
หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�

ไทย



02หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ส�รบัญ
คำ�นำ�

คู่มือวิทย�กรกระบวนก�ร

คู่มือกิจกรรม

ข้อมูลอ้�งอิงและแหล่งคว�มรู้

02 

04 

07 

09 

12

16 

20 

24

29 

43 

53

63 

65

ส�รบัญ 

ภ�พรวมหลักสูตร 

ภ�พรวมเอ-ทเวนตี้วัน

ภ�พรวมเรื่องก�รค้�มนุษย์

รูปแบบหลักสูตร + เนื้อห�หลักสูตร

ตอนที่หนึ่ง: คุณค่�และสิทธิเด็ก

ตอนที่สอง: ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

ตอนที่ส�ม: ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

ตอนที่หนึ่ง

ตอนที่สอง

ตอนที่ส�ม

ข้อมูลอ้�งอิง

แหล่งคว�มรู ้



PRIMARY PREVENTION PROGRAM  //03

©2020 เอ-ทเวนตี้วัน, องค์กรไม่แสวงผลกำ�ไร สงวนลิขสิทธิ์ ห้�มมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำ�ซ้ำ� หรือดัดแปลงไม่ว่�ด้วยประก�ร

ใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกส�รนี้ ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์แล้ว 

ห้�มมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำ�ซ้ำ� หรือดัดแปลงไม่ว่�ด้วยประก�ร

ใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกส�รนี้ ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์แล้ว 
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ภาพรวม

หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�

เร�ยินดีอย่�งยิ่งที่คุณได้เลือกศึกษ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์ และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น ด้วยก�ร

ใช้แนวก�รสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กล�ง หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�งเด็ก ๆ กับเพื่อนของ

เข� โดยมีวิทย�กรกระบวนก�รเป็นผู้ชี้แนะ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบม�เพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ให้ปกป้องสิทธิของตน และ

สอนให้รู้ว่�พวกเข�ตัดสินใจบนพื้นฐ�นข้อมูลที่มีเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นได้ ขอให้สนุกกับบทเรียน ทำ�ให้มันเหมือน

เป็นบทเรียนของตัวท่�นเอง และโปรดอย่�ลังเลที่จะติดต่อเร�ห�กมีคำ�ถ�มใด ๆ: A21.ORG/CONTACT. เร�ตั้งต�รอ

ที่จะได้ฟังผลที่ท่�นทำ�ให้เกิดขึ้นในก�รต่อสู้เพื่อเสรีภ�พ

เป้�หม�ยของหลักสูตรคืออะไรอะไร

หลักสูตรใช้เวล�น�นแค่ไหน

หลักสูตรนี้สำ�หรับใคร

๐๑

๐๒ 

๐๓

กำ�หนดและปกป้องคุณค่�และสิทธิมนุษยชนของเด็ก 

ป้องกันก�รเกิดก�รค้�มนุษย์ ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปลอดภัย และก�รแสวงห�ประโยชน ์

เสนอแหล่งข้อมูลและแนวท�งสนับสนุนเด็ก

มีบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ทั้งสิ้นส�มตอน ตอนละหนึ่งชั่วโมง ซึ่งท่�นปรับให้แต่ละตอนเหม�ะกับบริบทของผู้เรียน

และเวล�ของแต่ละค�บเรียนได้

เด็ก ช่วงอ�ยุ ๖ ถึง ๑๒ ปี ใช้ได้กับกลุ่มทุกขน�ด
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ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกของหลักสูตร

หลักสูตรก�รอบรม

ม�ตรฐ�นหลักสูตร

ขอข้อเสนอแนะ

หลักสูตรนี้นำ�ไปใช้ในชุมชนหรือโรงเรียนเพื่อสอนเด็กแต่ละคนเรื่องคุณค่�ตนเองในคว�มเป็นมนุษย์ และช่วยให้เข้�ใจ

ว่� ถึงแม้ว่�เข�จะเป็นผู้เย�ว์ แต่เข�เป็นบุคคลที่มีอิสระและมีสิทธิของตัวเอง แหล่งคว�มรู้นี้มุ่งเน้นเรื่องทักษะชีวิตที่มี

ประสิทธิภ�พ ค่�นิยมและคุณค่�ส่วนบุคคล พลังของก�รตัดสินใจ ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย บทนำ�เรื่องก�รค้�

มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์ ตลอดจนคว�มปลอดภัยท�งออนไลน์

เพื่อส�ธิตกิจกรรมหลักสูตรบ�งกิจกรรม เร�จึงได้จัดทำ�แหล่งคว�มรู้เพื่ออบรมวิทย�กรกระบวนก�รท�งออนไลน์ พร้อม

กับมีชุดวีดิทัศน์และภ�พสไลด์ประกอบด้วย ซึ่งก�รอบรมนี้รวมถึงวีดิทัศน์ภ�พรวมของเนื้อห�แต่ละตอน และกิจกรรม

ที่คุณครูประจำ�ชั้นเป็นผู้ดำ�เนินก�รในห้องเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งคว�มรู้เพื่ออบรมวิทย�กรได้อีกด้วย 
 
ห�กต้องก�รเข้�ไปดูก�รอบรมเต็มรูปแบบ เข้�ไปที่: 
A21.ORG/TRAINING

หัวข้อที่สลับซับซ้อนถูกนำ�เสนอให้เหม�ะกับกลุ่มวัย และให้เข้�กับบริบทม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของประเทศ แรกเริ่มนั้น 

เนื้อห�ทั้งหมดใช้เป็นโครงก�รนำ�ร่องในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเด็กกว่� ๗,๐๐๐ คน โดยสอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับก�รประเมินจ�กก�รวิจัยเชิง

วิช�ก�รร่วมกับมห�วิทย�ลัยเวอร์จิเนีย คอมมอนเวลท์ (Virginia Commonwealth) ซึ่งเริ่มต้นในปี ๒๐๑๙ หลักสูตร

ฉบับส�กลนี้ยังคงเนื้อห�หลักดังกล่�ว ส�ม�รถปรับให้เข้�กับบริบทเพื่อให้ได้ต�มม�ตรฐ�นเพิ่มเติม รวมถึงข้อกำ�หนด

ด้�นก�รอบรมเพื่อพัฒน�บุคล�กรและก�รเผยแพร่ต่อไป

เร�อย�กได้ยินจ�กท่�น ก�รใช้หลักสูตรนี้ไม่มีค่�ใช้จ่�ยแต่อย่�งใด ทว่�เร�ขอให้ท่�นช่วยเร�ติดต�มและประเมินผลที่

ได้จ�กหลักสูตรนี ้
 
หลังจ�กนำ�หลักสูตรไปใช้ กรุณ�กรอกแบบสอบถ�มสั้น ๆ ที่นี่
A21.ORG/EDUCATION-SURVEY
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ภาพรวม

A21 ภ�พรวม

เร�คือใคร

ภ�รกิจของเร�คืออะไร

เร�ทำ�ง�นที่ไหน

คือก�รกำ�จัดก�รค้�มนุษย์ทุกที่ ตลอดไป

เอ-ทเวนตี้วันคือองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงผลกำ�ไร มุ่งมั่นที่จะกำ�จัดก�รค้�มนุษย์ผ่�นกลยุทธ์เชิงปฏิบัติก�รในหล�ยมิติ 

ได้แก่ก�รเข้�ถึง ก�รช่วยกู้ และก�รฟื้นฟูเยียวย� Reach, Rescue, and Restore.

เอ-ทเวนตี้วันเริ่มต้นในปี ๒๐๐๘ และจ�กนั้นเป็นต้นม� เร�ได้ตั้งสำ�นักง�นภ�คสน�ม ศูนย์ชุมชน ศูนย์พิทักษ์เด็ก และ

สำ�นักง�นบริห�รระหว่�งประเทศ ซึ่งสำ�นักง�นแต่ละแห่งล้วนมีกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติก�รที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ 
 
สำ�หรับร�ยชื่อสำ�นักง�นของเอ-ทเวนตี้วันทุกแห่ง เข้�ไปที่:
A21.ORG/WHERE-WE-WORK

อ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับง�นของเร�ทั่วโลก
A21.ORG/ABOUT
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ภาพรวม

ก�รค้�มนุษย์

คุณรู้หรือไม่

• ประม�ณก�รว่� ปัจจุบันมีคนจำ�นวนระหว่�ง ๒๐.๙ ล้�นถึง ๔๐.๓ ล้�นคนที่ตกเป็นท�ส[1] หนึ่งในสี่ของเหยื่อ

จ�กก�รค้�ท�สยุคใหม่เป็นเด็ก[2] 

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�นข้�มประเทศทั่วโลกเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่�งรวดเร็ว[3] ผู้ย้�ยถิ่นฐ�นยังคงเป็นหนึ่งใน “สม�ชิกของ

สังคมที่เปร�ะบ�งที่สุด” ที่ต้องเผชิญกับก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รถูกทำ�ร้�ย และก�รเลือกปฏิบัติ[4] 

• 1ร้อยละ ๑๐ ของประช�กรโลกดำ�รงชีวิตด้วยเงินไม่ถึง ๑.๙๐ ดอลล�ร์สหรัฐต่อวัน[5] คนส่วนใหญ่มีชีวิตใน

คว�มย�กจน และไม่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ� บ้�งก็อ�ศัยอยู่ในชนบท ทำ�ง�นในสภ�วก�รณ์ที่ล่อแหลม (ไม่

ปลอดภัย ไม่มั่นคง) และกว่�ครึ่งมีอ�ยุต่ำ�กว่� ๑๘ ปี[6] 

• เด็ก วัยรุ่นและเย�วชนจำ�นวน ๒๖๔.๓ ล้�นคนทั่วโลกไม่ได้อยู่ในโรงเรียน[7] เย�วชนจำ�นวน ๑๐๓ ล้�นคนทั่ว

โลกไม่ได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และกว่�ร้อยละ ๖๐ เป็นหญิง[8] 

• มีร�ยง�นว่�ทุกปีมีเด็กและวัยรุ่นจำ�นวน ๒๔๖ ล้�นคนทั่วโลก ต้องเผชิญกับคว�มรุนแรงหรือก�รถูกกลั่นแกล้ง

ในโรงเรียน[9] 

• สถิติโลกจัดลำ�ดับให้ก�รฆ่�ตัวต�ยเป็นส�เหตุอันดับสองของก�รเสียชีวิตในประช�กรที่มีอ�ยุระหว่�ง ๑๕ ถึง

 ๒๙ ปี นอกจ�กนี้ มีง�นวิจัยที่เผยให้เห็นว่� พฤติกรรมฆ่�ตัวต�ยเป็นผลพวงม�จ�กปัจจัยเสี่ยงซึ่งพบได้ในก�ร

ข�ดปัจจัยเชิงป้องกัน[10]

ก�รป้องกันคือกุญแจสำ�คัญในก�รต่อสู้กับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เร�เชื่อเรื่องเตรียมคว�มพร้อมให้แก่เย�วชนรุ่นหลัง 

ด้วยทักษะเพื่อเสริมสร้�งและป้องกันตนเองจ�กก�รถูกละเมิด รวมถึงโอก�สที่จะถูกแสวงห�ประโยชน์เหล่�นี้
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อย่�งไรก็ต�ม คุณรู้หรือไม่

• ว่�ตั้งแต่ปี ๒๐๐๐ เป็นต้นม� ตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนลดลงเกือบครึ่ง.[11] นับเป็น

สิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งที่จะให้เด็กได้เข้�โรงเรียน เพร�ะก�รศึกษ�ถือเป็น “หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลัง และ

พิสูจน์แล้วว่�มีผลต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”[12]

• ก�รจะคงก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยไว้ได้นั้น จำ�เป็นต้องมีคว�มส�ม�รถด้�นก�รตรวจจับก�รย้�ย

ถิ่นฐ�นอย่�งผิดปกติ รวมถึงก�รห้�มก�รข้�มพรมแดนระหว่�งประเทศอย่�งผิดกฎหม�ยด้วย อ�ทิเช่น 

ก�รค้�มนุษย์ ก�รลักลอบขนผู้ย้�ยถิ่นฐ�นเข้�เมือง และอ�ชญ�กรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ก�รพูดคุยถึงปัญห�เหล่�นี้ส�ม�รถลดอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยและอ�ก�รซึมเศร้� Often, persons who 

บ่อยครั้งที่บุคคลซึ่งฆ่�ตัวต�ยไม่ได้มีเจตน�จะทำ�ร้�ยตนเอง แต่พย�ย�มจะสื่อส�รคว�มรู้สึกบ�งอย่�ง 

ยกตัวอย่�งเช่น คว�มกังวล คว�มสิ้นหวัง และคว�มโกรธ.[13]

• เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs) ถูกพัฒน�ขึ้นในปี ๒๐๑๕ โดยสำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่ง

สหประช�ช�ติ ในภ�พรวมปร�กฎเป้�หม�ยที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ๑๗ เป้�หม�ยด้วยกัน อ�ทิเช่น คว�ม

ย�กจน ก�รศึกษ� คว�มไม่เท่�เทียมกัน ก�รค้�มนุษย์ ก�รมีสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี (เช่น สุขภ�พ

จิต) โดยมุ่งหม�ยที่จะทำ�ให้โลกนี้ก้�วไปในทิศท�งที่เจริญและยั่งยืนม�กขึ้น[14]

สถิติเหล่�นี้แสดงให้เห็นว่� ถึงแม้จะมีสิ่งเลวร้�ยหล�ยอย่�งเกิดขึ้นในโลก แต่เมื่อเร�เริ่มต่อสู้ปัญห�อย่�งจริงจัง เร�จะ

เริ่มเห็นก�รเปลี่ยนแปลง คว�มหวังของเร�ผ่�นหลักสูตรนี้ คือเร�จะเริ่มให้คว�มรู้แก่เด็ก ๆ และวิทย�กรกระบวนก�ร

เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง เร�เชี่อว่� ก�รกำ�จัดก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์จะสำ�เร็จได้ในช่วง

ชีวิตของเร� และหลักสูตรนี้เป็นอีกก้�วหนึ่งที่เข้�ใกล้คว�มสำ�เร็จดังกล่�ว ขอขอบคุณที่ร่วมเดินท�งไปกับเร�



PRIMARY PREVENTION PROGRAM  //  11

—คริสทีน เคน ผู้สนับสนุนเอ-ทเวนตี้วัน

11PRIMARY PREVENTION PROGRAM  //

“ไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะทำ�ทุกอย่�งได้  

แต่เร�ทุกคนล้วนทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�งได้”
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• คู่มือวิทย�กรกระบวนก�ร: ประกอบด้วยคำ�แนะนำ�เป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้ท่�นนำ�กลุ่มผ่�นเนื้อห�แต่ละตอน 

• คู่มือกิจกรรม: ประกอบด้วยกิจกรรมในแต่ละตอน ขอแนะนำ�ให้ท่�นได้ศึกษ�กิจกรรมแต่ละกิจกรรมล่วงหน้� เพร�ะบ�ง

กิจกรรมต้องมีก�รพิมพ์กระด�ษ ตัดกระด�ษ และก�รจัดก�ร อ�จมีก�รแนะนำ�ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในบ�งโอก�ส

• คู่มือแหล่งคว�มรู้: ประกอบด้วยแหล่งคว�มรู้และข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับท่�นและทีม เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รป้องกัน

ก�รค้�มนุษย์อย่�งต่อเนื่อง

เตรียมตัวคือจุดเน้นภายในเนื้อหาแต่ละตอน ออกแบบมาเพื่อช่วยวิทยากรกระบวนการตอบคำาถาม:  

“จำาเป็นต้องมีอะไรบ้าง เพื่อจะประสบความสำาเร็จในเนื้อหาแต่ละตอนได้อย่างดีเยี่ยม” 

สอนคือจุดเน้นภายในเนื้อหาแต่ละตอน ออกแบบมาเพื่อเตรียมวิทยากรกระบวนการให้ตอบคำาถามต่าง ๆ: 

“เมื่อจบเนื้อหาแต่ละตอนแล้ว นักเรียนต้องรู้และต้องสามารถทำาอะไรได้บ้าง” 

“ในเนื้อหาแต่ละตอน มีขั้นตอนอะไรบ้างที่จำาเป็นต่อการกระตุ้นให้นักเรียนของฉันได้มีส่วนร่วม”

• ข้อคว�มแสดงวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคว�ม3

•  คำ�ถ�มสำ�คัญ ๓ คำ�ถ�ม

• คำ�สำ�คัญ ๖ คำ�

• วัสดุอุปกรณ์ (สื่อและภ�คผนวก)

หลักสูตรมีโครงสร้�งอย่�งไร

แต่ละบทเรียนมีโครงสร้�งอย่�งไร

เตรียมตัว

สอน

รูปแบบหลักสูตร
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มีก�รเรียนรู้สองระดับที่แตกต่�งกัน ออกแบบม�เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในบริบทของกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 

• คำ�ถ�มสำ�คัญ

• กิจกรรมบทนำ�

• กิจกรรมเพื่อก�รมีปฏิสัมพันธ์: มีกิจกรรมสองกิจกรรมที่สร้�งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อย ๆ มีคว�มรับผิดชอบ ในลักษณะ

ของขั้นตอนแนะนำ� มุ่งเน้นก�รจดจำ�ขั้นพื้นฐ�น รวมถึงคว�มเข้�ใจ และก�รประยุกต์เนื้อห�ในแต่ละตอนอย่�งจำ�กัด

• เรียกให้ลงมือทำ�: มีกิจกรรมตัวเลือกสี่กิจกรรม (อ�ทิเช่น เพลง ศิลปะ ละคร และก�รเขียนเชิงสร้�งสรรค์) เพื่อตอบสนอง

แบบป�กเปล่�หรือแบบล�ยลักษณ์อักษร รวมถึงก�รให้เลือกกระบวนก�รทำ�กิจกรรมแบบจับคู่หรือแบบกลุ่ม เป็นก�รเอื้อ

ให้ก�รเรียนรู้เพิ่มระดับขึ้นโดยก�รประยุกต์ ก�รวิเคร�ะห์ และก�รประเมินเนื้อห�ในแต่ละตอน

ในเนื้อห�แต่ละตอนมีทั้งสิ้นกี่ระดับ

ตอนที่ ๐๑ แนะนำ�

ตอนที่ ๐๒ ปฏิสัมพันธ์ (ระดับที่ ๐๑) 

ตอนที่ ๐๓ สร้�งแรงบันด�ลใจ (ระดับที่ ๐๒)
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คำ�ส ำ�ค ัญ

เด็กจำ�เป็นต้องรู้ว่� พวกเข�มีคุณค่�และคว�มคิดเห็นของพวกเข�สำ�คัญ เนื้อห�ตอนนี้ประกอบด้วยก�รที่เด็กแยกแยะคว�มสำ�คัญ

ของก�รมีคุณค่�และสิทธิได้ ไม่เพียงแค่สำ�หรับตนเอง แต่ในชีวิตของผู้อื่นด้วย

เป้�หม�ยของตอนนี้คือก�รเตรียมนักเรียนให้พร้อม และสำ�คัญที่สุดคือผู้ปกครอง ที่จะมีคว�มรู้และเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อ

แยกแยะระหว่�งก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยได้ บ�งครั้ง ผู้คนย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปกติและไม่ปลอดภัย ทำ�ให้

ข�ดก�รปกป้องคุ้มครอง อันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญของก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

เนื้อห�ตอนนี้สำ�รวจว่�ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์คืออ�ชญ�กรรม ซึ่งเกิดขึ้นในทุกชนช�ติทั่วโลก สิ่งนี้สอนให้เด็ก

รู้จักวิธีระบุอันตร�ย ใครที่พูดคุยด้วยได้ และคว�มลับจะกล�ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้อย่�งไร

ก�รเข้�ใจคำ�สำ�คัญเหล่�นี้ว�งร�กฐ�นให้หลักสูตรนี้ ซึ่งจะแทรกไว้ทั่วเนื้อห�ตลอดทั้งส�มตอน

ตอนที ่ ๐๑

ตอนที ่ ๐๒

ตอนที ่ ๐๓

คุณค่�และสิทธิเด็ก

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

เนื้อห�หลักสูตร

• ก�รเลือกปฏิบัติ: ก�รปฏิบัติอย่�งไม่ชอบธรรมหรือไม่ยุติธรรมต่อกลุ่มคนหรือบุคคลที่แตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�ง ๆ เช่น เพศ เชื้อ

ช�ติ ช�ติพันธุ์ อ�ยุ ศ�สน� และ/หรือสติปัญญ�

• ก�รแสวงห�ประโยชน์: ก�รกระทำ�ที่ใช้บ�งสิ่งหรือบ�งคนในวิธีก�รที่โหดร้�ยหรือไม่ชอบธรรม

• สิทธิมนุษยชน: หลักก�รท�งกฎหม�ย สังคม หรือจริยธรรมแห่งเสรีภ�พเพื่อมนุษย์ทุกคน รวมถึงสิทธิเด็กด้วย

• คว�มอยุติธรรม: ก�รละเมิดสิทธิของบุคคล; ก�รกระทำ�อันไม่ชอบธรรม

• คว�มยุติธรรม: คว�มเสมอภ�ค; หรือก�รปฏิบัติอย่�งชอบธรรม

• คนที่ไม่ได้เชื้อเชิญ (หรือคนเจ้�เล่ห์): คนคุ้นเคยหรือคนแปลกหน้�ซึ่งทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�งโดยไม่ได้รับอนุญ�ต (ยกตัวอย่�งเช่น ก�รพูดคุย 

ก�รสัมผัส) หรือใช้ก�รล่อลวง (ยกตัวอย่�งเช่น คำ�โกหก คว�มลับ) ทำ�ให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดหรือถูกหลอก
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คู่มือวิทย�กรกระบวนก�ร 
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ตอนที ่ ๐๑

คุณค่�และสิทธิเด็ก

คว�มคิดหลัก

เป้�หม�ย

คำ�ถ�มสำ�คัญ

คนทุกคนมีคุณค่า คนทุกคนสำาคัญ เด็กมีสิทธิที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

๐๑

๐๒ 

 

๐๓

คุณค่�และสิทธิ: แนะนำ�และประยุกต์แนวคิดหลักเรื่องคุณค่�พื้นฐ�นและสิทธิเด็ก

ก�รตัดสินใจและก�รปกป้องคุ้มครอง: แยกแยะก�รตัดสินใจที่ดีและไม่ดีได้ ทำ�ให้เกิดทักษะชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อ
ก�รกระทำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พและยังคงปลอดภัยด้วย

ประสิทธิภ�พ: วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เรื่องคุณค่�และสิทธิมนุษยชน เพื่อตระหนักถึงศักยภ�พของเด็กและ
ประสิทธิภ�พเพื่อก�รสื่อส�ร ก�รคิด ก�รแก้ปัญห� คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี และทักษะชีวิต

• สิทธิเด็กคืออะไร

• มีวิธีอะไรบ้�งที่เร�จะแสดงต่อผู้อื่นว่�เห็นคุณค่�ของเข�

• บุคลิกลักษณะไหนที่ทำ�ให้คนซึ่งไว้ใจได้กับคนเจ้�เล่ห์แตกต่�งกัน

• ก�รตัดสินใจที่ช�ญฉล�ดและสุขุมรอบคอบปกป้องเด็กจ�กอันตร�ยได้อย่�งไร

• มีวิธีใดบ้�งที่เร�จะรับและให้ข้อมูลข่�วส�ร เพื่อกำ�จัดก�รตอบสนองด้�นลบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและคุณค่�

• เด็ก ๆ จะเอ�ชนะอุปสรรคปัญห�โดยก�รนำ�เอ�คุณค่�ที่ดี ก�รมีเหตุผลและก�รตัดสินใจไปประยุกต์ใช้ได้อย่�งไร
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พูด: เร�กำ�ลังจะสำ�รวจแนวคิดพื้นฐ�นเรื่องคุณค่�และสิทธิเด็กกัน น้องให้คุณค่�แก่สิ่งที่น้องเห็นว่�สำ�คัญ ลองนึกถึงสิ่งของ

 วัตถุ หรือสินค้�ที่น้องมีและเห็นว่�มันมีค่� (ยกตัวอย่�งเช่นโทรศัพท์มือถือ รองเท้� ของเล่น) แล้วเล่�ให้ฟังหน่อยว่�เพร�ะอะไร

สิ่งนั้นถึงสำ�คัญต่อน้อง และมันมีค่�กับน้องม�กเท่�ไหร่ วัตถุเหล่�นี้เร�เรียกว่�สินค้� คือสิ่งที่เร�ซื้อข�ยได ้

ตอนที ่  ๐๑ - ค ุณค่�และสิทธ ิเด ็ก

คำ�สำ�คัญ

กิจกรรม

• บทนำ� 
ก�รให้คุณค่� (กิจกรรม 1A)

• ปฏิสัมพันธ ์

สิทธิเด็กสี่มุม (กิจกรรม 1B) 
คว�มเท่�เทียมกันกับคว�มเสมอภ�ค (กิจกรรม 1C)

• แรงบันด�ลใจ 
เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 1D)

ขั้นที่ ๐๑

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: คุณค่�คือคว�มสำ�คัญ ค่�ของเงิน หรือคว�มมีประโยชน์ของบ�งสิ่งบ�งอย่�ง ม�ตรฐ�นด้�นนิสัยของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กำ�หนดท่�ทีและก�รแสดงออก (ตัวอย่�งรวมถึง ก�รไว้เนื้อเชื่อใจ ก�รให้เกียรติ คว�มรับผิดชอบ

 คว�มอดทนอดกลั้น ก�รเชื่อฟัง คว�มซื่อสัตย์ คว�มเมตต�กรุณ�) คุณค่�ไม่ใช่สิ่งของ คุณค่�ซื้อหรือข�ยไม่ได้ คุณค่�

เหล่�นี้สะท้อนในวิธีที่น้องคิดและแสดงออก

ถ�ม: “คุณค่าคืออะไร”

ทำ�: ก�รให้คุณค่� (กิจกรรม 1A)

บทนำ�

• ส�กล: ก�รเป็นของหรือก�รประยุกต์ใช้กับ; พร้อมสำ�หรับทุกคน

• สินค้�: ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ซื้อข�ยได้

• คว�มเท่�เทียมกัน: ถือว่�เท่�กันในสิทธิมนุษยชนและโอก�ส

• คว�มเสมอภ�ค: คว�มยุติธรรม; ก�รทำ�ให้แน่ใจว่�เข้�ถึงโอก�สได้อย่�งเท่�เทียม เพื่อให้ได้รับคว�มเท่�เทียมกัน

• ก�รให้เกียรติ: ก�รยกย่อง หรือคว�มรู้สึกถึงคุณค่�หรือคว�มยอดเยี่ยมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แสดงคว�มนับถือหรือก�รพิจ�รณ�
คว�มแตกต่�ง คว�มชอบ คุณค่�และคุณภ�พของคนอื่น

• คุณค่�: คว�มสำ�คัญ ค่�ของเงินหรือก�รมีประโยชน์ของบ�งสิ่งบ�งอย่�ง ม�ตรฐ�นด้�นพฤติกรรมของบุคคลเพื่อกำ�หนดก�รกระทำ�
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พูด: องค์ก�รสหประช�ช�ติ (ยูเอ็น) ได้บัญญัติปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน[15] เพื่อแสดงคุณค่�และค่�ของมนุษย์ 

ออกแบบม�เพื่อคนทุกคนทุกชนช�ติ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับค่�นิยมส�กลและสิทธิซึ่งช่วยให้เร�ให้เกียรติ

คนทุกคน ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับค่�นิยมส�กลและสิทธิซึ่งช่วยให้เร�ให้เกียรติคนทุกคน

ก�รปกป้องคุ้มครองเด็กและสิทธิของพวกเข�สำ�คัญอย่�งยิ่ง จนองค์ก�รสหประช�ช�ติได้สร้�งเอกส�รเป็นก�รพิเศษเพื่อเด็ก

 All children are recognized in the UN Convention on the Rights of the Child.[16] เกือบทุกประเทศได้ลงน�มในเอกส�รนี้

 หม�ยคว�มว่�พวกเข�เห็นพ้องต้องกันว่� เด็กทุกคน ไม่สำ�คัญว่�จะมี “สถ�นะ” อะไร ล้วนมีสิทธิที่ต้องปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่�

จะในสภ�พออนไลน์หรือออฟไลน์

 
ซึ่งคำ�ประก�ศขององค์ก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยเรื่องสิทธิเด็กนี้ได้กล่�วว่� “... ไม่สำ�คัญว่�คุณเป็นใคร อยู่ที่ไหน พ่อแม่เป็นใคร

 พูดภ�ษ�อะไร นับถือศ�สน�อะไร ไม่ว่�จะเป็นเด็กช�ยหรือหญิง ไม่ว่�จะมีวัฒนธรรมอะไร ไม่ว่�จะทุพลภ�พหรือไม่ ไม่สำ�คัญ

ว่�จะร่ำ�รวยหรือย�กจน ไม่มีเด็กคนไหนที่สมควรจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งไม่ยุติธรรม ไม่ว่�จะบนพ้ืนฐ�นอะไรก็ต�ม” (ยูเอ็นซี

อ�ร์ซี 1989) คำ�ประก�ศนี้ปกป้องเด็กจ�กคว�มไม่ยุติธรรมและก�รละเมิดสิทธิ ช่วยให้เด็กปลอดภัยจ�กอันตร�ย

ตอนที ่  ๐๑ - ค ุณค่�และสิทธ ิเด ็ก

ขั้นที่ ๐๒

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๑๘ หรือ ๑๘ และต่ำ�กว่�นั้น

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: สิทธิมนุษยชนคือหลักก�รแห่งเสรีภ�พด้�นกฎหม�ย สังคม และจริยธรรมสำ�หรับมนุษย์ทุกคน รวม

ถึงสิทธิเด็ก สิทธิที่จะมีเสรีภ�พแห่งคว�มคิดเห็นและก�รแสดงออก สิทธิที่จะพักและผ่อนคล�ย สิทธิที่จะรับก�รศึกษ� 

และสิทธิที่จะมีชีวิต มีเสรีภ�พ และคว�มมั่นคง

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เหมือนกัน เด็กทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส�กล เป็นของคนทุกคน

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: คิด สิทธิของน้องทำ�ให้น้องเข้�ถึงอ�ห�รและน้ำ�สะอ�ด ซึ่งทำ�ให้น้องแข็งแรงและไปโรงเรียนได้ ตัดสินใจว่�

จะทำ�อะไรหลังเลิกเรียนได้ และให้น้องได้มีโอก�สไล่ต�มคว�มใฝ่ฝันด้วย

ถ�ม: “เด็กคือคนที่มีช่วงอายุเท่าไหร่”

ถ�ม: “สิทธิมนุษยชนคืออะไร”

ถ�ม: “เด็กทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหรือไม่”

ถ�ม: “คิดไหมว่าสิทธิของน้องจะทำาให้ชีวิตน้องในแต่ละวันแตกต่างออกไป อย่างไร่”

ปฏิสัมพันธ์

ทำ�: สิทธิเด็กสี่มุม (กิจกรรม 1B)

พูด: ก�รมีสิทธิกับก�รเข้�ถึงสิทธินั้นต่�งกัน จึงเป็นเหตุให้แม้ว่�ทุกคนจะมีสิทธิเหมือนกัน แต่ก็ใช่ว่�ทุกคนจะเข้�ถึงมันได้
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พูด: วิธีหนึ่งที่จะกำ�จัดก�รตอบสนองด้�นลบต่อสิทธิมนุษยชนและคุณค่� คือก�รยังคงสนับสนุนคว�มยุติธรรมผ่�นคว�มเท่�

เทียมกัน และกำ�จัดแนวคิดเรื่องก�รเลือกปฏิบัติผ่�นคว�มเสมอภ�ค

พูด: สำ�คัญที่จะจำ�ไว้ว่� น้องมีคุณค่� ไม่สำ�คัญว่�น้องเป็นใคร ทุกคนมีคุณค่� และทุกคนสมควรที่จะได้รับคว�มยุติธรรม (ได้รับ

ก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกัน) สิทธิมนุษยชนทำ�ให้เด็กคนหนึ่งมีสิ่งต่�ง ๆ ที่จำ�เป็นเพื่อก�รมีชีวิตที่บริบูรณ์ นั่นคือคว�มปลอดภัย

 คว�มสุข และก�รมีสุขภ�พแข็งแรง

พูด: เร�ได้เรียนเกี่ยวกับสิทธิของเร� คุณค่� และวิธีปกป้องตัวเองไปแล้ว ตอนนี้เร�จะเอ�ทุกอย่�งที่ได้เรียนไปม�ปฏิบัติ และห�

วิธีที่จะเป็นแรงบันด�ลใจ รวมถึงให้คว�มรู้แก่คนอื่นด้วย

ตอนที ่  ๐๑ - ค ุณค่�และสิทธ ิเด ็ก

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: คว�มเท่�เทียมกันมีเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมคว�มยุติธรรม ให้ทุกคนได้มีสิทธิอย่�งเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม

 คนเร�ดำ�เนินชีวิตในสถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกัน ซึ่งบ�งครั้งทำ�ให้ก�รเข้�ถึงสิทธิเป็นเรื่องย�ก นั่นจึงเป็นเหตุให้เร�มีคว�ม

เสมอภ�คด้วย คว�มเสมอภ�คคือก�รให้คนทุกคนมีสิ่งจำ�เป็น (โอก�ส ทรัพย�กร ฯลฯ) เพื่อจะได้รับสิ่งเดียวกัน Sบ�ง

ครั้งนี่หม�ยคว�มถึงก�รที่คนได้รับสิ่งซึ่งแตกต่�งกัน หรือกระทั่งได้รับม�กกว่� เพื่อจะประสบผลลัพธ์อย่�งเดียวกัน ยก

ตัวอย่�งเช่น คนซึ่งทุพลภ�พอ�จจะต้องก�รคว�มช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งหม�ยถึงเก้�อี้ล้อเข็น อุปกรณ์ช่วยฟัง หรืออวัยวะ

เทียม เพื่อให้พวกเข�ทำ�ภ�รกิจอย่�งเดียวกันกับคนที่ไม่มีคว�มทุพลภ�พได้

ถ�ม: “อะไรคือความแตกต่างระหว่างความเท่าเทียมกันกับความเสมอภาค”

ทำ�: คว�มเท่�เทียมกันกับคว�มเสมอภ�ค (กิจกรรม 1C)

ทำ�: เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 1D)

ขั้นที่ ๐๓

แรงบันด�ลใจ



20หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

คว�มคิดหลัก

การย้ายถิ่นฐานคือส่วนสำาคัญของโลก ผู้คนย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลหลาก
หลาย การย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยช่วยชีวิตได้

ตอนที ่ ๐๒

ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

เป้�หม�ย

คำ�ถ�มสำ�คัญ

๐๑

๐๒ 

 

๐๓

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย: แนะนำ�และประยุกต์แนวคิดหลักเรื่องก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

ก�รตัดสินใจและก�รปกป้องคุ้มครอง: เปรียบเทียบและแสดงให้เห็นคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รตัดสินใจเรื่องก�รย้�ย
ถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

ประสิทธิภ�พ: วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รย้�ยถิ่นฐ�น เพื่อแยกแยะศักยภ�พของเด็กและประสิทธิภ�พเพื่อก�ร
สื่อส�ร ก�รคิด ก�รแก้ไขปัญห� คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี และทักษะชีวิต

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�นคืออะไร

• อะไรคือคว�มเหมือนและคว�มต่�งระหว่�งก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยกับไม่ปลอดภัย

• อะไรคือคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นได้ขณะย้�ยถิ่นฐ�น ในลักษณะของอันตร�ยจ�กคน “ที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือเจ้�เล่ห์”

• ก�รตัดสินใจที่ช�ญฉล�ดและสุขุมรอบคอบช่วยเรื่องก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รย้�ยถิ่นฐ�นได้อย่�งไร

• มีวิธีไหนบ้�งที่จะรับและให้ข้อมูลเรื่องก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

• น้องจะกำ�จัดปัญห�และอุปสรรคเรื่องก�รย้�ยถิ่นฐ�น โดยใช้ก�รมีเหตุผลอย่�งเหม�ะสมและก�รตัดสินใจอย่�งดีได้อย่�งไร
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พูด: ก�รย้�ยถิ่นฐ�นมีอยู่ทุกที่ทุกหนแห่ง มันคือก�รเคลื่อนย้�ยจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในทุก ๆ ปี ครอบครัวและผู้คนนับล้�นทั่ว

โลกต้องก�รหรือจำ�เป็นต้องย้�ยจ�กบ้�นของตนเอง ด้วยเหตุผลต่�ง ๆ ม�กม�ย เมื่อคนใดคนหนึ่งย้�ยไปพักอ�ศัยเป็นก�รถ�วรในต่�ง

ประเทศ เร�เรียกสิ่งนี้ว่�ก�รเข้�เมือง 

มีปัจจัยสำ�คัญสองประก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รย้�ยถิ่นฐ�น รู้จักกันในชื่อปัจจัยผลักและปัจจัยดึง มีคนบ�งคนย้�ยถิ่นฐ�นโดยคว�มสมัคร

ใจ เพร�ะถูกดึงให้เข้�สู่ประเทศอื่นเพื่อโอก�สที่ดีกว่� อ�ทิเช่น ก�รทำ�ง�น หรือก�รมีม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่คนบ�งคน

อ�จจะถูก “ผลัก” หรือถูกบังคับให้ต้องย้�ยถิ่นฐ�นเพร�ะสงคร�ม ก�รแสวงห�ประโยชน์ คว�มย�กจน หรือภัยพิบัติต�มธรรมช�ติ (

อ�ทิเช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว)  

ทั้งนี้ ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอ�จจะเป็นเพร�ะอิทธิพลจ�กปัจจัยอื่น รวมถึงก�รไม่ส�ม�รถเข้�ถึงอ�ห�รและที่พักอ�ศัย คว�มไม่มั่นคงด้�น

เศรษฐกิจ ก�รเมือง สภ�พแวดล้อม และคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม บ่อยครั้งที่ก�รย้�ยถิ่นฐ�นเกี่ยวข้องกับคว�มปร�รถน�และคว�ม

หวังที่จะได้มีเสรีภ�พ ชีวิตที่ดีขึ้น และ/หรือสภ�พก�รทำ�ง�น คว�มยุติธรรม และก�รเข้�ถึงสิทธิมนุษยชนได้อย่�งเท่�เทียม  

ตอนที ่ ๐๒ - ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

คำ�สำ�คัญ

• ก�รเข้�เมือง: ก�รย้�ยไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นก�รถ�วร

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�น: ก�รเคลื่อนจ�กที่อยู่อ�ศัยหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�น “อย่�งไม่ปลอดภัย” ไม่ปกติ: ก�รเคลื่อนย้�ยระหว่�งประเทศโดยไม่มีเอกส�รที่ถูกต้อง หรือไม่ได้ปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย: ก�รย้�ยถิ่นฐ�นจ�กที่ใดที่หนึ่งอย่�งปลอดภัยและถูกกฎหม�ย

• ผู้ลี้ภัย: คนที่ย้�ยไปยังประเทศใหม่เพร�ะปัญห�ในบ้�นเกิดเมืองนอนของตน

• ก�รย้�ยถิ่นฐ�นต�มฤดูก�ล: ก�รย้�ยจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รทำ�ก�รเกษตร ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต

 หรือเพร�ะสภ�พหรือภูมิอ�ก�ศ

• บทนำ� 
ประเภทของก�รย้�ยถิ่นฐ�น (กิจกรรม 2A)

• ปฏิสัมพันธ์ ์
ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย (กิจกรรม 2B) 
เกมก�รย้�ยถิ่นฐ�น (กิจกรรม 2C)

• แรงบันด�ลใจ 
เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 2D)

ขั้นที่ ๐๑

บทนำ�

กิจกรรม
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พูด: เมื่อไม่กี่ปีม�นี้ ทั่วโลกมีจำ�นวนของคนที่ย้�ยถิ่นฐ�นระหว่�งประเทศเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว จึงเป็นไปได้ม�กว่� น้องอ�จจะ

รู้จักใครสักคนที่ย้�ยถิ่นฐ�นม� หรือถ้�ยังไม่รู้ ในช่วงชีวิตของน้อง น้องจะได้พบกับใครสักคนที่เป็นแบบนี้แน่ ผู้ย้�ยถิ่นฐ�นถือ

เป็นหนึ่งใน “สม�ชิกท�งสังคมที่เปร�ะบ�งที่สุด... เผชิญกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รล่วงละเมิด และก�รเลือกปฏิบัติ”

บ�งคนถึงขน�ดย้�ยถิ่นฐ�นเพร�ะถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเรื่องเชื้อช�ติ เผ่�พันธุ์ และศ�สน� บ�งครั้งพวกเข�จำ�เป็นต้องออก

จ�กประเทศของตนเองเพื่อหลบหนีสงคร�ม ก�รถูกข่มเหง หรือกระทั่งภัยพิบัติต�มธรรมช�ต ินี่อ�จจะทำ�ให้คนคนหนึ่งต้องพลัด

ถิ่น และกล�ยเป็นผู้ลี้ภัย. ขณะที่บ�งคนอ�จจะย้�ยจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยเหตุผลเรื่องก�รทำ�ก�รเกษตร ก�รเก็บเกี่ยว

ผลผลิต หรือเพร�ะสภ�พแวดล้อมและสภ�พอ�ก�ศ สิ่งนี้รู้จักกันดีในชื่อของก�รย้�ยถิ่นฐ�นต�มฤดูก�ล ดังนั้น ก�รเรียนรู้เกี่ยว

กับแนวคิดดังกล่�วในวันนี้จะช่วยอธิบ�ยว่� เพร�ะเหตุใดคนบ�งคนจึงถูกละเมิดสิทธิขณะย้�ยถิ่นฐ�น และมีสิ่งใดบ้�งที่เป็นคว�ม

ไม่ยุติธรรมที่หล�ยครอบครัวต้องเผชิญโดยน้ำ�มือของคนที่ “ไม่ได้เชื้อเชิญ” หรือ “เจ้�เล่ห์” เมื่อพวกเข�พย�ย�มย้�ยถิ่นฐ�น

อย่�งไม่ปกติ

ตอนที ่ ๐๒ - ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: นกย้�ยถิ่นฐ�นไปห�อ�ห�รและน้ำ�ที่ดีกว่� รวมถึงเหตุผลเพร�ะสภ�พอ�ก�ศด้วย

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: รู้จัก มีเพื่อนคนหนึ่งย้�ยเพร�ะพ่อเข�ได้ง�นใหม่ที่อีกเมือง

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: พวกเข�ใช้เวล�สองวันในก�รเดินท�ง และเธอเดินท�งไปกับครอบครัว

ถ�ม: “เมื่อเรานึกถึงแนวคิดเรื่องการย้ายถิ่นฐาน มีสัตว์อะไรบ้างที่เรารู้จัก ซึ่งเคลื่อนย้าย (ย้ายถิ่นฐาน) ไปยังที่อื่น ทำาไมพวกมันถึงย้าย”

ถ�ม: “น้องรู้จักใครบ้างไหมที่ย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะอะไรพวกเขาถึงย้าย”

ถ�ม: “พวกเขาใช้เวลานานไหมกว่าจะไปถึงที่ใหม่ พวกเขาเดินทางไปด้วยกันหรือเปล่า”

ทำ�: ประเภทของก�รย้�ยถิ่นฐ�น (กิจกรรม 2A) 

ขั้นที่ ๐๒

ปฏิสัมพันธ์

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: น้องอ�จจะย้�ยถิ่นฐ�นโดยเครื่องบิน เรือ เดิน หรือรถยนต์ นอกจ�กนี้ น้องยังส�ม�รถย้�ยถิ่นฐ�น

ภ�ยในประเทศของน้อง ภ�ยนอกโดยก�รย้�ยไปประเทศอื่น ต�มฤดูก�ลเมื่อถึงเทศก�ลหรือเพื่อทำ�ง�นชั่วคร�ว และ

เข้�เมืองถ�วรโดยก�รสมัครเป็นผู้อ�ศัย/พลเมืองได้ด้วย

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ไม่มีหนังสือเดินท�ง ไม่มีวีซ่� หรือไม่ได้ข้�มพรมแดนบริเวณที่ถูกกฎหม�ย

ถ�ม: “การย้ายถิ่นฐานมีประเภทไหนบ้าง และมีวิธีไหนที่ผู้คนใช้เพื่อการย้ายถิ่นฐาน”

ถ�ม: “อะไรบ้างที่ทำาให้การย้ายถิ่นฐานไม่ปลอดภัย”

ทำ�: ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย (กิจกรรม 2B) 
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ตอนที ่ ๐๒ - ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ต่อให้น้องไม่เคยย้�ยถิ่นฐ�น น้องก็อ�จจะจำ�เป็นต้องช่วยใครสักคนที่เคยย้�ยหรือจะย้�ย ยกตัวอย่�ง

เช่น สม�ชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หรือเพร�ะเป็นส่วนหนึ่งของง�นที่น้องทำ�ในฐ�นะครู หมอ หรือเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: พ่อของฉันเร่ิมง�นใหม่ และเร�ต้องย้�ยตอนที่ฉันยังเล็ก เร�ปลอดภัยเพร�ะเร�ย้�ยไปด้วยกันทั้งครอบครัว

ถ�ม: “น้องเป็นห่วงประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นฐานหรือไม่หากว่าน้องไม่เคยย้ายถิ่นฐาน เพราะอะไรถึงห่วง และเพราะอะไรถึงไม่ห่วง”

ถ�ม: “เคยได้ยินเรื่องคนที่ย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยหรือคนที่ย้ายอย่างไม่ปลอดภัยไหม อยากมาเล่าให้ฟังไหม”

ทำ�: เกมก�รย้�ยถิ่นฐ�น (กิจกรรม 2C) 

ทำ�: เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 2D) 

พูด: เป็นเรื่องสำ�คัญที่จะจำ�ไว้ว่� ก�รย้�ยถิ่นฐ�นปรับแต่งโลกของเร� และก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยรักษ�ชีวิตคนไว้ได้ม�ก 

บ�งครั้งวิธีที่คนย้�ยถิ่นฐ�นอ�จจะดูแตกต่�งกัน และด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกัน ไม่ได้หม�ยคว�มว่�พวกเข�ตัดสินใจได้เสมอไป

พูด: เร�กำ�ลังเรียนรู้เกี่ยวกับก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย และวิธีปกป้องตัวเอง ตอนนี้ เร�กำ�ลังจะเอ�ทุก

อย่�งที่ได้เรียนรู้ม�ปฏิบัติ และสร้�งวิธีที่จะเป็นแรงบันด�ลใจ อีกทั้งให้คว�มรู้แก่คนอื่นด้วย

ขั้นที่ ๐๓

แรงบันด�ลใจ
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ตอนที ่ ๐๓

ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

คว�มคิดหลัก

การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์เกิดขึ้นทุกวันนี้ทั่วโลก เพื่อป้องกัน

เด็กไม่ให้ถูกค้า สำาคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างความลับที่ปลอดภัย

กับไม่ปลอดภัย

เป้�หม�ย

๐๑

๐๒ 

 

๐๓

รูปแบบก�รค้�มนุษย์: แนะนำ�รูปแบบพื้นฐ�นของก�รค้�มนุษย์

คว�มเสี่ยงและวิธีป้องกัน: ระบุคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นได้ของก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รค้�มนุษย์แก่เด็ก เพื่อ

ให้พวกเข�ได้มีคว�มรู้และเครื่องมือป้องกันตนเอง

ประสิทธิภ�พ: ตรวจสอบสถ�นก�รณ์ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในรูปแบบของก�รแสวงห�ประโยชน์ เพื่อระบุ

คว�มเสี่ยงของเด็กและประสิทธิภ�พเพื่อก�รสื่อส�ร ก�รคิด ก�รแก้ปัญห� คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีและทักษะชีวิต

คำ�ถ�มสำ�คัญ

• ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์คืออะไร

• รูปแบบหลักของก�รค้�มนุษย์มีอะไรบ้�ง

• มีอะไรที่เป็นคว�มเสี่ยงซึ่งอ�จจะเกิดขึ้นได้ ทำ�ให้เด็กถูกแสวงห�ประโยชน์

• อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รสัมผัสร่�งก�ยอย่�งเหม�ะสมกับไม่เหม�ะสม

• อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มลับที่ปลอดภัยกับไม่ปลอดภัย

• อะไรคือสิทธิที่เด็กมีต่อร่�งก�ยของตนเอง
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พูด: วันนี้เร�จะม�เรียนด้วยกันว่� ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์เป็นอ�ชญ�กรรมที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกได้

อย่�งไร นอกจ�กนี้เร�ยังจะเรียนรู้วิธีระบุอันตร�ย เพื่อจะได้ป้องกันทุกคนไม่ให้ตกอยู่ในสภ�พเปร�ะบ�ง เร�จะสำ�รวจกันว่�ถ้�

ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ เร�จะไปคุยกับใครได้บ้�ง รวมถึงก�รที่คว�มลับจะปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้อย่�งไร

 
ก�รแสวงห�ประโยชน์และก�รค้�มนุษย์เกิดขึ้นเพร�ะ “คนเจ้�เล่ห์” เร�รู้ว่�ก�รเลือกปฏิบัติและคว�มย�กจนเพิ่มคว�มเปร�ะ

บ�ง และคนที่เปร�ะบ�งไม่ได้รู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคว�มจริงเสมอไป หรือกระทั่งที่จะรู้ว่�ใครที่ไว้ใจได้ห�กต้องก�รจะพูด และ

บ�งครั้ง ‘คนเจ้�เล่ห์’ อ�จจะเป็นใครก็ได้ที่แท้จริงแล้วควรจะรักและปกป้องน้อง เช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อน หรือบ�งทีอ�จ

เป็นคนแปลกหน้�ก็ได้

ตอนที ่ ๐๓ - ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

คำ�สำ�คัญ

กิจกรรม

ตอนที ่ ๐๓ - ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

• ก�รค้�มนุษย์: รูปแบบก�รแสวงห�ประโยชน์ อ�ชญ�กรรม ก�รค้�มนุษย์อย่�งผิดกฎหม�ย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อก�ร
บังคับแรงง�นและก�รบังคับค้�ประเวณี ก�รค้�เด็กคือก�รค้�มนุษย์ผู้เย�ว์ (อ�ยุต่ำ�กว่� ๑๘ ปี)

• ก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กเด็กท�งออนไลน์: ก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กเด็กบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยที่บ่อยครั้งเป็นก�รใช้
ภ�พที่ไม่เหม�ะสม (ภ�พเปลือยหรือภ�พแสดงคว�มรุนแรง)

• คว�มลับที่ปลอดภัย: ข้อมูลซึ่งเจตน�จะให้เป็นส่วนตัวหรือให้คนอื่นเก็บไว้ไม่มีใครรู้ แต่สุดท้�ยก็ถูกเปิดเผย (ยกตัวอย่�งเช่น
 เรื่องที่ทำ�ให้ประหล�ดใจ)

• ผู้ค้�มนุษย์ (นักล่�): คนที่ค้�และ/หรือแสวงห�ประโยชน์คนอื่น 

• คว�มลับที่ไม่ปลอดภัย: ข้อมูลซึ่งส�ม�รถทำ�ร้�ยคนบ�งคนหรือผิดกฎหม�ย ทำ�ให้คนใดคนหนึ่งหว�ดกลัว อึดอัด และไม่ได้มี
เจตน�จะให้เก็บเป็นคว�มลับหรือคนอื่นไม่รู้ (บอกไว้ว่�ไม่ให้เล่�)

• คว�มเปร�ะบ�ง: ตำ�แหน่งหรือสภ�พที่คนใดคนหนึ่งอ่อนไหวอย่�งยิ่งต่อก�รถูกทำ�ร้�ยท�งร่�งก�ยและอ�รมณ์

• บทนำ� 
เก็บคว�มลับที่ปลอดภัย “กับ” เผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย (กิจกรรม 3A)

• ปฏิสัมพันธ ์

สำ�รวจก�รแสวงห�ประโยชน์ (กิจกรรม 3B) 
คุณจะทำ�อย่�งไร (กิจกรรม 3C)

• แรงบันด�ลใจ 
เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 1D)

ขั้นที่ ๐๑

บทนำ�
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พูด: น้องมีสิทธิที่จะผิดสัญญ�เรื่องคว�มลับที่ไม่ปลอดภัยและเล่�ให้ใครสักคนฟัง คว�มลับที่ไม่ปลอดภัยหรือที่แย่มักจะเกี่ยวกับ

สิ่งที่ก่อให้เลวร้�ยหรืออันตร�ย เช่นก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์ คนที่ไม่เชื้อเชิญหรือคนเจ้�เล่ห์จะทำ�ให้เด็ก ๆ สัญญ�

ว่�จะเก็บสิ่งไม่ดีเอ�ไว้เป็น “คว�มลับเล็ก ๆ” ระหว่�งพวกเข� ซึ่งคนที่ไม่เชื้อเชิญหรือคนเจ้�เล่ห์เหล่�นี้ถูกเรียกอีกอย่�งหนึ่งว่�ผู้

ค้�มนุษย์หรือนักล่�ในทุ่งหญ้�แห่งก�รค้�มนุษย์ 

ก�รค้�มนุษย์เป็นรูปแบบหนึ่งของก�รแสวงห�ประโยชน์ หรือก�รกระทำ�ที่ใช้คนอื่นในลักษณะที่โหดร้�ยหรือไม่ยุติธรรม รูป

แบบหลักของก�รค้�มนุษย์รวมถึงแรงง�นบังคับ แรงง�นขัดหนี้ ก�รบังคับให้ขอท�นและก�รค้�เด็ก ก�รค้�มนุษย์เกิดขึ้นในทุก

ประเทศ โดยที่แต่ละประเทศเป็นได้ทั้งประเทศต้นท�ง (ที่ซึ่งคนถูกแสวงห�ประโยชน์และถูกบังคับให้ย้�ยไปยังที่อื่น) ประเทศ

ท�งผ่�น (ที่ซึ่งพวกเข�ถูกค้�มนุษย์และพ�ให้เดินท�งผ่�นไป) และ/หรือประเทศปล�ยท�ง (ที่ซึ่งพวกเข�ถูกค้�มนุษย์ไปยัง)

 
ก�รค้�ท�สเกิดขึ้นเมื่อหล�ยพันปีก่อน ในทุกประเทศและทุกทวีป โดยมีบันทึกแรกสุดย้อนไปได้จนถึงก่อนคริสต์ศักร�ชที่ ๑๖

 ในประเทศจีน ก�รค้�ท�สได้กล�ยเป็นส่วนสำ�คัญของวัฒนธรรมหล�กหล�ยทั่วประวัติศ�สตร์ และในคว�มเจริญบ�งพื้นที่ ท�ส

กล�ยเป็นคนหมู่ม�กในบรรด�ประช�กรทั้งหมด มีจำ�นวนม�กกว่� “เสรีชน” หรือพลเมืองเสียอีก หล�ยครั้งที่อ�ณ�จักรและ

จักรวรรดิถูกสร้�งขึ้นโดยท�ส ยกตัวอย่�งเช่น กรีกโบร�ณ โรม และอียิปต์ จนกระทั่งเมื่อไม่น�นม�นี้ ในช่วง ๒๐๐ กว่�ปีที่ผ่�นม� 

ที่ก�รค้�ท�สถือว่�เป็นเรื่อง “ธรรมด�” และกระทำ�กันอย่�งถูกกฎหม�ย น้องได้รับอนุญ�ตให้เป็นเจ้�ของมนุษย์อีกคนหนึ่ง และ

ตอนที ่ ๐๓ - ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: น้องอ�จจะกำ�ลังจัดง�นเลี้ยงที่สร้�งคว�มประหล�ดใจให้เพื่อน
ถ�ม: “ทำาไมถึงต้องมีคนเก็บความลับด้วย”

ทำ�: เก็บคว�มลับที่ปลอดภัย “กับ” เผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย (กิจกรรม 3A) 

ขั้นที่ ๐๒

ปฏิสัมพันธ์

พูด: ก�รค้�เด็กและก�รแสวงห�ประโยชน์พึ่งพ�คว�มลับเป็นหลัก Tดังนั้น ในฐ�นะเด็ก จึงสำ�คัญอย่�งยิ่งที่จะรู้คว�มแตกต่�ง

ระหว่�งคว�มลับที่ปลอดภัยกับไม่ปลอดภัย

 
คว�มลับที่ปลอดภัยเป็นคว�มลับที่ดี นำ�ม�ซึ่งคว�มสุขแก่คนอื่น คือข้อมูลซึ่งมีเจตน�ให้เก็บเป็นส่วนตัว หรือไม่ให้คนอื่นรู้ แต่

สุดท้�ยก็ถูกเปิดเผย ยกตัวอย่�งเช่น คว�มต้องก�รจะให้ใครสักคนประหล�ดใจด้วยง�นเลี้ยง หรือก�รมอบของขวัญเพื่อให้เปิด

ออกในโอก�สสำ�คัญ 

คว�มลับที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้มีเจตน�จะให้เป็นส่วนตัวหรือไม่ให้คนอื่นรู้ และมันทำ�ให้คนรู้สึกแย่ อึดอัด หรือไม่สบ�ยใจ คว�มลับ

ที่ไม่ปลอดภัยนำ�ม�ซึ่งอันตร�ย คว�มเจ็บปวด หรือทำ�ให้คนอื่นหว�ดกลัวว่�สิ่งร้�ยกำ�ลังจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่�งเช่น ใครบ�งคน

ทำ�ร้�ยน้อง หรือขอให้น้องทำ�อะไรสักอย่�งที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สบ�ยใจ แล้วบอกน้องว่�อย่�ไปเล่�ให้ใครฟัง ไม่อย่�งนั้นน้อง

จะมีปัญห�
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พูด: ข่�วดีคือแม้ว่�ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์จะเป็นสิ่งน่�หว�ดกลัว แต่ก็มีผู้คนที่น่�อัศจรรย์จำ�นวนม�กม�ย 

รวมถึงองค์กรต่�ง ๆ ทั่วโลก กำ�ลังต่อสู้เพื่อคว�มยุติธรรมและต้องก�รยุติมัน ก�รค้�มนุษย์ป้องกันได้ ห�กน้องรู้วิธีป้องกันตัวเอง

และคนอื่น ดังนั้น จึงสำ�คัญที่จะตระหนักถึงขอบเขตส่วนตัวที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย สิทธิ คว�มปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 

และคว�มเป็นส่วนตัว เพื่อที่ว่�จะไม่มีใครตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

ไม่สำ�คัญด้วยว่�จะปฏิบัติต่อพวกเข�อย่�งไร ซึ่งเลวร้�ยม�กเมื่อเร�นึกถึงเรื่องนั้นในเวล�นี้ แม้ว่�ผู้นำ�โลกจะตัดสินใจว่�ก�รค้�

ท�สในตอนนี้เป็นสิ่งผิดกฎหม�ย แต่ก็ยังมีคนอีกม�กที่ถูกค้� ถูกแสวงห�ประโยชน์ และตกเป็นท�สในปัจจุบัน ม�กยิ่งกว่�ครั้ง

ไหน ๆ ในประวัติศ�สตร์

พูด: สำ�คัญอย่�งยิ่งที่ห�กเร�เห็นสิ่งต้องสงสัย เร�ต้องพูดและต้องทำ�อะไรสักอย่�ง สำ�หรับน้องซึ่งเป็นเด็ก นั่นอ�จหม�ยคว�ม

ถึงก�รบอกครูหรือพ่อแม่ แม้ว่�น้องจะเด็ก แต่สิ่งที่น้องพูดนั้นสำ�คัญ! ห�กน้องคิดว่�มีคนที่กำ�ลังถูกทำ�ร้�ยหรือได้รับอันตร�ย

 น้องมีสิทธิที่จะพูดออกม� เร�รู้ว่�น้องมีสิทธิในฐ�นะเด็กภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก น้องมีสิทธิได้รับก�รปกป้อง (ม�ตร� 

๓) และน้องมีสิทธิที่เมื่อพูดคนอื่นต้องฟัง (ม�ตร� ๑๒)

พูด: เร�ได้เรียนม�แล้วเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์ ก�รแสวงห�ประโยชน์ และวิธีที่เร�จะปกป้องตัวเอง ตอนนี้เร�จะเอ�ทุกอย่�งที่ได้

เรียนม�ปฏิบัติ และห�วิธีที่จะเป็นแรงบันด�ลรวมถึงให้คว�มรู้แก่คนอื่นด้วย

พูด: เด็กมีสิทธิได้รับก�รศึกษ� (ยกตัวอย่�งเช่นก�รไปโรงเรียน) ก�รมีสุขภ�พที่ดี ก�รมีเวล�ได้วิ่งเล่นกับเพื่อน และก�รมีอำ�น�จ

เหนือร่�งก�ยตนเอง (ยกตัวอย่�งเช่นสิทธิที่จะปฏิเสธต่อก�รสัมผัสที่ไม่ปลอดภัยหรือทำ�ให้อึดอัด) นอกจ�กนั้น สิทธิเหล่�นี้ยัง

เกี่ยวกับก�รใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (ยกตัวอย่�งเช่นเฟซบุ๊ค อินสต�แกรม ติ๊กต็อก สแนปแชต ไลน์) และวิธีที่พวกเข�จะถูกล่วง

ละเมิด (ยกตัวอย่�งเช่นสิ่งที่คนอื่นเขียนเกี่ยวกับพวกเข� ภ�พร่�งก�ยของเข�ที่ถูกแชร์ และคนที่พวกเข�เป็นเพื่อนด้วยบนโลก

ออนไลน์) แม้ว่�ทุกอย่�งจะเป็นออนไลน์ แต่น้องก็ยังมีสิทธิไม่ต่�งจ�กที่น้องมีเวล�อื่น และน้องปฏิเสธได้

ตอนที ่ ๐๓ - ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เด็กร่วมแสดงคว�มเห็นได้ เช่น ถูกบังคับให้ทำ�ง�นในโรงง�นน�นหล�ยชั่วโมง ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�น

และไม่ได้รับอนุญ�ตให้ออกไปไหนม�ไหนหรือพักผ่อนหลับนอน

ถ�ม: “คิดว่าการแสวงหาประโยชน์หรือการค้ามนุษย์มีหน้าตาเป็นอย่างไรในทุกวันนี้”

ทำ�: น้องจะทำ�อย่�งไร (กิจกรรม 3C) 

ทำ�: เรียกให้ลงมือทำ� (กิจกรรม 3D) 

ขั้นที่ ๐๓

แรงบันด�ลใจ

ทำ�: สำ�รวจก�รแสวงห�ประโยชน์ (กิจกรรม 3B) 



28หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

แนวท�งกิจกรรม
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กิจกรรม - ขั ้นตอน ๐๑

คุณค่�และสิทธิเด็ก
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กิจกรรม 1A

วัสดุอุปกรณ์

ขั้นที่ ๐๑ ชูธนบัตรให้เด็ก ๆ ดู

ขั้นที่ ๐๒ พับธนบัตรครึ่งหนึ่งแล้วชูให้เด็กดูอีกครั้ง

เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน และสำารวจแนวคิดเรื่อง

คุณค่า ซึ่งหล่อหลอมมาตรฐานของคนว่าด้วยเรื่องพฤติกรรม และพุ่งเป้าไป

ยังกระบวนการของการกำาหนดค่านิยม

ธนบัตร (มูลค่�เท่�ไหร่ก็ได้) คำ�ที่มีแนวคิดเรื่องก�รไว้เนื้อเชื่อใจบนบัตรคำ�

ถ�ม: “นี่มีค่าเท่าไหร่” (รอให้นักเรียนตอบ)

ถ�ม: “ตอนนี้มีค่าเท่าไหร่แล้ว พอพับครึ่งแบบนี้ ค่ามันเหลือแค่ครึ่งเดียวไหม” (รอให้นักเรียนตอบ)

ขั้นที่ ๐๓  พับธนบัตรครึ่งหนึ่งอีกสองถึงส�มครั้ง ให้มันเล็กลงเรื่อย ๆ ถ�มเด็กด้วยคำ�ถ�มเดียวกันในแต่ละครั้งที่คุณพับ

ธนบัตร พย�ย�มหว่�นล้อมเด็ก ๆ ว่�ธนบัตรเสียคุณค่�ไปในแต่ละครั้งที่ถูกพับ เมื่อคุณพับให้เล็กไปกว่�นั้นไม่ได้แล้ว ให้คลี่

ออก ทำ�ให้มันกลับม�มีขน�ดปกติ

พูด: ไม่สำ�คัญว่�มันจะถูกพับกี่ครั้ง แต่สุดท้�ยมันก็ยังมีค่�เหมือนเดิม พี่ใช้มันซื้อของได้เหมือนเดิม ต่อให้มันพับครึ่งไว้ก็ต�ม

 ทีนี้ลองคิดว่�ธนบัตรนี้เป็นคน และทุกครั้งที่ถูกพับครึ่ง คนคนนั้นก็กำ�ลังเผชิญคว�มย�กลำ�บ�ก เพร�ะมีบ�งอย่�งเกิดขึ้นซึ่ง

เข�ควบคุมไม่ได้

ถ�ม: “ถ้าน้องเกิดที่ประเทศอื่น คุณค่าของน้องในฐานะที่เป็นคนจะเปลี่ยนแปลงไหม”

ถ�ม: “ถ้าน้องเกิดมาแล้วพิการ คุณค่าของน้องในฐานะที่เป็นคนจะเปลี่ยนแปลงไหม”

ถ�ม: “ถ้าน้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือมีฐานะ คุณค่าของน้องในฐานะที่เป็นคนจะเปลี่ยนแปลงไปไหม”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ไม่ คุณค่�ของคนไม่เปลี่ยนแปลงเพร�ะสถ�นที่เกิด

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ไม่ คุณค่�ของคนไม่เปลี่ยนแปลงเพร�ะพวกเข�มีคว�มทุพลภ�พ

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ไม่ คุณค่�ของคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพร�ะพวกเข�ร่ำ�รวยหรือย�กจน ที่จริงไม่สำ�คัญว่�เร�จะเกิด

ที่ไหน คนในครอบครัวของเร�จะเป็นใคร หรือสถ�นก�รณ์ที่เร�เผชิญเป็นอย่�งไร คุณค่�ของเร�ในฐ�นะที่เป็นคนไม่

เปลี่ยนแปลง เร�ทุกคนล้วนมีคุณค่�และสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน เหมือนกับธนบัตรนี้ ที่ไม่สำ�คัญว่�จะถูกพับกี่ครั้ง 

คุณค่�ของมันก็ไม่มีวันเปลี่ยน ทีนี้เมื่อรู้แล้วว่�เร�ทุกคนมีคุณค่� เร�ก็จะม�คุยกันเรื่องสิ่งที่เร�ให้คุณค่�

ประเมินค่�นิยม

วัตถุประสงค์
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กิจกรรม 1A ให้คุณค่� (ต่อ)

ขั้นที่ ๐๔  ใช้บัตรคำ�ซึ่งมีคำ�แสดงแนวคิดเรื่องก�รไว้เนื้อเชื่อใจ เลือกม�หนึ่งใบแล้วเอ�ให้ทุกคนในชั้นดู แลกเปลี่ยนเรื่อง

คุณค่�บนบัตรและตัดสินใจว่�มันแสดงออกถึงลักษณะของคว�มเชื่อใจ (คุณค่�ที่ดี) หรือสิ่งที่มันไม่ใช่ (คุณค่�ที่ไม่ดี)

อมีนาบอกความลับแก่เพื่อนเรื่องที่เธอกำาลังจะให้ของขวัญแก่เพื่อนอีกคน
หนึ่งสำาหรับวันเกิด อมีนาไม่ได้บอกคนอื่นว่าของขวัญนั้นคืออะไรเพราะ
อยากให้เป็นเรื่องประหลาดใจ

แม่ของเจบอกให้เขาเก็บของเล่นก่อนเขาจะออกไปข้างนอก แทนที่จะทำา
ตามที่แม่บอก เจกลับยัดมันไว้ใต้เตียง พอแม่ถาม “เก็บของเล่นอย่างที่แม่
บอกหรือยัง” เขาตอบว่า “เก็บแล้วครับ”

ขั้นที่ ๐๕  อ่�นสถ�นก�รณ์ต่อไปนี้ให้ทุกคนในชั้นฟัง แล้วให้ตอบว่�ใครในสถ�นก�รณ์นี้ที่คู่ควรแก่ก�รไว้ว�งใจ หรือเจ้�เล่ห์ 

บนพื้นฐ�นของคุณค่�ที่คุณแลกเปลี่ยนคว�มเห็นกันในชั้น

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๑

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๒

ถ�ม: “คิดว่าเจเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเป็นคนเจ้าเล่ห์”

ถ�ม: “เธอเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเป็นคนเจ้าเล่ห์์”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เข�ไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เธอเป็นคนที่ไว้ใจได้สำ�หรับเพื่อนเพร�ะเป็นคนที่พึ่งพ�ได้ คนที่เพื่อนเชื่อถือ ซื่อสัตย์เพร�ะก�รรักษ�

คว�มลับ



32หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ใหม่ไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบ จึงขอเพื่อนส่งคำาตอบให้เพื่อที่เธอจะสอบ
ผ่าน

มิตช์เห็นลาเตชาทำาเงินร่วงจากกระเป๋าโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงหยิบขึ้นมาแล้วเอา
ไปคืน

อิซาเบลล่าเป็นกัปตันทีม และมักจะเลือกจาเร็ดเป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่เสมอ
 ทั้งที่รู้ว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ลงสนาม อิซาเบลล่า
รู้ว่าจาเร็ดชอบโกงเวลาเล่น ซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ทำาให้เธอเลือกเขา เธอแค่อยาก
ชนะโดยไม่คำานึงว่าจะได้มาด้วยวิธีไหน

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๓

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๔

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๕

ถ�ม: “เธอเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเป็นคนเจ้าเล่ห์์์”

ถ�ม: “เธอเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเป็นคนเจ้าเล่ห์์์”

ถ�ม: “เขากำาลังแสดงคุณลักษณะของคนที่ไว้ใจได้หรือเจ้าเล่ห์”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เธอเป็นคนเจ้�เล่ห์เพร�ะใช้ก�รแสวงห�ประโยชน์ เล่นไม่ซื่อ และฉวยประโยชน์จ�กจ�เร็ด

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เธอเป็นคนเจ้�เล่ห์เพร�ะเธอโกงข้อสอบ

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: เข�เป็นคนที่ไว้ใจได้เพร�ะเป็นคนซื่อสัตย์ แสดงคว�มมีศีลธรรม และเป็นคนตรงไปตรงม�



33หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

คว�มซื ่อส ัตย์

คว�มสัตย์จร ิง

คว�มจริงใจ

ก�รมีค ุณธรรม

ก�รโกหก

คว�มเจ้�เล ่ห ์

ก�รหลอกลวง

ก�รฉ้อโกง

TRUSTWORTHINESS CONCEPT CARDS - ACTIVITY 1A



34หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ก�รพึ ่งพ�ได้ 

คว�มจงรักภักดี ก�รเสแสร้ง

ก�รฉวยประโยชน์
จ�กคนอื ่น

TRUSTWORTHINESS CONCEPT CARDS - ACTIVITY 1A



35หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

วัสดุอุปกรณ์

หัวข้อสิทธิเด็กทั้งสี่หัวข้อ (ตัดออกม�ทั้ง ๔ แผ่น)
ก�ร์ดคำ�สิทธิเด็ก (ตัดออกม�ทั้ง ๑๒ แผ่น)

ขั้นที่ ๐๓ แลกเปลี่ยนคว�มเห็นกับเด็กเกี่ยวกับก�ร์ดคำ�สิทธิเด็ก ขณะเลือกหยิบม�ทีละใบ ถ�มเด็กว่�หัวข้อไหนที่พวกเข�เชื่อ

ว่�เหม�ะสมหรือเข้�พวกที่สุดกับสิทธิในก�ร์ดคำ�ที่อ่�น พร้อมทั้งให้เหตุผลว่�ทำ�ไมพวกเข�จึงไปยืนอยู่ตรงมุมห้องที่เลือก

อ�ก�ศสะอ�ด น้ำ�ดื่มบริสุทธิ์ อ�ห�รที่มีคุณค่�ท�ง
โภชน�ก�ร

ไม่ถูกรังแก ปลอดภัยจ�กก�รถูกลักพ�ตัวหรือข�ย 
ไม่ได้รับอันตร�ยจ�กก�รถูกแสวงห�ประโยชน์

แบ่งปันคว�มคิดเห็น มีส่วนร่วมกับศ�สน� มี
เสรีภ�พในก�รแสดงออก ก�รศึกษ� เล่นและมีชีวิตชีว� พักผ่อน

ขั้นที่ ๐๑ เอ�หัวข้อสิทธิเด็กทั้งสี่แผ่นไปติดต�มมุมห้อง ที่ละหนึ่งแผ่น (ก�รพัฒน� ก�รมีชีวิตรอด ก�รมีส่วนร่วม และก�ร

ปกป้องคุ้มครอง)

ขั้นที่ ๐๒ เลือกก�ร์ดคำ�สิทธิเด็กขึ้นม�หนึ่งใบแล้วอ่�นตัวอย่�งให้นักเรียนฟัง บอกนักเรียนให้เดินไปยังมุมห้องซึ่งมีหัวข้อที่

พวกเข�เชื่อว่�เป็นหัวข้อของสิทธิที่เพิ่งอ่�นไป เร�จะทำ�กิจกรรมนี้ให้เป็นเกมก็ได้ โดยเฉพ�ะตอนที่เด็ก ๆ เดินไปยังมุมที่พวก

เข�คิดว่�เป็นคำ�ตอบที่ถูก (ท�งเลือก เด็กที่ไปยังมุมซึ่งมีคำ�ตอบที่ถูกจะได้รับโอก�สให้อยู่ในเกมและเล่นต่อ)

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับก�รปกป้องคุ้มครอง

สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
สิทธิที่จะพัฒน�

หัวข้อสิทธิเด็ก

กิจกรรม 1B

สิทธิเด็กสี่มุม

เพื่อสำารวจหัวข้อหลักทั้งสี่ประการว่าด้วยเรื่องสิทธิ ตามที่ได้ระบุใน

อนุสัญญาแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์



36หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ถ�ม: “คุณคิดว่าเด็กจะได้รับอันตรายในลักษณะไหนบ้างหากไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ”

ถ�ม: “ใครเป็นคนรับผิดชอบเพื่อทำาให้แน่ใจว่าสิทธิของเด็กเหล่านี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองิ”

ถ�ม: “การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจะปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตรายได้อย่างไริ”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ห�กไม่ได้รับก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิ ทั้งอ�ก�ศ น้ำ�และอ�ห�รก็สกปรกและทำ�ให้เด็กไม่สบ�ยได้ นั่น

ทำ�ให้คนอื่นเข้�ม�รังแก ก่อให้เกิดคว�มหว�ดกลัวและก�รข�ดคว�มมั่นใจตนเอง

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ผู้นำ�ในท้องถิ่นและระดับประเทศ พ่อแม่ และกระทั่งเด็กคนอื่น ๆ ก็มีส่วนรับผิดชอบต่อก�รช่วย

ปกป้องเด็ก ๆ ของเร�รวมถึงสิทธิของพวกเข�ด้วย

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ก�รตัดสินใจอย่�งช�ญฉล�ดปกป้องคุ้มครองเด็กจ�กอันตร�ยขณะที่พวกเข�เรียนรู้ที่จะเลือกบริโภค

อ�ห�รที่ถูกสุขลักษณะ ถ�มห�น้ำ�ที่สะอ�ด และเป็นก�รฉล�ดที่ห�กเห็นสิ่งต้องสงสัย พวกเข�จะพูดออกม�

กิจกรรม 1B สิทธิเด็กสี่มุม (ต่อ)

ขั้นที่ ๐๔ สรุปกิจกรรมด้วยคำ�ถ�มเพื่อก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นดังต่อไปนี้



37หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

หัวข้อสิทธิเด็ก - กิจกรรม 1B
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38หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

สิทธิที่จะได้รับน้ำ�สะอ�ด

สิทธิที่จะไม่ถูกรังแก

สิทธิที่จะไม่ได้รับอันตร�ยจ�ก
ก�รแสวงห�ประโยชน์

หัวข้อสิทธิเด็ก - กิจกรรม 1B

สิทธิที่จะได้รับอ�ก�ศบริสุทธิ์

สิทธิที่จะได้รับอ�ห�รมีคุณค่�
ท�งโภชน�ก�ร

สิทธิที่จะปลอดภัยจ�กก�รถูก
ลักพ�ตัวหรือก�รข�ย



39หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

RIGHTS OF THE CHILD CARDS - ACTIVITY 1B

สิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับศ�สน�

สิทธิที่จะเล่นและมีชีวิตชีว�

สิทธิที่จะได้รับก�รศึกษ�

สิทธิที่จะร่วมแสดงคว�มเห็นใน
เรื่องต่�ง ๆ

สิทธิที่จะมีเสรีภ�พในก�ร
แสดงออก

สิทธิที่จะผ่อนคล�ย



40หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

PURPOSE

ACTIVITY 1C

MATERIALS

To explore the concept of equality and equity toward understanding 
discrimination, exploitation, and justice.

Equality and Equity Image Cards

STEP 03  Pick a safe and respectful solution. There may be other ways to reach an equitable solution and allow 
justice for all. Share the equity image for allowing support where it is needed to attain equal human rights for all.

STEP 01  Display the first image of Equality and Equity

STEP 02  Have students discuss what the results would be if the situation stayed the same. 

Equality and Equity

ASK: “What do you notice about the first image?”

ASK: “Do you think all the children in this image think the box size is fair? What is unjust about it?”

ASK: “What can be done to make the situation more just?”

Sample Answer: Equality: giving each child the same size box regardless of their height differences.

Sample Answer: Even when there is equality with the box sizes, it does not necessarily mean an equal out-
come. Sometimes people need more help to reach the same goals.

Sample Answer:  Equity: giving the shorter child a taller box or more boxes to stand on so they can reach 
their rights.

Sample Answer:  The results would be the same gap between the boxes, therefore not reaching their rights 
or having fairness for equal human rights. 



41หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

หัวข้อสิทธิเด็ก - กิจกรรม 1C
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42หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ให้นักเรียนได้ใคร่ครวญคว�มสำ�คัญของสิทธิเด็กโดยใช้กระบวนก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งต�มนี้ เชิญให้พวกเข�ออกม�ส�ธิต

ว่�สิทธิเหล่�นี้ส่งผลให้โลกเป็นที่ซึ่งเด็กทุกคนมีเสรีภ�พได้อย่�งไร เพื่อเป็นก�รเพิ่มคว�มท้�ท�ยม�กขึ้น ให้เด็กนึกถึงโลกที่

ปร�ศจ�กสิทธิมนุษยชนและไร้กฎระเบียบ ถ�มพวกเข�ว่� คิดว่�นี่จะส่งผลดีหรือแย่ เพร�ะอะไร เชิญให้อธิบ�ยเพิ่มเติมโดยใช้

กระบวนก�รที่พวกเข�เลือก

นักเรียนว�ดภ�พหรือระบ�ยสีเพื่อแสดงให้เห็นว่�สิทธิเด็กมีหน้�ต�เป็นอย่�งไร หรือหม�ยคว�มอย่�งไรต่อพวก

เข� นักเรียนยังช่วยกันสร้�งจิตรกรรมฝ�ผนัง โปสเตอร์ หรือสื่อรณรงค์เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกได้

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มสร้�งละครเรื่องย�วหรือสั้น เกี่ยวกับก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก พวกเข�จะเขียนบทและ

แจกบทให้แก่สม�ชิกแต่ละคนในกลุ่ม

นักเรียนจะเขียนบันทึกว่� “โลกที่สงบสุขหรือชุมชนที่สมบูรณ์แบบ” ของพวกเข�เป็นแบบไหนเมื่อเด็กทุกคนมี

สิทธิ ทั้งนี้พวกเข�ทำ�ได้ทั้งก�รเขียนหรือว�ดคว�มคิดหรือแนวคิดที่สร้�งสรรค์ของตนเอง ให้พวกเข�วิเคร�ะห์ว่�

สิทธิใดบ้�งที่ทำ�ให้เกิด “ชุมชนที่สมบูรณ์แบบ” และจะเกิดอะไรขึ้นห�กสิทธิเหล่�นั้นถูกล่วงละเมิด

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มเพื่อเขียนเพลง อ�จจะเป็นก�รแร็ป หรือบทกวีเพื่อแสดงคว�มรู้สึกที่พวกเข� ในฐ�นะ

เด็ก รู้สึกเกี่ยวกับสิทธิ หรืออธิบ�ยว่�สิทธิเด็กเป็นอย่�งไร และถ่�ยทอดว่� “เพร�ะอะไร” พวกเข�จึงเลือกสิทธิ

นั้นให้รวมอยู่ในก�รตีคว�มด้�นดนตรีของพวกเข�ด้วย

สร้�งขึ้นม� (ด้�นศิลปะ)

แสดงออกม� (ด้�นละคร)

เขียนขึ้นม� (ด้�นก�รแสดงออก)

เล่�ออกม� (ด้�นดนตรี)

วัสดุอุปกรณ์: ป�กก� ดินสอ สี กระด�ษ สติกเกอร์ ก�กเพชร หรือสิ่งสร้�งง�นศิลปะอื่น ๆ

วัสดุอุปกรณ์: ป�กก� ดินสอ กระด�ษ

วัสดุอุปกรณ์: ป�กก� ดินสอ กระด�ษ เครื่องดนตรี

กิจกรรม 1D

เรียกให้ลงมือทำ�



43หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

กิจกรรม - ตอนที ่ ๐๒

ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย



44หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ขั้นที่ ๐๑ แนะนำ�ก�รย้�ยถิ่นฐ�นทั้งสี่ประเภทโดยถ�มว่� “เพร�ะอะไรผู้คนถึงย้�ยไปไหนม�ไหน ก�รโยกย้�ยของผู้คนมี

แบบไหนบ้�ง” จ�กนั้นเอ�แต่ละภ�พต่อไปนี้ให้เด็กดูเพื่อแสดงก�รย้�ยถิ่นฐ�นทั้งสี่ประเภท (หรือใช้กิจกรรม “กล่อง” ซึ่ง

เป็นท�งเลือก) ให้นักเรียนได้อธิบ�ยภ�พที่แสดงให้ดู

กิจกรรม 2A

วัสดุอุปกรณ์

ภ�พก�รย้�ยถิ่นฐ�น; กิจกรรม “กล่อง” เป็นท�งเลือก: กล่อง ลูกบอล แก้วน้ำ�

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นภ�ยใน

ก�รย้�ยต�มฤดูก�ล ก�รเข้�เมือง

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นภ�ยนอก 

ประเภทของก�รย้�ยถิ่นฐ�น

เพื่อระบุและอธิบายการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ทั้งสี่ประเภท อันได้แก่ 

ภายใน ภายนอก ตามฤดูกาล และการเข้าเมือง

วัตถุประสงค์



45หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

กิจกรรม 2A - ประเภทของก�รย้�ยถิ่นฐ�น (ต่อ)

ก�รย้�ยจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รทำ�ก�รเกษตร

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเพร�ะสภ�พอ�ก�ศ

ก�รย้�ยจ�กประเทศหนึ่งไปยังประเทศใหม่
เป็นก�รถ�วร

ก�รย้�ยไปยังรัฐอื่น ประเทศอื่น หรือทวีปอื่น

ก�รย้�ยต�มฤดูก�ล

ก�รย้�ยภ�ยนอก

ก�รเข้�เมือง

กิจกรรม “กล่อง” ตัวเลือก

ใช้กล่องใสสองใบกับลูกบอลสองถึงส�มลูก ย้�ยลูกบอลไปม�ระหว่�งกล่องสองใบนี้เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องก�รย้�ย

ถิ่นฐ�นและประเภทของมันที่แตกต่�งกัน

• ก�รย้�ยภ�ยนอก - ย้�ยลูกบอลหนึ่งลูกจ�กกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง

• ก�รย้�ยภ�ยใน - ย้�ยลูกบอลไปม�ภ�ยในกล่อง

• ก�รย้�ยต�มฤดูก�ล - เติมน้ำ�ให้เต็มในกล่องใบหนึ่งแล้วย้�ยลูกบอลทั้งหมดในนั้นไปยังกล่องอีกใบ

• ก�รเข้�เมือง - ย้�ยลูกบอลหนึ่งลูกจ�กกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง จ�กนั้นเขียนคำ�ว่� “พลเมือง” บน

กระด�ษแล้วใส่ไว้ในกล่องใบนั้น

ก�รเคลื่อนย้�ยภ�ยในรัฐ ประเทศ

ก�รย้�ยภ�ยใน

ประเภทของก�รย้�ยถิ่นฐ�น



46หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ขั้นที่ ๐๑ แจกชุดบัตรคำ� “ปลอดภัย” และ “ไม่ปลอดภัย” ให้แก่นักเรียนแต่ละคน

ขั้นที่ ๐๒ อ่�นสถ�นก�รณ์ต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง จ�กนั้นบอกให้ชูบัตรคำ�ที่คิดว่�ใช้กับสถ�นก�รณ์ที่อ่�นได้ดีที่สุด (ปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัย) เมื่อทุกคนชูบัตรคำ�ขึ้นแล้ว ให้บอกคำ�ตอบที่ถูกต้อง จ�กนั้นใช้เวล�อธิบ�ยว่�เพร�ะอะไรสถ�นก�รณ์นั้นจึงปลอดภัยหรือ

ไม่ปลอดภัย

วัสดุอุปกรณ์

สถ�นก�รณ์ก�รย้�ยถิ่นฐ�น บัตรคำ�ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย (หนึ่งชุดต่อนักเรียนหนึ่งคน)

พ่อของซาร่าห์ได้งานใหม่ ซาร่าห์กับครอบครัวจึงย้ายไปกรุงลอนดอน พวก

เขาไปสถานทูตและยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่า

อิซาเบลล่าตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ทุกวันพร้อมกับพ่อแม่ แล้วเดินไปชายแดน พวก

เขาใช้ทางพิเศษเพื่อจะได้ไม่มีใครเห็นตอนที่ข้ามไป พวกเขาจะอยู่ที่นั่นใน

ระหว่างวันเพื่อทำางานแล้วจากนั้นก็ข้ามกลับมา

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๑

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๒

ปลอดภัย | พวกเข�ทำ�ต�มขั้นตอนท�งกฎหม�ยและยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่�

ไม่ปลอดภัย | พวกเข�ใช้ท�งเดินที่อ�จจะไม่ถูกกฎหม�ยหรือปลอดภัย พวกเข�ไม่อย�กให้ถูกจับได้

กิจกรรม 2B

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย

เพื่อทบทวนสถานการณ์ที่เป็นไปได้ของการย้ายถิ่นฐาน เพื่อระบุว่าปลอดภัย

หรือไม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับชั้นเรียนว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำาให้การ

ย้ายถิ่นฐานปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์



47หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

เพื่อนบ้านของมายาวิ่งรี่มาที่บ้านพลางตะโกนว่า “เราต้องไปแล้ว พวกเขา

มาแล้ว!” แม่ของมายาเริ่มเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขณะที่พ่อคว้ากระเป๋าใส่เงิน

 พวกเขารีบวิ่งออกจากบ้าน เร็วเสียจนมายาไม่ทันได้มีเวลาคว้าหนังสือเล่ม

โปรด เพื่อนบ้านรู้จักชายคนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนลงเรือลำาต่อไปเพื่อหนีได้

จาเร็ดได้รับข้อเสนอเรื่องงานที่สุดยอดมากในกรุงเทพฯ เพราะเขาไม่ใช่คน

ไทย จึงต้องมีใบอนุญาตทำางานและวีซ่า แต่ค่าดำาเนินการแพงมาก ญาติ

ของจาเร็ดรู้จักที่หนึ่งซึ่งเขาไปทำาเอกสารได้ ดังนั้นทั้งคู่จึงข้ามวิธีที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายและมีค่าใช้จ่ายไม่แพง

อมีนากำาลังวางแผนไปเที่ยวออสเตรเลีย เธอหาข้อมูลออนไลน์เพื่อดูว่า

ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนเดินทาง

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๓

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๔

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๕

ไม่ปลอดภัย | พวกเข�ต้องรีบหนีเสียจนไว้ใจคนแปลกหน้� และนั่นอ�จจะทำ�ให้ไม่ปลอดภัยได้

ไม่ปลอดภัย | เข�น่�จะใช้เอกส�รปลอมซึ่งไม่ปลอดภัย

ปลอดภัย | เธอค้นคว้�และเตรียมตัวก่อนเดินท�ง เพื่อให้แน่ใจว่�ตนเองปลอดภัย

กิจกรรม 2B - ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย (ต่อ)



48หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

มาริโอ้กำาลังเดินทางกับครอบครัวเป็นเวลาสองถึงสามสัปดาห์ พวกเขากำาลัง

อยู่ระหว่างทางไปบ้านลุงของเขาที่บอสตัน ที่ซึ่งจะปลอดภัยมากกว่า แม่

ของมาริโอ้กรอกเอกสารทุกอย่างแล้ว และคุยกับบริษัทที่เชื่อถือได้แห่งหนึ่ง

ซึ่งกำาลังช่วยจัดเตรียมวีซ่า

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๖

ปลอดภัย | เข�ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กบริษัทที่เชื่อถือได้ ซึ่งใช้ขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นท�งก�ร ทำ�ให้เอกส�รของเข�เสร็จสมบูรณ์

กิจกรรม 2B - ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย (ต่อ)

ขั้นที่ ๐๓ แลกเปลี่ยนคว�มเห็นกับชั้นเรียน

พูด: สถ�นก�รณ์เหล่�นี้คือสถ�นก�รณ์ในชีวิตจริงของคนหล�ยคน เมื่อเร�มองดูสิ่งเหล่�นี้ด้วยกัน มันง่�ยกว่�สำ�หรับเร�ที่จะเห็น

ว่�มีอะไรบ้�งที่จำ�เป็นต้องเกิดขึ้น และวิธีที่เร�จะตัดสินใจได้อย่�งช�ญฉล�ด เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย

ถ�ม: “มีใครพอจะบอกได้บ้าง ว่าความแตกต่างหลัก ๆ เลยระหว่างวิธีที่ “ปลอดภัย” กับ “ไม่ปลอดภัย” สำาหรับการย้าย

ถิ่นฐานคืออะไร พอจะคิดออกไหมว่ามีอะไรบ้างที่ทำาให้การย้ายถิ่นฐานไม่ปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่ปลอดภัยขึ้น”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ถ้�เร�ยื่นใบสมัครขอวีซ่� มีหนังสือเดินท�ง เดินท�งไปกับกลุ่มคนที่ไว้ใจได้ สิ่งเหล่�นี้คือวิธีที่จะช่วย

ให้ก�รย้�ยถิ่นฐ�นเป็นไปอย่�งปลอดภัยม�กขึ้น ถ้�เร�พย�ย�มจะย้�ยถิ่นฐ�นด้วยตัวเร�เอง หรือยอมให้คน “เจ้�เล่ห์” 

ช่วยเร�ย้�ยถิ่นฐ�นโดยไม่มีเอกส�รที่ถูกต้อง เร�จะพ�ตัวเองไปอยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่ปลอดภัย



49หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ปลอดภัย

ไม่ปลอดภัย

ก�รย้�ยถิ ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย - กิจกรรม 2B



50หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ขั้นตอนที่ ๐๑ เขียนคำ�เหล่�นี้ลงบนกระด�ษ (แผ่นละหนึ่งคำ�)

ขั้นตอนที่ ๐๒  สร้�งแมน่้ำ�จำ�ลองโดยใช้เก้�อี้หรือเชือกเพื่อกั้นเป็นพื้นที่ริมตลิ่ง Tจ�กนั้น เอ�กระด�ษเจ็ดแผ่นซึ่งมีคำ�ต่�ง

 ๆ จ�ก “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย” ว�งไว้เป็นแนวเส้นตรงบนพื้น เว้นช่องว่�งเล็ก ๆ ระหว่�งแผ่นเพื่อที่ว่�นักเรียน

จะก้�วจ�กกระด�ษแผ่นหนึ่งไปยังกระด�ษอีกแผ่นหนึ่งได้ไม่ย�ก ทั้งนี้ ควรจะคว่ำ�หน้�กระด�ษไว้ จ�กนั้นให้แปะเทปก�ว

เพื่อยึดให้มันไม่เคลื่อนไปไหน ถัดจ�กแนวกระด�ษเหล่�นั้น ให้สร้�งเส้นตรงอีกแนวหนึ่งขน�นกัน ครั้งนี้ให้ใช้กระด�ษสี่

แผ่นซึ่งแสดงออกถึง “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปลอดภัย” เพื่อที่ว่�ช่องว่�งระหว่�งแผ่นกระด�ษจะกว้�งกว่� กระด�ษใน

แถวนี้ตั้งใจทำ�ให้นักเรียนก้�วจ�กจุดเริ่มไปถึงจุดสิ้นสุดได้ย�ก เพร�ะอนุญ�ตให้เหยียบกระด�ษได้ทีละแผ่นเท่�นั้น ให้แน่ใจ

ว่�กระด�ษซึ่งมีถ้อยคำ�เหล่�นี้ว�งคว่ำ�หน้�เอ�ไว้และยึดด้วยเทปก�ว

ขั้นตอนที่ ๐๓  แบ่งนักเรียนออกเป็นสองทีม (ทีมที่หนึ่งชื่อว่� “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย” และทีมที่สองชื่อว่� “ก�ร

ย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปลอดภัย”) ให้นักเรียนแต่ละทีมต่อแถวหลังกระด�ษแผ่นแรกในแถวของตน

วัสดุอุปกรณ์

กระด�ษ เทป เก้�อี้หรือเชือกเพื่อกั้นทำ�เป็นริมตลิ่ง

วีซ่�

หนังสือเดินท�ง

เงิน

ครอบครัว

คว�มปลอดภัย

คว�มไว้ใจ

กฎหม�ย

ไม่มีวีซ่�

ไม่มีเงิน

ไม่มีก�รสนับสนุน

ไม่มีหนังสือเดินท�ง

ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปลอดภัย

กิจกรรม 2C

เกมก�รย้�ยถิ่นฐ�น

เพื่อแนะนำาและประยุกต์แนวคิดหลักเรื่องการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและไม่

ปลอดภัย เพื่อการทำางานร่วมกันในการ “ย้ายถิ่นฐานข้าม” แมน่้ำาจำาลอง

วัตถุประสงค์



51หลักสูตรป้องกันสำ�หรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�  //

ขั้นที่ ๐๔  อธิบ�ยกฎและเป้�หม�ยของเกมให้ทั้งสองทีมฟัง

ขั้นที่ ๐๕  นับถอยหลังจ�กส�มแล้วให้นักเรียนเริ่ม หม�ยเหตุ ทีม “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย” จะเริ่มได้ค่อนข้�งเร็ว 

ขณะที่ทีม “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งไม่ปลอดภัย” จะติดขัด ให้หยุดเกมทันทีที่ทีมแรกข้�มแมน่้ำ�ได้สำ�เร็จ

ขั้นที่ ๐๖  นำ�ทั้งสองทีมม�รวมกัน แล้วแสดงคว�มยินดีอย่�งเปิดเผยต่อทีมชนะ “ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัย” แลก

เปลี่ยนคว�มเห็นกันว่�เพร�ะอะไร “ทีมไม่ปลอดภัย” จึงติดขัดและมีอุปสรรคปัญห�

อธิบ�ยว่�ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัยในโลกปัจจุบัน 

Rทบทวนคำ�บนเส้นท�งแต่ละเส้นท�ง แล้วอธิบ�ยว่�พวกเข�จะเสริมเพิ่มเติมอะไรให้แก่ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและ

ไม่ปลอดภัยได้บ้�ง

กิจกรรม 2C - เกมก�รย้�ยถิ่นฐ�น (ต่อ)

• กฎข้อที่ ๑ เท้�ต้องเหยียบบนกระด�ษเท่�นั้น ถ้�มีใครเหยียบพื้น ทุกคนต้องเริ่มใหม่ทันที

• กฎข้อที่ ๒ ทุกคนในทีมต้องจับมือกันไว้ตลอดเวล� ทำ�เหมือนห่วงโซ่มนุษย์

• เป้�หม�ย เพื่อข้�มแมน่้ำ�ให้เร็วที่สุด ขณะที่ทำ�ต�มกฎด้วย

ถ�ม: “ทำาไมถึงไม่จบก่อนล่ะ เกิดอะไรขึ้น”

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: “เร�มีช่องว่�งกว้�งเกินไป ทำ�ให้ต้องปล่อยมือจ�กกลุ่ม ก็เลยทำ�ให้ข�ดจ�กกัน ก็เลยต้องไปเริ่มใหม่

 มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำ�หรับเร�”
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เชิญนักเรียนให้สร้�งสถ�นก�รณ์ก�รย้�ยถิ่นฐ�นโดยใช้วิธีก�รข้�งล่�งนี้ ให้แน่ใจว่�ได้รวบรวมเหตุผลว่�เพร�ะอะไร

สถ�นก�รณ์นั้นจึงเป็นตัวอย่�งของก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มคว�มท้�ท�ย ให้เด็กลองคิดว่�ถ้�

พวกเข�เป็นผู้นำ�ประเทศล่ะ มีอะไรบ้�งที่พวกเข�จะทำ�ได้เพื่อให้สถ�นก�รณ์ไม่ปลอดภัยเกิดคว�มปลอดภัยม�กขึ้น มีอะไร

บ้�งที่พวกเข�จะทำ�ได้เพื่อให้สถ�นก�รณ์ปลอดภัยเกิดคว�มไม่ปลอดภัย ก�รตอบสนองของคนอื่นต่อสถ�นก�รณ์ทั้งสองนี้

เป็นอย่�งไร เชิญให้พวกเข�ได้อธิบ�ยเพิ่มเติมโดยใช้วิธีก�รที่ได้เลือกไว้

นักเรียนว�ดภ�พหรือระบ�ยสีเพื่อแสดงให้เห็นว่�ก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัยมีหน้�ต�เป็น

อย่�งไร นอกจ�กนี้ นักเรียนยังช่วยกันสร้�งง�นจิตรกรรม โปสเตอร์ หรือสื่อรณรงค์เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกได้

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มเพื่อสร้�งบทละครสั้น เรื่องก�รย้�ยถิ่นฐ�นอย่�งปลอดภัยและไม่ปลอดภัย ให้เขียนบท

สนทน�สั้น ๆ และแจกบทให้สม�ชิกในกลุ่มแต่ละคนเพื่อที่ทุกคนจะมีส่วนร่วม

นักเรียนจะบันทึกสถ�นก�รณ์ก�รย้�ยถิ่นฐ�นด้วยก�รเขียนหรือก�รว�ด ให้พวกเข�วิเคร�ะห์ประเภทก�รย้�ยถิ่นฐ�น (

ภ�ยใน ภ�ยนอก ต�มฤดูก�ล หรือก�รเข้�เมือง) แล้วกำ�หนดว่�สถ�นก�รณ์เหล่�นี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ห�กพวกเข�

เลือกวิธีย้�ยถิ่นฐ�นวิธีอื่น ให้พวกเข�อธิบ�ยด้วยว่�เพร�ะอะไรก�รย้�ยถิ่นฐ�นแบบนี้จึงปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มเพื่อเขียนเพลง อ�จจะเป็นก�รแร็ป หรือบทกวีเพื่อแสดงคว�มรู้สึกที่พวกเข�มีต่อก�รย้�ยถิ่นฐ�น

อย่�งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย นี่อ�จจะเป็นกลอนง่�ย ๆ หรือเพลงเต็มเพลง แล้วแบ่งปันว่� “เพร�ะอะไร” จึงได้เลือก

สถ�นก�รณ์ก�รย้�ยถิ่นฐ�นแบบนี้ แล้วสื่อส�รผ่�นบทเพลง

สร้�งขึ้น (ด้�นศิลปะ)

แสดงออกม� (ด้�นละคร)

เขียนขึ้นม� (ด้�นก�รแสดงออก)

เล่�ออกม� (ด้�นดนตรี)

วัสดุอุปกรณ์: ป�กก� ดินสอ สี กระด�ษ สติกเกอร์ ก�กเพชร หรือสิ่งสร้�งง�นศิลปะอื่น ๆ

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� กระด�ษ เสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ย อุปกรณ์ประกอบ

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� กระด�ษ

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� กระด�ษ เครื่องดนตรี

กิจกรรม 2D

เรียกให้ลงมือทำ�
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กิจกรรม - ตอนที ่ ๐๓

ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์
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ขั้นที่ ๐๑  อ่�นสถ�นก�รณ์ก�รเก็บคว�มลับที่ปลอดภัย กับก�รเผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย แล้วกำ�หนดร่วมกันทั้งชั้นเรียน

ว่�คว�มลับนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยโดยก�รตั้งคำ�ถ�มเหล่�นี ้

• น้องควรเก็บคว�มลับนี้หรือไม่ เพร�ะอะไรจึงควรหรือเพร�ะอะไรจึงไม่ควร 

• น้องควรออกม�พูดแล้วเล่�คว�มลับนี้ให้ใครฟังหรือไม่

ขั้นที่ ๐๒  เชิญชวนนักเรียนให้สร้�งสถ�นก�รณ์คว�มลับที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยสถ�นก�รณ์ใหม่ จ�กนั้นให้เล่�ให้คู่

ของตนหรือคนในกลุ่มฟัง เชิญชวนนักเรียนให้สร้�งสถ�นก�รณ์คว�มลับที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยสถ�นก�รณ์ใหม่ จ�ก

นั้นให้เล่�ให้คู่ของตนหรือคนในกลุ่มฟัง

วัสดุอุปกรณ์

สถ�นก�รณ์ก�รเก็บคว�มลับที่ปลอดภัย กับก�รเผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย กระด�ษหรือคอมพิวเตอร์เพื่อสร้�ง

สถ�นก�รณ์คว�มลับที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยสถ�นก�รณ์ใหม่

กิจกรรม 3A

เก็บคว�มลับที่ปลอดภัย “กับ”  
เผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย

ตรวจสอบสถานการณ์ “ความลับ” ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย เพื่อจะได้ทราบ

ศักยภาพของเด็ก รวมถึงความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ไขปัญหา

และทักษะชีวิต

วัตถุประสงค์
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กิจกรรม 3A - เเก็บคว�มลับที่ปลอดภัย “กับ” เผยคว�มลับที่ไม่ปลอดภัย (ต่อ)

เคย์ลีกำาลังเล่นกับเพื่อนสนิท ก่อนจะเห็นรอยฟกช้ำา

บนแขนขาของเพื่อน เพื่อนของเคย์ลีเล่าให้ฟังว่า บาง

ครั้งพ่อโมโหและทำาร้ายเธอ

จาเร็ดกำาลังทำาขนมหวานสุดพิเศษให้คุณพ่อเนื่อง

ในวันเกิด แม่บอกเขาว่าอย่าไปบอกพ่อ พ่อจะได้

ประหลาดใจตอนที่ได้รับ

มาริโอ้กำาลังเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อน เขาเห็นบาง

อย่างที่ทำาให้รู้สึกอึดอัด และรู้ว่าพ่อแม่จะต้องไม่ชอบ

มากแน่ ๆ

อมีนาทำาการ์ดพิเศษให้แม่ที่โรงเรียนและบอกน้องสาว

ว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟัง

ลีต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่แต่ไม่มีเงินซื้อ เขา

ได้พบชายต่างชาติสูงอายุคนหนึ่ง ซึ่งบอกว่าจะซื้อให้ถ้า

ลียอมอยู่กับเขา หากมีใครถาม เขาบอกลีให้บอกไปว่า

เขาเป็นพ่อ

สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของมิตช์ถ่ายภาพที่ไม่

เหมาะสมของเธอ เขาบอกว่าจะซื้อของเล่นให้ถ้าเธอ

ไม่เอาเรื่องรูปไปเล่าให้คนอื่นฟัง

ลุงของเมย์ให้เธอเต้นในที่ทำางานหลังเลิกเรียน เธอยัง

อายุไม่ถึงที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าในคลับ ลุงจึงบอก

เธอว่าห้ามไปเล่าให้ใครฟัง เรื่องนี้จะเป็นความลับของ

ทั้งสองคน

ซาร่าห์ตัดสินใจทำางานหลังเลิกเรียน เธอไม่มีสัญญา

ว่าจ้าง เมื่อได้เวลารับเงิน หัวหน้าจะให้เธอน้อยกว่าที่

ได้ตกลงกันไว้เสมอ เธอไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟัง

เจได้พบกับ “โปรดิวเซอร์” ชื่อดังทางกลุ่มไลน์

 โปรดิวเซอร์ชวนเขาให้มาหาและลองทดสอบหน้า

กล้อง แต่อยากให้เขาเก็บไว้เป็นความลับ

แม่ของจอยตัดสินใจว่าจะเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวของ

แม่ (ป้าของจอย) ในช่วงปีใหม่ แต่จะไม่บอกให้ป้ารู้

 ทั้งสองจัดเตรียมเรื่องการเดินทางร่วมกับญาติคนโต

ของจอย และขอให้ญาติไม่บอกใคร

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๑

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๓

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๗

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๕

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๙

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๒

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๔

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๘

สถ�นก�รณ์ที่ ๐๖

สถ�นก�รณ์ที่ ๑๐
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ขั้นที่ ๐๑  อธิบ�ยให้ฟังว่�กิจกรรมนี้จะช่วยให้เร�เข้�ใจแนวคิดเรื่องคว�มอยุติธรรมได้อย่�งไร

ขั้นที่ ๐๒ ให้อ�ส�สมัครสองคนวิดพื้นส�มครั้ง (หรือทำ�ภ�รกิจอื่น) เมื่อพวกเข�วิดพื้นส�มครั้งเสร็จแล้ว ยื่นสติกเกอร์ให้อ�ส�

สมัครแค่คนเดียว ขอให้พวกเข�วิดพื้นอีกส�มครั้ง เมื่อทำ�สำ�เร็จ ให้ร�งวัลแก่อ�ส�สมัครแค่คนเดียวและปฏิเสธอีกคนหนึ่งไป

ขั้นที่ ๐๓ ทำ�ต�มขั้นที่ ๐๒ อีกหนึ่งครั้ง และให้ร�งวัลแก่อ�ส�สมัครคนเดิม ขณะที่ปฏิเสธอีกหนึ่งคน

ขั้นที่ ๐๔  อธิบ�ยว่�กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่�งของก�รแสวงห�ประโยชน์ และมันส�ม�รถจะอยู่ในรูปแบบของก�รที่ใครสักคนหนึ่ง

ขอให้ใครอีกคนหนึ่งทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�ง (ยกตัวอย่�งเช่น ทำ�ง�น) แล้วสัญญ�ว่�จะให้ร�งวัล (ยกตัวอย่�งเช่น ค่�จ้�ง) แต่จ�กนั้น

กลับไม่ทำ�ต�มที่สัญญ�ไว้ ในกิจกรรมนี้ ภ�รกิจคือก�รวิดพื้นเพื่อจะได้ร�งวัล ขณะที่อ�ส�สมัครทั้งสองคนได้รับคำ�สัญญ�ว่�จะได้

ร�งวัลเหมือนกัน แต่กลับเป็นว่�มีแค่คนเดียวที่ได้ร�งวัล

ขั้นที่ ๐๕ ให้ร�งวัลแก่คนที่ไม่ได้รับอะไรเลยสองเท่� ก่อนจะขอบคุณที่ออกม�ร่วมกิจกรรม ขณะที่ทั้งสองคนเดินกลับไปยังที่นั่ง

 ให้พูดต�มนี้ “บ�งครั้งคนเร�ก็ได้รับข้อเสนอจอมปลอมเรื่องง�น มีคนสัญญ�ว่�จะให้ง�นทำ�และให้เงิน แต่สุดท้�ยก็ถูกหลอก

 เพร�ะฉะนั้นพวกเข�ก็ทำ�ง�นแต่ไม่ได้ค่�จ้�ง Iในหล�ยสถ�นก�รณ์ พวกเข�หนีไม่ได้ ทุกคนสมควรได้รับค่�ตอบแทนจ�กก�ร

ทำ�ง�นหนัก และสมควรจะได้ทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมที่ดีด้วย เมื่อคนถูกบังคับให้ทำ�ง�นโดยไม่ได้รับค่�ตอบแทน และไม่ส�ม�รถ

ไปไหนม�ไหนได้อย่�งอิสระ เร�เรียกสิ่งนี้ว่�แรงง�นบังคับ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของก�รค้�มนุษย์นั่นเอง และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โดยมี

เด็กเกี่ยวข้อง เร�เรียกสิ่งนี้ว่�ก�รค้�เด็ก”

วัตถุประสงค์

วัสดุอุปกรณ์

เพื่อสร้างภารกิจแห่งการเรียนรู้ ออกแบบเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์หรือ

ร่วมรับรู้ว่าการแสวงหาประโยชน์คืออะไร รวมถึงแนวคิดเรื่องความอยุติธรรม - 

ความไม่เป็นธรรม Tกิจกรรมที่ทำาให้เด็ก ๆ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับตามที่สัญญา

ไว้ และให้โอกาสที่จะมีการสนทนาที่เปิดเผยจริงใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์

ร�งวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ร�ว ๕ ถึง ๑๐ ร�งวัล (เช่นสติกเกอร์หรือลูกอม)

ถ�ม: “ใครวิดพื้นได้บ้าง” 

*เลือกอ�ส�สมัครสองคนจ�กนักเรียนที่บอกว่�วิดพื้นได้ แล้วรับป�กพวกเข�ว่�จะได้รับร�งวัล (เช่นสติกเกอร์ ลูกอม) เมื่อทำ�

สิ่งที่เป็นภ�รกิจเฉพ�ะได้สำ�เร็จ

ถ�ม: “คิดว่ายุติธรรมไหม เพราะอะไรถึงยุติธรรม และเพราะอะไรถึงไม่ยุติธรรม” 

ตัวอย่�งคำ�ตอบ: ไม่ มันดูไม่ยุติธรรมเลย เพร�ะถึงแม้ว่�ทั้งสองคนจะวิดพื้นได้ส�มครั้งก็จริง แต่มีแค่คนเดียวที่ได้รับสติกเกอร์”

กิจกรรม 3B

สำ�รวจก�รแสวงห�ประโยชน์
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• แรงง�นขัดหนี้: คือก�รบังคับให้บุคคลทำ�ง�นเพื่อค่�ตอบแทนเล็กน้อย ซึ่งต้องจ่�ยคืนเพื่อชำ�ระหนี้จำ�นวนมห�ศ�ล

• ทห�รเด็ก: คือก�รบังคับให้เด็กมีส่วนร่วมในกองกำ�ลังติดอ�วุธ

• ก�รค้�เด็ก: คือก�รค้�มนุษย์ประเภทใดก็ต�มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ�ยุต่ำ�กว่� ๑๘ ปี

• แรงง�นบังคับ: คือก�รบังคับให้บุคคลทำ�ง�นในสภ�พถูกจำ�จองเพื่อแลกกับค่�ตอบแทนเล็กน้อย หรือไม่ได้รับค่�ตอบแทนเลย

• ท�สในเรือนเบี้ย: คือก�รบังคับให้บุคคลทำ�ง�นและพักอ�ศัยในสถ�นที่เดียวกันเพื่อแลกกับค่�ตอบแทนเล็กน้อย หรือไม่ได้รับค่�

ตอบแทนเลย 

 

• ก�รบังคับค้�ประเวณี: คือก�รบังคับ ก�รหลอกลวง หรือก�รขู่เข็ญบุคคลให้ประกอบกิจท�งเพศในเชิงพ�ณิชย์ คือก�รล่อลวงให้

บุคคลที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� ๑๘ ปีประกอบกิจเช่นที่ได้กล่�วไปนั้น

ขั้นที่ ๐๑  แลกเปลี่ยนคว�มเห็นเรื่องคว�มหม�ยของก�รค้�มนุษย์ (คือรูปแบบหนึ่งของก�รแสวงห�ประโยชน์ คือ

อ�ชญ�กรรม ก�รค้�ข�ยมนุษย์อย่�งผิดกฎหม�ย ซึ่งหลัก ๆ แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงง�นบังคับและก�รบังคับค้�

ประเวณี ก�รค้�เด็กคือก�รค้�มนุษย์ผู้เย�ว์ (บุคคลที่อ�ยุต่ำ�กว่� ๑๘ ปี)

ขั้นที่ ๐๒  ให้นักเรียนเลือกก�รค้�มนุษย์ม�หนึ่งประเภทเพื่อแสดง ในแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกันว่� 

เพร�ะอะไรก�รค้�มนุษย์ประเภทนี้จึงถือว่�เป็นอ�ชญ�กรรม และเป็นไปได้อย่�งไร

หม�ยเหตุถึงวิทย�กรกระบวนก�ร คำ�จำ�กัดคว�มนี้อ�จไม่เหม�ะที่จะถ่�ยทอด ขึ้นอยู่กับอ�ยุของนักเรียนที่คุณกำ�ลังสอน

วัสดุอุปกรณ์

สัญลักษณ์ก�รค้�มนุษย์ ตัวเลือก: กระด�ษ สีเทียน ดินสอ

ถ�ม: “การค้ามนุษย์มีประเภทใดบ้าง” 

บันทึกก�รตอบสนองและแนะนำ�ให้รู้จักกับก�รค้�มนุษย์แต่ละประเภทโดยใช้สัญลักษณ์และคำ�จำ�กัดคว�มที่ได้ให้ไว้ 

เปรียบเทียบให้เห็นคว�มแตกต่�งของก�รค้�มนุษย์แต่ละประเภท และอธิบ�ยวิธีที่ก�รค้�มนุษย์เป็นก�รค้�ท�สยุคใหม่

ประเภทของก�รค้�มนุษย์

ขั้นที่ ๐๓  อธิบ�ยว่�ก�รค้�มนุษย์เป็นอ�ชญ�กรรมที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ดังนั้นจึงสำ�คัญม�กที่ต้องรู้ว่�จะทำ�อย่�งไรห�กคุณ

รู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออึดอัดใจ แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกันว่�อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งคน “เจ้�เล่ห์” กับคนที่ “ไว้ใจได้” 

รวมถึงก�รที่นักเรียนควรจะบอกใครสักคนหนึ่งได้ตลอดเวล�ห�กรู้สึกไม่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำารูปแบบพื้นฐานของการแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ว่าเป็น

อาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม 3C

น้องจะทำ�อย่�งไร
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กิจกรรม 3C - น้องจะทำ�อย่�งไร (ต่อ)

น้องกำ�ลังเล่นอยู่ริมถนนหน้�บ้�นกับเพื่อน มีส�มีภรรย�ท่�ท�งเป็นมิตรขับรถม�จอดหน้�บ้�น ก่อนจะยื่นหน้�ออกม�

ท�งหน้�ต่�ง และบอกน้องด้วยน้ำ�เสียงเศร้�สร้อยว่�พวกเข�กำ�ลังต�มห�สุนัขของตนเองที่ห�ยไป พวกเข�ไม่คุ้นเคย

กับแถบนี้ เลยอย�กให้น้องปั่นจักรย�นนำ�ไปเพื่อช่วยห� พวกเข�เสนอที่จะให้เงิน ๑๐๐ บ�ทถ้�น้องยอมไปช่วย น้อง

จะทำ�อย่�งไร

อิซ�เบลล่�เพื่อนของน้องกำ�ลังพูดคุยกับเพื่อนใหม่บนเฟซบุ๊ค หนึ่งในนั้นไม่ใช่คนที่เธอรู้จักจริง ๆ แต่ดูเหมือนเข�จะ

เป็นช�ยหนุ่มนิสัยดี เข�ชื่อเจค ไม่น�นม�นี้ ก�รสนทน�ของเจคนำ�ให้เข�เอ่ยป�กชวนอิซ�เบลล่�ม�พบที่ห้�งในละแวก

นั้น เข�ถึงขน�ดเสนอให้เธอชวนเพื่อนม�ด้วยได้  อิซ�เบลล่�รู้ว่�พ่อแม่จะไม่ยอมให้ไปพบเข�แน่ น้องจะทำ�อย่�งไร

เจ เพื่อนของน้อง ชวนน้องไปง�นเลี้ยงที่บ้�นหลังเลิกเรียน เพื่อนของน้องหล�ยคนจะไปที่นั่นด้วย แม่ของน้องกำ�ลังทำ�ง�น

 เจก็เลยชวนน้องให้นั่งรถไปด้วยกันกับแม่ของเข�หลังเลิกเรียน ซึ่งแม่ของน้องก็อนุญ�ต พอโรงเรียนเลิก แทนที่จะเป็นแม่

ของเจ กลับมีผู้ช�ยคนหนึ่งแนะนำ�ตัวว่�เป็นลุงซึ่งอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่ง ม�รับน้องกับเจไปบ้�นของเข� ท่�ท�งเจดูไม่ได้มี

คว�มสุขนักที่เห็นลุง น้องจะทำ�อย่�งไร

น้องตัดสินใจปั่นจักรย�นกับเพื่อนไปรอบ ๆ ละแวกบ้�น ขณะปั่นจักรย�น มีรถกระบะคันหนึ่งเริ่มขับต�มม�ช้� ๆ น้องไป

อยู่ในบริเวณที่ไม่คุ้นเคย และบ้�นของน้องกับเพื่อนก็ไกลเกินกว่�จะกลับไปถึงตอนนี้ น้องจะทำ�อย่�งไร

หนังจบแล้ว น้องกับเพื่อนอยู่ที่โรงหนัง กำ�ลังรอพ่อกับแม่ม�รับกลับบ้�น  มีสุภ�พบุรุษนิสัยดีเดินม�ห�และเสนอจะ

ขับรถพ�กลับบ้�น น้องปฏิเสธเพร�ะพ่อแม่ใกล้จะม�ถึงแล้ว เข�เริ่มยืนกร�น จับศอกและค่อย ๆ ผลักน้องตรงไปที่รถ

 น้องจะทำ�อย่�งไร

ขั้นที่ ๐๑

ขั้นที่ ๐๒

ขั้นที่ ๐๓

ขั้นที่ ๐๔

ขั้นที่ ๐๕

ขั้นที่ ๐๔  อ่�นสถ�นก�รณ์เหล่�นี้แล้วเชิญชวนให้นักเรียนแบ่งปันว่� จะทำ�อย่�งไรห�กตกอยู่ในสถ�นก�รณ์นี้ แลกเปลี่ยน

คว�มเห็นกันในกลุ่มว่� อะไรคือก�รตอบสนองที่ปลอดภัย จ�กนั้นให้ระบุว่�ในสถ�นก�รณ์ที่ได้อ่�น ก�รค้�มนุษย์ที่เกิดขึ้น

น่�จะเป็นประเภทไหน
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กิจกรรม 3C - น้องจะทำ�อย่�งไร (ต่อ)

แม่ของน้องไปตล�ดเพื่อซื้อเครื่องปรุงบ�งอย่�งสำ�หรับอ�ห�รพิเศษที่กำ�ลังปรุงเป็นอ�ห�รมื้อเย็น ตล�ดอยู่ใกล้บ้�น 

และแม่จะไปไม่น�น น้องได้ยินเสียงคนเค�ะประตู น้องเห็นคนที่ไม่ได้เชื้อเชิญยืนอยู่หน้�ประตู น้องจะทำ�อย่�งไร

น้องกำ�ลังออนไลน์ และมีคนแปลกหน้�ขอเพิ่มน้องเป็นเพื่อน น้องจึงตอบรับสองถึงส�มวันหลังจ�กนั้น พวกเข�ก็เร่ิม

คุยกับน้องด้วยท่�ท�งเป็นมิตร Tพวกเข�ถ�มว่�น้องอย�กเปิดกล้องหรือไม่ เพื่อจะได้เห็นหน้�กัน น้องจะทำ�อย่�งไร

พ่อแม่บอกน้องว่�ต้องข�ยดอกไม้ให้หมดตะกร้� ไม่เช่นนั้นจะกลับบ้�นไม่ได้ น้องจะทำ�อย่�งไร

มีคนแปลกหน้�คนหนึ่งเข้�ม�ห� และบอกน้องว่�จะซื้อคอมพิวเตอร์ (โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์) ให้น้องด้วยเงินสด แต่

น้องต้องม�ทำ�ง�นกับเข� น้องจะทำ�อย่�งไร

น้องกำ�ลังกินอ�ห�รมื้อเย็นกับพ่อแม่ และเห็นเด็กหญิงกำ�ลังข�ยดอกไม้ให้ช�ยคนหนึ่ง เข�ยื่นเงินให้เพื่อเหม�ดอกไม้

นั้น ก่อนจะเริ่มจับเนื้อต้องตัวเธอ น้องจะทำ�อย่�งไร

น้องอยู่โรงเรียนกับเพื่อน ตอนที่พวกเข�บอกว่�มีคนในครอบครัวม�จับเนื้อต้องตัวอย่�งไม่เหม�ะสมตอนไม่มีคนอื่นอยู่

ด้วย (พวกเข�เป็นคนเจ้�เล่ห์/ไม่เชื้อเชิญ) น้องจะทำ�อย่�งไร

ขั้นที่ ๐๖

ขั้นที่ ๐๗

ขั้นที่ ๐๘

ขั้นที่ ๐๙

ขั้นที่ ๑๐

ขั้นที่ ๑๑
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อ่�นเนื้อห�ต่อไปนี้ของสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ (หรือดูวีดิทัศน์ “คุณเห็นฉันไหม” ซึ่งมีลิงค์อยู่ในแหล่งคว�มรู้ตอนที่ ๓) เชิญ

ชวนให้นักเรียนตอบสนองและเลือกหนึ่งในวิธีก�รข้�งล่�งนี้เพื่อสนองตอบต่อแนวคิดว่�ด้วยก�รค้�มนุษย์ เพื่อท้�ท�ยม�กยิ่ง

กว่�เดิม ให้เด็ก ๆ ได้นึกถึงสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่พวกเข�เขียนขึ้น และเน้นให้เห็นปัจจัยผลักกับปัจจัยดึงอย่�งละสองปัจจัย 

ทันทีที่ระบุได้ ถ�มพวกเข�ว่�จะทำ�อย่�งไรเพื่อปกป้องผู้คนได้ดียิ่งขึ้น ชักชวนให้พวกเข�อธิบ�ยวิธีก�รที่เลือกเพิ่มเติม

สถ�นก�รณ์ก�รค้�แรงง�น

ขณะเดินทางไปทั่วประเทศของตน แอนตันได้รับข้อเสนอให้ไปทำางานต่างประเทศ เพราะตื่นเต้นกับ

โอกาสใหม่ เขาจึงตอบรับข้อเสนอนั้น แต่แอนตันเจอคำาโกหก เมื่อไปถึง ทุกอย่างกลับแตกต่างจากสิ่งที่

เขาได้รับคำาสัญญาไว้ เอกสารประจำาตัวของเขาถูกเผาทิ้ง และเขาถูกผู้ค้ามนุษย์ทุบตี คนเหล่านั้นบังคับ

ให้เขาทำางานในโรงงาน ในไร่ และในบ้านเพื่อค่าตอบแทนเล็กน้อยหรือแทบไม่ได้เลย เขาตกอยู่ในสภาพ

ทาสและถูกกระทำาทารุณเป็นเวลาสามปี หลังจากพยายามหลายครั้ง ในที่สุดแอนตันก็หนีออกมาได้ วัน

นี้ พันธนาการไม่ได้เป็นความจริงประจำาวันของเขาอีกต่อไป

นักเรียนว�ดภ�พหรือระบ�ยสีเพื่อแสดงให้เห็นว่�ก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์หน้�ต�เป็นอย่�งไร (ยก

ตัวอย่�งเช่น หนึ่งในรูปแบบหลักของก�รค้�มนุษย์) หรือสิ่งนี้มีคว�มหม�ยอย่�งไรต่อพวกเข� นอกจ�กนี้ นักเรียนยัง

ช่วยกันสร้�งง�นจิตรกรรม โปสเตอร์ หรือสื่อรณรงค์เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกได้

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มเพื่อสร้�งบทละครสั้น ว่�ด้วยคว�มลับซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รค้�มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์

 พวกเข�ต้องเขียนบทสนทน�สั้น ๆ โดยมีโครงเรื่องของสิ่งที่พวกเข�ต้องก�ร จ�กนั้นก็แจกบทให้สม�ชิกในกลุ่ม เพื่อที่

ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม

สร้�งขึ้น (ด้�นศิลปะ)

แสดงออกม� (ด้�นละคร)

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� สี กระด�ษ สติกเกอร์ ก�กเพชร อุปกรณ์ทำ�ง�นฝีมืออื่น ๆ

วัสดุอุปกรณ์: ป�กก� ดินสอ สี กระด�ษ เครื่องแต่งก�ย อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

กิจกรรม 3D

เรียกให้ลงมือทำ�
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กิจกรรม 3D - เรียกให้ลงมือทำ� (ต่อ)

นักเรียนทำ�ง�นเป็นกลุ่มเพื่อเขียนเพลง อ�จจะเป็นก�รแร็ป หรือบทกวีเพื่อแสดงคว�มรู้สึกที่พวกเข�มีต่อก�รค้�

มนุษย์และก�รแสวงห�ประโยชน์ หรืออธิบ�ยว่�อ�ชญ�กรรมนี้เป็นอย่�งไรในปัจจุบัน นี่อ�จจะเป็นกลอนง่�ย ๆ

 หรือเพลงเต็มเพลงก็ได้

เล่�ออกม� (ด้�นดนตรี)

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� กระด�ษ เครื่องดนตรี

นักเรียนจะบันทึกสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ รวมถึงวิธีตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์นั้น ทุกคนจะทำ�สิ่งนี้ผ่�นก�รเขียน

หรือก�รว�ดคว�มคิดสร้�งสรรค์ของตนเอง

เขียนขึ้นม� (ด้�นก�รแสดงออก)

วัสดุอุปกรณ์: ดินสอ ป�กก� กระด�ษ
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แหล่งคว�มรู้และข้อมูลอ้�งอิง
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เรียกให้ลงมือทำ�
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victims. Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_182109/lang--
en/index.html

• International Labour Organisation and Walk Free Foundation. (2017). Global Estimates of Modern 
Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf 

• International Organization for Migration. (2019). Migration Data Portal. Retrieved from  
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019
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Public Choice. V. 155, 3-4 , (pp 189-209) DOI 10.1007/s11127-011-9870-3
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Twentieth Centuries), Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, 24:2, 143-154, 
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• The World Bank. (2019). Poverty. Retrieved from   
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• United Nations. (2017). Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. Retrieved from  
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• United Nations Development Programme. (2017). Goal 4 Targets. Retrieved from http://www.undp.
org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education/targets/ 
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Reducing global poverty through universal primary and secondary education.  
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• World Health Organization. (2019). Mental Health: Suicide data. Retrieved from  
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/estimates/en/

• World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: A Global Imperative. Retrieved from  
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ข้อมูลอ้�งอิง (ต่อ)
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แหล่งคว�มรู้

• United Nations Universal Declaration of Human Rights (UN UDHR):  
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf  

• United Nations Convention of the Rights of the Child (UNCRC):  
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

• United Nations Human Rights: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 

• UNICEF EAPRO Bangkok Child Protection in the Digital Age:  
https://www.unicef.org/csr/files/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf 

• Exploitation Article: https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/exploitation/ 

• YouTube video by UNICEF Hello children - Learn about children’s rights:  
https://www.youtube.com/watch?v=dGzbmf8NEto  

• International Organization of Migration (IOM) https://www.iom.int 

• International Labour Organization (ILO)  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

• Migration Data Portal: https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_

• Discrimination Article: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/discrimination/ 

• Good Secret Bad Secret – Boys video: https://www.youtube.com/watch?v=hYlUT5CBXCo

• Yell & Tell - by Createfuturegood: https://www.youtube.com/watch?v=oTS6C6yafMM

• Historical Slavery video: https://www.youtube.com/watch?v=ra6Bs_VpsBw 

• NetSmartz Kids: http://www.netsmartzkids.org  

• Wolak J, Finkelhor D, Mitchell K, Ybarra M. Online “Predators” and Their Victims: Myths, Real-
ities, and Implications for Prevention and Treatment. American Psychologist, 2008;63, 111-128: 
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-632111.pdf  

• A21’s Can You See Me (CYSM) Labor Trafficking  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DELqLm1xFD0 

ตอนที่ ๐๑

ตอนที่ ๐๒

ตอนที่ ๐๓

A21.ORG/EDUCATION

ด�วน์โหลดคู่มือผู้ปกครองของเอ-ทเวนตี้วัน (A21’s Parent Guides) เพื่อพูดคุยเรื่องก�รค้�มนุษย์กับลูก

ของคุณ:




