยงัได้มกีารจดัสอนภาษาที่

ใชใ้นประเทศอื่นๆในภมูอิาเซยีน 

ดงันัน้ เครอืขา่ยการยา้ยถิน่ใน อนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง จงึได้รว่มกบัมลูนิ ธเิพื่อแรงงาน จากเพื่อนบา้นในลุ่ มน ้า

โขง และองคก์รภาคอีื่นๆ ใน การจดัท าโครงการเพื่อ ส ารวจแนวคดิการอยูร่ว่มกนัและ ยกระดบัไปสู่การเสรมิสรา้ง

การบรูณาการดา้นสงัคม ในภมูภิาค โดยในเดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2556 เครอืขา่ยได้ จดัการประชุมเชงิวชิาการดา้น

การยา้ยถิน่ฐาน  “แรงงานขา้มชาตจิากประเทศในลุ่มน ้าโขง ความมุง่มนัทีจ่ะอยูร่ว่มกนั : รว่มกนัแสวงหาแนวทาง

บรูณาการการตอบรบัเพื่อท าใหเ้ราอยูร่ว่มกนัไดด้ว้ยความผกูพนัและเอือ้อาทรกนัทางสงัคม ” ณ กรงุเทพมหานคร 

โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมไดร้ว่มกนัพฒันาชุดขอ้เสนอแนะขึน้ หนึ่งในขอ้เสนอแนะคอื การสนับสนุนใหม้กีารพฒันาสื่อการ

เรยีนการสอน ว่าดว้ย เรือ่งพหุวฒันธรรม รวมถงึการ ส่งเสรมิความตระหนกัใน วงกวา้งต่อการยา้ยถิน่  และการ

เคลื่อนยา้ยของผูค้นในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง ซึง่มคีุณค่าทางวฒันธรรมและวถิกีารด ารงชวีติในภมูภิาค  

หลงัจากนัน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ทางเครอืขา่ยไดร้เิริม่โครงการทีม่ชีื่อว่า “รว่มสรา้งการยอมรบัใน

ความแตกต่างหลากหลาย (Embracing Diversity)” เพื่อพฒันาสื่อการเรยีนการสอน ดงัต่อไปนี้ 

ก) หนงัสอืภาพประกอบส าหรบัเดก็อาย ุ 6 – 7 ปี เรือ่ง การอยูร่ว่มกนัในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทาง

วฒันธรรมและความแตกต่างทางดา้นเชือ้ชาติ 

ข) แผนการจดัการเรยีนการสอน เรือ่ง ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  

ในการพฒันาแผนการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ ทางเครอืขา่ยไดเ้ริม่ จากการศกึษา

คน้ควา้เชงิเอกสารเกีย่วกบัหลกัสตูรและแผนการจดั การเรยีนการสอนที่ มหีวัขอ้ เรือ่ง การยา้ยถิน่ ที่ปรากฏ อยู่ใน

ภมูภิาคต่างๆ ตลอดจนวางกรอบคดิในการน าเสนอแผนการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ใน อนุ

ภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  ว่าควรออกมาในรปูแบบใด เพื่อ พฒันาแผนการจดั การเรยีนการสอน ให้มคีวามเหมาะสมกบั

โรงเรยีนในทอ้งถิน่  ทมีงานผู้จดัท าแผนการจดัการเรยีนการสอนน้ีจงึ ไดจ้ดัประชุมรว่มกบั ครผููส้อนในโรงเรยีนทีเ่ขา้

รว่มโครงการ  เพื่อท าความเขา้ใจ ความคาดหวงัของโรงเรยีนต่อบทเรยีนต่างๆ เพื่อน าเสนอแนวคดิที ่ MMN ได้

พฒันาขึน้  และปรกึษาถงึวธิกีาร และช่วงเวลา ทีเ่หมาะสม ในการน าแผนการจดัการเรยีนการสอน มาใชใ้นหอ้งเรยีน 
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จากการพดูคุยในครัง้นั ้ น ทางทมีผูจ้ดัท าไดเ้ตรยีมรา่งแผนการจดัการเรยีนการสอนและ ทดลองใชจ้ดัการเรยีนการ

สอนในโรงเรยีนน ารอ่งสองแห่งในจงัหวดัเชยีงใหม ่จากนัน้จงึไดป้รบัแกแ้ละเพิม่เตมิเนื้อหาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั

การตอบสนองของนกัเรยีนและครผููส้อนในโรงเรยีนน ารอ่งดงักล่าว 

ทางเครอืขา่ยไดข้อความ คดิเหน็จากองคก์รภาคใีน หลายประเทศ เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจในประเดน็ความ

เปราะบางทางดา้นวฒันธรรม และการน าหลกัสตูรไปใชใ้นประเทศนัน้ๆ 

ส าหรบัแผนการจดัการเรยีนการสอน ไดม้กีารจดักรอบเนื้อหาไวท้ัง้หมด สีบ่ทเรยีน  ทัง้นี้แต่ละ โรงเรยีน ที่

น าไปใชส้ามารถปรบัเรือ่งเวลาส าหรบัแต่ละกจิกรรม และวธิกีารใชเ้พื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัเวลาและความ

ตอ้งการของนกัเรยีนในแต่ละโรงเรยีน อยา่งแทจ้รงิ หาก เป็นไปได ้ทางเครอืขา่ยแนะน าใหโ้รงเรยีนจดัสรรเวลา

เพิม่เตมิเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นความคิ ดเหน็ในหวัขอ้ต่างๆ และเพื่อสะทอ้นถงึสิง่ที่ พวกเขา ได้

เรยีนรูใ้นแต่ละหวัขอ้ของการเรยีนการสอน   

ทางคณะผูจ้ดัท าหวงั เป็นอยา่งยิง่ ว่า ครแูละนกัเรยีนจะไดร้บัความสนุกสนาน ตื่นเตน้ ในการน า แผนการจดัการ

เรยีนการสอนน้ีไปใช ้และก่อใหเ้กดิความอยากรูอ้ยากเหน็ในการศกึษาหาความรูใ้นหวัขอ้ดงักล่าวต่อไป 

o ภาพรวมของเน้ือหา  

แบบแผนการจดัการการเรยีนการสอนน้ี มทีัง้หมด 4 บทเรยีน โดยในแต่ละบทเรยีนจะใชเ้วลา  1 ชัว่โมงหรอื 

1 คาบเรยีน เพื่อครอบคลุมเนื้อหาทัง้หมด เนื้อหาของแต่ละบทมดีงันี้ 1) คุณลกัษณะของการยา้ยถิน่ 2) การยา้ยถิน่

ในระดบัปจัเจกบุคคลและระดบัชุมชน 3) ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 4) ประวตัศิาสตรก์ารยา้ย

ถิน่ในระดบัสากล 

แบบแผนการจดั การเรยีนการสอน นี้ ถูกออกแบบมาใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจไดโ้ดยตวั

ผูเ้รยีนเอง ถงึกระบวนการธรรมชาตขิอง มนุษย์ในการยา้ยถิน่  และตระหนกัถงึความส าคญัของการยา้ยถิน่ ในวถิกีาร

ด ารงชวีติประจ าวนัในปจัจบุนั  

o วตัถปุระสงค ์

โครงการนี้มคีวามเป้าหมายในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่เดก็ นกัเรยีนว่า การยา้ยถิน่เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการโดยธรรมชาตขิองมนุษย ์ผ่านการศกึษาเรือ่งประวตัศิาสตรก์ารย้ ายถิน่ในระดบัภมูภิาคและ

ระดบัสากล และคาดหวงัว่าในตอนทา้ยของการเรยีนการสอน เดก็นกัเรยีนจะเกดิความคุน้เคยกบัการเคลื่อน ยา้ยของ

ผูค้น และเกดิความชื่นชมความหลากหลายทางวฒันธรรมในวถิชีวีติอนัเน่ืองมาจากการยา้ยถิน่ 
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o เวลา 

แผนการจดัการเรยีนการสอนทัง้หมดใชเ้วลาอยา่งน้อย 4 คาบเรยีน โดยใน 1 คาบเรยีนใชเ้วลาหนึ่งชัว่โมง 

o กลุ่มเป้าหมาย 

เดก็อาย ุ10 – 11 ปี หรอืนกัเรยีนในชัน้ประถมศกึษาสีถ่งึหา้  

o วิธีการเรียนการสอน  

การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม  

o อปุกรณ์การเรียนการสอน 

โปรเจคเตอรส์ าหรบัฉาย Power Point และอุปกรณ์อื่นๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นแต่ละบทเรยีน 

o ข้อแนะน าส าหรบัครผููส้อน/ผูน้ ากิจกรรม 

เนื่องจากแผนการจดัการเรยีนการสอนน้ี  มคีวามคาดหวงัใหผู้เ้รยีนเกดิความคุน้เคยว่าการยา้ยถิน่ฐานเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการโดยธรรมชาตขิองมนุษย ์จงึมคีวามจ าเป็นทีผู่ส้อนจะตอ้งหลกีเลีย่งการเผยแพรชุ่ดความคดิ

บางอยา่งที่ ถูกสรา้งต่อกนัมา ค าพดูทีใ่ชใ้นการกล่าวถงึผูย้า้ยถิน่สามารถก่อใหเ้กดิผลกระทบอยา่งส าคญัต่อความ

เขา้ใจนกัเรยีนต่อเรือ่งการยา้ยถิน่และผูย้า้ยถิน่ ซึง่มทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อเป็นการส่งเสรมิความคดิทีเ่ป็นกลาง

ต่อการยา้ยถิน่และผูย้า้ยถิน่ ผูจ้ดัท าขอความรว่มมอืจากครผููส้อนหรอืผูน้ ากจิกรรมปฏบิตัติามค าแนะน าต่อไปนี้ 

o ค าท่ีควรหลีกเล่ียง 

1. ผูเ้ขา้เมอืงผดิกฎหมาย / การเขา้เมอืงทีผ่ดิกฎหมาย 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ ผูเ้ขา้เมอืงทีไ่มม่เีอกสารการขึน้ทะเบยีน/การยา้ยถิน่แบบไมป่กต ิ

2. คนเรอื, มนุษยเ์รอื 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ ผูแ้สวงหาทีล่ ีภ้ยั/ผูเ้ขา้เมอืงทีไ่ม่มเีอกสารการขึน้ทะเบยีน/การยา้ยถิน่แบบไมป่กต ิ

3. คนต่างดา้ว 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ ผูย้า้ยถิน่/แรงงานขา้มชาต ิ

4. แรงงานไรท้กัษะ ไรฝี้มอื/แรงงานมทีกัษะ มฝีีมอื 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ แรงงานนอกระบบ 
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5. การไหลทะลกัของผูย้า้ยถิน่ 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ การเคลื่อนยา้ยของผูย้า้ยถิน่ 

6. ผูอ้พยพแห่ไป...  

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ ผูย้า้ยถิน่เคลื่อนยา้ยไป... 

7. การถูกล่อลวง 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ การถูกว่าจา้งโดยไมส่มคัรใจ/การว่าจา้งโดยหลอกลวง  

8. แรงงานทาส 

ค าทีแ่นะน าใหใ้ช:้ การใชแ้รงงานในสภาพทีไ่มเ่หมาะสม/แรงงาน/แรงงานทีต่อ้งทนต่อการท างานอยา่งหนกั 

 
เพื่อความ เขา้ใจ เพิม่เตมิ ถงึสาเหตุว่าท าไมชุดค าพวกนี้ถึ งถูกแนะน าใหห้ลกีเลีย่ง สามารถดขูอ้มลู ไดท้ี่ : 

MMN, “Terms to Avoid”, http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html 

และเพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัค าทัว่ไปทีแ่นะน าใหใ้ชใ้นการ แลกเปลีย่นในประเดน็ เรือ่งการยา้ยถิน่  

กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากสิง่พมิพข์องเครอืขา่ยการยา้ยถิน่ฐานใน อนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง เรือ่ง   “Speaking of 

Migration: Mekong Vocabulary on Migration” หรอืขอ้มลูออนไลน์ที ่http://www.mekongmigration.org/vocab/ 

o การเหมารวมผา่นชุดความคิดท่ีผลิตซ า้ 

นบัเป็นเรือ่งส าคญัทีผู่ท้ าการสอน จะตอ้งมคีวามรูค้วาม เขา้ใจว่าท าไมประวตัศิาสตรเ์รือ่งการยา้ยถิน่ทีถู่ก

น ามาสอนหรอืพดูคุยนัน้  สามารถสะทอ้นถงึความคดิส่วนตวัทีอ่าจถูกเจอืปนไปดว้ยความเหน็แบบเหมารวม

แมก้ระทัง่กบัครผููส้อนเองได้ ดงันัน้ ครผูู้สอนจงึควรตระหนกัถงึประเดน็ดงักล่าว อยูต่ลอดเวลาในระหว่างการด าเนิน

กจิกรรม และตอ้งมัน่ใจว่าเสรมิสรา้งความคดิทีเ่ป็นกลางใหแ้ก่ นกัเรยีน และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ใน กจิกรรม

ต่างๆ จะตอ้งมคีวามเคารพซึง่กนัและกนัและความตระหนกัถงึความเปราะบางทางวฒันธรรมต่างๆ ในกรณี ทีม่คีวาม

เสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิการเหมารวม ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่นกัเรยีนใหค้วามเหน็เกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของคน

ทีม่าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ครผููส้อนจ าเป็นตอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็นัน้ๆ โดยใชห้ลกัการ

ดงัต่อไปนี้: 

1. การพดูคุยแลกเปลีย่นกบันกัเรยีนถงึวิธกีารทีค่นบางกลุ่มใชก้าร ตตีราเพื่ออธบิายคนอื่นๆอยา่งไร และการตี

ตราเหล่านัน้สามารถ ขึน้อยูก่บั เสือ้ผา้ ลกัษณะภายนอก วธิกีารพดู หรอืกลุ่มทีค่นเหล่านัน้เป็นส่วนหนึ่ง 

รวมทัง้อธบิายว่าการแยกแยะคนโดยวธิเีหล่านัน้เป็นความล าเอยีงตามธรรมชาตขิองมนุษย ์อยา่งไรกต็าม 
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คนเรามกัจะสรา้งสมมตุฐิานเกีย่วกบับุคคลหรอืกลุ่มทีพ่วกเขาไมรู่จ้กัคุน้เคย โดยไมไ่ดแ้ปลว่าความคดิ

เหล่านัน้จะเป็นความจรงิ 

2. ถามนกัเรยีนถงึค าบางประเภท เช่น ตวัตลก แรงงานทีใ่ชแ้รงงานหนกั และอื่นๆ แลว้เขยีนค าเหล่านัน้ลงบน

กระดาน 

3. ใหน้กัเรยีนใชเ้วลาสกัครูใ่นการนึกถงึค าคุณศพัทท์ีอ่ธบิายค าเหล่านัน้ทีพ่วกเขาไดแ้ลกเปลีย่น  ยกตวัอยา่งใน

เบือ้งตน้และใชค้ าถามดงัต่อไปนี้ในการเปิดบทสนทนาถงึสิง่ทีพ่วกเขาไดบ้นัทกึ:  

 สมมตุฐิานเหล่านัน้สามารถใชไ้ดก้บัทุกคนในกลุ่มดงักล่าวหรอืไม่? 

 คนส่วนใหญ่มสีมมตุฐิานคลา้ยหรอืเหมอืนกนัเกีย่วกบัคนในกลุ่มดงักล่าวหรอืไม่? อยา่งไร? 

 สมมตุฐิานเหล่านัน้บอกอะไรเราทีถู่กตอ้ง ชดัเจนเกีย่วกบับุคคลทีถู่กกล่าวถงึหรอืไม่? 

 สมมตุฐิานเหล่านัน้ส่งผลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีเ่รามต่ีอบุคคลทีถู่กกล่าวถงึหรอืไม ่อยา่งไร? 

4. ใหน้กัเรยีนช่วยกนันิยามค าว่า “การเหมารวม  (Stereotype)” แลว้อธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจว่า การเหมารวม  

คอื การสรา้งสมมตุฐิานบางอยา่งแลว้น าไปปรบัใชก้บัทุกคนในกลุ่มนัน้ๆ เมือ่สมมตุฐิานเหล่านัน้ส่งผลต่อ

ความคดิของเรา อาจก่อใหเ้กดิการตดัสนิทีไ่มย่ตุธิรรมและ ไม่ถูกตอ้งได ้การตดัสนิดงักล่าวนัน้  เรยีกว่า   

“การล าเอยีง (Bias)” 

5. รว่มกนัพจิารณาค าคุณศพัทท์ีน่กัเรยีนช่วยกนัจนบนัทกึ แลว้เริม่ตน้การอภปิรายกลุ่มโดยใชค้ าถามเหล่านี้:  

ค าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเหมารวมหรอืไม่ ? ความคดิเช่นน้ีไมเ่ป็นธรรมและอาจก่อใหเ้กดิ ความเสยีใจ

อยา่งไร? 

 
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการพดูคุย หวัขอ้ดงักล่าว  อาจขึ้นอยูก่บัลกัษณะของผูเ้รยีนในแต่ละชัน้เรยีน เช่น 

นกัเรยีนทีไ่ดใ้หค้วามเหน็อนัเกีย่วขอ้งกบัการเหมารวมอาจรูส้กึผดิและไมอ่ยากมสี่วนรว่มในการพดูคุยในชัน้เรยีนต่อ 

ในกรณนีี้ ครผููส้อนอาจจะน าการพดูคุยแลกเปลีย่นหวัขอ้การเหมารวมในระหว่างบทเรยีนถดัไป หรอืกระทัง่ช่วงเว ลา

นอกเวลาการเรยีนการสอนเรือ่งประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ 

o ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

นอกจากการค านึงถงึชุดค าทีค่วรหลกีเลีย่ง และการเหมารวมแลว้ ครผููส้อนสามารถมสี่วนรว่มในการช่วยลด
หรอืขจดัความคดิในแงล่บเกีย่วกบัผูย้า้ยถิน่ อนัมเีหตุมาจากการรบัรูผ้่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้ โดยปฏบิตัติาม
ขอ้แนะน าดงัต่อไปนี้ 
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o หลกีเลีย่งการใชร้ปูภาพ เนื้อหา สื่อการเรยีนการสอนทีม่ภีาพลกัษณ์แงล่บของผูย้า้ยถิน่ 
เช่น ผูย้า้ยถิน่มกัจะยากจน สกปรก น่าสงสาร หรอืผดิกฎหมาย 

o หลกีเลีย่งเรือ่งราวทีถู่กสรา้งใหด้นู่าสงสาร 

o ใชข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ทนัเหตุการณ์ และเชื่อถอืได ้

o ใชค้ าพดูทีถู่กตอ้งในการอธบิาย 

o รวมความคดิ ความเหน็และประสบการณ์จรงิของผูย้า้ยถิน่ฐานในการสอน  
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หลกัสตูรการเรียนการสอนประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินฐาน  

 

บทเรียนท่ีหน่ึง : คณุลกัษณะของการย้ายถ่ิน 

 

I: วตัถปุระสงค์ 

i) เพื่อคน้หาถงึตวัอยา่งของการยา้ยถิ่นในชวีติประจ าวนั 

ii) เพื่อตระหนกัถงึคุณูปการของการยา้ยถิน่ทีเ่กดิขึน้ในระดบัปจัเจกบุคคลและระดบัชุมชน 

iii) เพื่อชื่นชมยนิดกีบัความหลากหลายทางวฒันธรรม อนัเป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยและปฏสิมัพนัธข์องผูค้น  

iv) เพื่อแนะน าแผนการจดัการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีส่นุกสนานและน่าสนใจ  

 
II: ตารางกิจกรรม บทเรียนท่ีหน่ึง  

เน้ือหา อปุกรณ์ เวลา 
กจิกรรมที ่1: แนะน าบทเรยีน  5 
กจิกรรมที ่2: กจิกรรมละลายพฤตกิรรม  เพลง (ถา้ม)ี, ล าโพง 10 
กจิกรรมที ่3: คน้หาคุณลกัษณะทางวฒันธรรมในชุมชน กระดาษโน้ต, ปากกา  10 
กจิกรรมที่ 4: น าเสนอ เรือ่ง คุณลกัษณะทางวฒันธรรม  PowerPoint Presentation 

กระดาษ A3, ปากกา 
20 

กจิกรรมที ่5: เตรยีมตวัส าหรบับทเรยีนต่อไป  5 
 

III: รายละเอียดกิจกรรม บทเรียนท่ีหน่ึง  

 

กิจกรรมท่ี 1: แนะน าบทเรียน 

เวลา: 5 นาท ี

ขัน้ตอน: 

แจง้ผูเ้รยีนดงัต่อไปนี้: 

- ในชัน้เรยีนก าลงัจะมกีจิกรรมพเิศษจดัขึน้เป็นเวลา 4 วนั โดยกจิกรรมนี้จะแตกต่างจากกจิกรรมอื่นๆ และ
ตอ้งใชค้วามรว่มมอืเป็นพเิศษจากนกัเรยีน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้สงูสุด 
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- ขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนการสอน: ชื่อ, วตัถุประสงค,์ ระยะเวลา ท าไม และอยา่งไร 

- ตัง้กฎของการท ากจิกรรมรว่มกนัในหอ้งเรยีน: ถามความคดิเหน็จากผูเ้รยีนก่อน และครอูาจจะเสรมิในขอ้
ส าคญัอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น การฟงัความเหน็ของผูอ้ื่น และเคารพความเหน็ของผูอ้ื่น 

- อธบิายว่าการเรยีนการสอนแต่ละบทเรยีนไมม่คี าตอบทีถู่กหรอืผดิ และผูเ้รยีนทุกคนสามารถแสดงความเหน็
โดยไมต่อ้งกลวัว่าจะไมผ่่านบทเรยีนนี้  

- ถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีนว่า “การยา้ยถิน่” คอือะไรในความคดิของพวกเขา เขยีนค าตอบเหล่านัน้ลงบน
กระดาน เน้นขอ้มลูที่มใีกลเ้คยีงกนัหรอืมคีวามส าคญัตามความเห็นของผูเ้รยีน  

 

กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

เวลา: 10 นาท ี

ขัน้ตอน:  

ใหน้กัเรยีนยืนอยูข่า้งโต๊ะนัง่ของพวกเขา แลว้ อธบิายเกมส ์โดยการยกตวัอยา่ง ลกัษณะหนึ่งประเภท หาก
ใครมคีุณลกัษณะตามประเภทนัน้ๆ จะตอ้งสลบัทีก่บัเพื่อนทีม่ลีกัษณะประเภทเดยีวกนั  

- เช่น ใส่แว่น ความสามารถทางดนตร ีงานอดเิรก อาหารทีช่อบ ประเทศทีอ่ยากไป และอื่นๆ  

คนสุดทา้ยที่ ยงัยนือยู่ทีเ่ดมิ เพราะหาเพื่อนใหส้ลบัทีด่ว้ยไมไ่ด ้ตอ้งออกมายนืกลางวงและบอก ลกัษณะ
ประเภทต่อไป เรือ่ยๆ เกมสน์ี้ใชเ้วลาประมาณ 5 – 10 นาท ีขึน้อยูก่บั ระยะเวลาทีก่ าหนด อาจเปิดเพลงเพื่อช่วย
กระตุน้ความสนุกสนานในหอ้งเรยีน 

ในตอนทา้ยของเกมส ์บอกผูเ้รยีนว่าใหน้ัง่อยูต่รง ที่นัง่ทีพ่วกเขาไดส้ลบัที่ กบัเพื่อนๆแลว้ และใหผู้เ้รยีน ได้
ทกัทายเพื่อนใหมท่ีน่ัง่ขา้งๆ  

อปุกรณ์: ดนตร ี(ถา้ม)ี  

ลกัษณะห้องเรียน: 

สนุกสนาน และน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากรูว้่ากจิกรรมนี้มอีะไรพเิศษ และต่างจากการเรยีนรูใ้น
บทเรยีนอื่นๆอยา่งไร  
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กิจกรรมท่ี 3: ค้นหาคณุลกัษณะทางวฒันธรรมในชุมชน 

เวลา: 10 นาท ี

แจกกระดาษโน้ตใหน้กัเรยีน แลว้ใหน้กัเรยีนเขยีน ชื่ออาหารทีช่อบ ลงในกระดาษ โน้ตแต่ละใบ จากนัน้ ให้
นกัเรยีนอ่านค าตอบของตวัเองทลีะคน แลว้ตดิกระดาษโน้ตเหล่านัน้ลงบนกระดานบอรด์ วงกลมค าตอบทีน่่าสนใจที่
เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม เช่น อาหารทอ้งถิน่ อาหารประจ า ชาติ ถามนกัเรยีนผูใ้หค้ าตอบ เหล่านัน้ว่า เขาคดิว่าอาหาร
จานนัน้มาจากไหน เขารูจ้กัอาหารนัน้ไดอ้ยา่งไร และคดิว่าอะไรเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้ขาไดท้านอาหารนัน้โดยไมต่อ้ง
เดนิทางไปยงัประเทศนัน้ๆ  

ลกัษณะห้องเรียน: 

ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการพดูคุยในกลุ่ม สนั บสนุนและใหก้ าลงัใจในการมสี่วนรว่ม เน้นย า้ว่าไมม่ี

ค าตอบทีผ่ดิหรอืถูก ทัง้หมดเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนั 

 

กิจกรรมท่ี 4: น าเสนอเร่ือง คณุลกัษณะทางวฒันธรรม 

กระตุน้ความคดิของ นกัเรยีนให้นึกถงึ ความคดิเบือ้งตน้ของพวกเขาเกีย่วกบั คุณลกัษณะทางวฒันธรรมใน
ชุมชนว่ามทีีม่าจากทีไ่หน นกัเรยีนจะไดค้น้พบและเรยีนรูว้่า คุณลกัษณะทางวฒันธรรมเหล่านัน้มทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร 
กจิกรรมนี้คาดหวงัว่า นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูข้อ้มลูใหม่ๆ  และตระหนกัถงึความส าคญัของการยา้ยถิน่ในการสรา้งความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ในตอนทา้ยของบทเรยีน  

เวลา: 20 นาท ี

ขัน้ตอน 

1) ในกจิกรรมนี้ นกัเรยีนจะไดร้ว่มคน้หาเสน้ทางของตวัอยา่งคุณลกัษณะทางดา้นวฒันธรรม  4 อยา่ง ไดแ้ก่ การแต่ง
กาย อาหาร ขนม และ ภาษา 

2) เตรยีมกระดาษ A3 และเขยีนประโยคค าถามถูกหรอืผดิ ตามขอ้มลูทีใ่หใ้นแต่ละหวัขอ้ ลงในกระดาษแต่ละใบ 

ตวัอยา่งเช่น เขยีน “การใส่ผา้ซิน่ไมใ่ช่วฒันธรรมไทย ” : ถูกหรอืผดิ , “ขนมนี้มทีีม่าจากประเทศจนี ” : ถูกหรอื
ผดิ, “ตวัอกัษรน้ีเป็นภาษากมัพชูา” : ถูกหรอืผดิ  

3) แบ่งนกัเรยีนเป็น  4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัตดัสนิว่าประโยคในแต่ละหวัขอ้นัน้ถูกหรอืผดิ โดยอาจจะใหแ้ต่ละ
กลุ่มหมนุเวยีนค าตอบตามเขม็นาฬกิา ในตอนทา้ยเกบ็กระดาษค าตอบของแต่ละกลุ่ม และสลบักระดาษค าตอบใหแ้ต่
ละกลุ่มตรวจสอบขอ้มลูของกลุ่มอื่น  
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4) ครผูู้สอนเริม่อธบิายผ่านการน าเสนอขอ้มลู (ตามแนบ) และเฉลยในแต่ละหวัขอ้  ในระหว่างการฟงัครผููส้อน ให้
นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยตรวจค าตอบของกลุ่มอื่น หรอืครผููส้อนอาจท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดคะแนน 

5) หลงัจากเสรจ็สิน้การน าเสนอ ครผููส้อนรวบรวมคะแนน และประกาศผูช้นะ 

 

ข้อมลูการน าเสนอ (Power Point)  

ก. วฒันธรรมการแต่งกาย 

 

  

- น าเสนอสไลดท์ีห่นึ่ง ถามนกัเรยีนว่าพวกเขาคดิว่าชุดแต่งกายประเภทนี้เป็นวฒันธรรมของประเทศอะไร  

- น าเสนอสไลดถ์ดัไป ถามพวกเขาว่าเหน็ความคลา้ยคลงึอยา่งไรบา้งในสไลดท์ีผ่่านมา และรปูต่างๆในสไลดน์ี้ 

อธบิายแต่ละรปูถงึประเทศ และโอกาสทีใ่ชใ้ส่ในแต่ละวฒันธรรม เช่น ประเทศลาวหรอืพมา่ ใส่ในโอกาสทัง้

เป็นทางการและพธิกีาร ในประเทศพมา่กระโปรงยาวลกัษณะค ลา้ยซิน่ (ลองจี ) สามารถใส่ไดโ้ดยผูช้าย

เช่นกนั 

- ใหน้กัเรยีนสงัเกตถงึความสมัพนัธข์องประเทศเหล่านี้ในเชงิภมูศิาสตรก์ายภาพ  

ข. ขนม  

  

- ถามนกัเรยีนว่าเขาคดิว่า ขนมเหล่านี้มาจากประเทศอะไร  
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- “ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง ” เฉลยค าตอบส าหรบัรปูแรก  คอื มาจากประเทศโปรตุเกส ในช่ วงสมยัที่

พ่อคา้โปรตุเกสมาท าการคา้รว่มกบัประเทศไทยผ่านท่าเรอื โดยมลีกัษณะเด่นชดัในการใชไ้ขม่าผสมน ้าตาล 

ซึง่มอีทิธพิลอยา่งมากต่อลกัษณะของการท าขนมไทยในปจัจบุนั 

- “ขนมตม้” เป็นขนมดัง้เดมิของประเทศอนิเดยี ลกัษณะส าคญัคอื  มกีารน าขา้วมาใชร้ว่มกบัมะพรา้ว การคา้

ระหว่างอนิเดยีและประเทศในภมูภิาคนี้ไดส้่งผลต่อปรมิาณขา้วและ ปลกูมะพรา้ว  ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของ

ขนมดงักล่าว อนัจะเหน็ไดว้่าการประยกุตส์องวตัถุดบิน้ีเขา้ดว้ยกนัสามารถพบไดทุ้กประเทศในภมูภิาคนี้  

ค. เส้นกว๋ยเต๋ียว  

  

- ถามนกัเรยีนว่าเคยกนิอาหารดงัภาพหรอืเปล่า พวกเขาคิดว่าอาหารนี้เป็นอาหารของประเทศอะไร 

 

  

- แสดงใหเ้หน็ว่า เสน้ ก๋วยเตีย๋ว  เป็นอาหารหลกัในหลายๆประเทศ โดยมลีกัษณะ รสชาต ิและการน าไปใชท้ี่

แตกต่างกนั 
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- อติาล ีขึน้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกทีเ่ริม่มกีารน าเสน้ก๋วยเตีย๋วมาใช ้ ดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศทีร่อบลอ้มไปดว้ย

มหาสมทุ ร ส่งผลใหอ้ติาลสีามารถตดิต่อกบัภมูภิาคอื่นทัว่โลกไดส้ะดวก แต่ไมว่่าจะเป็นใครกต็ามทีเ่ป็น

ประเทศแรกทีแ่ทจ้รงิ การใชเ้สน้เป็นอาหารนัน้กป็รากฏอยูท่ ัว่ทุกมมุโลก 

- นกัเรยีนคดิว่าอะไรเป็นสาเหตุทีท่ใีหว้ฒันธรรมจากประเทศหนึ่งมอีทิธพิลต่อวฒันธรรมอกีประเทศหนึ่ง 

ง. ภาษา 

 

- นกัเรยีนทราบหรอืไมว่่าใครเป็นผู ้“คดิคน้” พยญัชนะไทย (พ่อขนุรามค าแหงมหาราช)  

 

- แสดงสไลดถ์ดัไป ถามนกัเรยีนว่าเหน็ความคลา้ยเคยีงหรอื แตกต่างอะไรบา้งในตวัพยญัชนะเหล่านี้ นกัเรยีน

คดิว่าพยญัชนะเหล่านี้ใชใ้นประเทศอะไร?  

- นกัเรยีนคดิว่าเพราะเหตุใดพยญัชนะเหล่านี้ ถงึมคีวามคลา้ยเคยีงกนั ถงึแมว้่าจะถูกใชใ้นประเทศทีต่่างกนั ? 

นกัเรยีนคดิว่าเป็นความบงัเอญิ หรอืมเีหตุผลอะไรซ่อนอยู่?  

- นกัเรยีนคดิว่ามกีารปฏสิมัพนัธใ์นรปูแบบใดเกดิขึน้บา้งระหว่างผูค้นทีอ่ยูใ่นประเทศใกลเ้คยีงกนั หรอืมี

พรมแดนตดิต่อกนั 

บทสรปุ: 

- ลกัษณะทางวฒันธรรมของประเทศหนึ่งสามารถถูกพบไดใ้นประเทศอื่นๆ 
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- ความหลากหลายและการแลกเปลีย่นวฒันธรรมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลจากการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานและ
ปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างผูค้น 

- ถา้ปราศจากการเคลื่อนยา้ยถิน่ของผูค้น เราอาจไมม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมดงัปรากฏในปจัจบุนั 

ส่ิงท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า: 

- เตรยีมกระดาษขนาด A3 พรอ้มค าถามถูกหรอืผดิส าหรบักจิกรรมทีส่ ี ่ 

- อ่านขอ้มลูการน าเสนอจาก Power Point สงัเกตุลกัษณะพเิศษของประเทศตนเอง ถา้ม ีครผููส้อนอาจเพิม่
ตวัอยา่งอื่นๆตามความเหมาะสม 

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้และการแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน 

 

กิจกรรมท่ี 5 : เตรียมตวัส าหรบับทเรียนต่อไป 

แจกสมดุบนัทกึนกัส ารวจ ใหน้กัเรยีนแต่ละคน อธบิายนกัเรยีนใหไ้ปสมัภาษณ์คนในครอบครวั เพื่อน คนใน
ชุมชน และตวันกัเรยีนเอง โดยใชแ้นวทางค าถามในสมดุทีแ่จกใหน้ี้ เขยีนค าตอบส าหรบัการรว่มกจิกรรมในบทเ รยีน
ต่อไป แจง้นกัเรยีนว่า การเรยีนรูใ้นบทต่อไปนัน้จะมาจากสิง่ทีน่กัเรยีนไดส้ ารวจผ่านสมดุบนัทกึเล่มนี้ 

อธบิายนกัเรยีนว่า สมดุบนัทกึเล่มนี้จะช่วยใหน้กัเรยีนไดส้ ารวจเรือ่งราวของตนเอง และไดเ้รยีนรูจ้ากคนอื่น
ใหน้กัเรยีนลองอ่านค าถามในสมดุบนัทกึทีแ่จก เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนถามค าถามก่อนทีพ่วกเขาจะกลบับา้นไปท า
การส ารวจขอ้มลูเหล่านัน้ ถา้ไมม่คี าถาม ใหน้กัเรยีนตอบบางค าถามทีพ่วกเขาพอรูใ้หม้ากทีสุ่ด ส่วนทีเ่หลอืใหไ้ปท า
เป็นการส ารวจก่อนพบกนัในบทเรยีนหน้า  

อปุกรณ์: สมดุบนัทกึนกัส ารวจ  

เวลา: 5 นาท ี

ส่ิงท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า: 

- ปริน้สมดุบนัทกึนกัส ารวจตามจ านวนของนกัเรยีน   

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ของนกัเรยีนส าหรบัการเตรยีมตวัในบทเรยีนต่อไป  ถามค าถามทีน่่าสนใจ และ

ทบทวนถงึเนื้อหาส าคญัทีไ่ดเ้รยีนในวนัน้ี 
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ส่ือการเรียนการสอนอ้างอิง – บทเรียนท่ีหน่ึง 

 

1. พาวเวอรพ์อ้ยท ์– สไลด ์1 ถงึ 7 

ดเูพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

2. สมดุบนัทกึนกัส ารวจ 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

แนวทางค าถาม  
 

 ปจัจบุนัฉนัอยูท่ี่: _____________________________________ 
 ฉนัเกดิที:่___________________________________________ 
 คนในครอบครวัของฉนัทีเ่คยเดนิทางยา้ยถิน่ไดแ้ก่ : 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

พวกเขายา้ยจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________ 

 คนในชุมชนฉนัทีเ่คยยา้ยถิน่ไดแ้ก่: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

พวกเขายา้ยจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________ 

 บุคคลมชีื่อเสยีงทีเ่คยยา้ยถิน่ไดแ้ก่: 
___________________________________________ 

พวกเขายา้ยจาก_________ ______ไปสู่ _______ ___________ 

 เหตุผลทีพ่วกเขาเดนิทางยา้ยถิน่ฐาน: _____________________ 
____________________________________________________ 

 ขอ้มลูน่าสนใจทีฉ่นัคน้พบจากการส ารวจสบืสวนครัง้นี้ : 
____________________________________________________ 

     สมุดบันทกึนักส ำรวจ 

สมุดเล่มนีเ้ป็นของ 

 

 

___________________________________ 

 

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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บทเรียนท่ีสอง : การย้ายถ่ินในระดบัปัจเจกบคุคลและระดบัชุมชน 

 

I: วตัถปุระสงค ์ 

i) เพื่อสรา้งความตระหนกัถงึการยา้ยถิน่มสี่วนสรา้งลกัษณะชุมชน  
ii) เพื่อสรา้งความตระหนกัถงึความแตกต่างหลากหลายของเหตุผลทีผู่ค้นเดนิทางเคลื่อนยา้ย 
iii) เพื่อส ารวจรปูแบบลกัษณะการยา้ยถิน่ฐานในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  
 

II: ตารางกิจกรรม บทเรียนท่ีสอง  
 

เน้ือหา อปุกรณ์ เวลา 

กจิกรรมที ่1: แนะน าบทเรยีน  5 
กจิกรรมที ่2: กจิกรรมกระตุน้ความสนใจ และทบทวน
เนื้อหาบทเรยีนทีผ่่านมา 

ลกูบอลพรอ้มชุดค าถาม, เพลง, 
อุปกรณ์เครือ่งเสยีงล าโพง  

10 

กจิกรรมที่ 3: กจิกรรมแลกเปลีย่นขอ้คน้พบ   สมดุบนัทกึนกัส ารวจ 10 
กจิกรรมที ่4: กจิกรรมสรา้งแผนทีช่วีติ  แผนทีป่ระเทศลุ่มน ้าโขง สมดุ

ส ารวจสบืสวน กระดาษโพสทอ์ทิ 
เชอืก 

20 

กจิกรรมที่ 5: การยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง : 
แบบทดสอบและแผนที ่

แผนทีป่ระเทศในอนุภมูภิาคลุ่ม
น ้าโขง 

10 

กจิกรรมที่ 6: สรปุบทเรยีน    5 
 

III: รายละเอียดกิจกรรม  

 

กิจกรรมท่ี 1: แนะน าบทเรียน 

สอบถามนกัเรยีนถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอบทเรยีนทีผ่่านมา ทบทวนความต่อเนื่องของบทเรยีน สรา้งความแน่ใจ
ว่านกัเรยีนทุกคนเขา้ใจตรงกนั  

ใหข้อ้มลูเกีย่วกบับทเรยีนในวนัน้ี ไดแ้ก่ หวัขอ้ วตัถุประสงค ์กจิกรรมทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่ม และสิง่
ทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรู ้ 

เวลา: 5 นาท ี
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ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็  

 

กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 

เวลา: 10 นาท ี

การเตรียมอปุกรณ์:  

เขยีนค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทีเ่รยีนไปในบทเรยีนทีผ่่านมา  5 ค าถาม ครูผูส้อนสามารถใชชุ้ดค าถามที่
เตรยีมใหด้า้นล่าง หรอืเพิม่เตมิเนื้อหาเองตามความเหมาะสม เขยีนแต่ละค าถามใส่กระดาษแต่ละใบ พบัแลว้ ตดิไว้
บนกล่อง 

เปิดเพลงระหว่างกจิกรรม เมือ่เพลงหยดุ ผูท้ีถ่อืบอลอยูจ่ะตอ้งเลอืกกระดาษหนึ่งใบ ทีต่ดิอยู่บนกล่อง และ
ตอบค าถามทีเ่ขยีนในกระดาษนัน้ แนวทางค าถาม ดงัต่อไปนี้:  

- ค ำถำ ม : ยกตวัอยา่งหลกัฐานทางวฒันธรรมทีส่ามารถพบไดใ้นชุมชน 
ค าตอบ : เป็นค าถามปลายเปิด ไมม่คี าตอบตายตวั เพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบถงึความเขา้ใจข อง
นกัเรยีนต่อ หลกัฐานทางวฒันธรรม และเพื่อเป็นการย า้กบันกัเรยีนอกีทวี่า ไมม่คี าตอบทีถู่กหรอืผดิเพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม 

- ค ำถำม: ยกตวัอยา่งหลกัฐานทางวฒันธรรมทีส่ามารถพบไ ดใ้นมากกว่าหนึ่งประเทศ ให้ระบุวฒันธรรมนัน้ 

และแจกแจงว่ามาจากประเทศใด 

ค าตอบ: สามารถเป็นไดทุ้กอยา่ง รวมถงึนอกเหนือจากบทเรยีนทีผ่่านมา   

- ค ำถำม: อะไรคอืสาเหตุทีท่ าใหว้ฒันธรรมทีม่ใีนประเทศหนึ่ง สามารถปรากฏไดใ้นอกีประเทศหนึ่ง  

ค าตอบ: การเคลื่อนยา้ย และการปฏสิมัพนัธข์องผูค้น  

- ค ำถำม: นกัเรยีนคดิว่าจะเกดิอะไรขึน้ ถา้ผูค้นอยูอ่าศยัแต่ในพื้นทีเ่ดมิ โดยไมม่กีารเคลื่อนยา้ย  

ค าตอบ: ยอมรบัทุกความคดิเหน็ ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรยีน และชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัความส าคญั

ของการยา้ยถิน่ฐานทีม่ต่ีอความหลากหลายทางวฒันธรรม  

อปุกรณ์ : ลกูบอลชายหาด, กล่องสีเ่หลีย่ม, กระดาษทีม่คี าถาม, ดนตร,ี อุปกรณ์เครื่องเสยีง ล าโพง  

ข้อแนะน าการสอน:  

- ผูส้อนควรอ่านและเตรยีมขอ้มลูเหล่านี้ก่อนการสอนล่วงหน้า 
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- แนะน าใหผู้ส้อนอ่านสื่อการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ 

- แนะน าใหผู้ส้อนตรวจสอบความถูกตอ้งตามปจัจบุนั และตดิตามสถานการณ์ ทีเ่กดิขึน้ เวลานัน้ เพื่อดงึดดู
ความสนใจของผูเ้รยีน   

- เขยีนค าถามทบทวนลงบนกระดาษ ตดิลงบนลกูบอลชายหาด 

- เตรยีมเพลง และอุปกรณ์เครือ่งเสยีง 

ลกัษณะห้องเรียน: 

- กระตุน้กระบวนการคดิของนกัเรยีน ไมใ่หค้ าตอบโดยตรง แต่กระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิต่อ  

- สรา้งบรรยากาศการเรยีนทีส่นุกสนาน 

 

กิจกรรมท่ี 3: กิจกรรมแลกเปล่ียนข้อค้นพบ 

ถามนกัเรี ยนถงึสมดุ บนัทกึนกัส ารวจ ทีฝ่ากไวเ้ป็นการบา้นในบทเรยีนทีผ่่านมา นกัเรยีนไดไ้ปสอบถาม 
สมัภาษณ์ใครมาบา้ง ? มขีอ้มลูน่าสนใจอะไรบา้ง ? มใีครในครอบครวั หรอืคนทีไ่ดส้มัภาษณ์เคยผ่านการยา้ยถิน่ฐาน
มาบา้งหรอืไม?่ ถามหาอาสาสมคัรสกัสองสามคนใหม้าบอกเล่าเรือ่งราว 

เวลา: 10 นาท ี

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้การมสี่วนรว่ม และความอยากรูอ้ยากเหน็รว่มกนัในชัน้เรยีน  

 

กิจกรรมท่ี 4: กิจกรรมสร้างแผนท่ีชีวิต 

แจกกระดาษโพสทอ์ทิใหน้กัเรยีน โดยนกัเรยีนแต่ละคนจะไดก้ระดาษสลีะหนึ่งแผ่น ในระบุกระดาษสทีีห่นึ่ง
ใหเ้ป็นประเทศ/ชุมชนตน้ทาง และกระดาษสทีี่ สองใหเ้ป็นประเทศ /ชุมชนปลายทาง อธบิายใหน้กัเรยีนเขยีนชื่อใครก็
ตามทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณ์ และมปีระสบการณ์ยา้ยถิน่ตามขอ้มลูการส ารวจ ใหน้กัเรยีนทยอยออกมาแปะกระดาษ
ลงบนแผนทีท่ีเ่ตรยีมไวต้ามประเทศ /ชุมชนตน้ทางและปลายทางของบุคคลนัน้ ตรงึเชอืกไวก้บัหมดุของประเทศ /
ชุมชนหนึ่งไปยงัอกีประเทศ /ชุมชนหนึ่งเพื่อใหเ้หน็เสน้ทางการเดนิทางชดัเจนขึน้ ผูส้อนอาจเริม่จากการเริม่ตน้ยก
กรณขีองตนเองใหน้กัเรยีนดเูป็นตวัอยา่ง  

หมายเหตุ: ใหน้กัเรยีนทีเ่สรจ็ก่อนออกมาเริม่ท าไดเ้ลย ทยอยนกัเรยีนออกมา ไมเ่ช่นนัน้จะใชเ้วลานานหาก
ใหทุ้กคนท าพรอ้มกนั 
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ถามนกัเรยีนว่าสงัเกตเหน็ลกัษณะการเคลื่อนยา้ยอยา่งไรบา้งบนแผนที ่  

อธบิายลกัษณะทางกายภาพตามทีป่รากฏใหน้กัเรยีน ประเทศ/ชุมชนอะไรบา้งทีผู่ค้นยา้ยถิน่เขา้ไปมากทีสุ่ด 
ประเทศ /ชุมชนอะไรทีม่ปีระชากรออกจ านวนมาก และประเทศ /ชุมชนอะไรทีเ่ป็นทัง้ประเทศ /ชุมชนตน้ทางและ
ปลายทาง  

อปุกรณ์: แผนทีภ่มูภิาคลุ่มน ้าโขง, กระดาษโพสทอ์ทิ, สมดุบนัทกึนกัส ารวจ  

เวลา: 20 นาท ี

ข้อแนะน าการสอน:  

แนวทางการอภปิรายกลุ่ม; 

- ชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้คน้พบส าคญัต่างๆจากขอ้มลูของนกัเรยีน แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเด่นชดั คลา้ยเคยีง 
หรอืน่าสนใจ 

ลกัษณะห้องเรียน:  

- กระตุน้ ส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม 

- กระตุน้ ส่งเสรมิ ชมเชยการแลกเปลีย่นเรือ่งราว ความเหน็ 

  

กิจกรรมท่ี 5: การย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง: แบบทดสอบความรู้และแผนท่ี 

เวลา: 10 นาท ี

ขัน้ตอน: 

1.     ผูส้อนเตรยีมชุดค าถามในรปูแบบเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้ง โดยใชข้อ้มลูต่อไปนี้  

 แมน่ ้าโขงใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของโลก 

 แมน่ ้าโขงไหลผ่าน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ มณฑลยนูนานประเทศจนี พมา่ ลาว ไทย กมัพชูา และเวยีดนาม 

 ประชากรมากกว่า 240 ลา้นคนอาศยัอยูใ่นอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง โดยมแีมน่ ้าทีใ่ชร้ว่มกนั 

 แรงงานขา้มชาตปิระมาณ 4 – 6 ลา้นคน เป็นแรงงานทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิในภมูภิาค 

 ในจ านวนแรงงานขา้มชาตทิัง้หมด มากกว่า 3 ลา้นคน ไดย้า้ยถิน่มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
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2. แบ่งนกัเรยีนออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มสลบักนัตอบค าถาม โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งปรกึษาหารอืกนัในกลุ่ม 
กลุ่มใดทีต่อบค าถามไดถู้กตอ้งจะไดค้ าถามไป และหากกลุ่มใดตอบผดิ คะแนนนัน้จะถูกยกไปใหอ้กีกลุ่ม  

3. แสดงภาพลกัษณะการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากรในประเทศลุ่มน ้าโขง  

 
 

ถามนกัเรยีนว่า ลกูศรทีช่ีเ้ขา้และออกมคีวามหมายและสื่อถงึอะไร อธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจ ถามนกัเรยีนว่า
แผนทีน่ี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะการยา้ยถิ่ นตามทีเ่ราไดเ้หน็จากกจิกรรมวาดแผนทีท่ีผ่่านมาอยา่งไรบา้ง ถามและ
แสดงใหน้กัเรยีนเหน็ถงึประเทศทีม่ที ัง้ลกูศรเขา้และออก อธบิายขอ้มลูต่อไปนี้ 

ประเทศสามารถเป็นไดท้ัง้ตน้ทางและปลายทางของการยา้ยถิน่ แสดงหรอืสอบถามนกัเรยีนถงึลกัษณะ 
ขอ้มลูส าคญัดงัปรากฏบนแผนที ่เช่น ประเทศไทย กมัพชูา 

นกัเรยีนคดิว่าการยา้ยถิน่มแีค่เฉพาะในประเทศแถบ อนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขงหรอืไม ่อธบิายต่อว่าการยา้ยถิน่
เป็นเหตุการณ์ทีพ่บไดใ้นทัว่ทุกภมูภิาคของโลก  

อปุกรณ์: Power Point น าเสนอ, ค าถามแนวแบบตวัเลอืก 

ค าแนะน าการสอน: 

- ศกึษาและท าความเขา้ใจขอ้มลูจาก Power Point ก่อนสอน ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ฐาน 
แนะน าใหค้รผููส้อนอ่านเพิม่เตมิจากสื่อต่อไปนี้ 

“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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- เตรยีมชุดค าถามแนวตวัเลอืกใหเ้กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีใ่ห ้ตวัอยา่งเช่น ประเทศใดบา้งทีแ่มน่ ้าโขงไหลผ่าน ? มี
ประชากรอาศยัอยูใ่นภมูภิาคลุ่มน ้าโขงจ านวนเท่าไหร่? 

- รวบรวบขอ้มลูเพิม่เตมิจากสถานการณ์ในประเทศ ถา้จ าเป็น  

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม ท าใหเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีน่กัเรยีนไดส้ ารวจมาจากขอ้มลูของผูเ้รยีน  ตัง้ค าถามที่
น่าสนใจ กระตุน้ใหเ้กดิความสงสยั สรา้งความน่าสนใจใหก้บัขอ้มลู  

 

กิจกรรมท่ี 6: สรปุบทเรียน 

เวลา: 5 นาท ี

ถามความเหน็นกัเรยีนเกีย่วกบักจิกรรมในวนัน้ี และตอบค าถามหากนกัเรยีนสงสยัในประเดน็ใด  

ถามนกัเรยีน 2 -3 คนว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ บา้งจากกจิกรรมในวนัน้ี และมเีรือ่งอะไรทีพ่วกเขาตอ้งการจะ
เรยีนรูใ้นบทเรยีนต่อไป  

ลกัษณะห้องเรียน:  

- สงัเกตกระบวนการเรยีนรูแ้ละการโตต้อบของนกัเรยีนในแต่ละเนื้อหาอยา่งใกลช้ดิ ตรวจสอบว่านกัเรยีนทุก
คนมคีวามเขา้ใจตรงกนั 

- สงัเกตและตรวจสอบความเหมาะสม ระดบัความยากงา่ยของเนื้อหาตามกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ปรบัใหเ้หมาะสมในบทเรยีนถดัไป 
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ส่ือการเรียนการสอนอ้างอิง – บทเรียนท่ีสอง 

 

1. สมดุบนัทกึนกัส ารวจ 

ดเูพิม่เตมิไดท้ี ่ “Reference materials – Lesson 1’. สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

2. แผนทีก่ารยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 

 

 
ดเูพิม่เตมิไดท้ี ่www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf 

3. Power Point – สไลด ์8 ถงึ 9  

   
   

   

   

           

ASIA AFRICA EUROPE THE REST

  

  

   

                 

ASEAN

mekong

                      6       

Lesson 2 activity 5

(optionally 

additional slide)

 
 

ดเูพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
http://www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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บทเรียนท่ีสาม: ประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง 

 

I: วตัถปุระสงค ์ 

i) เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  

II: ตารางกิจกรรม บทเรียนท่ีสาม  

 

เน้ือหา อปุกรณ์ เวลา 

กจิกรรมที ่1: แนะน าบทเรยีน  5 

กจิกรรมที ่2: กจิกรรมกระตุน้ความสนใจ และ
ทบทวนบทเรยีนทีผ่่านมา  

ดนตร,ี อุปกรณ์เครือ่งเสยีง 10 

กจิกรรมที ่3: กจิกรรมประกอบสรา้ง
ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ฐานในอนุภมูภิาคลุ่ม
น ้าโขง  

กระดาษเหตุการณ์, กระดานระยะเวลา
พรอ้มกล่องเหตุการณ์เปล่า, กระดาน, 
กระดานระยะเวลาทีส่มบรูณ์ 

40 

กจิกรรมที ่4: สรปุบทเรยีน   5 

 

III: รายละเอียดกิจกรรมบทเรียนท่ีสาม   

 

กิจกรรรมท่ี 1: แนะน าบทเรียน 

เวลา: 2 นาท ี

ถามความรูส้กึของผูเ้รยีนถงึบทเรยีนทีผ่่านมา ตรวจสอบความต่อเนื่อง และความเขา้ใจอนัตรงกนัของ
นกัเรยีน 

กล่าวถงึบทเรยีนทีผ่่านมาในเรือ่งการอภปิรายเรือ่งราวเกีย่วกบัแมน่ ้าโขง แจง้ใหน้กัเรยีนทราบถงึบทเรยีน
ของวนัน้ี วตัถุประสงค ์กจิกรรม การมสี่วนรว่มของผูเ้รยีน และสิง่ทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรู ้  

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน  
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กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 

เวลา: 10 นาท ี

ขัน้ตอน: 

1) ใหน้กัเรยีนยนืขึน้ละมารวมตวักนัทีก่ลางหอ้งเรยีน  

2) ก าหนดใหฝ้ ัง่หนึ่งของหอ้งเรยีนเป็นดา้น A ส่วนอกีฝ ัง่เป็นดา้น B 

3) อธบิายนกัเรยีนว่าครจูะอ่านเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนทีผ่่านมา ถา้นกัเรยีนคดิว่าขอ้ความต่อไปนี้ถูกตอ้ง 
ใหเ้ดนิไปทีด่า้น  A ถา้คดิว่าขอ้ความนัน้ผดิใหเ้ดนิไปทีด่า้น  B ถา้นกัเรยีนคดิว่าไมม่คี าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
นกัเรยีนสามารถยนืตรงไหนกไ็ดร้ะหว่างดา้น A หรอื B 

4) เมือ่นกัเรยีนสามารถจดัแจงตวัเองใหย้นือยูด่า้นทีต่วัเองเลอืกไดแ้ลว้ ใหค้รถูามนกัเรยีนบางคนทีเ่ลอืกไปยนื
ขา้งค าตอบนัน้ว่าเขาเรยีนรูอ้ะไรบา้งเกีย่วกบัประโยคดงักล่าว 

5) เล่นซ ้าสกัประมาณสามค าถาม ตามแนวทางประโยคดงัต่อไปนี้ 

แนวทางประโยคค าถามและหวัข้อการอภิปราย 

ประโยค 1: ประเทศสามารถเป็นไดท้ัง้ประเทศตน้ทางและปลายทาง  

หวัข้ออภิปราย : ถูกตอ้ง ประเทศสามารถเป็นไดท้ัง้ตน้ทางและปลายทาง ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศไทยทีม่แีรงงาน
ยา้ยถิน่เขา้มามากกว่าสามลา้นคน และในขณะเดยีวกนั กม็แีรงงานจาก ประเทศไทยเคลื่อนยา้ยไปท างานในประเทศ
อื่น เช่น ประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลาง ไตห้วนั ญีปุ่น่ หรอื ฮ่องกง เป็นตน้ 

ประโยค 2: ประเทศไทยมจี านวนประชากรยา้ยถิน่มากทีสุ่ดในภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  

หวัข้ออภิปราย : ถูกตอ้ง  การยา้ยถิน่เกดิขึน้ในทุกประเทศในลุ่มน ้าโขง แต่กม็บีางป ระเทศทีม่จี านวนการยา้ยถิน่
มากกว่าประเทศอื่น ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายหลกัในแถบภมูภิาคน้ี  โดยมปีระชากรยา้ยเขา้มามากถงึ  3 
ลา้นคน 

ประโยค 3: ผูค้นยา้ยถิน่จากทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่งดว้ยเหตุผลประการเดยีว  

หวัข้ออภิปราย : ผดิ การยา้ยถิน่สามารถเกดิขึน้ไดด้ว้ยเหตุผลห ลายประการ ถามนกัเรยีนทีเ่ลอืกค าตอบน้ีว่ามี
เหตุผลเช่นอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งต่อว่าเหตุผลอาจเป็นเพราะ การหางาน แสวงหาความปลอดภยั แต่งงาน หา
ประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นตน้ พยายามสื่อสารใหน้กัเรยีนมคีวามเห็ นเป็นกลางเกีย่วกบัการยา้ยถิน่  โดยเน้นย า้ว่าผูค้น
ยา้ยถิน่ดว้ยสาเหตุหลากหลาย โดยเฉพาะถา้เลง็เหน็ว่าสาเหตุทีน่กัเรยีนยกเป็นตวัอยา่งนัน้มกัเป็นไปในแงล่บ 
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ลกัษณะห้องเรียน: 

- หลกีเลีย่งการใหค้ าตอบโดยตรง กระตุน้การคดิเชงิวเิคราะหแ์ละช่วยใหน้กัเรยีนคดินอกกรอบ ชีแ้จงหากมี
ความเขา้ใจผดิ หรอืไมช่ดัเจนในค าตอบของนกัเรยีน  

- บรรยากาศการเรยีนทีส่นุกสนาน 

 

กิจกรรมท่ี 3: กิจกรรมประกอบสร้างประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง 

เวลา: 40 นาท ี

3-1. การแบ่งบทบาท  

เวลา: 10 นาท ี  

ขัน้ตอน  

1. แบ่งหอ้งเรยีนเป็น 8 กลุ่มตามจ านวนของจ านวนเหตุการณ์ 

2. แจกกระดาษทีม่เีนื้อหา เหตุการณ์ต่างๆใหแ้ต่ละกลุ่ม  ในกระ ดาษแต่ละแผ่นอธบิายเกีย่วกบัเหตุการณ์ยา้ย
ถิน่ฐานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลาในประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ฐานในลุ่มน ้าโขง  

3. สมาชกิในกลุ่มศกึษาเหตุการณ์ทีก่ลุ่มตนไดร้บั สอบถามครผููส้อนหากไมเ่ขา้ใจ 

อปุกรณ์ : กระดาษเหตุการณ์ทัง้หมด (8 แผ่น)  

ค าแนะน าการสอน :  

- พมิพก์ระดาษเหตุการณ์เตรยีมไวก่้อนการเรยีน 

- เรยีบเรยีงศกึษาความต่อเนื่องของเหตุการณ์  

3-2.  เรียบเรียงประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง  

เวลา: 30 นาท ี

ขัน้ตอน:  

1. บนกระดานหอ้งเรยีน ตดิตัง้บอรด์ขนาดใหญ่ โดยก าหนดช่วงเวลาตามขอ้มลูทีใ่ห ้โดยมกีล่องเปล่าตดิแนบ
อยูก่บัเวลาแต่ละช่วง (ดรูายละเอยีดเวลาทัง้หมดดา้นล่าง)  
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2. แต่ละกลุ่มพจิารณาว่าเหตุการณ์ทีก่ลุ่มไดร้บัเกดิขึน้ในช่วงเวลาใด  

3. เมือ่กลุ่มใดพรอ้ม ใหไ้ปทีบ่อรด์เหตุการณ์ แลว้ใส่กระดาษเหตุการณ์ลงในกล่องเปล่าในช่วงเวลาทีก่ลุ่มคดิว่า
ถูกตอ้งมากทีสุ่ด  

4. หากมกีลุ่มใดคดิว่าเหตุการณ์ทีต่นไดร้บัอยูใ่นช่วงเวลาเดยีวกนั สามารถใส่กระดาษเหตุการณ์ไวใ้นกล่อง
เดยีวกนัได ้ 

5. กลุ่มทีเ่ลอืกช่วงเวลาและใส่กระดาษไวใ้นกล่องแลว้ สามารถเดนิกลบัไปทีน่ัง่ได ้ครผููส้อนตรวจเรยีง
เหตุการณ์ตามล าดบัทีน่กัเรยีนไดเ้ลอืกใส่ไว ้สอบถามนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มในขณะไล่ตรวจสอบช่วงเวลาว่า
ท าไมพวกเขาถงึเลอืกใส่กระดาษในช่วงเวลานัน้ๆ ถา้มกีลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มเลอืกใส่ค าตอบในช่วงเวลา
เดยีวกนั ใหป้รกึษาว่าเหตุการณ์ใดมคีวามเป็นไปไดม้ากกว่า สลบัค าตอบตามเหตุผลของนกัเรยีน  

6. หลงัจากกล่องช่วงเวลาทุกใบมคี าตอบเหตุการณ์ของแต่ละกลุ่มแลว้ ครผููส้อนและนกัเรยีนทุกคนเปิดดู
เหตุการณ์และศกึษาช่วงเวลาบนกระดานไปพรอ้มๆกนั ทบทวนความมัน่ใจของนกัเรยีนอกีครัง้ว่าเหตุการณ์
ทัง้หมดทีช่่วยกนัปะตดิปะต่อเป็นเหตุการณ์ทีถู่กตอ้งตามเวลาประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ฐานในภมูภิาคลุ่มน ้า
โขง 

7. แสดงใหเ้หน็ถงึตารางเหตุการณ์ประวตัศิาสตรท์ีถู่กตอ้งตามช่วงเวลาจรงิ และเปรยีบเทยีบกบัค าตอบที่
นกัเรยีนช่วยกนัท า สลบัเหตุการณ์ทีผ่ดิใหถู้ก 

8. ถามนกัเรยีนว่าสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลง หรอือะไรบา้งทีเ่หมอืนเดมิเกีย่วกบัประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่
ตัง้แต่ประวตัศิาสตรจ์นกระทัง่ปจัจบุนั เช่น สาเหตุการยา้ยถิน่ หรอืลกัษณะส าคญัอื่นๆ  

9. ถามความเหน็นกัเรยีนว่า ลกัษณะการเคลื่อนยา้ยถิน่ในอนาคตจะมลีกัษณะเป็นอยา่งไร เพราะเหตุใดจงึคดิ
เช่นนัน้  

ล าดบัเหตกุารณ์ท่ีถกูต้อง: 

 เหตกุารณ์ ปี 

1 มนุษยป์จัจบุนัเดนิทางมาถงึเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้50,000  ปีทีผ่่านมา 48,000 B.C.E. 

2 มนุษยช์นเผ่าเรร่อ่นโฮบเินียน เริม่ตน้ขึน้และเริม่กระจายตวัไปทัว่เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถงึ ประเทศไทย ลาว และเวยีดนาม  

8,000 B.C.E. 

3 กลุ่มชนชาวไต ยา้ยถิน่มาตามช่องทางแมน่ ้าโขง แมน่ ้าสาละวนิ ตามดว้ย
แมน่ ้าน่าน และแมน่ ้าเจา้พระยา  

ศตวรรษที ่12th-
13th 
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4 ในยคุอาณานิคมฝรัง่เศสในประเทศเวยีดนาม ได้มกีารเพิม่ขึน้ของการ
ยา้ยถิน่เขา้เมอืงของประชากรทีไ่รพ้ืน้ที ่เกดิการเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งเรือ่ง
ค่าแรงระหว่างเกษตรกรแบบพึง่ตนเอง และกลุ่มแรงงานเหมอืงแรท่ีคุ่ม
โดยฝรัง่เศส รวมทัง้การยา้ยถิน่ตามฤดกูารระหว่างพืน้ทีช่นชทใน
ช่วงเวลาเพาะปลกูเพื่อหางานชัว่คราว  

ค.ศ. 1859 – 
1954 

5 ประเทศไทย ในฐานะทีเ่ป็นประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามเยน็
น้อยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นในแถวอนิโดจนี ไดม้ผีูค้นอพยพยา้ย
ถิน่เขา้ไปมาก ประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายปลายทางอื่นในลกัษณะที่
คลา้ยกนั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ตะวนัออกกลาง ยโุรป ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ 
ฮ่องกง และไตห้วนั 

ค.ศ. 1960 – 
1990s 

6 ผูล้ ีภ้ยันบัลา้นคนอพยพจากเวยีดนาม ลาว และกมัพชูา ค.ศ. 1975 

7 จ านวนของผูล้ ีภ้ยัจากพมา่ เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็หลงัเหตุการณ์เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2531 เมือ่มกีารเรยีกรอ้งถงึประชาธปิไตยต่อการปกครอง
รปูแบบทหาร   

ค.ศ. 1980s 

8 เศรษฐกจิในประเทศไทยเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งการ
แรงงานจ านวนมากขึน้ แรงงานหลายคนยา้ยถิน่มาจากพืน้ทีช่นบท 
รวมถงึแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง ลาว พมา่ กมัพชูา เขา้สู่พืน้ที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ค.ศ. 1990s 

 

อปุกรณ์: ระยะเวลาเขยีนบนกระดานหอ้งเรยีน โดยเวน้ทีส่ าหรบัการตดิล าดบักระดาษเหตุการณ์ , กระดาษ
เหตุการณ์ และระยะเวลาล าดบัเหตุการณ์ของประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ฐานในลุ่มน ้าโขงทีถู่กตอ้ง  

ค าแนะน าการสอน: 

ข้อมลูอ้างอิงท่ีผูส้อนควรอ่านเตรียมตวัล่วงหน้า 

- ผูส้อนเลอืกไดว้่าจะบรรยายเหตุการณ์ประวตัศิาสตรผ์่าน Power Point โดยตดิตัง้กบัโปรเจคเตอร ์หรอื 
อธบิายผ่านระยะเวลาทีพ่มิพเ์ตรยีมมาก่อนการเรยีนการสอน   

- อ่านขอ้มลูของแต่ละเหตุการณ์ และท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความต่อเนื่องของแต่ละเหตุการณ์ก่อนการเรยีน
การสอน  
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-          หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูของประเทศตนเอง ถา้จ าเป็น  

ลกัษณะห้องเรียน:  

- อธบิายแต่ละเหตุการณ์อยา่งชา้ๆและชดัเจน เน้นย า้ถงึเหตุการณ์และจดุเปลีย่นส าคญัต่างๆ  

- สนบัสนุนและกระตุน้การตัง้ค าถาม 

 

กิจกรรมท่ี 4:  สรปุบทเรียน 

เวลา: 5 นาท ี

ถามความเหน็และความรูส้กึนกัเรยีนเกีย่วกบับทเรยีนในวนัน้ี แจง้ใหน้กัเรยีนทราบถงึบทเรยีนในวนัต่อไป 
อนุญาตและเชญิชวนใหน้กัเรยีนถามค าถาม เพื่อความชดัเจนในเนื้อหาก่อนเริม่เนื้อหาต่อไป  

สอบถามนกัเรยีน 2 – 3 คน ใหแ้ลกเปลีย่นว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ จากบทเรยีนในวนัน้ีบา้ง ถามต่อว่ามี
ค าถามอะไรเพิม่เตมิเกีย่วกบับทเรยีนหรอืไม ่ 

ลกัษณะห้องเรียน:  

- สงัเกตและตรวจสอบการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และปฏกิริยิาต่อกจิกรรมอยา่งใกลช้ดิ เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจว่า
ทุกคนมคีวามเขา้ใจตรงกนัในเน้ือหา 

- ตรวจสอบความยากงา่ยของเนื้อหา ปรบัใหเ้หมาะสมก่อนเริม่กจิกรรมถดัไป 
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ส่ือการเรียนการสอนอ้างอิง – บทเรียนท่ีสาม 

 

1. กระดาษเหตกุารณ์ส าหรบันักเรียน  

เหตกุารณ์ 

มนุษยป์จัจบุนัเดนิทางมาถงึเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้50,000  ปีทีผ่่านมา 

 

 

“มนุษยไ์ด้เดินทางเข้ามาในเอเชียหลาย____ล้านปีทีแ่ล้ว” 
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เหตกุารณ์ 

มนุษยช์นเผ่าเ รร่อ่นโฮบเินียน เริม่ตน้ขึน้และเริม่กระจายตวัไปทัว่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถงึ 
ประเทศไทย ลาว และเวยีดนาม  

 

 

“มนุษยถ์ ้าเร่ร่อน” 

รปูภำพจำก: Baloo's Cartoon Blog 

 

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

กลุ่มชนชาวไ ท ยา้ยถิน่มาตามช่องทางแมน่ ้าโขง แมน่ ้าสาละวนิ ตามดว้ยแมน่ ้าน่าน และแมน่ ้า
เจา้พระยา  

 

 

 

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

 

“The migration of Tai groups into Southeast Asia” 

 

 



34 
 

เหตกุารณ์ 

ในยคุอาณานิคมฝรัง่เศสในประเทศเวยีดนาม ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของการยา้ยถิน่เขา้เมอืงของประชากรที่
ไรพ้ืน้ที ่เกดิการเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งเรือ่งค่าแรงระหว่างเกษตรกรแบบพึง่ตนเอง และกลุ่มแรงงาน
เหมอืงแรท่ีคุ่มโดยฝรัง่เศส รวมทัง้การยา้ยถิน่ตามฤดกูารระหว่างพืน้ทีช่นบทในช่วงเวลาเพาะปลกูเพื่อ
หางานชัว่คราว  

 

 

 

 

French marine infantrymen in Tonkin 
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เหตกุารณ์ 

ประเทศไทย ในฐานะทีเ่ป็นประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามเยน็น้อยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัประเทศ
อื่นในแถวอนิโดจนี ไดม้ผีูค้นอพยพยา้ยถิน่เขา้ไปมาก ประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายปลายทางอื่นในลกัษณะ
ทีค่ลา้ยกนั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ตะวนัออกกลาง ยโุรป ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ ฮ่องกง และไตห้วนั 

 

 

 

 

« Japan is an immigrant destination in Asia, along with Brunei, Hong Kong, Singapore, 
South Korea, and Taiwan. » 
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เหตกุารณ์ 

ผูล้ ีภ้ยันบัลา้นคนอพยพจากเวยีดนาม ลาว และกัมพชูา 

 

 

 

« Vietnamese refugees” 

 Photo courtesy TalbottBashall 
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เหตกุารณ์ 

จ านวนของผูล้ ีภ้ยัจากพมา่ เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็หลงัเหตุการณ์เดอืนกนัยายน พ .ศ. 2531 เมือ่มกีาร
เรยีกรอ้งถงึประชาธปิไตยต่อการปกครองรปูแบบทหาร   

 

 

“The uprising of 1988” 

 

“Monks also took part in the protest in 1988” 
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เหตกุารณ์ 

เศรษฐกจิในประเทศไทยเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งการแรงงานจ านวนมากขึน้ แรงงาน
หลายคนยา้ยถิน่มาจากพืน้ทีช่นบท รวมถงึแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง ลาว พมา่ กมัพชูา 
เขา้สู่พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

“The Thai economy” 
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บทเรียนท่ีส่ี:  ประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินในระดบัโลก 

 

I: วตัถปุระสงค ์ 

i) เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในระดบัโลก  

ii) เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัว่าการยา้ยถิน่เป็นกระบวนการธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้กบัมนุษย์ทัว่โลกตัง้แต่

อดตีถงึปจัจบุนั 

  
II: ตารางกิจกรรม บทเรียนท่ีส่ี 

 

เน้ือหา อปุกรณ์ เวลา 

กจิกรรมที ่1:  แนะน าบทเรยีน   2 

กจิกรรมที ่2: กจิกรรมกระตุน้ความสนใจและทบทวน
บทเรยีนทีผ่่านมา 

ลกูบอลพรอ้มชุดค าถาม 8 

กจิกรรมที่ 3: เสน้ทางการเดนิทางของมนุษยชาติ    การน าเสนอการเดนิทางของ
มนุษย,์ อนิเตอรเ์น็ท (หรอืดาวน์
โหลดเตรยีมไวล้่วงหน้า) 

15 

กจิกรรมที่ 4: ขอ้คน้พบเกีย่วกบัประวตัศิาสตรก์ารยา้ย
ถิน่ในระดบัสากล   

ขอ้มลูน าเสนอ Power Point 10 

กจิกรรมที่ 5: ผูม้ชีื่อเสยีงกบัการยา้ยถิน่ ขอ้มลูน าเสนอ PowerPoint 10 

 

III: รายละเอียดกิจกรรม บทเรียนท่ีส่ี  

 

กิจกรรมท่ี 1: แนะน าบทเรียน 

แจง้นกัเรยีนว่านี่เป็นบทเรยีนสุดทา้ยของ แผนการจดัการเรยีนการสอนประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ สอบถาม
ความรูส้กึและความเหน็ของนกัเรยีนต่อบทเรยีนทีผ่่าน มา กล่าวถงึบทเรยีนตัง้แต่วนัแรก ทีเ่ริม่ตน้จากการยา้ยถิน่ใน
ระดบับุคคล ชุมชน ภมูภิาค และวนัน้ีเราจะมาเรยีนรูก้นัถงึประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในระดบัโลก  

เวลา: 2 นาท ี
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ลกัษณะห้องเรียน: 

ส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่นุกสนาน  

 

กิจกรรมท่ี 2:  กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ และทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 

เวลา: 8 นาท ี

เนื่องจาก ชัว่โมง นี้จะเป็นบทเรยีนสุดทา้ย จงึอยาก ใหเ้กดิ การมสี่วนรว่มของผูเ้รยีน ใหม้ากทีสุ่ด โดยใน

กจิกรรมนี้ ใชก้ารโยนบอลเป็นสื่อกลาง ครผููส้อนถามนกัเรยีนว่าใครอยากเป็นคนเริม่ตน้ก่อน และโยนบอลใส่คนนัน้ 

นกัเรยีนทีไ่ดร้บับอลจะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นบทเรยีนทีผ่่า นมาหนึ่งขอ้ ท ากจิกรรมเช่นน้ีจนกว่าเวลา

จะหมด  

ครผููส้อนควรเปิดช่องทางใหน้กัเรยีนทุกคนไดพ้ดู ดงันัน้ อาจจ ากดันกัเรยีนคนหนึ่งใหแ้ลกเปลีย่นไดห้นึ่งขอ้

เท่านัน้ โดยมกีตกิา คอื หา้มนกัเรยีนทีไ่ดร้บัลกูบอลพดูซ ้ากบัสิง่ทีเ่พื่อนคนอื่นไดพ้ดูไปแลว้  

ชีแ้จง้ขอ้ความทีไ่มช่ดัเจน หรอืเขา้ใจผดิเกีย่วกบัเนื้อหาในระหว่างการแลกเปลีย่น  

อปุกรณ์:  ลกูบอลชายหาด ดนตร ี

ค าแนะน าการเรียนการสอน:  

- เขยีนค าถามและแปะเตรยีมไวบ้นลกูบอล  

- เตรยีมเพลงและอุปกรณ์เครือ่งเสยีง  

ลกัษณะห้องเรียน: 

- กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่นุกสนาน  

- ตรวจสอบว่านกัเรยีนทุกคนมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัต่อบทเรยีน 

- แกไ้ข ชีแ้จง้ขอ้มลูทีไ่มช่ดัเจน และความเขา้ใจผดิ 

 

กิจกรรมท่ี 3:  เส้นทางการเดินทางของมนุษยชาติ 

เวลา: 15 นาท ี
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ขัน้ตอน:  

1. เริม่ตน้การน าเสนอผ่านโปรเจคเตอร ์  

 

2. ค่อยๆคลกิจากจดุเริม่ตน้ของการเดนิทางมนุษยต์ามการน าเส นอ อธบิายดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย และชีแ้จงใน
ประเดน็ส าคญัต่างๆ เช่น ท าไม และอยา่งไร ชีแ้จงขอ้พบเหน็ทีค่ลา้ยเคยีง เช่นเหตุผล วธิกีาร แรงกระตุน้ ลกัษณะ
กายภาพ เครือ่งมอื และอื่นๆ  

ยกตวัอยา่งเช่น มนุษยป์จัจบุนั หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม โฮโม เซเป้ียนส ์เริม่การยา้ยถิ่ นฐานออกจากแอฟรกิา
ประมาณ 60,000 ปีทีผ่่านมา บรรพบุรษุแรกๆของมนุษยอ์อกเดนิทางจนกระทัง่เริม่กระจายตวัไปตามพืน้ทีต่่างๆทัว่
โลก ความไกล ความเรว็ และพืน้ทีท่ีพ่วกเขาเดนิทางไปนัน้ขึน้อยูก่บั สภาวะอากาศ ความหนาแน่นของประชากร 
และอุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้เพื่อเอือ้ต่อการเ ดนิทางระยะไกล (เช่น เรอื แพ ) และ อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น คอ้น ขวาน ) เหตุผล
อื่นๆทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้เช่น ความอยากรูอ้ยากเหน็ รวมถงึความสามารถในการปรบัตวั กเ็ป็นเหตุผลส าคญัเช่นกนั  

อปุกรณ์:  the Journey of Mankind presentation 

ค าแนะน าการสอน:  

- ดาวน์โหลด the Journey of Mankind presentation จากhttp://www.bradshawfoundation.com/journey/  

- อ่าน ท าความเขา้ใจเนื้อหาของการน าเสนอก่อนเรยีน  

- เตรยีมการน าเสนอ เขา้กบัเครือ่งฉายสไลด ์ 

ข้อมลูส าหรบัการอภิปราย: 

ชีแ้จงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูส าคญั คลา้ยเคยีง หรอืน่าสนใจ จากขอ้มลูทีป่รากฏบนแผนที่   

ลกัษณะห้องเรียน:  

- อธบิายอยา่งงา่ยๆ เชื่อมต่อขอ้มลูจากจดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่ง  

- ชีแ้จงขอ้มลูทีม่คีวามส าคญั และเน้นถงึขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเด่นชดัต่างๆ  
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กิจกรรมท่ี 4: ข้อค้นพบเก่ียวกบัประวติัศาสตรก์ารย้ายถ่ินในระดบัสากล 

เวลา: 15 นาท ี

ขัน้ตอน:  

น าเสนอขอ้มลู Power Point 

ก) ลกัษณะการย้ายถ่ิน 

 

 

กจิกรรมน้ีจะทา้ทายผูเ้รยีนใหป้ระยกุตข์อ้มลูทีไ่ดเ้รยีนมาจากบทเรยีนทีผ่่านมา จนถงึบทเรยีนปจัจบุนัใน
หวัขอ้ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ ในระดบัโลก  แทนทีจ่ะใชก้ารบรรยายเพยีงรปูแบบเดยีว ครผููส้อนจะเน้นใหน้กัเรยีน
เกดิกระบวนการคดิดว้ยตนเองผ่านชุดค าถามต่างๆ ถามนกัเรยีนอาสาสมคัรใหต้อบค าถามต่อไปนี้  

ค าถามทีห่นึง่ : ใหน้กัเรยีนสงัเกตถงึลกัษณะของลกู ศร และตดิตามลกัษณะลกูศรเหล่านัน้ อธบิายเสน้ทางการยา้ย
ถิน่ฐานตามลกูศรทัว่โลก นกัเรยีนคดิว่าประชากรกลุ่มแรกทีเ่ดนิทางออกจากแอฟรกิา เดนิทางไปยงัพืน้ทีส่่ วนไหน
ของโลก? นกัเรยีนคดิว่าอะไรเป็นเหตุผลใหเ้ขาเดนิทางไปทีแ่ห่งนัน้?  

ค าตอบทีห่นึง่: ประชากรกลุ่มแรกทีเ่ดนิทางออกจากแอฟ รกิาตัง้ถิน่ฐานในแถบเอเชยีและต ะวนัออกกลาง สาเหตุที่
เป็นสองพืน้ทีน่ัน้เป็นเพราะเป็นทวปีทีใ่กลแ้อฟรกิามากทีสุ่ด และสามารถเดนิทางไดโ้ดยการเดนิ สงัเกตว่ามนุษยช์่วง
เริม่ตน้นัน้สามารถเดนิทางยา้ยถิน่ไดไ้กลเท่าทีค่วามสามารถทางกายภาพจะอ านวยเท่านัน้ เพราะยงัขาดแคลน
อุปกรณ์และเครือ่งมอืทีเ่อือ้ในการเดนิทางต่างๆ  

ค าถามทีส่อง: สงัเกตลกัษณะทางกายภาพทีม่นุษยไ์ดย้า้ยถิน่ นกัเรยีนคดิว่ามนุษยใ์นช่วงแรกเริม่มี ลกัษณะการยา้ย
ถิน่ตามลกัษณะทางกายภาพ เช่นไร?   
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ค าตอบทีส่อง :  มลีกัษณะหลากหลาย การ ยา้ยถิน่ของมนุษยม์กัถูกพบในเสน้ทางตดิกบัแมน่ ้า เสน้ทางแรกเริม่
ปรากฏแถวทะเลแดง ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และมหาสมทุรอนิเดยี  ในหลายพนัปีต่อมา จงึเริม่คน้พบ มนุษยท์ี่
เดนิทางไปยงัพืน้ทีห่่างไกลออกไป เช่น ขัว้โลกเหนือ หรอืใต ้ 

ค าถามทีส่าม :  การยา้ยถิน่ไปยงัพืน้ทีห่่างไกล หรอืประเทศทีไ่มม่พีรมแดนตดิกบัเกาะอื่นๆ เช่น ฟิลปิปินส ์หรอื 
หมูเ่กาะโพลสีเนีย ถูกพบว่าเป็นการยา้ยถิน่ฐานของมนุษยใ์นช่วงยคุหลงัๆ นกัเรยีนคดิว่าอะไรเป็นสาเหตุ?  

ค าตอบทีส่าม: ค าตอบหลากหลาย การพฒันาสรา้งเรอื และยานพาหนะต่างๆ เป็นเทคโลยทีีพ่บในประวตัศิาสตร์
มนุษยช์่วงหลงั การพฒันาเครือ่งมอืดงักล่าวส่งผลใหม้นุษยส์ามารถเดนิทางไปในพืน้ทีห่่างไกลไดม้ากขึน้  

ข) เหตผุลท่ีคล้ายเคียงกนั  

มหีลายเหตุผลทีม่นุษยเ์ริม่ออกเดนิทางยา้ยถิน่  ถามนกั เรยีนว่า สงัเกต เหน็ความคลา้ยเคยีงในสาเหตุ
อะไรบา้งจากประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ฐานสากล  

ชีแ้จงเหตุผลคลา้ยเคยีงต่างๆ เช่น อากาศ ทรพัยากรธรรมชาต ิโอกาสในการพฒันาคุณภาพชวีติ ความ
อยากรูอ้ยากเหน็ เป็นตน้ หลกีเลีย่งการเน้นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง อธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจ ว่าการยา้ยถิน่ของผูค้น
ประกอบไปดว้ยเหตุผลหลากหลาย และมกัมสีถานการณ์ หรอืเหตุผลมากกว่าหนึ่งอยา่งเกีย่วขอ้งเสมอ  

แสดงใหน้กัเรยีนเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงของโลก ว่าปจัจบุนัมคีวามสมัพนัธก์ันมากขึน้ และท าใหก้ารยา้ยถิน่
เป็นเหตุการณ์ทีพ่บเจอไดโ้ดยทัว่ไป   

อปุกรณ์ :  

ขอ้มลูใน Power Point ก่อนการเรยีนการสอน   

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้กระบวนการคดิเชงิวเิคราะห์ 

 

กิจกรรมท่ี 5: ผูม้ีช่ือเสียงกบัการย้ายถ่ินฐาน 

เวลา: 10 นาท ี

กจิกรรมนี้จะเน้นใหผู้เ้รยีนตระหนกัไดว้่าการยา้ยถิน่เป็นกระบวนการธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้กบัมนุษย ์แล ะ
สามารถเกิ ดขึน้ไดก้บัทุกคน นอก จากการส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมทีไ่ดเ้รยีนไปในบทเรยีนทีผ่่าน
มาแลว้ การยา้ยถิน่ของบุคคลหนึ่งไปยงัทีห่นึ่งยงัส่งอทิธพิลต่อพืน้ทีท่ีค่นเหล่านัน้เดนิทางยา้ยไปสู่อกีดว้ย  
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ขัน้ตอน:  

1. น าเสนอขอ้มลู PowerPoint จากนัน้ถามนกัเรยีนว่ารูจ้กัใครในภาพเหล่านี้บา้ง  

2. ถามนกัเรยีนว่าคดิว่าบุคคลแต่ละท่านมาจากทีไ่หน และแสดงใหเ้หน็ถงึประวตัขิองแต่ละคน  

3. เน้นถงึสาเหตุการยา้ยถิน่ของแต่ละคน และอทิธผิลทีเ่ขาเหล่านัน้ไดส้่งใหก้บัพืน้ทีท่ีพ่วกเขาไดย้า้ยถิน่  

อปุกรณ์:  

ขอ้มลูน าเสนอ PowerPoint เกีย่วกบัผูม้ชีื่อเสยีงทัง้ 4 คน (ปรบัเปลีย่นได้) 

ค าแนะน าการสอน:  

อ่าน และท าความเขา้ใจ ขอ้มลูน าเสนอใน Power Point ก่อนการเรยีนการสอน   

ลกัษณะห้องเรียน: 

กระตุน้ใหเ้กดิความอยากรู ้และความสนใจในการอภปิรายกลุ่มผ่านเรือ่งราวของผูม้ชีื่อเสยีงเหล่านี้  

 

กิจกรรมท่ี 6: สรปุบทเรียน 

เวลา: 10 นาท ี

ในช่วงสบินาทสีุดทา้ยของบทเรยีน ผูส้อนจะช่วยทบทวนบทเรยีนทีผ่่านมาทัง้หมดใหก้บันกัเรยีน 

อา้งองิถงึบทเรยีนทีผ่่านมา เน้นถงึขอ้มลูส าคญัในแต่ละบทเรยีนตัง้แต่ คุณลกัษณะ ทางวฒันธรรมในชุมชน 
ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในระดบัปจัเจกบุคคล ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ในระดบัภมูภิาค และประวตัิศาสตรก์ารยา้ย
ถิน่ในระดบัโลก 

ถามนกัเรยีนดว้ยชุดค าถามต่อไปนี้ และใหน้กัเรยีนไดค้ดิทบทวนดว้ยตวัเองถงึเนื้อหาต่างๆ ถามนกัเรยีน
อาสาสมคัรถงึความเหน็ของพวกเขาในแต่ละค าถาม  

1. พวกเราจะสามารถมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนอนัปรากฏในปจัจบุั นไดห้รอืไม ่หากปราศจาก

การเคลื่อนยา้ยและปฏสิมัพนัธก์นัของผูค้น ? สงัคมจะมลีกัษณะอยา่งไรหากปราศจากผูค้นทีย่า้ยถิน่ฐานมา

จากทีต่่างๆ ผูม้าช่วยเตมิเตม็สงัคมทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

(ใหน้กัเรยีนนึกถงึเนื้อหาจากบทเรยีน คุณลกัษณะทางวฒันธรรมจากการยา้ยถิน่)  

2. นกัเรยีนคิดว่า หากบรรพบุรษุของมนุษยห์รอืของนกัเรยีนไมเ่ดนิทางยา้ยถิน่  ปจัจบุนันี้นกัเรยีนจะอยูท่ีไ่หน

หรอืท าอะไรอยู่? โอกาสทางเลอืกต่างๆของพวกเราจะน้อยลงหรอืไม ่หากพวกเราไมส่ามารถยา้ยถิน่ได้? 
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(ใหน้กัเรยีนนึกถงึเนื้อหาจากบทเรยีน การยา้ยถิ่นในระดบัปจัเจกบุคคลและระดบัชุมชน)  

 

สรปุใหน้กัเรยีนเขา้ใจและเน้นย า้ว่าการยา้ยถิน่เป็นกระบวนการธรรมชาตขิองมนุษย ์การยา้ยถิน่สามารถ

เกดิขึน้ไดทุ้กที ่และผูย้า้ยถิน่ต่างมเีหตุผลนานาประการในการตดัสนิใจยา้ยถิน่ เน้นย า้ถงึสิง่ทีผู่ย้า้ยถิน่ส่งผลใหก้บั

ชุมชน และความหลากหลายทางวฒันธรรม เน้นเรื่องความส าคญัของการอยูร่ว่มกนักบัผูค้นทีม่คีวามหลากหลาย  

อปุกรณ์: ประกาศนียบตัร  

ค าแนะน าการเรียนการสอน:  

- ใหน้กัเรยีนนึกถงึบทเรยีนทีผ่่านมา และน าไปสู่การอภปิรายกลุ่มจากความเหน็ของนกัเรยีน ถา้เป็นไปได ้

เตรยีมอุปกรณ์การสอนจากบทเรยีนทีผ่่านมา ไมว่่าจะเป็นกระดาษ ค าตอบ กระดานแผนทีแ่ละอื่นๆ เพื่อฟ้ืน

ความจ าของนกัเรยีน  

- กระตุน้ และสนบัสนุนการถามค าถาม ถามนกัเรยีนว่าไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ  จากบทเรยีนบา้ง  

ลกัษณะห้องเรียน: 

- สนบัสนุนส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 

- กระตุน้กระบวนการคดิเชงิวเิคราะห์ 

- ชื่นชมความพยายามและการมสี่วนรว่มของนกัเรยีนตลอดบทเรยีนทีผ่่านมา 
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ส่ือการเรียนการสอนอ้างอิง – บทเรียนท่ีส่ี 

 

1. การเดนิทางของมนุษย์ 

ดเูพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.bradshawfoundation.com/journey/ 

2. ขอ้มลู Power Point – สไลด ์10 ถงึ 14 

ดเูพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

3. ประกาศณยีบตัร 

สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bradshawfoundation.com/journey/
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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