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หลากหลายนั้น	เพื่อก้าวไปสู่ข้างหน้าร่วมกันอย่างงดงาม

	 เมื่อพิจารณาเรื่องการจัดการศึกษาที่เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาคนให้มีความเข้าใจ 

ในความแตกต่าง	 แต่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	 ท่ีผ่านมามีการดำาเนินการเร่ืองการศึกษา 
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ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 กรุงเทพมหานคร	

(UNESCO	 Bangkok)	 โดยการสนับสนุนจากองค์กร	 Korea-Fund-in-Trust	 ดำาเนินโครงการ	 
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Histories	โดยพฒันาเอกสารแนวทางการจดัการเรยีนรู	้“ประวติัศาสตรร์ว่มรากอษุาคเนย	์:	สานเสวนา

เพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม”	 เพื่อให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำาไป 

ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรม	 ที่อยู่ร่วมกัน 

อย่างเข้าใจ	และผดุงความเป็นไทยควบคู่กับการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
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	 เป้าประสงค์ของหน่วยและแผนการเรียนรู้เน้นสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 

และเสนอวิธีใหม่ในการสอนประวัติศาสตร์	 โดยเปิดประเด็นทางประวัติศาสตร์จากมุมมองของ 

การดำาเนินชีวติแทนมมุมองทางภมูศิาสตร	์เพือ่หลกีเลีย่งการเชือ่มโยงรฐัประเทศในอดตีกบัรฐัประเทศ

ในปจัจบุนั	เนน้ใหเ้หน็ความคลา้ยคลงึกนัของผูค้นตา่งดินแดน	เพือ่เสรมิสรา้งความเคารพซ่ึงกนัและกนั 

ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน	

	 การดำาเนินการมีแผนทดลองใช้ในชว่งปี	พ.ศ.	2559-2562	ในโรงเรียนนำาร่องของ	7	ประเทศ	

ประกอบด้วย	ประเทศบรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนาม	และแสวงหา 

แนวทางทีจ่ะนำาบทเรยีนเหลา่นีเ้ขา้สูห่ลกัสตูรแหง่ชาติของประเทศ	สำาหรับประเทศไทยเอกสารฉบบันี ้

ถือเป็นฉบับร่างที่ต้องมีการดำาเนินการศึกษา	 ทดลองใช้	 และนำาเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาและ 

หลักสูตรการศึกษาของชาติต่อไป
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	 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้	 นำาเสนอข้อมูลที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้และนำาไปปรับ

ใช้ในการจัดการเรียนรู้	ประกอบด้วย	แผนการเรียนรู้	 รายการสื่อการเรียนรู้	กิจกรรมสำาหรับนักเรียน	

อภิธานศัพท์	 แหล่งค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติม	 และที่สำาคัญมากคือการนำาเสนอข้อมูลต่างๆ	 ที่ใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน	 ได้คัดสรรจากเอกสารและมุมมองที่หลากหลาย	 รวมทั้งมีรายการอ้างอิง

ให้ไปสืบค้นได้	 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ให้เข้าใจวิธีคิดและวิธีการทำางานแบบ 

นักประวัติศาสตร์	ตลอดจนการขยายความรู้แบบสหสาขาวิชาทั้งด้านประวัติศาสตร์	สังคม	เศรษฐกิจ	

วัฒนธรรม	 การเมือง	 ศิลปะ	 กีฬา	 ดนตรี	 รวมทั้งส่ือสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์และการแสดง	 ซ่ึงเป็น 

การสร้างมิติใหม่ของการเรียนรู้	 และตรงตามนิยามความหมายของสังคมศึกษา	 (Social	 Studies)	 

ที่เรียนรู้โดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	

	 ขอขอบคุณคณะผู้เขียน	ผู้แปล	คณะผู้ดำาเนินการทดลองใช้ชั้นเรียน	ประกอบด้วยคณาจารย์

และคุณครูที่มีความมุ่งมั่นจะขยายพรมแดนความรู้ของการศึกษาด้านอาเซียนและการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์	 อันจะนำาไปสู่การเตรียมเยาวชนให้เข้าใจในวัฒนธรรมที่มีรากฐานร่วมกันของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นสำาคัญในการรวมพลังที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ภูมิภาคอาเซียน

ต่อไป
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“
การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีกว่า

ต้องผลิตและจัดให้มีพื้นฐานที่ดีเพื่อความเข้าใจ
ว่าเรามาจากไหน และแนะทางไปสู่อนาคตที่ควรจะไป

ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล เป็นชุมชนท้องถิ่น เป็นรัฐชาติ 
และการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ

* ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ ASEAN *

It is a better history education that will produce 
and will provide a strong foundation for 

understanding where we have come from and to 
guide us into the future where we are going, 

as individuals, as local communities, 
as nation states, as a greater sub-regional grouping.

Dr.Surin Pitsuwan
Former Secretary-General of ASEAN

”
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ความเป็นมา 
	 ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดก้า้วไปสูก่ารรวมตวักนั	โดยเฉพาะดา้นเกีย่วกบัเศรษฐกจิ

และวฒันธรรม	ในปี	พ.ศ.	2558	เป็นการเชือ่มโยงทางสงัคมและวฒันธรรมของผูค้นในภมูภิาคเพิม่มากขึน้ 

เส้นเขตแดนที่เปิดกว้างและผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น	 เป็นศักยภาพทั้งการรวมกันของทรัพยากร

และสันติภาพ	 แต่โชคร้ายท่ีมีความขัดแย้งและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นด้วย	 เหตุการณ์ต่างๆ	 

ที่ผ่านมา	 ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจที่แตกต่างกันในอดีต	 นำาไปสู่ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบกับ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศในภมูภิาคนี	้หลายเหตกุารณส์ว่นหนึง่มพีืน้ฐานมาจากการเรยีนการสอน

ในโรงเรียนของแต่ละชาติ	ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนและพลเมือง

	 ดร.ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ	 ให้ความเห็นว่าการศึกษาเร่ืองราวในอดีตหรือประวัติศาสตร์ท่ีไม่มี	 

การปรับเปลี่ยน	จะส่งผลต่อปัจจุบันมากขึ้น	โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของประเทศในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 ที่ต้องสัมพันธ์กันมากข้ึนในยุคโลกไร้พรมแดน	 “ประวัติศ�สตร์ที่ไม่ดี	 ก�รศึกษ�ที่ไม่ดี	 

คว�มสัมพันธ์กับเพื่อนบ้�น	 (ก็ย่อม)	 ไม่ดี”	 (Bad	history,	bad	education,	bad	neighbor	 

relation)	หากสามารถปรบัเปลีย่นทศันคตขิองคนรุ่นใหม	่ปรับเปล่ียนแนวทางการเรียนประวติัศาสตร์ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพาะการศึกษาระดับชาติท่ีส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและสันติภาพ

ให้มากขึ้น	พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการเรียนประวัติศาสตร์	 เป็นแนวคิดของการดำาเนินการที่จับต้องได้	 

เป็นรูปธรรม	 โดยเริ่มท่ีประวัติศาสตร์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากำาหนดประเด็นร่วมกัน 

ที่จะใช้เป็นหัวข้อสำาหรับการจัดการเรียนรู้
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	 ข้อสรุปจากการประชุมผู้เช่ียวชาญ	 (The	 Consultative	 Expert	 Meeting)	 จำานวน	 

2	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	2556	ที่กรุงเทพมหานคร	เป้าหมายหลักคือการกำาหนดทิศทางของโครงการที่จะช่วย 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรมและยั่งยืนของพลเมืองอาเซียน	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์	 นักมานุษยวิทยา	 และนักการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 และจากภูมิภาคอื่นๆ	 ต่างเห็นพ้องว่าประวัติศาสตร์ที่ปราศจากเรื่องสงคราม	 

หรือ	 “Disarm	 history”	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้าใจกัน	 เคารพกัน	 และให้เกิด 

การสนทนาระหว่างวัฒนธรรม	(Inter-cultural	Dialogue)	รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของเยาวชนอันเป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาสันติวัฒนธรรมที่ยั่งยืน	 บทบาทของ 

การศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ควรสนับสนุนให้มีการดำาเนินการให้มากขึ้น	 

โดยเป้าหมายหลักของโครงการควรเป็นการพัฒนาสื่อและวัสดุการเรียนการสอนสำาหรับการจัด 

การศึกษาประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ด้านเทคนิค	 (The	 Technical	 Advisory	 Committee	 :	 TAC)	 ในระดับภูมิภาคอาเซียนและ 

ประเทศอื่นๆ	เพื่อการทดลองนำาร่อง	และเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการดำาเนินการจะเกิดความยั่งยืน

	 หลังจากการประชุมครั้งแรกได้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่สองขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2557 

นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงจากอนุภูมิภาคได้ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นการเรียนรู้	 และ 

ประเด็นย่อยที่สามารถพัฒนาไปเป็นหน่วยการเรียนรู้	 รวมถึงขอบเขตของเนื้อหา	 โดยต้ังเป้าหมายว่า

หน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวจะนำาไปสู่การหลอมรวมเข้ากับหลักสูตรการศึกษาของแต่ละชาติ	ผู้เชี่ยวชาญ

เห็นชอบว่าจะเริ่มต้นทำางานกับการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน	 โดยเปิดโอกาสให้ 

แต่ละประเทศนำาหน่วยการเรียนรู้ไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

	 โครงการ	 “สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม”	 ได้รับ 

การรับรองอย่างเป็นทางการในท่ีประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส	 ครั้งที่	 38	 (the	 38th	 SEAMEO	 High	 

Officials	Meeting)	ของ	SEAMEO	ในปี	พ.ศ.	2557	และไดร้บัการอนุมตัิจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ศึกษาธิการในการประชุมสภา	 SEAMEO	 ครั้งท่ี	 48	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 และได้มีการผนวกรวมไว้ 

ในแผนงานอาเซียนในที่ประชุม	ASEANSOM-ED	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2559

	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและนำาเสนอเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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	 ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายแห่งจากอนุภูมิภาค	 ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้	 จำานวน	 

4	 หน่วย	 ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคของโครงการ	 (Technical	 

Advisory	 Committee	 :	 TAC)	 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการศึกษาใน 

ภูมิภาคย่อย	 หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย	 ประกอบไปด้วยบทนำาที่ให้เนื้อหาสาระที่จำาเป็นสำาหรับครู	 

และแผนการเรียนรู้	จำานวน	6	 -	8	แผน	รวมทั้งแหล่งข้อมูลสำาหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม	 ในระยะแรก	

เนื้อหาเหล่านี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	 โดยใช้เป็นฐานสำาหรับให้แต่ละประเทศเลือกนำาไปปรับใช้ใน 

การดำาเนินการได้

หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ประกอบด้วย

 หน่วยที่	1	ผู้คนและพื้นที่	(People	and	Places)	เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพแวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ชีวิตและมุมมองต่อโลก	 ในบริบททางประวัติศาสตร์และพหุนิยมของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 หน่วยที่	2	ศูนย์กล�งอำ�น�จสมัยโบร�ณ	 (Early	 Center	 of	 Power)	 เน้นให้ผู้เรียน 

ได้สืบสอบการก่อตัวทางประวัติศาสตร์ของการเมืองในช่วงแรกเริ่ม	 รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรม 

และการเมือง

 หน่วยที่	3	ข้�วและเครื่องเทศ	 (Rice	 and	 Spices)	 เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และการเมือง	ของข้าวและเครื่องเทศ

 หน่วยที่	4	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บัโลก	(South-East	Asia	and	the	World)	เนน้ให ้

ผู้เรียนได้สำารวจการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ผ่านเรื่องศิลปะ	ดนตรี	และกีฬา	
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	 ผู้เขียนแต่ละหน่วยมีประมาณ	 3	 -	 4	 คน	 ประกอบด้วยนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการศึกษา	 ยกร่างเนื้อหา	 และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	 จำานวน	 6	 -	 8	 แผน	 โดยจัดทำาเป็น 

ภาษาอังกฤษ	 และคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางเทคนิค	 (The	 Technical	 Advisory	 Committee	 :	

TAC)	ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 หน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ทั้งหมด	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ร่วมกันของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

	 2.	 เพื่อปลูกฝังความตระหนัก	 และความเคารพกันในการสานเสวนาระหว่างวัฒนธรรม	 

รวมทั้งความสัมพันธ์ในอดีต	เพื่อที่จะเข้าใจมุมมองของวัฒนธรรมในปัจจุบัน

	 3.	 ปลูกฝังความรู้สึกของเอกลักษณ์ร่วมกันประจำาภูมิภาค	 และความซาบซึ้งในความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม

	 4.	 เพือ่สง่เสรมิความคดิทางประวตัศิาสตร	์และปลูกฝังทกัษะการสืบสอบทางประวติัศาสตร์/

วิธีการทางประวัติศาสตร์

	 สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	โดยสำานกัความสัมพันธต่์างประเทศ	ได้ขอความร่วมมอื 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการนำาร่อง	 Promoting	 

Intercultural	Dialogue	and	a	Culture	of	Peace	 in	 SEA	 through	Shared	Histories	 เป็น

โครงการที่ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรม	 และประวัติศาสตร์ของ

ภูมิภาค	ที่มีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง	และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียน	ทั้งนี้	UNESCO	

Bangkok	 ได้จัดประชุมพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเข้าใจระหว่าง

วัฒนธรรม	 โดยได้เชิญ	 7	 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยประเทศไทย	 กัมพูชา 

เวียดนาม	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และบรูไน	 ระหว่างวันที่	 13	 -	 14	 กรกฎาคม	 2559	 

ณ	 กรุงเทพมหานคร	 การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการนำาเสนอหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและ

ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ	 การนำาเสนอหน่วยการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้	 4	 หน่วย	 และ 

แนวทางการนำาหน่วยการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นหลกัสตูรของแตล่ะประเทศ	ทัง้นีท้ีป่ระชมุไดอ้นญุาตใหน้ำา 

ต้นฉบับไปดำาเนินการแปล	 และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ	 โดย	 UNESCO	 

Bangkok	และ	Korea-fund-in-trust	จากรฐับาลประเทศสาธารณรฐัเกาหล	ีสนบัสนนุการงบประมาณ

ในการดำาเนินการจำานวนหนึ่ง
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สาระสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้
	 เป้าประสงค์ของหน่วยและแผนการเรียนรู้	 เน้นสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 

และเสนอวิธีใหม่ในการสอนประวัติศาสตร์	 โดยเปิดประเด็นทางประวัติศาสตร์จากมุมมองของ 

การดำาเนนิชีวติแทนมมุมองทางภมูศิาสตร	์เพือ่หลกีเลีย่งการเชือ่มโยงรฐัประเทศในอดตีกบัรฐัประเทศ 

ในปัจจุบัน	 เน้นให้เห็นความคล้ายคลึงกันของผู้คนต่างดินแดน	 เสริมสร้างความเคารพซ่ึงกันและกัน 

ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมท้ังเพ่ือต่อยอดหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละประเทศ

	 การดำาเนินการมีแผนนำาหน่วยการเรียนรู้ทดลองใช้ในช่วงปี	พ.ศ.	2559	-	2562	ในโรงเรียน 

นำาร่องของ	 7	 ประเทศ	 และแสวงหาแนวทางที่จะนำาบทเรียนเหล่านี้เข้าสู่หลักสูตรแห่งชาติของ

ประเทศ	 สำาหรับประเทศไทยเอกสารฉบับน้ีถือเป็นฉบับร่างที่ต้องมีการดำาเนินการศึกษา	 ทดลองใช้ 

บริบทของโรงเรียน/ชั้นเรียน	 วางแผนนำาเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของชาติ

ต่อไป

	 สาระสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้จำานวน	4	หน่วย	แผนการเรียนรู้รวม	26	แผน	เป็นดังนี้	

 หน่วยที่	1	ผู้คนและพื้นที่

	 สำารวจความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสภาพแวดล้อมทั้งในมิติของ

เวลาและพื้นที่	 เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์	 สภาพแวดล้อม	 สภาพอากาศ	 และทรัพยากรที่ส่งผลต่อผู้คน 

ในภูมิภาคตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน	 จากประวัติศาสตร์ของชุมชนในพ้ืนที่สูง	 ที่ลุ่ม	 และชายฝ่ัง	 

หน่วยนี้ให้ความสนใจเรื่องการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกัน

อย่างไรทั้งที่มีความแตกต่างในเรื่องรัฐชาติ	พรมแดน	ภาษา	ศาสนา	และเชื้อชาติ

	 ผู้เรียนจะตระหนักและเห็นคุณค่าความหลากหลายของภูมิประเทศของเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ผ่านประวัติศาสตร์ของผู้คนที่กำาหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อาศัยอยู่
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 หน่วยที่	1	ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	6	แผน	ดังนี้

แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

1 ลุ่มนำ้าอิรวดี	:	อาณาจักร

พุกาม

การปลูกข้าวเป็นหัวใจสำาคัญ

ของการก่อเกิดชุมชนในพื้นที่

ลุ่มของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

-	นำาเสนอความรู้

-	อภิปรายและ

แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	แผนที่ภูมิประเทศ

-	คำาแปลจารกึเกีย่วกบั

การบริจาคทาน

2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี	:	

ศาสนากับข้าว

ตำานานความเชื่อพื้นบ้าน

แสดงถึงแง่มุมต่างๆ	

ของคุณค่าทางศาสนา

และส่งอิทธิพลต่อวิถีปฏิบัติ

ในการเพาะปลูก	

ความคล้ายคลึงกันระหว่าง

ความเชือ่เกีย่วกบัการปลกูขา้ว

ในพืน้ทีต่า่งๆ	และความสำาคญั

เป็นมาของการเพาะปลูก

ในจักรวาลวิทยาของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

-	สังเคราะห์ข้อมูล

จากสื่อที่กำาหนดให้

-	วิเคราะห์โครงสร้าง

วัฒนธรรมจากนิทาน

พื้นบ้าน

-	แผนภาพภูเขา

นำ้าแข็งแห่งแนวคิด

ทางวัฒนธรรม

-	นิทานพื้นบ้าน	

“เทวีแห่งข้าว”

3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ

ของไทย	:	อาณาจักร

ล้านนา

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ในภูมิภาคที่หลากหลายทาง

วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม

-	บรรยายและให้

ข้อมูล

-	บทบาทสมมติ	

-	แผนภาพ	

-	แผนที่ภูมิประเทศ

-	ภาพตัดขวาง

4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง	:	

โฮนาย	(Honai)

และตองโกนาน

(Tongkonan)

สภาพแวดล้อมและค่านิยม

ของผู้คนกำาหนดลักษณะ

บ้านเรือนของตนอย่างไร

-	บรรยาย

-	วิเคราะห์ลักษณะ

ที่อยู่อาศัย

-	ชมวีดิทัศน์

-	สร้างบ้านจำาลอง

-	รปูภาพบา้นพืน้เมอืง

-	วีดิทัศน์วิถีชีวิตของ

ชาวปาปัว

5 คาบสมุทรมลายู

ฝั่งตะวันตก	:	

อาณาจักรมะละกา

ความสัมพันธ์ระหว่าง

วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม

ที่เป็นบริบทของอาณาจักร

การค้าโบราณ

-	บรรยาย

-	แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการประมง

ผิดกฎหมาย

-	วิเคราะห์ข้อมูลจาก

สารคดี

-	แผนที่ภูมิศาสตร์

-	รูปภาพ
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แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยม

ปะการัง	:	ซามา/บาเจา

-	พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมปะการัง

มี	“ชาวทะเล”	อยู่หลายกลุ่ม

-	สภาพแวดล้อมส่งผลต่อชีวิต

ความเป็นอยู่และวิถีปฏิบัติ

ทางวัฒนธรรม

-	ชมวีดิทัศน์

-	อ่านแผนที่

-	แสดงความคิดเห็น

-	วีดิทัศน์

-	แผนที่

 หน่วยที่	2	ศูนย์กล�งอำ�น�จสมัยโบร�ณ

 เมือ่พจิารณาเรือ่งอาณาเขตประเทศ	หรอืระบอบการปกครอง	จะเห็นได้ว่าประเทศในปจัจบุนันัน้ 

แตกต่างอย่างยิ่งจากอาณาจักรในอดีต	 หากย้อนไปในประวัติศาสตร์ของรัฐชาติต่างๆ	 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 อาณาจักรโบราณเหล่านั้นประกอบด้วย	 ผู้ปกครองและเหตุการณ์สำาคัญ	 

ได้แก่	 สงครามต่างๆ	 ท่ีเป็นจุดเน้นในการศึกษาอดีต	 และเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจในชาติ	

อย่างไรก็ตาม	 จะเห็นว่าอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักรมีขอบเขตกว้างขวาง	 ซ่ึงในปัจจุบันอยู่ใน 

พื้นที่ของหลายประเทศ	 ทั้งบางอาณาจักรยังเป็นที่รู้จักดี	 บางอาณาจักรก็ไม่เป็นที่รู้จักแล้ว	 เช่นนี้	 

เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่แทจ้รงิแลว้ชนชาตขิองเรามตีน้กำาเนดิมาจากอาณาจกัรใดกนัแน่	แลว้เปน็ไปไดจ้รงิ	

หรือไม่ที่เราจะสืบเชื้อสายโดยตรงจากอาณาจักรโบราณเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง

	 หัวข้อเรื่อง	ศูนย์กล�งอำ�น�จสมัยโบร�ณ	 นำาเสนอแนวทางที่แตกต่างออกไปในการศึกษา

อาณาจักรโบราณเหล่าน้ี	 โดยไม่ได้ศึกษาแยกเป็นแต่ละอาณาจักร	 แต่เรียกรวมไปว่า	 “ระบอบของ 

อำานาจสมัยโบราณ”	 ซึ่งเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่มีพลวัตภายในของตนเอง	 

ทั้งการเกิดขึ้น	ดำารงอยู่	และเสื่อมถอยลงไป	โดยพลวัตนั้นไม่ได้แยกขาดจากส่วนอื่นของโลก

 หน่วยที่	2	ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	6	แผน	ดังนี้

แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

1 นักประวัติศาสตร์ทำางาน

อย่างไร

กระบวนการและวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์

-	บรรยายแบบ

มีการโต้ตอบ

-	อภิปรายกลุ่ม

-	รูปภาพ

-	เอกสารอ่าน

ก่อนเรียน

-	ใบกิจกรรม
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แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

2 คนยุคสำาริดในเอเชีย

มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

พิธีกรรมเกี่ยวกับฝังศพของ

คนโบราณ	ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

การตดิตอ่สมัพนัธก์นัของผู้คน

ในอดีต

-	วาดภาพ

-	บรรยาย

-	วิเคราะห์ภาพวาด

ทางโบราณคดี

-	แผนที่

-	รูปภาพ

3 ระบอบอำานาจโบราณ

มีการจัดโครงสร้าง

อย่างไร

การจัดโครงสร้างของ

อาณาจักรแบบมณฑล	

(mandala)	

-	แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	บรรยายสั้นแบบ

มีการโต้ตอบ

-	กิจกรรมบทบาท

สมมติ

-	การ์ดประกอบ

บทบาทสมมติ

-	เอกสาร

4 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ตป้กครอง

ในสมยัโบราณเปน็อยา่งไร

การจัดระเบียบและโครงสร้าง

ทางสังคมผ่านระบบไพร่

-	กิจกรรมคุ้มครอง

หรือลงโทษ

-	เรียนรู้คำาศัพท์ 

-	เอกสารสำาหรับอ่าน

5 ระบอบอำานาจ

สมัยโบราณมีขนาด

ใหญ่โตเพียงใด

-	ความรู้เกี่ยวกับหลักฐาน

โบราณคดีประเภทศิลปะ

และสถาปัตยกรรม	

-	การให้เหตุผลแบบ

นักประวัติศาสตร์

-	อภิปรายกลุ่ม -	เอกสารสำาหรับอ่าน

-	แผนที่

-	รูปภาพ

6 วัฒนธรรมต่างๆ	

ผสมผสานกันอย่างไร

ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้สมัยโบราณ

การแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมผ่านวรรณกรรม

รามายณะ

-	เกมโทรศัพท์

-	บรรยาย

-	งานกลุ่ม

-	การสนทนา

แลกเปลี่ยนแบบ

ตู้ปลา	(Fish	Bowl)	

-	วาดภาพ

-	รูปภาพ

-	แผนที่
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 หน่วยที่	3	ข้�วและเครื่องเทศ

	 ข้าวและเครื่องเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้วยเหตุที่เป็นอาหารหลักของทุกบ้าน	แต่ความจริงแล้วมีคุณค่ามากไปกว่านั้นอีก

	 หัวข้อเรื่อง	ข้�วและเครื่องเทศ	 สำารวจความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และ 

การเมือง	 ตลอดเวลาหลายศตวรรษท่ีผ่านมา	 นักเรียนจะได้ค้นพบวิถีชีวิต	 ธรรมเนียมปฏิบัติและ 

ประเพณีของแต่ละชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ลักษณะที่ชุมชนให้ความหมายกับโลก 

ของตน	 และถ่ายทอดความทรงจำาทางประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี	 รวมทั้งยังจะได้

เรียนรู้ว่าขนบธรรมเนยีมประเพณเีหลา่นีเ้ดนิทางและมวีวิฒันาการผา่นหว้งเวลาและสถานทีม่าอยา่งไร	

นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าอาหารเป็นมากกว่าแหล่งโภชนาการ	 และปัจจัยเพ่ือความอยู่รอด	 วัฒนธรรม

อาหารมีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ	 โครงสร้างชนชั้นและการอยู่ร่วมกันในสังคม	 กำาหนดสำานึก 

ของผู้คนเกี่ยวกับสถานที่	ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	อัตลักษณ์และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

 หน่วยที่	3	ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	7	แผน	ดังนี้

แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว	:

ข้าวมีความสำาคัญเพียงใด

ในวัฒนธรรมของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	สภาพเงื่อนไขสำาคัญสำาหรับ

การปลูกข้าว	

-	ความสัมพันธ์ระหว่าง

การเพาะปลูกกับวัฒนธรรม

-	ทำาความเข้าใจ

สำานวน	สุภาษิต

ที่เกี่ยวกับข้าว

-	ชมวีดิทัศน์

-	บรรยาย

-	เอกสารสุภาษิต

-	วีดิทัศน์

2 ข้าวและเครื่องเทศ	:	

จิตวิญญาณ	เรื่องเล่า

ปรัมปรา	และตำานาน

-	พิธีกรรมและศาสนา

ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก	

-	ความสัมพันธ์ทางสังคม

ในหมู่เครือญาติและชุมชน

-	บรรยาย

-	จับคู่แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	กิจกรรม

อภิปรายกลุ่ม

-	เอกสารบทความ

-	รูปภาพ

-	ใบงาน

3 เครื่องเทศ	ข้าว	และ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

การค้าเครื่องเทศและ

เครือข่ายการค้าระหว่าง

ส่วนอื่นๆ	ของโลกกับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	อภิปรายกลุ่ม

-	บรรยาย

-	งานกลุ่ม

-	แผนที่

-	สื่อประเภทข้อความ

4 การค้าเครื่องเทศ	

การควบคุมของยุโรป	

และปฏิกิริยาของภูมิภาค

อำานาจและบทบาทของยุโรป

ที่มีต่อการค้าเครื่องเทศ

ในศตวรรษที่	14	-	16

-	บรรยาย

-	กิจกรรมจิ๊กซอว์

-	แลกเปลี่ยน

ข้อค้นพบ

-	แผนที่

-	สื่อประเภทข้อความ
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แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

5 อาหาร	สุขภาพ	

และการรักษา

ความเชื่อเรื่องการแพทย์

สมัยโบราณของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

-	บรรยาย

-	จับคู่อภิปราย

-	วิทยากรบรรยาย

-	ใบความรู้

-	รูปภาพ

-	อภิธานศัพท์

6 ทุน	หนี้	และการสูญเสีย

ที่ดินในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(ศตวรรษที่	19	-

20)	:	ชาวเชตติยาร์	

(Chettiars)	เป็นต้นเหตุ

ของการสูญเสียที่ดิน

ในพม่าหรือไม่

การสูญเสียที่ดินที่เกิดขึ้น

ในพม่าและการที่ชาวนาพม่า

พุ่งความโกรธแค้นจาก

การสูญเสียที่ดินไปที่

คนปลอ่ยเงนิกู	้(ชาวเชตตยิาร)์

-	บรรยาย

-	ครุ่นคิด

-	บทบาทสมมติ

-	สื่อข้อความ

-	บัตรแสดงบทบาท

สมมติ

-	อภิธานศัพท์

7 ความสำาคัญของ

เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์

ปลาหมักในการประกอบ

อาหารของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

กระบวนการถนอมอาหาร

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	บรรยาย

-	แสดงนิทรรศการ

-	รูปภาพ

-	สื่อข้อความ

 หน่วยที่	4	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เคยแยกขาดจากภูมิภาคอื่นๆ	 

ในโลก	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก	 จึงเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องที่	 

นำาไปสู่การรวมตัวกันทั้งภายในและระหว่างภูมิภาค	 โดยสร้างความเข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์

ของปรากฏการณ์ในสมัยใหม่	 เช่น	 การก่อตั้งและพัฒนาอาเซียนขึ้น	 วัฒนธรรมสมัยนิยม	 เช่น	 ดนตรี	

ภาพยนตร์	 กีฬา	 ศิลปะและมรดก	 คาดว่านักเรียนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหัวข้อนี้ได้ง่าย	 และ 

เกิดความเข้าใจประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีซับซ้อนได้ดีขึ้น	 อีกมุมมองที่น่าสนใจของหัวข้อนี้คือ 

แม้ว่าเราจะต้องมองย้อนสู่อดีตเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ที่รวมรากเหง้าของเราไว้	 ประวัติศาสตร์และ

ประสบการณ์ร่วมนี้ยังคงดำาเนินเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
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 หน่วยที่	4	ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	7	แผน	ดังนี้

แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

1 อาเซียน

1ก	แนะนำาอาเซียน

1ข	อาเซียนในฐานะ

องค์กรระดับภูมิภาค	

การรวมตัวเป็นองค์กรระดับ

ภูมิภาค	และความเป็นมาของ

การดำาเนินการของอาเซียน

-	บรรยาย

-	ระดมความคิดเห็น

-	ระบุชื่อบนแผนที่

-	จัดแสดงนิทรรศการ

-	ชมวีดิทัศน์

-	แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	แผนที่

-	เอกสารประกอบ

-	ใบงาน

2 กีฬาซีเกมส์	:	

ประวัติศาสตร์	กีฬาและ

การสร้างประชาคม

ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	

พัฒนาการของมหกรรม

กีฬาซีเกมส์

-	ชมวีดิทัศน์

-	บรรยาย

-	กิจกรรมกลุ่ม

-	นำาเสนอข้อค้นพบ

-	เอกสารประกอบ

-	ใบกิจกรรม

-	อภิธานศัพท์

-	วีดิทัศน์

3 จากประวัติศาสตร์

ที่กระจัดกระจายสู่

ประวัติศาสตร์ร่วม	:	

ฟุตบอล	บาสเกตบอล

และเซปักตะกร้อ

ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

-	ความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ของ

เซปักตะกร้อ	บาสเกตบอล

และฟุตบอล	

-	บทบาทของอาณานิคม

ในการเผยแพร่และพัฒนา

ฟุตบอลและบาสเกตบอล

ในภูมิภาค

-	ชมวีดิทัศน์/ภาพ

-	สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	แผนที่

-	เอกสารประกอบ

-	ใบงาน

4 มรดกทางวัฒนธรรม/

ธรรมชาติของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	

ทำาไมมรดกทางวฒันธรรม

จึงสำาคัญสำาหรับเรา

มรดก	วัฒนธรรม	

และมรดกวัฒนธรรม	

-	บรรยาย

-	นำาเสนอ

-	วีดิทัศน์

5 ศิลปะร่วมสมัยของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	แนวทางและรูปแบบของ

ศิลปะร่วมสมัย	

-	ชื่อและผลงานของศิลปิน

ร่วมสมัย

-	บรรยาย

-	แสดงความคิดเห็น

-	กิจกรรมกลุ่ม-เดี่ยว

-	การบ้าน/โครงงาน

-	ภาพวาด

-	วีดิทัศน์

-	โปรแกรมนำาเสนอ

-	เอกสารประกอบ
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แผนที่ หัวข้อเรื่อง ส�ระสำ�คัญ กิจกรรมหลัก สื่อก�รเรียนรู้

6 ดนตรียอดนิยมใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	:

วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม

ยอดนิยมของมวลชนใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	บรรยาย

-	การเรียนรู้

แบบร่วมมือ

-	นำาเสนอแลกเปลี่ยน

ข้อค้นพบ

-	วีดิทัศน์

-	เอกสารประกอบ

-	ใบงาน

-	อภิธานศัพท์

7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ภาพยนตร์	และจักรวรรดิ

ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิ

ผ่านสื่อภาพยนตร์

-	บรรยาย

-	การเรียนรู้

แบบร่วมมือ

-	ชมคลิปภาพยนตร์

-	แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-	คลิปภาพยนตร์

-	แผนที่

-	โปสเตอร์ภาพยนตร์

-	ใบงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแต่ละหน่วย
	 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาข้ึน	 มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	 เพื่อให้ครูนำาหน่วยและ 

แผนการเรียนรู้ไปใช้เกิดความสะดวกมากขึ้น	จึงได้ออกแบบสัญลักษณ์กำากับไว้	ดังนี้

หน่วยที่	1	ผู้คนและพื้นที่	 หน่วยที่	2	ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

หน่วยที่	3	ข้าวและเครื่องเทศ	 หน่วยที่	4	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

	 แผนการเรียนรู้	แต่ละแผนประกอบด้วยส่วนสำาคัญ	2	ส่วน	คือ

	 1.	 ส่วนที่เป็นรายละเอียดแผนและลำาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแสดงโดยใช้

สัญลักษณ์ประจำาหน่วยกำากับไว้

	 2.	 ส่วนที่เป็นรายการสื่อการเรียนรู้	 ความรู้สำาหรับครู	 และแบบฝึกหัดสำาหรับนักเรียน	 

แสดงโดยใช้สัญลักษณ์คู่กับสัญลักษณ์ประจำาหน่วย	ดังตัวอย่าง



หน่วยที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	1
ลุ่มนำ้าอิรวดี:	อาณาจักรพุกาม

แผนก�รเรียนรู้ที่	4
บ้านเรือนในพื้นที่สูง:	

โฮนายและตองโกนาน

แผนก�รเรียนรู้ที่	2
พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี:	

ศาสนากับข้าว

แผนก�รเรียนรู้ที่	5
คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก:

อาณาจักรมะละกา

แผนก�รเรียนรู้ที่	3
พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย:	

อาณาจักรล้านนา

แผนก�รเรียนรู้ที่	6
พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง:	

ซามา/บาเจา

ผู้คนและพื้นที่1
หน่วยที่

ผู้เรียนได้ชื่นชมในคว�มหล�กหล�ยของพื้นที่ในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้	

ศึกษ�สภ�พแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อก�รปรับวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของผู้คน	

ในขณะเดียวผู้คนก็ปรับสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รดำ�รงชีวิตของตนและชุมชนด้วย
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

 ผู้คนและพื้นที่	 พิจารณาความสำาคัญของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและบทบาทที่มีต่อ 

การก่อเกิดชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หน่วยนี้จะให้บริบทสำาหรับการทำาความเข้าใจความ 

หลากหลายและลักษณะร่วมท่ีมีอยู่ในภูมิภาคด้วยการยอมรับลักษณะที่หลากหลายแต่มีลักษณะ 

ร่วมกันของสภาพแวดล้อมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรณีศึกษาท่ีนำามาจากตัวอย่างท้ังโบราณ 

และร่วมสมัย	 นำาพาความสนใจสู่ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันของชุมชนที่อยู่อาศัย

ในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วทั้งภูมิภาค	 แต่ละแผนการเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งๆ	 

มีส่วนสำาคัญที่กำาหนดสถานท่ีในอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ/หรือผู้คนในปัจจุบันของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 เมื่อรวมเนื้อหาทั้งหมดแล้ว	 หน่วยการเรียนรู้นี้แสดงถึงประเภทของชุมชนที่ได้เกิดขึ้น 

และมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ	ในการสำารวจว่าผู้คนตลอดท่ัวท้ังภูมิภาค	มีวิถีชีวิตและการมองโลก 

ร่วมกันอยา่งไร	นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิใหค้ดิเกีย่วกบัความสัมพันธร์ะหวา่งพัฒนาการของลักษณะร่วม 

เหล่านี้กับบริบททางสิ่งแวดล้อม	 กล่าวโดยสรุป	 นักเรียนจะได้ขยายโลกทัศน์ไปกว้างไกลกว่าชีวิต	 

พื้นที่และความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัว

	 ลกัษณะทางภมูศิาสตรท่ี์กำาหนดโครงสรา้งเนือ้หาของหนว่ยการเรยีนรูน้ี	้(ทีลุ่ม่/ทีส่งู/ชายฝัง่)	

เป็นจุดอ้างอิงสำาหรับการคิดเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมอื่นๆ	 ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่คล้ายกัน	บางครั้งนักวิชาการก็แบ่งภูมิภาคนี้ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ	คือ	แผ่นดินใหญ่	และหมู่เกาะ	 

แต่ทั้งสองส่วนต่างก็ประกอบด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์สามแบบนี้	 ลักษณะภูมิประเทศที่มีร่วมกันนี้	

(ที่ลุ่ม	ที่สูง	และที่ราบชายฝั่ง)	สามารถพบได้ในแทบทุกส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 คนบนพื้นท่ีสูงในประเทศไทย/สุลาเวสี	 ชุมชนในลุ่มนำ้าอิรวดี/พื้นที่ปลูกข้าวของบาหลี	 

และพืน้ทีช่ายฝัง่ตะวนัตกของคาบสมทุรมลาย/ูสามเหลีย่มปะการงั	เปน็จดุเริม่ตน้สำาหรบัการคดิเกีย่วกบั 

ความสัมพันธ์เหล่านี้	 ความมุ่งหมายคือการแสดงให้เห็นว่าท้ังท่ีมีความแตกต่างทางเวลาและพ้ืนท่ี	 

คนบนพืน้ทีสู่ง	(หรือทีลุ่ม่	หรอืพืน้ทีช่ายฝัง่)	ทัว่ทัง้ภมูภิาคมวีถิชีวีติและประสบการณท์างประวตัศิาสตร ์

ที่คล้ายกัน	 อาจเลือกใช้คนกลุ่มอื่นและสภาพแวดล้อมอื่นก็ได้	 เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจ 

สำาหรับนักเรียน

เกริ่นนำ�
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

เนื้อหาโดยรวม
 ผู้คนและพื้นที่	สำารวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสภาพแวดล้อม 

ตลอดทั้งกาลเวลาและพื้นที่	 นักเรียนจะได้สำารวจว่าสภาพเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์	 สภาพแวดล้อม	 

สภาพอากาศ	 และเงื่อนไขทางวัตถุส่งผลอย่างไรต่อผู้คนในภูมิภาค	 ต้ังแต่ยุคเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน	

ด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนในพื้นที่สูง	 ที่ลุ่ม	 และชายฝั่ง	 หน่วยนี้ดึงความสนใจไปที่ว่า 

การมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมอย่างไร	 ทั้งที่มีความ 

แตกต่างในเรื่องชาติ	 พรมแดน	 ภาษา	 ศาสนา	 และเชื้อชาติ	 นักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของความ 

หลากหลายของภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านประวัติศาสตร์ของผู้คนท่ีกำาหนดและ 

ถูกกำาหนดโดยพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่

	 แผนการเรยีนรู	้6	แผน	จดัแบ่งเป็นสามสว่นตามภมูปิระเทศ	พืน้ที	่และเวลา	สภาพภมูปิระเทศ

แต่ละแบบ	 (ที่ลุ่ม	 ที่สูง	 และชายฝั่ง)	 มีแผนการเรียนรู้จำานวนสองแผนที่เน้นเกี่ยวกับชุมชนโบราณ

และร่วมสมัย	 ในแผนการเรียนรู้แต่ละแผนจะมีแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำาหรับการพัฒนาทักษะ 

ทางประวัติศาสตร์หรือวิเคราะห์เป็นการเฉพาะ	 แผนการเรียนรู้เหล่านี้สามารถนำาไปใช้เดี่ยวๆ	 หรือ 

ใช้ด้วยกันก็ได้

	 แผนก�รเรียนรู้ที่	1	ลุ่มนำ้�อิรวดี	:	อ�ณ�จักรพุก�ม

	 แผนการเรียนรู้นี้จะสำารวจว่าการปลูกข้าวเป็นหัวใจสำาคัญในการก่อเกิดชุมชนในพื้นที่ลุ่ม 

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร	 เมื่อจบบทเรียน	 นักเรียนจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 

สิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรม	 (ศาสนา	 และการเกษตร)	 ตลอดจนตระหนักว่าการมองโลกของเรา 

บางส่วนถูกกำาหนดโดยวัฒนธรรมของเราเอง

	 แผนก�รเรียนรู้ที่	2	พื้นที่ปลูกข้�วบ�หลี	:	ศ�สน�กับข้�ว

	 แผนการเรียนรู้นี้กล่าวถึงการคิดค้นของมนุษย์ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 นักเรียนจะได้สำารวจความเชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมกับวิถีปฏิบัติ 

ด้านการเกษตร/สภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อจบบทเรียน	 นักเรียนจะเข้าใจว่า 

เร่ืองปรัมปราและตำานานพื้นบ้านแสดงแง่มุมของคุณค่าทางศาสนาและส่งอิทธิพลต่อวิถีปฏิบัติ 

ทางการเกษตรอย่างไร	 ได้เห็นความคล้ายคลึงกันในความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกข้าวในพื้นที่ต่างๆ	 

ของอินโดนีเซีย	 และความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของวิถีปฏิบัติทางการเกษตรในจักรวาลวิทยา 

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

	 แผนก�รเรียนรู้ที่	3	พื้นที่ภูเข�ท�งภ�คเหนือของไทย	:	อ�ณ�จักรล้�นน�

	 แผนการเรียนรู้นี้เน้นสำารวจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคที่หลากหลายทาง

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม	 นักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสังคม

หลากวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพื้นท่ีภูเขา	 เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางระบบนิเวศ 

ในบริเวณที่สูง	 มีความรู้ความเข้าใจว่าชุมชนท่ีให้ความสำาคัญต่อสิ่งต่างๆ	 ไม่เหมือนกัน	 สามารถ 

พัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มีร่วมกันได้อย่างไร

	 แผนก�รเรยีนรูท้ี	่4	บ�้นเรอืนในพืน้ทีส่งู	:	โฮน�ย	(Honai)	และตองโกน�น	(Tongkonan)

 จดุประสงค์ของแผนการเรียนนี	้คือ	การแสดงใหเ้หน็วา่บา้นในพืน้ทีส่งูในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

เป็นผลจากสภาพแวดล้อมอย่างไร	 และแสดงถึงลักษณะสำาคัญทางวัฒนธรรมของโครงสร้าง 

ทางสังคมและวัฒนธรรม	 เมื่อจบบทเรียน	 นักเรียนควรจะเข้าใจว่าวัฒนธรรมทั้งหมดถูกกำาหนดโดย 

สภาพแวดล้อม	และเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตที่แตกต่างจากของตนเอง

	 แผนก�รเรียนรู้ที่	5	ค�บสมุทรมล�ยูฝั่งตะวันตก	:	อ�ณ�จักรมะละก�

	 แผนการเรียนรู้นี้กล่าวถึงความเป็นอาณาจักรที่วางอยู่บนฐานของการค้าไม่ใช่การเกษตร	 

จากบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝ่ังและความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อม	 นักเรียนจะเข้าใจว่าสภาพพื้นที่ราบชายฝั่งส่งผลต่อวิถีการ 

ดำารงชีวิตและการมองโลกอย่างไร	 การอยู่ใกล้กับทะเลก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการค้า	 ชักนำาให้ 

คนกลุ่มต่างๆ	มาอยู่ร่วมกัน	ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องภาษาและศาสนาก็ตาม

	 แผนก�รเรียนรู้ที่	6	พื้นที่ช�ยฝั่งส�มเหลี่ยมปะก�รัง	:	ซ�ม�	(Sama)/บ�เจ�	(Bajau)

	 แผนการเรียนรู้นี้นัก เรียนจะทำาความ รู้ จักกับสภาพภูมิศาสตร์ของสามเหล่ียม 

ปะการงั	และพืน้ทีข่องกลุม่	“ชนเผา่ทะเล”	ตา่งๆ	ทีอ่ยูอ่าศยัตามเกาะตา่งๆ	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

นักเรียนจะได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในการทำาประมงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร	 นักเรียนจะได้พิจารณาความซับซ้อนของผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 จากประเด็นการอนุรักษ์ต่างๆ	 จากมุมมองของชนกลุ่มน้อย 

ที่ไม่ค่อยได้ส่งเสียงให้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรู้มากนัก

หลักการและเหตุผล
	 •	 ประวัติศาสตร์ของผู้คน	(ชุมชน)	และพื้นที่	(สภาพแวดล้อม)	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นกรอบที่กว้างไกลพ้นไปจากขอบเขตและแนวการเล่าเรื่องตามแบบฉบับทั่วไป	โดยมีการผสมผสาน

แนวทางของประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

	 •	 การมุง่เนน้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งชมุชนกบัสภาพแวดล้อม	ทำาใหเ้กดิพ้ืนทีก่ารเรียนการสอน 

ที่ทำาให้มีการสำารวจและเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของพื้นที่ต่างๆ	ทั้งภูมิภาคและข้ามพรมแดน

	 •	 การเน้นให้เห็นถึงความมีอยู่ของสภาพแวดล้อมที่มีร่วมกัน	 ทำาให้นักเรียนได้พิจารณาว่า 

ผู้คนต่างๆ	 ในภูมิภาคมีชีวิตอยู่และมองโลกในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างไร	 ทั้งที่มีความต่างเรื่อง 

ภาษา	ชาติพันธุ์	หรือศาสนา

	 •	 แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางการเมือง	 ภาษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 แต่ทุกประเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีคนอาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาและที่ลุ่ม	 ซึ่งเป็นฐานสำาหรับการทำาความ

เข้าใจภูมิภาคตลอดที่ข้ามพ้นพรมแดน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
	 •	 พัฒน�ทักษะก�รวิเคร�ะห์-นักเรียนและครู	 จะได้แนวทางใหม่ๆ	 ในการคิดและสอน

ประวัติศาสตร์	(โดยทั่วไป)	จากแนวทางแบบสหวิทยาการนี้

	 •	 พัฒน�ทักษะก�รวิเคร�ะห์-นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้คิดเกี่ยวกับ

	 	 (ก)	 ความเช่ือมโยงระหว่างสภาพแวดลอ้ม	ชมุชน	และพฤตกิรรมทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู	้และ	

	 	 (ข)	 การที่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันในการจัดการและปรับตัว 

ให้เข้ากับที่ที่ตนอาศัยอยู่

	 •	 พัฒน�ทกัษะก�รประยกุต-์นกัเรยีนจะมโีอกาสได้คดิเกีย่วกบัภมูภิาคและชวีติของตนเอง

โดยอาศัยกรอบพื้นที่/สถานที่	 (Space/place)	 ซึ่งเป็นมิติที่ทำาให้วิธีการสอนอัตลักษณ์ของแต่ละคน 

และการระบุว่าตนสังกัดอะไรซับซ้อนยิ่งขึ้น

	 •	 ได้เนื้อห�-นักเรียนจะได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของชุมชนและ 

สภาพแวดล้อมในส่วนอื่นๆ	ของภูมิภาคที่อาจไม่มีอยู่ในตำาราเรียนในประเทศ

	 •	 ก�รเรยีนรูเ้ชงิคณุค�่	(Value-based	Learning)	-	ความคดิทีว่า่ผู้คนในเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้อาจจะมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันและมีสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	 (แต่หลากหลาย)	 

อาจจะก้าวข้ามวิธีการทำาความเข้าใจอัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในปัจจุบันนี้ไป	 หรือทำาให้

การทำาความเข้าใจนั้นมีหลายมิติมากขึ้น
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

เนื้อหาของหน่วย
	 แผนการเรยีนรู	้6	แผน	จดัแบ่งเป็นสามสว่นตามภมูปิระเทศ	พืน้ที	่และเวลา	สภาพภมูปิระเทศ

แตล่ะแบบ	(ทีลุ่ม่	ทีส่งู	และชายฝัง่)	มแีผนการเรยีนรู	้2	แผน	ทีเ่กีย่วกบัชมุชนโบราณและชมุชนรว่มสมยั	 

แผนจัดการเรียนรู้แต่ละแผนจะมีแบบฝึกหัดท่ีออกแบบมาสำาหรับพัฒนาทักษะทางประวัติศาสตร์ 

หรือทักษะการวิเคราะห์เป็นการเฉพาะ	แผนการเรียนรู้เหล่านี้สามารถนำาไปใช้เดี่ยวๆ	หรือใช้ด้วยกัน

 1.	 ที่ลุ่ม

	 	 แผนการเรียนรู้ที่	1	ลุ่มนำ้าอิรวดี	:	อาณาจักรพุกาม

	 	 แผนการเรียนรู้ที่	2	พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี	:	ศาสนากับข้าว

 2.	 ที่สูง

	 	 แผนการเรียนรู้ที่	3	พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย	:	อาณาจักรล้านนา

	 	 แผนการเรียนรู้ท่ี	4	บ้านเรอืนในพืน้ท่ีสงู	:	โฮนาย	(Honai)	และตองโกนาน	(Tongkonan)

 3.	 ช�ยฝั่ง

	 	 แผนการเรียนรู้ที่	5	คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก	:	อาณาจักรมะละกา

	 	 แผนการเรียนรู้ที่	6	พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง	:	ซามา	(Sama)/บาเจา	(Bajau)

ข้อมูลพื้นฐาน
 สภ�พพื้นที่

	 เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโ้ดยท่ัวไปแลว้	หมายถงึดินแดนต่างๆ	ทีอ่ยูต่ามแนวชายฝัง่ตะวนัออก

ของอ่าวเบงกอล	 ดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย	 และหมู่เกาะที่อยู่ทางเหนือ 

ของทวีปออสเตรเลียตามแนวเส้นศูนย์สูตรฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก	 ภูมิภาคนี้แบ่งออก 

เป็นสองส่วน	คือ	แผ่นดินใหญ่	และหมู่เกาะ	ในสองส่วนนี้กิจกรรมมนุษย์และสังคมต่างๆ	พัฒนาขึ้นมา 

ในภูมิประเทศสามแบบ	คือ	ที่ลุ่ม	ที่สูง	และชายฝั่ง

 ที่ลุ่ม	 หมายถึง	 ระบบแม่นำ้า-หุบเขา	 ที่ราบ	 พื้นที่ชุ่มนำ้า	 และป่าเขตร้อน	 พื้นที่เหล่านี้เอื้อ

อำานวยให้เกิดการวัฒนธรรมร่วม	 ภาษา	 บรรทัดฐาน	 ค่านิยม	 วิถีชีวิตและโลกทัศน์ต่างๆ	 อารยธรรม

เก่าแก่และอาณาจักรยุคแรกๆ	เช่น	พุกาม	นครวัด	ไดเวียด	สุโขทัย	และมาตารามในชวากลาง	ตั้งอยู่ 

พื้นที่ลุ่มริมแม่นำ้าที่การรวมตัวได้ง่ายกว่าและมีประชากรหนาแน่นกว่า	 ปัจจุบันเมืองสำาคัญหลายแห่ง

ของภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมแม่นำ้าเป็นหลัก

 ที่สูง	หมายถึง	สภาพแวดล้อมที่อยู่บนพื้นที่สูง	เช่น	ที่ราบสูง	ภูเขา	และเทือกเขา	พื้นที่เช่นนี้

มักมีประชากรไม่หนาแน่น	การเคลื่อนย้ายทำาได้จำากัด	มีความหลากหลาย	(ทางภาษา	วัฒนธรรม	และ

ชาติพันธุ์)	และเหมาะกับการทำาการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนอย่างจำากัด	ชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบนี้ 
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

มกัจะมขีนาดเลก็	พึง่พาตนเอง	และมคีวามแตกต่างทางการเมอืงมากกวา่	ชมุชนในพืน้ทีส่งูมกัเกีย่วขอ้ง

ในการค้าทางบกและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ลุ่ม	แต่รักษาวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัว	ปัจจุบัน

ชนกลุ่มน้อยจำานวนมากในภูมิภาคมาจากพื้นที่สูงเหล่านี้และยังดำารงความเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน 

ในความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ลุ่ม

 ช�ยฝั่ง	หมายถึง	สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทะเลและแผ่นดินที่อยู่ติดกับทะเล	อย่างเช่น	 

สามเหลี่ยมปากแม่นำ้า	 พรุ	 และป่าโกงกาง	 โดยคำานิยามแล้วพ้ืนท่ีชายฝ่ังมีนัยยะถึงการมีนำ้า 

เป็นแหล่งอาหารสำาคัญ	 การค้าทางทะเล	 และการเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนชายฝ่ังอื่นๆ	 ผู้คน	 ความคิด 

และเทคโนโลยใีหม่ๆ 	มกัเดนิทางและสง่ผา่นมาทางชมุชนเหลา่นี	้ถงึจะไมไ่ดเ้ปน็ชอ่งทางเขา้สูภ่มูภิาคนี ้

เพียงช่องทางเดียวก็ตาม	ชุมชนเมืองท่า	อย่างเช่น	มะละกา	(ศตวรรษที่	15	-	16)	เกิดขึ้นตรงจุดบรรจบ 

ของแม่นำ้าและมหาสมุทร	 กลายเป็นจุดสำาคัญในเครือข่ายการค้าทางทะเลที่กว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาค

และเชื่อมโยงกับส่วนอื่นที่อยู่ลึกเข้าไปภายในแผ่นดิน

	 ภูมิภาคนี้มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสมำ่าเสมอ	แต่แน่นอนว่าย่อมต้องมีความผันแปรอยู่	อุณหภูมิ

อยู่ระหว่าง	 26	 ถึง	 30	 องศาเซลเซียส	 ตามแนวชายฝั่ง	 โดยอุณหภูมิในส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในบริเวณ 

ที่ลุ่มและที่สูงมีความผันแปรอย่างมากเนื่องจากความสูงและปริมาณฝน	 ขณะที่พื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่ 

มีอากาศร้อนชื้น	 อุณหภูมิสูงเกิน	 30	 องศาเซลเซียส	 พ้ืนที่สูงมีอากาศเย็นกว่าและมีกระทั่งหิมะ	

บริเวณลุ่มนำ้าบางพื้นที่	 (เช่น	 ลุ่มนำ้าอิรวดีตอนเหนือ)	 และที่ราบสูง	 (บริเวณเชิงเทือกเขาหิมาลัยทาง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ)	 มีสภาพอากาศแห้งแล้ง	 ทำาให้เกิดสภาพเงื่อนไขเฉพาะสำาหรับชุมชนที่อยู่ใน

บริเวณนี้

	 ลมมรสุมท่ีพัดเปลี่ยนทิศตามฤดูกาลทำาให้เกิดฤดูฝนที่กำาหนดจังหวะชีวิตของการเพาะปลูก	 

วัฒนธรรม	 และเศรษฐกิจ	 สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมาก่อนฤดูฝน	 ก่อให้เกิดวัฏจักรของ 

การเพาะปลูกที่มีภาพเปรียบ	ตัดกันระหว่างทิวทัศน์ที่แห้งแล้งกับเขียวชอุ่ม	ฤดูกาลเปลี่ยนจากชุ่มชื้น

เป็นแห้งแล้งอย่างคาดการณ์ได้	 และก่อให้เกิดจังหวะชีวิตที่มีการให้ความสำาคัญและเฉลิมฉลองด้วย 

พิธีต่างๆ	 ของชุมชนในภูมิภาค	 พิธีกรรมและตำานานความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับวัฏจักรการเพาะปลูก 

เป็นวิธีการทั่วไปในการแสดงความเชื่อมโยงของมนุษย์กับธรรมชาติและกฎของจักรวาล

	 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในท่ีสูง	 ท่ีลุ่ม	 และชายฝั่ง	 	 ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ต่างกันไป

เนือ่งจากอณุหภมูแิละสภาพอากาศไมไ่ดเ้ป็นแบบเดยีวกนั	แตด่ว้ยการสำารวจพจิารณาและเปรยีบเทยีบ

ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน	 แม้ว่าอาจจะถูกแบ่งกั้นด้วยพรมแดนร่วมสมัย	 

เราจะเริ่มเห็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และชีวิตที่มีร่วมกันของภูมิภาค
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

	 ถึงแม้ว่าความหลากหลายจะเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม	

แต่ละประเทศก็มีคนในพื้นที่สูงและคนในพื้นที่ลุ่ม	และเกือบทุกประเทศ	(ยกเว้นลาว)	มีชุมชนชายฝั่ง	

ทำาให้มีกรอบในการศึกษาประวัติศาสตร์และประสบการณ์ร่วมได้

 สังคม

	 ภูมิภาคนี้มีลักษณะเด่นเรื่องความหลากหลายทางด้านภาษา	ความเชื่อ	 และขนบประเพณี	

สภาพภูมิประเทศแบบต่างๆ	 ดังท่ีบรรยายข้างต้น	 ก่อให้เกิดสภาพเงื่อนไขที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ความคิด	 ขณะที่ในกรณีอื่นๆ	 อาจจะจำากัดการมีปฏิสัมพันธ์	 ถึงแม้ว่าความแตกต่างภายในภูมิภาค 

จะเห็นได้ชัด	แต่ผู้คนในภูมิภาคก็มีประสบการณ์	ประวัติศาสตร์	และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ร่วมกัน	 ชุมชนต่างๆ	 ก่อตัวข้ึนตามลุ่มนำ้า	 ตามทะเลสาบ/ลำาธารบนพื้นที่สูง	 และพื้นที่ชายฝั่ง	 ซึ่งเป็น

ช่องทางหลักสำาหรับการเข้าถึงแหล่งอาหาร	 การคมนาคม	 และการดำารงชีวิต	 บางกลุ่มรวมตัวเป็น 

กลุ่มก้อนเมื่อเวลาผ่านไป	 ส่วนบางกลุ่มยังเป็นอิสระจากกลุ่มอื่น	 โดยคงรักษาวิถีชีวิตของตนไว้	 

ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม

 ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของภูมิภาคก่อนศตวรรษที่	19	ประชากรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีค่อนข้างจำากัด	 ทำาให้เกิดความต้องการกำาลังคนอย่างมาก	 ในขณะที่ผืนดินมีมากมาย	 การมี 

คนกลุ่มใหญ่ไว้ใช้สอย	 เพาะปลูก	 ผลิตอาหาร	 ต่อสู้ในสงคราม	 ให้การศึกษาแก่เด็กๆ	 บริหารจัดการ

รฐับาล	และค้าขายสนิคา้	คอืมาตรวดัทางอำานาจ	ดว้ยการทีส่ถาบนัตา่งๆ	ออ่นแอ	ความสมัพนัธส์ว่นตวั 

กลายเป็นพ้ืนฐานสำาหรับเส้นสายและการบังคับขู่เข็ญ	 ผู้ปกครองหรือรัฐที่มีอิทธิพลสัญญาที่จะให้ 

ความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ผู้ใต้การปกครองโดยตอบแทนด้วยการให้ความสนับสนุนอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไขในฐานะผู้พึ่งพา	 พื้นฐานความสัมพันธ์ทางสังคมต่างตอบแทนนี้ยังคงเป็นกรอบที่ผู้คนใช้ 

ในการนิยามตนเองและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในปัจจุบัน

 ก�รสื่อส�ร

	 ผู้คนในภูมิภาคนี้ในเชิงประวัติศาสตร์สามารถจัดกลุ่มได้ตามตระกูลภาษา	 ซ่ึงเป็นหนึ่ง

ในหลายคุณสมบัติที่สามารถใช้กำาหนดกลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้	 กลุ่มภาษาที่ใหญ่

ที่สุดคือภาษาที่ใช้ในแผ่นดินใหญ่	 (มอญ-เขมร	 ไต-กะได	 ทิเบต-พม่า)	 และภาษาที่ใช้ตามหมู่เกาะ	 

(ออสโตรนีเซียน)	 ภาษาเขียนถูกรับและปรับจากเอเชียใต้และตะวันออก	 ขณะที่ภาษาพูดพื้นเมือง

สะท้อนการผสมภาษาท้องถิ่นกับต่างชาติ	 ตัวอย่างของภาษาโบราณพบได้ในศิลาจารึก	 หนังสือ 

ใบลาน	 บันทึก	 พงศาวดารท้องถิ่น	 แหล่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักประวัติศาสตร์เข้าใจโลกเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต	 ถึงแม้ว่าเทือกเขาและแม่นำ้ามักจะเป็นอุปสรรคต่อการมีจุดร่วมทางภาษา

ก็ตาม	 แต่การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมร่วมกันก็ทำาให้คนในภูมิภาคนี้ได้พัฒนาโลกทัศน์ร่วมกัน 

ในช่วงเวลาต่างๆ	ตลอดประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

 วัฒนธรรม

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 ประชากร	 การค้า 

และภาษากับเอเชียใต้	 (อินเดีย)	 และเอเชียตะวันออก	 (จีน)	 กว่าหนึ่งพันปีของการมีปฏิสัมพันธ์และ 

การแลกเปลี่ยนทำาให้เกิดวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมา	อันเป็นผลจากการเชื่อมโยงดังกล่าว

	 แม้ว่าลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและสังคมของภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจ 

จากแหล่งวัฒนธรรมเอเชียใต้และตะวันออก	 แต่คนท้องถิ่นก็ได้ตีความและดัดแปลงตัวแบบเหล่านี้ 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดลำาดับความสำาคัญของสิ่งต่างๆ	 และโลกทัศน์ของตน	 ระยะเวลา 

หลายศตวรรษที่ภูมิภาคนี้ได้เปิดรับอารยธรรมฮินดู-พราหมณ์	 พุทธ	 ขงจื๊อ	 อิสลาม	 และตะวันตก 

ได้ก่อให้เกิดแบบแผนของการดัดแปลงและสร้างใหม่โดยความริเริ่มของผู้คนในท้องถิ่น	 ที่ทำาให้ 

คนในภูมิภาคสามารถนิยามตนเอง	 และโลกของตนโดยอาศัยศัพท์แสงของทั้งท้องถิ่นและของโลกได้	 

นอกจากนี้การปะทะสังสรรค์ทางประวัติศาสตร์และโลกวัฒนธรรมร่วมท่ีเกิดข้ึนก็เป็นฐานสำาคัญ 

สำาหรับประวัติศาสตร์ร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 โลกท�งวัตถุ

	 ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา	 ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านยกพ้ืนสูง	 

ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม	 การยกพื้นสูง	 (มักจะ

สูงจากพื้นหลายฟุต)	 ทำาให้บ้านไม่เปียกแฉะในช่วงหน้าฝน	 เย็นสบายในหน้าร้อน	 และกันสัตว์เลี้ยง 

และสัตว์ป่าที่อาจมารบกวนในเวลากลางคืน	 บ้านส่วนใหญ่สร้างจากไม้ไผ่หรือไม้ชนิดอื่น	 หลังคามุง

ด้วยจากหรือไม่ก็สังกะสี	 ถึงจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปบ้าง	 แต่พึงตระหนักว่าบ้านเหล่านี้ 

พบได้ตลอดทั่วท้ังภูมิภาค	 และสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ 

ของชุมชนท้องถิ่น

 โลกท�งจิตวิญญ�ณและวิถีปฏิบัติท�งพิธีกรรม

	 ความเช่ือของคนในภูมิภาคน้ี	 โลกธรรมชาติและชีวิตประจำาวันถูกกำากับควบคุมและจัดการ 

โดยสิ่งเหนือธรรมชาติ	 ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อกันว่ามีวิญญาณสิงสู่อยู่ตาม 

สิ่งธรรมชาติต่างๆ	 (แม่นำ้า	 ภูเขา	 ต้นไม้)	 ตลอดจนบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ	 ในสังคมด้วย	 ผู้คน 

ในภูมิภาคทำาการบวงสรวงวิญญาณเหล่านี้	 และตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาเป็นพิธีกรรม 

ที่โดดเด่นที่เป็นการเซ่นไหว้เพื่อแลกกับความคุ้มครองจากวิญญาณเหล่านั้น	 ไม่ว่าจะเป็นการทำาพิธี

แรกนาขวัญหรือการเซ่นไหว้เจ้าท่ีของหมู่บ้าน	 พิธีกรรมและความน่าต่ืนตาของพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

สรุป
	 แนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเด็นสำาคัญในวงวิชาการ 

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	ได้แก่	เอกสารเรื่อง	A	History	of	Southeast	Asia	(ค.ศ.	1955)	ของ	 

ดี.จี.อี.	ฮอลล์	(D.G.E.	Hall)	The	Indianized	States	of	Southeast	Asia	(ค.ศ.	1964)	ของยอร์ช	 

เซเดซ์	 (George	 Coedés)	 เป็นงานยุคแรกๆ	 ที่สำารวจพลวัตทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างๆ	 ที่ผูก

ภูมิภาคนี้เข้าไว้ด้วยกัน	 ความคิดที่ว่าภูมิภาคนี้เชื่อมโยงและได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมเอเชียใต้และ 

ตะวันออกมาตลอดมักถูกใช้เพื่อแสดงถึงประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ร่วมนี้

	 การเผชิญกับวัฒนธรรมทางศาสนา-ปรัชญาต่างๆ	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพราหมณ์/พุทธ	 

ขงจื๊อ	 อิสลาม	 และคริสต์	 เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก	 หลายส่วน 

ของภูมภิาคมปีระวตัศิาสตรร์ว่มและเชือ่มโยงกนัในการดัดแปลงและปรับแต่งองคป์ระกอบของโลกทศัน์

เหล่าน้ีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและการใหค้วามสำาคญัของทอ้งถิน่	การเผชญิกบัอารยธรรมยโุรป/

ตะวันตกและโลกทัศน์ที่ไม่อิงศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ร่วมบทหลังๆ	 แต่ก็เป็นการสืบต่อเรื่องราวของ

ภูมิภาคนี้ในฐานะทางแพร่งของโลก

	 บทเรียนต่างๆ	 ในผู้คนและพื้นที่นี้สอดรับกับประวัติศาสตร์ของการมีปฏิสัมพันธ์ทั่วทั้งโลก	

ด้วยการมุ่งสนใจชุมชนและสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนี้เป็นการเฉพาะ	 นักเรียนจะได้เห็นถึงการที่ 

พลวัตของโลกและสภาพเงื่อนไขท้องถิ่นมีปฏิสัมพันธ์กัน	 ซ่ึงก่อให้เกิดแบบแผนของประสบการณ์ร่วม 

ทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ	 ไม่ว่าโลกทัศน์ต่างๆ	 จะได้รับการสื่อสารถ่ายทอดโดยอาศัยศัพท์แสง 

และคุณค่าแบบพุทธ	 ขงจื๊อ	 อิสลาม	 คริสต์	 หรือที่ไม่ใช่ศาสนาก็ตาม	 ผู้คนในภูมิภาคนี้ก็มีปฏิกิริยา 

ตอบสนองร่วมกันต่อพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และสถานที่ที่พวกเขาได้สร้างขึ้น

เอกสารอ้างอิง :
Robbins	Burling.	Hill	Farms	and	Paddi	Fields	 :	Life	 in	Mainland	South-East	Asia,	 

	 ASU	Program	for	SEAS,	1995.	

Charles	 Keyes.	The	 Golden	 Peninsula	 :	 Culture	 and	 Adaptation	 in	Mainland	 

	 South-East	Asia,	Honolulu	:	UH	Press,	1995.	

Anthony	Reid.	South-East	Asia	 in	 the	Age	of	Commerce	 :	The	Land	Below	 the	 

	 Winds	 Volume	 I,	 New	Haven	 :	 Yale	 University	 Press,	 1988.	 [หนังสือแนะนำา 

	 ที่สำาคัญมากของโครงการนี้]
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	1	 ลุ่มนำ้�อิรวดี	:	อ�ณ�จักรพุก�ม

วิช�	:	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ	:		 ลุ่มนำ้าอิรวดี	(เมียนมา-ศตวรรษที่	11	-	13)

ระดับ	:		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:		 1	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:	 

คว�มรู้พื้นฐ�น	:		 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	:	

	 อธบิายวา่การปลกูขา้วเป็นหวัใจสำาคญัของการกอ่เกดิชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่ของเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้	เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ		

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	 เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างสภาพแวดล้อม

กับวัฒนธรรม	คือ	

ศาสนากับการเพาะปลูก

1.	ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมกับวัฒนธรรมเมื่อ

ได้รู้จักกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน

ในส่วนอื่นๆ	ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

2.	พิจารณาว่าสภาพแวดล้อมและ

พัฒนาการทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับการมองโลกของเราอย่างไร

3.	สามารถใช้บทเรียนนี้เปรียบเทียบ

กับเนื้อหาจากบทเรียนอื่นในหน่วยนี้

ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ	ได้

1.	ตระหนักว่าการมองโลกของเรา

ถูกกำาหนดโดยวัฒนธรรมของเรา	

เราถูกกำาหนดโดยสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและวัฒนธรรม

2.	แสดงความคิดเห็นว่าผู้คนมอง

วัฒนธรรมอื่นอย่างไร	โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมที่พัฒนามาต่างจากวัฒนธรรม

ของตนเอง	เช่น	ชุมชนในพื้นที่ลุ่ม

กับพื้นที่ชายฝั่ง	ฯลฯ

3.	 เข้าใจว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม

ที่ด้อยกว่าหรือเหนือกว่า
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ�	 บรรยายสั้นๆ	เกี่ยวกับอาณาจักรพุกาม

	 1.	อาณาจักรแรกๆ	ของเอเชียตะวันออก

	 เฉียงใต้กำาเนิดขึ้นในเขตแห้งแล้งของเมียนมา

	 ในราวคริสต์ศตวรรษที่	1	-	5	เมื่อถึง

	 ศตวรรษที่	11	พุกามก็ปรากฏเป็นอาณาจักร

	 ที่เข้มแข็งมากที่สุดในเขตแห้งแล้ง	ศาสนาพุทธ

	 เป็นศาสนาหลักของพุกาม

	 2.	นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี

	 ระบุว่าวัฒนธรรมของพุกามแพร่ขยาย

	 จากเมืองหลวงไปยังพื้นที่อื่นๆ	ในเขตแห้งแล้ง

	 3.		ศลิาจารกึจากสมยัพกุามบอกวา่	ความมัง่คัง่

	 ของอาณาจักรมาจากการปลูกข้าว	กษัตริย์

 แห่งพุกามได้รับส่วนแบ่งข้าวที่ผลิตได้ในดินแดน

	 กษัตริย์เหล่านี้แสดงความมั่งคั่งและอำานาจ

	 ด้วยการสร้างพุทธสถานและศิลปะต่างๆ	

	 และยังแบ่งปันความมั่งคั่งส่วนหนึ่ง	ด้วย

	 การบริจาคให้กับวัดพุทธต่างๆ	บรรดา

	 ผู้รำ่ารวยก็ปฏิบัติแบบเดียวกัน	ทั้งนี้เนื่องจาก

	 ความเชื่อแบบพุทธว่าการทำาบุญจะเป็นผลดี

	 ต่อพัฒนาการทางจิตวิญญาณของบุคคล	

	 การทำาบุญหมายความรวมถึงการบริจาคเงิน

	 ให้พระกับวัด	และสร้างศาสนสถานด้วย

	 4.	 เขตแห้งแล้งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถรองรับ

	 การเพาะปลูกขนาดใหญ่ได้	แต่อย่างไร

	 ก็ตาม	ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้ง

	 ก็สามารถปลูกข้าวได้เป็นอย่างดีโดยอาศัย

	 คลองชลประทาน	พวกเขาขุดคลองเพื่อ

	 ผันนำ้าจากแม่นำ้าต่างๆ	ในบริเวณนั้นมาใช้

	 ในการปลูกข้าว

	 5.	 เขตแห้งแล้งของเมียนมาเป็นพื้นที่

	 ที่ค่อนข้างราบเรียบที่นักภูมิศาสตร์เรียกว่า

	 เป็นกึ่งทะเลทราย	มีแม่นำ้าหลายสาย

	 ในบริเวณนี้	สายหลักคือแม่นำ้าอิรวดี	ชาวนา

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-	

เขตแห้งแล้งของ

เมียนมา

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-	

ศาสนสถาน

จากสมัยพุกาม

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-

สภาพแวดล้อมแบบ

กึ่งทะเลทรายของ

เขตแห้งแล้ง

ในเมียนมา

•	 สื่อการเรียนรู้	4	-	

แม่นำ้าอิรวดี

•	 สื่อการเรียนรู้	5	-	

นาข้าวในเขต

แห้งแล้ง

1.	วัตถุประสงค์หลักคือ

การเข้าใจว่าสภาพแวดล้อม

อย่างเขตแห้งแล้งของเมียนมา

สามารถได้รับการพัฒนา

ให้รองรับการปลูกข้าว

อย่างขนาดใหญ่ด้วย

การปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อม

และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

2.	ความสำาคัญของ

การปลูกข้าวในพัฒนาการ

ของศาสนา



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 25

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 ขุดคลองเพื่อดึงนำ้ามาที่นาของตนและขุดบ่อ

	 เพื่อกักเก็บนำ้าด้วย

 w	ควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ

	 เรื่องต่อไปนี้	ขณะบทเรียนดำาเนินไป	:	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางภูมิศาสตร์

	 ที่ค่อนข้างราบเรียบของเขตแห้งแล้งกับ

	 ความสามารถในการขุดคลองชลประทาน

	 และทำาการเพาะปลูกบนพื้นที่กว้างขวาง

พัฒน�	 1.	แบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม

บทเรียน	 2.	แจกเอกสารต่อไปนี้

	 	 2.1	 สำาหรับกลุ่มที่	1

	 	 	 2.1.1	 สื่อการเรียนรู้	3	-	สภาพ

	 แวดล้อมแบบกึ่งทะเลทรายของเขตแห้งแล้ง

	 ในเมียนมา	เน้นสภาพพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้างราบเรียบ

	 	 	 2.1.2	 ตั้งคำาถามต่อไปนี้

	 	 	 	 •	 เกี่ยวกับภาพ	:	ชาวพุกาม

	 สามารถก่อสร้างระบบชลประทาน

	 ที่เป็นระบบระเบียบเช่นนั้นได้อย่างไร	

	 (เน้นสภาพภูมิประเทศที่ราบเรียบ)

	 	 	 	 •	 สามารถสร้างระบบ

	 ชลประทานสามารถขึ้นได้ในทุกที่ของ

	 เขตแห้งแล้งหรือไม่

	 	 	 	 •	 จะเป็นอย่างไรหากนักเรียน

	 อยู่อาศัยในพื้นที่ภูเขาหรือเทือกเขา

	 	 2.2	 สำาหรับกลุ่มที่	2

	 	 	 2.2.1	 สื่อการเรียนรู้	6	-	คำาแปล

	 จารึกเกี่ยวกับการบริจาคทาน

	 	 	 2.2.2	 ตั้งคำาถามต่อไปนี้กับนักเรียน

	 เกี่ยวกับแผนที่	:	ชาวพุกามสามารถก่อสร้าง

	 ระบบชลประทานที่เป็นระบบระเบียบเช่นนั้น

	 ได้อย่างไร

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-	

สภาพแวดล้อมแบบ

กึ่งทะเลทรายของ

เขตแห้งแล้ง

ในเมียนมา

•	 สื่อการเรียนรู้	6	-	

คำาแปลจารึกเกี่ยวกับ

การบริจาคทาน

1.	กิจกรรมแรกเกี่ยวกับ

การที่สภาพแวดล้อม

ที่ราบเรียบสามารถถูกทำาให้

เอื้อต่อการปลูกข้าวได้	

ถึงจะเป็นพื้นที่กึ่งทะเลทราย

ก็ตาม

2.	ความสำาคัญของ

การเพาะปลูกต่อความเชื่อ

ทางศาสนา
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 	 	 2.2.3	 ตั้งคำาถามต่อไปนี้เกี่ยวกับ

	 จารึก

	 	 	 	 •	 ข้อความจารึกเป็นเรื่อง

	 เกี่ยวกับอะไร	นักเรียนคิดว่าใครเป็นคนสร้าง

	 จารึก

	 	 	 	 •	 จารึกเกี่ยวข้องกับ

	 การปลูกข้าวอย่างไร

สรุป	 1.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิด

บทเรียน	 เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสาร

	 2.	ให้นักเรียนเขียนแสดงความเห็นว่า

	 ข้าวและศาสนาเป็นส่วนสำาคัญในชีวิต

	 ของผู้คนในเขตแห้งแล้งอย่างไร	

กิจกรรมนี้ทำาให้นักเรียน

ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

พัฒนาการของการปลูกข้าว

กับศาสนาในเขตแห้งแล้ง
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	เขตแห้งแล้งของเมียนม�

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topographic30deg_N0E90.png	เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	1	 ลุ่มนำ้�อิรวดี	:	อ�ณ�จักรพุก�ม

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	ศ�สนสถ�นสมัยพุก�ม

สื่อก�รเรียนรู้	3	-	สภ�พแวดล้อมแบบกึ่งทะเลทร�ยของเขตแห้งแล้งในเมียนม�

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bagan,_Burma.jpg)

(ที่มา	:	©	Geoff	Boeing,	http://geoffboeing.com/)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

สื่อก�รเรียนรู้	4	-	แม่นำ้�อิรวดี

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irrawaddyrivermap.jpg)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

สื่อก�รเรียนรู้	5	-	น�ข้�วในเขตแห้งแล้ง

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burmarice.JPG)



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 31

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 ลุ่มนํ้าอิรวดี : อาณาจักรพุกาม

สื่อก�รเรียนรู้	6	-	คำ�แปลจ�รึกเกี่ยวกับก�รบริจ�คท�น

จารึกชเวกุยยี	 (Shwegugyi)	 จากปี	 พ.ศ.	 1684	 จารึกขึ้นเพื่อรำาลึกถึงการก่อสร้างเจดีย์ 

ชเวกุยยีโดยกษัตริย์อลองสิทธุ	 (Alaungsithu)	 (พ.ศ.	 1655	 -	 1730)	 จารึกมีข้อความยาว	  

แต่เนื้อหาสำาคัญคือเรื่อง	:

ก.	 การทำาบุญของกษัตริย์

ข.	 พระองค์ต้องการให้ผลบุญที่ได้จากการบริจาคทานของพระองค์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	

(ข้อความส่วนที่	1	ด้านล่าง)

ค.	 พระองคต์อ้งการใหป้ระชาชนภายใตก้ารปกครองของพระองคป์ฏบิตัติามกฎหมาย	(ขอ้ความ

ส่วนที่	2	ด้านล่าง)

ด้านล่างคือคำาแปลเนื้อหาบางส่วนของจารึกที่เดิมเป็นภาษาบาลีและจารึกลงบนหิน	 บาลี 

เป็นภาษาอินเดียใต้ท่ียังคงใช้ในการเขียนคัมภีร์ของศาสนาพุทธในหลายส่วนของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และศรีลังกา
	 จ�รึก	 คว�มหม�ย

	 1.	 1.	 ด้วยการบริจาคทานนี้	การสร้างศาสนสถานแห่งนี้	

	 	 บุญกุศลใดๆ	ที่เกิดขึ้น	ข้ามอบให้กับทุกคน	

	 	 ด้วยการบริจาคทานอันเหลือล้นนี้	ข้าไม่หวังบุญกุศล

	 	 ให้ตกแก่ตัวข้าเอง

	 2.	 2.	 ข้าจะสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าแห่งวัฏสงสาร

	 	 สำาหรับทุกคน	(วัฏสงสารเป็นแนวคิดของพุทธ	คือ	

	 	 การเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุนิพพาน

	 	 หรือความไม่มีตัวตน)	ข้าจะช่วยผู้ที่เดือดร้อน

	 	 ข้าจะทำาให้คนที่ไม่ปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า

	 	 ให้ปฏิบัติตามคำาสอน

(ที่มา	:	Harry	J.	Benda	and	John	A.	Larkin,	(1967),	The	World	of	South-East	Asia	:	Selected	Readings,	New	York	:	

	 Harper	and	Row,	pp.	34	-	35.)

อภิธานศัพท์
	 1.	 คลองชลประท�นและอ่�งเก็บนำ้�	:	คลองหรือคูถูกสร้างในพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนนำ้า

สำาหรับการเพาะปลูก	 คลองชลประทานส่งนำ้าจากอ่างเก็บนำ้าหรือแม่นำ้าไปยังทุ่งนา	 บางคร้ังชาวนา 

ก็ขุดบ่อเพื่อเก็บนำ้า

	 2.	 จ�รึก	 :	 ข้อความที่สลักลงบนหินหรือโลหะ	 มีได้หลายรูปแบบ	 บางส่วนเป็นเนื้อหา 

ทางศาสนา	คำาประกาศ	และการบริจาคทานให้กับวัด



32	u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	2	 พื้นที่ปลูกข้�วบ�หลี	:	ศ�สน�กับข้�ว

วิช�	:	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ	:		 ศาสนาและการปลูกข้าวในชวาและบาหลี

ระดับ	:	 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:	 1	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:	 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

คว�มรู้พื้นฐ�น	:	 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	:

	 เ ม่ือจบบทเรียน	 นักเรียนสามารถทบทวนความคิดว่าตำานานความเชื่อพื้นบ้าน 

แสดงถึงแง่มุมต่างๆ	 ของคุณค่าทางศาสนาและส่งอิทธิพลต่อวิถีปฏิบั ติในการเพาะปลูก 

สามารถเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างความเช่ือเรื่องการปลูกข้าวในพื้นที่ต่างๆ	 ของอินโดนีเซีย 

และความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของการเพาะปลูกในจักรวาลวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	ตระหนักถึงความเชื่อ

ทางศาสนาและ

จักรวาลวิทยาที่เชื่อมโยง

กับการปลูกข้าว

2.	 เข้าใจว่าความเชื่อ

ทางศาสนาและวัฒนธรรม

เชือ่มโยงกบัชวีติประจำาวนั

และมีอิทธิพลต่อ

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

กับสภาพแวดล้อม

1.	 เรียนรู้การใช้	“แนวคิดภูเขานำ้าแข็ง”	

เพื่อระบุค่านิยมทางวัฒนธรรม

ที่ปรากฏชัดและไม่ปรากฏชัด

2.	ร่วมวิเคราะห์ตำานานความเชื่อ

ในฐานะที่เป็นการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์

และเป็นแนวทางทัศนคติและค่านิยม

ทางวัฒนธรรม

1.	 เขา้ใจลกึซึง้วา่ศาสนาและจกัรวาลวทิยา

ส่งผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจำาวัน

2.	ตระหนักว่าวิถีปฏิบัติทางศาสนา

ส่งผลต่อวิถีปฏิบัติทางการเพาะปลูก

ของผู้คนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(ที่มา	:	คัดมาจาก	Rice	 in	Myth	 and	 Legend.	 Contributors	 :	 Taryo,	Obayashi	 -	 ผู้เขียน.	 ชื่อวารสาร	 :	UNESCO	Courier.	 

	 วันที่ตีพิมพ์	:	ธันวาคม	2527.	หน้า	:	9+.	©	UNESCO.	COPYRIGHT	1984	Gale	Group.)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และสังคมท่ีแตกต่างกัน	 ประเทศท้ังหมดในเอเชีย 

ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ล้วนมีข้าวเป็นจุดร่วม	 ไม่ใช่เพียงเพราะว่าผู้คนเหล่านี้ปลูกข้าว	 

แต่เพราะพวกเขาต่างก็มีขนบประเพณี	พิธีกรรม	และตำานานความเชื่อเกี่ยวกับข้าวที่เชื่อมโยงพวกเขา 

เข้าไว้ด้วยกัน	วัฒนธรรมข้าวมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดในฐานะมรดกร่วมของภูมิภาคเหล่านี้

	 ตำานานปรัมปราเกี่ยวกับกำาเนิดของข้าวมีหลายแบบ	บางส่วนคล้ายคลึงกับตำานานปรัมปรา

เกี่ยวกับพืชผลชนิดอื่น	 เรื่องหนึ่งที่แพร่หลายอยู่ในอินโดนีเซียและมาเลเซียเล่าว่าพืชผลต่างๆ	 

ถือกำาเนิดจากร่างของเทพเจ้าหรือมนุษย์	 เร่ืองเล่าทำานองน้ีมักบอกว่าพืชผลอื่นถือกำาเนิดมา

พร้อมกันกับข้าว	 เรื่องเล่าฉบับต่างๆ	 ของชวาบอกว่าไม้ผลเกิดจากซากศพของเด็กสาวคนหนึ่ง	 

ข้าวที่ปลูกในที่แห้งเกิดมาจากสะดือ	 มะพร้าวเกิดจากศีรษะและอวัยวะเพศ	 ผลไม้สุกห้อยจากมือ 

ทั้งสองข้าง	และผลไม้เกิดจากขาและสุกบนพื้นดิน

	 ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เทือกเขาของแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จำานวนมากบูชายัญสัตว์เลี้ยง	 อย่างเช่น	 ควาย	 และหมู	 ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก	 

คนในพื้นที่ราบบางส่วน	 เช่น	 คนลาวในลาว	 ก็ทำาพิธีบูชายัญด้วยควายด้วยเช่นกัน	 เหตุผลจูงใจ 

ในการปฏิบัตินี้มีต่างๆ	 กันไป	 เช่ือกันว่าเป็นการเซ่นสรวงเนื้อสัตว์ให้กับเหล่าเทพเพื่อแลกกับ 

การประทานใหข้า้วมผีลผลติอดุมสมบรูณ	์บางสว่นกเ็ชือ่วา่อำานาจอาคม	(mana)	ทีอ่ยูใ่นเลอืดของสตัว์

ส่งผลให้พืชเจริญงอกงาม

	 ตำานานปรัมปราเกี่ยวกับการปลูกข้าวที่สำาคัญอีกเร่ืองหนึ่ง	 กล่าวถึงการขโมยเมล็ดข้าว 

จากสวรรค์หรือจากแหล่งอ่ืนๆ	 เรื่องเล่าเช่นน้ีไม่เพียงแต่พบในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ 

เท่านั้น	 แต่ยังแพร่หลายในกลุ่มคนที่ทำาการเพาะปลูกในแอฟริกาและอเมริกาอีกด้วย	 นอกจากนี้ 

ตำานานปรัมปราเหล่านี้ยังไม่ได้ผูกอยู่กับการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยังใช้กับการปลูก 

ข้าวฟ่างในแอฟริกาและข้าวโพดในอเมริกา	 ในซามัว	 ตำานานว่าด้วยต้นกำาเนิดของเผือกก็ใช้แนวเรื่อง

แบบนี้	 ในส่วนต่างๆ	 ของเอเชียตะวันออก	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่ภูเขาในไต้หวันก็มี 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับกำาเนิดของข้าวฟ่างที่เป็นเรื่องการขโมยเมล็ด

	 ลักษณะเด่นชัดอย่างหนึ่งของพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวในเอเชียตะวันออกและ 

ตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 แนวคิดเรื่องวิญญาณข้าว	 ชาวละเม็ตท่ีปลูกข้าวโดยใช้วิธีถางและเผาในลาว 

มีพิธีกรรมที่เป็นตัวอย่างของพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบโบราณที่มีแนวคิดเช่นนี้	 พวกเขา

ประกอบพิธีกรรมท่ีมีข้อห้ามเข้มงวดต่างๆ	 ในแต่ละขั้นของกระบวนการเพาะปลูก	 และแนวคิด 

เรื่องวิญญาณข้าวของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของคนหลายกลุ่มท่ีอยู่ตามหมู่เกาะของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ�	 อ่านนิทานเรื่อง	เทวีแห่งข้าว	(10	นาที)	

	 แจกสื่อการเรียนรู้	1	-	“เทวีแห่งข้าว”	

	 ให้นักเรียนอ่าน	นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

	 กับเพื่อนรอบข้างได้ว่าสิ่งที่ชายหนุ่มในเรื่อง

	 ทำาไปนั้นถูกต้องหรือไม่

พัฒน�	 1.	 กิจกรรม	1	:	แนะนำา	“โครงสร้าง

บทเรียน	 ภูเขานำ้าแข็ง”	ของวัฒนธรรม	(10	นาที)

	 	 1.1	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

	 กลุ่มละ	4	-	6	คนและแจกกระดาษแผ่นใหญ่

	 พร้อมด้วยปากกาสี	และสื่อการเรียนรู้	2	-

 แผนภาพภูเขานำ้าแข็งแห่งแนวคิดทางวัฒนธรรม

	 	 1.2	 ให้นักเรียนวาดรูปภูเขานำ้าแข็งเปล่าๆ

	 ตามแบบที่เห็นในแบบฝึกหัด	ครูแนะนำา

	 แนวคิดเรื่องโครงสร้างภูเขานำ้าแข็งของ

	 วัฒนธรรม	สาธิตวิธีการเติมเนื้อหาลงใน

	 แผนภาพภูเขานำ้าแข็ง

	 	 1.3	 ครูอธิบายว่าภูเขานำ้าแข็งมีสามส่วน	

	 คือ	ส่วนที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า	

	 (วัฒนธรรมหรือวิถีปฏิบัติพื้นผิวที่เราสามารถ

	 มองเห็นได้)	ส่วนที่สองที่จมไปและเห็นได้

	 บางส่วน	(วัฒนธรรมแบบตื้น	[Shallow	

	 culture])	และส่วนที่อยู่ใต้นำ้าที่หมายถึง	

	 วัฒนธรรมลึก	([Deep	culture]	คุณค่า	

	 อุดมคติ	และกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่

	 ใต้สำานึกที่ผลักดันพฤติกรรมของผู้คน

	 และปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว)

	 2.	 กจิกรรม	2	:	เตมิคำาในแผนภาพภเูขานำา้แขง็	

	 (15	นาที)

	 	 2.1	 นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน

	 สื่อการเรียนรู้	3	เกี่ยวกับเทวีศรีในบาหลี	

	 และเริ่มเติมคำาลงในแผนภาพภูเขานำ้าแข็ง

สื่อการเรียนรู้	1	-

เทวีแห่งข้าว

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-

แผนภาพภูเขานำ้าแข็ง

แห่งแนวคิด

ทางวัฒนธรรม

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-

เทวีศรีในบาหลี

•	 กระดาษแผ่นใหญ่

และปากกา

กิจกรรมนี้ทำาให้นักเรียน

ได้รู้จักบริบททางวัฒนธรรม

และจักรวาลวิทยาของบาหลี

และชวา	และการปลูกข้าว

ในนาดำา	ตลอดจนค่านิยม

ทางวัฒนธรรมที่ไม่ปรากฏชัด

อีกหลายอย่าง

กิจกรรม	1	:	แนะนำาแนวคิด

เรื่องชั้นของวัฒนธรรม

และความแตกต่างระหว่าง

องค์ประกอบของวัฒนธรรม

ที่ปรากฏชัดและไม่ปรากฏชัด

นี่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการสอนให้นักเรียน

คาดคำานวณค่านิยมจาก

วิถีปฏิบัติและการแสดงออก

ทางวัฒนธรรม	อย่างเช่น	

ตำานานปรัมปรา	นิทาน

พื้นบ้านต่างๆ

กิจกรรม	2	:	พานักเรียน

วิเคราะห์เรื่องราวทาง

วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ

ทางศาสนาเพื่อระบุชี้ว่า

สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรม

แบบไหนออกมา	และค่านิยม

เหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อวิธีการ

ที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมและวิถีปฏิบัติ

ทางการเพาะปลูกในชีวิต

ประจำาวัน
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 	 2.2	 กระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ

	 นิทานพื้นบ้านที่ได้อ่านพร้อมด้วยข้อมูล

	 เกี่ยวกับเทวีศรีในแบบฝึกหัดเสริม	และ

	 พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรม

	 พื้นผิว	วัฒนธรรมตื้น	และวัฒนธรรมลึก

	 ที่สรุปได้จากเรื่องราวดังกล่าวและวิถีปฏิบัติ

	 ทางศาสนาของการจัดการทุ่งนา	นักเรียน

	 สามารถแสดงตัวอย่างบนแผนภาพ

	 ภูเขานำ้าแข็ง

สรุป	 คิดทบทวน	(5	นาที)

บทเรียน	 ให้นักเรียนคิดทบทวนว่าความเชื่อของเรา

	 อาจมีอิทธิพลต่อการเพาะปลูกและผลิต

	 อาหารอย่างไร	นิทานพื้นบ้านมีอิทธิพลต่อ

	 ประสบการณ์ของเรากับสภาพแวดล้อม

	 ทางธรรมชาติและทรัพยากร	(เช่น	ข้าว)	

	 ที่มาจากสภาพแวดล้อมนั้นหรือไม่	

นักเรียนควรสามารถแปล

วิถีปฏิบัติและความเชื่อ

บางส่วนที่ได้เรียนรู้จาก

วีดิทัศน์และนิทานให้เป็น

แนวคิดของคุณค่าและ

ความเชื่อทางวัฒนธรรมได้	

กิจกรรมการครุ่นคิดทบทวนนี้

ยงัสามารถใชใ้นการประเมนิวา่

นักเรียนสามารถมองเห็นว่า

ความเชื่อทางวัฒนธรรม

และศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบที่กำากับปฏิสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

ได้หรือไม่
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	2	 พื้นที่ปลูกข้�วบ�หลี	:	ศ�สน�กับข้�ว

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	เทวีแห่งข้�ว

(ที่มา	:	http://asianfolktales.unescoapceiu.org/folktales/read/indonesia_2.htm)

เทวีแห่งข้าว (อินโดนีเซีย)
	 เมื่อนานมาแล้วบนเกาะชวาไม่มีต้นข้าว	 มนุษย์บนโลกปลูกแต่มันสำาปะหลังเป็นอาหาร

ประจำาวัน	 ข้าวจะได้รับอนุญาตให้ปลูกได้เฉพาะแต่บนสวรรค์เท่านั้น	 ในเวลานั้น	 ข้าวเป็นอาหาร 

ของทวยเทพ

	 ในเวลานั้น	 มนุษย์ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมสวรรค์ได้ด้วยการเดินไปบนเมฆ	 ทวยเทพ 

ก็มักจะลงมายังโลกเพื่อพูดคุยกับมนุษย์

	 อยู่มาวันหนึ่ง	มีชายหนุ่มคนหนึ่งไปสวรรค์	เขาได้เห็นทวยเทพเสวยอาหารที่เขาไม่เคยเห็น

บนโลก	ชายหนุ่มไม่รู้ว่าอาหารที่ตนเห็นนั้นคือ	ข้าว

	 กลิ่นหอมของข้าวทำาให้ชายหนุ่มนำ้าลายสอ	เขาอยากจะลองลิ้มชิมรสข้าวนั้นเหลือเกิน

	 เขาหาหนทางที่จะได้ลองกินข้าว	เขาไปหาเทวีศรีผู้เป็นเทวีแห่งข้าว	เขารวบรวมความกล้า

วิงวอนเทวีศรี	ขออนุญาตให้เขาได้อยู่บนสวรรค์และเรียนรู้การปลูกข้าว

	 เขาพูดว่า	 “เทวีศรี	 เทวีแห่งข้าว	 ข้าขออนุญาตอยู่บนสวรรค์เป็นเวลาชั่วคราว	 ได้โปรด 

อนุญาตให้ข้าได้ช่วยปลูก	 เก็บเกี่ยว	 และตำาข้าวของท่าน	 ต่อให้ข้าจะได้ข้าวเพียงหยิบมือหนึ่ง	 

ข้าก็ต้องการจะช่วย	ข้าต้องการลองชิมข้าว	แม้เพียงน้อยนิดก็ตาม”

	 เทวีศรีผู้ฉลาดและโอบอ้อมอารียอมตามคำาขอ	 “เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าวมาจากพืชต้นนี้”	 

พระนางแสดงต้นข้าวให้เขาดู	“เจ้าทำางานอยู่ที่นี่ได้	และเรียนรู้ที่จะเป็นชาวนาและปลูกข้าว”
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 ชายหนุ่มดีใจเหลือเกินท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่บนสวรรค์	 เทวีศรีสอนให้ชายหนุ่มรู้วิธีการ 

ปลูกข้าว	 ก่อนอ่ืนพระนางสอนให้เขาไถนาด้วยเครื่องมือชนิดหนึ่งเพื่อพลิกหน้าดิน	 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า

วาลูกู (waluku)

	 จากนั้น	พระนางก็สอนวิธีพรวนดินด้วยคราดที่เรียกว่า	การู (garu)

	 หลังจากพรวนดินเสร็จแล้ว	 ชายหนุ่มก็เรียนรู้การนำานำ้าเข้านา	 เพาะกล้า	 ปักดำา	 และ 

เก็บเก่ียวเมื่อรวงข้าวสุก	 เทวีศรีก็สอนวิธีเกี่ยวต้นข้าวโดยใช้มีดเกี่ยวเล็กๆ	 ในอุ้งมือที่เรียกว่า	 

อานิ-อานิ (ani-ani)

การเกี่ยวข้าวโดยใช้อานิ-อานิ

	 เทวีศรียังสอนวิธีการตำาข้าวด้วยครกที่เรียกว่า	เลอซุง (lesung)	เมื่องานทั้งหมดนี้เสร็จสิ้น	 

ในที่สุดชายหนุ่มก็ได้รับอนุญาตให้ลองชิมข้าวหยิบมือเล็กๆ	 ข้าวอร่อยมาก!	 เหมือนอย่างที่เขา 

ได้นึกจินตนาการไว้เลย

	 ชายหนุม่อยูบ่นสวรรคต์อ่และเรยีนรูก้ารทำานาจนชำานาญ	เขายงัได้ล้ิมรสขา้วแสนอร่อยนัน้

อีกหลายครั้ง

	 แต่หลังจากทำางานหนักเป็นชาวนาบนสวรรค์ได้หลายปี	 ชายหนุ่มตัดสินใจกลับบ้าน 

บนโลกมนุษย์	เขาคิดถึงครอบครัว	ญาติ	และเพื่อนบ้าน

วาลูกู

“คนบนเกาะชวาจะมีความสุขแค่ไหนหากได้ลิ้มรสข้าว 

แสนอร่อยนี้”	 เขาคิด	 “หากได้กินข้าว	 คนก็จะมีสุขภาพดี

และแข็งแรงเหมือนเหล่าเทวดา”
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 ชายหนุ่มเข้าไปหาเทวีศรีและขออนุญาตลงไปยังโลกเพ่ือเยี่ยมครอบครัวและมิตรสหาย 

ที่เขาไม่ได้เจอมานาน	 เทวีศรีอนุญาต	 แต่ในยามเช้าตรู่นั้น	 ชายหนุ่มฉวยต้นข้าวสุกหลายต้น 

ลงมายังโลกด้วย	โดยเหล่าเทวดาไม่ระแคะระคาย

	 เมื่อกลับถึงโลก	ชายหนุ่มก็ปลูกข้าวอย่างที่ได้เรียนรู้มาจากสวรรค์	ข้าวเติบโตอย่างรวดเร็ว	

เขาทำางานหนักและต้นข้าวก็งอกงาม

	 ทันทีที่เก็บเกี่ยวได้	 เขาก็แจกจ่ายเมล็ดข้าวให้กับเพื่อนบ้านและสอนให้พวกเขาปลูก 

และดูแลต้นข้าว

	 ในที่สุด	 ทุกหนแห่งบนเกาะชวาก็เต็มไปด้วยต้นข้าว	 เมื่อข้าวออกรวงสุกพร้อมเก็บเกี่ยว	 

ทั่วทั้งเกาะชวาก็ปกคลุมไปด้วยสีเหลืองทองอร่าม

	 วันหนึ่ง	 เหล่าเทพลงมายังโลก	 แล้วก็ต้องตะลึงเมื่อได้เห็นต้นข้าวสีทองเป็นทุ่งแผ่ขยาย 

ไปทุกทิศทาง	เหล่าเทพรีบกลับสวรรค์และรายงานต่อเทวีศรี	เหล่าเทพโกรธ	เพราะข้าวมีได้เฉพาะ

บนสวรรค์เท่านั้น

	 เทวีศรีลงมายังโลก	 พระนางรู้ว่าต้องเป็นเพราะชายหนุ่มที่ได้ช่วยปลูกข้าวบนสวรรค์	 

เขาคงต้องขโมยเมล็ดข้าวตอนลงมาจากสวรรค์

	 ไม่นานพระนางก็ได้พบชายหนุ่ม

	 ทีแรก	 พระนางกริ้ว	 “หนุ่มน้อย	 ทำาไมเจ้าถึงทรยศต่อความไว้วางใจของข้า	 เจ้าไม่ควร 

ขโมยข้าว	นี่เป็นอาหารของเทพ”

ครกสำ�หรับตำ�ข้�ว

เลอซุง (Lesung)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

คร�ดสำ�หรับพรวนดิน

การู (Garu)

	 “ขอได้โปรดประทานอภัย	 เทวีศรี”	 ชายหนุ่มพูด	 “ข้าได้นำาเมล็ดข้าวจากสวรรค์มา 

โดยไม่ได้ขออนุญาตจริง	ข้าไม่ได้ทำาเพื่อประโยชน์ของข้าเอง	 เทวีศรี	 ข้านำาข้าวลงมาเพื่อประโยชน์

ของคนทุกคนบนเกาะชวา	 คนเหล่านี้มีแต่มันสำาปะหลังกิน	 ข้าสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 จึงแบ่ง

เมล็ดข้าวให้เพื่อพวกเขาจะได้ลิ้มรสข้าวแสนอร่อยด้วย	 ข้ารู้ว่าข้าทำาให้ท่านกริ้ว	 เทวีศรี	 ข้าเต็มใจ 

รับการลงโทษสำาหรับสิ่งที่ได้ทำาลงไป”

	 ความโกรธของเทวีศรีบรรเทาลง	 ชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีงาม	 มีเจตนาท่ีจะทำาส่ิงท่ีจริงใจ 

และสูงส่งเนื่องจากเขานึกถึงคนอื่น

	 “ข้ายกโทษให้เจ้า”	 เทวีศรีตอบ	 “แต่เจ้าควรต้องขออนุญาตก่อนและไม่ขโมยของคนอื่น	 

สำาหรับการลงโทษในเรื่องนี้ 	 ข้าจะไม่อนุญาตให้มนุษย์คนใดไปสวรรค์อันเป็นที่พำานักของ 

เหล่าเทพอีก”

	 “อยา่งไรกต็าม”	พระนางพดูตอ่	“เจา้จะไดร้บัอนญุาตใหเ้พาะปลกูขา้ว	แตจ่ำาไวว้า่ตน้ขา้วนี ้

เป็นเหมือนลูกของข้า	ดูแลให้ดีเหมือนอย่างที่ข้าสอนเจ้า”

	 เทวีศรีมีคำาสั่งท่ีชัดเจน	 “ไขนำ้าเข้านาเป็นประจำา	 กำาจัดวัชพืชที่ขึ้นรอบต้นข้าว	 ใส่ปุ๋ย 

บำารุงดิน	 เก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังด้วยมีดอานิ-อานิ	 เพื่อจะได้ไม่สูญเสียหรือทำาเมล็ดข้าว 

เสียหาย	ปล่อยให้นกได้เพลิดเพลินกับข้าวแสนอร่อยสักเล็กน้อย	อย่าฆ่าพวกมัน	เพราะนกเป็นสัตว์ 

ทีเ่หลา่เทพรกั	หากเจา้ไมใ่สใ่จกบัคำาสัง่ของขา้	ขา้จะบนัดาลใหเ้กดิภยัพิบติัทางธรรมชาติเพ่ือทำาลาย 

การลงทุนลงแรงของเจ้าเสีย”	นั่นคือคำาแนะนำาของเทวีศรี
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 ก่อนเทวีศรีจะเหาะกลับไปยังสวรรค์	พระนางพูดอีกครั้ง	“เพื่อให้ข้าวงอกงามที่สุด	ปฏิบัติ

ตามกฎธรรมชาติ	ปลูกข้าวในเวลาที่เหมาะสม	ข้าจะส่งสัญญาณจากสวรรค์ด้วยการโปรยดอกมะลิ

จากมวยผมของข้า	 ดอกมะลิเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มดาววาลูกู (waluku	 -	 กลุ่มดาวนายพราน 

[Orion])	นี่จะเป็นสัญญาณว่าฤดูกาลเพาะปลูกมาถึงแล้ว”

ข้อมูลเสริม

•	มันสำาปะหลังเป็นพืชเขตร้อนท่ีปลูกกันอย่างแพร่หลายเพื่อเอาหัวเป็นอาหารหลักสำาหรับคน 

	 ประมาณ	 500	 ล้านคนทั่วโลก	 มันสำาปะหลังท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้ทานเป็นผัก	 

	 ขูดทำาเป็นเค้ก	หรือบดเป็นแป้งมันสำาปะหลัง	นอกจากนี้ก็มีชื่อเรียกอื่น	 เช่น	ซินกง (singkong -  

	 อินโดนีเซีย)	อูบิ คายู	(ubikayu -	มาเลเซีย)	คาโมเตง คาฮอย	(kamoteng	kahoy	-	ฟิลิปปินส์) 

	 มันสำาปะหลัง	(ไทย)	และคู ซาน (cu san)	หรือคาวอิ มิ	(khoai mì	-	เวียดนาม)

•	 เทวีศรีคือเทวีแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของชาวบาหลี	ชวา	และซุนดาของอินโดนีเซีย

•	กลุ่มดาวไถคือกลุ่มดาวท่ีมองเห็นได้ง่ายบนท้องฟ้าที่เป็นการจัดเรียงของดาวสุกสว่างสามดวง 

	 ที่ประกอบกันเป็นเข็มขัดของนายพราน	 (Orion’s	 belt)	 คำาว่า	 Orion	 มีที่มาจากนายพราน 

	 ในเทพปกรณัมของกรีก
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	ภูเข�นำ้�แข็งแห่งแนวคิดท�งวัฒนธรรม

(Source	:	 Indiana	State	Department	of	Education,	Office	of	English	Learning	and	Migration	Education

	 http://globalcompetency.wikispaces.com/Iceberg+concept+of+culture.)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

สื่อก�รเรียนรู้	3	-	เทวีศรีในบ�หลี

	 ชาวบาหลีบูชาเทวีศรีเป็นเทพธิดาแห่งข้าวและความเจริญรุ่งเรือง	 ถึงกับมีสถานท่ี 

สักการะอุทิศให้เป็นการเฉพาะและมีวันสำาคัญเรียกว่า	 ‘Hari	 Bhatari	 Sri’	 ท่ีตรงกับวันศุกร์	 

‘Sukra	 Umanis’	 ของแต่ละเดือนในปฏิทินของบาหลี	 ประวัติศาสตร์ของการเพาะปลูกเร่ิมมา 

ตั้งแต่โบราณเม่ือมนุษย์แสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากการใช้ชีวิตร่อนเร่ล่าสัตว์และ 

เก็บของป่า	 พวกเขาตัดสินใจปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่น่าจะยังชีพได้	 และเริ่มทำาการเพาะปลูกข้าว 

ข้าวกลายเป็นอาหารหลักของคนในสังคมต่างๆ	ตลอดทั่วทั้งหมู่เกาะรวมถึงบาหลี	อาหารเป็นปัจจัย 

พื้นฐาน	 ดังนั้น	 การเพาะปลูกจึงมีสถานะที่สำาคัญมาก	 เนื่องจากคนจำานวนมากต้องพึ่งพาอาศัย	 

ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยกำาหนดการคำ้าจุนชีวิตที่ยั่งยืนของสังคม	 สังคมบาหลีเชื่อว่ามีพลัง 

ยิ่งใหญ่ให้ความช่วยเหลือพวกเขาให้มีผลผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์	 พลังอำานาจนี้เองที่สร้างต้นข้าวเพื่อ 

ชีวิตของพวกเขา	 และพลังอำานาจยิ่งใหญ่นี้เป็นของเทวีศรีเทพธิดาแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์	

เทวีศรีสถิตอยู่ในวัฒนธรรมและคงอยู่มาหลายชั่วรุ่น	 ในตอนแรก	ชาวบาหลีรู้จักแต่อ้อย	พระวิษณุ 

ที่เป็นเทพที่เมตตาและให้ความปกป้องคุ้มครอง	 ต้องการสร้างอาหารที่ดีกว่าให้กับมนุษย์ของ 

พระองค์	 การอภิเษกของพระองค์กับ	 Sang	 Hyang	 Pertiwi	 (พระแม่ธรณี)	 ก่อให้เกิดข้าว 

ที่กลายเป็นอาหารหลัก	พระอินทร์สอนมนุษย์ให้รู้จักปลูกและเก็บเกี่ยวข้าว

	 ตำานานดังกล่าวมีความหมายท่ีลึกซึ้งมาก	 เป็นส่วนหนึ่งของอัจฉริยภาพของชาวบาหลี 

ในการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาด้านจิตวิญญาณ	พระวิษณุคือนำ้า	ส่วนพระแม่ธรณี

คือผืนดิน	 ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองรวมเข้าด้วยกัน 

อย่างสอดคล้องเหมาะสม	 หากมีแต่พระแม่ธรณีโดยปราศจากพระวิษณุ	 ก็คือความแห้งแล้ง	 

หากมีแต่พระวิษณุ	ก็จะเป็นทุพภิกขภัย	ซึ่งต่างหมายถึงผลผลิตที่ตกตำ่า

	 เทวศีรทีีห่มายถงึขา้วเกดิขึน้จากการรวมกนัระหวา่งนำา้และดนิ	ชวีติจะดำารงอยูบ่นผนืโลกได ้

ก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์

	 เทวศีรมีฐีานะสำาคญัในบาหล	ีบาหลเีป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูกระทัง่จนถงึทกุวนันีท้ีก่ารทอ่งเทีย่ว 

ได้ครอบคลุมไปทั่วแล้วก็ตาม	 พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีการเพาะปลูก	 ประชากรครึ่งหนึ่งอยู่ในภาค

การเกษตร	 ชาวบาหลีนับถือเทวีศรีเสมือนเป็นแม่	 ตามบ้านเรือนมักจะมีดอกไม้บูชาที่ยุ้งฉาง 

เก็บข้าว	 ชาวนาตั้งศาลเล็กๆ	 ที่นาข้าวเพื่อบูชาพระนาง	 ระบบเหมืองฝายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม 

ของบาหลีที่เรียกว่า	Subak	มีวัดสำาหรับเทวีศรีโดยเฉพาะเรียกว่า	Pura	Subak	ในนาข้าว	เทวีศรี 

ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ	Nini	Pantun
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

ภาพ Pura Subak ศาลบูชาเทวีศรี
(ที่มา	:	https://whc.unesco.org/en/list/1194/gallery/)

	 ชาวนาทำา	 Nini	 Pantun	 จากฟางข้าวสองมัด	 ซ่ึงหมายถึงคู่ตรงข้ามในธรรมชาติ	 เช่น	 

ผู้ชายและผู้หญิง	 เหนือและใต้	 บวกและลบ	 หลักการคือว่าความเจริญรุ่งเรืองเกิดข้ึนได้ 

เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกัน	 ฟางสองมัดถูกมัดเข้าด้วยกันบนไม้ยาวที่นำาไปปักไว้ใกล้ทางนำ้าหลัก 

ของเหมืองฝาย	 แล้วจึงเริ่มทำาการเก็บเกี่ยว	 ในพิธีกรรมนี้นอกจากการเซ่นไหว้แล้ว	 ชาวนายังทำา 

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเทวีศรีด้วย	เรียกว่า	Cili	ซึ่งทำาจากใบตาลที่ทำาให้เป็นรูปร่างผู้หญิง

 

ภาพ Cili สัญลักษณ์ของเทวีศรี 
(ที่มา	:	https://ih1.redbubble.net/image.6246156.1271/flat,1000x1000,075,f.jpg)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 พื้นที่ปลูกข้าวบาหลี : ศาสนากับข้าว

	 คำาว่า	 Cili	 อาจจะมีที่มาจากคำาว่า	 Cilik	 ที่แปลว่า	 เล็กน้อย	 ในกระบวนการสร้างสรรค์ 

ที่พัฒนาไปเรื่อยๆ	Cili	ถูกใช้ด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่างรวมถึงการประดับตกแต่ง	และกลายเป็น 

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของบาหลี	 เทวีศรีไม่เพียงได้รับการสักการบูชาในฐานะเทพธิดาแห่งข้าว 

เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย	 พ่อค้าแม่ค้าในตลาดท้องถ่ินบูชาพระนางในชื่อ 

Dewi	 Melanting	 (ธิดาของเทพธิดาแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์)	 ชาวบ้านชวาจัดที่พิเศษ 

ภายในบ้านให้กับเทวีศรีท่ีมักเชื่อมโยงกับงูในนา	 ในสังคมเกษตร	 งูที่เข้าไปในบริเวณบ้านจะไม่ 

ไล่ออกไป	 เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณท่ีแสดงถึงผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์	 และจะเซ่นไหว้	 

ไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากว่างูล่าหนูเป็นอาหาร	ซึ่งเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของชาวนา

	 นอกจากนี้ยังมีตำานานอื่นที่เล่าว่าเทวีศรีเป็นธิดาของกษัตริย์ที่เสียสละชีวิตของตน 

เพื่อรักษาผู้คนจากความแห้งแล้ง	 ตรงจุดท่ีพระองค์สละชีวิตมีพืชชนิดหนึ่งงอกขึ้นมา	 คือ	 ข้าว	 

เจ้าหญิงได้รับความเคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบันและถูกเรียกว่า	เทวีศรี

	 ศาสนาฮินดูและความเชื่อเข้มข้นทำาให้พระนางได้รับการเคารพบูชาสืบเนื่องมาท่ามกลาง

เทพหลักต่างๆ	ของชาวบาหลี	ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องปรัมปราที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง	

แต่เป็นสิ่งที่ชาวฮินดูบาหลียึดถือเป็นหน้าที่ต้องทำาการสักการบูชาทั้งชีวิต	 ยกตัวอย่างง่ายๆ	 คือ	 

พ่อแม่มักสอนลูกให้ทานข้าวให้หมดจาน	 ไม่เหลือทิ้งให้เปล่าประโยชน์	 นอกจากจะเป็นการแสดง

ความเคารพต่อเทวีศรีแล้ว	 ยังเป็นการแสดงความสำานึกในบุญคุณของชาวนาที่เป็นผู้ผลิตอาหาร

เลี้ยงดูผู้คนอีกด้วย

(ที่มา	:	-	Text	By	Ni	Luh	Dian	Purniawati,	edited	by	M.	Camaiani	Blog	:	Dewi	Sri-Goddess	of	Rice	and	Prosperity	

	 http://www.baliandbeyond.ca/dewi-sri-goddess-of-rice-prosperity/

	 Text	By	Ni	Luh	Dian	Purniawati,	edited	by	M.	Camaiani)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	3	 พื้นที่ภูเข�ท�งภ�คเหนือของไทย	:	อ�ณ�จักรล้�นน�

วิช�	:	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ	:		 พื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย	(ล้านนา-ศตวรรษที่	13	-	18)

ระดับ	:		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:		 1	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:	 

คว�มรู้พื้นฐ�น	:		 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	:	

	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม	 

เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	เข้าใจพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ของสังคม

หลากวัฒนธรรมในสภาพ

แวดล้อมที่เป็นพื้นที่สูง

2.	อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างจำานวนประชากร	

สภาพแวดลอ้มและการจดั

องค์กรทางสังคม

3.	ระบุปัญหาอุปสรรคใน

การก่อตั้งถิ่นฐาน

หรือเมืองขนาดใหญ่

และทำาการเพาะปลูก

ขนาดใหญ่ในพื้นที่ภูเขา	

โดยเทียบกับชุมชน

และการเพาะปลูกที่มี

ขนาดใหญ่กว่าในบริเวณ

ที่ราบลุ่ม

1.	ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม

2.	ประเมินคุณค่าของสภาพแวดล้อม

ทางสังคมหลากวัฒนธรรม

3.	มีทักษะการวิเคราะห์	โดยเฉพาะ

ในการพิจารณาบริบทของข้อมูล

ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ	ที่นำาเสนอ

ในหน่วยนี้

1.	ตระหนักว่าโลกทัศน์ของเราถูกกำาหนด

โดยวัฒนธรรม

2.	แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขามอง

วัฒนธรรมอื่นอย่างไร	โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมที่พัฒนามาอย่างแตกต่าง

จากวัฒนธรรมของตนเองมาก	เช่น	

ชุมชนที่ลุ่มกับชายฝั่ง	เป็นต้น

3.	 เข้าใจว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม

ที่ด้อยกว่าหรือสูงกว่า
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ�	 บรรยายสั้นๆ	เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนา

	 	 1.	อาณาจักรล้านนาตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา

	 	 ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน	

	 	 นักประวัติศาสตร์ระบุว่าอาณาจักรดังกล่าว

	 	 มีอยู่ในช่วงศตวรรษที่	13	-	18

	 	 2.	 ในส่วนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์	พื้นที่สูง

	 	 สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน	

	 	 	 ก.	พื้นที่ราบลุ่ม	ราว	600	เมตร

	 	 เหนือระดับนำ้าทะเล

	 	 	 ข.	พื้นที่ภูเขา	1,000	เมตร	เหนือระดับ

	 	 นำ้าทะเลขึ้นไป

	 	 3.	ปัจจุบัน	บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของ

	 	 กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม	คนพูดภาษาไต

	 	 เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดและอยู่อาศัย

	 	 บนที่ราบลุ่มเป็นหลัก	กลุ่มชาติพันธุ์

	 	 หลายกลุ่มอาศัยในพื้นที่สูง

	 	 4.	คนพูดภาษาไตอาจเป็นคนกลุ่มหลัก

	 	 ที่อยู่อาศัยบนที่ราบลุ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่	13	

	 	 เป็นอย่างน้อย	ซึ่งเป็นช่วงก่อตั้งอาณาจักร

	 	 ล้านนา

	 	 5.	ความรู้ของเราเกี่ยวกับบริเวณนี้หลักๆ	แล้ว

	 	 มาจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

	 	 จากอาณาจักรล้านนา	ดังนั้นจึงจำากัด

	 	 อยู่เฉพาะคนพูดภาษาไต	เราไม่รู้ความสัมพันธ์

	 	 ที่แน่ชัดระหว่างผู้ปกครองล้านนากับ

	 	 ชุมชนต่างๆ	บนพื้นที่สูง	เป็นไปได้ว่า

	 	 ผู้ปกครองล้านนาไม่มีอำานาจควบคุมโดยตรง

	 	 เหนือชุมชนเหล่านี้	ผู้คนบนพื้นที่สูงอาจเป็น

	 	 อิสระจากล้านนาหรือไม่ก็อาจส่งบรรณาการ

	 	 ให้ล้านนา

	 	 6.	มีการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่บนที่ราบลุ่ม	

	 	 ขณะที่ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่กันเป็นหมู่บ้าน

	 	 เล็กๆ	การเพาะปลูกก็เป็นอย่างนี้เช่นกัน	

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-	

ที่ตั้งของอาณาจักร

ล้านนา

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-	

ภาพแสดงลักษณะ

ภูมิภาค

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-

ภาพตัดขวาง

เน้นแสดงพื้นที่

สองภูมิภาค

เนื้อหาส่วนนี้แนะนำาให้

นักเรียนรู้จักตัวอย่างหนึ่ง

ของอาณาจักรที่เกิดขึ้น

ในสภาพพื้นที่สูงและ

ลักษณะที่สังคมในพื้นที่นั้น

พัฒนาโดยสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมที่สูง	นักเรียน

จะได้เรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบ

สภาพเงื่อนไขทางนิเวศ

และวัฒนธรรมของชุมชน

พื้นที่สูงกับสภาพเงื่อนไข

ของชุมชนที่ลุ่มและชายฝั่ง
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 	 ไร่นาบนพื้นที่ภูเขาจะมีขนาดเล็ก	ขณะที่

	 	 คนบนที่ราบลุ่มสามารถทำาการเพาะปลูก

	 	 ขนาดใหญ่ได้

	 	 7.	ชุมชนเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่าง

	 	 แยกขาดจากกัน	พวกเขามีการติดต่อ

	 	 สัมพันธ์กันด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยน

	 	 เป็นหลัก	เราไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับการค้า

	 	 ดังกล่าวแต่นักเดินทางชาวยุโรปบรรยายว่า

	 	 มีการผลิตเหล็กและโลหะอื่นๆ	ในพื้นที่

	 	 ภูเขาเหล่านี้

	 	 8.	แม้ว่าชุมชนต่างๆ	จะมีปฏิสัมพันธ์กัน	

	 	 คนบนพื้นที่ภูเขาก็ไม่ได้รับเอาศาสนาพุทธ

	 	 ที่เป็นศาสนาหลักของคนบนพื้นที่ราบ

พัฒน�	 1.	คำาถามที่นักเรียนต้องคำานึงถึง	:	เราจะ

บทเรียน	 หาอาหารและสิ่งจำาเป็นอื่นๆ	ในชีวิต

	 ประจำาวันได้อย่างไร

	 2.	แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มหนึ่ง

	 สวมบทบาทคนบนพื้นที่ภูเขา	อีกกลุ่ม

	 สวมบทบาทคนบนพื้นที่ราบ	

	 3.	กำาหนดพื้นที่เพาะปลูกให้แต่ละกลุ่ม	

	 โดยให้กลุ่มพื้นที่ราบได้พื้นที่มากกว่า

	 กลุ่มพื้นที่ภูเขาห้าเท่า	ครูบอกนักเรียน

	 ในกลุ่มพื้นที่ภูเขาว่าบนภูเขามีพื้นที่

	 ที่เหมาะสำาหรับการเพาะปลูกและสร้างบ้าน

	 อยู่อาศัยค่อนข้างจำากัด

	 4.	แจกเมล็ดพันธุ์ให้แต่ละกลุ่มในปริมาณ

	 ที่เท่ากัน	แต่บอกกลุ่มพื้นที่ภูเขาว่าพวกเขา

	 จำาเป็นต้องปลูกเมล็ดทั้งหมดเพื่อให้พอกิน

	 กันทุกคนแต่สามารถปลูกได้ไม่ถึงครึ่ง

	 เนื่องจากมีที่ไม่พอ	แต่ไม่มีข้อจำากัดใดๆ	

	 สำาหรับกลุ่มพื้นที่ราบ

กิจกรรมนี้กระตุ้นให้นักเรียน

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

ที่เผชิญโดยผู้คนที่อาศัย

ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน	

(ที่ลุ่มและที่ภูเขา)	กิจกรรมนี้

เน้นให้เห็นยุทธศาสตร์

การเพาะปลูกที่ต่างกัน

ของผู้คนในสภาพแวดล้อม

แต่ละแบบเพื่อเอาชนะ

อุปสรรค	และในขณะเดียวกัน

ก็ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากพื้นที่

ที่ตนมีเพื่อให้ตอบสนองกับ

ความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 5.	ถามทั้งสองกลุ่มว่ามีทางเลือกอะไรสำาหรับ	:

	 	 ก.	กลุ่มพื้นที่ภูเขาที่จะเลี้ยงปากท้อง

	 ตนเอง

	 	 	 ข.	กลุ่มพื้นที่ราบที่จะเลี้ยงปากท้องตนเอง

สรุป	 1.	ถามนักเรียนว่าคิดอย่างไรกับวิถีชีวิต

บทเรียน	 ของคนอีกกลุ่ม

	 	 2.	ถามนักเรียนว่าคิดว่าทำาไมคนถึงยัง

	 	 คงเลือกที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ภูเขา

	 	 ทั้งที่มีความยากลำาบาก

คำาถามต่างๆ	กระตุ้นให้

นักเรียนคิดเกี่ยวกับ

ชุมชนต่างๆ	ที่อยู่อาศัย

ในสภาพแวดล้อมร่วมกัน
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	3	 พื้นที่ภูเข�ท�งภ�คเหนือของไทย	:	อ�ณ�จักรล้�นน�

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	ที่ตั้งของอ�ณ�จักรล้�นน�

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topographic30deg_N0E90.png	เพิ่มเติมโดยผู้เขียนหน่วยการเรียนนี้)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	ภ�พแสดงลักษณะภูมิภ�ค

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hills_in_northern_Thailand.jpg)	

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mae_salong_view_01.jpg)



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 51

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทย : อาณาจักรล้านนา

สื่อก�รเรียนรู้	3	-	ภ�พตัดขว�งเน้นแสดงพื้นที่สองภูมิภ�ค

(ที่มา	:	Katin	Srimongkol	and	Gerald	G.	Marten	(1986),	‘Traditional	Agriculture	in	Northern	Thailand’,

	 in	Traditional	Agriculture	in	Southeast	Asia	:	A	Human	Ecology	Perspective,	Boulder	:	Westview,	p.	88.)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	4	 บ้�นเรือนในพื้นที่สูง	:	โฮน�ยและตองโกน�น

วิช�	:	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ	:		 บ้านเรือนในพื้นที่สูง	:	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

	 และสภาพแวดล้อม

ระดับ	:		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:		 1	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:		 อุปกรณ์ฉายวิดีโอ

คว�มรู้พื้นฐ�น	:		 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	:	

	 เมื่อจบบทเรียน	 นักเรียนสามารถเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมและคุณค่าของผู้คนกำาหนด 

ลักษณะบ้านเรือนของตนอย่างไร

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	 เข้าใจความเชื่อมโยง

ระหว่างสภาพแวดล้อม

และวัฒนธรรม

2.	ประเมินว่าค่านิยม

ทางวัฒนธรรม

ถูกแสดงออกอย่างไร

ผ่านทางวัฒนธรรม

เชิงกายภาพ

3.	ได้ความรู้เกี่ยวกับ

ชุมชนในพื้นที่สูง

ในอินโดนีเซีย

1.	ฝึกการใช้เหตุผลจากการสังเกต

จากวิดีโอและตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเชิงกายภาพ

2.	ใช้ทักษะการคิดวิพากษ์ที่ได้เรียนรู้

กับประสบการณ์ในชีวิตของตน

3.	ใช้จินตนาการออกแบบบ้านที่สะท้อน

ค่านิยมของตน

1.	มีความเข้าใจว่าวัฒนธรรมทั้งหมด

ถูกกำาหนดโดยสภาพแวดล้อม

2.	ครุ่นคิดว่าสภาพแวดล้อมของตน

กำาหนดวัฒนธรรมของตนในลักษณะ

เดียวกับที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่สูง

กำาหนดวัฒนธรรมของผู้คนบนพื้นที่สูง

อย่างไร

3.	บ่มเพาะความเข้าใจคุณค่าของวิถีชีวิต

ที่แตกต่างไปจากของตนเอง
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ� กิจกรรม	1	วิเคราะห์ภาพ

	 1.	แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มหนึ่ง

	 ได้รับภาพโฮนาย	(Honai-บ้านแบบดั้งเดิม

	 ในพื้นที่สูงวามีนา)	(สื่อการเรียนรู้	1)	และ

	 อีกกลุ่มได้ภาพตองโกนาน	(Tongkonan	-	

	 บ้านแบบดั้งเดิมในพื้นที่สูงโตราจาน)	

	 (สื่อการเรียนรู้	2)

	 2.	 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

	 ด้วยคำาถามต่อไปนี้ในแบบฝึกหัด	1	

	 	 2.1	 อย่างแรกที่นักเรียนสังเกตเห็น

	 เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านเรือนในภาพคืออะไร

	 	 2.2	 โครงสร้างบ้านเรือนมีลักษณะ

	 อย่างไร

	 	 2.3	 นักเรียนคิดว่าบ้านเรือนเหล่านั้น

	 สร้างด้วยวัสดุประเภทใด

	 	 2.4	 วัสดุเหล่านี้บอกอะไรบ้างเกี่ยวกับ

	 พื้นที่ของผู้คนที่อาศัยในบ้านเรือนเหล่านั้น

	 	 2.5	 นักเรียนคิดว่าคนเหล่านี้

	 ชอบทำาอะไรบ้าง

	 3.	รวมนักเรียนทั้งสองกลุ่มและให้นักเรียน

	 แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนพบเห็นเกี่ยวกับ

	 บ้านเหล่านั้น	ในระหว่างดำาเนินการ

	 ให้นักเรียนนำาเสนอ	ถามนักเรียนว่าได้ข้อสรุป

	 เกี่ยวกับคำาถามข้างต้นมาอย่างไร

พัฒน� กิจกรรม	2

บทเรียน ท�งเลือก	1	:	สำาหรับห้องเรียนที่มีอุปกรณ์

	 ฉายวิดีโอ	:	จดบันทึกสองคอลัมน์เกี่ยวกับ

	 วิดีโอเสียงชาวปาปัว

	 1.	ฉายวีดิทัศน์ที่มีความยาว	5	นาที	

	 จากสื่อการเรียนรู้	3	-	เสียงชาวปาปัว	

	 “โฮนาย	(Honai)”	และให้นักเรียนจดบันทึก

	 เป็นสองคอลัมน์ว่าเห็นอะไรจากวิดีโอ	

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-

“โฮนาย-Honai”

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-	

“ตองโกนาน-	

Tongkonan”

•	 แบบฝึกหัด	1	

แนวคำาถามสำาหรับ

วีดิทัศน์	“เสียงชาว

ปาปัว

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-	

เสียงชาวปาปัว

วีดิทัศน์เสียงของ

ชาวปาปัว	หรือ

•	 สื่อการเรียนรู้	4	-	

บทคัดสรรเกี่ยวกับ

หน้าที่ทางสังคมของ

ตองโกนานและโฮนาย

กิจกรรมนี้จะทำาให้นักเรียน

ได้รู้จักโครงสร้างบ้านเรือน

ในพื้นที่สูง	และชักชวน

ให้คิดว่าโครงสร้างเหล่านี้

จะถูกใช้สอยอย่างไรและ

เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม

อย่างไร

ท�งเลือก	1	:	นักเรียน

จะได้สัมผัสกับมุมมองทาง

วัฒนธรรมเกี่ยวกับโฮนาย

ที่เป็นโครงสร้างทาง

วัฒนธรรมและความหมาย

ในสังคมวามีนา	(Wamena)	

ซึ่งจะทำาให้นักเรียนได้คิดว่า

ค่านิยมทางวัฒนธรรม



54	u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 โดยในคอลัมน์หนึ่ง	บันทึกว่าผู้คนในวิดีโอ

	 บรรยายเกี่ยวกับโฮนายอย่างไร	และ

	 ในคอลัมน์ที่สอง	บันทึกความคิดเห็นของตน

	 เกี่ยวกับคำาบรรยายดังกล่าว

	 2.	ก่อนชมวีดิทัศน์	เตือนให้นักเรียนมองหา

	 คำาตอบสำาหรับคำาถามในกิจกรรม	1	เกี่ยวกับ

	 วัสดุ	รูปร่าง	โครงสร้าง	และสภาพแวดล้อม

	 ของโฮนาย

	 3.	ให้นักเรียนประเมินข้อสันนิษฐานเดิม

	 ของตนเกี่ยวกับภูมิภาคนี้	ผู้คน	การใช้

	 และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโฮนาย

 ท�งเลือก	2	:	สำาหรับห้องเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์

	 ฉายวีดิทัศน์	:	การจดบันทึกสองคอลัมน์

	 เกี่ยวกับบ้านเรือนในพื้นที่สูง	:	ตองโกนาน

	 และโฮนาย

	 1.	ให้นักเรียนอ่านบทคัดสรรเกี่ยวกับหน้าที่

	 ทางสังคมของตองโกนานและโฮนาย	

	 (สื่อการเรียนรู้	4)

	 2.	 ในคอลัมน์หนึ่ง	ให้นักเรียนบันทึก

	 ประเด็นหลักๆ	ของบทความ	และในคอลัมน์

	 ที่สอง	บันทึกความคิดเห็นของตนต่อประเด็น

	 เหล่านั้น

	 3.	ก่อนอ่านบทความ	เตือนให้นักเรียน

	 มองหาคำาตอบสำาหรับคำาถามในกิจกรรม	1	

	 เกี่ยวกับวัสดุ	รูปร่าง	โครงสร้าง	และ

	 สภาพแวดล้อมของตองโกนานและโฮนาย

	 4.	ให้นักเรียนประเมินข้อสันนิษฐานเดิม

	 ของตนเกี่ยวกับภูมิภาคนี้	ผู้คน	การใช้

	 และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตองโกนาน

	 และโฮนาย

และสภาพแวดล้อมกำาหนด

และสะท้อนวัฒนธรรม

เชิงวัตถุและวิถีชีวิตอย่างไร

ท�งเลือก	2	:	นักเรียน

จะได้เรียนรู้เก่ียวกับมุมมองทาง

วัฒนธรรมของโฮนาย

ทีเ่ปน็โครงสรา้งทางวฒันธรรม

และความหมายในสังคม

วามีนาและโตราจาน

ซึ่งจะทำาให้นักเรียนได้คิดว่า

ค่านิยมทางวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อมกำาหนดและ

สะท้อนวัฒนธรรมเชิงวัตถุ

และวิถีชีวิตอย่างไร



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 55

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

สรุป กิจกรรม	3	สร้างบ้านจำาลอง

บทเรียน	 1.	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ	ให้นักเรียน

	 ระดมความคิดว่าลักษณะรูปแบบบ้าน

	 ของพวกเขาเอง	กำาหนดกิจกรรมประจำาวัน

	 อย่างไรบ้าง	โดยใช้แบบฝึกหัด	2

	 2.	ตั้งคำาถาม	ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพค่านิยม

	 ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาโดยบ้านของตน

	 	 •	 แต่ละห้องในบ้านใช้ทำาอะไรบ้าง

	 	 •	 ใครเป็นคนใช้ห้องในบ้านของนักเรียน

	 	 •	 บ้านของนักเรียนสร้างจากวัสดุอะไร

	 	 •	 มีกิจกรรมอะไรที่ทำาในบ้านหรือ

	 ในบางห้อง

	 3.	ให้นักเรียนทำารายการห้องในบ้าน

	 ของตนเอง	และระบุว่าแต่ละห้อง

	 แสดงถึงอะไรที่สำาคัญในชุมชน

	 4.	ด้วยการใช้ความคิดที่ว่าห้องต่างๆ	ในบ้าน

	 แสดงถึงสิ่งที่มีความสำาคัญในชุมชน	

	 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแบบบ้านจำาลอง

	 ที่สะท้อน	“สามสิ่งที่สำาคัญที่สุดในชีวิต

	 ของตน”	ที่ทั้งกลุ่มเห็นพ้องกัน

•	 แบบฝึกหัด	2

บ้านของนักเรียน

สะท้อนสิ่งที่สำาคัญ

ของชุมชน

อย่างไรบ้าง

•	 ปากกา

•	 กระดาษ

แผ่นใหญ่ๆ	
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	4	 บ้�นเรือนในพื้นที่สูง	:	โฮน�ยและตองโกน�น

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	“โฮน�ย-Honai”

(ที่มา	:	https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Honai_Papua.jpg	ภายใต้ครีเอทีฟคอมมอนส์)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	“ตองโกน�น-Tongkonan”

สื่อก�รเรียนรู้	3	-	เสียงช�วป�ปัว

วีดิทัศน์ “โฮนาย-Honai” โดยเสียงชาวปาปัว (Papuan Voices)

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tana_Toraja,_Kete_Kesu,_tongkonan_(6823189476).jpg)

(ที่มา	:	http://papuanvoices.net/2015/01/18/honai.html)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

สื่อก�รเรียนรู้	4	-	บทคัดสรรเกี่ยวกับหน้�ที่ท�งสังคมของตองโกน�นและโฮน�ย

บ้านเรือนในพื้นที่สูง : ตองโกนานและโฮนาย

	 ยูเนสโกให้การยอมรับว่า	ตองโกนาน (Tongkonan) เป็นมรดกทางวัฒนธรรม	 สร้างขึ้น 

ตามหลักการของอลคุโตโดโล (Aluk To Dolo)	ซึง่เปน็ความเชือ่ของชนพืน้เมอืงโตราจาน (Torajan)

ในพื้นที่ภูเขาโตราจา (Toraja)	ทางตอนใต้ของสุลาเวสี	ประเทศอินโดนีเซีย ตองโกนานเป็นตัวแทน

ถึงครอบครัวขยายและลูกหลานของตระกูลหนึ่งๆ	 ถือว่าเรือนเป็นสิ่งมีชีวิต	 สีและสัญลักษณ์ต่างๆ	

ที่ตกแต่งภายนอกตองโกนานบอกเล่าเรื่องราวของคนในตระกูลและสถานะของพวกเขาในสังคม

 ตองโกนานสร้างขึ้นตามทิศทางหลักที่เป็นการแบ่งพื้นที่ที่สะท้อนกฎเกณฑ์เชิงพิธีกรรม 

ตามหลักปฏิบัติของอลุคโตโดโลโดยจะหันหน้าไปทางทิศเหนือซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของแม่นำ้า	 

ด้านขวาของบ้านเป็นทิศตะวันออกซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือพื้นที่แห่ง	“ควันลอยขึ้น”	ด้านซ้าย

เกีย่วขอ้งกบัพธิกีรรม	“ควนัลอยตำา่ลง”	ทีห่มายถงึความตาย	นอกจากนีตั้วบา้นยงัถกูแบง่เปน็ส่วนๆ	

จากล่างขึ้นบนเป็นส่วนต่างๆ	ที่หมายถึงยมโลก	โลกมนุษย์	และสวรรค์

 ตองโกนานแบ่งเป็นห้องตังโด (Tangdo)	 ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นห้องนอนของ 

หญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน	 พื้นที่ซาลิออน (Salion)	 ทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นและ 

ทำาอาหารของครอบครัว	 และซัมบุง (Sumbung)	 ทางด้านใต้ซ่ึงเป็นท่ีของหัวหน้าครอบครัว	 

แตล่ะบา้นจะม	ี“เสาเรอื”	ทีผ่กูเชือ่มบา้นเขา้กบัผนืดินและเปน็ตัวแทนของครอบครัว	ในพิธกีรรมหนึง่ 

ของโตราจานที่เกี่ยวกับตองโกนาน	 ไม้ไผ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทั้งทรัพยากรที่สำาคัญและเป็น 

สิ่งแสดงถึงความสามัคคีของครอบครัว	ดังที่แสดงออกมาในรูปแบบของตองโกนาน

 โฮนาย (Honai)	 บ้านตามขนบประเพณีของผู้คนในพื้นที่สูงวามีนา (Wamena)  

ในปาปัวตะวันตกของอินโดนีเซีย	 ก็สะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน	 รูปร่าง 

ที่เป็นเหมือนกระโจมเตี้ยๆ	 ของโฮนายนั้นถูกปรับขึ้นมาให้เข้ากับสภาพอากาศเย็นของพื้นที่สูง 

โดยเฉพาะ	 โฮนายสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ	 เช่น	 ใบต้นสาคู	 ภายในบ้านมีพื้นที่ทำาอาหาร 

อย่างเช่น	มันหวาน	และหมู	 เตาถูกออกแบบมาให้สร้างความอบอุ่นภายในบ้านและให้ควันระบาย

ออกไปข้างนอกได้

	 โดยปกติแล้วมีคนอยู่อาศัย	 10	 -	 15	 คน	 ในโฮนาย	 และมีโฮนายสามประเภทสำาหรับ 

คนสามกลุ่ม	 คือ	 ส่วนท่ีเรียกว่าโฮนายเป็นส่วนของผู้ชายโดยเฉพาะ	 อีบาย (Ebai)	 สำาหรับผู้หญิง	 

และวามาย (Wamai)	สำาหรับเลี้ยงหมู



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 59

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

แบบฝึกหัด 1 

แนวคำาถามสำาหรับวีดิทัศน์ “เสียงชาวปาปัว”

1.	 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเป็นอย่างแรก

	 เกี่ยวกับบ้านเรือนในภาพ	 	

2.	 บ้านเรือนที่เห็นมีลักษณะอย่างไร

3.	 นักเรียนคิดว่าบ้านเรือนเหล่านี้สร้างด้วย

	 วัสดุอะไร

4.	 วัสดุเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับพื้นที่

	 ที่คนเหล่านี้อาศัยอยู่

5.	 นักเรียนคิดว่าคนเหล่านี้ชอบทำาอะไร



60	u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 บ้านเรือนในพื้นที่สูง : โฮนายและตองโกนาน

แบบฝึกหัด 2

บ้านของนักเรียนสะท้อนสิ่งที่สำาคัญของชุมชนอย่างไรบ้าง?

ชื่อห้องในบ้าน ใครใช้ห้องนี้ ห้องนี้ใช้ทำากิจกรรมอะไร
ห้องนี้สะท้อนสิ่งสำาคัญของชุมชน

อย่างไรบ้าง
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	5	 ค�บสมุทรมล�ยูฝั่งตะวันตก	:	อ�ณ�จักรมะละก�

วิช�	:	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ	:		 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก	(มะละกา-ศตวรรษที่	15	-	16)

ระดับ	:		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:		 1	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:	 

คว�มรู้พื้นฐ�น	:		 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	: 

	 พัฒนาการของชุมชนชาวฝั่งหลากวัฒนธรรม	เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	 เข้าใจพัฒนาการ

ชุมชนชายฝั่ง	

ความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมกับ

สภาพแวดล้อม

2.	พิจารณาพัฒนาการ

ทางวัฒนธรรมในชุมชน

เก่าแก่หลากวัฒนธรรม

3.	 เรียนรู้เกี่ยวกับ

อาณาจักรที่ทำาการค้า

ในสมัยโบราณ

1.	ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมกับวัฒนธรรม

2.	ประเมินคุณค่าของสภาพแวดล้อม

ทางสังคมหลากวัฒนธรรม

3.	มีทักษะการวิเคราะห์	โดยเฉพาะ

การทำาความเข้าใจบริบทของข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ

1.	ตระหนักว่าการมองโลกของเรา

ถูกกำาหนดโดยวัฒนธรรม	เราถูกกำาหนด

โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ทางวัฒนธรรม

2.	แสดงความคิดเห็นว่านักเรียน

มองวัฒนธรรมอื่นอย่างไร	โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแตกต่างจาก 

ของนักเรียนมาก	เช่น	ชุมชนที่ลุ่มและ

ชายฝั่ง	ฯลฯ

3.	 เข้าใจว่าทุกวัฒนธรรมเท่าเทียมกัน

ไม่มีด้อยหรือสูงกว่ากัน
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ�	 ครูเกริ่นนำา

	 1.	 มะละกาเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้น

	 ในช่วงต้นศตวรรษที่	15	และเป็นหนึ่ง

	 ในศูนย์กลางการค้าที่สำาคัญของโลก

	 ยุคโบราณ	อาณาจักรสิ้นสุดลง

	 ในปี	พ.ศ.	2054	เมื่อชาวโปรตุเกสยึดครอง

	 มะละกา	มะละกาตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตก

	 ของช่องแคบมะละกา

	 2.	 มะละกาก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง

	 การค้าและอำานวยความสะดวกให้กับการค้า

	 ระหว่างอินเดียและจีน	คล้ายกับศูนย์กลาง

	 การค้าชายฝั่งอื่นๆ	จำานวนมากในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้ยุคแรกๆ	ในภูมิภาคที่มี

	 จำานวนประชากรไม่มาก	ผู้ปกครองถือว่า

	 การมีบริวารอยู่ใต้อำานาจเป็นเรื่องสำาคัญมาก	

	 ผู้ปกครองมะละกาเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุด

	 ในการดึงดูดคนให้มาอยู่ใต้อำานาจคือ

	 ความมั่งคั่ง	ซึ่งต้องอาศัยการค้า	ในมะละกา

	 ผู้ปกครองสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก

	 ในการค้าให้กับพ่อค้า	และพ่อค้าก็จ่ายภาษี

	 ให้กับกษัตริย์

	 3.	 นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่า

	 มะละกาก่อตั้งโดยเจ้าชายจากปาเล็มบัง

	 ที่อาจสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์แห่งศรีวิชัย	

	 อาณาจักรศรีวิชัยตั้งอยู่ในช่วงศตวรรษ

	 ที่	7	-	12	เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า

	 ที่สำาคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 4.	 จากคำาบรรยายของชาวยุโรปในศตวรรษ

	 ที่	16	มะละกา

	 	 ก.	 ไม่มีการเพาะปลูกขนาดใหญ่	

	 และนำาเข้าข้าวจากที่อื่น

	 	 ข.	 การประมงเป็นอาชีพสำาคัญของคน

	 ในอาณาจักร

	 5.	 ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับมะละกาหลักๆ	

	 แล้วมีที่มาจากแหล่งข้อมูลชาวยุโรปจาก

	 ศตวรรษที่	16	นอกจากนี้แล้วมีหลักฐาน

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-

แผนที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียง

ใต้แสดงที่ตั้งของ

มะละกาและศรีวิชัย

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-

เส้นทางการค้า

โบราณผ่านช่องแคบ

มะละกา	แสดงจุด

ที่เป็นศูนย์กลาง

การค้าสำาคัญใน

ระหว่างศตวรรษ

ที่	6	-	16

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-	

ภาพของมะละกา

ในศตวรรษที่	18

•	 สื่อการเรียนรู้	4	-

ภาพของชาวโอรัง	

ลาอุท	(Orang	laut)

เนื้อหาส่วนนี้แนะนำาให้

นักเรียนได้รู้จักตัวอย่าง

ของอาณาจักรที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ชายฝั่งและพัฒนาการ

ของสังคมที่สัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมชายฝั่ง	

นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะ

เปรียบเทียบสภาพเงื่อนไข

ทางนิเวศน์และวัฒนธรรม

ของชุมชนชายฝั่งกับของ

ชุมชนในพื้นที่สูงและที่ลุ่ม
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 ทางโบราณคดีจากมะละกายุคโบราณ

	 หลงเหลืออยู่น้อยมาก	ชาวยุโรปยังบรรยาย

	 ถึงศูนย์กลางการค้าต่างๆ	ในภูมิภาคนี้ว่า

	 เป็นชุมชนเล็กๆ	ที่รายล้อมด้วยป่า	มะละกา

	 โบราณก็คงไม่ต่างจากคำาบรรยายดังกล่าว

	 มากนัก

	 6.	 โดยทั่วไปมะละกาถูกนับรวมว่าเป็น

	 อาณาจักรมลายู	แต่ประชากรไม่ได้เป็น

	 ชาวมลายูทั้งหมด

	 	 ก.	 มีกลุ่มที่ไม่ใช่มลายูที่อาศัยอยู่

	 ในป่านอกมะละกา	ปัจจุบันพวกเขา

	 ถูกเรียกว่า	โอราง	อัสลี	(Orang	asli)	

	 หรือคนดั้งเดิม	ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม	บางส่วน

	 อยู่กันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	และทำาการเพาะปลูก

	 แบบถางแล้วเผา	ส่วนกลุ่มอื่นๆ	ล่าสัตว์

	 และเก็บของป่า

	 	 ข.	 โอราง	ลาอุท	(Orang	laut)	หรือ

	 ชาวเล	อาศัยอยู่ในบ้านเรือ	จัดอยู่ในกลุ่ม

	 ล่าสัตว์-เก็บของป่า	(ไม่ทำาการเพาะปลูก)	

	 พวกเขาจับปลาโดยใช้ไม้แหลม	ไม่ใช้แห	

	 อวน	หรือเบ็ด

	 7.	 ชาวโอราง	อัสลี	และโอราง	อาลุท	

	 อยู่นอกอำานาจควบคุมโดยตรงของ

	 ผู้ปกครอง	แต่พวกเขาก็ยอมรับอำานาจของ

	 ผู้ปกครองมะละกา	และสนับสนุนกำาลังคน

	 ให้กับกองทัพบกและกองทัพเรือในยาม

	 สงคราม	ชาวโอราง	อัสลี	และโอราง	

	 อาลุท	ยังเก็บของป่าและจากทะเล

	 เพื่อขายให้กับพ่อค้าในมะละกาด้วย

	 8.	 ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า

	 นานาชาติ	ก็ยังมีกลุ่มคนต่างชาติอาศัย

	 อยู่ในมะละกาเป็นจำานวนมาก	เรารู้เรื่องนี้

	 จากเอกสารของโปรตุเกส	คนเหล่านี้

	 มาจากจีน	อินเดีย	และเอเชียตะวันตก	

	 (เปอร์เซียและอาหรับ)	โดยมากเป็นพ่อค้า
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 ที่ทำามาค้าขายในมะละกา	ผู้คนจากส่วนอื่นๆ	

	 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจจะมี

	 อยู่ในมะละกาด้วย

	 9.	 เอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุว่า

	 การค้าในมะละกาถูกกำากับควบคุมอย่างดี	

	 มีกฎระเบียบสำาหรับการดำาเนินการค้าขาย

	 และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

	 10.	 มะละกาเป็นคลังสินค้า	สินค้า

	 เกือบทั้งหมดไม่ได้มีที่มาจากมะละกา	

	 โดยทั่วไปผู้ปกครองดูแลอำานวยความสะดวก

	 และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้า

	 11.	 นักโบราณคดีเสนอว่าการไม่มี

	 ซากโบราณคดีหลงเหลืออยู่ในมะละกานั้น

	 เนื่องมาจากการที่มะละกามีหน้าที่หลัก

	 เป็นศูนย์กลางการค้า	ถึงจะมีการสร้าง

	 ศาสนสถานอยู่บ้าง	แต่ก็ไม่ได้กระจาย

	 ไปกว้างขวางอย่างในพุกาม	(แผนการเรียนรู้

	 ที่	1)	แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

	 หลายแหล่งระบุว่ามะละกาน่าจะเป็น

	 อาณาจักรมุสลิมมลายู

พัฒน�	 แบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่ม	เพื่อพิจารณา

บทเรียน	 ประเด็นที่ต่างกัน	คือ	

	 •	 นักเรียนคิดว่าทำาไมมะละกาจึงเป็น

	 ศูนย์กลางการค้าที่ประสบความสำาเร็จ

	 •	 นักเรียนคิดว่าทำาไมผู้คนจาก

	 ต่างวัฒนธรรมจึงสามารถอยู่ร่วม

	 และค้าขายกันได้อย่างสงบในมะละกา

	 •	 จากแผนที่แสดงศูนย์กลางการค้าโบราณ

	 ในช่องแคบมะละกา	มะละกาประสบ

	 ความสำาเร็จเพียงเพราะทำาเลที่ตั้งเท่านั้น

	 ใช่หรือไม่

สรุป	 1.	 ให้นักเรียนนำาเสนอความคิดเห็น

บทเรียน	 ต่อชั้นเรียน	และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ

	 2.	 ให้นักเรียนเปรียบเทียบมะละกากับ

	 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในเขตแห้งแล้ง

	 ของเมียนมา

คำาถามกระตุ้นให้นักเรียน

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผล

ต่อความสำาเร็จของมะละกา

ในฐานะศูนย์กลางการค้า	

โดยเฉพาะเมื่อคำานึงถึง

สภาพแวดล้อมของมะละกา

ที่ไม่ได้เป็นฐานการเกษตร

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	5	 ค�บสมุทรมล�ยูฝั่งตะวันตก	:	อ�ณ�จักรมะละก�

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงที่ตั้งของมะละก�และศรีวิชัย

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malacca_Sultanate_en.svg	เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	เส้นท�งก�รค้�โบร�ณผ่�นช่องแคบมะละก�	แสดงจุดที่เป็นศูนย์กล�ง

	 ก�รค้�สำ�คัญในระหว่�งศตวรรษที่	6	-	16

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Se_asia_malaysia.png	เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

สื่อก�รเรียนรู้	3	-	ภ�พของมะละก�ในศตวรรษที่	18

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antique_Map_Valentijn_Malacca.jpg)

สื่อก�รเรียนรู้	4	-	ภ�พของช�วโอรัง	ล�อุท	(orang	laut)

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bajau_Laut_Pictures_6.jpg)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 คาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก : อาณาจักรมะละกา

อภิธานศัพท์ :
ก�รเพ�ะปลูกแบบถ�งแล้วเผ�	(Slash	and	burn	farming)	-	เกษตรกรทำาการเพาะปลูกบนที่ดิน 

	 แปลงเล็กๆ	 หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว	 เกษตรกรจะย้ายไปปลูกพืชบนที่ดินแปลงใหม่และ 

	 เผาแปลงเดมิ	บางครัง้กม็กีารโยกยา้ยหมูบ่า้นไปยงัทีใ่หม	่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่	การเพาะปลกู 

	 แบบหมุนเวียน

คลังสินค้�	 (Entrepot)	 -	 ศูนย์กลางการค้าในทำาเลยุทธศาสตร์	 พ่อค้าจากภายนอกนำาสินค้ามา 

	 แล้วขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น

ช่องแคบมะละก�	 (Straits	 of	Malacca)	 	 - ช่องแคบระหว่างเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมลายู	 

	 เคยเป็นและยังคงเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำาคัญของโลก

ศรีวิชัย	 (Srivijaya)	 -	 อาณาจักรโบราณบนเกาะสุมาตรา	ประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลาง 

	 การค้าที่สำาคัญในระหว่างศตวรรษที่	7	-	11	
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	6	 พื้นที่ช�ยฝั่งส�มเหลี่ยมปะก�รัง	:	ซ�ม�/บ�เจ�

วิช�	:	 ผู้คนและพื้นที่

หัวข้อ	:		 ชาวซามา/บาเจากับชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปะการัง

ระดับ	:	 

จำ�นวนค�บ/แผนก�รเรียนรู้	:		 1	แผนการเรียนรู้

อุปกรณ์ที่จำ�เป็น	:		 ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ฉายวีดิทัศน์	กระดาษ	และปากกา

คว�มรู้พื้นฐ�น	:		 ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้	:	

	 เม่ือสิ้นสุดบทเรียน	 นักเรียนสามารถระบุพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ เรียกว่าสามเหล่ียม 

ปะการังได้	 อันเป็นพื้นที่ที่มี	 “ชนเผ่าทะเล”	 อยู่หลายกลุ่ม	 และสามารถระบุการที่สภาพแวดล้อม 

ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมของพวกเขา

	 คว�มรู้	 ทักษะ	 เจตคติ

1.	ตระหนักรู้เกี่ยวกับ

พื้นที่ที่เรียกว่า

สามเหลี่ยมปะการัง

และประเทศต่างๆ	

ที่อยู่ในบริเวณนั้น

1.	หัดอ่านแผนที่และใช้ประโยชน์ได้

2.	 ได้ทักษะในการเป็นตัวแทน

และถกเถียงจากหลายมุมมอง

1.	 เข้าใจถึงความซับซ้อนของ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ

วัฒนธรรมของประเด็นการอนุรักษ์ต่างๆ	

ในสามเหลี่ยมปะการัง

2.	 เข้าใจผลกระทบทางวัฒนธรรม

ของกลุ่มที่ด้อยสิทธิ	ด้อยเสียงที่มี

ประวัติศาสตร์เฉพาะตัวในพื้นที่

หมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

ความรู้พื้นฐาน
 ส�มเหลี่ยมปะก�รังคืออะไร

	 สามเหลี่ยมปะการัง	 คือ	 บริเวณรูปสามเหลี่ยม	 ณ	 จุดที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก 

และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน	 ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 

ปาปัวนิวกินี	 ติมอร์ตะวันออก	 และหมู่เกาะโซโลมอน	 ด้วยพ้ืนที่ทางทะเล	 5.5	 ล้านตารางกิโลเมตร 

และพื้นที่ดิน	1.5	ล้านตารางกิโลเมตร	บริเวณนี้เป็นแหล่งปะการังร้อยละ	76	ของจำานวนพันธุ์ปะการัง 

ทีม่อียูท่ัง้โลก	และสตัวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนมรอ้ยละ	75	ของจำานวนพันธุท่ี์มอียูท้ั่งโลก	มปีะการังมากกวา่	

600	 พันธุ์	 และปลาที่อาศัยในแนวปะการัง	 2,000	 ชนิด	 สามเหลี่ยมปะการังเป็นที่อยู่ของเต่าทะเล	 

6	พนัธุจ์ากทีม่อียู	่7	ชนดิในโลก	และยงัมปีา่โกงกางมากทีส่ดุในโลกอกีดว้ย	ประมาณการกนัวา่ในปจัจบุนั

ประชากรกว่า	120	ล้านคน	พึ่งพาทรัพยากรทางทะเลจากบริเวณนี้ในการดำารงชีวิต

 บ�เจ�	(Bajau)

	 ชาวเลที่เรียกว่า	 “บาเจา”	 (Bajau)	 ซามา	 (Sama)	 หรือโอรัง	 ลาอุท	 (Orang	 laut)	 

อยู่อาศัยในหลายส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	 หมู่เกาะซูลูของฟิลิปปินส์	 และบริเวณชายฝั่ง

ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย	ชาวบาเจามีชื่อเรียกต่างๆ	เช่น	โอรัง	ลาอุท	(Orang	Laut)	ซามา	ดิลาอุท	 

(Sama	 di	 laut)	 ชาวเลเร่ร่อน	 แต่ก็มีภาษาคล้ายกัน	 สามารถสื่อสารกันได้	 และมีอัตลักษณ์ 

ร่วมกันในความเป็นชาวเลชุมชนซามามีอยู่ในมาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 และบรูไน	 พวกเขา 

ใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่บนเรือท่ีเรียกว่า	 ซาไก	 (Sakai)	 ชีวิตประจำาวันของพวกเขาทุกแง่มุมล้วน 

ถูกกำาหนดโดยปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล

	 ชาวบาเจาอาศัยอยู่บริเวณเกาะสุลาเวสี	มีความสัมพันธ์ที่สำาคัญกับอาณาจักรโกวา	(Gowa)

และตาลโล	(Tallo)	และเชน่เดยีวกบัในชอ่งแคบมะละกากม็ส่ีวนเกีย่วขอ้งอยา่งใกล้ชดิกบัความรุ่งเรือง

ของอาณาจักรมากาซารีส	 (Makasarese)	 และบูกิส	 (Bugis)	 ในสุลาเวสีตอนใต้ด้วยกิจกรรมการค้า 

ชุมชนซามา/บาเจา	 (Sama/Bajau)	 ยังเป็นฐานท่ีมั่นให้กับอาณาจักรโกวาบนเกาะฟลอเรส	 (Flores) 

และซัมบาวา	(Sumbawa)	อีกด้วย	(Andaya	and	Andaya,	2015	:	212	-	13)	สุลต่านแห่งปาเล็มบัง 

อาศัยชาวเลโอรัง	 อาลุท	 หลายกลุ่มทำาหน้าที่เป็นกองกำาลังคุ้มครองในช่องแคบมะละกาในปลาย 

ทศวรรษ	 1600	 (Rickleffs,	 2008	 :	 82)	 ชาวบาเจามีบทบาทสำาคัญในเครือข่ายการค้าทางทะเล 

การที่พวกเขารับเอาศาสนาอิสลามเป็นผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับพ่อค้าอาหรับและจีน 

ในศตวรรษที่	14
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

(ที่มา	:	https://www.atlasofhumanity.com/bajau)

	 ชาวบาเจาใช้วิธีการจับปลาแบบดั้งเดิมเพื่อหาอาหารและการดำารงชีวิต	 พวกเขาเรียนรู้ 

ที่จะปรับร่างกายให้เหมาะกับวิธีการจับปลาต้ังแต่ยังเล็ก	 นักดำานำ้าชาวบาเจาท่ีมีประสบการณ์ 

สามารถดำานำ้าได้ลึกถึง	 20	 เมตรภายในเวลาหนึ่งอึดใจ	 การศึกษาหลายชิ้นระบุว่าในสภาพใต้นำ้า	 

สายตาของเด็กชาวบาเจามีความคมชัดมากกว่าเด็กที่อาศัยบนบกทั่วไป

	 ชาวบาเจามีวิถีปฏิ บัติการประมงบนฐานความเชื่อเรื่องวิญญาณที่สิ งสถิตอยู่ ใน 

สภาพแวดล้อมรอบตัว	 และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล	 พวกเขาวิงวอนมโบมาดิเลา (Mbo 

Madilau)	 วิญญาณบรรพบุรุษในทะเลที่สิงสู่ตามโขดหิน	 แนวปะการัง	 กระแสนำ้า	 คล่ืน	 (Clifton	 &	

Majors,	2012	:	720)	เพื่อให้ประสบความสำาเร็จในการจับปลา	ความสัมพันธ์กับวิญญาณบรรพบุรุษ

แห่งทะเลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางทะเลและการเดินเรือ 

ชาวบาเจาอาศัยการดูข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ที่สัมพันธ์กับแบบแผนการเคล่ือนย้ายของปลา 

ในการหาทำาเลจับปลา	(Clifton	&	Majors,	2012	:	719)

	 ความสัมพันธ์ท่ีชาวซามา/บาเจาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกับระบบนิเวศทางทะเล 

ต่างๆ	 นั้นไม่เพียงแต่กำาหนดวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำาวันของพวกเขาเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงวิถีปฏิบัติ 

ทางศาสนาด้วย	 วิถีชีวิตในท้องทะเลของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกๆ	 ท่ีได้พบกับ

พ่อค้าชาวจีนและอาหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ชาวซามา/บาเจานับถือศาสนาอิสลามที่รวมเข้า 

กับความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษที่สิงสู่อยู่ในมหาสมุทรและช่วยบันดาลให้พวกเขาจับปลาได้	 

ชาวซามา/บาเจาถือว่าการได้รู้จักกับศาสนาอิสลามมาแต่เนิ่นๆ	 และการยึดถือปฏิบัติในปัจจุบัน 

ของพวกเขาคือหัวใจสำาคัญของการเป็นคนบาเจา
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

	 ด้วยการมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรในบริเวณสามเหล่ียมปะการัง	 ชาวบาเจาจึงเป็น 

ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในพื้นที่	6	ล้านตารางกิโลเมตร	ที่มีปะการังร้อยละ	76	ของจำานวนชนิดที่มีอยู่ 

ทั้งโลก	 และมีปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังร้อยละ	 37	 ของจำานวนชนิดท่ีมีอยู่ท้ังโลก	 สามเหล่ียม 

ปะการังมีระบบนิเวศแนวปะการัง	 ป่าโกงกาง	 และหญ้าทะเล	 การประมงเกินขีดจำากัดขนานใหญ่	 

ภาวะโลกร้อน	 และการปฏิบัติอ่ืนๆ	 ท่ีทำาลายสภาพแวดล้อมได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

นิเวศอย่างกว้างขวาง	 และภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตจำานวนมากในสามเหลี่ยมปะการัง	 การเปลี่ยนแปลง 

ทางสภาพแวดล้อมเหลา่นีน้ำาไปสูก่ารลดลงของจำานวนสายพนัธุป์ลาทีช่าวบาเจาพึง่พาในการดำารงชวีติ

เอกสารอ้างอิง : 
Andaya,	 Barbara	 and	 Leonard	 Andaya.	 (2015).	A	History	 of	 Early	Modern	 South- 

	 East	Asia.	Honolulu	:	University	of	Hawai’i	Press.	

Clifton,	 Julian	 &	 Chris	 Majors.	 (2012).	 Culture,	 Conservation,	 and	 Conflict	 :	 

	 Perspectives	 on	Marine	 Protection	 Among	 the	 Bajau	 of	 South-East	 

	 Asia.	Society	&	Natural	Resources	:	An	International	Journal,	25	:	7,	716	-	725.	

http://dx.doi.org/10.1080/08941920.2011.618487.	

Rickleffs,	M.C.	(2008).	A	History	of	Modern	Indonesia	since	c.	1200.	Fourth	Edition,	 

	 New	Work	:	Palgrave	Macmillan.	
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

เกริ่นนำ�	 กรณีศึกษาจากสื่อ	:	รู้จักมุมมองแบบต่างๆ	

	 (15	นาที)	

 ท�งเลือก	1	:	สำาหรับห้องเรียนที่มีอุปกรณ์

	 ฉายวีดิทัศน์	

	 ให้นักเรียนดูสื่อการเรียนรู้	1	-	สารคดี	

	 “ผู้คนแห่งสามเหลี่ยมปะการัง”	จนถึง

	 นาทีที่	9:00	ผู้นำากระบวนการแจกแบบ

	 แนวทางในการจดบันทึก	(แบบฝึกหัด	1)	

	 ให้นักเรียนก่อนชมคลิปวีดิทัศน์	แนวทาง

	 ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนจดบันทึกมุมมอง

 และคำาบอกเล่าที่พวกเขาได้ยินได้เห็นในวีดิทัศน์

 ท�งเลือก	2	:	สำาหรับห้องเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์

	 ฉายวีดิทัศน์	

	 ผู้นำากระบวนการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

	 กลุ่มละ	3	-	5	คน	แจกแบบฝึกหัด	1	-	

 แนวทางในการจดบันทึก	และสื่อการเรียนรู้	2	-	

	 กรณีศึกษาขนาดสั้นเกี่ยวกับ	“รอสตอม,	

	 ปัก	โคเบา	(Rostom,	Pak	Kobau)”	

	 จากรายงานผู้คนไร้ตัวตน	(Invisible	

	 People	Report)

	 ให้นักเรียนอ่านสื่อการเรียนรู้	2	และ

	 จดบันทึก	และแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป

	 และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองของ 

	 ปักโคเบา	เรื่องวิถีปฏิบัติในการประมงของ

	 ชาวบาเจา	และคนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในการอภิปรายเกี่ยวกับการประมงใน

	 วากาโตบิ	(Wakatobi)	อินโดนีเซีย

พัฒน�	 1.	 เปรียบเทียบแผนที่	(10	นาที)

บทเรียน	 	 1.1	 แจกสื่อการเรียนรู้	3,	4	และ	5	

	 ที่แสดงดินแดนของชาวบาเจาบริเวณ

	 สามเหลี่ยมปะการัง	และแผนที่ทรัพยากร

	 แสดงระบบนิเวศต่างๆ	ในบริเวณ

	 สามเหลี่ยมปะการัง

•	 แบบฝึกหัด	1	

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-

สารคดี	:	ผู้คนแห่ง

สามเหลี่ยมปะการัง

วีดิทัศน์	ผู้คนแห่ง

สามเหลี่ยมปะการัง	

(สำาหรับห้องเรียน

ที่มีอุปกรณ์ฉาย

วิดีทัศน์)

•	 สื่อการเรียนรู้	2	

กรณีศึกษาขนาดสั้น

เกี่ยวกับ	“รอสตอม,	

ปักโคเบา	(Rostom}	

Pak	Kobau)”	จาก

รายงานผู้คนไร้ตัวตน

(สำาหรับห้องเรียน

ที่ไม่มีอุปกรณ์

ฉายวีดิทัศน์)

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-	

บริเวณที่อยู่อาศัย

ของชนเผ่าทะเล

เร่ร่อน

วีดิทัศน์และข้อความ

จะช่วยให้บริบทเกี่ยวกับ

ชีวิตของชาวบาเจาร่วมสมัย	

และเริ่มแนะนำาให้นักเรียน

ได้รู้จักกับมุมมองของ

ฝ่ายต่างๆ	ที่มีปฏิสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อมทางทะเล

ในบริเวณสามเหลี่ยมปะการัง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•		นกัเรยีนจะไดม้คีวามคุน้เคย

กับบริเวณสามเหลี่ยมปะการัง

และประเทศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

นักเรียนจะได้ฝึกทักษะ

การอ่านแผนที่และรับรู้ถึง

ความหลากหลายของ
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

	 ขั้นตอน	 ก�รดำ�เนินก�รสอน	 สื่อก�รเรียนรู้	 หลักก�รและเหตุผล

	 	 1.2	 ให้ทั้งชั้นเรียนช่วยกันระบุพื้นที่

	 ทางภูมิศาสตร์ที่บริเวณอยู่อาศัยของ

	 ชาวบาเจาซ้อนทับกับระบบนิเวศต่างๆ	

	 ของสามเหลี่ยมปะการัง	และให้นักเรียน

	 ระบุชื่อมหาสมุทรที่บริเวณที่อยู่อาศัย

	 ของชาวบาเจา/ชาวประมงเร่ร่อนครอบคลุม

	 ไปถึง	และบริเวณนั้นมีประเทศอะไรบ้าง

	 2.	กิจกรรมนำาเสนอมุมมอง	(20	นาที)

	 	 2.1	 วางป้ายตรงมุมห้องสองมุม	ป้ายแรก

	 เขียนว่า	“ชาวบาเจา”	ป้ายที่สองเขียนว่า	

	 “คนที่อาศัยบนบก”

	 	 2.2	 ผู้นำากระบวนการแบ่งนักเรียน

	 ออกเป็นสองกลุ่ม	และให้ไปรวมกัน

	 ตรงมุมห้องตามมุมมองที่กลุ่มตนจะนำาเสนอ	

	 หลังจากปรึกษากันในกลุ่มเกี่ยวกับการเลือก

	 มุมมองแล้ว	คนในกลุ่มหนึ่งหรือสองคน

	 จะนำาเสนอต่อทั้งชั้นว่าฝ่ายที่กลุ่มของตน

	 เลือกนำาเสนอนั้นมีมุมมองอย่างไรในเรื่อง

	 การประมงผิดกฎหมาย

สรุป	 ครูตั้งคำาถามต่อไปนี้กับนักเรียน	

บทเรียน	 1.	นักเรียนเห็นด้วยกับมุมมองที่ตนนำาเสนอ

	 หรือไม่

	 2.	หลังจากได้ฟังความเห็นจากทุกกลุ่มแล้ว	

	 นักเรียนจะเลือกยืนข้างมุมมองอื่นหรือไม่

	 3.	หลังจากรับฟังมุมมองทั้งสามมุมแล้ว	

	 นักเรียนเห็นว่ามีมุมมองใดที่ถูกต้อง

	 หรือไม่	ถูกต้องกว่ามุมมองอื่นหรือไม่

	 จากการแลกเปลี่ยนนี้	อาจให้นักเรียน

	 เขียนบันทึกเสนอทางแก้ปัญหาที่อาจเป็น

	 ไปได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์สำาหรับชาวบาเจา

	 และบ้านในมหาสมุทรของพวกเขาให้ดีขึ้น

สภาพแวดล้อมในบริเวณ

ที่ชาวบาเจาอาศัยอยู่

•		กิจกรรมนำาเสนอมุมมอง

จะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษา

และนำาเสนอมุมมองต่างๆ	

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในบริเวณ

สามเหลี่ยมปะการัง	และ

ทำาให้พวกเขาได้คิด

พิจารณาว่าอัตลักษณ์

และปัจจัยทางสังคม-

วัฒนธรรมกำาหนด

ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับ

สภาพแวดล้อมของตน

อย่างไร

กิจกรรมนำาเสนอมุมมอง

ควรแสดงให้เห็นว่านักเรียน

ได้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อน

ของชีวิตความเป็นอยู่

และวัฒนธรรมของ

ชนเผ่าทะเลต่างๆ	ที่ต้อง

พึ่งพามหาสมุทร	

ตลอดจนการที่นโยบาย

ของประเทศและประเด็น

การอนุรักษ์ถูกกำาหนด

โดยมุมมองที่แตกต่างกัน

•	 สื่อการเรียนรู้	4	-

พื้นที่สามเหลี่ยม

ปะการัง

•	 สื่อการเรียนรู้	5	-	

แผนที่ทรัพยากร

ในระบบนิเวศบริเวณ

สามเหลี่ยมปะการัง
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่

แผนก�รเรียนรู้ที่	6	 พื้นที่ช�ยฝั่งส�มเหลี่ยมปะก�รัง	:	ซ�ม�/บ�เจ�

สื่อก�รเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อก�รเรียนรู้	1	-	ส�รคดี	:	ผู้คนแห่งส�มเหลี่ยมปะก�รัง

https://www.youtube.com/watch?v=IwizKx4PCsQ

สื่อก�รเรียนรู้	2	-	กรณีศึกษ�ขน�ดสั้นเกี่ยวกับ	“รอสตอม,	ปัก	โคเบ�	(Rostom,	

Pak	Kobau)”	จ�กร�ยง�นผู้คนไร้ตัวตน	

รอสตอม, “ปัก โคเบา” (Rostom, “Pak Kobau”)

	 ชาวบาเจา	 (Bajau)	 อาศัยอยู่ในที่ใดก็ตามที่พวกตนสามารถหาเลี้ยงชีพจากทะเลได้ 

อย่างมีความสุข	 สำาหรับชาวประมงชาวบาเจาไม่ใช่เร่ืองผิดแปลกอะไรท่ีจะจากท่ีหนึ่งไปทำางาน 

ในอกีทีห่นึง่เปน็เวลาหลายๆ	ป	ีฉนัเกดิทีโ่มลา	(Mola)	ซ่ึงเปน็ชมุชนบาเจาบนเกาะวนัซิวนัซิ	(Wanci 

Wanci)	เมือ่ฉนัอายไุดส้ีห่รอืหา้ขวบ	พอ่แมข่องฉันยา้ยพร้อมกบัครอบครัวอืน่ๆ	ไปยงัเกาะคาเลดูปา	 

(Kaledupa)	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์วาตาโกบี	 (Wakatobi)	 เช่นกัน	 เมื่อฉันอายุสิบห้า	 หลังจาก 

จบมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้	ฉนัออกจากบ้านเพือ่ไปทำางานบนเรอืประมงในมาเลเซยี	ในภาษาบาเจา 

เราเรียกว่าซากาย (sakai)	 นั่นหมายถึง	 การไปจากท่ีท่ีเคยอยู่เป็นเวลากว่าหนึ่งปีโดยไม่มีแผน 

แน่นอนที่จะกลับมา

 ©	James	Morgan

	 ลิขสิทธิ์ของวีดิทัศน์เป็นของเจมส์	 มอร์แกน	 และวีดิทัศน์นี้อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 

ทางการศึกษาในขอบเขตโครงการประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

	 ฉันเดินทางไปกาลิมันตัน	 และจากนั้นก็ข้ามพรมแดนไปมาเลเซียด้วยตัวเองโดยไม่มี 

เอกสารใดๆ	ทั้งสิ้น	 ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประจำาตัวประชาชนอินโดนีเซีย	 ไม่ว่าจะไปที่ไหน	 ฉันอาศัย 

พักตามบ้านพี่น้องในหมู่บ้านบาเจาบนชายฝั่ง	 ต้ังแต่ติมอร์ไปจนถึงพม่า	 คุณจะพบหมู่บ้าน 

บาเจาตลอด	 เราใช้ภาษาเดียวกันถึงจะมีสำาเนียงแตกต่างกันไปตามพื้นที่ก็ตาม	 ในหมู่บ้านเหล่านี้	 

ฉันพบหลายครัวเรือนที่มีความเกี่ยวโยงกับครอบครัวของฉันที่โมลา

	 ที่ตาบรากาน	 (Tabrakan)	 กาลิมันตัน	 ลูกพี่ลูกน้องห่างๆ	 คนหนึ่งช่วยหางานให้ฉันทำา 

บนเรือในมาเลเซีย	 เจ้าของเรือเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีน	 แต่กัปตันเป็นบาเจาจากฟิลิปปินส์	 

มบีาเจาอนิโดนเีซยีทำางานเป็นลกูเรอือีกสองสามคน	และมคีนอนิโดนเีซยีจากมากาสซาร	์(Makassar)	 

อีกคนสองคน	 แต่ไม่มีคนมาเลเซีย	 คนมาเลเซียจะไม่มีทางทำางานหนักอย่างท่ีเราทำาเพ่ือค่าแรง 

แบบที่เราได้รับ	 เราได้รับค่าจ้างเดือนละ	 300	 ริงกิต	 ในอินโดนีเซีย	 บนเรือแบบพ้ืนบ้านด้ังเดิม	 

ลูกเรือมักจะใช้วิธีแบ่งปลาท่ีจับได้	 โดยเจ้าของเรือได้ไปสองส่วน	 เจ้าของเครื่องมือประมงอย่างอื่น

ได้ไปหนึ่งส่วน	และลูกเรือได้คนละหนึ่งส่วน	ในมาเลเซีย	เราได้แต่ค่าจ้างที่กำาหนดไว้แล้ว	แต่ก็ยังคง

มากกว่าที่ฉันจะสามารถหาได้ในอินโดนีเซียมาก

	 ฉันถูกตำารวจนำ้าของมาเลเซียจับสามครั้งในช่วงสี่ปีที่อยู่ที่นั่น	 พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ดี 

ต่อฉัน	เพียงแต่ขังฉันไว้ในห้องขังแล้วก็ส่งฉันกลับมาที่ตาบรากาน	ทุกครั้งฉันก็แค่เดินข้ามพรมแดน

กลับไปในวันเดียวกันน้ันเอง	 หลังจากกลับไปครั้งที่สาม	 กัปตันที่เป็นชาวบาเจาฟิลิปปินส์บอกว่า 

เขากำาลังจะกลับไปฟิลิปปินส์	และขอให้ฉันไปด้วย

	 ในมาเลเซีย	 เราใช้อวนจับปลาและปฏิบัติค่อนข้างอยู่ในกรอบกฎหมาย	 ในฟิลิปปินส์	 

ฉันทำางานบนเรือที่ทำาประมงอย่างผิดกฎหมาย	 เราจับปลาโดยใช้ระเบิดและไซยาไนด์เป็นส่วนใหญ่

ตามแนวปะการงัทีป่ลาสว่นใหญอ่าศยัอยู	่ไมป่ฏเิสธเลยวา่นีเ่ปน็วธิกีารท่ีส่งผลทำาลายล้าง	โดยเฉพาะ 

การระเบิด	 ด้วยระเบิดขนาดเขื่องหนึ่งลูก	 คุณสามารถฆ่าหรือสยบปลาทุกตัวได้ภายในรัศมี 

ห้าสิบเมตร	 แต่เมื่อคุณระเบิดแนวปะการังในท่ีหนึ่งไปแล้ว	 คุณก็จะแทบไม่เจอปลาในที่นั้นอีกเลย

เป็นเวลาหลายปี	กระทั่งห้าปีต่อมา	คุณก็ยังคงมองเห็นความเสียหายที่เกิดกับแนวปะการัง

	 ทุกที่ที่ฉันไปเป็นเหมือนกันหมด	 ปลามีน้อยกว่าที่ เคยมี	 ชาวบาเจารู้ดีกว่าใครว่า 

ปลากำาลังจะหมดเนื่องจากเราพึ่งพาอาศัยปลาเพื่อความอยู่รอด	 เป็นเหมือนกันหมดในน่านนำ้า 

ของอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และมาเลเซีย	 คนบนบกมักพูดว่าชาวบาเจาไม่ใส่ใจสภาพแวดล้อม 

เพราะไม่รู้สึกผูกพันกับท่ีใดท่ีหนึ่ง	 พวกเขาพูดว่าเมื่อเราทำาลายที่หนึ่งไปแล้ว	 เราก็แค่ย้ายไปที่ใหม่

และก็ทำาอย่างเดิมอีก	พวกเขาบอกว่าพวกบาเจามองหาแต่ผลประโยชน์ที่ง่ายและเร็ว	พวกเราถึงใช้

วิธีการจับปลาที่ส่งผลทำาลายล้างไงล่ะ
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106	ผู้คนไร้ตัวตน

	 ฉันไม่เห็นด้วยนะ	 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับปลาด้วยการใช้ระเบิดและไซยาไนด์	 เมื่อคุณ 

ประกอบระเบิดและขนไปบนเรือ	 มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อคุณจุดชนวน	 

ก็มีความเสี่ยงว่าจะระเบิดก่อนเวลาอันควร	 ในการเก็บปลา	 คุณต้องดำานำ้าลงไปโดยไม่มีอุปกรณ์ 

พิเศษใดๆ	 จนกว่าจะรู้สึกว่าปอดกำาลังจะระเบิด	 คนงานประมงอาจหมดสติและเสียชีวิตในนำ้าได้

เนื่องจากทนกลั้นหายใจไม่ไหว	 การระเบิดปลาไม่ใช่เร่ืองง่าย	 ฉันว่าบางคร้ังชาวบาเจาใช้วิธีการ 

อย่างที่ทำาเพราะพวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจประมงใหญ่ๆ	ที่มีอุปกรณ์ราคาแพงได้	ด้วยเหตุ 

ที่ปลากำาลังหมดไป	 ชาวประมงจำานวนมากจึงรู้สึกว่าวิธีการแบบนั้นคือหนทางเดียวท่ีพวกเขา 

สามารถหาเงินพอเลี้ยงครอบครัวได้

	 เมือ่กลบัมาทีค่าเลดปูา	ฉนักไ็ดม้าเกีย่วขอ้งกบั	FORKANI	(Forum	Kahedupa	Toudani),	

ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่มีฐานอยู่ที่ชุมชน	 ผู้คนที่นี่กำาลังลืมขนบเดิม 

ที่เคยกำากับความสัมพันธ์ระหว่างคนบนบก	ชาวบาเจา	และสภาพแวดล้อมที่เรามีร่วมกัน	เมื่อก่อน 

เวลาชาวบาเจาสร้างหมู่บ้านในทะเล	 พวกเขาไม่ได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาต	 พวกเขาขออนุญาต 

จากเจ้าของที่ดิน	 พวกเขาได้รับอนุญาต	 เนื่องจากทั้งสองชุมชนจำาเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างคนท้ังสองกลุ่ม	 และปลาที่เราจับได้จะถูกแบ่งไว้ส่วนหนึ่งสำาหรับ
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เจ้าของที่ดิน	 เมื่อก่อนเคยมีสภาท้องถ่ินท่ีคอยตัดสินใจว่าปลากำาลังจะหมดในพื้นที่ใด	 โดยทุกคน 

ตกลงที่จะไม่ไปพื้นท่ีน้ันอีกจนกว่าปลาจะกลับมา	 สำาหรับ	 FORKANI	 เราไม่ได้บอกว่าเราต้อง 

หวนกลับไปใช้แบบแผนปฏิบัติเดิมๆ	 ท้ังหมด	 เรากำาลังบอกว่าเราควรบันทึกและรวบรวมวิถีปฏิบัติ

เหล่านั้นเพื่อชุมชนจะได้พิจารณาและตัดสินใจได้ว่าอะไรที่ยังคงเหมาะสมสอดคล้องอยู่	 ฉันเข้าร่วม	 

FORKANI	 เพราะเห็นว่าแทบไม่มีใครจากชุมชนบาเจามาเข้าร่วมเลย	 อาจจะมีอีกแค่สามหรือ 

สี่คน	 มันจะไม่เกิดผลหากว่ามีแต่คนบนบกเท่านั้นที่เข้าร่วม	 บางทีฉันอาจจะผิดแผกไปจากชาว 

บาเจาอืน่ๆ	อยูบ่า้ง	ชาวบาเจาสว่นใหญไ่มค่อ่ยกลา้ขอ้งเกีย่วกบัคนบนบก	เมือ่ฉันยงัเด็ก	ฉันจะขึน้บก 

ก็ต่อเมื่อไปกับเพื่อนบาเจาเป็นกลุ่มสักสามสี่คนเท่านั้น	 ฉันรู้สึกอึดอัดเวลาเกี่ยวข้องกับคนบนบก	 

มีหลายคนที่ยังคงรู้สึกเช่นนั้นอยู่	 ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือความรู้สึกเป็นปรปักษ์กัน	 แต่ชุมชน 

ทั้งสองไม่ได้กลมกลืนกัน	 เราจำาเป็นต้องทำาให้ทั้งสองชุมชนเข้าใจกันมากขึ้น	 ฉันรู้สึกว่าตัวเอง 

น่าจะมีบทบาทได้เพราะว่าฉันสามารถพูดคุยกับชาวบาเจาด้วยภาษาของเราเอง	 ชาวบาเจา 

น่าจะอยากรับฟังคนจากชุมชนตัวเองมากกว่าคนจากภายนอก

	 ขณะที่ชาวบาเจามักจะถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม	

พวกเขาก็โต้ว่าพื้นท่ีท่ีพวกเขาเคยหาปลามักจะถูกปนเปื้อนอย่างหนักจากการทำาเหมืองและ 

การตัดไม้

	 ฉันว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้รับความร่วมมือจากชาวบาเจาก็คือ...

ผู้คนไร้ตัวตน	107	
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	 ...การหาหนทางที่เราสามารถใช้ทักษะของเราได้อย่างไม่ส่งผลทำาลาย	 หากชาวบาเจา 

มีช่องทางเข้าถึงเงินทุน	 เราก็จะสามารถตั้งสหกรณ์เพื่อซ้ือเรือและเครื่องมือทันสมัย	 รัฐบาล 

พยายามตรวจตราน่านนำ้าเพื่อป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย	 แต่ว่ามีเรือไม่กี่ลำาและเคร่ืองมือ 

จำากัด	 รัฐบาลสามารถร่วมงานกับชาวบาเจา	 โดยให้พวกเขาทำาหน้าที่ตรวจตราน่านนำ้าเอง 

ชาวบาเจาอยู่ในทะเลมาทั้งชีวิต	 เรารู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร	 เรามีชื่อปลาสายพันธุ์ท่ีไม่เคยมีการบันทึกไว้	 

เรารู้ได้ทันทีเวลามีอะไรผิดปกติไป	 ไม่ใช่ชาวบาเจาทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำาผิดกฎหมาย	 และ 

คนที่ไม่ได้ทำาผิดกฎหมายก็รังเกียจคนที่ทำาผิดกฎหมาย	 หากรัฐบาลจัดหาเครื่องมือธรรมดาๆ	 

ให้กลุ่มลาดตระเวนชาวบาเจาอย่างโทรศัพท์มือถือและวิทยุ	 เราก็สามารถแจ้งเกี่ยวกับการทำา 

ผิดกฎหมายได้	 เราสามารถจับตาและควบคุมชุมชนของเราเองได้	 ชาวบาเจาจะไม่มีวันกลายเป็น

ชาวนา	 แต่ถ้ารัฐบาลช่วยให้เราได้ใช้ทักษะทางทะเลของเราให้เป็นประโยชน์	 เราก็จะสามารถ 

มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติได้	รัฐบาลควรมองเราเป็นทรัพย์สินมีค่า	ไม่ใช่พวกสร้างปัญหา
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สื่อก�รเรียนรู้	3	-	บริเวณที่อยู่อ�ศัยของชนเผ่�ทะเลเร่ร่อน

การกระจายตัวของคนกลุ่มต่างๆ	ที่ถูกเรียกว่า	“ชนเผ่าทะเลเร่ร่อน”	หรือ	“ยิปซีทะเล”	:	

สีฟ้า	:	มอแกน,	ส้ม	:	โอราง	ลาอุท,	เขียว	:	ซามา/บาเจา

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_Nomads_distribution_map.jpg)	

Z
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สื่อก�รเรียนรู้	4	-	พื้นที่ส�มเหลี่ยมปะก�รัง

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_Boundaries_Map_2011_Nov_9_Final_0.jpg)
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สื่อก�รเรียนรู้	5	-	แผนที่ทรัพย�กรในระบบนิเวศบริเวณส�มเหลี่ยมปะก�รัง

(ที่มา	:	Coral	Triangle	Atlas,	http://ctatlas.reefbase.org)
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หน่วยที่ 1 ผู้คนและพื้นที่ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสามเหลี่ยมปะการัง : ซามา/บาเจา

แบบฝึกหัด 1

 แนวทางการจดบันทึกสำาหรับสารคดี “ผู้คนแห่งสามเหลี่ยมปะการัง”
และ “รอสตอม, ปัก โคเบา (Rostom, Pak Kobau)”

พิจ�รณ�คำ�ถ�มต่อไปนี้ระหว่�งก�รชมส�รคดีหรืออ่�นบทคว�ม

	 1.	 ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจากการใชร้ะเบดิและไซยาไนด์ในการจับปลาคอือะไร

	 2.	 ทำาไมชาวบาเจาจึงใช้วิธีการเหล่านี้ในการจับปลา

	 3.	 ชาวบาเจากังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรบ้าง

	 4.	 อะไรที่เป็นลักษณะสำาคัญที่ทำาให้ชาวบาเจารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาเจา

	 5.	 ความแตกต่างระหว่างชาวบาเจาและคนบนบกมีอะไรบ้าง

	 6.	 ชาวบาเจากับคนบนบกคิดเกี่ยวกับมหาสมุทรแตกต่างกันอย่างไร

	 7.	 ความขัดแย้งระหว่างคนบนบกกับชาวบาเจามีอะไรบ้าง

ช�วบ�เจ�
	“คนบนบก”	

(เจ้�หน้�ที่รัฐ	เจ้�หน้�ที่อุทย�น	กลุ่มคนที่ไม่ใช่บ�เจ�)
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หน่วยที่

แผนการเรียนรู้ที่ 1
นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

แผนการเรียนรู้ที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง

กับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณ

เป็นอย่างไร

แผนการเรียนรู้ที่ 2
คนยุคสำาริดในเอเชีย

มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

แผนการเรียนรู้ที่ 5
ระบอบอำานาจสมัยโบราณ

มีขนาดใหญ่โตเพียงใด

แผนการเรียนรู้ที่ 3
ระบอบอำานาจโบราณ

มีการจัดโครงสร้างอย่างไร

แผนการเรียนรู้ที่ 6
วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกัน

อย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมัยโบราณ

ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ2
หน่วยที่

ผู้เรียนได้ศึกษาลักษณะร่วมกันทางด้านการเมืองและการค้าในสมัยโบราณ 

ที่เป็นพลวัตและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนอื่นๆ ของโลก 

มิได้จำากัดอยู่เฉพาะขอบเขตรัฐชาติแบบปัจจุบัน 
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

 ในกรณทีีส่บืสาวได ้ประวตัศิาสตรข์องรฐั-ชาตติา่งๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้กัจะสบืยอ้น

กลับไปได้ถึงอาณาจักรโบราณ ที่ว่ากันว่าเป็นยุคทองก่อนการรุกเข้ามาของนักล่าอาณานิคมต่างชาติ  

ผู้ปกครองที่มีช่ือเสียงและเหตุการณ์สำาคัญ อย่างเช่น สงครามและการยึดดินแดนต่างๆ เป็นจุดเน้น 

ในการศึกษาอดีตเช่นนี้ อาณาจักรยุคแรกๆ ที่มีคำาอธิบายว่ามีอารยธรรม มักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับการรับศาสนาฮินดูและพุทธ ดังนั้น จึงเป็นท่ีมาของความภาคภูมิใจของชาติ หรือในบางกรณี  

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคไม่สามารถอ้างการสืบทอดโดยตรงจากอาณาจักรโบราณใดได้ ประเทศ 

ของนักเรียนอาจอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังกล่าว นักเรียนเคยนึกสงสัยบ้างหรือไม่ว่า  

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถทำาการเชื่อมโยงโดยตรงถึงอาณาจักรโบราณได้หรือไม่ได้ เราจะ 

ทำาความเข้าใจอดีตของประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถอ้างว่าพัฒนาหรือ 

สืบเนื่องจากอาณาจักรโบราณได้หรือไม่ อย่างไร มีแนวทางที่จะศึกษาอาณาจักรโบราณในลักษณะ 

ท่ีจะทำาใหเ้ราเขา้ใจเกีย่วกบัภมูภิาคนีโ้ดยรวมไดด้ขีึน้หรือไม ่โดยไมจ่ำาเปน็วา่ประเทศนัน้ๆ จะใชข้อ้อา้ง

การสืบทอดโดยตรงจากอาณาจักรโบราณเหล่านั้น

 หน่วยเรื่อง ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ นี้ ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปในการศึกษา 

อาณา จักรยุ คแรกๆ  ซึ่ ง เร า เรี ยกด้ วยคำ าที่ ธ ร รมดาทั่ ว ไปว่ า  ระบอบอำ านาจ โบราณ  

หมายความรวมทั้งอาณาจักรโบราณที่รู้จักกันดี ตลอดจนศูนย์กลางอำานาจอื่นๆ ที่เรารู้จักกันน้อยกว่า 

ซึ่งมีอยู่ทั่วภูมิภาค จุดเน้นอยู่ที่องค์ประกอบต่างๆ ท่ีทำาให้บรรดาระบอบอำานาจโบราณเหล่านี้มีอยู่

เหมือนหรือคล้ายกัน จุดร่วมเหล่านี้ข้ามพ้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของระบอบอำานาจโบราณ 

ตลอดจนความแตกต่างท่ีชัดเจนในเรื่องภาษา ศิลปะ และสถาปัตยกรรม ที่เราเห็นในหมู่คน 

เชื้อชาติต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน และในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์

ในภูมิภาค แผนการเรียนรู้ในหน่วยนี้จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่มีพลวัตภายในของ

ตนเอง แต่ก็แน่นอนว่าไม่ได้แยกขาดจากส่วนอื่นๆ ของโลก มีหลักฐานว่าคนรุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ใน

ภมูภิาคน้ีมีการตดิตอ่สมัพนัธก์นัและกบัโลกภายนอกภมูภิาค และหลกัฐานยงับง่บอกดว้ยวา่คนเหลา่นี ้

ท่ีมีทศันคตเิปดิรบัโลกภายนอก และดดัแปลงอทิธพิลต่างๆ เหล่านัน้ใหเ้หมาะกบัความต้องการของตน

และสภาพการณ์เฉพาะ มมุมองเกีย่วกบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตย้คุโบราณนีอ้าศยัขอ้มลูตามแบบแผนที ่

ท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้กัน ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ใช่แบบแผนของประวัติศาสตร์โดยตรง เช่น ข้อมูล 

ที่ใช้ในมานุษยวิทยา โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ

เกริ่นนำา
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เนื้อหาโดยรวม
 บทเรียนในหน่วยนี้เน้นไปท่ีจุดคล้ายคลึงกันระหว่างอาณาจักรต่างๆ กับวัฒนธรรมที่ 

หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้น นักวิชาการจำานวนมากได้ให้ความสนใจมานานแล้วว่า 

อะไรที่ทำาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะตัว แนวทางที่ใช้คือ การสำารวจ 

หาลักษณะร่วม มากกว่าท่ีจะหาความแตกต่างในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค และยังอาศัย 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นหนทางในการทำาความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของภูมิภาคนี้ เนื้อหาในหลายบทที่นำาเสนอในที่นี้คือ ผลที่ได้จากแนวทาง 

การศึกษาอดีตดังกล่าว

 เนื่องจากว่า เมื่อสำารวจประวัติศาสตร์ในฐานะเร่ืองราวของกษัตริย์และเหตุการณ์ต่างๆ 

จะพบว่ามีลักษณะร่วมไม่ชัดเจนนัก นักวิชาการจึงได้หันไปให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรมต่างๆ ของ

ระบอบอำานาจโบราณเหล่านี้แทน และในการทำาเช่นนั้นก็สามารถมองเห็นจุดร่วมต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค  

แนวทางน้ีใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับข้อมูลทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับความคล้ายคลึงต่างๆ ในประสบการณ์ 

ทางประวัติศาสตร์ของคนในยุคแรกๆ ของภูมิภาคนี้ ควรกล่าวเน้นว่าการศึกษาอดีตนี้อาศัย 

ไม่เพียงแต่ข้อมูลเชิง “ภววิสัย” เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการตีความหลักฐานชนิดต่างๆ (ที่จำาเป็น 

ต้องเชื่อมโยงกับหลักฐานประเภทอื่น) อีกด้วย การเชื่อมโยงดังกล่าวนั้นจำาเป็นต้องอาศัย 

กรอบการตีความที่มีความเป็นไปได้

 ขอ้มูลบางประการทีเ่กดิจากการศกึษาระบอบอำานาจโบราณทีป่ระกอบเปน็เนือ้หาสว่นหนึง่

ของบทเรียนชุดนี้ เช่น

 ก. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองตามที่สะท้อนในเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์

 ข. ลักษณะของระบอบอำานาจโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นแบบมณฑล  

(แมนดาลา-mandala) ที่อำานาจของผู้ปกครองมีความเข้มข้นมากที่สุดตรงจุดศูนย์กลาง และลดลง 

มาเรื่อยๆ เมื่อเคลื่อนออกห่างจากศูนย์กลาง

 ค. การรับและดัดแปลงศาสนาฮินดูและพุทธดังที่สะท้อนให้เห็นในบางวิถีปฏิบัติทาง

วัฒนธรรมของภูมิภาค

 ง. หลักฐานทางโบราณคดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นท่ีแสดงถึงความเป็นภูมิภาค 

ที่คึกคักกระทั่งก่อนการรับศาสนาฮินดูและพุทธ

 จ. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นที่สะท้อนในศิลปะ 

และสถาปัตยกรรม และเอกสารทางประวัติศาสตร์
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

 แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

 แผนจัดการเรียนรู้น้ีแนะนำาวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ 

ในการทำาความเข้าใจอดีต เมื่อจบบทเรียน นักเรียนควรจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยการใช้

กระบวนการสืบหาข้อมูลแบบปลายเปิด และเข้าใจความคลุมเครือทางประวัติศาสตร์

 แผนการเรียนรู้ที่ 2 คนยุคสำาริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

 แผนจัดการเรียนรู้นี้สำารวจความสัมพันธ์ระหว่างคนจีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในยุคสำาริด เมื่อจบบทเรียน นักเรียนควรจะเข้าใจแบบแผนการค้าในยุคสำาริด และเริ่มเข้าใจความรู้สึก 

ของคนในประวัติศาสตร์ด้วยการเปรียบเทียบสิ่งของมีค่าที่ตนเองให้ความสำาคัญกับพิธีปฏิบัติ 

ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความตายกับของคนในสมัยโบราณ

 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ระบอบอำานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร

 แผนจัดการเรียนรู้นี้แนะนำาแนวคิดเรื่องมณฑล (Mandala) ที่เป็นแบบแผนและการจัด

โครงสร้างของระบอบอำานาจในสมัยโบราณโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role-playing) เมื่อจบ 

บทเรียน นักเรียนควรจะสามารถอธิบายคำานิยามของระบอบอำานาจแบบมณฑลได้ และเข้าใจมุมมอง 

ของผูค้นจากสว่นตา่งๆ ของระบบลำาดบัชัน้ในสงัคมยคุโบราณ (ผู้ปกครอง ขุนนาง ชาวบา้น ทหาร ฯลฯ)

 แผนการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณ 

 เป็นอย่างไร

 แผนจัดการเรียนรู้นี้แนะนำาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองในระบอบ

อำานาจโบราณ เมื่อจบบทเรียน นักเรียนควรจะสามารถเข้าใจมุมมองต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้ 

โดยการจินตนาการตนเองในฐานะของท้ังผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง และพัฒนาทัศนะเชิงวิพากษ์ 

ต่อประวัติศาสตร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจศึกษาเพิ่มเติม

 แผนการเรียนรู้ที่ 5 ระบอบอำานาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

 แผนจัดการเรียนรู้นี้สำารวจศิลปะและสถาปัตยกรรมของคนโบราณในนครรัฐพยู (Pyu)  

ด้วยการเปรียบเทียบหลักฐาน เมื่อจบบทเรียน นักเรียนควรจะสามารถพิจารณาหลักฐานของทฤษฎี 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่ีประชันกันสองทฤษฎี และตัดสินใจได้ว่าทฤษฎีใดที่ตนเห็นว่าน่าคล้อยตาม 

มากกว่า นอกจากนี้ นักเรียนจะได้มีความเคารพต่อคนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยการพิจารณา 

จุดร่วมต่างๆ
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 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 สมัยโบราณ

 แผนจัดการเรียนรู้นี้อธิบายการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิไปทั่วเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และแนะนำาแนวคิดเรื่องการแพร่ของวัฒนธรรม เมื่อจบบทเรียน นักเรียนควรจะ

มีความเคารพและเข้าใจการเชื่อมโยงและถ่ายเทของวัฒนธรรมต่างๆ ท่ัวท้ังเอเชีย และตระหนักว่า

ประวัติศาสตร์ส่งผลต่อชีวิตของตนในปัจจุบันอย่างไร 

หลักการและเหตุผล
 • เพือ่เสนอประวตัศิาสตรร์ว่มของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านทางการศกึษาระบอบอำานาจ

โบราณในภูมิภาค การจัดโครงสร้างและการแสดงออกทางวัฒนธรรมของระบอบอำานาจเหล่านั้น

 • เพื่อเน้นพลวัต “ภายใน” ของภูมิภาค กระทั่งในช่วงเวลาที่เรียกกันว่ายุคสมัยของ 

การรับอิทธิพลจากอินเดีย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 เมื่อจบหน่วยนี้ นักเรียนควรสามารถ

 1. บรรยายงานที่ซับซ้อนในการศึกษาและตีความอดีตได้

 2. ระบุลักษณะร่วมของระบอบอำานาจโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

 4. อภิปรายเกี่ยวกับการรับศาสนาฮินดูและพุทธของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในสมัยโบราณได้

เนื้อหาของหน่วย
 หน่วยนี้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ 6 แผน โดยแต่ละแผนจะมีสื่อการเรียน ความรู้สำาหรับ

ครู และแบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้

 แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

 แผนการเรียนรู้ที่ 2 คนยุคสำาริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ระบอบอำานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร

 แผนการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณ 

เป็นอย่างไร

 แผนการเรียนรู้ที่ 5 ระบอบอำานาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

 แผนการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สมัยโบราณ
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :  นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้ (1 คาบ : 45 - 50 นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - 

 สำาหรับอ่านก่อนเรียน ให้นักเรียนทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรม

 ที่ระบุข้างล่างนี้ หรือในชั่วโมงเรียนก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. บรรยายเกี่ยวกับ

แหล่งข้อมูลต่างๆ 

ที่นักประวัติศาสตร์ใช้

2. อธิบายคำาถาม

แบบที่นักประวัติศาสตร์

ถาม

1. หัดวิเคราะห์แหล่งข้อมูลต่างๆ 

ด้วยการใช้กระบวนการสืบหาข้อมูล

แบบปลายเปิด

2. ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม

1. รู้จักเปิดกว้างต่อมุมมองต่างๆ

2. แสดงถึงความเข้าใจความไม่แน่นอน

ทางประวัติศาสตร์
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา ถามคำาถามของนักประวัติศาสตร์ (5 นาที) 

 1. ให้นักเรียนดูสื่อการเรียนรู้ 1 และแจกภาพ

 หากจำาเป็น

 2. ตั้งคำาถามกับนักเรียนตาม

 แบบฝึกหัด 2 - การเป็นนักประวัติศาสตร์ 

 และให้นักเรียนอย่างน้อยสองคนตอบคำาถาม

 เพื่อเขียนลงบนกระดาน

 หากนักเรียนลังเลที่จะคาดเดาคำาตอบ

 ของคำาถามเหล่านี้ ยกตัวอย่างคำาตอบ

 ให้พวกเขาดู เช่น “ครูคิดว่าคนในสมัยโบราณ

 สร้างอันนี้ เพราะครูไม่เคยเห็นมีใครใช้

 การเขียนแบบนี้ในปัจจุบัน” เน้นว่านักเรียน

 สามารถเดาคำาตอบอย่างไรก็ได้ และ

 กระตุ้นให้พวกเขาอธิบายว่าทำาไมจึงเดา

 เช่นนั้น

พัฒนา 1. บรรยายสั้นๆ แบบมีการโต้ตอบ 

บทเรียน บรรยายตามความรู้สำาหรับครู 1 - 

 บรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

 2. ทำางานเป็นกลุ่ม (15 นาที)

  2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม

 สำาหรับแต่ละกลุ่ม ครูอาจมอบหมายหน้าที่

 หรือให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันเอง คือ 

 เป็นคนดำาเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

 คนจดบันทึกคำาตอบของกลุ่ม คนรายงาน

 หน้าชั้นเรียน และคนคุมเวลาที่คอยกำากับ

 การทำางานให้เสร็จสิ้น

  2.2 แจกสื่อการเรียนรู้อันใดอันหนึ่ง

 ให้กับแต่ละกลุ่ม (สื่อการเรียนรู้ 2, 3 

 และ 4) โดยจะมีสองกลุ่มวิเคราะห์สื่อ

 ชิ้นเดียวกัน 

• แบบฝึกหัด 2 -

การเป็น

นักประวัติศาสตร์

• สื่อการเรียนรู้ 1 -

ศิลาจารึก เตลากา 

บาตู (Telaga Batu)

จากปาเลมบัง 

สุมาตรา อินโดนีเซีย

• ความรู้สำาหรับครู 1 -

บรรยายสั้น 

แบบมีการโต้ตอบ

• สื่อการเรียนรู้ 2 -

การถือสัตย์ปฏิญาณ

ต่อกษัตริย์แห่งศรีวิชัย

• สื่อการเรียนรู้ 3 -

ภาพสงครามกรุงลังกา

จากวัดพระแก้ว

• สื่อการเรียนรู้ 4 -

ข้อตกลงจาก

จดหมายเหตุมลายู

• แบบฝึกหัด 2 -

การเป็น

นักประวัติศาสตร์

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจนี้

จะดึงความสนใจของนักเรียน

และกระตุ้นให้พวกเขาตอบ

คำาถามของนักประวัติศาสตร์

• การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบจะทำาให้

นักเรียนได้ข้อมูลที่จำาเป็น

สำาหรับการทำางานกลุ่ม

• การทำางานกลุ่มจะทำาให้

นักเรียนได้หัดวิเคราะห์

แหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วย

การใช้กระบวนการสืบหา

ข้อมูลแบบปลายเปิด



92 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  2.3 ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกัน

 ตอบคำาถามในแบบฝึกหัด 2 เป็นเวลา 

 10 นาที อธิบายว่าไม่เป็นไรหากนักเรียน

 จะไม่เข้าใจทุกคำาหรือภาพในสื่อ นักเรียน

 ไม่จำาเป็นต้องแน่ใจกับคำาตอบของตน 

 และให้พยายามคาดเดาให้ดีที่สุด ครูอาจ

 ไปตามกลุ่มต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือ

 เวลานักเรียนติดขัดได้

  2.4 ให้ทุกกลุ่มรายงานคำาตอบ

 หน้าชั้นเรียน ถามกลุ่มที่วิเคราะห์สื่อ

 ชิ้นเดียวกันว่าคำาตอบของพวกเขาคล้าย

 หรือแตกต่างจากคำาตอบของอีกกลุ่ม

 อย่างไร

สรุป 1. สรุปการบรรยายสั้น (5 นาที)

บทเรียน ครูบรรยายตามความรู้สำาหรับครู 2 - 

 สรุปการบรรยายสั้น

 2. คิดทบทวน (10 นาที)

 ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด 3 - แบบทดสอบ

 เมื่อสิ้นสุดบทเรียน “สิ่งที่นักประวัติศาสตร์

 เชื่อ” ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ทำาให้

 พวกเขาได้ค้นพบหรือเรียนรู้ใหม่กับเพื่อน

 ในชั้นเรียน

• ความรู้สำาหรับครู 2 -

สรุปการบรรยายสั้น

• แบบฝึกหัด 3 - 

แบบทดสอบเมื่อ

สิ้นสุดบทเรียน “สิ่งที่

นกัประวตัศิาสตรเ์ชือ่”

•  การสรุปการบรรยายสั้น

จะทำาให้นักเรียนได้รวบรวม

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา

•  การใช้แบบทดสอบ

เมื่อสิ้นสุดบทเรียน 

“สิ่งที่นักประวัติศาสตร์เชื่อ” 

นี้จะทำาให้ครูรู้ว่านักเรียน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู้หรือไม่

การประเมิน
 ครูสามารถประเมินว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ด้วยการพิจารณา 

คำาตอบของพวกเขาในแบบฝึกหัด “คำาถามของนักประวัติศาสตร์” สังเกตขณะทำางานกลุ่ม และ

พิจารณาคำาตอบในแบบฝึกหัด 2 - การเป็นนักประวัติศาสตร์ และแบบฝึกหัด 3 - แบบทดสอบเมื่อ 

สิน้สดุบทเรยีน “สิง่ท่ีนักประวัตศิาสตรเ์ช่ือ” หากครตูอ้งการทดสอบความรูน้กัเรยีน กใ็หพ้วกเขาอธบิาย

คำาจำากัดความของ “ทฤษฎี” “แหล่งข้อมูล” และ “หลักฐาน” ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงที่ 

นักประวัติศาสตร์เชื่อเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ 1 - 4
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 นักประวัติศาสตร์ทำางานอย่างไร

ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

ความรู้สำาหรับครู 1 - บรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• ภาพนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของ “ข้อมูล” ที่นักประวัติศาสตร์สามารถใช้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

 ประวัติศาสตร์

• นกัประวตัศิาสตรเ์ป็นเหมอืนนกัสบื คอื มองหาเบาะแสหรอืหลกัฐานเพือ่คน้หาวา่เกดิอะไรขึน้ 

 ในอดีต

• มีข้อมูลหลายประเภทที่นักประวัติศาสตร์สามารถใช้ได้ นอกจากภาพถ่าย งานศิลปะและ 

 สถาปัตยกรรมอย่างภาพนี้ มีแหล่งข้อมูลอะไรอื่นอีกบ้างที่นักเรียนนึกออก กระตุ้นคำาตอบ 

	 จากนักเรียน	 และเขียนความคิดของพวกเขาลงบนกระดาน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ศิลาจารึก	  

	 คำาจารึกบนไม้ไผ่	 ใบลาน	 หรือกระดาษ	พงศาวดารเกี่ยวกับอาณาจักร	 จดหมายและบันทึก 

	 ทีเ่ขยีนโดยคนธรรมดา	ประวตัศิาสตรจ์ากคำาบอกเลา่	บทความหนงัสอืพมิพ	์เอกสารของรฐับาล

• นักประวัติศาสตร์ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างทฤษฎี หรือการคาดเดาอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับอดีต

• งานของนักประวัติศาสตร์จะยากเป็นพิเศษ เมื่อศึกษายุคสมัยโบราณอย่างที่เรากำาลังจะทำา 

 ในบทเรียนต่อไปนี้ ทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียน	 และเขียนความคิด 

	 ของพวกเขาลงบนกระดาน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ข้อมูลจำานวนมากสูญหายหรือถูกทำาลายไปตาม 

	 กาลเวลา	 ไม่มีใครท่ียังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะสามารถจดจำาสมัยโบราณได้	 และเร่ืองราว 

	 ที่ผู้คนถ่ายทอดกันมาหลายชั่วคนอาจเชื่อถือไม่ได้	 คนส่วนใหญ่ในสมัยโบราณไม่สามารถ 

	 อ่านหรือเขียนหนังสือได้	ดังนั้น จึงไม่สามารถบันทึกประสบการณ์ของตนได้

• วนันีน้กัเรยีนจะไดเ้ป็นนกัสบื แตจ่ะไดง้านทีท่า้ทายมาก คอื จะตอ้งใชข้อ้มลูตา่งๆ เพือ่พยายาม 

 ปะติดปะต่อว่าในอดีตเคยเกิดอะไรขึ้น และเมื่อนานมาแล้วชีวิตของผู้คนเป็นอย่างไร หรือ 

 พูดอีกอย่างได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้การเป็นนักประวัติศาสตร์
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สื่อการเรียนรู้ 1 - ศิลาจารึก เตลากา บาตู (Telaga Batu) จากปาเลมบัง สุมาตรา อินโดนีเซีย

ความรู้สำาหรับครู 2 - สรุปการบรรยายสั้น

• นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัข้อมลูตา่งๆ แตกต่างกนั นกัประวติัศาสตรก์ม็กัจะมคีวามคดิเหน็ 

 ต่างกัน เช่นเดียวกัน

• นักประวตัศิาสตรถ์กเถยีงกนัในประเดน็ตา่งๆ และพยายามหาหลกัฐานเพิม่เตมิเพือ่สนบัสนนุ 

 หรือแก้ไขทฤษฎีของตน

• การตีความของนักประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบข้อมูลใหม่และได้ความคิดใหม่

• ดังนั้น ครูจึงอยากเล่าให้นักเรียนรู้ว่านักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรเกี่ยวกับข้อมูล 

 ที่นักเรียนได้พิจารณาไปวันนี้

(ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telaga_Batu_inscription.JPG)
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สื่อการเรียนรู้ 3 - ภาพสงครามกรุงลงกาจากวัดพระแก้ว

สื่อการเรียนรู้ 2 - การถือสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์แห่งศรีวิชัย

ข้อความส่วนหนึ่งของศิลาจารึก	 เตลากา	 บาตู	 (Telaga	 Batu)	 ซึ่งเป็นการถือสัตย์ปฏิญาณ 

ต่อกษัตริย์แห่งศรีวิชัย	:

 “พวกเจ้าทั้งหลาย โอรสแห่งกษัตริย์ เสนาบดี ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน ผู้บัญชาการ  

เจ้า ขุนนาง อุปราช ผู้พิพากษา... มูร์ดดากา	 (murddhaka) หัวหน้าคนงาน ผู้คุมคนงาน  

สามัญชน ผู้เชี่ยวชาญอาวุธ เสนาบดี ทหาร คนงานก่อสร้าง การ์มมา	 (karmma) ... เสมียน 

สถาปนิก นายเรือ พ่อค้า กัปตัน ข้าราชบริพาร ข้าทาสของกษัตริย์ ผู้คนทั้งปวง จะต้องตาย 

ด้วยมนต์คาถาแห่งคำาถวายสัตย์ปฏิญาณ หากพวกเจ้าไม่จงรักภักดีต่อข้า”

(ที่มา : © Thaths, Creative Commons, https://www.flickr.com/photos/34816987@N00/1392410389)

สื่อการเรียนรู้ 4 - ข้อตกลงจากจดหมายเหตุมลายู

 “ดีมาก ข้าเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ โดยที่ทั้งสองถือสัตย์ปฏิญาณว่าผู้ใดที่นอกลู่นอกทาง

ไปจากขอ้ตกลงนีแ้ลว้ กข็อใหบ้า้นของมนัผูน้ัน้ถกูพลิกควำา่ไปโดยพระผู้เปน็เจ้าผู้ทรงพลานภุาพ 

ให้หลังคาลงมาอยู่ท่ีพื้นดินและเสาเรือนพลิกกลับทิศ และพระผู้เป็นเจ้าทรงกำาชับผู้ปกครอง

มลายูในการปฏิบัติต่อข้าไพร่ที่ไม่ว่าจะกระทำาความผิดร้ายแรงเพียงใดก็ไม่ให้มีการจับมัด 

หรือแขวนคอ หรือลบหลู่ด้วยถ้อยคำาที่ชั่วร้าย [ถูกประจานต่อสาธารณะ] หากผู้ปกครอง 

ทำาให้ไพร่แม้แต่คนเดียวได้รู้สึกอับอาย ก็จะเป็นสัญญาณว่าอาณาจักรนั้นจะถูกทำาลายโดย 

พระผู้เป็นเจ้า เช่นกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงรับส่ังต่อไพร่ชาวมลายูว่าต้องไม่มีวันคิดคดทรยศ 

ต่อผู้ปกครอง ต่อให้ผู้ปกครองประพฤติชั่วร้ายหรือไม่เป็นธรรมต่อพวกเขาก็ตาม”
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แบบฝึกหัด 1 
สำาหรับอ่านก่อนเรียน

 ประวตัศิาสตรค์อืเรือ่งราวของอดตีทีเ่ขยีนขึน้ในปจัจบุนั นักประวัติศาสตรบ์อกเล่าประวัติศาสตร ์

โดยใช้แหล่งข้อมูลจากอดีต นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณใช้ข้อมูล 

หลายประเภท เช่น

 ก. ศิลาจารึก

 ข. คำาจารึกบนไม้ไผ่และใบลาน

 ค. คำาบรรยายเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณที่เขียนโดยคนต่างชาติ

 ง. ข้อความที่เขียนขึ้นมาในสมัยหลังที่กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยก่อนหน้านั้น

อาจมีข้อมูลประเภทอื่นอีก แต่อาจสูญสลายตามกาลเวลาไปแล้ว

 1. นักประวัติศาสตร์มักอาศัยคำาบอกเล่าเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชาวจีน  

  เอเชียใต้ เอเชียตะวันตก หรือยุโรป ยกตัวอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์ต้องการรู้มากขึ้น 

  เกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยมีอยู่ในบริเวณที่เป็นอินโดนีเซียทุกวันนี้ระหว่าง 

  ศตวรรษที่ 7 ถึง 12 ชาวจีนและอาหรับไปเยือนศรีวิชัย และบันทึกประสบการณ์ของ 

  ตนเองไว้ คนต่างชาติอ่ืนๆ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศรีวิชัยที่ผู้คนจดบันทึกไว้ ข้อมูล 

  เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของคนต่างชาติ ดังนั้น จึงอาจไม่ได้แสดงให้เห็นว่า 

  ชาวศรีวิชัยคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างนั้น หรือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงก็ได้

 2. ศิลาจารึกโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะเล่าเร่ืองราวความสำาเร็จของกษัตริย์ 

  และบุคคลสำาคัญ กษัตริย์ต่างๆ ต้องการให้คุณงามความดีของตนได้รับการบันทึก 

  และจดจำาไปเป็นเวลานาน จึงโปรดให้มีการจารึกไว้บนหิน

 3. บางครั้งคนสมัยโบราณเริ่มบันทึกข้อความหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ และถ่ายทอดสืบต่อ 

  กันมายงัคนรุน่หลงั ตวัอยา่งคอื	ฮมานนาน	ยะซาวนิ	(Hmannan	Yazawin - พงศาวดาร 

  พระราชวังแก้ว) ท่ีเล่าเรื่องราวของกษัตริย์โบราณของเมียนมา นักประวัติศาสตร์ของ 

  ราชสำานักเขียนพงศาวดารนี้เสร็จในศตวรรษที่ 19 แต่เล่าเรื่องย้อนไปถึงศตวรรษที่ 1  

  ฮมานนาน ยะซาวิน ถูกเขียนขึ้นจากการรวบรวมเรื่องราวและข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

  ที่มีมาก่อนหน้า

 4. คนในสมัยโบราณบันทึกข้อความลงบนไม้ไผ่หรือใบลาน เนื่องจากกระดาษเป็นส่ิงหายาก  

  ยกตัวอย่างเช่น คัมภีร์จำานวนมากของศาสนาพุทธถูกเขียนลงบนใบลานซ่ึงชำารุดและ 

  สูญหายได้ง่าย
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แบบฝึกหัด

จับคู่คำาบรรยาย 1 - 4 กับประเภทแหล่งข้อมูล ก-ง

 ก. ___

 ข. ___

 ค. ___

 ง. ___

แบบฝึกหัด 2
การเป็นนักประวัติศาสตร์

แต่ละกลุ่มช่วยกันเดาคำาตอบต่อคำาถามต่อไปนี้

 1. ข้อมูลนี้คืออะไร

 2. ใครเป็นคนเขียนหรือสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมา

 3. พวกเขาเขียนหรือสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาเมื่อใด

 4. เหตุใดพวกเขาจึงเขียนหรือสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมา

 5. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จากการพิจารณาข้อมูลนี้

 6. นักเรียนมีคำาถามอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลนี้
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แบบฝึกหัด 3
แบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียน “สิ่งที่นักประวัติศาสตร์เชื่อ”

อ่านข้อมูลข้างล่าง ขีดเส้นใต้ประเด็นที่คล้ายกับสิ่งที่นักเรียนได้คาดเดาไว้ และวงกลมประเด็น 

ที่ต่างจากที่คาดเดา

สื่อการเรียนรู้ 2 - การถือสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์แห่งศรีวิชัย : นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ 

เชื่อว่าคำาจารึกนี้ถูกเขียนข้ึนในศตวรรษท่ี 7 ด้วยภาษาที่เรียกว่า มลายูเก่า ศิลาจารึกนี้ถูกพบ 

ในปาเลมบัง อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยโบราณ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่

เชื่อว่าข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์แห่งศรีวิชัย กษัตริย์ต้องการ

ให้ข้าของพระองค์ปฏิญาณที่จะทำาทุกอย่างตามที่พระองค์ต้องการ

สือ่การเรยีนรู ้3  -  ภาพสงครามกรงุลงกาจากวดัพระแกว้ : ภาพนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของจติรกรรมฝาผนงั 

ที่วาดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษท่ี 19 ในสมัยของรัชกาลที่ 1 ของสยาม ภาพนี้เป็นฉากหนึ่ง 

จากเร่ืองรามายนะท่ีเป็นมหากาพย์ฮินดูท่ีแพร่หลายไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

วัดพระแก้วอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย รามายนะเป็นที่รู้จักกันในไทยว่า รามเกียรต์ิ บางที

รัชกาลที่ 1 อาจจะต้องการให้ข้าของพระองค์รำาลึกถึงความรุ่งโรจน์ของกษัตริย์ที่ผ่านมาในอดีต

ซึ่งเป็นแนวคิดของกษัตริย์หรือผู้ปกครองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้

สื่อการเรียนรู้ 4 - ข้อตกลงจากจดหมายเหตุมลายู : นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเอกสารนี้ 

ทำาขึ้นโดยราชสำานักของสุลต่านแห่งมะละกา ในศตวรรษที่ 15 สุลต่านหรือกษัตริย์ปกครอง 

สว่นหนึง่ของมาเลเซยีในปจัจบุนั เอกสารนีแ้สดงใหเ้หน็วา่กษตัรยิม์หีนา้ทีร่บัผดิชอบตอ่ประชาชน  

และเช่นเดียวกันในทางกลับกัน สุลต่านอาจสร้างเอกสารนี้ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความจงรักภักดีในหมู่ประชาชนของตน

 อะไรทีท่ำาใหน้กัเรยีนคน้พบหรอืเรยีนรูใ้หมม่ากทีส่ดุเกีย่วกบัสิง่ทีน่กัประวติัศาสตรเ์ชือ่เกีย่วกบั 

ข้อมูลเหล่านี้ และเพราะอะไร
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 คนยุคสำาริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์

หัวข้อ :  คนยุคสำาริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้ (1 คาบ : 45 - 50 นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - สำาหรับ 

 ทำาก่อนชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรมที่ระบุ 

 ข้างล่างนี้ หรือในชั่วโมงเรียนก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. รู้จักการฝังสิ่งของ

ร่วมกับศพของคน

ในยุคสำาริด

2. อธิบายได้ว่า

วัฒนธรรมจีนและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผสมผสานกันอย่างไร

ในยุคสำาริด

1. หัดวิเคราะห์ภาพวาดทางโบราณคดี

2. ใช้แผนที่เพื่อทำาความเข้าใจแบบแผน

การค้ายุคสำาริด

1. เกิดความเข้าใจผู้คนในประวัติศาสตร์

ด้วยการเปรียบเทียบสิ่งมีค่าและพิธีกรรม

ทางวัฒนธรรมของตนที่เกี่ยวกับเรื่อง

ความตายกับของคนสมัยโบราณ

2. เข้าใจการอิงอาศัยกันและกันของ

วัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา วาดสิ่งมีค่าของตนเอง 

 1. แจกกระดาษเปล่าและดินสอสี

 2. ให้เวลานักเรียน 5 นาที ในการวาดรูป

 ตนเองที่แวดล้อมด้วยสิ่งของที่มีค่าของตน

 3. เลือกนักเรียนบางคนให้แสดงภาพวาด

 ของตนต่อเพื่อนร่วมชั้น

 4. ถามนักเรียนว่าสิ่งของในภาพนั้น

 มาจากไหน อาจเป็นได้ว่าสิ่งของเหล่านั้น

 บางส่วนถูกผลิตขึ้นมาในประเทศของนักเรียน 

 เช่น วัตถุทำาด้วยมือที่ตกทอดมาจากปู่ย่า 

 หรือเสื้อกีฬาทีมชาติ บางส่วนมาจาก

 ภายนอกประเทศ เช่น ของเล่นที่ผลิตในจีน

 หนังสือที่พิมพ์ในสหรัฐฯ หรือเสื้อผ้า

 จากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ดึงความสนใจของนักเรียนมายัง

 การผสมผสานของสิ่งของจากทั่วโลก

 ที่เราเห็นว่ามีคุณค่า

พัฒนา 1. ความรู้สำาหรับครู 1 - การบรรยายสั้น

บทเรียน แบบมีการโต้ตอบ (10 นาที) 

 ครูบรรยายตามบันทึกดังกล่าว

 2. การวิเคราะห์ภาพวาดทางโบราณคดี 

 (15 นาที)

  2.1 จับคู่นักเรียน แจกแผนที่ 1 - แผนที่

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงสถานที่

 ยุคสำาริดและยุคเหล็ก และสื่อการเรียนรู้ 1

  2.2 ให้นักเรียนพิจารณาสื่อการเรียนรู้ 1 

 และระบายสีตามคำาสั่ง 

  2.3 จากนั้นให้นักเรียนทำาเครื่องหมาย

 บนแผนที่ 1 แสดงจุดต่างๆ ที่น่าจะเป็น

 ที่มาของสิ่งของต่างๆ และวาดเส้นทาง

 ที่ผู้คนน่าจะใช้ในการนำาสิ่งของเหล่านั้น

 เข้ามาในพื้นที่

• กระดาษเปล่า

• ดินสอสี

• ความรู้สำาหรับครู 1 - 

การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบ

• แผนที่ 1 - แผนที่

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้แสดงสถานที่

ยุคสำาริดและยุคเหล็ก

• สื่อการเรียนรู้ 1 -

การฝังศพของ

ชาวบ้านเชียง

กิจกรรมนี้แนะนำาเนื้อหา

ของบทเรียนโดยให้นักเรียน

ได้แสดงความสนใจของตน

ออกมาอย่างสร้างสรรค์

• การบรรยายสั้นแบบมีการ

โต้ตอบจะทำาให้นักเรียนได้มี

ข้อมูลที่จำาเป็นในการทำา

การวิเคราะห์ภาพวาด

ทางโบราณคดี

• การวิเคราะห์ภาพวาด

ทางโบราณคดีจะทำาให้

นักเรียนได้ใช้แผนที่และสื่อ

เพื่อทำาความเข้าใจแบบแผน

การค้ายุคสำาริด
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

สรุป 1. เดินชมภาพ (5 นาที)

บทเรียน ให้นักเรียนแต่ละคู่นำาภาพของตน

 ไปแปะไว้บนผนังเพื่อให้นักเรียนคนอื่น

 ได้เดินชม ครูอาจให้นักเรียนลงคะแนนว่า

 ภาพของคู่ไหนที่มีการระบายสีและกำาหนด

 จุดบนแผนที่ได้ดีและถูกต้องมากที่สุด

 2. คิดทบทวน (5 นาที)

 ตั้งคำาถามกับนักเรียนดังนี้ “ในยุคสำาริด 

 คนในเอเชียมีวัฒนธรรมและภาษา

 ที่แตกต่างกัน นักเรียนคิดว่าพวกเขา

 สามารถติดต่อค้าขายกันได้อย่างไร”

 ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจคิดว่าผู้คน

 มีแรงจูงใจที่จะต้องร่วมมือกันเพราะ

 ต้องการสินค้าที่คนอื่นมี บางทีพวกเขา

 อาจสื่อสารกันด้วยท่าทาง หรือพ่อค้า

 บางคนอาจพูดได้หลายภาษา

• การเดินชมภาพทำาให้

นักศึกษาได้แสดงภาพ

ของตนเองและได้เรียนรู้

จากกันและกัน

• การครุ่นคิดทบทวนทำาให้

นักเรียนได้รวบรวมความรู้

และนำาไปใช้กับคำาถามใหม่ๆ

การประเมินผล
 ครสูามารถประเมนิวา่นกัเรยีนไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูห้รอืไม ่ดว้ยการพจิารณา

การตอบคำาถามของพวกเขาในช่วงการคิดทบทวน และด้วยการพิจารณาแผนที่และภาพวาดสิ่งของ 

ที่ฝังไปกับศพที่นักเรียนแสดงในช่วงการเดินชมภาพ
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 คนยุคสำาริดในเอเชียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

ความรู้สำาหรับครู 1 - การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• เราเก็บสะสมวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าพิเศษสำาหรับเรา คนสมัยโบราณก็ทำาเช่นเดียวกัน  

 นักเรียนคิดว่าสิ่งของอะไรบ้างที่มีคุณค่าสำาหรับคนสมัยโบราณ

 กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	  

	 ยกตัวอย่างเช่น	 คนสมัยโบราณอาจให้คุณค่ากับเคร่ืองประดับที่ทำาจากเพชรพลอย	 อาวุธ 

	 ที่ทำาจากโลหะ	 หรือเครื่องรางของขลัง	 พึงสังเกตว่าคนจากวัฒนธรรมที่ต่างกันให้คุณค่ากับ 

	 วัตถุต่างกัน

• นักโบราณคดีพยายามศึกษาว่าวัตถุใดที่คนสมัยโบราณให้คุณค่าด้วยการสำารวจหลุมฝังศพ 

 ของพวกเขา “สิ่งของในหลุมศพ” สามารถเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญที่แสดงถึง 

 การผสมผสานของวัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายของวัตถุสิ่งของในภูมิภาค

• “สิง่ของทีฝ่งัพรอ้มกบัศพ” และพธิกีรรมเกีย่วกบัความตายในวฒันธรรมของนกัเรียนคอือะไร

 ยกตัวอย่างเช่น	 การเผาหรือฝังศพที่สวมเครื่องแต่งกายพิเศษ	 หรือพร้อมด้วยส่ิงของพิเศษ 

	 ในโลงศพ

• วันนี้ นักเรียนจะได้ศึกษา “สิ่งของที่ฝังพร้อมกับศพ” จากยุคสำาริด (ช่วง 1500 ถึง 500 ปี 

 ก่อนคริสตกาล) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคสำาริด 

 เนื่องจากผู้คนเริ่มใช้สำาริดผลิตวัตถุสิ่งของต่างๆ 

• สำาริด คือ โลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุก มีความแข็งแกร่งมากกว่าทองแดงหรือดีบุก 

 เพียงอย่างเดียว และข้ึนรูปง่ายกว่าหิน นักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าพ่อค้าจีนเป็น 

 คนสอนให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักการทำาสำาริด แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่มีทองแดงและดีบุก ให้นักเรียนดูแผนที่ 1 นักประวัติศาสตร์สรุปว่า 

 คนจากพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวคงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันเพ่ือนำาเข้าทองแดงและดีบุก 

 ถึงสามารถผลิตสำาริดได้

• ในยุคสำาริด การเดินทางทำาได้ยากกว่าในสมัยปัจจุบัน มีเทือกเขาขวางกั้นระหว่างพื้นที่ต่างๆ  

 แต่ผู้คนสามารถเดินทางด้วยเรือไปตามแม่นำ้า หรือหาเส้นทางการค้าที่หลีกเลี่ยงภูเขาสูง  

 ดูเทือกเขาและแม่นำ้าในแผนที่ 1
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สื่อการเรียนรู้ 1 - การฝังศพของชาวบ้านเชียง

คำาสั่งในการระบายสี :

 พจิารณาภาพวาดจากหลมุฝงัศพข้างลา่งนี ้โครงกระดกูถกูพบอยูพ่รอ้มกบัสิง่ของมคีา่ตา่งๆ  

พยายามหาและระบายสีสิ่งที่ทำาจากโลหะ กระดูกสัตว์ และสิ่งที่ทำาจากดินเหนียว ใช้สีต่างกัน

สำาหรับวัสดุที่ต่างกัน
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(ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ประเทศไทย)

(ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ประเทศไทย)
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แบบฝึกหัด 1
สำาหรับทำาก่อนชั่วโมงเรียน

ในระหว่างศตวรรษที่ 1 - 6 มีอาณาจักรเกิดข้ึนหลายแห่งบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เช่น

 ก. พยู (Pyu) ในเมียนมา (ราวศตวรรษที่ 1)

 ข. ฟูนันในกัมพูชาและทางใต้ของเวียดนามในปัจจุบัน (ราวศตวรรษที่ 1)

 ค. จามในตอนกลางของเวียดนาม (ราวศตวรรษที่ 2)

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหมู่เกาะ มีอาณาจักรต่างๆ เช่น

 ก. อาณาจักรหลายแห่งตามชายฝั่งตะวันออกของเกาะสุมาตราและชายฝ่ังตะวันตก 

เฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ อาณาจักรศรีวิชัย (ราวศตวรรษที่ 7)

 ข. อาณาจักรต่างๆ ในตอนกลางของเกาะชวา (ราวศตวรรษที่ 6)

 นักโบราณคดีได้ศึกษาอาณาจักรเหล่านี้ นักโบราณคดีคล้ายกับนักประวัติศาสตร์ในแง่ท่ีว่า 

พวกเขาศึกษาชีวิตของผู้คนในอดีต อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักประวัติศาสตร์โดยมากอาศัยข้อความ

หรือภาพเป็นข้อมูลหลักฐาน นักโบราณคดีใช้วัตถุสิ่งของ ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจสำารวจ 

ซากปรักหักพังของศาสนสถานโบราณ เศษหม้อไหเก่าแก่ หรือเศษเครื่องประดับที่เคยสวมโดย 

คนที่ตายไปนานแล้ว
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 นักโบราณคดีท่ีศึกษาอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรียนรู้อย่างมาก 

เกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรเหล่านั้น พวกเขาพบว่าอาณาจักรเหล่านี้มีข้อได้เปรียบที่สำาคัญ

คือ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตต้ัง้อยูร่ะหวา่งศนูยก์ลางอารยธรรมหลักของโลกยคุโบราณสองแหง่ คอื จีน 

และอินเดีย ตั้งแต่ยุคแรกๆ ผู้คนได้เดินทางไปมาระหว่างภูมิภาคเหล่านี้ แลกเปลี่ยนสินค้า เทคโนโลยี

และความคิดกันมาตลอด

 ด้วยเหตุนี้ หลักฐานทางโบราณคดีจากอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคแรกๆ  

จึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนและอินเดีย ยกตัวอย่างเช่น นักโบราณคดีพบส่ิงก่อสร้างท่ีแสดง

สัญลักษณ์พุทธและฮินดู และแผ่นหินที่มีอักขระของอินเดียจารึกอยู่ ในตอนเหนือของเวียดนาม  

นักโบราณคดีพบอิทธิพลจีนจำานวนมาก และสรุปว่าพื้นที่นี้ เคยถูกปกครองโดยคนจีนตั้งแต่ 

ประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนศริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 10 หลังคริสตกาล

 กระทั่งก่อนที่อิทธิพลของจีนและอินเดียจะแพร่หลาย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้มี 

อารยธรรมทีซ่บัซอ้นท่ีมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีำาหรบัยคุโบราณ ยกตวัอยา่งเชน่ โคเลา (Co Loa)  

ซึ่งเป็นถิ่นฐานขนาดใหญ่ท่ีโอบล้อมด้วยกำาแพงในทางตอนเหนือของเวียดนามอาจจะถูกสร้างขึ้น 

ในราวศตวรรษที่ 5 หรือ 4 ก่อนคริสตกาล

โคเลา	(Co	Loa)	ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

(ที่มา http://www.authenticvietnamtravel.com/2018/05/co-loa-citadel-in-hanoi-vietnam.html)
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 เมือ่ชาวเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดต้ดิตอ่สมัพนัธก์บัชาวอนิเดยีหรอืจนี พวกเขากม็กัดดัแปลง 

องค์ประกอบต่างๆ จากอารยธรรมเหล่านั้นให้เหมาะกับความต้องการของตน ยกตัวอย่างเช่น  

นักโบราณคดีที่ทำางานท่ีจันเสนในภาคกลางของไทยพบหวีที่มีลักษณะคล้ายกับหวีของอินเดีย  

นักโบราณคดีเชื่อว่าหวีอันนี้ถูกทำาขึ้นมาในราวศตวรรษที่ 1 ก่อนที่อิทธิพลฮินดูหรือพุทธจะแพร่หลาย

ในบริเวณนี้ ขณะที่วัตถุอื่นที่พบในจุดนี้มีลักษณะแบบท้องถิ่น/ไทย หลักฐานนี้ทำาให้นักโบราณคดี 

เชื่อว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเอาอิทธิพลอินเดียบางส่วน แต่ก็คงรักษาวัฒนธรรมของตน 

ไว้ด้วยเช่นกัน

หวีงาช้าง พบที่เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ 

(ที่มา https://www.silpa-mag.com/history/article_2361)

แบบฝึกหัด
ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อที่คิดว่าถูกต้องที่สุด

 ประเด็นหลักของบทความนี้คือ

 ก. อารยธรรมจีนและอินเดียแทบไม่มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณเลย

 ข. อารยธรรมจีนและอินเดียครอบงำาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณทั้งหมด

 ค. ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปกครองจีนและอินเดียสมัยโบราณ

 ง. ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเอาอิทธิพลจีนและอินเดียบางส่วน
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แผนที่ 1- แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงสถานที่ขุดสำาริดและยุคเหล็ก

 แผนทีแ่สดงแหลง่ดบุีกและทองแดง (ทีใ่ชท้ำาสำารดิ) และสถานทีย่คุสำารดิและยคุเหลก็  

เขียนเส้นที่น่าจะเป็นเส้นทางที่ผู้คนอาจใช้เดินทางระหว่างแหล่งโลหะและสถานท่ีท่ีพบสำาริด 

และเหล็กลงบนแผนที่เพื่อแสดงพัฒนาการของการค้าและการติดต่อสัมพันธ์ในยุคสำาริด

(ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_east_asia_topographic_map.svg เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)

ทองแดง

ดีบุก

แหล่งโบราณคดียุคสำาริด
และเหล็ก



หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 ระบอบอำานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร

ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 109

หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 3 ระบอบอำานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :  ระบอบอำานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - สำาหรับ 

 ทำาก่อนชั่วโมงเรียน และแผนที่ 1 - แผนที่อาณาจักรแบบมณฑล  

 ให้นักเรียนอ่านทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรมที่ระบุข้างล่างนี้ หรือ 

 ในชั่วโมงเรียนก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. อธิบายคำานิยาม

และการจัดโครงสร้าง

ของอาณาจักรมณฑล

2. เปรียบเทียบ

อาณาจักรมณฑล

กับประเทศต่างๆ 

ในปัจจุบัน

1. ฝึกคาดคะเนคำาตอบอย่างมีข้อมูล

เกี่ยวกับสาเหตุและผลในประวัติศาสตร์

2. ร่วมในกิจกรรมบทบาทสมมติ

1. มีความเข้าใจผู้คนในสมัยโบราณ

2. เข้าใจมุมมองของคนสมัยโบราณ

จากส่วนต่างๆ ของโครงสร้างสังคม 

(ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ทหาร ฯลฯ)
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน (5 นาที)

 1. ให้นักเรียน “คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน” 

 เกี่ยวกับคำาถามต่อไปนี้ “นักเรียนคิดว่า

 ประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นประเทศ

 เดียวกันกับที่มีอยู่ในสมัยโบราณหรือไม่

 เพราะอะไร”

 2. ในการ “คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน” นักเรียน

 ควรใช้เวลาสัก 1 นาทีในการจดบันทึก

 ความคิดของตน 2 นาทีในการจับคู่พูดคุย 

 และ 3 นาทีในการแลกเปลี่ยนความคิด

 กับเพื่อนทั้งชั้น

 3. ในกรณีนี้ นักเรียนอาจบอกว่าประเทศ

 ที่มีอยู่ในสมัยโบราณเป็นประเทศ

 เดียวกันกับในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรม

 ของพวกเขามีความเก่าแก่มาก หรือพวกเขา

 อาจคิดว่าประเทศที่เคยมีอยู่ในอดีตไม่ใช่

 ประเทศเดียวกับในปัจจุบันเนื่องจากสงคราม

 และผู้ปกครองที่ขึ้นมามีอำานาจต่างกัน

พัฒนา 1. การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ 

บทเรียน (10 นาที)

 ครูบรรยายตามความรู้สำาหรับครู 1 - 

 การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

 2. กิจกรรมบทบาทสมมติอาณาจักรมณฑล 

 (15 นาที)

  2.1 แจกการ์ดที่ตัดจากแบบฝึกหัด 

 การ์ดประกอบการเล่นตามบทบาทสมมติ

 อาณาจักรแบบมณฑล ให้กับนักเรียน

 แต่ละคน ให้นักเรียนอ่านการ์ดของตัวเอง 

 ชาวบ้านแต่ละคนจะได้การ์ดข้าวคนละ 3 ใบ 

 ครูอาจจำาเป็นต้องทำาการ์ดชาวบ้านและ

 การด์ขา้วมากขึน้โดยขึน้อยูก่บัจำานวนนกัเรยีน

 ในชั้น ครูอาจแจกป้ายหรือสัญลักษณ์

• ความรู้สำาหรับครู 1 -

การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบ

• ความรู้สำาหรับครู 2 -

กติกาการเล่น

บทบาทสมมติ

อาณาจักรมณฑล

• แบบฝึกหัด 2 - 

การ์ดประกอบ

การเล่นตามบทบาท

สมมติอาณาจักร

แบบมณฑล

กิจกรรมนี้ทำาให้นักเรียน

ได้คิดเกี่ยวกับเนื้อหาของ

บทเรียนพร้อมกระตุ้น

ความรู้เดิมที่พวกเขามี

• การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบนี้

จะทำาให้นักเรียนได้ข้อมูล

ที่จำาเป็นสำาหรับการเล่น

บทบาทสมมติอาณาจักร

มณฑล

• การเล่นบทบาทสมมติ

อาณาจักรมณฑลจะเป็น

การสร้างเสริมประสบการณ์

เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้

จากการบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบและ

แบบฝึกหัด 1 สำาหรับ

ทำาก่อนชั่วโมงเรียน
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ที่แบ่งนักเรียนตามบทบาทที่ได้รับ เพื่อจะได้

 แยกแยะกันถูก เช่น มงกุฎกระดาษสำาหรับ

 กษัตริย์ ดาบที่ทำาจากกระดาษแข็งสำาหรับ

 ทหาร ฯลฯ

  2.2 ให้นักเรียนดูแบบฝึกหัด 3 - 

 ผังโครงสร้างอาณาจักรแบบมณฑล

 และบอกให้พวกเขาเข้าประจำาที่ของตน

  2.3 อธิบายตามความรู้สำาหรับครู 2 - 

 กติกาการเล่นบทบาทสมมติอาณาจักรมณฑล

  2.4 ให้นักเรียนเล่นเกมไปสัก 15 นาที 

 ครูคอยดูแลช่วยแก้ปัญหาหรือตอบคำาถาม

 ที่นักเรียนอาจจะมี

สรุป ครุ่นคิดและทบทวน (15 นาที)

บทเรียน 1. รวบรวมเอกสารวัสดุและให้นักเรียน

 กลับไปยังที่นั่งของตัวเอง

 2. ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด 4 - การคิดทบทวน

 เกี่ยวกับอาณาจักรแบบมณฑล

 3. นับปริมาณข้าวที่กษัตริย์/ราชินีได้รับ

 และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ข้าวมากที่สุด 

 และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ข้าวน้อยที่สุด

 เช่นกัน เพราะว่าชาวบ้านในอาณาจักร

 ก็จะได้มีข้าวกินมากขึ้น

 4. ให้นักเรียนนำาเสนอคำาตอบของตน

 ในแบบฝึกหัด 4 - การคิดทบทวนเกี่ยวกับ

 อาณาจักรแบบมณฑล และแลกเปลี่ยนกับ

 เพื่อนร่วมชั้น

• แบบฝึกหัด 3 - 

ผังโครงสร้าง

อาณาจักรแบบมณฑล

แบบฝึกหัด 4 - 

การคิดทบทวน

เกี่ยวกับอาณาจักร

แบบมณฑล

การคิดทบทวนทำาให้

นักเรียนได้สังเคราะห์

ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ 

การให้นักเรียนกรอก

แผ่นปฏิบัติงานของ

แต่ละคนก็เป็นการช่วย

เปลี่ยนผ่านจากกิจกรรม

ที่คึกคักมีชีวิตชีวา

ได้อย่างราบรื่น

การประเมินผล
 ครูสามารถใช้คำาตอบของนักเรียนจากแบบฝึกหัด 4 - แผ่นคิดทบทวนเรื่องมณฑล 

เพื่อดูว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้หรือไม่ ครูยังอาจให้นักเรียนร่างภาพ 

อาณาจักรมณฑลที่มีกษัตริย์/ราชินี ทหาร เสนาบดี อำามาตย์ ชาวบ้าน โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทาง 

ของการจ่ายส่วย การให้ความคุ้มครอง และการลงโทษ
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ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

ความรู้สำาหรับครู 1 - การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• ให้นักเรียนพิจารณาแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชี้ให้ดูประเทศของตน อธิบายสั้นๆ ว่า 

 ประเทศของเรามีพรมแดนอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมาตั้งแต่เมื่อใดและมีมาได้อย่างไร  

 ยกตัวอย่างเช่น	 เมียนมาได้เอกราชจากอังกฤษในปี	 พ.ศ.	 2491	 และก็มีรูปร่างอย่างที่เห็น 

	 ในแผนที่มาตั้งแต่นั้น

• ตั้งแต่ก่อนที่ประเทศจะมีพรมแดนอย่างนั้น คนหลายกลุ่มที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่ 

 คล้ายกันกับของเราได้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมานานแล้ว แต่มีการจัดกลุ่มรวมตัวแตกต่าง 

 ไปจากที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน

• ประการแรก แทนที่จะเป็นประเทศ ตอนนั้นเป็นเมืองและหมู่บ้าน บางครั้งเมืองและหมู่บ้าน 

 เหล่านี้ก็รวมกันเป็นราชอาณาจักร

• ประการที่สอง คนสมัยโบราณไม่ได้กำาหนดพรมแดนตายตัวหรือเป็นทางการอย่างท่ีเรามี 

 ในทุกวันน้ี ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียนท่ีเน้นถึงการเปล่ียนแปลง 

 ในเทคโนโลยีและสังคม	 ยกตัวอย่างเช่น	 นักเรียนอาจบอกว่าในสมัยโบราณผู้คนไม่ได้ 

	 มีเครื่องระบุพิกัด	 GPS	 ที่จะรู้ได้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนตลอดเวลา	 พรมแดนอาจเปล่ียนแปลง 

	 ไปเรื่อยๆ	เนื่องจากสงครามหรือการสังกัดทางการเมือง

• ประการที่สาม คนในสมัยโบราณไม่ได้ระบุตนเองเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 พวกเขาอาจมองว่าตนเองเป็นคนเมืองนั้นหรือหมู่บ้านนี้ เป็นคนในสังกัดของเจ้านายสักคน  

 ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียนท่ีเน้นถึงการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 

 และสังคม	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้คนไม่ได้เข้าโรงเรียนที่สอนว่าพวกเขาเป็นพลเมืองของประเทศ 

	 เดียวกัน

• ประการสุดท้าย ในสมัยโบราณ มีคนอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยกว่าในปัจจุบัน  

 ที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีการจับจอง ผู้ปกครองต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความจงรักภักดีของ 

 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบข้าง พวกเขาเก็บ “ส่วย” จากชาวบ้านเพื่อใช้ในการปกครอง 
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 อาณาจักร เพื่อแลกกับส่วย ผู้ปกครองสัญญาที่จะให้ความคุ้มครองแก่ชาวบ้าน (หรือลงโทษ 

 หากไม่จา่ยสว่ย) นกัเรยีนคดิวา่สว่ยทีว่า่นีค้อือะไร กระตุน้คำาตอบจากนกัเรยีน	ยกตวัอยา่งเชน่	 

	 ข้าวเป็นส่วยที่ใช้กันทั่วไปอย่างหนึ่ง

• นักประวัติศาสตร์เปรียบเทียบอาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณเป็นมณฑล 

 (Mandalas) (แสดงแผนที่อาณาจักรมณฑล) กษัตริย์หรือราชินีอยู่ตรงศูนย์กลาง  

 แวดลอ้มด้วยเสนาบดทีีแ่วดล้อมดว้ยอำามาตยท์ีแ่วดลอ้มด้วยชาวบา้น ขนาดและรปูรา่งของ 

 อาณาจกัรเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้กบัวา่กษตัรยิห์รอืราชนิจีะสามารถทำาใหช้าวบา้นจา่ยสว่ย 

 และจงรักภักดีได้ดีมากน้อยเพียงใด

• เราจะทำากิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจว่าอาณาจักรเหล่านี้มีการจัด 

 โครงสร้างอย่างไร

ความรู้สำาหรับครู 2 - กติกาการเล่นบทบาทสมมติอาณาจักรมณฑล

1. เป้าหมายของกษัตริย์/ราชินีคือการเก็บส่วยข้าวให้ได้มากที่สุด แต่ก่อนอื่นพวกเขาต้อง 

 ให้ข้าวแก่เสนาบดี อำามาตย์ และทหารคนละหนึ่งกระสอบ ในตอนท้ายจะมีการนับจำานวน 

 กระสอบข้าวที่กษัตริย์/ราชินีได้รับ

2. กษัตริย์/ราชินีจะพูดได้แต่กับเสนาบดีและทหารเท่านั้น เสนาบดีก็จะพูดได้แต่กับกษัตริย์ 

 และอำามาตย์ อำามาตย์ก็จะพูดได้แต่กับเสนาบดีและชาวบ้านเท่านั้น

3. ทหารจะพูดได้แต่กับกษัตริย์/ราชินีและชาวบ้าน ทหารสามารถคุ้มครองชาวบ้าน หรือ 

 ทำาเป็นลงโทษชาวบ้าน แต่ทหารไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จนกว่าจะมีข้าวในมือ

4. อำามาตย์ต้องเกลี้ยกล่อมชาวบ้านให้ส่งข้าว พวกเขาสามารถเสนอประโยชน์ (เช่น  

 ความคุ้มครองจากทหาร) หรือข่มขู่ชาวบ้าน (เช่น ทหารจะลงโทษ)

5. เสนาบดีต้องเกลี้ยกล่อมให้อำามาตย์เก็บรวบรวมข้าวจากชาวบ้าน แต่อาจต้องยอมให้ 

 อำามาตย์แบ่งข้าวให้ตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง

6. กษัตริย์ต้องเกลี้ยกล่อมให้เสนาบดีรวบรวมข้าวจากอำามาตย์ แต่อาจต้องยอมให้เสนาบดี 

 แบ่งข้าวให้ตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง

7. ชาวบ้านจำาเป็นต้องเก็บข้าวไว้เองอย่างน้อยหนึ่งกระสอบ แต่สามารถเลือกได้ท่ีจะให้ข้าว 

 ที่เหลือเป็นส่วยให้กับกษัตริย์/ราชินีแห่งเดียวหรือทั้งสองแห่ง ชาวบ้านจะพูดได้แต่กับ 

 ชาวบ้านด้วยกัน อำามาตย์ และทหารเท่านั้น

8. ผู้เล่นทั้งหมดควรให้เกียรติกันและระมัดระวังเวลาเล่นตามบทบาท ควรใช้แต่เพียงคำาพูด  

 (เช่น “ฉนัจะลงโทษเธอถา้เธอไมย่อมใหข้า้วแกฉ่นั”) ไมใ่ชก่ารกระทำา (เชน่ ตนีกัเรยีนคนอืน่)
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แผนที่ 1 - แผนที่อาณาจักรแบบมณฑล

(ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala_(political_model)#/media/

 File:Southeast_Asian_Historical_Mandalas.svg)

พุกาม

ศตวรรษที่ 10

อยุธยา

ศตวรรษที่ 13

นครวัด

ศตวรรษที่ 9

ศรีวิชัย

ศตวรรษที่ 17

มัชปาหิต

ศตวรรษที่ 13

จามปา

ศตวรรษที่ 2
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แบบฝึกหัด 1
สำาหรับทำาก่อนชั่วโมงเรียน

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนชัดเจนที่กำาหนดโดยสนธิสัญญา
และกฎหมายระหว่างประเทศ ในศตวรรษที่ 19 ประเทศในยุโรปพัฒนาระบบการเมืองนี้ขึ้น
และเผยแพร่ไปทั่วโลก

แต่อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างแบบนั้น ไม่มีพรมแดน 
และผู้คนถือตนเป็นข้าของกษัตริย์หรือผู้ปกครองท้องถิ่น ไม่มีสำานึกว่าตนเป็นพลเมืองของ 
ประเทศ ในสมัยโบราณประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้อยกว่าในปัจจุบันมาก อำานาจ 
ของผู้ปกครองมักไม่ได้แผ่ขยายไปเกินกว่าเมืองหลวง สำาหรับนอกเขตเมืองหลวงนั้นมีอำามาตย์ 
อย่างเช่น เจ้าเมืองคือผู้กุมอำานาจ เจ้าเมืองแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์หรือราชินีโดย 
การมอบบรรณาการ แต่โดยมากแล้วเป็นอิสระจากการควบคุมของเมืองหลวง

จากข้อมูลข้างต้น นักประวัติศาสตร์ใช้แนวคิดแบบมณฑลในการอธิบายอาณาจักรโบราณ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แผนที่ 1 - แผนที่อาณาจักรแบบมณฑล) มณฑลมีลักษณะ 
เป็นวงกลมซ้อนกันอยู่หลายวงโดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง อาณาจักรเล็กอาจมีกษัตริย์อยู่ใน
จุดศูนย์กลางแล้วมีเจ้าเมืองอยู่ในวงชั้นถัดออกไป อำานาจของกษัตริย์หรือราชินีจะลดน้อย 
ลงไปเรื่อยๆ ตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ดังนั้น ชาวบ้านตรงชายขอบของอาณาจักร 
อาจไม่ได้รู้สึกจงรักภักดีต่อผู้ปกครองมากนัก หรือกระทั่งไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับอาณาจักร  
วงชั้นนอกสุดของมณฑลอาจจะเหลื่อมซ้อนกับวงชั้นนอกสุดของอาณาจักรข้างเคียง

ไม่มีการกำาหนดขนาดหรือองค์ประกอบของมณฑล ในกรณีของอาณาจักรขนาดใหญ่ ภายใน
วงกลมอาจจะมีอาณาจักรย่อยๆ ที่จ่ายบรรณาการแก่ศูนย์กลาง มณฑลสามารถขยายและ 
หดเล็กลงได้ โดยขึ้นกับอำานาจที่ขึ้นลงของผู้ปกครอง

“อาณาจักรแบบมณฑล” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างศตวรรษที่ 7 - 14 เช่น :
 ก. อยุธยา ในประเทศไทยในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 13)
 ข. นครวัด ในกัมพูชาและไทยในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 9)
 ค. พุกาม ในเมียนมาปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 10)
 ง. ศรีวิชัย บนเกาะสุมาตรา อินโดนีเซียในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 7)
 จ. มัชปาหิต บนเกาะชวา อินโดนีเซียปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 13)

แบบฝึกหัด : วาดอาณาจักรแบบมณฑล วาดรูปคนเพื่อแสดงตำาแหน่งของกษัตริย์หรือราชินี 
อำามาตย์หรือเจ้าเมือง และชาวบ้าน
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แบบฝึกหัด 2
การ์ดประกอบการเล่นตามบทบาทสมมติอาณาจักรแบบมณฑล

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ

ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ ข้าวหนึ่งกระสอบ
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กษัตริย์/ราชินี ก

เป้าหมาย : เก็บสะสมข้าวให้ได้

มากที่สุด แต่ต้องให้ข้าวกับ

อำามาตย์ เสนาบดี และทหาร

คนละหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และทหารเท่านั้น

เสนาบดี ก2

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และอำามาตย์เท่านั้น

อำามาตย์ ก1

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

อำามาตย์ ก4

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

อำามาตย์ ข3

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

กษัตริย์/ราชินี ข

เป้าหมาย : เก็บสะสมข้าวให้ได้มาก

ที่สุด แต่ต้องให้ข้าวกับ

อำามาตย์ เสนาบดี และทหาร

คนละหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และทหารเท่านั้น

เสนาบดี ข1

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และอำามาตย์เท่านั้น

อำามาตย์ ก2

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

อำามาตย์ ข1

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

อำามาตย์ ข4

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

เสนาบดี ก1

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และอำามาตย์เท่านั้น

เสนาบดี ข1

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และอำามาตย์เท่านั้น

อำามาตย์ ก3

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

อำามาตย์ ข2

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

เสนาบดีให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืม

แบ่งไว้ให้ตัวเองหนึ่งกระสอบ

กติกา : พูดได้แต่กับเสนาบดี

และชาวบ้านเท่านั้น

ทหาร ก

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และชาวบ้านเท่านั้น ไม่สามารถขยับ

เคลื่อนไหวได้จนกว่าจะได้กินข้าว
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ทหาร ข

เป้าหมาย : เก็บรวบรวมข้าวให้กับ

กษัตริย์ให้ได้มากที่สุด

กติกา : พูดได้แต่กับกษัตริย์

และชาวบ้านเท่านั้น ไม่สามารถขยับ

เคลื่อนไหวได้จนกว่าจะได้กินข้าว

ชาวบ้าน 3

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 6

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 9

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 12

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 1

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 4

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 7

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

 ชาวบ้าน 10

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 13

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 2

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 5

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 8

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 11

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง

ชาวบ้าน 14

เป้าหมาย : เก็บข้าวไว้

ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ถูกทหาร

ลงโทษ

กติกา : พูดได้แต่กับอำามาตย์ ทหาร

และชาวบ้านด้วยกันเอง
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แบบฝึกหัด 3
ผังโครงสร้างอาณาจักรแบบมณฑล

 กษัตริย์/ราชินีควรอยู่ท่ีจุดศูนย์กลางแวดล้อมด้วยทหารและเสนาบดี อำามาตย์อยู่ในวง 

ชั้น\ถัดไป จากนั้นชาวบ้านอยู่กระจัดกระจายรอบๆ และระหว่างอาณาจักร ก และอาณาจักร ข

อำามาตย์ ก1

อำามาตย์ ข2

ชาวบ้าน

หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอํานาจสมัยโบราณ 
แผนการเรียนรู้ที่ 3: ระบอบอํานาจโบราณมีการจัดโครงสร้างอย่างไร 

แบบฝึกหัด 3 –ผังโครงสร้างอาณาจักรแบบมณฑล 
กษัตริย์/ราชินีควรอยู่ท่ีจุดศูนย์กลางแวดล้อมด้วยทหารและเสนาบดี อํามาตย์อยู่ในวงชั้นถัดไปจากนัน้ ชาวบ้านอยู่กระจัด
กระจายรอบๆ และระหว่างอาณาจักร ก และอาณาจักร ข

กษัตริย์/ราชินี ก 

ทหาร ก

 

ทหาร ข 

กษัตริย์/ราชินี ข 

เสนาบดี ข1 เสนาบดี ข2 อํามาตย์ ข1 

อํามาตย์ ข3 

อํามาตย์ ข4 

เสนาบดี ก1 เสนาบดี ก2 

อํามาตย์ ก1 

อํามาตย์ ก2 อํามาตย์ ก3 

อํามาตย์ ก4 

ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 
ชาวบ้าน 

 

ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 
ชาวบ้าน 

ชาวบ้าน 
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แบบฝึกหัด 4
การคิดทบทวนเกี่ยวกับอาณาจักรแบบมณฑล

 1. บทบาทสมมติของนักเรียนคืออะไร

 2. นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 3. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เล่นคนอื่นๆ

 4. ตามทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการเลน่ตามบทบาทสมมติ ทำาไมพรมแดนของอาณาจักรแบบมณฑล

จึงเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ

 5. นักเรียนคิดว่าวิธีการเก็บส่วยแบบไหนได้ผลมากกว่ากันระหว่างการให้ความคุ้มครอง 

กับข่มขู่ที่จะลงโทษ เพราะอะไร

 6. อาณาจักรแบบมณฑลแตกต่างจากประเทศในปัจจุบันอย่างไร



หนว่ยที ่2 ศนูยก์ลางอำานาจสมยัโบราณ u แผนการเรยีนรูท้ี ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ตป้กครองในสมยัโบราณเปน็อยา่งไร
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณ

 เป็นอย่างไร

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองในสมัยโบราณ 

 เป็นอย่างไร

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้ (1 คาบ : 45 - 50 นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - สำาหรับ 

 ทำาก่อนชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรมที่ระบุ 

 ข้างล่างนี้ หรือในชั่วโมงเรียนก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับ

ผู้อยู่ใต้ปกครอง

ในอาณาจักรโบราณ

2. นิยามคำาศัพท์ที่ใช้

ในแหล่งข้อมูลขั้นต้น

เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้

1. อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุน

คำาตอบ

2. ฝึกอ่านแหล่งข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ

1. เข้าใจมุมมองต่างๆ ในประวัติศาสตร์

ด้วยการจินตนาการตนเองในสถานะ

ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง

2. มีทัศนคติเชิงวิพากษ์ต่อประวัติศาสตร์

ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา เลือกจุดยืน

 1. ติดป้ายบนฝั่งหนึ่งของห้องเขียนว่า 

 “คุ้มครอง” และอีกป้ายบนฝั่งตรงข้าม

 เขียนว่า “ลงโทษ”

 2. ถามนักเรียนว่า “หากนักเรียน

 เป็นผู้ปกครองประเทศ นักเรียนจะทำาอย่างไร

 ให้ผู้คนปฏิบัติตามคำาสั่ง จะขู่ลงโทษ

 หรือสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครอง”

 3. ให้นักเรียนไปยืนตามป้ายที่ตรงกับ

 ความเห็นของตน นักเรียนสามารถ

 ยืนตรงกลางได้หากว่าไม่แน่ใจ

 4. ถามนักเรียนสักสองสามคนจากแต่ละฝั่ง

 และตรงกลางว่าทำาไมถึงเลือกอย่างนั้น

 5. อธิบายว่ากษัตริย์และราชินีในสมัยโบราณ

 เผชิญกับคำาถามนี้เช่นกัน ส่วนหนึ่งให้

 ความคุ้มครอง ส่วนหนึ่งข่มขู่ที่จะลงโทษ 

 และส่วนหนึ่งทำาทั้งสองอย่าง วันนี้ นักเรียน

 จะได้พิจารณาสื่อการเรียนสองชุดที่แสดง

 ให้เห็นว่ากษัตริย์และราชินีแสดงให้

 ประชาชนรู้ความตั้งใจของตนได้อย่างไร

 ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจบอกว่า

 การข่มขู่ที่จะลงโทษน่าจะได้ผลมากกว่า

 เพราะผู้คนจะได้กลัวไม่กล้าที่จะไม่เชื่อฟัง 

 หรือนักเรียนอาจคิดว่าการสัญญา

 ที่จะให้ความคุ้มครองน่าจะได้ผลกว่า

 เพราะประชาชนจะจงรักภักดีแทนที่

 จะต่อต้านขัดขืน

พัฒนา 1. กิจกรรมสร้างเสริมคำาศัพท์ (15 นาที) 

บทเรียน  1.1 อธิบายกับนักเรียนว่าเพื่อทำา

 ความเข้าใจข้อมูลที่เราจะพิจารณาในวันนี้ 

 นักเรียนจำาเป็นต้องเรียนรู้คำาศัพท์บางคำา 

 ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด 2 - คำาศัพท์

 ของผู้ปกครอง

- ป้ายเขียนว่า 

“คุ้มครอง” 

กับป้ายเขียนว่า 

“ลงโทษ”

• แบบฝึกหัด 2 - 

คำาศัพท์ของ

ผู้ปกครอง

• แบบฝึกหัด 3 - 

การอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรมเลือกจุดยืน

ทำาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา

ของบทเรียนโดยให้พวกเขา

ได้แสดงความคิดเห็นและ

ได้เคลื่อนไหวร่างกาย

• การสร้างเสริมคำาศัพท์

ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้

คำาศัพท์ที่จำาเป็นใน

การทำาความเข้าใจข้อมูล

ที่ต้องอ่านในบทเรียนนี้
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  1.2 ครูอาจต้องการเพิ่มเติมคำาศัพท์

 เข้าไปในแบบฝึกหัดดังกล่าวด้วยหากมีคำาอื่น

 ในสื่อการเรียนรู้ 1 หรือสื่อการเรียนรู้ 2 

 ที่นักเรียนอาจไม่รู้จัก

  1.3 เมื่อทำาเสร็จ นักเรียนอาจ

 เปรียบเทียบคำาตอบกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ

  1.4 เฉลยคำาตอบและตอบคำาถาม

 ที่นักเรียนอาจมี

 2. กิจกรรมการอ่านโดยละเอียด (15 นาที)

  2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

 กลุ่มละ 4 - 6 คน แจกสื่อการเรียนรู้ 1 

 สื่อการเรียนรู้ 2 และแบบฝึกหัด 3 - การอ่าน

 อย่างมีวิจารณญาณ

  2.2 ให้เวลาทำาแบบฝึกหัด 15 นาที

  2.3 เดินดูตามกลุ่มต่างๆ เผื่อนักเรียน

 มีคำาถาม

  2.4 ให้นักเรียนนำาเสนอคำาตอบ

 ต่อเพื่อนร่วมชั้น สำาหรับบางคำาถาม 

 คำาตอบของนักเรียนอาจเป็นการคาดเดา

 อย่างมีข้อมูล สำาหรับคำาถามอื่นๆ นักเรียน

 ควรยกข้อความจากข้อมูลเพื่อสนับสนุน

 คำาตอบของตน

สรุป คิดทบทวน (10 นาที)

บทเรียน 1. ให้นักเรียนไปยืนตามป้าย (“คุ้มครอง” 

 หรือ “ลงโทษ”) ที่แสดงถึงอาณาจักร

 ที่ตนอยากจะอาศัยอยู่เป็นผู้ใต้ปกครอง

 2. กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียนว่าทำาไม

 ถึงเลือกอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน

 อาจบอกว่าตนอยากจะอาศัยอยู่ในที่

 ที่จะได้รับความคุ้มครองเพราะผู้ปกครอง

• กิจกรรมการอ่าน

โดยละเอียดทำาให้นักเรียน

ได้ความรู้เกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ปกครองกับผู้อยู่

ใต้ปกครอง และได้หัดอ่าน

โดยละเอียดกันเป็นกลุ่ม

การคิดทบทวนทำาให้นักเรียน

ได้พิจารณาทบทวนคำาตอบ

ในตอนแรกของตน

ในกิจกรรมเลือกจุดยืน

โดยใช้ความรู้ใหม่จาก

ข้อมูลต่างๆ

• สื่อการเรียนรู้ 1 -

การถือสัตย์ปฏิญาณ

ต่อกษัตริย์แห่ง

อาณาจักรศรีวิชัย

• สื่อการเรียนรู้ 2 -

ข้อตกลงจาก

จดหมายเหตุมลายู
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย หรืออาจบอกว่า

 อยากอาศัยอยู่ในที่ที่จะต้องถูกลงโทษ

 หากกระทำาความผิดเพราะสังคมจะมี

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 3. ถามนักเรียนว่าอาณาจักรศรีวิชัย 

 (สื่อการเรียนรู้ 1) หรือรัฐสุลต่านมะละกา 

 (สื่อการเรียนรู้ 2) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ

 อาณาจักรที่ผู้ใต้ปกครองได้รับคำาสัญญา

 ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าถูกข่มขู่

 ที่จะถูกลงโทษ ให้นักเรียนอ้างอิงข้อมูล

 จากสื่อการเรียนที่ได้อ่านเพื่อสนับสนุน

 คำาตอบของตน

 ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจบอกว่า

 รัฐสุลต่านมะละกามีลักษณะผสมผสาน

 ระหว่างทั้งสองด้าน เพราะข้อมูลบอกว่า 

 “อาณาจักรจะพินาศ” หากคนใต้ปกครอง

 ของสุลต่าน “ถูกลบหลู่ด้วยถ้อยคำาที่ชั่วร้าย” 

 แต่ก็บอกด้วยว่าผู้อยู่ใต้ปกครองจะถูกลงโทษ

 หาก “คิดคดทรยศ”

การประเมินผล
 ครูสามารถประเมินว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือไม่ 

ด้วยการพิจารณาคำาตอบในช่วงการคิดทบทวนและคำาตอบที่พวกเขาเขียนลงบนกระดาษคำาตอบ 

คำาศัพท์ของผู้ปกครอง และแบบฝึกหัดกิจกรรมการอ่านโดยละเอียด
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ตป้กครองในสมยัโบราณเปน็อยา่งไร

ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - การถือสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย

นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าคำาจารึกนี้ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 7 ด้วยภาษาที่เรียกว่า  

มลายูเก่า ศิลาจารึกนี้ถูกพบในปาเลมบัง อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยโบราณ  

นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์

แห่งศรีวิชัย กษัตริย์ต้องการให้คนใต้บังคับของพระองค์ปฏิญาณท่ีจะทำาทุกอย่างตามท่ี 

พระองค์ต้องการ

“พวกเจ้าทั้งหลาย	โอรสแห่งกษัตริย์	เสนาบดี	ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน	ผู้บัญชาการ	เจ้า	ขุนนาง	 

อุปราช	 ผู้พิพากษา...มูรด์ดากา	 (murddhaka)	 หัวหน้าคนงาน	 ผู้คุมคนงาน	 สามัญชน	  

ผู้เช่ียวชาญอาวุธ	 เสนาบดี	 ทหาร	 คนงานก่อสร้าง	 การ์มมา	 (karma)...เสมียน	 สถาปนิก	  

นายเรือ	พ่อค้า	กัปตัน	ข้าราชบริพาร	ข้าทาสของกษัตริย์	คนทั้งปวง	จะต้องตายด้วยมนต์คาถา

แห่งคำาถวายสัตย์ปฏิญาณหากพวกเจ้าไม่จงรักภักดีต่อข้า”

[J.G. deCasparis, Prasasti Indonesia II : Selected inscriptions from the 7th to 9th century CE (Bandung, 

Masa Baru, 1956)].
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สื่อการเรียนรู้ 2 - ข้อตกลงจากจดหมายเหตุมลายู

ข้างล่างนี้เป็นข้อความหนึ่งย่อหน้าจากจดหมายเหตุมลายู นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า 

เอกสารนี้เขียนขึ้นโดยราชสำานักของสุลต่านแห่งมะละกา ในศตวรรษที่ 15 สุลต่านหรือ 

กษัตริย์ปกครองส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปัจจุบัน

“ดีมาก	 ข้าเห็นชอบกับข้อตกลงนี้	 โดยที่ทั้งสองถือสัตย์ปฏิญาณว่าผู้ใดที่นอกลู่นอกทางไปจาก 

ข้อตกลงน้ีแล้ว	 ก็ขอให้บ้านของมันผู้นั้นถูกพลิกควำ่าไปโดยพระผู้เป็นเจ้า	 ให้หลังคาลงมาอยู่ที่ 

พื้นดินและเสาเรือนพลิกกลับทิศ	 และพระผู้เป็นเจ้าทรงกำาชับผู้ปกครองมลายูในการปฏิบัติ 

ตอ่ขา้ผูอ้ยูใ่ตป้กครองทีไ่มว่า่จะกระทำาความผดิรา้ยแรงเพียงใดกไ็มใ่หม้กีารจับมดัหรือแขวนคอ

หรอืลบหลูด่ว้ยถอ้ยคำาทีช่ัว่รา้ย	[ถกูประจานตอ่สาธารณะ]	หากผู้ปกครองทำาใหผู้้อยูใ่ต้ปกครอง

แม้แต่คนเดียวได้รู้สึกอับอาย	 ก็จะเป็นสัญญาณว่าอาณาจักรนั้นจะถูกทำาลายโดยพระผู้เป็นเจ้า	  

เช่นกัน	 พระผู้เป็นเจ้าทรงรับสั่งต่อผู้อยู่ใต้ปกครองชาวมลายูว่าต้องไม่มีวันคิดคดทรยศต่อ 

ผู้ปกครอง	ต่อให้ผู้ปกครองประพฤติชั่วร้ายหรือไม่เป็นธรรมต่อพวกเขาก็ตาม”

(C.C. Brown, Sejarah Melayuor Malay Annals, Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society  

25, 2/3, 1952, p. 26 - 7).
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แบบฝึกหัด 1
สำาหรับทำาก่อนชั่วโมงเรียน

แต่เดิมมา คนจำานวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าผู้ปกครองสามารถมีอำานาจได้ 

ก็เพราะว่ามีบุญบารมีหรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ คุณสมบัติพิเศษนี้ทำาให้บุคคลหนึ่งมีสิทธิ 

ที่จะปกครองเป็นหัวหน้าหรือกษัตริย์ ผู้นำาสามารถสูญเสียสิทธิท่ีจะปกครองนี้ไปได้หาก 

หมดบุญบารมีหรือสิ้นอิทธิฤทธิ์ไป นักประวัติศาสตร์บางส่วนเรียกผู้ปกครองเหล่านี้ว่า  

“ชายผู้มีความสามารถเหนือคนอื่น” (เคยมีผู้นำาหญิงอยู่บ้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สมัยโบราณ แต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เชื่อกันมาแต่ด้ังเดิมว่าผู้ชายมีบุญญา

อภินิหารมากกว่า และดังนั้นมีผู้ชายจึงขึ้นมามีอำานาจบ่อยกว่า)

ความเชื่อดั้งเดิมนี้ที่ว่าผู้ปกครองมีบุญญาธิการผสมผสานกับความเชื่อแบบฮินดูและพุทธ 

ที่ว่าผู้นำาเป็นเสมือนพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น ในชวาและกัมพูชาสมัยโบราณ กษัตริย์ถูกถือว่า 

เป็นเทวราชา ถือเป็นตัวแทนของเทพฮินดูคือ พระศิวะหรือพระวิษณุ

ผู้ปกครองจำาเป็นต้องมีข้าใต้อำานาจ ท้ังเพื่อบารมีและเพื่อให้ทำางานในอาณาจักร ผู้ปกครอง 

ที่มีข้าไพร่จำานวนมากก็จะสามารถอวดอ้างความยิ่งใหญ่ได้ แรงงานเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ 

การสร้างอนุสรณ์สถานและวัด ทำาสงคราม และปลูกพืชผล

อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณไม่ได้มีคนมากเหมือนในสมัยปัจจุบัน  

ด้วยประชากรท่ีมีไม่มากและมีท่ีดินมหาศาล ผู้คนบางครั้งจึงโยกย้ายจากถิ่นเดิมไปตั้งรกราก 

ในที่ใหม่ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องดึงผู้อยู่ใต้ปกครองไว้ไม่ว่าจะด้วยการเอื้อเฟื้อและให้ 

ความคุ้มครองแก่พวกเขา หรือด้วยการใช้กำาลังหรือข่มขู่ให้พวกเขาอยู่

แบบฝึกหัด
 ใช้ข้อมูลที่นักเรียนได้เรียนรู้มาวาดการ์ตูนแสดงภาพผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ กษัตริย์หรือราชินีน่าจะพูดอะไรกับชาวบ้าน ชาวบ้านน่าจะพูด

อะไรกับกษัตริย์หรือราชินี
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แบบฝึกหัด 2
 คำาศัพท์ของผู้ปกครอง

 1. จับคู่คำาศัพท์กับความหมาย ใช้พจนานุกรมได้ถ้าจำาเป็น

1. ผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน ก. ผู้อยู่ใต้อำานาจปกครองของผู้ปกครอง

2. อุปราช ข. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำาสั่งของผู้ปกครอง

3. กัปตันเรือ ค. จริงจัง

4. เคร่งขรึม ง. คำาสัญญา

5. ปฏิญาณ จ. ข้อตกลงระหว่างคนหลายคน

6. ข้อตกลง ฉ. พลิกควำ่า

7. พลิก ช. ผู้ทำาหน้าที่ปกครองแทนกษัตริย์

   หรือราชินีที่ป่วยหรือยังเด็ก

8. คิดคดทรยศ ซ. ไม่จงรักภักดี

9. ไพร่ ฌ. คนควบคุมเรือ

 2. แต่งประโยคหนึ่งประโยคโดยใช้คำาศัพท์ดังกล่าวสองคำา
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แบบฝึกหัด 3
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

พิจารณาสื่อการเรียนรู้ 1 แล้วตอบคำาถามต่อไปนี้

 1. นักเรียนคิดว่า “จะต้องตายด้วยมนต์คาถาแห่งคำาถวายสัตย์ปฏิญาณ” หมายความว่า

อย่างไร

 2. นักเรียนคิดว่ามีการกระทำาแบบใดบ้างที่กษัตริย์จะถือว่าเป็นการคิดคดทรยศ

 3. ในบรรดากลุม่คนท่ีไดร้บัการเอย่ถงึ มกีลุม่ใดบา้งทีน่กัเรยีนคดิวา่นา่จะเปน็ไปได้มากทีส่ดุ

ที่จะคิดคดทรยศต่อกษัตริย์ เพราะอะไร

พิจารณาสื่อการเรียนรู้ 2 แล้วตอบคำาถามต่อไปนี้

 1. สื่อระบุว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อผู้ปกครองที่ละเมิดข้อตกลง ตอบด้วยถ้อยคำาของ 

นักเรียนเอง และคัดถ้อยคำาจากสื่อที่สนับสนุนคำาตอบของนักเรียน

 2. ใครจะลงโทษผู้ปกครองหากเขาทำาให้ผู้อยู่ใต้ปกครองได้รับความอับอาย ตอบด้วย 

ถ้อยคำาของนักเรียนเอง และคัดถ้อยคำาจากสื่อที่สนับสนุนคำาตอบของนักเรียน

 3. นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากผู้อยู่ใต้ปกครองคิดคดทรยศ
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 5 ระบอบอำานาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :  ระบอบอำานาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้ (1 คาบ : 45 - 50 นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - สำาหรับ 

 ทำาก่อนชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรมที่ระบุ 

 ข้างล่างนี้ หรือในชั่วโมงเรียนก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ของคนสมัยโบราณ 

(ชาวพยู)

2. อธิบายได้ว่า

นักโบราณคดีใช้หลักฐาน

สนับสนุนทฤษฎีของตน

อย่างไร

1. พิจารณาหลักฐานของทฤษฎี

ที่แย้งกันสองทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ และตัดสินใจว่าทฤษฎีไหน

น่าคล้อยตามมากกว่า

2. สร้าง “นิสัยแบบนักประวัติศาสตร์” 

ในการพิจารณาทัศนะของเพื่อนร่วมชั้น

และนำาเสนอทัศนะของตนอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล และเคารพกัน

1. ตั้งคำาถามกับสมมติฐานที่ว่าประเทศ/

อาณาจักรมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน

ในทางวัฒนธรรม

2. บ่มเพาะความเคารพต่อผู้คน

ในประเทศเพื่อนบ้านโดยพิจารณา

จุดร่วมต่างๆ ที่มีร่วมกัน
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา เปรียบเทียบเมืองต่างๆ (10 นาที) 

 แจกแบบฝึกหัด 2 - เปรียบเทียบเมืองต่างๆ 

 ให้นักเรียนทำา

พัฒนา 1. การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ 

บทเรียน (10 นาที) 

 ครูบรรยายตามบันทึกสำาหรับครู 1 - 

 การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

 2. งานกลุ่ม (15 นาที)

  2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

 กลุ่มละ 4 - 6 คน แจกแผนที่ 1 และ

 แผนที่ 2 สื่อการเรียนรู้ที่ 1 - 5 

 และแบบฝึกหัด 3 - ปริศนาประวัติศาสตร์

  2.2 แสดงกระบวนการหาหลักฐาน

 สนับสนุนทฤษฎี

   ครูอาจชี้ให้เห็นว่าในแผนที่ 1 

 เมืองต่างๆ มีอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

 ซึ่งสามารถสนับสนุนทฤษฎี 1 แต่สื่อ 4 

 บอกว่าชาวพยู (Pyu) ย้ายเมืองหลวง

 ของตนไป ซึ่งสนับสนุนทฤษฎี 2

  2.3 ให้เวลานักเรียน 10 นาที

 ในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ และจดบันทึก

 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี 1 หรือทฤษฎี 2

แบบฝึกหัด 2 - 

เปรียบเทียบ

เมืองต่างๆ

• ความรู้สำาหรับครู 1 -

การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบ

• แผนที่ 1 -

แผนที่เมือง

ในอาณาจักรพยู

• แผนที่ 2 - แผนที่

แสดงอาณาจักรพยู

• สื่อการเรียนรู้ 1 - 

ภาพโกศจากเบคธาโน 

(Beikthano)

• สื่อการเรียนรู้ 2 -

ภาพโกศจาก

อาณาจักรศรีเกษตร

(Sriksetra)

• สื่อการเรียนรู้ 3 -

คำาบรรยายของจีน

ในศตวรรษที่ 5

• สื่อการเรียนรู้ 4 -

คำาบรรยายเกี่ยวกับ

เมืองหลวงของพยู

โดยชาวจีนใน

ศตวรรษที่ 9 

(หมายเลข 1 

ในแผนที่ 1)

• สื่อการเรียนรู้ 5

• แบบฝึกหัด 3 - 

ปริศนาประวัติศาสตร์

แบบฝึกหัด 2 - เปรียบเทียบ

เมืองต่างๆ ทำาให้นักเรียน

ได้ใช้ความรู้ที่มีมาเดิม

ในการคิดเกี่ยวกับเนื้อหา

ของบทเรียนนี้

• การบรรยายสั้นแบบ

มีการโต้ตอบทำาให้นักเรียน

ได้ข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับ

การทำางานกลุ่ม

• การทำางานกลุ่มทำาให้

นักเรียนได้พิจารณาหลักฐาน

สำาหรับทฤษฎีที่แย้งกัน

สองทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์และตัดสินใจ

ว่าทฤษฎีไหนน่าคล้อยตาม

มากกว่า
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

สรุป นำาเสนอทฤษฎีของเรา (10 นาที)

บทเรียน ให้ตัวแทนกลุ่มอธิบายว่ากลุ่มตนสนับสนุน

 ทฤษฎีไหนและเพราะเหตุใด

อธิบายแก่่นักเรียนว่า

ทฤษฎีอันใดอันหนึ่ง

อาจถูกต้องก็ได้ 

นักประวัติศาสตร์

ยังถกเถียงกันอยู่

ในเรื่องนี้ และตอนนี้

นักเรียนก็เป็น

ส่วนหนึ่งใน

การถกเถียงดังกล่าว

การนำาเสนอทฤษฎีทำาให้

นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น

ของตน รับฟังความคิดเห็น

ของคนอื่น และรวบรวม

สิ่งที่ได้เรียนรู้มา

การประเมินผล
 ครูสามารถประเมินว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือไม่ 

ด้วยการพิจารณาคำาตอบในแบบฝึกหัด 2 - เปรียบเทียบเมืองต่างๆ และด้วยการฟังการนำาเสนอ 

และพิจารณาจากคำาตอบในแบบฝึกหัด 3 - ปริศนาประวัติศาสตร์
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 5 ระบอบอำานาจสมัยโบราณมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

ความรู้สำาหรับครู 1 - การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• ในสมัยโบราณ ไม่มีประเทศที่มีพรมแดนตายตัวเหมือนอย่างที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน  

 มีหลายอาณาจักรที่พรมแดนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และมีเมืองอิสระเล็กๆ อยู่อีก

• ให้นักเรียนดูแผนที่ 1 และแผนที่ 2

• แผนที่ทั้งสองนี้แสดงทฤษฎีประวัติศาสตร์ที่ต่างกันสองทฤษฎี คือ

 1. ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณรวมตัวกันเป็นเมืองอิสระเล็กๆ ในช่วงเวลาต่างๆ  

  และ

 2. ผู้คนรวมตัวเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆ และดำารงอยู่มาเป็นพันๆ ปี

* นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าชาวพยู (Pyu) ก่อตั้งอาณาจักรแห่งแรกในบริเวณนี้ 

 ที่ปัจจุบันเป็นประเทศเมียนมา มีซากปรักหักพังของเมืองต่างๆ ที่เราเห็นได้ในปัจจุบัน  

 นักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 1 - 9

* แต่นักประวัติศาสตร์เห็นไม่ตรงกันในเรื่องที่ว่าอาณาจักรพยูนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนและดำารง 

 อยู่นานเพียงใด ไม่ชัดเจนว่าเมืองต่างๆ ที่นักโบราณคดีพบนั้นทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ 

 อาณาจักรเดียวท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุยาวนาน หรือว่าเป็นเมืองอิสระเล็กๆ ที่มีลักษณะ 

 ร่วมกันบางอย่าง

* วันนี้ นักเรียนจะทำางานเป็นกลุ่มเพื่อพิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้ และนักเรียน 

 จะมีข้อสรุปของตัวเอง
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สื่อการเรียนรู้ 1 - ภาพโกศจากเบคธาโน (Beikthano)

(ที่มา : Aung Thaw, Reports of the Excavations at Beikthano, 1968, Rangoon, Ministry of Union Culture.)

สื่อการเรียนรู้ 2 - ภาพโกศจากอาณาจักรศรีเกษตร (Sriksetra)

(ที่มา : © UNESCO, 2016)
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สื่อการเรียนรู้ 3 - คำาบรรยายของจีนในศตวรรษที่ 5

“พ้นไปจากนั้น 3,000 ลี้ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของยุงฉลาง (Yung-ch’ang) (บริเวณทางใต้ 

ของจีนในปัจจุบัน) มีการเอ่ยถึงผู้คนที่มีอารยธรรม ชาวเปียว… ที่เจ้าและเสนาบดี พ่อและลูก 

คนแก่และหนุ่มสาว ต่างมีลำาดับฐานันดรของตน (หมายความว่าผู้คนมีการจัดลำาดับชั้น)”

(G.H. Luce, The Ancient Pyu, in Fiftieth Anniversary Publications No 2, 1960,  

Rangoon, Burma Research Society, p. 309).

นักประวัติศาสตร์กอร์ดอน ลูซ ที่ตีความข้อความภาษาจีนจากศตวรรษที่ 5 เชื่อว่าชาวพยู 

รวมตัวเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่เท่าพื้นที่สีแดงในแผนที่ 2

สื่อการเรียนรู้ 4 - คำาบรรยายเกี่ยวกับเมืองหลวงของพยู โดยชาวจีนในศตวรรษที่ 9

(หมายเลข 1 ในแผนที่ 1)

“มีประตูสิบสองแห่งพร้อมด้วยเจดีย์ตรงมุมทั้งสี่มุม” (G.H. Luce, The Ancient Pyu,  

in Fiftieth Anniversary Publications No 2, 1960, Rangoon, Burma Research  

Society, p. 319).

นักประวัติศาสตร์กอร์ดอน ลูซ ที่ตีความข้อความภาษาจีนจำานวนมากจากศตวรรษที่ 8 - 9 

เชื่อว่าอาณาจักรพยูมีการเปลี่ยนแปลงสองครั้งในช่วงเวลานี้ เขาเชื่อว่าข้อความของชาวจีน 

เป็นคำาบรรยายเมืองพยูแห่งศรีเกษตร (Sriksetra) (หมายเลข 1 ในแผนที่ 1) ลูซไปสำารวจ 

ศรีเกษตรและสังเกตเห็นซากประตูสิบสองแห่งและเจดีย์ทั้งสี่ที่นั่น
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สื่อการเรียนรู้ 5
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แผนที่ 1 - แผนที่เมืองในอาณาจักรพยู

แผนทีแ่สดงเมอืงท่ีมกีำาแพงลอ้มรอบของอาณาจกัรพย ู5 แหง่ โดย 3 แหง่เปน็มรดกโลกทีร่บัรอง 

โดยยูเนสโกและเมืองวาดดิ (Waddi) และเมืองมาว (Mongmao) แผนที่นี้ควรระบุช่วงเวลา 

โดยประมาณท่ีแต่ละเมืองดำารงอยู่ (ข้อมูลจากการตรวจหาอายุโดยใช้วิธีการหาอายุจาก 

คาร์บอนกัมมันตรังสี (ดูสื่อการเรียนรู้ 5) 

เมืองต่างๆ ในแผนที่ : 1 ธิยิกิติยา (Thiyikittiya) (ศรีเกษตร), 2 เบคธาโน, 3 ฮาลิน,  

4 ฮเมงมาว (Hmaingmaw) (เมืองมาว), 5 วาดดิ (Waddi) หมายเลข 6 คือ ตำาแหน่งของพุกาม

(ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myanmar_relief_location_map.jpg เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)
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แผนที่ 2 - แผนที่แสดงอาณาจักรพยู

แผนที่แสดงอาณาจักรพยูตามที่นักประวัติศาสตร์บางคนนำาเสนอ

(ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myanmar_relief_location_map.jpg เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)
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แบบฝึกหัด 1
สำาหรับทำาก่อนชั่วโมงเรียน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์กลางอารยธรรมสำาคัญสองแห่ง คือ เอเชียใต้ 

หรืออินเดีย และเอเชียตะวันออกหรือจีน ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดัดแปลงสิ่งต่างๆ  

จากวัฒนธรรมอินเดียและจีนให้เหมาะกับความต้องการท้องถิ่น

ด้วยเหตุนั้น ศิลปะและสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับอิทธิพลอย่างมาก 

จากฮินดูและพุทธที่มีต้นกำาเนิดจากอินเดีย แต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เพียงแต่ 

คัดลอกศิลปะอินเดีย แต่ว่าใช้อิทธิพลของอินเดียเพ่ือสร้างลีลาทางศิลปะท่ีเป็นตัวของตัวเอง  

ยกตัวอย่างเช่น ชาวมอญที่เคยเป็นกลุ่มอำานาจหลักในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน 

จนถึงศตวรรษท่ี 12 สร้างธรรมจักรสมัยทวารวดี หินแกะสลักเหล่านี้แสดงถึงอิทธิพลพุทธ 

จากอินเดียแต่มีลักษณะเฉพาะตัวของวัฒนธรรมมอญ ศิลปะมอญแบบใหม่นี้ต่อมาก็ได้ 

แพร่หลายไปยังส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนทางสำาคัญอีกทางหนึ่งที่ทำาให้เกิดการแพร่หลายและผสมผสานวัฒนธรรมก็คือการรุกราน  

ยกตัวอย่างเช่น กองทัพจีนรุกรานทางเหนือของเวียดนามในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล  

ผู้ปกครองชาวจีนใช้ระบบการปกครอง ระบบการเขียน และความเชื่อทางศาสนาของตน  

แต่ผู้คนในตอนเหนือของเวียดนามก็ไม่ได้กลายเป็นจีน พวกเขาคงรักษาวัฒนธรรมบางอย่าง 

ของตนเองไว้ และรับเอาวิถีปฏิบัติจากจีนมาบางส่วน เมื่อชาวเวียดนามทางเหนือขับไล่ 

กองทัพจีนออกไปได้ พวกเขาก็รักษาอิทธิพลจีนบางส่วน แต่ก็ดัดแปลงให้เข้ากับความคิด 

ในท้องถิ่น
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 นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเติมลงในแผนภาพนี้ เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลอินเดีย 

ที่มีต่อวัฒนธรรมมอญกับอิทธิพลจีนที่มีต่อวัฒนธรรมเวียดนาม มีคำาตอบบางส่วนให้ไว้แล้วเพ่ือเป็น

ตัวอย่าง

ทั้งคู่

- ดัดแปลงอิทธิพลต่างชาติ

เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะตัว

  

  

มอญ

- เผยแพร่ศิลปะของตนไปทั่ว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  

  

เวียดนาม

- ถูกรุกราน
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แบบฝึกหัด 2
เปรียบเทียบเมืองต่างๆ

 1. นึกถึงเมืองในประเทศของนักเรียนที่แตกต่างจากเมืองที่โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่ 

มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากโรงเรียนของนักเรียนอยู่ในหมู่บ้านชายฝั่งเล็กๆ นักเรียนก็อาจจะนึกถึง

เมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลทะเล : ____________________________________

  ใช้ตารางข้างล่างนี้ในการหาความคล้ายคลึงระหว่างเมืองของนักเรียนกับเมืองที่นักเรียน 

นึกถึงข้างบน นึกถึงว่าผู้คนทำางานอะไร นับถือศาสนาอะไร มีเชื้อชาติอะไร พูดภาษาอะไร ฟังดนตรี 

ประเภทใด รับประทานอาหารอะไร และอยู่ในบ้านแบบใด

 ความเหมือน ความต่าง

 

 2. คราวนีล้องนกึถึงเมอืงในประเทศเพือ่นบา้นที่คลา้ยกบัเมอืงทีโ่รงเรยีนของนกัเรยีนต้ังอยู่

มากที่สุด : ___________________________

  ใช้ตารางข้างล่างเพื่อหาความเหมือนระหว่างเมืองของนักเรียนกับเมืองท่ีนึกถึงข้างต้น  

นึกถึงว่าผู้คนทำางานอะไร นับถือศาสนาอะไร มีเชื้อชาติอะไร พูดภาษาอะไร ฟังดนตรีประเภทใด 

รับประทานอาหารอะไร และอยู่ในบ้านแบบใด

 ความเหมือน ความต่าง

 3. อีก 2,000 ปีข้างหน้า นักประวัติศาสตร์จะรู้ได้อย่างไรว่าเมืองที่นักเรียนพูดถึง 

ในคำาถาม 1 อยู่ในประเทศเดียวกันกับของนักเรียน ขณะที่เมืองที่นักเรียนพูดถึงในคำาถาม 2 อยู่ใน 

อีกประเทศหนึ่ง นึกถึงแผนท่ี ป้ายบอกทางริมถนน ธงชาติ และเงิน นักประวัติศาสตร์สามารถ 

พิสูจน์ได้อย่างไรว่าเมืองต่างๆ อยู่หรือไม่อยู่ในประเทศเดียวกัน
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แบบฝึกหัด 3
ปริศนาประวัติศาสตร์

 1. ทั้งกลุ่มช่วยกันอ่านข้อมูลและหาหลักฐานสนับสนุนแต่ละทฤษฎี

หลักฐานสนับสนุนทฤษฎี 1 : ชาวพยูรวมตัว

เป็นเมืองอิสระเล็กๆ ที่ดำารงอยู่ในช่วงเวลา

ต่างๆ กัน

หลักฐานสนับสนุนทฤษฎี 2 : ชาวพยูรวมตัว

เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ดำารงอยู่ตั้งแต่

ศตวรรษที่ 1 - 9

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.  

 2. แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มว่าเชื่อทฤษฎีไหนโดยอาศัยหลักฐานที่พบ

 3. เราเชื่อทฤษฎี 1 หรือ 2 (วงกลมเลือกหนึ่งทฤษฎี) เพราะเหตุใด จงอธิบาย
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สมัยโบราณ

วิชา : ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :  วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 สมัยโบราณ

ระดับ :  มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  2 คาบ/1 แผนการเรียนรู้ (1 คาบ : 45 - 50 นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ห้องเรียน

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรได้ความรู้พื้นฐานจากการทำาแบบฝึกหัด 1 - สำาหรับ 

 ทำากอ่นชัว่โมงเรียน และแผนท่ี 1 - แผนท่ีอาณาจักรนครวดั ใหน้กัเรียน 

 ทำาเป็นการบ้านก่อนกิจกรรมที่ระบุข้างล่างนี้ หรือในชั่วโมงเรียน 

 ก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. อธิบายการแพร่หลาย

ของรามายณะไปทั่ว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. อธิบายแนวคิดของ

การแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรม

1. เปรียบเทียบการแสดงออก

ทางศิลปะเพื่อทำาความเข้าใจ

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

2. สังเกตและมีส่วนร่วมในการพูดคุย

แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์

1. บ่มเพาะความเคารพและเข้าใจ

การอิงอาศัยกันและกันของ

วัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย

2. เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ส่งผลกระทบ

อย่างไรต่อชีวิตของตนในปัจจุบัน
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา เกมโทรศัพท์ (5 นาที) 

 1. อธิบายว่านักเรียนจะได้เล่นเกม 

 “โทรศัพท์” ที่เป็นการกระซิบบอก

 ข้อความต่อๆ กันไป ครูเริ่มต้นด้วย

 การกระซิบข้อความหนึ่งให้นักเรียนคนหนึ่ง 

 แล้วนักเรียนคนนั้นก็จะเพิ่มอีกคำาหนึ่ง

 เข้าไปในประโยคและกระซิบบอกเพื่อน

 คนถัดไป ซึ่งจะทำาซำ้าอย่างนั้นไปเรื่อยๆ 

 ทำาให้ข้อความยาวขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย 

 นักเรียนคนสุดท้ายก็กระซิบข้อความ

 บอกครู ครูอธิบายว่าเกม “โทรศัพท์” นี้

 เป็นเหมือนกับกระบวนการแพร่กระจาย

 ทางวัฒนธรรมที่ความคิดต่างๆ ผสมผสาน

 และแพร่กระจายในหมู่วัฒนธรรมต่างๆ 

 แต่ละคน (หรือวัฒนธรรม) ตีความหรือ

 ได้ยินความคิดหนึ่งในแบบของตนเอง และ

 เพิ่มเติมส่วนประกอบจากวัฒนธรรมของ

 ตัวเองเข้าไป ตลอดกระบวนการนั้นความคิด

 ก็เปลี่ยนแปลง เติบโต และกลายเป็นสิ่งใหม่ 

 แต่เราสามารถเห็นอิทธิพลดั้งเดิมของแต่ละ

 วัฒนธรรมได้

 2. เขียนข้อความสุดท้ายลงบนกระดาน 

 พร้อมทั้งคำาแรกที่ครูกระซิบ ถามนักเรียน

 สักสองสามคนว่าตนเองได้ยินข้อความ

 ว่าอะไร ในทำานองเดียวกัน ความคิดหนึ่ง

 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ 

 เมื่อยิ่งออกห่างจากต้นตอเดิมมากขึ้น

 ทั้งในทางเวลาและพื้นที่

พัฒนา 1. การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ 

บทเรียน (10 นาที)

 ครูบรรยายตามความรู้สำาหรับครู 1 - 

 การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• ความรู้สำาหรับครู 1 -

การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบ

เกมโทรศัพท์ทำาให้นักเรียน

ไดม้ปีระสบการณท์ีท่ำาใหเ้ขา้ใจ

เกี่ยวกับการแพร่กระจาย

ทางวัฒนธรรม

การบรรยายสั้น

แบบมีการโต้ตอบจะทำาให้

นักเรียนมีข้อมูลที่จำาเป็น

ในการทำางานกลุ่ม
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 2. การทำางานกลุ่ม (15 นาที)

  2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

 กลุ่มละ 4 - 6 คน แจกสื่อการเรียนรู้ 1 - 3

  2.2 ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด 2 - 

 เปรียบเทียบรามายณะ

  2.3 ระหว่างนักเรียนทำางาน ครูคอย

 สังเกตกลุ่มที่ทำางานด้วยกันได้ดี 

 แลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจัง และได้คำาตอบ

 ที่น่าสนใจ

 3. การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบอ่างปลา

  3.1 ให้กลุ่มที่ครูสังเกตใน 2.3 แลกเปลี่ยน

 ความคิดเห็นกัน เหมือนกับว่าพวกเขา

 อยู่ใน “อ่างปลา (fishbowl technique)” 

 ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ได้สังเกต

  3.2 ตั้งคำาถามกับกลุ่มดังกล่าว

 เพื่อช่วยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าทำาไม

 จึงได้คำาตอบอย่างนั้นและได้มาอย่างไร

  3.3 หลังจากอธิบายเสร็จแล้ว นักเรียน

 กลุ่มอื่นที่สังเกตสามารถตั้งคำาถาม

 กับกลุ่มนั้นหรือออกความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

สรุป วาดภาพ (5 นาที)

บทเรียน 1. แจกกระดาษเปล่าและดินสอสี 

 ให้นักเรียนวาดภาพตัวละครหนึ่งจาก

 สงครามลงกาตามแบบของตนเอง อธิบายว่า

 ภาพวาดของนักเรียนจะแสดงให้เห็นว่า

 รามายณะกำาลังแพร่กระจายเข้าสู่

 วัฒนธรรมของนักเรียนอย่างไรในวันนี้

 2. ให้นักเรียนติดภาพวาดของตนเอง

 ไว้บนผนังและชมภาพวาดของนักเรียน

 คนอื่นๆ ก่อนออกจากห้อง

การวาดภาพจะทำาให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ในการตีความทางศิลปะ

เกี่ยวกับรามายณะ

เป็นการสืบเนื่อง

กระบวนการแพร่กระจาย

ทางวัฒนธรรม

• สื่อการเรียนรู้ 1 -

เนื้อความบางตอน

ของรามายณะ

เกี่ยวกับสงครามลงกา

• สื่อการเรียนรู้ 2 -

ภาพสงครามลงกา

ที่เป็นรูปแกะสลัก

นูนตำ่าจากนครวัด

• สื่อการเรียนรู้ 3 -

ภาพสงครามลงกา

จากจิตรกรรมฝาผนัง

วัดพระแก้ว

• แบบฝึกหัด 2 - 

เปรียบเทียบ

รามายณะ

• กระดาษเปล่า

• ดินสอสี

การประเมินผล
 ครูสามารถประเมินว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนหรือไม่ 

ด้วยการพิจารณาการให้คำาตอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปล่ียนแบบอ่างปลา (fishbowl  

technique) และด้วยการพิจารณาคำาตอบในแบบฝึกหัด 2 - เปรียบเทียบรามายณะ
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หน่วยที่ 2 ศูนย์กลางอำานาจสมัยโบราณ

แผนการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมต่างๆ ผสมผสานกันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สมัยโบราณ

ความรู้สำาหรับครู สื่อการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด

ความรู้สำาหรับครู 1 - การบรรยายสั้นแบบมีการโต้ตอบ

• วันน้ีเราจะเรียนเรื่องรามายณะ ที่เป็นวรรณคดีมหากาพย์ฮินดูเกี่ยวกับพระรามที่พยายาม 

 แย่งชิงมเหสีคือ นางสีดา คืนมาจากกษัตริย์ราพณ์ผู้ชั่วร้าย (ทศกัณฐ์) โดยได้รับความช่วยเหลือ 

 จากเทพต่างๆ เช่น หนุมาน

• นักประวัติศาสตร์ไม่แน่ใจว่ารามายณะเขียนขึ้นเมื่อใดแน่ แต่เชื่อว่าคงอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง  

 500 ปี ก่อนคริสตกาลถึง ค.ศ. 200 โดยเขียนในภาษาสันสกฤตในบริเวณที่เป็นประเทศ 

 อินเดียในปัจจุบัน

• เรือ่งรามายณะแพรห่ลายไปทัว่ทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ปจัจบุนั รามายณะมอียูห่ลายฉบบั 

 ในภาษาต่างๆ ทั้งของไทย อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นักเรียนรู้จัก 

 เรื่องราวของรามายณะหรือไม่ กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียน

	 ครูอาจให้นักเรียนดูภาพในเรื่องรามายณะในฉบับของท้องถิ่น

• นักเรียนคิดว่ารามายณะแพร่กระจายจากบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันมายังเอเชียตะวันออก 

 เฉียงใต้ได้อย่างไร กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียน

 ยกตัวอย่างเช่น	 นักเรียนอาจบอกว่าพ่อค้าเป็นคนเผยแพร่เรื่องราว	 คณะแสดงละครเร่ 

	 นำามาแสดง	หรอืผูค้นแบง่ปนัขอ้เขยีนหรอืภาพจากเร่ืองดังกล่าว	ทัง้หมดเปน็คำาตอบทีถ่กูต้อง

• ทางหนึ่งที่รามายณะได้รับการเผยแพร่คือ อาณาจักรนครวัดหรืออังกอร์ แสดงแผนที่ 1  

 อาณาจักรนี้ก่อตั้งโดยชาวเขมรและมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน  

 นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 9 - 15

• พ่อค้าและผู้ปกครองชาวอินเดียมาเยือนนครวัด และนำารามายณะมาด้วย ชาวเขมรเผยแพร่ 

 เรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆ ที่อยู่ใต้อำานาจหรือทำาการค้าด้วย แต่ละกลุ่มก็ดัดแปลงเรื่องราว 

 ไปตามวัฒนธรรมของตน นักเรียนคิดว่าพวกเขาดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเอง 

 อย่างไร กระตุ้นคำาตอบจากนักเรียน
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	 ยกตัวอย่างเช่น	นักเรียนอาจบอกว่าผู้คนแปลรามายณะเป็นภาษาท้องถิ่น	 ถ่ายทอดบางส่วน 

	 ของรามายณะด้วยศิลปะท้องถิ่น	 หรือนำาความคิดจากวัฒนธรรมหรือศาสนาของตน 

	 ผสมผสานกับเรื่องราว	ทั้งหมดเป็นคำาตอบที่ถูกต้อง

• วันน้ีเราจะมาสำารวจกันว่าเรื่องรามายณะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ได้อย่างไร และวัฒนธรรมต่างๆ ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปอย่างไรบ้าง

ความรู้สำาหรับครู - สำาหรับสื่อการเรียนรู้ 2

ศิลปะแบบนี้เรียกว่า “รูปแกะสลักนูนตำ่า” ศิลปินแกะสลักหินเป็นภาพนูนขึ้นมาจากพื้นหลัง  

หากนักเรียนเอามือลูบ ก็จะรู้สึกได้ถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางนิ้วมือ

รูปแกะสลักนูนตำ่านี้มาจากนครวัดในกัมพูชา นครวัดถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัย 

ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่ปกครองอาณาจักรนครวัดหรืออังกอร์ ตำานานฮินดู อย่างเช่น  

รามายณะ มีอิทธิพลต่ออาณาจักรนครวัดหรืออังกอร์ และผู้คนที่นั่นนับถือศาสนาพุทธ

ในรูปแกะสลักนูนตำ่านี้ นักเรียนจะเห็นพระรามถือดาบอยู่ในมือ กำาลังกระโดดเข้าใส่รถศึก 

ของราพณ์ ใบหน้าของหนุมานท่ีเป็นจ้าวแห่งลิงปรากฏเคียงข้างพระราม รถศึกนั้น 

ลากดว้ยมา้สองตวั ในภาพนีเ้หน็ราพณ์ไมช่ดั รอบๆ รถศกึทหารของราพณก์ำาลงัต่อสูก้บักองทพัลงิ 

ของหนุมาน

ความรู้สำาหรับครู 3 - สำาหรับสื่อการเรียนรู้ 3

ศิลปะแบบนี้เรียกว่า “ภาพปูนเปียก (fresco)” โดยศิลปินวาดภาพบนผนังปูนท่ียังไม่แห้ง  

เมื่อปูนและสีแห้งก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพนี้มาจากวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดถูกสร้างและวาดขึ้นใน

ปลายศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 1 พระองค์โปรดให้มีการเขียนรามายณะ 

ขึน้ใหม่เปน็ “รามเกยีรติ”์ ซึง่เปน็วรรณคดปีระจำาชาตไิทย รามเกยีรติม์เีรือ่งราวคลา้ยรามายณะ  

แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอาณาจักรอยุธยาของไทย

ในภาพนี ้นกัเรยีนจะเหน็ตวัเอกของเรือ่งคอื พระราม ต่อสู้กบัทศกณัฐ ์หนมุานทีเ่ปน็จ้าวแหง่ลิง

กำาลังช่วยพระรามสู้กับทศกัณฐ์และกองทัพ
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สื่อการเรียนรู้ 1 - เนื้อความบางตอนของรามายณะเกี่ยวกับสงครามลงกา

…เมื่อได้ยินคำาพูดของพระราม ราพณ์ผู้ทรงพลัง เต็มไปด้วยความโกรธและนึกถึงความ 

เป็นปรปักษ์แต่เดิมมา ยิงเข้าใส่ด้วยลูกศรเพลิง […] หนุมาน […] ผู้ปราดเปรียวว่องไว กำาลัง 

แบกพระรามอยู่ในสมรภูมิ ถึงจะโดนยิงด้วยลูกศรจากอสูรตนนั้น [ราพณ์] พลกำาลังของ 

หนุมานที่มีความแข็งแกร่งก็ยังเพิ่มพูน พระรามท่ีเห็นหนุมาน พยัคฆ์แห่งฝูงลิง ได้รับบาดเจ็บ

ด้วยนำ้ามือของราพณ์ ก็บังเกิดความโกรธกริ้ว

เมื่อเข้าใกล้รถศึกพร้อมด้วยลูกศรแหลมคม พระรามทำาลายมันไปพร้อมกับล้อ ม้า ธง ฉัตร  

สารถี ลูกดอก หอก และดาบต่างๆ จากนั้นพระรามก็แผลงศรที่ส่องประกายเจิดจ้าราวสายฟ้า

เข้าที่หน้าอกผายกว้างสง่างามของราพณ์ด้วยกำาลังแรง […].

จ้าวแห่งอสูรที่กล้าหาญ [ราพณ์] ผู้ที่ไม่เคยหวั่นไหวกับฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า ล้มทรุดปล่อยคันศร 

ร่วงหลุดมือไปหลังจากโดนลูกศรของพระรามยิงเข้าใส่อย่างแรงจนเป็นแผลลึกฉกรรจ์ เมื่อเห็น

ราพณ์ล้มลงไป พระรามผู้มีจิตใจกว้างขวางหยิบลูกศรท่ีเป็นประกายรูปจันทร์เส้ียว แล้วใช้มัน

ทำาลายมงกุฎที่มีสีสันสดใสของราพณ์ จ้าวแห่งอสูรโดยทันที

(ที่มา : K.M.K. Murthy, Valmiki Ramayana, Chapter 59, 2006. จาก http://www.valmikiramayan.net/yuddha/

sarga59/yuddha_59_prose.htm.)
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สื่อการเรียนรู้ 2 - ภาพสงครามลงกาที่เป็นรูปแกะสลักนูนตำ่าจากนครวัด

(ที่มา : © Dennis Jarvis, ตามลิขสิทธิ์ส่วนรวม http://tinyurl.com/hvgqwqn)

สื่อการเรียนรู้ 3 - ภาพสงครามลงกาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว

(ที่มา : © Thaths, ลิขสิทธิ์ส่วนรวม https://www.flickr.com/photos/34816987@N00/1392410389)
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แผนที่ 1 - แผนที่อาณาจักรนครวัดหรืออังกอร์

(ที่มา : http://www.asienreisender.de/angkor.html)
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แบบฝึกหัด 1
สำาหรับทำาก่อนชั่วโมงเรียน

รามายณะเป็นวรรณคดีฮินดูโบราณของอินเดีย เล่าเรื่องของพระราม เจ้าชายในตำานาน 

ที่ว่ากันว่ามีชีวิตอยู่ในแคว้นโกศล พระบิดาของพระองค์บีบบังคับให้พระองค์ต้องออกจาก 

แคว้นไป และพระองค์ก็เดินทางไปทั่วอินเดียพร้อมด้วยพระอนุชาและมเหสีคือ สีดา ศัตรูของ

พระองค์จับนางสีดาไว้ เพื่อที่จะชิงตัวเธอกลับคืนมา พระรามต้องทำาสงครามกับราพณ์ กษัตริย์

แห่งเกาะลงกา พระองค์ชนะศึกกับลงกาด้วยความช่วยเหลือจากหนุมาน เทพในร่างกึ่งมนุษย์

ก่ึงลิง พระรามกลับสู่อาณาจักรอโยธยาเพื่อเป็นกษัตริย์ ในศาสนาฮินดู พระรามถูกถือเป็น 

เทพองค์หนึ่ง

นกัประวตัศิาสตรไ์มแ่นใ่จวา่รามายณะถกูเขยีนขึน้เมือ่ใดกนัแน ่แตเ่ชือ่วา่คงอยูใ่นระหวา่ง 500 ปี

กอ่นครสิตกาลถงึ ค.ศ. 200 โดยเขยีนในภาษาสันสกฤตในบริเวณทีเ่ปน็ประเทศอนิเดียในปจัจุบนั

เรื่องรามายณะแพร่หลายไปท่ัวท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน รามายณะมีอยู่หลายฉบับ 

ในภาษาต่างๆ ทั้งของไทย อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ผู้ปกครอง 

ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างใช้วรรณคดีเรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงความยิ่งใหญ่ของตน

รามายณะยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่น 

หนังตะลุงในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เรื่องราวจากรามายณะ

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้ดัดแปลงมหาภารตะ ท่ีเป็นเร่ืองราวโบราณของฮินดูเกี่ยวกับ

สงครามระหว่างความดีและความชั่ว ปัจจุบัน ในชวา ประเทศอินโดนีเซีย คนเชิดหนังตะลุง 

ได้เพิ่มตัวละครที่ไม่เคยมีอยู่ในตำานานอินเดียเดิมเข้าไปด้วย

กิจกรรม
 ถามพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือคนในชุมชนของนักเรียนว่ารู้เรื่องราวของรามายณะหรือไม่  

หากรู้ให้พวกเขาเล่าให้ฟังว่ามีการเล่าเรื่องราวนี้อย่างไรในบริบทหรือวัฒนธรรมของนักเรียน  

หากท่านเหล่านั้นไม่รู้ก็อธิบายให้ท่านฟังถึงสิ่งที่นักเรียนได้รู้มาจากการอ่านข้อมูลในบทเรียนนี้
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แบบฝึกหัด 2
เปรียบเทียบรามายณะ

 1. เลือกเพื่อนนักเรียนในกลุ่มมาคนหนึ่งให้อ่านสื่อการเรียนรู้ 1 ดังๆ คนอื่นในกลุ่มก็ควร

อ่านตาม 

 2. พิจารณาสื่อการเรียนรู้ 2 นักเรียนมองเห็นตัวละครหรือการกระทำาใดบ้างจากเร่ืองราว 

ติดป้ายที่ภาพ

 3. พิจารณาสื่อการเรียนรู้ 3 นักเรียนมองเห็นตัวละครหรือการกระทำาใดบ้างจากเร่ืองราว 

ติดป้ายที่ภาพ

 4. สื่อการเรียนรู้ 2 และสื่อการเรียนรู้ 3 แตกต่างกันอย่างไร

 5. สื่อการเรียนรู้ 2 และสื่อการเรียนรู้ 3 เหมือนกันอย่างไร

 6. นักเรียนคาดเดาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีสร้างส่ือการเรียนรู้ 2 และส่ือ 

การเรียนรู้ 3 ขึ้นมา



หน่วยที่

แผนการเรียนรู้ที่ 1
แนะนำ�วัฒนธรรมข้�ว: ข้�วมี
คว�มสำ�คัญเพีงใดในวัฒนธรรม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการเรียนรู้ที่ 4
ก�รค้�เครื่องเทศ ก�รควบคุมของ

ยุโรป และปฏิกิริย�ของภูมิภ�ค

แผนการเรียนรู้ที่ 7
คว�มสำ�คัญของเครื่องเทศ
และผลิตภัณฑ์ปล�หมักในก�ร
ประกอบอ�ห�รของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้           

แผนการเรียนรู้ที่ 2
ข้�วและเครื่องเทศ: จิตวิญญ�ณ 

เรื่องเล่�ปรัมปร� และตำ�น�น

แผนการเรียนรู้ที่ 5
อ�ห�ร สุขภ�พ และก�รรักษ�

แผนการเรียนรู้ที่ 3
เครื่องเทศ ข้�ว และประวัติศ�สตร์
เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

แผนการเรียนรู้ที่ 6
ทุน หนี้ และก�รสูญเสียที่ดิน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศตวรรษที่ 19 - 20)

ข้าวและเครื่องเทศ3
หน่วยที่

ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องข้าวและเครื่องเทศในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และการเมืองต่อเนื่องมาหลายศตวรรษ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 ข้าวและเครื่องเทศ สำ�รวจคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และก�รเมือง  

ของข้�วและเครื่องเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย�กรที่มีค่�ม�กที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จ�กมุมมองแบบสหส�ข�วิช�นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่�อ�ห�รเป็นม�กกว่�แหล่งโภชน�ก�รและปัจจัย 

เพื่อคว�มอยู่รอด อ�ห�รและวัฒนธรรมอ�ห�รมีคว�มเชื่อมโยงกับจิตวิญญ�ณ โครงสร้�งชนชั้น 

และก�รอยู่ร่วมกันในสังคม และกำ�หนดสำ�นึกของผู้คนเกี่ยวกับสถ�นที่ ประวัติศ�สตร์ วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และคว�มเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในก�รสำ�รวจพิจ�รณ�ก�รผลิต ก�รแจกจำ�หน่�ยและ 

ก�รบริโภคทรัพย�กรสำ�คัญเหล่�นี้ (รวมถึงก�รบริโภคเชิงวัฒนธรรม) นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

คว�มรุ่มรวยท�งก�รเกษตร (และเสน่ห์น่�ดึงดูดท�งเศรษฐกิจ) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน 

วิถีชีวิต ระบบคว�มเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนต่�งๆ ในภูมิภ�คนี้ ด้วยคว�มสำ�คัญ 

ของข้�วและเครื่องเทศที่เป็นม�กกว่�สินค้�แลกเปลี่ยน นักเรียนยังจะได้สำ�รวจพิจ�รณ�คว�มสำ�คัญ 

ท�งวัฒนธรรมและศ�สน�ของข้�วและเครื่องเทศในบริบทที่กว้�งขว�งขึ้นของจักรว�ลวิทย�และ 

โลกทัศน์ต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�กพิธีกรรม ตำ�น�น และเร่ืองเล่�ข�นต่�งๆ ท่ีมี  

(โดยเฉพ�ะที่เกี่ยวกับข้�ว) นักเรียนจะได้มีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโลกที่ละเอียดอ่อนหล�กหล�ยของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลักษณะที่ชุมชนต่�งๆ ให้คว�มหม�ยกับโลกของตนและถ่�ยทอด 

คว�มทรงจำ�ท�งประวัติศ�สตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี และยังจะได้เรียนรู้ว่�ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเหล่�นี้เดินท�งและมีวิวัฒน�ก�รผ่�นห้วงเวล�และสถ�นที่ม�อย่�งไร

 แผนจัดก�รเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ลึกซึ้งม�กขึ้นเกี่ยวกับ 

คว�มสัมพันธ์ที่มีพลวัตและเป็นวิภ�ษวิธีระหว่�งผู้คนและธรรมช�ติ นักเรียนจะได้ศึกษ�พิจ�รณ� 

อิทธิพลของระบบท�งก�ยภ�พ อย่�งเช่น ท่ีดิน นำ้� และฤดูก�ล ที่มีต่อก�รผลิตท�งก�รเกษตร  

ตลอดจนผลของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ อย่�งเช่น ก�รสูญเสียสภ�พป่� ก�รต้ืนเขิน 

ของแหล่งนำ้� และก�รเสื่อมโทรมของสภ�พแวดล้อมในรูปแบบต่�งๆ ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็จะได้

เรียนรู้ถึงลักษณะต่�งๆ ที่ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พย�ย�มจัดก�รและต่อรองกับสภ�พแวดล้อม

และแรงขับต่�งๆ ที่อยู่นอกเหนือก�รควบคุมของตน (เช่น ภัยแล้ง และนำ้�ท่วม) อย่�งมียุทธศ�สตร์ 

และสร้�งสรรค์โดยอ�ศัยนวัตกรรม เทคโนโลยี และพิธีกรรม ก�รศึกษ�พิจ�รณ�วิธีก�รแบบมีพลวัต 

ที่ปัจเจกบุคคลและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กับสภ�พแวดล้อมของตน เช่น ก�รคัดเลือกส�ยพันธุ์พืชผล 

และก�รดัดแปลงวิธีก�รเพ�ะปลูก จะว�งร�กฐ�นสำ�คัญในก�รตั้งคำ�ถ�มเชิงวิพ�กษ์เกี่ยวกับบทบ�ท

เกริ่นนำา
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

และผลกระทบของเทคโนโลยี คว�มสำ�คัญและหลุมพร�งของก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วที่เกิดจ�ก

นวัตกรรม และคว�มจำ�เป็นในก�รคุ้มครองชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับประโยชน์อย่�งเท่�เทียม

 ประก�รสุดท้�ย หลักสูตรนี้ยังให้นักเรียนได้มีพ้ืนฐ�นในก�รทำ�คว�มเข้�ใจก�รเผชิญหน้� 

คว�มร่วมมือ คว�มขัดแย้ง และก�รพิชิต จ�กหัวข้อต่�งๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รค้�และ 

เส้นท�งก�รค้� จักรวรรดินิยมและก�รก่อตัวของจักรวรรดิต่�งๆ ที่ออกแบบม�เพื่อคำ้�จุนจักรวรรดิ

และก�รค้� ตลอดจนก�รสร้�งและก�รแพร่กระจ�ยของเทคโนโลยี ประเพณีมุขป�ฐะ และลวดล�ย

ท�งศิลปะภ�ยในภูมิภ�ค นักเรียนจะได้สำ�รวจพิจ�รณ�ทรัพย�กรธรรมช�ติในฐ�นะที่เป็นพื้นฐ�น 

ของคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�ที่ในขณะเดียวกันก็ทำ�หน้�ที่เป็นช่องท�งสำ�หรับก�รถ่�ยทอดและ 

แลกเปลี่ยนคว�มคิดและคว�มรู้ (ไม่ใช่แต่เฉพ�ะสินค้�) อีกด้วย และในฐ�นะปัจจัยสำ�คัญท�ง 

เศรษฐกิจที่ทำ�ให้เกิดก�รกดปร�บท�งก�รเมืองและก�รยึดดินแดน

 ด้วยก�รเรียงร้อยแนวเนื้อห�หลักว่�ด้วยอ�ห�รและวัฒนธรรมอ�ห�รเข้�กับประวัติศ�สตร์

สังคม-วัฒนธรรม และก�รเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรนี้มุ่งหม�ยที่จะให้นักเรียน 

ได้มีคว�มรู้และเครื่องมือในก�รทำ�คว�มเข้�ใจภูมิภ�คนี้ได้ดีขึ้นในแง่ของก�รติดต่อเชื่อมโยง จุดร่วม 

และคว�มหล�กหล�ย ตลอดจนก�รเผชิญหน้�และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กับโลก

 นอกจ�กก�รค้�และก�รส่งออกอิทธิพลด้�นก�รทำ�อ�ห�รแล้ว วัฒนธรรมอ�ห�รยังแสดง 

ถึงภูมิปัญญ�และคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่สั่งสมและสืบทอดกันม�หล�ยชั่วอ�ยุคนด้วย ซึ่งบ�งส่วน 

ไปไกลถึงตะวันตกและเป็นฐ�นของก�รวิจัยและพัฒน�ในส�ข�ก�รแพทย์และโภชน�ก�ร ตลอดจน 

ฐ�นคว�มคิดเร่ืองสขุภ�พและคว�มกนิดอียูด่ ีก�รเข�้ใจร�กเหง�้ของคว�มรูแ้ละขนบธรรมเนยีมเหล�่นี ้

จะทำ�ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคว�มคิดและอิทธิพลของเอเชียที่ไหลไปทั่วโลก

 ด้วยก�รตั้งคำ�ถ�มเชิงวิพ�กษ์ นักเรียนจะได้คว�มรู้พื้นฐ�น เครื่องมือ และทักษะใน 

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจโลกท้ังในอดีตและปัจจุบันที่ตนอ�ศัยอยู่ และคว�มเชื่อมโยงระหว่�งตนเองกับ 

สภ�พแวดล้อมและกับผู้คนและชุมชนอื่นได้ดีขึ้น นักเรียนจะได้มีคว�มเข้�ใจที่ลึกซึ้งม�กขึ้นเกี่ยวกับ 

ก�รกระทำ� นวัตกรรม และคว�มมีพลวัตในชีวิตท�งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และก�รเมืองของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงก�รตระหนักว่�สภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติก็ไม่ได้หยุดนิ่ง 

ต�ยตัว คว�มรู้ ทักษะ และคว�มเข้�ใจเหล่�นี้จะช่วยเตรียมนักเรียนให้กล�ยเป็นพลเมืองที่มี 

ส่วนร่วม ไม่ใช่แต่เฉพ�ะของภูมิภ�คนี้เท่�นั้นแต่เป็นของโลกด้วย และทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ก�รตัดสินใจ 

และจัดก�รปัญห�ท้�ท�ยร่วมสมัยได้อย่�งมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กขึ้น
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เนื้อหาโดยรวม
 บทเกริน่นำ�ใหภ้�พรวมโดยสงัเขปเกีย่วกบัประวติัศ�สตรแ์ละคว�มสำ�คญัท�งสงัคม วฒันธรรม

และเศรษฐกิจของข้�วและเครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนจัดก�รเรียนรู้เปิดโอก�สให้ครู 

และนักเรียนได้ลงลึกในเนื้อห�ม�กขึ้นผ่�นท�งก�รศึกษ�เชิงวิพ�กษ์ในประเด็นหลักต่�งๆ

 แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรม 

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แผนก�รเรียนรู้นี้แนะนำ�ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติศ�สตร์ของวัฒนธรรมข้�วที่กล่�วถึง 

ตั้งแต่ก�รนำ�ข้�วม�ปลูกในยุคแรกๆ และก�รดัดแปลงวิธีก�รเพ�ะปลูกไปต�มสภ�พภูมิประเทศ 

ที่แตกต่�งกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในก�รศึกษ�ระบบก�รผลิตข้�วแบบต่�งๆ นักเรียนยังจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับก�รจัดองค์กรท�งสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจก�รเกษตร ก�รแบ่งง�นกันทำ�ต�ม 

เพศสภ�พ และวัฒนธรรมท�งวัตถุ (เช่น สถ�ปัตยกรรม) ของชุมชนต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อีกด้วย

 แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน 

 แผนก�รเรียนรู้นี้ให้นักเรียนได้มีโอก�สเรียนรู้เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมและ

ศ�สน� ก�รเมืองของข้�วและเครื่องเทศในสังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียน 

จะได้ศึกษ�พิธีกรรมท�งก�รเกษตรท่ีมีข้ึนเพื่อขอให้มีฝนและได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และเพื่อแสดง

คว�มเค�รพต่อข้�ว นักเรียนยังจะได้ศึกษ�บทบ�ทของข้�วและเคร่ืองเทศบ�งชนิด เช่น กระว�น  

ในพิธีกรรมต่�งๆ เช่น ก�รใช้ข้�วในพิธีบูช�ท�งศ�สน�และพิธีศพ

 แผนการเรียนรู้ที่ 3 เคร่ืองเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก 

 เฉียงใต้

 แผนก�รเรียนรู้นี้แนะนำ�ให้นักเรียนได้รู้จักก�รค้�และเส้นท�งก�รค้�เคร่ืองเทศท่ีเชื่อม 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกภ�ยนอก และที่ทำ�หน้�ที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กล�งก�รค้�แต่ยังเป็น

ศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยนและแพร่กระจ�ยคว�มรู้ คว�มคิด และอิทธิพลท�งวัฒนธรรมอีกด้วย

 แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค 

 ในแผนก�รเรียนรู้นี้ นักเรียนจะได้ศึกษ�ปัจจัยท�งเศรษฐกิจที่ขับดันจักรวรรดินิยม 

ของตะวันตกและก�รยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอ�ณ�นิคม โดยมุ่งสนใจก�รค้�เคร่ืองเทศ 

ที่ให้กำ�ไรง�มในบริบทของก�รแย่งชิงทรัพย�กรสำ�คัญ นอกจ�กนี้ยังจะได้สำ�รวจคว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งรัฐและผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจของเอกชน เช่น บริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จักรวรรดินิยม
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

 แผนก�รเรยีนรูน้ีส้ำ�รวจคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งอ�ห�รและแนวคดิของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

เกี่ยวกับสุขภ�พและคว�มอยู่ดีมีสุข นักเรียนจะได้ศึกษ�สรรพคุณท�งย�ของส่วนประกอบอ�ห�ร 

ที่ใช้กันทั่วไปในอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ขมิ้น ตะไคร้ กระเทียม และพริก ตลอดจน 

ก�รใช้ข้�วและเครื่องเทศเพื่อก�รรักษ�และก�รบวงสรวงเซ่นไหว้ผี

 แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษ 

 ที่ 19 - 20) : ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 แผนก�รเรียนรู้นี้กระตุ้นให้นักเรียนได้พิจ�รณ�อย่�งวิพ�กษ์กับประเด็นคว�มพ่ึงพ�อ�ศัย 

ซึ่งกันและกัน และคว�มยั่งยืนท�งนิเวศที่สัมพันธ์กับก�รผลิตข้�วและวิถีชีวิตของช�วไร่ช�วน� 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย นักเรียนจะได้ศึกษ�ผลกระทบของกิจกรรมต่�งๆ ที่เกิดจ�ก 

ก�รปลูกพืชเพื่อก�รส่งออกและก�รพัฒน� เช่น ก�รทำ�ล�ยป่� ที่มีต่อวิถีชีวิตท�งเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แผนการเรียนรู้ที่ 7 : ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบ 

 อาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 แผนจัดก�รเรียนรู้นี้ใช้อ�ห�รเป็นช่องท�งในก�รทำ�คว�มเข้�ใจท้ังลักษณะเฉพ�ะตัว 

และลักษณะร่วมของชุมชนต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำ�คว�มเข้�ใจประวัติศ�สตร์ของ

ก�รอพยพโยกย้�ย ก�รปฏิสัมพันธ์ และก�รแลกเปลี่ยนของมนุษย์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่�วัฒนธรรม

อ�ห�รกำ�หนดก�รก่อรูปอัตลักษณ์ของชุมชนอย่�งไร และติดตัวผู้คนไปอย่�งไรเมื่อโยกย้�ยถิ่น  

อันก่อให้เกิดก�รแพร่กระจ�ยและผสมผส�นท�งวัฒนธรรมที่รุ่มรวยทั้งภ�ยในและนอกพ้นภูมิภ�ค 

นอกจ�กนี้ยังจะได้ศึกษ�ว่�ลัทธิอ�ณ�นิคมและโลก�ภิวัตน์ส่งผลกระทบอย่�งไรต่อวัฒนธรรมอ�ห�ร

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล
  ด้วยก�รใช้แนวท�งสหวิทย�ก�ร หน่วยก�รเรียนรู้นี้ให้วิธีคิดใหม่เกี่ยวกับเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ข้�มพ้นก�รยึดรัฐช�ติเป็นศูนย์กล�งท่ีพบในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ไปสู่กรอบก�รวิเคร�ะห์ที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กล�งม�กขึ้น

  หน่วยก�รเรียนรู้ น้ีส่งเสริมก�รตั้งคำ�ถ�มเชิงวิพ�กษ์ผ่�นหน่วยเรื่องของส�ระวิช� 

และก�รสอนที่เป็นโครงก�รหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

  หน่วยก�รเรียนรู้นี้ส�ม�รถใช้เป็นหน่วยก�รสอนแบบแยกโดดๆ ได้ หรือร่วมกับ 

หน่วยอื่นๆ ก็ได้ เช่น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

  o เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บัโลก (เชน่ ก�รแพรก่ระจ�ยของส�ยพนัธุข์�้วจ�กตอนกล�ง

ของเวียดน�มไปยังจีน ก�รค้�เครื่องเทศ ฯลฯ)

  o ผูค้นและพืน้ท่ี (ก�รผลติและก�รค�้ข�้วและเครือ่งเทศในคว�มสมัพนัธก์บัแมน่ำ�้ และ

สภ�พภูมิประเทศที่แตกต่�งกันไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

  o ศูนย์กล�งอำ�น�จสมัยโบร�ณ (เช่น นครวัด และก�รพึ่งพ�ข้�วและนำ้�)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ความรู ้: ไดค้ว�มรูเ้กีย่วกบัคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งทรพัย�กรท�งก�รเกษตรและประวตัศิ�สตร ์

วัฒนธรรมและสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว�มหม�ยเชิงสัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของข้�ว  

และบทบ�ทโดยรวมของก�รเกษตรในชีวิตท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง และจิตวิญญ�ณของช�วเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ก�รแสดงออกต่�งๆ เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมของข้�วในศิลปะ 

และประเพณีมุขป�ฐะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว�มสำ�คัญท�งสังคม-วัฒนธรรมของอ�ห�ร

และวัฒนธรรมอ�ห�ร ก�รเชื่อมโยงติดต่อระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก คว�มต้องก�ร

ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีเ่ป็นแรงผลกัดนัของจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก และผลเชงิบวกและลบของก�รพฒัน�

และโลก�ภิวัตน์ที่มีต่อชุมชนและวิถีชีวิต

 ทักษะ : พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ต�มที่แสดงให้เห็นในคว�มส�ม�รถที่จะ 

จัดว�งวัตถุส่ิงของที่คุ้นเคยและประสบก�รณ์ในชีวิตประจำ�วันในบริบท เข้�ใจเรื่องร�วของมนุษย์  

ท้ังในแง่ของก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มต่อเนื่อง ข้�มเวล�และสถ�นที่ มีส่วนร่วมในก�รตั้งคำ�ถ�ม 

และก�รคิดเชิงวิพ�กษ์เกี่ยวกับประเด็นสำ�คัญๆ ที่ภูมิภ�คและโลกเผชิญอยู่ในศตวรรษที่ 21

 เจตคติ : ได้ตระหนักถึงคว�มหล�กหล�ยและคว�มเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของผู้คนและ 

ชุมชนต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก ตระหนักถึง 

ก�รพึ่งพ�อ�ศัยกันระหว่�งมนุษย์และสภ�พแวดล้อม และภ�ยในระบบนิเวศ และตระหนักถึง 

กระแสไหลเวียนของอิทธิพลท่ีไม่ใช่มีแต่ม�จ�กตะวันตกสู่เอเชียเท่�นั้น แต่ยังมีจ�กเอเชียไปตะวันตก 

อีกด้วย ซึ่งเป็นคว�มคิดเกี่ยวกับอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จที่ลดก�รยึดศูนย์กล�งและ 

มีคว�มละเอียดอ่อนลึกซึ้งขึ้น

เนื้อหาของหน่วย
 หน่วยนี้ประกอบด้วย 7 แผนก�รเรียนรู้ โดยแต่ละแผนก�รเรียนรู้จะมีภ�คผนวกที่เป็น 

แหล่งที่ม� คว�มรู้สำ�หรับครู และเอกส�รประกอบแผนก�รเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 1 แนะนำ�วัฒนธรรมข้�ว : ข้�วมีคว�มสำ�คัญเพียงใดในวัฒนธรรมของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 2 ข้�วและเครื่องเทศ : จิตวิญญ�ณ เรื่องเล่�ปรัมปร� และตำ�น�น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้�ว และประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 4 ก�รค้�เครื่องเทศ ก�รควบคุมของยุโรป และปฏิกิริย�ของภูมิภ�ค

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 5 อ�ห�ร สุขภ�พ และก�รรักษ�

 แผนก�รเรียนรู้ท่ี 6 ทุน หนี้ และก�รสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษ 

ที่ 19 - 20) : ช�วเชตติย�ร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของก�รสูญเสียที่ดินในพม่�หรือไม่

 แผนก�รเรียนรู้ท่ี 7 คว�มสำ�คัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปล�หมักในก�รประกอบ

อ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลพื้นฐานสำาหรับครู
 ข้าวและเครื่องเทศ

 1. วัฒนธรรมข้าวและเครื่องเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 1]

  ข้�วเป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งของเอเชียเป็นอ�ห�รหลักของช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ถึงร้อยละ 80 คว�มสำ�คัญของข้�วเห็นได้ชัดในหล�ยภ�ษ�ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีใช้ 

ในคว�มหม�ยแบบเดียวกันในเรื่องอ�ห�รก�รกิน คำ�พูดเชื้อเชิญแขกมักจะอยู่ในรูปของคำ�ถ�มที่ว่�  

“ท�นข้�วม�หรือยัง” ซึ่งบ่งบอกถึงคว�มสำ�คัญเชิงสังคมของก�รแบ่งปันอ�ห�รและข้�วของ 

ในภมูภิ�ค อย�่งเชน่ อนิโดนเีซยีตะวนัออก ข�้วไมใ่ชอ่�ห�รหลัก แต่กย็งัผูกกบัสถ�นะและมคีว�มสำ�คญั 

ในท�งพิธีกรรม ด้วยคุณค่�ในตัวของมันเอง ข้�วเป็นสินค้�หลักและพื้นฐ�นของคว�มมั่งคั่งของ

ครอบครัวและชุมชนช�วน� ตลอดจนของประเทศ นครวัดถูกสร้�งขึ้นม�ด้วยระบบชลประท�น 

ที่ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมและจัดก�รนำ้� ซึ่งรวมถึงก�รผลิตข้�ว

  ประวัติศ�สตร์ของข้�วมีคว�มน่�สนใจเนื่องจ�กผูกกับพัฒน�ก�รต่�งๆ ในสังคมมนุษย์  

ข้�วม�ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผู้อพยพจ�กจีนในช่วง 3,000 ถึง 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักร�ช 

ก�รปลูกข้�วในภูมิภ�คนี้มีคว�มหล�กหล�ย โดยได้รับอิทธิพลบ�งส่วนจ�กเทคนิคและก�รจัด

องค์กรท�งสังคมที่ช�วจีนอพยพนำ�ม� และบ�งส่วนจ�กปัจจัยท้องถ่ิน บ�งคร้ังมีก�รปลูกข้�ว 

ในปริม�ณไม่ม�กเพื่อก�รยังชีพควบคู่ไปกับพืชผลอื่น โดยใช้วิธีก�รถ�งและเผ�เพื่อเตรียมที่ดิน  

แต่ก็มีก�รปลูกอย่�งเข้มข้นเป็นพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องอ�ศัยก�รชลประท�นและคว�มร่วมมือร่วมแรงกัน 

ในหมู่ช�วน�

  ก�รชลประท�นมีขน�ดแตกต่�งกันไปต�มสภ�พพื้นที่และภูมิอ�ก�ศ ในพื้นที่สูงที่มี 

ฝนตกม�ก อย่�งเช่น ม�เลเซียบนค�บสมุทรและเก�ะสุม�ตร� ข้�วได้รับนำ้�ฝนโดยแทบไม่ต้องอ�ศัย

ก�รชลประท�น แต่ในบ�หลี จำ�เป็นต้องมีระบบชลประท�นท่ีซับซ้อนเพ่ือนำ�นำ้�จ�กหุบห้วยลึก 

ไปยังน�ข้�ว ส่วนพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่ลึกเข้�ไปในแผ่นดินในท�งใต้ของเวียดน�ม ท�งใต้ของไทย และ 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

ตอนกล�งของพม่�นั้น ต้องอ�ศัยระบบชลประท�นที่ใหญ่ขึ้นไปอีกที่สร้�งโดยรัฐ ในบริเวณ 

อย่�งพื้นที่ป�กแม่นำ้�อิรวดีและแม่นำ้�โขง ระบบชลประท�นขย�ยตัวเมื่อข้�วกล�ยเป็นพืชส่งออก 

ในศตวรรษที ่15 - 16 และขย�ยเพิม่ขึน้ไปอกีในศตวรรษที ่19 - 20 ภ�ยใต้ก�รยดึครองเปน็อ�ณ�นคิม 

ของอังกฤษและฝรั่งเศส

  ข้�วยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลท�งสังคมและก�รเมืองด้วยเช่นกัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ในระหว่�งสหัสวรรษท่ีหนึ่งและสองของคริสต์ศักร�ช รัฐของช�วพยู มอญ  

ขะแมร์ และจ�มล่มสล�ย และถูกสืบทอดต่อม�โดยรัฐพม่� ไทย และเวียดน�ม คำ�อธิบ�ยที่เป็นไปได้ 

ประก�รหนึ่งคือ เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งใหญ่หลวงในก�รปลูกข้�ว รัฐที่มีม�ก่อนทำ�ก�รเกษตร 

ยังชีพขน�ดเล็ก ปลูกพืชหล�ยชนิดและอ�ศัยนำ้�ท่ีไหลบ่�ม� แต่รัฐในช่วงเวล�ต่อม�มีก�รปลูกข้�ว

แบบนำ้�ขังหรือน�นำ้�ตมอย่�งเข้มข้น โดยส�ม�รถทำ�ให้ช�วน�ม�ร่วมแรงและสร้�งระบบชลประท�น

ขน�ดใหญ่ได้

  ดว้ยมข้ี�วจำ�นวน 120,000 ส�ยพนัธุท์ีเ่หม�ะกบัสภ�พภมูปิระเทศต�่งๆ วธิกี�รเพ�ะปลกู 

(น�นำ้�ขังหรือแห้ง ขั้นบันได หรือที่ดอน) และชนิดข้�วที่ปลูกและบริโภคเป็นเครื่องหม�ยสำ�คัญที่บ่งชี้ 

อัตลักษณ์ท�งวัฒนธรรมและช�ติพันธุ์ ในล�ว ร้อยละ 85 ของข้�วท้องถิ่นกว่� 3,000 ส�ยพันธุ์ 

เป็นข้�วเหนียว ซึ่งบอกถึงก�รบริโภค “ข้�วเหนียว” เป็นอ�ห�รหลักสำ�หรับคนล�วบนพื้นที่ร�บลุ่ม  

ไม่ใช่ข้�วเจ้�ที่บริโภคโดยกลุ่มช�ติพันธุ์บนพื้นที่สูง และคนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บนแผ่นดินใหญ่ และเนื่องจ�กคว�มผูกพันกับล�วในท�งประวัติศ�สตร์และช�ติพันธุ์ ข้�วเหนียว 

ยังเป็นอ�ห�รหลักในท�งภ�คเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีกด้วย

  ข้�วมีคว�มสำ�คัญ ข้�วส่งผลต่อหล�ยแง่มุมของก�รจัดองค์กรท�งสังคมและก�ร

สืบทอดวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแรงบันด�ลใจให้กับประเพณีมุขป�ฐะและก�รเขียน 

คว�มเชื่อท�งจิตวิญญ�ณ พิธีกรรม วิถีปฏิบัติ และก�รแสดงออกท�งศิลปะดังที่ปร�กฏในก�รทำ� 

ลวดล�ยรูปข้�วบนกลองของดงเซินโบร�ณและในศิลปะร่วมสมัย

  เช่นเดียวกับข้�ว เครื่องเทศก็ปร�กฏอย่�งโดดเด่นในอ�ห�รพื้นถิ่น และประวัติศ�สตร์

เศรษฐกิจเอเชียของตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจ�กมีสรรพคุณท�งย�และกลิ่นหอม เครื่องเทศจึงเป็น 

หัวใจสำ�คัญของก�รทำ�อ�ห�ร ก�รรักษ� และพิธีกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคร่ืองเทศเป็นท่ี

ต้องก�รม�กสำ�หรับก�รปรุงและถนอมอ�ห�ร จึงเป็นสินค้�สำ�คัญที่ทำ�กำ�ไรง�มในศตวรรษที่ 15 - 16 

เนื่องจ�กเป็นแหล่งของเครื่องเทศอย่�งก�นพลู พริกไทย ลูกจันทน์ และดอกจันทน์ที่เป็นที่ต้องก�ร

อย่�งสูงในยุโรปและจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นศูนย์รวมของก�รค้�โลก ก�รค้�เคร่ืองเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รุ่งเรืองในยุคที่เป็นที่รู้จักกันว่�เป็น “ยุคของก�รค้�” เป็นจุดเด่นสำ�คัญ

อย�่งหนึง่ของประวตัศิ�สตรโ์ลกท่ีเผยให้เห็นถึงคว�มเชือ่มโยงทีม่หีล�ยแงม่มุ คอื ระหว�่งประเทศต�่งๆ 

ระหว่�งก�รค้�และก�รเมือง และระหว่�งสังคมและศ�สน� คว�มเชื่อมโยงท�งก�รเมือง สังคม และ
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วัฒนธรรมไม่ได้มีแค่ระหว่�งเก�ะและแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่�นั้น แต่ยังมีระหว่�ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอีกด้วย

 2. เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ก. การค้าเครื่องเทศ : เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับโลก (ศตวรรษที่ 15 - 16) 

[สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 3]

   ก�รค้นพบก�นพลูและลูกจันทน์ท่ีเป็นพืชป่�บนหมู่เก�ะโมลุกกะ (Maluku)  

ในเก�ะสุล�เวสี ที่ช�วยุโรปเรียกว่� ‘หมู่เก�ะเครื่องเทศ’ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล�ยเป็นเส้นท�ง 

ก�รค้�สำ�คัญสำ�หรับพ่อค้�ช�วยุโรป โดยเริ่มจ�กโปรตุเกส และภ�ยหลังก็มีดัตช์และอังกฤษ

   พ่อค้�ไม่ได้มีแต่ช�วยุโรป พ่อค้�จ�กตะวันออกกล�ง อินเดีย และจีนก็มีบทบ�ท

สำ�คัญเช่นกัน ตอนต้นศตวรรษที่ 15 ร�ชสำ�นักของร�ชวงศ์หมิงบัญช�ให้มีก�รเดินเรือที่สำ�คัญเจ็ดครั้ง 

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของแม่ทัพเรือเจิ้งเหอ ก�รเดินท�งเหล่�นั้นไม่เพียงแต่นำ�เครื่องเทศกลับจ�กเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้เกิดก�รเพ�ะปลูกพริกไทยอย่�งขน�นใหญ่ในสุม�ตร�สำ�หรับ 

ตล�ดจีนอีกด้วย ต่อม� ร�ชสำ�นักจีนให้คว�มสนใจกับก�รค้�ท�งทะเลลดน้อยลง มีเพียงพ่อค้�จีน

จ�กมณฑลฟูเจี้ยนที่อยู่ท�งตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงค้�ข�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป บ�งส่วน

แต่งง�นกับผู้หญิงท้องถ่ินและตั้งรกร�กในภูมิภ�คนี้ ลูกหล�นของพวกเข�ในปัจจุบันเป็นช�วเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

   ท่ีสำ�คัญพอกันคือ ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีส่วนร่วมอย่�งแข็งขันในก�รค้� 

เครื่องเทศ ทั้งในฐ�นะคนปลูกที่ปลูกเครื่องเทศในปริม�ณม�กเป็นพืชเศรษฐกิจ และในฐ�นะพ่อค้� 

ที่ลำ�เลียงผลผลิตไปยังท่�เรือต่�งๆ ในภูมิภ�ค ก�รค้�นี้ที่ครอบคลุมหมู่เก�ะม�เลย์-อินโดนีเซีย และ 

เขตก�รค้�ท�งทะเลในช่องแคบมะละก� ทะเลชว� และทะเลซูลู ก่อให้เกิด ‘โลกมล�ยู (Malay  

world)’ ของก�รค้�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหมู่เก�ะ

   ก�รค้�เครื่องเทศยังกระตุ้นให้เกิดพื้นที่เมืองขึ้นม�อีกด้วย พ่อค้�จีน อินเดีย อ�หรับ

และยุโรป ตลอดจนพ่อค้�จ�กที่ต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม�ชุมนุมกันในบริเวณท่�เรือ 

เพื่อดำ�เนินธุรกิจ เมืองท่�เหล่�นี้ อย่�งเช่น มะละก� Makassar (ในสุล�เวสี) และ Banten (ในชว�) 

กล�ยเป็นศูนย์รวมขน�ดใหญ่ที่มีผู้คนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ�หล�ยวัฒนธรรมที่เทียบเท่�หรืออ�จจะ

ม�กกว่�เมืองในยุโรปในยุคนั้น แม้ว่�มล�ยูมักใช้เป็นภ�ษ�กล�ง แต่ก็มีก�รใช้ภ�ษ�ที่หล�กหล�ย 

ต�มเมืองท่�เหล่�นี้ นักเดินท�งช�วโปรตุเกสชื่อ Tomé Pires อ้�งว่�มีภ�ษ�จำ�นวนม�กถึง 84 ภ�ษ�

ที่ใช้พูดกันในมะละก�

   ก�รค้�เครื่องเทศสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และยงัสง่ผลท�งก�รเมอืงดว้ยเชน่กนั ผูป้กครองของเมอืงท�่ต่�งๆ รำ�่รวยด้วยร�ยได้จ�กก�รค�้เปน็หลัก  

ไม่ใช่ก�รเพ�ะปลูกที่มีข้�วเป็นพื้นฐ�น คว�มมั่งคั่งของพวกเข�ทำ�ให้เมืองท่�เหล่�นั้นมีอำ�น�จท�ง 
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ก�รเมืองและก�รทห�ร บ�งส่วนกล�ยเป็น ‘รัฐดินปืน’ ท่ีใช้ปืนใหญ่ท่ีส�ม�รถครอบงำ�พ้ืนท่ีท่ีอยู่

ลึกเข้�ไปจ�กฝั่งทะเลและรัฐที่อ่อนแอกว่� ดุลอำ�น�จจึงย้�ยจ�กบริเวณลึกเข้�ไปจ�กทะเลม�สู่

บริเวณช�ยฝั่ง รัฐเหล่�นี้ช่วยว�งร�กฐ�นให้กับรัฐรวมศูนย์อำ�น�จต่�งๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สมัยใหม่

   พร้อมไปกับคว�มมั่งคั่งและอำ�น�จที่เพิ่มขึ้น เมืองท่�เหล่�นี้ก็อยู่ในภ�วะพึ่งพ�อ�ศัย

กนัและกนัม�กขึน้กบัสว่นอืน่ๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เนือ่งจ�กว�่กจิกรรมท�งเศรษฐกจิวนเวยีน 

อยู่กับก�รค้� เมืองท่�เหล่�นี้จึงไม่ส�ม�รถเลี้ยงดูประช�กรขน�ดใหญ่ของตนได้และต้องอ�ศัย 

ก�รนำ�เข�้อ�ห�รเมอืงท�่ต�่งๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตบ้นแผน่ดนิใหญ ่อย�่งเชน่ อยธุย� (ในสย�ม)

พุก�ม (เมียนม�), ฮ�นอยและเว้ (เวียดน�ม) และพนมเปญ (กัมพูช�) ป้อนข้�วและอ�ห�รอื่นๆ ให้กับ

เมืองท่�ต่�งๆ ในหมู่เก�ะ เมืองท่�บนแผ่นดินใหญ่ก็รำ่�รวยและมีอำ�น�จไปด้วยเช่นกัน

   ในท�งวฒันธรรม ก�รค�้เครือ่งเทศไดข้ย�ยศ�สน�อสิล�มในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ที่เป็นหมู่เก�ะและพุทธเถรว�ทบนแผ่นดินใหญ่ไปอย่�งกว้�งขว�ง พ่อค้�อ�หรับและอินเดีย 

นำ�ศ�สน�อิสล�มเข้�ม�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของก�รขย�ยตัวของศ�สน� 

อิสล�มจ�กตะวันออกกล�งและอินเดีย เมืองท่�ต่�งๆ ท่ีเป็นศูนย์รวมผู้คนจำ�นวนม�กเอื้ออำ�นวย 

ต่อก�รเปล่ียนไปนับถือศ�สน�ใหม่ของประช�กร ในท�งกลับกันผู้ปกครองเองก็ใช้ศ�สน�อิสล�ม 

และศ�สน�พุทธสร้�งคว�มชอบธรรมให้กับอำ�น�จของตน

  ข. การค้าเครื่องเทศ การครอบงำาของยุโรป และการตอบโต้ของภูมิภาค (ศตวรรษ 

ที่ 16 - 17) [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 4]

   ห�กชว่งแรกของ “ยคุของก�รค�้” เปน็ชว่งของก�รค�้ทีเ่ติบโตและคว�มพ่ึงพ�อ�ศยั

กันและกัน ช่วงต่อม�ก็เป็นช่วงของคว�มขัดแย้งระดับโลกและก�รตอบโต้ของภูมิภ�ค ในศตวรรษ 

ท่ี 16 - 17 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเชื่อมต่อกับโลกและก�รค้�กับโลกก็ยังเติบโตต่อไป แต่พลวัต

เปลี่ยนไป ก่อนหน้�นี้ ช�วยุโรปในฐ�นะพ่อค้�คนกล�งเป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มพ่อค้�ที่มีอยู่หล�ยกลุ่ม 

ในภูมิภ�ค แต่พอถึงศตวรรษท่ี 16 - 17 ช�วโปรตุเกสและดัตช์ก็เริ่มแสวงห�ที่ท�งในก�รค้� 

ที่มีอำ�น�จม�กขึ้น จุดมุ่งหม�ยไม่ได้เป็นก�รค้�เพ่ือห�กำ�ไรอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นก�รครอบงำ� 

ก�รไหลเวียนของก�รค้�และกำ�จัดคู่แข่ง สำ�หรับช�วโปรตุเกสแล้ว แรงขับเพื่ออำ�น�จนี้  

ยังเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจ�กคว�มขัดแย้งทั่วโลกระหว่�งศ�สน�คริสต์กับศ�สน�อิสล�มอีกด้วย

   ก�รแสวงห�อำ�น�จครอบงำ�ของยโุรปบบีใหพ้อ่ค�้และผูป้กครองของเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้ต้องตอบโต้ต่อภัยคุกค�มนี้ ก�รยึดครองเมืองมะละก�ท่ีเป็นมุสลิมโดยช�วโปรตุเกสในปี  

พ.ศ. 2054 เป็นชัยชนะท่ีมีร�ค�แพง ไม่น�นมะละก�ก็เสื่อมถอยลงในฐ�นะเมืองท่�และพ่อค้� 

ก็กระจัดกระจ�ยไปตั้งเส้นท�งก�รค้�ใหม่ที่อื่น เช่น อ�เจะห์ Johor, Makassar, Banten, และปัตต�นี 

ที่ต่อม�ก็กล�ยเป็นศูนย์รวมผู้คนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ�ที่เติบโต ช�วโปรตุเกสไม่ส�ม�รถครอบงำ� 

ก�รค้�ได้ และอ�เจะห์ที่อยู่ใต้อำ�น�จสุลต่�นอิสล�มกล�ยเป็นคู่แข่งตัวฉก�จ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

   ในก�รยื้อแย่งชิงอำ�น�จ ช�วดัตช์ประสบผลม�กกว่�มห�อำ�น�จยุโรปอื่นใน 

ก�รรวบอำ�น�จผกูข�ดในก�รค�้ในศตวรรษท่ี 17 ในป ีพ.ศ. 2145 พอ่ค�้ดัตชจ์ดัต้ังบรษิทัดัตชอ์สีต์อนิเดีย 

(VOC) ขึ้นม�ด้วยก�รสนับสนุนอย่�งใกล้ชิดจ�กรัฐบ�ลดัตช์ บริษัทนี้มีอำ�น�จในก�รทำ�สนธิสัญญ� 

กับผู้ปกครองท้องถ่ินและสร้�งป้อมปร�ก�รในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทนี้เข้มแข็งม�กกว่� 

คู่แข่งสำ�คัญคือ บริษัทบริติชอีสต์อินเดีย ที่เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่มีก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล ไม่น�น 

the VOC ก็ยึดครองแหล่งผลิตเครื่องเทศสำ�คัญในเมือง Ambon เก�ะโมลุกกะ (Maluku) ในปี 

พ.ศ. 2149 และหมู่เก�ะ Banda islands ในปี พ.ศ. 2164 แล้วก็ได้เมืองท่�ชว� (the Javanese  

port Batavia) ที่จ�ก�ร์ต� ในปี พ.ศ. 2162 และยึดมะละก�จ�กโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2184  

เพื่อจำ�กัดปริม�ณสินค้�และคงร�ค�สูง ช�วดัตช์ถึงกับตัดต้นก�นพลูทิ้งไปในหล�ยพื้นที่ของโมลุกกะ 

พอถึงปี พ.ศ. 2193 ก�รผูกข�ดของช�วดัตช์ก็ได้แทนที่ตล�ดเปิดในก�รค้�เครื่องเทศแล้ว

   ถึงแม้ว่�ช�วดัตช์จะกล�ยเป็นมห�อำ�น�จท�งทะเลและควบคุมก�รค้�เครื่องเทศ  

แต่พ่อค้�ร�ยย่อยช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่�งช�ติก็ยังคงค้�ข�ยสินค้�บ�งชนิด (เช่น  

พริกไทย) อย่�งอิสระต่อไป ท้ังภ�ยในและนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�รผูกข�ดที่มีเจตน� 

จะสร้�งผลกำ�ไรสูงสุดให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ (the VOC) ก็ยังก่อให้เกิดสงคร�ม 

ทีย่ดืเยือ้กบัเมอืงท�่ Makassar และ Banten ดว้ยคว�มขัดแยง้ส่งผลห�ยนะต่อเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ด้วยเช่นกัน เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 17 เมืองท่�ที่มีผู้คนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ� และ “รัฐดินปืน” ทั้งหมด 

ยกเว้นอ�เจะห์ ก็ล่มสล�ย

  ค. ข้าว : เงินทุน หนี้สิน และความทุกข์ยากในชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ศตวรรษที่ 19 - 20) [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 6]

   ในปล�ยศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อก�รค้�เครื่องเทศเริ่มเสื่อมถอย  

ข�้วก็เพิม่คว�มสำ�คญัขึน้อย่�งตอ่เนือ่งในก�รค�้ในภมูภิ�คและทัง้โลก พฒัน�ก�รของอตุส�หกรรมข�้ว

กระชับคว�มเชื่อมโยงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกที่เหลือ และยังก่อให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ในท�งบวกและเลวร�้ยท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกจิและสงัคมในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ขณะทีก่�รปลกูข�้ว 

ขย�ยตัวเพื่อก�รส่งออกปริม�ณมห�ศ�ลเพื่อสนองคว�มต้องก�รของประช�กรที่เติบโตในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และท่ีอื่นๆ ช�วบ้�นจำ�นวนม�กกล�ยเป็นช�วน�ทั่วทั้งภูมิภ�ค แต่หลักๆ แล้ว 

อยู่บนแผ่นดินใหญ่ คือ เมียนม� ไทย และอินโดจีนของฝรั่งเศส ก�รอพยพย้�ยถิ่นขน�นใหญ่ 

ของกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ ม�ยังบริเวณที่เพิ่งเปิดสำ�หรับก�รปลูกข้�วก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ช�วพม่� 

ไปยังป�กแม่นำ้�อิรวดี  เวียดน�มไปยังแม่นำ้�โขงและแม่นำ้�แดง

   อย่�งไรก็ต�ม ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อช�วเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ส่วนใหญ่ ส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะลักษณะไม่แน่นอนของเศรษฐกิจก�รส่งออก และส่วนหนึ่ง 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

เปน็เพร�ะเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตอ้ยูใ่นจดุทีอ่อ่นแอเสยีเปรยีบในเศรษฐกจินี ้ก�รปลกูข�้วเพือ่สง่ออก 

ผกูช�วน�เข�้กับเศรษฐกจิระหว�่งประเทศทีว่�งอยูบ่นฐ�นของเงนิทนุซึง่ทำ�ใหเ้กดิก�รพึง่พ�ท�งก�รเงนิ 

และคว�มไม่แน่นอนม�กขึ้น ช�วน�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องกู้ยืมเงินเพื่อจ่�ยค่�เมล็ด ปุ๋ย  

เครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐ�น และแรงง�น และสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยส่วนตัวและครอบครัว เช่น ก�รแต่งง�น 

ในก�รกู้ยืมจ�กผู้ให้กู้ท้องถิ่นที่เป็นช�วจีนและอินเดียนั้น ช�วน�มักต้องใช้ที่ดินของตนเป็นหลักทรัพย์

คำ้�ประกัน ช�วน�ต้องตกอยู่ในภ�วะมีหนี้สินและภ�วะเสี่ยงห�กคว�มต้องก�รข้�วตกตำ่� จำ�นวนม�ก

จะต้องสูญเสียที่ดินห�กไม่ส�ม�รถใช้หนี้ได้ และก็ต้องใช้เวล�น�น (7 - 10 ปี) กว่�ที่จะถึงจุดที่ได้กำ�ไร

   นอกจ�กนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นไทย ตกเป็นอ�ณ�นิคมของยุโรปและ 

อเมริก� รัฐบ�ลตะวันตกใช้อ�ณ�นิคมเป็นแหล่งวัตถุดิบและผลิตผลท�งก�รเกษตร (เช่น ย�ง พริกไทย 

และนำ้�ต�ล) และเป็นตล�ดสำ�หรับสินค้�จ�กโรงง�นของตะวันตก คว�มสนใจหลักของพวกเข�คือ 

ก�รดแูลผลกำ�ไร โดยสภ�พคว�มเป็นอยูข่องช�วเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เปน็เรือ่งรอง ผลกำ�ไรสว่นใหญ่

ไม่ได้ถูกนำ�กลับม�ลงทุนในภูมิภ�ค แต่ถูกส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นในตะวันตก

   รฐับ�ลอ�ณ�นคิมไมเ่ตม็ใจทีจ่ะดำ�เนนิม�ตรก�รลดคว�มเส่ียงของช�วน�ในเศรษฐกจิ

ระหว่�งประเทศ เนื่องจ�กม�ตรก�รเหล่�นั้นจะลดทอนผลประโยชน์ของตนในอุตส�หกรรมข้�ว 

ในประเทศเมียนม�โรงสีข้�วของช�วอังกฤษพย�ย�มกดร�ค�ข้�วให้ตำ่�เพื่อจะให้ได้กำ�ไรสูงสุด  

กล่�วโดยทั่วไป รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมปฏิเสธท่ีจะทำ�ให้เศรษฐกิจมีคว�มหล�กหล�ย มีม�กกว่�ผลิตผล

หลักๆ เป็นต้นว่�ก�รผลิตสินค้�อุตส�หกรรม เนื่องจ�กจะเป็นก�รแข่งขันกับผู้ผลิตช�วตะวันตก  

กระทั่งในประเทศไทยที่ไม่ตกเป็นอ�ณ�นิคม เศรษฐกิจก็ถูกครอบงำ�โดยทุนตะวันตกและจีน และ 

ต้องพึ่งพ�ก�รส่งออกสินค้�เกษตรเช่นกัน

   ภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ครั้งใหญ่ในทศวรรษ 1930 เผยให้เห็นอันตร�ยที่ซุกซ่อนอยู่ 

ของเศรษฐกิจก�รส่งออก เมื่อก�รลงทุนท�งธุรกิจและก�รจับจ่�ยของผู้บริโภคในตะวันตกหดตัวลง 

หลังจ�กก�รทรุดฮวบของตล�ดหุ้นวอลล์สตรีทในปี พ.ศ. 2472 ภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ก็ลุกล�ม 

อย�่งรวดเรว็และกระหนำ�่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทำ�ใหร้�ค�ข�้วรว่งลงอย�่งหนกั ในภมูภิ�คโคชนิจนี 

ในเวียดน�ม ร�ค�ข้�วในปี พ.ศ. 2477 ลดลงเหลือเพียงเกือบหนึ่งในห้�ของร�ค�เมื่อปี พ.ศ. 2472 

ช�วน�จำ�นวนม�กไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้และต้องสูญเสียท่ีดินไป ในประเทศไทย ร�ค�ข้�วตกลงสอง 

ในส�ม และมูลค่�ที่ดินตกลงกว่�ร้อยละ 80 ในเมียนม� ท่ีช�วน�จำ�นวนม�กได้สูญเสียท่ีดินให้กับ 

เจ้�หนี้ไปแล้ว ภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ก็ยิ่งเร่งกระบวนก�รนี้ให้เร็วขึ้นไปอีก ในปี พ.ศ. 2473 chettiars 

(เจ้�หนี้ช�วอินเดีย) เป็นเจ้�ของที่ดินหนึ่งในห้�ในบริเวณเมียนม�ตอนล่�ง ในปี พ.ศ. 2480 ก็เพิ่ม 

เป็นครึ่งหนึ่ง ช�วน�จำ�นวนม�กกล�ยเป็นลูกน�หรือคนเช่�น� และแรงง�นรับจ้�งทำ�ง�นบนผืนดิน 

ที่ตนเองเคยเป็นเจ้�ของในเมียนม�ตอนล่�ง เกือบร้อยละ 60 ของที่ปลูกข้�วถูกเช่�โดยช�วน�ผู้เช่�น� 

ช�วน�อื่นๆ เอ�ชีวิตรอดด้วยก�รหันกลับไปทำ�ก�รเกษตรยังชีพ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

   ปฏิกริยิ�ของอ�ณ�นิคมตอ่ภ�วะเศรษฐกจิตกตำ�่เปน็ไปอย�่งไมจ่รงิจงัและไมเ่ปน็เรือ่ง

เป็นร�ว ในประเทศอย่�งมล�ย�และดัตช์อีสต์อินดีส มีกฎหม�ยป้องกันก�รโอนที่ดินจ�กคนท้องถิ่น 

ไปยังคนที่ย้�ยถิ่นเข้�ม� แต่ในท�งปฏิบัติกฎหม�ยเหล่�นี้ไม่มีผลและช�วน�มล�ยูและชว�จำ�นวนม�ก 

ก็สูญเสียที่ดินไป ถึงจะมีคนไร้ที่ดินเพิ่มม�กขึ้น แต่ทุนตะวันตกก็ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รกดดัน 

รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมไม่ให้ดำ�เนินก�รปฏิรูปที่ดิน โดยอ้�งว่�จะกระทบต่อผลกำ�ไรของอุตส�หกรรมข้�ว  

ในบ�งประเทศ ชนชั้นนำ�ท้องถ่ินท่ีมีอำ�น�จ เช่น เจ้�ของที่ดินที่รำ่�รวยหรือ caciques ในฟิลิปปินส์

ที่มีอิทธิพลสูงต่อรัฐบ�ลอ�ณ�นิคมของอเมริก� ก็ขัดขว�งก�รปฏิรูปที่ดินเช่นกัน ไม่มีประเทศใดเลย 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมห�อำ�น�จตะวันตกจะได้พย�ย�มทำ�ให้เศรษฐกิจมีคว�มหล�กหล�ย 

หลังภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�

   ปัญห�ท�งเศรษฐกิจส่งผลสะเทือนท�งสังคมและก�รเมืองอย่�งรุนแรง ในไทย  

ก�รล้มครืนของอุตส�หกรรมข้�วเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีนำ�ไปสู่ก�รเปล่ียนแปลงก�รปกครองเป็นระบอบ

กษัตริย์ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2475 ถึงแม้ว่�ส�เหตุร�กเหง้�ของปัญห�คือลัทธิอ�ณ�นิคม 

และระบบทุนนิยมโลก คว�มทุกข์ย�กก็ทำ�ให้คนท้องถิ่นเกิดคว�มรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อชนกลุ่มน้อย

ช�ติพันธ์ุอ่ืน โดยเฉพ�ะคนให้กู้เงิน เกิดก�รจล�จลต่อต้�นช�วอินเดียในพม่� และในประเทศอื่นๆ  

ก็ปร�กฏกระแสต่อต้�นคนต่�งช�ติที่ย้�ยถิ่นเข้�ม�

 3. ข้าวและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ก�รจัดองค์กรท�งสังคม

  ในชุมชนช�วน� โครงสร้�งสังคมและคว�มสัมพันธ์ท�งสังคม-เศรษฐกิจโดยม�ก 

ถูกกำ�หนดโดยคว�มเป็นเจ้�ของและขน�ดของที่น� ถึงแม้ว่�ทรัพย�กรอื่นๆ อย่�งเช่น สวนผลไม้ 

และมะพร้�วที่ผลิตนำ้�ต�ลปึกที่กำ�ไรง�ม ก็เป็นแหล่งร�ยได้เสริมของครอบครัวช�วน�ก็ต�ม ก�รเป็น

เจ้�ของสัตว์ต่�งๆ ได้แก่ วัว และคว�ย ก็สำ�คัญเนื่องจ�กก�รเช่�สัตว์ม�ไถน�ก็เป็นค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้น 

ก่อนปลูกข้�วเสียอีก คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจระหว่�งช�วน�รำ่�รวยหรือเจ้�ของที่ดินที่ไม่อยู่ 

ในที่ดินกับช�วน�ไร้ท่ีดินจึงมีได้หล�ยรูปแบบ เช่น ลูกน� ช�วน�เช่�ที่น�และแบ่งผลผลิตเป็นค่�เช่� 

และแรงง�นเกษตรต�มฤดูก�ล

  ชุมชนช�วน�จำ�นวนม�กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะจัดตั้งท�งสังคมเป็น 

ครัวเรือนที่อ�จเป็นครอบครัวขย�ยประกอบด้วยคนหล�ยรุ่นอยู่รวมกัน มีขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

ก�รเกี้ยวพ�ร�สีและก�รแต่งง�น ท่ีมีเรื่องก�รใช้แรงง�นเข้�ม�เกี่ยวข้อง ประเพณีเก่�อย่�งหนึ่ง 

ในกัมพูช�คือ กำ�หนดให้ผู้ที่จะเป็นเจ้�บ่�วม�ทำ�ง�นให้กับครอบครัวของฝ่�ยหญิงเพ่ือประเมินตัว 

เข�เองกอ่น ก�รทีคู่บ่�่วส�วจะอยูอ่�ศยัทีไ่หนหลงัแต่งง�นกส่็งผลต่อก�รมแีรงง�นใชส้อยและแตกต่�ง

กนัไปทัว่ทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ในบ�งทีคู่บ่�่วส�วจะอยูอ่�ศยักบัครอบครัวของฝ่�ยหญงิ ศกัยภ�พ 

ที่จะดึงแรงง�นเข้�ม�เพิ่มได้ทำ�ให้ลูกส�วเป็นทรัพย์สินม�กกว่�ที่จะเป็นภ�ระท�งเศรษฐกิจ ในหล�ย
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พื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจีนม�กกว่� ก�รสืบทอดเชื้อส�ยท�งฝ่�ยช�ยก็จะ 

มีม�กกว�่ และแรงง�นกบัทรพัย�กรอืน่ๆ กถ็กูจดัแจงไปต�มส�ยฝ่�ยช�ย ในชมุชนบนทีสู่งจำ�นวนม�ก 

ที่มีก�รทำ�ไร่หมุนเวียน ระบบสืบทอดเช้ือส�ยฝ่�ยช�ยเอื้อต่อก�รระดมทรัพย�กรมนุษย์ที่จำ�เป็น 

สำ�หรบัก�รแผว้ท�งพืน้ทีป่�่ และสำ�หรบัก�รหมนุเวยีนและปกปอ้งทีท่ำ�กนิ สว่นในชมุชนอืน่ๆ คูบ่�่วส�ว 

มีสิทธิเลือกที่อยู่อ�ศัย โดยขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รแรงง�น สำ�หรับครอบครัวหรือตระกูลที่แทบไม่มี 

หรือไมม่ผีูช้�ย ก�รรบัคนม�เลีย้ง (บ�งทกีเ็ปน็ญ�ตหิ�่งๆ) กเ็ปน็อกีหนท�งหนึง่ในก�รได้แรงง�นทีจ่ำ�เปน็

  ก�รผลิตข้�ว บทบ�ทท�งเพศสภ�พ และคว�มร่วมมือร่วมแรงในหมู่บ้�น

  ก�รปลูกข้�วต้องใช้แรงง�นอย่�งม�ก และช�วน�ส่วนใหญ่ทั้งผู้ช�ยและผู้หญิง 

ต่�งทำ�ง�นในน� มีก�รแบ่งง�นต�มเพศสภ�พ โดยง�นที่ต้องอ�ศัยคว�มแข็งแรงท�งก�ยภ�พม�กกว่� 

เช่น ก�รไถน� ก็มักจะทำ�โดยผู้ช�ย ขณะท่ีง�นอื่น อย่�งเช่น ก�รดำ�น� ก�รนวดข้�ว ก�รฝัด

ข้�ว ก็ทำ�โดยผู้หญิงเป็นส่วนม�ก บทบ�ทท�งเศรษฐกิจของผู้หญิงก็ครอบคลุมถึงตล�ดท้องถิ่น 

ที่ข�ยอ�ห�รและสินค้�ที่ผลิตในหมู่บ้�น ผู้หญิงยังมีบทบ�ทสำ�คัญในพิธีกรรมก�รผลิตข้�ว เช่น  

ก�รคัดเลือกเมล็ดท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกในปีถัดไป ถึงจะมีคว�มหล�กหล�ยภ�ยในก็ต�ม 

ปัจจัยเหล่�นี้ทำ�ให้สถ�นะของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปดีกว่�ที่อื่นๆ ในเอเชีย 

ในประเทศอย่�งกัมพูช� ล�ว และไทย และในระบบสืบทอดผ่�นฝ่�ยหญิง ในสุม�ตร� ผู้หญิงส�ม�รถ

สืบทอดที่ดิน ที่ทำ�ให้พวกเธอส�ม�รถมีทรัพย์สินในก�รแต่งง�นและมีฐ�นสำ�หรับคว�มเป็นอิสระ 

ท�งเศรษฐกิจได้ อย่�งไรก็ต�ม ระบบก�รสืบทอดมรดกเช่นนี้ก็ทำ�ให้เกิดก�รหดตัวของที่ดินทำ�กิน 

ในหล�ยครอบครัว

  เนื่องจ�กก�รปลูกข้�วจำ�เป็นต้องมีก�รทำ�ง�นอย่�งรวดเร็วภ�ยในเวล�เฉพ�ะ (เช่น  

ก�รดำ�น� หรือเกี่ยวข้�ว) ก็มักต้องอ�ศัยก�รร่วมมือร่วมแรงของคนในหมู่บ้�น ซึ่งสำ�คัญโดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งในชุมชนที่ผนวกพิธีกรรมเข้�ไว้ในเทคโนโลยีก�รผลิต ตั้งแต่กำ�หนดเวล�ที่แน่นอนสำ�หรับ 

ก�รเตรียมที่น�ไปจนถึงก�รปลูกและเก็บเกี่ยว ดังที่เห็นในก�รปลูกแบบขั้นบันได subak ในบ�หลี 

ก�รประส�นง�นที่ซับซ้อนมีคว�มจำ�เป็นเพื่อดูแลก�รบริห�รจัดก�รระบบชลประท�นชุมชนอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ในกรณีท่ีระบบก�รผลิตมีลักษณะหลวมๆ กว่� อย่�งเช่น ในกัมพูช� ก�รแลกเปลี่ยน

แรงง�น (provasdai) เป็นก�รสนับสนุนที่สำ�คัญแก่ครัวเรือนที่ข�ดแคลนแรงง�น ซึ่งยิ่งเป็นเช่นนั้น 

โดยเฉพ�ะในช่วงไมก่ีท่ศวรรษทีผ่�่นม�นีท้ีม่กี�รเพิม่จำ�นวนของครัวเรือนทีม่ผีูห้ญงิเปน็หวัหน�้ครอบครัว 

หรือครัวเรือนที่มีคนพิก�รถูกตัดแขนหรือข�ด้วยส�เหตุจ�กสงคร�มและก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ เรื่องนี้

เน้นยำ้�คว�มสำ�คัญของก�รไม่มองสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่�งหยุดนิ่งต�ยตัว ห�กแต่เร่ือง 

ของสงคร�ม ก�รปฏิวัติ โลก�ภิวัตน์ และก�รพัฒน� ตลอดจนก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นปัจจัย 

ที่นำ�ม�ซึ่งก�รเปล่ียนแปลงในระดับมูลฐ�นของชีวิตท�งสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้
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  ชุมชนนิยมไม่เพียงแต่มีร�กเหง้�อยู่ในประโยชน์ท�งปฏิบัติ แต่ยังพัฒน�ผ่�นเทศก�ล 

และพิธีต่�งๆ ที่เสริมสร้�งชีวิตหมู่บ้�นที่ข้�วมีบทบ�ทสำ�คัญ และมักจะสอดรับช่วงฤดูก�ลของ 

ก�รเพ�ะปลูก

 4. ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 2]

  จิตวิญญ�ณของข้�ว

  เนื่องจ�กหัวใจสำ�คัญในชีวิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้�วมักสัมพันธ์กับพลังชีวิต 

และเป็นสัญลักษณ์ของคว�มอุดมสมบูรณ์และก�รเกิดใหม่ ดังนั้น ข้�วจึงมีคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรม 

และศ�สน�อย่�งม�ก ช�วโทร�จ�ในเก�ะสุล�เวสีตอนใต้พลังแห่งก�รเจริญงอกง�มนี้สัมพันธ์กับ 

พระอ�ทิตย์ขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลของก�รมีพระอ�ทิตย์ปร�กฏอยู่เสมอในพิธีกรรมท�งก�รเพ�ะปลูก 

และศิลปะของพวกเข� นอกจ�กนี้ยังมีคว�มเชื่อว่�ข้�วมีวิญญ�ณ (“ขวัญ” ในภ�ษ�ไทย) 

ทีโ่ดยม�กผกูกบัคว�มเปน็หญงิ ดงันัน้ จงึเกีย่วกบัคว�มอดุมสมบรูณ ์แต่กย็งัมคีว�มเชือ่ (เชน่ ในบ�หลี) 

ว่�ข้�วนั้นเอิบอ�บไปด้วยพลังให้กำ�เนิดของผู้ช�ย ในบ�หลี “ก�รแต่งง�น” ของเทพีแห่งข้�ว  

เทวศีรกีบัพีช่�ย/คูค่รองคอื Sedana (เป็นตวัแทนวญิญ�ณทีส่ร�้งผลผลติทีเ่ปน็ช�ย) ถกูแสดงเปน็พธิกีรรม 

ในฤดูก�ลเพ�ะปลูกข้�ว ในประเทศไทย มีก�รทำ�พิธีบูช�พระแม่โพสพ ที่เป็นเทพีแห่งข้�ว  

(คำ�ว�่ “แม”่ แสดงคว�มเปน็หญงิ) และ “รบัขวญัทอ้งข�้ว” ในหล�ยพ้ืนทีข่องเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ตน้ข�้วจะถกูถอืว�่ “ตัง้ท้อง” เมือ่เริม่ออกรวง และตอ้งคอยระวงัไมใ่หเ้กดิ “ก�รแทง้” และยงัมกี�รบชู� 

ด้วยอ�ห�รบ�งอย่�งและเครื่องประทินโฉมที่ถือว่�ดีหรือเป็นที่ปร�รถน�สำ�หรับผู้หญิงมีครรภ์ 

ให้กับเทพีที่  “ตั้งท้อง” อีกด้วย มักมีก�รใช้เคียวชนิดพิเศษในก�รเกี่ยวข้�วเพื่อเก็บเมล็ด 

สำ�หรับก�รเพ�ะปลูกในปีถัดไป เพื่อไม่ให้เป็นก�รลบหลู่หรือทำ�ให้เมล็ดข้�วเสียห�ย หลังจ�ก 

ก�รเก็บเกี่ยวก็จะมีก�รเช้ือเชิญวิญญ�ณข้�วด้วยพิธีกรรมและก�รร่�ยมนต์ให้สถิตม�อยู่ในที่น� 

โดยก�รคัดเลือกเมล็ดข้�วอย่�งพิถีพิถัน โดยผู้อ�วุโสที่มักจะเป็นผู้หญิงสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก 

ในปีถัดไป และเชิญกลับไปยังบ้�นของช�วน�เพื่อเก็บรักษ� ในสุล�เวสี ยุคโบร�ณ ผู้ช�ยจะถูกห้�ม 

ไม่ให้ล่วงลำ้�เข้�ไปในบริเวณยุ้งฉ�งที่เป็นที่เก็บข้�วเปลือก

  วิญญ�ณที่สิงสู่ในข้�วถือว่�ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจ�กเชื่อกันว่�ข้�วเป็นของขวัญจ�กเบื้องบน  

มีเรื่องเล่�ปรัมปร�และตำ�น�นต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มักเป็นเรื่องร�วเกี่ยวกับก�รมอบ 

เมล็ดข้�วให้เป็นของขวัญแก่มนุษยช�ติ ช�วบ�หลี (ยกตัวอย่�ง) สืบย้อนที่ม�ของข้�วไปจนถึง 

ก�รถูกบังคับให้แต่งง�นระหว่�งพระแม่ธรณีและพระวิษณุที่เป็นเจ้�แห่งโลก ซ่ึงทำ�ให้พระอินทร์ 

ที่เป็นเจ้�แห่งสรวงสวรรค์จำ�ต้องถ่�ยทอดคว�มรู้ในก�รปลูกข้�วให้กับมนุษย์ ส่วนในบริเวณอื่นๆ  

เมล็ดข้�วผุดม�จ�กร่�งของเทพเจ้� หรือเป็นของขวัญจ�กเบื้องบน

  ในฐ�นะทีเ่ปน็ข�้วเปน็พลงัที ่“มชีวีติ” ทรงพลงัและสงูสง่ วญิญ�ณข�้วไดร้บัคว�มเค�รพ 

และทะนุถนอมด้วยพิธีกรรมต่�งๆ น�น� และก�รปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน เร่ืองกำ�เนิดข้�วของ 
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ช�วเขมรเร่ืองหน่ึงเล่�ว่� เมล็ดข้�วเมล็ดหนึ่งปลิวลงม�จ�กสวรรค์และม�เก�ะอยู่ที่ยุ้งฉ�งแห่งหนึ่ง 

ที่ เต็มอยู่ตลอดโดยไม่ต้องอ�ศัยแรงง�นมนุษย์ จนกระทั่งเจ้�ของยุ้งฉ�งเอ่ยคำ�พูดล่วงเกิน  

จึงทำ�ให้เมล็ดข้�วลอยจ�กไป เพื่อหยุดยั้งคว�มอดอย�กท่ีเป็นผลต�มม� จึงมีก�รทำ�พิธีเชิญวิญญ�ณ

ข้�วกลับม� จนทุกวันนี้ เด็กจะถูกดุว่�ห�กทำ�ข้�วหก เสียเปล่� หรือไม่ให้คว�มเค�รพ “ข้�วจะหนีไป”

  ด้วยคว�มศักดิ์สิทธิ์ของข้�ว พื้นท่ีที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตข้�ว ตั้งแต่ทุ่งน�ม�จนถึง 

ตะล่อมข้�วและยุ้งฉ�ง ถูกถือว่�เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย โดยจะเป็นสถ�นท่ีประกอบพิธีต่�งๆ  

เกี่ยวกับก�รเพ�ะปลูก ก�รก้�วข้�มตะล่อมข้�วถูกถือว่�เป็นก�รลบหลู่ และเป็นเรื่องปกติที่จะเห็น 

ศ�ลเล็กๆ ต�มทุ่งน�เพื่อเป็นท่ีสถิตของวิญญ�ณข้�ว คว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมของข้�วยังเห็นได้ชัด 

จ�กก�รปร�กฏเป็นลวดล�ยข้�วต�มเครื่องไม้เครื่องมือทำ�น� และนำ�เสนออยู่ในง�นศิลปะและ

วรรณกรรมต่�งๆ  

  พิธีเกี่ยวกับก�รเพ�ะปลูก

  ก�รปลกูข�้วเป็นกระบวนก�รทีซ่บัซอ้นทีต่อ้งขึน้กบัธรรมช�ตทิีไ่มแ่นไ่มน่อน ปรมิ�ณฝน 

ที่ม�กหรือน้อยเกินไปส่งผลรุนแรงต่อผลผลิตได้ เพื่อที่จะคงคว�มสัมพันธ์เป็นญ�ติดีกับธรรมช�ติ 

ซึ่งหม�ยถึงผลิตผลที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีก�รประกอบพิธีในขั้นตอนต่�งๆ ของก�รผลิตข้�ว เร่ิมต้ังแต่ 

ก�รไถน�ไปจนถึงก�รเก็บเกี่ยวและเก็บข้�วไว้ในยุ้งฉ�ง ในอ�ณ�จักรที่นับถือศ�สน�พุทธในภูมิภ�คนี้  

มีคว�มเชื่อกันว่�บทบ�ทของกษัตริย์ คือก�รเป็นส่ือกล�งระหว่�งโลกและสวรรค์ ผ่�นก�รประกอบ

พิธีกรรมต่�งๆ เพื่อบันด�ลคว�มสุขสงบและคว�มรุ่งเรืองของอ�ณ�จักร ในบทบ�ทนี้ สม�ชิกร�ชวงศ์ 

ยงัคงประกอบพธิโีบร�ณ เมือ่เริม่ตน้ฤดกู�ลเพ�ะปลูกข�้วในทกุป ีโดยจะมพิีธไีถน�และมกี�รเส่ียงท�ย

โดยให้พระโคเลือกกินธัญพืชที่เสนอให้หล�ยชนิด เมื่อพระโคเลือกกินชนิดใดก็จะถือเป็นก�รทำ�น�ย

ผลผลิตของปีนั้น ในหมู่บ้�น ก�รกำ�หนดฤกษ์ง�มย�มดีที่จะเริ่มเพ�ะปลูกนั้นกระทำ�โดยผู้อ�วุโส 

ที่ได้รับมอบหม�ย

  เนื่องจ�กคว�มศักดิ์สิทธิ์ของข้�ว ช�วน�ในหล�ยที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้อง 

ผ่�นพิธีก�รชำ�ระล้�งจิตวิญญ�ณก่อนลงมือปลูกข้�ว ช�วน�บ�หลีและอิบันชำ�ระล้�งทุ่งน�ให้บริสุทธิ์ 

ด้วยนำ้�มนต์ก่อนปลูกข้�ว ในหมู่ช�วล�วที่ลุ่ม ช�วน�ประกอบพิธีระหว่�งก�รดำ�น�เพื่อแสดง 

คว�มเค�รพต่อทุ่งน�ที่กำ�ลังจะ “รับ” และเลี้ยงดูต้นกล้� ในซ�ร�วัก ช�วน�อิบันประกอบพิธีร่�ยรำ�

หลังก�รหว่�นเมล็ด โดยสวมหน้�ก�กเพื่อปัดเป่�ผีร้�ยที่อ�จม�ทำ�อันตร�ยต่อต้นกล้� และอีกพิธีหนึ่ง

คือ GawaiPadi เพื่อฉลองก�รสิ้นสุดของฤดูเพ�ะปลูกและผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

  ข้�วในฐ�นะเครื่องเซ่นไหว้

  ข้�วยังมีบทบ�ทสำ�คัญในชีวิตท�งสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ข้�วถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในพิธีสำ�คัญๆ ในช่วงชีวิตต่�งๆ ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น  

ท�รกแรกเกิดจะถูกนำ�ไปว�งบนกระด้งฝัดข้�ว หญิงส�วพรหมจรรย์ช�ว a Tháy maiden ได้รับ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

ข้�วหล�มในช่วงก�รเกี้ยวพ�ร�สี และก�รโปรยข้�วตอกในระหว่�งเคล่ือนศพ ก�รเซ่นไหว้และ 

ก�รแบ่งปันข้�วยังปร�กฏเด่นชัดในง�นเทศก�ลและก�รเฉลิมฉลองต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเกิด  

ก�รหม้ันหม�ย ง�นแต่งง�น ง�นบวช และง�นศพ เป็นสิ่งจำ�เป็นไม่เพียงแค่ต่อก�รสร้�งและผนึก 

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมในหมู่เครือญ�ติและชุมชน และระหว่�งคนแต่ละรุ่นเท่�นั้น แต่ยังระหว่�ง 

คนที่ยังมีชีวิตกับวิญญ�ณบรรพบุรุษอีกด้วย พิธีท�งพุทธศ�สน�หล�ยอย่�ง เช่น Pchum Ben, หรือ  

“วันของคนต�ย” ในกัมพูช� เป็นก�รถว�ยอ�ห�รแก่พระสงฆ์เพื่อทำ�บุญและส่งอ�ห�รและผลบุญนั้น 

ไปให้กับบรรพบุรุษเพื่อขอคว�มคุ้มครองและขอพร ก�รแจกท�นอ�ห�รแก่คนย�กจน ตลอดจน 

ก�รแบ่งปันอ�ห�รกันในหมู่คนไปวัดก็เป็นก�รทำ�บุญและแบ่งปันผลบุญเช่นกัน ในบอร์เนียว  

มีคว�มเช่ือว่�ก�รร่วมท�นอ�ห�รของชุมชน เป็นกระบวนก�รที่พลังชีวิตของผู้อ�วุโสจะถ่�ยทอด 

ไปยังคนรุ่นหลัง และยังมีก�รเซ่นไหว้ด้วยข้�วและเหล้�ท่ีทำ�จ�กข้�วให้กับวิญญ�ณบรรพบุรุษ 

ต�มบ�้น หรอืว�งไวใ้ตต้น้ไมห้รอืต�มศ�ลเลก็ๆ รมิถนนใหก้บัเจ�้ทีเ่จ�้ท�ง ในท�งกลบักนั ก�รอดอ�ห�ร  

เช่น ในช่วงก�รบวชต�มศ�สน�พุทธ หรือก�รถือศีลอดช่วงรอมฎอน (Ramadan) ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง 

ของก�รทำ�บุญและชำ�ระล้�งจิตวิญญ�ณ

  เครื่องเทศ จิตวิญญ�ณ และก�รรักษ�

  เชน่เดยีวกบัข�้ว เครือ่งเทศบ�งชนดิกถ็กูใชใ้นพิธต่ี�งๆ เนือ่งจ�กเชือ่กนัว�่ขมิน้มสีรรพคณุ 

“ทำ�ให้เย็น” จึงถูกผนวกเข้�ไปในพิธีกรรมก�รเพ�ะปลูก และมักถูกปลูกอยู่บริเวณใกล้ทุ่งน� ขมิ้น 

ถูกใช้เป็นย�รักษ� และเป็นเครื่องร�งปัดเป่�ผีร้�ยและป้องกันเด็กๆ จ�กผีบรรพบุรุษ ในบ�งส่วน 

ของม�เลเซีย มีก�รใช้ข้�วผสมขมิ้นในพิธีแต่งง�น ส่วนช�วกะเหรี่ยงจะเอ�ข้�วและขมิ้นว�งบนศีรษะ 

ของคนที่เป็นตะคริวหลังจ�กอ�บนำ้�เพื่อเซ่นไหว้ผีนำ้� ช�วสำ�เหร่ (Samré) บนที่สูงของกัมพูช�ก็ใช้ขิง 

ประกอบพิธีในง�นเลี้ยงของชุมชน 

 5. อาหาร สุขภาพ และการรักษา [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 5]

  อ�ห�รและแนวคิดเรื่องคว�มอยู่ดีมีสุขของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว�มอยู่ดีมีสุข (ไม่ว่�จะในแง่ของคว�มมั่นคง 

หรือสุขภ�พ ของปัจเจกบุคคลหรือของสังคม) จะว�งอยู่บนคว�มคิดที่มีคว�มเชื่อมโยงกันและคว�ม

สมดลุ เช่ือกันว�่คว�มเจบ็ป่วยเป็นผลจ�กคว�มไมส่มดลุท�งชวีภ�พภ�ยในร�่งก�ย ม�จ�กคว�มไมพ่อใจ 

ของภูติผีที่ม�รบกวน กลับกันห�กมีสุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรง ก็เกิดจ�กภูติผีพึงพอใจบันด�ลสุขให้  

ซึ่งเป็นเรื่ององค์รวม โดยไม่มีก�รแบ่งแยกระหว่�งก�ยภ�พและจิตวิญญ�ณ หรือระหว่�งโลกก�ยภ�พ 

และโลกจักรว�ลวิทย� เนื่องจ�กเชื่อกันว่�สุขภ�พท�งก�ยผูกอยู่กับภ�วะที่อยู่นอกพ้นมิติท�งก�ยภ�พ 

ดว้ยแนวคดิก�รรกัษ�ของชว�บอกว�่ ก�รจะมสีขุภ�พท�งก�ยท่ีดีได้นัน้ไมเ่พียงแต่ต้องฟ้ืนสมดุลภ�ยใน 

ด้วยอ�ห�รเท่�นั้น แต่ยังต้องฟื้นคว�มสมดุลท�งสังคมด้วยก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งอีกด้วย อ�ห�ร 

เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รฟื้นฟูสมดุลด้วยก�รใช้รับประท�นและใช้เป็นเครื่องไหว้ในพิธีบวงสรวงต่�งๆ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

  เนื่องจ�กถือว่�อ�ห�รมีคุณสมบัติที่ห�กไม่ร้อนก็เย็น สุขภ�พของแต่ละคนส�ม�รถ 

กำ�กับควบคุมได้ด้วยก�รบริโภคอ�ห�ร หญิงมีครรภ์ถูกห้�มไม่ให้กินอ�ห�รบ�งอย่�ง เนื่องจ�กถือว่� 

เป็นของแสลง สมุนไพรบ�งชนิดที่นำ�ม�แช่ในแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ “ร้อน” ถูกจัดให้สำ�หรับ 

ผู้หญิงที่เพิ่งคลอด เพร�ะถือว่�ยังอยู่ในภ�วะ “เย็น” จ�กก�รต้ังครรภ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก�รขับ  

“เลือดเสีย” ออกม�และปรับสมดุลภ�ยในร่�งก�ย นอกจ�กนี้พวกเธอยังจะได้รับอ�ห�รพิเศษ 

เพื่อกระตุ้นนำ้�นมและ “บำ�รุงประส�ท” คว�มรู้และตำ�รับเหล่�นี้ถูกสืบทอดต่อกันม�โดยผู้อ�วุโส 

หรือหมอตำ�แย จ�กแม่สู่ลูก และเป็นตำ�ร�สุขภ�พหลักสำ�หรับผู้หญิงในชนบท

  ก�รเข�้ถงึก�รรกัษ�พย�บ�ลแบบตะวนัตกทีจ่ำ�กดั ช�วชนบทในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

จำ�นวนม�กต้องพึ่งพ�สมุนไพร สมุนไพรและส่วนประกอบหล�ยอย่�งที่ใช้ในก�รประกอบอ�ห�ร 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคุณสมบัติในก�รรักษ� ยกตัวอย่�งเช่น กระเทียม ตะไคร้ และผักชี 

ท่ีเป็นส่วนประกอบทั่วไปในอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักกันดีว่�มีสรรพคุณ

ในก�รป้องกันและยับยั้ งก�รติดเชื้อ และเมื่อมีพริกประกอบด้วย ก็จะมีสรรพคุณเสริม 

ระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนประกอบอย่�งอื่น เช่น ขมิ้น และโหระพ�ก็มีสรรพคุณท�งย�ที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะ 

ใช้รักษ�โรคที่เก่ียวกับท�งเดินอ�ห�ร ขมิ้นที่ถูกใช้ในพิธีท�งศ�สน�และอื่นๆ ม�ย�วน�นในอินเดีย  

ก็ถูกใช้อย่�งแพร่หล�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน ทั้งเป็นย�และประกอบพิธีกรรม 

ในช่วงก�รตั้งครรภ์ คลอดลูก แต่งง�น และง�นศพ

  อ�ห�รในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักใช้ส่วนประกอบที่ไม่เพียงแต่ห�ได้ทั่วไป 

ในท้องถิ่น แต่ยังส�ม�รถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่�งๆ ได้อีกด้วย มะระถูกใช้รักษ�โรคเบ�หว�นม�น�นแล้ว 

และสะเด� (เขมร) ก็ถูกใช้รักษ�อ�ก�รไข้ม�เลเรีย นอกจ�กพืชผักที่ห�ได้ทั่วไปแล้ว ชุมชนบนพื้นที่สูง

ก็อ�ศัยสมุนไพรและทรัพย�กรที่ห�ได้จ�กป่� คว�มรู้เรื่องสมุนไพรได้รับก�รถ่�ยทอดจ�กคนรุ่นหนึ่ง 

ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งในแหล่งธรรมช�ติระหว่�งเดินไปในป่� ก�รทำ�ล�ยป่�และทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ทำ�ให้สมุนไพรเหล่�นี้สูญห�ยไปอย่�งรวดเร็ว พร้อมกับคว�มรู้ที่สืบทอดกันม�

  ถึงแม้ว่�คว�มรู้ดั้งเดิมเหล่�นี้ โดยม�กจะได้รับก�รถ่�ยทอดกันม�ด้วยวิธีก�รบอกเล่�  

แต่ก็มีก�รบันทึกตำ�รับตำ�ร�ย�เป็นล�ยลักษณ์อักษรม�แต่โบร�ณด้วย หลักก�รแพทย์ที่ส�ธย�ย 

อ�ก�รและส�เหตุของโรค และคว�มเจ็บป่วยต่�งๆ พร้อมกับตำ�รับย�ที่ระบุร�ก หัว ผล ใบ  

และก�รต้มเคี่ยวต่�งสำ�หรับรักษ�โรคต่�งๆ มีบันทึกไว้ในเอกส�รโบร�ณ อย่�งเช่น ตำ�ร�แพทย์ 

ในสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์ (พ.ศ. 2199 - 2231) และคำ�จ�รึกบนผนังวัดโพธิ์ในกรุงเทพมห�นคร  

ก็เป็นคลังเก็บคว�มรู้ดั้งเดิมที่เป็นศ�สตร์ที่สำ�คัญ

  อ�ห�ร พิธีกรรม และคว�มอยู่ดีมีสุข

  นอกจ�กนี้ อ�ห�รยังเป็นปัจจัยในก�รรักษ�และคว�มอยู่ดีมีสุขในลักษณะอื่นด้วย 

นอกจ�กคว�มไม่สมดุลท�งชีวภ�พแล้ว ยังเชื่อกันว่�คว�มเจ็บป่วยมีส�เหตุม�จ�กก�รลบหลู่ล่วงเกิน 
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เบื้องบน ซึ่งต้องมีก�รเซ่นไหว้ขอขม� ช�วม้งก็มีคว�มเชื่อว่�ร่�งก�ยที่มีสุขภ�พสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

วิญญ�ณที่จะสูญห�ยไปด้วยคว�มเจ็บป่วย และจะต้องนำ�กลับคืนม�ด้วยก�รรักษ�ท�งพิธีกรรม  

ก�รรักษ�แผนโบร�ณ โดยเฉพ�ะเมื่อก�รล่วงเกินท�งศีลธรรม มักจะเซ่นไหว้ด้วยอ�ห�ร  

ลักษณะก�รเซ่นไหว้มีคว�มแตกต่�งกันไป และมักกำ�หนดโดยหมอผี คนทรง หรือผู้อ�วุโส หมอย� 

แผนโบร�ณมักทำ�พิธี เซ่นไหว้วิญญ�ณครูก่อนทำ�ก�รรักษ� คนทั่วไปก็มักเซ่นไหว้หลังจ�ก 

ห�ยจ�กโรคภัยไข้เจ็บ

  วัฒนธรรมอ�ห�รและอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [สำ�หรับแผนก�รเรียนรู้ที่ 7]

  อ�ห�รมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กต่อชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่�ข้�ว 

และผลิตภัณฑ์จ�กข้�ว เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว จะเป็นอ�ห�รหลักเกือบทุกมื้อ แต่อ�ห�รของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ก็สะท้อนคว�มหล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ์ ชนชั้น และภูมิศ�สตร์ด้วย ตั้งแต่อ�ห�ร 

ช�ววังที่ประณีต อ�ห�รในเมืองท่ีมีคนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ� อ�ห�รพื้นๆ ของช�วบ้�นชนบท  

อ�ห�รที่มีรสช�ติเฉพ�ะของภูมิภ�คต่�งๆ อ�ห�รชั้นสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออ�ห�ร

ที่ต้องใช้เวล�และแรงง�นม�ก ไม่เพียงแต่ก�รทำ�แต่รวมถึงก�รนำ�เสนอรูปลักษณ์ของอ�ห�ร 

ด้วยก�รแกะสลักผลไม้และผัก เป็นศิลปะโบร�ณท่ียังคงแพร่หล�ยในหมู่ชนชั้นสูง ปล�และสัตว์นำ้� 

ที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นส่วนสำ�คัญในอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จ�ก 

ก�รหมักดองปล� หรือกุ้งอย่�งนำ้�ปล� หรือกะปิที่ใช้กันแพร่หล�ยในก�รประกอบและปรุงอ�ห�ร  

เนื้อวัว เนื้อหมู และเป็ดไก่ก็มีก�รบริโภค ยกเว้นแต่จะเป็นข้อห้�มท�งศ�สน�และขึ้นกับคว�มส�ม�รถ 

ในก�รซื้อห�ได้

  ภ�ระหน้�ที่ในก�รไปตล�ด ข�ย และทำ�อ�ห�รมักจะตกเป็นของผู้หญิง ซ่ึงเป็นเหตุผล

อธิบ�ย (เป็นต้นว่�) ก�รใช้คำ�ว่� แม่ ใน méchakrann (เขมร แปลว่� แม่ครัว) หรือแม่ครัว (ไทย)  

ผู้ช�ยอ�จทำ�หน้�ที่เฉพ�ะบ�งอย่�ง เช่น ปิ้ง ย่�ง และทำ�อ�ห�รได้เช่นกัน โดยเฉพ�ะในชุมชนจีน 

และในร้�นอ�ห�ร อ�ห�รแต่ละอย่�งก็มีก�รแยกต�มเพศสภ�พเช่นกัน โดยบ�งจ�นก็ปรุงเพื่อเป็น 

กับแกล้มคู่กับก�รดื่มแอลกอฮอล์ที่มักจะเป็นผู้ช�ยโดยม�ก และยังมีอ�ห�รและขนมท่ีทำ�ในโอก�ส

พิเศษด้วย ในเวียดน�มและกัมพูช� มีก�รทำ�ข้�วเหนียวนึ่งยัดไส้หมูหรือกล้วยและห่อด้วยใบตอง 

ในว�ระปีใหม่หรือง�นอื่นๆ เช่น ง�นแต่งง�น rendang ของมล�ยู และ rellenos ของฟิลิปปินส์ 

ก็มักทำ�กินในโอก�สพิเศษ

  อ�ห�ร ก�รเผชิญหน้�และอิทธิพลท�งอ�ห�ร

  นอกจ�กชนชั้น ภูมิศ�สตร์และเพศสภ�พแล้ว กระบวนก�รทำ�และชนิดของอ�ห�ร 

ยังสะท้อนประวัติศ�สตร์ท่ีรุ่มรวย เกิดจ�กก�รติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทั้งภ�ยในและนอก

ภูมิภ�คไปอีกด้วย ด้วยที่ตั้งท�งภูมิศ�สตร์ก�รเมืองอยู่ระหว่�งจีนและอินเดีย และด้วยประวัติศ�สตร์ 

ก�รตกเป็นอ�ณ�นคิมของตะวนัตกม�ย�วน�นของประเทศต�่งๆ ก�รทำ�อ�ห�รของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
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จึงแสดงถึงคว�มเป็นจุดบรรจบของอิทธิพลท�งวัฒนธรรมต่�งๆ ช�วจีนที่ม�ค้�ข�ยและตั้งถิ่นฐ�น 

นำ�อิทธิพลด้�นก�รทำ�อ�ห�รม�ด้วยทั้งที่เป็นตัวอ�ห�รเอง อย่�งเช่น บะหมี่ และเทคนิคก�รทำ�อ�ห�ร 

อย่�งก�รผัด อิทธิพลเหล่�นี้เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในเวียดน�มและสิงคโปร์ เช่น ก�รใช้ตะเกียบ 

เป็นหลัก แต่ก็ยังพบได้ทั่วทั้งภูมิภ�คโดยเฉพ�ะต�มเมืองต่�งๆ ก�รเล้ียงโต๊ะจีนก็ได้รับคว�มนิยม 

ในก�รแต่งง�น อ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสะท้อนก�รดัดแปลงให้เข้�กับท้องถ่ินด้วย เช่น 

อ�ห�รนอนย�เป็นก�รผสมผส�นอ�ห�รมล�ยูกับอ�ห�รจีนเข้�ด้วยกันอย่�งมีลักษณะเฉพ�ะตัว

  อิทธิพลจ�กอินเดีย (อย่�งเช่น แกงกะหรี่ที่ใช้นำ้�กะทิเป็นพื้นฐ�นที่ได้กล�ยเป็น 

เอกลักษณ์ของอ�ห�รเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เข้�ม�ครั้งแรกในร�ชสำ�นักก่อนที่จะได้รับคว�มนิยม 

ในปัจจุบัน ในศตวรรษท่ี 15 แกงกะหรี่แบบอินเดีย พร้อมด้วยขนมต้มแดงและข�วที่ใช้ในพิธี

ท�งพร�หมณ์ในช่วงเปลี่ยนวัยท่ีสำ�คัญของคนถูกนำ�เข้�ม�ยังอยุธย� ผ่�นท�งร�ชสำ�นักเขมร 

ยุคนครวัด อิทธิพลอินเดียโดยตรงจะเห็นได้ชัดในก�รทำ�อ�ห�รของพม่� เช่น ก�รผสมขมิ้นเข้�ไปใน 

พริกแกง เครื่องเทศหล�ยอย่�งที่ใช้ในก�รทำ�อ�ห�รอินเดีย เช่น ก�นพลู กระว�น และอบเชย  

ที่ มักถูกนำ�ไปอบและบดเพื่อเพิ่มคว�มเข้มข้น ใช้ ในอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่�อ�ห�รบ�งอย่�ง เช่น แกงกะหรี่ จะพบได้ในที่ต่�งๆ ของภูมิภ�ค แต่คว�มผันแปร 

ในร�ยละเอียด ตั้งแต่ที่พื้นที่สุด อย่�งเช่น เนื้อสัมผัสของเคร่ืองเทศบด ก็เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะประจำ�

ช�ติพันธุ์และภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี

  ก�รติดต่อสัมพันธ์กับยุโรป รวมถึงก�รตกเป็นอ�ณ�นิคมของฝรั่งเศส อังกฤษ และ

เนเธอร์แลนด์เป็นเวล�ย�วน�น ก็ฝ�กรอยประทับไว้ในวัฒนธรรมอ�ห�รท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ขนมปัง

ฝรั่งเศส ก�แฟ และนมข้นเป็นส่วนหนึ่งของอ�ห�รเช้�ที่ได้รับคว�มนิยม อ�ห�รอื่นที่ได้รับคว�มนิยม

อย่�งแซนด์วิชเวียดน�ม ที่ชื่อ banh mi ก็เป็นก�รดัดแปลงอ�ห�รจ�กที่อื่นคือ ขนมปัง ให้เป็นท้องถิ่น  

ตลอดจนก�รผนวกอ�ห�รที่ผ่�นกระบวนก�รแปรรูป อย่�งเช่น ซอสเปรี้ยววูสเตอร์เชียร์ เข้�ไว้ในซอส 

ของช�วนอนย� จ�กก�รติดต่อค้�ข�ยกับช�วโปรตุเกส พริกจ�กอเมริก�กล�งถูกนำ�เข้�ม�และ 

กล�ยเป็นส่วนประกอบท่ีข�ดไม่ได้ในอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนมไทย และกัมพูช� 

จำ�นวนม�กทีก่อ่นหน�้นีผ้กูกบัร�ชสำ�นกักม็ทีีม่�จ�กโปรตุเกสด้วยเชน่กนั ยกตัวอย่�งเชน่ ขนมฝอยทอง 

ที่มีส่วนประกอบด้วย จ�กไข่แดง ม�จ�กขนมโปรตุเกสที่ชื่อ fio de ovos ก�รดัดแปลงและผนวก 

ขนมบ�งชนิดเข้�ไปในตำ�รับอ�ห�รช�ววังในช่วงหลังนั้นเป็นผลง�นของม�รี กีม�ร์ (Mary Gimard)  

ภรรย�ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่นของคอนสแตนติน ฟอลคอน ท่ีเป็นสมุหน�ยกของสมเด็จพระน�ร�ยณ์

แห่งอยุธย� (พ.ศ. 2199 - 2231)

  อทิธพิลท�งวฒันธรรมอ�ห�รยงัพดัหวนกลบัจ�กเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ปยงัยโุรปดว้ย  

โดยม�กผ่�นท�งก�รติดต่อสัมพันธ์แบบอ�ณ�นิคม Rijstaffel (ภ�ษ�ดัตช์ แปลว่� โต๊ะข้�ว)  

ทีป่ระกอบดว้ยอ�ห�รอนิโดนเีซยีว�งเรยีงร�ยน�น�ชนดิอย�่งพถิพีถินัเปน็สิง่ทีก่ำ�เนดิจ�กโลกอ�ณ�นคิม
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โดยแท้ ในฝรั่งเศส ปอเปี๊ยะทอดของเวียดน�มท่ีคนฝร่ังเศสเรียกกันว่� nem ตอนนี้ห�ได้ต�มร้�น 

ข�ยอ�ห�รทั่วไป ด้วยก�รมีนักท่องเท่ียวไปเยือนและมีคนย้�ยถิ่นออกม�จ�กภูมิภ�คนี้ม�กขึ้น  

อ�ห�รเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล�ยม�เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ท�งวัฒนธรรมของตะวันตก 

ด้วยก�รแพร่หล�ยของร้�นอ�ห�รเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ร้�นอ�ห�รไทยร้�นแรกที่เปิด 

ในอเมริก� ในปี 2507 อ�ห�รไทยอย่�งผัดไทย ได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของอ�ห�รกระแสหลักของ 

ช�วอเมริกัน ขณะที่เฝอ (pho) และ banh mi  ของเวียดน�มได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งในกระแสอ�ห�ร

ยอดนิยมใหม่ๆ ในแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์ก

อภิธานศัพท์ :
 แผนการเรียนรู้ที่ 1 : 

 เจ้าของที่ดินที่ไม่อยู่ในที่ดิน (absentee landlord) - คนที่เป็นเจ้�ของและปล่อยเช่� 

ที่ดินโดยไม่ได้อยู่อ�ศัยในบริเวณใกล้เคียง

 การสืบทอดทางฝ่ายหญิง (matrilineal) - ก�รสืบทอดมรดกหรือเชื้อส�ยท�งฝ่�ยหญิง

 การทำาไร่หมุนเวียน (shifting cultivation) - ก�รเพ�ะปลูกแบบหนึ่งที่มีก�รถ�งป่� 

และเพ�ะปลูกพืชอยู่สองส�มปี แล้วย้�ยไปที่อื่นจนกว่�สภ�พอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เดิมจะฟื้นกลับม�

 ลูกนา (tenant farmer) - ช�วน�ที่เช่�น�ของคนอื่น

 การนวดข้าว (threshing) - กระบวนก�รแยกเมล็ดข้�วออกจ�กรวงด้วยก�รฟ�ด

 การดำานา (transplanting) - ก�รนำ�ต้นกล้�ม�ปักดำ�ในที่น�

 การฝัดข้าว (winnowing) - กระบวนก�รแยกแกลบออกจ�กเมล็ดข้�วหลังจ�กก�รสีข้�ว

โดยก�รโยนข้�วข้ึนไปในอ�ก�ศให้ลมช่วยเป่�แกลบที่เบ�กว่�แยกออกไป ขณะที่เมล็ดข้�วที่หนักกว่�

ร่วงกลับลงม�บนภ�ชนะเช่นเดิม

 แผนการเรียนรู้ที่ 2 :

 GawaiPadi - ง�นเลี้ยงของช�วอิบันในซ�ร�วักเพื่อฉลองก�รสิ้นสุดของฤดูก�ลเพ�ะปลูก

และผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

 ข้าวหลาม - ข้�วเหนียวที่ทำ�ให้สุกโดยก�รบรรจุข้�วส�รในกระบอกไม้ไผ่ แล้วทำ�ให้สุก 

ส่วนก�รเผ�ไฟ

 ขวัญ (khan) - วิญญ�ณส่วนหนึ่งของมนุษย์และสัตว์บ�งชนิดต�มคติไทยพุทธ

 แม่โพสพ - เทพีแห่งข้�วของไทย หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แม่ขวัญข้�ว

 Pchum Ben - “วันของคนต�ย” หรือ “วันของบรรพบุรุษ” เป็นง�นบุญสิบห้�วันของ 

ช�วเขมร ที่จะไปสิ้นสุดด้วยก�รฉลองในวันที่สิบห้�ของเดือนสิบต�มปฏิทินของเขมร

 การไถนา (ploughing) - ก�รพลิกหน้�ดิน (ของที่น�) ด้วยคันไถก่อนก�รหว่�นข้�ว
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 รอมฎอน (Ramadan) - เดือนที่เก้�ของปีของช�วมุสลิม ที่จะมีก�รอดข้�วตั้งแต่ 

พระอ�ทิตย์ขึ้นจนพระอ�ทิตย์ตก

 แผนการเรียนรู้ที่ 3 :

 ยุคแห่งการค้า (age of commerce) - ช่วงระหว่�งศตวรรษที่ 15 - 17 ที่ก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศเป็นพลังขับดันหลักในประวัติศ�สตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 พืชเศรษฐกิจ (cash crop) - พืชที่ปลูกเพื่อก�รค้�

 รัฐรวมศูนย์ (centralized state) - รัฐที่อำ�น�จก�รเมืองรวมศูนย์อยู่ที่เดียว

 เมืองท่า (port city) - เมืองติดช�ยทะเล ที่มีภูมิประเทศที่เหม�ะแก่ก�รจอดเรือและ 

ขนถ่�ยสินค้� มีศักยภ�พที่จะเป็นเมืองหลักสำ�หรับกิจกรรมก�รค้�ท�งทะเล

 ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท - นิก�ยหนึ่งของศ�สน�พุทธที่ม�จ�กคัมภีร์บ�ลี แพร่หล�ย 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นแผ่นดินใหญ่

 แผนการเรียนรู้ที่ 4 : 

 บริษัทบริติชอีสต์อินเดีย - หรืออีกชื่อหนึ่งคือ the Honourable East India Company 

เป็นบริษัทร่วมทุนของอังกฤษที่ตั้งขึ้นม�เพื่อทำ�ก�รค้�ในอีสต์อินดีส

 บริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย - หรืออีกชื่อหนึ่งคือ United East Indian Company (Dutch :  

Vereenigde Oost-Indische Compagnie; VOC) เป็นบริษัทที่จัดต้ังในส�ธ�รณรัฐดัตช์ (ปัจจุบัน

เนเธอร์แลนด์) ในปี พ.ศ. 2145 เพื่อคุ้มครองก�รค้�ของประเทศในมห�สมุทรอินเดีย 

 แผนการเรียนรู้ที่ 6 : 

 ชาวเชตติยาร์ (chettiar) - กลุ่มผู้อพยพช�วทมิฬจ�ก Chettinad ของอินเดียที่ออกเงินกู้ 

ให้กับช�วน�ในบริเวณป�กแม่นำ้�อิรวดี

 การปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมกีษัตรยิเ์ปน็ประมขุ (constitutional monarchy) -  

ระบอบก�รปกครองที่มีกษัตริย์ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ 

 การรัฐประหาร (coup d’état) - ก�รยึดอำ�น�จก�รปกครองของรัฐ ม�เป็นก�รปกครอง 

ด้วยกลุ่มคนจำ�นวนน้อย

 ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าครั้งใหญ่ (Great Depression) - วิกฤตเศรษฐกิจทั้งโลก 

ในทศวรรษ 1930 ที่ก�รดำ�เนินธุรกิจและคว�มต้องก�รสินค้�ทรุดฮวบ

 เกษตรยังชพี (subsistence agriculture) - ก�รเพ�ะปลกูขน�ดเลก็เพือ่เลีย้งดคูรอบครวั 

ม�กกว่�ที่จะข�ยส่วนเกินเพื่อกำ�ไร

 วอลล์สตรีททรุด (Wall Street Crash) (2472) - ก�รทรุดฮวบครั้งใหญ่ของตล�ดหุ้น

นิวยอร์กที่หลังจ�กนั้นก็เกิดภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ครั้งใหญ่ต�มม�
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 แผนการเรียนรู้ที่ 7 :

 นอนยา (Nonya) - ลูกหล�นจีนที่เกิดในบริเวณช่องแคบมะละก�ที่อังกฤษยึดครอง ผู้หญิง

มีคำ�เรียกว่� นอนย� ส่วนผู้ช�ยมีคำ�เรียกว่� บ�บ� ไทยเรียก ช�วเปอร�น�กัน หรือ บ�บ๋� ย่�หย�

 เฝอ (Pho) - ก๋วยเตี๋ยวนำ้�แบบหนึ่งของเวียดน�ม

 rellenos - ก�รเคี่ยวเนื้อและผักในซอสถั่วเหลือง

 rendang - อ�ห�รท่ีเป็นเนื้อเคี่ยวในนำ้�กะทิและเครื่องเทศ พบได้ทั่วไปในม�เลเซีย  

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

รายการอ้างอิงคัดสรร (Selected References)
 แผนการเรียนรู้ที่ 1 : 

Dorian Q. Fuller & Ling Qin. 2009. “Water Management and Labour in the Origins and

 Dispersal of Asian Rice”. World Archaeology. 41 : 1, 88 - 111.

O’Connor. Richard A. 1995. “Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast  

 Asian States : A Case for Regional Anthropology”. The Journal of Asian Studies,  

 Vol. 54, No. 4 (Nov.), pp. 968 - 996.

Geertz, Clifford, “The Wet and the Dry : Traditional Irrigation in Bali and Morocco”,  

 Human Ecology, Vol. 1 No. 1, 1972. 

Halpern, Joel and Peter Kundstadter, Laos : Introduction. In Peter Kundstadter,  

 Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations, ed. Princeton, N.J. :  

 Princeton University Press, 1967.

Peter Kundstadter, Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations, ed. Princeton,  

 N.J. : Princeton University Press, 1967.

Hanks, L. Rice and Man : Agricultural Ecology in Southeast Asia. Chicago :  

 Aldine-Atherton, 1972 Janowski, Monica : Kinship and Food in South East  

 Asia, NIA Press, 2007.

Wolters, Willlem. 2007. ‘Geographical Explanations for the Distribution of Irrigation  

 Institutions : Cases from Southeast Asia’, in Peter Boomgaard (ed.), A World of  

 Water : Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories. Leiden : KITLV  

 Press, pp. 187 - 209.
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 แผนการเรียนรู้ที่ 2 : 

PIPER, Jacqueline M. 1993 Rice in South-East Asia : Cultures and Landscapes. Kuala  

 Lumpur : Oxford University Press.

Rice and Milk in Thai Buddhism : Symbolic and Social Values of Basic Food Substances  

 Author (s) : Penny Van Esterik Source : Crossroads : An Interdisciplinary Journal  

 of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No. 1 (1984), pp. 46 - 58 Published, Hanks,  

 L.M. 1972 Rice and Man. Chicago : Aldine Press.

Tambiah, S.J. Buddhism and the Spirit Cults of Northeast Thailand. Cambridge :  

 Cambridge University Press. 1970.

Poree-Maspero, E. 1964 Etude Sur Les Rites Agraires Des Cambodigiens. Paris : Mouton  

 and Co. Nguyen Xuan Hien, Tran Thia Giang Lien and Hoang Luong, “Rice in  

 the Life of the Vietnamese Tháy and Their Folk Literature,” Anthropos, Bd. 99  

 H. 1, 2004, pp. 11 - 141.

 แผนการเรียนรู้ที่ 3 และ 4 : 

Andaya, Barbara Watson and Leonard Y. Andaya. 2015. A History of Early Modern  

 Southeast Asia, 1400 - 1800. Cambridge; New York : Cambridge University Press.

Cortesao, Armando (ed.). 2005. The Suma Oriental of Tome Pires : An Account of the  

 East, from the Red Sea to China. 2 Vols. New Dehli : Asian Educational  

 Services.

Donkin, R.A. 2003. Between East and West : The Moluccas and the Traffic in Spices up  

 to the Arrival of Europeans. Philadelphia : American Philosophical Society.

Hall, Kenneth R. 1985. ‘The Opening of the Malay World to European Trade in the  

 Sixteenth Century’. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic  

 Society, Vol. 58, No. 2 (249), pp. 85 - 106.

Reid, Anthony. 2015. A History of Southeast Asia : Critical Crossroads. Chichester,  

 England : Wiley Blackwell.



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 177

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

 แผนการเรียนรู้ที่ 5 : 

Penny Van Esterisk, 2008. Food Culture in Southeast Asia, Greenwood Press, Westport,  

 Connecticut. 

Penny Van Esterisk, 1988. “To Strengthen and Refresh” : Herbal Therapy” Social  

 Science & Medicine February.

Nicolas Savajol, Vanny Toun and John Sam. 2011. Traditional Therapeutic Knowledge  

 of the Bunong People in Northeastern : Healers, their Practices and  

 Medicinal Plants, Nomad RSI Cambodia Edition, Phnom-Penh.

David E. Sopher, “Indigenous Uses of Turmeric (Curcuma Domestica) in Asia and  

 Oceania” Anthropos, Bd. 59, H. 1./2. (1964), pp. 93 - 127.

 แผนการเรียนรู้ที่ 6 : 

Adas, Michael. 1974. ‘Immigrant Asians and the Economic Impact of European  

 Imperialism : The Role of the South Indian Chettiars in British Burma’.  

 The Journal of Asian Studies, Vol. 33, No. 3 May, pp. 385 - 401.

Cheng, Siok Hwa. 1965. ‘Land Tenure Problems in Burma, 1852 to 1940’. Journal of  

 the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. 38 (1) (207), July,  

 pp. 106 - 134.

Owen, Norman G. (ed.). 2005. The Emergence of Modern Southeast Asia : A New  

 History. Honolulu, HI : University of Hawaii Press.

Tarling, Nicholas (ed.). 1992. The Cambridge History of Southeast Asia. Volume 2 :  

 The Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge, UK; New York, NY,  

 USA : Cambridge University Press.

Tate, D.J.M. 1979. The Making of Modern South-East Asia. Volume 2 : The Western  

 Impact : Economic and Social Change. Oxford University Press.

 แผนการเรียนรู้ที่ 7 : 

Penny Van Esterik, 2008. Food Culture in Southeast Asia Greenwood Press, Westport  

 Connecticut.

Jack Turner, Spice, 2004. Vintage Books, New York.

KanitMuntarbhorn, 2007. Gastronomy in Asia, bk. 1, Bangkok : M. T. Press.
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใด

 ในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  แนะนำ�วัฒนธรรมข้�ว : ข้�วมีคว�มสำ�คัญเพียงใดในวัฒนธรรม 

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  1 หรือ 2 แผนก�รเรียนรู้ ขึ้นกับว่�มีก�รฉ�ยวีดิทัศน์ที่แนะนำ�หรือไม่  

 (50 - 100 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  เครื่องฉ�ยวีดิทัศน์ (ถ้�มีก�รฉ�ยวีดิทัศน์ที่แนะนำ�)

ความรู้พื้นฐาน :  ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้พื้นฐ�นม�ก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. ระบุสภ�พเงื่อนไข

สำ�หรับก�รปลูกข้�วได้

2. บรรย�ยระบบนิเวศ

ของข้�วและผลผลิต

ที่ได้รับ

1. สืบค้นและศึกษ�แหล่งข้อมูลต่�งๆ 

(แผนผัง สำ�นวนสุภ�ษิต เนื้อห�

ที่ยกม�จ�กหนังสือและเพลง ภ�พยนตร์) 

เพื่อห�ข้อสรุปเกี่ยวกับคว�มสำ�คัญ

ของข้�วในวัฒนธรรมของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และลักษณะ

ก�รปลูกข้�วในภูมิภ�ค

1. ตระหนักว่�ข้�วฝังร�กอยู่ใน

วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพียงใด โดยพิจ�รณ�จ�กคำ�พูดทักท�ย 

คำ�พูด และสุภ�ษิตคำ�พังเพยต่�งๆ 

ที่เกี่ยวกับข้�ว

2. ตระหนักว่�วัฒนธรรมของตน

เชื่อมโยงกันโดยคว�มสำ�คัญของข้�ว

อย่�งไร

3. เห็นคุณค่�ของแรงง�น คว�มร่วมมือ

ของสังคม คว�มช�ญฉล�ด และ

นวัตกรรมที่แสดงให้เห็นในก�รปลูกข้�ว



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 179

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา  ครูแนะนำ�บทเรียน 

[5 น�ที] 1. ทักท�ยนักเรียนด้วยคำ�ถ�มว่� 

 “ท�นข้�วม�หรือยัง” ในภ�ษ�ท้องถิ่น

 2. แสดงสื่อก�รเรียนรู้ 1 และอธิบ�ยว่�

 คว�มสำ�คัญของข้�วเห็นได้ชัดในหล�ยภ�ษ�

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้

 ในคว�มหม�ยแบบเดียวกันกับคำ�ว่�

 อ�ห�รและก�รกิน

 3. ถ�มนักเรียนว่�รู้จักคำ�ทักท�ยของ

 ภูมิภ�คอื่นๆ ทำ�นอง “ท�น (ข้�ว) 

 ม�หรือยัง” หรือไม่ ให้พวกเข�แลกเปลี่ยน

 คว�มรู้ในชั้นเรียน

ขั้นที่ 1 1. ครูบรรย�ย 

[15 น�ที] ใช้สื่อที่ 2 อธิบ�ยว่�เร�ส�ม�รถสังเกตเห็นว่�

 ข้�วมีคว�มสำ�คัญอย่�งไรในวัฒนธรรม

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�กคำ�พูด

 และสำ�นวนคำ�พังเพยต่�งๆ ที่เกี่ยวกับข้�ว

 2. จับคู่ให้นักเรียนอ่�นสำ�นวนสุภ�ษิตต่�งๆ 

 ในแบบฝึกหัด 1 อย่�งเร็วๆ ร่วมกับ

 คนนั่งด้�นข้�ง

 ถ�มนักเรียนว่�ส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ย

 ของสุภ�ษิตและสำ�นวนเหล่�นั้นหรือไม่

 3. กระตุ้นให้นักเรียนตอบ

ขั้นที่ 2 1. วีดิทัศน์

 หนึ่งวันในชีวิตของชาวนา (One Day in 

 the Life of a Rice Farmer) - ภ�พยนตร์

 โดย Alexander Baumgartner 

 (คว�มย�ว 35 น�ที)

 ชมภ�พยนตร์ได้ที่

 https://vimeo.com/41020039

• สื่อก�รเรียนรู้ 1 - 

คำ�พูดทักท�ยใน

ที่ต่�งๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

• สื่อก�รเรียนรู้ 2 

สำ�นวนและสุภ�ษิต

ที่เกี่ยวกับข้�วใน

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

• แบบฝึกหัด 1

• แบบฝึกหัด 2 

• วีดิทัศน์ “หนึ่งวัน

ในชีวิตของช�วน�”

(One Day in the 

Life of a Rice 

Farmer)

ก�รเกริ่นนำ�ของครูและ

ก�รดึงคว�มรู้จ�กนักเรียน

เป็นก�รกำ�หนดบริบทท�ง

เนื้อห�ของหน่วยก�รเรียนนี้

และแสดงคว�มเชื่อมโยง

ระหว่�งข้�วและคว�มสำ�คัญ

ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

• ก�รใช้สื่อเพื่อเสริม

ก�รบรรย�ยของครูทำ�ให้

นักเรียนส�ม�รถเข้�ใจข้อมูล

ได้ดีขึ้น

• ก�รจับคู่เป็นก�รกระตุ้น

ก�รเรียนรู้ร่วมกันและ

ทำ�ให้นักเรียนได้ตอบโต้

ซึ่งกันและกัน

วีดิทัศน์แสดงให้เห็นขั้นตอน

ก�รทำ�น�และสร้�งบริบท

สำ�หรับก�รเรียนรู้ของ

นักเรียน
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

• สื่อก�รเรียนรู้ 3 

ถึง 8 

• แบบฝึกหัด 2 

  2. เนื่องจ�กข้�วมีคว�มสำ�คัญ ข้�วจึงมี

 ส่วนกำ�หนดหล�ยแง่มุมของอัตลักษณ์ 

 ก�รจัดองค์กรท�งสังคม และขนบธรรมเนียม

 ประเพณีในชนบทของเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้ หน่วยนี้พย�ย�มนำ�เสนอ

 บ�งแง่มุมของเรื่องนี้ อธิบ�ยให้นักเรียนว่�

 เริ่มต้นด้วยภ�พยนตร์ที่ติดต�มชีวิตในหนึ่งวัน

 ของช�วน�คนหนึ่งในเมืองมล�ง (ท�งใต้

 ของฟิลิปปินส์)

 3. ให้นักเรียนพิจ�รณ�คำ�ถ�มเกี่ยวกับ

 ภ�พยนตร์ในแบบฝึกหัด 2

 4. หลังจ�กดูภ�พยนตร์จบ กระตุ้นให้

 นักเรียนพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นในภ�พยนตร์

 เจตน�ของก�รฉ�ยภ�พยนตร์เรื่องนี้คือ

 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่�ก�รทำ�น�ต้อง

 มีก�รลงแรงม�กเพียงใด มีหล�ยฝ่�ย

 เกี่ยวข้องในก�รปลูกข้�ว ขั้นตอนก�รทำ�น�

 ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงข�ย และก�รปลูกข้�ว

 ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ ร่วมแรง และ

 ก�รประส�นง�นท�งสังคม

ขั้นที่ 3 ครูบรรย�ย

หม�ยเหตุ :   1. อธิบ�ยสภ�พเงื่อนไขที่เหม�ะสมสำ�หรับ

ปรับเป็น  ก�รปลูกข้�ว โดยใช้สื่อก�รเรียนรู้ 3 ถึง 5

ขั้นที่ 2  2. กระบวนก�รปลูกข้�วเป็นง�นที่ต้อง

ถ้�ห�กไม่ม ี ลงแรงม�ก และจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ

ก�รฉ�ย และก�รประส�นง�นของชมุชน ยกตวัอย�่งเช่น

ภ�พยนตร ์ ต้องมีก�รทำ�คันดินและคันน� ต้องสร้�งระบบ

[25 น�ที] ชลประท�น ต้องมีแรงง�นสำ�หรับเตรียมที่น�

 ขจัดวัชพืช หว่�นข้�ว ดำ�น� ใส่ปุ๋ย เกี่ยว นวด 

 ฝัด สี ดังนั้น ก�รปลูกข้�วจึงผูกพันชุมชน

 หมู่บ้�นในชนบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 เข้�ไว้ด้วยกัน

• ก�รบรรย�ยของครู

เป็นก�รให้คว�มรู้สำ�คัญ

แก่นักเรียนได้อย่�งรวดเร็ว

• ก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้

เสริมก�รบรรย�ยของครู

ทำ�ให้นักเรียนเข้�ใจข้อมูล

ได้ดีขึ้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 3. ถ�มนักเรียนว่� สรุปอะไรเกี่ยวกับ

 ก�รปลูกข้�วจ�กแต่ละสื่อก�รเรียนรู้

 ได้บ้�ง อธิบ�ยนักเรียนว่�สื่อก�รเรียนรู้

 เหล่�นี้แสดงให้เห็นว่�ก�รปลูกข้�ว

 ต้องอ�ศัยแรงง�นม�กเพียงใด ต้องอ�ศัย

 คนทั้งครอบครัวและชุมชน เนื่องจ�กมีง�น

 ต้องทำ�ม�ก และแสดงให้เห็นถึงก�รคิดค้น

 และคว�มช�ญฉล�ดในก�รควบคุมปริม�ณนำ้�

 ในทุ่งน� ใช้สื่อก�รเรียนรู้ 6 ถึง 8 ประกอบ

 4. ให้นักเรียนอ่�นแบบฝึกหัด 2 

 จ�กคว�มรู้ที่ได้เรียนและรวบรวมม� นักเรียน

 ได้เรียนรู้อะไรม�บ้�งเกี่ยวกับก�รปลูกข้�ว

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 5. กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำ�ถ�ม

สรุป 1. ทบทวนแบบฝึกหัด 3 ซึ่งเป็น

บทเรียน บททบทวนไปพร้อมกันกับนักเรียน

[5 น�ที]  และถ�มนักเรียนว่�เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้อ่�น

 หรือไม่

 2. นักเรียนควรนำ�บททบทวนกลับไปทำ�

 ที่บ้�น และสนับสนุนคำ�ตอบของตน

 ด้วยข้อมูลที่ได้จ�กบทเรียน

 3. ครูส�ม�รถพิจ�รณ�ให้นักเรียนกลับไปทำ�

 กิจกรรมเสริม 1 และ 2 เป็นก�รบ้�น

• แบบฝึกหัด 3 • ใช้ก�รสะท้อนทบทวน

เพื่อตรวจสอบว่�นักเรียน

ได้รับคว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับ

ก�รปลูกข้�วในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และ

ตระหนักหรือไม่ว่�

ก�รปลูกข้�วเป็นก�ร

ทำ�ง�นกลุ่มที่ต้องอ�ศัย

ก�รจัดตั้งและประส�นง�น

ท�งสังคม

• ก�รบ้�นช่วยให้นักเรียน

ส�ม�รถรวบรวมและขย�ย

คว�มรู้ที่ได้รับม�ได้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใด

 ในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - คำาพูดทักทายในที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 2 - สำานวนและสุภาษิตที่เกี่ยวกับข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ก�รเชื่อหมอดูเป็นก�รเปลืองข้�วไปเปล่�ๆ” เมียนม�

“หุงข้�วเท่�ที่ตนมี” ฟิลิปปินส์

“ข้�วเย็นชืดที่ให้ม�ด้วยคว�มเต็มใจ อร่อยกว่�ข้�วหุงใหม่เสียอีก” ฟิลิปปินส์

“ข้�วกล�ยเป็นข้�วต้ม” อินโดนีเซีย

“หัดเป็นคนฉล�ด เหมือนรวงข้�วที่ลู่เอน” อินโดนีเซีย

“อย่�ให้คนโกรธล้�งจ�น อย่�ให้คนหิวเฝ้�ข้�ว” เขมร

“ตน้ข�้วทีย่งัไมเ่ตบิโตเตม็ทีย่นืตน้ตรง ขณะทีต่น้ข�้วเตบิโตเตม็ทีอ่อ่นโคง้ลง” เขมร

“มีนำ้� เร�มีแม่นำ้� มีข้�ว เร�มีกองทัพ” เขมร

“หมดข้�ว ก็หมดสิ้น” ม�เลย์

“ถ้�ปลูกหญ้� ก็จะไม่ได้ข้�ว” ม�เลย์

“ในนำ้�มีปล� ในน�มีข้�ว” ไทย

“อย่�ซื้อคว�ยหน้�น� อย่�ซื้อผ้�หน้�หน�ว” ไทย

“เมื่อข้�วเละ ก็เอ�คืนม�ไม่ได้แล้ว” เวียดน�ม

“พย�ย�มแย่งช�มข้�ว แต่ลืมอ�ห�รทั้งโต๊ะ” เวียดน�ม

การบ้าน : 

 สัมภ�ษณ์พ่อแม่และญ�ติผู้ใหญ่เพ่ือรวบรวมสำ�นวนและสุภ�ษิตท่ีเกี่ยวข้องกับข้�ว  

ม�แลกเปลี่ยนในชั้นเรียนในตอนเริ่มบทเรียนถัดไป
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 3 - สภาพที่เหมาะสมสำาหรับการปลูกข้าว
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สื่อการเรียนรู้ 5 - พื้นที่ปลูกข้าวที่มีการชลประทานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 4 - ระบบนิเวศสี่ประเภทสำาหรับการปลูกข้าว

 พื้นที่ที่มีการชลประทาน พื้นที่ลุ่มอาศัยนำ้าฝน พื้นที่สูงอาศัยนำ้าฝน พื้นที่ราบนำ้าท่วมถึง

• ปลูกในน�ที่มีคันดินกั้น

เพื่อให้นำ้�ขัง

• ปริม�ณนำ้�มีคว�ม

แน่นอนกว่� และ

ส�ม�รถทำ�น�ได้ม�กกว่�

ปีละครั้ง

• พบในสภ�พ

ภูมิประเทศต่�งๆ เช่น 

ที่ร�บนำ้�ท่วมถึง หุบเข�

และน�ขั้นบันได

• ปลูกในน�ที่มีนำ้�ฝน

ท่วมขังเป็นเวล�อย่�งน้อย

ช่วงหนึ่งของฤดูเพ�ะปลูก 

ที่มีคันดินกั้นเพื่อ

กักนำ้�ฝนไว้

• เป็นสภ�พแวดล้อม

ที่ไม่ส�ม�รถควบคุมนำ้�ได้ 

และอ�จประสบปัญห�

นำ้�ท่วมหรือภ�วะ

แห้งแล้ง

• ปลูกผสมกับพืชชนิดอื่น

โดยไม่มีก�รชลประท�น

หรือก�รกักนำ้�

• พบได้ในบริเวณที่ร�บ

ระหว่�งหุบเข� รวมทั้ง

พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ และ

ล�ดชัน

• ในอินโดนีเซียและ

ฟิลิปปินส์ ข้�วไร่หรือ

ข้�วที่ปลูกในพื้นที่สูง

อ�จปลูกร่วมกับข้�วโพด

• ระบบนิเวศประเภทนี้ 

(ข้�วนำ้�ลึกและข้�วขึ้นนำ้�) 

มีส�ยพันธุ์ข้�วพิเศษ

ที่เหม�ะกับสภ�พนำ้�ท่วม

• ข้�วนำ้�ลึกและข้�วขึ้นนำ้�

มักปลูกในพื้นที่ร�บ

นำ้�ท่วมถึงและป�กแม่นำ้� 

เช่น อิรวดีของเมียนม� 

แม่นำ้�โขงของเวียดน�ม 

และเจ้�พระย�ของไทย
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สื่อการเรียนรู้ 6 - ทัศนะของนักเขียน มาร์กาเร็ต วิซเซอร์ เกี่ยวกับการปลูกข้าว

 ในก�รปลูกพืช (ข้�ว) ที่อ�ศัยก�รชลประท�นนั้น ไม่เพียงต้องห�นำ้�ให้ได้เท่�นั้น  

แต่ยังต้องกักเก็บนำ้�ไว้ และนำ�ม�ยังน�ข้�วให้ได้แบบแน่นอน ที่น�จะต้องถูกปรับให้เสมอกัน

โดยล�ดเอียงบ้�งเล็กน้อยเพื่อให้นำ้�พอไหลได้แต่ต้องไม่เร็วนัก จะต้องมีก�รกักนำ้�ไว้ในน�ด้วย 

มีก�รใช้ท่อ (มักจะเป็นไม้ไผ่) ลำ�ร�ง เครื่องสูบ และประตูนำ้� ในก�รควบคุมก�รไหลของนำ้�  

ในระบบนิเวศน์ที่อ�ศัยนำ้�ฝนและนำ้�หล�ก ผู้คนจะต้องเข้�ใจฤดูก�ลและคว�มผันแปรของ 

สภ�พอ�ก�ศ และต้องส�ม�รถก่อสร้�งคันเขื่อนกั้นนำ้�ท่วมได้อย่�งรวดเร็ว และห�หนท�ง 

ในก�รผันนำ้�ไปใช้สอยโดยไม่ให้เสียเปล่�

สื่อการเรียนรู้ 7 - วิธีการดั้งเดิมในการควบคุมนำ้า : เขื่อนที่สร้างด้วยกิ่งไม้ขวางลำานำ้า

แบบง่ายๆ เพื่อเพิ่มระดับนำ้าที่จะถูกผันไปเข้านาข้าวหรือป้อนเข้าคลองส่งนำ้า
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เอกสารอ้างอิง : 
1. สื่อก�รเรียนรู้ 1 : (http://aseanup.com/free-maps-asean-southeast-asia/ เพิ่มเติมโดย  

 ศ. Khatharya Um)

2. สื่อก�รเรียนรู้ 2 : ‘Proverbs and Sayings about Rice’. จ�ก

 http://toncha.org/catalog/en/ItemDetail.aspx?itemId=i32&word=rice

 https://theironyofphrases.wordpress.com/2013/08/29/malay-proverbs-translated/

 https://books.google.co.kr/books?id=qvy0Z6hPRYgC&pg=PA8&lpg=PA8&dq 

 =malay+proverbs+with+rice&source=bl&ots=JFEgXOxPvh&sig=QWcRboApugw 

 srdKgtnXZw68FqMM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0_aPRzMzNAhVGqJQKHVJbD- 

 A4ChDoAQgcMAE#v=onepage&q=malay%20proverbs%20with%20rice&f=false

 http://proverbicals.com/vietnamese-proverbs/

 หนังสือ Southeast Asia in World History ของ Craig A. Lockard 

3. สื่อก�รเรียนรู้ 3 : Chand, Smriti. ‘Cultivation of Rice : Suitable Conditions Required  

 for the Cultivation of Rice (6 Conditions)’. จ�ก

 http://www.yourarticlelibrary.com/cultivation/cultivation-of-rice-suitable-conditions- 

 required-for-the-cultivation-of-rice-6-conditions/25491/

 ที่ม�ของภ�พ : http://www.123rf.com/photo_12030885_rice-plant.html (คลังภ�พ) 

4. สื่อก�รเรียนรู้ 4 : ‘Where is Rice Grown?”, Ricepedia : The Online Authority on Rice. 

 จ�ก http://ricepedia.org/rice-as-a-crop/where-is-rice-grown

 Garivait, Savitri. 2011. ‘Overview of Rice Production in SEA’. Expert meeting  

 presentation slides organized by the King Mongkut’s University of Technology  

 Thonburi : The Joint Graduate School of Energy and Environment. จ�ก 

 http://www.jgsee.kmutt.ac.th/apnproject/Web_Postconference/pdf/4_Overview%20 

 of%20rice%20production%20in%20SEA.pdf
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5. สื่อก�รเรียนรู้ 5 : 

 ที่ม�ของภ�พ : https://en.wikipedia.org/wiki/Rice_production_in_Indonesia#/media/ 

 File:Rice_plantation_in_Java.jpg)

 ที่ม�ของภ�พ : https://en.wikipedia.org/wiki/Bali#/media/File:1_bali_rice_terrace_2011.jpg

6. สื่อก�รเรียนรู้ 6 : Visser, M. 1986. ‘Rice : The Tyrant with a Soul’ in Much Depends on  

 Dinner : The Extraordinary History and Mythology, Allure and Obsessions, Perils  

 and Taboos of an Ordinary Meal, pp. 155 - 191. Grove Press, New York.

7. สื่อก�รเรียนรู้ 7 : Jackson, James C. 1972. ‘Rice Cultivation in West Malaysia : Relations  

 Relationships between Culture History, Customary Practices and Recent  

 Developments’. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society,  

 Vol. 45, No. 2 (222) (1972), pp. 76 - 96. ภ�พนำ�ม�จ�ก Negri Sembilan, c. 1950. จ�ก  

 D.I.D. Library. 
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แบบฝึกหัด 1
ข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เมล็ดแห่งชีวิต

 ข้�วเป็นอ�ห�รหลักของช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 80 นักเรียนส�ม�รถเห็น 

คว�มสำ�คัญของข้�วได้ชัดเจนในหล�ยภ�ษ�ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกใช้ในคว�มหม�ยเดียว 

กับอ�ห�รและก�รกินอยู่ คำ�พูดเชื้อเชิญแขกมักจะอยู่ในรูปของคำ�ถ�มที่ว่� “กินข้�วม�หรือยัง”  

ซึ่งบ่งบอกถึงคว�มสำ�คัญเชิงสังคมของก�รแบ่งปันอ�ห�รและของข้�ว และยังมีสุภ�ษิตและ 

สำ�นวนต่�งๆ ม�กม�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับข้�ว ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

“ก�รเชื่อหมอดูเป็นก�รเปลืองข้�วไปเปล่�ๆ” พม่�

“หุงข้�วเท่�ที่ตนมี” ฟิลิปปินส์

“ข้�วเย็นชืดที่ให้ม�ด้วยคว�มเต็มใจอร่อยกว่�ข้�วหุงใหม่เสียอีก” ฟิลิปปินส์

“ข้�วกล�ยเป็นข้�วต้ม” อินโดนีเซีย

“หัดเป็นคนฉล�ด เหมือนรวงข้�วที่ลู่เอน” อินโดนีเซีย

“อย่�ให้คนโกรธล้�งจ�น อย่�ให้คนหิวเฝ้�ข้�ว” เขมร

“ต้นข้�วที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ยืนต้นตรง ขณะที่ต้นข้�วเติบโตเต็มที่อ่อนโค้งลง” เขมร

“มีนำ้� เร�มีแม่นำ้� มีข้�ว เร�มีกองทัพ” เขมร

“หมดข้�ว ก็หมดสิ้น” ม�เลย์

“ถ้�ปลูกหญ้� ก็จะไม่ได้ข้�ว” ม�เลย์

“ในนำ้�มีปล� ในน�มีข้�ว” ไทย

“อย่�ซื้อคว�ยหน้�น� อย่�ซื้อเสื้อผ้�หน้�หน�ว” ไทย

“กินช้�ๆ จะดีต่อท้อง ไถลึกๆ จะดีต่อน�” เวียดน�ม

“พย�ย�มแย่งช�มข้�ว แต่ลืมอ�ห�รทั้งโต๊ะ” เวียดน�ม

 

 นักเรียนเคยได้ยินสุภ�ษิตและสำ�นวนเหล่�นี้ม�ก่อนหรือไม่ ทร�บหรือไม่ว่�มีหม�ยคว�มว่�

อย่�งไร นักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมจ�กนี้หรือไม่
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แบบฝึกหัด 2
หนึง่วนัในชวีติของชาวนา (ภาพยนตรโ์ดย อเลก็ซานเดอร์ บอมการ์ทเนอร์) 

 ข้�วหนึ่งถ้วยหม�ยถึงแค่ก�รไปซูเปอร์ม�ร์เก็ต อ�ห�รที่สำ�เร็จแล้วในบ้�นหรือนอกบ้�น  

น้อยครั้งที่เร�จะคิดเกี่ยวกับก�รผลิตอ�ห�รหลักนี้ ด้วยคว�มสำ�คัญของข้�ว ข้�วกำ�หนดหล�ยแง่มุม 

ของอัตลักษณ์ ก�รจัดองค์กรท�งสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีในชนบทของเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ และหน่วยก�รเรียนน้ีก็มุ่งนำ�เสนอแง่มุมเหล่�นี้บ�งส่วน ก�รเดินท�งของเร�เร่ิมต้นด้วย

ภ�พยนตร์เรื่องนี้ท่ีติดต�มชีวิตในหนึ่งวันของช�วน�คนหนึ่งในเมืองมล�ง (M’Lang) (ท�งใต้ 

ของฟิลิปปินส์) ขณะที่นักเรียนชมส�รคดีเรื่องนี้ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้�ง จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น

ลงในต�ร�งข้�งล่�งโดยอ�ศัยคำ�ถ�มชี้แนะเป็นตัวช่วย

1. ขั้นตอนก�รปลูกข้�วเป็นอย่�งไร (3 : 00 - 7 : 40) 

2. เกิดอะไรขึ้นกับข้�วหลังก�รเกี่ยว (11 : 24 - 15 : 40)

3. ช�วน�ปลูกข้�วด้วยตัวคนเดียวหรือว่�มีคนอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย

   (15 : 42 - จบ) 

4. บรรย�ยสภ�พแวดล้อมที่ปลูกข้�วเป็นอย่�งไร

 จ�กคว�มรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับสภ�พที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รปลูกข้�ว ระบบนิเวศส่ีประเภท 

ที่มีก�รปลูกข้�วและวีดิทัศน์ที่ได้ชม นักเรียนสรุปอะไรได้บ้�งเกี่ยวกับก�รปลูกข้�ว
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แบบฝึกหัด 3
สะท้อนทบทวน 

 นักเขียน ม�ร์ก�เร็ต วิซเซอร์ บอกว่� “ก�รปลูกข้�วต้องอ�ศัยก�รทำ�ง�นอย่�งหนักและ 

ไม่หยุดหย่อน และก�รผสมผส�นที่ย�กลำ�บ�กอย่�งร้�ยก�จของทั้งคว�มยืดหยุ่นและก�รจัดก�ร  

จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในก�รควบคุมของกลุ่มคนท่ีพร้อมท่ีจะร่วมมือกัน ประส�น 

จังหวะกับธรรมช�ติ เชื่อฟังกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่พวกตนได้กำ�หนด และที่สำ�คัญมุ่งมั่นไม่เลิกร� ทุกสิ่ง 

จะต้องอยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้ดีและมีม�กพออยู่เสมอ ง�นขน�ดใหญ่ (คลอง น�ขั้นบันได อ่�งเก็บนำ้�)  

จะต้องมีก�รว�งแผนเผื่ออน�คตพร้อมด้วยคว�มรู้คว�มชำ�น�ญท�งเทคโนโลยี จ�กนั้นจะต้อง 

มีก�รก่อสร้�งด้วยแรงง�น (ด้วยคว�มร่วมมือของทุกคน) ที่ว่�งจ�กง�นเพ�ะปลูกประจำ�วัน จ�กนั้น 

ทุกสิ่งก็ต้องได้รับก�รดูแลรักษ�ให้อยู่ในสภ�พดี ก�รปลูกข้�วจำ�เป็นต้องอ�ศัยมือไม้จำ�นวนม�ก”

 จ�กสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ม�เกี่ยวกับก�รปลูกข้�ว นักเรียนเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอเขียนหรือไม่

ให้เหตุผลสนับสนุนคำ�ตอบของตัวเองด้วยข้อมูลที่ได้จ�กบทเรียน
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การบ้าน 1

 สมัภ�ษณพ์อ่แมแ่ละญ�ตผิูใ้หญ ่และรวบรวมคำ�พดูต�่งๆ ทีเ่กีย่วกบัข�้ว เพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดม้� 

เข้�ไปในร�ยก�รคำ�ตอบ และแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนเมื่อเริ่มบทเรียนครั้งถัดไป

การบ้าน 2

ก. นักเรียนมีญาติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวหรือไม่ ถ้ามี สัมภาษณ์ญาติเหล่านั้น : 

คำาถามในการสัมภาษณ์ คำาตอบ

1. ข้�วที่ปลูกคือข้�วอะไร

2. ข้�วใช้เวล�น�นแค่ไหนในก�รเติบโต

3. ปีหนึ่งปลูกข้�วได้กี่ครั้ง

4. ขั้นตอนก�รปลูกข้�วมีอะไรบ้�ง

5. หลังจ�กเกี่ยวข้�วแล้วต้องทำ�อะไร

6. มีปัญห�อุปสรรคอะไรบ้�งในก�รปลูกข้�ว
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำาวัฒนธรรมข้าว : ข้าวมีความสำาคัญเพียงใดในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข. หากนักเรียนไม่มีญาติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว นักเรียนมีสองทางเลือก :

 1. ห�เพื่อนร่วมชั้นที่มีญ�ติที่เกี่ยวข้องกับก�รปลูกข้�วแล้วไปสัมภ�ษณ์ญ�ติคนนั้นด้วยกัน 

ในกรณีนี้ ให้นักเรียนกรอกต�ร�งในส่วน ก.

 2. ศึกษ�เว็บไซต์นี้ : http://ricepedia.org/ เพื่อห�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รปลูกข้�ว  

จดบันทึกสิ่งที่ค้นพบลงในต�ร�งข้�งล่�ง มีข้อมูลจำ�นวนม�กในเว็บไซต์นี้ จงพิจ�รณ�คัดเลือกข้อมูล 

ที่จะกรอกลงในต�ร�ง

คำาถามในการค้นคว้า คำาตอบ

1. มีก�รปลูกข้�วชนิดใดบ้�งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ข้�วใช้เวล�น�นแค่ไหนในก�รเจริญเติบโต

3. ก�รปลูกข้�วทำ�อย่�งไร

4. หลังจ�กเกี่ยวข้�วแล้วทำ�อย่�งไรต่อไป

5. ปัญห�อุปสรรคประก�รหนึ่งที่คนปลูกข้�วประสบคืออะไร
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน 

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  ข้�วมีคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมและศ�สน�อย่�งไรในเอเชีย 

 ตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  1 แผนก�รเรียนรู้ (50 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรผ่�นแผนก�รเรียนรู้ท่ี 1 เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของข้�ว 

 ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อสิ้นสุดบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. บรรย�ยตัวอย่�ง

พิธีกรรมในก�รเพ�ะปลูก

ของกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ 

ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

2. อธิบ�ยว่�ศ�สน�

สนับสนุนก�รปลูกข้�ว

อย่�งไร

3. อธิบ�ยว่�พิธีกรรม

เหล่�นี้หล่อเลี้ยง

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคม

ในหมู่เครือญ�ติ

และชุมชนอย่�งไร

1. ร่วมวิเคร�ะห์แหล่งข้อมูลต่�งๆ 

และสรุปคว�มสำ�คัญของข้�วใน

วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. เห็นคว�มสำ�คัญของข้�วที่มีต่อ

คนกลุ่มต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ตระหนักถึงลักษณะร่วมของ

กลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ ในภูมิภ�ค

3. ตระหนักว่�ผู้อ�วุโสมีคว�มรู้ที่สำ�คัญ

จะแบ่งปัน

หมายเหตุ : ห�กมีเวล� ครูส�ม�รถให้นักเรียนแสดงหรือส�ธิตพิธีกรรมของชุมชนต่�งๆ ในเอเชีย 

 ตะวันออกเฉียงใต้ที่นำ�เสนอในสื่อก�รเรียนรู้ 1 สื่อก�รเรียนรู้ 6 สื่อก�รเรียนรู้ 7 และ 

 สื่อก�รเรียนรู้ 9 เพื่อกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 195

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา 1. ครูแนะนำ�บทเรียน 

[10 น�ที] ด้วยคว�มสำ�คัญของข้�วในชีวิตของ

 ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในฐ�นะ

 อ�ห�รหลัก อัตลักษณ์ของภูมิภ�ค 

 เครื่องหม�ยแสดงคว�มมั่งมี และสถ�นะ

 ท�งสังคม ฯลฯ) ข้�วมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก

 ในท�งวัฒนธรรมและศ�สน� มีก�รทำ�พิธี

 ตลอดช่วงเวล�ต่�งๆ ของก�รปลูกข้�ว 

 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ 1 ในก�รยกตัวอย่�ง

 พิธีกรรมดังกล่�ว

 2. กิจกรรมดึงคว�มสนใจ 

 คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน

  2.1 ในสื่อก�รเรียนรู้ 1 ช�วบ้�น

 แสดงก�รต่อสู้เป็นสัญลักษณ์ในก�รขับไล่ผี

 ออกจ�กน�ข้�ว

  2.2 ถ�มนักเรียนว่�ทำ�ไมจึงมีก�ร

 ประกอบพิธีกรรมดังกล่�ว ผู้คนเหล่�นั้น

 หวังว่�จะได้อะไรจ�กก�รทำ�เช่นนั้น

 ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำ�ถ�มเหล่�นี้

 กับคนนั่งข้�งๆ สั้นๆ และจดประเด็น

 ลงในแบบฝึกหัด 1

  2.3 รวบรวมคำ�ตอบจ�กนักเรียน 

 อธิบ�ยให้นักเรียนฟังว่�เนื่องจ�ก 

 ก�รปลูกข้�วเป็นกระบวนก�รที่ซับซ้อนที่ต้อง

 ขึ้นกับคว�มเปลี่ยนแปลงของสภ�พอ�ก�ศ 

 จึงมีก�รประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนต่�งๆ 

 ของก�รปลูกข้�ว ใช้ตัวอย่�งในบทคว�ม

 แนะนำ�เพื่อช่วยอธิบ�ยห�กจำ�เป็น

ขั้นเนื้อหา ก�รเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

[25 น�ที] 1. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม

 จะศึกษ�สื่อก�รเรียนรู้ที่อธิบ�ยคว�มสำ�คัญ

 ท�งวัฒนธรรมและศ�สน�ของข้�วที่มีต่อ

 คนกลุ่มต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ก�รแบ่งสื่ออ�จทำ�ได้ดังนี้ 

• สื่อก�รเรียนรู้ 1 

คำ�บอกเล่�ของ

นักประวัติศ�สตร์

เกี่ยวกับพิธีข้�วที่

เมืองจอฮอล (Johol)

• แบบฝึกหัด 1

• ต้องพิมพ์

สื่อก�รเรียนรู้ 2 - 13 

ในจำ�นวนที่พอดี

สำ�หรับกิจกรรม

ก�รเรียนรู้กลุ่ม

• ก�รแนะนำ�บทเรียน

ของครูจะทำ�ให้นักเรียนเห็น

บริบทได้ในเวล�ที่จำ�กัด

• กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

ชว่ยใหน้กัเรยีนเกดิคว�มสนใจ

เกี่ยวกับหัวข้อ และยังกระตุ้น

ให้พวกเข�ได้แลกเปลี่ยน

มุมมองกัน

ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่มส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วย

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

และทำ�ให้นักเรียนได้ข้อมูล

จำ�นวนม�กเกี่ยวกับหัวข้อ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 กลุ่มที่ 1 : สื่อก�รเรียนรู้ 2 และสื่อ

 ก�รเรียนรู้ 3 (ทั้งสองสื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

 ก�รรำ�หน้�ก�กในก�ลิมันตันติมูร์) 

 กลุ่มที่ 2 : สื่อก�รเรียนรู้ 4 สื่อก�รเรียนรู้ 5 

 และสื่อก�รเรียนรู้ 6 (สื่อทั้งส�มเป็นเรื่อง

 เรื่องเล่�ปรัมปร�ของช�วรันกัส (Rungus) 

 เกี่ยวกับบัมบ�ร�ซอน (Bambarazon) 

 (วิญญ�ณที่เกี่ยวกับก�รปลูกข้�ว)

 กลุ่มที่ 3 : สื่อก�รเรียนรู้ 7 และสื่อ

 ก�รเรียนรู้ 8 (สื่อทั้งสองเป็นเรื่องพิธี

 เกี่ยวกับก�รปลูกข้�วในหมู่เก�ะวิส�ยัน

 ตะวันออก (East Visayan) ในฟิลิปปินส์)

 กลุ่มที่ 4 : สื่อก�รเรียนรู้ 9 (เป็นบทสวด

 ของช�วโตร�จ� (Toraja)) 

 กลุ่มที่ 5 : สื่อก�รเรียนรู้ 10 และสื่อ

 ก�รเรียนรู้ 11 (สื่อทั้งสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

 ก�รใช้ข้�วเหนียวในพิธีกรรมก�รเปลี่ยนผ่�น

 ช่วงอ�ยุที่สำ�คัญของช�วไทในเวียดน�ม)

 กลุ่มที่ 6 : สื่อก�รเรียนรู้ 12 และสื่อ

 ก�รเรียนรู้ 13 (สื่อทั้งสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

 คว�มสำ�คัญเชิงสัญลักษณ์ของข้�วใน

 ศ�สน�พุทธของไทย)

 2. อธิบ�ยนักเรียนว่� ให้แต่ละกลุ่มอ่�น

 สื่อก�รเรียนเพื่อศึกษ�คว�มสำ�คัญท�ง

 วัฒนธรรมและศ�สน�ของข้�วในส่วนต่�งๆ 

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. ให้นักเรียนรวบรวมคว�มรู้ที่ได้จ�ก

 สื่อก�รเรียนลงในต�ร�งในแบบฝึกหัด 2

 กระตุ้นให้นักเรียนสนับสนุนข้อสังเกตของตน

 ด้วยข้อพิสูจน์จ�กสื่อก�รเรียนรู้

• แบบฝึกหัด 2

• แบบฝึกหัด 3

ที่จะช่วยให้พวกเข�

ปะติดปะต่อข้อมูลที่สมบูรณ์

เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญท�ง

วัฒนธรรมและศ�สน�

ของข้�วในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 4. เมื่อแต่ละกลุ่มศึกษ�สื่อก�รเรียนรู้

 เสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ

 ในชั้นเรียน บอกให้นักเรียนใช้เครื่องมือ

 จัดกลุ่มข้อมูลในแบบฝึกหัด 3 

 เพื่อรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กก�รร�ยง�น

 ของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

 5. ครูคอยเสริมให้คว�มรู้หรือชี้ประเด็น

 สำ�คัญๆ เมื่อจำ�เป็น ยกตัวอย่�งเช่น ชี้ให้

 นักเรียนเห็นว่�พิธีกรรมเกี่ยวกับข้�ว

 บนหมู่เก�ะวิส�ยันตะวันออกผสมผส�น

 วิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันม�ของท้องถิ่นเข้�กับ

 ศ�สน�คริสต์อย่�งไร ชี้ให้เห็นว่�พิธีกรรม

 เหล่�นี้ถ่�ยทอดคุณค่�บ�งอย่�ง (เค�รพ

 ธรรมช�ติ มองตนเองเป็นผู้ดูแลธรรมช�ติ 

 ก�รทำ�บุญ ก�รทำ�ดี เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์

 ในหมู่เครือญ�ติและชุมชน ฯลฯ)

สรุป  1. สรุปเนื้อห�ของบทเรียนนี้อย่�งสั้นๆ

บทเรียน 2. อธิบ�ยให้นักเรียนฟังว่�ผู้อ�วุโสในชุมชน

[10 น�ที] ของเร�มักจะมีคว�มรู้ที่สำ�คัญที่จะแบ่งปัน 

 เรื่องร�ว คำ�บอกเล่�และมุมมองของพวกเข�

 ยังมีคว�มสำ�คัญในก�รช่วยให้นักประวัติศ�สตร์

 เข้�ใจเรื่องร�วในอดีตอีกด้วย

 3. ให้นักเรียนสัมภ�ษณ์ญ�ติผู้ใหญ่เกี่ยวกับ

 พิธีกรรมข้�วในชุมชนของพวกเข� นักเรียน

 ควรใช้โครงคำ�ถ�มในต�ร�งในเอกส�ร

 ก�รบ้�น 1 เพื่อช่วยตั้งคำ�ถ�ม และ

 ควรบันทึกข้อค้นพบลงในต�ร�ง

 4. หลังจ�กเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่�งๆ 

 จ�กญ�ติแล้ว นักเรียนควรพิจ�รณ�ว่�

 พิธีกรรมเหล่�นั้นมีคว�มคล้�ยหรือแตกต่�ง

 จ�กพิธีกรรมที่ได้เรียนในบทเรียนอย่�งไร 

 ให้นักเรียนคิดห�เหตุผลว่�ทำ�ไมจึงคล้�ย

 หรือต่�งกัน

• ก�รบ้�น 1

• ก�รบ้�น 1

ครูอ�จใช้เครื่องมือจัดกลุ่ม

ข้อมูลในเอกส�รประกอบ

และก�รบ้�นเพื่อตรวจสอบ

ว่�นักเรียนเข้�ใจเกี่ยวกับ

ปัญห�อุปสรรคด้�น

สภ�พแวดล้อมกำ�หนด

วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ 

และตระหนักว่�กลุ่มคน

ที่มีคว�มหล�กหล�ยในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

มีวัฒนธรรม คุณค่� และ

เจตคติร่วมกันอยู่

หล�ยประก�ร
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - คำาบอกเล่าของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิธีข้าวที่เมืองจอฮอล (Johol) 

เมืองเล็กๆ ในเนเกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2458

 ในฤดูก�ลเพ�ะปลูกมีพิธีต่�งๆ เช่นกัน บ�งคร�วมีพิธีพิเศษที่เรียกว่� บ�ปัว (bapua) 

โดยช�วบ้�นจะแสดงท่�จำ�ลองก�รสู้รบเพื่อขับไล่ผีร้�ยออกไปจ�กทุ่งน�

 ผู้เขียนได้เห็นก�รสู้รบท่ีว่�นี้ท่ีจอฮอล กลุ่มผู้คนสองฝ่�ยอยู่คนละฝั่งของลำ�ห้วย 

แล้วขว้�งเรียวเบ็ดทำ�จ�กต้น puar (ไม้ประเภทกระว�น) เข้�ใส่กันจนนักรบคนหนึ่งป�กแตก 

และหมดสนุก ก�รสู้กันใช้เวล�ประม�ณครึ่งชั่วโมง ปล�ยกิ่งไม้มีคว�มย�วประม�ณหนึ่งฟุต  

เรียวตรง และยังสดเขียว ร�กที่ถูกปอกออกจะแบนแยกเหมือนหูฟังของหมอ ส่วนปล�ยไม้ 

แบนๆ นี้เองที่ถูกขว้�งไปข้�งหน้� มีคนบอกผู้เขียนว่� ไม้เหล่�นั้นเป็นก้�นของต้นขิง พ�ว�ง 

(pawang - หมอย�หรือหมอผีม�เลย์) เริ่มพิธีด้วยก�รร่�ยค�ถ� วัตถุประสงค์ก็คือก�รขับไล่ 

คว�มชัว่ร�้ยทัง้ปวงออกไปจ�กทุง่น�กอ่นปลกูข�้ว ผู้เขยีนได้รับคำ�บอกเล่�ว�่ก�รต่อสู้ทีเ่รียกว�่ 

สิงเกต� (singketa) เป็นก�รสู้รบที่จริงจังกว่� โดยใช้อ�วุธหนักกว่� คือ ลำ�ต้นกล้วย  

(batang pisang) ถ้�ผู้เขียนจำ�ไม่ผิด

สื่อการเรียนรู้ 2 - คำาบอกเล่าของนักมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการระบำาหน้ากากที่เธอพบเห็น

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการในกาลิมันตัน ติมูร์ ประเทศอินโดนีเซีย

 สำ�หรับโมด�ง (Modang)* แล้ว หน้�ก�กส่วนใหญ่ทำ�เป็นหน้�ต�สัตว์ต่�งๆ อย่�งวิจิตร

พิสด�ร เช่น หมู จระเข้ ลิง หน้�ก�กที่สวยง�มจะดึงดูดวิญญ�ณฝ่�ยดีที่ปกปักรักษ�ข้�ว และ 

ขับไล่ศัตรูและภัยอื่นๆ ออกไป ระบำ�หน้�ก�กเป็นก�รสร้�งคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก 

เช่นเดียวกับมนุษย์ คว�มงดง�มช่วยให้ธรรมช�ติออกดอกออกผล ทุ่งน�มีข้�วงอกง�ม และ 

แม่ได้มีลูก เนื่องจ�กให้คว�มเพลิดเพลินและถ่�ยทอดพลังง�นสู่ธรรมช�ติ

* โมด�ง (Modang) หม�ยถึง ภ�ษ�คะย�น (Kayan) ของช�วคริโอ ด�ยัค (Krio Dayak) ในก�ลิมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

สื่อการเรียนรู้ 3 - ภาพหน้ากากที่ใช้ในระบำาหน้ากากฮาดอก (hadoq) ในกาลิมันตัน ติมูร์

ในหมู่บ้านชาวโมดางบางแห่ง ระบำาฮาดอกเป็นเพียงช่วงหนึ่งของพิธีกรรมที่ดำาเนิน

อย่างเข้มข้นเป็นเวลาสามวันสามคืน และเกี่ยวกับนัคอาดัด (naqadat) ซึ่งเป็นพิธีกรรม

ดั้งเดิมเกี่ยวกับข้าว
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

สื่อการเรียนรู้ 4 - เรื่องเล่าปรัมปราของชาวรันกัส (Rungus) เกี่ยวกับบัมบาราซอน 

(Bambarazon) ซึ่งเป็นคำาที่ชาวรันกัสใช้เรียกวิญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว 

ชาวรันกัสอยู่อาศัยในเรือนยาวที่อยู่กระจัดกระจายในอำาเภอกุดัท (Kudat) ในทางภาคเหนือ

ของรัฐซาบาห์ มาเลเซีย

 ก�ลครั้งหนึ่ง ช�วรันกัสคนหนึ่งเดินท�งเป็นเวล�น�นและในท่ีสุดก็ม�ถึงทะเล  

เข�ห�เรอืใบเลก็ๆ ไดล้ำ�หนึง่และเดนิท�งตอ่จนม�ถึงฝ่ังท่ีอยูห่�่งไกลท่ีเข�พบบ�้นสีแดงหลังใหญ่

ที่มีผู้ช�ยก�ยสีแดงอ�ศัยอยู่หล�ยคน

 ผู้ช�ยสีแดงคนหนึ่งถ�มเข�ว่� “เจ้�เป็นใคร” “ข้�เป็นช�วรันกัส และอยู่ในระหว่�ง 

ก�รเดนิท�ง” เข�ตอบ “ปกตแิลว้ ข�้จะกนิเจ�้ แต่คร�วน้ีจะปล่อยเจ้�ไป แต่เจ้�ต้องไปเด๋ียวนีเ้ลย”  

ช�ยสีแดงเตือน ช�ยรันกัสคนนั้นจ�กม�และไปที่บ้�นหลังถัดไป หลังนี้ใหญ่เท่�กับหลังที่แล้ว

และก็เกิดเรื่องแบบเดิม เข�ไปห�บ้�นถึงเจ็ดหลัง แต่ไม่มีหลังไหนให้ก�รต้อนรับ ดูท่�แล้วเข�

คงต้องเดินท�งต่อไปอีก

 ในที่สุด เข�ม�ถึงบ้�นอีกหลังหนึ่ง และถ�มว่�เข�จะพักที่นั่นได้หรือไม่ คนในบ้�นนั้น 

ต้อนรับให้อ�ห�รและที่พัก เข�บอกคนเหล่�นั้นว่� “ผมเป็นช�วรันกัส พวกคุณเป็นใคร”  

คนพวกนั้นตอบว่� “เร�คือบัมบ�ร�ซอน” เข�มองบัมบ�ร�ซอนอย่�งละเอียด และเห็นว่�พวก

เข�มรีอยไหมต้�มร�่งก�ย ช�ยรนักสัถ�มพวกเข�ว�่ “บมับ�ร�ซอนเกดิอะไรขึน้กบัพวกคณุหรือ” 

 บมับ�ร�ซอนตอบว่� “มีช�ยคนหนึง่เผ�ยุง้ฉ�งเกบ็ข้�ว ก่อนจะเสรจ็สิน้ก�รเก็บเกีย่ว 

พวกเร�ก็เลยมีรอยไหม้ต�มร่�งก�ย”

 เข�พักอยู่กับพวกบัมบ�ร�ซอนเป็นเวล�เจ็ดวัน และพวกเข�ก็บอกทิศท�งไปยัง 

บ้�นเกิดของเข� ระหว่�งท�งกลับบ้�น เข�ข้�มทะเลกลับม� ก�รเดินท�งเป็นไปด้วยดีทั้งที่ 

ไม่ได้ใช้ใบเรือ เมื่อกลับถึงบ้�น เข�พบช�วน�คนหนึ่งที่บ่นเรื่องผลผลิตตกตำ่�ม�ต่อเนื่อง 

ย�วน�น เข�ถ�มช�วน�คนนั้นถึงร�ยละเอียดของวิธีก�รเพ�ะปลูก และช�วน�คนนั้นก็บอกว่� 

เข�เคยเผ�ยุ้งฉ�งเก็บข้�วก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเสร็จ เข�จึงนึกถึงช�วบัมบ�ร�ซอนกับรอยไหม้  

แลว้จงึแนะนำ�ช�วน�คนนัน้ใหเ้ชอืดไกเ่ซน่ไหวบั้มบ�ร�ซอน ผลผลติกเ็ริม่ดขีึน้เรือ่ยๆ ในแตล่ะป ี 

แล้วคืนหนึ่ง ช�วน�คนนั้นฝันและได้ยินเสียงพูดว่� “เจ้�ได้ขอขม�แก่พวกเร�บัมบ�ร�ซอน 

แต่เพื่อเป็นก�รบวงสรวงขั้นสุดท้�ย เจ้�ต้องทำ�พิธีม�ก�เฮ� (Magahau)* หลังจ�กเข�ทำ�พิธี 

ม�ก�เฮ�แล้วเข�ก็มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ม�อย่�งต่อเนื่อง

* ม�ก�เฮ� (Magahau) หม�ยถึง พิธีเซ่นไหว้เป็ด ไก่ และหมู ให้กับมิน�แมนกัน (Minamangun) ท่ีเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ 

ที่ให้กำ�เนิดชีวิตและสรรพสิ่ง
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

สื่อการเรียนรู้ 5 - เรือนยาวของชาวรันกัสในเมืองกุดัทอันห่างไกล ในรัฐซาบาห์ มาเลเซีย

สื่อการเรียนรู้ 6 - คำาบรรยายของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวรันกัส

 ก่อนก�รเก็บเกี่ยว ช�วรันกัสจะสร้�งสุล�พ (Sulap - ยุ้งฉ�ง) ในทุ่งต�ก�ด (Tagad*)

ซึ่งถือว่�เป็นบ้�นของบัมบ�ร�ซอน ในระหว่�งก�รเก็บเกี่ยวบัมบ�ร�ซอนจะคุ้มครองข้�วจ�ก 

ผีร้�ยต่�งๆ เวล�นวดข้�ว ช�วรันกัสจะเชือดเป็ดและไก่จำ�นวนม�ก เซ่นไหว้บัมบ�ร�ซอน 

เพื่อให้ดูแลข้�วจนกว่�จะเก็บเกี่ยวเสร็จท้ังหมู่บ้�น เมื่อเสร็จสิ้นฤดูก�ลทำ�น� ช�วรันกัสก็จะ 

ปลดปล่อยบัมบ�ร�ซอนให้พ้นจ�กหน้�ท่ีเพื่อให้กลับบ้�นได้ เพื่อให้บับบ�ร�ซอนเดินท�ง 

ให้ถึงบ้�นเร็วๆ ช�วรันกัสก็จะสร้�งเรือใบเล็กๆ พร้อมด้วยมีดพร้�พ�ร�ง (parangs) และ 

หอกจำ�ลอง พร้อมทั้งปันข้�วให้แก่วิญญ�ณเหล่�นั้น ข้�วของเหล่�นี้จะถูกแขวนจ�กเพด�น 

ของยุ้งฉ�งที่วิญญ�ณเหล่�นั้นสิงสถิตอยู่

• ช�วรันกัสเพ�ะปลูกพืชในที่น�สี่ประเภท คือ ต�ก�ด (Tagad) ปิโนติก�ฮ� (Pinotigaha)  

 ต�ร�ส (Taras) และโกปู (Gopu) ต�ก�ด หม�ยถงึ น�ข�้วไร ่เปน็ประเภททีน่�ทีม่คีว�มสำ�คญั 

 และมีขน�ดใหญ่ม�กที่สุด
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สื่อการเรียนรู้ 8 - ภาพถ่ายหมู่ชาวนาที่มีอารมณ์เบิกบานในระหว่างการทำาพิธีกรรม

ในหมู่เกาะวิซายานตะวันออก ประเทศฟิลิปปินส์

สื่อการเรียนรู้ 7 - คำาบอกเล่าของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิธีกรรมข้าว

ในหมู่เกาะวิซายานตะวันออก ประเทศฟิลิปปินส์

 ก�รปลูกข้�วคงจะต้องเป็นเรื่องท่ีน่�รื่นเริง จึงมีเพื่อนบ�้นบ�งส่วนนำ�เครื่องดนตรี 

ออกม�บรรเลงในย�มเช�้ตรูใ่นก�รชมุนมุของช�วน� กอ่นพระอ�ทติยข์ึน้ ป�ร�ติก�ง (paratikang)  

ซึ่งคือผู้นำ�หรือผู้ดำ�เนินพิธีกรรมก็ดำ�เนินพิธีขั้นแรก โดยเข้�ไปในทุ่งน�อย่�งสงบนิ่งพร้อมกับ 

ถอืตะไคร ้(tanglad) ค�ลปิ�ย�น (calipayan) หรอืกิง่ไมท้ีใ่ชใ้นพธิปีลกูข�้วปนัเฮ�ล ี(panhauli) 

ซึ่งคือกิ่งย�สมุนไพรที่มีใบย�วๆ สีนำ้�ต�ลแดง และบ�ก�ค�จ (bagacaj) ซึ่งเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง 

ทีต่น้ผอมเรยีว แลว้กท็ำ�เครือ่งหม�ยไมก้�งเขนและสวดบทสวดเครโด ข�้แตพ่ระบดิ� วนัท�ม�รยี ์ 

และบทพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อพระแม่ม�รีย์ผู้พรหมจรรย์ จ�กนั้นก็สวดบทพระบิด�สู่ซ�นอิสิโดร  

และท้�ยสุดเป็นบทพระบิด�สู่นักบุญ จ�กนั้นก็สวดบทวันท�พระร�ชินี หลังบทสวดจบส้ิน  

เข�ก็ปลูกพืชที่นำ�ม� ซึ่งเป็นก�รแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ต้องก�รวิงวอนต่อพระเจ้� 

ในระหว่�งก�รปลูก (mga hongod) :

ตะไคร้ (Tanglad) - ให้ข้�วขึ้นเป็นพุ่มดกเหมือนตะไคร้

ค�ลิป�ย�น (Calipayan) - ให้มีคว�มสุขในระหว่�งก�รเพ�ะปลูก

ปันเฮ�ลี (Panhauli) - ให้โรคภัยไม่ม�กลำ้�กร�ย

บ�ก�ค�จ (Bagacaj) - ให้แมลงและศัตรูพืชเห็นว่�ต้นข้�วมีคว�มคันระค�ยเคือง และไม่กิน 

 ต้นข้�ว
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สื่อการเรียนรู้ 9 - บทสวดของชาวโตราชาที่สวดโดยตันดิดาโต๊ะ (TandiDatu) ซึ่งเป็นนักบวช

ที่ทำาพิธีในวันหว่านข้าว (ด้วยมือ) ชาวโตราชาอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสุลาเวสี 

ประเทศอินโดนีเซีย

วิญญ�ณทั้งหล�ยที่ข้�เรียกและเชื้อเชิญม�ด้วยใจกุศล

ข้�สร้�งคอกให้คว�ย และขอให้ท่�นเข้�ม�และอยู่อย่�งสงบ

ท่�นจะกินข้�วที่เร�มอบให้พร้อมเครื่องเคียงต่�งๆ

และหลังจ�กกินแล้ว ท่�นจะเคี้ยวค�โลสี (kalosi - เมล็ดก�แฟ) และอมนำ้�สิรีห์ (sirih - ใบพลู) 

ในป�ก

ท่�นจะถ่มไปไกลด้วยคว�มเพลินใจ

ท่�นจะอยู่กับเร�ในก�รทำ�น�จนกระทั่งได้ผลผลิต

และท่�นจะทำ�ให้มันเพิ่มปริม�ณขึ้นตลอดทั้งวันและคืน

เร�จะสักก�ระท่�นและเค�รพท่�นอย่�งลึกซึ้งทุกคร�

เพื่อให้ดูแลข้�วและทำ�ให้อุดมสมบูรณ์

และร�กจะไม่ขัดขว�งก�รเติบโต/เสรีภ�พ

และใบจะดกเหมือนใบต้นหอม

และผลผลิตจะกองสูงใหญ่

และทุ่งน�ทั้งหมดจะร�ยล้อมด้วยกองข้�ว

และเร�จะได้มีพละกำ�ลังแข็งแรงด้วยอ�ห�รและผลไม้ ไม่ว่�จะไปที่ไหน

และข้�จะให้สัญญ�อย่�งหนักแน่นเช่นเดียวกับคำ�พูดเหล่�นี้

คำ�สัญญ�ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งดุจหินที่จะคุ้มครอง

มีหลังค�เป็นเงินและผนังเป็นทอง

และท่�นผู้ที่เร�ถือเป็นบรรพบุรุษ

และเพืองม�ตัว (Puang Matua) วิญญ�ณปลอมที่ออกคำ�สั่ง

ออกกฎของชีวิตมนุษย์และสิ่งสร้�งทั้งปวง

และทำ�ให้ทุกสิ่งอย่�งปร�กฏ

ปลุกบรรพบุรุษตื่น 

เป็นผู้ปกปักษ์ต้นข้�วทั้งส�ม
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สื่อการเรียนรู้ 10 - คำาบรรยายของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิธีการเซ่นไหว้ด้วยข้าว

ที่มีบทบาทสำาคัญในพิธีกรรมการเกิดของชาวไทในเวียดนาม

 หลงัจ�กเดก็เกดิ ข้�วหล�มกระบอกหนึง่จะถกูแขวนบนต้นไมต้รงท�งเข�้ป�่ศกัด์ิสทิธิ ์

ด้วยก�รทำ�อย่�งนี้ครอบครัวของเด็กต้องก�รแจ้งให้เต็นพ๊�ด (Then Phát) (เทพที่ดูแลเร่ือง 

ก�รเกิด) ทร�บว่�เด็กรอดปลอดภัย จ�กนั้นเด็กจะได้รับข้�วหล�มคำ�เล็กๆ ด้วยก�รป้อน 

ด้วยป�กจ�กผู้หญิงที่ได้รับคว�มนับถือและรำ่�รวยที่สุดในชุมชน ลักษณะของก�รที่เด็กกลืน 

ข้�วหล�มที่เคี้ยวแล้วนี้จะทำ�น�ยชะต�ชีวิตของเด็ก ห�กเด็กกลืนลงไปง่�ยๆ ก็จะเป็น 

คนแข็งแรงและฉล�ด ห�กกลืนด้วยคว�มลำ�บ�กก็จะอ่อนแอหรือเจ็บป่วย ห�กไม่ยอมกลืน 

ก็จะเป็นเด็กหัวแข็ง อน�คตจะเต็มไปด้วยคว�มไม่แน่นอน ผู้คนเชื่อว่�นี่เป็นหนท�งที่ดีที่สุด 

ในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเด็กในท�งจิตวิญญ�ณและก�ยภ�พ และเตรียมเด็กให้พร้อม

สำ�หรับปัญห�อุปสรรคในอน�คต

สื่อการเรียนรู้ 11 - นักประวัติศาสตร์บรรยายการเซ่นไหว้ด้วยข้าวในพิธีศพของชาวไท

ในเวียดนาม

 นอกจ�กนี้ ต�มประเพณีเก่�แก่ มีก�รว�งเมล็ดข้�วเหนียวเจ็ดเมล็ด (สำ�หรับผู้ช�ย) 

หรือเก้�เมล็ด (สำ�หรับผู้หญิง) พร้อมด้วยเกลือเล็กน้อยและทองคำ�ชิ้นเล็กๆ ใส่เข้�ไปในป�ก 

ของผู้ต�ย เพื่อผู้ต�ยจะได้ใช้ในระหว่�งท�งไปสวรรค์ ข้�วและเกลือจะช่วยให้เข�มีชีวิต และ

ทองคำ�เป็นค่�ใช้จ่�ย นอกจ�กนี้ยังมีก�รว�งกระเป๋�ผ้�ไหมทองล�ยดอกบรรจุเมล็ดข้�วเหนียว

และเงินจำ�นวนหนึ่งในโลงอีกด้วย ในอดีตที่ผ่�นม�ไม่น�น ผู้ต�ยยังได้รับข้�วของส่วนหนึ่ง 

ของครอบครัวด้วย (ข้�วเหนียว ภ�ชนะ เสื้อผ้� เครื่องเรือน เมล็ดข้�ว อุปกรณ์ทำ�น� เป็นต้น) 

เพื่อไปตั้งรกร�กใหม่ในโลกเบื้องบน
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สื่อการเรียนรู้ 12 - นักมานุษยวิทยาอธิบายว่าศาสนาสนับสนุนการปลูกข้าวอย่างไร

 เนื่องจ�กข้�ว (เหมือนมนุษย์และสัตว์บ�งชนิด) มีวิญญ�ณ (ขวัญ) จึงจำ�เป็นต้องมี 

ก�รบวงสรวงเทพแีหง่ข้�ว (พระแมโ่พสพ) และเทพทีดู่แลทุง่น�อยูเ่ปน็ประจำ� มกี�รประกอบพธิ ี

เหล่�นี้ในชุมชนช�วน�ในชนบท อย่�งไรก็ต�ม สัมฤทธิผลของพิธีเหล่�นี้ขึ้นอยู่กับพิธี 

แรกน�ขวัญที่ดำ�เนินโดยกษัตริย์ ดังนั้น ก�รประกอบพิธีนี้ของกษัตริย์จึงสะท้อนถึงบทบ�ท 

ของกษัตริย์ที่อยู่ระหว่�งอ�ณ�จักรบนโลกกับสรวงสวรรค์

 นอกจ�กนี้ พิธีท�งศ�สน�พุทธในรอบปีสัมพันธ์กับรอบก�รปลูกข้�วอย่�งแนบแน่น 

ถึงแม้ว่�วันสำ�คัญท�งศ�สน�พุทธจะถูกกำ�หนดต�ยตัวบนปฏิทิน แต่พิธีต่�งๆ จะถูกเน้นหรือ

ลดคว�มสำ�คัญโดยขึ้นกับวงจรก�รเพ�ะปลูกของท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้ 13 - นักมานุษยวิทยาบรรยายความสำาคัญเชิงสัญลักษณ์ของข้าว

ในศาสนาพุทธ

 คว�มสำ�คัญเชิงสัญลักษณ์ของข้�วเห็นได้จ�กก�รกล่�วถึงข้�วในคำ�สอนของ 

ศ�สน�พทุธ พธีิประจำ�สปัด�ห์ ประจำ�ปี และพธิทีำ�บญุต�มบ�้น ทำ�ใหม้โีอก�สไดร้บัฟงัคำ�เทศน� 

และเรื่องร�วที่มักเปรียบเปรยกับก�รทำ�น�ในก�รอธิบ�ยคติธรรม

 ก�รเปรยีบว่�ก�รทำ�คว�มดจีะใหผ้ลง�มเหมอืนน�ข�้ว สือ่ส�รอย่�งชดัเจนถงึช�วน� 

ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้�ว ในไตรภูมิกถ�ซ่ึงเป็นวรรณคดีท่ีเป็นพ้ืนฐ�นสำ�หรับคำ�เทศน์ 

และเรื่องร�วต่�งๆ มีก�รเอ่ยถึงข้�ววิเศษที่เติบโตเองโดยไม่ต้องปลูกหรือสี และหุงได้เอง 

เมื่อนำ�ไปว�งบนก้อนหินชนิดหน่ึง แล้วเครื่องปรุงต่�งๆ ก็ปร�กฏขึ้นอย่�งมหัศจรรย์ ในสังคม

พุทธที่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนปฏิบัติศีลธรรม ร�งวัลประก�รหนึ่งก็คือข้�วที่อุดมสมบูรณ์



206 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

เอกสารอ้างอิง :
1. สื่อก�รเรียนรู้ 1 : Winstedt, R.O. 1917. ‘A Rice-Ceremony’. Journal of the Straits  

 Branch of the Royal Asiatic Society, No. 77 (December, 1917), p. 249. 

2. สื่อก�รเรียนรู้ 2 : Macdonald, Nicole Revel. 1981. ‘Masks in Kalimantan Timur’.  

 The World of Music, Vol. 23, No. 3, masks II (1981), pp. 52 - 57. 

3. สื่อก�รเรียนรู้ 3 : เพิ่งอ้�ง. 

4. สื่อก�รเรียนรู้ 4 : Shimomoto, Yukata. 1979. ‘Myths and Ritual for Rice Spirits  

 Bambarazon among the Rungus’. Asian Folklore Studies, Vol. 38, No. 2 (1979),  

 pp. 73 - 93. 

5. สื่อก�รเรียนรู้ 5 : ภ�พถ่�ยจ�ก

 https ://chrishorobin.wordpress.com/jungles-mountains-rivers-and-community-work- 

 with-ravens-wood-school-borneo-2013/ (ผลง�นของ N. Dumper).

6. สื่อก�รเรียนรู้ 6 : Shimomoto, Yukata. 1979. ‘Myths and Ritual for Rice Spirits  

 Bambarazon among the Rungus’. Asian Folklore Studies, Vol. 38, No. 2 (1979),  

 pp. 73 - 93. 

7. สื่อก�รเรียนรู้ 7 : Arens, Richard. 1957. ‘The Rice Ritual in the East Visayan Islands,  

 Philippines’. Folklore Studies, Vol. 16 (1957), pp. 268 - 290. 

8.  สื่อก�รเรียนรู้ 8 : เพิ่งอ้�ง. 

9. สื่อก�รเรียนรู้ 9 : Zerner, Charles. 1985. ‘The Golden Waterworks : Toraja Rituals of  

 the Wet-Rice Landscape’. Arnoldia, Vol. 45, No. 3 (Summer 1985), pp. 2 - 12. 

10. สื่อก�รเรียนรู้ 10 : Xuân Hiên, Nguyên, Thi Giáng Liên, Trân and Luong, Hoàng. 2004.  

 ‘Rice in the Life of the Vietnamese Tháy and Their Folk Literature’. Anthropos,  

 Bd. 99, H. 1. (2004), pp. 111 - 141. 

11. สื่อก�รเรียนรู้ 11 : เพิ่งอ้�ง.

12. สื่อก�รเรียนรู้ 12 : Van Esterik, Penny. 1984. ‘Rice and Milk in Thai Buddhism :  

 Symbolic and Social Values of Basic Food Substances’. An Interdisciplinary Journal  

 of South-East Asian Studies, Vol. 2, No. 1 (1984), pp. 46 - 58. 

13. สื่อก�รเรียนรู้ 13 : เพิ่งอ้�ง.



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 207

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

แบบฝึกหัด 1
ทำาไมจึงมีการประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนต่างๆ ของการปลูกข้าว

 คิด-จับคู่-แลกเปล่ียน : ข้�วเป็นหัวใจสำ�คัญในชีวิตของช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ข้�วจึงมีคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมและศ�สน�อย่�งม�ก มีก�รประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนต่�งๆ  

ของก�รปลูกข้�ว จ�กสิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ม�เกี่ยวกับสภ�พเงื่อนไขสำ�หรับก�รปลูกข้�ว นักเรียน 

คิดว่�ทำ�ไมจึงต้องมีก�รประกอบพิธีเหล่�นั้น ปรึกษ�กับเพื่อนที่นั่งข้�งๆ โดยใช้เวล�สั้นๆ

มีการประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนต่างๆ ของการปลูกข้าว เพราะว่า :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

แบบฝึกหัด 2
ข้าวมีความสำาคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาอย่างไรในที่ต่างๆ

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำาสั่งสำาหรับการเรียนรู้ร่วมกัน : 

 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม

 2. แต่ละกลุ่มจะศึกษ�สื่ออย่�งม�ก 2 สื่อ เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมและศ�สน� 

ของข้�วในภูมิภ�คของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. ขณะทีน่กัเรยีนศกึษ�สือ่ก�รเรยีน ใชค้ำ�ถ�มชีแ้นะท่ีกำ�หนดใหใ้นกรอบล่�งนี ้เพ่ือรวบรวม

คว�มรู้ที่ได้จ�กสื่อก�รเรียนรู้ต่�งๆ

 4. กลุ่มของนักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนประเด็นก�รเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ ในช่วงท้�ยของ

กิจกรรม

1. นักเรียนอ่�นเรื่องร�วเกี่ยวกับคนกลุ่มใดจ�กสื่อก�รเรียนรู้ และพวกเข�อยู่ที่ไหน

   

2. ข้�วมีคว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรมและศ�สน�ต่อคนกลุ่มนี้อย่�งไร

 ใช้คำ�ถ�มต่อไปนี้เป็นแนวท�งสำ�หรับคำ�ตอบของนักเรียน

 (ก) พวกเข�ประกอบพิธีและพิธีกรรมอะไรบ้�ง

 (ข) พวกเข�ประกอบพิธีและพิธีกรรมในตอนไหน

 (ค) ทำ�ไมพวกเข�จึงประกอบพิธีและพิธีกรรมเหล่�นั้น

 (ง) มีก�รใช้อะไรบ้�งในก�รประกอบพิธีกรรม

 (จ) มีใครบ้�งที่เกี่ยวข้อง

 (ฉ) นักเรียนเห็นอะไรที่เป็นข้อพิสูจน์ว่�พิธีกรรมเหล่�นั้นเชื่อมคว�มสัมพันธ์ของเครือญ�ติ

  และชุมชนหรือไม่

 (ช) พิธีกรรมเหล่�นั้นมุ่งหม�ยจะถ่�ยทอดคุณค่�อะไรบ้�งหรือไม่ จงบรรย�ยคุณค่�เหล่�นั้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

แบบฝึกหัด 3
รวบรวมความรู้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวและเครื่องเทศ : จิตวิญญาณ เรื่องเล่าปรัมปรา และตำานาน

การบ้าน 1

 สัมภ�ษณ์ญ�ติผู้ใหญ่เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของข้�วในเชิงวัฒนธรรมและศ�สน�ในชุมชน 

ของนักเรียน (หรือของญ�ติผู้ใหญ่คนนั้น)  พิธีกรรมเกี่ยวกับข้�วมีอะไรบ้�ง ทำ�ไมถึงมีก�รประกอบพิธี

และมีคว�มสำ�คัญอย่�งไร บันทึกข้อค้นพบในต�ร�งข้�งล่�ง

ผู้ให้สัมภาษณ์ : 

 

สถานที่ : 

บรรย�ยพิธีและพิธีกรรม : 

(มีใครเกี่ยวข้อง มีก�รประกอบพิธีในช่วงไหน ต้องใช้อะไรบ้�ง ทำ�ไมถึงประกอบพิธีเหล่�นี้) 

 

 

 

 

 

ลักษณะร่วม : 

(พิธีกรรมเหล่�นี้คล้�ยหรือต่�งกันอย่�งไรจ�กพิธีกรรมที่นักเรียนได้เรียนจ�กบทเรียนนี้ นักเรียนคิดว่�

ทำ�ไมจึงต่�ง จงอธิบ�ย)  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ นกัเรยีนส�ม�รถสบืคน้จ�ก Social Media ต�่งๆ เพิม่เตมิ ทัง้รปูภ�พ วดีทิศัน ์หรอืเอกส�ร  

 เพื่อให้เข้�ใจในพิธีกรรมที่ญ�ติผู้ใหญ่ให้ข้อมูลม�ได้อย่�งลึกซึ้งม�กขึ้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  ก�รค้�เครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : โลกที่เชื่อมต่อกัน 

 และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 15 - 16

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 2 แผนก�รเรียนรู้ (100 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้พื้นฐ�นม�ก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. ระบุเครื่องเทศสำ�คัญๆ จ�กเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ค้�ข�ยอยู่ใน

ตล�ดโลก และอธิบ�ยว่�ทำ�ไมเครื่องเทศ

เหล่�นี้จึงเป็นที่ต้องก�รม�ก และระบุ

เส้นท�งก�รค้�ยุคแรกๆ ระหว่�งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป จีน อินเดีย 

และตะวันออกกล�ง

2. ระบุเมืองท่�สำ�คัญในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

3. บรรย�ยคว�มพึ่งพ�กันและกัน

ระหว่�งเมืองต่�งๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และคว�มเชื่อมต่อที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีกับส่วนอื่นๆ 

ของโลก และอธิบ�ยว่�สังคมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ถูกเปลี่ยนแปลง

อย่�งไรโดยก�รเชื่อมต่อและ

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่�ว

1. ศึกษ�สื่อก�รเรียนรู้

เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจว่�ก�รค้�

เครื่องเทศเชื่อมต่อเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอื่นๆ 

ของโลกอย่�งไร และพิจ�รณ�ว่�

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่�งไร

จ�กก�รเชื่อมต่อกับ

ส่วนอื่นๆ ของโลก

1. ตระหนักว่�ประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ 

ของโลกผ่�นท�งก�รค้�

เครื่องเทศอย่�งไร

2. จ�กก�รศึกษ�คว�มเชื่อมโยง

ระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และส่วนอื่นๆ ของโลก นักเรียน

จะได้เข้�ใจเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในฐ�นะภูมิภ�คที่มีพลวัต

ที่คึกคัก หล�กวัฒนธรรมและ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา  1. กิจกรรมก่อนก�รเรียนเพื่อกระตุ้น

[15 น�ท]ี คว�มสนใจ  

  1.1 ครูรวบรวมก�นพลู พริกไทยดำ� 

 ลูกจันทน์ และดอกจันทน์ ใส่ไว้ในขวดแก้ว

 หรือถุงพล�สติกใส ติดชื่อเครื่องเทศไว้

  1.2 เตรียมเครื่องเทศดังกล่�ว 2 - 3 ชุด

 2. กิจกรรมดึงคว�มสนใจ 

  2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน

  2.2 แจกแบบฝึกหัด 1 กำ�หนด

 เรื่องเกี่ยวกับเครื่องเทศหนึ่งชนิด

 ให้แต่ละกลุ่มอ่�น

  2.3 จัดสถ�นี 2 - 3 สถ�นีสำ�หรับ

 เครื่องเทศแต่ละชุด

  2.4 ให้เวล�แต่ละกลุ่ม 3 น�ที 

 ในก�รศึกษ�พิจ�รณ� สัมผัส และดมกลิ่น

 เครื่องเทศ

  2.5 ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 1 

 หลังจ�กสำ�รวจเครื่องเทศเสร็จ

  2.6 ตั้งคำ�ถ�มกับนักเรียนและให้พวกเข�

 แลกเปลี่ยนกันว่�ได้กลิ่นอะไรบ้�ง เจตน�คือ

 ใช้ประเด็นนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เห็น

 คว�มสำ�คัญของเครื่องเทศจ�กกลิ่นของมัน

  2.7 ถ�มนักเรียนว่�ใช้เครื่องเทศที่บ้�น

 หรือไม่ เครื่องเทศอะไรที่ใช้ และใช้ทำ�อะไร 

 ถ�มว่�เครื่องเทศมีคว�มสำ�คัญอย่�งไร

 ในชีวิตของพวกเข� เจตน�คือต้องก�ร

 ดึงคำ�ตอบ อย่�งเช่น ‘ก�รเตรียมอ�ห�ร’ 

 ‘ก�รถนอมอ�ห�ร’ ‘คุณค่�ท�งย�’ 

 ‘พิธีกรรมท�งศ�สน�’ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน

 เห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งหัวข้อนี้

 กับชีวิตประจำ�วันของตน

 3. ครูเกริ่นนำ�สั้นๆ

 เครื่องเทศมีคว�มสำ�คัญในประวัติศ�สตร์โลก 

 เป็นสินค้�ที่เป็นที่ต้องก�รอย่�งม�ก ก่อให้เกิด

 ก�รค้� ก�รสำ�รวจ และก�รเชื่อมสัมพันธ์

• แบบฝึกหัด 1

• ขวดแก้วใส่

เครื่องเทศต่�งๆ

กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย

ก�รดู ดมกลิ่น และสัมผัส 

ก�รถ�มนักเรียนว่�ได้ใช้

เครื่องเทศที่บ้�นหรือไม่

ก็ช่วยให้พวกเข�ได้เห็น

คว�มเกี่ยวข้องของหัวข้อ

กับชีวิตประจำ�วัน
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก 

 (ยุโรป จีน ตะวันออกกล�ง และอินเดีย) 

 ก�รค้�เครื่องเทศแสดงให้เห็นคว�มสัมพันธ์

 ต่�งๆ คือ ระหว่�งประเทศ ระหว่�งก�รค้�กับ

 ก�รเมือง สังคม และศ�สน� ระหว่�งเก�ะ

 และแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  และระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก 

  ก�รเชื่อมสัมพันธ์เหล่�นี้จะได้เรียน

  ในแผนก�รเรียนรู้ 3 และ 4

ขั้นที่ 1  1. ครูบรรย�ย

[30 น�ที]  1.1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่ง

 สำ�คัญแหล่งหนึ่งของเครื่องเทศและ

 เครื่องหอม แสดงสื่อก�รเรียนรู้ 1 และ

 สื่อก�รเรียนรู้ 2 ให้นักเรียนดู ชี้ที่ตั้งของ

 หมู่เก�ะเครื่องเทศบนแผนที่หมู่เก�ะเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ (สื่อก�รเรียนรู้ 3) และ

 แผนที่โลก (สื่อก�รเรียนรู้ 4) ห�กจำ�เป็น

  1.2 เครื่องเทศมีคว�มสำ�คัญ

 ในประวัติศ�สตร์โลก และเป็นสินค้�

 ที่เป็นที่ต้องก�รอย่�งม�ก ก่อให้เกิดก�รค้� 

 ก�รสำ�รวจ และก�รเชื่อมสัมพันธ์ระหว่�ง

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก (ยุโรป จีน 

 อินเดีย ตะวันออกกล�ง)

 2. ง�นกลุ่ม

  2.1 มอบหม�ยแต่ละกลุ่มให้อ่�นข้อมูล

 ในแบบฝึกหัด 2 โดยเลือกสื่อ 2 ชิ้น

 จ�กสื่อต่�งๆ ให้นักเรียนอธิบ�ยว่�

 คนกลุม่ต�่งๆ มกี�รใชเ้ครือ่งเทศกนัอย�่งไรบ�้ง

  2.2 แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ

 กับเพื่อนร่วมชั้น

  2.3 สรุปรวบรวมสิ่งที่นักเรียนร�ยง�น

 ด้วยก�รอธิบ�ยว่�เครื่องเทศเป็นที่ต้องก�ร

 อย่�งไรสำ�หรับคุณสมบัติกลิ่นหอม และ

 ถูกใช้ในก�รทำ�อ�ห�รและก�รรักษ�ท�ง

 ก�รแพทย์ คว�มต้องก�รเครื่องเทศก่อให้เกิด

• สื่อก�รเรียนรู้ 1 - 6

• แบบฝึกหัด 2

(ครูส�ม�รถสำ�เน�

และจัดข้อมูล A - J 

ให้นักเรียนเลือกศึกษ�

โดยเตรียมแบบฝึกหัด

ไว้ต่�งห�ก)

• ก�รบรรย�ยของครู

เป็นก�รให้ข้อมูลแก่นักเรียน

ได้อย่�งรวดเร็ว

• ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มจะ

กระตุ้นก�รเรียนรู้ร่วมกัน

และทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถ

ปะติดปะต่อจนเห็นภ�พใหญ่

ของทั้งหัวข้อได้

• ก�รใช้เทคนิคก�รตั้งคำ�ถ�ม

ในก�รบรรย�ยของครูทำ�ให้

ครูส�ม�รถตรวจสอบ

คว�มใส่ใจและคว�มเข้�ใจ

ของนักเรียนได้
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ก�รสำ�รวจและก�รค้�ระหว่�งส่วนอื่นๆ 

 ของโลกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. ครูบรรย�ย

  3.1 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ที่ 4 เพื่อแสดงให้เห็น

 เส้นท�งก�รค้�เครื่องเทศ

  3.2 ให้นักเรียนคิดห�เหตุผลว่�ทำ�ไม

 จึงมีก�รใช้เส้นท�งเดินเรือท�งทะเลแทนที่

 จะเป็นเส้นท�งบก เจตน�นี้เพื่อดึงคำ�ตอบ

 อย่�งเช่น ลมและมรสุมที่มีคว�มแน่นอน

 พึ่งพ�ได้ คว�มทุรกันด�รของแผ่นดินที่เป็น

 ป่�เข�ที่อยู่ลึกเข้�ไปจ�กช�ยฝั่ง เป็นต้น

  3.3 อธิบ�ยว่�พ่อค้�ช�วยุโรป (เริ่มด้วย

 ช�วโปรตุเกส ต�มม�ด้วยช�วดัตช์และ

 อังกฤษ) ทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งในก�รนำ�

 เครื่องเทศไปยังตล�ดในประเทศของตน

  3.4 นอกจ�กนี้ยังมีพ่อค้�อ�หรับ

 จ�กตะวันออกกล�ง และพ่อค้�จ�กจีน

 และอินเดีย สนับสนุนคำ�อธิบ�ยด้วยแผนที่ 

 (สื่อก�รเรียนรู้ 5 และสื่อก�รเรียนรู้ 6) 

 เพื่อแสดงให้เห็นว่�มีเส้นท�งก�รค้�เกิดขึ้น

 ระหว่�งตะวันออกกล�ง จีน และเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้

  3.5 ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมี

 ส่วนร่วมอย่�งคึกคักในก�รค้�เครื่องเทศด้วย 

 ทั้งในฐ�นะคนปลูกที่ปลูกเครื่องเทศเพื่อข�ย

 และในฐ�นะพ่อค้�ที่ลำ�เลียงผลผลิตไปยัง

 เมืองท่�ต่�งๆ ในภูมิภ�ค

  3.6 หลังจ�กนักเรียนได้รู้จักเส้นท�ง

 ก�รค้�เครื่องเทศแล้ว ให้เวล�นักเรียน 2 น�ที

 ในก�รคิดว่�ก�รค้�เครื่องเทศสร้�งคว�ม

 เปลี่ยนแปลงต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อย่�งไร คิดว่�น่�จะเกิดคว�ม

 เปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

 และวัฒนธรรมอะไรบ้�งในเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้อันเนื่องม�จ�กก�รเคลื่อนย้�ยของ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ผู้คนและสินค้� นักเรียนอ�จปรึกษ�กับเพื่อน

 ที่นั่งอยู่ข้�งๆ

  3.7 ให้นักเรียนบ�งคนแลกเปลี่ยน

 ประเด็นที่ตนเองพูดคุย เจตน�คือดึงประเด็น

 อย่�งเช่น ‘คว�มมั่งคั่งที่เพิ่มม�กขึ้น 

 (increased wealth) ก�รกล�ยเป็นเมือง

 (urbanization) ก�รแพร่กระจ�ยของ

 ภ�ษ�ต�่งๆ ก�รแพรก่ระจ�ยของศ�สน�ต�่งๆ 

  3.8 อธิบ�ยนักเรียนว่�ประเด็นเหล่�นี้

 จะมีก�รอภิปร�ยเพิ่มเติมในบทเรียนต่อไป

ขั้นที่ 2  1. ครูบรรย�ย 

[40 น�ที] อธิบ�ยว่�นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่�

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีก�รเชื่อมสัมพันธ์

 กันม�กขึ้นอย่�งไรเนื่องม�จ�กก�รค้�

 เครื่องเทศ ไม่เพียงแต่ส่วนต่�งๆ ของเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้จะมีปฏิสัมพันธ์กัน

 ด้วยส�เหตุจ�กก�รขย�ยตัวของก�รค้� 

 ภูมิภ�คนี้ยังเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ 

 ของโลกม�กขึ้นด้วย ก�รเชื่อมสัมพันธ์กันนี้

 ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้เช่นกัน

 2. ก�รเดินชมภ�พและเนื้อห�

  2.1 ทำ�สำ�เน�สื่อก�รเรียนรู้ 7 - 20 

 เพื่อจัดทำ�เป็นนิทรรศก�รให้นักเรียนเดินชม 

 อ�จมีก�รขย�ยหรือทำ�สำ�เน�เพิ่มขึ้นเพื่อ

 ไม่ให้นักเรียนต้องเบียดเสียดกันม�กเกินไป

 ในก�รชม

  2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน

  2.3 แจกจ่�ยแบบฝึกหัด 3 ผลกระทบ

 ของก�รค้�เครื่องเทศ และอธิบ�ยคำ�สั่ง

 ให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนเดินชมดูภ�พ

 และเนื้อห� และจดบันทึกลงบนกระด�ษ

  2.4 ดูแลก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อไม่ให้

 เกิดก�รเบียดเสียดกัน

• แบบฝึกหัด 3

• สื่อก�รเรียนรู้ 7 - 20

ก�รเดินชมภ�พและเนื้อห�

ทำ�ให้นักเรียนได้สำ�รวจ

เนื้อห�หรือภ�พต่�งๆ 

ที่ว�งอยู่รอบห้อง นอกจ�กนี้

วิธีก�รนี้ยังถูกใช้เพื่อให้

นักเรียนแลกเปลี่ยนผลง�น

ของตนเองกับเพื่อนร่วมชั้น

เนื่องจ�กวิธีก�รนี้ทำ�ให้

นักเรียนต้องเคลื่อนไป

รอบห้อง สร้�งคว�มคึกคัก

คว�มน่�สนใจให้กับ

นักเรียนได้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  2.5 ให้เวล�นักเรียนรวบรวมสิ่ง

 ที่ได้เรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม กระตุ้นให้

 นักเรียนตอบคำ�ถ�ม

 3. ครูบรรย�ย (เพื่อเสริมคว�มรู้ห�กจำ�เป็น)

  3.1 ก�รค้�เครื่องเทศทำ�ให้เกิด 

 ‘โลกม�เลย์’ แห่งก�รค้�ในหมู่เก�ะ

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม

 หมู่เก�ะม�เลย์-อินโดนีเซีย โดยมีเขตก�รค้�

 ท�งทะเลขน�ดใหญ่ในบริเวณช่องแคบ

 มะละก� ทะเลชว� และทะเลซูลู

  3.2 ก�รค้�เครื่องเทศยังกระตุ้นก�รเกิด

 พื้นที่เมืองอีกด้วย พ่อค้�ช�วจีน อินเดีย 

 อ�หรับ และยุโรป รวมทั้งพ่อค้�ที่ม�จ�ก

 ส่วนต่�งๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ม�รวมตัวกันต�มเมืองท่�ต่�งๆ ในเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเก�ะเพื่อดำ�เนินธุรกิจ 

 สนับสนุนคำ�อธิบ�ยด้วยแผนที่ต่�งๆ จ�ก

 สื่อก�รเรียนรู้ 9 และสื่อก�รเรียนรู้ 16 

 ห�กจำ�เป็น

  3.3 เมืองต่�งๆ เช่น มะละก� ม�กัสซ�ร์ 

 (สุล�เวสี) และบันเตน (ชว�) เป็นศูนย์รวม

 ผู้คนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ�ขน�ดใหญ่ 

 ถึงแม้ว่�พ่อค้�มักจะใช้ภ�ษ�ม�เลย์เป็น

 ภ�ษ�กล�ง แต่ก็มีก�รพูดภ�ษ�ต่�งๆ 

 จำ�นวนม�กในเมืองท่�เหล่�นี้ นักเดินท�ง

 ช�วโปรตุเกส โตเม ปิเรส (Tomé Pires) 

 อ้�งว่�มะละก�มี 84 ภ�ษ�

  3.4 ก�รค้�เครื่องเทศทำ�ให้เอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ได้รู้จักศ�สน�ของโลก

 อย่�งอิสล�ม (ในบริเวณหมู่เก�ะ) และ

 พุทธเถรว�ท (บนแผ่นดินใหญ่) พ่อค้�อ�หรับ

 และอินเดียนำ�ศ�สน�อิสล�มม�เอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นส่วนหนึ่งของ

 ก�รขย�ยตัวของศ�สน�อิสล�มไปทั่วโลก

 โดยเฉพ�ะตะวันออกกล�งและอินเดีย 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 เมืองท่�ต่�งๆ ที่เป็นศูนย์รวมผู้คนขน�ดใหญ่

 ก็เอื้ออำ�นวยต่อก�รเปลี่ยนศ�สน�ของผู้คน 

 ผู้ปกครอง ต่อม�ก็ใช้ศ�สน�อิสล�มและ

 ศ�สน�พุทธเป็นฐ�นอำ�น�จของตน

  3.5 เน้นว่�ก�รค้�เครื่องเทศแสดงให้เห็น

 ก�รเชื่อมสัมพันธ์ต่�งๆ คือ ระหว่�งประเทศ 

 ระหว่�งก�รค้�กับก�รเมือง สังคม และศ�สน� 

 ระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเก�ะ

 กับแผ่นดินใหญ่ และระหว่�งเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้กับโลก

  3.6 สรุปด้วยก�รเน้นว่�ก�รค้�เครื่องเทศ

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นเพียง

 เรื่องร�วประวัติศ�สตร์ของภูมิภ�ค แต่เป็น

 ตัวอย่�งสำ�คัญของประวัติศ�สตร์โลก

 เนื่องจ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเมืองต่�งๆ 

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันและ

 กับส่วนอื่นๆ ของโลก

สรุป ให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

บทเรียน ในวนันีด้ว้ยก�รกรอกขอ้มลูลงในแบบฝกึหดั 4

[10 น�ที] และแบบฝึกหัด 5 ที่เป็นก�รสะท้อนบทเรียน

 และก�รบันทึกก�รเรียนรู้

• แบบฝึกหัด 4

• แบบฝึกหัด 5

• ใช้แผ่นสิ้นสุดบทเรียน

ในแบบฝึกหัด 4 เพื่อ

ตรวจสอบว่�นักเรียนเข้�ใจ

หรือไม่ว่�เครื่องเทศเชื่อมโยง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ

ส่วนอื่นๆ ของโลก และ

ทร�บถึงผลกระทบที่ก�รค้�

เครื่องเทศอ�จมีต่อสังคม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ใช้แบบฝึกหัด 5 

เพื่อตรวจสอบว่�นักเรียน

ส�ม�รถระบุชื่อเมืองท่�

สำ�คัญๆ ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และบรรย�ยว่�

ก�รค้�เครื่องเทศเปลี่ยนแปลง

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่�งไร ได้หรือไม่
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้าเครื่องเทศ

 ก�นพลู ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และไม้จันทน์ล้วนม�จ�กท�งตะวันออกไกลสุด 

ของอินโดนีเซียเพียงแหล่งเดียว พ่อค้�ม�เลย์อ้�งว่� “พระเจ้�สร้�งติมอร์เพื่อไม้จันทน์  

สร้�งบันด�เพื่อดอกจันทน์ และสร้�งโมลุกกะเพื่อก�นพลู” สินค้�เหล่�นี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในที่อื่น 

ของโลก ยกเว้นแต่ในดินแดนเหล่�นี้ โตเม ปิเรส (Tomé Pires)* สอบถ�มอย่�งแข็งขันว่� 

มีสินค้�นี้ในที่อื่นอีกหรือไม่ และทุกคนบอกว่�ไม่มี

* โตเม ปิเรส เป็นเภสัชกรช�วโปรตุเกสจ�กเมืองลิสบอนท่ีรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีม�เลย์-อินโดนีเซีย  

 และเคยเดินท�งไปชว� สุม�ตร� และหมู่เก�ะม�ลูกู (โมลุกกะ)

สื่อการเรียนรู้ 2 - แผนที่หมู่เกาะโมลุกกะและอาณาจักรอาคาสซาร์ในเซเลเบส
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 3 - แผนที่หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 15 - 16
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 4 - เส้นทางการค้าเครื่องเทศโบราณที่เชื่อมเอเชียกับยุโรป
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 5 - การเดินทางของเจิ้งเหอ (พ.ศ. 1914 - 1976) ในตอนต้นศตวรรษที่ 15 

ราชสำานักของราชวงศ์หมิงบัญชาให้มีการเดินทางสำาคัญเจ็ดครั้งภายใต้การนำาของแม่ทัพเรือ

เจิ้งเหอ การเดินทางดังกล่าวไม่เพียงแต่นำาเครื่องเทศกลับมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการปลูกพริกไทยอย่างขนานใหญ่ในสุมาตราเพื่อป้อนตลาดจีนอีกด้วย
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 6 - แผนที่แสดงการติดต่อสัมพันธ์ในยุคแรกของชาวอาหรับกับคาบสมุทร

และหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียซื้อสินค้าของ

หมู่เกาะโมลุกกะในทางตะวันตกของอินโดนีเซียระหว่างทางไปจีน
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 7 - เหตุผลภายนอกที่ทำาให้เกิดการขยายตัวของการค้าและผลกระทบ

ของการค้าที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ก�รเตบิโตของก�รค�้ท�งทะเลจ�กตะวนัตกเกดิขึน้พร้อมๆ กบัพัฒน�ก�รทีส่ำ�คญักว�่ 

จ�กจีน นั่นคือ ก�รเดินเรือเพื่อก�รค้�ของร�ชวงศ์หมิงในตอนต้นที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยภ�รกิจ

ก�รเดินท�งม�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล�ยครั้งอย่�งต่อเนื่องภ�ยใต้จักรพรรดิหย่งเล่อ  

(พ.ศ. 1945 - 1967) ที่ม�พร้อมๆ กัน และต�มม�หลังจ�กนั้นภ�รกิจเดินเรือนี้ก็คือพ่อค้�จีน

จำ�นวนม�กที่มีบทบ�ทสำ�คัญในคว�มรุ่งเรืองเติบโตของเมืองต่�งๆ เช่น มะละก� อยุธย� และ

เกรสิค เมืองท่�ต่�งๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล�ยเป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยนระหว่�ง

พ่อค้�ที่ส่วนใหญ่เป็นช�วมุสลิมจ�กตะวันตกกับพ่อค้�จีนจ�กท�งเหนือ

สื่อการเรียนรู้ 8 - แบบแผนการค้าของพ่อค้าอินเดียและจีน

 พ่อค้�จ�กอินเดียและทะเลแดงมักจะใช้เมืองท่�ท�งตะวันออกของมห�สมุทรอินเดีย 

เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งด้�นตะวันออกของตน เช่น อ�เจะห์ในสุม�ตร� พะโคในพม่� หรือ 

มะละก�บนค�บสมุทรมล�ยู มีน้อยร�ยที่จะเดินท�งต่อม�ยังเมืองท่�บนเก�ะชว�หรืออยุธย� 

ส่วนบนเส้นท�งบก จะเป็นพวกพ่อค้�ม�เลย์ มอญ หรือชว�

 ส่วนพ่อค้�จีนก็มักจะข�ยสินค้�บริเวณขอบท�งใต้ของทะเลจีนใต้ที่อยุธย� มะละก� 

หรือเมืองท่�ในชว�คือเกรสิค และภ�ยหลังก็เป็นที่บันเตน

 ก�รค้�ในท�งตะวันออกของหมู่เก�ะตกอยู่ในมือของพ่อค้�ช�วชว�และม�เลย์ 

เป็นส่วนใหญ่ พ่อค้�จีนและอินเดียจึงมักจะต้องซ้ือก�นพลูและลูกจันทน์ผ่�นมือท่ีสองหรือ 

ส�มในชว� หรือที่อื่นอยู่เสมอ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 9 - ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน

และอินเดียที่เกิดจากการค้าเครื่องเทศ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 10 - การเปลี่ยนแปลงในการเพาะปลูกพริกไทย

 ก่อนปล�ยศตวรรษที่ 14 สินค้�ส่งออกที่สำ�คัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ 

สินค้�จ�กป่�หรือทะเลที่ได้จ�กก�รเก็บม�ม�กกว่�ท่ีจะเป็นจ�กก�รเพ�ะปลูกหรือเล้ียง เช่น 

ก�รบูร รังนก นำ้�หอม ไข่มุก ไม้หอม และทองคำ� มีก�รปลูกพริกไทยคุณภ�พตำ่�อยู่บ้�งในชว� 

สำ�หรับตล�ดจีน แต่ก�รปลูกพริกไทยเพื่อก�รค้�อย่�งขน�นใหญ่ที่ม�จ�กอินเดียสู่เอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ผ่�นท�งสุม�ตร�ยังไม่ได้เร่ิมขึ้น พอถึงปี พ.ศ. 1959 ก็มีก�รปลูกพริกไทย 

อย่�งพิถีพิถันในสุม�ตร�ตอนเหนือเพื่อก�รส่งออก และเมื่อถึงยุคที่ช�วโปรตุเกสเข้�ม�  

ไร่พริกไทยในสุม�ตร�เหนือเหล่�นี้ก็ผลิตได้ประม�ณ 55 ตันต่อปี นอกจ�กนี้ก�รปลูกพริกไทย

ยังแพร่ไปยังค�บสมุทรมล�ยูอีกด้วย

สื่อการเรียนรู้ 11 - การกลายเป็นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 มีก�รประม�ณก�รว่�เมืองใหญ่ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำ�นวนประช�กร 

อยู่ในระหว่�ง 50,000 ถึง 100,000 คน มะละก�และอยุธย�ในตอนต้นศตวรรษที่ 16  

และอ�เจะห์ ม�กัสซ�ร์ และบันเตน ในศตวรรษที่ 17 ดูน่�จะใหญ่ถึงขน�ดนั้น ห�กเปรียบเทียบ 

กับยุโรปในศตวรรษที่ 16 แล้ว เมืองเหล่�นี้มีขน�ดใหญ่โตม�ก เนเปิลส์และป�รีสมีประช�กร 

ม�กกว่�ระดับ 100,000 คนอยู่ม�ก แต่มีเมืองอื่นในยุโรปไม่กี่แห่งเท่�นั้นที่มีประช�กร 

ม�กกว่� 40,000 คน

สื่อการเรียนรู้ 12 - ประมาณการจำานวนประชากรตามเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในศตวรรษที่ 16 - 17 นักเดินทางมักประมาณการจำานวนบ้านหรือจำานวนผู้ชาย

ที่สามารถระดมไปสงครามได้อย่างรวดเร็ว

บ้าน ผู้ชายที่สามารถรบได้ จำานวนประชากร

อ�เจะห์ พ.ศ. 2163 700 - 800 40,000

มะละก� พ.ศ. 2053 10,000 20,000 100,000

บันเตน พ.ศ. 2223 700,000

เกรสิค พ.ศ. 2066 กว่� 1,000 6,000 30,000

ม�กัสซ�ร์ พ.ศ. 2143 36,000 160,000
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 13 - การแพร่หลายของศาสนา

 ถึงแม้จะมีผู้นับถือศ�สน�อิสล�มเป็นกลุ่มก้อนต�มที่ต่�งๆ ม�ก่อนน�นแล้ว แต่ 

ก�รรับศ�สน�อิสล�มโดยรัฐสำ�คัญๆ ท่ีอยู่บนเส้นท�งก�รค้�จ�กเตอเนทและติดอร์ในท�ง 

ตะวันออกไปจนถึงมะละก�และสุม�ตร�ในท�งตะวันตกเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 1943 - 2163 

นอกจ�กนี้ศ�สน�อิสล�มยังแพร่หล�ยไปต�มเส้นท�งก�รค้�สำ�คัญอื่นๆ ด้วย เช่น จ�กมะละก�

ไปท�งตะวนัออกเฉยีงเหนอืจนถงึบรไูนและมะนลิ� และถึงป�ต�นแีละจัมป�ต�มเส้นท�งค�้ข�ย

ที่ไปสู่จีน

สื่อการเรียนรู้ 14 - ภาษาการค้า

 รัฐที่มีคว�มเป็นเมืองต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้คนหล�ยช�ติหล�ยภ�ษ� 

มีชุมชนช�วจีน กุจร�ช คลิงส์ (อินเดียใต้) ชว� และม�เลย์ ภ�ษ�ท้องถิ่นและกระทั่งภ�ษ�จีน 

และยุโรปก็ยังมีคว�มสำ�คัญในก�รเป็นภ�ษ�ก�รค้�รองจ�กภ�ษ�ม�เลย์และอ�หรับ

สื่อการเรียนรู้ 15 - การเปลี่ยนแปลงของการค้า

 ก�รค้�ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้ล�ยเปน็ม�กกว�่ “ก�รค�้กระจกุกระจกิ” ทีเ่ปน็ 

สินค้�ฟุ่มเฟือย รัฐที่มุ่งก�รค้�อย่�งอ�เจะห์ มะละก� และบันด� ไม่ส�ม�รถเลี้ยงตนเอง 

ได้พอ จึงต้องพึ่งพ�ข้�วและอ�ห�รนำ�เข้�จ�กที่อื่นม�เล้ียงดูประช�กรของตน มีก�รค้�ข้�ว  

เกลือ ปล�แห้ง และพริกไทย ในปริม�ณม�กเพื่อป้อนให้กับเมืองเหล่�นี้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 16 - ความรุ่งเรืองของเมืองท่าและท่าเรือในแผ่นดินใหญ่ (พ.ศ. 1943 - 2373)
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 17 - การเปลี่ยนจากเมืองท่ากลายเป็นรัฐ

 บริเวณรอบๆ เมืองท่�เหล่�นี้มีก�รก่อตัวกล�ยเป็นรัฐต่�งๆ ขึ้นม� โดยมีอำ�น�จจ�ก 

คว�มมั่งคั่งและคว�มชำ�น�ญท�งก�รทห�รที่ม�พร้อมกับก�รค้� เช่น อ�เจะห์ บันเตน  

บันจ�ร์ม�ซิน ม�กัสซ�ร์ เตอเนท และในแง่หนึ่งอ�จจะรวมถึงฟิลิปปินส์ของสเปนด้วย ก่อตัว 

เปน็รฐัขึน้ม�เปน็ครัง้แรกกแ็ตใ่น ‘ยคุก�รค�้’ นีเ้ท�่น้ัน ส่วนท่ีอืน่ๆ เชน่ สย�ม พม�่ ม�ต�ร�ม (ชว�)  

กมัพชู� ม�มสีภ�พหน�้ต�ท่ีคล�้ยกบัท่ีเป็นอยูใ่นยคุสมยัใหมภ่�ยใต้อำ�น�จสมบรูณ�ญ�สทิธริ�ช

ที่เข้มแข็ง ก�รกระชับรวมศูนย์อำ�น�จปกครอง ก�รระดมจัดตั้งกองทัพขน�ดใหญ่ ก�รผูกข�ด

ก�รค้�โดยร�ชสำ�นัก ก�รประมวลกฎหม�ย และก�รแทนที่ตำ�แหน่งขุนน�งที่สืบทอดกันม� 

ท�งส�ยเลือดด้วยกระทรวง ทบวง กรมต่�งๆ เห็นได้ชัดในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 ภ�ยใต้

พระเจ้�บุเรงนอง (พ.ศ. 2094 - 2124) และพระเจ้�อโนเพตลุน (พ.ศ. 2149 - 2172) ในพม่�

พระเจ้�ทรงธรรมถึงสมเด็จพระน�ร�ยณ์ในสย�ม (พ.ศ. 2153 - 2231) อ�กุงและอ�มังกุรัตที่ 1 

ในชว� (พ.ศ. 2156 - 2220) อัล-มุก�มมิลและอิสกันด�ร์ มุด� ในอ�เจะห์ (พ.ศ. 2132 - 2179)

สื่อการเรียนรู้ 18 - การรวมศูนย์อำานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ก�รรุกเข้�ม�ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงแรกของช�วยุโรปในต้นศตวรรษที่ 16  

นั้นอยู่ในช่วงรุ่งเรืองของอ�รยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พ.ศ. 1893 - 2143) ซึ่งเป็น 

ยุคสมัยที่กษัตริย์ต่�งๆ สนับสนุนก�รค้�และกำ�ลังพัฒน�ศูนย์อำ�น�จต่�งๆ ที่ส�ม�รถผนึกรวม

พื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปจ�กพื้นที่ใจกล�งอำ�น�จของตนเข้�เป็นร�ชอ�ณ�จักรหนึ่งเดียวได้

สื่อการเรียนรู้ 19 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำานาจ

 ก่อนก�รเข้�ม�ยังเอเชียของช�วยุโรปในตอนต้นศตวรรษที่ 16 คว�มสำ�คัญที่ 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของสินค้�ท้องถิ่น เครื่องเทศ พริกไทย และของป่�ต่�งๆ ในก�รค้�ระหว่�ง 

ประเทศและก�รแข่งขันกันอย่�งเข้มข้นในหมู่เมืองท่�ต่�งๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้สนับสนุนให้เกิดนโยบ�ยขย�ยดินแดนของรัฐสำ�คัญต่�งๆ ในโลก มล�ยูดำ�เนินก�รอย่�ง 

ขมักเขม้น ก�รขย�ยอำ�น�จควบคุมเหนือดินแดนที่ผลิตสินค้�ที่ตล�ดต้องก�รเป็นเรื่องสำ�คัญ

สำ�หรับรัฐเหล่�นี้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้�ไหลไปยังเมืองท่�ที่เป็นคู่แข่ง

 ก�รมีสหพันธ์เครือข่�ยหลวมๆ ของเมืองท่�เป็นลักษณะสำ�คัญของยุคสมัย 

ก่อนหน�้นัน้ไดส้ิน้สดุไป เนือ่งจ�กรฐัใหมจ่ะยอมใหม้เีมอืงท�่หลกัเพยีงแหง่เดยีวเท�่นัน้ ซึง่กม็กั 

เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรัฐบ�ลนั่นเอง
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สื่อการเรียนรู้ 20 - การอุบัติขึ้นของชนชั้นนำาด้านการค้า

 ประช�กรของบันด�ถูกครอบงำ�ด้วยชนชั้นนำ�ด้�นก�รค้� หรือที่เรียกว่� โอร�งก�ย�  

(คนรวย) ที่มีอำ�น�จจ�กก�รผูกข�ดก�รส่งออกเครื่องเทศ ขณะที่ก�รค้�ต่�งประเทศกับ 

หมู่เก�ะเครื่องเทศอื่นๆ มักจะเป็นก�รเจรจ�ต่อรองโดยตรงกับผู้ผลิตหรือพ่อค้� หรือผู้ปกครอง

เปน็ร�ยๆ ไป แตช่นช้ันนำ�ของบันด�ดำ�เนินก�รเปน็กลุม่ในก�รเจรจ�ก�รค�้ ควบคมุก�รกระจ�ย 

สินค้� กำ�หนดร�ค� และออกนโยบ�ยก�รค้�ต่�งๆ

อภิธานศัพท์ : 
ความเป็นราชการ (bureaucratic) - เกี่ยวโยงกับก�รบริห�รองค์กรหรือรัฐบ�ล

การบูร (camphor) - ส�รที่มีลักษณะเคลือบ ติดไฟได้ สีข�วหรือโปร่งแสง มีกลิ่นฉุน พบในไม้ของ 

 ต้นก�รบูร ส�รนี้ใช้ประโยชน์ด้�นกลิ่นและมีคุณสมบัติท�งย�

สหพันธ์ (federations) - หน่วยท�งก�รเมืองที่มีลักษณะเป็นสหภ�พของรัฐที่ปกครองตนเอง 

 ได้บ�งส่วน หรือภูมิภ�คที่อยู่ภ�ยใต้รัฐบ�ลกล�ง

รัฐมนตรี (ministeriales) - ผู้ที่ปฏิบัติหน้�ที่ฝ่�ยบริห�รและก�รปฏิบัติง�นของรัฐบ�ล

การผูกขาด (monopoly) - ก�รถือครองหรือควบคุมก�รจัดห�หรือก�รค้�สินค้�และบริก�รแต่เพียง 

 ผู้เดียว 

หาบเร่ (peddling) - ก�รพย�ย�มข�ยสินค้�โดยก�รเดินท�งจ�กบ้�นหนึ่งไปอีกบ้�นหนึ่ง หรือจ�ก 

 ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

สถานีท่า (terminus) - จุดหยุดสุดท้�ย สำ�หรับขนถ่�ยสินค้�



230 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารอ้างอิง : 
1. สื่อก�รเรียนรู้ 1 : Cortesao, Armando (ed.). 2005. The Suma Oriental of Tome Pires :  

 An Account of the East, from the Red Sea to China. 2 Vols. New Delhi : Asian  

 Educational Services.

2. สื่อก�รเรียนรู้ 2 : Map of the Moluccas and the Kingdom of Makassar in Celebes.  

 From Morden, Robert. Geography Rectified : or, A Description of the World.  

 (London, 1680), 314.

3. สื่อก�รเรียนรู้ 3 : Map of the Southeast Asian Archipelago in the 15th and 16th  

 Centuries from Hall, Kenneth R. 1985. ‘The Opening of the Malay World to  

 European Trade in the Sixteenth Century’. Journal of the Malaysian Branch of  

 the Royal Asiatic Society, Vol. 58, No. 2 (249), pp. 85 - 106.

4. สื่อก�รเรียนรู้ 4 :แผนที่แสดงเส้นท�งก�รค้�เครื่องเทศโบร�ณ จ�ก Luanne, Teo. ‘The Ancient  

 Spice Trade Route from Asia to Europe 1500s to 1700s Changed the World. An Entry in the  

 Clean Food Dirty Girl Blog. Retrieved from : http://cleanfooddirtygirl.com/ 

 ancient-spice-trade-route-from-asia-to-europe/

5. สื่อก�รเรียนรู้ 5 : แผนที่ก�รเดินท�งในสมัยร�ชวงศ์หมิงของเจิ้งเหอ, พ.ศ. 1914 - 1976. จ�ก  

 Peterson, Barbara Bennett. ‘The Ming Voyages of Cheng Ho (Zheng He), 1371 - 1433”,  

 The Great Circle, Vol. 16, No. 1 (1994), pp. 43 - 51. 

6. สื่อก�รเรียนรู้ 6 : แผนที่แสดงก�รติดต่อระหว่�งอ�หรับและดินแดนค�บสมุทร และหมู่เก�ะของ 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคแรกๆ จ�ก Donkin, R.A. 2003. Between East and West :  

 The Moluccas and the Traffic in Spices up to the Arrival of Europeans. Philadelphia :  

 American Philosophical Society, p. 90. 

7. สื่อก�รเรียนรู้ 7 : Reid, Anthony. 1980. ‘The Structure of Cities in Southeast Asia,  

 Fifteenth to Seventeenth Centuries’. Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 11,  

 No. 2 (Sep., 1980), pp. 235 - 250. 

8. สื่อก�รเรียนรู้ 8 : เพิ่งอ้�ง. 

9. สื่อก�รเรียนรู้ 9 : ดัดแปลงจ�กแผนที่โลกเปล่�ๆ จ�ก 

 http://www.freeusandworldmaps.com/html/World_Projections/WorldPrint.html



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 231

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10. สื่อก�รเรียนรู้ 10 : Reid, Anthony. 1980. ‘The Structure of Cities in Southeast Asia,  

 Fifteenth to Seventeenth Centuries’. Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 11,  

 No. 2 (Sep., 1980), pp. 235 - 250. 

11. สื่อก�รเรียนรู้ 11 : เพิ่งอ้�ง.

12. สื่อก�รเรียนรู้ 12 : เพิ่งอ้�ง. 

13. สื่อก�รเรียนรู้ 13 : Reid, Anthony. 1990. ‘An ‘Age of Commerce’ in Southeast Asian  

 History’. Modern Asian Studies, Vol. 24, No. 1 (Feb., 1990), pp. 1 - 30. 

14. สื่อก�รเรียนรู้ 14 : Kenneth R. Hall. 1985. ‘The Opening of the Malay World to  

 European Trade in the Sixteenth Century’. Journal of the Malaysian Branch of the  

 Royal Asiatic Society, Vol. 58, No. 2 (249) (1985), pp. 85 - 106. 

15. สื่อก�รเรียนรู้ 15 : เพิ่งอ้�ง. 

16. สื่อก�รเรียนรู้ 16 : ดัดแปลงจ�กแผนที่ว่�งๆ ที่ได้ม�จ�ก 

 http://aseanup.com/free-maps-asean-southeast-asia/ and Kenneth R. Hall. 1985.  

 ‘The Opening of the Malay World to European Trade in the Sixteenth Century’.  

 Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 58, No. 2 (249)  

 (1985), pp. 85 - 106. 

17. สื่อก�รเรียนรู้ 17 : Reid, Anthony. 1990. ‘An ‘Age of Commerce’ in Southeast Asian  

 History’. Modern Asian Studies, Vol. 24, No. 1 (Feb., 1990), pp. 1 - 30. 

18. สื่อก�รเรียนรู้ 18 : Kenneth R. Hall. 1985. ‘The Opening of the Malay World to  

 European Trade in the Sixteenth Century’. Journal of the Malaysian Branch of  

 the Royal Asiatic Society, Vol. 58, No. 2 (249) (1985), pp. 85 - 106. 

19. สื่อก�รเรียนรู้ 19 : เพิ่งอ้�ง. 

20. สื่อก�รเรียนรู้ 20 : Reid, Anthony. 2015. A History of Southeast Asia : Critical  

 Crossroads. Chichester, England : Wiley Blackwell.



232 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 1 

เกริ่นนำา : 

 เครื่องเทศ คือ เมล็ด ผล ร�ก เปลือก หน่อ หรือส่วนอื่นๆ ของพืชที่ใช้ในก�รปรุงรส  

สี หรือถนอมอ�ห�ร บ�งครั้งก็ถูกใช้เป็นย� ใช้ในพิธีกรรมท�งศ�สน� เครื่องสำ�อ�งหรือนำ้�หอม หรือ 

เป็นผัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�นพลู ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และพริกไทย เป็นส่วนหนึ่งของ 

เครื่องเทศที่สำ�คัญที่สุด มีก�รปลูกเพื่อก�รค้�ในปริม�ณม�กเพื่อส่งออกไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก  

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเทศเหล่�นี้เพิ่มเติมด้วยก�รศึกษ�ข้อมูลและสำ�รวจเพิ่มเติม

คำาชี้แจง : 

 1. อ่�นคำ�บรรย�ยเกี่ยวกับเครื่องเทศทั้งสี่ชนิดที่สำ�คัญในก�รค้�เครื่องเทศของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

 2. เมื่อได้รับคำ�สั่ง ไปที่สถ�นีและสำ�รวจพิจ�รณ�เครื่องเทศแต่ละชนิดว่�มีหน้�ต� 

อย่�งไร ให้คว�มรู้สึกอย่�งไร มีกลิ่นอย่�งไร ข้อพึงระวังอย่�รับประท�นเครื่องเทศเหล่�นั้น

 3. อ่�นคำ�บรรย�ยอีกรอบแล้วระบุชื่อเครื่องเทศ

  ฉันเป็นหนึ่งในเครื่องเทศสองชนิดท่ีได้ม�จ�กพืชท่ีมีหล�ยสปีชีส์ในสกุล Myristica  

ฉันเป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เก�ะ Banda Islands ในหมู่เก�ะ Moluccas ประเทศอินโดนีเซีย และ 

มีก�รนำ�ฉันไปปลูกบนเก�ะปีนังของม�เลเซีย ในแคริบเบียน และเคร�ล�ในท�งใต้ของอินเดียอีกด้วย

  ฉันเป็นเครื่องเทศที่มีรสหว�นและเป็นรสช�ติที่คุ้นเคยในคัสต�ร์ด พ�ยเครื่องเทศ 

และเครื่องแกงกะหรี่ ฉันถูกใช้เป็นย�รักษ�เช่นเดียวกับเครื่องปรุงรสอ�ห�รในวัฒนธรรมจีน 

และอินเดียตะวันออก

  ฉันคืออะไร

  คำาตอบ : 

  ฉันเป็นผลของไม้เถ�ชนิดหนึ่งท่ีมีดอกในวงศ์ Piperaceae และเคยเป็นพืชพื้นเมือง 

ที่มีอยู่แต่ที่เคร�ล�ที่เป็นจังหวัดท�งใต้ของอินเดีย ปัจจุบันนี้ฉันได้ปลูกในม�เลเซีย อินโดนีเซีย และ

เวียดน�มด้วย เร�ถูกใช้เป็นเครื่องเทศในอินเดียม�ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศ�สตร์ ฉันเคยเป็นสินค้� 

มีร�ค�สูงที่มักเรียกกันว่� “ทองคำ�สีดำ�” และคนใช้เป็นเงินตร� แต่ตอนนี้คนใช้ฉันเป็นเครื่องปรุง 

เพื่อเพิ่มคว�มเผ็ดร้อนในอ�ห�รจำ�พวกผัด

  ฉันคืออะไร

  คำาตอบ : 
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  ฉันเป็นดอกตูมสีชมพูของ Syzygiumaromaticum ที่เป็นไม้ไม่ผลัดใบในวงศ์ชมพู่  

ฉันขึ้นช่ือสำ�หรับรสช�ติหอมหว�นอบอุ่น ใช้ทั้งในอ�ห�รและย� คนเก็บฉันด้วยมือขณะมีสีชมพู 

และทำ�ให้แห้งจนกล�ยเป็นสีนำ้�ต�ล ฉันมีคว�มย�วประม�ณ 1/2 นิ้ว และเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 1/4 นิ้ว  

ด้วยก้�นเรียว ฉันลักษณะเหมือนดอกตะปูเล็กๆ ในประเทศไทย คนจะใช้เคี้ยวกับใบพลู นอกจ�กนี้ 

ยังใช้สำ�หรับเคี้ยวหลังอ�ห�รเพื่อช่วยย่อยได้อีกด้วย

  ฉันคืออะไร

  คำ�ตอบ : 

  ฉันม�จ�กต้นไม้ไม่ผลัดใบขน�ดใหญ่ที่เป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เก�ะ Moluccas และ 

หมู่เก�ะอินเดียตะวันออก ฉันผลิตจ�กเปลือกสีแดงเป็นมันที่หุ้มลูกจันทน์ ฉันมีสีนำ้�ต�ลเหลือง 

ไปจนถึงนำ้�ต�ลแดง มีรสช�ติของพริกไทยเล็กน้อยและใช้อย่�งกว้�งขว�งต้ังแต่ของหว�นไปจนถึง 

เนื้อย่�ง คุณอ�จใช้ฉันแทนลูกจันทน์ก็ได้ห�กไม่มีอยู่ในครัว

  ฉันคืออะไร

  คำ�ตอบ : 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 2 

คำาถามหลัก : ทำาไมเครื่องเทศจึงเป็นที่ต้องการในตลาดโลก

 ก�นพลู ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และพริกไทย เป็นเคร่ืองเทศส่ีชนิดในบรรด�เคร่ืองเทศ 

ที่สำ�คัญที่สุดที่ผลิตและค้�ข�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำ�ไมเคร่ืองเทศเหล่�นี้จึงเป็นที่ต้องก�ร 

อย่�งสูงในตล�ดโลก ให้อ่�นสื่อก�รเรียนรู้ต่อไปนี้ เพ่ือสำ�รวจว่�ช�วยุโรป ตะวันออกกล�ง จีน 

และอินเดีย ใช้เครื่องเทศทำ�อะไร และทำ�ไมเครื่องเทศจึงสำ�คัญสำ�หรับพวกเข�

คำาชี้แจง : 

 1. อ่�นข้อมูลที่ครูมอบหม�ยพร้อมกับเพื่อนในกลุ่ม

 2. จ�กสื่อก�รเรียนรู้และแหล่งข้อมูลที่ให้นักเรียนคิดว่�ช�วยุโรป จีน อินเดีย และ

ตะวันออกกล�ง ใช้เครื่องเทศอย่�งไร

 3. บันทึกข้อค้นพบในผังมโนทัศน์ (graphic organizer) หรือต�ร�งที่จัดให้

 4. เพ่ิมเตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้�กก�รแลกเปลีย่นกบัเพือ่นๆ ลงในผงัมโนทศัน ์(graphic organizer)

ข้อมูล A : ข้อความจากบทความในวารสารโดยนักประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2524)

 เม่ือถงึศตวรรษที ่12 เครือ่งเทศของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้ำ�ลงัไดร้บัคว�มนยิมในยโุรป 

ย�ขน�นที่รักษ�ได้ทุกโรคประกอบด้วย พริกไทย ขิง อบเชย นำ้�ต�ล ก�นพลู และโดยเฉพ�ะ 

ลูกจันทน์ นอกจ�กนี้เครื่องเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นประโยชน์ในก�รปรุงรสเนื้อ 

ทีเ่ปน็สว่นประกอบของอ�ห�รยโุรปม�กขึน้เรือ่ยๆ พอถึงศตวรรษท่ี 13 คว�มต้องก�รของตะวนัตก 

ก็ได้เพิ่มคว�มสำ�คัญท�งก�รค้�ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่�งม�กในฐ�นะแหล่งสินค้� 

ในส�ยต�ของตะวันตก และในฐ�นะแหล่งเครื่องเทศที่มีคุณค่�เป็นก�รเฉพ�ะ

ข้อมูล B : ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ 

ตอนต้น (พ.ศ. 2549)

 อบเชย ก�นพลู กระว�น และลูกจันทน์ (ยกตัวอย่�ง) เป็นย�หลักและเป็นหัวใจสำ�คัญ 

ในก�รปรุงย�สมัยใหม่ยุคแรก ตำ�ร�ย�สเปนในศตวรรษที่ 17 - 18 มีเนื้อห�ส่วนหนึ่งเต็มๆ ว่�ด้วย 

สิ่งที่เรียกว่� “ย�หอมหรือเครื่องหอม (aromatics)” ซึ่งมีส่วนผสมของขิง อบเชย ย�ดำ� ไม้จันทน์  

ลูกจันทน์ ก�นพลู และกระว�น ท่ีใช้รักษ�โรคทั่วไปต่�งๆ ม�กม�ย ยกตัวอย่�งเช่น นำ้�อบเชย 

บำ�รุงหัวใจ กระเพ�ะ และศีรษะ และรักษ�โรคลมชักและอ�ก�รอัมพ�ต นำ้�มันลูกจันทน์บรรเท� 

อ�ก�รในกระเพ�ะ บรรเท�หวดั และชว่ยขจดั “ของเหลวทีข่มเผ่ือน ฉุน เผ็ดร้อน” ทีเ่ปน็ส�เหตุของ 

อ�ก�รทอ้งรว่งและอ�เจยีน และนำ�้มนักระว�นบรรเท�อ�ก�รปวดในลำ�ไส้และลดอ�ก�รทอ้งเฟ้อ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูล C : ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (พ.ศ. 2546)
 ก�รค�้ของช�วยโุรประหว�่งสว่นต�่งๆ ของเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต้มกัจะใหผ้ลกำ�ไร 
ดีกว่�ป้อนสินค้�กลับไปประเทศบ้�นเกิดของตน ในทศวรรษ 1530 ช�วโปรตุเกสขนก�นพลู  
ลูกจันทน์ และดอกจันทน์ไปยังอินเดียและ Hormuz ม�กกว่�ไปโปรตุเกสม�ก ผู้ซื้อใน Hormuz  
เป็นพ่อค้�ช�วมัวร์ที่ส่งสินค้�ต่อไปยังเปอร์เซีย อ�ระเบีย และตลอดทั้งเอเชียไปจนถึงตุรกี ตั้งแต่ 
ต้นศตวรรษที่ 17 เป็นอย่�งน้อย สินค้�อย่�งเดียวกันนี้ถูกขนส่งไปยังเบงกอลโดยช�วโปรตุเกส 
และช�วดัตช์ พ่อค้�ช�วอังกฤษพบว่�ตนค้�ข�ย “อย่�งดีเหลือเกินใน Surratt” และจุดอื่นๆ  
ในอินเดียและเปอร์เซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2163 - 2283 ช�วดัตช์ข�ยเครื่องเทศหนึ่งในส�ม 
หรือกว่�นั้น (โดยเฉพ�ะก�นพลู) ในตล�ดเอเชีย คือ เปอร์เซีย อ�ระเบีย และอินเดีย

ข้อมูล D : ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (พ.ศ. 2546)
 ก�นพลไูดร้บัก�รแนะนำ�อย�่งกว�้งขว�งและมปีระวตัศิ�สตรย์�วน�นของก�รใชป้ระโยชน ์
ในก�รรักษ�อน�มัยในช่องป�ก เปลือกก�นพลูใช้รักษ�อ�ก�รปวดฟันต้ังแต่สมัยของ Li Hsun  
(ต้นศตวรรษที่ 10) เป็นอย่�งน้อย ส่วนนำ้�มันก็ถูกใช้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันม�จนถึงยุคสมัยใหม่
 ในก�รแพทย์ของจีนและทิเบต ก�นพลูขึ้นชื่อในก�รบรรเท�อ�ก�รวิงเวียนคล่ืนเหียน  
คว�มผิดปกติของลำ�ไส้โดยทั่วไป และกระทั่งอหิว�ต์ เชื่อกันว่�มีสรรพคุณในก�รฟื้นฟูและใช้ผสม 
กับส�รอื่นๆ เพื่อทำ�เป็นนำ้�หอมท่ีสร้�งคว�มสดชื่น ก�นพลูเป็นที่ต้องก�รหลักๆ แล้ว เนื่องจ�ก 
กลิ่นหอมและมีคุณสมบัติฆ่�เชื้อ

ข้อมูล E : ข้อความจากบทความของนักประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2524)
 พริกไทยเคยถือว่�มีคุณค่�ท�งย�สูงพอๆ กับโสมและเปลือกอบเชยในทุกวันนี้ ในสมัย
ร�ชวงศถ์งัในปีที ่12 แหง่ต�้ลี ่(พ.ศ. 1320) มห�เสน�บด ีYuan Tsai ถกูประห�รชวีติโทษฐ�นสมคบ
กบัต�่งช�ตแิละลกูช�ยทัง้หล�ยของเข�มกี�รรบัสนิบน ทรพัยส์นิทีถ่กูยดึมหีนิยอ้ย 500 liang (ออนซ)์ 
และพรกิไทยในปรมิ�ณม�กถงึ 800 tan (ห�บ) รวมอยูด่ว้ย ก�รทีเ่ร�พบว�่พรกิไทยถกูเอย่ถงึควบคู ่
กับหินย้อยที่เป็นหนึ่งในตัวย�มูลค่�สูงที่สุดในยุคนั้นบ่งบอกว่�เครื่องเทศดังกล่�วมีค่�สูงเพียงใด

ข้อมูล F : ข้อความจากคัมภีร์สันสกฤตชื่อ อัคนี บูรณะ (Agni Purana) เกี่ยวกับการใช้ 
ลูกจันทน์และกานพลู
 ลกูจนัทนแ์ละก�นพลถููกใชส้ำ�หรบัอบควนัในหอ้งต่�งๆ เพือ่กำ�จดักลิน่เหงือ่และลมห�ยใจ 
และยังถูกใช้ผสมในนำ้�มันสำ�หรับกษัตริย์ใช้ก่อนสรงนำ้�อีกด้วย

ขอ้มลู G : ขอ้ความจากมหาภารตะทีเ่ปน็คมัภรีม์หากาพยภ์าษาสนัสกฤตเกีย่วกบัการบวงสรวง
 วัดว�อ�ร�มต่�งๆ ยินดีต้อนรับของกำ�นัลที่เป็นไม้จันทน์ ก�นพลู และลูกจันทน์ และ 
มักจะมีเก็บไว้ในปริม�ณม�ก ของกำ�นัลเหล่�นี้ยังมีก�รมอบให้กับนักบวชเป็นร�ยบุคคล เป็นของ 
แลกเปลี่ยนระหว่�งกษัตริย์และเจ้�ต่�งๆ และเป็นของบรรณ�ก�ร
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูล H : ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสรรพคุณทางยา

ของเครื่องเทศต่างๆ ในอินเดีย

 นำ�้ทีไ่ดจ้�กก�รแชก่�นพลแูละลกูจนัทนม์สีรรพคณุแกก้ระห�ยและทำ�ใหเ้ยน็ ระงบักลิน่ป�ก  

และช่วยขับลมในกรณีท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจ�กนี้ลูกจันทน์และดอกจันทน์ยังถูกใช้ในย�บำ�รุงให้ 

เจริญอ�ห�ร นำ้�มันก�นพลูสำ�หรับอ�ก�รปวดฟัน เครื่องเทศเหล่�นี้อ�จแทบไม่มีคว�มสำ�คัญเลย 

ห�กใช้เป็นเพียงส่วนประกอบอ�ห�รเท่�นั้น

ข้อมูล I : ข้อความจากหนังสือของนักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการใช้เครื่องเทศ 

ในการแพทย์อาหรับ

 ก�นพลู ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และไม้จันทน์ข�วถูกใช้เป็นย�รักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยต่�งๆ  

ทัง้ใชอ้ย�่งเดยีวโดดๆ หรอืท่ีท่ัวไปม�กกว�่คอืผสมกบัส�รอืน่ๆ ก�นพลแูละลกูจนัทนส์ำ�หรบัอ�ก�ร 

เกีย่วกับท�งเดนิห�ยใจและท�งเดนิอ�ห�ร ลกูจนัทนใ์ชบ้ำ�รงุตบัและม�้ม ก�นพลบูดใชบ้ำ�รงุสมอง 

ก�นพลูและลูกจันทน์ใช้ในขี้ผึ้งป้�ยต� นำ้�มันก�นพลูและลูกจันทน์ใช้ในขี้ผึ้งสำ�หรับโรคไขข้อและ 

กล้�มเนื้อ และสำ�หรับอ�ก�รปวดฟัน ก�นพลูและลูกจันทน์ใช้เป็นย�บำ�รุงหรือย�กระตุ้น

ข้อมูล J : ข้อสังเกตของ Ibn Sina (ราว พ.ศ. 1523 - 1580) ผู้มีความรู้รอบด้านชาวเปอร์เซีย  

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลูกจันทน์

 ลกูจนัทน์ถูกใช้ผสมในนำ�้หอมของผูห้ญิง และยงัใชป้ระดบัคอเสือ้ในสภ�พเปน็ลกูๆ ไมต่อ้ง

สงสัยเลยว่�เนื่องจ�กมีกลิ่นหอมชื่นใจ ลูกจันทน์บ�งครั้งก็ถูกใช้ผสมกับดอกจันทน์เพื่อทำ�นำ้�หอม

ทำาไมเครื่องเทศจึงมีความสำาคัญต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้

ยุโรป จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบจากการค้าเครื่องเทศต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้าง

l จ�กข้อมูลและแผนท่ีท่ีนักเรียนได้อ่�นและดู เครื่องเทศมีค่�ในตล�ดโลก ผู้คนจ�กยุโรป จีน  

 อินเดีย และตะวันออกกล�ง กระตือรือร้นที่จะเดินท�งม�ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเส�ะห� 

 เครื่องเทศ ภูมิภ�คนี้เชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นของโลกม�กขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเครื่องเทศเหล่�นี้ที่เป็น 

 ผลผลิตของภูมิภ�ค

l เมื่อคนเหล่�นี้เดินท�งม�ยังเมืองท่�ต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนคิดว่�ปฏิสัมพันธ์ 

 และคว�มเชื่อมต่อไปนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้�งต่อสังคมต่�งๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

l นักเรียนอ�จสนทน�เรื่องนี้กับเพื่อนที่นั่งข้�งๆ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 3 

คำาถามหลัก : การค้าเครื่องเทศเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร

 ในบทเรียนที่ผ่�นม� เร�ได้พบว่�ทำ�ไมเคร่ืองเทศจึงมีค่�ในตล�ดโลก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

เส้นท�งก�รค้�ที่เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอื่นของโลก และพิจ�รณ�ผลกระทบที่คว�ม

สัมพันธ์เหล่�นี้มีต่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ยืนยันหรือแก้ไขสมมติฐ�นของนักเรียนด้วยก�รพิจ�รณ�แหล่งข้อมูลที่แสดงคว�ม

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�กก�รติดต่อสัมพันธ์ดังกล่�ว

คำาชี้แจงสำาหรับการเดินชมภาพและข้อมูล (Gallery Walk) : 

 1. นักเรียนปฏิบัติต�มคำ�ชี้แจงของครูและเดินชมภ�พและข้อมูลที่จัดแสดง

 2. เดินชมอย่�งเป็นระเบียบเรียบร้อย

 3. บันทึกข้อค้นพบลงในผังมโนทัศน์ (graphic organizer)

 4. หลังจ�กเดินชมเสร็จเรียบร้อย แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับเพื่อนในกลุ่ม เพิ่มเติมประเด็น 

ที่นักเรียนอ�จมองข้�มไปในระหว่�งเดินชม

สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการค้าเครื่องเทศอย่างไรบ้าง

ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม

Point ประเด็น : Point ประเด็น : Point ประเด็น : Point ประเด็น : 

Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น : 

Point ประเด็น : Point ประเด็น : Point ประเด็น : Point ประเด็น :

Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น : Evidence หลักฐ�น :
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 4

คำาสั่ง : ให้ข้อมูลหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ต�มจำ�นวนเลขที่ระบุ

Exit Slip

3 ข้อมูลใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้ จำ�นวน 3 เรื่อง

2 สิ่งที่ฉันพบว่�น่�สนใจ จำ�นวน 2 เรื่อง

1 สิ่งที่ฉันยังไม่เข้�ใจ สงสัย หรือข้อคำ�ถ�มที่ต้องก�รคำ�ตอบ จำ�นวน 1 เรื่อง

แบบฝึกหัด 5

คำาสั่ง : ให้ข้อมูลหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ต�มจำ�นวนเลขที่ระบุ

Exit Slip

4 เมืองท่�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขึ้นม�มีคว�มสำ�คัญเนื่องจ�กก�รค้�เครื่องเทศ

จำ�นวน 4 ข้อ

3 ลักษณะก�รเปลี่ยนแปลงที่ก�รค้�เครื่องเทศส่งผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จำ�นวน 3 ข้อ

2 เมืองท่�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขึ้นม�มีคว�มสำ�คัญในช่วงก�รค้�เครื่องเทศ

จำ�นวน 2 ข้อ

1 คำ�ถ�มสำ�คัญที่ฉันยังไม่เข้�ใจหรือสงสัยอยู่ จำ�นวน 1 ข้อ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเทศ ข้าว และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารอ้างอิง : 
1. ข้อมูล A : Hall, Kenneth R. 1981. ‘Trade and Statecraft in the Western Archipelago  

 at the Dawn of the European Age’. Journal of the Malaysian Branch of the Royal  

 Asiatic Society, Vol. 54, No. 1 (239), pp. 21 - 47. 

2. ข้อมูล B : De Vos, Paula. 2006. ‘The Science of Spices : Empiricism and Economic  

 Botany in the Early Spanish Empire’. Journal of World History, Vol. 17, No. 4 (Dec.),  

 pp. 399 - 427. 

3. ข้อมูล C : Donkin, R.A. 2003. Between East and West : The Moluccas and the  

 Traffic in Spices up to the Arrival of Europeans. Philadelphia : American  

 Philosophical Society.

4. ข้อมูล D : อ้�งแล้ว.

5. ข้อมูล E : Ju-kang, Tien. 1981. ‘Cheng Ho’s Voyages and the Distribution of Pepper  

 in China’. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,  

 No. 2 (1981), pp. 186 - 197. 

6. ข้อมูล F : Agni Puranam (ed. and trans. M. N. Dutt) [1903 - 1904] 1967 : pp. 802 - 803;  

 Garuda Puranam (ed. and trans. M. N. Dutt) 1968; pp. 634, 666 (fumigation stick  

 with jatipatram), 673 (oil with sandalwood, camphor, nutmeg, clove).

7. ข้อมูล G : Mahavarrtsa (trans. W. Geiger) 1950 : p. 79; Culavamsa [twelfth century] 

 (trans. W. Geiger and C. M. Rickmers) 1929 - 1930 : 1 : p. 230 (sandalwood among  

 offerings); Geiger, 1960 : p. 14; Sharma, 1972 : p. 169 (jatiphala).

8. ข้อมูล H : Donkin, R.A. 2003. Between East and West : The Moluccas and the  

 Traffic in Spices up to the Arrival of Europeans. Philadelphia : American  

 Philosophical Society.

9. ข้อมูล I : อ้�งแล้ว.

10. ข้อมูล J : Theodorus Priscianus, ed. V. Rose, 1894 : p. 408 [Pseudo-Theodorus].
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  ก�รค�้เครือ่งเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ต้ังแต่ศตวรรษที ่16 - 18 : 

 ช�วยุโรปควบคุมก�รค้�เครื่องเทศอย่�งไร และปฏิกิริย�ของท้องถิ่น 

 เป็นอย่�งไร

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :  1 แผนก�รเรียนรู้ (50 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนต้องผ่�นบทเรียนที่ 3 ม�ก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. ระบุมห�อำ�น�จยุโรป

ที่เกี่ยวข้องในก�รค้�

เครื่องเทศจ�กศตวรรษ

ที่ 14 - 18

2. อธิบ�ยก�รเกี่ยวข้อง

ของช�วยุโรป

3. ระบุคว�มจำ�เป็น

ที่เป็นแรงจูงใจของ

มห�อำ�น�จยุโรป

1. วิเคร�ะห์สื่อก�รเรียนรู้เพื่อห�ข้อมูล

เกี่ยวกับก�รช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่�ง

ช�วยุโรปและคนท้องถิ่น และพิจ�รณ�

แผนที่เพื่อเรียนรู้บทบ�ทของช�วยุโรป

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. ตระหนักถึงก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

ก�รเผชิญหน้�คว�มขัดแย้ง

2. ตระหนักถึงก�รถ่�ยเทอิทธิพล

ที่มีหล�ยทิศท�งระหว่�งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา ครูแนะนำ�บทเรียน

[10 น�ที] 1. สรุปข้อมูลที่จำ�เป็นจ�กบทเรียนที่แล้ว

 2. อธิบ�ยกับนักเรียนว่�ในช่วงศตวรรษ

 ที่ 16 - 18 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคง

 เชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นของโลก และก�รค้�

 กับส่วนอื่นของโลกก็ยังเติบโตต่อไป 

 แต่มีพลวัตที่ซับซ้อนม�กขึ้น

 3. ช�วยุโรปมีบทบ�ทเป็นพ่อค้�คนกล�ง

 และเป็นเพียงพ่อค้�กลุ่มหนึ่งในบรรด�

 หล�ยกลุ่มในภูมิภ�คนี้ แต่ในศตวรรษที่ 16, 

 17 และ 18 ช�วดัตช์และช�วอังกฤษเริ่ม

 พย�ย�มที่จะมีอำ�น�จควบคุมก�รค้�ม�กขึ้น

 4. เว้นช่วงและบอกให้นักเรียนคิดว่�ทำ�ไม

 ช�วยุโรปจึงมีแรงจูงใจที่จะควบคุมก�รค้�

 เครื่องเทศ ถ�มให้นักเรียนตอบ

พัฒนา กิจกรรมจิ๊กซอว์

บทเรียน 1. อธิบ�ยว่�นักเรียนจะศึกษ�ก�รที่ช�ว

[25 น�ที] โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษพย�ย�มควบคุม

 ก�รค้�เครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในศตวรรษที่ 16 - 18

 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก

 เป็นกลุ่มที่ให้ทำ�ง�นต�มมอบหม�ย (เช่น 

 ใช้ก�รนับเลขแบ่งกลุ่ม) และกลุ่มฐ�น 

 (แบ่งต�มตัวอักษร) โดยให้มีกลุ่มทำ�ง�น

 ส�มกลุ่ม และกลุ่มฐ�นส�มกลุ่ม เพร�ะมี

 สื่อก�รเรียนรู้ส�มชุดเกี่ยวกับช�วโปรตุเกส 

 ช�วดัตช์ และช�วอังกฤษ

 3. หน้�ที่ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มทำ�ง�น

 คือ ให้ศึกษ�สื่อก�รเรียนรู้ที่ได้รับมอบหม�ย 

 เมื่อศึกษ�สื่อแล้วก็ให้จดข้อค้นพบไว้ใน

 ผังมโนทัศน์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสม�ชิก

 ในกลุ่มเพื่อไม่ให้ข้อมูลสำ�คัญๆ ตกหล่น 

 ไป เมื่อไปนำ�เสนอเนื้อห�ต่อกลุ่มฐ�น

 4. หลังจ�กที่กลุ่มทำ�ง�นได้มีคว�มเข้�ใจ

 เรื่องร�วที่จะต้องนำ�เสนออย่�งดีแล้ว ให้

 

• สื่อก�รเรียนรู้ 1 - 6 

(ควรจะสำ�เน�สื่อ

ก�รเรียนออกม� 

และว�งไว้หล�ยๆ จุด

ในห้องเรียน)

• แบบฝึกหัด

ก�รสรุปเนื้อห�ของบทเรียน

ที่แล้ว และก�รเกริ่นนำ�

ของครูช่วยให้บริบทเนื้อห�

แก่นักเรียน

กิจกรรมจิ๊กซอว์ช่วยให้

นักเรียนพัฒน�ทักษะ

ก�รทำ�ง�นร่วมกัน และ

ทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถ

ปะติดปะต่อข้อมูลจนเห็น

ภ�พรวมของคว�มสัมพันธ์

ที่ซับซ้อนของประวัติศ�สตร์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงนั้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 นักเรียนจับกลุ่มต�มกลุ่มฐ�น โดยให้แต่ละคน

 ผลัดกันนำ�เสนอข้อมูลที่ได้เรียนรู้ม�จ�ก

 ก�รพูดคุยในกลุ่มทำ�ง�น

 5. แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับ

 เพื่อนร่วมชั้น และครูอ�จเสริมเติมคว�มรู้

 ให้กับนักเรียนด้วยข้อมูลจ�กบทคว�ม

 เกริ่นนำ�ห�กจำ�เป็น

สรุป 1. ในหนังสือ The Modern World-System

บทเรียน I : Capitalist Agriculture and the

[15 น�ที] Origins of the European World-

 Economy in the Sixteenth Century 

 (Orlando, 1974) และ The Modern 

 World System II : Mercantilism and 

 the Consolidation of the European 

 World-Economy, 1600 - 1750 (New 

 York, 1980), อิมม�นูเอล วอลเลอร์สไตน์

 (Immanuel Wallerstein) เสนอว่�

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนปี พ.ศ. 2293 

 อยู่ช�ยขอบของก�รค้�ยุโรป และกล่�วว่�

 ภูมิภ�คนี้ก่อนปี พ.ศ. 2143 จนถึง

 ปี พ.ศ. 2293 ยังคงติดต่อกับช�วยุโรปอยู่

 2. อธิบ�ยให้นักเรียนฟังว่�เป็นเรื่องปกติ

 ที่นักประวัติศ�สตร์จะเห็นไม่ตรงกัน

 ในประเด็นต่�งๆ เนื่องจ�กอ�จมีข้อมูล

 ต่�งกัน ตีคว�มเหตุก�รณ์และข้อมูล

 ไม่เหมือนกัน

 3. ถ�มนักเรียนว่�ตีคว�มข้อมูลจ�ก

 แผนก�รเรียนรู้ที่ 3 และ 4 อย่�งไร พวกเข�

 เห็นด้วยกับคำ�กล่�วของวอลเลอร์สไตน์

 หรือไม่

 4. ให้นักเรียนอภิปร�ยเรื่องนี้ในกลุ่ม 

 ให้ก�รบ้�นโดยให้เขียนร�ยง�นว่�เห็นด้วย

 กับคำ�กล่�วของวอลเลอร์สไตน์หรือไม่ กระตุ้น

 ให้นักเรียนอ่�นเพิ่มเติมเพื่อเสริมคว�มเข้�ใจ

ร�ยง�นช่วยให้นักเรียนได้

สังเคร�ะห์คว�มรู้ที่ได้จ�ก

แผนก�รเรียนรู้ที่ 3 และ 4 

และทำ�ให้ครูส�ม�รถประเมิน

ได้ว่�นักเรียนเข้�ใจ

คว�มเชื่อมสัมพันธ์ระหว่�ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และตะวันตก และผลกระทบ

ที่ตะวันตกมีต่อภูมิภ�ค

หรือไม่

• แบบฝึกหัด

• ก�รบ้�น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - เมืองท่าและโรงงานของโปรตุเกสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในช่วงหล�ยปีของต้นศตวรรษที่ 16 ช�วโปรตุเกสค้นพบแหล่งเครื่องเทศสำ�คัญคือ 

หมูเ่ก�ะเครือ่งเทศ* ทีโ่ดง่ดงัแหง่อสีตอ์นิดสี และเมือ่เข�้ควบคมุหมูเ่ก�ะเครือ่งเทศไดก้ส็ถ�ปน�

อำ�น�จตนเองในอีสต์อินดีสได้ในไม่ช้�** พวกเข�ปักหลักอย่�งมั่นคงที่มะละก�และควบคุม

ชอ่งแคบ และสร�้งป้อมปร�ก�รทีอ่มับอยน� ฮลัม�เฮร� เซเลเบส เตอเนท และทลิดอร ์ทีพ่วกเข� 

มีโรงง�นค้�เครื่องเทศ
* หมูเ่ก�ะเครือ่งเทศ หม�ยถงึ หมู่เก�ะม�ลูกูหรอืโมลุกกะ ซ่ึงปัจจบุนัเปน็สว่นหนึง่ของอินโดนีเซยี ทีไ่ดช้ือ่ว�่หมูเ่ก�ะเคร่ืองเทศ 

 เนื่องจ�กเป็นถิ่นกำ�เนิดของลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และก�นพลู

**อีสต์อินดีสเป็นคำ�ที่ใช้เรียกหมู่เก�ะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะหมู่เก�ะม�เลย์

สื่อการเรียนรู้ 2 - ระดับอำานาจควบคุมของโปรตุเกส

 ช�วโปรตุเกสกำ�ลังอิ่มหมีพีมันจ�กก�รค้�เครื่องเทศที่เจริญรุ่งเรืองในอีสต์อินดีส  

พวกเข�มสีว่นแบ่งในก�รค�้ของเมอืงบันเตนในชว�ทีส่ง่พรกิไทยปรมิ�ณส�มล�้นห�้แสนปอนด์

ไปยังจีนและอินเดียทุกปี และประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�สนธิสัญญ�กับสุลต่�นแห่งบรูไน 

ที่ไม่เพียงแต่เปิดก�รค้�พริกไทยของบอร์เนียวเท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถใช้เส้นท�ง 

ที่ดีกว่�จ�กมะละก�ไปยังหมู่เก�ะโมลุกกะและค้�ข�ยกับหมู่เก�ะเซเลเบสได้ มะละก� 

ได้กล�ยเป็นศูนย์กล�งก�รค้�เครื่องเทศ ที่สำ�คัญที่เรือทุกลำ�ไม่ว่�เล็กหรือใหญ่ที่แล่นในน่�นนำ้� 

อินเดียตะวันออกจะต้องมุ่งหน้�ม� และต้องจ่�ยค่�ศุลก�กรให้กับโปรตุเกส จ�กเมืองท่�นี้  

โปรตุเกสผูกข�ดก�รค้�ก�นพลูของหมู่เก�ะโมลุกกะ และลูกจันทน์และดอกจันทน์ของ 

หมู่เก�ะบันด�

สื่อการเรียนชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าของชาวโปรตุเกสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในศตวรรษที่ 16
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้ 3 - เส้นทางการค้าของชาวโปรตุเกสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 16)
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้เกี่ยวกับการมีอำานาจควบคุมการค้าเครื่องเทศของชาวดัตช์

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 16 - 17

สื่อการเรียนรู้ 4 - จุดเริ่มต้นของการมีอำานาจควบคุมของชาวดัตช์

 ในป ีพ.ศ. 2138 ช�วดตัชใ์ชเ้รอืและเงนิเพือ่สง่คณะเดนิท�งม�สำ�รวจอสีตอ์นิดสีภ�ยใต ้

ก�รนำ�ของคอร์เนลิอุส แวน โฮทแมน (Cornelius Van Houtman)

 สองปีถัดม� เข�นำ�พริกไทยและลูกจันทน์กลับบ้�นเต็มเรือส�มลำ� คว�มสำ�เร็จของ 

แวน โฮทแมน ปลุกเร้�จินตน�ก�รของผู้คนในประเทศบ้�นเกิด และกระตุ้นให้พ่อค้�ของ

อัมสเตอร์ดัมขยับตัวในทันที พริกไทยและอบเชยของสุม�ตร� ชว� และบอร์เนียว ก�นพลูของ

เตอเนท ทิลดอร์อัมบอยน� และเก�ะอื่นๆ ของหมู่เก�ะโมลุกกะ ลูกจันทน์และดอกจันทน์ของ

หมู่เก�ะบันด� ตอนนี้อยู่แค่เอื้อม

 ในป ีพ.ศ. 2141 มคีณะเดนิท�งไมต่ำ�่กว�่ห�้คณะทีอ่อกจ�กฮอลแลนดไ์ปยงัอสีตอ์นิดสี  

มีเรือยี่สิบสองลำ� โดยสิบส�มลำ�ไปต�มเส้นท�งเคป และอีกเก้�ลำ�พย�ย�มไปต�มเส้นท�ง 

ผ่�นช่องแคบแม็กเจลแลน คณะเดินท�งเหล่�นี้สร้�งคว�มประทับใจท่ีดีให้กับบรรด�สุลต่�น 

ท้องถิ่น เปิดจุดก�รค้�ในที่ต่�งๆ และว�งร�กฐ�นโดยท่ัวไปสำ�หรับก�รเข้�ม�มีอำ�น�จควบคุม 

อีสต์อินดีสของช�วดัตช์ในอน�คต

 คอร์เนลิอุส แวน โฮทแมน เป็นนักสำ�รวจช�วดัตช์ที่ค้นพบเส้นท�งใหม่จ�กยุโรป 

ไปยงัอนิโดนเีซยี และดงันัน้จงึเปน็ผูเ้ริม่ก�รค�้เคร่ืองเทศของช�วดัตชใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 5 - การมีอำานาจควบคุมของชาวดัตช์ในศตวรรษที่ 17

 บริษัทบริติชอีสต์อินเดียได้รับก�รก่อตั้งในปี พ.ศ. 2143 เพื่อห�ผลประโยชน์ 

ในก�รค้�เครื่องเทศ ในก�รรับมือกับก�รแข่งขันที่เป็นภัยคุกค�มนี้ เหล่�พ่อค้�ช�วดัตช์ 

ของอัมสเตอร์ดัมรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันขึ้นม� หลังจ�ก 

ก�รแข่งขันกับโปรตุเกส อังกฤษ และคนพื้นเมือง ในที่สุดพ่อค้�ช�วดัตช์ก็มีอำ�น�จควบคุม 

ภูมิภ�คน้ีที่เป็นแหล่งพริกไทย อบเชย ก�นพลู ขิง ดอกจันทน์ และลูกจันทน์ ที่ทุกฝ่�ย 

ต่�งพ�กันพย�ย�มผูกข�ด ในปี พ.ศ. 2164 พวกเข�ก็อยู่ในจุดท่ีส�ม�รถเปล่ียนชื่อจ�ค�ร์ต�  

(Jacarta) บนเก�ะชว�กล�ยเป็นปัตต�เวีย (Batavia) หลังจ�กนั้นไม่น�น มีก�รออกคำ�สั่ง 

จ�กสำ�นักง�นใหญ่ของช�วดัตช์ในปัตต�เวียที่ส่งผลต่อก�รปลูกก�นพลูและต้นจันทน์ 

ในอีสต์อินดีส



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 247

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้ 6 - ชาวดัตช์พยายามจำากัดปริมาณเครื่องเทศที่ป้อนให้กับตลาด

 ในทุกเก�ะ ยกเว้นอัมบอยน�และเตอเนทในหมู่เก�ะโมลุกกะและบันด� มีคำ�สั่ง 

ให้ถอนทำ�ล�ยต้นก�นพลูและต้นจันทน์ ก�รจงใจทำ�ล�ยต้นไม้ท่ีต้องใช้เวล�หล�ยปีจึงจะ 

ออกดอกผลเป็นเครื่องเทศเช่นนี้ เพื่อลดปริม�ณผลิตผลของก�นพลู ลูกจันทน์ และดอกจันทน์  

ลงเหลือหน่ึงในสี่ของปริม�ณก่อนก�รม�ถึงบริเวณอีสต์อินดีสของช�วดัตช์ นี่เป็นวิธีก�รของ 

ช�วดัตช์ในก�รทำ�ให้เกิดก�รข�ดแคลนของเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมและเป็นที่ต้องก�รอย่�งสูง

เพือ่โกง่ร�ค�ขึน้ในตล�ดยโุรป เพือ่ประโยชนข์องผูบ้รหิ�รและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดตัชอ์สีตอ์นิเดยี

สือ่การเรยีนรูช้ดุนีเ้กีย่วกบัความพยายามขององักฤษในการทำาลายอำานาจควบคมุการคา้เคร่ืองเทศ

ของชาวดัตช์ในศตวรรษที่ 17 - 18

สื่อการเรียนรู้ 7 - ความพยายามของอังกฤษในการทำาลายการครอบงำาของดัตช์

 เรือ่งร�วของก�รเสือ่มถอยและลม่สล�ยของอำ�น�จโปรตุเกสในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และคว�มขัดแย้งระหว่�งดัตช์และอังกฤษในก�รควบคุมก�รค้�เครื่องเทศ คว�มสำ�เร็จใน 

ก�รเดนิท�งของแวน โฮทแมน ในปี พ.ศ. 2140 ปลกุเร�้จนิตน�ก�รของผูค้นในประเทศบ�้นเกดิ 

และกระตุ้นให้พ่อค้�ของอัมสเตอร์ดัมขยับตัวในทันที แต่ก็ยังไม่มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ 

รวมกลุ่มพ่อค้�ดัตช์เข้�ไว้ด้วยกัน มีก�รรีบเร่งเตรียมเรือให้พร้อมสำ�หรับก�รเดินท�งย�วน�น 

และในปี พ.ศ. 2141 มีก�รเดินท�งไม่ตำ่�กว่�ห้�ครั้งจ�กฮอลแลนด์ไปยังอีสต์อินดีส

 ดว้ยก�รเปน็สว่นหนึง่ของคว�มพย�ย�มชว่งชงิและไมพ่อใจกบัก�รท่ีช�วดัตชต้ั์งร�ค�

เครื่องเทศไว้สูง อังกฤษจึงจัดตั้งบริษัทอีสต์อินเดียอันโด่งดังขึ้นม�เพื่อดำ�เนินบทบ�ทในก�รค้�

เครื่องเทศในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2146 คณะเดินท�งชุดหนึ่งของบริษัทนำ�พริกไทยกลับไปยัง

อังกฤษในปริม�ณม�กพอที่จะทำ�ล�ยก�รกุมตล�ดของช�วดัตช์ ก�นพลูหนึ่งลำ�เรือถูกซื้อจ�ก 

หมู่เก�ะเครื่องเทศม�ในร�ค� 2,948 ปอนด์ ในปี พ.ศ. 2149 และถูกข�ยในอังกฤษสองปีต่อม�

ด้วยร�ค� 36,287 ปอนด์
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 4 การค้าเครื่องเทศ การควบคุมของยุโรป และปฏิกิริยาของภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้ 8 - การผูกขาดของชาวดัตช์ถูกทำาลายลงไปอย่างไร

 ร�วกล�งศตวรรษที่ 18 โชคล�ภเริ่มเปล่ียนแปลงไปสำ�หรับบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย  

ซึ่งมีส�เหตุหล�ยประก�รด้วยกัน หลักๆ ก็คือ ก�รดำ�เนินก�รของฝรั่งเศสและอังกฤษ 

ในก�รทำ�ล�ยก�รผกูข�ดของช�วดตัชด์ว้ยก�รนำ�ตน้เครือ่งเทศเข�้ไปปลกูในอ�ณ�นคิมโพน้ทะเล 

ของตน ก�รสูญเสียอำ�น�จครอบครองอินเดียหล�ยส่วนของช�วดัตช์ ก�รส่งออกเครื่องเทศ 

จ�กอินเดียโดยบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ ก�รปิดกั้นท่�เรือบริเวณอินเดียตะวันออกของ 

ดัตช์โดยอังกฤษ และปัญห�โจรสลัดและก�รลักลอบในน่�นนำ้�ของอีสต์อินดีส

สื่อการเรียนรู้ 9 - การพุ่งผงาดของอังกฤษ

 ในปี พ.ศ. 2331 อังกฤษยึดครองเก�ะปีนังของมล�ยู และร�วแปดปีต่อม� 

ก็ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รปลูกต้นก�นพลูที่นำ�ม�จ�กหมู่เก�ะโมลุกกะ พอถึงปี พ.ศ. 2342 

ก�รพุ่งผง�ดของอังกฤษคืบหน้�ไปจนบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียถูกยุบและกิจก�รของบริษัท 

ถูกรับช่วงไปโดยรัฐบ�ลดัตช์

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของท้องถิ่นที่มีต่อการครอบงำาของยุโรป

ในช่วงศตวรรษที่ 16 - 18

สื่อการเรียนรู้ 10 - การต่อต้านอำานาจโปรตุเกส

 โปรตุเกสไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ใดนักในก�รปกป้องผลประโยชน์ของพวกตน 

ในหมู่เก�ะบันด�และเนื่องจ�กก�รต่อต้�นที่ยืดเยื้อและบ่อยครั้งก็รุนแรงจ�กคนพื้นเมือง  

พวกเข�ไม่ส�ม�รถปกป้องสุม�ตร�และชว�ที่เป็นเก�ะขน�ดใหญ่ได้ บนเก�ะสุม�ตร� 

โดยเฉพ�ะในท�งภ�คเหนือ ช�วมุสลิมพื้นเมืองต่อสู้อย่�งไม่ลดร�ว�ศอกกับโปรตุเกสเพ่ือ 

ช่วงชิงก�รควบคุมก�รค้�พริกไทยของเก�ะ บนเก�ะชว�ก็มีสภ�พคล้�ยกัน คว�มเกลียด

ชังระหว่�งผู้รุกร�นช�วคริสเตียนกับผู้ต่อต้�นช�วมุสลิมมีม�กเหลือเกิน และในแทบทุกที่  

ช�วโปรตุเกสก็พบแต่คว�มคับข้อง เล่ห์เพทุบ�ย หรือไม่ก็คว�มรุนแรง
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สื่อการเรียนรู้ 11 - การต่อต้านจากอาเจะห์และพ่อค้าอื่นๆ

 จ�กมะละก� โปรตุเกสผูกข�ดก�รค้�ก�นพลูของหมู่เก�ะโมลุกกะ และลูกจันทน์ 

และดอกจันทน์ของหมู่เก�ะบันด� แต่มีปัญห�คว�มขัดแย้งกับคนพ้ืนเมือง ในบริเวณแหล่ง 

พริกไทยท�งตอนเหนือของสุม�ตร� กษัตริย์อ�เจะห์ต่อต้�นโปรตุเกสอย่�งแข็งขัน และ 

ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิก�รค�้พรกิไทยและเครือ่งเทศอืน่ๆ กบัพอ่ค�้มสุลมิจ�กเมกกะ  

พ่อค้�มุสลิมในชว�ก็ลอบทำ�ก�รค้�กับหมู่เก�ะเครื่องเทศอย่�งต่อเนื่อง และขนก�นพลู  

ลูกจันทน์ และดอกจันทน์ไปยังทะเลแดง คว�มโลภของโปรตุเกสก่อให้เกิดก�รลุกขึ้นสู้ 

ในหมู่เก�ะโมลุกกะ และในปี พ.ศ. 2117 ป้อมปร�ก�รของพวกเข�ที่เตอเนทก็ตกไปอยู่ในมือ

ของช�วมุสลิม

สื่อการเรียนรู้ 12 - ปฏิกิริยาของท้องถิ่นต่อการครอบงำาการค้าเครื่องเทศของชาวยุโรป

 ในศตวรรษที่ 16 - 17 เมืองท่�ของช�วมุสลิมคือบันเตนในท�งตะวันตกของชว�  

ม�กัสซ�ร์ในสุล�เวสีตอนใต้ และบรูไนในท�งตอนเหนือของบอร์เนียว พย�ย�มเก็บเกี่ยว 

ผลประโยชน์จ�กก�รกระจ�ยของก�รค้�ด้วยก�รจัดตั้งหรือขย�ยคลังสินค้�ของตน ช�วดัตช์ 

ที่ดำ�เนินก�รแบบรวมศูนย์ เงินทุนที่ม�กกว่� และคว�มเหนือกว่�ท�งก�รทห�รทั้งท�งบก 

และท�งทะเล ก็ส่งผลสะเทือนได้ม�กกว่� โดยอ�ศัยทั้งก�รโจมตีอย่�งรุนแรง และก�รเดินเรือ 

ล�ดตระเวนอย่�งต่อเนื่อง บริษัทดัตช์อีสต์อินเดียก็ประสบคว�มสำ�เร็จในจุดท่ีโปรตุเกส 

ล้มเหลวในก�รจัดตั้งก�รผูกข�ดก�รผลิตและก�รจำ�หน่�ยเครื่องเทศแห่งโมลุกกะ เมื่อรัฐ 

แห่งม�กัสซ�ร์ท่ีเพิ่งผง�ดข้ึนม�ไม่น�นพย�ย�มท้�ท�ยระบบใหม่ ช�วดัตช์ก็เดินหน้�ทำ�ล�ย

ศูนย์กล�งก�รค้�ที่มีพลังสร้�งสรรค์โดดเด่นแห่งนี้ลงไปในช่วงปี พ.ศ. 2209 - 2212 ไม่น�น 

ต่อม�บันเตน เมืองท่�ค้�พริกไทยที่มั่งคั่งในชว�ตะวันตกก็ประสบชะต�กรรมแบบเดียวกัน
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สื่อการเรียนรู้ 13 - อาเจะห์ในฐานะภัยคุกคามต่อโปรตุเกส

 ศัตรูหลักของมะละก�เกือบตลอดช่วงเวล� 130 ปีที่อยู่ในก�รครอบครองของ

โปรตเุกสคอื รฐัสลุต�่นแหง่อ�เจะหใ์นตอนเหนอืของเก�ะสุม�ตร� พอถงึป ีพ.ศ. 2128 เร่ืองร�ว 

ก�รปิดล้อมมะละก�ของอ�เจะห์หล�ยต่อหล�ยครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 1570 แสดงให้เห็นว่� 

อ�เจะห์เป็นภัยคุกค�มท่ีน่�เกรงข�มต่อสถ�นะของโปรตุเกส ไม่เพียงแต่ในมะละก�เท่�นั้น 

แต่ตลอดทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไกลกว่�นั้น

 ที่ตั้งของอ�เจะห์ท่ีอยู่บนปล�ยเหนือสุดของเก�ะสุม�ตร�ทำ�ให้มีคว�มได้เปรียบ 

ท�งยุทธศ�สตร์เหนือเปดีร์ (Pedir) และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจ�กว่�ไม่เพียงแต่ทำ�ให้อ�เจะห์

ส�ม�รถควบคุมท�งเข้�ช่องแคบได้เท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้มีเส้นท�งสื่อส�รคมน�คมท�งทะเล 

โดยตรงกบัซกีตะวนัตกของมห�สมทุรอนิเดยีอกีด้วย พอถงึป ีพ.ศ. 2128 อ�เจะหก์ไ็ด้กล�ยเปน็ 

คู่แข่งหลักด้�นก�รค้�ของโปรตุเกสและเป็นศัตรูที่กล้�แข็งที่สุดในภูมิภ�ค

สื่อการเรียนรู้ 14 - มากัสซาร์ในฐานะภัยคุกคามต่อสถานะของชาวดัตช์

 อ�ณ�จกัรม�กสัซ�รม์อีำ�น�จครอบงำ�สลุ�เวสใีตม้�กขึน้เรือ่ยๆ หลงักล�งศตวรรษที ่16  

ในตอนแรก ช�วดัตช์พย�ย�มเจรจ�กับช�วม�กัสซ�ร์เพื่อรักษ�สถ�นะของตน พวกเข�ขอให้ 

สุลต่�นเลิกค้�ข�ยกับหมู่เก�ะเครื่องเทศ แต่ก�รปฏิเสธของสุลต่�นทำ�ให้ช�วดัตช์ทำ�ก�รปิดกั้น 

เส้นท�งก�รค้� คว�มขัดแย้งดำ�เนินไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2180 ในที่สุดม�กัสซ�ร์ยอมรับ 

ผลประโยชน์ของบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย แต่เงื่อนไขในสนธิสัญญ�ไม่ได้รับก�รเค�รพ และ 

ช�วดัตช์จึงพย�ย�มห�ม�ตรก�รรับประกันอีกคร้ัง ช�วม�กัสซ�ร์ได้ปฏิเสธอีกคร้ังหนึ่ง และ 

ยืนยันสิทธิที่จะทำ�ก�รค้�กับเซร�ม (Seram) และอัมบนท่ีตอนนั้นกำ�ลังลุกฮือ ก�รปฏิเสธนี้ 

ทำ�ให้ฝ่�ยดัตช์ประก�ศสงคร�มในเดือนตุล�คม พ.ศ. 2196 โดยทำ�ก�รปิดกั้นท่�เรือของ 

ม�กัสซ�ร์อีกครั้ง
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สื่อการเรียนรู้ 15 - ปฏิกิริยาและการต่อต้านของท้องถิ่นต่อการควบคุมการค้าเครื่องเทศ

ของยุโรป
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แบบฝึกหัด 

คำาถามหลัก : ชาวยุโรปควบคุมการค้าเครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร และท้องถ่ิน 

มีปฏิกิริยาอย่างไร

 ในบทเรียนท่ีผ่�นม� เร�ได้เรียนรู้ว่�สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงอย่�งไร 

ด้วยคว�มเชื่อมสัมพันธ์ที่เกิดจ�กก�รค้�เครื่องเทศจ�กศตวรรษที่ 14 - 16

 ระหว่�งศตวรรษที ่16 - 18 เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตย้ังคงเชือ่มสมัพันธก์ับสว่นอืน่ๆ ของโลก  

และก�รค้�กับโลกก็เติบโตต่อไป แต่มีพลวัตที่ซับซ้อนม�กขึ้น ก่อนหน้�นี้ ช�วยุโรปมีบทบ�ท 

เป็นพ่อค้�คนกล�งและเป็นพ่อค้�เพียงกลุ่มหนึ่งในบรรด�หล�ยกลุ่มที่มีอยู่ในภูมิภ�ค แต่ในศตวรรษ 

ที่ 16, 17 และ 18 โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษเริ่มแสวงห�อำ�น�จครอบงำ�ก�รค้�ม�กขึ้น

 ในบทเรียนนี้  เร�จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคว�มพย�ย�มของโปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษที่จะ

ควบคุมก�รค้�เครื่องเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 16 - 18 และปฏิกิริย�ของท้องถิ่น

ต่อพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ในภูมิภ�ค

คำาสั่งสำาหรับกิจกรรมจิ๊กซอว์ : 

 1. นักเรียนจะทำ�ง�นในสองกลุ่มสำ�หรับกิจกรรมนี้ คือ กลุ่มที่ได้รับมอบหม�ย กับกลุ่มฐ�น

 2. ทำ�ต�มคำ�สั่งของครูและเข้�ไปในกลุ่มที่ได้รับมอบหม�ย ภ�รกิจคือศึกษ�แหล่งข้อมูล 

ที่กำ�หนดให้ ขณะศึกษ�ข้อมูล บันทึกข้อค้นพบลงในแผ่นจัดกร�ฟิก

 3. เมื่อได้รับคำ�สั่งจ�กครู ย้�ยไปเข้�กลุ่มฐ�น

 4. ในกิจกรรมจิ๊กซอว์ นักเรียนมีข้อมูลที่เป็นตัวต่อหนึ่งชิ้นในกลุ่มฐ�น สม�ชิกทั้งหมด 

จะร่วมกัน “ต่อชิ้นส่วนรวมกัน” เป็นภ�พที่ชัดเจนของก�รควบคุมก�รค้�เครื่องเทศของยุโรปใน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปฏิกิริย�ของท้องถิ่นต่อก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 5. เมื่อสม�ชิกในกลุ่มฐ�นแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ม�จ�กกลุ่มที่ได้รับมอบหม�ย บันทึก 

สิ่งที่เพื่อนพูดลงในแผ่นจัดกร�ฟิก เพื่อเติม “ภ�พ” ให้สมบูรณ์ เมื่อนักเรียนบอกเล่�สิ่งที่นักเรียน 

ได้เรียนรู้กับกลุ่มฐ�นของตัวเอง ให้กระตุ้นให้เพ่ือนๆ ให้คว�มสนใจและเติม “ภ�พ” ให้สมบูรณ์ 

ด้วยเช่นกัน
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การบ้าน
สังเคราะห์ความรู้

 นักประวัติศ�สตร์ชื่อ อิมม�นูเอล วอลเลอร์สไตน์ เสนอในปี พ.ศ. 2517 ว่� เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ก่อนทศวรรษ 1750 ไม่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รค้�ของยุโรป และผลกระทบของยุโรปต่อเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้มีน้อยม�ก (เป็นเรื่องปกติที่นักประวัติศ�สตร์จะเห็นไม่ตรงกันในประเด็นต่�งๆ 

เนื่องจ�กอ�จตีคว�มเหตุก�รณ์และแหล่งข้อมูลต่�งๆ แตกต่�งกันออกไป)

 นักเรียนตีคว�มข้อมูลที่ได้จ�กบทเรียนที่ 3 และ 4 อย่�งไร นักเรียนเห็นด้วยกับคำ�กล่�วของ

วอลเลอร์สไตน์หรือไม่

 อภิปร�ยเรื่องน้ีกับเพื่อนในกลุ่มและนำ�กลับไปทำ�เป็นก�รบ้�น เขียนร�ยง�นอธิบ�ยว่� 

ทำ�ไมนักเรียนจึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำ�กล่�วของวอลเลอร์สไตน์ นักเรียนอ�จต้องก�รค้นคว้�

เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคว�มคิดของตนเอง

เห็นด้วยกับคำากล่าวของวอลเลอร์สไตน์ เพราะ... ไม่เห็นด้วยกับคำากล่าวของวอลเลอร์สไตน์ เพราะ...
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา 

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  อ�ห�รในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตส้มัพนัธก์บัคว�มอยูด่มีสีขุของผูค้น 

 อย่�งไร

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 1 หรือ 2 แผนก�รเรียนรู้ ขึ้นกับว่�ส�ม�รถเชิญหมอตำ�แยพื้นบ้�น 

 ม�ในบทเรียนที่ 2 ได้หรือไม่ (50 - 100 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้พื้นฐ�นม�ก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. บรรย�ยระบบ

คว�มเชื่อเรื่องธ�ตุหรือ

ของเหลวในร่�งก�ยที่มี

อิทธิพลต่อคว�มรู้ท�ง

ก�รแพทยแ์ผนโบร�ณของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. บรรย�ยอิทธิพลของ

ระบบคว�มเชื่อเรื่องธ�ตุ

หรือของเหลวดังกล่�ว

ในก�รกินอ�ห�รของ

ช�วเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ระบุส่วนประกอบอ�ห�ร

ที่ใช้ในก�รทำ�อ�ห�รของ

ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีสรรพคุณในก�รรักษ�

1. ศึกษ�แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

ระบบคว�มเชื่อเรื่องธ�ตุหรือของเหลว

ในร่�งก�ยจ�กก�รแพทย์กรีกโบร�ณ 

อ�ยุรเวทของอินเดีย และก�รแพทย์

ของอิสล�ม เพื่อจะได้ทร�บว่�ระบบ

คว�มเชื่อเหล่�นี้ส่งอิทธิพลอย่�งไร

ต่ออ�ห�รก�รกินของคนเหล่�นั้น

2. ศึกษ�แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

ส่วนประกอบพื้นฐ�นใน jamu 

(ย�บำ�รุงแผนโบร�ณของอินโดนีเซีย) 

และตำ�รับเครื่องดื่มสำ�หรับแม่เพิ่งคลอด

(Jamu Kunyit) เพื่อสังเกตว่�ผู้คน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึ่งพ�คว�มรู้

ที่สืบทอดกันม�เกี่ยวกับสมุนไพรสำ�หรับ

ก�รรักษ�และบำ�รุงอย่�งไร

1. เข้�ใจว่�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ของโลก

อย่�งเช่น อินเดีย จีน และตะวันออกกล�ง

อย่�งไรด้วยคว�มรู้เกี่ยวกับก�รแพทย์

แผนโบร�ณ

2. เห็นคุณค่�ของผู้อ�วุโสในชุมชน 

(ผู้อ�วุโสและหมอตำ�แย) สำ�หรับคว�มรู้

ม�กม�ยที่เป็นผลม�จ�กประสบก�รณ์

ส่วนตัว ก�รสังเกต และก�รแบ่งปันข้อมูล

ผ่�นก�รบอกเล่�



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 257
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา  กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

[5 น�ที] 1. ถ�มนักเรียนว่�ปกติทำ�อย่�งไรเวล�

 มีอ�ก�รเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น เจ็บคอ 

 ปวดฟัน ท้องเฟ้อ ฯลฯ พวกเข�ไปห�แพทย์

 แผนตะวันตกหรือร้�นย�เลย หรือว่�ผู้ใหญ่

 ในครอบครัวแนะนำ�ก�รรักษ�ด้วยสมุนไพร 

 เครื่องเทศ และอ�ห�รอื่นๆ ที่ส�ม�รถ

 ห�ได้ง่�ยๆ ในครัวหรือสวนหลังบ้�น

 2. นอกจ�กก�รรกัษ�ในครวัเรอืนแลว้ นกัเรยีน

 ยังถูกบอกให้หลีกเลี่ยงหรือท�นอ�ห�ร

 บ�งชนิดม�กขึ้นเพื่อบรรเท�อ�ก�รหรือไม่

 หม�ยเหตุ : ห�กนักเรียนไม่มีคำ�ตอบ ครูส�ม�รถ

 ใช้เรื่องเล่�ของตัวเองเพื่ออธิบ�ยให้เห็นว่�ถึงจะมี

 ก�รแพทย์ตะวันตกแล้วก็ต�ม ผู้คนในเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงใช้แนวท�งดั้งเดิมใน

 ก�รดูแลสุขภ�พและก�รรักษ�

พัฒนา 1. ครูบรรย�ย

บทเรียน 1  1.1 ระบบคว�มเชื่อด้�นสุขภ�พของ

[40 น�ที] ท้องถิ่นจำ�นวนม�กที่ใช้อ�ห�รก�รกิน

 ส�ม�รถโยงกลับไปได้ถึงระบบคว�มเชื่อ

 เรื่องธ�ตุหรือของเหลวในร่�งก�ยที่ม�จ�ก

 อินเดีย อ�ระเบีย และจีน

  1.2 โดยทั่วไป ระบบธ�ตุในร่�งก�ยถือว่�

 มนุษย์ประกอบด้วย ดิน นำ้� ลม ไฟ และ

 อ�ห�รถูกแบ่งเป็นร้อนหรือเย็น และ

 เมื่อจำ�เป็นองค์ประกอบของมนุษย์ส�ม�รถ

 ปรับเปลี่ยนได้ด้วยก�รกินอ�ห�ร ดังนั้น

 หัวใจสำ�คัญของระบบธ�ตุในร่�งก�ยจึงเป็น

 ก�รแสวงห�ระบบที่สมดุล ทั้งไม่ร้อนและ

 ไม่เย็น ในก�รปรับสมดุลดังกล่�ว เชื่อกันว่�

 โรคเย็นควรถูกรักษ�ด้วยอ�ห�รอุ่นหรือ

 ก�รให้คว�มร้อน และโรคร้อนควรรักษ�

 ด้วยอ�ห�รเย็นหรือก�รลดอุณหภูมิ

• สื่อก�รเรียนรู้ 1 - 9

• แบบฝึกหัด 1

• แบบฝึกหัด 2

• แบบฝึกหัด 3

• [ท�งเลือก] 

ส่วนต่�งๆ ของขมิ้น

เพื่อแสดงให้นักเรียนดู

หรืออีกท�งเลือกหนึ่ง

คือ ครูนำ�ขมิ้นบดม�ให้

นักเรียนได้เห็นสีสัน 

ในก�รแพทย์แบบ

อ�ยุรเวท ขมิ้นบดผสม

(ผงขมิ้นผสมนำ้�อุ่น 

นมอุ่น หรือนำ้�มันง�) 

มักถูกใช้ล้�งแผล 

ลดก�รอักเสบ และ

กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

ช่วยให้นักเรียนเกิดคว�มสนใจ

เกี่ยวกับหัวข้อและตระหนักว่�

หัวข้อนี้เกี่ยวข้องอย่�งไรกับ

ชีวิตประจำ�วันของตน

• ก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้

เพื่อเสริมก�รบรรย�ยของครู

ทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถ

ทำ�คว�มเข้�ใจข้อมูลได้ดีขึ้น

• ก�รจับคู่ทำ�ง�นกระตุ้น

ให้เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกัน

และทำ�ให้นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนกัน
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  1.3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักจะ

 เน้นธ�ตุลมอย่�งในโรคที่เกี่ยวกับลม

 ในประเทศไทยและอ�งิน (angin) 

 ในม�เลเซีย เลือด (ของเหลวที่ร้อน) และ

 เสมหะ (ของเหลวที่เย็น) จะต้องอยู่ในสมดุล 

 คว�มเจ็บป่วยและก�รเจริญพันธุ์ระยะต่�งๆ 

 จะรบกวนสมดุล และต้องมีก�รดูแล

 เรื่องอ�ห�รก�รกินเป็นพิเศษ

   สนับสนุนก�รอธิบ�ยระบบคว�มเชื่อ

 เรื่องธ�ตุหรือของเหลวในร่�งก�ยด้วย

 สื่อก�รเรียนรู้ 1 - 5

  1.4 ถ�มนักเรียนว่�ครอบครัวของพวกเข�

 มีคว�มเชื่อในเรื่องระบบธ�ตุในร่�งก�ยที่เน้น

 คว�มร้อน/เย็นหรือไม่ ยกตัวอย่�งเช่น ผู้ใหญ่

 ในครอบครัวเตรียมหรือแนะนำ�อ�ห�รร้อน

 ในช่วงเดือนที่หน�วเย็นหรือทำ�ตรงข้�ม

 ในช่วงเดือนที่ร้อนหรือไม่

 2. ก�รจับคู่ทำ�ง�น

  2.1 นักเรียนศึกษ�ร�ยก�รอ�ห�ร

 ในแบบฝึกหัด 1 และจัดจำ�แนกว่�เป็น ‘ร้อน’ 

 ‘เย็น’ หรือ ‘กล�ง’ ในแผนภ�พ 

 Venn diagrame กระตุ้นให้นักเรียน

 เพิ่มเติมร�ยชื่ออ�ห�รเข้�ไปในแผนภ�พ

  2.2 กระตุ้นคำ�ตอบจ�กนักเรียนและ

 ชี้ให้เห็นว่�แม้ว่�จะยังไม่มีร�ยก�รม�ตรฐ�น

 ของอ�ห�รที่ให้คว�มร้อนและคว�มเย็น

 เนื่องจ�กภูมิภ�คนี้มีคว�มหล�กหล�ยและ

 ได้รับอิทธิพลจ�กหล�ยประเทศ แต่ถึงอย่�งไร

 ก็ยังมีม�ตรฐ�นในก�รจัดจำ�แนก

  2.3 ยกตัวอย่�งเช่น มะละกอเป็นผลไม้

 ที่ให้คว�มร้อนขณะที่ผลไม้และผักส่วนใหญ่ 

 (โดยเฉพ�ะที่มีนำ้�ฉำ่�) ให้คว�มเย็น 

สม�นแผล พึงสังเกต

ว่�ขมิ้นจะทิ้งคร�บ

สีเหลืองไว้บนผิวหนัง

หลังจ�กพอกหรือ

ท�ลงไป
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ผลไม้เปรี้ยวให้คว�มเย็น กระเจี๊ยบเขียว

 และฟักให้คว�มเย็น แต่ผัก (และย�) 

 ที่มีรสขมให้คว�มร้อน ไขมันให้คว�มร้อน 

 เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์และปล�เค็ม ข้�วและ

 อ�ห�รหลักประเภทแป้งอื่นๆ ส่วนใหญ่

 เป็นกล�ง เช่นเดียวกับปล�สดที่เป็นอ�ห�ร

 หลักเกือบทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. ครูบรรย�ย

  3.1 นอกจ�กนี้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ใช้อ�ห�รเพื่อวัตถุประสงค์ท�งก�รแพทย์และ

 พิธีกรรม และตัวอย่�งหนึ่งคือ ขมิ้น ใช้ในท�ง

 ศ�สน�และพิธีกรรมในอินเดียม�ย�วน�น

 และใช้ในท�งก�รแพทย์และพิธีกรรม

 อย่�งกว้�งขว�งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 โดยเฉพ�ะในช่วงก�รคลอดและเด็ก

 ยังเป็นท�รก สนับสนุนก�รอธิบ�ยด้วย

 สื่อก�รเรียนรู้ 6 - 8

  3.2 ให้นักเรียนอ่�นสื่อก�รเรียนรู้

 ในแบบฝึกหัด 2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่�

 มีก�รใช้ขมิ้นในท�งศ�สน�และพิธีกรรม

 ม�ย�วน�นในอินเดีย ใช้เป็นย�และใช้

 ในพิธีกรรมในช่วงก�รคลอดและเด็กเป็น

 ท�รก ชี้ให้นักเรียนเห็นว่�คว�มรู้ที่สืบทอด

 กันม�ดังที่แสดงให้เห็นในสื่อก�รเรียนรู้

 ข้�งต้นนั้น ได้รับก�รถ่�ยทอดกันม�

 โดยผู้อ�วุโสหรือหมอตำ�แย และจ�ก

 แม่สู่ลูกผ่�นก�รบอกเล่� ก่อนจะมีก�ร

 แพร่หล�ยและก�รยอมรับก�รแพทย์ตะวันตก 

 พวกเข�คือแหล่งคว�มรู้หลักด้�นสุขภ�พ

 สำ�หรับผู้หญิงในหมู่บ้�น และสะท้อน

 ภูมิปัญญ�และประสบก�รณ์ของบรรพบุรุษ

 ของเร�
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  3.3 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ 6 เพื่อแสดงว่�ผู้คน

 ยังคงพึ่งพ�คว�มรู้ท�งก�รแพทย์แผนโบร�ณ

 จ�กบรรพบุรุษเพื่อสุขภ�พที่ดี

  3.4 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ 9 และสื่อ

 ก�รเรียนรู้ 10 เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะ

 ก�รใช้อ�ห�รเป็นย�ในอินโดนีเซีย Jamu 

 (เดิมสะกด Djamu) เป็นย�แผนโบร�ณ

 ในอินโดนีเซีย เป็นย�สมุนไพรที่ทำ�จ�ก

 ส่วนต่�งๆ ของพืช (ร�ก เปลือก ดอก เมล็ด 

 ใบ และผล) บ�งครั้งก็ผสมผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์

 เข้�ไปด้วย (นำ้�ผึ้ง นมผึ้ง นม และไข่) 

  3.5 ให้นักเรียนอ่�นแบบฝึกหัด 3 

 อธิบ�ยว่�คว�มรู้เรื่องสมุนไพรได้ถ่�ยทอด

 จ�กคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในระหว่�ง

 ก�รเดินในป่� อย่�งไรก็ต�ม ด้วยก�รขย�ย

 พื้นที่เมือง ก�รทำ�ล�ยป่� ก�รเข้�ถึงก�รรักษ�

 พย�บ�ลแบบตะวันตก และปัจจัยอื่นๆ 

 ทรัพย�กรธรรมช�ติเหล่�นี้และคว�มรู้

 ที่สืบทอดกันม�กำ�ลังสูญห�ยไปอย่�งรวดเร็ว 

 แม้ว่� jamu อ�จจะยังได้รับคว�มนิยม

 ในหมู่คนรุ่นใหม่ในฐ�นะย�บำ�รุง แต่ก็บริโภค

 jamu ในรูปแบบเม็ดแทนที่จะซื้อจ�ก Mbok

 Jamu ในสื่อก�รเรียนรู้ 8

   เนน้คว�มสำ�คญัของก�รรกัษ�ประเพณี

 และคว�มรู้เหล่�นี้เนื่องจ�กเป็นส่วนสำ�คัญ

 ของวัฒนธรรมและมรดกสืบทอดของเร� 

พัฒนา สัมภ�ษณ์

บทเรียน 2 1. เชิญหมอตำ�แยม�ให้คว�มรู้กับนักเรียน

[50 น�ที] ในช่วงนี้ของบทเรียน

 2. ก่อนเข้�บทเรียน ให้นักเรียนใช้ต�ร�ง

 ในแบบฝึกหัด 4 เพื่อเตรียมคำ�ถ�มที่จะใช้

 สัมภ�ษณ์หมอตำ�แย กระตุ้นให้นักเรียน

 ถ�มคำ�ถ�ม เช่น :

• แบบฝึกหัด 4 ก�รสัมภ�ษณ์กระตุ้นให้

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ

คนในชมุชนดว้ยก�รตัง้คำ�ถ�ม

และเห็นคุณค่�ของคว�มรู้

ที่คนในชุมชนมีอยู่
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  • ผู้ให้สัมภ�ษณ์ม�เป็นหมอตำ�แย

 ได้อย่�งไร

  • ทำ�หน้�ที่เป็นหมอตำ�แยม�น�น

 เพียงไหนแล้ว

  • ได้คว�มรู้ม�จ�กไหน

  • พืชที่ใช้ในก�รทำ�คลอด

  • มีก�รประกอบพิธีกรรมที่ใช้สมุนไพรก่อน

 ในระหว่�งและหลังจ�กก�รคลอดหรือไม่

สรุป  1. ให้นักเรียนดูแบบฝึกหัด 5 ถ�มนักเรียนว่�

บทเรียน รู้จักย� jamus อื่นๆ ที่ใช้สำ�หรับอ�ก�ร

[10 น�ที] เจ็บป่วยเฉพ�ะอะไรบ้�งหรือไม่ หรือ

 มีย�สมุนไพรอะไรในวัฒนธรรมของพวกเข�

 ที่ทำ�จ�กส่วนประกอบธรรมช�ติที่ใช้รักษ�

 อ�ก�รเจ็บป่วยทั่วไป เช่น หวัด เจ็บคอ ไข้ 

 ท้องอืด ฯลฯ หรือไม่

 2. ให้นักเรียนทำ�ก�รบ้�น 1 และ 2

 3. ให้นักเรียนดูแบบฝึกหัด 5 นักเรียน

 ต้องสัมภ�ษณ์ผู้อ�วุโสในครอบครัวและ

 เขียนร�ยง�นเกี่ยวกับย�และก�รรักษ�

 แผนโบร�ณที่ใช้กันทั่วไปในชุมชน นักเรียน

 ยังต้องทบทวนเกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของข้อมูล

 และคว�มรู้ดังกล่�วอีกด้วย

• แบบฝึกหัด 5

• ก�รบ้�น 1

• ก�รบ้�น 2

• ก�รใช้ก�รบ้�นช่วยให้

นักเรียนรวบรวมและขย�ย

คว�มรู้ที่ได้ม� และยังส่งเสริม

ก�รแลกเปลี่ยนของคนต่�งรุ่น 

ทำ�ให้นักเรียนได้ตระหนักว่�

ผู้อ�วุโสในชุมชนของเร�

มีคว�มรู้สำ�คัญที่จะแบ่งปัน

• ร�ยง�นนี้ทำ�ให้ครูส�ม�รถ

ตรวจสอบได้ว่�นักเรียนได้รับ

คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับระบบ

ธ�ตุในร่�งก�ยที่มีอิทธิพล

ต่อคว�มรู้ท�งก�รแพทย์

แผนโบร�ณของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และพืช

บ�งชนิดที่ถูกใช้เป็นย�

ในภูมิภ�คนี้หรือไม่
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - ระบบของเหลวในการแพทย์กรีก

ของเหลว อารมณ์ ธาตุ ฤดู ลักษณะ

นำ้�ดีสีดำ� เศร้�สร้อย ดิน ฤดูใบไม้ร่วง เย็นและแห้ง

นำ้�ดีสีเหลือง ฉุนเฉียว ไฟ ฤดูร้อน อุ่นและแห้ง

เลือด ร่�เริง ลม ฤดูใบไม้ผลิ อุ่นและชื้น

เสมหะ เฉื่อยช� นำ้� ฤดูหน�ว เย็นและชื้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

สื่อการเรียนรู้ 2 - ภาพฤๅษีในสมัยโบราณกำาลังเรียนวิชาอายุรเวทจากพระอตรียา (บนสุด) 

และสุสรุตะ พระอตรียาเป็นหนึ่งในปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของฮินดูและเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องอายุรเวท สุสรุตะเป็นแพทย์อินเดียโบราณและถือว่าเป็นบิดาแห่งศัลยกรรมพลาสติก
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

สื่อการเรียนรู้ 3 - ของเหลวหรือธาตุ (โทษะ) ในระบบอายุรเวทของอินเดีย

วาตะ ปิตตะ กผะ

ลม อ�ก�ศ ไฟ นำ้�ดี นำ้� เสมหะ

เป็นส�เหตุของคว�มเจ็บปวด 

แห้ง กังวล หดหู่ ท้องผูก 

ปวดข้อ ฯลฯ

เป็นส�เหตุของผื่นคัน โรคเลือด 

ตับอักเสบ ติดเชื้อ โกรธ ฯลฯ

เป็นส�เหตุของคว�มอ้วน 

เบ�หว�น เชื่องช้� บวม ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้ 4 - ระบบของเหลวในการแพทย์อิสลาม

ของเหลว อารมณ์
อาการที่เกิดจากการมีของเหลวมากเกินไป

หรือของเหลวทำางานมากเกินไป

นำ้�ดีสีดำ� เศร้� 

(Ghalba-el-Sauda) 

ผิวหนังดูหย�บกร้�น ชีพจรเต้นอ่อน ปัสส�วะน้อย 

คนป่วยบ่นว่�ไม่อย�กอ�ห�รและปวดคอ คนป่วย

พลุ่งพล่�นด้วยจินตน�ก�รเพ้อเจ้อและดูหว�ดกลัว

โดยไม่มีส�เหตุ

เลือด ร่�เริง 

(Ghalba-e-Dam) 

สีผิวกล�ยเป็นสีแดง เส้นเลือดปูดเห็นชัดขึ้น ชีพจร

เต้นเต็มที่ และปัสส�วะมีสีคลำ้� คนป่วยบ่นว่�ห�ยใจ

ติดขัด ปวดศีรษะ และฝันเห็นเลือด

นำ้�ดีสีเหลือง ฉุนเฉียว 

(Ghalba-e-Safra)

ผิวเป็นสีเหลือง ชีพจรเต้นเร็วกว่�ปกติ และปัสส�วะ

สีคลำ้� คนป่วยดูหงุดหงิดโดยไม่มีส�เหตุชัดเจน

และบ่นว่�ปวดศีรษะ นอนหลับๆ ตื่นๆ คอขม

และฝันเห็นไฟ ฟ้�แลบ คว�มโกรธ และก�รต่อสู้

เสมหะ เฉื่อยช� 

(Ghalba-Balgham) 

ผิวซีดข�วและเย็น ชีพจรเต้นช้�และลึก และ

ปัสส�วะน้อยและสีอ่อน คนป่วยบ่นว่�จำ�อะไร

ไม่ค่อยได้ ไม่อย�กอ�ห�ร นอนม�ก ขี้เกียจ

และฝันเห็นนำ้�
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

สื่อการเรียนรู้ 5 - ข้อความของ Ibn Hindu จากตำารากุญแจสู่การแพทย์และแนวทาง

สำาหรับนักศึกษา (The Key to Medicine and a Guide to Students) Ibn Hindu 

เป็นนักปรัชญา ข้าราชสำานัก และแพทย์ชาวมุสลิม จบการแพทย์จากแบกแดดและทำางาน

ในราชสำานักบูยิด ในราวีใกล้เตหะรานในปัจจุบัน

 คำ�อภิปร�ยเรื่องของเหลวในร่�งก�ย (akhlat) : ของเหลวในร่�งก�ยเป็นพื้นฐ�น

ของโลกขน�ดเล็กซึ่งก็คือมนุษย์ เทียบเท่�กับธ�ตุต่�งๆ ในโลกขน�ดใหญ่ เนื่องจ�กร่�งก�ย

ประกอบด้วยของเหลวเหล่�นี้ เช่นเดียวกันกับท่ีทุกส่ิงในโลกแห่งก�รสร้�งและก�รส่ือ 

ก�รเรียนรู้ประกอบด้วยธ�ตุต่�งๆ นั่นเอง

สื่อการเรียนรู้ 6 - ขมิ้นซึ่งใช้ในทางศาสนาและพิธีต่างๆ ในอินเดียมายาวนาน ก็ถูกใช้

อย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทางการแพทย์และพิธีกรรมในช่วงการตั้งครรภ์ 

การคลอด แต่งงาน และงานศพ

นักเรียนรู้หรือไม่...

1. ขมิ้นมีรสช�ติเผ็ดร้อนและขม และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

2. ขมิ้นเป็นส่วนร�กของต้นขมิ้น และมีเปลือกหย�บสีนำ้�ต�ลและมีเนื้อสีส้ม

3. ขมิ้นเป็นพืชพื้นเมืองของอินโดนีเซียและอินเดียใต้ที่มีก�รเพ�ะปลูกม�น�นกว่� 5,000 ปี

4. ขมิน้ถกูใชใ้นก�รแพทยจ์นีและอนิเดยีม�ย�วน�น เปน็ย�แกอ้กัเสบสำ�หรับรักษ�อ�ก�รต่�งๆ  

 เช่น ท้องอืด ดีซ่�น ปวดฟัน ฟกชำ้� เจ็บหน้�อก เสียดท้อง ฯลฯ

5. ขมิ้นถูกเรียกว่� “หญ้�ฝรั่นอินเดีย” เนื่องจ�กสีเหลืองส้มและถูกใช้เป็นเครื่องปรุง ย�รักษ� 

 และสีย้อมผ้�ม�ตลอดประวัติศ�สตร์

6. เชื่อกันว่�ขมิ้นมีสรรพคุณทั้งเย็นและร้อน ทำ�หน้�ท่ีต้�นก�รอักเสบในระยะส้ัน (ซ่ึงเป็น 

 ก�รทำ�ให้เย็น) นอกจ�กนี้ยังถูกใช้ในพิธีกรรมก�รเพ�ะปลูกเพื่อทำ�ให้ผืนดิน “เย็น” ก่อน 

 ก�รปลูกข้�ว แต่ในระยะย�วแล้วมันให้คว�มร้อนและทำ�ให้แห้ง

สื่อการเรียนรู้ 7 - ต้นขมิ้น
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สื่อการเรียนรู้ 8 - ตำารับยา Jamu Kunyit (ยาบำารุงสำาหรับผู้หญิงคลอดของอินโดนีเซีย) 

เพื่อลดลมและความเย็นที่คุณแม่มือใหม่กลัวกัน

ส่วนผสม :

• ขมิ้น (kunyit) 2 กำ�มือ

• นำ้�ต�ลมะพร้�ว (gulamelaka) 1 1/2 ก้อน (ประม�ณ 85 กรัม)

• มะข�ม (asamjawa) 1/2 ห่อ

• นำ้� 500 มิลลิลิตร

วิธีทำา :

1. ต้มนำ้� 500 มิลลิลิตร ให้เดือดและละล�ยมะข�ม

2. ปอกและหั่นขมิ้น ผสมนำ้�พอประม�ณ

3. เทขมิ้นผสมนำ้�ลงไปในหม้อ ตั้งไฟ

4. กรองนำ้�มะข�มจ�กขั้นตอนที่ 1 ลงไปในหม้อเพื่อไม่ให้เม็ดมะข�ม

    ปนลงไป 

5. เติมนำ้�ต�ลมะพร้�วที่สับแล้วลงไป

6. ต้มส่วนผสมให้เดือด ปิดไฟ และกรองเอ�แต่นำ้�ใส่ขวดแก้ว

7. ดื่มเมื่อต้องก�ร
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สื่อการเรียนรู้ 9 - Jamu (เดิมสะกด Djamu)

 Jamu เป็นย�แผนโบร�ณของอินโดนีเซีย โดยม�กแล้วเป็นย�สมุนไพรทำ�จ�ก 

ส่วนต่�งๆ ของพืช (ร�ก เปลือก ดอก เมล็ด ใบ และผล) บ�งทีก็มีก�รผสมผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์  

(นำ้�ผึ้ง นมผึ้ง นม และไข่) เข้�ไปด้วย ต่อไปนี้คือร�ยก�รสมุนไพรที่พบม�กที่สุดใน Jamu และ

สรรพคุณ
 

ขมิ้น ล้�งพิษ หยดุก�รกรน บรรเท�อ�ก�รปวดประจำ�เดือน

และลดกลิ่นตัว

ข่� แก้อ�ก�รเม�เรือและเจ็บคอ นักร้องมักใช้ผสมเป็น

เครื่องดื่มเพื่อดูแลรักษ�เสียง

ขิง ล้�งพิษ อ�ก�รแพ้ท้อง และทำ�ให้ร่�งก�ยอบอุ่น 

กระตุ้นเลือดลม

ตะไคร้ สร้�งคว�มกระปร้ีกระเปร่� ระงับเลือดออกต�มไรฟัน

และไล่ยุง

มะข�ม แก้ท้องผูกและทำ�ให้ผิวอ่อนนุ่ม

กำ�มะถัน แก้ผื่นคัน ใช้ในเครื่องสำ�อ�ง
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สื่อการเรียนรู้ 10 : Jamu

 ส�ม�รถพบได้ทั่วไปในอินโดนีเซีย แต่มีแพร่หล�ยม�กที่สุดในชว�ที่ Mbok Jamu 

(ผูห้ญงิชว�รุน่ส�วไปจนถึงวยักล�งคนนุ่งชุดพืน้เมอืง kebaya บ�ตกิ ห�บตะกร�้ไมไ้ผเ่ตม็ไปดว้ย 

ขวด jamu เร่ข�ยต�มหมู่บ้�นและต�มตรอกซอกซอยในเมือง) ต�มเมืองใหญ่ๆ ย�สมุนไพร  

jamu ถูกห�บเร่ข�ยต�มท้องถนนพร้อมเครื่องดื่มสร้�งคว�มสดชื่นที่ปกติมีรสขมแต่ผสม 

ด้วยนำ้�ผึ้งหรือไม่ก็นำ้�ต�ลมะพร้�ว ก�รห�บเร่ jamu ในตะกร้�ไม้ไผ่เรียกว่� Jamu Gendong  

(แปลตรงตัวคือ jamu ที่ถูกห�บ) นอกจ�กนี้ยังมีก�รตั้งแผงเล็กๆ ข้�งถนนข�ย jamu  

เป็นก�รเฉพ�ะ
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อภิธานศัพท์ : 

อายุรเวท (Ayurveda) - หนึ่งในระบบก�รแพทย์แบบองค์รวมที่เก่�แก่ที่สุดของโลกที่พัฒน�ขึ้นม� 

 เม่ือหล�ยพันปีก่อนในอินเดีย มีพื้นฐ�นบนคว�มเชื่อว่�สุขภ�พที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับ 

 สมดุลที่ละเอียดอ่อนของจิตใจ ร่�งก�ย และวิญญ�ณ

ไขข้ออักเสบ (Arthritis) - โรคที่เจ็บปวดที่ข้อ

asamjawa - มะข�ม

batikkebaya - หม�ยถึง ชุดเสื้อผ้�ที่มีที่ม�จ�กอินโดนีเซีย และสวมใส่โดยผู้หญิงในอินโดนีเซีย  

 ม�เลเซีย บรูไน เมียนม� สิงคโปร์ ภ�คใต้ของไทย กัมพูช� และภ�คใต้ของฟิลิปปินส์ บ�ติก  

 คือเทคนิคก�รสร้�งลวดล�ยบนผ้�ด้วยก�รใช้ขี้ผึ้ง

นำ้าดี - ของเหลวสีเขียวคลำ้�ไปจนถึงนำ้�ต�ลเหลืองจ�กตับ ช่วยย่อยอ�ห�ร

ฉุนเฉียว (choleric) - อ�รมณ์ไม่ดีหรือรำ�ค�ญ

อยู่ไฟ (confinement) - คำ�ใช้เรียกช่วงเวล�ที่ผู้หญิงคลอดลูก ก�รอยู่ไฟหลังคลอดเป็นวิธีปฏิบัติ 

 ในบ�งวัฒนธรรมเอเชีย

curcuma longa - ชื่อวิทย�ศ�สตร์ของต้นขมิ้น

เบาหวาน - โรคเกีย่วกบัก�รเผ�ผล�ญอ�ห�รในร�่งก�ยทีค่นปว่ยมรีะดบันำ�้ต�ลในเลอืดสงู ทัง้เนือ่งจ�ก 

 ผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ในร่�งก�ยตอบสนองต่ออินซูลินไม่ดีพอ หรือทั้งสองอย่�ง

ข่า - พืชหัวในตระกูลขิง

gulamelaka - นำ้�ต�ลมะพร้�ว

ตับอักเสบ - ตับอักเสบติดเชื้อ

ระบบของเหลวในร่างกาย - ระบบก�รแพทย์ที่ให้ร�ยละเอียดเรื่ององค์ประกอบและก�รทำ�ง�นของ 

 ร่�งก�ยมนุษย์ เป็นที่ใช้กันในอ�ยุรเวทและแพทย์ และนักปรัชญ�กรีกและโรมันโบร�ณ  

 ระบบนี้เชื่อว่�ก�รมีของเหลวในร่�งก�ยสี่อย่�งม�กหรือน้อยเกินไปในร่�งก�ยมนุษย์  

 (humors) จะส่งผลต่ออ�รมณ์และสุขภ�พของคนนั้น

humors - ในระบบของเหลวในร่�งก�ย humors หม�ยถึง ของเหลวในร่�งก�ยมนุษย์

jamu - ย�สมุนไพรในอินโดนีเซีย

Jamu Gendong - gendong แปลว่�ห�บ JamuGendong หม�ยถึง jamu ที่ถูกห�บ

kunyit - ขมิ้น

ตะไคร้ - พืชในตระกูลหญ้� มีกลิ่นเปรี้ยวอ่อนๆ และใช้เป็นสมุนไพรประกอบอ�ห�รทั่วไปในเอเชีย  

 และยังใช้เป็นย�สมุนไพรในอินเดียด้วย
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Mbok Jamu - Mbok เป็นคำ�ชว�ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอ�ยุม�กกว่� Mbok Jamu หม�ยถึง ผู้หญิงชว� 

 ที่มีอ�ยุที่ข�ย jamu

เศร้าโศก (melancholic) - รู้สึกหดหู่

เฉื่อยชา (phlegmatic) - ไม่มีคว�มรู้สึกและไม่แสดงคว�มรู้สึก

หลังคลอด (post-natal) - ช่วงเวล�หลังคลอดบุตร

ไขข้ออักเสบ (rheumatism) - โรคที่มีก�รอักเสบและคว�มเจ็บปวดต�มข้อ กล้�มเนื้อ หรือเนื้อเยื่อ 

 เส้นใย

พืชประเภทหัว (rhizome) - หัวที่อยู่ใต้ดิน

ร่าเริง (sanguine) - มองโลกในแง่ดี

กำามะถัน (sulphur) - ส�รเคมีสีเหลืองใส เป็นของแข็งในอุณหภูมิห้อง

มะขาม - ผลไม้เป็นฝักที่ใช้กันทั่วไปในก�รประกอบอ�ห�ร มีรสหว�นและเปรี้ยว

เอกสารอ้างอิง : 
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2. สื่อก�รเรียนรู้ 2 : Image Retrieved from : 

 http://ayurvedadosha.org/what-is-ayurveda#axzz4D3MLUPEh. 

 ภ�พโดย Colros [CC-BY-SA-2.0].
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แบบฝึกหัด 1
อาหารและสุขภาพสัมพันธ์กันอย่างไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกริ่นนำา : 

 ระบบคว�มเชื่อเรื่องสุขภ�พของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้คว�มสำ�คัญกับอ�ห�ร 

ก�รกิน ส�ม�รถเช่ือมโยงย้อนกลับไปถึงระบบคว�มเชื่อเรื่องของเหลวในร่�งก�ยจ�กอ�ยุรเวทของ 

อินเดีย นักปรัชญ�กรีก และโรมันโบร�ณ

 โดยทั่วไปแล้ว ระบบคว�มเชื่อเรื่องของเหลวในร่�งก�ยมองว่�มนุษย์มีองค์ประกอบเฉพ�ะ 

ของดิน ไฟ นำ้� และลม และจัดจำ�แนกสิ่งต่�งๆ ออกเป็นร้อนกับเย็น โรคและอ�ห�รถูกจำ�แนก 

ออกเป็นร้อนหรือเย็น และองค์ประกอบของมนุษย์ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ด้วยก�รกินอ�ห�รเมื่อ 

จำ�เป็น ดังนั้น หัวใจสำ�คัญของระบบคว�มเชื่อเรื่องของเหลวในร่�งก�ยทั้งหมดคือก�รแสวงห�ระบบ 

ท่ีสมดุล คือไม่ร้อนไม่เย็น เพื่อให้ได้สมดุลดังกล่�ว เชื่อกันว่�โรคเย็นควรถูกรักษ�โดยอ�ห�รร้อน 

หรือก�รให้คว�มร้อน และโรคร้อนควรถูกรักษ�โดยอ�ห�รเย็นหรือก�รลดอุณหภูมิ

 ระบบคว�มเช่ือเรื่องของเหลวในร่�งก�ยที่เน้นเรื่องร้อน/เย็นอ�จมีที่ม�จ�กอินเดียไป 

อ�ระเบีย กรีซ และยุโรป และเข้�ม�ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภูมิภ�คนี้ มักจะเน้นธ�ตุลม เช่น  

โรคที่ขึ้นต้นด้วยลมต่�งๆ ในประเทศไทย และ angin ในม�เลเซีย เลือดที่เป็นของเหลวร้อนและ 

เสมหะที่เป็นของเหลวเย็นจะต้องอยู่ในระดับสมดุล คว�มเจ็บป่วยและระยะต่�งๆ ของก�รเจริญพันธุ์

รบกวนสมดุลของธ�ตุและจำ�เป็นต้องดูแลเรื่องอ�ห�รก�รกิน

 1. ร้อน เย็น หรือเป็นกลาง

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับคว�มคิดบ�งอย่�งจ�กอินเดีย (ระบบอ�ยุรเวท) และจีน  

(ระบบหยินและหย�ง ซึ่งหม�ยถึงเย็นและร้อนต�มลำ�ดับ) เกี่ยวกับคุณสมบัติเย็นหรือร้อนของอ�ห�ร

และก�รที่อ�ห�รส่งผลต่อปัจเจกบุคคลในแต่ละช่วงวัยในแต่ละฤดูก�ล

  ศึกษ�อ�ห�รต�มร�ยก�รข้�งล่�ง ให้พิจ�รณ�สิ่งที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวพูดเกี่ยวกับ

คณุสมบตัขิองอ�ห�ร นกัเรยีนจะจดัจำ�แนกอ�ห�รเหล�่นีเ้ปน็รอ้น (ใหค้ว�มรอ้น) เยน็ (ทำ�ใหร้�่งก�ยเยน็)  

หรือเป็นกล�ง จัดกลุ่มในแผนภ�พ Venn ในหน้�ถัดไป มีอ�ห�รท่ีอ�จอยู่ได้ม�กกว่�หนึ่งประเภท 

หรือไม่ เพิ่มอ�ห�รเข้�ไปในแต่ละส่วนของแผนภ�พห�กทำ�ได้และแลกเปลี่ยนคว�มรู้กับเพื่อนๆ
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พริก มะละกอ ข้�ว ไขมัน ปล�สด

ปล�เค็ม
ถั่วลิสง

(และถั่วอื่นๆ)
กระเจี๊ยบเขียว แตงกว� มะพร้�ว

สับปะรด กล้วย ขมิ้น มะเขือ มะระ

พริกไทย เนื้อแดง กะหลำ่�ปลี แตงโม ฝรั่ง

ขิง กระเทียม ผักโขม หอมหัวใหญ่ มะม่วง

ร้อน 

กลางเย็น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 5 อาหาร สุขภาพ และการรักษา

แบบฝึกหัด 2
อาหารเป็นยา : ขมิ้น

 คนที่มีสุขภ�พดีส่วนม�กมักจะไม่ใส่ใจกับเรื่องธ�ตุหรือของเหลว จนกว่�จะป่วยหรือตั้งท้อง 

ผู้หญิงหลังคลอดยังอยู่ในภ�วะเย็นท่ีอันตร�ย และต้องได้รับคว�มร้อนในท�งพิธีกรรมและท�งปฏิบัติ

ด้วยอ�ห�รและย�ที่ให้คว�มร้อนเพื่อขับ “เลือดเสีย” ออกไป และฟื้นสมดุลภ�ยใน

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขมิ้นที่ถูกใช้ในท�งศ�สน�และพิธีต่�งๆ ม�ย�วน�น ถูกใช้ 

อย่�งกว้�งขว�งในท�งก�รแพทย์และพิธีกรรมในช่วงก�รคลอดและก�รเป็นท�รก อ่�นข้อมูลต่อไปนี้

เพิ่มเติม

 ก�รใช้ขมิ้นบดหรือผงสำ�หรับแม่และเด็กในช่วงคลอดหรือเป็นท�รกเป็นเรื่องที่พบได้

ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่�จะเป็นในหมู่ช�วพม่�และตะเลง (มอญ) ในพม่� กัมพูช� 

โคชินจีน และในหมู่ช�วมล�ยู กล่�วกันว่�ช�วมอย (Moi) บนพื้นที่สูงในท�งใต้ของอินโดจีน 

กใ็ชข้งิในลกัษณะนี ้ช�วด�ยคั (Dayak) บนเก�ะบอรเ์นยีวใชข้มิน้ข�วเพือ่ก�รนีเ้ชน่กนั ช�วโตเบโล  

(Tobelo) แห่งฮ�ลม�เฮร�เหนือ (North Halmahera) ใช้ขมิ้นนวดแม่และลูกหลังคลอด 

บ�งครั้งก็มีก�รเอ�ขมิ้นแง่งหนึ่งว�งไว้ใต้ส�ยสะดือเวล�ตัดด้วยไม้ไผ่ โดยท้ังส�ยสะดือและ 

แงง่ขมิน้จะถกูตดัข�ดไปพรอ้มกนั มกี�รปฏบิตัแิบบเดียวกนัในอ�ชนิ (Achin) ในท�งตอนเหนอื 

ของสุม�ตร� โดยหมอตำ�แยยังเคี้ยวขมิ้นและถ่มไปทั่วร่�งท�รกเป็นก�รเสร็จสิ้นพิธี ในเขต 

โคเอล�ก�โพเอส (Koealakapoeas) ในท�งใต้ของบอร์เนียว มีก�รฝังขมิ้นแง่งหนึ่งไปกับ 

ส�ยสะดือด้วย

ดัดแปลงจ�ก David E. Sopher. 1964. ‘Indigenous Uses of Turmeric (Curcuma Domestica) in Asia and Oceania’. 

Anthropos, Bd. 59, H. 1./2., pp. 93 - 127.
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แบบฝึกหัด 3
การครุ่นคิดทบทวน : รักษาภูมิปัญญาของผู้อาวุโส

 ก่อนที่จะมีก�รรักษ�พย�บ�ลแบบตะวันตก ช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำ�นวนม�ก 

พึ่งพ�สมุนไพรในก�รรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วย พืชและส่วนประกอบหล�ยอย่�งที่ใช้ในก�รทำ�อ�ห�ร 

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสรรพคุณท�งย�ด้วย ยกตัวอย่�งเช่น กระเทียม ตะไคร้ และผักชี 

เป็นที่รู้กันว่�มีฤทธิ์ป้องกันและรักษ�ก�รติดเชื้อ พริกถูกใช้เสริมระบบภูมิคุ้มกัน และส่วนประกอบ 

อ�ห�รอย่�งอื่น เช่น ขมิ้น และโหระพ� ก็มีสรรพคุณท�งย�ที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะสำ�หรับอ�ก�รเจ็บป่วย

เกี่ยวกับระบบท�งเดินอ�ห�ร

 คว�มรู้เรื่องสมุนไพรถูกถ่�ยทอดจ�กคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งระหว่�งก�รเดินในป่� 

อย่�งไรก็ต�ม ด้วยก�รขย�ยพื้นที่เมือง ก�รทำ�ล�ยป่� ก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลแบบตะวันตก 

และปัจจัยอื่นๆ ทรัพย�กรธรรมช�ติเหล่�นี้และคว�มรู้ที่สืบทอดกันม�กำ�ลังสูญห�ยไปอย่�งรวดเร็ว

 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ jamu ที่เป็นย�แผนโบร�ณของอินโดนีเซีย ใช้รักษ�อ�ก�ร 

เจ็บป่วย บำ�รุงเพิ่มคว�มง�มและพละกำ�ลัง และยังได้รู้วิธีก�รทำ� jamu ที่ปรุงสำ�หรับแม่เพ่ิงคลอด 

เป็นก�รเฉพ�ะ

 นักเรียนรู้จักย�แบบ jamu ที่ใช้สำ�หรับอ�ก�รเจ็บป่วยเฉพ�ะหรือไม่ มีย�แผนโบร�ณ 

ที่ทำ�จ�กส่วนประกอบธรรมช�ติที่ใช้สำ�หรับอ�ก�รเจ็บป่วยทั่วไป อย่�งเช่น หวัด เจ็บคอ ไข้ ท้องอืด 

ฯลฯ บ้�งหรือไม่

 สัมภ�ษณ์ผู้ใหญ่ในครอบครัวและเขียนร�ยง�นเกี่ยวกับย�และก�รรักษ�แผนโบร�ณ 

ที่ใช้กันทั่วไปในชุมชนของนักเรียน
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แบบฝึกหัด 4
สัมภาษณ์หมอตำาแย

คำาถาม : คำาตอบ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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การบ้าน 1 : อ�ห�รท�งคว�มคิด

ในวัฒนธรรมของนักเรียน วิธีก�รทำ�อ�ห�รส่งผลหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอ�ห�ร

หรือไม่ ยกตัวอย่�งเช่น ปล�สดมักจะถูกถือว่�เป็นกล�ง ก�รทอดหรือปิ้งจะเปลี่ยน

คุณสมบัติของปล�หรือไม่ ถ�มเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวและบันทึกคำ�ตอบข้�งล่�ง

 

 

 

 

 

การบ้าน 2 : 
คว�มรู้ที่สืบทอดกันม�ดังที่แสดงให้เห็นในสื่อก�รเรียนข้�งต้นนั้นได้รับก�รถ่�ยทอดกันม�

โดยผู้อ�วุโสหรือหมอตำ�แย และจ�กแม่สู่ลูกผ่�นก�รบอกเล่� ก่อนจะมีก�รแพร่หล�ย

และก�รยอมรับก�รแพทย์ตะวันตก พวกเข�คือแหล่งคว�มรู้หลักด้�นสุขภ�พ 

สำ�หรับผู้หญิงในหมู่บ้�น และสะท้อนภูมิปัญญ�และประสบก�รณ์ของบรรพบุรุษของเร�

นักเรียนรู้จักใครในครอบครัวหรือชุมชนที่เป็นหมอตำ�แยหรือไม่ ให้สัมภ�ษณ์เธอ

เกี่ยวกับก�รทำ�คลอด
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  ทุน หนี้ และก�รสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 (ศตวรรษที่ 19 - 20) : ช�วเชตติย�ร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุ

 ของก�รสูญเสียที่ดินในพม่�หรือไม่

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 2 แผนก�รเรียนรู้ (100 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  นักเรียนควรผ่�นบทเรียนที่ 1, 3 และ 4 ม�แล้วเป็นอย่�งน้อย  

 และมีคว�มรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้�วและคว�มเชื่อมสัมพันธ์ภ�ยใน 

 ภูมิภ�ค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. บรรย�ยก�รสูญเสีย

ที่ดินที่เกิดขึ้นในพม่�

และก�รที่ช�วน�พม่�

พุ่งคว�มโกรธแค้นจ�ก

ก�รสูญเสียที่ดินไปที่

คนปล่อยเงินกู้ (คือ

ช�วเชตติย�ร์)

2. ระบุส�เหตุอื่นๆ ที่มี

ส่วนทำ�ให้เกิดปัญห�

ก�รสูญเสียที่ดิน

3. มองเห็นแรงขับต่�งๆ 

ที่อยู่เบื้องหลังประเด็น

ก�รสูญเสียที่ดิน

1. ศึกษ�สื่อก�รเรียนรู้และมีส่วนร่วม

ในก�รเล่นต�มบทบ�ทสมมติ (role 

play) เพื่อจะได้เห็นมุมมองต่�งๆ 

ขณะสำ�รวจประเด็นที่มีคว�มขัดแย้ง

1. ตระหนักว่�พัฒน�ก�รของ

อุตส�หกรรมก�รส่งออกข้�ว

ในปล�ยศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษ

ที่ 20 เป็นด�บสองคมอย่�งไร

2. ปลูกฝังคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�ง

ประวัติศ�สตร์ให้ตระหนักถึงสภ�พ

เงื่อนไขของคว�มเป็นไปได้ และท�งเลือก

ที่มีอยู่สำ�หรับบุคคลในประวัติศ�สตร์
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา ให้นักเรียนดูแบบฝึกหัด 1 เกริ่นนำ�

[10 น�ที] ครูบรรย�ย

 1. โลก�ภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ไม่ได้เป็นปร�กฏก�รณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

 ในช่วงไม่กี่ปีม�นี้ ในเนื้อห�ก่อนหน้�ของ

 หน่วยนี้ นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่�ภูมิภ�คนี้

 มีคว�มเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ของโลก

 ด้วยก�รค้�เครื่องเทศอย่�งไร

 2. บทเรียนนี้ใช้ก�รปลูกข้�วเป็นกรณีศึกษ�

 ท�งประวัติศ�สตร์เกี่ยวกับโลก�ภิวัตน์ใน

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 19 - 20

 โดยมีฉ�กหลังเป็นก�รล่�อ�ณ�นิคมและ

 ก�รผง�ดของทุนนิยม จ�กกรณีศึกษ�ท�ง

 ประวัติศ�สตร์นี้ นักเรียนส�ม�รถสำ�รวจ

 ประเด็นคำ�ถ�มที่เกิดจ�กโลก�ภิวัตน์ใน

 บริบทของปัจจุบันต่อไปได้อีก

 3. ในปล�ยศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษ

 ที่ 20 พัฒน�ก�รของอุตส�หกรรมข้�ว

 ชี้ให้เห็นว่�เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้เปลี่ยนแปลงไปอย่�งไรจ�กศตวรรษ

 ก่อนหน้� ในด้�นหนึ่ง ภูมิภ�คนี้ยังคง

 เชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นของโลก และมี

 พัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจและสังคมอย่�งม�ก 

 ตลอดทั้งภูมิภ�ค (โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วน

 ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ คือ พม่� ไทย และ

 อินโดจีนของฝรั่งเศส) ช�วบ้�นจำ�นวนม�ก

 กล�ยเป็นช�วน� ซึ่งเกิดก�รอพยพย้�ยถิ่น

 อย่�งใหญ่โตภ�ยในประเทศเพื่อไปปลูกข้�ว

 ในพื้นที่ใหม่ๆ เช่น ช�วพม่�ย้�ยไปบริเวณ

 ป�กแม่นำ้�อิรวดี และคนเวียดน�มย้�ยไปยัง

 ป�กแม่นำ้�แดง สนับสนุนคำ�อธิบ�ยด้วย

 สื่อก�รเรียนรู้ 1 และสื่อก�รเรียนรู้ 2

• แบบฝึกหัด 1

• สื่อก�รเรียนรู้ 1

• สื่อก�รเรียนรู้ 2

ก�รบรรย�ยของครูให้บริบท

เนื้อห�แก่นักเรียนได้อย่�ง

รวดเร็ว
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

พัฒนา 1. ครูบรรย�ย

บทเรียน 1  1.1 ในอีกด้�นหนึ่ง ก�รเติบโตท�ง

[40 น�ที] เศรษฐกิจไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อช�วเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่ง

 เป็นเพร�ะธรรมช�ติที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

 ส่งออก และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะสถ�นะ

 ที่อ่อนแอของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในเศรษฐกิจนี้ ก�รปลูกข้�วเพื่อส่งออก

 ผูกช�วน�เข้�กับเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ

 ที่ต้องอ�ศัยเงินทุน และพวกเข�น่�จะประเมิน

 คว�มเสี่ยงตำ่�เกินไป ช�วน�กู้เงินม�ซื้อ

 เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์พื้นฐ�น และแรงง�น 

 และสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยส่วนตัวและครอบครัว

 อย่�งเช่น ง�นแต่งง�น ง�นศพ พิธีท�งศ�สน� 

 ฯลฯ ในก�รกู้เงินจ�กคนปล่อยเงินกู้ช�วจีน 

 อินเดีย และคนพื้นเมืองในท้องถิ่น พวกเข�

 ต้องว�งที่ดินเป็นหลักประกัน ก�รกู้ทำ�ให้

 ช�วน�เป็นหนี้เป็นสินและตกอยู่ในภ�วะเสี่ยง

 ห�กคว�มต้องก�รข้�วตกตำ่� เสริมก�รอธิบ�ย

 ด้วยสื่อก�รเรียนรู้ 3 - 5

  1.2 คนปล่อยกู้ช�วอินเดีย (เชตติย�ร์ - 

 Chettiars) เป็นที่จงเกลียดจงชังเมื่อร�ค�ข้�ว

 ตกตำ่�ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่�ครั้งใหญ่ใน

 ทศวรรษ 1930 และพวกเข�เริ่มยึดที่ดินของ

 ช�วพม่�ที่ไม่ส�ม�รถจ่�ยหนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ 

 เชตติย�ร์จึงครอบครองที่ดินเกือบหนึ่งในสี่

 ของพื้นที่เพ�ะปลูกในพม่�ตอนล่�ง

  1.3 ช�วน�พม่�ตอนนี้ไม่ได้เป็นเจ้�ของ

 ที่น�และลดชั้นไปเป็น “ผู้เช่�” ที่เช่�ที่ดิน

 ของคนอื่นเพื่อทำ�ก�รเพ�ะปลูก คนปล่อย

 เงินกู้กล�ยเป็น “เจ้�ของที่ดินที่ไม่อยู่ในที่ดิน” 

 ไม่เหมือนเจ้�ของที่ดินธรรมด�ทั่วไป 

 เนื่องจ�กพวกเข�ไม่ได้อ�ศัยอยู่ในพื้นที่นั้น

• ก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้เพื่อ

เสริมก�รบรรย�ยของครู

ทำ�ให้นักเรียนเข้�ใจข้อมูล

ได้ดีขึ้น

• ก�รใช้แผ่นจัดแผนภ�พ 3 -

2 - 1 ในเอกส�รประกอบ 2 

ช่วยให้นักเรียนได้รวบรวม

สิ่งที่ได้เรียนรู้ม�ตั้งแต่

บทเรียนแรก และกำ�หนด

บริบทสำ�หรับบทเรียน

ช่วงที่สอง

• แบบฝึกหัด 2

• สื่อก�รเรียนรู้ 3 ถึง

สื่อก�รเรียนรู้ 8
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 แต่เก็บร�ยได้จ�กค่�เช่�น� พอถึงปี พ.ศ. 2482

 ที่เพ�ะปลูกร้อยละ 59 ในพม่�ตอนล่�ง

 เป็นน�เช่� ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มรุนแรง

 ของปัญห�ก�รสูญเสียที่ดินในพม่�

  1.4 ประเด็นก�รสูญเสียที่ดินก่อให้เกิด

 ปัญห�ในสังคมพม่�ที่ขึ้นถึงจุดแตกหักในช่วง

 ภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ครั้งใหญ่เมื่อเกิด

 ก�รจล�จลต่อต้�นช�วอินเดียในพม่�ตอนล่�ง

 เสริมประเด็นข้�งบน ด้วยสื่อก�รเรียนรู้ 6 

 ถึงสื่อก�รเรียนรู้ 8

 2. ตรวจสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

  2.1 ให้นักเรียนครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้

 เรียนรู้ม�ด้วยก�รเติมต�ร�งในเอกส�ร

 ประกอบ 2 กระตุ้นให้นักเรียนตอบ

 เพื่อช่วยให้รวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้

  2.2 ทบทวนให้นักเรียนฟังว่�เศรษฐกิจ

 ดั้งเดิมก่อนยุคอ�ณ�นิคมที่เคยตอบสนอง

 ต่อคนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนอง

 ผลประโยชน์ของประเทศอุตส�หกรรม

 ตะวันตก ด้วยเหตุนี้ เศรษฐกิจของเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ได้มีขน�ดเล็ก 

 พึ่งตนเองได้ หรือเป็นอิสระอีกต่อไปแล้ว 

 แต่ขย�ยเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งก�รส่งออกที่

 เติบโต และขึ้นกับปัจจัยท�งเศรษฐกิจจ�ก

 ที่อื่นของโลก โดยเฉพ�ะตะวันตก เอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ในฐ�นะแหล่งป้อนวัตถุดิบ

 และผลิตภัณฑ์ชั้นต้นจึงอยู่ในภ�วะเสี่ยง

 อย่�งม�กต่อคว�มผันผวนของร�ค�ของ

 สินค้�เหล่�นี้ในตล�ดโลก นอกจ�กนี้

 เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ยังต้องพึ่งพ�สินค้�อย่�งเดียวหรือไม่กี่อย่�ง

 ม�กเกินไป และไม่มีคว�มหล�กหล�ยม�กพอ 

 ร�ค�ที่ผันผวนของสินค้�เหล่�นี้จึงกระทบ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ประเทศต่�งๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อย่�งรุนแรง

  2.3. เกริ่นนำ�เนื้อห�ส่วนต่อไปด้วย

 ก�รบอกนักเรียนว่�จะได้เรียนรู้ม�กขึ้น

 เกี่ยวกับก�รสูญเสียที่ดินในพม่� และได้เห็น

 ปัจจัยและผู้กระทำ�ต่�งๆ ที่เป็นพลังผลักดัน

 ประเด็นนี้

พัฒนา ก�รเล่นบทบ�ทสมมติ

บทเรียน 2 หม�ยเหตุ : มีบทบ�ทสมมติสองชุด ชุดแรก

[35 น�ที]  เป็นช�วน�พม่�และคนปล่อยเงินกู้ช�วเชตติย�ร์

 ชุดที่สองเป็นเจ้�หน้�ที่อ�ณ�นิคมของอังกฤษสองคน 

 พ่อค้�ช�วยุโรปหนึ่งคน และเจ้�ของที่ดินช�วพม่�

 หนึ่งคน ให้นักเรียนดูร�ยละเอียดในแบบฝึกหัด 3

 1. บทบาทสมมติ 1 

  1.1 ให้นักเรียนที่เล่นบทช�วน�พม่�

 และคนปลอ่ยเงนิกูช้�วเชตตยิ�รอ์อกม�หน�้ชัน้

  1.2 แนะนำ�ตัวละครให้นักเรียนรู้จัก และ

 บอกพวกเข�ว่�จะต้องสัมภ�ษณ์ช�วน�พม่�

 และคนปล่อยเงินกู้ช�วเชตติย�ร์ (เน้นกับ

 นักเรียนว่�ไม่ได้มีแต่ช�วเชตติย�ร์อินเดีย

 เท่�นั้นที่เป็นคนปล่อยเงินกู้ในพม่� ยังมี

 ช�วจีนและคนพื้นเมืองอีกด้วย)

  1.3 ให้นักเรียนระดมสมองคิดคำ�ถ�ม 

 3 ข้อที่จะถ�มตัวละครแต่ละตัว

  1.4 เริ่มกิจกรรม ดำ�เนินไปต�มขั้นตอน

 และส�ม�รถแทรกขัดได้เมื่อจำ�เป็น 

 หรือนักเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

  1.5 หลังจ�กกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียน

 ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ อธิบ�ยให้นักเรียน

 ฟังว่�พัฒน�ก�รของอุตส�หกรรมข้�วทำ�ให้

 ก�รปลูกข้�วขน�นใหญ่เป็นที่ดึงดูดสำ�หรับ

 ช�วน�พม่� และพวกเข�อ�จไม่เข้�ใจว่�

 ก�รปลูกข้�วเพื่อส่งออกนั้นผูกพวกเข�เข้�กับ

• แบบฝึกหัด 3

• สื่อก�รเรียนรู้ 10 

และ 11

• สื่อก�รเรียนรู้ 12 

แผ่นบทบ�ท 

(พิมพ์แจกให้นักเรียน 

ท่ีร่วมเล่นบทบ�ทสมมติ

ก่อนบทเรียน)
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 เศรษฐกิจระหว่�งประเทศที่เสี่ยงต่อ

 คว�มผันผวนของร�ค�

  1.6 ก่อนคริสตทศวรรษ 1880 ช�วเชตติย�ร์

 อินเดียปล่อยเงินกู้ให้กับก�รเพ�ะปลูก

 โดยอ้อม ด้วยก�รให้เงินกู้กับคนปล่อยเงินกู้

 ที่เป็นคนพื้นเมืองที่จ�กนั้นก็ไปปล่อยกู้ให้กับ

 ช�วน�อีกทอดหนึ่งด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปอีก

 จริงๆ แล้วพวกเข�ปล่อยกู้ให้กับช�วน�

 โดยตรงน้อยม�ก เมื่อระบอบอ�ณ�นิคมของ

 อังกฤษกำ�หนดระบบก�รถือครองที่ดินใหม่ 

 ก็ทำ�ให้เกิดคว�มต้องก�รสินเชื่อด้�นก�รเกษตร

 ม�กขึ้น เสริมก�รอธิบ�ยด้วยสื่อก�รเรียนรู้ 10 

 และสื่อก�รเรียนรู้ 11

 2. บทบาทสมมติ 2 

  2.1 ให้นักเรียนที่ร่วมเล่นบทบ�ทออกม�

 หน้�ชั้น

  2.2 ให้บริบทกับนักเรียนด้วยก�รอธิบ�ยว่�

 รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมของอังกฤษจริงๆ แล้ว

 ตระหนักถึงอันตร�ยของก�รสูญเสียที่ดิน

 และต้องก�รออกกฎหม�ยม�ควบคุมปัญห�นี้

 อย่�งไรก็ต�ม มีผู้กระทำ�อื่นๆ ที่ต่อต้�น

 คว�มพย�ย�มออกกฎหม�ยดังกล่�วด้วย

 เหตุผลต่�งๆ นักเรียนจะต้องถ�มตัวละครว่�

 ทำ�ไมพวกเข�จึงต่อต้�นก�รออกกฎหม�ย

 ดังกล่�ว

  2.3 เริ่มกิจกรรม ดำ�เนินไปต�มขั้นตอน

 และส�ม�รถแทรกขัดได้เมื่อจำ�เป็น

 หรือนักเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

  2.4 หลังกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียน

 ตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

  2.5 อธิบ�ยกับนักเรียนว่�ในบ�งกรณี

 รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมไม่ส�ม�รถลังเลหรือไม่

 เต็มใจที่จะดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง

 ของช�วน�ในเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

• ก�รใช้แผนภ�พภูเข�นำ้�แข็ง

ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึง

ปัจจัยต่�งๆ ที่ก่อให้เกิด

ก�รสูญเสียที่ดิน 

ภ�พภูเข�นำ้�แข็ง

ช่วยให้นักเรียนระลึกได้ว่�

ต้องมองให้ลึกกว่�สิ่งที่เห็น

ในระดับพื้นผิวเพื่อที่จะเข้�ใจ

เหตุก�รณ์ต่�งๆ ในอดีต 

(หรือปัจจุบัน) ได้ดีขึ้น

• ก�รใช้ร�ยง�นก�รครุ่นคิด

ทบทวนทำ�ให้ครูส�ม�รถ

วัดคว�มเข้�ใจของนักเรียนได้

เกี่ยวกับก�รที่ว่�พัฒน�ก�ร

ของอุตส�หกรรมส่งออกข้�ว

ในปล�ยศตวรรษที่ 19 และ

ต้นศตวรรษที่ 20 เป็น

ด�บสองคมอย่�งไร และ

ยังช่วยให้ครูประเมินได้ว่�

นักเรียนตระหนักหรือไม่ว่�

ในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งนั้น

มีหล�ยมุมมอง

• แบบฝึกหัด 4

• แบบฝึกหัด 5

 เนื่องจ�กม�ตรก�รดังกล่�วอ�จส่งผลเสีย

 ต่ออุตส�หกรรมข้�ว ยกตัวอย่�งเช่น 

 ในพม่� โรงสีข้�วที่อังกฤษเป็นเจ้�ของ

 พย�ย�มกดร�ค�ข้�วเปลือกให้ตำ่�

 เพื่อให้ได้กำ�ไรสูงสุด รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมใน

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล�ยประเทศ

 ก็ลังเลเช่นกันที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจมีคว�ม

 หล�กหล�ยม�กขึ้น นอกจ�กสินค้�พื้นฐ�น 

 เช่นว่� พัฒน�ก�รผลิตสินค้�อุตส�หกรรม 

 เนื่องจ�กจะเป็นก�รสร้�งก�รแข่งขันให้กับ

 ผู้ผลิตของตะวันตก

สรุป 1. ให้นักเรียนดูแผนภ�พภูเข�นำ้�แข็ง

บทเรียน ในแบบฝึกหัด 4

[15 น�ที] 2. อธิบ�ยกับนักเรียนว่�ปกติแล้วก�รเกิด

 ปร�กฏก�รณ์หนึ่งๆ จะมีส�เหตุต่�งๆ 

 ม�กม�ย สิ่งที่เร�เห็นอยู่เหนือผิวนำ้�เป็นเพียง

 ยอดของภูเข�นำ้�แข็ง บ่อยครั้งที่เร�ย�ก

 จะมองเห็นส�เหตุใหญ่ๆ ที่อยู่ “ใต้ผิวนำ้�” 

 3. ให้นักเรียนกรอกข้อคว�มลงในแผนภ�พ

 ภูเข�นำ้�แข็ง และตัดสินใจว่�ช�วเชตติย�ร์

 อินเดียคือต้นเหตุของก�รสูญเสียที่ดินในพม่�

 หรือไม่ โดยพิจ�รณ�จ�กสื่อก�รเรียนรู้ที่มี

 และข้อมูลที่ได้จ�กกิจกรรมก�รเล่นบทบ�ท

 สมมติ

 4. ให้เวล�นักเรียนกรอกข้อคว�มลงใน

 แผนภ�พภูเข�นำ้�แข็ง และกระตุ้นให้นักเรียน

 ตอบคำ�ถ�ม

 5. รวบรวมสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ และ

 ให้ทำ�แบบฝึกหัด 5 - คิดทบทวน
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - ความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 พอถึงปี พ.ศ. 2483 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบต่�งๆ ที่สำ�คัญ

ของโลก เช่น ย�งพ�ร� ปอ พริกไทย เปลือกต้นซิงโคน� และไม้สักเกือบทั้งหมด ส�มในสี่ของ

มันสำ�ปะหลังและเนื้อมะพร้�วแห้ง กว่�ครึ่งของนำ้�มันป�ล์ม กว่�หนึ่งในส�มของไหมสับปะรด 

และนำ้�ต�ล ดีบุก ช� ย�สูบ เครื่องเทศ ย�งเรซินธรรมช�ติ ย�งไม้และไขมัน ปิโตรเลียม เหล็ก 

แมงก�นีสและโครเมียมในปริม�ณม�ก

สื่อการเรียนรู้ 2 - พัฒนาการของอุตสาหกรรมข้าวในพม่า

 เนื่องจ�กยุโรปและที่อื่นๆ ต้องก�รข้�วจ�กพม่�อย่�งม�กและมีเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  

เศรษฐกิจของบริเวณป�กแม่นำ้�อิรวดีจึงขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19  

ในช่วงเวล�จ�กกล�งคริสตทศวรรษ 1850 - 1900 พม่�ตอนล่�งมีพื้นที่ปลูกข้�วเพิ่มขึ้น 

ห้�ล้�นเอเคอร์ และปริม�ณก�รส่งออกข้�วของพม่�เพิ่มขึ้นจ�กไม่ถึงสองแสนตันเป็น 

กว่�สองล้�นตันต่อปี ก�รเติบโตเช่นนี้ได้รับก�รสนับสนุนด้วยร�ค�ข้�วเปลือกที่เพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเนื่องจ�ก 45 รูปี ถึง 95 รูปี ต่อหนึ่งร้อยห�บ (46 ปอนด์) ในร่�งกุ้ง

สื่อการเรียนรู้ 3 - ข้อสังเกตของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับว่าการขยายตัวของการปลูกข้าว

เป็นเรื่องที่ทั้งดีและไม่ดีสำาหรับพม่าอย่างไร

 พม่�เจริญมั่งคั่งม�กข้ึนเรื่อยๆ จ�กก�รเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจของตะวันตก  

โดยอ�ศัยตล�ดและวิส�หกิจของตะวันตก ขณะท่ีประช�ชนยังคงค่อนข้�งย�กจนและ 

ไม่ส�ม�รถควบคุมพลังท�งเศรษฐกิจขน�ดใหญ่ต่�งๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเข�ได้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 4 - คำาอธิบายของนักประวัติศาสตร์ว่าทำาไมชาวนาจึงเป็นหนี้

 ส�เหตุสำ�คัญท่ีสุดท่ีทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียที่ดิน คือช�วน�ก่อหนี้จนไม่ส�ม�รถ 

จ่�ยคืนได้ ก�รเป็นหนี้มีส�เหตุหล�ยประก�ร เช่น คว�มไร้ประสบก�รณ์และคว�มไม่เท่�ทัน 

ของผู้กู้ที่อยู่ในกระแสของคว�มเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว จ�กเศรษฐกิจแบบยังชีพม�เป็น 

เศรษฐกิจเงินตร� สถ�นก�รณ์ยำ่�แย่ต่�งๆ เช่น คว�มแห้งแล้ง นำ้�ท่วม ศัตรูพืช คว�มเจ็บป่วย 

และโรคของสัตว์เลี้ยง ก�รใช้เงินที่กู้ม�ไปใช้จ่�ยในเรื่องต่�งๆ เช่น จัดพิธีประเพณีต่�งๆ  

อย่�งหรูหร� ก�รใช้เงินกู้ไปลงทุนในกิจก�รเก็งกำ�ไรแล้วล้มเหลว และเงื่อนไขเงินกู้ที่ขูดรีด 

เช่น อัตร�ดอกเบี้ยที่สูงม�ก และก�รที่คนปล่อยกู้ชักจูงคนกู้ให้กู้จนเต็มมูลค่�ที่ดินที่นำ�ม� 

คำ้�ประกัน

สื่อการเรียนรู้ 5 - คำาอธิบายของนักประวัติศาสตร์ว่าทำาไมชาวนาจึงกู้เงินจากชาวเชตติยาร์

 บ�งทีช�วน�ก็กู้เงินม�อย่�งไม่ฉล�ดเนื่องจ�กต้องก�รเงิน ไม่มีท�งเลือกอื่นนอกจ�ก

ยอมรับเงื่อนไขของเชตติย�ร์ พวกเข�ต้องซื้อเมล็ดและจ้�งแรงง�นสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก 

เก็บเกี่ยว และซ่อมแซมคันน�
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 6 - ตารางแสดงแนวโน้มของการเป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ปลูกข้าวสิบสาม

อำาเภอของพม่า ซึ่งประกอบด้วย พะโค ธาราวดี หัตถวดี อินเสน โปรเม บัสเสน เฮนซาดา 

เมียวมา โมบิน พยาพน ท่าตอน แอมเฮรสต์ และตองอู

 ในป ีพ.ศ. 2473 เชตตยิ�รเ์ปน็เจ�้ของทีดิ่นร�วร้อยละ 6 ของพ้ืนทีท่ีม่กี�รครอบครอง 

ทั้งหมด แต่พอถึงปี พ.ศ. 2480 สัดส่วนนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีส�เหตุโดยม�กม�จ�ก 

มลูค�่ทีด่นิทีร่ว่งลงหลงัจ�กก�รตกตำ�่ของร�ค�ธญัพืชทัว่ทัง้โลก (รวมถงึข�้ว และข�้วเปน็สินค�้ 

ส่งออกหลักของพม่�) ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่�ครั้งใหญ่ในต้นทศวรรษ 1930
 

ก�รแจกแจงที่ดินสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกต�มประเภทของเจ้�ของในพื้นที่ปลูกข้�วหลัก

สิบส�มอำ�เภอในพม่�ตอนล่�ง พ.ศ. 2473 - 2480

ปี

พื้นที่เพาะปลูก

ทั้งหมด 

(พันเอเคอร์)

พื้นที่ที่เจ้าของ

ไม่ใช่เกษตรกร

พื้นที่ที่เชตติยาร์

เป็นเจ้าของ

ร้อยละของพื้นที่ที่

เป็นของผู้ที่ไม่ใช่

เกษตรกรต่อพื้นที่

เพาะปลูกทั้งหมด

ร้อยละของพื้นที่

ที่เป็นของเชตติยาร์

ต่อพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งหมด

2473 9,249 2,943 570 32 6

2474 9,305 3,212 806 34 9

2475 9,246 3,770 1,367 41 15

2476 9,266 4,139 1,782 45 19

2477 9,335 4,460 2,100 48 22

2478 9,408 4,687 2,293 50 24

2479 9,499 4,873 2,393 51 25

2480 9,650 4,929 2,446 51 25

ที่ม� : ร�ยง�นของคณะกรรมก�รที่ดินและก�รเกษตร (2481) ส่วนที่ 2 หน้� 39

Source : Report of the Land and Agriculture Committee (1938), Part II, P. 39. 
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 7 - คำาอธิบายของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการที่คนท้องถิ่นเกลียดชัง

คนปล่อยเงินกู้ชาวเชตติยาร์

 คว�มคบัแคน้ใจของช�วน�พม�่ทีท่กุขร์อ้นในพม�่ตอนล�่งมเีป�้หม�ยหลกัอยูท่ี่คนปลอ่ย 

เงินกู้ช�วเชตติย�ร์ แทบทั้งหมดของพื้นที่ปลูกข้�วที่มีก�รบุกเบิกเพิ่มขึ้นใหม่ทุกปีถูกนำ�ไป 

คำ้�ประกันเงินกู้จ�กคนปล่อยกู้ช�วอินเดียเหล่�นั้นตั้งแต่ต้น คนปล่อยกู้ช�วเชตติย�ร์คิด 

ดอกเบีย้ในอตัร�รอ้ยละสบิห�้ถึงส�มสบิหกตอ่ปี เมือ่ได้เปน็หนีเ้ปน็สนิแลว้ มชี�วน�นอ้ยร�ยนกั 

ที่จะส�ม�รถไถ่ถอนตัวเองได้ หลังจ�กช�วเชตติย�ร์เจ้�ของที่ดิน คนเก็บภ�ษี และพ่อค้�จีน 

ชักสว่นแบง่จ�กผลผลติแลว้ ช�วน�กม็กัจะเหลอืไมพ่อกนิสำ�หรบัครอบครวัไปจนถงึก�รเกบ็เกีย่ว 

ครั้งหน้�

 คว�มเกลียดชังที่ช�วน�มีต่อเชตติย�ร์เข้มข้นม�กยิ่งขึ้นเมื่อมีก�รยึดที่น�คำ้�ประกัน 

ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่�ในต้นทศวรรษ 1930 ท่ีร�ค�ข้�วลดลงไปตำ่�กว่�ต้นทุนก�รผลิต  

เมื่อเชตติย�ร์เรียกเก็บหนี้ และช�วน�ไม่ส�ม�รถจ่�ยคืนได้และต้องยอมให้ที่ดินถูกยึดไป 

กลุ่มเชตติย�ร์ได้ครอบครองที่น�ม�กถึงสองล้�นห้�แสนเอเคอร์ เท่�กับหนึ่งในสี่ของพื้นที่ 

เพ�ะปลูกในพม่�ตอนล่�ง

สื่อการเรียนรู้ 8 - เจ้าของที่ดินที่ “ไม่อยู่ในที่ดิน” 

 ต�มธรรมด� เจ้�ของที่ดินที่ไม่อยู่อ�ศัยในที่ดินแทบไม่ทำ�อะไรที่จะพัฒน�ปรับปรุง

ที่ดิน หรือส่งเสริมให้คนเช่�ปรับปรุงวิธีก�รเพ�ะปลูก ยิ่งเป็นเช่นนี้ในกรณีเจ้�ของที่ดินจ�ก 

ต่�งถิ่นที่ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บที่ดินไว้เป็นเวล�น�น และไม่สนใจอะไรนอกจ�กเก็บค่�เช่� 

ให้ได้ม�กที่สุดระหว่�งที่ที่ดินยังอยู่ในมือ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 9 - บัตรแสดงบทบาทสำาหรับกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติที่ 1

บทบาทที่ 1 : นักเรียนเป็นชาวนาในพม่า

l นักเรียนกำ�ลังคิดที่จะทำ�น�ขน�ดใหญ่เพร�ะข้�วกำ�ลังมีร�ค�สูงขึ้น

l นักเรียนต้องก�รเงินม�กขึ้นเพื่อซื้อที่น�เพิ่ม ช�วน�คนอื่นๆ ก็กำ�ลังขย�ยที่น�เช่นกัน ดังนั้น 

 ร�ค�ที่น�จึงกำ�ลังถีบตัวสูงขึ้น

l นอกจ�กนี้ นักเรียนยังต้องซื้อพันธุ์ข้�ว ปุ๋ย เครื่องมือพื้นฐ�น และจ้�งแรงง�น

l นอกจ�กนี้ นักเรียนยังมีค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ สำ�หรับครอบครัวอีกด้วย (เช่น ง�นแต่งง�น ง�นศพ)

l นักเรียนกำ�ลังจะกู้เงินจ�กเชตติย�ร์ในท้องถ่ินคนหน่ึง และจะต้องใช้ท่ีดินคำ้�ประกัน  

 ห�กนักเรียนไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ ก็จะต้องมอบที่ดินให้กับเชตติย�ร์คนนั้นไป

l นักเรียนรู้ว่�เป็นเรื่องเสี่ยง แต่ก็คิดว่�ผลตอบแทนจ�กก�รข�ยข้�วจะช่วยได้

บทบาทที่ 2 : นักเรียนเป็นคนปล่อยเงินกู้ชาวเชตติยาร์ในพม่า

l ก่อนหน้�นี้ นักเรียนจะจำ�กัดก�รปล่อยกู้อยู่แต่ในบริเวณเมืองร่�งกุ้งและพื้นที่ใกล้เคียง 

 เป็นหลัก

l กอ่นหน�้นี ้นกัเรยีนมสีว่นใหส้นิเชือ่ในก�รเกษตรท�งออ้ม โดยใหเ้งนิกูก้บัคนปลอ่ยกูพ้ืน้เมอืง 

 ทีจ่�กนัน้กจ็ะไปปลอ่ยกูใ้หก้บัช�วน�อกีทอดหนึง่ดว้ยอตัร�ดอกเบีย้ทีท่บขึน้ไปอกี จรงิๆ แลว้  

 นักเรียนปล่อยกู้ให้กับช�วน�โดยตรงน้อยม�ก

l รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมของอังกฤษได้กำ�หนดระบบก�รถือครองที่ดินใหม่

l ตอนนี้ช�วน�ส�ม�รถนำ�ที่ดินของตนไปคำ้�ประกันเงินกู้จ�กคนปล่อยกู้ได้แล้ว

l ประกอบกับมีคว�มต้องก�รข้�วของพม่�เพิ่มม�กขึ้น จึงมีช�วน�ม�ขอกู้เงินจ�กนักเรียน 

 ม�กขึ้นเพื่อขย�ยที่น� และนักเรียนก็ได้ขย�ยก�รปล่อยกู้จ�กเมืองร่�งกุ้งและพื้นที่ใกล้เคียง 

 ออกม�สู่พื้นที่ชนบท
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 10 - บทบาทของเชตติยาร์ก่อนทศวรรษ 1880

 เชตติย�ร์จำ�กัดกิจก�รธน�ค�รและก�รปล่อยกู้อยู่แต่ในตัวเมืองร่�งกุ้งและพ้ืนท่ี 

ใกล้เคียงเป็นหลัก ถึงแม้ว่�พวกเข�จะได้มีส่วนในก�รให้สินเชื่อแก่ก�รเกษตรท�งอ้อม 

ด้วยก�รให้เงินกู้กับคนปล่อยกู้พื้นเมืองที่จ�กนั้นก็จะนำ�ไปปล่อยกู้ให้กับช�วน�ต่ออีกทอดหนึ่ง

ด้วยอัตร�ดอกเบ้ียท่ีทบข้ึน แต่เชตติย�ร์ก็ปล่อยกู้ให้กับช�วน�โดยตรงน้อยม�กในช่วงเวล�นี้  

คว�มเกี่ยวข้องในระดับตำ่�เช่นนี้ของเชตติย�ร์ในช่วงก�รขย�ยตัวของก�รเกษตรในช่วงแรก 

ขัดแย้งกับก�รสันนิษฐ�นที่สำ�คัญจำ�นวนม�กเกี่ยวกับบทบ�ทของคนเหล่�นี้ในก�รพัฒน� 

ของพม่�

สื่อการเรียนรู้ 11 - รัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ตั้งแต่คริสตทศวรรษ 1880 อย่างไร

 องักฤษจดัตัง้สถ�บนัท�งกฎหม�ยและก�รเมอืงต่�งๆ ขึน้ม�เพ่ือมุง่สู่เศรษฐกจิทนุนยิม 

และใช้งบประม�ณจำ�นวนม�กไปกับก�รปรับปรุงก�รคมน�คมขนส่ง ก�รสร้�งเขื่อน ทำ�นบ 

และส�ธ�รณูปโภคอื่นๆ นักลงทุนเอกชนช�วอังกฤษสร้�งโรงสีข้�วที่จะกล�ยม�เป็นสินค้� 

ส่งออกหลักของพม่� และพ่อค้�ช�วยุโรปก็ทำ�หน้�ที่เป็นตัวเชื่อมกับตล�ดต่�งประเทศ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

สื่อการเรียนรู้ 12 - บัตรแสดงบทบาทสำาหรับกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติที่ 2

บทบาท ก : นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษในพม่า

l นักเรียนกังวลเรื่องก�รสูญเสียที่ดินจ�กช�วน�ไปอยู่ในมือคนที่ไม่ใช่ช�วน�อย่�งต่อเนื่อง

l นักเรียนเชื่อว่�ควรออกกฎหม�ยเพื่อจำ�กัดก�รสูญเสียที่ดิน

l ทั้งนี้เป็นเพร�ะว่�คนที่ไม่ใช่ช�วน�บ�งส่วนนั้น ไม่ใช่คนพื้นเมืองของพม่� ดอกผลจ�กที่ดิน 

 จำ�นวนม�กจึงถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้�นเกิดของคนเหล่�นั้นทุกปี

บทบาท ข : นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษ

l นักเรียนคัดค้�นก�รออกกฎหม�ยจำ�กัดก�รสูญเสียที่ดิน

l นักเรียนเชื่อว่�กฎหม�ยดังกล่�ว จะสร้�งภ�ระอย่�งม�กให้กับกลไกบริห�รง�นของอังกฤษ

บทบาท ค : นักเรียนเป็นพ่อค้าชาวยุโรปในพม่า

l นักเรียนทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับก�รสีข้�ว ส่งออกข้�ว และนำ�เข้�สิ่งทอ

l มีคว�มพย�ย�มออกกฎหม�ยจำ�กัดก�รสูญเสียที่ดิน

l นกัเรยีนกงัวลว�่ห�กช�วน�ไมส่�ม�รถกูเ้งินได้ม�กพอ กอ็�จจะปล่อยท่ีน�รกร้�งจำ�นวนม�ก 

 เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถซื้อเครื่องมือและจ้�งแรงง�น จะส่งผลก�รผลิตข้�วลดน้อยลง

l เร่ืองน้ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้�ข้�วของนักเรียน ก�รค้�สิ่งทอของนักเรียนก็จะได้รับ 

 ผลกระทบเช่นกันเนื่องจ�กกำ�ลังซื้อของช�วน�ลดน้อยลงไป

บทบาท ง : นักเรียนเป็นเจ้าของที่ดินชาวพม่า

l นักเรียนเป็นคนปล่อยเงินกู้ และกล�ยเป็นเจ้�ของที่ดินเนื่องจ�กก�รปล่อยกู้

l นักเรียนคัดค้�นกฎหม�ยจำ�กัดก�รสูญเสียที่ดิน

l นักเรียนกังวลว่�ห�กมีกฎหม�ยนี้ออกม� ที่ดินก็จะไม่ส�ม�รถถูกนำ�ม�ใช้คำ้�ประกันเงินกู้ได้  

 และก�รปล่อยกู้ก็จะต้องดำ�เนินก�รในระดับที่เล็กลงไปม�กโดยมีคว�มเสี่ยงเพิ่มขึ้น
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

อภิธานศัพท์ : 
เชตติยาร์ (chettiars) - เป็นคำ�ท่ีใช้เรียกวรรณะพ่อค้� คนทำ�ก�รเกษตร และเจ้�ของที่ดิน ใน 

 อินเดียใต้ โดยเฉพ�ะในรัฐทมิฬน�ดูและเคร�ล� ไทยยืมคำ�นี้ม�ใช้ว่� “เศรษฐี”

เปลือกซิงโคนา (cinchona bark) - ซิงโคน�เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง เปลือกใช้ทำ�ย�

เนื้อมะพร้าวแห้ง (copra) - เนื้อมะพร้�วแห้ง ใช้ทำ�นำ้�มันมะพร้�ว

นุ่น (kapok) - ต้นนุ่นใช้เก็บเกี่ยวเอ�ใยจ�กเมล็ด เรียกอีกอย่�งว่�ฝ้�ยชว� ใช้ยัดไส้ที่นอน หมอน  

 เบ�ะ เป็นต้น

ร่างกุ้ง (Rangoon) - ชื่อเดิมของเมืองย่�งกุ้ง พม่� 

ไหมสัปปะรด (sisal) - พืชชนิดหนึ่ง เส้นใยใช้คำ�เชือก ส�ยเชือก กระด�ษ ผ้�
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

แบบฝึกหัด 1
ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 (ศตวรรษที่ 19 - 20) : การสูญเสียที่ดินในพม่า

เกริ่นนำา : 

 ในปล�ยศตวรรษที่  19 และต้นศตวรรษที่  20 พัฒน�ก�รของอุตส�หกรรมข้�ว 

แสดงใหเ้หน็ว่�เศรษฐกจิของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้ปลีย่นแปลงไปจ�กศตวรรษกอ่นหน้�นัน้อย่�งไร

 ในด้�นหนึ่ง ภูมิภ�คนี้ยังคงเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนอื่นของโลก และมีพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจ

และสังคมอย่�งม�ก มีก�รปลูกข้�วขน�นใหญ่เพื่อก�รส่งออกสำ�หรับประช�กรที่กำ�ลังขย�ยตัวและ 

ที่อื่นๆ ตลอดทั้งภูมิภ�ค (โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ คือ พม่� ไทย และอินโดจีน 

ของฝรัง่เศส) ช�วบ�้นจำ�นวนม�กกล�ยเปน็ช�วน� ซ่ึงเกดิก�รอพยพย�้ยถิน่อย�่งใหญโ่ตภ�ยในประเทศ

เพ่ือไปปลกูข�้วในพืน้ทีใ่หม่ๆ  เชน่ ช�วพม�่ย�้ยไปบริเวณป�กแมน่ำ�้อริวดี และกลุ่มคนไทยและเวยีดน�ม

ที่ย้�ยไปยังแม่นำ้�โขงและป�กแม่นำ้�แดง

 ในอีกด้�นหนึ่ง ก�รเปลี่ยนแปลงที่ข้�วกล�ยเป็นสินค้�ส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่ตกเป็นอ�ณ�นิคมในปล�ยศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ส่งผลเลวร้�ยต่�งๆ เช่น ก�รสูญเสีย

ทีด่นิอย�่งกว�้งขว�งในพม�่ (เมยีนม�ในปจัจบุนั) โคชนิจนี (ตอนใตข้องเวยีดน�มในปจัจบุนั) ฟลิปิปนิส ์

อินโดนีเซีย และมล�ย�

 ในพม�่ คนปลอ่ยเงนิกูช้�วอินเดยี (เชตตยิ�ร ์- Chettiars) เปน็ทีจ่งเกลยีดจงชงัเปน็อย�่งม�ก 

เม่ือร�ค�ข้�วดิ่งลงในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่�ในทศวรรษ 1930 และพวกเข�เริ่มยึดที่ดินของช�วพม่� 

ที่ไม่ส�ม�รถจ่�ยหนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ เชตติย�ร์จึงกล�ยม�เป็นเจ้�ของที่ดินเกือบหนึ่งในสี่ของที่เพ�ะปลูก

ในพม่�ตอนล่�ง

 ช�วน�พม่�ตอนน้ีไม่ได้เป็นเจ้�ของท่ีน� และลดชั้นไปเป็น “ผู้เช่�” ที่เช่�ที่ดินของคนอื่น 

เพื่อทำ�ก�รเพ�ะปลูก คนปล่อยเงินกู้กล�ยเป็น “เจ้�ของที่ดินที่ไม่อยู่ในที่ดิน” ไม่เหมือนเจ้�ของที่ดิน

ธรรมด�ทัว่ไป เนือ่งจ�กพวกเข�ไมไ่ดอ้�ศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้แตเ่กบ็ร�ยไดจ้�กค�่เช�่น� พอถงึป ีพ.ศ. 2482 

ทีเ่พ�ะปลูกร้อยละ 59 ในพม�่ตอนล�่งเปน็น�เช�่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึคว�มรนุแรงของปญัห�ก�รสญูเสยี 

ที่ดินในพม่�

 ประเดน็ก�รสญูเสยีทีด่นิกอ่ใหเ้กดิปญัห�ในสังคมพม�่ท่ีข้ึนถึงจุดสุดยอดในชว่งภ�วะเศรษฐกจิ 

ตกตำ่�ครั้งใหญ่เมื่อเกิดก�รจล�จลต่อต้�นช�วอินเดียในพม่�ตอนล่�ง

 อย่�งไรกต็�ม เชตตยิ�รค์อืตน้เหตหุรอืว่�มปีจัจยัอืน่ทีก่อ่ใหเ้กดิปญัห�เศรษฐกิจอย่�งหนีส้ิน

และก�รสูญเสียที่ดิน

 ห�ข้อมูลเพิ่มเติมจ�กสื่อก�รเรียนรู้ที่มีให้ และกิจกรรมก�รเล่นบทบ�ทในบทเรียนนี้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

แบบฝึกหัด 2

คำาชี้แจง : ให้นักเรียนทบทวนคว�มรู้และเติมข้อมูลต�มจำ�นวนตัวเลขที่ระบุลงในต�ร�ง

ตรวจสอบ

3
ข้อมูลใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้

2
สิ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจ

1
คำาถามที่ฉันยังคงมีอยู่
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

แบบฝึกหัด 3
การสูญเสียที่ดินในพม่า : เชตติยาร์ชาวอินเดียคือต้นเหตุหรือไม่

การเล่นบทบาทสมมติที่ 1 : 

 นกัเรยีนจะไดส้มัภ�ษณช์�วน�พม่�และคนปลอ่ยกูเ้ชตตยิ�ร ์มคีำ�ถ�มอะไรทีต่อ้งก�ร

ถ�มเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับประเด็นก�รสูญเสียที่ดินในพม่� จดคำ�ถ�ม 

และคำ�ตอบของพวกเข�ลงในพื้นที่ข้�งล่�งนี้

 

 

 

 

 

การเล่นบทบาทสมมติที่ 2 : 

 รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมของอังกฤษกำ�ลังพิจ�รณ�ออกกฎหม�ยจำ�กัดก�รสูญเสียที่ดิน

 ก�รเล่นบทบ�ทครั้งนี้มีตัวละคร 4 คน คือ เจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลอ�ณ�นิคมอังกฤษ 

2 คน พ่อค้�ช�วยุโรป 1 คน และเจ้�ของที่ดินช�วพม่� 1 คน

 ถ�มคว�มเห็นของพวกเข�เกี่ยวกับก�รออกกฎหม�ยจำ�กัดก�รสูญเสียท่ีดินและ 

จดบันทึกคำ�ตอบ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

แบบฝึกหัด 4
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนภาพภูเขานำ้าแข็ง

 ปกติแล้ว ก�รเกิดปร�กฏก�รณ์จะมีส�เหตุต่�งๆ ม�กม�ย สิ่งที่เร�เห็นอยู่เหนือผิวนำ้� 

เปน็เพยีงยอดของภเูข�นำ�้แขง็ บ่อยครัง้ทีเ่ร�ย�กจะมองเหน็ส�เหตใุหญ่ๆ  ทีอ่ยู ่“ใตผ้วินำ�้” ในตอนแรก

จ�กสือ่ก�รเรยีนรูท้ีม่ใีห ้และขอ้มลูทีไ่ดจ้�กกจิกรรมก�รเล่นบทบ�ทสมมติ เติมขอ้คว�มลงในแผนภ�พ

ภูเข�นำ้�แข็ง และตัดสินใจว่�ช�วเชตติย�ร์อินเดียคือต้นเหตุของก�รสูญเสียที่ดินในพม่�หรือไม่

หน
่วย

ที่ 
3 ข

้าว
แล

ะเค
รื่อ

งเท
ศ 

แผ
นก

าร
เรีย

นท
ี่ 6 

ทุน
 ห

นี้ 
แล

ะก
าร

สูญ
เสีย

ที่ดิ
นใ

นเอ
เชีย

ตะ
วัน

ออ
กเฉ

ียง
ใต

้ (ศ
ตว

รร
ษท

ี่ 19
 – 

20
): ช

าว
เชต

ติย
า(C

he
tt
ia
rs

)เป
็นต้

นเห
ตุข

อง
กา

รส
ูญเ

สีย
ที่ดิ

นใ
นพ

ม่า
หร

ือไม่
? 

แบ
บฝ

ึกหั
ด 

4 
- ร

วบ
รว

มข
้อมู

ลโ
ดย

ใช
้แผ

นภ
าพ

ภูเ
ขา

น้ํา
แข

็ง: 
 

ปก
ติแ

ล้ว
กา

รเ
กิด

ปร
าก

ฏก
าร

ณ
์หน

ึ่งๆ
 จ

ะมี
สา

เห
ตุต

่าง
ๆ 

มา
กม

าย
 ส

ิ่งท
ี่เร
าเ
ห็น

อยู่
เห

นือ
ผิว

น้ํา
เป

็นแ
ค่ย

อด
ขอ

งภ
ูเข

าน้ํ
าแ

ข็ง
 บ

่อย
ครั้

งที่
เร
าย

าก
จะ

มอ
งเ
ห็น

สา
เห

ตุใ
หญ

่ๆ 
ที่อ

ยู่ 
“ใ

ต้ผ
ิวน

้ํา”
 ใ
นต

อน
แร

กจ
าก

สื่อ
กา

รเ
รีย

นร
ู้ที่มี

ให้
แล

ะข
้อมู

ลท
ี่ได้

จา
กก

ิจก
รร

มก
าร

เล
่นบ

ทบ
าท

สม
มต

ิ เต
ิมข

้อค
วา

มล
งใ
นแ

ผน
ภา

พภู
เข

าน
้ําแ

ข็ง
แล

ะตั
ดสิ

นใ
จว่

าช
าว

เช
ตติ

ยา
ร์อิ

นเ
ดีย

คือ
ต้น

เห
ตุข

อง
กา

รส
ูญ
เส

ียท
ี่ดิน

ใน
พม่

าห
รือ

ไม่
 

             

กา
รส

ูญเ
สีย

ที่ด
นิก

่อให
้เกดิ

ปัญ
หา

 
ใน

สัง
คม

พม
่าท

ีข่ึ้น
ถงึ

จุด
สุด

ยอ
ดใ

นช
่วง

ภา
วะ

เศร
ษฐ

กิจ
ตก

ต่ํา
คร

ัง้ให
ญ ่

(พ
.ศ.

 24
72

 – 
24

82
) เม

ื่อเก
ิด 

กา
รจ

ลา
จล

ตอ่
ตา้

นช
าว

อิน
เดีย

 
ใน

พม
่าต

อน
ล่า

ง

พัฒ
นา

กา
รข

อง
อุต

สา
หก

รร
มข

้าว
 

ใน
พม

่าใน
ปล

าย
ศต

วร
รษ

ที่ 
19

  
แล

ะต
้นศ

ตว
รร

ษท
ี่ 20

 
 

พัฒ
นา

กา
รข

อง
อุต

สา
หก

รร
ม 

กา
รส่

งอ
อก

ใน
เอเ

ชีย
ตะ

วัน
ออ

กเฉี
ยง

ใต
 ้

 ปฏิ
กิร

ิยา
ขอ

งช
าว

นา
พม่

าต
่อ 

พัฒ
นา

กา
รข

อง
อุต

สา
หก

รร
มข

้าว
 

 

บท
บา

ทข
อง

ชา
วเช

ตต
ิยา

ร ์
 

ผู้ก
ระ

ทํา
อื่น

ๆ ท
ีเ่กี่ย

วข
้อง

 

ปร
�ก

ฏช
ัดแ

จ้ง
สัง

เก
ตเ

ห็น
ได

้

ไม
่ปร

�ก
ฏช

ัดแ
จ้ง



298 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ทุน หนี้ และการสูญเสียที่ดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศตวรรษที่ 19 - 20) :

 ชาวเชตติยาร์ (Chettiars) เป็นต้นเหตุของการสูญเสียที่ดินในพม่าหรือไม่

แบบฝึกหัด 5
คิดทบทวน

เขียนรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสูญเสียที่ดินในพม่า ใช้คำาถามต่อไปน้ี 

เป็นแนวทาง

l นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจ�กก�รเขียนข้อคว�มลงในแผนภ�พภูเข�นำ้�แข็ง

l จ�กส�เหตุต่�งๆ ที่อยู่ในส่วนที่ไม่ปร�กฏชัดของภูเข�นำ้�แข็ง นักเรียนคิดว่�ส�เหตุใดสำ�คัญที่สุด  

 (อ�จม�กกว่�หนึ่ง) เพร�ะเหตุใด

l ข้อมูลในแผนภ�พภูเข�นำ้�แข็งช่วยให้นักเรียนเข้�ใจโลกที่เร�อยู่ในปัจจุบันนี้ได้ดีขึ้นอย่�งไร
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา : ประวัติศ�สตร์/สังคมศึกษ�

หัวข้อ :  คว�มสำ�คัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปล�หมัก

 ในก�รประกอบอ�ห�รของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ :  มัธยมศึกษ�ตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 1 แผนก�รเรียนรู้ (50 น�ที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ความรู้พื้นฐาน :  ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้พื้นฐ�นม�ก่อน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

 เมื่อจบบทเรียน นักเรียนส�ม�รถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1. ระบุเครื่องเทศสำ�คัญ

ที่ใช้ในก�รทำ�อ�ห�รของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ระบุผลิตภัณฑ์จ�ก

ปล�หมักที่ผลิตในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

3. บรรย�ยวิธีก�รผลิต

และวิธีก�รบริโภค

ปล�หมัก

1. วิเคร�ะห์สื่อก�รเรียนรู้ต่�งๆ เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมักที่ผลิตและใช้ใน

หล�ยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่ออนุม�นว่�มีคว�มสำ�คัญเพียงใด

ในก�รทำ�อ�ห�รของภูมิภ�คนี้

2. อนุม�นว่�ก�รทำ�อ�ห�รของภูมิภ�คนี้

มีคว�มสำ�คัญเพียงใด

1. ตระหนักถึงประวัติศ�สตร์และ

อัตลักษณ์ที่มีร่วมกัน เมื่อได้เห็นว่�

ส่วนประกอบอ�ห�รชนิดนี้พบได้

ในเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และคว�มนิยมนี้เกิดจ�ก

วัฒนธรรมก�รกินข้�ว

2. เห็นคว�มช�ญฉล�ดของวัฒนธรรม

ที่มีร่วมกันในก�รใช้ก�รหมัก เป็น

วิธีก�รถนอมอ�ห�รเพื่อเพิ่มโปรตีน

เข้�ไปในก�รรับประท�นอ�ห�รและใช้

ประโยชน์จ�กปล�ขน�ดเล็กที่แทบไม่มีมูล
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา 1. ให้นักเรียนพิจ�รณ�สื่อก�รเรียนรู้ 1 

[10 น�ที] และชี้ว่� ส่วนประกอบที่ใช้ปรุงอ�ห�ร

 สองอย่�งที่แสดงให้เห็น (ผัดผักบุ้ง

 และไก่ย่�ง) มีอยู่ในแบบฝึกหัด 1

 2. กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

  2.1 ให้นักเรียนจินตน�ก�รว่�ห�กนำ�

 เครื่องปรุงอย่�งขิง พริก ตะไคร้ ร�กผักชี

 และนำ้�ปล�ออกจ�กร�ยก�รส่วนประกอบ 

 อ�ห�รจะมีรสช�ติอย่�งไร

  2.2 กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำ�ถ�มว่�

 เครื่องปรุงเหล่�นี้ (สมุนไพร เครื่องเทศ และ

 ผลิตภัณฑ์ปล�หมัก) ใช้เพิ่มรสช�ติให้กับ

 อ�ห�รอย่�งไร และอ�ห�รที่เร�คุ้นเคย

 จะแตกต่�ง (และจืดชืด) ไปอย่�งไรห�กไม่มี

 ส่วนประกอบเหล่�นี้

  2.3 ถ�มนักเรียนว่�เมื่อว�นท�นอะไร

 เป็นมื้อคำ่� มีเครื่องเทศอะไรบ้�ง

 มีส่วนประกอบที่ทำ�จ�กปล�หมักหรือกุ้ง

 หอย ปู เช่น นำ้�ปล� ปล�ร้� กะปิ ฯลฯ 

 บ้�งไหม ให้นักเรียนเขียนร�ยก�รเครื่องปรุง

 และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งข้�งๆ

• สื่อก�รเรียนรู้ 1

• แบบฝึกหัด 1

• อ�จนำ�ผลิตภัณฑ์

ปล�หมัก เช่น นำ้�ปล�

ปล�ร้� หรือกะปิ

ม�แสดงในชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียน

มีคว�มเข้�ใจม�กขึ้น

เกี่ยวกับส่วนประกอบ

สำ�คัญในอ�ห�รของ

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ด้วยก�ร

ได้เห็น ได้กลิ่น

และชิมรส

กิจกรรมกระตุ้นคว�มสนใจ

ช่วยดึงคว�มสนใจของ

นักเรียนและช่วยให้พวกเข�

ตระหนักว่�หัวข้อนี้มีคว�ม

เกี่ยวข้องในชีวิตประจำ�วัน

ของตนอย่�งไร

ข้อเสนอแนะสำาหรับกิจกรรมท้ายบทเรียน : 
 1. ลงพื้นท่ี (อ�จร่วมมือกับพ่อแม่และชุมชน) : พ�นักเรียนไปตล�ดสดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

ส่วนประกอบอ�ห�รสำ�คัญต่�งๆ (สมุนไพร เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์ปล�หมัก) ในก�รทำ�อ�ห�รของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ�จเชิญพ่อแม่หรือคนในชุมชนม�ช่วยแนะนำ�ส่วนประกอบชนิดต่�งๆ 

คุณสมบัติ และก�รนำ�ไปใช้ประกอบอ�ห�ร

 2. เรยีนทำ�อ�ห�ร (อ�จรว่มมอืกบักลุม่คหกรรมหรือพ้ืนฐ�นอ�ชพี) : อ�จใหนั้กเรียนทำ�อ�ห�ร 

ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบอย่�งน้อยสองชนิดที่ได้เรียนรู้จ�กบทเรียนนี้ และลงมือทำ�ในชั่วโมง 

คหกรรม
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

  2.4 กระตุ้นให้นักเรียนตอบ เจตน�คือ

 ต้องก�รแสดงให้เห็นว่�ผลิตภัณฑ์จ�ก

 ปล�หมักได้รับคว�มนิยมและใช้กันอย่�ง

 แพร่หล�ยม�กเพียงใดในเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้

พัฒนา 1. ครูบรรย�ย

บทเรียน ให้นักเรียนพิจ�รณ�แบบฝึกหัด 2

[35 น�ที]  1.1 อธิบ�ยกับนักเรียนว่�ผลิตภัณฑ์จ�ก

 ปล�หมัก อย่�งเช่น นำ้�ปล� ปล�ร้� หรือ

 ปล�เค็ม มีก�รบริโภคกันม�ตั้งแต่โบร�ณ 

 บันทึกที่เก่�แก่ที่สุดอันหนึ่งเกี่ยวกับนำ้�ปล�

 คือ garum ที่ใช้ในก�รทำ�อ�ห�รของกรีก 

 โรมัน และไบแซนเทียมโบร�ณ 

 เสริมก�รอธิบ�ยด้วยสื่อก�รเรียนรู้ 2 

 และสื่อก�รเรียนรู้ 3

  1.2 เนื่องจ�กข้อจำ�กัดในก�รขนส่ง 

 ก�รส่งปล�สดไปให้คนที่อยู่ห่�งไกลทะเล

 จึงเป็นไปไม่ได้ และจึงต้องอ�ศัยก�รหมัก

 เพื่อถนอมอ�ห�ร

  1.3 ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 เครื่องปรุงรสที่ทำ�จ�กปล� หอย ปู หรือ

 กุ้งหมักจะมีอยู่คู่อ�ห�รเกือบทุกมื้อ ปล�จะ

 ถูกใส่เกลือ ต�กแห้ง ตำ� และใส่รวมกับ

 ข้�วคั่วหรือรำ�ข้�วในไหเป็นเดือนหรือน�น

 กว่�นั้น

  1.4 ถึงแม้จะไม่ทร�บว่�คว�มคิดใน

 ก�รหมักปล�เพื่อถนอมอ�ห�รแพร่หล�ย

 ม�จ�กโรมและกรีกโบร�ณม�ยังเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต้ผ่�นก�รติดต่อสัมพันธ์

 ท�งก�รค้�หรือไม่ คว�มสำ�คัญของผลิตภัณฑ์

 ปล�หมักในภูมิภ�คนี้ก็แสดงให้เห็นถึง

 คว�มช�ญฉล�ดของคนท้องถิ่นในก�รถนอม

• ในช่วงเดินดูนิทรรศก�ร 

นักเรียนได้สำ�รวจข้อคว�ม

และภ�พต่�งๆ ที่ถูกจัดว�ง

รอบห้องเพื่อได้รับคว�มรู้

เกี่ยวกับหัวข้อและพัฒน�

ขอ้สรปุม�กขึน้ มกี�รใชเ้ทคนคิ

ให้นักเรียนแบ่งปันข้อค้นพบ

ของตนกับเพื่อนและตอบ

ข้อมูลที่เพื่อนนำ�เสนอ

• เทคนิคนี้ต้องให้นักเรียน

ขยับเคลื่อนตัวไปรอบห้อง 

ทำ�ให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วย

ก�รเคลื่อนไหว และเข้�ใจ

ได้ง่�ยม�กขึ้น

• สื่อก�รเรียนรู้ 2

• สื่อก�รเรียนรู้ 3

• สื่อก�รเรียนรู้ 4 

ถึงสื่อก�รเรียนรู้ 18

• แบบฝึกหัด 2

• แบบฝึกหัด 3
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 รักษ�ปล�ที่ห�ได้ต�มฤดูก�ล เพื่อจะได้มี

 โปรตีนเสริมในอ�ห�รต�มที่ต้องก�ร 

 คว�มนิยมในอ�ห�รประเภทนี้ยังสอดรับกับ

 ก�รที่ข้�วเป็นอ�ห�รหลักในภูมิภ�คนี้อีกด้วย 

 เนื่องจ�กข้�วเป็นแหล่งกรดอะมิโนและ

 พลังง�นร�ค�ถูกกับข้�วจึงมักจะมีรสช�ติเค็ม

 หรือเสริมรสช�ติของข้�ว

  1.5 มีก�รใช้ผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมัก

 กันอย่�งแพร่หล�ยในก�รทำ�อ�ห�รของ

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแทบทุกประเทศ

 ในภูมิภ�คนี้ต่�งก็มีผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมัก

 ในรูปแบบของตัวเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่�

 แต่ละอย่�งมีชื่อเรียกว่�อย่�งไรกันบ้�ง 

 ทำ�อย่�งไร และใช้ประโยชน์อย่�งไร

 ในประเทศต่�งๆ 

 2. กิจกรรม Gallery Method ครูสำ�เน�

 สื่อก�รเรียนรู้ 4 - 17 แยกว�งไว้ต�มที่ต่�งๆ 

 ในห้อง แล้วให้นักเรียนเดินชมนิทรรศก�ร

 แล้วบันทึกข้อมูลต�มที่ระบุในเอกส�ร

 ประกอบ 2 แล้วบันทึกข้อมูลลงในเอกส�ร

 ประกอบ 3

  2.1 แบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ กลุม่ละ 4 คน

  2.2 ให้นักเรียนเดินชมนิทรรศก�รและ

 ข้อมูล และจดบันทึกลงบนแผนภ�พ

 ในแบบฝึกหัด 3

  2.3 จัดก�รดูแลไม่ให้เกิดก�รเบียดเสียด

  2.4 ให้นักเรียนมีเวล�รวบรวมสิ่งที่ได้

 เรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

  2.5 กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำ�ถ�ม

 และช่วยพวกเข�รวบรวมข้อมูลที่ได้ม� 

 ใช้สื่อก�รเรียนรู้ 18 เพื่อแสดงให้เห็นว่�ก�รใช้

 ผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมักเป็นประวัติศ�สตร์

 และวัฒนธรรมท�งอ�ห�รที่มีร่วมกันของ
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 แทบทุกประเทศในภูมิภ�คนี้มีอ�ห�ร

 ประเภทนี้ในฉบับของตัวเอง และถึงแม้ว่�

 ประเทศที่ไม่ได้ผลิตเองก็ใช้ในก�รปรุงอ�ห�ร

 ด้วยเช่นกัน

สรุป 1. อธิบ�ยคำ�สั่งของกิจกรรมก�รครุ่นคิด

บทเรียน ทบทวนในแบบฝึกหัด 4

[5 น�ที] 2. กระตุ้นให้นักเรียนใช้กิจกรรมก�รครุ่นคิด

 เพื่อสื่อส�รกับผู้อ�วุโสในครอบครัวและ

 เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกตกทอดด้�นอ�ห�ร

 ของชุมชน

• แบบฝึกหัด 4 • ร�ยง�นดังกล่�วทำ�ให้

ครูส�ม�รถตรวจสอบได้ว่�

นักเรียนตระหนักถึงคว�ม

สำ�คัญของเครื่องเทศและ

ผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมัก

ในวัฒนธรรมอ�ห�รของตน

หรือไม่

• ก�รสัมภ�ษณ์ผู้อ�วุโส

ในครอบครัวและชุมชน

เป็นก�รส่งเสริมให้เกิด

ก�รแลกเปลี่ยนระหว่�ง

คนต่�งรุ่นอีกด้วย
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร

 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - ผัดผักบุ้งและไก่ย่าง

สื่อการเรียนรู้ 2 - ส่วนประกอบที่ใช้ทำา garum (นำ้าปลา)
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 3 - วิธีการทำา garum ตำารับโบราณ

 ใช้ปล�ที่มีไขมันสูง เช่น ซ�ร์ดีน และภ�ชนะที่มีฝ�ปิดสนิทและมีคว�มจุ 25 - 33 ลิตร 

ใสเ่ครือ่งเทศแหง้ทีม่กีลิน่หอมและใหร้สช�ตเิขม้ขน้ เชน่ ผกัชลี�ว ผกัช ียีห่ร�่ คึน่ช�่ย สะระแหน ่

ออรีก�โน ฯลฯ ว�งเป็นชั้นตรงก้นภ�ชนะ จ�กนั้นว�งปล�ลงไปหนึ่งชั้น (ถ้�ปล�ตัวเล็ก ใส่ลงไป

ทั้งตัว ถ้�ตัวใหญ่ หั่นเป็นชิ้นๆ) และใส่เกลือทับลงไปเป็นชั้นหน�สักสองนิ้วมือ ทำ�ซำ้�ไปจนกว่�

จะเตม็ภ�ชนะ ปลอ่ยทิง้ไวก้ล�งแดดเปน็เวล�เจ็ดวนั จ�กนัน้กวนส่วนผสมทุกวนัเปน็เวล� 20 วนั  

หลังจ�กนั้นจะกล�ยเป็นของเหลว

สื่อการเรียนรู้ 4 - อาหารพร้อมด้วยนำ้าปลาพริก
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 6 - นำ้าปลาฉบับของเวียดนาม เรียกว่า nuoc mam

สื่อการเรียนรู้ 5 - วิธีการทำานำ้าปลา

 ในประเทศไทย นำ้�ปล�คือนำ้�จ�กเนื้อปล�ที่สกัดออกม�ในกระบวนก�รหมักเกลือ 

เปน็เวล�น�น ทำ�จ�กปล�ตวัเลก็ๆ ทีไ่มอ่ย�่งนัน้แลว้กแ็ทบจะไมม่คีณุค�่ในก�รบรโิภคเท�่ใดนกั  

ปล�ที่ใช้โดยม�กเป็นปล�กะตักและปล�กลุ่มใกล้เคียงกัน ที่เป็นปล�ขน�ดเล็กที่มีคว�มย�ว 

ร�วสองถึงห้�น้ิวและอยู่รวมกันเป็นฝูง เนื่องจ�กห�ได้เป็นปริม�ณม�กในบริเวณช�ยฝั่งของ 

อ่�วไทยและทะเลจีนใต้

 ห�กจะให้นำ้�ปล�มีรสช�ติดีและกลิ่นหอม ปล�ต้องสด ทันทีท่ีเรือประมงกลับม� 

พร้อมปล�ที่จับได้ ปล�ก็จะถูกล้�งและผึ่งให้สะเด็ดนำ้� แล้วก็คลุกเคล้�ด้วยเกลือทะเล โดยใช้ 

ปล�สองถึงส�มส่วนต่อเกลือหนึ่งส่วนโดยนำ้�หนัก จ�กนั้นก็นำ�ไปใส่ในไหที่รองก้นและโปะทับ 

ด้วยเกลือ จ�กนั้นก็ปิดด้วยไม้ไผ่ส�นและทับด้วยก้อนหินเพื่อกดปล�ไว้ไม่ให้ลอยเมื่อนำ้� 

ในเนื้อปล�ถูกสกัดออกม�โดยเกลือและกระบวนก�รหมัก

 ปิดคลุมไหและปล่อยไว้กล�งแดดเป็นเวล�เก้�เดือนถึงหนึ่งปี ระหว่�งนั้นก็เปิด 

เป็นครั้งคร�วเพื่อให้อ�ก�ศถ่�ยเทและให้ปล�ถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เนื้อปล� 

ย่อยสล�ยและกล�ยเป็นของเหลว ก�ร “ต�กแดด” เป็นครั้งคร�วนี้ทำ�ให้นำ้�ปล�มีคุณภ�พสูง  

มีกลิ่นหอมและมีสีนำ้�ต�ลแดงใสสะอ�ด



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ u 307

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 7 - สูตรนำ้าจิ้มพื้นฐาน (สำาหรับปอเปี๊ยะ) หรือนำ้าสลัดในอาหารเวียดนาม

ส่วนผสม : 

 นำ้�ต�ล 1 ถ้วย

 นำ้�อุ่น 2 ถ้วย

 นำ้�ปล� 3/4 ถ้วย

 นำ้�มะน�ว 2 ลูก

 กระเทียมบด 3 - 4 กลีบ

 ซอสกระเทียมพริก 2 ช้อนโต๊ะ

 พริกสดซอยบ�งๆ 1 - 2 เม็ด

วิธีทำา : 

 1. ผสมนำ้�ต�ลกับนำ้�อุ่น คนให้ละล�ย

 2. เติมนำ้�ปล� กระเทียมบด และนำ้�มะน�ว

 3. เติมซอสพริกกระเทียมและพริกสด (ต�มชอบ)
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 8 - ปลาแดก (ปลาร้า)

 ในหล�ยช่วงของก�รหมักบนแผงในตล�ดพูสี หลวงพระบ�ง ประเทศส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 10 - ปลาฮ็อก (prahok - ปลาร้าของกัมพูชา)

 ห่อในใบตอง ย่�งและท�นกับผักสดและข้�วสวย มีคำ�กล่�วของคนกัมพูช�ว่�  

“ไม่มีปล�ฮ็อก ไม่มีเกลือ” หม�ยถึง อ�ห�รท่ีจืดชืดไร้รสช�ติ ซ่ึงแสดงถึงคว�มสำ�คัญของ 

อ�ห�รชนิดนี้ในอ�ห�รของช�วกัมพูช�

สื่อการเรียนรู้ 9 - สูตรการทำาปลาแดก (Padek ของ สปป.ลาว)

ส่วนผสม :

 ปล� 3 กิโลกรัม/3 ส่วน 

 เกลือ 1 กิโลกรัม/1 ส่วน 

 รำ�ข้�ว 1/2 กิโลกรัม (ครึ่งหนึ่งของปริม�ณเกลือ)

วิธีทำา :

 ขอดเกล็ดปล� ควักเครื่องใน ล้�งและผ่ึงให้สะเด็ดนำ้� นำ�ปล�ใส่ลงไปในก�ละมัง  

ใส่เกลือ คลุกเคล้�ให้ทั่ว แล้วปิดคลุมไว้ ปล่อยทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง

 หลังจ�ก 12 ชั่วโมง เติมรำ�ข้�วและคลุกเคล้�อีกรอบ นำ�ส่วนผสมใส่ลงในไห 

หรือขวดโหล ใช้มือกดลงไปให้แน่น อ�จนำ�ก้อนหินที่ต้มฆ่�เชื้อแล้วม�ว�งกดทับปล� อย่�ใส่ 

จนเต็มไห ปล่อยให้เหลือท่ีว่�งสัก 7 - 8 เซนติเมตร (3 นิ้ว) เนื่องจ�กจะมีก�รขย�ยตัว 

ที่เกิดจ�กก�รหมัก ปิดฝ�และปล่อยทิ้งไว้สักหกเดือนเป็นอย่�งน้อย ถ้�ให้ดีก็หนึ่งปี ในช่วง 

ก�รหมัก ตรวจสอบส่วนผสม ใช้ทัพพีพลิกและกดลงไปให้แน่น ปล�แดกจะอยู่ในไหได้สองปี 

เก็บรักษ�ให้พ้นจ�กแมลงวัน
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 11 - ข้อความจากบทความเกี่ยวกับฤดูปลาฮ็อกในกัมพูชา

 ด้วยก�รใช้มีดอย่�งชำ�น�ญ ยศ คิม คนทำ�ปล�ฮ็อกค่อยๆ จัดก�รกับปล�ตัวเล็กๆ 

ปริม�ณ 300 กิโลกรัม ที่กองสูงรอบตัวเข�และครอบครัวบนริมฝั่งโตนทะเลส�บในกัมพูช�  

เฉือนหัวปล�ออกไป ขณะที่ลูกๆ ของเข�ยำ่�อยู่บนตัวปล�ในตะกร้�ส�น

 เนื้อปล�สีเท�จะถูกปล่อยไว้ให้แห้งเป็นเวล� 24 ชั่วโมงก่อนจะใส่เกลือและบรรจุ 

ในถุงหรือไหพล�สติกท่ีจะถูกท้ิงไว้เป็นเวล�หล�ยสัปด�ห์หรือหล�ยเดือนเพื่อให้เกิดก�รหมัก  

ผลที่ได้คือเนื้อปล�ที่มีรสช�ติเข้มข้นและกลิ่นแรงที่ช�วกัมพูช�ถือว่�เป็นจิตวิญญ�ณของ

วัฒนธรรมอ�ห�รที่รุ่มรวยของตน เป็นกลิ่นอันท้�ท�ยคนต่�งช�ติ กระทั่งประเภทที่ชอบลอง

ของแปลกใหม่ที่สุดแล้วก็ต�ม

สื่อการเรียนรู้ 12 - งาปิ (ngapi)

 ข�ยในตล�ดท่ีเมืองมัณฑะเลย์ เมียนม� ง�ปิเป็นอ�ห�รเมียนม�ทำ�จ�กปล�และ/ 

หรือกุ้ง
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 13 - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงวนดง (Nyaungdon - เมืองในเขตอิรวดี 

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมา) ในปี พ.ศ. 2423 

 งวนดงเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตง�ปิ (ngapi) และงันปย�เย (nganpyaye - นำ้�ปล�)  

ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณป�กแม่นำ้�ของเมียนม� ในปี พ.ศ. 2423 เกิดก�รระบ�ดของอหิว�ต์ 

รองข้�หลวงของงวนดงที่เป็นเจ้�หน้�ท่ีอังกฤษประก�ศว่�ก�รระบ�ดของอหิว�ต์เกิดจ�ก 

คว�มไม่ถูกสุขอน�มัยของง�ปิและงันปย�เย และสั่งให้หยุดก�รผลิตและข�ย เนื่องจ�กอ�ห�ร 

ดังกล่�วเป็นของโปรดของผู้คนในเมียนม� เมืองท้ังเมืองเดือดร้อนและเกิดก�รจล�จลข้ึน 

ประช�ชนเดนิขบวนไปยงัสำ�นกัง�นของรองข�้หลวงและประก�ศว�่ง�ปแิละงนัปย�เยไมเ่กีย่วกบั 

ก�รระบ�ดของอหิว�ต์ และเรียกร้องให้เข�เพิกถอนคำ�สั่ง รองข้�หลวงจำ�ต้องยินยอม ก�รผลิต

และข�ยง�ปแิละงนัปย�เยจงึกลบัม�ดำ�เนนิตอ่ไปไดอ้กีครัง้ โชคดทีีภ่�ยในเวล�ไมก่ีว่นั โรคอหวิ�ต ์

ก็ห�ยไป ซึ่งพิสูจน์ถึงคว�มถูกสุขอน�มัยของง�ปิและงันปย�เย

สื่อการเรียนรู้ 14 - คำาบรรยายของนักมานุษยวิทยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาหมัก 

(และกุ้ง หอย ปู) ที่พบทั่วไปในอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อ�ห�รจ�นโปรดของช�วพม่�ที่ทำ�จ�กปล�หมักมีชื่อเรียกว่� ง�ปิ ส�ม�รถทำ�จ�ก 

ปล�แห้งหล�ยชนิด หลังจ�กนำ�ปล�หรือกุ้งไปไว้กล�งแดดให้แห้งแล้ว ก็จะบดและคลุก 

ด้วยเกลือและบรรจุลงในไห สิ่งที่ได้จะมีกลิ่นแรงและเป็นอ�ห�รจ�นโปรดเคียงคู่กับข้�ว  

คนไทยเรียกอ�ห�รที่ทำ�จ�กเคย (กุ้ง) หมักที่คล้�ยกันนี้ว่� กะปิ และมักใช้ผสมกับพริก

 อ�ห�รชนิดนี้ยังพบในอ�ห�รมล�ยูและอินโดนีเซียด้วย ช�วอังกฤษท่ีอ�ศัยอยู่ใน

อ�ณ�นิคมม�เลย์รับเอ�คำ�มล�ยู บล�ชัน (Balacan) สำ�หรับเรียกอ�ห�รท่ีทำ�จ�กปล�หรือ 

กุ้งตัวเล็กๆ ผสมเกลือและเครื่องเทศ
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   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 15 - ก้อนเตราซี (terasi - กะปิตากแห้ง) พร้อมบรรจุห่อในบ้านของผู้ผลิต

ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนในเมืองเรมบัง (Rembang) ตอนกลางของเกาะชวา 

อินโดนีเซีย

สื่อการเรียนรู้ 16 - บากุง (Bagoong - กุ้งหรือปลาหมัก)

 มักนิยมท�นคู่กับมะม่วงในฟิลิปปินส์
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สื่อการเรียนรู้ 18 - ประเภทและชื่อเรียกอาหารหมักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ
ประเภทอ�ห�รหมัก

กะปิทำ�จ�กกุ้ง กะปิทำ�จ�กปล� นำ้�ปล� นำ้�กุ้ง

กัมพูช� กะปิ ปล�ฮ็อก (prahok) tuk trey nam tom

อินโดนีเซีย terasiudang terasiikan kecapikan

ล�ว ปล�แดก นำ้�ปล�

ม�เลเซีย balacan บูดู

เมียนม� ngapiseinsa ngapitaungtha ngagampyaye pazunggampyaye

ฟิลิปปินส์ bagoong

alamarang

dinailan

guinamos

patis alamarangpatis

ไทย กะปิ นำ้�ปล�

นำ้�บูดู

นำ้�กะปิ

เวียดน�ม mam ruoc

mam tom

mam mem nuoc mam nam tom

สื่อการเรียนรู้ 17 - กุยนาโมส (guinamos)

 ปล� หอย กุ้งหมักแบบต่�งๆ ในตล�ดที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์
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อภิธานศัพท์ :
Bagoong - กุ้งหรือปล�หมักดองละเอียดในฟิลิปปินส์

Balacan - กุ้งหมักเค็มละเอียดของม�เลเซีย

ไก่ย่าง - ไก่ย่�งแบบล�ว

garum - นำ้�ปล�หมักในโรมโบร�ณ

guinamos - ปล�/หอยน�งรม/กุ้งหมักดองในฟิลิปปินส์

กะปิ - กุ้งหมักเกลือละเอียดแบบไทย

นำ้าปลาพริก - นำ้�ปล�และพริกสด

nganpyaye - นำ้�ปล�พม่�

ngapi - กุ้ง/ปล�หมักละเอียดแบบพม่�

nuoc mam - นำ้�ปล�เวียดน�ม

ปลาแดก - ปล�หมักแบบล�ว

ปลาฮ็อก prahok - ปล�หมักแบบกัมพูช�

terasi - กุ้งหมักแบบละเอียดของอินโดนีเซีย

เอกสารอ้างอิง :
1. สื่อก�รเรียนรู้ 1 : ภ�พจ�กซ้�ย http://themeatmen.sg/sambal-kang-kong/

2. สื่อก�รเรียนรู้ 2 : ภ�พถ่�ยจ�ก http://www.k-istine.ru/images/other/garum/

3. สื่อก�รเรียนรู้ 3 : Gargilius Martialis. De Medicinaet de virtuteherbarum. Reprinted  

 from a Taste of Ancient Rome by Ilaria Gozzini Giacosa, Anna Herklotz  

 (Translator). Publisher : University of Chicago Press; Reprint Edition (May 2, 1994).

4. สื่อก�รเรียนรู้ 4 : ภ�พถ่�ยจ�ก https://praneesthaikitchen.com/2011/09/

5. สื่อก�รเรียนรู้ 5 : ดัดแปลงจ�กข้อมูลที่ได้จ�ก

 http://www.thaifoodandtravel.com/features/fishsauce1.html

6. สื่อก�รเรียนรู้ 6 : ภ�พถ่�ยจ�ก

 http://www.houstonpress.com/restaurants/whats-the-difference-between-fish- 

 sauce-and-nuoc-mam-6414665

7. สื่อก�รเรียนรู้ 7 : ภ�พถ่�ยและสูตรอ�ห�รจ�ก

 http://haonoah.blogspot.kr/2012/07/nuoc-mam-mixed-fish-sauce.html

8. สื่อก�รเรียนรู้ 8 : http://padaek.com/tag/padek/ (ภ�พโดย : Kirk K)

9. สื่อก�รเรียนรู้ 9 : สูตรอ�ห�รจ�ก

 http://www.foodfromnorthernlaos.com/2010/08/04/fermented-fish-sauce/
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10. สื่อก�รเรียนรู้ 10 : ภ�พถ่�ยจ�ก
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11. สื่อก�รเรียนรู้ 11 : Suy Se. 2007. ‘Got Fish? It’s Prahok Season in Cambodia’. Things  

 Asian Press. จ�ก

 http://thingsasian.com/story/got-fish-its-prahok-season-cambodia

12. สื่อก�รเรียนรู้ 12 : http://www.panoramio.com/photo/1744568
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16. สื่อก�รเรียนรู้ 16 : ภ�พถ่�ยจ�ก http://ffemagazine.com/filipino-icon-bagoong/

17. สื่อก�รเรียนรู้ 17 : ภ�พถ่�ยจ�ก

 https://flongology.wordpress.com/2015/03/16/where-do-danggit-and-dried- 

 fish-fans-go-in-cebu-city/

18. สื่อก�รเรียนรู้ 18 : Ruddle, Kenneth and Ishige, Naomichi. 2010. ‘On the Origins,  

 Diffusion and Cultural Context of Fermented Fish in South-East Asia’, Globalization,  

 Food and Social Identities in the Asia Pacific Region, ed. James Farrer. Tokyo :  

 Sophia University Institute of Comparative Culture. 
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แบบฝึกหัด 1 
อาหารของเราจะมรีสชาตอิยา่งไรหากไมม่เีครือ่งเทศและผลติภณัฑป์ลาหมกั

ต่อไปนี้คือส่วนประกอบที่ใช้ทำาอาหารสองชนิดที่ได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผัดผักบุ้ง ไก่ย่าง

ผัดผักที่ทำ�ง่�ยจ�นนี้พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และมีตำ�รับเฉพ�ะถิ่น

อ�ห�รโปรดของล�วชนิดนี้เดินท�งผ่�น

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของไทยม�ถึง

ร้�นอ�ห�รในกรุงเทพฯ เมื่อก่อนเคยเป็น

สิ่งแสดงอัตลักษณ์ไทย-ล�ว ตอนนี้เป็นอ�ห�ร

ยอดนิยมอย่�งหนึ่งในร้�นอ�ห�รไทย

นำ้�มัน 1 ช้อนโต๊ะ

ขิง 1 แว่น (สับละเอียด) 

กระเทียม 1 กลีบ (สับละเอียด)

พริก 1 - 2 เม็ด (สับละเอียด)

ผักบุ้ง 1 กำ� (ล้�งและหั่น)

ซีอิ๊วข�วหรือนำ้�ปล�พอประม�ณ

กะปิ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

ไก ่1 ตวั (ผ�่แบะออก หรอืไมก่ใ็ชน้อ่งหรอืตะโพก)

เครื่องหมัก

ตะไคร้ 1 ต้น (หั่น)

ร�กผักชีบด 3 ช้อนโต๊ะ

เกลือหยิบมือ

เครื่องปรุง

นำ้�ปล� 1 ช้อนโต๊ะ

พริกไทยข�ว 2 ช้อนโต๊ะ

กระเทียม 5 กลีบ

เติมกะทิห�กต้องก�ร

หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ 
แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสําคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

 

 

 

 

  

นึกถึงอาหารที่นักเรียนทานเป็นมื้อค่ําของเมื่อวาน  
มีเครื่องเทศอะไรบ้าง? มีส่วนประกอบของปลาหรือกุ้งหอยปูหมัก
เช่น น้ําปลา ปลาร้า กะปิหรือไม่? จดรายการเครื่องปรุง 
และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งข้าง 
_________________________________________________

_________________________________________________

____________ 

_____________________________________________ 

 

 ลองจินตน�ก�รว่�เอ�เครื่องปรุงอย่�งขิง พริก ตะไคร้ ร�กผักชี และนำ้�ปล�ออกไป  

อ�ห�รเหล่�นี้จะมีรสช�ติอย่�งไร แลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งข้�งๆ

นึกถึงอ�ห�รที่นักเรียนท�นเป็นมื้อคำ่�ของเมื่อว�น มีเครื่องเทศอะไรบ้�ง

สว่นประกอบของปล�หรอืกุง้ หอย ปหูมกั เชน่ นำ�้ปล� ปล�ร�้ กะป ิหรอืไม่

จดร�ยก�รเครื่องปรุงและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งข้�งๆ
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แบบฝึกหัด 2
ผลิตภัณฑ์ปลาหมักมีความสำาคัญอย่างไร
ในอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ผลิตภัณฑ์ปล�หมัก เช่น นำ้�ปล� ปล�ร้� หรือปล�เค็ม มีก�รบริโภคกันม�ต้ังแต่โบร�ณ 

เนื่องจ�กข้อจำ�กัดในก�รขนส่ง ก�รส่งปล�สดไปให้ลูกค้�ที่อยู่ห่�งไกลทะเลจึงเป็นไปไม่ได้ จึงอ�ศัย

ก�รหมัก เป็นก�รถนอมอ�ห�รในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซอสหรือของบดละเอียดท่ีทำ� 

จ�กปล�หมัก หรือกุ้ง หอย ปูหมักจะเคียงคู่กับก�รกินข้�วเสมอๆ ปล�จะถูกคลุกด้วยเกลือ  

ต�กแห้ง บดและบรรจุลงในไหพร้อมด้วยข้�วคั่วหรือรำ�ข้�ว เก็บไว้เป็นเวล�หนึ่งเดือนหรือน�นกว่�นั้น

 ถึงแม้จะไม่ทร�บว่�คว�มคิดในก�รหมักปล�เพ่ือถนอมอ�ห�รแพร่หล�ยม�จ�กโรมและ 

กรีกโบร�ณม�ยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่�นก�รติดต่อสัมพันธ์ท�งก�รค้�หรือไม่ คว�มสำ�คัญของ

ผลิตภัณฑ์ปล�หมักในภูมิภ�คนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคว�มช�ญฉล�ดของคนท้องถิ่นในก�รถนอมรักษ�

ปล�ที่ห�ได้ต�มฤดูก�ลเพื่อจะได้มีโปรตีนเสริมในอ�ห�รต�มที่ต้องก�ร คว�มนิยมในอ�ห�รประเภทนี้ 

ยังสอดรับกับก�รท่ีข้�วเป็นอ�ห�รหลักในภูมิภ�คนี้อีกด้วย เนื่องจ�กข้�วเป็นแหล่งกรดอะมิโน 

และพลังง�นร�ค�ถูก กับข้�วจึงมักจะมีรสช�ติเค็มหรือเสริมรสช�ติของข้�ว น่�สังเกตว่�พื้นที่หลักๆ  

ที่มีก�รบริโภคผลิตภัณฑ์ปล�หมักทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีก�รเพ�ะปลูกด้วยก�รชลประท�น

 มกี�รใชผ้ลติภณัฑจ์�กปล�หมกักนัอย�่งแพรห่ล�ยในก�รทำ�อ�ห�รของเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และแทบทุกประเทศในภูมิภ�คนี้ต่�งก็มีผลิตภัณฑ์จ�กปล�หมักในรูปแบบของตัวเอง ลองห�คว�มรู้ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปล�หมักแบบต่�งๆ ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำาสั่งสำาหรับการเดินชมนิทรรศการ : 

 1. นักเรียนปฏิบัติต�มคำ�ชี้แจงของครูและเดินชมนิทรรศก�รสื่อก�รเรียนรู้ที่จัดแสดง

 2. ขณะดูข้อมูล พิจ�รณ�เรื่องต่อไปนี้ : 

  ก. ผลิตภัณฑ์ปลาหมักมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าอะไร

  ข. มีวิธีการทำาอย่างไร

  ค. ใช้ประกอบอาหารอย่างไร

  ง. เรารู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความสำาคัญ

 3. พึงดำ�เนินกิจกรรมด้วยคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย

 4. บันทึกสิ่งที่ค้นพบลงในแผ่นแผนภ�พในแบบฝึกหัด 3

 5. หลังจ�กเดินชมเสร็จ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบกับเพื่อนในกลุ่ม เพิ่มเติมสิ่งที่นักเรียน 

อ�จมองข้�มไปตอนเดินชม
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 3
ผลิตภัณฑ์ปลาหมักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 4
ครุ่นคิดทบทวน : ข้าว เครื่องเทศ รสชาติของชีวิต

l สัมภ�ษณ์สม�ชิกคนหน่ึงในครอบครัวเกี่ยวกับอ�ห�รจ�นโปรดของครอบครัว อ�ห�รมีชื่อว่�อะไร 

 และรับประท�นกับอะไร

l บันทึกส่วนประกอบทั้งหมดของอ�ห�รจ�นนั้น

l พจิ�รณ�ดรู�ยชือ่สว่นประกอบทัง้หมดกบัรวมสม�ชกิในครอบครวั และระบชุือ่สมนุไพร เครือ่งเทศ 

 และผลิตภัณฑ์ปล�หมักที่ใช้ (มีร�ยชื่อสมุนไพรและเครื่องเทศที่แพร่หล�ยในก�รทำ�อ�ห�รของ 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในหน้�ถัดไปเพื่อก�รอ้�งอิง)

l ถ�มคนในครอบครัวว่�สมุนไพร เครื่องเทศ และผลิตภัณฑ์ปล�หมักที่ใช้ทำ�อ�ห�รจ�นนี้ส�ม�รถ 

 ใช้อย่�งอื่นแทนหรือว่�ไม่ใช้เลยได้หรือไม่

l บันทึกคำ�ตอบของคนในครอบครัว

l ถ�มว่�ทำ�ไมสมุนไพร เครื่องเทศ และผลิตภัณฑ์ปล�หมักจึงมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับอ�ห�รจ�นนี้ 

 และอ�ห�รอื่นๆ

l เขียนร�ยง�นแสดงคว�มเห็นว่�เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปล�หมักมีคว�มสำ�คัญอย่�งไรต่ออ�ห�ร 

 ก�รกินของช�วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อาหารจานโปรดของครอบครัวของฉันมีชื่อเรียกว่า :

  

 ส่วนประกอบที่จำาเป็นคือ :
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หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ u แผนการเรียนรู้ที่ 7 ความสำาคัญของเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ปลาหมักในการประกอบอาหาร
   ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องปรุงที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 

โหระพา (Basil) รวมถึงใบแมงลัก กะเพร� นิยมใช้ทำ�สลัดและอ�ห�รผัดทั่วทั้งภูมิภ�ค

กระวาน (Cardamom) เป็นวงศ์เดียวกับขิง ใช้ม�กในกัมพูช�และเวียดน�ม

อบเชย (Cinnamon หรือ Cassia bark) มักข�ยเป็นแท่งหรือบดเป็นผง ใช้ในอ�ห�รมล�ยู 

 และอินโดนีเซีย

กานพลู (Cloves) เป็นดอกตูมสีดำ�เล็กๆ ของพืชที่พบในหมู่เก�ะเครื่องเทศโมลุกกะ และมีสรรพคุณ 

 ท�งย� พบม�กในอ�ห�รมล�ยูและอินโดนีเซีย

ผักชี (Coriander) ใช้ได้ทั้งใบ ก้�น เมล็ด และร�ก เมล็ดมักจะใช้ในรูปแบบที่บดเป็นผง ส่วนใบ 

 และก้�นถูกใช้ม�กในอ�ห�รม�กม�ยหล�ยชนิด ร�กผักชีมีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�อ�ห�ร 

 ไทย-ล�ว พันธุ์ที่มีใบย�วขอบหยักถูกใช้ในซุปของเวียดน�มและกัมพูช� และใช้กินสด 

 ในอ�ห�รไทยอีส�น-ล�ว

ข่า (Galangal) เป็นญ�ติของขิง ใช้ในอ�ห�รไทย ล�ว เขมร เวียดน�ม และอินโดนีเซีย ใช้ในแกง

กระเทียม (Garlic) ใช้ในอ�ห�รของภูมิภ�คนี้ส่วนใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องให้กลิ่น

ขิง (Ginger) เป็นพืชหัวที่ขึ้นทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสรรพคุณท�งย� และมักใช้ทำ� 

 เครื่องดื่มร้อน ช�ขิง

ตะไคร้ (Lemongrass) เป็นพืชพื้นเมืองของม�เลเซีย ลำ�ต้นที่หย�บ เส้นใยม�ก ให้รสและกลิ่นหอม 

 ในซปุ และถูกโขลกทำ�เครือ่งแกงสำ�หรบัอ�ห�รไทย ล�ว เขมร เวยีดน�ม มล�ย ูและอนิโดนเีซีย

ดอกจันทน์ (Mace) เป็นเปลือกหุ้มลูกจันทน์ มักข�ยในรูปของผง

สะระแหน่ (Mint) ใบใช้กินสดในอ�ห�รผักและเนื้อของล�วและเวียดน�ม

ลูกจันทน์ (Nutmeg) ม�จ�กหมู่เก�ะเครื่องเทศโมลุกกะ ใช้ขูดปรุงอ�ห�รมล�ยูและอินโดนีเซีย

ใบเตย (Pandanus) เพิ่มกลิ่นหอมให้อ�ห�รนึ่ง และถูกใช้เป็นที่ห่อและรองอ�ห�ร

สะค้าน (Sakhan) เป็นไม้หอมใช้ในหลวงพระบ�ง ล�ว ใส่แกงให้รสเผ็ดร้อน

โป๊ยกั้ก (Star anise) มีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�อ�ห�รเวียดน�ม โดยเฉพ�ะนำ้�ก๋วยเตี๋ยวหรือเฝอ

มะขาม (Tamarind) มักใช้แบบเปียก ให้รสเปรี้ยวแก่ซุปและของตุ๋น

ขมิ้น (Turmeric) เป็นญ�ติกับขิง ให้อ�ห�รมีสีเหลือง

มะกรูด (Wild lime) และใบมะกรูด ใช้เพื่อให้รสช�ติแก่ของตุ๋นและซุป



หน่วยที่

แผนการเรียนรู้ที่ 1
อาเซียน	
	

แผนการเรียนรู้ที่ 4
มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทำาไมมรดก
ทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

แผนการเรียนรู้ที่ 7
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ภาพยนตร์	และจักรวรรดิ											

แผนการเรียนรู้ที่ 2
กีฬาซีเกมส์:	ประวัติศาสตร์	กีฬา	
และการสร้างประชาคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

แผนการเรียนรู้ที่ 5
ศิลปะร่วมสมัยของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการเรียนรู้ที่ 3
จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจาย
สู่ประวัติศาสตร์ร่วม:	ฟุตบอล	
บาสเกตบอล	และเซปักตะกร้อ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการเรียนรู้ที่ 6
ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้:	วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก4
หน่วยที่

ผู้เรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก

ผ่านประสบการณ์ร่วมกันในวิถีชีวิตสมัยใหม่ ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ 

ที่มีรากประวัติศาสตร์ร่วมกัน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

	 “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก”	 เป็นหน่วยที่ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นมา	

เพื่อ	 “ส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในเอเชีย	

ตะวนัออกเฉยีงใตด้ว้ยประวตัศิาสตรท์ีม่รีว่มกนั”	ผา่นบทเรียนทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถปรับเปลีย่นได้	

สำาหรับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยพยายามสร้าง	

ความเข้าใจและให้เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันแบบข้ามพรมแดนของ	

ประเทศ	 ความคิดหลักพื้นฐาน	 คือ	 เราสามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ร้าวฉานหรือความขัดแย้ง	

ภายในภูมิภาคได้	หรือทำาให้บรรเทาลงได้	หากให้ความสำาคัญของประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกัน	แทนที่จะ

เป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความขัดแย้ง

	 เนือ้หาของหนว่ยนีค้อื	ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน	ลึกซ้ึง	และยงัดำาเนนิต่อเนือ่งของความสัมพันธ์

ของภูมิภาคนี้กับอารยธรรมหลักๆ	 ของโลก	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการก่อรูปของอัตลักษณ์	

ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค	 ภูมิภาคนี้ที่อยู่บนจุดเชื่อมต่อที่สำาคัญแห่งหนึ่งของการค้าโลก		

เป็นชุมทางแลกเปลี่ยนสินค้า	 ตลอดจนความคิด	 การปฏิบัติ	 และผู้คนมากว่าพันปีแล้ว	 ไม่เพียงแต่	

การแลกเปล่ียนน้ียังคงดำาเนินอยู่เท่านั้น	 แต่ยังทวีความเข้มข้นขึ้นอีกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	

ด้วยการกระตุ้นจากพลังโลกาภิวัตน์ต่างๆ	และก่อให้เกิดพลังที่สร้างสรรค์

	 ถงึกระนัน้	มแีนวทางมองประเดน็เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บัโลกอยา่งไร	เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต	้

ในปัจจุบันประกอบด้วยรัฐชาติสิบเอ็ดประเทศ	 ต่างแบ่งแยกจากกันไม่เพียงแต่ด้วยเส้นพรมแดน	

เท่านั้น	แต่ยังด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ศาสนา	ภาษา	ลักษณะภูมิประเทศ	อุดมการณ์	และ	

ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 เราเพียงพิจารณาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นความหลากหลาย	

อย่างมาก	 ยากที่จะถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆ	 ก็คือ	 แง่มุมต่างๆ	 ของอดีตและปัจจุบันท่ีแสดงถึง	

ความสอดคล้องมากกว่าความแตกต่าง	 ในหมู่นักวิชาการได้ถกเถียงกันมายาวนานว่าด้วยเอกภาพ	

และอตัลกัษณท์ีส่รา้งขึน้	หรอื	“การถกูสรา้งขึน้” (constructedness)	และ	“ความไมจ่รงิ” (unreality)  

ของภูมิภาค	 ซึ่งมีความพยายามท่ีจะเชิดชูหรือสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นหนึ่งเดียวนั้น	

เป็นจริงขึ้นมาให้ได้	 ดังที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในกรณีของอาเซียน	 ที่ต่างกับความเป็นจริงที่มีความ	

หลากหลายทางวัฒนธรรม	การเมือง	และเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคนี้

เกริ่นนำ�
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

	 โลกของนักเรียนของเรา	 (อนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	 อาศัยอยู่นั้นเป็นโลก	

ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก	 และยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 โลกาภิวัตน์	 (ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องการค้า	 หาก	

ยังรวมถึงการสื่อสารและวัฒนธรรมด้วย)	ทำาให้โลกหดเล็กลง	ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	ของโลก		

กีฬา	 ตลอดจนความบันเทิง	 ถูกถ่ายทอดส่งเข้าไปในวิถีชีวิตของพวกเขา	 ไม่ว่าพวกเขาจะชอบ	

หรือไม่ก็ตาม	 ตอนนี้คงเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำาหรับวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ที่จะคุ้นเคยกับฮอลลีวู้ด	 ฮิปฮ็อป	 เจ-ป็อป	 (J-Pop)	 และเค-ป็อป	 (K-Pop)	 มากกว่าสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น	

อยู่หลังบ้าน	ในชีวิตของพวกเขา	โลกไม่ได้อยู่ห่างไกลอีกต่อไป

	 เรื่องนี้ก่อให้เกิดคำาถามว่าจะมีอัตลักษณ์และหลักยึดทางวัฒนธรรมแบบใดที่เราจะสามารถ	

ให้กับคนรุ่นต่อไป	 เกิดความเข้าใจภูมิภาคและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้ดีขึ้น	 ในโลกปัจจุบันที่ท้าทาย	

มากขึน้เรือ่ยๆ	นี	้มกีารกอ่การรา้ยและความขดัแยง้เปน็เรือ่งนา่กงัวล	โดยเฉพาะในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	

เราต้องเสริมสร้างให้เยาวชนสามารถบ่มเพาะความเข้าใจกันและกันอย่างแท้จริง	 สามารถสนทนา	

แลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและทำางานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมแห่งสันติภาพภายในภูมิภาค	เราเสนอว่า	

พวกเขาสามารถทำาเช่นนั้นได้	ไม่ใช่เพียงความเข้าใจในความหลากหลายของภูมิภาคเท่านั้น	แต่ยังด้วย	

การตระหนักถึงเอกภาพที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการเข้าใจและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ร่วม	

เบื้องหลังการรวมตัวของภูมิภาค	มรดก	ศิลปะ	กีฬา	และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมร่วมสมัย

ภาพรวมของเนื้อหา
	 หน่วยนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อร่างอัตลักษณ์ของภูมิภาคด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	

ประเทศต่างๆ	 ภายในภูมิภาคและระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอื่นของโลก	 คำาถามสำาคัญ

อันหนึ่งที่นักเรียนจะต้องพิจารณาคือ	 อัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกสร้างขึ้นมา	

ไดอ้ยา่งไร	กรอบเวลาทีค่รอบคลมุในเนือ้หาของหนว่ยนีจ้งใจเลอืกให้	“รว่มสมยั”	มากขึน้	เปน็ชว่งเวลา

ที่ใกล้เข้ามาและเป็นที่คุ้นเคยสำาหรับนักเรียนและครูมากขึ้นกว่าหน่วยอื่นๆ	ในโครงการนี้

	 หน่วยนี้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	 7	 เร่ือง	 ที่ออกแบบมาสำาหรับชั้นเรียนระดับมัธยม	

ศึกษาตอนต้น	 แต่ละแผนการเรียนรู้ใช้เวลาหนึ่งถึงสองคาบเรียน	 แม้ว่าแผนการเรียนรู้จะจัดเรียง	

ตามลำาดับของเนื้อหาที่เริ่มจากการรวมตัวของภูมิภาคและการสร้างประชาคมในแนวทางจากบน	

ลงล่างไปยังแนวทางจากล่างขึ้นบนและความพยายามต่างๆ	 ของประชาชนในการสร้างจุดร่วม		

แตก่ไ็มจ่ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสอนไปตามลำาดบัทีเ่สนอไว	้ครสูามารถปรบัหรอืเลอืกเนือ้หาทีต่นตอ้งการสอนได้

	 แผนการเรียนรู้จะเริ่มต้นด้วยแผนการสอนที่มีข้อมูลเนื้อหา	 กิจกรรมการเรียนรู้	 และ	

ข้อเสนอแนะการประเมิน	 ตลอดจนความรู้สำาหรับนักเรียน	 และความรู้สำาหรับครู	 นอกจากนี้	

ยังมีอภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับครู
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แผนการเรียนรู้จัดเรียงลำาดับดังนี้
	 แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 นำาเสนออาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค	 ศึกษาเรื่องการจัดตั้งและการทำางาน	

ของอาเซียนในการช่วยสร้างและกำาหนดอัตลักษณ์ร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬาและการสร้างประชาคมในเอเชีย 

 ตะวันออกเฉียงใต้

	 นำาเสนอประวัติศาสตร์ของซีเกมส์	เนื้อหาหลักๆ	และลักษณะเด่น	อภิปรายถึงการที่ซีเกมส์

มีส่วนช่วยในการสร้างประชาคมในระดับประเทศและภูมิภาค

	 แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม : ฟุตบอล  

 บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

	 สบืเสาะตน้กำาเนดิทางประวตัศิาสตรข์องเซปกัตะกรอ้	และอภปิรายเหตผุลทางประวตัศิาสตร์

ว่าทำาไมฟุตบอลและบาสเกตบอลจึงได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่เป็นกีฬาที่มาจาก	

ที่อื่น

	 แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาไม 

 มรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

	 สำารวจแนวคิดว่าด้วยมรดกและมรดกประเภทต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นมรดกทางวัฒนธรรม	

และบทบาทของมรดกในประวัติศาสตร์ร่วมของภูมิภาค	 นักเรียนยังจะได้อภิปรายเหตุผลของ	

การรักษามรดกทางวัฒนธรรม

	 แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 สำารวจศลิปะรว่มสมยั	ความหมาย	และการปฏบิติั	แลกเปล่ียนความคดิเกีย่วกบัประเด็นต่างๆ	

ในระดับประเทศ	ภูมิภาค	และโลกที่สื่อสารผ่านทางศิลปะร่วมสมัย

	 แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : วัฒนธรรมโลกกับ 

 ท้องถิ่น

	 บทเรียนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

จากรูปแบบดั้งเดิมมาถึงสมัยใหม่	 และการบริโภคดนตรียอดนิยม	 (ที่ฝังอยู่ในรายการแสดงทาง	

วัฒนธรรมที่ได้ความนิยมสูง	 อย่างเช่น	 The	 Idol	 series	 ได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออัตลักษณ์	

ของภูมิภาค	ประเทศ	และปัจเจกบุคคล
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	 แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

	 บทเรียนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำาเสนอประวัติศาสตร์	 โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของ	

จักรวรรดิอาณานิคมในภาพยนตร์	 และพานักเรียนแลกเปลี่ยนกันว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิ่น

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของประเทศและขบวนการเอกราช

อย่างไรบ้าง

	 แผนการเรียนรู้เป็นเพียงการเสนอแนะ	 และไม่ได้มุ่งหมายที่จะแทนที่เนื้อหาที่มีอยู่แล้ว	

ในหลักสูตรของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพียงแต่พยายามให้ครูได้มีทางเลือก	

ในการสอนเก่ียวกับอาเซียนในฐานะเป็นองค์กรระดับภูมิภาค	 เป็นการนำาเสนอหนทางใหม่ๆ		

ในการสรา้งความเข้าใจและสอนเรือ่งมรดกทางวฒันธรรม	หรอืแนะนำาใหน้กัเรยีนได้รูจ้กัศลิปะรว่มสมยั

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้เสนอหนทางในการทำาความเข้าใจเกีย่วกบัความสนใจท่ีมร่ีวมกนัท่ัวท้ังภมูภิาค

ผ่านมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมส์	และกีฬายอดนิยมของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	ฟุตบอล	

บาสเกตบอล	 และเซปักตะกร้อ	 ทำาให้นักเรียนและครูได้ทำาความเข้าใจดนตรียอดนิยมในระดับโลก	

และท้องถิ่น	และภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 โดยสรุป	 หน่วยนี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับองค์กรระดับภูมิภาค	 มรดกทางวัฒนธรรม		

ศิลปะร่วมสมัย	 กีฬา	 และวัฒนธรรมยอดนิยม	 ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะสำารวจตำาแหน่งแห่งท่ีของ	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกโลกาภิวัตน์	 โดยแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคนี้ได้พยายามแสวงหาแนวทาง	

ในการมีปฏิสัมพันธ์กับโลก	 ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่สำาหรับประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างไร		

ในขณะที่พื้นที่ร่วมบางส่วนถูกสร้างขึ้นโดยรัฐชาติ	 เช่น	 การริเริ่มต่างๆ	 ที่ดำาเนินการโดยอาเซียน		

แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นจากฐานราก	 โดยปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนที่เปิดรับจุดร่วมของ	

ภมูภิาคและสรา้งผลงาน	(ไมว่า่จะเป็นศลิปะหรอืกฬีา)	ทีแ่สดงถงึความวาดหวงัและเปา้หมายทีม่รีว่มกนั	

ของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล
	 •	 มีความเป็นไปได้ว่าเนื้อหานี้จะเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่า	 เนื่องจาก

พวกเขาคุ้นเคยกับกีฬา	วัฒนธรรมยอดนิยม	และศิลปะร่วมสมัย	

	 •	 หัวข้อร่วมสมัยเป็นประเด็นสำาคัญเกี่ยวข้องกับเยาวชน	ที่จะสามารถบ่มเพาะ	(โดยอาศัย

บทเรียนที่เสนอแนะ)	 สำานึกของความเป็นเจ้าของอดีตของตนและของประเทศ	 นอกเหนือไปจาก	

อนาคตร่วมของภูมิภาค

	 •	 ด้วยการสำารวจความหลากหลาย	 จุดร่วม	 และความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันภายใน	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหัวข้อต่างๆ	เช่น	อาเซียน	ศิลปะร่วมสมัย	กีฬา	วัฒนธรรมยอดนิยม	(ดนตรี

และภาพยนตร์)	 และมรดกทางวัฒนธรรม	 หน่วยนี้พยายามเน้นแนวคิดสำาคัญที่ว่าการรวมตัวของ	
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ภูมิภาคหรือการสร้างประชาคมเกิดข้ึนโดยเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	 ตลอดจน	

ความพยายามจากระดับรัฐและระดับบุคคล

	 •	 ประเด็นสำาคัญอีกอันหนึ่งของหน่วยนี้คือ	 แนวคิดที่ให้สามารถมองย้อนไปในอดีต	

เพื่อหาประวัติศาสตร์ร่วมภายในภูมิภาค	 ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ร่วมที่กำาลังถูกสร้างขึ้นมา	

ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	 การตอกยำ้าสำานึกถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาค	 และการเป็นส่วนหนึ่งของ	

ประชาคมระดับภูมิภาคต้องไม่จำากัดอยู่แต่กับอดีตเท่านั้น	 แต่ต้องคลี่คลายสืบเนื่องในปัจจุบัน	

ตลอดจนอนาคตด้วย	 ขณะท่ีคนรุ่นต่อไปท่ัวท้ังภูมิภาคถูกสอนเกี่ยวกับอดีตที่มีร่วมกันด้วยการสำารวจ

พิจารณาการรวมตัวของภูมิภาค	 มรดกทางวัฒนธรรม	 กีฬายอดนิยม	 ฯลฯ	พวกเขาก็กำาลังมีส่วนร่วม	

ในการสร้างอนาคตด้วยเช่นกัน	 ขณะที่พวกเขาเข้าใจและเห็นคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมร่วม	

ภายในภูมิภาค	(หรืออนุภูมิภาค)	มากขึ้น	รวมถึงวัฒนธรรมและกีฬายอดนิยม	พวกเขาก็ยังตระหนักถึง

บทบาทของตนในกระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมของอนาคตด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
	 วัตถุประสงค์การเรียนรู้สำาคัญของหน่วยนี้คือ	:	

	 ความรู้ที่ได้

	 เมื่อจบหน่วย	นักเรียนจะสามารถ

	 1.	 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค	

	 2.	 เขา้ใจและวเิคราะหบ์ทบาทของกฬีา	วฒันธรรมยอดนยิม	และศลิปะในกระบวนการสรา้ง

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล	ระดับประเทศและภูมิภาค

	 ทักษะที่ได้

	 เมื่อจบหน่วย	นักเรียนจะมีโอกาสได้

	 1.	 เพิ่มทักษะในการนำาเสนอต่อสาธารณะ	พูดและอภิปรายแลกเปลี่ยน	

	 2.	 ทักษะในการศึกษาค้นคว้า	เช่น	การอ่าน	จดบันทึก	วิเคราะห์ข้อมูล	ฯลฯ

	 เจตคติที่ได้

	 เมื่อจบหน่วย	นักเรียนจะสามารถ

	 1.	 เข้าใจประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

	 2.	 ตระหนักถึงอัตลักษณ์ในฐานะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น	

	 3.	 มีความตระหนัก	 เห็นคุณค่า	 และเคารพในความหลากหลาย	 จุดร่วมและความเชื่อม	

สัมพันธ์กันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

เนื้อหาของหน่วย
	 เน้ือหาของหน่วยนี้ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้	 7	 แผน	 โดยแต่ละบทมีภาคผนวกที่เป็น	

ข้อมูลสำาหรับครูและเอกสารความรู้ต่าง	ๆ	แผนการจัดการเรียนรู้	มีดังต่อไปนี้

	 แผนการเรียนรู้ที่	1	 อาเซียน

	 แผนการเรียนรู้ที	่2	 กีฬาซีเกมส์	 :	 ประวัติศาสตร์	 กีฬาและการสร้างประชาคมในเอเชีย	

ตะวันออกเฉียงใต้

	 แผนการเรียนรู้ที	่3	 จากประวัติศาสตร์ท่ีกระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม	 :	 ฟุตบอล	

บาสเกตบอล	และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 แผนการเรียนรู้ท่ี	4	 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ทำาไม	

มรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

	 แผนการเรียนรู้ที่	5	 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 แผนการเรียนรู้ที่	6	 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	:	วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

	 แผนการเรียนรู้ที่	7	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ภาพยนตร์	และจักรวรรดิ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ : 	 อาเซียน

ระดับ :		 มัธยมศึกษาตอนต้น/ประถมศึกษาตอนปลาย

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 1	-	3	คาบสำาหรับแผนการเรียนรู้	1ก	และ	1ข

	 (1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 หอ้งเรยีน	คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งฉายโปรเจคเตอร	์และอนิเทอรเ์นต็

ความรู้พื้นฐาน : 	 นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์	

	 ของประเทศของตนเอง	และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนอยู่บ้าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	นิยามภูมิภาคอาเซียน

2.	 เข้าใจเหตุผลของ

การก่อตั้งอาเซียน

3.	ระบุชื่อประเทศ

สมาชิกอาเซียน

4.	 เข้าใจและอธิบาย

จุดมุ่งหมายของอาเซียน

ในฐานะองค์กรระดับ

ภูมิภาคได้

5.	อธิบายว่าอาเซียน

สร้างความร่วมมือ

ทางการเมือง	เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมภายใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้อย่างไร

1.	ฝึกทักษะการอ่านข้อมูล

2.	ฝึกทักษะการฟัง

3.	ฝึกทักษะการจดบันทึก

4.	มีประสบการณ์ในการค้นคว้า

ออนไลน์และการแลกเปลี่ยนกัน

ในกลุ่ม

5.	ฝึกทักษะการเขียนและการพูด

1.	 เข้าใจหลักการและเหตุผลของ

การก่อตั้งอาเซียน

2.	 เคารพความพยายามของอาเซียน

ในการผนึกรวมภูมิภาค
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 ครูบรรยาย	

	 ครูเริ่มบทเรียนด้วยการแนะนำาหัวข้อ

	 และขอบเขตเนื้อหาของบทเรียน

	 ประเด็นสำาคัญของบทเรียนอาจอยู่ในรูปของ

	 คำาถามดังต่อไปนี้	

	 •	 ทำาไมจึงมีการก่อตั้งอาเซียน

	 •	 สมาชิกอาเซียนคือใคร

	 •	 จุดมุ่งหมายของอาเซียนคืออะไร

ขั้นสอน 1	 กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ	

	 1.	กิจกรรม	1ก	Word	Splash	“ASEAN”

	 	 1.1	 ครูเขียนคำาว่า	“อาเซียน	(ASEAN)”	

	 บนกระดานดำา	และให้นักเรียนระดมความคิด

	 และแลกเปลี่ยนกันว่ารู้อะไรเกี่ยวกับ

	 อาเซียนบ้าง

	 	 1.2	 หลังจากการแลกเปลี่ยน	ครูให้ชื่อเต็ม

	 ของอาเซียน	และแนะนำาและแลกเปลี่ยน

	 ความคิดว่าด้วย	“สมาคม”	“เอเชียตะวันออก

	 เฉียงใต้”	และ	“ประชาชาติ”

	 2.	กิจกรรม	1ข	-	กิจกรรมแผนที่

•	 สื่อการเรียนรู้	1	

สื่อการเรียนรู้	2	

สื่อเสริมสำาหรับครู

•	 แบบฝึกหัด	1ก	

หรือแบบฝึกหัด	1ข

•	 แบบฝึกหัด	2

•	 แผนที่เปล่าของ

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้สามารถหาได้

•	 ครูมีหน้าที่ให้บริบทกับ

นักเรียนว่าบทเรียนนี้สัมพันธ์

กับเนื้อหาของหลักสูตร

ที่นักเรียนกำาลังเรียนอยู่

อย่างไร

•	 ในขณะเดียวกันก็ควรเน้น

แนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์

ร่วมด้วยเช่นกัน	คือไม่ใช่เพียง

อดีตที่มีร่วมกัน	แต่เป็น

การสร้างจุดร่วม	และนั่น

จะเป็นกรอบที่ใช้เรียนรู้

อาเซียนในบทเรียนนี้

•	 กิจกรรม	1ก	ช่วยปลุก

ความรู้เรื่องอาเซียนที่นักเรียน

มีอยู่ก่อนและแนะนำาแนวคิด

ว่าด้วยสมาคมและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในเชิง

ภูมิศาสตร์และความเป็นชาติ

•	 ดูอภิธานศัพท์ที่ให้ไว้

สำาหรับคำานิยามที่เสนอแนะ

ของคำาว่า	“สมาคม”	

“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	และ

“ประชาชาติ”	อย่างไรก็ตาม	

ควรตระหนักว่าคำานิยามของ

บทเรียน 1ก แนะนำาอาเซียน
	 ความรู้ที่ครูควรมีมาก่อน

	 •	 ครูควรมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่อตั้ง

อาเซียน	เช่น	ขบวนการชาตินิยมต่างๆ	กระบวนการปลดปล่อยอาณานิคม	และความพยายามรวมตัว

ในภูมิภาคช่วงแรกๆ	 เช่น	 มาฟิลินโด	 (MAPHILINDO)	 และสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาสา	

(Association	of	Sauth-East	Asia	หรือ	ASA)

	 •	 ครูควรมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอาเซียนและพัฒนาการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2510		

เป็นอย่างดี
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 2.1	 ครูแจกแผนที่เปล่าของเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้ให้กับนักเรียน

	 (แบบฝึกหัด	1ก	หรือแบบฝึกหัด	1ข)

	 	 2.2	 นักเรียน	(รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)	

	 ระบุชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 และสมาชิกอาเซียน	ครูสามารถตรวจคำาตอบ

	 ของนักเรียนได้ด้วยการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

	 	 2.3	 แบ่งนักเรียนเป็น	10	กลุ่ม	และ

	 แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูล

	 เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งประเทศ

	 จากอินเทอร์เน็ต

	 	 2.4	 นักเรียนนำาเสนอคำาตอบด้วยการเขียน

	 โปสเตอร์สำาหรับจัดแสดง	(gallery	walk)	

	 หรือเขียนลงบน	post-it	และแปะลงบน

	 ตำาแหน่งที่ถูกต้องบนแผนที่เอเชียตะวันออก

	 เฉียงใต้	อาจมีการเลือกสีของ	post-it	ตาม

	 วันเวลาที่แต่ละประเทศเข้าร่วมอาเซียน	

	 	 2.5	 ครูสรุปกิจกรรมด้วยการเน้น

	 ความหลากหลายภายในภูมิภาค	โดยเฉพาะ

	 ในหมู่สมาชิกอาเซียน	และครูยังสามารถ

	 มุ่งสนใจไปที่ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งห้าประเทศ

	 และเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมวีดิทัศน์หรือ

	 เอกสารต่างๆ	ที่จะตามมา

	 หากมีปัญหาเรื่องเวลาหรืออุปกรณ์	

	 ครูสามารถให้ภาพรวมของการก่อตั้งอาเซียน

	 และไปที่กิจกรรม	2ข	ข้างล่างได้เลย

ขั้นสอน 2	 1. กิจกรรม 2ก	วีดิทัศน์	-	การก่อตั้งอาเซียน

	 ครูฉายวีดิทัศน์เรื่องการก่อตั้งอาเซียน	

	 นักเรียนชมวีดิทัศน์และจดบันทึกโดยอาศัย

	 คำาถามที่ครูให้หรือใช้	handouts	ที่จัดให้

จาก	:	https://

www.eduplace.

com/ss/maps/asia.

html

หรือ	http://

aseanup.com/

free-maps-asean-

South-East-asia/

•	 วีดิทัศน์	“อาเซียน	

:	ประวัติศาสตร์และ

วัตถุประสงค์”

•	 สื่อการเรียนรู้	3

คำาเหล่านี้สามารถมีแตกต่าง

กันได้	

•	 นักเรียนจะได้ปลุกความ

เข้าใจเชิงมโนภาพของตนและ

ได้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•	 กิจกรรม	1ข	จะทำาให้

นักเรียนได้เห็นภาพของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และปลุกมโนภาพเกี่ยวกับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ที่ตั้งของประเทศและสมาชิก

อาเซียน

•	 ด้วยการทำางานเป็นกลุ่ม

และร่วมแลกเปลี่ยน	นักเรียน

จะได้เรียนรู้การทำางาน

ร่วมกัน	และสื่อสารกับเพื่อน

ครูจะสามารถตรวจสอบ

ความเข้าใจและความถูกต้อง

ของข้อมูลทั้งด้วย	gallery	

walk	หรือการแลกเปลี่ยน

ในชั้นเรียน

•	 วีดิทัศน์นี้ให้ภาพรวมของ

การก่อตั้งอาเซียนและจะ

ช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจ

พื้นฐานว่าทำาไมจึงมีการก่อตั้ง

อาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 “-“อาเซียน	:	ประวัติศาสตร์และวัตถุประสงค์”

	 ASEAN	:	History	and	Purpose”	-	

	 คลิปสั้นๆ	ที่จัดทำาโดยสำานักเลขาธิการ

	 อาเซียน

	 สามารถหาวีดิทัศน์ได้จาก	:	https://www.

	 facebook.com/aseansecretariat/

	 videos/10151116122588854/

	 ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ	ในห้องเรียนที่มี

	 อุปกรณ์พร้อม	ครูอาจให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

	 แล้วตรวจสอบความเข้าใจด้วยการใช้

	 แบบทดสอบออนไลน์	ดูชุดทดสอบออนไลน์

	 ต่างๆ	ที่แนะนำาได้ในส่วนรายการสื่อ

	 ในห้องเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำาหรับการฉาย

	 วีดิทัศน์	ครูอาจบรรยายหน้าชั้นเรียนตาม

	 ข้อมูลในวีดิทัศน์

	 2. กิจกรรม 2ข	การแลกเปลี่ยน	-	การก่อตั้ง

	 อาเซียน

	 	 2.1	 ในการสรุปเนื้อหาจากวีดิทัศน์	

	 ครูให้เอกสารข้อมูลชั้นต้นคัดสรร	แก่นักเรียน	

	 และให้นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม

	 	 2.2	 นักเรียนอ่านเอกสารชั้นต้น	และ

	 ตอบคำาถามต่อไปนี้	

	 	 	 •	 ทำาไมจึงมีการก่อตั้งอาเซียน

	 	 	 •	 ทำาไมผู้นำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 จึงคิดว่าอาเซียนมีความจำาเป็น

	 	 	 •	 แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความขัดแย้ง

	 ต่างๆ	ที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในทศวรรษ	1960

•	 เอกสารความรู้

หรือสื่อการเรียนรู้	4	-

วีดิทัศน์และใบความรู้

ทางเลือก

•	 สื่อการเรียนรู้	5

•	 แบบฝึกหัด	4

•	 สื่อการเรียนรู้	6	-

สื่อการเรียนรู้	10	

(เลือกระหว่าง

สื่อการเรียนรู้	10ก	

หรือสื่อการเรียนรู้	

10ข)

•	 สื่อการเรียนรู้	11	-

เสนอแนะทางเลือก

สำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย

•	 วีดิทัศน์จะให้เนื้อหา

ที่นักเรียนต้องนำาไปใช้

แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำาถาม

ในกิจกรรม	2ข

•	 กิจกรรมนี้จะทำาให้นักเรียน

มีโอกาสศึกษาเอกสารข้อมูล

ชั้นต้นเกี่ยวกับการก่อตั้ง

อาเซียน

•	 ด้วยการทำางานเป็นกลุ่ม	

นักเรียนจะได้ประสบการณ์

ของการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนร่วมกับคนอื่นๆ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 	 •	 มีความร่วมมือระดับภูมิภาค

	 อะไรอื่นหรือไม่ที่อาจเป็นแบบอย่างที่

	 สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาเซียน

	 	 2.3	 ผลลัพธ์สุดท้ายของกิจกรรมนี้

	 อาจเป็นการแลกเปลี่ยนของแต่ละกลุ่ม

	 ในชั้นเรียน	ตามด้วยการเขียนรายงาน

	 เรื่องการก่อตั้งอาเซียนเป็นการบ้าน

	 สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	

	 สื่อการเรียนรู้ต่างๆ	อาจปรับใช้เป็น

	 สัญลักษณ์ต่างๆ	ของอาเซียน	เช่น	สัญลักษณ์

	 อาเซียน	ธงอาเซียน	และเพลงประจำาอาเซียน	

	 อาจชี้แนะให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

	 เนื้อหาและความหมาย

สรุป	 ในการจบบทเรียน	ครูสามารถ	

บทเรียน	 1.	สรุปประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาเซียน	

	 (ทำาไมจึงก่อตั้ง	สมาชิกผู้ก่อตั้งและสมาชิก

	 ในปัจจุบัน)

	 2.	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 ของอาเซียน	(กฎบัตรอาเซียน	ประชาคม

	 อาเซียน)	และประเด็นต่างๆ	ที่อาเซียนกำาลัง

	 เผชิญอยู่	(การอ้างสิทธิช่วงชิงดินแดน	ปัญหา

	 สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ)

	 3.	 เชื่อมโยงกับบทเรียนถัดไป	โดยเฉพาะ

	 หากมีการให้การบ้าน	

ครูจะได้ให้ภาพรวมของ

บทเรียนและสิ่งที่นักเรียน

ได้เรียนรู้มาในบทเรียน

และปูทางไปสู่บทเรียนต่อไป

เกี่ยวกับอาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

บทเรียน 1ข อาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค
	 ความรู้ที่ครูควรมีมาก่อน

	 •	 ครูควรมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่อตั้ง	

อาเซียน	เช่น	ขบวนการชาตินิยมต่างๆ	กระบวนการปลดปล่อยอาณานิคม	และความพยายามรวมตัว	

ในภูมิภาคช่วงแรกๆ	 เช่น	 มาฟิลินโด	 (MAPHILINDO)	 และสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาสา		

(Association	of	South-East	Asia	หรือ	ASA)

	 •	 ครูควรมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอาเซียนและพัฒนาการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2510		

เป็นอย่างดี

เกริ่นนำา	 ครูบรรยาย

	 ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการแนะนำาหัวข้อ

	 และขอบเขตเนื้อหาของบทเรียน

	 ประเด็นสำาคัญของบทเรียนอาจอยู่

	 ในรูปคำาถาม	

	 •	 จุดมุ่งหมายของอาเซียนคืออะไร

	 •	 อาเซียนช่วยสร้างเอกลักษณ์ร่วมใน

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

	 •	 นักเรียนคิดว่าอาเซียนในอนาคตจะเป็น

	 อย่างไร

พัฒนา	 กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ	

บทเรียน	 ทดสอบเพื่อความต่อเนื่องจากบทที่แล้ว

	 ที่เป็นเรื่องการก่อตั้งอาเซียน	ครูสามารถ

	 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทที่แล้วด้วยการใช้

	 การทดสอบหรือการตั้งคำาถามในชั้นเรียน

	 หรือกระทั่งการทบทวนแผนที่ของเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิก

	 อาเซียน

	 ครูบรรยาย	

	 1.	ครูสามารถเริ่มบทเรียนส่วนนี้ด้วย

	 การสรุปสั้นๆ	เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน	

	 โดยเน้นที่เหตุผลของการก่อตั้งและบริบท

	 ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น

สื่อการเรียนรู้	15	-	

เครื่องมือออนไลน์

สำาหรับแบบทดสอบ	

เช่น	Kahoot!

(https://

getkahoot.com)

•	 เชื่อมโยงกับ

แผนการเรียนรู้ที่	1	

อาเซียน

•	 ครูมีหน้าที่ให้บริบทกับ

นักเรียนว่าบทเรียนนี้สัมพันธ์

กับเนื้อหาของหลักสูตรที่

นักเรียนกำาลังเรียนอยู่อย่างไร

•	 ในขณะเดียวกันก็ควรเน้น

แนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์

ร่วมด้วยเช่นกัน	คือไม่ใช่

แค่อดีตที่มีร่วมกัน	แต่เป็น

การสร้างจุดร่วมสำาหรับ

อนาคต

•	 เพื่อปลุกความรู้เดิมของ

นักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน

และช่วยให้นักเรียนสรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทก่อน

•	 ครูจะได้ตรวจสอบ

ความเข้าใจและการเรียนรู้

ของนักเรียนจากบทเรียนก่อน

•	 จุดมุ่งหมายของอาเซียน

คืออะไร

•	 ช่วยให้ครูวางบริบทของ

เนื้อหาได้	โดยเฉพาะหากนี่คือ

บทเรียนแรกเกี่ยวกับอาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 2.	กิจกรรม	3	-	จุดมุ่งหมายของอาเซียน

	 	 2.1	 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยและ

	 แจกปฏิญญากรุงเทพ	(พ.ศ.	2510)	และ	

	 graphic	organizer	ให้แต่ละกลุ่ม

	 	 2.2	 ให้นักเรียนอ่านปฏิญญากรุงเทพ

	 ในกลุ่ม	และแลกเปลี่ยนและระบุ	

	 	 	 •	 จุดมุ่งหมายของอาเซียน	

	 	 	 •	 อาเซียนพยายามสร้างเวทีหรือพื้นที่

	 สำาหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค

	 ในหมู่สมาชิกอย่างไร

	 	 2.3	 นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม	(หรือเป็นคู่)

	 อ่านเอกสารเพื่อระบุจุดมุ่งหมายและ

	 วัตถุประสงค์ของอาเซียนในปี	พ.ศ.	2510

	 	 2.4	 นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเขียนคำาตอบ

	 ลงใน	graphic	organizer	หรืออีกทางหนึ่ง

	 คือ	ให้นักเรียนสร้างแผนภาพหรือ	mind-

	 map	หรือการนำาเสนอด้วยภาพในรูปแบบอื่น

	 เกี่ยวกับด้านต่างๆ	ของความร่วมมือใน

	 ภูมิภาคที่ถูกกล่าวถึงในปฏิญญากรุงเทพ

	 	 2.5	 จากนั้น	ครูให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอ

	 และแลกเปลี่ยนกันทั้งชั้นเรียน

	 หากมีการทำาแผนภาพหรือการนำาเสนอ

	 ด้วยภาพ	ก็อาจใช้	gallery	walk	แทน

	 การนำาเสนอและแลกเปลี่ยน

	 3.	กิจกรรม	4	-	อาเซียนในวันนี้	~

	 	มีอะไรเปลี่ยน

	 	 3.1	 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

	 แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน

	 	 3.2	 ให้นักเรียนดูลำาดับเวลาเหตุการณ์

	 สำาคัญของอาเซียน

	 	 3.3	 ให้ภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการ

	 ที่สำาคัญในประวัติศาสตร์ของอาเซียน	

•	 สื่อการเรียนรู้	12	-

ปฏิญญากรุงเทพ	

พ.ศ.	2510	

(The	Bangkok	

Declaration,	1967)

•	 แบบฝึกหัด	5	-

ปฏิญญากรุงเทพ	

พ.ศ.	2510

(The	Bangkok	

Declaration,	1967)

•	 แบบฝึกหัด	6

•	 สื่อการเรียนรู้	13

•	 แบบฝึกหัด	7

•	 แบบฝึกหัด	8

•	 สื่อการเรียนรู้	14

•	 กิจกรรมนี้พยายามทำาให้

นักเรียนได้คุ้นเคยกับ

จุดมุ่งหมายของอาเซียน

ด้วยการอ่านเอกสารชั้นต้น	

เช่น	ปฏิญญากรุงเทพ

•	 กิจกรรมนี้จะทำาให้นักเรียน

คุ้นเคยกับจุดมุ่งหมายและ

หลักการของอาเซียน

•	 กิจกรรมนี้อาจมองได้ว่า

เป็นการเจาะลึกกิจกรรม	2ข

ที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์

ในการอ่านเอกสารชั้นต้น	

อย่างไรก็ตาม	ควรตระหนักว่า

ปฏิญญากรุงเทพมีการใช้

ภาษาที่เป็นทางการและอาจ

เข้าใจยากสำาหรับนักเรียน	

ส่วนนักเรียนที่มีความ

สามารถสูงขึ้น	อาจ

มอบหมายให้ทำาเป็นการบ้าน

•	 อาเซียนมีการเปลี่ยนแปลง/

พัฒนาการอย่างไรบ้าง

•	 นักเรียนได้เห็นพัฒนาการ

ของอาเซียนด้วยการเสนอ

ลำาดับเวลาเหตุการณ์สำาคัญ

ของอาเซียน	

•	 กิจกรรมนี้มุ่งสนใจ

พัฒนาการของอาเซียน

ในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 โดยเน้นความสำาคัญของปฏิญญาเซบู

	 และกฎบัตรอาเซียนในปี	พ.ศ.	2550

	 	 3.4	 แจกเนื้อหาบางส่วนของกฎบัตร

	 อาเซียน	(บทที่	1	ข้อที่	1)	ให้กับนักเรียน

	 	 3.5	 นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม	อ่านและ

	 ระบุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในกฎบัตร

	 อาเซียน	และพิจารณาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง

	 ไปจากปฏิญญากรุงเทพบ้าง

	 	 3.6	 ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการให้นักเรียน

	 นำาเสนอเนื้อหาที่พูดคุยในกลุ่ม	โดยเน้น

	 การเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่า

	 ทำาไมจึงมีการเปลี่ยนแปลง

	 	 3.7	 จบกิจกรรมด้วยการสรุปสั้นๆ	และ

	 ให้ภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ	

	 ในอาเซียนหลังจากมีกฎบัตรอาเซียน

	 ในปี	พ.ศ.	2550

นักเรียนควรได้รับการชี้แนะ

ให้เห็นว่ากฎบัตรอาเซียน

สำาคัญอย่างไร	และเกี่ยวข้อง

กับการจัดตั้งประชาคม

ความมั่นคงอาเซียน	ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	และ

ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนอย่างไร

•	 ประเด็นสำาคัญที่ต้องเน้น

ในทีน่ีค้อื	เมือ่อาเซยีนมสีมาชกิ

มากขึ้น	ความหลากหลาย

และความซับซ้อนก็เพิ่มขึ้น

ตามไปด้วย

•	 นอกจากนี้แล้วนักเรียน

ยังควรได้รับการชี้แนะให้เข้าใจ

อีกด้วยว่าในฐานะเวทีสร้าง

เอกลักษณ์ร่วมและความร่วมมือ

ระดับภูมิภาค	อาเซียนเป็น

งานที่ยังไม่เสร็จสิ้น	ครูอาจ

ต้องการเน้นประเด็นนี้ด้วย

การยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

กับบริบทของประเทศของตน

ในกรณีที่ความร่วมมือของ

ภูมิภาคเผชิญอุปสรรคเมื่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ

ความสำาคัญกว่า	(เช่น	การอ้าง

สิทธิช่วงชิงดินแดน	ปัญหา

หมอกควันข้ามพรมแดน	

เป็นต้น)	และในกรณีที่ความ

ร่วมมือของภูมิภาคได้รับ

การส่งเสริม	(เช่น	ความมั่นคง	

การก่อการร้าย	เป็นต้น)
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

สรุป	 ครูบรรยาย	

บทเรียน	 1.	ครูสรุปเนื้อหาในบทเรียนที่ว่าด้วยอาเซียน		

	 	 1.1	 บริบททางประวัติศาสตร์และเหตุผล

	 ของการก่อตั้งอาเซียนในปี	พ.ศ.	2510

	 	 1.2	 ประเทศสมาชิกและสภาพภูมิศาสตร์

	 ของอาเซียน

	 	 1.3	 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ

	 อาเซียนและพัฒนาการในช่วงเวลาที่ผ่านมา

	 จนซับซ้อนมากขึ้น

	 	 1.4	 ความคิดที่ว่าการสร้างจุดร่วมและ

	 ประชาคมระดับภูมิภาคโดยอาเซียนเป็นงาน

	 ที่ยังต้องดำาเนินต่อไป

	 2.	 เสนอแนะโครงการย่อย

	 	 2.1	 นักเรียนจินตนาการว่าตนเอง

	 เป็นพลเมืองของอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว

	 และเขียนรายงานสั้นๆ	ว่า	รู้สึกว่าอาเซียน

	 ได้ช่วยในการรวมภูมิภาคอย่างไร

	 	 2.2	 นักเรียนทำางานเป็นกลุ่มและ

	 เขียนรายงานข่าวโดยจินตนาการถึง

	 การฉลองความสำาเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต

	 ในวาระครบ	100	ปีของอาเซียน	(เป็นต้นว่า	

	 อาเซียนบรรลุเป้าหมายของความก้าวหน้า

	 ทางเศรษฐกิจ	ความยุติธรรมในสังคม

	 และสันติภาพหรือไม่)

	 	 2.3	 นักเรียนค้นคว้าและทำาโปสเตอร์

	 นำาเสนอเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

	 อย่างน้อยหนึ่งในสามด้าน	หรือแง่มุมอื่น

	 ของอาเซียนที่จะแสดงถึงความพยายาม

	 ที่จะไปสู่การรวมภูมิภาคและการสร้าง

	 เอกลักษณ์ของภูมิภาค	(เช่น	ในด้านกีฬา	

	 วัฒนธรรม	และการศึกษา)

	 	 2.4	 นักเรียนอาจทำางานเป็นกลุ่มเพื่อ

	 สร้างบล็อกเกี่ยวกับอาเซียนที่มีข่าวสาร

	 ทันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับอาเซียน

•	 ครูจะได้สรุปเนื้อหาของ

บทเรียนและเน้นความคิด

ที่ว่าการรวมตัวและ

ความร่วมมือของภูมิภาค

เป็นงานที่กำาลังดำาเนินอยู่

และหลายอย่างต้องขึ้นอยู่

กับประเทศสมาชิกด้วย

•	 โครงการที่เสนอแนะ

เหล่านี้จะทำาให้นักเรียน

สามารถรับความคิดที่ว่า

ตนเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต

ของอาเซียน	และจะเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตของตนเอง

•	 ด้วยการทำางานเป็นกลุ่ม	

นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้

การทำางานร่วมกับคนอื่น

และเจรจารับมือกับความ

แตกต่างในกลุ่ม
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 1ก อาเซียน
สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

บทเรียน 1ก แนะนำาอาเซียน
ข้อมูลทางเลือกเพื่อเสริมกิจกรรม 1ข

	 กจิกรรม	1ข	กำาหนดใหน้กัเรยีนทำาการศกึษาคน้ควา้เปน็กลุ่มในฐานะ	“ผู้ชำานาญการประจำา

ประเทศ”	เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

	 ครูอาจให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้	:	

	 1.	 ขนาดของประเทศ

	 2.	 จำานวนประชากร

	 3.	 ภาษาทางการของประเทศนั้น	(และภาษาที่ใช้พูดในประเทศ)

	 4.	 ศาสนาประจำาชาติ	(และศาสนาที่มีผู้นับถือและพื้นที่หากเป็นไปได้)

	 5.	 เงินตราของประเทศ

	 6.	 ธงชาติและการใช้สัญลักษณ์ในธง	(และสัญลักษณ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวกับประเทศ)

	 7.	 หัวหน้าฝ่ายบริหาร/ประเภทของระบอบการปกครอง

	 8.	 วันเวลาที่ประเทศนั้นกลายเป็นสมาชิกอาเซียน

	 หรืออีกทางหนึ่งคือ	 ครูอาจแจกใบงานให้แต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงจะมีช่องว่างให้นักเรียนจดบันทึก	

ข้อมูลแต่ละรายการที่ตนค้นพบลงไปได้	ตามที่แนะนำาต่อไปนี้	:	
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ตัวอย่างกระดาษบันทึก (note card) 

	 ด้านหน้า	 ด้านหลัง

ประเทศ x

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด	:

	

	คำาตอบสำาหรับ Country Cards

เนการาบรูไนดารุสซาลาม

พื้นที่	:

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

5,770	ตารางกิโลเมตร

428,539	(พ.ศ.	2558)

มลายู	อังกฤษ

บันดาร์	เสรี	เบกาวัน

ดอลลาร์บรูไน

สมเด็จพระราชาธิบดี	ฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห์

มูอิซซัดดิน	วัดเดาละห์

สมเด็จพระราชาธิบดี	ฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห์

มูอิซซัดดิน	วัดเดาละห์

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

7	มกราคม	พ.ศ.	2527

วาดรูปธงชาติของประเทศนี้ : 

สีต่างๆ	หมายถึงอะไร

[สิ่งต่างๆ	บนธงชาติ]	หมายถึงอะไร

นักเรียนมีอะไรจะกล่าวถึงธงชาตินี้อีกบ้าง
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กัมพูชา

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

181,040	ตารางกิโลเมตร

15.677	ล้าน

เขมร

พนมเปญ

เรียล

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	สีหมุนี

นายกรัฐมนตรี	สมเด็จ	ฮุน	เซน

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

30	เมษายน	พ.ศ.	2542

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

1,919,440	ตารางกิโลเมตร

255,708,785	หรือ	255.7	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

อินโดนีเซีย

จาการ์ตา

รูเปียห์

ประธานาธิบดี	โจโค	วิโดโด

ประธานาธิบดี	โจโค	วิโดโด

สาธารณรัฐ

พ.ศ.	2510

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

236,800	ตารางกิโลเมตร

7	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

ลาว

เวียงจันทน์

กีบ

ประธานประเทศ	บุนยัง	วอละจิด

นายกรัฐมนตรี	ทองลุน	สีสุลิด

สาธารณรัฐสังคมนิยม

23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2540
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สมาพันธรัฐมาเลเซีย

พื้นที่

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

329,750	ตารางกิโลเมตร	

30.651	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

มลายู	อังกฤษ	จีน	ทมิฬ

กัวลาลัมเปอร์

ริงกิต

สมเด็จพระราชาธิบดี	อัลมูตัสสิมู	บิลลาฮี	มูฮิบบุดดิน	

ตวนกู	อัลฮัจญ์	อับดุล	ฮาลิม	มูอัซซัม	ชาห์	อิบนี

อัลมาฮูม	สุลต่าน	บาดิรชาฮ์

นายกรัฐมนตรี	ดาโต๊ะซรี	ฮัจญี	โมฮัมมัด	นาจิบ	

บิน	ตน	ฮัจญี	อับดุล	ราซะก์

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.	2510

เมียนมา

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

678,500	ตารางกิโลเมตร

54.162	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

เมียนมา	

เนปิดอว์

จ๊าต

ประธานาธิบดี	อู	ทิน	จอ

ประธานาธิบดี	อู	ทิน	จอ

สาธารณรัฐ

23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2540

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

300,000	ตารางกิโลเมตร

101.8	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

ฟิลิปิโน	อังกฤษ	สเปน

มะนิลา

เปโซ

ประธานาธิบดี	โรดริโก	ดูเตร์เต

ประธานาธิบดี	โรดริโก	ดูเตร์เต

สาธารณรัฐ

พ.ศ.	2510
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สาธารณรัฐสิงคโปร์

พื้นที่	:

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

693	ตารางกิโลเมตร

5.6	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

อังกฤษ	มลายู	จีนกลาง	ทมิฬ

สิงคโปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์

ประธานาธิบดี	โทนี	ตัน	เค็ง	ยัม

นายกรัฐมนตรี	ลี	เซียนลุง

สาธารณรัฐ

พ.ศ.	2510

ไทย

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

514,000	ตารางกิโลเมตร

67.4	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

ไทย

กรุงเทพมหานคร

บาท	

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี	

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกรัฐมนตรี	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.	2510

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พื้นที่	:	

จำานวนประชากร	:	

ภาษาทางการ	:	

เมืองหลวง	:	

เงินตรา	:	

ประมุขของรัฐ	:	

หัวหน้าฝ่ายบริหาร	:	

ประเภทของระบอบการปกครอง	:	

เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด

329,560	ตารางกิโลเมตร

93.386	ล้าน	(พ.ศ.	2558)

เวียดนาม

ฮานอย

ดอง

President	Tran	Dai	Quang

President	Tran	Dai	Quang

สาธารณรัฐสังคมนิยม

28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2538
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แหล่งข้อมูล :
ASEAN,	“ASEAN	Member	States”,	http://asean.org/asean/asean-member-states/

Encyclopedia	of	the	Nations,	“Asia	and	Oceania”,	

	 http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/index.html

Population	 Statistics	 taken	 from	 “List	 of	 Asian	 countries	 by	 Population	 (2015)”		

	 with	figures	taken	from	United	Nations	Department	of	Economic	and	Social		

	 Affairs,	last	updated	27	March	2015,	

	 http://statisticstimes.com/population/asian-countries-by-population.php.

หมายเหตุ 

	 เนื่องจากข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์	 ครูจึงควรตรวจสอบ

และปรับข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำาเนินกิจกรรม
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 2 - ข้อเสนอทางเลือกสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

ที่ใช้กิจกรรม Team Jigsaw Strategy

	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มบ้าน	 (home	 groups)	 ของ	 “ผู้ชำานาญการประจำา	

ประเทศ”	สิบกลุ่ม	สำาหรับสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

	 ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้เรือ่งการใชส้ญัลกัษณใ์นธงชาติของประเทศทีก่ลุม่ของตนเอง

ได้รับมอบหมายและวาดรูปธงชาตินั้น	 (หากเป็นไปได้	 ครูก็อาจจะพิมพ์รูปธงชาติให้นักเรียน	

ใช้อ้างอิงด้วยก็ได้)

	 จากนั้นอาจรวมกลุ่มนักเรียนใหม่	 โดยให้เป็นกลุ่มเรียนรู้ภูมิภาค	 เพื่อแลกเปลี่ยน	

ขอ้คน้พบและสรา้งตารางเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความตา่งของธงชาตขิองประเทศสมาชกิ

อาเซียน

	 กิจกรรมนี้จะทำาให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลายของการใช้สัญลักษณ์และสี	

ในธงชาติ	ตลอดจนตระหนักถึงความมุ่งหวังร่วมกันที่สื่ออยู่ในธงชาติ

	 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสั้นๆ	 สำาหรับการอ้างอิงของครูเกี่ยวกับธงชาติในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

 ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศ/ธงชาติ การใช้สัญลักษณ์

บรูไนดารุสซาลาม

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_

of_Brunei.svg/510px-Flag_of_Brunei.

svg.png)

•		ตรงกลาง	:	ตราแผน่ดนิของบรไูน	ประกอบดว้ย	พระจนัทรเ์สีย้ว

หงายขึ้น	(หมายถึง	อิสลาม)	ร่ม	(หมายถึง	สถาบันกษัตริย์)	

มือ	2	ข้าง	(หมายถึง	การอุ้มชูและทะนุบำารุงประเทศของ

รัฐบาล)

•		ขอ้ความภาษาอาระบกิบนพระจนัทรเ์สีย้วแปลไดว้า่	“นอ้มรบัใช้

ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ”	บนแถบด้านล่าง

เขียนว่า	“บรูไน	เมืองแห่งสันติ”

ความหมายของสี : 

•	 สีเหลือง	หมายถึง	สุลต่านแห่งบรูไนและสถาบันกษัตริย์

•	 แถบสีดำาและสีขาว	หมายถึง	มุขมนตรีของบรูไน	โดยแถบสีขาว

ที่กว้างกว่า	หมายถึง	the	Pengiran	Bendahara	(มุขมนตรี

คนที่หนึ่ง)	และแถบสีดำา	หมายถึง	the	Pengiran	Pemancha

(มุขมนตรีคนที่สอง)	
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ประเทศ/ธงชาติ การใช้สัญลักษณ์

กัมพูชา

(ที่มา	:	https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/8/83/

Flag_of_Cambodia.svg/510px-Flag_of_

Cambodia.svg.png)

•		ตรงกลาง	:	นครวัด	หมายถึง	ประชาชน	ตลอดจนคุณค่า

ของความซื่อสัตย์สุจริต	ความยุติธรรม	และมรดก

•	 เป็นธงชาติของหนึ่งในสองประเทศในโลกที่แสดงภาพอาคาร

บนผืนธง	(อีกประเทศหนึ่งคือ	อัฟกานิสถาน)

ความหมายของสี : 

•	 สีนำ้าเงิน	หมายถึง	คุณค่าของเสรีภาพ	ความร่วมมือ	และ

ภราดรภาพ	ตลอดจนกษัตริย์

•	 สีแดง	หมายถึง	ความกล้าหาญและประชาชน

อินโดนีเซีย

	

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/9/9f/

Flag_of_Indonesia.svg/510px-Flag_

of_Indonesia.svg.png)

•	 ธงชาติของอินโดนีเซียเป็นแถบสีตามแนวนอน	2	แถบ

ขนาดเท่ากัน	โดยด้านบนเป็นสีแดงและด้านล่างเป็นสีขาว

•	 ธงชาตินี้คล้ายกับธงชาติของประเทศโปแลนด์	(แต่สีกลับกัน)	

และของสิงคโปร์	(ยกเว้นพระจันทร์เสี้ยวกับดาว	5	ดวง)

ความหมายของสี : 

•	 สีแดง	หมายถึง	ความกล้าหาญหรือเลือด

•	 สีขาว	หมายถึง	เจตนาหรือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์

ลาว

	

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/5/56/

Flag_of_Laos.svg/510px-Flag_of_Laos.

svg.png)

•	 ธงชาติของลาวประกอบด้วย	แถบสีตามแนวนอน	3	แถบ	

เป็นสีแดง	2	แถบ	(บนและล่าง)	และแถบตรงกลาง

เป็นสีนำ้าเงิน	ลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเดียว

ที่ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ดาว	5	แฉกบนธงชาติ

•	 วงกลมสีขาวตรงกลาง	หมายถึง	เอกภาพของประชาชนภายใต้

การนำาของพรรคปฏิวัติของประชาชนลาวและอนาคตที่สดใส

ของประเทศ	บางคนก็บอกว่า	หมายถึง	พระจันทร์เต็มดวง

บนผืนนำ้าของแม่นำ้าโขง

ความหมายของสี :	

•	 สีแดง	หมายถึง	เลือดที่ประชาชนเสียสละในการต่อสู้

เพื่ออิสรภาพ

•	 สีนำ้าเงิน	หมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

ประเทศ/ธงชาติ การใช้สัญลักษณ์

มาเลเซีย

(ที่มา	:	https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/6/66/

Flag_of_Malaysia.svg/255px-Flag_of_

Malaysia.svg.png)	

•		ธงชาตขิองมาเลเซยีมชีือ่เรยีกวา่	Jalur	Gemilang	จาลรูเ์กอมลีงั	

หรือ	“ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์”	มีแถบสีแดงสลับกับสีขาวรวม	

14	แถบ	และตรงมุมบนซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีนำ้าเงิน

มพีระจนัทรเ์สีย้วและดาว	14	แฉก	ทีเ่รยีกวา่	บนิตงัเปอรเ์ซกตูนั

Bintang	Persekutuan	(ดาราสหพันธ์)

•	 แถบสีแดงและสีขาว	14	แถบ	หมายถึง	สถานะที่เท่าเทียม

ของรัฐ	13	รัฐ	และรัฐบาลกลางของมาเลเซีย	และดาว	14	แฉก

ก็หมายถึง	เอกภาพของรัฐทั้ง	13	รัฐ	และรัฐบาลกลาง

สัญลักษณ์ :

•	 พระจนัทร์เส้ียว	หมายถงึ	อิสลาม	ศาสนาประจำาชาตขิองมาเลเซยี

•	 สีนำ้าเงิน	หมายถึง	เอกภาพของชาวมาเลเซีย

•	 สีเหลืองของดาวและพระจันทร์เสี้ยวเป็นสีของประมุข

แห่งสหพันธรัฐ

เมียนมา

	

(ทีม่า	:	https://upload.wikimedia.org/wiki-

pedia/commons/thumb/8/8c/Flag_of_

Myanmar.svg/255px-Flag_of_Myanmar.

svg.png)	

•	 ธงชาติของเมียนมาได้รับการรับรองในวันที่	21	ตุลาคม	

พ.ศ.	2553	มีแถบสีตามแนวนอน	3	แถบ	ไล่ลงมาจากบน

ลงล่าง	คือ	เหลือง	เขียว	และแดง	ตรงกลางเป็นดาว	5	แฉก

สีขาว

การสื่อความหมาย :	

•	 สีเหลือง	หมายถึง	ความเป็นปึกแผ่น

•	 สีเขียว	หมายถึง	สันติภาพ	ความสงบ	และความเขียวร่มรื่น

ของพืชพรรณ

•	 สีแดง	หมายถึง	ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น

•	 ดาวสีขาว	หมายถึง	ความสามัคคีของประเทศ

ฟิลิปปินส์

	

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/9/99/

Flag_of_the_Philippines.svg/255px-

Flag_of_the_Philippines.svg.png)	

•	 ธงชาตขิองฟลิปิปนิสม์ชีือ่เรยีกวา่	“ดาวสามดวงกบัดวงอาทติย”์	

แบ่งเป็นแถบสี	2	แถบตามแนวนอนขนาดเท่ากัน	คือ	

สีนำ้าเงินกับสีแดง	ตรงด้านคันธงมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสีขาว	

มีดวงอาทิตย์สีเหลืองทอง	8	แฉกอยู่กลางสามเหลี่ยม	และ

มีดาว	5	แฉกสีเหลืองทองอยู่ตรงมุมแต่ละมุมของสามเหลี่ยม

การสื่อความหมาย : 

•	 ดวงอาทิตย์	หมายถึง	เอกภาพ	เสรีภาพ	ประชาธิปไตย

และอธิปไตย

•	 รังสีของดวงอาทิตย์	หมายถึง	จังหวัดต่างๆ	ของฟิลิปปินส์

•	 ดาว	หมายถึง	เกาะหลัก	3	เกาะ	คือ	ลูซอน	วิซายาน

และมินดาเนา
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ประเทศ/ธงชาติ การใช้สัญลักษณ์

•	 สามเหลี่ยมสีขาว	หมายถึง	อิสรภาพ	ความเสมอภาค

และภราดรภาพ

•	 แถบสีนำ้าเงิน	หมายถึง	สันติภาพ	ความจริง	และความยุติธรรม

•	 แถบสีแดง	หมายถึง	ความรักชาติและความกล้าหาญ

สิงคโปร์

	

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/4/48/

Flag_of_Singapore.svg/255px-Flag_of_

Singapore.svg.png)	

•	 ธงชาติของสิงคโปร์เป็นแถบสี	2	แถบตามแนวนอน	ข้างบน

เป็นสีแดง	ข้างล่างเป็นสีขาว	มีพระจันทร์เสี้ยวกับดาว	5	แฉก

สีขาว	5	ดวงที่เรียงกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมอยู่ตรงมุมบนซ้าย

การสื่อความหมาย : 

•	 สีแดง	หมายถึง	ภราดรภาพและความเสมอภาคอันเป็นสากล

ของมนุษย์

•	 สขีาว	หมายถงึ	ความบรสิทุธิแ์ละคณุธรรมทีแ่ผข่ยายและคงทน

•	 พระจันทร์เสี้ยว	หมายถึง	ประเทศเกิดใหม่ที่กำาลังพุ่งทะยาน

•	 ดาว	5	ดวง	หมายถึง	อุดมคติของประชาธิปไตย	สันติภาพ	

ความก้าวหน้า	ความยุติธรรม	และความเสมอภาค

ไทย

	

(ทีม่า	:	https://upload.wikimedia.org/wiki-

pedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_

Thailand.svg/255px-Flag_of_Thailand.

svg.png)	

•	 ธงชาติของไทยมีชื่อเรียกว่า	ธงไตรรงค์	แปลว่า	ธง	3	สี	มีแถบสี

5	แถบตามแนวนอน	คือ	แดง	ขาว	นำ้าเงิน	ขาว	และแดง	

จากบนลงล่าง	โดยแถบนำ้าเงินตรงกลางมีขนาดเป็นสองเท่า

ของแถบอื่น	ธงนี้เป็นธงชาติของไทยมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2460

การสื่อความหมาย : 

•	 สีทั้ง	3	สี	หมายถึง	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

•	 สีแดง	หมายถึง	ชาติ	แผ่นดิน	และประชาชน

•	 สีขาว	หมายถึง	ศาสนา

•	 สีนำ้าเงิน	หมายถึง	สถาบันกษัตริย์

เวียดนาม

	

(ที่มา	 :	 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_

of_Vietnam.svg/255px-Flag_of_Vietnam.

svg.png)	

•	 ธงชาติของเวียดนามมีสีแดง	และมีดาว	5	แฉกสีเหลือง

อยู่ตรงกลาง	ได้รับการออกแบบและใช้ในระหว่างการลุกขึ้นสู้

กับฝรั่งเศสในเวียดนามตอนใต้	ในปี	พ.ศ.	2483	และได้รับ

การยอมรับเป็นธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม

ในปี	พ.ศ.	2488	ในปี	พ.ศ.	2519	ก็กลายเป็นธงชาติของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การสื่อความหมาย :	

•	 การใชส้แีดงไดร้บัอทิธพิลจากธงแดงของขบวนการคอมมวินสิต์

สากล	และหมายถึง	การปฏิวัติและเลือด

•	 ดาว	5	แฉกสีเหลืองทอง	หมายถึง	ชนชั้นหลัก	5	ชนชั้นในสังคม

เวียดนาม	คือ	นักปราชญ์	ชาวนา	ช่างฝีมือ	พ่อค้า	และทหาร



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์	u	347

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 3 - วีดิทัศน์ “อาเซียน : ประวัติศาสตร์และวัตถุประสงค์”

“ASEAN : History and Purpose” จากสำานักงานเลขาธิการอาเซียน (2555)

ที่มา	:	https://www.facebook.com/aseansecretariat/videos/10151116122588854/

	 *	 วีดิทัศน์นี้มีประโยชน์สำาหรับการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

โครงสร้างองค์กรของอาเซียน	และประเด็นสำาคัญต่างๆ	ในปัจจุบันเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

บทวีดิทัศน์

	 ด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ของเอเชีย	

ตะวนัออกเฉยีงใต้	อาเซยีนจงึไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในวนัที่	8	สงิหาคม	พ.ศ.	2510	โดยมจีดุมุง่หมาย	

ที่จะเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญรุดหน้าของสังคม	 และการพัฒนาวัฒนธรรม	 	

ตลอดจนส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยความยุติธรรมและหลักกฎหมาย

	 ปัจจุบันนี้ด้วยสมาชิก 10 ประเทศ	 อาเซียนเป็นเอกภาพยึดเหนี่ยวกันด้วยความ	

เป็นหุ้นส่วนท่ีเสมอภาค	 มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมสำานึกของความเป็นหมู่พวก	 และลดช่องว่าง	

ด้านการพัฒนาด้วยการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในกระบวนการปรึกษาหารือและความ 

เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์

	 ในปี	พ.ศ.	2551	การลงนามในกฎบัตรอาเซียนที่ได้รับการสรรเสริญเป็นการก้าวไป	

ข้างหน้าตามปณิธานของสมาชิก	 และสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในสามด้านหลัก	 คือ	

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และประชาคม 

สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

	 โดยอาศัยเจตนาและความปรารถนาดีของรัฐบาลและประชาชนแห่งอาเซียน	 และ

ตระหนักในความก้าวหน้าที่ผ่านมา	 อาเซียนกำาหนดวิสัยทัศน์ 2020	 เพ่ือทำาให้ประชาคม 

อาเซียน	และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นจริงภายในปี	พ.ศ.	2558

	 ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว	 อาเซียนจัดต้ังเส้นทางสามสายสำาหรับความก้าวหน้า	 	

คอื	ประชาคมอาเซยีนท้ังสามดา้น	ดว้ยการกระตุ้นการหารอื	แลกเปลีย่น	และวางแผนพมิพเ์ขยีว

ต่างๆ	 เพื่อกำาหนดทิศทางในอนาคต	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมุ่งหมาย	

ที่จะสร้างความมั่นคงอย่างรอบด้านด้วยหลักกฎหมาย	 สิทธิมนุษยชน	 และธรรมาภิบาล	

โดยอาศัยความรับผิดชอบร่วมกัน	 และวิธีคิดที่มองโลกรอบตัวอย่างมีพลวัต	 ประชาคม	

เศรษฐกิจอาเซียนวาดหวังถึงประชาคมที่ระดมทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อเพิ่มความอยู่ดีกินดี	

ทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้า	 และลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	

อาเซียนมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ที่รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือบรรลุความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	

ที่คงทนยืนนาน	และสร้างความเข้าใจและมิตรไมตรีต่อกัน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 4 - วีดิทัศน์และใบความรู้ทางเลือก

ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=YNEhIqQRMgw	(2	:	38	นาที)	

•	 วีดิทัศน์	 “ประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาเซียน”“Foundation	 History	 of		

	 the	ASEAN”	โดยกระทรวงการศึกษา	ประเทศฟิลิปปินส์

*	วีดิทัศน์นี้เหมาะสำาหรับชั้นเรียนที่ครูต้องการเน้นการก่อตั้งอาเซียนเท่านั้น		

	 หรือว่าความรู้เรื่องอาเซียนของนักเรียนมีน้อยมาก

บทวีดิทัศน์

	 อาเซยีนคอื	สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ประกอบดว้ยสบิประเทศ	

ในอนุภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย	 คือ	 บรูไนดารุสซาลาม	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 ลาว	

มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม

	 องคก์รทีม่มีากอ่นอาเซยีนคอื	สมาคมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้หรอือาสา	ประกอบดว้ย		

ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	และไทย	ก่อตั้งในปี	พ.ศ.	2504

	 อาเซียนถือกำาเนิดขึ้นเมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2510	 ท่ีกรุงเทพฯ	 โดยรัฐมนตรี	

ต่างประเทศของอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ไทย	 และฟิลิปปินส์	 ประชุมกันที่กรุงเทพฯ	 	

และลงนามในปฏิญญาอาเซียนท่ีเป็นการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ	รัฐมนตรีทั้งห้าได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียน

	 วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งคือ	 การรวมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดซึ่ง	

กลายเป็นความจริงเมื่ออาเซียนขยายรวมบรูไนดารุสซาลามในวันที่	 8	 มกราคม	 พ.ศ.	 2527	

เวียดนามในวันที่	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2538	ลาวและเมียนมาในวันที่	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2540	

และกัมพูชาในวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2542

	 จากห้าประเทศ	 ปัจจุบันอาเซียนประกอบด้วยสิบประเทศที่มีความหลากหลาย	

ทางวัฒนธรรม	แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวในการเดินทางมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

	 อาเซียนดำาเนินการอย่างแข็งขันร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ	

ตลอดจนรัฐบาลประเทศต่างๆ	ในหลายด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยการลงนามในข้อตกลง	

ทวิภาคีและพหุภาคีจำานวนมากกับหุ้นส่วนเจรจาต่างๆ	 อาเซียนอยู่แนวหน้าในการนำา	

ประโยชนข์องโลกท่ีผนกึรวมและข้ึนตอ่กนัมากขึน้เรือ่ยๆ	มาสูป่ระชาชน	ธรุกจิ	และองคก์รต่างๆ		

ในภูมิภาค
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 •	 เอกสารประกอบสำาหรับวีดิทัศน์	 “ประวัติศาสตร์การก่อต้ังอาเซียน”“Foundation		

History	of	the	ASEAN”

	 ชมวีดิทัศน์อย่างตั้งใจและเขียนลงในช่องว่างข้างล่าง คำาตอบมีอยู่ในวีดิทัศน์

	 1.	 ระบุชื่อประเทศสมาชิกของอาเซียน	มีสิบประเทศ

	 	 1.	 6.

	 	 2.	 7.

	 	 3.	 8.

	 	 4.	 9.

	 	 5.	 10.

	 2.	 ชื่อเต็มของอาเซียนคือ

	 	 	

	 3.	 องค์กรที่เคยมีมาก่อนหน้าอาเซียนคือ	อาสา	หรือ

	 	 	

	 4.	 อาเซียนได้รับการก่อตั้งที่	 (เมือง)	ในวันที่	

	 5.	 Match	 the	five	 founding	 fathers	of	ASEAN	 to	 their	 countries.	 จับคู่ผู้ก่อตั้ง

อาเซียนกับประเทศของแต่ละคน	

	 อดัม	มาลิก	Adam	Malik	 •	 •	 ฟิลิปปินส์	

	 นาร์ซิโซ	รามอส	Narciso	R.	Ramos	 •	 •	 สิงคโปร์

	ตุน	อับดุล	ราชัก	บิน	ฮุสเซน	Tun	Abdul	Razak	bin	Hussein	 •	 •	 ไทย

	 เอส	ราชารัตนัม	S.	Rajaratnam	 •	 •	 มาเลเซีย

	 ถนัด	คอมันตร์	Thanat	Khoman	 •	 •	 อินโดนีเซีย
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 •	 วีดิทัศน์อื่นๆ	ที่อาจใช้ได้/ข้อมูลสำาหรับครู	ได้แก่	:

	 1.	 “ประวัติศาสตร์อาเซียน”	(History	of	the	ASEAN)	โดยกระทรวงศึกษา	ฟิลิปปินส์

	 	 ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=HUL3xJrXXik	(15	:	05	นาที)

	

	 2.	 “กำาเนิดอาเซียน”	(The	Birth	of	ASEAN)	(ภาคภาษาอังกฤษ)	

	 	 โดย	ดร.ทอมมี	สิงคำา	Dr.Tommy	Singkum,	Network	of	Education.	

	 	 ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=BzeL0ToM2WA	(55	นาที)	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 5 - การก่อตั้งอาเซียน

กิจกรรมนี้กำ�หนดให้นักเรียนอ่�นเอกส�รและตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

	 1.	 ทำาไมจึงมีการก่อตั้งอาเซียน

	 2.	 ทำาไมผู้นำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงคิดว่าจำาเป็นต้องมีอาเซียน

	 3.	 มีความขัดแย้งอะไรบ้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษ	1960

	 4.	 มคีวามรว่มมอืระดบัภมูภิาคอะไรบา้งหรือไมท่ีอ่าเซยีนสามารถใชเ้ปน็แบบอยา่งได้

ครูสามารถหาข้อมูลพื้นฐานได้จากแหล่งต่อไปนี้ : 

1.	 Ramses	Amer,	“Association	of	South-East	Asian	Nations”,	in	OoiKeat	Gin	(ed.),		

	 South-East Asia : A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East  

 Timor	 (Santa	 Barbara	 :	 ABC-CLIO,	 2004),	 pp.	 185	 -	 189,	 available	 at	 	

	 http://tinyurl.com/hps44nu.	

2.	 ASEAN,	“The	Foundation	of	ASEAN”,

	 http://www.asean.org/asean/about-asean/history/

3.	 Thanat	 Khoman,	 “ASEAN	 Conception	 and	 Evolution”,	 from	The ASEAN  

 Reader	(Singapore	:	Institute	of	South-East	Asian	Studies,	1992),	available	at		

	 http://www.asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-	

	 thanat-khoman

4.	 S.	Rajaratnam,	“ASEAN	The	Way	Ahead”,	from	The ASEAN Reader	(Singapore	:	

	 Institute	of	South-East	Asian	Studies,	1992),	available	at	

	 http://www.asean.org/?static_post=asean-the-way-ahead-by-s-rajaratnam

5.	 On	 the	 five	 founding	 fathers	 of	 ASEAN,	 see	 “Founding	 fathers	 of	 Asean”,	 	

	 The Brunei Times,	9	August	2011,	available	at	

	 http://news.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20110809-	

	 293603.html

	 รายการเอกสารนี้เป็นเพียงการเสนอแนะเอกสารที่ครูสามารถใช้ในชั้นเรียนได้	 	

ครูสามารถเลือกสรรเอกสารเองได้	ตราบใดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคำาถามข้างต้น

หมายเหตุ สื่อการเรียนรู้	5ข	อาจใช้แทนสื่อการเรียนรู้	5ก	ได้	หรือเพื่อนำาไปสู่การแลกเปลี่ยน

ในหัวข้อประสิทธิผลของอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค

	 สำาหรับเอกสารเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2510	-	2542	ดู	Ang	Cheng	Guan	

and	Eddie	Lim,	ASEAN 1967 - 1999 : A Documentary History	(Singapore	:	2007)
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 6 - การก่อตั้งอาเซียน : มุมมองของนักการทูต

(Establishment of ASEAN : A Diplomat’s View)

ที่มา	:	Rodolfo	C.	Severino,	ASEAN,	South-East	Asia	Background	Series	No.	10	(Singapore	:	Institute	of		

South-East	Asian	Studies,	2008),	p.	5.

	 ASEAN	was	established	by	the	founding	states	to	“manage	their	disputes	

amicably	and	prevent	them	from	developing	into	conflict.	It	was	to	transcend	

their	ethnic,	cultural	and	religious	differences	in	the	pursuit	of	their	common	

interests.	It	was	to	bridge	the	gaps	of	ignorance	and	alienation	between	them.		

It	 was	 to	 dissipate	 the	mutual	 suspicions	 among	 them.	 It	 was	 also	 to	 keep	 	

South-East	Asia	from	being	an	arena	for	the	quarrels	of	the	strong.	At	the	same	

time,	there	was	hope-vague	at	the	time-that	regional	cooperation,	as	well	as	

regional	stability,	would	help	in	advancing	national	development.”

	 อาเซียนได้รับการจัดตั้งข้ึนมาโดยประเทศผู้ก่อตั้งเพื่อ	 “จัดการข้อพิพาทอย่าง	

ถ้อยทีถ้อยอาศัย	 และป้องกันไม่ให้ขยายกลายเป็นความขัดแย้ง	 ข้ามพ้นความแตกต่าง	

ทางชาติพันธุ์	 วัฒนธรรม	 และศาสนา	 โดยมุ่งสู่ประโยชน์ร่วมกัน	 ถมช่องว่างของความไม่รู้	

และแปลกแยกระหว่างกัน	 ขจัดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน	 และป้องกันไม่ให้เอเชีย	

ตะวนัออกเฉยีงใตเ้ปน็สมรภมูริะหวา่งชาตมิหาอำานาจ	ในขณะเดียวกนักม็คีวามหวงั	(ท่ีลางเลือน

ในขณะน้ัน)	 ว่าความร่วมมือของภูมิภาค	 ตลอดจนเสถียรภาพของภูมิภาคจะช่วยการพัฒนา	

ของแต่ละประเทศด้วย”

หมายเหตุ

	 Rodolfo	C.	Severino	เป็นเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	-	2545
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 7 - การก่อตั้งอาเซียน : มุมมองของหนึ่งในผู้ก่อตั้ง

(Establishment of ASEAN : A Founding Father’s View)

ที่มา	:	ถนัด	คอมันตร์,	“ASEAN	Conception	and	Evolution”,	จาก	www.asean.org,	9	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555,		

http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-thanat-khoman.	พิมพ์ซำ้าจาก

K.S.	Sandhu	et.	al.	(comps.),	The ASEAN Reader	(Singapore	:	Institute	of	South-East	Asian	Studies,	1992).	

	 ประการแรก	 [เหตุผลของการก่อต้ังอาเซียน]	 ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	 การถอนตัวออกไป	

ของมหาอำานาจอาณานคิมทำาใหเ้กดิสญูญากาศทางอำานาจทีอ่าจดงึดดูใหช้าตภิายนอกกา้วเขา้มา	

เพื่อผลได้ทางการเมือง	 เนื่องจากจ้าวอาณานิคมได้กีดกันการติดต่อกันเองภายในภูมิภาค	

ในทุกรูปแบบ	ดังนั้น	แนวคิดเรื่องประเทศเพื่อนบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริม

	 ประการท่ีสอง	ดงัท่ีเราหลายคนรูจ้ากประสบการณ์	โดยเฉพาะกบัองคก์ารสนธสิญัญา

ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (สปอ.	 หรือ	 SEATO)	 การอยู่ห่างไกลกันของประเทศ

สมาชกิทำาใหค้วามรว่มมอืไมม่ปีระสทิธภิาพ	เราจงึต้องพยายามสรา้งความรว่มมอืในหมูป่ระเทศ

ที่อยู่ใกล้กัน	และมีประโยชน์ร่วมกัน

	 ประการที่สาม	 การรวมตัวกันเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อที่จะได้มีปากเสียงและมีประสิทธิผล	 นี่คือความจริงที่เราต้องเรียนรู้อย่างเศร้าๆ	 แรงจูงใจ

ในการรวมตัวกันของเราคือการปักหลักสร้างความเข้มแข็งและปกป้องตนเองจากการขับเคี่ยว

กันของมหาอำานาจ

	 ประการสุดท้าย	 เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปว่าความร่วมมือและการผนึกรวมตัวกัน	

ในที่สุดนั้นเป็นประโยชน์สำาหรับทุกฝ่าย	ซึ่งเป็นสิ่งที่การพยายามเดี่ยวๆ	ไม่มีทางทำาได้

หมายเหตุ

	 1.	ถนัด	คอมันตร์	(พ.ศ.	2457	-	2559)	เป็นนักการทูตและนักการเมืองไทย	เขาดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี	

ตา่งประเทศตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2502	-	2514	และเปน็หวัหนา้พรรคประชาธปิตัย	์(พ.ศ.	2522	-	2525)	และรองนายกรฐัมนตร	ี	

(พ.ศ.	2523	-	2525)	และยังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งห้าคนของอาเซียนด้วย

	 2.	SEATO	หรอืองคก์ารสนธสิญัญาปอ้งกนัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้(สปอ.)	(กนัยายน	พ.ศ.	2497	-		

มิถุนายน	 พ.ศ.	 2520)	 เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อตั้งขึ้น	

ดว้ยการลงนามในสนธสิญัญามะนลิาในเดอืนกันยายน	พ.ศ.	2497	และประกอบดว้ยสมาชกิแปดประเทศ	(ออสเตรเลยี	

ฝรั่งเศส	 นิวซีแลนด์	 ปากีสถาน	 ฟิลิปปินส์	 ไทย	 อังกฤษ	 และสหรัฐอเมริกา)	 มีวัตถุประสงค์หลักคือป้องกัน	

การขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	SEATO	ถือเป็นความล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งภายใน	

ถูกยุบในปี	พ.ศ.	2520	หลังจากสมาชิกหลายประเทศหมดความสนใจและถอนตัวออกไป
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 8 - “อาเซียน : ร่วมสร้างเสถียรภาพและการพัฒนา”

“ASEAN : Contributor to Stability and Development”

ที่มา	:	“ASEAN	:	Contributor	to	Stability	and	Development”,	คำาปราศรัยหลักของ	ฯพณฯ	Tan	Sri	M.	Ghazali	Shafie,	

รัฐมนตรีต่างประเทศ	มาเลเซีย	ในการประชุม	“ASEAN-Today	and	Tomorrow”	ที่	the	Fletcher	School	of	Law	and	

Diplomacy,	บอสตัน	สหรัฐอเมริกา	ในวันที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2524	(KL	:	External	Information	Division,	Ministry	of	

Foreign	Affairs),	p.	4.	Cited	in	Ang	and	Lim,	ASEAN 1967 - 1999 : A Documentary History	(2007),	p.	11.

	 เมื่อ	 Ali	 Moertopo	 กับผมวางกลไกเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างประเทศ	

ของเราทั้งสองหลังจากเกิดกรณี	G-30s	ในปี	พ.ศ.	2508	นายพลซูฮาร์โต	และตุน	อับดุล	ราชัก		

(รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนั้น)	ขอให้เราพิจารณามุมมองที่กว้างขึ้นและเชื่อมประเด็น

การปรองดองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียให้สัมพันธ์กับทั้งภูมิภาค	 ซึ่งจะรวมประเทศ	

เพื่อนบ้านอื่นๆ	 ของเราด้วย	 โดยเฉพาะสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เพ่ิงเกิดใหม่	 ที่จริงแล้วเรากำาลัง

พิจารณาการรวมตัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะอยู่กันอย่างเพื่อนบ้าน	

และมิตรที่ดีเพื่อเราจะได้ไม่ถูกมหาอำานาจภายนอกเสี้ยมให้ทะเลาะกันเอง	เราตระหนักในเรื่อง	

ที่ว่าองค์กรประเภทนี้ที่มีมาก่อนหน้า	คือ	อาสา	ASA	ที่ประกอบด้วยมลายา	ไทย	และฟิลิปปินส์	

และมาฟิลินโดที่ประกอบด้วย	 มลายา	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย	 ต่างไม่ประสบความสำาเร็จ

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่คับแคบ

หมายเหตุ

	 1.	 Ali	Moertopo	 (พ.ศ.	 2467	 -	 2527)	 เป็นนายพลและบุคคลทางการเมืองคนสำาคัญในอินโดนีเซีย	

ในระบอบใหม่ของนายพลซูฮาร์โต

	 2.	 นายพลซูฮาร์โต	 (พ.ศ.	 2464	 -	 2551)	 เป็นประธานาธิบดีคนที่สองของอินโดนีเซียที่ดำารงตำาแหน่ง	

นานถึง	31	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2510	-	2541

	 3.	 ตนุ	อบัดลุ	ราซชัก	ฮุสเซน	(พ.ศ.	2465	-	2519)	เปน็นายกรฐัมนตรคีนทีส่องของมาเลเซยีทีด่ำารงตำาแหนง่	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2513	-	2519	เขาเป็นหนึ่งในห้าผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน

	 4.	 สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาสา	หรือ	ASA)	(กรกฎาคม	พ.ศ.	2504	-	สิงหาคม	พ.ศ.	2510)		

และมาฟิลินโด	 (พ.ศ.	 2506)	 เป็นองค์กรระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาก่อน	 อาสาก่อตั้งเพื่อเป็น

องค์กรที่เป็นกลาง	และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวิทยาศาสตร์	ภายในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	มาฟิลินโด	หรือ	the	Greater	Malayan	Confederation	เกิดจากข้อเสนอของประธานาธิบดี	Diosdado	

Macapagal	 ในเดือนกรกฎาคม	 ปี	 พ.ศ.	 2505	 เพื่อจะเป็นองค์กรรวมชาวมลายู	 อย่างไรก็ตาม	 ทั้งสององค์กร	

กป็ระสบปญัหาความขดัแยง้ภายในทีม่สีาเหตจุากการกอ่ตัง้ประเทศมาเลเซยี	ฟลิปิปนิสก์ลบัมาอา้งสทิธใินตอนเหนอื	

ของเกาะบอร์เนียว	 (ซาบาห์)	 โดยเป็นการตอบโต้การก่อตั้งมาเลเซียขณะที่นโยบายเผชิญหน้า	 Konfrontasi 

ของอินโดนีเซียที่มีต่อมาเลเซีย	นำาไปสู่การยุบสลายของมาฟิลินโด	ดูข้อมูลเพิ่มเติม	Vincent	K.	Pollard,	“ASA	and	

ASEAN,	1961	-	1967	:	South-East	Asian	Regionalism”,	Asian Survey,	10,	3	(March,	1970)	:	244	-	255.
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 9 - เอส ราชารัตนัม อธิบายเหตุผลของสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ

ในการเข้าร่วมอาเซียน

ที่มา	:	Chan	Heng	Chee	&	Obaidul	Haq	(eds.),	S.	Rajaratnam	:	The	Prophetic	and	the	Political	(Singapore	:		

Graham	Brash,	1987),	pp.	490	-	491.	

	 สิงคโปร์ตอบสนองต่อแนวคิดอาเซียนเพราะเห็นคุณค่า	 ด้วยเหตุที่ไม่ใช่การร้ือฟ้ืน	

SEATO	หรือ	ASA	หรือเครื่องมือต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือเชิดชูอเมริกัน	เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น	

เราก็จะทำาผิดพลาดซำ้าอีก	 เราเน้นว่าอาเซียนควรเป็นองค์กรภูมิภาคเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และวัฒนธรรม	 เราไม่ได้เน้นแรงจูงใจทางการเมืองเนื่องจากจีนกับรัสเซีย

ก็จะโจมตี	 อันท่ีจริง	 ในช่วงปีแรกๆ	 ท้ังจีนและโซเวียตต่างก็กล่าวหาอาเซียนว่าเป็นม้าใช้ของ

จักรวรรดินิยมอเมริกัน	เป็นแผนการอาณานิคมใหม่...

	 ...ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ระบุออกมา	 ก็มีผลต่อการตัดสินใจของ	

แต่ละประเทศในการสนับสนุนแนวคิดอาเซียนด้วยเช่นกัน	 ผมไม่รู้ว่าเหตุผลส่วนตัวอะไร	

ที่กระตุ้นให้ฟิลิปปินส์เข้าร่วมกับอาเซียน	 เพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมาก	

ในการเมืองกระแสหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่พวกเขาถูกดึงเข้ามาเพราะว่า	

พวกเขาจบัคูก่บัอนิโดนเีซยีในการเผชญิหนา้มาเลเซียท่ีเพ่ิงเกดิใหมท่ี่รวมสิงคโปร์ด้วย	ไทยเข้ามา	

เพราะพวกเขากลัวเวียดนามเอาคืนกับกลัวจีนคอมมิวนิสต์	 ดังนั้น	 เห็นไหม	 เราแต่ละประเทศ	

ต่างก็มีเหตุผลส่วนตัวในการเข้าร่วมอาเซียนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลักในการพลิก	

กลับทฤษฎีโดมิโนที่หลายฝ่าย	 รวมถึงพวกคอมมิวนิสต์ด้วย	 ทำานายว่าจะเกิดข้ึนในเอเชีย	

ตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากชัยชนะของเวียดนาม

หมายเหตุ

	 1.	Sinnatham	 by	 Rajaratnam	 (พ.ศ.	 2458	 -	 2549)	 เป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนเรื่องส้ัน		

เป็นรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์	 (พ.ศ.	 2523	 -	 2528)	 และเป็นรัฐมนตรีที่ทำาหน้าที่ยาวนาน	 (พ.ศ.	 2502	 -	 2531)		

เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ	(พ.ศ.	2508	-	2523)	และเป็นหนึ่งในห้าผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน

	 2.	SEATO	หรอืองคก์ารสนธสิญัญาปอ้งกนัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้(สปอ.)	(กนัยายน	พ.ศ.	2497	-		

มิถุนายน	 พ.ศ.	 2520)	 เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อตั้งขึ้น	

ดว้ยการลงนามในสนธสิญัญามะนลิาในเดอืนกันยายน	พ.ศ.	2497	และประกอบดว้ยสมาชกิแปดประเทศ	(ออสเตรเลยี	

ฝรั่งเศส	นิวซีแลนด์	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	ไทย	อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา)	มีวัตถุประสงค์หลักคือป้องกันการขยายตัว	

ของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 SEATO	 ถือเป็นความล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งภายใน	 ถูกยุบ	

ในปี	พ.ศ.	2520	หลังจากสมาชิกหลายประเทศหมดความสนใจและถอนตัวออกไป
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 10ก - รายงานในเดอะนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน

ที่มา	:	“Cooperation	in	Asia”,	in	New York Times,	9	August	1967.	Cited	in	Ang	and	Lim,	ASEAN	1967	-	1999	:		

A	Documentary	History	(2007),	p.	21.

	 นี่เป็นความพยายามครั้งท่ีสามในการก่อตั้งองค์กรระดับภูมิภาค	 มาฟิลินโดที่	

ประกอบด้วย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	ถูกทำาลายด้วยนโยบาย	“เผชิญหน้า”	ของ	

ซูการ์โน	 สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASA)	 ที่ก่อต้ังในปี	 พ.ศ.	 2504	 โดยไทย	 มาเลเซีย	

และฟิลิปปินส์	ก็ถูกทำาลายโดยมะนิลาที่อ้างสิทธิเหนือซาบาห์ในบอร์เนียวตอนเหนือ

	 ขณะนีบ้รรยากาศเอือ้อำานวยมากข้ึน	ความรว่มมอืในปากแมน่ำา้โขงและในด้านการคา้	

และการธนาคารก็กำาลังรุดหน้า	ซูการ์โนก็ออกไปพ้นทาง	และจีนคอมมิวนิสต์ก็สูญเสียอิทธิพล	

ในทุกที่	 อาเซียนมีความหวังเนื่องจากดึงอินโดนีเซียกลับมาร่วมวง	 ในแง่ขนาด	 จำานวน	

ประชากรและความมั่งคั่ง	อินโดนีเซียเป็นประเทศที่สำาคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ประเทศที่ล้มเหลวมาสองรอบในการสร้างเอกภาพในภูมิภาค	 แน่นอนว่าได้เรียนรู้	

บทเรียนที่จะทำาให้ความพยายามครั้งที่สามนี้เป็นผลสำาเร็จ

สื่อการเรียนรู้ 10ข - บทบรรณาธิการของฟาร์อีสเทิร์นอีโคโนมิกรีวิว

(Far Eastern Economic Review) เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน

ที่มา	:	Editorial	-	“Welcome	ASEAN”,	Far Eastern Economic Review,	Vol.	57,	No.	7	(13	-	19	August	1967).	

Cited	in	Ang	and	Lim,	ASEAN	1967	-	1999	:	A	Documentary	History	(2007),	p.	20.

	 ถึงแม้ว่าทางนิตยสารจะได้เขียนบทบรรณาธิการรำาพึงรำาพันเกี่ยวกับการเกิดข้ึน	

ดาดดื่นขององค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค	แต่ก็ต้องยินดีต้อนรับกับการก่อตั้ง	

อีกองค์กรหน่ึงเมื่อเร็วๆ	 นี้	 คือ	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 	

ความสำาเร็จของรัฐมนตรีต่างประเทศท้ังห้าคนของประเทศที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 อินโดนีเซีย	 	

มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย	ไม่เพียงแต่แสดงถึงความตระหนักร่วมกันถึงความจำาเป็น

สำาหรบัความรว่มมอืในการบรรลเุปา้หมายทางเศรษฐกจิและสังคม	แต่	(ดังท่ีตัวแทนของสิงคโปร์

ได้กล่าว)	ยังแสดงถึงความเต็มใจที่จะละวางท่าทีชาตินิยมสุดโต่งบางอย่างไปเสีย

	 แต่ว่ากรอบโครงสำาหรับความร่วมมือไม่ควรจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตัวอาคารจริงๆ	 	

พงึจดจำาวา่ถงึแมค้วามคลางแคลงสงสยัสว่นใหญเ่กีย่วกบัความสามารถของอาสาทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ	

การเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญอะไรในภูมิภาคนั้นมีที่มาจากความล้มเหลวในการดึงดูดประเทศ	

ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาเข้าร่วม	 แต่อันที่จริงมันล้มเหลวเนื่องจากสมาชิกมีเป้าหมายทางการเมือง	

ที่ขัดแย้งกัน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 คำาถามสำาคญัคอืการตกลงในหลกัการทีจ่ะรว่มมอืในระดับเศรษฐกจิสามารถขยบัขยาย	

ไปสู่การตกลงในทางปฏิบัติได้หรือไม่	 และประเทศกำาลังพัฒนาได้แสดงให้เห็นว่าแทบไม่เต็มใจ

หรือเต็มใจน้อยนิดจนน่าใจหายท่ีจะถือเอาประโยชน์เฉพาะหน้าของตนเป็นรองจากผลได้	

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	 มีการประกาศถึงความต้ังใจดีอีกครั้งหนึ่ง	 และมี	

การก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอีกก้าวหนึ่ง

สื่อการเรียนรู้ 11 - เสนอแนะทางเลือกสำาหรับชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 ครูแจกภาพธงอาเซียนให้นักเรียนพิจารณาและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม	 ให้นักเรียน	

แลกเปลี่ยน	 ระดมความคิด	 หรือสืบค้นออนไลน์ว่าธงอาเซียนมีการใช้สัญลักษณ์สื่อการเรียนรู้	

ถึงอะไรบ้าง

	 จากนั้น	 ครูเปิดเพลงอาเซียน	 (URL	 :	 http://asean.org/asean/about-asean/

asean-anthem/	หรอืจากยทูบู	:	https://www.youtube.com/watch?v=linTTWHu1YQ)	

ให้นักเรียนฟัง	หลังจากฟังแล้วก็อาจให้นักเรียนพิจารณาเนื้อเพลง

	 ครูให้นักเรียนอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของอาเซียนจากสัญลักษณ์	

สองอย่างนี้

	 ต่อจากน้ัน	 ครูอาจแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและแจกธง	 (อย่างน้อยกลุ่มละ	 3	 ผืน)	 	

ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 และให้สืบค้นออนไลน์หาความหมายของสัญลักษณ์บนธง	 	

(กิจกรรมนี้อาจสืบเนื่องต่อจากกิจกรรม	 the	 country	 card	 activity	 ในบทเรียนที่แล้ว	 	

หากว่า	the	country	cards	ไม่ได้มีธงรวมอยู่ด้วย)	สำาหรับธงชาติ	ดูสื่อการเรียนรู้	2,	ธงชาติ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนในเอกสารเดียวกัน

	 นกัเรยีนอาจเปรยีบเทียบและหาสญัลกัษณร์ว่ม	(เชน่	พระจนัทรเ์สีย้วทีเ่ปน็สญัลกัษณ์

ของอิสลาม	สีที่คล้ายกัน	ฯลฯ)	เพื่อแสดงจุดร่วมในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

	 นักเรียนยังสามารถระบุความคล้ายและความต่างระหว่างธงชาติต่างๆ	 โดยทำาเป็น

แผนภาพติดผนังเพื่อให้ดูง่ายได้ด้วย

	 ครูก็สามารถเชื่อมโยงข้อค้นพบของนักเรียนไปยังธงอาเซียนเพ่ือสร้างความเข้าใจ	

เก่ียวกับความมุง่หวงัรว่มกนัของภมูภิาคทีถ่งึจะมคีวามหลากหลายกต็าม	(ดงัทีน่า่จะเหน็ไดจ้าก

ธงชาติเหล่านั้น)
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

ก. สัญลักษณ์ของอาเซียน : ธง ตรา และเพลง

	 ธงอาเซียนสื่อถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน	และการสนับสนุนหลักการและพันธกิจของ

อาเซียน	ส่งเสริมจิตสำานึกและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน

	 ธงอาเซียนแสดงถึงอาเซียนที่มีเสถียรภาพ	สันติ	เป็นเอกภาพ	และมีพลวัต

	 สีของธง	 (นำ้าเงิน	 แดง	 ขาว	 และเหลือง)	 แสดงถึงสีหลักๆ	 ของธงชาติของประเทศสมาชิก

ทั้งหมด

	 •	 นำ้าเงิน	:	สันติภาพและเสถียรภาพ	(peace	and	stability)

	 •	 แดง	:	ความกล้าหาญและความมีพลวัต	(courage	and	dynamism)

	 •	 ขาว	:	ความบริสุทธิ์	(purity)

	 •	 เหลือง	:	ความเจริญรุ่งเรือง	(prosperity)

	 สัญลักษณ์ของอาเซียนอยู่ตรงกลางธง

	 •	 ตรงกลางของสัญลักษณ์เป็นต้นข้าว	 แสดงถึงความฝันของผู้ร่วมก่อตั้งที่ต้องการให้	

อาเซียนประกอบด้วยทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(สิบประเทศ)	ผูกมัดรวมกันด้วยมิตรภาพ

และความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน

	 •	 วงกลม	หมายถึง	เอกภาพของอาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 A. เนื้อเพลงอาเซียน

	 	 ที่มา	:	http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-anthem/

“The ASEAN Way” 
ผู้แต่ง : กิตติคุณ สดประเสริฐ สําเภา ไตรอุดม และนางพะยอม วลัยพัชรา

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look-in out to the world

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream, we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream, we care to share. 

For it’s the way of ASEAN. 

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า

โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา

อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง

มองมุ่งไปยังโลกกว้าง

สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม

ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย

เรากล้าฝัน

และใส่ใจต่อการแบ่งปัน

ร่วมกันเพื่ออาเซียน

เรากล้าฝัน

และใส่ใจต่อการแบ่งปัน

นี่คือวิถีอาเซียน

คำาถาม

	 1.	 เพลงนี้มีการสื่อสารอารมณ์ประเภทใด

	 2.	 เพลงนี้มีเป้าหมายอะไร

เพลง The ASEAN Way
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

	 B.  เสนอแนะเอกสารประกอบสำาหรับนักเรียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

แบบฝึกหัด 1ก
แผนที่เปล่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 พิจารณาแผนที่ข้างล่างและระบุชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา	:	https://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/se_asia_pac_polnl.pdf
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

แบบฝึกหัด 1ข
แผนที่เปล่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 พิจารณาแผนที่ต่อไปนี้	และระบุชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา	:	http://aseanup.com/wp-content/uploads/2015/04/ASEAN-map-white-blank.jpg
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

แบบฝึกหัด 2 
แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	

ที่มา	:	https://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/se_asia_pac_pol.pdf
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

แบบฝึกหัด 3
การก่อตั้งอาเซียน

	 ชมวีดิทัศน์อย่างตั้งใจเพื่อค้นหาคำาตอบ	แล้วเติมคำาตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้	

	 1.	 อาเซียนได้รับการก่อตั้งเมื่อ	______________________________________

	 2.	 วัตถุประสงค์ของอาเซียนคือ	:	

	 	 2.1	 	เรง่	__________________,	ความกา้วหนา้ของสังคมและ	________________.	

	 	 2.2	 สง่เสรมิ	_________________________	โดยอาศัยความยุติธรรมและหลกักฎหมาย

	 3.	 ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก	______________________________	ประเทศ

	 4.	 อาเซียนอาศัยกระบวนการ	_______________________	และ		______________

	 5.	 	_______________________________________ได้รับการลงนามในปี	พ.ศ.	2551

	 6.	 สามด้านหลักของอาเซียนที่กฎบัตรอาเซียนสร้างขึ้นคือ

	 	 6.1	 ประชาคม	___________________________________	อาเซียน

	 	 6.2	 ประชาคม	___________________________________	อาเซียน	

	 	 6.3	 ประชาคม	___________________________________	อาเซียน

แบบฝึกหัด 4
ข้อมูลสำาหรับการแลกเปลี่ยน

	 อ่านข้อมูลต่อไปนี้	แล้วแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อหาคำาตอบี้	

	 1.	 ทำาไมจึงมีการก่อตั้งอาเซียน	เหตุผลในการก่อตั้งคืออะไร

	 2.	 ทำาไมผู้นำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงคิดว่าอาเซียนมีความจำาเป็น	 วัตถุประสงค์ของ	

การมีอาเซียนคืออะไร

	 3.	 ในตอนนั้นมีความขัดแย้งอะไรบ้าง	 (ในหมู่ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน)	 ในเอเชีย	

ตะวันออกเฉียงใต้

	 4.	 มีความร่วมมือระดับภูมิภาคอะไรอื่นหรือไม่ที่อาจเป็นแบบอย่างให้กับอาเซียนได้

	 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อมาตอบคำาถามได้
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

บทเรียน 1ข อาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค

สื่อการเรียนรู้ 12 - ปฏิญญากรุงเทพ พ.ศ. 2510 (The Bangkok Declaration, 1967)

	 ปฏิญญากรุงเทพ	 พ.ศ.	 2510	 หรือปฏิญญาอาเซียนเป็นเอกสารก่อต้ังอาเซียน	 	

ได้ลงนามที่กรุงเทพฯ	(ที่มาของชื่อ)	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	โดยรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศร่วมก่อตั้งห้าประเทศ	 คือ	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และไทย	 	

การตัดสินใจนี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีได้มีการพิจารณากันมามากเพื่อเป็นการแสดงท่าทีของ	

ความเปน็ปกึแผน่ของห้าประเทศ	เพือ่ตอ่ตา้นการขยายตวัของคอมมวินสิตใ์นเวยีดนาม	ปฏญิญา

กรงุเทพวางหลกัการพืน้ฐานของอาเซยีน	นัน่คอื	ความรว่มมอื	มติรไมตร	ีและการไมแ่ทรกแซงกนั		

วันที่	8	สิงหาคม	ปัจจุบันได้รับการเฉลิมฉลองว่าเป็นวันอาเซียน

	 ปฏิญญากรงุเทพเริม่ดว้ยอารมัภบททีร่ะบขุอ้พจิารณาหลกัๆ	ของผูร้ว่มกอ่ต้ัง	พวกเขา	

เช่ือว่าจำาเป็นต้องมีความร่วมมือและเอกภาพในภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้น	 และต้องการวาง

รากฐานที่มั่นคงเพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือของภูมิภาค	 ความร่วมมือของภูมิภาคจะดำาเนินไป

ด้วยจิตใจแห่งความเสมอภาคและความเป็นหุ้นส่วน	 และถูกมองว่าเป็นหนทางมุ่งสู่สันติภาพ	

ความก้าวหน้า	และความเจริญรุ่งเรืองภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในขณะเดียวกัน	พวกเขา

ก็ตระหนักว่าประเทศของตนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ	

ในภูมิภาคที่เอื้ออำานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค	 (และประเทศของตน)	 ดังนั้น	 	

จึงมีการเน้นความสำาคัญของความร่วมมือของภูมิภาค	 มิตรภาพ	 และความเข้าใจกันในหมู่	

ประเทศเพื่อนบ้าน

	 ปฏิญญากรุงเทพมีเนื้อหาห้าข้อ	 ข้อแรก	 กล่าวถึงการจัดต้ังอาเซียน	 ขณะที่ข้อที่	 2	 	

ระบุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน	 ข้อที่	 3	 จัดต้ังกลไกที่อาเซียนหวังว่าจะใช้เพ่ือ	

การบรรลจุดุมุง่หมาย	เชน่	การประชมุประจำาปขีองรฐัมนตรตีา่งประเทศ	การจดัตัง้คณะกรรมการ

ประจำาอาเซียน	 คณะกรรมการเฉพาะกิจ	 และคณะกรรมการถาวร	 ตลอดจนกองเลขาธิการ	

ประจำาสมาชิกแต่ละประเทศ	 ข้อที่	 4	 กำาหนดเกณฑ์พิจารณาการเป็นสมาชิกอาเซียน	 ขณะที่	

ข้อที่	5	ยำ้าหลักการพื้นฐานและจุดมุ่งหมายของอาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

สื่อการเรียนรู้ 13 - ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์อาเซียน

วันที่  เหตุการณ์

สิงหาคม	2510 อาเซียนได้รับการก่อตั้งที่กรุงเทพฯ	โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งห้าประเทศ

กุมภาพันธ์	2510 มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกที่บาหลี	อินโดนีเซีย

พ.ศ.	2514 สมาชิกอาเซียนลงนามในคำาประกาศว่าด้วยเขตสันติภาพ	เสรีภาพ	และความเป็นกลาง	

(ZOPFAN)	ซึ่งเป็นการยำ้าจุดยืนที่มุ่งมั่นของอาเซียนที่จะรักษาความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และรักษาสันติภาพ	เสถียรภาพ	และความมั่นคง

ในภูมิภาค

พ.ศ.	2519 อาเซียนออกปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน	(Declaration	of	ASEAN	Concord)	

หรือปฏิญญาบาหลี	1	(Bali	Declaration	1)	และมีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและ

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	

in	South-East	Asia	-	TAC)

กันยายน	2521 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ยุโรป	เป็นครั้งแรกที่บรัสเซลส์

มกราคม	2527 บรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมอาเซียน

พ.ศ.	2537 มีการจัดตั้งเวทีภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Regional	Forum)	ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความพึ่งพา

ซึ่งกันและกันด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก	ในปัจจุบัน	ประเทศที่เข้าร่วมประกอบด้วย

สมาชิกอาเซียน	ออสเตรเลีย	แคนาดา	จีน	สหภาพยุโรป	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	

เกาหลีเหนือ	มองโกเลีย	นิวซีแลนด์	ปากีสถาน	ปาปัวนิวกินี	รัสเซีย	และสหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม	2538 เวียดนามเข้าร่วมอาเซียน

15	ธันวาคม	2538 สมาชิกอาเซียนลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(South-East	Asia	Nuclear	Weapon-Free	Zone	-	SEANWFZ)

กรกฎาคม	2540 ลาวและเมียนมาเข้าร่วมอาเซียน

ธันวาคม	2540 การประชุมอาเซียน+3	ครั้งแรก	ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน	และจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลีใต้	

ธันวาคม	2540 การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน	ครั้งแรกที่มาเลเซีย

15	ธันวาคม	2540 อาเซียนรับรองวิสัยทัศน์อาเซียน	2020	ที่วาดหวังถึงภูมิภาคที่สันติ	มีเสถียรภาพ	

เจริญรุ่งเรือง	และเหนียวแน่น	พร้อมด้วยการเป็นหุ้นส่วนอย่างแข็งขันและประชาคม

ที่สนับสนุน

พ.ศ.	2541 การประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	6	ที่ฮานอย	รับรองแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่อดำาเนินงาน

ตามวิสัยทัศน์อาเซียน	2020

เมษายน	2542 กัมพูชาเข้าร่วมอาเซียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

วันที่  เหตุการณ์

4	พฤศจิกายน	

2545

อาเซียนและจีนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้	(Declaration

on	the	Conduct	of	Parties	in	the	South	China	Sea	-	DOC)	เพื่อพยายามหาทางออก

โดยสันติสำาหรับปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้

7	ตุลาคม	2546 อาเซียนออกปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน	2	(ปฏิญญาบาหลี	2)	ระบุจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง

ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม	2548 การประชุมอาเซียน+6	ครั้งแรกหรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่กัวลาลัมเปอร์	

มาเลเซีย	ประเทศที่เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	อินเดีย	

ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์

20	พฤศจิกายน	

2550

สมาชิกอาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียน	ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีภายใน

ปี	พ.ศ.	2558	กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2551

กุมภาพันธ์	2552 สมาชิกอาเซียนเห็นชอบแผนการสำาหรับประชาคมอาเซียน	(พ.ศ.	2552	-	2558)

ตุลาคม	2552 อาเซียนจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

7	พฤศจิกายน	

2554

อาเซียนรับรองปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียน	(ปฏิญญาบาหลี	3)	ซึ่งเป็นการยำ้า

การยึดมั่นของอาเซียนที่จะสร้างมุมมองร่วมกันในการรับมือกับประเด็นต่างๆ	ในระดับโลก	

และเพิ่มบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ	เช่น	สหประชาชาติ	องค์การการค้าโลก	และ	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(APEC)	เพื่อดูแลสันติภาพ	เสถียรภาพ

และการพัฒนาในภูมิภาค

31	ธันวาคม	2558 จัดตั้งประชาคมอาเซียนในสามเสาหลัก	คือ	การเมือง-ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และสังคม-

วัฒนธรรม
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สื่อการเรียนรู้ 14 - เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันสำาหรับการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

1. คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Think-Pair-Share)

	 คิด	 :	 ครูแจกข้อมูลพร้อมด้วยคำาถาม	 และให้นักเรียนได้มีเวลาอ่านข้อมูลและคิดคำาตอบ	

นักเรียนสามารถใช้เวลาช่วงนี้จดคำาตอบลงในสมุดหรือกระดาษที่ครูเตรียมให้

	 จับคู่ :	นักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่นั่งข้างกัน

	 แลกเปล่ียน :	 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ	 4	 คน	 ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนความเห็นกัน	

ภายในกลุ่ม	 จำานวนนักเรียนในกลุ่มอาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้	 (เช่น	 8	 คน)	 จากนั้นเป็น	

การแลกเปลี่ยนกันทั้งชั้นเรียน

	 ด้วยวิธีน้ี	 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองและการแสดงความคิด	

เป็นคำาพูด

2. Team Jigsaw

	 จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเรียกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญ	 (Expert	 Feams)	 	 ให้อ่านข้อมูลร่วมกัน	 	

และแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าอ่านแล้วตีความว่าอย่างไร

	 จากนั้นก็จัดกลุ่มนักเรียนใหม่เป็นคณะเรียนรู้	 โดยนักเรียนจะได้แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีตนรู้มา

กับนักเรียนจากคณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอื่นที่ได้อ่านข้อมูลชุดที่แตกต่างกัน

	 นักเรียนก็กลับไปอยู่คณะผู้เชี่ยวชาญ	 กลุ่มเดิมเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ	

ในกลุ่ม

	 ยกตัวอย่างเช่น	กลุ่ม	 1	 เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ	1	ที่ได้อ่านและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูล	1	

แล้วสมาชิกกลุ่ม	1	กจ็ะไปอยูใ่นคณะเรยีนรู	้ก/ข/ค/ง	(ประกอบดว้ยสมาชกิจากคณะผูเ้ชีย่วชาญ

กลุม่อืน่ทีไ่ดอ้า่นข้อมลูท่ีตา่งกนั)	และรว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูทัง้หมดในบทเรยีน	จากนัน้	

สมาชิกคณะเรียนรู้	 ก	 ก็กลับไปอยู่ในคณะผู้เชี่ยวชาญ	 1	 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ตนได้เรียนรู้	

มาจากคณะเรียนรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

3. Numbered Heads	

	 แบ่งนักเรียนเปน็กลุม่โดยแตล่ะคนจะมีเลขประจำาตวั	(ปกตกิลุ่มละ	4	คน)	แจกข้อมูลให้อ่าน

และแลกเปลีย่น	และหาคำาตอบสำาหรบัคำาถามทีม่ใีห	้จากนัน้	ครกูถ็ามคำาถามและระบหุมายเลข	

สมาชิกกลุ่มที่ถูกกำาหนดด้วยหมายเลขนั้นก็จะเป็นผู้ตอบคำาถามของกลุ่ม
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หมายเหตุ 

	 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันมักจะเป็นผู้ดำาเนินรายการ	 วิธีการเหล่านี้จะทำาได้

ไม่ง่ายนักหากนักเรียนไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ร่วมกัน	สำาหรับนักเรียนที่ใหม่ต่อการเรียนรู้ร่วมกัน	ครูอาจจำาเป็นต้อง

ให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียนมากขึ้นในรูปแบบของคำาสั่งที่เข้าใจได้ชัดเจน	

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.	 Miriam	Clifford,	“20 collaborative learning tips and strategies for teachers”	from		

	 Teachthought	website.	

2.	 “Cooperative Learning”	from	the	Teacher	Vision	website.	

สื่อการเรียนรู้ 15 - เครื่องมือออนไลน์สำาหรับแบบทดสอบ

1.	 Quizworks	https://www.onlinequizcreator.com/	-	 free	to	create	unlimited		

	 quizzes	of	15	questions	each	featuring	MCQs,	free	text	and	fill	in	the	blanks.	

2.	 QuizStar	http://quizstar.4teachers.org/	 -	 free	quiz	making	 tool	 for	 online	 	

	 quizzes.	

3.	 Poll	Everwhere	https://www.polleverywhere.com/	-	free	poll	tool	for	up	to		

	 25	responses.	

4.	 Kahoot!	https://getkahoot.com/	-	free	tool	for	creating	learning	quiz	games.		

	 Can	be	used	with	mobile	phones.	

5.	 Qzzr	https://www.qzzr.com/	 -	 free	 basic	 plan	 enables	 creation	 of	 online	 	

	 quizzes.
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แบบฝึกหัด 5 
ปฏิญญากรุงเทพ พ.ศ. 2510 (The Bangkok Declaration, 1967)

	 อ่านปฏิญญากรุงเทพ	 พ.ศ.	 2510	 (The	 Bangkok	 Declaration,	 1967)	 ในกลุ่ม	

และกรอกข้อความลงใน	Graphic	Organizer.	

ปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพ) กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2510

	 The	 Presidium	Minister	 for	 Political	 Affairs/Minister	 for	 Foreign	 Affairs	 of		

Indonesia,	 the	 Deputy	 Prime	Minister	 of	Malaysia,	 the	 Secretary	 of	 Foreign	 Affairs		

of	 the	Philippines,	 the	Minister	 for	Foreign	Affairs	of	Singapore	and	 the	Minister	of	

Foreign	Affairs	of	Thailand	:

	 รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย	รองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย	รัฐมนตรีต่างประเทศ

ของฟิลิปปินส์	รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์	และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย	:

	 MINDFUL	 of	 the	 existence	 of	mutual	 interests	 and	 common	 problems		

among	countries	of	South-East	Asia	and	convinced	of	the	need	to	strengthen	further	

the	existing	bonds	of	regional	solidarity	and	cooperation;

	 ตระหนักในการมีผลประโยชน์และปัญหาร่วมกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

และเช่ือม่ันในความจำาเป็นที่จะต้องเสริมความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือของภูมิภาคท่ีมีอยู่	

ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก

	 DESIRING	 to	 establish	 a	 firm	 foundation	 for	 common	 action	 to	 promote	

regional	cooperation	in	South-East	Asia	in	the	spirit	of	equality	and	partnership	and	

thereby	contribute	towards	peace,	progress	and	prosperity	in	the	region;

	 ปรารถนาท่ีจะสถาปนารากฐานท่ีแข็งแกร่งสำาหรับการร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสำานึกแห่งความเสมอภาคและความเป็นหุ้นส่วน	 และร่วมสร้าง

สันติภาพ	ความก้าวหน้า	และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

	 CONSCIOUS	 that	 in	 an	 increasingly	 interdependent	world,	 the	 cherished		

ideals	of	peace,	freedom,	social	 justice	and	economic	well-being	are	best	attained		

by	fostering	good	understanding,	good	neighbourliness	and	meaningful	cooperation	

among	the	countries	of	the	region	already	bound	together	by	ties	of	history	and	culture;
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	 ตระหนักว่าในโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆ	 นี้	 อุดมคติแห่งสันติภาพ	

เสรีภาพ	 ความยุติธรรมทางสังคม	 และความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจนั้น	 ควรบรรลุให้ถึงด้วยการสร้าง

ความเข้าใจ	ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	และความร่วมมือที่มีความหมายในหมู่ประเทศในภูมิภาคที่ผูกพัน

กันด้วยสายใยของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่แล้ว

	 CONSIDERING	 that	 the	 countries	 of	 South-East	 Asia	 share	 a	 primary		

responsibility	 for	strengthening	the	economic	and	social	stability	of	 the	region	and	

ensuring	 their	 peacefull	 and	 progressive	 national	 development,	 and	 that	 they	 are		

determined	 to	ensure	 their	 stability	and	security	 from	external	 interference	 in	any		

form	or	manifestation	in	order	to	preserve	their	national	identities	in	accordance	with	

the	ideals	and	aspirations	of	their	peoples;

	 พิจารณาว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภาระหน้าที่หลักร่วมกันในการเสริมสร้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค	และดูแลการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยสันติ	

และมุ่งม่ันทีจ่ะดแูลป้องกนัเสถยีรภาพและความมัน่คงจากการแทรกแซงจากภายนอก	ไมว่า่ในรปูแบบ

หรือรูปโฉมใดเพื่อรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติของตนตามอุดมคติและความมุ่งหวังของประชาชนของตน

	 AFFIRMING	that	all	 foreign	bases	are	temporary	and	remain	only	with	the	

expressed	concurrence	of	the	countries	concerned	and	are	not	intended	to	be	used	

directly	or	indirectly	to	subvert	the	national	independence	and	freedom	of	States	in	

the	area	or	prejudice	the	orderly	processes	of	their	national	development;

	 ยืนยันว่าฐานทัพต่างชาติท้ังหมดมีอยู่ชั่วคราวและยังคงอยู่ได้ก็ด้วยความเห็นชอบที่แสดง

ชดัเจนของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้	และไมไ่ดม้ไีวใ้ชไ้มว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มเพ่ือบอ่นทำาลายเอกราช

และเสรีภาพของประเทศต่างๆ	ในบริเวณนี้หรือส่งผลเสียหายต่อกระบวนการพัฒนาประเทศ

DO HEREBY DECLARE : จึงขอประกาศ

	 FIRST, the	establishment	of	an	Association	for	Regional	Cooperation	among	

the	countries	of	South-East	Asia	to	be	known	as	the	Association	of	South-East	Asian	

Nations	(ASEAN).

	 หนึ่ง การจัดตั้งสมาคมเพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคของหมู่ประเทศในเอเชียตะวันออก	

เฉียงใต้ในชื่อว่า	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)

	 SECOND,	that	the	aims	and	purposes	of	the	Association	shall	be	:

	 สอง จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมจะเป็นไปเพื่อ
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	 1.	 To	 accelerate	 the	 economic	 growth,	 social	 progress	 and	 cultural		

development	 in	 the	 region	 through	 joint	 endeavours	 in	 the	 spirit	 of	 equality	 and		

partnership	 in	 order	 to	 strengthen	 the	 foundation	 for	 a	 prosperous	 and	 peaceful		

community	of	South-East	Asian	Nations;

	 เรง่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ความเจรญิรดุหนา้ทางสงัคม	และการพฒันาวฒันธรรมในภมูภิาค

โดยอาศัยความพยายามร่วมกันด้วยจิตใจแห่งความเสมอภาคและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้าง

รากฐานให้แข็งแกร่งสำาหรับประชาคมที่เจริญรุ่งเรืองและสันติแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 2.	 To	 promote	 regional	 peace	 and	 stability	 through	 abiding	 respect	 for		

justice	 and	 the	 rule	of	 law	 in	 the	 relationship	 among	 countries	of	 the	 region	 and		

adherence	to	the	principles	of	the	United	Nations	Charter;

	 ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยการเคารพในความยุติธรรมและ	

หลักกฎหมายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาค	 และยึดมั่นในหลักการของกฎบัตร

สหประชาชาติ

	 3.	 To	 promote	 active	 collaboration	 and	mutual	 assistance	 on	matters	 of		

common	 interest	 in	 the	 economic,	 social,	 cultural,	 technical,	 scientific	 and		

administrative	fields;

	 ส่งเสริมการร่วมมืออย่างแข็งขันและการช่วยเหลือกันในประเด็นท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วม	

ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และการบริหารจัดการ

	 4.	 To	provide	assistance	to	each	other	in	the	form	of	training	and	research	

facilities	in	the	educational,	professional,	technical	and	administrative	spheres;

	 ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและศึกษาค้นคว้าทางด้าน	

การศึกษา	วิชาชีพ	วิชาการ	และการบริหารจัดการ

	 5.	 To	 collaborate	more	 effectively	 for	 the	 greater	 utilization	 of	 their		

agriculture	and	 industries,	 the	expansion	of	 their	 trade,	 including	 the	 study	of	 the	

problems	of	international	commodity	trade,	the	improvement	of	their	transportation	

and	communications	facilities	and	the	raising	of	the	living	standards	of	their	peoples;

	 ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น	 เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการเกษตรและอุตสาหกรรม	

ของประเทศต่างๆ	 มากขึ้น	 การขยายการค้า	 รวมถึงการศึกษาปัญหาของการค้าสินค้าโภคภัณฑ์	

ระหวา่งประเทศ	การปรบัปรงุการขนสง่และการตดิตอ่ส่ือสาร	และการยกระดับมาตรฐานการดำารงชวีติ	

ของประชาชนของตน
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	 6.	 To	promote	South-East	Asian	studies;

	 ส่งเสริมการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 7.	 To	maintain	close	and	beneficial	cooperation	with	existing	 international	

and	regional	organizations	with	similar	aims	and	purposes,	and	explore	all	avenues	for	

even	closer	cooperation	among	themselves.

	 คงความรว่มมอืใกลช้ดิและเป็นประโยชนก์บัองคก์รระหวา่งประเทศและระดบัภมูภิาคตา่งๆ	

ที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์คล้ายกัน	 และสำารวจหาทุกช่องทางเพ่ือกระชับความร่วมมือระหว่าง

กันเองให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

	 THIRD,	that	to	carry	out	these	aims	and	purposes,	the	following	machinery	

shall	be	established	:

	 สาม เพื่อดำาเนินการตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เหล่านี้	จึงมีการจัดตั้งกลไกดังต่อไปนี้

	 1.	 Annual	Meeting	 of	 Foreign	Ministers,	 which	 shall	 be	 by	 rotation	 and		

referred	to	as	ASEAN	Ministerial	Meeting.	Special	Meetings	of	Foreign	Ministers	may		

be	convened	as	required.

	 การประชุมประจำาปีของรัฐมนตรีต่างประเทศซ่ึงจะจัดข้ึนโดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป

และเรียกว่า	 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน	 อาจมีการจัดการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศ	

ขึ้นได้ตามความจำาเป็น

	 2.	 A	 Standing	 committee,	 under	 the	 chairmanship	of	 the	 Foreign	Minister	

of	the	host	country	or	his	representative	and	having	as	its	members	the	accredited	

Ambassadors	of	the	other	member	countries,	to	carry	on	the	work	of	the	Association	

in	between	Meetings	of	Foreign	Ministers.

	 คณะกรรมการประจำาอาเซียนโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเจ้าภาพหรือตัวแทน	

เป็นประธาน	 และมีสมาชิกเป็นเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกเพื่อดำาเนินงานของอาเซียน	

คั่นระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศ

	 3.	 Ad-Hoc	 Committees	 and	 Permanent	 Committees	 of	 specialists	 and		

officials	on	specific	subjects.

	 คณะกรรมการเฉพาะกจิและคณะกรรมการถาวรทีป่ระกอบดว้ยผูช้ำานาญพเิศษและเจา้หนา้ที่

ในเรื่องเฉพาะต่างๆ
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	 4.	 A	 National	 Secretariat	 in	 each	member	 country	 to	 carry	 out	 the	work	

of	 the	Association	on	behalf	of	 that	country	and	 to	 service	 the	Annual	or	Special		

Meetings	of	Foreign	Ministers,	the	Standing	Committee	and	such	other	committees		

as	may	hereafter	be	established.

	 สำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติในแต่ละประเทศเพื่อดำาเนินงานของอาเซียนในนาม

ของประเทศนั้น	 และสนับสนุนการประชุมประจำาปีหรือการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศ		

คณะกรรมการประจำาอาเซียน	และคณะกรรมการอื่นที่อาจจัดตั้งขึ้นมาภายหลัง

	 FOURTH,	that	the	Association	 is	open	for	participation	to	all	States	 in	the	

South-East	 Asian	 Region	 subscribing	 to	 the	 aforementioned	 aims,	 principles	 and		

purposes.

	 สี่ อาเซียนเปิดรับการมีส่วนร่วมจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยอมรับ

ในจุดมุ่งหมาย	หลักการ	และวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

	 FIFTH,	 that	 the	 Association	 represents	 the	 collective	will	 of	 the	 nations		

of	South-East	Asia	 to	bind	themselves	together	 in	 friendship	and	cooperation	and,	

through	 joint	 efforts	 and	 sacrifices,	 secure	 for	 their	 peoples	 and	 for	 posterity	 the		

blessings	of	peace,	freedom	and	prosperity.

	 ห้า	อาเซียนแสดงถึงเจตจำานงร่วมกันของหมู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะผูกพันกัน

ดว้ยมติรภาพและความรว่มมอื	และดว้ยความพยายามและการเสยีสละรว่มกนั	ธำารงสนัติภาพ	เสรภีาพ

และความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนและชนรุ่นหลัง

	 DONE	 in	Bangkok	on	 the	Eighth	Day	of	August	 in	 the	Year	One	Thousand		

Nine	Hundred	and	Sixty-Seven.

	 ประกาศไว้ที่กรุงเทพฯ	ในวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510

ที่มา	:	เว็บไซต์ของอาเซียน,	http://www.asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/
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แบบฝึกหัด 6
 Bangkok Declaration Graphic Organizer

อาเซียน : อ่านปฏิญญากรุงเทพ

(the Bangkok Declaration)

อ่านปฏิญญากรุงเทพ	พ.ศ.	2510	กันในกลุ่มโดยละเอียด	และสนทนาเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

	 จุดมุ่งหมายของอาเซียนคืออะไร (อ่านข้อ	2)

	 1.	

	 2.

	 3.

	 4.

	 5.

	 6.

	 7.	

	 อาเซียนหวังที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้ได้อย่างไร	(อ่านข้อ	3)

	 1.	

	 2.

	 3.

	 4.

	 5.

	 6.

	 อาเซียนจัดให้มีเวทีอะไรบ้างเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย

	 1.	

	 2.

	 3.

	 4.
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แบบฝึกหัด 7 
กฎบัตรอาเซียน (หมวดที่ 1 ข้อ 1)

กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)

	 อ่านกฎบัตรอาเซียนส่วนที่คัดมานี้โดยละเอียด

หมวดที่ 1

ความมุ่งประสงค์และหลักการ

ข้อ 1

ความมุ่งประสงค์

	 ความมุ่งประสงค์ของอาเซียนคือ

	 1.	 เพื่อธำารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ	 ความมั่นคง	 และเสถียรภาพ	 กับท้ังเสริมสร้้าง	

คุณค่่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้้มากขึ้น

	 2.	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่่นสู่่สภาวะปกติของภูมิภาค	 โดยการส่่งเสริม

ความร่่วมมือด้้านการเมือง-ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และสังคม-วัฒนธรรมให้้แน่่นแฟ้้นยิ่งขึ้น

	 3.	 เพ่ือธำารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์์และปราศจาก

อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้้างสูงอื่นๆ	ทุกชนิด

	 4.	 เพื่อทำาให้แน่ใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้	

โดยสันติในสภาวะที่เป็็นธรรม	มีประชาธิปไตย	และมีความปรองดองกัน

	 5.	 เพือ่สร้างตลาดและฐานการผลติเดยีวทีม่เีสถยีรภาพ	มัง่คัง่	มคีวามสามารถในการแข่ง่ขนัสงู		

และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งมีการอำานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	โดยมีการเคลื่อนย้้ายอย่างเสรีของสินค้้า	บริการ	และการลงทุน	การเคลื่อนย้้ายที่ได้รับ

ความสะดวกของนักธุรกิจ	ผู้้ประกอบวิชาชีพ	ผู้้มีความสามารถพิเศษและแรงงาน	และการเคลื่อนย้้าย	

อย่่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน

	 6.	 เพือ่บรรเทาความยากจนและลดชอ่งว่า่งการพฒันาภายในอาเซียนโดยผา่นความชว่ยเหลอื	

ซึ่งกันและกัน	และความร่่วมมือ

	 7.	 เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย	 เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม	 ตลอดจนส่่งเสริม	

และคุ้้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 โดยคำานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิก	

ของอาเซียน

	 8.	 เพือ่ตอบสนองอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัความมัน่คงทีค่รอบคลมุในทกุมติ	ิต่อ่สิง่ทา้ทาย	

ทุกรูปแบบ	อาชญากรรมข้้ามชาติ	และสิ่งท้้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ
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	 9.	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพื่อทำาให้แน่ใจว่า	 ในภูมิภาคมีการคุ้มครอง	

สภาพแวดล้อ้ม	ความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต	ิการอนรุกัษม์รดกทางวฒันธรรม	และคณุภาพชวีติ

ที่ดีของประชาชน

	 10.	 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์์โดยผ่่านความร่่วมมือที่ใกล้้ชิดยิ่งขึ้นในด้้านการศึกษาและ

การเรียนรู้้ตลอดชีวิต	 ด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้าง

ความเข้้มแข็งแห่่งประชาคมอาเซียน

	 11.	 เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดี	 และการดำารงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการให้

ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้้าถึงการพัฒนามนุษย์์	สวัสดิการสังคม	และความยุติธรรม

	 12.	 เพือ่เสรมิสร้า้งความร่ว่มมอืในการสร้า้งสภาพแวดล้อ้มทีป่ลอดภยั	มัน่คง	และปราศจาก

ยาเสพติดสำาหรับประชาชนของอาเซียน

	 13.	 	 เพื่อส่งเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับ	

การส่่งเสริมให้้มีส่วนร่วม	 และได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้้างประชาคม	

ของอาเซียน

	 14.	 เพือ่ส่ง่เสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีนโดยผ่่านการส่่งเสริมความสำานกึถงึความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น	และ

	 15.	 เพือ่ธำารงไว้ซ้ึง่ความเป็็นศนูย์รวมและบทบาทเชงิรกุของอาเซยีนในฐานะพลงัขบัเคลือ่น

หลกัในความสมัพนัธแ์ละความร่ว่มมอืระหว่า่งอาเซยีนกบัหุ้น้ส่วนนอกภมูภิาคในภาพแบบของภมูภิาค

ที่เปิิดกว้าง	โปร่่งใส	และไม่ปิิดกั้น

ที่มา	:	อาเซียน	“กฎบัตรอาเซียน”,	http://asean.org/asean/asean-charter/.	

	 จากจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนตามที่ระบุในปฏิญญากรุงเทพ	 พ.ศ.	 2510		

(ข้อ	2)	พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มว่า

	 1.	 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนตามที่ระบุในปฏิญญากรุงเทพและกฎบัตร

อาเซียนมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร

	 2.	 แตกต่างกันอย่างไร

	 3.	 นกัเรยีนคดิวา่อะไรคอืสาเหตขุองความคลา้ยและแตกตา่งในจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

ของอาเซียนในเอกสารสองฉบับนี้

	 เขียนคำาตอบลงใน Graphic Organizer
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แบบฝึกหัด 8
 ASEAN Charther Grapphic Organizer

อาเซียน : อ่านกฎบัตรอาเซียน

อ่านกฎบัตรอาเซียน	พ.ศ.	2550	กันในกลุ่ม	และอภิปรายเพื่อหาคำาตอบสำาหรับคำาถามต่อไปนี้

	 วัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ระบุในกฎบัตรอาเซียนคืออะไร

	 	

	

	

	

	

	

	

	 กฎบัตรอาเซียนคล้ายกับปฏิญญากรุงเทพอย่างไร

	 	

	

	

	

	

	

	 กฎบัตรอาเซียนต่างจากปฏิญญากรุงเทพอย่างไร
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อภิธานศัพท์ :

ระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย ์(Absolute monarchy)	-	รูปแบบการปกครองท่ีกษตัริย	์(หรือราชนิ)ี		

	 มีอำานาจการเมืองไม่จำากัดเหนือระบบการปกครองและประชาชน

นครวัด	-	ศาสนสถานในกัมพูชาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี-แปซฟิกิ (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC)	-		

	 เวทีระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2532	 เพ่ือใช้ประโยชน์จากความพ่ึงพากันมากขึ้น	

	 เร่ือยๆ	ของเอเชยี-แปซฟิกิ	มจีดุมุง่หมายทีจ่ะสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้ใหก้บัประชาชน	

	 ในภูมิภาคด้วยการส่งเสริมการเติบโตที่มีสมดุล	 ทั่วถึง	 ยั่งยืน	 สร้างสรรค์สิ่งใหม่และมั่นคง	

	 และด้วยการเร่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

สมาคม	-	การรวมตัวของผู้คนที่มีผลประโยชน์	กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน

เมืองหลวง	-	สถานที่ตั้งหน่วยงาน	และสถานที่ประชุมของรัฐบาลของประเทศ

กฎบัตร	-	เอกสารที่กำาหนดการจัดตั้งองค์กร	เป็นธรรมนูญขององค์กร

ชุมชน	-	หน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีบางอย่างร่วมกัน	เช่น	คุณค่าหรืออัตลักษณ์

ความเปน็เอกฉนัท ์(Consensus) -	ความเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยทัว่ไป	หรอืกวา้งขวางในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

การมีมติโดยเอกฉันท์ 	 -	 กระบวนการตัดสินใจท่ีสมาชิกในกลุ่มพัฒนาและเห็นพ้องต้องกันใน	

	 การสนับสนุนมติเพื่อประโยชน์ของทั้งหมด

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) -	รูปแบบการปกครองที่กษัตริย์		

	 (หรือราชินี)	 เป็นประมุขของประเทศ	 อำานาจของกษัตริย์มีจำากัดด้วยรัฐธรรมนูญ	 และ	

	 ต้องบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญที่จำากัดอำานาจของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน

การปรึกษาหารือ (Consultation)	 -	 กระบวนการหรือการดำาเนินการหารืออย่างเป็นทางการ	

	 ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ

หัวหน้ารัฐบาล	 -	 หัวหน้ารัฐบาลของประเทศคือบุคคลที่บริหารประเทศ	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน	

	 กับประมุขแห่งรัฐเสมอไป	ชื่อตำาแหน่งมีเช่น	นายกรัฐมนตรี

ประมขุแหง่รฐั	-	ตวัแทนประชาชนของประเทศ	เชน่	ประธานาธบิดีหรอืกษตัรยิ์	อาจเปน็หวัหนา้รฐับาล	

	 ด้วยหรือไม่ก็ได้

การพึ่งพากันและกัน (Interdependence)	-	สภาวะที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ชาติ	 -	 ผู้คนจำานวนมากท่ีมีลักษณะร่วมกัน	 อย่างเช่น	 ภาษา	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 นิสัย	 และ	

	 ชาติพันธุ์	 และยังมีการให้คำานิยามอีกด้วยว่าเป็นชุมชนทางวัฒนธรรม-การเมืองที่สำานึก	

	 ในเอกภาพและผลประโยชน์ของตน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียน

ความเป็นกลาง (Neutrality)	 -	 ภาวะที่ไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในความขัดแย้ง	

	 หรือข้อพิพาท

กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment)	 -	 ขบวนการระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2504		

	 โดยประเทศสมาชิกรวมตัวกันด้วยการประกาศยึดมั่นในสันติภาพและความมั่นคงของโลก	

	 และด้วยการไม่อยู่ข้างหรือต่อต้านกลุ่มประเทศมหาอำานาจใด

สาธารณรฐัภายใต้ระบบรฐัสภา (Parliamentary republic)	-	สาธารณรัฐประเภทหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใต้	

	 ระบบรัฐสภา	โดยฝ่ายบริหาร	(รัฐบาล)	ได้รับความชอบธรรมจากและขึ้นต่อฝ่ายนิติบัญญัติ		

	 (รัฐสภา)

สูญญากาศทางอำานาจ (Power vacuum)	 -	สภาวะที่รัฐบาลสูญเสียอำานาจและยังไม่มีรัฐบาลใหม่	

	 เข้ามาแทนที่

สาธารณรัฐ (Republic)	 -	 ประเทศหรือรัฐที่ปกครองโดยรัฐบาลท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีได้รับ	

	 การเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน	และผู้นำาในรัฐบาลใช้อำานาจตามกฎหมาย

สังคมนิยม (Socialism)	-	ทฤษฎีจัดองค์กรสังคมทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เสนอว่าปัจจัยการผลิต		

	 การแจกจ่าย	และการแลกเปลี่ยนควรเป็นของหรือควบคุมโดยชุมชนทั้งหมด

สาธารณรัฐสังคมนิยม	-	ประเทศหรือรัฐที่มุ่งสถาปนาสังคมนิยม	Socialist	republic

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 -	 ภูมิภาคย่อยในเอเชียที่ประกอบด้วย	 พม่า	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 ลาว		

	 มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	ติมอร์-เลสเต	และเวียดนาม

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable development)	 -	 กระบวนการเพื่อสนองความต้องการด้าน	

	 การพัฒนามนุษย์ในปัจจุบัน	 โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีจำากัดอย่างยั่งยืนสำาหรับความต้องการ	

	 ของชีวิตบนโลกในอนาคต

สหประชาชาติ (United Nations : UN)	 -	 องค์กรระหว่างรัฐบาลท่ีก่อต้ังในปี	 พ.ศ.	 2488		

	 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในหมู่ประเทศสมาชิก		

	 193	ประเทศ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)	 -	 องค์กรระหว่างรัฐบาลท่ีก่อต้ัง	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2538	 เพื่อกำากับดูแลการค้าระหว่างประเทศ	 สร้างกรอบในการเจรจาข้อตกลง	

	 	ทางการค้าและกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬาและการสร้างประชาคม

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ : 	 ซีเกมส์	:	ประวัติศาสตร์	กีฬาและการสร้างประชาคม

	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ : 	 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ :		 2	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 คอมพิวเตอร์	แล็ปท็อป	บอร์ด	ใบกิจกรรม	แผนที่

ความรู้พื้นฐาน : 	 ความคุ้นเคยกับซีเกมส์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	บรรยายลักษณะ

สำาคัญของพัฒนาการ

จากเซียปเกมส์มาเป็น

ซีเกมส์

2.	พูดคุยแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ	

ที่มีบทบาทสำาคัญใน

พัฒนาการของซีเกมส์

1.	วิเคราะห์ว่างานมหกรรมอย่างซีเกมส์

ช่วยในการสร้างประชาคมในระดับ

ประเทศและภูมิภาคได้อย่างไร

2.	พัฒนาทักษะในการทำางานเป็น

หมู่คณะ	การวิเคราะห์	และการสื่อสาร

1.	 เห็นคุณค่าของบทบาทของการแข่งขัน

กีฬาในการพัฒนาอัตลักษณ์ของประเทศ

และภูมิภาค

2.	 เห็นคุณค่าของการทำางานเป็นหมู่คณะ

ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 การให้บริบท	(Contextualization)	

	 1.	สร้างอารมณ์ร่วมของนักเรียนด้วย

	 การเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับซีเกมส์

	 2.	ปูพื้นบทเรียนด้วยการกระตุ้นความรู้

	 ที่นักเรียนมีอยู่แล้วเกี่ยวกับซีเกมส์

	 คำาถามที่อาจใช้ถามนักเรียน	

	 	 •	 วีดิทัศน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

	 	 •	 นักเรียนรู้จักซีเกมส์หรือไม่	รู้อะไรบ้าง

	 จำาได้ไหมว่าประเทศของเราเคยเป็นเจ้าภาพ

	 ซีเกมส์หรือไม่	เมื่อใด	เคยชมซีเกมส์

	 ทางโทรทัศน์หรือดูการแข่งขันจริง

	 ตอนประเทศเราเป็นเจ้าภาพหรือไม่

	 	 •	 นักเรียนเคยดูการแข่งขันกีฬาระหว่าง

	 ประเทศอะไรบ้างหรือไม่	นักเรียนรู้สึก

	 อย่างไรเวลาดูหรือได้ยินเกี่ยวกับการแข่งขัน

	 กีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศของเรา

	 เข้าร่วมด้วย

	 3.	จากคำาตอบของนักเรียน	ครูจะพานักเรียน

	 พิจารณาคำาถามต่างๆ	ที่นำาไปสู่เนื้อหาของ

	 บทเรียน	และทำาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนว่า

	 วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คืออะไร	

	 	 •	 ซีเกมส์มีขึ้นมาได้อย่างไรและทำาไม

	 	 •	 มีการพัฒนามาอย่างไรและทำาไม

	 	 •	 การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศอย่าง

	 ซีเกมส์ส่งผลอย่างไรต่อปัจเจกบุคคลและ

	 ประเทศ	โดยเฉพาะสำานึกในเรื่องอัตลักษณ์

•	 วีดิทัศน์	“พิธีเปิด

ซีเกมส์	ครั้งที่	28	

ที่สิงคโปร์”	(1	:	38	

นาทีแรก)	ดูได้ที่	:

https://www.

youtube.com/

watch?v=2KM1_

2Qloao

	

•	 วีดิทัศน์	“ยิ่งใหญ่

ที่สุด	:	Greatest”	

(2	นาทีแรก	ทั้งหมด	

3	:	47	นาที)	

เพลงประกอบซีเกมส์

ครั้งที่	28	ที่สิงคโปร์

ดูได้ที่	:	https://

www.youtube.

com/watch?v=

XAcAX6dzPfc

	

หรือวีดิทัศน์อื่นๆ	

ในแนวนี้	ดูบทความ

เกริ่นนำาสำาหรับ

รายละเอียด

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ

ช่วยดึงความสนใจของ

นักเรียนไปสู่เนื้อหา

	

คาบที่ 1
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

พัฒนา	 การค้นพบที่มีการชี้แนะและการเรียนรู้

บทเรียน	 แบบร่วมมือ	

	 1.	ครูปูพื้นสำาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

	 ด้วยการบรรยายสั้นๆ	แต่ครอบคลุมเกี่ยวกับ

	 บริบทที่ทำาให้มีกีฬาแหลมทอง	(เซียปเกมส์)

	 ขึ้นมาในปี	พ.ศ.	2502	ตลอดจนความ

	 เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับการแข่งขัน

	 กีฬานี้ในเวลาต่อมาในทศวรรษ	1970

	 ปัจจัยที่ควรเน้นความสำาคัญ	

	 	 •	 ระดับการพัฒนากีฬาในภูมิภาค

	 	 •	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ	

	 ในภูมิภาค

	 	 •	 บริบทของสงครามเย็น

	 2.	ครูอธิบายองค์ประกอบของกิจกรรม

	 การเรียนรู้แบบร่วมมือ	แบ่งนักเรียน

	 ออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	-	4	คน	แต่ละกลุ่ม

	 จะได้รับแบบฝึกหัด	4	ที่ครูเตรียมไว้ให้	

	 ซึ่งได้ระบุภารกิจของแต่ละกลุ่มในกรณี

	 ที่มีอินเทอร์เน็ต	ให้นักเรียนค้นหาข้อมูล

	 ในอินเทอร์เน็ต	หากไม่มีอินเทอร์เน็ต	

	 ครูก็จะต้องดาวน์โหลดวีดิทัศน์และ

	 พิมพ์ข้อมูลเตรียมไว้ให้กับนักเรียน

	 ภารกิจมีดังต่อไปนี้	(ประมาณ	30	นาที)	

	 	 2.1	 อ่านเนื้อหาบางส่วนจากบทความของ	

	 Simon	Creak	เรื่อง	“From	Bangkok	to	

	 Palembang	:	The	South-East	Asian	

	 Games	and	a	Cultural	Approach	to	

	 Studying	Regionalism,”	(สื่อการเรียนรู้	1,	

	 ใบกิจกรรม	1)

	 	 2.2	 อ่านเนื้อหาบางส่วนจากบทความของ	

	 Simon	Creak.	“Sports	as	Politics	and	

	 History”,	Anthropology	Today,	27	(1),	

•	 สื่อการเรียนรู้	1

•	 สื่อการเรียนรู้	2

•	 สื่อการเรียนรู้	3

•	 แบบฝึกหัด	1

•	 แบบฝึกหัด	2

•	 แบบฝึกหัด	3

•	 แบบฝึกหัด	4

การเรียนรู้แบบร่วมมือกระตุ้น

ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม

แบบการใช้ชีวิตในสังคม

ที่มีการร่วมมือ	การสื่อสาร	

การเป็นผู้นำา	การเป็นผู้ตาม

การวิเคราะห์	และการ

สังเคราะห์	ซึ่งเป็นทักษะ

สำาหรับการเรียนรู้ทั้งชีวิต
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 2011,	pp.	14	-	19.	(สื่อการเรียนรู้	2,	

	 ใบกิจกรรม	2)

	 	 2.3	 อ่านเนื้อหาบางส่วนจากบทความของ

	 Simon	Creak.	“Representing	True	Laos	

	 in	Postcolonial	South-East	Asia.”	

	 ใน	Sport	Across	Asia	:	Politics,	Culture,	

	 and	Identities,	บรรณาธิการโดย	

	 Katrin	Bromber,	Birgit	Krawietz	และ	

	 Joseph	Maguire,	95	-	120.	New	York	:	

	 Routledge,	2013.	(สื่อการเรียนรู้	3,	

	 ใบกิจกรรม	3)

	 3.	แต่ละกลุ่มแบ่งงานกันเองในการอ่าน

	 ข้อมูลข้างต้น	นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย

	 งาน	2.1	งาน	2.2	ฯลฯ	ของแต่ละกลุ่ม

	 จะมารวมตัวทำางานตามที่ระบุใน	handouts	

	 ด้วยกัน	โดยใช้เวลา	20	นาที	จากนั้น

	 ก็จะกลับกลุ่มเดิมและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ

	 และพูดคุยหารือเกี่ยวกับคำาตอบสำาหรับ

	 คำาถามที่มีให้	(10	-	15	นาที)

	 4.	 เมื่อใกล้สิ้นสุดคาบเรียน	นักเรียนอาจ

	 วางแผนที่จะพบกันนอกชั้นเรียนเพื่อ

	 เตรียมการนำาเสนอในชั่วโมงเรียนถัดไป

สรุป	 1.	ครูจะปิดท้ายชั่วโมงเรียนนี้ด้วยการสรุป

บทเรียน	 เนื้อหาที่ผ่านมาและอธิบายว่ามีอะไรที่จะต้อง

	 ทำาเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาในชั่วโมง

	 เรียนถัดไป	ครูเน้นว่าแต่ละกลุ่มจำาเป็นต้อง

	 นัดพบกันนอกชั้นเรียนเพื่อเตรียมสำาหรับ

	 การนำาเสนอในชั่วโมงเรียนถัดไป

	 2.	ครูอาจให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษ

	 อย่างน้อยหนึ่งคำาถามเกี่ยวกับบทเรียน

	 ที่ตนยังไม่เข้าใจก่อนออกจากห้องเรียน

•		การสรุปท้ายชั่วโมงเรียน

เป็นการเน้นประเด็นสำาคัญ

ที่นักเรียนควรจำาได้ขึ้นใจ

•	 การให้นักเรียนเขียนคำาถาม

อย่างน้อยหนึ่งคำาถามก่อน

ออกจากห้องเรียนกระตุ้นให้

นักเรียนตระหนักถึงสิ่งที่ตน

ยังไม่เข้าใจในบทเรียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 ครูเริ่มปูพื้นอารมณ์ของนักเรียนด้วยการให้

	 นักเรียนนึกทบทวนว่าได้ทำาอะไรใน

	 ชั่วโมงเรียนครั้งก่อน	และถามด้วยว่า

	 แต่ละกลุ่มได้ทำาอะไรนอกชั้นเรียนมาบ้าง

	 เพื่อเตรียมสำาหรับกิจกรรมในวันนี้

พัฒนา	 1.	ครูเริ่มด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์ของ

บทเรียน	 บทเรียนที่เริ่มเรียนในชั่วโมงก่อน	

	 	 •	 เพื่อบรรยายลักษณะของซีเกมส์

	 	 •	 เพื่อเข้าใจว่าซีเกมส์มีขึ้นมาได้อย่างไร

	 และทำาไม

	 	 •	 เพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลง

	 มาอย่างไร	และทำาไม

	 	 •	 เพื่อตระหนักว่าการแข่งขันกีฬาระหว่าง

	 ประเทศอย่างซีเกมส์ส่งผลต่อปัจเจกบุคคล	

	 ประเทศและภูมิภาคอย่างไร	โดยเฉพาะ

	 การสร้างอัตลักษณ์

	 2.	ครูสุ่มเรียกให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอ

	 ข้อค้นพบเกี่ยวกับคำาถามที่ว่าซีเกมส์

	 มีลักษณะสำาคัญอะไรบ้าง	มีขึ้นมาได้อย่างไร

	 และทำาไม	และมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร

	 และทำาไม	หลังจบการนำาเสนอ	ครูกระตุ้น

	 ให้กลุ่มอื่นช่วยเพิ่มเติมประเด็นจากที่

	 กลุ่มแรกนำาเสนอ	ครูจะสรุปประเด็น

	 ที่น่าสนใจก่อนที่จะไปสู่ประเด็นหลักถัดไป	

	 คือ	บทบาทของซีเกมส์ที่มีต่อปัจเจกบุคคล	

	 ประเทศและภูมิภาคในการสร้างอัตลักษณ์

	 3.	ครูเรียกอีกกลุ่มให้นำาเสนอข้อค้นพบ

	 เกี่ยวกับว่าซีเกมส์อาจมีบทบาทอย่างไร

	 ในการสร้างความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน

	 และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล	

	 ประเทศและภูมิภาคโดยทั่วไป	หลังจาก

	 ใช้เวลานำาเสนอ	5	-	6	นาที	ครูให้กลุ่มอื่น

•	 ดูบทความเกริ่นนำา

สำาหรับการอ้างอิง

ต่างๆ

•	 วีดิทัศน์	

“Ordinary”	

(12	:	04	นาที)

Available	from	

ดูได้ที่	:	https://

www.youtube.

com/watch?v=

W2uNwiZsFHs

	

หรือวีดิทัศน์อื่น

ที่เทียบเคียงกันได้

การนำาเสนอเป็นกลุ่มส่งเสริม

ให้นักเรียนร่วมมือและ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน	

นอกเหนือจากการฝึกทักษะ

การสื่อสาร	และการวิเคราะห์

คาบที่ 2
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 แสดงความเห็น	เพิ่มเติมและขัดเกลาประเด็น

	 ที่นำาเสนอโดยกลุ่มดังกล่าว

	 4.	 เนื่องจากเรื่องความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน

	 และอัตลักษณ์อาจเป็นนามธรรมมากสำาหรับ

	 นักเรียน	ครูอาจเปิดวีดิทัศน์เพื่อให้เห็นภาพ

	 ชัดเจนมากขึ้น	ตัวอย่างของวีดิทัศน์ดังกล่าว

	 คือ	มิวสิควิดีโอ	“Ordinary”	ที่เป็นเรื่อง

	 เกี่ยวกับชีวิตของนักฟุตบอลชื่อดังชาวสิงคโปร์

	 Fandi	Ahmad	วีดิทัศน์ที่เป็นพิธีเปิดซีเกมส์

	 ปี	พ.ศ.	2558	ที่สิงคโปร์ก็มีหลายส่วนที่อาจ

	 ใช้ประโยชน์ได้	หรือวีดิทัศน์อะไรก็ตาม

	 ที่แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจ

	 ที่เกิดจากมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมส์ก็สามารถ

	 ใช้เพื่อการนี้ได้

	 5.	สรุปการแลกเปลี่ยน

	 	 หลังจากการตอบคำาถามและแลกเปลี่ยน

	 มาข้างต้น	ครูรวบรวมประเด็นหลักๆ	ซึ่งจะมี

	 ดังต่อไปนี้	

	 	 •	 กีฬาและการแข่งขันกีฬาระหว่าง

	 ประเทศอย่างซีเกมส์เป็นมากกว่าแหล่งสร้าง

	 ความบันเทิงหรือการพักผ่อนหย่อนใจ

	 	 •	 การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศอย่าง

	 ซีเกมส์กระตุ้นสำานึกของการระบุตัวตนและ

	 ความภาคภูมิใจของคนในประเทศ	ดังนั้น

	 จึงช่วยในการสร้างอัตลักษณ์ในหมู่

	 ปัจเจกบุคคลเนื่องจากเสริมสร้างสำานึก

	 ชาตินิยมด้วยเช่นกัน

	 	 •	 เมื่อก่อนหน้าที่ผู้คนในภูมิภาค

	 จะสามารถเดินทางและมีปฏิสัมพันธ์กัน

	 ที่สามารถก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของภูมิภาค	

	 ซีเกมส์และการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ก่อนนั้น

	 ได้เป็นช่องทางที่เอื้ออำานวยการมีปฏิสัมพันธ์
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 ระหว่างประชาชนกับประชาชนจาก

	 ประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค	การมีปฏิสัมพันธ์

	 ที่มีขึ้นอยู่เรื่อยๆ	ดังกล่าวช่วยในกระบวน

	 การสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาคที่ดำาเนิน

	 อย่างค่อยเป็นค่อยไป	นอกจากนี้การมี

	 การแข่งขันกีฬาในหมู่ประเทศเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้ก็ตอกยำ้าความคิดที่ว่า

	 มีการรวมตัวระดับภูมิภาค	และการรวมตัวนั้น

	 มีความสำาคัญ

ขั้นสรุป	 1.	ครูสรุปหรือเน้นประเด็นหลักๆ	จาก

	 ชั่วโมงเรียนสองครั้งที่ผ่านมา

	 2.	สำาหรับกิจกรรมเสริมหรือเชื่อมสู่บทเรียน

	 ต่อไป	ครูอาจเลือกทำากิจกรรมต่อไปนี้

	 กิจกรรมใดหรือทั้งหมดก็ได้เป็นการปิดท้าย	

	 	 2.1	 เขียนเรียงความเกี่ยวกับแง่มุมของ

	 บทเรียนเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เรียนรู้

	 อะไรบ้างจากชั่วโมงเรียนสองครั้งที่ผ่านมา

	 	 2.2	 การนำาเสนอด้วยภาพ	

	 	 	 แต่ละกลุ่มจะมีการนำาเสนอด้วยภาพ

	 ในรูปแบบที่ตัวเองเลือก	เช่น	วาดลายเส้น	

	 การ์ตูน	โปสเตอร์	แอป	หรือซอฟต์แวร์

	 ที่เหมาะสม	ภาพปะติด	โมเสคกระดาษ	

	 ภาพเคลื่อนไหว	ฯลฯ	เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

	 ประเด็นใดหรือหลายประเด็นก็ได้

	 	 	 •	 ซีเกมส์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

	 	 	 •	 ซีเกมส์กับการสร้างอัตลักษณ์

	 ของภูมิภาค

	 	 	 •	 ซีเกมสก์บัความเปน็นำา้หน่ึงใจเดยีวกนั

	 ของภูมิภาคและอัตลักษณ์ของประเทศ

	 นักเรียนจะทำางานนี้นอกเวลาเรียน	

	 ในชั่วโมงเรียนถัดไป	จะมีการจัดแสดงภาพ

	 นำาเสนอในชั้นเรียน	นักเรียนจะมีกิจกรรม

	 เดนิชมการจดัแสดงการนำาเสนอของกลุม่ตา่งๆ

เป็นเรื่องที่ดีที่จะปิดท้าย

ชั่วโมงเรียนด้วยการเน้น

ประเด็นหลักๆ	และดำาเนิน

กิจกรรมประเมินระดับ

การเรียนรู้ของนักเรียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬาและการสร้างประชาคม
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - การก่อตั้งเซียบเกมส์

Simon	Creak.	“From	Bangkok	to	Palembang	:	The	South-East	Asian	Games	and		

a	Cultural approach to Studying Regionalism”, News	Letter,	No.	65,	Spring	2012,		

Center	for	South-East	Asian	Studies	Kyoto	University,	pp.	15-17.	http://www.cseas.

kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/2012/04/NL6515-17.pdf,	pp.	15	-	16.

การก่อตั้งเซียปเกมส์ (Founding the SEAP Games)

	 เซยีปเกมสเ์กดิจากความคดิของรองประธานคณะกรรมการโอลมิปกิแหง่ประเทศไทย	

หลวงสุขุมนัยประดิษฐ	 ข้าราชการหัวสมัยใหม่ที่ในทศวรรษ	 1930	 เป็นนักกีฬาชั้นเลิศระดับ

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	 หลวงสุขุมต้องการรวมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	 ระหว่างไทยและ	

เพื่อนบ้านที่มีขึ้นเป็นประจำามากขึ้นเรื่อยๆ	 ให้เป็นมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคแบบเดียวกับ	

เอเชียนเกมส์และโอลิมปิกท่ีหลายประเทศในภูมิภาคก็เข้าร่วมในเวลานั้น	 เขาเชื่อว่าประเทศ

เหล่านี้มีสภาพภูมิอากาศท่ีคล้ายกัน	 และประชาชนก็มี	 “รูปร่างหน้าตา”	 คล้ายกัน	 ตลอดจน

ความสามารถด้านกีฬาที่ใกล้เคียงกัน	ด้วยความคล้ายคลึงกันเหล่านี้	เขาเชื่อว่าการแข่งขันกีฬา

ระดับภูมิภาคจะช่วยให้ประเทศต่างๆ	 ยกระดับมาตรฐานกีฬาและความร่วมมือของภูมิภาคได้	 	

ในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2501	ระหวา่งการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนเกมส	์ครัง้ที	่3	ทีโ่ตเกยีว	หลวงสขุมุ	

เสนอความคิดนี้กับเจ้าหน้าที่ด้านกีฬาจากพม่า	กัมพูชา	ลาว	มลายา	และเวียดนามใต้	ที่ประชุม

เห็นชอบกับข้อเสนอ	“เอเชียนเกมส์น้อย”	ของเขาที่มีชื่อว่า	กีฬาแหลมทอง	(South	East	Asia	

Peninsular	Games	หรือ	SEAP	Games)	จัดตั้งสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้นมาเพื่อจัดการดูแล	

และจัดให้มีการแข่งขันทุกสองปีระหว่างเอเชียนเกมส์และโอลิมปิก	 การแข่งขันคร้ังแรกในปี	 	

พ.ศ.	2502	ถูกกำาหนดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ	เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะต้นคิด	

ไทยเสนอกีฬา	12	ประเภท	ที่ประกอบด้วยกรีฑาที่เป็นประเภทบังคับและกีฬาสากลอื่นๆ	เช่น	

ฟุตบอล	 บาสเกตบอล	 และมวย	 นอกจากน้ีท่ีประชุมเสนอให้รวมกีฬาท้องถิ่นของภูมิภาค	 คือ	 	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตะกร้อ	 เป็นกีฬาสาธิตซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ	 และ	

ยังมีการคิดคำาผสมระหว่างภาษามาเลย์และไทยว่า	 ‘เซปักตะกร้อ’	 ซึ่งกลายเป็นชื่อเรียก	

ของกีฬาชนิดนี้ในระดับสากลตั้งแต่นั้นมา	 ถึงแม้ว่ากีฬาสากลจะเป็นหลักใหญ่	 แต่การคิดชื่อ	

และรวมเซปักตะกร้อก็เป็นการสร้างเนื้อหาที่เป็นท้องถิ่นเข้าไปด้วย

	 ที่โตเกียวและหลังจากนั้น	 หลวงสุขุมและเพื่อนเจ้าหน้าที่เน้นยำ้าวัตถุประสงค์หลัก

สองประการของเซียปเกมส์	 กล่าวในแง่ประโยชน์แล้ว	 จะยกระดับมาตรฐานกีฬาของประเทศ

ที่เข้าร่วม	 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์	 “ทีมของเรา	

ไม่แข็งแกร่ง...	 มาตรฐานของเราก็ตำ่า”	 หลวงสุขุมพูดตรงๆ	 และเซียปเกมส์ก็มีจุดมุ่งหมาย	

ที่จะพลิกสถานการณ์นี้	 (บางกอกโพสต์	 26	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2501	 หน้า	 6)	 ประการที่สอง	 	

เซียปเกมส์มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของภูมิภาค	ประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย	 พลโทประภาส	 จารุเสถียร	 ลูกน้องคนสนิทของ	

เผด็จการไทย	 จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ประโคมมหกรรมกีฬานี้ว่าเป็นการ	 “เสริมสร้างสายใย	

แหง่มติรภาพในหมูป่ระเทศสมาชิกท่ีเข้ารว่ม”	(บางกอกโพสต	์12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2501	หนา้	6)

ครอบครัวแห่งภูมิภาค (A Regional Family)

	 ถึงแม้ว่าผู้จัดจะมีความกระตือรือร้นว่าเซียปเกมส์จะเสริมสร้างมิตรภาพในภูมิภาค	 	

แต่ว่าก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนมากนักเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาการเข้ามาเป็นสมาชิกใน	

“ครอบครัว”	นี้	(คำาแสดงความเป็นเครือญาติมักถูกใช้อยู่เรื่อยๆ)	ถึงกระนั้น	ก็ยังมีข้อพิจารณา	

ที่ชัดเจนอยู่สองประการด้วยกัน	 ประการแรก	 (และเห็นชัดที่สุด)	 เซียปเกมส์จำากัดอยู่เพียง

ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หลักการน้ีได้รับการผ่อนปรนด้วย	

การรับสิงคโปร์เข้าร่วมการแข่งขันในปี	พ.ศ.	2502	ในนาทีสุดท้าย	ซึ่งอาจเป็นปฏิกิริยาโดยตรง	

ต่อการถอนตัวของกัมพูชาท่ีมีสาเหตุมาจากการพิพาทกับไทยในเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร	

(ซึ่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา)	 อย่างไรก็ตาม	 หลักการของการเป็นประเทศ	

ในคาบสมุทรก็ยังเป็นพื้นฐานอยู่	 จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 2520	 ที่การแข่งขันกีฬาที่มีชื่อใหม่ว่า	

ซีเกมส์	 ขยายรวมอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และบรูไนด้วย	 หลังจากเวียดนาม	 ลาว	 และกัมพูชา	

ทีเ่ปน็คอมมวินสิตไ์ดถ้อนตวัไปเมือ่สองปกีอ่น	อยา่งไรกต็าม	เบือ้งหลังภมูศิาสตร์คอื	ประวติัศาสตร์	

การเมือง	 และการเขียนประวัติศาสตร์	 ในภาษาไทยและลาว	 เซียปเกมส์มีอีกชื่อหนึ่งคือ	 	

กีฬาแหลมทอง	คำาว่าแหลมทองมีความหมายใกล้เคียงกับสุวรรณภูมิ	“แผ่นดินทอง”	ในตำานาน

ที่ถูกเอ่ยถึงในตำาราพุทธ	 (และเป็นชื่อของสนามบินที่กรุงเทพฯ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคตินี้ยังคง	

มีพลังจับใจอยู่)	 คติ	 “แผ่นดินทอง”	 มีหลายฉบับทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในฉบับของ

อินโดนีเซียที่ปรากฏในพิธีเปิดปี	พ.ศ.	2554	“Suwannadwipa”	(เกาะทองคำา)	คือ	สุมาตรา	
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ในฉบับของไทย	 ปัญญาชนอย่างหลวงวิจิตรวาทการในช่วงทศวรรษ	 1930	 และ	 1940	 	

ระบุว่าแหลมทอง/สุวรรณภูมิครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอยู่บนแผ่นดินใหญ่ท้ังหมด	 	

และที่สำาคัญที่สุด	 ชาวสยามที่เหนือกว่าใครในด้านการทหารได้เป็นมหาอำานาจครองภูมิภาคนี้	

มาในประวัติศาสตร์...

วัฒนธรรมและภูมิภาคนิยม (Culture and Regionalism)

	 การก่อตั้งเซียปเกมส์เป็นก้าวสำาคัญในการสร้างสถาบันระดับภูมิภาค	 ถึงแม้ว่าจะ	

ไม่ใช่งานหรือองค์กรแรกในระดับภูมิภาค	 แต่สิ่งที่มาก่อนหน้าอย่างสันนิบาตเอเชียตะวันออก	

เฉียงใต้และองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีอายุสั้นและ	

มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แคบภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาตามลำาดับ	 เซียปเกมส์มีมา

ก่อนสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(2504)	และมาฟิลินโด	(2506)	มาจนถึงอาเซียน	(2510)	

ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า	และตั้งแต่กลางทศวรรษ	1980	กลุ่มประเทศอินโดจีนก็กลับเข้าร่วม

ซีเกมส์ก่อนเข้าร่วมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2550	Timor	Leste	ก็เข้าร่วมด้วย	ซึ่งตอกยำ้าถึงบทบาท

การสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างอ่อนๆ	ของมหกรรมกีฬานี้

	 อย่างไรก็ตาม	 ที่สำาคัญกว่าหน้าที่ทางการทูตนี้ก็คือความนิยมของประชาชนและ

ลักษณะทางวัฒนธรรมของมหกรรมกีฬานี้	 ซึ่งสร้างความมีส่วนร่วมตั้งแต่นักการเมืองอย่าง

ประภาสไปจนถึงคนธรรมดานับพัน	 จากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปจนถึงคนดูและแฟนที่ติดตาม

ผ่านสื่อ	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเหล่านี้ที่เกิดซำ้าทุกสองปีมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว	 	

ได้ผสมผสานกับแง่มุมทางวัฒนธรรมกลายเป็นเนื้อหาของมหกรรมกีฬาของภูมิภาค

	 มีการดัดแปลงสัญลักษณ์และพิธีกรรมที่คุ้นเคยเพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งแรกในปี	

พ.ศ.	 2502	 เพื่อตอกยำ้าประเด็นของมิตรภาพในภูมิภาค	 ธงซีเกมส์มีสีฟ้าเป็นพื้น	 ซึ่งหมายถึง	 	

“ผืนนำ้าที่ล้อมรอบ	 หรือท้องฟ้าท่ีครอบคลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 และมี	 “ห่วง	

สีเหลืองทองหกห่วงร้อยกัน...แสดงถึงมิตรภาพ	ความรักผูกพันฉันพี่น้อง	และความมีเป้าหมาย

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว”	 (Bell	 2003)	 เปลวเพลิงแห่งเซียปเกมส์ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ	 ถูกจุด	

ด้วยคบเพลิงที่นำามาจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วม	 เพื่อที่ว่าเปลวเพลิงจะเป็นที่รวมความสามัคคี

ของประเทศทั้งหมดในเชิงสัญลักษณ์	 มีการกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาขณะท่ีกัปตันทีมชาติ	

ชูธงชาติของหกประเทศที่แสดงถึงความสามัคคีเหนือแท่นที่ประดับด้วยตราสัญลักษณ์หกห่วง

ของเซียปเกมส์	 และยังมีการเดินขบวนสวนสนามของเหล่านักกีฬาตามแบบโอลิมปิกอีกด้วย	

ด้วยการใช้สัญลักษณ์ของประเทศกับสากลเทียบเคียงกัน	 พิธีการนี้	 “แสดงถึงความสามัคคี	

ร่วมแรงร่วมใจ”	 (MacAloon	 1984	 :	 252).	 ขนาดและความตระการตาของพิธีการเช่นนี้	

มีพลังทางวัฒนธรรม	 และเป็นภาพที่ตัดกันอย่างมากกับลักษณะเคร่งขรึมของการประชุมทาง	

การเมืองและเศรษฐกิจ
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สื่อการเรียนรู้ 2 - ประวัติศาสตร์ของซีเกมส์

Simon	 Creak.	 “Sports	 as	 Politics	 and	 History”,	 Anthropology	 Today,	 27	 (1),	

2011,	 pp.	 14	 -	 19.	http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/wp-content/

uploads/2012/04/Creak-2011-SEA-Games.pdf,	pp.	16	-	17.

ประวัติศาสตร์ของซีเกมส์ (History of the SEA Games)

	 ซีเกมส์เกิดจากเซียปเกมส์หรือกีฬาแหลมทองที่ก่อต้ังโดยประเทศไทยให้เป็น	 	

‘เอเชียนเกมส์น้อย’	 ในปลายทศวรรษ	 1950	 การแข่งขันกีฬานี้ถูกจัดขึ้นทุกสองปี	 โดยเร่ิม	

มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2502	 (ยกเว้นปี	 พ.ศ.	 2506)	 ที่เป็นการคั่นกลางช่วงเวลาของโอลิมปิก	

และเอเชียนเกมส์	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก่อตั้งการแข่งขันกีฬานี้ขึ้นมา	โดยมี	

วัตถุประสงค์สองประการ	 คือ	 เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา	 และเพื่อส่งเสริมความเป็นนำ้าหนึ่ง	

ใจเดียวกันของภูมิภาค

	 อย่างไรกต็าม	การเป็นสมาชกิใน	‘ครอบครวั’	เซยีปเกมสม์จีำากดั	อยา่งแรก	การแขง่ขนั

กีฬานี้จำากัดเฉพาะประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่บนคาบสมุทร	(ตามชื่อกีฬาแหลมทอง)	

คือ	พม่า	กัมพูชา	ลาว	มลายา	เวียดนามใต้	และไทย	แต่ก็มีสิงคโปร์เป็นข้อยกเว้น

	 ปัจจัยท่ีสอง	 คือ	 การต่อต้านคอมมิวนิสต์ยุคสงครามเย็น	 ประเทศที่เข้าร่วมจัดอยู่	

ในกลุม่ไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด	(พมา่	กมัพชูา)	หรอืไมก่ต่็อต้านคอมมวินสิต์	(ทีเ่หลอื)	ขณะทีเ่วยีดนามเหนอื

ที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวบน	 ‘แหลมทอง’	 ไม่ได้เข้าร่วม	 โดยสรุป	 เซียปเกมส์	

ถูกก่อตั้งขึ้นบนฐานของภูมิภาคนิยมต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่มีไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชีย	

ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่	 ตั้งแต่นั้นมาเซียปเกมส์ได้มีการปรับตามการเปลี่ยนแปลง	

ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาค	หลงัจากลาว	กมัพชูา	และเวยีดนามใต้ถอนตัวออกไปเนือ่งจากเกดิการปฏวิติั

ในปี	พ.ศ.	2518	การแข่งขันกีฬานี้ก็ขยายรวมอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และบรูไนด้วย	ยกเว้นแต่	

บรูไนแล้ว	 ทุกประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาท่ีเปล่ียนชื่อเป็น	 ‘ซีเกมส์’	 ล้วนเป็นสมาชิก	

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 ซึ่งเป็นกลุ่มภูมิภาคต่อต้าน	

คอมมิวนิสต์ที่ก่อตั้งในปี	พ.ศ.	2510	การต่อต้านคอมมิวนิสต์จางลงไปเมื่อเวลาผ่านไป

	 กัมพูชา	 ลาว	 และเวียดนามกลับเข้าร่วมซีเกมส์ในทศวรรษ	 1980	 ซึ่งส่อเค้า	

การขยายตัวของอาเซียนในทศวรรษต่อมา	ปัจจุบัน	ซีเกมส์รวมประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ	

และติมอร์	เลสเต

	 ตามแนวงานรากฐานสำาคัญของ	 John	MacAloon’s	 (1984)	 เกี่ยวกับมหกรรม	

กีฬาโอลิมปิก	 ซีเกมส์เป็นภาพแทนแนวความคิดภูมิภาคนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ในขณะ

เดียวกันก็เปิดโอกาสให้แสดงความเป็นชาตินิยมและแสดงการประชันขันแข่งต่างๆ	 ในภูมิภาค	
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ออกมา	 ด้วยภาพพจน์ของการเป็นยาวิเศษของกีฬาในระดับโลก	 การผสมผสานเนื้อหาระดับชาติ

และภูมิภาคเช่นนี้ดูจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้มหกรรมกีฬานี้ยืนนานและปรับตัวมาได้ตลอด	 50	 ปี	

ที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของชาติ (Participating in National Success)

	 ด้วยแง่มุมเหล่านี้	 ซีเกมส์ที่จัดขึ้นที่ลาวปรากฏว่ากลายเป็นชัยชนะของชาติเช่นนั้น	

ไปได้อย่างไร	 คำาตอบมีอยู่ตรงที่พลังของการแข่งขันกีฬาในการสร้างความรู้สึกชาตินิยม	

อย่างท่วมท้นที่แพร่หลายทั่วถึงในหมู่ประชาชน	ผมไม่สามารถบอกได้ว่าบรรดาผู้วิจารณ์ก่อนหน้า

จะมีการแข่งขัน	อย่างเช่น	ผู้คนแถวธาตุหลวงจะได้เปลี่ยนใจหรือไม่ในช่วงที่กำาลังมีการแข่งขัน	

แต่การแข่งขันก่อให้เกิดกระแสคลั่งไคล้ไปท่ัว	 โดยที่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองการไม่มีคนสนใจ

และคำาหยามหยันได้ทำาท่าจะทำาให้ทุกอย่างล้มเหลวลงไป

	 ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติระดับสูงไปจนถึงแฟนและพ่อค้าแม่ค้า	

ในตลาด	 ชาวลาวพูดยำ้าๆ	 ว่าพวกเขารู้สึก	 ‘ภูมิใจ’	 ไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์เท่านั้น	 	

แตภ่มูใิจกบัทมีนกักฬีาลาวเป็นพเิศษ	ทีค่วา้	33	เหรยีญทอง	25	เหรยีญเงนิ	และ	52	เหรยีญทองแดง	

มาได้	 ตัวเลขพาดหัวข่าว	 33	 เหรียญทองเกินความคาดหมายทีแรก	 ที่ก็เป็นการคาดหวังสูง	

อยู่แล้วว่าน่าจะได้สัก	 25	 เหรียญ	 (สำาหรับซีเกมส์ครั้งที่	 25!)	 และทุบสถิติสูงสุด	 5	 เหรียญ	

ที่เคยได้ในปี	พ.ศ.	2550	เช่นเดียวกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้	การกวาดเหรียญอย่างเป็น

ประวัติการณ์เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากต่างชาติอย่างมาก	 โดยเฉพาะในเรื่องโค้ชและ	

การฝึกฝน	แต่เรื่องนี้แทบไม่เป็นประเด็นสำาหรับแฟนๆ	ถึงทีมฟุตบอลชายจะไม่ได้เหรียญก็ตาม	

แต่ก็ยังเป็นความสำาเร็จของลาว	 สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั้งประเทศเมื่อได้เข้ามาถึง	

รอบรองสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในช่วงหลายทศวรรษ	 ลำาเนา	 สิงโต	 ผู้เล่นกองหน้ากลายเป็น	

วีรบุรุษแห่งชาติในทันที	โดยยิงสองประตูเอาชนะอินโดนีเซียพาทีมเข้ารอบไปได้

	 ตลอดทั้งการแข่งขัน	 สีประจำาชาติและภาพสัญลักษณ์ชาตินิยมต่างๆ	 ปรากฏทั่วไป	

ตามเสื้อเชิ้ต	 ธงและคำาขวัญต่างๆ	 พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นตั้งแผงข้างถนนขายสินค้าปลอม	 	

ไม่ถึงหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ	 ก็ได้แถบผ้าโพกหัวหรือธงชาติเล็กๆ	 สองสามเหรียญสำาหรับเส้ือเชิ้ต	

ห้าเหรียญสำาหรับธงผืนใหญ่	 หรือยี่สิบเหรียญสำาหรับธงขนาดยักษ์	 สินค้าเหล่านี้ราคาถูกกว่า

สินค้าทางการมาก

	 ผู้คนแสดงการมีส่วนร่วมอย่างกระหึ่มกึกก้อง	 แฟนบอลล้นหลามในสนามและหลัง	

การแข่งขัน	ตะโกน	‘ลาว	สู้	สู้!	ลาว	สู้	สู้!	ลาว	สู้	สู้!’	คำาปลุกใจนี้กลายเป็นจังหวะของการแข่งขัน

เมื่อผู้คนปรบมือ	เป่าแตร	และตีกลองเข้าจังหวะ
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สื่อการเรียนรู้ 3 - การเมืองของเซียปเกมส์ 

Creak,	Simon.	(2013).	“Representing	True	Laos	in	Postcolonial	South-East	Asia.”		
In	 Sport Across Asia : Politics, Culture, and Identities,	 Edited	 by	 Katrin	
Bromber,	Birgit	Krawietz,	and	Joseph	Maguire,	95	-	120.	New	York	:	Routledge.	
pp.	101	-	104.

การเมืองของเซียปเกมส์ (The Politics of the SEAP Games)
	 กีฬาแหลมทองหรือเซียปเกมส์ที่มีขึ้นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2502	ดูจะเป็นมหกรรมกีฬา
ระดับภูมิภาคครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคหลังอาณานิคม	 ถึงแม้บันทึกเอกสารของ
อเมริกันบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ	 คนหนึ่งที่กรุงเทพฯ	 มีบทบาทสำาคัญในเร่ืองนี้	 	
แต่รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย	หลวงสุขุมนัยประดิษฐ	 ข้าราชการ	
หัวทันสมัยและนักกีฬาตัวยงท่ีจบการศึกษาจากสหรัฐฯ	 มักได้รับเกียรติว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อต้ัง	
เซียปเกมส์	 กัมพูชาและเวียดนามใต้แสดงความสนับสนุนในหลักการสำาหรับความคิดนี้และ	
ในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2501	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม	 ในเดือนพฤษภาคม	 เจ้าหน้าที่ไทยประชุมร่วมกับตัวแทน
จากประเทศพม่า	 กัมพูชา	 ลาว	 มลายา	 และเวียดนามใต้ในระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกมส์	
ครัง้ที	่3	ทีโ่ตเกยีว	และทีป่ระชมุใหค้วามเหน็ชอบโดยเรยีกการแขง่ขนักฬีานีว้า่	“เอเชยีนเกมสน์อ้ย”	
เซยีปเกมสจ์ะมกีารจดัทกุสองปี	“คัน่กลางระหวา่งโอลมิปกิและเอเชยีนเกมส”์	ซึง่หมายความวา่	
การแข่งขันครั้งแรกท่ีจะจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ	 เพื่อให้เกียรติประเทศไทยในฐานะต้นคิด	 ต้องรอไป	
หนึ่งปีจนถึงเดือนธันวาคมปี	 พ.ศ.	 2502	 กัมพูชาไม่เข้าร่วมที่กรุงเทพฯ	 ดูเหมือนจะมีสาเหตุ	

	 เช่นเดียวกับคำาขวัญอื่นๆ	 คำาปลุกใจนี้ถูกพิมพ์บนเส้ือเชิ้ต	 ผ้าโพกหัว	 และกระท่ัง	

รถยนต์	 การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ขยายการมีส่วนร่วมเข้าไปในร้านอาหาร	 ตลาด	 และ	

บา้นเรอืน	ไมเ่พยีงแตใ่นเวยีงจนัทนแ์ตท่ัว่ทัง้ประเทศ	กระท่ังการท่ีคนลาวดูโทรทัศนล์าวกย็งัเปน็	

ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ	 เน่ืองจากโทรทัศน์จากไทยที่ดูมีสีสันกว่ามาก	 มักจะได้รับความนิยม	

กว่ามาก	 การสนับสนุนการแข่งขันทำาให้เส้นแบ่งระหว่างชาตินิยมทางการกับของประชาชน	

เกิดความพร่าเลือน	 ฝูงชนพากันโห่ร้องหลายต่อหลายคร้ังเมื่อใบหน้าของสมสวาทปรากฏขึ้น	

บนจอที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือมีการประกาศชื่อของเขาโดยเจ้าหน้าท่ี	 หลังจากพุทธวงศ์	 	

อุตรศักดิ์	คว้าเหรียญทองเทควันโด	เขาก็ปีนอัฒจันทร์ขึ้นไปสวมกอดสมสวาทก่อนเป็นคนแรก	

แล้วจากนั้นค่อยเป็นพ่อแม่	 ขณะท่ีซีเกมส์ผนึกนักกีฬา	 แฟน	 ผู้จัด	 และนักการเมืองในฐานะ	

ผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จของชาติ	 สมสวาทก็เป็น	 ‘ประธาน’	 ของพวกเขาทั้งในความหมาย	

ตรงตัวและเชิงสัญลักษณ์
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มาจากความสมัพนัธท์ีเ่สือ่มทรามลงกบัไทยเนือ่งจากขอ้พพิาทเรือ่งเขาพระวหิารบนชายแดนรว่ม	
ของสองประเทศ

	 แต่สิงคโปรท์ีเ่ปน็ดนิแดนขององักฤษทีป่กครองตัวเองได้รบัเชิญให้เขา้รว่มในนาทีสดุท้าย		
แล้วก็มีหกทีมเข้าร่วมแข่งขันตามที่วางแผน	 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะผลัดเปล่ียนไป	
ตามลำาดับตัวอักษร	 แต่ก็ไม่เป็นไปตามนั้น	 หลังจากพม่าจัดการแข่งขันคร้ังท่ีสองท่ีย่างกุ้ง	
ในปี	 พ.ศ.	 2504	 เจ้าภาพลำาดับถัดไปสำาหรับปี	 พ.ศ.	 2506	 คือ	 กัมพูชา	 ยกเลิกการแข่งขัน	
ในปนีัน้	ดว้ยสาเหตอุยา่งนอ้ยสว่นหนึง่มาจากความสมัพนัธท์ีย่ำา่แยก่บัไทยเกีย่วกบัเขาพระวหิาร	
การแข่งขันในปี	พ.ศ.	2508	ไปจัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์	(มาเลเซีย)	หลังจากลาวไม่จัดด้วยเหตุผล
ทางการเงิน	กลุ่มประเทศอินโดจีนที่เผยให้เห็นช่องว่างทางมาตรฐานและงบประมาณด้านกีฬา	
จะไมเ่คยไดเ้ปน็เจ้าภาพจดัเซยีปเกมส์ในรูปแบบตามรปูแบบนัน้	การแข่งขนักลบัมาทีก่รงุเทพฯ	
ในป	ีพ.ศ.	2510	ยา่งกุง้ในปี	พ.ศ.	2512	และกวัลาลัมเปอร์ในปี	พ.ศ.	2514	ขณะทีสิ่งคโปร์ทีเ่ปน็
เอกราชมาตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2508	เปน็เจา้ภาพครัง้แรกในป	ีพ.ศ.	2516	ในป	ีพ.ศ.	2518	ความพ่ายแพ้	
ของเวียดนามใต้ต่อเวียดนามเหนือท่ีเป็นคอมมิวนิสต์	 และการปฏิวัติกลายเป็นคอมมิวนิสต์	
ของลาวและกัมพูชาทำาให้ประเทศเหล่านี้ถอนตัวออกไป	 ด้วยสี่ประเทศที่เหลืออยู่	 เซียปเกมส์
ขยายในปี	พ.ศ.	2520	ด้วยการรับอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และบรูไน	และเปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมส์

	 ขณะที่ยังไม่เคยมีการศึกษาเซียปเกมส์ในรายละเอียด	 แต่การแข่งขันกีฬานี้ก็ดูจะมี
วัตถุประสงค์หลักสองประการด้วยกัน	 ประการแรก	 คือ	 ด้านกีฬา	 ในหนังสือที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่
ของประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาค	ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย	พลโทประภาส	
จารุเสถียร	 […]	 ระบุถึงความจำาเป็นที่จะต้อง	 “ยกระดับการแข่งขันในหมู่ประเทศเอเชีย	
ตะวันออกเฉียงใต้”	 และเสนอว่า	 “เซียปเกมส์จะช่วยให้ประเทศต่างๆ	 ยกระดับมาตรฐาน	
สำาหรับการแข่งขันในโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ในอนาคต”	หลวงสุขุมพูดตรงกว่าในประเด็นนี้	 	
“ทีมของเราไม่แข็งแกร่ง	 มาตรฐานของเราก็ตำ่า”	 ในทำานองเดียวกัน	 คณะกรรมการโอลิมปิก	
แหง่ประเทศมาเลเซยีตอ่มากร็ะบวุา่ประเทศทีเ่ขา้ร่วมซีเกมส์อยูใ่นระดับเดียวกนัทางกฬีา	ดังนัน้	
ก็จะทำาให้การแข่งขันสมนำ้าสมเนื้อและช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้น	 ผลที่ปรากฏบ่งบอกว่า	
มาตรฐานกีฬาของแต่ละประเทศในภูมิภาคมีความแตกต่างกันไปอย่างมาก	 ซ่ึงเป็นความรู้สึก	
ที่ได้รับการตอกยำ้าโดยความล้มเหลวของลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนามใต้ในการเป็นเจ้าภาพ	
จัดการแข่งขัน	 ถึงกระนั้น	 ก็ยังน่าสังเกตว่าเหตุผลแรกที่ให้สำาหรับการก่อตั้งเซียปเกมส์	 คือ	
ความก้าวหน้าด้านกีฬาของประเทศเพื่อยกระดับการแข่งขันในโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์

	 เป้าหมายท่ีระบุสำาหรับเซียปเกมส์	 ประการที่สอง	 คือ	 การสร้างความเป็นนำ้าหนึ่ง	
ใจเดียวกันของภูมิภาค	 ประภาสบอกบางกอกโพสต์ว่าการแข่งขันกีฬานี้	 “ยังจะช่วยกระชับ	
มิตรภาพที่มีอยู่ในหมู่ประเทศสมาชิกต่างๆ	 ให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย”	 และหลวงสุขุมก็เน้นยำ้า	
วัตถุประสงค์นี้ในการประชุมที่โตเกียว	 ความคิดในการสร้างความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของ	
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ภูมิภาคโดยอาศัยมหกรรมกีฬานี้แสดงในตราสัญลักษณ์ทางการที่เป็นห่วงคล้องกันหกห่วง	
ที่ปรากฏอยู่บนธงและเครื่องหมายของการแข่งขันแต่ละครั้ง	 ตามกฎข้อบังคับของสหพันธ์	
กีฬาแหลมทอง	 “ห่วงสีเหลืองทองสดใสหมายถึงหกประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 	
เกี่ยวคล้องกันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพ	 ความรักผูกพันฉันพี่น้อง	 และความมีเป้าหมายร่วมกัน	
เป็นหน่ึงเดียว”	 เห็นได้ชัดว่าภาพห่วงคล้องกันนี้มีต้นแบบมาจากห่วงโอลิมปิกที่คิดขึ้นมา	
ในป	ีพ.ศ	2457	เพือ่เป็นสญัลกัษณ์สากลของโอลมิปกิ	การใชค้ำาแสดงความเปน็เครอืญาตกิแ็สดงถงึ
ประเดน็ภราดรภาพของโอลมิปกิ	ขณะทีก่ฎขอ้บงัคบัใชค้ำาวา่ความรักผูกพันฉันพ่ีน้อง	ประเทศไทย	
ก็ชอบเรียกการแข่งขันนี้ว่าเป็น	 “เรื่องเล็กน้อยภายในครอบครัว”	 ที่บ่งบอกความใกล้ชิดเป็น	
เครือญาติในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน	 นอกจากนี้ธงเซียปเกมส์ก็มีห่วงทองหกห่วงบนพื้นสีฟ้า	
เพื่อแสดงถึง	 “ผืนนำ้าที่ล้อมรอบ	 หรือท้องฟ้าที่ครอบคลุมหมู่ประเทศในเอเชียตะวันออก	
เฉียงใต้”	 แม้ว่าการใช้สัญลักษณ์เช่นนี้จะสามารถใช้ได้กับกลุ่มประเทศใดก็ได้ก็ตาม	 มันคือ	
การตอกยำ้าประเด็นความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาค...

	 ในยคุเริม่แรกของชาตนิยิมหลงัอาณานคิม	นยัเชงิจักรวรรดินยิมของคำาวา่	แหลมทอง	
ได้เจือจางลงไปกลายเป็นภูมิภาคนิยมท่ีแข็งกร้าวน้อยกว่า	 ถึงกระนั้น	 ชื่อไทยของเซียปเกมส์	
ก็ปลุกความเป็นภูมิภาคนิยมยุคหลังอาณานิคมที่ไทยครองความเป็นจ้าว	ซึ่งอาจเป็นคำาอธิบาย
ถึงความพยายามของไทยในการกีดกันอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในต้นทศวรรษ	 1970	 โดย	
สองประเทศนีท้ีเ่ปน็มหาอำานาจในภมูภิาคจะไมเ่พยีงแตข่ยายการแขง่ขนัใหเ้กนิพน้เขตคาบสมทุร
เท่านั้น	 แต่ยังจะส่งผลคุกคามต่อสถานะครอบงำาของไทยภายในกลุ่มอีกด้วย	 ดังที่กัมพูชา	
แสดงให้เห็นดว้ยการถอนตวัจากเซยีปเกมสใ์นป	ีพ.ศ.	2502	และ	2506	นยัของการครองอำานาจ
นำาของไทย	 (และนัยประหวัดเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)	 จะส่งผลบ่อนทำาลายเสียมากกว่า	
จะเสริมสร้างมิตรภาพในภูมิภาค	 น่าสนใจว่าไม่มีการต่อต้านแข็งขืนเช่นนั้นในกรณีของลาว	 	
ซึง่เขา้รว่มแขง่ขนัทกุครัง้จนถงึป	ีพ.ศ.	2518	และรายงานขา่วภาษาลาว	(ทีใ่กล้เคยีงกบัภาษาไทย)		
ใชค้ำาวา่กฬีาแหลมทองสลบัไปกบัคำาวา่เซยีปเกมสท์ีม่ลีกัษณะกลางๆ	กวา่	เจา้หนา้ทีล่าวดจูะยนิด	ี

ยกย่องไทยเป็นอ้ายหรือพี่	ที่มักใช้เรียกประเทศที่เป็นมิตรและมีขนาดใหญ่กว่า	การแข่งขันกีฬา
นี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของรัฐบาลลาวกับรัฐบาลไทย	ซึ่งมีรากฐานจากการมีนโยบาย
ร่วมกันในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และสนับสนุนอเมริกา

	 ถึงจะไม่มีการระบุออกมาก็ตาม	 แต่การต่อต้านคอมมิวนิสต์	 (หรืออย่างน้อย	
การไม่เป็นคอมมิวนิสต์)	 ก็เป็นเกณฑ์พิจารณาประการที่สองสำาหรับการเข้าร่วมเซียปเกมส์	 	
ไทย	 มลายา	 สิงคโปร์	 เวียดนามใต้	 และลาวที่มีกษัตริย์	 ล้วนเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ	 	
ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างขึงขังท้ังส้ิน	 ขณะที่พม่าและกัมพูชาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	 ในอีก	
ด้านหนึ่ง	 เวียดนามเหนือที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวบนส่วนที่เรียกว่าแหลมทอง	
ไม่ได้เข้าร่วม...	



396 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาซีเกมส์ : ประวัติศาสตร์ กีฬา
 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 1 

ก.	 หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์คือใคร	เขามีบทบาทอย่างไรในการก่อตั้งเซียปเกมส์

	 	

	 	

ข.	 กาเครื่องหมาย	 ()	 ข้อที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาสำาหรับการผลักดันให้เกิดความคิดที่จะจัด	

	 ให้มีมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค

	 	ลักษณะร่วมของผู้คนในภูมิภาค

	 	พัฒนาการด้านกีฬาอยู่ในระดับเดียวกัน

	 	ความจำาเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรฐานกีฬา

	 	ความจำาเป็นที่จะต้องส่งเสริมความกลมเกลียวในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ค.	 จริงหรือเท็จ	 :	 เขียนคำาว่า	 จริง	 หากข้อความท่ีให้เป็นความจริงตามข้อมูลที่ได้อ่านมา	 เขียนคำาว่า	

	 เท็จ	หากไม่ใช่

	 	 1.	 ไทยมีบทบาทเป็นผู้นำาในการก่อตั้งกีฬาแหลมทอง	(เซียปเกมส์)

	 	 2.		สมาชิกผู้ก่อตั้งเซียปเกมส์ทุกประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2502

	 	 3.	 ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันเซียปเกมส์

	 	 4.	 ประเทศคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคได้รับการต้อนรับให้เข้าร่วมเซียปเกมส์

	 	 5.	 การเปลี่ยนจากเซียปเกมส์เป็นซีเกมส์หมายถึงการสูญเสียอดีตสมาชิกร่วมก่อตั้ง

	 	 6.	 การก่อตั้งเซียปเกมส์เป็นก้าวสำาคัญมากสู่การสร้างสถาบันสำาหรับประชาคมของ	

	 	 	 ภูมิภาค

	 	 7.	 เซียปเกมส์ได้รับการก่อตั้งขึ้นก่อนองค์กรระดับภูมิภาคสำาคัญอื่นๆ	 เช่น	 อาสา		

	 	 	 มาฟิลินโด	และอาเซียน

	 	 8.	 เซียป/ซีเกมส์ถูกจัดขึ้นทุกสี่ปี

	 	 9.	 เซียป/ซีเกมส์ถูกจัดขึ้นในปีเดียวกันกับที่มีโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมส์

ง.	 สัญลักษณ์และพิธีกรรมที่ใช้ในเซียป/ซีเกมส์คืออะไร	ในทัศนะของนักเรียน	สัญลักษณ์และพิธีกรรม	

	 เหล่านี้ช่วยในการสร้างสำานึกของความเป็นประชาคมและมิตรภาพภายในภูมิภาคได้อย่างไร
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แบบฝึกหัด 2 

ก.	 กา	 ()	 สำาหรับประเทศท่ีเป็นสมาชิกแรกเริ่มของเซียปเกมส์	 ระบุลักษณะหนึ่งหรือสองประการ	

	 ที่สมาชิกแรกเริ่มมีร่วมกัน

	 	เวียดนามเหนือ	 	สิงคโปร์	 	เวียดนามใต้

	 	พม่า	 	กัมพูชา	 	มาเลเซีย

	 	ไทย	 	ลาว	 	ฟิลิปปินส์

	 	

	 	

	 	

	 	

ข.		จากบทความ	อะไรคือปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก่อตั้งเซียปเกมส์

	 	

	 	

	 	

	 	

ค.	 ประเทศใดถอนตัวจากการแข่งขันเซียปเกมส์ในปี	พ.ศ.	2518	และมีประเทศใดที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ถอนตัว

สมาชิกใหม่

ง.	 จากการบรรยายของผู้เขียนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของลาวในการจัดซีเกมส์ปี	 พ.ศ.	 2552		

	 นกัเรยีนคดิวา่การแขง่ขนักฬีาระหวา่งประเทศอยา่งซีเกมส์ชว่ยเสริมความยดึเหนีย่วและอตัลักษณ	์

	 ของชาติได้อย่างไร
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 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 3

ก.	จริงหรือเท็จ

	 	 1.	 กีฬาแหลมทอง	(เซียปเกมส์)	ถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ	ในปี	พ.ศ.	2501

	 	 2.	 สมาชิกแรกเริ่มทั้งหมดของเซียปเกมส์มีที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่	

	 	 	 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 	 3.	 สมาชิกแรกเริ่มทั้งหมดของเซียปเกมส์เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งแรก

	 	 4.	 อินโดนีเซียและสิงคโปร์ต่างเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซียปเกมส์

	 	 5.	 กัมพูชาและลาวเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซียปเกมส์

	 	 6.	 ฟิลิปปินส์เคยเข้าร่วมการแข่งขันเซียปเกมส์

	 	 7.	 เมือ่เซยีปเกมสก์ลายเป็นซเีกมส	์ความเปน็สมาชกิหรอืองคป์ระกอบของสหพนัธก์ฬีา	

	 	 	 ไม่เปลี่ยนแปลง

	 	 8.	เวียดนามเหนือไม่ได้เป็นสมาชิกของเซียปเกมส์

	 	 9.	เซียปเกมส์ถูกเรียกว่า	“เอเชียนเกมส์น้อย”	เพราะว่าเลียนแบบเอเชียนเกมส์

	 	 10.	 ความสามารถด้านกีฬาของประเทศในคาบสมุทร/แผ่นดินใหญ่อยู่ในระดับสูง		

	 	 	 จึงทำาให้มีการก่อตั้งเซียปเกมส์

ข.	 ทำาไมคำาว่า	 “Peninsular	 (แหลม)”	 จึงถูกตัดออกจากชื่อเซียปเกมส์และกลายเป็นซีเกมส์ในปี	

	 พ.ศ.	2520	มีความสำาคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างไร

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ค.	 อะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตั้งเซียปเกมส์
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แบบฝึกหัด 4

กลุ่มที่	

สมาชิกในกลุ่ม	ทำาเครื่องหมาย	(*)	สำาหรับหัวหน้ากลุ่ม

	 	

	 	

	 	

	 	

	 ก.	 เซียปเกมส์มีขึ้นมาได้อย่างไร

	 	

	 	

	 	

	 	

	 ข.	 ทำาไมเซียปเกมส์จึงกลายเป็นซีเกมส์	อะไรคือปัจจัยที่ทำาให้มีการรับสมาชิกเพิ่ม

	 	

	 	

	 	

	 	

	 ค.	 ซเีกมสม์สีว่นอยา่งไรในการสรา้งเสริมจิตสำานกึของความเปน็ประชาคมในหมูป่ระเทศต่างๆ	

	 	 และภายในภูมิภาค
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 และการสร้างประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อภิธานศัพท์ :
อาสา (ASA)	 คือ	 ชื่อย่อของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 South-East	 Asia)		

	 ที่ก่อตั้งในปี	พ.ศ.	2504	เพื่อสร้างความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิก	คือ	ไทย	มลายา	และ	

	 ฟิลิปปินส์	ในหลายด้าน	เป็นองค์กรที่มาก่อนอาเซียน

สงครามเย็น (Cold War)	คือ	ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองหรืออุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศ	

	 ที่นำาโดยอดีตสหภาพโซเวียต	 ท่ีเชิดชูสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์	 และโดยสหรัฐอเมริกา	

	 ที่เชิดชูทุนนิยม

สหพันธ์ (Federation)	คือ	การรวมตัวกันของหน่วยทางการเมืองหรือสังคม

มาฟิลินโด (Maphilindo) คือ	 การรวมกลุ่มของมลายา	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย	 ที่มีการเสนอ	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2506	 เป็นก้าวหนึ่งสู่การรวมตัวของชาวมลายูทั้งมวล	 (pan-Malayanism)		

	 ที่ย้อนไปถึงรีซัลในทศวรรษ	1880

ซเีกมส ์(SEA Game) คอื	ชือ่การแข่งขันกฬีาเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	ทีเ่ปน็มหกรรมกฬีาแบบเดียวกบั	

	 โอลิมปิกที่จัดขึ้นทุกสองปีสำาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เซียปเกมส์ (SEAP Game)	คือ	กีฬาแหลมทอง	เป็นชื่อเดิมของซีเกมส์

รายการสื่อการเรียนรู้อื่นๆ : 
•	 Aung	Ko	Min,	Sport	as	a	Tool	of	Politics	:	A	Study	on	Myanmar’s	South-East	Asian		

	 Games	2013,	a	MA	Thesis,	Victoria	University	of	Wellington,	2013.	

	 http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/4712/thesis.	

	 pdf?sequence=1

•	 Bromber,	K.,	Krawietz,	B.	and	Maguire,	J.	eds.	Sport Across Asia : Politics, Culture,  

 and Identities.	New	York	:	Routledge.	

•	 Creak,	Simon.	“From	Bangkok	to	Palembang	:	The	South-East	Asian	Games	and	a		

	 Cultural	 Approach	 to	 Studying	 Regionalism”,	News Letter,	 No.	 65,	 Spring	 2012,		

	 Center	for	South-East	Asian	Studies	Kyoto	University,	p.	15.

	 http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/2012/04/NL6515-17.pdf

•	 Creak,	 Simon,	 Sport	 as	 Politics	 and	 History	 :	 The	 25th	 SEA	 Games	 in	 Laos.		

	 Anthropology Today,	27	(1),	2011,	pp.	14	-	19.	

	 http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/wp-content/uploads/2012/04/	

	 Creak-2011-SEA-Games.pdf
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•	 Creak,	 Simon.	 (2013).	 “Representing	 True	 Laos	 in	 Postcolonial	 South-East	 Asia.”		

	 In	Sport	Across	Asia	 :	Politics,	Culture,	 and	 Identities,	 Edited	by	Katrin	Bromber,		

	 Birgit	Krawietz,	and	Joseph	Maguire,	2013,	95	-	120.	New	York	:	Routledge,	

	 https://www.academia.edu/2395349/Representing_True_Laos_in_Post-Colonial_	

	 South-East_Asia_Regional_Dynamics_in_the_Globalization_of_Sport

•	 Huebner,	Stefan.	(2016).	Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia,  

	 1913 - 1974.	Singapore	:	NUS	Press.	

•	 Seneviratne,	Percy.	 (1993).	Golden moments : The S.E.A. Games,	1959 - 1991.  

	 Singapore	:	Dominie	Press.

•	 South-East	Asian	Games,	in	World	Heritage	Encyclopaedia,	

	 http://www.worldheritage.org/Find/South-East%20Asian%20Games

•	 South-East	Asian	Games,	

	 https://en.wikipedia.org/wiki/South-East_Asian_Games	(Accessed	on	26	June	2016).

•	 SEA	Games	Federation	(n.d.)	(South-East	Asian	Games	Federation	Charter	and	Rules,	

	 http://voc.org.vn/Portals/0/2013-SEAG%20Charter.pdf	(Accessed	on	26	June	2016).

•	 South-East	Asian	Games	Explained,	

	 http://everything.explained.today/South-East_Asian_Games/	(Accessed	on	26	June		

	 2016).

•	 South-East	Asian	Games	Federation	(n.d.)	“History	of	SEAP	and	SEA	Games”,	

	 http://www.seagfoffice.org/seagf.php

•	 Singapore	 Hosts	 the	 7th	 SEAP	 Games,	 1st Sep. 1973, History SG : An Online  

 Resource Guide,

	 http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/610b5da1-55fb-4a58-8dfd-d5d	

	 1bce49786

•	 The	1959	South-East	Asian	Peninsular	Games,	

	 http://www.self.gutenberg.org/articles/eng/1959_South-East_Asian_Peninsular_	

	 Games	(Accessed	on	26	June	2016)”
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วีดิทัศน์
•	 Video	27th	SEA	Games	in	Myanmar,	http://www.seagfoffice.org/27th.php

•	 “Opening	Ceremonies	of	the	28th	SEA	Games”,

	 https://www.youtube.com/watch?v=2KM1_2Qloao

•	 “Greatest”,	http://www.songsofthegames.com/	

•	 “The	Making	of	‘Greatest’	:	Songs	of	the	28th	SEA	Games”	Via	this	Link,	

	 http://video.wapgrab.com/watch?v=f1CVJ8fJXAo

•	 “Ordinary”,	https://www.youtube.com/watch?v=W2uNwiZsFHs
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ :		 จากประวัติศาสตร์ที่แยกส่วนสู่ประวัติศาสตร์ร่วม	:	

	 ฟุตบอล	บาสเกตบอล	และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ :		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 2	คาบ	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น :		 แล็ปท็อป	กระดาน	เอกสารประกอบ	แผนที่

ความรู้พื้นฐาน : 	 •	 ความคุ้นเคยกับฟุตบอล	บาสเกตบอล	เซปักตะกร้อ	และซีเกมส์

	 •	 ครูต้องมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของการล่าอาณานิคม

	 	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :	

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	พูดคุยแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับความเป็นมา

ทางประวัติศาสตร์

ของเซปักตะกร้อ	

บาสเกตบอล	และฟุตบอล

2.	อธิบายบทบาทของ

อาณานิคมในการเผยแพร่

และพัฒนาฟุตบอลและ

บาสเกตบอลในภูมิภาค

1.	 เปรียบเทียบแบบแผนของความนิยม

ของฟุตบอล	บาสเกตบอล	และ

เซปักตะกร้อในภูมิภาค

2.	สำารวจบริบททางประวัติศาสตร์

ที่ทำาให้กีฬาเหล่านี้ได้รับความนิยม

แตกต่างกัน

1.	 เห็นคุณค่าของกีฬา	วัฒนธรรม

ยอดนิยมร่วมสมัย	และกิจกรรมอื่นที่ดู	

“ไม่จริงจัง”	เป็นเรื่องที่น่าสำารวจค้นหา

ในทางประวัติศาสตร์

2.	 เห็นความสำาคัญของพัฒนาการของ

กีฬาทั้งสามชนิดในภูมิภาคที่สะท้อน

พัฒนาการของประวัติศาสตร์ร่วม

ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของภูมิภาคกับโลก
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 1.	กระตุ้นความสนใจของนักเรียน

	 ด้วยการแสดงภาพหรือฉายวิดีโอเกี่ยวกับ

	 กีฬาชนิดต่างๆ	และให้นักเรียนระบุชื่อ	

	 ครูอาจแบ่งนักเรียนออกเป็นสองหรือ

	 สามกลุ่ม	กลุ่มที่ตอบได้เร็วที่สุดจะได้คะแนน	

	 กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดควรได้รางวัล	

	 หรืออีกทางเลือกหนึ่ง	ให้นักเรียนจับคู่และ

	 แจกแบบฝึกหัดให้แต่ละคู่เขียนชื่อกีฬา

	 แต่ละชนิด	(แบบฝึกหัด	1)

	 2.	ถามนักเรียนว่าชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุด	

	 ครูทำาการสำารวจอย่างง่ายๆ	ด้วยการให้

	 นักเรียนยกมือสำาหรับกีฬาแต่ละชนิด	เช่น	

	 ฟุตบอล	วอลเลย์บอล	เซปักตะกร้อ	ฯลฯ	

	 และเขียนจำานวนบนกระดาน

	 3.	แนะนำาความคิดเกี่ยวกับที่มาทาง

	 ประวัติศาสตร์ของกีฬาด้วยการถามนักเรียนว่า

	 รู้หรือไม่ว่ากีฬาโปรดของพวกเขาอาจมี

	 ต้นกำาเนิดมาจากที่ใด

	 4.	ครูฉายภาพแผนที่ของเอเชียตะวันออก

	 เฉียงใต้บนจอ	(หากมีอุปกรณ์ฉาย

	 พาวเวอร์พอยต์)	หรือแขวนแผนที่เอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้ขนาดใหญ่ที่อาจเป็น

	 ของจริงหรือวาดเองก็ได้บนกระดาน	

	 ครูให้นักเรียนที่นั่งข้างกันจับคู่ทำางานร่วมกัน

	 และแจกเอกสารประกอบ	2	ที่กำาหนดให้

	 นักเรียนแต่ละคู่ทายว่ากีฬาชนิดใดเป็นกีฬา

	 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละประเทศ

	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 5.	ครูฉายภาพแผนที่กีฬาโลกของเนชันแนล

	 จีโอกราฟิค	ปี	พ.ศ.	2549	ชื่อ	“Soccer	

	 United	the	World	ฟุตบอลรวมใจ

	 คนทั้งโลก”	โดย	Earl	Andrew

•	 สื่อการเรียนรู้	1

•	 แบบฝึกหัด	1

•	 แบบฝึกหัด	2

•	 แผนที่ของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ

ช่วยดึงความสนใจของ

นักเรียนและเตรียมเข้าสู่

บทเรียน

คาบที่ 1
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 (สื่อการเรียนรู้	1)	และให้นักเรียนเทียบกับ

	 คำาตอบของตนเอง	ให้นักเรียนพิจารณาแผนที่

	 โดยละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อสังเกตกับ

	 คู่ของตน	ครูจะตั้งคำาถามต่อไปนี้เพื่อกระตุ้น

	 ให้นักเรียนคิดและในขณะเดียวกันก็เป็น

	 การปูทางสู่การแนะนำาวัตถุประสงค์ของ

	 บทเรียน	

	 	 •	 นักเรียนคิดว่าทำาไมฟุตบอลจึงเป็นกีฬา

	 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้

	 	 •	 นักเรียนคิดว่าทำาไมบาสเกตบอล

	 จึงไม่ได้รับความนิยมมากเท่าฟุตบอล

	 ในภูมิภาคนี้	แต่ได้รับความนิยมมากที่สุด

	 ในฟิลิปปินส์

	 	 •	 มีเซปักตะกร้ออยู่บนแผนที่นี้ด้วยหรือไม่	

	 นักเรียนคิดว่าทำาไมถึงไม่มีเซปักตะกร้ออยู่บน

	 แผนที่นี้

	 6.	 ในระหว่างการแลกเปลี่ยน	ครูจะนำาพา

	 นักเรียนเน้นคำาถามหลักต่อไปนี้	ซึ่งเกี่ยวกับ

	 วัตถุประสงค์ของบทเรียน	

	 	 •	 ความนิยมในกีฬา	อย่างเช่น	ฟุตบอล

	 และบาสเกตบอล	บอกอะไรเราเกี่ยวกับ

	 ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ

	 ประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค

	 	 •	 กีฬาช่วยสร้างอัตลักษณ์ของประเทศ

	 และภูมิภาคได้อย่างไร

	 	 •	 เราจะเปรียบเทียบพัฒนาการของ

	 เซปักตะกร้อกับพัฒนาการของฟุตบอล

	 และบาสเกตบอลอย่างไร

	 	 •	 พัฒนาการของกีฬาพื้นเมือง	เช่น	

	 เซปักตะกร้อ	สะท้อนถึงกระบวนการที่กำาลัง

	 ดำาเนินอยู่ของการสร้างประชาคมในภูมิภาค

	 ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของภูมิภาคกับส่วนอื่น

	 ของโลกได้อย่างไร
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

พัฒนา	 1.	ครูจะฉายภาพแผนที่อาณานิคม

บทเรียน	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(สื่อการเรียนรู้	2)	

	 ที่แสดงว่าประเทศ/ดินแดนใดตกเป็น

	 อาณานิคมของประเทศยุโรปประเทศใด

	 หรืออเมริกาในช่วงทศวรรษ	1900	-	1940	

	 และให้นักเรียนพิจารณาเทียบกับแผนที่

	 กีฬาโลกของเนชันแนลจีโอกราฟิค

	 2.	ครูจะตั้งคำาถามว่า	นักเรียนคิดว่า

	 มีความสัมพันธ์ระหว่างการตกเป็นอาณานิคม

	 กับกีฬาที่ได้รับความนิยมในพื้นที่นั้นหรือไม่

	 ครูชี้ให้ดูคำาตอบบนกระดานที่เป็น

	 การคาดเดาของนักเรียนเกี่ยวกับที่มา

	 ของกีฬาโปรดของตน	วัตถุประสงค์คือ

	 การเตรียมปูพื้นไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยน-

	 บรรยายเกี่ยวกับที่มาของฟุตบอล	

	 บาสเกตบอล	และเซปักตะกร้อ

	 3.	ครูเปิดวิดีโอคลิปสั้นๆ	(3	-	4	นาที)	

	 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลและ

	 บาสเกตบอล	หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

	 สื่อการเรียนรู้และเอกสารประกอบ

	 4.	ครูนำาการสนทนาแลกเปลี่ยนหลังจากนั้น	

	 โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากีฬาเหล่านี้มาถึงและ

	 ได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ได้อย่างไร	สำาหรับประเด็นสำาคัญที่จะสรุป

	 เนื้อหาช่วงแรก	ดูบทความเกริ่นนำา

	 วีดิทัศน์ข้างต้นนี้คือ	ข้อเสนอแนะ	

	 ครูควรปรับได้ตามความเหมาะสม

ขั้นสรุป	 1.	ครูสรุปประเด็นหลักของบทเรียนและ

	 ให้นักเรียนกลับไปอ่านข้อมูลเป็นการบ้าน

	 สำาหรับชั่วโมงเรียนถัดไป	(5	นาที)

	 2.	 ให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทความสั้นๆ	

	 สองชิ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ

•	 สื่อการเรียนรู้	2

•	 วีดิทัศน์	เรื่อง

“The	History	of	

Football	(Soccer)

in	90	Seconds	

|	Greece	to	the	

World	Cup	|	

Laughing

Historically”,

Available	from	:	

https://www.

youtube.com/

watch?v=

UeHNvHXDYjg

•	 สื่อการเรียนรู้	3	-	

สื่อการเรียนรู้	5	

•	 วีดิทัศน์	เรื่อง	

“How	Basketball	

Got	Started	:	

The	History	of	

Basketball”	

Available	from	:

https://www.

youtube.com/

watch?v=

ibytktqPN2U

•	 แบบฝึกหัด	4

•	 แบบฝึกหัด	5

การเปรียบเทียบแผนที่

กีฬายอดนิยมของโลกกับ

แผนที่อาณานิคมในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้จะช่วยให้

นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง

ระหว่างการตกเป็นอาณานิคม

กับกีฬาที่ได้รับความนิยม

•	 สรุปประเด็นสำาคัญของ

บทเรียนเป็นวิธีการที่ดี

ในการจบบทเรียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 เซปักตะกร้อ	โดยครูแจกแบบฝึกหัด

	 หรือให้ลิงก์

	 	 •	 Shawn	Kelley.	“Takraw	:	A	

	 Traditional	South-East	Asian	Sport”,	

	 https://web.archive.org/web/

	 20070710234948/

	 http://www.tatnews.org/

	 emagazine/2813.asp	(แบบฝึกหัด	4)

	 	 •	 T.	Avineshwaran.	“The	Legacy	

	 of	Sepak	Takraw”,	http://www.

	 thestar.com.my/lifestyle/archive/

	 2013/03/08/the-legacy-of-sepak-

	 takraw/	(เอกสารประกอบ	5)

เกริ่นนำา	 1.	 เริ่มด้วยการให้นักเรียนทบทวนว่า

	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างในคาบก่อน

	 2.	กระตุ้นความสนใจของนักเรียน

	 ด้วยการเปิดวิดีโอหรือภาพการเตะตะกร้อ

	 3.	อธิบายวัตถุประสงค์ของบทเรียนในวันนี้	

	 ดังต่อไปนี้

	 	 •	 เพื่อทำาความเข้าใจลักษณะและ

	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ

	 เซปักตะกร้อในฐานะกีฬา

	 	 •	 เพื่อเปรียบเทียบเส้นทางพัฒนาการ

	 ทางประวัติศาสตร์ของเซปักตะกร้อกับ

	 ฟุตบอลและบาสเกตบอล

	 	 •	 เพื่อเห็นความสำาคัญของพัฒนาการ

	 ของกีฬาทั้ง	3	ชนิดในภูมิภาคที่สะท้อน

	 พัฒนาการของประวัติศาสตร์ร่วมในภูมิภาค

	 ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของภูมิภาคกับส่วนอื่น

	 ของโลก

•	 วีดิทัศน์	

“Amazing	Game-	

Sepak	Takraw”	

Available	from	:

https://www.

youtube.com/

watch?v=H2LIlu

7_-xc

•	 การให้นักเรียนไปอ่าน

ข้อมูลเป็นการบ้าน

เป็นการเตรียมนักเรียน

สำาหรับชั่วโมงเรียนถัดไป

การทบทวนบทเรียน

ครั้งที่แล้วช่วยให้เข้าสู่

บทเรียนต่อไปได้ราบรื่นขึ้น

คาบที่ 2
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

พัฒนา	 บรรยายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บทเรียน	 เซปักตะกร้อ

	 1.	ควรเน้นประเด็นหลักต่อไปนี้

	 	 •	 เชื่อกันว่าเซปักตะกร้อมีต้นกำาเนิด

	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อย่างไรก็ตาม	

	 ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ออกไปได้ว่า

	 อาจมีที่มาจากการเล่นออกกำาลังของทหารจีน

	 ยุคโบราณที่เป็นการเตะลูกขนไก่ให้ลอยไปมา

	 ในอากาศ

	 	 •	 อาจฉายวิดีโอคลิปสั้นๆ	กีฬาท้องถิ่น

	 ของอาเซียน	(แค่	1	:	38	นาทีแรกของสารคดี)	

	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาเซียนอ้างว่ากีฬาชนิดนี้

	 เป็นกีฬาพื้นเมืองของภูมิภาค	ครูจะอธิบายว่า	

	 ‘พื้นเมือง’	หมายความว่าอะไร	และ

	 คำากล่าวอ้างดังกล่าวมีความสำาคัญอย่างไร

	 2.	กีฬาที่ใช้เท้าเตะ	sepak	หรือ	sipa	(เตะ)	

	 หลายรูปแบบ	(ใช้ลูกบอลหรือวัตถุที่เด้งได้ดี)	

	 มีการเล่นกันในหลายประเทศในภูมิภาค	

	 ทั้งบนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ

	 3.	คำาว่า	เซปักตะกร้อ	เป็นคำาผสมระหว่าง

	 คำามลายู	เซปัก	(sepak	แปลว่า	‘เตะ’)	กับ

	 คำาไทย	ตะกร้อ	ที่เป็นลูกบอลที่ทำาจากหวาย	

	 ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว	ชื่อนี้แสดงถึงการเป็น

	 จุดบรรจบกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ที่เป็นแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะในกีฬาชนิดนี้	

	 ซึ่งเน้นถึงประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์-

	 วัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาค

	 4.	พัฒนาการของเซปักตะกร้อในฐานะกีฬา

	 ที่มีกฎกติกาการแข่งขันระหว่างประเทศ	

	 และที่สำาคัญกว่า	คือ	การแพร่หลายไป

•	 สื่อการเรียนรู้	6

•	 แบบฝึกหัด	4

•	 แบบฝึกหัด	5

•	 วิดีโอ

“Indigenous	

Games	of	ASEAN”

Available	from	:	

https://www.

youtube.com/

watch?v=

WAeJNj8EvzM
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 ในส่วนอื่นของโลก	แสดงถึงการบรรจบกัน

	 ระหว่างภูมิภาค/ท้องถิ่นกับโลก	ปฏิสัมพันธ์

	 และการเสริมเติมซึ่งกันและกันระหว่าง

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

สรุป	 สรุปและเน้นประเด็นสำาคัญในการเรียน

บทเรียน	 2	คาบที่ผ่านมา

	 เพื่อเป็นการเสริมหรือปูพื้นสู่บทเรียนต่อไป	

	 ครูอาจเลือกทำากิจกรรมใดหรือทั้งหมดก็ได้

	 ในการปิดท้ายบทเรียน

	 •	 ให้นักเรียนเขียนลงบนกระดาษว่า

	 ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง	3	อย่าง	คำาถาม	

	 2	คำาถามในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ	และข้อความ

	 ที่อยากบอกให้ครูทราบ	1	ข้อความ	

	 •	 เพื่อเสริมบทเรียนเกี่ยวกับผลจาก

	 การตกเป็นอาณานิคม	ครูอาจให้นักเรียน

	 ทำาการค้นคว้าเกี่ยวกับว่าการตกเป็น

	 อาณานิคมส่งผลอะไรอย่างอื่นอีกบ้าง

	 นอกจากกีฬา
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม : 
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - 2006 National Geographic “Soccer United the World”

by Earl Andrew, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Popularsports.PNG
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 2 - World Map of Colonialism, 1930s - 1940s

https://commons.wikimedia.org/wiki/File	:Colonization_1945.png
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 3 - ประวัติศาสตร์ฟุตบอล : ต้นกำาเนิด (History of Football-The Origins)

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/

	 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกีฬาโปรดของโลกมีระยะเวลายาวนานกว่า	 100	 ปี	 โดย	

เริม่ตน้ในป	ีพ.ศ.	2406	ในองักฤษเมือ่กฬีารกับ้ีและฟตุบอลแยกสายออกจากกนัและมกีารจดัตัง้	

สมาคมฟุตบอลขึ้นมาในอังกฤษ	ซึ่งกลายเป็นองค์กรกำากับดูแลกีฬาชนิดนี้เป็นองค์กรแรก

	 กีฬาทั้งสองประเภทมีที่มาจากรากเดียวกันและมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน

และแตกก่ิงก้านสาขาไปมาก	 เมื่อสืบย้อนไปในช่วงเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา	 เราจะพบ	

กีฬาอย่างน้อยห้าหกอย่างท่ีแตกต่างกันออกไปมากบ้างน้อยบ้างและเป็นที่มาของฟุตบอล	 	

ส่วนบางกรณีจะฟังขึ้นหรือไม่ยังเป็นที่ถกเถียงกัน	 ถึงกระนั้น	 ก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริงอยู่ว่า	

คนเราได้เพลิดเพลินกับการเตะลูกบอลไปมาเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว	 และไม่มีเหตุผลใดเลย	

ที่จะมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบการเล่นลูกบอลด้วยมือที่เป็น	‘ธรรมชาติ’	กว่า

	 ในทางตรงกันข้าม	 นอกจากจำาเป็นต้องใช้ขาและเท้าในการแย่งชิงลูกบอลกันแล้ว	 	

โดยมักปราศจากกฎกติกาคุ้มครองใดๆ	 ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันตั้งแรกว่าศิลปะในการควบคุม	

ลูกบอลด้วยเท้านั้นไม่ง่ายและต้องอาศัยทักษะไม่น้อยเลย	 รูปแบบการเล่นที่เก่าแก่ที่สุดที่มี	

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือการออกกำาลังกายในคู่มือทหารที่ย้อนไปถึงสองและสามศตวรรษ

ก่อนคริสตกาลในจีน

	 บรรพบุรษุของฟตุบอลสมยัราชวงศฮ์ัน่นีม้ชีือ่เรยีกวา่	Tsu’	Chu		และเปน็การเตะลกูหนงั	

ทีย่ดัดว้ยขนสตัวป์กีและสตัวอ์ืน่ใหผ้า่นชอ่งทีก่วา้งเพยีง	30	-	40	เซนตเิมตร	เขา้ไปอยูใ่นตาขา่ยทีต่ดิ	

อยู่ที่ปลายไม้ไผ่ยาว	ในการเล่นแบบหนึ่ง	ผู้เล่นจะไม่ได้เล็งไปที่เป้าอย่างโล่งๆ	โดยไม่มีอุปสรรค	

แต่ต้องใช้เท้า	 หน้าอก	 หลัง	 และไหล่	 ขณะเดียวกันก็พยายามต้านการปะทะจากฝ่ายตรงข้าม	

ห้ามการใช้มือ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 4 - ประวัติศาสตร์ของฟุตบอล-อังกฤษ บ้านเกิดของฟุตบอล

(History of Football-Britain, the Home of Football)

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/britain-home-of-football.html

	 การเล่นอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็มาจากตะวันออกไกลเช่นกัน	 คือ	 Kemari	 ของญี่ปุ่น	

ที่เริ่มขึ้นสัก	 500	 -	 600	 ปีหลังจากนั้น	 และยังคงมีการเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน	 การเล่นชนิดนี้	

ขาดองค์ประกอบที่เป็นการแข่งขันแบบ	 Tsu’	 Chu	 โดยไม่มีการแย่งชิงครอบครองลูกบอล	 	

ผู้เล่นยืนอยู่ในวงกลม	ต้องส่งลูกบอลให้กันในพื้นที่ค่อนข้างเล็ก	โดยไม่ให้ลูกบอลตกพื้น

	 ‘Episkyros’	ของกรีก	(ซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนหลงเหลืออยู่น้อยมาก)	มีความสนุกสนาน	

กว่ามาก	 เช่นเดียวกับ	 ‘Harpastum’	 ของโรมัน	 ซึ่งใช้ลูกบอลขนาดเล็กกว่า	 มีผู้เล่นสองฝ่าย	

บนสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตีเส้นขอบและเส้นตรงกลาง	 เป้าหมายคือพาลูกบอลข้ามเส้นขอบ	

ของฝ่ายตรงข้ามให้ได้	 และในการส่งลูกให้กันก็ต้องมีการใช้กลเม็ดต่างๆ	 การเล่นนี้ได้รับ	

ความนิยมอยู่เป็นเวลา	700	-	800	ปี	แต่	(ถึงชาวโรมันจะนำาการเล่นนี้ไปอังกฤษด้วย)	ก็มีการ	

ใช้เท้าน้อยมากจนแทบไม่มีความสำาคัญ

	 ©	Getty	Images

	 จากหลักฐานท้ังหมดเกี่ยวกับกีฬาที่ใช้ลูกบอลยุคแรกๆ	 ในโลก	 ฟุตบอลอย่างที่เรา	

รู้จักกันในปัจจุบันมีพัฒนาการข้ึนท่ีอังกฤษ	 การเล่นที่แพร่หลายในอังกฤษจากศตวรรษที่	 8	 -	 	

19	มีหลากหลายฉบับตามท้องถิ่นและภูมิภาค	ซึ่งภายหลังได้รับการดัดแปลงจนกลายเป็นกีฬา

สมัยใหม่	คือ	ฟุตบอล	รักบี้	และเกลลิกฟุตบอล	(ในไอร์แลนด์)

	 ฟุตบอลแบบดั้งเดิมมีลักษณะไร้ระเบียบ	 รุนแรงกว่า	 ปล่อยตามธรรมชาติ	 และ	

มีจำานวนผู้เล่นไม่ตายตัว	 บ่อยครั้งมีรูปแบบการแข่งขันที่ร้อนแรงระหว่างหมู่บ้านโดยแข่งกัน	

ตามถนน	 จัตุรัส	 ข้ามทุ่ง	 ปีนข้ามรั้ว	 และลุยข้ามห้วย	 การเตะสามารถทำาได้	 จริงๆ	 แล้วทำาได้	

เกือบทุกอย่าง	 บางทีลูกบอลไม่สามารถเตะได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่และหนัก	 ซ่ึงในกรณีนี้	

ก็จะเป็นการเตะฝ่ายตรงข้ามแทน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 น่าสนใจว่าหลังจากมีการกำาหนดกฎกติกาของฟุตบอลขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2406	 แล้ว	 	

เก้าปีผ่านไปจึงจะมีการกำาหนดขนาดและนำ้าหนักของลูกบอลให้เป็นมาตรฐาน	 ก่อนหน้านั้น	 	

เร่ืองน้ีจะเป็นการตกลงกันเองระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องระหว่างเตรียมการแข่งขัน	 ดังเช่น	

การแข่งขันระหว่างลอนดอนกับเชฟฟิลด์ในปี	พ.ศ.	2409	ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่มีการกำาหนดเวลา

การแข่งขันเป็น	90	นาที

	 ฟุตบอลโชรฟไทด์	 (Shrovetide	 football)	 จัดอยู่ในประเภท	 ‘ฟุตบอลหมู่’	 ที่ไม่มี	

การจำากัดจำานวนผู้เล่นและกฎกติกาก็ค่อนข้างคลุมเครือ	 ยกตัวอย่างเช่น	 คู่มือโบราณจาก	

เวิร์คกิงตันในอังกฤษบอกว่าจะใช้วิธีการใดก็ได้เพ่ือจะพาลูกบอลไปยังเป้าหมาย	 ยกเว้นแต่	

การฆ่าคน

	 ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าการเล่นนี้เป็นแองโกล-แซ็กซันโดยกำาเนิด	 ในท้ังคิงส์ตัน-อัพออน-	

เทมส์และเชสเตอร์	 มีตำานานเล่าขานในท้องถิ่นว่ามีการเล่นแบบนี้ครั้งแรกที่นั่นด้วยศีรษะ	

ที่ถูกบั่นของเจ้าชายชาวเดนมาร์กท่ีถูกปราบคนหนึ่ง	 ในเดอร์บี้	 กล่าวกันว่าการเล่นนี้เกิดขึ้น	

ในศตวรรษที่สามในระหว่างการเฉลิมฉลองชัยชนะจากการรบกับพวกโรมัน	 ถึงกระนั้น	 ก็แทบ	

ไม่มีหลักฐานว่ามีการเล่นกีฬาประเภทนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว	 ไม่ว่าจะในพื้นที่ของชาวแซ็กซัน	

หรือภาคพ้ืนทวีป	 จริงๆ	 แล้ว	 ก่อนหน้าการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มัน	 ร่องรอยเดียวที่พบ	

เกี่ยวกับการเล่นที่ใช้ลูกบอลมาจากแหล่งข้อมูลของชาวเคลติก

	 อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเมื่อมีการเล่น	 ‘ฟุตบอลหมู่’	 ในอังกฤษในช่วงศตวรรษแรกๆ	 	

หลงัครสิตกาล	กม็กีารเลน่คลา้ยกนันีแ้พรห่ลายในฝร่ังเศส	โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนอืทีเ่ปน็

นอร์มังดีกับบริททานี	ดังนั้น	เป็นไปได้ว่าชาวนอร์มันนำาการเล่นรูปแบบนี้ติดตัวไปอังกฤษด้วย

	 นักวิชาการยังได้เสนอว่านอกเหนือไปจากแรงผลักดันตามธรรมชาติที่จะแสดง	

ความแขง็แกรง่และทกัษะแลว้	ในหลายกรณ	ีประเพณขีองคนนอกศาสนา	โดยเฉพาะพธิบีวงสรวง

ความอุดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่งสร้างแรงจูงใจให้กับ	 ‘นักฟุตบอล’	 ยุคแรกเหล่านี้	 ลูกบอลเป็น

สัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์ท่ีต้องถูกพิชิตเพื่อจะได้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์	 ลูกบอลจะถูกผลักไป

ตามทุ่งเพื่อให้พืชผลงอกงามและมีการต่อสู้ขับไล่ศัตรูที่มาโจมตี

	 ที่สำาคัญเช่นกัน	 คือ	 การแข่งขันระหว่างผู้ชายที่แต่งงานแล้วกับผู้ชายโสดที่มีอยู่	

เปน็เวลาหลายศตวรรษในบางสว่นขององักฤษ	และการแขง่ขนัระหวา่งผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้กบั	

ผู้หญิงโสดในเมืองอินเวอเรสก์ของชาวสก็อตในตอนปลายศตวรรษที่	17	ที่	(อาจจะโดยเจตนา)	

ผู้หญิงแต่งงานแล้วมักเป็นฝ่ายชนะ	เห็นได้ชัดว่าฟุตบอลหญิงไม่ได้เป็นสิ่งใหม่อย่างที่บางคนคิด

	 ถึงจะมีมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับต้นกำาเนิดของกีฬานี้	 สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องโต้เถียงกัน

ก็คือ	ฟุตบอลแพร่หลายมาเป็นเวลากว่าหนึ่งพันปีในรูปแบบพื้นๆ	ที่หลากหลายในบริเวณที่เรา

เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของมันคือ	อังกฤษ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 5 - ประวัติศาสตร์ของฟุตบอล-การเติบโตไปทั่วโลก (The Global Growth)
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	 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 เกิดขึ้นจนถึงต้นศตวรรษที่	 19	 เมื่อฟุตบอลโรงเรียน	

กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	 โดยเฉพาะในโรงเรียนรัฐที่มีชื่อเสียง	 ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียน	 	

สภาพแวดล้อมใหม่นี้เอื้อต่อการคิดค้นและปรับปรุงกีฬาชนิดนี้

	 กฎกติกายังคงค่อนข้างเสรีและง่าย	 โดยไม่มีรูปแบบมาตรฐาน	 แต่ละโรงเรียน	

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองและบ่อยครั้งก็แตกต่างกันไปมาก	 ลักษณะดั้งเดิมของ	

การเล่นยังคงอยู่แต่การคิดค้นปรับเปลี่ยนต่างๆ	ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่	 หากว่าเป็นลานพื้นเรียบ

ของโรงเรียนที่ล้อมรอบด้วยกำาแพงอิฐ	ก็จะไม่มีที่พอสำาหรับ	‘ฟุตบอลหมู่’	ที่โกลาหลอลหม่าน

	 สภาพการณ์เช่นนี้ทำาให้โรงเรียนต่างๆ	เช่น	ชาร์เตอร์เฮาส์	เวสต์มินสเตอร์	อีตัน	และ	

แฮโรว์	 สนใจการเล่นท่ีอาศัยความชำานาญในการควบคุมลูกบอลของผู้เล่นมากกว่าพละกำาลัง	

ที่ต้องใช้ในการตะลุมบอน	 ในอีกด้านหนึ่ง	 โรงเรียนอย่างเชลท์แนมและรักบี้สนใจการเล่น	

ที่ดุเดือดกว่าที่สามารถใช้มือจับหรืออุ้มลูกบอลได้

	 เมือ่ศตวรรษที	่19	ดำาเนนิไป	เกดิทศันคติใหมเ่กีย่วกบัฟุตบอล	เจ้าหนา้ทีด้่านการศกึษา	

สังเกตว่ากีฬาชนิดนี้ทำาหน้า ท่ีได้ดี ในการส่งเสริมคุณลักษณะอย่างความจงรักภักดี		

ความไม่เห็นแก่ตัว	 ความร่วมมือ	 การเช่ือฟังและเคารพความเป็นทีม	 การเล่นกีฬากลายเป็น	

สว่นสำาคญัในหลกัสตูรการเรยีนและการเข้ารว่มในกฬีาฟตุบอลเปน็เรือ่งบงัคบั	ดร.โธมสั	อารโ์นลด์		

ครูใหญ่ของโรงเรียนรักบ้ี	 สร้างความคืบหน้าไปในทิศทางนี้	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2389	 มีการวาง	

กฎกติกามาตรฐานสำาหรับการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก

	 อย่างไรก็ตาม	 กฎกติกาดังกล่าวก็โหดร้ายอยู่พอสมควร	 เช่น	 อนุญาตให้เตะขา	

ของฝ่ายตรงข้ามในส่วนใต้เข่า	การใช้มือจับลูกบอลก็สามารถทำาได้	โดยเป็นมาตั้งแต่เหตุการณ์
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งประวัติศาสตร์ในปี	 พ.ศ.	 2366	 ที่วิลเลียมเว็บบ์	 เอลลิส	 วิ่งพร้อมกับหนีบลูกบอลใต้แขน	 	

ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทีมของเขาเองและฝ่ายตรงข้าม	 โรงเรียนหลายแห่งทำาตาม	

และใช้กฎกติกาตามโรงเรียนรักบี้	 โรงเรียนอื่นๆ	 เช่น	 อีตัน	 แฮโรว์	 และวินเชสเตอร์	 ปฏิเสธ	

ฟุตบอลรูปแบบนี้	 และเลือกท่ีจะให้เป็นการใช้เท้าเตะ	 ชาร์เตอร์เฮาส์กับเวสต์มินสเตอร์	

ก็ไม่รับการใช้มือเช่นกัน	 แต่ก็ไม่ได้มีรูปแบบแยกขาดไปเลยเหมือนบางโรงเรียน	 และกลาย	

เป็นจุดตั้งต้นที่ทำาให้ฟุตบอลในรูปแบบนี้เริ่มแพร่หลายออกไป

	 ในที่สุด	 ในปี	 พ.ศ.	 2406	 พัฒนาการก็มาถึงจุดสูงสุด	 ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 	

(ก่อนหน้านั้นในปี	 พ.ศ.	 2391	 อดีตนักเรียนจากหลายโรงเรียนก็ได้เคยพยายามหาจุดร่วมของ	

รูปแบบต่างๆ	 ของกีฬานี้มาแล้ว)	 มีความริเริ่มคร้ังใหม่ในการกำาหนดมาตรฐานและกฎกติกา	

ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

	 ถึงตอนนี้เองท่ีเสียงส่วนใหญ่แสดงการต่อต้านการเล่นที่ดุดัน	 อย่างเช่น	 การขัดขา	

ให้ล้ม	 การเตะหน้าแข้ง	 เป็นต้น	 และยังไม่เห็นด้วยกับการถือลูกบอล	 เรื่องนี้คือสาเหตุที่ทำาให้	

กลุ่มรักบี้ถอนตัวออกไป	 พวกเขาอาจเห็นด้วยกับการห้ามการเตะหน้าแข้ง	 ซึ่งต่อมาก็มี	

การห้ามในกติกาของรักบี้	แต่ว่าไม่เต็มใจจะเลิกการถือลูกบอล

	 การดำาเนินการที่เคมบริดจ์ครั้งนี้เป็นความพยายามจัดการกับกติกาที่มีความสับสน

อย่างมาก	การประชุมชี้ขาดเกิดขึ้นในวันที่	 26	ตุลาคม	พ.ศ.	 2406	 โดยมีสโมสรและโรงเรียน	

จากลอนดอน	 11	 แห่ง	 ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่ฟรีเมสันส์แทเวิร์น	 ตัวแทนเหล่านี้ตั้งใจ	

ทีจ่ะสะสางความยุง่เหยงิดว้ยการกำาหนดกฎกตกิาพ้ืนฐานทีท่กุฝ่ายยอมรับเพ่ือใชใ้นการแขง่ขนั

ระหว่างกัน	 การประชุมครั้งนี้เป็นจุดกำาเนิดของสมาคมฟุตบอล	 ข้อขัดแย้งยืดเยื้อเกี่ยวกับ	

การเตะหน้าแข้ง	 การขัดขาและการถือลูกบอลได้รับการอภิปรายถกเถียงอย่างกว้างขวาง	

ในการประชุมครั้งนี้และครั้งต่อๆ	 มา	 จนกระทั่งในที่สุดในวันที่	 8	 ธันวาคม	 ฝ่ายสนับสนุน	

การเลน่แบบรกับีท้ีน่ำาโดยแบลค็ฮธีกโ็บกมอืลา	ตอนนีม้าถงึจดุทีอ่ดุมคตติา่งๆ	ไปดว้ยกนัไมไ่ดแ้ลว้	

ในวันที่	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2406	ฟุตบอลกับรักบี้ก็แยกออกจากกันในที่สุด	จนเป็นการแยกขาด	

โดยส้ินเชิงอีกหกปีต่อมาเมื่อฟุตบอลมีกติกาห้ามการใช้มือแตะลูกบอลโดยเด็ดขาด	 (ไม่ใช่ถือ

หรืออุ้ม)

	 จากน้ันก็มีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 สมาคมฟุตบอลที่เพิ่งก่อต้ังมาได้เพียง	

แปดปมีสีโมสรเปน็สมาชกิ	50	แหง่	การแขง่ขนัฟตุบอลคร้ังแรกในโลก	คอื	เอฟเอคพั	ถูกกอ่ต้ังข้ึน	

ในปี	พ.ศ.	2415	เมื่อถึงปี	พ.ศ.	2431	การแข่งขันฟุตบอลลีกครั้งแรกก็กำาลังเกิดขึ้น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 การแข่งขันระหว่างประเทศถูกจัดขึ้นในอังกฤษก่อนที่ฟุตบอลจะเป็นที่รู้จักกัน	

ในยุโรปเสียอีก	 ครั้งแรกมีข้ึนในปี	 พ.ศ.	 2415	 ระหว่างอังกฤษกับสก็อตแลนด์	 ความเฟื่องฟู	

อย่างกะทันหันของการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับมีผู้ชมจำานวนมากนำามาซึ่งปัญหาบางประการ	

ที่ประเทศอื่นๆ	จะยังไม่ประสบจนกระทั่งหลังจากนั้นอีกนาน

	 ปัญหาหนึง่ในนัน้คอืการเลน่ฟตุบอลอาชพี	การเคลือ่นไปในทศิทางนีค้รัง้แรกๆ	ปรากฏ

ในป	ีพ.ศ.	2422	เมือ่ดารว์นิ	สโมสรเลก็ๆ	จากแลงคาเชยีร	์สามารถเสมอกบัทมีโอลดอ์ตีนัเนยีนส	์

ที่ว่ากันว่าไม่มีวันแพ้ได้ถึงสองครั้งในการแข่งขันเอฟเอคัพ	 ก่อนที่ทีมสมัครเล่นทีมดังจาก	

ลอนดอนจะเอาชนะไปไดใ้นทีส่ดุชนดิหดืขึน้คอในนดัทีส่าม	กลา่วกนัวา่ผูเ้ลน่สองคนของดารว์นิ	

ที่เป็นชาวสก็อต	 คือ	 จอห์น	 เลิฟกับเฟอร์กัส	 ซูเทอร์	 เป็นผู้เล่นรายแรกที่ได้รับค่าตอบแทน

จากการเล่นฟุตบอล	 วิธีปฏิบัตินี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 และสมาคมฟุตบอลพบว่าจำาเป็นต้อง	

ทำาให้การเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพตามกฎหมายในปี	 พ.ศ.	 2428	พัฒนาการนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมี

การกอ่ตัง้สมาคมระดบัประเทศใดๆ	นอกประเทศองักฤษ	(คอื	เนเธอรแ์ลนด์กบัเดนมารก์)	ถงึสีป่ี

	 หลังจากสมาคมฟุตบอลของอังกฤษ	 สมาคมที่เก่าแก่ที่สุด	 รองลงมาคือ	 สมาคม	

ฟุตบอลสก็อต	 (พ.ศ.	 2416)	 สมาคมฟุตบอลเวลส์	 (2418)	 และสมาคมฟุตบอลไอริช	 (2423)	 	

จรงิๆ	แลว้	เมือ่มกีารแขง่ขนัระหวา่งประเทศขึน้เปน็ครัง้แรกนัน้	องักฤษไมม่สีมาคมระดบัประเทศ	

อื่นใดที่จะให้แข่งขันด้วย	 เมื่อสก็อตแลนด์แข่งกับอังกฤษที่กลาสโกว์ในวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 	

พ.ศ.	2415	นัน้	ยงัไมม่สีมาคมฟตุบอลสกอ็ต	ซ่ึงถูกกอ่ต้ังข้ึนเมือ่อกีสามเดือนใหห้ลัง	ทีมท่ีองักฤษ	

แข่งขันด้วยในวันนั้นคือทีมสโมสรสก็อตที่เก่าแก่ที่สุด	 ควีนส์พาร์ค	 แต่ในวันนั้นทีมสก็อต	

สวมเสือ้สนีำา้เงนิและอังกฤษสวมเสือ้ขาว	(แตก่างเกงขาสัน้กบัถงุเทา้ในสขีองโรงเรยีน)	ทัง้สองทมี	

ตา่งใชส้ิง่ทีใ่นปัจจบัุนนา่จะเรยีกกนัวา่การจดัขบวนรกุ	นัน่คอื	สกอ็ตแลนด์	(2-2-6)	องักฤษ	(1-1-8)		

แต่ในเวลานั้นการเล่นยังคงมีลักษณะของฟุตบอลหมู่อยู่มากที่เป็นการเตะและยื้อแย่งกันชุลมุน	

และ	(อย่างน้อยในทางยุทธวิธี)	อาจจะใกล้เคียงกับรักบี้สมัยใหม่มากกว่าฟุตบอล

	 การแพร่ของฟุตบอลภายนอกอังกฤษ	 (หลักๆ	 แล้วเนื่องจากอิทธิพลของอังกฤษ	

ในต่างประเทศ)	เริ่มอย่างช้าๆ	แต่ไม่นานก็เริ่มติดลมและเข้าถึงทุกส่วนของโลกอย่างรวดเร็ว

	 ประเทศถัดไปที่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลหลังจากเนเธอร์แลนด์กับเดนมาร์กในปี	

พ.ศ.	2432	คือ	นิวซีแลนด์	(2434)	อาร์เจนตินา	(2436)	ชิลี	สวิตเซอร์แลนด์	เบลเยียม	(2438)	

อิตาลี	(2441)	เยอรมัน	อุรุกวัย	(2443)	ฮังการี	(2444)	และฟินแลนด์	(2450)

	 เมื่อฟีฟ่าได้รับการก่อตั้งข้ึนท่ีปารีสในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2447	 มีสมาชิก	

ร่วมก่อตั้งเจ็ดประเทศ	คือ	ฝรั่งเศส	 เบลเยียม	 เดนมาร์ก	 เนเธอร์แลนด์	สเปน	 (สโมสรแมดริด

เป็นตัวแทน)	 สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์	 สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันส่งโทรเลขแสดงความตั้งใจ	

ที่จะเข้าร่วมในวันเดียวกันนั้น



418 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 6 - “เซปักตะกร้อ : ประวัติศาสตร์และมรดก”

“Sepak Takraw : History and Heritage” โดยสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF)

http://www.SepakTakraw.org/about-istaf/SepakTakraw-heritage/

	 เซปักตะกร้อเป็นหนึ่งในกลเม็ดเคล็ดลับของเอเชียมายาวนาน	 มักได้รับคำาบรรยาย

ว่าเป็นการผสมผสานอย่างน่าตื่นตาของวอลเลย์บอล	ฟุตบอล	 ศิลปะการต่อสู้	 และยิมนาสติก	

ในความเปน็จรงิ	เซปกัตะกรอ้เปน็กฬีาทีไ่มเ่หมอืนกฬีาชนดิอืน่	โดยเปน็กฬีาทีต่อ้งใชส้ญัชาตญาณ

และพลังอย่างน่าท่ึง	 เป็นหนึ่งในกีฬาท่ีเล่นยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก	 ซ่ึงต้องอาศัยปฏิกิริยา

โต้ตอบอย่างฉับพลัน	 การควบคุมที่แม่นยำาและความกล้า	 การกระโดดผาดโผน	 เซปักตะกร้อ	

จึงเป็นกีฬาที่ให้ความโลดโผนเร้าใจมากที่สุดชนิดหนึ่ง

	 ประชาคมฟุตบอลระหว่างประเทศนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ถึงจะประสบอุปสรรค

และความถดถอยเป็นบางครั้งก็ตาม	 ในปี	 พ.ศ.	 2455	 มีสมาคมระดับประเทศ	 21	 แห่ง	 	

เปน็สมาชิกของสหพนัธฟ์ตุบอลนานาชาติ	(ฟฟีา่)	พอถงึป	ีพ.ศ.	2468	กม็จีำานวนเพิม่เปน็	36	แหง่		

ขณะที่ในปี	พ.ศ.	2473	ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก	มีสมาชิก	41	ประเทศ

	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2480	-	2481	กฎกติกาสมัยใหม่ถูกวางโดยประธานฟีฟ่าในอนาคต

คือ	สแตนลีย์	เราส์	เขานำากฎกติกาเดิม	(ที่เขียนในปี	พ.ศ.	2429	และถูกปรับเปลี่ยนทีละเล็ก

ทีละน้อยมาเรื่อยๆ)	 มาร่างและเรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบ	 (มีการทบทวนแก้ไขคร้ังท่ีสอง	

ในปี	พ.ศ.	2540)

	 พอถึงปลายทศวรรษ	 1930	 ฟีฟ่ามีสมาชิก	 51	 ประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2493	 	

หลังจากต้องระงับไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	จำานวนสมาชิกก็เพิ่มเป็น	73	ประเทศ	ในช่วง	

ครึง่ศตวรรษตอ่มา	ฟตุบอลกย็งัไดร้บัความนยิมและดึงดูดสาวกใหม่ๆ 	ได้เร่ือยๆ	และเมือ่ส้ินสุด

การประชุมใหญ่ฟีฟ่าในปี	พ.ศ.	2550	ฟีฟ่าก็มีสมาชิก	208	ประเทศในทุกส่วนของโลก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้นกำาเนิด

	 บันทึกทางประวตัศิาสตรช์ีว้า่มกีารเลน่กฬีาชนดินีใ้นฉบบัแรกๆ	ในไทยในศตวรรษที	่16		

ในราชสำานักมลายูหนึ่งศตวรรษก่อนหน้า	และกระทั่งในฟิลิปปินส์	บรูไน	 เมียนมา	อินโดนีเซีย

และลาวที่ย้อนไปไกลถึงศตวรรษที่	 11	 การถกเถียงเรื่อง	 “ต้นกำาเนิด”	 บางครั้งก็อาจกระตุ้น	

ให้เกิดอารมณ์พลุ่งพล่าน	 และมักบดบังความเป็นจริง	 คือ	 คุณค่าของกีฬานี้มีปรากฏ	

ข้ามพรมแดนประเทศและเดินทางไปพร้อมกับกระแสการเคลื่อนย้ายของวัฒนธรรมเอเชีย	 	

เส้นสายทางวัฒนธรรมเหล่านี้มารวมกันในที่สุดในต้นทศวรรษที่	 60	 ด้วยการกำาหนดกติกา	

การเล่นเซปักตะกร้อข้ึนมาเป็นครั้งแรก	 กลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันชิงเหรียญในกีฬา	

แหลมทอง	 (ภายหลังเป็นซีเกมส์)	 ครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2508	 สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ	 	

(ISTAF)	 ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2531	 และได้รับเชิญให้เข้าร่วมขบวนโอลิมปิกใน	

เอเชียนเกมส์ครั้งที่	10	ที่ปักกิ่งในปี	พ.ศ.	2533

ลีลาการเล่น

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มีการพัฒนาลีลาการเล่นต่างๆ	 กันไป	 โดยแต่ละประเทศ	

ก็มีแนวทางการเล่นท่ีโดดเด่นและน่าสนใจเป็นของตัวเอง	 กีฬานี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	

และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ	 ท่าเสิร์ฟฮอร์สคิกกับท่าไม้ตายซันแบ็คสไปก์ที่พัฒนาขึ้นในไทยก่อน	

ได้รับความนิยมในการแข่งขันของทั้งทีมชายและหญิง	 ในเวียดนาม	 ก็มีท่าเสิร์ฟคาร์ทวีล	

ที่แช่มช้อยและสง่างามและแม่นยำาไม่แพ้กัน

	 เมื่อกีฬานี้แพร่หลายไปในเอเชียและโอเชียเนีย	 และรุกเข้าไปในถ่ินของฟุตบอล	

คือ	ยุโรป	และทวีปอเมริกา	ก็เกิดมีลีลา	แนวทาง	และเทคนิคใหม่ๆ	ที่มีที่มาจากมรดกสืบทอด	

ด้านกีฬาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป

เซปักตะกร้อชายหาด

	 การสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและต้นกำาเนิดที่เป็นกีฬากลางแจ้ง	

ยังทำาให้เซปักตะกร้อเป็นกีฬาบนชายหาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	 กลายเป็นกีฬารูปแบบใหม่	

และได้รับการบรรจุในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2551	ที่บาหลี

พัฒนาการในระดับนานาชาติ

	 การแขง่ขนัคงิสค์พัในประเทศไทยและ	the	Khir	Johari	Cup	ในมาเลเซยีไดท้ำาหนา้ที่

กรุยทางให้กับการพัฒนากีฬานี้ในระดับนานาชาติมาเป็นเวลากว่า	 25	 ปีมาแล้ว	 การแข่งขัน	

คิงส์คัพถูกจัดขึ้นโดยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประจำาทุกปี	 และเป็นการแข่งขัน	

เซปักตะกร้อนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด	 และในทางพฤตินัยเป็นสนามแรกในการเข้าสู่วงการ	

ของทีมใหม่ๆ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ไม่ว่าจะไปถึงที่ใด	 เซปักตะกร้อก็จะมีผู้นิยมติดตามอย่างเหนียวแน่นจำานวนหนึ่ง	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นบ้านเกิดและถ่ินของทีมท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด	 แต่การแข่งขัน	

ระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศตา่งๆ	มากมายกำาลังเกดิขึน้ทัว่โลก	ต้ังแต่เซปกัตะกร้อสวสิโอเพ่น	

และชิคเกนส์คัพในเยอรมนี	 ไปจนถึงจูเนียร์เนชันแนลเซปักตะกร้อแชมเปียนชิพในอินเดีย	

และไทยตะกร้อลีก	 การแข่งขันที่มีขึ้นแพร่หลายได้สร้างนักกีฬาที่มีความสามารถขึ้นมา	

จำานวนมาก	ซึ่งในปัจจุบันนี้มีทีมแข่งขันในระดับนานาชาติจากกว่า	25	ประเทศในห้าทวีป

	 ด้วยการจัดการแข่งขันอิสตาฟเวิร์ลด์คัพขึ้นเป็นครั้งแรกและอิสตาฟซูเปอร์ซีรีส์	 	

ในที่สุด	เซปักตะกร้อก็กำาลังลงหลักปักฐานในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้	ทวีปอเมริกา	ยุโรป

และโอเชียเนีย

	 ขณะนี้	เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์	เซปักตะกร้อกำาลังจะเป็นกีฬาระดับโลก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 1
เกริ่นนำา

ชื่อ	:		

คำาสั่ง :	ระบุชื่อกีฬาแต่ละชนิดต่อไปนี้เขียนลงในช่องว่าง

	

1.	 	 	 2.	 	

	

3.	 	 	 4.	 	

	

5.	 	 	 6.	 	 	 7.	 	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 2
กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ชื่อ	:		

คำาส่ัง :	ระบชุือ่กีฬาทีน่กัเรยีนคดิวา่ไดร้บัความนยิมมากทีสุ่ดในแต่ละประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

	 1.	 ฟิลิปปินส์		 =	 	

	 2.	 อินโดนีเซีย		 =	 	

	 3.	 มาเลเซีย		 =	 	

	 4.	 สิงคโปร์		 =	 	

	 5.	 บรูไน		 =	 	

	 6.	 ติมอร์-เลสเต	=	 	

	 7.	 เวียดนาม		 =	 	

	 8.	 กัมพูชา		 =	 	

	 9.	 ลาว		 =	 	

	 10.	 ไทย		 =	 	

	 11.	 เมียนมา		 =	 	

หน่วยท่ี 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม:ฟุตบอล บาสเกตบอลและเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอกสารประกอบ 3 – แผนท่ีความคิด(Mind-map Template) 

 ช่ือ - ________________________________________________ 

หมายเหตุ: นี่เป็นเพียงต้นแบบ นักเรียนสามารถขยายหรอืเพ่ิมเติมได้ตามท่ีต้องการ 

 

 

 

  

แบบฝึกหัด 3
แผนที่ความคิด (Mind-map Template)

ชื่อ	:		

หมายเหตุ :	นี่เป็นเพียงต้นแบบ	นักเรียนสามารถขยายหรือเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบฝึกหัด 4
“ตะกร้อ : กีฬาดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

โดยชอว์น เคลลีย์ (Shawn Kelley) 

https://web.archive.org/web/20070710234948/	http:/www.tatnews.org/emagazine/2813.asp

	 รวมฟุตบอลกับวอลเลย์บอล	ผสมด้วยยิมนาสติกกับกังฟูนิดหน่อย	แล้วเราก็จะได้ส่วนผสม
ของกีฬาโปรดที่น่าตื่นตาที่สุดอย่างหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คือ	เซปักตะกร้อ
	 มีการเล่นตะกร้อในรูปแบบต่างๆ	 มากมายทั่วทั้งภูมิภาค	 แต่มีพื้นฐานร่วมกันคือ	 การเลี้ยง	
ลูกตะกร้อกลวง	 ขนาดเท่าผลส้มโอ	 ให้ลอยอยู่ในอากาศด้วยการใช้เท้า	 เข่า	 ศีรษะ	 ไหล่	 ศอก	 หรือ	
แทบทุกส่วนของร่างกายยกเว้นมือ
	 ในไทย	มกีารเลน่ตะกรอ้โดยคนทกุวยัตามสนามโรงเรียน	สวนสาธารณะ	ลาน	ถนน	ชายหาด	
หรือที่ใดก็ได้ขอให้มีพื้นที่ว่างเพียงไม่กี่ฟุต	 สิ่งจำาเป็นคือลูกตะกร้อท่ีทำาจากหวายหรือพลาสติก		
การเล่นเซปักตะกร้อที่ตื่นตาน่าชมก็มีตาข่ายและต้องอาศัยความยืดหยุ่น	 ความรวดเร็ว	 พลัง		
ความตื่นตัว	และทักษะผาดโผน
	 ไม่ว่าจะเรียกว่า	 ซีปาในฟิลิปปินส์	 เซปักรากาในมาเลเซีย	 ดากอในเวียดนาม	 กะต้อในลาว	
หรือตะกร้อในไทย	กีฬาชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน

ที่มาและมรดกร่วม
	 ต้นกำาเนิดของตะกร้อเป็นประเด็นท่ีมียังคงมีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	หลายประเทศอวดอ้างอย่างภูมิใจว่าเป็นต้นคิด	ไม่ใช่ว่าหยิบยืมมาจากที่อื่น	แม้ว่าอาจจะไม่มี	
ทางชี้ชัดลงไปได้ว่าตะกร้อเริ่มต้นจากท่ีไหนกันแน่	 แต่ก็มีความเห็นพ้องกันอยู่บ้างว่ากีฬานี้ถูกนำา	
เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผ่านทางการติดต่อค้าขายกับจีน
	 ในจีนเมื่อสักสองพันปีก่อน	มีการเล่นกีฬานี้ในแบบต่างๆ	ที่พัฒนามาจากการออกกำาลังกาย
ของทหารในสมัยโบราณที่ทหารจีนพยายามเลี้ยงลูกขนไก่ไว้กลางอากาศด้วยการเตะกันไปมาระหว่าง
สองคน	 เมื่อกีฬานี้พัฒนาไปทั่วภูมิภาค	 ลูกบอลที่ทำาจากหนังสัตว์และขนไก่ก็กลายเป็นทำาจากหวาย	
ที่มีอยู่มากมายในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ตะกร้อในฉบับแรกๆ	 ไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างจริงจังสักเท่าไหร่	 แต่เป็นการแสดงทักษะ	
เพื่อการบริหารร่างกาย	 เพิ่มความคล่องแคล่วและผ่อนคลายแขนขาหลังจากนั่ง	 ยืน	 หรือทำางาน	
มาเป็นเวลานาน

พัฒนาการของตะกร้อ
	 ในไทย	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วในกรุงเทพฯ	 แสดงภาพหนุมานเตะตะกร้อ	
ในวงทหารลิง	บันทึกประวัติศาสตร์อื่นๆ	กล่าวถึงกีฬานี้ในสมัยของพระนเรศวร	(พ.ศ.	2133	-	2148)	
แห่งอยุธยา
	 อย่างไรก็ตาม	 เซปักตะกร้อในฉบับสมัยใหม่	 (เซปัก	 แปลว่า	 ‘เตะ’	 ในภาษามลายู	 และ
ตะกร้อ	 แปลว่า	 ‘ลูกบอล’	 หรือ	 ‘ตะกร้า’	 ในภาษาไทย)	 เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด	
และเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในไทยเกือบ	200	ปีก่อน
	 ในปี	 พ.ศ.	 2472	 สมาคมกีฬาสยามร่างกฎกติกาสำาหรับการแข่งขันตะกร้อขึ้นมาเป็น	
ครั้งแรก	สี่ปีต่อมา	สมาคมดังกล่าวกำาหนดให้ใช้ตาข่ายแบบวอลเลย์บอลและจัดการแข่งขันสาธารณะ	
ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ภายในเวลาไม่กี่ปี	 ตะกร้อก็ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
ในสยาม
	 กีฬานี้กลายเป็นขนบประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในคุณค่าจนมีการจัดการแข่งขัน
ตะกร้อในแบบวอลเลย์บอลในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยในปี	 พ.ศ.	 2476	 หนึ่งปี	
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

	 ปัจจุบัน	 มีการเล่นเซปักตะกร้อในสนามที่ดัดแปลงจากสนามแบดมินตันคู่	 โดยมีตาข่าย	
สูงห้าฟุตจากพื้นดิน	 แต่ละทีมหรือ	 regu	 ประกอบด้วย	 ผู้เล่นสามคนในตำาแหน่งหน้าซ้าย	 หน้าขวา
และหลังที่เป็นผู้เสิร์ฟ	 ในการเริ่มเล่น	 ผู้เล่นด้านหน้าโยนลูกตะกร้อให้ผู้เสิร์ฟหรือเตกอง	 (tekong)	
ทีจ่ะเตะลกูตะกรอ้ขา้มตาขา่ยดว้ยทา่กงัหนัลม	กตกิาพืน้ฐานและการนบัคะแนนคลา้ยกบัวอลเลยบ์อล	
โดยแต่ละทีมจะสัมผัสลูกตะกร้อได้มากที่สุดสามครั้งเพื่อส่งลูกข้ามตาข่ายกลับไปฝั่งตรงข้าม	
โดยไม่ให้ตกพื้น	 ทีมที่ทำาได้	 15	 หรือ	 21	 แต้มก่อน	 (ขึ้นกับกติกาที่ใช้)	 เป็นฝ่ายชนะในเซ็ตนั้น		
ทีมที่ชนะสองเซ็ตเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
	 ผู้ชมรู้สึกทึ่งเมื่อผู้เล่น	 (พร้อมตัวบล็อกของฝ่ายตรงข้าม)	 กระโดดลอยตัวขึ้นไปโดยลำาตัว	
ขนานกับพื้นดินแล้วใช้เท้าฟาดลูกตะกร้อข้ามตาข่ายด้วยท่ากรรไกร	 แล้วก็กลับลงมายืนบนพ้ืนด้วย
เท้าข้างเดียวกันนั้น	ที่น่าทึ่งที่สุดคือ	ท่าโรลสไปก์	(roll	spike)	ที่ผู้เล่นกระโดดลอยตัวและใช้เท้าฟาด	
ลูกตะกร้อข้ามไหล่อีกด้านหนึ่งไป	 กับท่าซันแบ็ค	 (sunback)	 หรือสติงเรย์สไปก์	 (stingray	 spike)	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเ่ปน็ทา่กรรไกรคลา้ยกนัแตฟ่าดลกูตะกรอ้ผา่นไหลข่า้งเดยีวกนั	
แต่ท่าที่ร้ายกาจที่สุดน่าจะเป็นลูกเสิร์ฟหลังเท้าของสืบศักดิ์		
ผันสืบ	 ของไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเซปักตะกร้อที่ดี	
ที่สุดในโลก	 สืบศักด์ิสร้างความมึนงงให้กับคู่ต่อสู้เป็นเวลา	
หนึง่ทศวรรษดว้ยการเสริฟ์อยา่งรวดเรว็และรนุแรงดว้ยหลงัเทา้
	 รูปแบบการเล่นอื่นๆ	 ที่ผาดโผนน้อยกว่าแต่แสดงทักษะ

ที่น่าประทับใจกว่าก็มี	 อย่างเช่น	 ตะกร้อวงที่มีผู้เล่นห้าถึงเจ็ดคนยืนเป็นวงกลมและพยายามเลี้ยงลูก	
ให้ลอยอยู่ในอากาศให้นานที่สุดเท่าที่จะทำาได้	มีการให้คะแนนตามความยากง่ายของท่าที่ใช้
	 ตะกร้อลอดบ่วงหรือลอดห่วง	 คล้ายๆ	 กับตะกร้อวง	 โดยเฉพาะลีลาการเล่นที่สวยงาม	
เหมือนบัลเลต์และการเน้นความคิดสร้างสรรค์	 แต่เป้าหมายของการเล่นคือการให้ลูกตะกร้อเข้าไป	
ในตาข่ายผ่านทางบ่วงหรือห่วงสามอันที่ประกบกันในรูปสามเหลี่ยมและห้อยสูงจากพื้นประมาณ	
ห้าหรือหกเมตร	 แต่ละทีมจะมีเวลาประมาณ	 20	 หรือ	 30	 นาที	 ในการส่งลูกตะกร้อให้เข้าไปอยู่	
ในตาข่ายให้มากครั้งที่สุดและสวยงามที่สุดเท่าท่ีจะทำาได้	 เช่นเดียวกับตะกร้อวง	 มีการให้คะแนน	
ตามความยากง่าย	ดังนั้น	ผู้เล่นก็ต้องงัดท่าเด็ดๆ	ออกมา	อย่างเช่น	ท่าโดดไขว้ขา	และท่าสวยงามอื่นๆ		
เช่น	เตะจากข้างหลังหรือด้วยฝ่าเท้า	ตลอดจนการใช้ศอก	ไหล่	และหน้าผาก

	 ในไทย	 ตะกร้อลอดห่วงมักนิยมเล่นกันตามงานเทศกาลและงานวัด	 ลีลาการเล่นมักดึงดูด
ความสนใจของผู้คนรอบข้าง	 ต่างจากเซปักตะกร้อที่โดยมากเป็นคนหนุ่มสาว	 เซียนตะกร้อลอดห่วง	
และตะกร้อวงมักเป็นคนสูงวัย

แข่งกับความทันสมัย
	 ในไทย	ความสนใจในตะกรอ้ถกูบดบังไปคอ่นขา้งมากโดยความนยิมทีเ่พิม่มากขึน้ของฟตุบอล
ยโุรปและอทิธพิลทนัสมยัอืน่ๆ	แตก่ย็งัมสีถานะพิเศษอยูใ่นวฒันธรรมไทย	โรงเรียนและมหาวทิยาลัยไทย	
ยังคงสอนตะกร้อในวิชาพลศึกษา	 และสามารถพบได้เกือบทั่วไปในประเทศเนื่องจากไทยเป็นผู้คิดค้น
กีฬาในรูปแบบสมัยใหม่และเป็นจ้าวแห่งกีฬาชนิดนี้ในโลกในช่วงหนึ่งหรือสองทศวรรษที่ผ่านมา		
ก็เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าไทยก็จะยังคงครองความเป็นจ้าวแห่งตะกร้อต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า
	 ในมาเลเซียที่เป็นคู่แข่งตะกร้อหลักของไทย	เซปักรากา	(sepak	raga)	เป็นกีฬาประจำาชาติ	
ประเทศนี้ก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตะกร้อที่เต็มไปด้วยผู้คนและเหตุการณ์สำาคัญมากมาย	 Hamid	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Maidin	“บิดาแห่งตะกร้อสมัยใหม่”	ของมาเลเซีย	ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แนะนำาการเล่นและกติกา
แบบวอลเลย์บอลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับพัฒนาการในไทย
	 ส่วนแง่มุมทางจิตวิญญาณของกีฬานี้อาจเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดในเมียนมา	 (พม่า)	 เทศกาล		
Waso	 Chinlon	 หรือเทศกาล	 Cane-ball	 Festival	 มีข้ึนทุกปีใกล้วัดมหามัยมุนีในเมืองมัณฑะเลย์		
มีทีมชินลงนับร้อยทีมเข้าร่วมโดยผู้เล่นจะสักการบูชาพระพุทธรูปประจำาวัดด้วยดอกไม้	 ธูป	 เทียน	
และจีวร	การเล่นจะดำาเนินไปพร้อมกับการบรรเลงของวงมโหรี	และจังหวะและท่วงทำานองของดนตรี
จะเปลี่ยนไปตามจังหวะการเล่น

ตะกร้อสู่ความเป็นนานาชาติ
	 ในปี	 พ.ศ.	 2503	 ตัวแทนจากมาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 ลาว	 และไทย	 ประชุมกันที่
กัวลาลัมเปอร์	 มาเลเซีย	 เพื่อกำาหนดมาตรฐานกติกาและข้อบังคับของกีฬานี้	 พวกเขาประนีประนอม
และตั้งชื่อกีฬานี้อย่างเป็นทางการว่า	 เซปักตะกร้อ	 แล้วยังก่อตั้งสหพันธ์เซปักตะกร้อเอเชีย	 (Asian	
Sepak	Takraw	Federation	หรือ	ASTAF)	และแปลกฎกติกาเป็นภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นการเตรียมการ
สำาหรับการแข่งขันนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นที่มาเลเซียในปี	พ.ศ.	2508	ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
หรือเซียปเกมส์ที่กลายมาเป็นซีเกมส์ในปัจจุบัน
	 เหตุการณ์เหล่านี้ปูทางสู่การเติบโตในระดับนานาชาติของกีฬาตะกร้อ	 แต่การเปลี่ยนจาก	
ลูกตะกร้อหวายที่มักแตกและบิดเบี้ยวเป็นพลาสติกสังเคราะห์ที่มีมาตรฐานเป็นจุดสำาคัญที่ทำาให้	
ความนิยมในกีฬาตะกร้อพุ่งขึ้นอย่างแรง
	 ใน	พ.ศ.	2533	เซปักตะกร้อได้รับการบรรจุเข้าไปในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ปักกิ่ง	ผู้หญิง	
ไดม้สีว่นรว่มในการแขง่ขนักฬีานีใ้นการแขง่ขนัตะกร้อหญงิคร้ังแรกท่ีไทยในปี	พ.ศ.	2540	ในการแข่งขัน
ซีเกมส์ที่มะนิลาเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา	 มีการแข่งขันชิงเหรียญสำาหรับตะกร้อลอดห่วง	 ชายคู่	
และตะกร้อวงด้วย
	 ปัจจุบัน	 มากกว่า	 20	 ประเทศ	 มีสมาคมตะกร้อระดับประเทศโดยมีตัวแทนอยู่ในคณะ
กรรมการของสหพนัธเ์ซปักตะกรอ้นานาชาต	ิ(International	Sepak	Takraw	Federation	หรอื	ISTAF)

ตะกร้อเอเชีย มองอนาคต
	 เกือบทั้งทศวรรษท่ีผ่านมา	 ไทยครองความเป็นจ้าวในการแข่งขันนานาชาติ	 โดยชนะ	
การแข่งขันสำาคัญๆ	 เกือบทั้งหมด	 มาเลเซียพลิกกระแสได้ในซีเกมส์	 พ.ศ.	 2548	 ที่มะนิลา	 ไทยกับ
มาเลเซยีจะยงัคงเปน็ทีมท่ีควา้ชยัชนะอยูต่อ่ไปในอนาคตอนัใกล	้แต่ทมีตะกรอ้แกรง่อืน่ๆ	อยา่งเมยีนมา	
เกาหลีใต้	สิงคโปร์	และเวียดนามก็ไล่ตามมาติดๆ	
	 ตะกร้อเป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียและทั่วโลกในหมู่ทั้งชายและหญิง	 ท่าเล่น
ผาดโผน	 การบิดตัวกลางอากาศและความฉับไวในการเล่นจะยังคงสร้างความต่ืนตาให้กับผู้ชมท่ัวโลก
ต่อไป	 บางทีอาจเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นกว่าที่กีฬาโปรดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เข้าไป
ครอบครองตำาแหน่งที่ชอบธรรมเคียงข้างกีฬาชนิดอื่นๆ	ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 แบบฝึกหัด 5
 “ผลพวงของเซปักตะกร้อ”
 โดย T. Avineshwaran
	 The	Star	Online,	8	มีนาคม	2556,	http://www.thestar.com.

	 my/lifestyle/archive/2013/03/08/the-legacy-of-sepak-takraw/

	

	 เซปักตะกร้อถูกยึดกุมโดยชาวมาเลเซียกับไทย	แต่ดูเหมือนเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

	 ภาพยนตร์เรื่องเส้าหลินซ็อกเกอร์ของสตีเฟน	 โจว	 (โจวซิงฉือ)	 ที่ออกฉายในปี	 พ.ศ.	 2544		

ได้รับความนิยมอย่างมาก	เหตุผลน่ะหรือ	ผู้ชมติดใจการผสมกังฟูเส้าหลินกับฟุตบอลในหนัง

	 อยา่งไรกต็าม	มกีฬีาชนดิหนึง่ทีส่ามารถมกีระบวนทา่อยา่งนัน้ได	้และมกีารเลน่กนัมานานแลว้	

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในมาเลเซยี	เราสามารถเหน็คนรุ่นเยาวเ์ล่นกฬีาชนดินีต้ามพืน้ทีพ่กัอาศยัและสรา้งความประทบัใจ	

ให้กับผู้คนด้วยทักษะต่างๆ

	 เซปักตะกร้อ	 (หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า	 คิกวอลเลย์บอล)	 เป็นกีฬาเฉพาะของภูมิภาคนี้		

แตกต่างจากวอลเลย์บอลตรงที่ใช้ลูกตะกร้อหวายและใช้ได้แต่เท้า	 เข่า	 หน้าอก	 และศีรษะเท่านั้น	

ในการสัมผัสลูกตะกร้อ

	 ผูค้นในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้รยีกเซปกัตะกรอ้ในหลายชือ่	ในมาเลเซีย	เรยีกวา่	เซปกัรากา		

หรือ	“ตะกร้อ”	ในลาว	เรียกว่า	กะต้อ	thuckthay	ในไทย	เรียกว่า	ตะกร้อ	ในเมียนมา	เรียกว่า	ชินลง		

ในฟิลิปปินส์	นอกจาก	“ตะกร้อ”	ก็ยังเรียกว่า	ซีปา	(sipa)	ซึ่งแปลว่า	เตะ

ชื่อเซปักตะกร้อคิดขึ้นมาได้อย่างไร

	 “เซปัก”	 เป็นคำามลายู	 แปลว่า	 เตะ	 และ	 “ตะกร้อ”	 เป็นคำาไทย	 หมายถึง	 ลูกทรงกลม	

ที่เกิดจากการจักสาน	 ดังนั้น	 เซปักตะกร้อจึงหมายถึง	 การเตะลูกตะกร้อ	 ชื่อนี้เป็นการตกลงร่วมกัน

ระหว่างมาเลเซียและไทยที่เป็นจ้าวแห่งกีฬาชนิดนี้

	 หลกัฐานทางประวัตศิาสตรแ์รกสดุช้ีวา่กฬีานีม้กีารเลน่ในรฐัสลุตา่นมะละกาในศตวรรษที	่15		

จดหมายเหตุมาเลย์บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีราชา	 มูฮัมหมัด	 ลูกชายของสุลต่านมานเซอร์	 ชาห์		

ถูกลูกตะกร้อหวายฟาดเข้าโดยบังเอิญด้วยฝีมือของตุน	 เบซาร์	 ลูกชายของตุน	 เปรัก	 ในการเล่น	

เซปักรากา

	 ในกรุงเทพฯ	 จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วที่สร้างในปี	 พ.ศ.	 2328	 แสดงภาพหนุมาน	

เล่นเซปักตะกร้อในวงทหารลิง

	 เม่ือก่อนเป็นการเล่นเป็นวงและผู้เล่นก็คอยเตะไปมาให้ลอยอยู่ในอากาศต่างจากรูปแบบ	

ในปัจจุบันที่คล้ายวอลเลย์บอล
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตะกร้อสมัยใหม่

	 เซปักตะกร้อในฉบับสมัยใหม่เป็นการแข่งขันและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในไทยเมื่อเกือบ		

200	ปีก่อน

	 ในปี	 พ.ศ.	 2372	 สมาคมกีฬาสยามสร้างกฎกติกาการเล่นขึ้นมาชุดแรก	 สี่ปีต่อมา	 สมาคม	

เริ่มใช้ตาข่ายแบบวอลเลย์บอลและจัดการแข่งขันสาธารณะขึ้นมาเป็นครั้งแรก

	 พอถึงทศวรรษ	1940	รูปแบบการเล่นที่ใช้ตาข่ายก็แพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

และมีการกำาหนดกฎกติกาอย่างเป็นทางการ	กีฬานี้มีชื่อเรียกทางการว่า	‘เซปักตะกร้อ’

	 การแข่งขันนานาชาติในปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ	 (ISTAF)	

การแข่งขันชิงแชมป์โลกคิงส์คัพมีจัดข้ึนทุกปีในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีเกียรติ	

ศักดิ์ศรีที่สุดในวงการเซปักตะกร้อ

	 เซปักตะกร้อยังได้กลายเป็นกีฬาประจำาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และซีเกมส์

	 ในมาเลเซียที่เป็นคู่แข่งหลักของไทย	เซปักตะกร้อเป็นกีฬาประจำาชาติ	และมีประวัติศาสตร์

ตะกร้อที่เต็มไปด้วยคนและเหตุการณ์สำาคัญ

	 ฮามิด	ไมดิน	(Hamid	Maidin)	“บิดาแห่งตะกร้อสมัยใหม่”	ของมาเลเซียได้รับการยกย่อง

วา่เปน็ผูร้เิริม่การเลน่ทีใ่ชต้าขา่ยและกฎกตกิาแบบวอลเลยบ์อลในมาเลเซยีในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง	

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพัฒนาการในประเทศไทย

ทีมมาเลเซีย

	 ในทศวรรษท่ี	 70	 เราเคยเป็นพลังท่ีไม่อาจมองข้ามได้	 โดยมีแต่มาเลเซียกับไทยเท่านั้น	

ที่ครองความเป็นจ้าวในวงการเซปักตะกร้อ	 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ล้วนถูกบดขยี้โดยสองชาตินี้

	 ในทศวรรษท่ี	 80	 มาเลเซียผงาดและไทยถูกชิงบัลลังก์ในการแข่งขันคิงส์คัพโดยมาเลเซีย	

ถึงสองครั้ง	 (2529	 และ	 2531)	 มาเลเซียคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้หลายครั้งในช่วงนี้ซึ่งเป็นทศวรรษ

แห่งความสำาเร็จของมาเลเซีย

	 ในเอเชียนเกมส์ปี	พ.ศ.	2533	มาเลเซียเป็นทีมแรกที่คว้าเหรียญทองและก็ได้เหรียญทองอีก

ในการแข่งขันที่ฮิโรชิมาปี	2537

	 หลังจากความสำาเร็จในปี	พ.ศ.	2533	ISTAF	พยายามอย่างหนักที่จะผลักดันให้เซปักตะกร้อ

เขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ในการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิฤดรูอ้น	กระทัง่ยนิดทีีจ่ะเปลีย่นชือ่จากเดมิเปน็	“แอคโคร-	

วอลเลย์	(Acro-volley)”	แต่ก็ไม่สำาเร็จ

	 หลังจากชวดเหรียญทองในเอเชียนเกมส์สองครั้งแรก	 ไทยก็ปรับปรุงทีมและผู้เล่นอย่าง	

สืบศักดิ์และทวิทย์	 วงษ์เคลื่อน	 ที่เป็นดาวเด่นของไทยในเวลานั้นก็กลายเป็นหนามยอกอกสำาหรับ	

ทีมมาเลเซีย
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในเวลานั้น	ผู้เล่นอย่างอัสลาน	มูบิน	(Azlan	Mubin)	รอมมี	สุเฮนดรา	(Rommi	Suhendra)	

และซาบิดี	ชาริฟ	(Zabidi	Shariff)	เป็นตัวหลักและเป็นที่รู้จักจากการขับเคี่ยวอย่างดุเดือดกับทีมไทย

	 เมื่อเข้าสู่สหัสวรรษใหม่	 มีหลายทีมเข้ามาร่วมขับเคี่ยวกันมากขึ้น	 และทีมอย่างอินโดนีเซีย	

เมียนมา	และเวียดนามก็เริ่มท้าทายมหาอำานาจทั้งสอง

	 อย่างไรก็ตาม	ฝีมือของมาเลเซียตกลงไปและไทยเริ่มผูกขาดความเป็นจ้าวเซปักตะกร้อ

	 ปัจจุบันนี้	 เราแพ้ไทยอย่างไม่มีทางสู้และแพ้กระทั่งทีมอื่นอย่างเมียนมา	 เกาหลีใต้	 และ

อินโดนีเซีย	เกิดอะไรขึ้นกับกีฬาที่เราเคยครองความเป็นจ้าว

ความคิดของแฟนกีฬา

	 มอห์เซน	อมัดาน	(Mohsen	Amdan)	ผูก้อ่ตัง้เวบ็ไซต	์Bolarotan.com	บอกวา่ผูเ้ลน่ทมีชาต	ิ

ตอนนี้อายุน้อยและขาดประสบการณ์

	 เมื่อถามว่ามาเลเซียมีฝีมือพอที่จะคว้าเหรียญซีเกมส์ปีนี้หรือไม่	เขาตอบว่า

	 “ผมว่ายังไกลไปสำาหรับพวกเขา	 ตัวทีมชาติของเรายังเด็ก	 และขาดประสบการณ์	 เทคนิค	

และทักษะ”

	 “เราจะพบศึกหนักเมื่อเจอกับทีมอย่างไทย	 และดูจากฟอร์มแล้ว	 ไทยคือตัวเต็งที่จะคว้า	

เหรียญทอง”	มอห์เซนพูด

	 บางคนกล่าวหาว่าเปอร์ซาตวน	 เซปักตะกร้อ	 มาเลเซีย	 (พีเอสเอ็ม)	 ที่เป็นองค์กรดูแล	

เรื่องเซปักตะกร้อของมาเลเซีย	ไม่ได้ทำาหน้าที่สร้างนักตะกร้อรุ่นใหม่มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

	 เราเคยผลติผูเ้ลน่ชัน้ยอดในทศวรรษที	่80	และ	90	แต่สถานการณป์จัจุบนันา่เปน็หว่งสำาหรับ

ผู้ติดตามวงการหลายคน

	 “สมาคมต่างๆ	ไม่ได้ส่งเสริมกีฬานี้อย่างเพียงพอ	พวกเขาเอาแต่พูดว่าคนอื่นๆ	เป็นอุปสรรค

ขัดขวางการบริหารจัดการ	ทำาให้สามารถทำาหน้าที่ได้ดี”	มอห์เซนพูด

	 ดว้ยความตระหนกัในปญัหาดงักลา่ว	มอหเ์ซนกบัผู้สนใจสองสามคนเปดิเวบ็ไซต์	Bola	Rotan	

เพื่อส่งเสริมกีฬานี้โดยใช้โซเชียลมีเดีย

	 ปีนี้	 พวกเขากำาลังวางแผนการใหญ่ด้วยการดำาเนินการหลายโครงการและเพิ่งได้รับ	

การสนับสนุนอย่างที่ต้องการ

	 “โครงการของเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกีฬาและเริ่มในเดือนมีนาคมนี้			

Bolarotan.com	เป็นความพยายามที่ใหญ่โตที่สุดแล้วที่ผ่านมาในการส่งเสริมกีฬานี้ในมาเลเซีย”

	 อับดุล	ฮาลิม	มูอาลิฟ	(Abdul	Halim	Mualif)	บอกว่าการส่งเสริมกีฬานี้เป็นปัญหาวิกฤต	

การพัฒนาเยาวชนสำาหรับกีฬานี้ก็ลดลงไปด้วย	 และเขาบอกว่าพีเอสเอ็มจำาเป็นต้องดำาเนินการเพื่อให้

มาเลเซียมีผู้เล่นเก่งๆ	มากขึ้น

	 “พีเอสเอ็มควรส่งเสริมและเพิ่มจำานวนผู้เล่นที่มีความสามารถ	 การพัฒนาเยาวชนเป็น	

เรื่องจำาเป็น	ผมคิดว่าพวกเขาสามารถทำาได้ดีกว่านี้”	ฮาลิมพูด



430 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ชาห์รุลมิซา	ซาคาเรีย	(Shahrulmiza	Zakaria)	ก็มีทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬานี้

	 “พวกเขา	(พเีอสเอม็)	ทำามาเพยีงพอแลว้หรือยงั	ไมม่ตัีวกำาหนดเฉพาะสำาหรับคำาวา่	“เพียงพอ”	

ในเรื่องของการส่งเสริม	 เราต้องส่งเสริมกีฬานี้อย่างต่อเนื่อง	 กระทั่งพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ	 ที่เป็น	

ฟุตบอลลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก	ก็ยังทำากิจกรรมส่งเสริมฟุตบอล”	ชาห์รุลมิซาพูด

	 เมื่อถามถึงโอกาสสำาหรับเหรียญทองซีเกมส์ท่ีเมียนมา	 เขาบอกว่าเราต้องคำานึงถึงความ	

เป็นจริงเวลาตั้งเป้าหมาย

	 “เรามีโอกาสท่ีจะคว้าเหรียญทอง	 หากเราส่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและโค้ชที่ยอดเยี่ยม	

ที่สามารถใช้ยุทธวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเผชิญคู่แข่งของเรา”

สภาพการณ์ในอนาคต

	 มอห์เซนบอกว่า	 อนาคตดูสดใสข้ึนสำาหรับเซปักตะกร้อของมาเลเซียถึงแม้ว่าทีมมาเลเซีย	

จะซบเซาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็ตาม

	 “เรามีผู้เล่นรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์จากทั่วมาเลเซีย	การมีโครงการที่เหมาะสมก็จะช่วยพัฒนา

เยาวชนได้แน่นอน”

	 สำาหรับฮาลิม	 ความหวังเดียวของเขาสำาหรับอนาคตคือการได้เห็นมาเลเซียโค่นบัลลังก์ไทย

และกลายเป็นมหาอำานาจใหม่ของเซปักตะกร้อ

	 “พวกเขาครองวงการนีม้านานเกนิไปแลว้	และถงึเวลาทีเ่ราจะไดเ้ห็นคนของเราครองวงการ

ในอนาคตอันใกล้”

	 การมองโลกในแงด่คีอืหวัใจสำาคญัเวลาพดูถึงอนาคตของกฬีาน้ี	การมองในแงล่บจะไมช่ว่ยอะไร		

ชาห์รุลมิซาบอก

	 “เรามีอนาคตที่สดใส	เรามีเยาวชนจำานวนมากที่เล่นกีฬานี้	อย่างไรก็ตาม	เราต้องมีผู้บริหาร

จัดการที่มีการวางแผนที่ดีและบ่มเพาะคนที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ให้เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม”	เขาพูด

	 ทมีเซปกัตะกรอ้ของเราจะมเีวลา	11	เดอืนในการเตรียมตัวสำาหรับซีเกมส์	และคนท้ังประเทศ

จะหวังว่าเด็กของเราจะพลิกเอาชนะและคว้าเหรียญทองมาได้

	 แฟนๆ	 เอาใจช่วยทีม	 และในอนาคตอันใกล้เราหวังที่จะได้เห็นเยาวชนจำานวนมากขึ้น	

ดำาเนินรอยตามตำานานอย่างซาบิดี	 ชาริฟ	 (Zabidi	 Shariff)	 บาฮารัม	 โจฮาร์	 (Baharum	 Johar)		

และราสิมัน	ฮัสซัน	(Raziman	Hassan)

	 บทความนี้ในฉบับที่มีการเสริมเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้ด้วยแอป	 The	 Star’s	 Editor	

Choice	ฉบับ	25	มกราคม



ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์	u	431

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อภิธานศัพท์ :
การกลืนหรือซึมซับ (Assimilation) หมายถึง	 การรับเอาอิทธิพลจากต่างชาติมาปรับเปลี่ยน	

	 ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น

การเคล่ือนย้ายถิ่นฐาน (Diaspora) หมายถึง	 การเคลื่อนย้ายของผู้คนจากบ้านเกิดกระจายไป	

	 ตั้งถิ่นฐานตามที่ต่างๆ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)	Fédération	Internationale	de	Football	Association	(FIFA)	

	 เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลกีฬาฟุตบอล

พื้นเมือง (Indigenous)	หมายถึง	สิ่งที่เกิดในท้องถิ่นนั้นๆ

สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) International Sepak Takraw Federation (ISTAF)		

	 เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลกีฬาเซปักตะกร้อ	ทำาหน้าที่คล้ายกับฟีฟ่า

การทำาให้เป็นท้องถิ่น (Localisation)	 คือ	 กระบวนการท่ีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรม	

	 ปรับเปลี่ยนอิทธิพลต่างชาติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น

เซปักตะกรอ้ (Sepak Takraw)	คอื	กฬีาคลา้ยวอลเลยบ์อลทีผู่เ้ลน่บงัคบัลกูตะกรอ้หวาย	(หรอืพลาสตกิ	

	 สังเคราะห์)	 ให้ลอยไปมาในอากาศด้วยการใช้เท้าหรือส่วนอื่นของร่างกาย	 ยกเว้นแขน	

	 และมือ	 พัฒนามาจากการเล่นในท้องถ่ินท่ีเด็กๆ	 เล่นลูกบอล	 ลูกขนไก่	 หรือวัตถุอื่นๆ		

	 ที่คล้ายกันนี้

กีฬาแหลมทอง (เซียปเกมส์) South-East Asian Peninsular Games (SEAP Games)	หมายถึง	

	 มหกรรมกีฬาแบบโอลิมปิกของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่เป็นหลัก	

	 ที่เริ่มในปี	พ.ศ.	2502	ต่อมากลายเป็นซีเกมส์

ซีเกมส์ South-East Asian Games (SEA Games) หมายถึง	มหกรรมกีฬาแบบโอลิมปิกที่มาแทน	

	 เซียปเกมส์	(ดูข้างบน)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2520

วายเอม็ซเีอ Young Men’s Christian Association (YMCA) เปน็ขบวนการหรือองคก์รคริสเตียน	

	 ทั่วโลกที่ส่งเสริมเยาวชนในด้านจิตวิญญาณ	สังคม	ปัญญา	และร่างกาย

แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เสริม :
หนังสือและบทความ

Adams,	 Iain.	 (2002).	“Pancasila	 :	Sport	and	the	Building	of	 Indonesia-Ambitions	and		

	 Obstacles”,	Sport in Asian Society : Past and Present,	Edited	by	J.	Mangan		

	 and	Fan	Hong.	London	:	Frank	Cass	Publishers,	pp.	240	-	257.
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Antolihao,	Lou.	(2015).	Playing with the Big Boys : Basketball, American Imperialism,  

 and Subaltern Discourse in the Philippines.	 Lincoln	 :	 University	 of		

	 Nebraska	Press,	2015.

Antolihao,	Lou.	(2010).	Rooting	for	the	Underdog	:	Spectatorship	and	Subalternity	in		

	 Philippine	Basketball,	Philippine Studies,	58	(4),	2010	:	449	-	480.

Antolihao,	Lou.	(2012).	“From	Baseball	Colony	to	Basketball	Republic	:	Postcolonial		

	 Transition	 and	 the	Making	 of	 a	 National	 Sport	 in	 the	 Philippines”, Sport  

 in Society : Cultures, Commerce, Media, Politics,	15 : 10, 1396 - 1412.

Avineshwaran,	 T.	 (2013).	 “The	 legacy	 of	 Sepak	 Takraw”,	 The	 Star	Online,	 8	March		

	 http://www.thestar.com.my/lifestyle/archive/2013/03/08/the-legacy-of-sepak-	

	 takraw/	(Accessed	on	20	June	2016.)

Brownfoot,	 Janice.	 (2002).	 “Healthy	 Bodies,	 Healthy	Minds	 :	 Sport	 and	 Society	 in		

	 Colonial	Malaya”,	 Sport in Asian Society : Past and Present,	 Edited	 by		

	 J.	Mangan	and	Fan	Hong.	London	:	Frank	Cass	Publishers,	pp.	106	-	128.

Cho	 Younghan.	 (ed.).	 (2015).	 Football in Asia : History, Culture and Business.		

	 New	York	:	Routledge.	

Gems,	 Gerald.	 (2002).	 “Sports,	 Colonialism	 and	 the	 Reconstruction	 of	 Nature”,  

 International Sports Studies,	Vol.	24,	No.	1,	2002,	pp.	32	-	41.

Gems,	 Gerald.	 (2016).	Sport and the American Occupation of the Philippines :  

 Bats, Balls, and Bayonets.	London	:	Lexington	Books.

Horton,	Peter.	 (2002).	 “Shackling	 the	Lion	 :	 Sport	 and	Modern	Singapore,	Sport in  

 Asian Society : Past and Present.	 Edited	 by	 J.	 Mangan	 and	 Fan	 Hong.		

	 London	:	Frank	Cass	Publishers,	pp.	198	-	224.

Kelley,	Shawn.	 (n.d.).	“Takraw	 :	A	Traditional	South	East	Asian	Sport”,	e-Magazine, 

 https://web.archive.org/web/20070710234948/	 http://www.tatnews.org/	

	 emagazine/2813.asp,	(Accessed	on	20	June	2016).

International	 Sepak	 Takraw	 Federation	 (ISTAF)	 (n.d.).	 “History	 and	 Heritage”,		

	 http://www.SepakTakraw.org/about-istaf/	(Accessed	on	June	2016).

Sepak	 Takraw,	Wikipedia,	 https://en.wikipedia.org/wiki/Sepak_takraw	 (Accessed	 on		

	 20	June	2016).	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 3 จากประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายสู่ประวัติศาสตร์ร่วม :
 ฟุตบอล บาสเกตบอล และเซปักตะกร้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วีดิทัศน์และคลิปวิดีโอ
A	History	of	Soccer,	https://www.youtube.com/watch?v=0LIuY-m8Tes

An	Introduction	to	Sepak	Takraw,	https://www.youtube.com/watch?v=Dw7Z9oASHeE

History	of	Basketball,	https://www.youtube.com/watch?v=DjLNu3D6s8I

History	of	Basketball	(2	:	27)	https://www.youtube.com/watch?v=9mWV3zWZk_0

History	of	Football-The	Beautiful	Game,	Origins	(Vol.	1)

	 http://www.dailymotion.com/video/xj9bk2_history-of-football-the-beautiful-	

	 game-origins-2001-1-13_sport

History	of	Soccer,	https://www.youtube.com/watch?v=fpWBhVm-_pU

How	 Basketball	 Got	 Started	 :	 The	 History	 of	 Basketball	 (Animated,	 46	 Seconds)		

	 https://www.youtube.com/watch?v=ibytktqPN2U

Indigenous	 Games	 of	 ASEAN,	 https://www.youtube.com/watch?v=WAeJNj8EvzM		

	 (First	1	:	38)	

เว็บไซต์
International	Sepak	Takraw	Federation	(ISTAF)	--	http://www.SepakTakraw.org/

Fédération	International	de	Football	Association	(FIFA)	--	www.fifa.com

Philippine	Basketball	Association	(PBD)	--	http://pba.inquirer.net/
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา

หัวข้อ : 	 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ : 	 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 1	-	2	คาบ/แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	45	-	50	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 ห้องเรียน	คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ความรู้พื้นฐาน : 	 ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	 เข้าใจความหมาย

ของวัฒนธรรม	และ

มรดกทางวัฒนธรรม

2.	 เข้าใจว่ามรดกระดับ

ประเทศ	ภูมิภาค	และ

โลกเป็นส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ร่วม

ของมนุษยชาติอย่างไร

3.	 เข้าใจและอธิบาย

มรดกประเภทต่างๆ

4.	แสดงความตระหนักรู้

ในประเด็นระดับประเทศ	

ภมูภิาค	และโลกทีเ่กีย่วกบั

มรดกทางวัฒนธรรม

1.	วิเคราะห์แยกแยะเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ประเภทต่างๆ	ของมรดกทางวัฒนธรรม	

2.	ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็น

เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม

1.	 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและมรดก

โดยทั่วไปมากขึ้น

2.	ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การคุ้มครองและรักษามรดก

เพื่อคนรุ่นอนาคต

3.	ปลูกฝังความซาบซึ้งและความ

รับผิดชอบในการคุ้มครองมรดก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 ครูแนะนำามรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติ

	 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเนื้อหาสำาคัญ

	 ของบทเรียน

	 ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย	

	 1.	 เรียนรู้คำาศัพท์/แนวคิดต่อไปนี้	

	 วัฒนธรรม	มรดก	มรดกทางวัฒนธรรม	

	 มรดกประเภทต่างๆ

	 2.	 เห็นคุณค่าและปกป้องมรดกทาง

	 วัฒนธรรม/ธรรมชาติของโลกโดยทั่วไป

	 และของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

พัฒนา	 กิจกรรมการเรียนรู้ 1 :	มาอภิปรายกันเรื่อง

บทเรียน	 วัฒนธรรม-มาคุยกันเรื่องมรดก-

	 มาอภิปรายกันเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม	

	 1.	ครูแนะนำาคำานิยามของวัฒนธรรม

	 โดยดับเบิลยู	ซัมเมอร์เซ็ต	มอห์ม	

	 (W.	Somerset	Maugham)

	 “ผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้เป็นแต่เพียง

 ตัวพวกเขาเองเท่านั้น ห�กยังเป็นส่วนหนึ่ง

	 ที่พวกเข�ถือกำ�เนิดขึ้นม� อพาร์ทเมนท์

 ในเมืองหรือทุ่งนาที่พวกเขาหัดเดิน 

 การละเล่นที่พวกเขาเคยเล่นตอนเป็นเด็ก 

 เรื่องเล่าที่พวกเขาบังเอิญได้ยิน อาหาร

 ที่พวกเขากิน โรงเรียนที่พวกเขาเข้าเรียน 

 กีฬาที่พวกเขาติดตาม กวีที่พวกเขาอ่าน

 และพระเจ้าที่พวกเขาเชื่อ”

	 2.	จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียนว่า	“นักเรียน

	 คิดว่าคำาว่าวัฒนธรรมมีความหมายอย่างไร”	

	 และเขียนคำาตอบของนักเรียนบนกระดาน	

	 แล้วก็แนะนำาว่า	“วัฒนธรรมสามารถ

	 ให้ความหมายได้หลายแบบ”

	 	 2.1	 พื้นที่ร่วมของสังคมหนึ่งๆ	เช่น	

	 หมู่บ้าน	เมือง	ท้องทุ่ง	ท้องทะเล	ฯลฯ

•	 ครูบรรยาย

•	 พื้นที่จัดแสดง

ในห้องเรียน

เกริ่นนำาและขอบเขตเนื้อหา

•	 กิจกรรมการเรียนรู้นี้

ต้องการให้นักเรียนรู้จัก

แนวคิดของวัฒนธรรม	มรดก

และมรดกทางวัฒนธรรม/

ธรรมชาติ

•	 การทำางานร่วมกันโดย

การพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม	

หาคำาจำากัดความร่วมกัน	ฯลฯ	

•	 ด้วยกิจกรรมสืบเนื่อง	

นักเรียนจะได้แบ่งปันความรู้

ที่ได้จากโรงเรียนกับพ่อแม่	

ซึ่งจะทำาให้ครอบครัว

ได้มีส่วนร่วมด้วย
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 2.2	 ศิลปะ	(ดนตรี	ภาพวาด	

	 ประติมากรรม	ฯลฯ)	และสถาปัตยกรรม	

	 (วัด	บ้าน	สะพาน	ถนน	ฯลฯ)	ที่สังคมมีร่วมกัน	

	 	 2.3	 ความรู้ที่สังคมมีร่วมกัน	(ภาษา	

	 เทคนิคงานฝีมือ	โรงเรียนที่คนเข้าเรียน	

	 ขั้นตอนการทำาการเกษตร	ฯลฯ)

	 	 2.4	 กิริยามารยาทที่สังคมมีร่วมกัน	

	 (วิธีการกินดื่ม	การหาความบันเทิง	

	 การละเล่นของเด็ก	ความสัมพันธ์ระหว่าง

	 แม่กับลูก/ผู้ชายและผู้หญิง/สามีและภรรยา	

	 ฯลฯ)

	 	 2.5	 คุณค่าที่สังคมยึดถือร่วมกัน	(อะไรคือ

	 ดี/เลว/สนุก	พระเจ้าที่พวกเขาเชื่อ	ฯลฯ)

	 	 2.6	 จากนั้นครูก็แสดงให้นักเรียนพิจารณา

	 สิ่งของหนึ่งชิ้น	(ภาพวาด	เครื่องประดับ	พรม

	 หรือหม้อ	ไห	ถ้วย	ชาม	ภาพถ่าย	เป็นต้น)	

	 ที่เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่า	ตายาย	มาถึงครู

	 และครูทะนุถนอมและให้ค่า

	 ครูอธิบายว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่ง

	 ของมรดก	และให้คำานิยามของคำาว่ามรดก

	 มรดกคือสิ่งที่เราได้มาหรือตกทอดมาถึงเรา

 จากอดีต สิ่งที่เราอยู่ร่วมด้วยในปัจจุบัน

 และสิ่งที่เราสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นอนาคต 

 เราอาจมักจะคิดว่ามรดกคือสถานที่และวัตถุ

 ที่เราต้องการเก็บรักษาไว้ สิ่งเหล่านี้คือ

 สถานที่และวัตถุทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 ที่เราให้ค่าเพราะว่ามาจากบรรพบุรุษของเรา 

 เป็นตัวอย่างและแหล่งกําเนิดของชีวิต และ

 แรงบันดาลที่มีความสวยงาม มีความสําคัญ

 ในทางวิทยาศาสตร์และไม่อาจแทนที่ได้

	 3.	ครูบรรยายคุณค่าของสิ่งของดังกล่าว

	 ที่มีต่อตนเอง	และอธิบายเหตุผลว่าทำาไม

	 ครูจึงต้องการดูแลรักษาสิ่งนั้น	จากนั้น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 ก็ให้นักเรียนคิดว่าหากใครบางคนต้องการ

	 ดูแลรักษาสิ่งของอย่างหนึ่งและส่งต่อ

	 ให้กับลูกหลาน	คนนั้นจะต้องทำาอย่างไร

	 เพื่อดูแลรักษา

	 4.	ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและช่วยกัน

	 หาคำาจำากัดความพื้นฐานสำาหรับมรดก

	 ทางวัฒนธรรม	แล้วให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอ	

	 จากนั้นครูก็แนะนำาคำาจำากัดความต่อไปนี้	

	 ทุกสิ่ง (สถานที่ ศิลปะ สถาปัตยกรรม 

 ความรู้ กิริยามารยาท คุณค่า) ที่เราได้มา

 หรือสืบทอดมาจากอดีต ที่เราอยู่ร่วมด้วย

 ในปัจจุบัน และที่เราต้องการส่งต่อไปยัง

 คนรุ่นต่อไป บางครั้งมรดกก็มาจากธรรมชาติ 

 เช่น ป่า พื้นที่ชายฝั่ง ฯลฯ เราเรียกว่า มรดก

 ทางธรรมชาติ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

 ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันที่สําคัญ 

 อาคาร อนุสาวรีย์และสถานที่จํานวนมาก

 มีความสวยงามส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก

 ธรรมชาติที่แวดล้อม

	 5.	กิจกรรมสืบเนื่อง	:	ครูให้นักเรียน

	 นำาสิ่งของหรือภาพถ่ายที่มีคุณค่าสำาหรับ

	 ตัวนักเรียนเองมาในชั่วโมงถัดไป

	 เพื่อจัดแสดงและอภิปรายในชั้นเรียน

	 กิจกรรมการเรียนรู้ 2

	 1.	ครูแนะนำาและอธิบายมรดกประเภทต่างๆ	

	 ดังต่อไปนี้	คือ	เคลื่อนย้ายได้	เคลื่อนย้ายไม่ได้	

	 จับต้องไม่ได้	และธรรมชาติ	โดยให้ตัวอย่าง

	 ที่มีในประเทศ	มรดกบางอย่างไม่สามารถ

	 เคลื่อนย้ายได้	เช่น	โบราณสถาน	สถานที่

	 ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัด	โบสถ์	มัสยิด	และ

	 เมืองโบราณ	เราเรียกว่า	มรดกที่เคลื่อนย้าย

 ไม่ได้ (immovable heritage)	มรดกที่เป็น

	 สิ่งของ	อย่างเช่น	เหรียญ	ภาพวาด	วัตถุ	

•	 กระดาษ	Post-it
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 ตัวอย่างพันธุ์พืช	เรียกว่า	มรดกที่เคลื่อนย้ายได้

 (movable heritage)	มรดกที่เรา

	 ไม่สามารถจับต้อง	มองเห็น	หรือจำากัดความ

	 ได้แน่นอนชัดเจน	และมาในรูปของกิริยา	

	 ความรู้	และคุณค่า	เรียกว่า	มรดกที่จับต้อง

 ไม่ได้ (intangible heritage)

	 2.	จากนั้นครูถามนักเรียนว่า	“นักเรียน

	 ลองนึกถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

	 ที่ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีร่วมกัน	

	 ยกมาสักสามสิ่ง”	ให้นักเรียนเขียนคำาตอบ

	 ลงบนกระดาษโพสต์อิทขนาดกลาง	

	 ครูนำาคำาตอบไปติดไว้ที่กระดานให้นักเรียน

	 มาดูคำาตอบทั้งหมด	 	

	 กิจกรรมการเรียนรู้	3	:	มรดกทางวัฒนธรรม

	 ของเรา

	 1.	แนะนำาให้นักเรียนรู้จัก

	 	 1.1	 ความสำาคัญของการเห็นคุณค่าของ

	 มรดกของภูมิภาคและของโลก

	 	 1.2	 อนุสัญญามรดกโลกของยูเนสโก	

	 (UNESCO	World	Heritage	Convention)

	 2.	 ในกิจกรรมในชั้นเรียน	ครูแจกแผนที่

	 มรดกโลกและกระดาษคำาตอบ	แล้วให้

	 นักเรียนหาสถานที่ที่เป็นมรดกโลกในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้สิบแห่ง	แบ่งนักเรียน

	 เป็นกลุ่มละ	4	-	5	คน	ให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อ

	 และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละที่และ

	 ระบุว่าเป็นมรดกประเภทใด	นักเรียนจะได้

	 เปรียบเทียบคำาตอบกับเพื่อนในชั้นเรียน

	 3.	ทางเลือกกิจกรรมในชั้นเรียน	ครูแบ่ง

	 นักเรียนเป็นสองกลุ่ม	ให้กลุ่ม	1	หาข้อดี

	 ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่มรดก

	 ของภูมิภาค	ให้กลุ่ม	2	หาข้อเสียของ

	 การท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่มรดกของภูมิภาค	

ครูสามารถเลือกที่จะให้

ความเห็นต่อการนำาเสนอ

ของนักเรียนได้

•	 แผนที่มรดกโลก	

ดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ของยูเนสโก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 4 มรดกทางวัฒนธรรม/ธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ทำาไมมรดกทางวัฒนธรรมจึงสำาคัญสำาหรับเรา

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 แล้วให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอและแลกเปลี่ยน

	 กันว่าจะลดข้อเสียของการท่องเที่ยวที่มีต่อ

	 สถานที่มรดกของภูมิภาคได้อย่างไร

	 4.	กิจกรรมสืบเนื่อง	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม

	 เพื่อนำาเสนอเกี่ยวกับสถานที่มรดกของ

	 ยูเนสโกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะทำาให้

	 นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่

	 เหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้งขึ้น	และได้รู้เหตุผลว่า

	 ทำาไมจึงถูกเลือกให้เป็นมรดกโลก

แนะนำาข้อมูลเพิ่มเติม :
•	 Traditional	Children’s	Games	in	South-East	Asia	:

	 http://www.unescobkk.org/culture/ich/children-games/

•	UNESCO	Resources	on	World	Heritage	Education	:

	 http://whc.unesco.org/en/176/-

•	 Learning	with	Intangible	Heritage	for	a	Sustainable	Future	:

	 http://www.unescobkk.org/culture/creativity/ich/ichesd/

•	 Seeing	with	Young	Eyes	:	Third	South-East	Asian	Teacher	Training	Workshop	on	Using		

	 Art	to	Teach	about	World	Heritage	:

	 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001791/179114e.pdf

•	 Text	of	the	Convention	for	the	Safeguarding	of	Intangible	Cultural	Heritage	:	

	 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00022#art2

•	What	is	Heritage?	(Online	Course)	:

	 http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=402286&section=2.1

•	 Teaching	Heritage	:	Exploring	Heritage	in	New	South	Wales	:

	 http://www.teachingheritage.nsw.edu.au/section01/index.php



440 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะ

หัวข้อ : 	 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับ :		 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 1	-	2	คาบ/แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	45	-	50	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 ห้องเรียน	คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ความรู้พื้นฐาน : 	 ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	 เข้าใจศิลปะร่วมสมัย

และแนวทางต่างๆ

2.	ระบุชื่อ	ผลงาน	และ

ประเด็นร่วมของศิลปิน

ร่วมสมัยที่คัดเลือกมา

บางส่วนของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ได้	และ

3.	แสดงความตระหนัก

ในประเด็นการเมือง

ระดับประเทศ	ภูมิภาค

และโลกที่อาจเกี่ยวข้อง

กับการทำาความเข้าใจ

ศิลปะ

1.	วิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ

ร่วมสมัย

2.	 	คิดงานศิลปะนำาเสนอประเด็น

สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ

3.	 	มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย	

1.	 เข้าใจศิลปะโดยทั่วไปและภาษาสากล

ของศิลปะมากขึ้น

2.	ตระหนักถึงความสำาคัญและ

ความเกี่ยวข้องของศิลปะร่วมสมัย

ในบริบททางการเมืองและวัฒนธรรม

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ

3.	มีความสนใจมากขึ้นในการสร้าง

และ/หรือศึกษาศิลปะ/ประวัติศาสตร์

ศิลปะ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 1.	ครูแนะนำาศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเนื้อหาของบทเรียน

	 2.	ในบทเรียนจะมีการแนะนำาผลงานศิลปะ

	 ของศิลปินจากหลายประเทศในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้

	 3.	ครูบรรยายว่างานศิลปะเหล่านี้มีประเด็น

	 เนื้อหาทั้งที่ต่างและร่วมกัน

ขั้นพัฒนา	 กิจกรรมการเรียนรู้ 1

	 1.	กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ	:	นักเรียน

	 ทำาความรู้จักศิลปิน	Bui	Cong	Khann	

	 ผ่านวีดิทัศน์ยูทูบ

	 https://www.youtube.com/

	 watch?v=pZuh1RNe-T8

	 2.	ครูถามคำาถามต่อไปนี้

	 	 2.1	 ทำาไมศลิปนิคนนีจ้งึชอบทำางานกบัเดก็

	 	 2.2	 ใครรู้สึกเกี่ยวกับศิลปะอย่างที่ศิลปิน

	 คนนี้บอกหรือไม่	ถ้ามี	รู้สึกอย่างไร

	 	 2.3	 หากให้นักเรียนสร้างงานศิลปะ

	 ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองของนักเรียน	

	 นักเรียนจะสร้างอะไร

	 นักเรียนนำาเสนอความคิดของตัวเอง

	 โดยคำาพูดหรือการเขียน

	 3.	ครูแนะนำาภาพถ่ายของภาพวาดอายุ	

	 39,900	ปี	บนผนังถำ้าในสุลาเวสี	อินโดนีเซีย	

	 (สื่อการเรียนรู้	3)	และบรรยายสั้นๆ	เกี่ยวกับ

ครูบรรยาย

•	 สื่อการเรียนรู้	1	-

การนำาเสนอด้วย

พาวเวอร์พอยต์

•	 สื่อการเรียนรู้	2	-

Bui	Cong	Khann

•	 ส่ือการเรียนรู้	 3	 -	

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ

บนผนังถำ้าที่สุลาเวสี

ภาพวาดอายุ	39,900	ปี

บนผนังถำ้าที่สุลาเวสี	

อินโดนีเซีย

•	 http://www.getty.

edu/education/

teachers/classroom_

resources/curricula/

contemporary_art/

background1.html;	

และ/หรือ

เกริ่นนำาและขอบเขตเนื้อหา

หมายเหตุ :	แผนการจัดการ

เรียนรู้นี้เสนอแนะผลงาน

ศิลปะและศิลปินของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	แต่ไม่ได้

จำากัดตายตัว	ครูสามารถ

คัดเลือกผลงานศิลปะ

ที่เหมาะสมกับประเทศ

ของตนเองได้	ตราบใดที่ยัง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โดยรวมของแผนการจัด

การเรียนรู้

•	 กิจกรรมการเรียนรู้นี้

ต้องการที่จะแนะนำาให้

นักเรียนได้รู้จักงานศิลปะ

ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	โดยเป็นกิจกรรม

กระตุ้นความสนใจของ

นักเรียนต่อเนื้อหาของ

บทเรียน

•	 กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้

นักเรียนได้ใช้จินตนาการ

และได้มีโอกาสทำางาน

เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว	และ

ฝึกทักษะการนำาเสนอ

ปากเปล่าในการนำาเสนอ

ความคิดหรือผลการหารือ

ต่อเพื่อนร่วมชั้น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 จดุเริม่ตน้ของศลิปะและแนะนำาคำาจำากดัความ

	 ทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัว่ไปของ	“ศลิปะรว่มสมยั”	

	 และกล่าวอย่างสั้นๆ	ถึงความซับซ้อน

	 เบื้องหลังคำาจำากัดความดังกล่าว

	 (http://www.getty.edu/education/

	 teachers/classroom_resources/

	 curricula/contemporary_art/

	 background1.html	และ/หรือ

	 https://www.khanacademy.org/

	 humanities/art-1010/beginners-

	 guide-20-21/a/contemporary-art-

	 an-introduction).

	 4.	ครูควรร่วมงานกับครูสอนศิลปะ

	 ในการสอนบทเรียนนี้	ทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง

	 คือ	ให้ครูศิลปะเป็นผู้สอนบทเรียนนี้	โดย

	 เป็นครูที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องแนวคิด	

	 ประวัติศาสตร์	และคำาจำากัดความของ

	 แนวทางต่างๆ	ในประวัติศาสตร์ศิลปะ	เช่น	

	 ศิลปะร่วมสมัย

	 5.	ให้นักเรียนทำางานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

	 ในการหาความคล้ายคลึงระหว่างงานศิลปะ

	 ของ	Bui	Cong	Khan	ที่ได้รับการแนะนำา

	 ในวีดิทัศน์กับภาพวาดบนผนังถำ้าที่สุลาเวสี	

	 ให้นักเรียนนำาเสนอข้อค้นพบ/ความคิด

	 ของตนต่อเพื่อนร่วมชั้นด้วยการพูดปากเปล่า

	 กิจกรรมการเรียนรู้ 2

	 1.	 ให้นักเรียนชมสารคดี	“นิยามใหม่สำาหรับ

	 ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	:	ทศวรรษ	

	 1970	เป็นต้นมา”	ที่แสดงผลงานของศิลปิน

	 จากมาเลเซีย	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	ไทย

•	 https://www.

khanacademy.org/

humanities/

art-1010/

beginners-guide-

20-21/a/

contemporary-

art-an-introduction

•	 สื่อการเรียนรู้	4	-	

บทวีดิทัศน์	นิยามใหม่

สำาหรับศิลปะในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	:	

•	 ด้วยการให้นักเรียนจัด	

“นิทรรศการ”	นักเรียน

จะต้องทำางานร่วมกับเพื่อนๆ	

ทำาการคัดเลือกเจรจาและ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 อีกทางหนึ่งคือ	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อ

	 ถกเถียงในประเด็น	“ศิลปะมีความเป็น

	 ภูมิภาคได้หรือไม่”	และให้แต่ละกลุ่ม

	 นำาเสนอผลจากการถกเถียง

	 อีกทางหนึ่งคือ	ครูแนะว่า	“อย่างที่นักเรียน

	 ได้สังเกตเห็นว่าศิลปะมีการเปลี่ยนแปลง

	 อยู่เสมอทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิค	ลองนึก

	 ไปข้างหน้า	นักเรียนคิดว่าศิลปะน่าจะเป็น

	 อย่างไรในปี	พ.ศ.	2659	และน่าจะพูด

	 เรื่องอะไร”	อาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

	 เพื่อแลกเปลี่ยนกัน

	 2.	หลังจากดูวีดิทัศน์ไปหลายรอบแล้ว	

	 (อาจให้เป็นการบ้านสำาหรับวันหยุด

	 สุดสัปดาห์)	ให้นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม	และ

	 เลือกประเด็นและจัด	“นิทรรศการ”	แสดง

	 ผลงานอย่างน้อยสามชิ้นจากศิลปินสามคน

	 ที่ถูกกล่าวถึงในสารคดี	แล้วก็ให้นักเรียน

	 นำาเสนอผลงานที่คัดเลือกมาและอธิบาย

	 เหตุผลที่เลือก	

	 กิจกรรมการเรียนรู้ 3

	 ครูให้ความสำาคัญกับความคล้ายคลึงกัน

	 ในงานศิลปะที่นำาเสนอในสารคดีและเน้น

	 ประเด็นร่วมในศิลปะร่วมสมัย	โดยแสดงให้

	 นักเรียนเห็นว่าประเด็นร่วมเหล่านี้สะท้อน

	 การมีจุดร่วมของภูมิภาคอย่างไร

	 แนะนำาการบ้าน/งานโครงการ

	 1.	ให้นักเรียนจินตนาการว่าตนเองเป็น

	 ศิลปินที่ได้รับเชิญให้แสดงผลงานร่วมกับ

	 ศิลปินอื่นๆ	จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 ประเด็นของการแสดงงานคือ

	 “ประวัติศาสตร์ร่วม-สภาพแวดล้อมร่วม”	

ทศวรรษ	1970	

เป็นต้นมา

•	 ลิงก์สำาหรับวีดิทัศน์

https://vimeo.

com/165111694

รหัสผ่าน	:	

redefineart.sea

หมายเหตุ :	ผลงาน

ศิลปะชิ้นหนึ่งที่แสดง

ในวีดิทัศน์อาจ

ไม่เหมาะสมกับ

ช่วงวัยของนักเรียน	

เนื่องจากมีภาพเปลือย

ที่ส่อนัยทางเพศ	

ครูอาจหยุดวีดิทัศน์

ในเวลา	5	:	06	และ

ข้ามไปยัง	6	:	11

•	 พื้นที่จัดแสดง

ในห้องเรียนหรือ

โรงเรียน	(สำาหรับ

ผู้ชมที่กว้างขึ้น)

•	 กระดานสำาหรับ

ติดแสดงภาพที่

นักเรียนสร้างขึ้น

หาความเห็นพ้องต้องกัน

ในการเลือกผลงาน

•	 นักเรียนได้มีโอกาส

ฝึกทักษะการนำาเสนอ

ครูอาจแสดงความเห็นต่อ

การนำาเสนอของนักเรียน

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือ

การให้นักเรียนระบุหาความ

คล้ายคลึงในผลงานศิลปะ

โดยใช้ทักษะในการตีความ

และการสังเกต	การบรรยาย

ของครูในส่วนนี้จะดึงความ

สนใจของนักเรียนสู่ความ

มีจุดร่วมต่างๆ	ในภูมิภาคใน

ศิลปะร่วมสมัย	ซึ่งจะแสดง

ให้นักเรียนเห็นว่าประเด็น

และคุณค่าร่วมไม่ได้จำากัด

อยู่แต่ในอดีตแต่สัมพันธ์



444 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 นักเรียนต้องเลือกสิ่งของในชีวิตประจำาวัน

	 หรือจากอดีตเพื่อจัดแสดงหรือปรับให้เป็น

	 งานศิลปะ	นักเรียนจะต้องตอบคำาถามต่อไปนี้

	 	 1.1	 นักเรียนจะเลือกสิ่งของอะไร	(ที่ใช้

	 ในชีวิตประจำาวันหรือในอดีต)	ทำาไม

	 	 1.2	 นักเรียนจะปรับและ/หรือจัดแสดง

	 เป็นงานศิลปะอย่างไร	(นักเรียนอาจเลือกใช้

	 เทคโนโลยีมาช่วยได้)

	 2.	 ให้นักเรียนเขียนสั้นๆ	หนึ่งย่อหน้า	และ

	 วาดภาพร่างงานศิลปะในจินตนาการของ

	 ตัวเองหรือทำาเป็นโปสเตอร์ที่สามารถใช้แสดง

	 ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้

	 กิจกรรมสืบเนื่อง

	 1.	อาจพานักเรียนไปหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์

	 ที่มีการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย

	 2.	อาจเชิญศิลปินที่มีผลงานศิลปะร่วมสมัย

	 ที่เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นมาในชั้นเรียนเพื่อ

	 เป็นแขกคนสำาคัญสำาหรับการเปิดแสดงงาน

เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน	

ดังที่เห็นได้ในงานศิลปะ

ร่วมสมัย
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ 1 - การนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

เรื่องราวที่เรามีร่วมกัน

ผ่านศิลปะ

Bui Cong Khann 
1)	 ทำาไมศิลปินคนนี้จึงชอบทำางานกับเด็กๆ?

2)	 เรารู้สึกกับศิลปะเหมือนอย่างที่ศิลปินพูดหรือไม่?	ถ้าใช่	รู้สึกอย่างไร?

3)	 ถ้านักเรียนจะสร้างงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองของนักเรียน	

	 นักเรียนจะสร้างอะไร?

แลกเปลี่ยนในกลุ่ม
•	หาจุดร่วมระหว่างงานศิลปะของ	

	 Bui	Cong	Khann	กับภาพวาด

	 บนผนังถำ้าที่สุลาเวสี

Bui Cong Khann 
•	 นักเรียนดูวิดีโอจากยูทูบ	1.23	นาทีแรก	และพบกับศิลปิน	

•	 https://www.youtube.com/watch?v=pZuh1RNe-T8

ภาพวาดบนผนังถำ้าที่เกาะสุลาเวสี อินโดนีเซีย

อายุราว 40,000 ปี
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 2 - Bui Cong Khanh

เกี่ยวกับศิลปิน

	 เกิดในปี	พ.ศ.	2515	ที่ดานัง	เวียดนาม	Bui	Cong	Khanh	อาศัยและทำางานอยู่ใน	

โฮจิมินห์ซิตี้	เวียดนาม

	 งานของ	 Bui	 Cong	 Khanh	 สำารวจประเด็นทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยใน	

เวียดนาม	 Khanh	 เป็นหนึ่งในศิลปินเวียดนามคนแรกๆ	ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	

ในช่วงทศวรรษ	 1990	 เขาใช้ภาพวาดและงานประติมากรรมเพื่อแสดงออกถึงความหลงใหล	

ที่เขามีต่อประวัติศาสตร์ท่ีซับซ้อนของเวียดนาม	 เมื่อไม่นานมานี้	 งานของเขาสะท้อนภาวะ	

แบ่งเป็นสองขั้วของประเทศที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเขา	 ด้วยความลุ่มลึก	

ทางปรัชญาและการมีปฏิกิริยาต่อโลกรอบตัว	Khanh	จึงเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าสนใจมากที่สุด

ของเวียดนาม	

	 งานของ	 Bui	 Cong	 Khanh	 ได้รับการรวบรวมไว้โดยสถาบันอย่างควีนส์แลนด์	 	

อาร์ท	แกลเลอรีที่บริสเบนและก็อคฟาวเดชันที่อิสตันบูล

สื่อการเรียนรู้ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะบนผนังถำ้าที่สุลาเวสี

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141008-cave-art-sulawesi-hand-science/

	 ภาพมือบนผนังถำ้าแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียมีอายุถึง	39,900	ปีเป็นอย่างน้อย	ซึ่งทำาให้

เป็นหนึ่งในภาพเช่นนี้ที่เก่าแก่ที่สุดภาพหนึ่งในโลก	 นักโบราณคดีรายงานผลการศึกษาที่เขียน

ประวัติศาสตร์ของศิลปะใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

	 การค้นพบที่เกาะสุลาเวสีขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของศิลปินผนังถำ้ายุคแรก	

เป็นอย่างมาก	 ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยนึกกันมาตลอดว่ามีอยู่แต่ในยุโรปยุคก่อนประวัติศาสตร์	

ในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนั	ตามรายงานในวารสาร	Nature	ศลิปะบนผนงัถำา้แหง่นีเ้ปน็ภาพรอยมอื	

และภาพวาดบาบิรูซ่าหรือหมูป่าของอินโดนีเซีย	 ซึ่งอาจเป็นศิลปะรูปลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุด	

ของโลก	(อา่นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง	:	“คลีค่ลายปรศินาศลิปะบนหนิยคุกอ่นประวตัศิาสตร	์(Mysteries	

of	Prehistoric	Rock	Art	Probed)”)

	 “ในยุโรปและสุลาเวสี	 มีภาพจำานวนมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และ	

มักดุร้ายที่เป็นไปได้ว่ามีบทบาทสำาคัญในระบบความเชื่อของคนเหล่านี้”	 นักโบราณคดีและ

หัวหน้าคณะศึกษาแม็กซีม อาวเบิร์ท (Maxime Aubert)	แห่งมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ	Griffith	

University	ที่ควีนส์แลนด์	ออสเตรเลียกล่าว
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ขอ้คน้พบจากถำา้มารอสทีส่ลุาเวสบีง่บอกถงึความเปน็ไปไดว้า่ศลิปะดงักลา่วมมีากอ่น

การเคลื่อนย้ายของมนุษย์สมัยใหม่จากแอฟริกาเมื่อราว	60,000	ปีก่อน	(อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง	:	

“การเดินทางของมนุษย์	:	เส้นทางการอพยพ	(The	Human	Journey	:	Migration	Routes)

	 “ผมทำานายว่าจะมีการค้นพบตัวอย่างศิลปะผนังถำ้าที่เก่าแก่ยิ่งกว่านี้อีกที่สุลาเวสี	

และในเอเชียแผน่ดนิใหญ	่และในทีส่ดุคอืทีแ่อฟรกิาบา้นเกดิของเรา”	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจดุกำาเนดิ	

ของมนุษย์	คริส สตริงเกอร์ (Chris Stringer)	 แห่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่	

ลอนดอนกล่าว	เขาไม่ได้อยู่ในคณะศึกษา

	

Enlarge 

ภาพถ่ายโดยแม็กซีม อาวเบิร์ท มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ

	 ภาพรอยมือที่เก่าแก่ที่สุดของโลก	 (ขวาบน)	 และอาจเป็นการวาดแสดงรูปลักษณ์	

ที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะบนผนังถำ้า	 (หมูป่าเพศเมีย)	 ถูกพบในถำ้า	 LeangTimpuseng	ที่สุลาเวสี	 	

เกาะทางตะวันออกของบอร์เนียว

NGM ART. Source : M. Aubert, et al., 2014, Nature.

ศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด

	 ตั้งแต่ทศวรรษ	 1950	 นักวิชาการได้รายงานถึงภาพรอยมือและสัตว์นับร้อยภาพ	

บนผนังถำ้าที่สุลาเวสีที่สันนิษฐานว่ามาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์	 แต่ก็นึกกันว่าไม่น่าจะเกิน	 	

12,000	 ปี	 ซึ่งเป็นยุคท่ีนักล่า-เก็บพืชผลอพยพเข้ามาอยู่บนเกาะ	 (อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง	 :	 	

“มือข้ามกาลเวลา	:	สำารวจศิลปะบนผนังหินของบอร์เนียว	(Hands	Across	Time	:	Exploring		

the	Rock	Art	of	Borneo)”)

	 ในการศึกษาครั้งใหม่นี้	นักวิจัยศึกษาชั้นแร่ธาตุที่หนาไม่ถึง	0.4	นิ้ว	 (10	มิลลิเมตร)	 	

ที่เคลือบภาพเหล่านั้นในถำ้าเจ็ดแห่ง	 และในบางกรณีก็ประกบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างใต้	

ของภาพ	 ยูเรเนียม	 กัมมันตรังสีปริมาณเล็กน้อยในชั้นแร่ธาตุนี้บอกให้ทราบว่านำ้าพาแร่ธาตุ

เหล่านี้ไหลอาบผนังถำ้าลงมาเมื่อไหร่	 การหาอายุชั้นแร่ธาตุนี้ทำาให้เราคาดคะเนช่วงเวลาที่	
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพเหลา่น้ีถกูวาดขึน้มาอยา่งใกลเ้คยีงได	้(อา่นเรือ่งเกีย่วขอ้ง	:	“การหาอายโุดยใชเ้รดโิอคารบ์อน	

(Radiocarbon	Dating)”)

	 อายุของภาพรอยมือที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในถำ้า	 (39,900	ปี)	 จึงเป็นเพียงอายุขั้นตำ่าสุด	

ของแร่ธาตุที่เคลือบภาพนั้นอยู่	 ซึ่งหมายความว่าภาพนั้นอาจเก่าแก่กว่านั้นหลายพันปี	

ก็เป็นได้

	 ภาพแผ่นกลมสีแดงที่วาดบนผนังถำ้าเอล คาสตีโย (El Castillo)	 ของสเปนมีอายุ	

ไม่ตำ่ากว่า	40,800	ปีตามวิธีการตรวจสอบหาอายุแบบเดียวกัน	ซึ่งทำาให้ภาพดังกล่าวเป็นศิลปะ

บนผนังถำ้าที่เก่าแก่ท่ีสุด	 และภาพรอยมือในถำ้าดังกล่าวมีอายุ	 37,300	 ปี	 ภาพบนผนังถำ้าที่	

สุลาเวสีเป็นคู่แข่งของภาพเหล่านี้ในด้านอายุ	 และดูจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบสาน	

อยู่ที่นั่นมาจนถึงสัก	17,000	ปีมานี้เอง

	 “สิ่งที่เราได้เห็นที่นี่ทำาให้เรารู้ว่าทัศนะของเรา	 ‘ยึดยุโรปเป็นศูนย์กลาง’	 มากเกินไป	

เกี่ยวกับต้นกำาเนิดของภาพวาดบนผนังถำ้า”	 นักโบราณคดี	 อลิสแตร์	 ไพค์	 (Alistair	 Pike)	 	

แห่งมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตันในอังกฤษกล่าว	“แน่นอนว่าเรื่องนี้เปลี่ยนทัศนะของเรา	และจะ

ทำาใหเ้ราตัง้คำาถามมากมายเกีย่วกบัสาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิศลิปะบนผนงัถำา้	แทนท่ีจะเปน็ต้นกำาเนดิ”

	 แม็กซีม	อาวเบิร์ท	(Maxime	Aubert)	(ขวามือ)	และสมาชิกคนหนึ่งในคณะทำางาน

อยู่ในถำ้าหินปูนแห่งหนึ่งที่สุลาเวสีที่ศิลปะบนผนังถำ้าโบราณถูกค้นพบ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียนรู้ 4 - บทวีดิทัศน์	นิยามใหม่สำาหรับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 

ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา

ระยะเวลา	:	15	นาที	54	วินาที

หอศิลป์แห่งชาติ	สิงคโปร์

ADELE TAN

NOOR EFFENDY IBRAHIM	

There	was	an	empty	canvas	on	which	so	many	shadows	had	fallen.

มีผืนผ้าใบที่เงาจำานวนมากเคยพาดผ่าน

There	was	an	empty	chair	on	which	many	have	sat.

มีเก้าอี้ว่างที่หลายคนเคยนั่ง

Burnt-out	mosquito	coils.

ขดยากันยุงที่เผาหมดสิ้นเหลือแต่ขี้เถ้า

An	empty	birdcage,	after	the	release	of	a	bird.

กรงนกที่ว่างเปล่า	หลังจากนกถูกปลดปล่อยไป

A	sample	of	human	hair	collected	from	a	barber	shop.

ตัวอย่างเส้นผมของมนุษย์ที่เก็บมาจากร้านตัดผม

There	were	two	half	drunk	Coca-Cola	bottles.

มีขวดโคคา-โคล่าที่กินไปครึ่งขวดอยู่สองขวด

นี่คืองานศิลปะของศิลปินมาเลเซีย	Redza	Piyadasa	และ	Sulaiman	Esa.	

งานแสดงภาพมีชื่อว่า	สู่ความเป็นจริงที่ลี้ลับ	จัดขึ้นในปี	พ.ศ.	2517

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

ทั้งหมดนั่นกลายเป็นศิลปะได้ยังไง

ADELE TAN

ทศวรรษ	 1960	 และ	 1970	 เป็นยุคสมัยที่วูบไหวทางการเมือง	 และศิลปินก็แสดงปฏิกิริยา	

ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น	นึกถึงกัวลาลัมเปอร์ในปี	พ.ศ.	2512	สิ

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

การจลาจลในประเด็นเชื้อชาติและการประชุมวัฒนธรรมแห่งชาติในปี	 พ.ศ.	 2514	 ซ่ึงเป็น	

การสนับสนุนให้การแสดงออกทางศิลปะของมาเลเซียคือวัฒนธรรมมลายูและอิสลาม	 และให้

ศิลปะมีหน้าที่ปลุกเร้าชาตินิยม
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ADELE TAN

Piyadasa	และ	Esa	ปฏิเสธความคิดเหล่านี้	และพวกเขาค้นหาหนทางใหม่ๆ	ในการแสดงออก

ทางศิลปะของมาเลเซียร่วมสมัย	ดังนั้น	พวกเขาจึงหันไปหาปรัชญาตะวันออก	เช่น	เซนและเต๋า		

และถึงกับออกคำาประกาศสำาหรับการแสดงงานครั้งนี้	 สำาหรับพวกเขาแล้ว	 วัตถุเหล่านี้	 	

ขวดโค้กเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น	 แต่มีประวัติศาสตร์ผ่านช่วงเวลา

ต่างๆ	มายาวนานอีกด้วย

T.K. SABAPATHY

การทำางานศิลปะและการนำาเสนองานศลิปะไดห้ลดุพน้จากขนบและหลกัปฏบิตัขิองการทำางาน

ในสตูดิโอที่ภาพวาดเป็นสื่อการเรียนรู้หลัก	 วัตถุสิ่งของธรรมดาทั่วไปที่อาจไม่ได้มีคุณสมบัติ	

ทางสุนทรียะที่เห็นได้ชัดเจนโดยทันทีในโลกศิลปะขณะนี้กำาลังถูกเจรจาซื้อขายอยู่ในพื้นที่	

ทางศิลปะ

นี่คือโอกาสหนึ่งที่ดูประหนึ่งว่าจะพลิกวงการศิลปะในมาเลเซีย

เป็นท่าทีที่...	 ใช่	ผมว่ามันเป็นอย่างนั้น	 เป็นท่าทีที่หยาบคาย	ท่าทีที่หยาบกระด้างที่แสดงออก

มาโดย	Salleh	Ben	Joned

ขาวางคำาประกาศลงบนพื้น	ปลดซิปกางเกงและปัสสาวะรด

ตามคำาพูดของเขาเอง	 การที่เขาทำาเช่นนี้เป็นผลจากการถูกกระตุ้นด้วยจิตใจแห่ง	 “การมุ่งสู่	

ความจริงเชิงรหัสยะ”	 เขาคิดว่าการทำาเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน	 โดยสัญชาตญาณ	

และเหมาะสมที่สุดแล้วหากเราจะอ่านจิตวิญญาณแห่งการมุ่งสู่ความจริงเชิงรหัสยะอย่างเข้าถึง

แก่นแท้จริงๆ

ADELE TAN

มีการจัดแสดงงานที่บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่แพ้กันท่ีอินโดนีเซียในปี	 พ.ศ.	 2518	 จัดโดย	

Gerakan	Seni	Rupa	Baru-	หรือ	GSRB	หรือขบวนการศิลปะใหม่

คนกลุ่มนี้สร้างงานศิลปะต่อต้านระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

เขาพยายามขจัดการเมืองออกจากศิลปะอย่างเป็นระบบ	 และกระทั่งจับกุมศิลปินฝ่ายซ้าย	

ในช่วงทศวรรษที่	60

ADELE TAN

กลุ่ม	GSRB	นำาการเมืองกลับคืนสู่ศิลปะ

JIM SUPANGKAT

คุณูปการของ	GSRB	แน่นอนว่าคือความตระหนักถึงความสำาคัญของความคิด
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

FX HARSONO

หนึ่งวันก่อนการเปิดแสดง	 ตอนกลางคืน	 การจัดแสดงงานทั้งหมดยังไม่เสร็จ	 แต่เราก็นั่งและ	

คุยตลกกันไป

บางทีเราก็รู้สึกอึดอัดคับข้องมาก	 หรือหมดอาลัยตายอยากมาก	 ผมไม่รู้	 นี่อาจจะเป็นศิลปะ	 	

หรืออาจจะไม่

JIM SUPANGKAT

ในการจัดแสดงครั้งแรก	 เราได้สื่อความออกไปแล้วคือ	 เจตจำานงที่จะสื่อสาร	 ดังนั้น	 ผู้ชม	

จึงค่อนข้างสำาคัญ

FX HARSONO

ผมได้ยินว่าหลายคนโกรธมาก	 พวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ศิลปะ	 นี่คือการทำาลายศิลปะ	 แต่ก็มี	

นักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่บางคนท่ีดีใจว่าบางทีนี่อาจเป็นศิลปะใหม่ที่จะสามารถให้ความคิดใหม่

เกี่ยวกับศิลปะในอินโดนีเซียได้

ADELE TAN

Ken	Dedes.

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

Ken	Dedes	คือราชินีแห่งชวาในตำานาน	มีชื่อเสียงด้านความงาม

ADELE TAN

ในงาน	Ken Dedes	 ของ	 Jim	Supangkat	 ส่วนศีรษะและร่างกายท่อนบนเป็นการแกะสลัก	

ในลีลา	in	the	classical	Majapahit	style

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

แต่ท่อนล่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม

ADELE TAN

ซึ่งมีการวาดแบบการ์ตูนเป็นลำาตัวของผู้หญิง	 สวมกางเกงรัดรูปที่ปลดซิปลง	 เผยให้เห็นขนลับ	

ของเธอ	 (I	 am	 not	 sure	whether	 this	 will	 be	 appropriate	 for	 early	 secondary	 	

students-need	advice)

FX HARSONO

นั่นทำาให้นักวิจารณ์ศิลปะรุ่นเก่าโกรธมาก	นี่คือการทำาลายศิลปะ	นี่คือความลามกอนาจาร
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

JIM SUPANGKAT

มีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับแรงดึงดูดทางเพศของ	 Ken	 Dedes	 เธอไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น	 	

แต่สวยและเซ็กซี่ 	 และผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเสน่ห์ดึงดูดทางเพศก็มีความสำาคัญเช่นกัน	

ในอำานาจของผู้หญิง

FX HARSONO

ผมพยายามหาวัตถุสำาเร็จรูปที่สามารถใช้เป็นอุปมาในประเด็นทางสังคมและการเมือง	

ในเวลานั้นได้	 อย่างเช่น	ปืนพลาสติกหรือปืนของเล่นที่อาจจะเป็นอุปมาสำาหรับกองทัพ	แล้วก็	

เอาปืนพลาสติกใส่เข้าไปในกล่อง	 ผมปิดกล่องนั้นด้วยลวด	 ปืนนั้นคือกองทัพ	 กองทัพจะต้อง	

กลับกรมกอง	ไม่ใช่อยู่ในชีวิตประจำาวันของเรา	นั่นคือวิธีการสร้างงานศิลปะของผม

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

นั่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและไม่แน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ผมเข้าใจได้ว่าทำาไมศิลปิน

จึงเลือกที่ทำางานเป็นกลุ่ม

ADELE TAN

นอกจาก	GSRB	ในอินโดนีเซียแล้ว	ก็มีหมู่บ้านศิลปินในสิงคโปร์ในทศวรรษที่	80	ในฟิลิปปินส์

ก็มีช็อพซิกส์ที่เริ่มโดยศิลปิน	Roberto	Chabet

RINGO BUNOAN

ฉันสามารถอธิบายงานศิลปะของ	Chabet	ได้ด้วยคำาไม่กี่คำา	คือ	“ผิดที่ผิดทาง”

BOOTS HERRERA

Roberto	 Chabet	 ในฐานะศิลปินเชิงมโนทัศน์ได้แนะนำาวิธีการ	 กระบวนการ	 และวัสดุต่างๆ	 	

หลากหลายในการสร้างงานศิลปะ

ที่จริง	 เขาจะพูดล้อเล่นว่า	 “ผมสามารถเขียนรายการสิ่งของที่คุณสามารถซื้อในร้านขายวัสดุ	

เพื่อทำางานศิลปะอย่างหนึ่งของผมได้เลย”

RINGO BUNOAN

ตั้งแต่ทศวรรษที่	 70	 จนถึงวาระสุดท้าย	 เขาใช้ไม้อัด	 ไม้อัดเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขามาก	 ด้วยความ	

เป็นสถาปนิก	 ไม้อัดเป็นวัสดุก่อสร้างและหาได้ทั่วไป	 ในฟิลิปปินส์	 ไม้อัดยังถูกใช้ในงาน

สถาปัตยกรรมชั่วคราวจำานวนมาก

BOOTS HERRERA

ศิลปะจัดวาง	 ฉันคิดว่าน่ีเป็นรูปแบบหน่ึงท่ี	 Roberto	 Chabet	 มีส่วนค่อนข้างสำาคัญในการ

แนะนำาให้เป็นที่รู้จัก	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ความคิดของเขาก็มีรากฝังแน่นอยู่ในชีวิตประจำาวัน

ของชาวฟิลิปปินส์
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ADELE TAN

ไม้โกงกาง	bakawan	ห้าสิบหกชิ้นที่ไม่ทาสีตกแต่งถูกห้อยแขวนจากเพดาน

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

ผนังและตะขอถูกทาสีขาวเพื่อให้เห็นตัดกับวัตถุอย่างชัดเจน

ADELE TAN

งานนี้เป็นงานจัดวางทิวทัศน์ที่เราได้แต่มองผ่านประตูกระจกจากข้างนอกเท่านั้น

BOOTS HERRERA

ไม้โกงกางเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ครอบครัวต่างๆ	ใช้ทำาอาหารประจำาวัน	

RINGO BUNOAN

ตัววัสดุปรากฏเห็นชัดเจน	ไม่ใช่แค่ในเชิงมโนทัศน์แต่ในทางกายภาพ	ดังนั้น	งานของเขาจึงเป็น

นามธรรม	แต่ก็กระตุ้นความรู้สึกมาก

BOOTS HERRERA

สิ่งที่เขาต้องการจะบอกจริงๆ	ก็คือว่า	กิ่งไม้โกงกางธรรมดาก็สามารถเป็นวัสดุงานศิลปะได้

ADELE TAN

ในปี	พ.ศ.	2519	ศิลปินชาวสิงคโปร์	Cheo	Chai-Hiang	ก็ใช้ตอไม้ธรรมดาในงานแสดง	

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

ตอไม้นั้นมีกระดานซักผ้าติดอยู่ด้วย

ADELE TAN

และเปิดขึ้นมาก็จะเห็นบทกวีของโรเบิร์ต	ฟรอสต์

T.K. SABAPATHY

อีกหลายไมล์ที่ต้องไปก่อนที่ฉันจะหลับ (Miles to go before I sleep)	 ไม้ท่อนนั้นมาจาก	

สวนหลังบ้านของปู่ของเขาที่เป็นที่เก็บไม้สำาหรับผ่าเป็นฟืนเพื่อก่อไฟและหุงหาอาหาร	 และ	

เขาเห็นไม้ท่อนหนึ่งแล้วบอกว่า	ฉันจะใช้มันทำาอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากทำาอาหาร

คุณอยากจะให้สิ่งต่างๆ	 สะท้อนประวัติชีวิตสักแค่ไหน	 ผมหมายถึง	 there	 is	 a	 terrific	 	

wellspring	และแน่นอนว่าการอ้างบทกวีของโรเบิร์ต	ฟรอสต์	ผมคิดว่าสะท้อนถึงชีวิตของเขา

ในเวลานั้น

การเดินทาง	พเนจรไปเรื่อยๆ	จะได้หยุดพักที่ไหน	จะได้หยุดพักเมื่อไหร่	ไม่ได้เป็นไปในลักษณะ

สมเพชตัวเอง	ไม่เลย	แต่แทบจะเป็นไปในลักษณะเป็นข้อเท็จจริงที่ไร้ความรู้สึก
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อภินันท์ โปษยานนท์

ผมคิดว่าเราต้องมองมณเฑียรว่าเป็นหนึ่งในศิลปินคนสำาคัญที่พยายามให้ความสำาคัญกับ	

การกระทำาของผู้ชมเช่นเดียวกับการรับชม	 สำาหรับเขาแล้ว	 ผู้ชมต้องตอบสนองต่องานศิลปะ	

ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำาไมเขาจึงเชื้อเชิญผู้ชมให้สัมผัส	 ดม	 และมีส่วนร่วม	 คล้ายกันกับการเดิน	

เวียนเทียน	การเดินจงกรม	และการเจริญสติ

เขาแนะนำาสนุทรยีศาสตรแ์ละภาษาใหม่ๆ 	ไมเ่พยีงแต่ในศลิปะไทยเท่านัน้	แต่ในเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใตด้ว้ย	ซึง่เขาทา้ทายและสรา้งนยิามใหมใ่หกั้บแนวคดิต่างๆ	เชน่	ศลิปะพ้ืนเมอืง	คอนเซ็ปชวล	

ลิซึม	ตลอดจนทัศนะที่เขามีผ่านศิลปะด้วยปรัชญาพุทธ

จริงๆ	 แล้ว	 เขาเคยบอกผมว่าเขาไม่ใช่ศิลปินพุทธ	 เขาได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาพุทธ	

และปรัชญาพุทธได้หล่อหลอมความคิดของเขา	 ซ่ึงทำาให้เขา	 whereby	 his	 definition	 of	

universal	language	or	interpretation	of	art	as	self	or	non-self.	This	is	a	kind	of	

redefinition	he	was	looking	at

ADELE TAN

ความสุขสมของการดํารงอยู่ การร้องไห้ การตายและการกิน	 เป็นงานประติมากรรมที่ทำาจาก

ถ้วยชามเซรามิกหลายร้อยชิ้นที่ก่อกันขึ้นเป็นรูปร่าง

ถ้วยชามมีหลายความหมายสำาหรับมณเฑียร	บุญมา	พระสงฆ์ใช้บาตรสำาหรับบิณฑบาต	 เราใช้

ถว้ยชามเปน็ภาชนะใสอ่าหารในชวีติประจำาวนั	และยงัใชใ้นพธิกีรรมเกีย่วกบัการเกดิและการตาย

หลังจากงานถูกจัดวางในสถานที่จัดแสดง	 ถ้วยชามบางชิ้นหล่นลงพื้นแตกกระจายโดยบังเอิญ	

มณเฑียร	บุญมา	ถือว่าเป็นเรื่องของโชค	ความไม่จีรังของชีวิต	นั่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน

NOOR EFFENDY IBRAHIM 

พูดถึงเรื่องการขัดจังหวะ	มีการแสดงของศิลปินชาวสิงคโปร์ชื่อ	Tang	Da	Wu

ADELE TAN

เขาสวมเสื้อแจ็กเก็ต

RAY LANGENBACH

เมื่อ	 Da	Wu	 ทำาการแสดงอย่าให้เงินกับศิลปะ	 ส่ิงที่เขาแสดงปฏิกิริยาออกมาไม่ใช่ว่ารัฐบาล	

ไม่ควรให้เงินสนับสนุนศิลปะ	 เขาแสดงปฏิกิริยาต่อการที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนการจัดแสดง	

งานศิลปะที่ค่อนข้างปลอดภัยต่างหาก	 และพวกนั้นนำาศิลปินจากภายนอกแต่ไม่สนับสนุน	

ศิลปินท้องถิ่น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 5 ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แล้วเขาก็เอาเสื้อออกมาจากที่พาดไว้ที่แขน	และพูดว่า

“ท่านประธานาธิบดี	ผมขอสวมเสื้อแจ็กเก็ตได้หรือไม่”

แน่นอน	คุณจะพูดยังไง	“ไม่ได้	คุณสวมเสื้อแจ็คเก็ตไม่ได้”

แล้วเขาก็สวมเสื้อ	และเสื้อนั้นมีข้อความว่า

“อย่าให้เงินกับศิลปะ”	แล้วเขาหันหลัง

แสดงข้อความให้ประธานาธิบดีและคนอื่นรอบข้างได้เห็น

ประธานาธิบดีตกที่นั่งลำาบาก	 คุณจะทำายังไงในสถานการณ์อย่างนั้น	 และผมเชื่อว่า	 Da	Wu	 	

พูดว่า	“ผมเป็นศิลปิน”	และ	“ผมมีความสำาคัญ”

ADELE TAN

อะไรอย่างนี้ เป็นศิลปะได้อย่างไร

เนื่องจากยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่	และวิธีการสร้างงานศิลปะในเวลานี้	ศิลปะไม่สามารถทำาหน้าที่

เป็นวัตถุทางสุนทรียะที่ถูกจำากัดความโดยหลักการแข็งตัวได้

ศิลปะจำาเป็นต้องถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่	จะต้องเป็นบางสิ่งที่ต่างออกไป

วัตถุสิ่งของในชีวิตประจำาวันตอนนี้มีความเป็นการเมือง

การกระทำาของศิลปินกระตุ้นความคิด	ปฏิกิริยา

ผู้ชม	คุณ	ถูกผนวกเข้าไปในตัวงานศิลปะ

ด้วยการทำาลายกฎเกณฑ์	เสรีภาพใหม่ในการสร้างงานศิลปะจึงบังเกิด

แทนที่ความแน่นอน	เรามีความหลากหลาย

รายการสื่อเสริมบทเรียน 
Richard	 Lewis	 and	 Susan	 Lewis,	Power of Art,	 Third	 Edition,	 Clark	 Baxter,	 USA,		

	 2014.

Marc	 Bollansee,	 Southeast Asian Contemporary Art Now,	 Straits	 Times	 Press,		

	 2012.

Awesome Art, 20 Works from Southeast Asia Everyone Should Know,	National		

	 Art	Gallery,	Singapore,	2013.

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/

contemporary_art/background1.html

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/beginners-guide-20-21/a/

contemporary-art-an-introduction
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา/วัฒนธรรมศึกษา

หัวข้อ : 	 ดนตรยีอดนยิมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	:	วฒันธรรมโลกกบัท้องถ่ิน

ระดับ : 	 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 2	คาบ	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 แล็ปท็อป	กระดาน	โปรเจคเตอร์	เอกสารประกอบ

ความรู้พื้นฐาน : 	 นักเรียนควรมีความคุ้นเคยอยู่บ้างกับดนตรียอดนิยมและวัฒนธรรม	

	 ยอดนิยม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	 เข้าใจประวัติศาสตร์

เริ่มแรกของวัฒนธรรม

ยอดนิยมของมวลชน

ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ผ่านสื่อทาง

วัฒนธรรม

2.	สามารถระบุตัวอย่าง

สำาคัญของดนตรียอดนิยม

ร่วมสมัยในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ได้

1.	แลกเปลี่ยนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ

ความสำาคัญของวัฒนธรรมยอดนิยม

ในรูปแบบต่างๆ	ของภูมิภาคได้

2.	ฝึกทักษะการฟัง	ชมและจดบันทึก

3.	ฝึกทักษะการค้นคว้าออนไลน์	

การแลกเปลี่ยนและการเขียน

1.	 เข้าใจประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นกับโลก

2.	แลกเปลี่ยนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ

ความสำาคัญของวัฒนธรรมยอดนิยม

ในรูปแบบต่างๆ	ของภูมิภาคได้
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา ให้บริบท/กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ	

[15	นาที]	 1.	ปูพื้นอารมณ์ของนักเรียนด้วยการเปิด

	 วีดิทัศน์คลิปจากยูทูบที่เป็นเพลง	

	 “Krontjong	Dardanelle”	ที่บันทึกลง

	 บนแผ่นเสียงโดยดารายอดนิยมชาวอินโดนีเซีย

	 ในยุคทศวรรษ	1920	และ	1930	Ms.Riboet

	 	 •	 ถามนักเรียนว่าคิดถึงอะไร	หรือรู้สึก

	 อย่างไรเมื่อฟังเพลงนี้	ฟังดูเชย	ล้าสมัย

	 หรือไม่	ไปกันได้กับรสนิยมทางดนตรี

	 ของนักเรียนหรือไม่

	 	 •	 นักเรียนคิดว่ามีอะไรที่เป็น	“ตะวันตก”	

	 ในเพลงนี้	ชี้ถึงการใช้เครื่องดนตรี	อย่างเช่น	

	 เชลโล	เบส	และกีต้าร์

	 	 •	 กล่าวถึงความสำาคัญของเทคโนโลยี

	 สำาหรับการเผยแพร่ดนตรีประเภทนี้	เช่น	

	 แผ่นเสียง

	 	 •	 กล่าวถึงการที่บริษัทต่างๆ	ที่จำาหน่าย

	 ดนตรี	keroncong	เช่นนี้มักจะเป็นบริษัท

	 จากยุโรป	เช่น	Beka	เป็นบริษัทเยอรมัน

	 2.	ปูพื้นบทเรียนด้วยการถามว่าดนตรีรูปแบบนี้

	 เป็น	“อินโดนีเซีย”	หรือ	“ตะวันตก”	ครูจะ

	 อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อ

	 ในการสร้างการผสมผสานของ	“ท้องถิ่น”	

	 กับ	“โลก”	ในดนตรี

	 คำาถามที่เสนอแนะ	

	 	 •	 เพลงนี้มีอะไรที่เป็นอินโดนีเซีย	เช่น	

	 จังหวะและทำานอง

	 	 •	 เพลงนี้มีอะไรที่เป็นตะวันตก	การใช้

	 เครื่องดนตรี	เช่น	เชลโล	เบส	และกีต้าร์	

	 บริษัทแผ่นเสียงของเยอรมัน	“Beka”

•	 กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ

ช่วยดึงความสนใจของ

นักเรียนเข้าสู่หัวข้อ

•	 ครูจะสามารถกำาหนด

ประเด็น/จุดเน้นของ

แผนการเรียนรู้ได้

•	 ครูสามารถใช้โอกาสนี้

อธิบายเป้าหมายและ

ผลการเรียนรู้ของ

แผนการเรียนรู้ได้

คาบที่ 1

•	 วีดิทัศน์	“Miss	

Riboet	Ka	Doewa-

Kr.Dardanella”

ดูได้ที่	:	https://

www.youtube.

com/watch?v=

u64J1aYRYXs

	

•	 วีดิทัศน์	“Selamat

Datang	Pahlawan”	-

วีดิทัศน์ชิ้นที่สอง

สำาหรับเปิดในระหว่าง

การแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับการปรับ

keroncong	ให้เข้ากับ

บริบทท้องถิ่นของ

อินโดนีเซีย

ดูได้ที่	:	https://

www.youtube.

com/watch?v=4

lVXtNMGvgl
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 •	 นักเรียนคิดหรือรู้สึกอย่างไรเมื่อฟัง

	 เพลงนี้	ฟังดูเชยล้าสมัย	เข้ากับรสนิยม

	 ทางดนตรีของนักเรียนหรือไม่

	 	 •	 สังเกตความคล้ายแบบคู่ขนานกับวงการ

	 ดนตรีป็อปร่วมสมัย	เช่น	เครื่องเล่นแผ่นเสียง

	 กับยูทูบ	หรือการที่บริษัทแผ่นเสียงมองหา

	 นักร้องมาบันทึกเสียงโดยอาศัย	“การประกวด

	 keroncong”	ซึ่งสำาคัญในทางประวัติศาสตร์

	 ที่มีมาก่อนการประกวดร้องเพลงแบบไอดอล

	 ที่เราจะสำารวจต่อไปในหน่วยนี้

	 3.	บรรยายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

	 ของ	keroncong	ดูคาบที่	1	ปูพื้น/กระตุ้น

	 ความสนใจ	-	2)	ในบทเกริ่นนำาสำาหรับข้อมูล

	 เพิ่มเติม

	 4.	ครูจะแนะนำานักเรียนให้รู้จักกับคำาถาม

	 จำานวนมากที่จะมีขึ้นในแผนการเรียนรู้นี้	

	 ซึ่งจะทำาให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

	 แผนการเรียนรู้	

	 	 •	 วัฒนธรรมป็อปเป็น	“ตะวันตก”	หรือว่า

	 มีแง่มุมของวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมอยู่ด้วย

	 	 •	 วัฒนธรรมและดนตรีป็อปมีพัฒนาการ

	 มาอย่างไร

	 	 •	 วัฒนธรรมป็อปส่งผลอย่างไรต่อ

	 อัตลักษณ์ระดับปัจเจกบุคคล	ประเทศ	

	 และภูมิภาค

	 	 •	 เทคโนโลยีและสื่อส่งผลอย่างไรต่อ

	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและท้องถิ่นของ

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 5.	อธิบายว่าแผนการเรียนรู้นี้จะสำารวจ

	 วัฒนธรรมป็อปร่วมสมัยสองแบบ	คือ	

	 การประกวดร้องเพลงแบบไอดอล

	 และเค-ป็อป
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

พัฒนา	 การค้นพบที่มีการชี้แนะและการเรียนรู้

บทเรียน	 แบบร่วมมือ	(Guided	Discovery	&	

	 Cooperative	Learning)

	 1.	ครูวางพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

	 ด้วยการบรรยายสั้นๆ	แต่ได้ใจความเกี่ยวกับ

	 บริบทที่ทำาให้เกิดการประกวดร้องเพลง

	 แบบไอดอลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่ม

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	มาจนกระทั่งปัจจุบัน

	 ดูคาบที่	1	การค้นพบที่มีการชี้แนะและ

	 การเรียนรู้แบบร่วมมือ	-	1	ในบทความ

	 เกริ่นนำาสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

	 2.	อธิบายกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

	 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	-	4	คน	

	 ครูอธิบายคำาถามหลักให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

	 ในกลุ่ม	[5	นาที]

	 	 •	 เราจะนิยามและอธิบายการประกวด

	 ร้องเพลงแบบไอดอลได้อย่างไร

	 	 •	 การประกวดดังกล่าวเป็นอินโดนีเซีย	

	 พม่า	อเมริกัน	เอเชีย	อังกฤษ	ผสม

	 	 •	 การประกวดแบบนี้มาได้รับความนิยม

	 อย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ได้อย่างไร	และเพราะอะไร

	 3.	ภารกิจ	1	:	แต่ละกลุ่มชมวีดิทัศน์

	 การประกวดร้องเพลงแบบไอดอลและ

	 ตอบคำาถามในเอกสารประกอบ	[15	นาที]	

	 (สื่อการเรียนรู้	1,	แบบฝึกหัด	1)	

	 4.	แต่ละกลุ่มแบ่งคำาถามในเอกสารประกอบกัน

	 ในกลุ่มเพื่อหาคำาตอบ	หลังจากสิบห้านาที	

	 นักเรียนกลับเข้ากลุ่มและแลกเปลี่ยน

	 ข้อค้นพบและหารือเกี่ยวกับคำาตอบ	(10	นาที)	

	 เมื่อใกล้หมดชั่วโมงเรียน	นักเรียนอาจวางแผน

	 ที่จะพบกันนอกชั้นเรียนเพื่อทำาการบ้านที่จะ

	 ส่งในชั่วโมงเรียนถัดไป

•	 การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในสังคม	

คือ	ความร่วมมือ	การสื่อสาร	

การเป็นผู้นำา	การเป็นผู้ตาม

การวิเคราะห์และการ

สังเคราะห์	ซึ่งเป็นทักษะ

สำาหรับการเรียนรู้ทั้งชีวิต

•	 กิจกรรมนี้จะช่วยครู

แนะนำาแนวคิดว่าด้วยท้องถิ่น

กับโลกโดยอาศัยการประกวด

ร้องเพลงแบบไอดอล

•	 การแลกเปลี่ยนเอกสาร

ประกอบ	และคำาถามควร

ให้ความสำาคัญกับการหา

แง่มุมระดับโลกของ	Idol	

(จุดร่วมของการประกวด

แบบไอดอลในแต่ละประเทศ	

เครื่องหมาย	การออกแบบฉาก

ประเภทของเพลง)	เทียบกับ

แง่มุมที่เป็นท้องถิ่น	(ภาษา	

•	 สื่อการเรียนรู้	1

•	 แบบฝึกหัด	1
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

สรุป	 ครูจะปิดท้ายชั่วโมงเรียนด้วยการสรุปเนื้อหา

บทเรียน	 และอธิบายว่าจะทำาอย่างไรให้เนื้อหาต่อเนื่อง

	 ในชั่วโมงเรียนคราวต่อไป	ครูเน้นว่านักเรียน

	 จำาเป็นต้องพบกันนอกชั้นเรียนเพื่อทำาการบ้าน

วัฒนธรรม	ฯลฯ)

•	 การสรุปปิดท้ายชั่วโมงเรียน

ชี้ถึงประเด็นสำาคัญๆ	

ที่นักเรียนควรเข้าใจ

•	 การกำาหนดให้ตั้งคำาถาม

อย่างน้อยหนึ่งคำาถามก่อน

ออกจากห้องเรียนกระตุ้นให้

นักเรียนตระหนักถึงสิ่งที่ตน

ไม่เข้าใจในแผนการเรียนรู้

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

คาบที่ 2

เกริ่นนำา	 ครูจะเริ่มชั่วโมงเรียนด้วยการบอกว่า

[5	นาที]	 วัฒนธรรมป็อปของอเมริกันและ	“ตะวันตก”	

	 ไม่ได้เป็นอิทธิพลเดียวที่มีต่อวัฒนธรรมป็อป

	 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เอเชียตะวันออก

	 ก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน	ดังเห็นได้จาก

	 ปรากฏการณ์	อย่างเช่น	เจ-ป็อปที่รู้จักกันดี

	 ชั่วโมงเรียนนี้จะมุ่งสนใจอีกตัวอย่างหนึ่งคือ	

	 เค-ป็อป	กระแสเกาหลีหรือ	Hallyu

	 คำาถามที่ใช้แลกเปลี่ยนในกิจกรรม	

	 •	 เราจะนิยามและอธิบายกระแสเกาหลีหรือ	

	 Hallyu	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร

	 •	 วัฒนธรรมเกาหลีมาได้รับความนิยม

	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

	 •	 องค์ประกอบและอิทธิพลที่เป็นท้องถิ่น

	 ของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ถูกรวมเข้าไปในเค-ป็อปหรือกระแสเกาหลี

	 อย่างไร

	 •	 อิทธิพลตะวันตกส่งผลต่อวัฒนธรรมป็อป

	 ที่นำาเข้าจากเกาหลีหรือประเทศเอเชีย

	 ตะวันออกอื่นหรือไม่

การบรรยายเกริ่นนำา

เป็นการให้ความรู้และ

ข้อมูลพื้นฐานที่จะทำาให้

นักเรียนดำาเนินการค้นพบ

ที่มีการชี้แนะและการเรียนรู้

แบบร่วมมือ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 •	 เค-ป็อปมีส่วนในการสร้างอัตลักษณ์

	 ในระดับปัจเจกบุคคล	ประเทศ	และภูมิภาค

	 อย่างไร

ขั้นพัฒนา	 การค้นพบที่มีการชี้แนะและการเรียนรู้

	 แบบร่วมมือ	

	 ครูอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

	 ครแูบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่	กลุม่ละ	3	-	4	คน	

	 แต่ละกลุ่มจะได้รับใบงาน	(แบบฝึกหัด	2)	

	 ท่ีครูเตรียมมาล่วงหน้า	ใบงานน้ีมีคำาถามเก่ียวกับ

	 เอกสารสองชิ้นที่ครูเตรียมไว้ให้เช่นกัน

	 (สื่อการเรียนรู้	2	และสื่อการเรียนรู้	3)	

	 นักเรียนจะอ่าน	และตอบคำาถามด้วยกัน	

	 [ราว	15	นาที]

	 •	 สื่อการเรียนรู้	2	-	SHIM	Doobo,	

	 “Korean	Wave	in	South-East	Asia.”

	 Kyoto	Review	of	South-East	Asia,	Issue	

	 11	(March	2011)

	 •	 สื่อการเรียนรู้	3	-	“เศรษฐีเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้จะสร้างเมือง	Hallyu	

	 ในไทย”	16	กันยายน	2558	The	Korea	

	 Times

	 1.	แต่ละกลุ่มแบ่งงานข้างต้นกันเองในกลุ่ม	

	 นักเรียน	1	-	2	คน	จะอ่านสื่อการเรียนรู้	2	

	 ส่วนอีก	1	-	2	คน	จะอ่านสื่อการเรียนรู้	3	

	 นักเรียนจะแลกเปลี่ยนในกลุ่มเกี่ยวกับคำาตอบ

	 สำาหรับคำาถามในแบบฝึกหัด	2

	 2.	ครูสุ่มเรียกทีละกลุ่มให้นำาเสนอคำาตอบ

	 สำาหรับเอกสารประกอบ	2	ครูจะสรุป

	 ประเด็นสำาคัญๆ	[10	นาที]

	 3.	ครูจะเริ่มด้วยการเล่าข้อมูลความเป็นมา

	 ของทั้งสองวงอย่างรวดเร็วในเวลา	5	นาที	

	 จากนั้นก็เปิดวีดิทัศน์และตั้งคำาถามกับ

•	 การอ่านข้อมูลและนำาเสนอ

ร่วมกันเป็นกลุ่มกระตุ้น

ให้นักเรียนต้องอ่านและ

วิเคราะห์อย่างตั้งใจ	ร่วมมือ

และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ	

และเรียนรู้ที่จะปรับปรุง

ทักษะการสื่อสารของตน

•	 การชมวีดิทัศน์และ

การตอบคำาถามส่งเสริม

ทักษะการวิเคราะห์	

การสนทนา	และแลกเปลี่ยน

•	 การมอบหมายงาน

ทำาวีดิทัศน์นอกชั้นเรียน

จะทำาให้นักเรียนได้มีโอกาส

ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จาก

ชั้นเรียนเพื่อทำางานที่เป็น

การสังเคราะห์และ

สร้างสรรค์

•	 สื่อการเรียนรู้	2

•	 สื่อการเรียนรู้	3

•	 สื่อการเรียนรู้	4

•	 สื่อการเรียนรู้	5

•	 แบบฝึกหัด	2
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 นักเรียน	สำาหรับช่วงถาม-ตอบ	อาจดู

	 ภารกิจ	4	ในบทความเกริ่นนำา

	 	 •	 สื่อการเรียนรู้	4	-	วีดิทัศน์	“Missing

	 You”	ของ	Baby	V.O.X.	ดูได้ที่	:	

	 https://www.youtube.com/

	 watch?v=aBHu38wdngQ

	 	 •	 สื่อการเรียนรู้	5	-	วีดิทัศน์	“I	Do”	

	 ของเรน	ดูได้ที่	:	https://www.youtube.

	 com/watch?v=z0VALRHcQ84

	 ครูนำาการสนทนาโดยพยายามแสดงให้

	 นักเรียนได้เห็นการผสมผสานอิทธิพลเกาหลี	

	 ไทย	และอเมริกัน	ในวีดิทัศน์ทั้งสอง	

	 [20	นาที]

	 4.	 เมื่อใกล้หมดชั่วโมงเรียน	ครูเริ่มการสรุป

	 และอธิบายงานที่จะให้นักเรียนไปทำาเป็น

	 การบ้าน

	 ครูจะอธิบายว่า	:	วางแผนหรือถ่ายวีดิทัศน์

	 สำาหรับเพื่อน	แฟน	ฯลฯ	ที่แสดงถึงวัฒนธรรม

	 ประจำาชาติและวัฒนธรรมป็อปในประเทศ

	 ของนักเรียน

	 5.	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	-	4	คน

	 เพื่อทำางานนอกชั้นเรียน	ซึ่งนักเรียนจะต้อง

	 พิจารณาสิ่งต่อไปนี้	

	 	 •	 ตัดสินใจว่าจะนำาเสนอด้วยภาษาอะไร

	 	 •	 นักเรียนต้องการนำาเสนอวัฒนธรรม

	 ประจำาชาติอะไรบ้าง	(เช่น	ตลาด	เสื้อผ้า	

	 อาหาร	สถานที่สำาคัญ	ศาสนสถาน	ฯลฯ)
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 •	 นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำา

	 วีดิทัศน์นี้

	 	 •	 นักเรียนต้องการใช้เพลงหรือ

	 วัฒนธรรมป็อปอะไรบ้าง

	 	 •	 อธิบายว่าการเลือกของนักเรียน

	 จะแสดงภาพวัฒนธรรมประจำาชาติของ

	 นักเรียนได้ดีที่สุดสำาหรับเพื่อนหรือแฟน

	 ในประเทศอาเซียนอื่น	พยายามใส่วัฒนธรรม

	 ประจำาชาติของเพื่อนเข้าไปด้วย

	 งานที่ให้ทำาอาจเป็นแค่ร่างหรือแผนที่บอกว่า

	 วีดิทัศน์จะเป็นอย่างไร

	 อีกทางเลือกหนึ่ง	ครูอาจให้นักเรียน

	 ถ่ายวีดิทัศน์จริงๆ	โดยใช้สมาร์ทโฟน

	 เป็นเครื่องบันทึก

ขั้นสรุป	 สรุปหรือชี้ประเด็นสำาคัญในชั่วโมงเรียน

	 สองครั้งที่ผ่านมา	เป็นกิจกรรมที่กระตุ้น

	 การเรียนรู้และเชื่อมโยงมาสู่กิจกรรมนี้

	 ครูอาจเลือกทำากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 หรือทั้งหมดเป็นการปิดท้ายแผนการเรียนรู้	

	 •	 ครูสร้างบล็อกขึ้นมาให้นักเรียนเขียน

	 ความเห็น

	 •	 ให้นักเรียนเขียนรายงานข่าวหรือวิจารณ์

	 การประกวดร้องเพลงแบบไอดอลหรืออัลบั้ม

	 เค-ป็อป	โดยมุ่งสนใจว่าจะได้รับความนิยม

	 มากน้อยแค่ไหนในประเทศของนักเรียน

	 •	 ให้นักเรียนทำาโปสเตอร์โฆษณา

	 การประกวดร้องเพลง	คอนเสิร์ตเค-ป็อป	

	 หรืออัลบั้มเพลง

เป็นเรื่องที่ดีที่จะจบแผน

การเรียนรู้ด้วยการชี้ประเด็น

สำาคัญและทำาการประเมินว่า

นักเรียนได้เรียนรู้ไปมากน้อย

เพียงใด
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - วีดิทัศน์ยูทูบสำาหรับภารกิจ 1

(1)	 “Taunggyi	Auditions	|	Myanmar	Idol	2016	

	 https://www.youtube.com/watch?v=3E7Kdurnu0w

	 (1.1)	 ให้นักเรียนดูตั้งแต่	0	:	00	ถึง	1	:	47	และ	21	:	22	ถึง	23	:	55

	 (1.2)	 ครูควรเน้นแง่มุมของวัฒนธรรมโลก	(แผนที่	ความนิยมแพร่หลาย

ของรายการอเมริกันไอดอลทั่วโลก)	กับวัฒนธรรมท้องถิ่น	(วัดพุทธในฉากหลัง)

	 (1.3)	 ครูควรพยายามแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานแนวการร้องเพลงของท้องถิ่น	 	

(ร้องภาษาพม่า)	กับการแต่งกายและการบรรเลงด้วยกีต้าร์ที่น่าจะเป็นสากลกว่า

(2)	 “EP01	 PART	 4	 AUDITION	 1	 (BANDUNG)	 -	 Indonesian	 Idol	 2014”,“ตอน	 1	 	

	 ส่วนที่	4	การทดสอบร้องเพลง	1	(บันดุง)	-	อินโดนีเชียนไอดอล	2557”

	 https://www.youtube.com/watch?v=L6O0A9BfgUE

	 (2.1)	 ให้นักเรียนดูตั้งแต่	0	:	00	ถึง	1	:	00	และ	4	:	39	ถึง	8	:	22

	 (2.2)	 ครูควรชวนให้ลองพิจารณาเปรียบเทียบช่วงต้นรายการและช่วงวิจารณ์

ให้ข้อเสนอแนะ	กระตุ้นให้นักเรียนสังเกตความต่างและความเหมือนกับตัวอย่างจาก

เมียนมาไอดอล	อินโดนีเซียไอดอล	และอเมริกันไอดอล

	 (2.3)	 ตั้งข้อสังเกตว่าผู้เข้าประกวดแต่งกายเป็นท้องถิ่น	(ผ้าคลุมศีรษะของมุสลิม)	

แต่ร้องเพลงอเมริกันภาษาอังกฤษของบียอนเซ่

(3)		Vietnam	Idol	2015	-	Tập	2	-	Phátsóngngày	12/04/2015	-	FULL	HD	

	 https://www.youtube.com/watch?v=3de_7_3v9yg

	 (3.1)	 ให้ครูพิจารณาเลือกคลิปที่น่าสนใจสำาหรับนักเรียน

	 (3.2)	 ครูควรมองหาแง่มุมที่แสดงถึงวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

ของเวียดนาม

	 (3.3)	 ควรเน้นความเหมือนและความต่างกับตัวอย่างจากเมียนมาและอินโดนีเซีย
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 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้ 2 - SHIM Doobo, “Korean Wave in South-East Asia”, Kyoto Review 

of South-East Asia, Issue 11 (March 2011), <http://kyotoreview.org/issue-11/

korean-wave-in-South-East-asia/>

	 ตั้งแต่ปลายทศวรรษ	 1990	 ปริมาณเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมยอดนิยมของเกาหลี	

ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	อย่างเช่น	ละครโทรทัศน์	ภาพยนตร์	เพลงป็อป	ตลอดจนคนดังที่เกี่ยวข้อง	

ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สื่อข่าวและ	

นิตยสารการค้าได้มองเห็นการพุ่งขึ้นของวัฒนธรรมยอดนิยมของเกาหลีในเอเชียโดยเรียกว่า	

‘กระแสเกาหลี’	 (Hallyu	 ในภาษาเกาหลี)	 สำานักข่าวแอสโซซิเอตเต็ดเพรสรายงานในเดือน

มีนาคม	2545	ว่า	‘เรียกมันว่า	“กิมชิค	 (kim	chic)”	ทุกอย่างที่เป็นเกาหลี	ตั้งแต่อาหารและ

ดนตรไีปจนถงึการแตง่คิว้และรปูทรงรองเทา้	สร้างกระแสคล่ังไคล้ไปทัว่เอเชยีทีว่ฒันธรรมปอ็ป

ได้ถูกครอบงำาโดยโตเกียวและฮอลลีวู้ดมานาน’	(Visser,	2002)	นิตยสารฮอลลีวู้ดรีพอร์ตเตอร์

รายงานว่า	 ‘เกาหลีได้เปลี่ยนตนเองจากบริเวณหลังเขาในทางภาพยนตร์และอยู่ในระหว่าง	

ศึกสงครามกลายเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชีย’	(Segers,	2000)

	 ถึงกระนั้นเมื่อสักหนึ่งทศวรรษก่อน	 วัฒนธรรมยอดนิยมของเกาหลีไม่ได้มีศักยภาพ	

ในการเป็นสินค้าส่งออกเช่นนั้นและก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของนักวิชาการ	 ยกตัวอย่างเช่น	 	

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกของอ็อกซ์ฟอร์ด	ฉบับปี	2539	(The	Oxford	History	of	World	

Cinema)	ไม่ไดก้ลา่วถึงภาพยนตรเ์กาหลเีลย	แตก่ลา่วถงึภาพยนตรไ์ตห้วนั	ฮอ่งกง	จนี	และญีปุ่น่	

(Nowell-Smith,	1996)	ดนตรเีกาหลกีถ็กูละเลยไปดว้ยเชน่กนั	ดงัจะเหน็ไดจ้ากความเหน็ตอ่ไปนี	้

ใน	World	Music	 :	 The	 Rough	 Guide	 ที่ตีพิมพ์ในปี	 พ.ศ.	 2537	 คือ	 ‘เกาหลีได้พัฒนา	

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนน่าทึ่ง	แต่ในส่วนของดนตรียอดนิยมแล้วไม่มีอะไรเทียบได้เลยกับ	

ดนตรรีว่มสมยัทีโ่ดดเดน่ของอนิโดนเีซยี	โอกนิาวา	หรือญีปุ่น่’	(Kawakami	and	Fisher,	1994)

	 ดังนั้น	 กระท่ังคนเกาหลีเองทีแรกก็ยังไม่เชื่อข่าวที่ว่าวัฒนธรรมยอดนิยมของเกาหลี

กำาลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ	ยกตัวอย่างเช่น	

	 สิง่ทีก่ระแสคลัง่ไคลแ้พ	ยง-จนุ	(Bae	Yong-Jun)	(หรอื	“อาการยง	ซะมะ	(Yon-sama		

syndrome)”)	 	 ในญี่ปุ่นอาจทำาให้คนเกาหลีธรรมดาทั่วไปอย่างผู้เขียนรู้สึกก็คงจะเป็น	 	

“ความพอใจทีน่า่ฉงน”	ขณะทีเ่รารูส้กึภาคภมิูใจกบัตนเอง	(ทีน่ำาเขา้วฒันธรรมจากทีอ่ืน่มาตลอด)		

ที่กลายเป็นผู้ส่งออกทางวัฒนธรรม	 เรานึกฉงนว่าวัฒนธรรมของเรามีอะไรที่จับจิตจับใจ	

ชาวต่างชาติ	(Lee,	2004)

	 ข้อความข้างต้นท่ีคัดมาจากนิตยสารเกี่ยวกับเร่ืองราวร่วมสมัยฉบับหนึ่งแสดงถึง	

ปฏิกิริยาของคนเกาหลีต่อปรากฏการณ์กระแสเกาหลีได้เป็นอย่างดี	 เกาหลีได้ดิ้นรนรักษา	

ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมายาวนาน	 โดยเผชิญกับการคุกคามอย่างต่อเนื่องของการ	
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ครอบงำาวัฒนธรรมจากต่างชาติ	 เน่ืองด้วยสำานึกที่ฝังลึกของความเป็น	 “เบี้ยล่าง”	 ในแง่ของ

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 ก็ไม่ง่ายเลยสำาหรับพวกเขาที่จะเชื่อข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์

กระแสเกาหลี

	 มรีายงานวา่กระแสเกาหลเีริม่ในจนีในราวป	ีพ.ศ.	2540	เมือ่ละครโทรทัศนข์องเกาหลี	

What	is	Love	All	About?	ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากฉายทางสถานีโทรทัศน์	CCTV	

ของจีน	 โดยมีเรตติ้งสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ของจีน	 (Heo,	 2002)	 	

หลังจากความสำาเร็จที่ไม่ได้คาดคิดนี้	 ละครโทรทัศน์ของเกาหลีเรื่องอื่นๆ	 ก็เป็นที่ชื่นชอบของ	

ผู้ชมชาวจีน	 ตั้งแต่นั้นมา	 ละครโทรทัศน์เกาหลีก็จับจองเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์ใน	

ประเทศต่างๆ	 อย่างเช่น	 ไต้หวัน	 สิงคโปร์	 ไทย	 เวียดนาม	 และอินโดนีเซียที่เริ่มมีการเปิดเสรี	

ทางสื่อในทศวรรษ	1990	นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปลายทศวรรษ	1990	ก็ทำาให้เกิด

สถานการณ์ที่ผู้ซื้อของเอเชียอยากซื้อรายการของเกาหลีที่มีราคาถูกกว่า	ละครโทรทัศน์เกาหลี

มีราคาหนึ่งในสี่ของราคาละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น	 และหนึ่งในสิบของละครโทรทัศน์ฮ่องกงในปี	

พ.ศ.	2543	(Lee,	2003)	การส่งออกเนื้อหารายการโทรทัศน์เกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างมาก	จนในปี	

พ.ศ.	 2550	 มีมูลค่าถึง	 150.95	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 จาก	 12.7	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	

พ.ศ.	2542	(กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว,	2551)

	 ภาพยนตร์และเพลงจากเกาหลีก็พลอยเกาะกระแสความนิยมของละครโทรทัศน์	

ไปด้วยตลอดทั่วท้ังเอเชีย	 ยกตัวอย่างเช่น	 วงบอยแบนด์	 H.O.T.	 ครองอันดับสูงสุดบนชาร์ต	

เพลงป็อปในจีนและไต้หวันในปี	 พ.ศ.	 2541	 วงนี้ได้รับความนิยมมากเสียจนยอดขายอัลบั้ม

ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 กระท่ังหลังจากแยกวงไปแล้วในกลางปี	 พ.ศ.	 2544	 	

ในปี	พ.ศ.	2545	อัลบั้มเปิดตัวของขวัญใจวัยรุ่นเกาหลี	BoA	ขึ้นถึงอันดับหนึ่งบนชาร์ตประจำา	

สัปดาห์โอริคอนของญี่ปุ่นท่ีเทียบได้กับบิลบอร์ดชาร์ตของอเมริกา	 (Visser,	 2002)	 เพลงและ	

ท่าเต้นของวงสาวเกาหลี	 อย่างเช่น	 วันเดอร์เกิร์ลส์	 และเกิร์ลส์เจเนอเรชัน	 ได้รับความนิยม	

อย่างมากในกัมพูชาและไทยในตอนนี้	 จนแฟนๆ	 และนักร้องท้องถิ่นจำานวนมากพากัน	

ลอกเลียนแบบ	 ตั้งแต่ปลายทศวรรษ	 1990	 ภาพยนตร์เกาหลีก็ได้รับการยกย่องและมีผู้ชม	

จำานวนมากทั่วทั้งเอเชีย

	 ด้วยสภาพความเป็นไปอย่างน้ี	 ดาราเกาหลีได้ส่งผลอย่างมากต่อวัฒนธรรมผู้บริโภค	 	

ทั้งด้านอาหาร	 แฟชั่น	 การแต่งหน้าและกระท่ังศัลยกรรมพลาสติก	 ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบ
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เยาวชนชาวเอเชียประดับประดาเป้	สมุด	หนังสือ	และห้องของตนเองด้วยภาพของดาราเกาหลี	

นักแสดงสาว	Lee	Young-ae,	Song	Hae	Gyo,	Kim	Hee	Sun	และ	Jeon	Ji-hyun	ได้รับ	

ความนิยมมากเสียจนมีรายงานว่าคนที่อยากเป็นอย่างพวกเธอในไต้หวันและจีนใช้ใบหน้า	

ของพวกเธอเป็นแบบในการทำาศัลยกรรมความงาม	 (Joins.com,	 2001;	 Straits	 Times,	 	

2002a	and	2002b)	จากการที่มีรายงานว่านักแสดงสาวเกาหลีหลายคนได้	‘ปรับปรุง’	ใบหน้า

ของพวกเธอ	ผู้หญิงจากจีน	เวียดนาม	และสิงคโปร์ก็พากันแห่ไปเกาหลีเพื่อปรับรูปโฉมของตน	

โดยศัลยแพทย์เกาหลี	 ตอนนี้มีการเรียกว่ากระแสเกาหลีในการทำาศัลยกรรมพลาสติก	 (Kim	

Chul-joong,	2009)

	 ด้วยกระแสความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมเกาหลี	 บรรดาแฟนๆ	 ในต่างประเทศ	

กระตือรือล้นที่จะเรียนภาษาเกาหลีและเดินทางไปเกาหลี	 ยกตัวอย่างเช่น	 จำานวนผู้เข้าสอบ	

ความถนดัภาษาเกาหล	ี(TOPIK)	ทัว่โลกเพิม่ขึน้เปน็	189,320	คน	ในป	ีพ.ศ.	2552	จาก	2,692	คน	

ในปี	 พ.ศ.	 2540	 ซึ่งโดยมากเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นในละครโทรทัศน์เกาหลี	 (Yi,	 	

2009)	 บริษัทท่องเที่ยวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขายบริการนำาเท่ียวเป็นกลุ่มตามรอย	

ละครโทรทัศน์ในเกาหลี	 เนื่องจากกระแสเกาหลีการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี	 (KNTO)	 	

ได้วางแผนจัดการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น

	 วฒันธรรมปอ็ปเกาหลมีคีวามนยิมทีเ่พิม่มากขึน้	ความหมายมากกวา่แคก่ารไดเ้งนิตรา	

ตา่งประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาวา่ประเทศนีไ้ดม้ปีญัหาความสมัพนัธก์บัเพือ่นบา้น	

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา	 ชาวเวียดนามยังคงจำาได้ชัดเจนว่าทหารเกาหลีต่อสู้กับกองทัพ

ปลดแอกของตนในช่วงสงครามเวียดนาม	 ชาวไต้หวันรู้สึกถูกเกาหลีทรยศต้ังแต่โซลจู่ๆ	 ก็ตัด	

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทเปเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ใหม่กับปักกิ่งในปี	 พ.ศ.	 2535	 	

ดว้ยเหตนุี	้ปอ็ปสตารข์องเกาหลจีงึมสีว่นชว่ยปรับปรุงความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศของเกาหลี	

ในกรณีหนึ่ง	นักแสดงเกาหลี	Jang	Dong-gun	และนักแสดงสาว	Kim	Nam-ju	ได้รับความนิยม

ในเวยีดนามมากจนชาวเวยีดนามถงึกบัเรยีกทัง้สองเปน็ดารา	‘ประจำาชาต’ิ	ประธานาธบิดเีกาหลี

ในตอนนั้น	Kim	Dae	Jung	ถึงกับเชิญทั้งคู่ร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่าที่เขาจัดรับรองประธานาธิบดี

เวียดนาม	 Tran	 Duc	 Luong	 ในคราวไปเยือนเกาหลีในวันที่	 23	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2544	 	

(Australian,	 2002)	 BoA	 ที่ขึ้นปกนิตยสาร	 Le	Monde	 ของฝร่ังเศสในเดือนกรกฎาคม	 	

พ.ศ.	 2545	 ในฐานะขวัญใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น	 ได้รับเชิญ	

ให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างสองประเทศในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2546	 ที่โตเกียว	 	

(Macintyre,	 2002)	 โดยรวมแล้วชาวเกาหลียินดีต้อนรับผลพวงของกระแสเกาหลีท่ามกลาง	

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤตปี	 พ.ศ.	 2540	 และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่กำากับ	

โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเวลาต่อมา	 ที่พวกเขามักเรียกว่าเป็น	 ‘ความขายหน้า	

ของประเทศ’
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้ 3 - “เศรษฐีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสร้างเมือง Hallyu ในไทย”

16 กันยายน 2558 The Korea Times, http://www.koreatimesus.com/

South-East-asian-millionaires-to-build-hallyu-town-in-thailand/

	 โซล/กรุงเทพฯ	(ยอนแฮ็พ)	-	เศรษฐีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำานวนหนึ่งกำาลังมองหา

ลูท่างทีจ่ะสรา้งศนูยก์ารคา้ขนาดใหญใ่นไทย	โดยจะประกอบดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารทีส่นอง

แฟนๆ	ของวัฒนธรรมป็อปเกาหลี	หรือเค-ป็อป	แหล่งข่าวในวงการกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

	 พวกเขาพยายามจะสร้างเมือง	 Hallyu	 ขึ้นมาในกรุงเทพฯ	 ที่ลูกค้าจะสามารถ

เพลดิเพลนิและบรโิภควฒันธรรมเกาหลตีัง้แตด่นตรี	อาหาร	และแฟชัน่ได้ในท่ีเดียว	คนในวงการ

ธุรกิจสินค้าปลอดภาษีที่รู้เรื่องนี้กล่าว

	 Show	 DC	 บริษัทที่ตั้งอยู่ในไทยที่เป็นหัวหอกของโครงการนี้	 จัดงานนำาเสนอ	

ทางธุรกิจในวันพุธที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดนักลงทุน	บริษัทกล่าว

	 ศูนย์การค้าท่ีเรียกกันเล่นๆ	 ไว้ก่อนว่า	 “เค-ทาวน์”	 มีขนาด	 152,000	 ตารางเมตร	 	

สูงหกชั้น	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปีหน้า

	 ล็อตเตดิวตี้ฟรี	(Lotte	Duty	Free)	ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จำาหน่ายสินค้าปลอดภาษี	

ที่ดำาเนินการโดยกลุ่มธุรกิจเกาหลีใต้	 ล็อตเตกรุ๊ป	 ได้รับข้อเสนอให้มาเปิดสาขาในศูนย์การค้า

แห่งนี้ในเดือนมีนาคมโดยขายสินค้าเครื่องสำาอางเป็นหลัก

	 วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์	 (YG	 Entertainment)	 ที่เป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจบันเทิง	

ชัน้นำาของเกาหลกีำาลงัพจิารณาท่ีจะเปิดรา้นอาหารเกาหลทีีน่ัน่โดยบรษิทัลกู	วายจฟีดูทีท่ำาธรุกจิ

อาหารและเครื่องดื่ม

	 กลุ่มที่ผลักดันโครงการเค-ทาวน์	 (K-Town	 project)	 นี้วางแผนท่ีจะขยายไปยัง	

ภาคอื่นๆ	ในไทย	เช่น	เชียงใหม่	และภูเก็ต	ตลอดจนมาเลเซีย	แหล่งข่าวกล่าว
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้ 4 - วีดิทัศน์ (1) สำาหรับภารกิจ 4

	 “I	 Do”	 :	 เพลงร้องคู่ระหว่างเค-ป็อปสตาร์	 เรน	 (Rain)	 กับนักร้องไทย	 ปนัดดา	

เรืองวุฒิ	 (พฤษภาคม	 2548)	 ไฟล์	 Mpeg	 หรือดูได้ที่	 :	 <https://www.youtube.com/

watch?v=z0VALRHcQ84>

สื่อการเรียนรู้ 5 - วีดิทัศน์ (2) สำาหรับภารกิจ 4

	 “Missing	 You”	 :	 แสดงการท่องเที่ยวทั่วไทยของวงเค-ป็อป	 V.O.X.	 (2542)	 ไฟล์	

mpeg	หรือดูได้ที่	:	https://www.youtube.com/watch?v=aBHu38wdngQ

[คำาเตือนสำาหรับครู	:	มีฉากจูบในช่วง	1	:	42	-	1	:	45	อาจไม่เหมาะสมในบางวัฒนธรรม	ครูควรใช้วิจารณญาณว่าควรให้นักเรียน

ดูฉากนี้หรือไม่]

[คำาเตือนสำาหรับครู	:	มีฉากชายหาดในช่วง	1	:	39	-	2	:	02	ที่อาจไม่เหมาะสมสำาหรับเด็กหรือบางบริบททางวัฒนธรรม	ครูควรใช้

วิจารณญาณว่าควรให้นักเรียนดูฉากนี้หรือไม่]
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

แบบฝึกหัด 1
ภารกิจ 1

ก.	 ชมและจดบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับวีดิทัศน์การประกวดร้องเพลง	 “ไอดอล”	ทางยูทูบ	 ต่อไปนี้คือ	

	 แง่มุมของวีดิทัศน์ที่นักเรียนควรให้ความสนใจ	

	 	 1.	 รูปแบบโลโก้

	 	 2.	 การออกแบบฉาก

	 	 3.	 ประเภทของเพลงที่ใช้ประกวด

	 	 4.	 การใช้สี

	 	 5.	 เครื่องแต่งกาย

	 	 6.	 ภาษาที่ใช้

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ข.	 มีความคล้ายและ/หรือความต่างอะไรบ้างระหว่างวีดิทัศน์ของการประกวดจากแต่ละประเทศ
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

ค.	 มีการใช้เพลงอะไรในการประกวดเหล่านั้น	นักเรียนคิดว่ามีอะไรในการร้องเพลงเหล่านั้นที่สะท้อน	

	 วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ	 หรือไม่	 (มีอะไรในรายการอินโดนีเชียนไอดอลที่สะท้อนวัฒนธรรม	

	 อินโดนีเซียหรือไม่	หรือในเมียนมาไอดอลที่สะท้อนความเป็นเมียนมา)

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 นักเรียนคิดว่าการประกวดเหล่านี้มีความเป็นอเมริกันหรือ	“ตะวันตก”	มากไปหรือไม่	เพราะอะไร

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ง.	 นักเรียนคิดว่า	“เอเชียนไอดอล”	ช่วยสร้างอัตลักษณ์ของเอเชียหรือไม่	เพราะอะไร

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

จ.	 นักเรียนอยากชม/ลงคะแนนในรายการไอดอลทางโทรทัศน์หรือไม่
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

แบบฝึกหัด 2
ภารกิจ 2

ก.	 ตอบคำาถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

	 1.	 คำาว่า	“กระแสเกาหลี”	ในภาษาเกาหลีคือ	 (Korean	word).

	 2.	 	 เป็นละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องแรกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงหลังจาก

	 	 ออกฉายทางสถานโีทรทศันซ์ซีทีวีี	China	Central	Television	Station	(CCTV)	ของจนี	

	 	 ในปี	พ.ศ.	2540

	 3.	ประเทศต่อไปนี้มีละครโทรทัศน์เกาหลีออกอากาศในประเทศ

	 	 (1)	 (2)		 	

	 	 (3)	 (4)	 	

	 	 (5)	

	 4.	 การส่งออกรายการโทรทัศน์เกาหลีในปีต่อไปนี้มีมูลค่าเท่าไหร่

	 	 (1)	2542	

	 	 (2)	2550	

	 5.	 วงดนตรีเกาหลีที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียมีวงอะไรบ้าง

	 	 (1)	 (2)		 	

	 	 (3)	 (4)	 	

	 	 (5)	

	 6.	 ความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีได้ทำาให้มีคนจำานวนมากขึ้นหันมาเรียนภาษาเกาหลี	

	 	 และเดินทางไปเกาหลี	ยกตัวอย่างเช่น	ในปี	พ.ศ.	2540	มี	

	 	 คนที่เข้าสอบความถนัดภาษาเกาหลี	 (TOPIK)	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 คนเข้าสอบมีจำานวน	

	 	 เพิ่มขึ้นเป็น	

	 7.	 ดาราเกาหลีคนไหนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเล้ียงอาหารคำ่าที่ประธานาธิบดีเกาหลี	 Kim		

	 	 Dae	Jung	จัดรับรองประธานาธิบดีเวียดนาม	Tran	Duc	Luong	ในวันที่	23	สิงหาคม		

	 	 พ.ศ.	2544

	 	 (1)	 (2)		 	

	 8.	 ศูนย์การค้าที่ขายความเป็นเกาหลีที่คาดว่าจะเปิดในกรุงเทพฯ	มีชื่อว่าอะไร		
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

	 9.	 ผู้ดำาเนินโครงการเค-ทาวน์	 (K-Town)	 หวังที่จะเปิดศูนย์การค้าดังกล่าวในอีกสามแห่ง	

	 	 คือที่ใดบ้าง

	 	 (1)	

	 	 (2)	

	 	 (3)	

ข.	 ทำาไมวัฒนธรรมป็อปเกาหลีจึงได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

	 ยกตัวอย่างภาพยนตร์และเพลงที่ได้รับความนิยม

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ค.	วัฒนธรรมเกาหลีที่จะมีที่ศูนย์การค้าดังกล่าวที่กรุงเทพฯ	มีอะไรบ้าง

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ง.	 วัฒนธรรมป็อปเกาหลีช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและประเทศเอเชียตะวันออก	

	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

อภิธานศัพท์ :
อเมริกันไอดอล (American Idol) : รายการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมมาก	

	 ที่ได้ความคิดมาจากรายการของอังกฤษ	 ป็อปไอดอล	 ที่คนหนุ่มสาวที่ต้องการเป็นนักร้อง	

	 หรือเขา้วงการบนัเทงิมโีอกาสไดแ้สดงความสามารถตอ่หนา้ผูต้ดัสนิทีจ่ะคดัเลอืกคนทีด่ทีีส่ดุ		

	 คนที่แสดงได้แย่ที่สุดในรอบแรกนี้มักถูกแสดงในรายการ	ในรายการช่วงหลังๆ	ผู้ชมสามารถ	

	 ลงคะแนนทางโทรศพัทใ์หก้บัคนทีพ่วกเขาคิดวา่ดีทีส่ดุ	และคนทีไ่ด้คะแนนมากทีส่ดุเปน็ผูช้นะ

เค-ป็อป (K-Pop) :	(ยอ่มาจากโคเรยีนป็อป;	ภาษาเกาหล	ี:	

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก 

แผนการเรียนรูที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น 

อภิธานศัพท์ 

อเมริกันไอดอล (American Idol): รายการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมมากที่ได้ความคิดมาจาก

รายการของอังกฤษ ป็อปไอดอล ที่คนหนุ่มสาวที่ต้องการเป็นนักร้องหรือเข้าวงการบันเทิงมีโอกาสได้แสดง

ความสามารถต่อหน้าผู้ตัดสินที่จะคัดเลือกคนท่ีดีที่สุด คนที่แสดงได้แย่ที่สุดในรอบแรกนี้มักถูกแสดงในรายการ ใน

รายการช่วงหลังๆ ผู้ชมสามารถลงคะแนนทางโทรศัพท์ให้กับคนท่ีพวกเขาคิดว่าดีที่สุดและคนท่ีได้คะแนนมากที่สดุ

เป็นผู้ชนะ 

เค-ป็อป (K-Pop): (ย่อมาจากโคเรียนป็อป; ภาษาเกาหลี: 케이팝) เป็นแนวดนตรีที่มาจากเกาหลีใต้ที่มี

องค์ประกอบด้านเสียงและภาพที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าจะประกอบไปด้วย “ดนตรียอดนิยม” ทกุแนวในเกาหลีใต้ 

แต่คําน้ีมักถูกใช้ในความหมายที่แคบกว่าเพ่ือบรรยายรูปแบบสมัยใหมข่องดนตรีป็อปของเกาหลีใต้ที่ครอบคลุม

หลายแนวต้ังแต่แดนซ-์ป็อปป็อปบัลลาดอีเล็กโทรป็อปอาร์แอนด์บีและฮิพ-ฮ็อพ 

Keroncong: (ออกเสียงว่า “ครอนชอง”; อินโดนีเซีย: Keroncong,ดัทช์: Krontjong) เป็นช่ือเครื่องดนตรีคล้ายยู

เคลีลีและแนวดนตรีของอินโดนีเซียที่ใช้kroncong(เสียง ชร็อง-ชร็อง-ชร็อง มาจากเคร่ืองดนตรีนี้)ดังน้ันจึงเรียก

แนวดนตรีนี้ว่าkeronchong) วงดนตรี (เรียกว่าkeronchongออร์เคสตร้า)ประกอบด้วยฟลุ้ต ไวโอลิน กีต้าร์เชลโล

และเบสที่เล่นแบบพิซซิคาโต และนักร้องหญิงหรือชาย 

วัฒนธรรมป็อป (ยอดนิยม): คําเรียกรวมๆ สําหรับสิ่งผลิตทางวัฒนธรรมอย่างเช่น ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม แฟชัน 

การเต้นรํา ภาพยนตร์ โทรทศัน์และวิทยุทีถู่กบริโภคโดยคนทั่วไปเป็นหลัก เช่น ชนช้ันแรงงาน ชนช้ันล่าง และชน

ช้ันกลาง 

 

  

)	เปน็แนวดนตรทีีม่าจากเกาหลใีต้

	 ที่มีองค์ประกอบด้านเสียงและภาพท่ีหลากหลาย	 ถึงแม้ว่าจะประกอบไปด้วย	 “ดนตรี	

	 ยอดนิยม”	 ทุกแนวในเกาหลีใต้	 แต่คำานี้มักถูกใช้ในความหมายที่แคบกว่าเพื่อบรรยาย	

	 รูปแบบสมัยใหม่ของดนตรีป็อปของเกาหลีใต้ที่ครอบคลุมหลายแนวตั้งแต่แดนซ์-ป็อป	

	 ป็อปบัลลาด	อีเล็กโทรป็อป	อาร์แอนด์บี	และฮิป-ฮ็อป

Keroncong :	 (ออกเสียงว่า	“ครอนชอง”;	อินโดนีเซีย	 :	Keroncong,	ดัตช์	 :	Krontjong)	 เป็นชื่อ	

	 เครื่องดนตรีคล้ายยูเคลีลี	 และแนวดนตรีของอินโดนีเซียท่ีใช้	 kroncong	 (เสียง	 ชร็อง-	

	 ชร็อง-ชร็อง	มาจากเครื่องดนตรีนี้)	ดังนั้น	จึงเรียกแนวดนตรีนี้ว่า	 keronchong)	วงดนตรี		

	 (เรียกว่า	 keronchong	ออร์เคสตร้า)	ประกอบด้วย	ฟลุ้ต	 ไวโอลิน	กีต้าร์	 เชลโล	และเบส	

	 ที่เล่นแบบพิซซิคาโต	และนักร้องหญิงหรือชาย

วัฒนธรรมป็อป (ยอดนิยม) :	 คำาเรียกรวมๆ	 สำาหรับสิ่งผลิตทางวัฒนธรรม	 อย่างเช่น	 ดนตรี	 ศิลปะ		

	 วรรณกรรม	 แฟชั่น	 การเต้นรำา	 ภาพยนตร์	 โทรทัศน์	 และวิทยุ	 ที่ถูกบริโภคโดยคนทั่วไป	

	 เป็นหลัก	เช่น	ชนชั้นแรงงาน	ชนชั้นล่าง	และชนชั้นกลาง

สื่อและเอกสารแนะนำา 
•	 Alfian,	Magdalia.	“Keroncong	Music	Reflects	the	Identity	of	Indonesia.”	Tawarikh :  

 International Journal for Historical Studies,	4,	2	(2013)	:	171	-	186.

•	 Becker,	Judith.	“Kroncong,	Indonesian	Popular	Music.”	Asian Music,	7,	1	(1975)	:		

	 14	-	19.

•	 Bui,	 Long.	 “Globalization	 and	 the	 Public	 Cartographies	 of	 Vietnam	 Idol.”		

	 Positions : East Asia Cultures Critique,	20,	3	(Summer	2012)	:	885	-	910.

•	 Coutas,	 Penelope.	 “Fame,	 Fortune,	 Fantasi	 :	 Indonesian	 Idol	 and	 the	 New		

	 Celebrity.”	Asian Journal of Communication,	16,	No.	4	(2006)	:	371	-	392.

•	 Heins,	Ernst.	“Kroncong	and	Tanjidor-Two	Cases	of	Urban	Folk	Music	in	Jakarta.”		

	 Asia Music,	7,	1	(1975)	:	20	-	32.
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรียอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 
 วัฒนธรรมโลกกับท้องถิ่น

•	 Keppy,	Peter.	“South-East	Asia	in	the	Age	of	Jazz	:	Locating	Popular	Culture	in	the		

	 Colonial	Philippines	and	 Indonesia.”	The Journal of South-East Asian Studies,		

	 44,	3	(October	2013)	:	444	-	464.

•	 SHIM	Doboo.	“Hybridity	and	the	Rise	of	Korean	Popular	Culture	in	Asia.”	Media,  

 Culture & Society,	28,	1	(2006)	:	25	-	44.

•	 SHIM	 Doboo.	 “Korean	Wave	 in	 South-East	 Asia.”	Kyoto Review of South-East  

 Asia,	11	(March	2011).	Accessed	Online,	3	September	2016,	<http://kyotoreview.	

	 org/issue-11/korean-wave-in-South-East-asia/>

•	 Siriyuvasak,	 Ubonrat	 and	 Shin	 Hyunjoon.	 “Asianizing	 K-Pop	 :	 Production,		

	 Consumption	and	Identification	Patterns	Among	Thai	Youth.”	Inter-Asia Cultural  

 Studies,	8,	No.	1	(2007)	:	109	-	136.

•	 “South-East	Asian	Millionaires	to	Build	Hallyu	Town	 in	Thailand.”	16	September		

	 2015, The Korea Times.	 <http://www.koreatimesus.com/South-East-asian-	

	 millionaires-to-build-hallyu-town-in-thailand/>

•	 Tay,	Jinna.	“The	Search	for	an	Asian	Idol	:	The	Performance	of	Regional	 Identity		

	 in	Reality	Television.”	 International Journal of Cultural Studies,	14,	3	 (2011)	 :		

	 323	-	338.	

•	 Indonesian	Idol,	https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Idol
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

วิชา :	 ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา/วัฒนธรรมศึกษา

หัวข้อ : 	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ภาพยนตร์	และจักรวรรดิ

ระดับ : 	 มัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวนคาบ/แผนการเรียนรู้ : 	 2	แผนการเรียนรู้	(1	คาบ	:	50	-	55	นาที)

อุปกรณ์ที่จำาเป็น : 	 แล็ปท็อป	กระดาน	เครื่องฉาย	โปรเจคเตอร์	อินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐาน : 	 นักเรยีนควรมคีวามคุน้เคยกบัภาพยนตรแ์ละความคดิเรือ่งวฒันธรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 

	 เมื่อจบบทเรียน	นักเรียนสามารถ

 ความรู้ ทักษะ เจตคติ

1.	 เข้าใจประวัติศาสตร์

ของจักรวรรดิโดยอาศัย

เรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย	คือ	

ภาพยนตร์

2.	ระบุข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ

ในการก่อร่างจักรวรรดิ	

เช่น	จักรวรรดิใดยึดครอง

ประเทศใด	และลำาดับ

เวลาของการยึดครอง

อาณานิคม

1.	 เข้าใจประเด็นถกเถียงเรื่องวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเผชิญกับวัฒนธรรมโลก

2.	ประเมินความสำาคัญของภาพยนตร์

ท้องถิ่นในการสร้างวัฒนธรรม	

“ของชาติ”	ใหม่	และขบวนการเรียกร้อง

เอกราช

1.	แลกเปลี่ยนเชิงวิพากษ์วิจารณ์ถึง

ความแตกต่างระหว่าง	“จักรวรรดินิยม

ทางวัฒนธรรม”	ของฮอลลีวู้ดและ

จักรวรรดินิยมทางการเมืองของจักรวรรดิ

ตามที่แสดงในภาพยนตร์อาณานิคม

2.	 เคารพความพยายามของชาวเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับภาพยนตร์

นานาชาติให้เข้ากับท้องถิ่น
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

เกริ่นนำา	 ครูปูพื้นด้วยการฉายคลิปตัวอย่างภาพยนตร์

[15	นาที]	 ปี	พ.ศ.	2536	Indochine	ที่เกี่ยวกับชีวิต

	 ในสวนยางยุคอาณานิคมในเวียดนาม

	 ในทศวรรษ	1930

	 1.	ครูตั้งคำาถาม

	 	 1.1	 นักเรียนคิดหรือรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ชม

	 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้

	 	 1.2	 นักเรียนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

	 ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาวยุโรป

	 เป็นอย่างไร

	 	 1.3	 นักเรียนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

	 ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นอย่างไร

	 	 1.4	 ใครหรือตัวละครตัวไหนที่ดูเหมือนว่า

	 จะมีอำานาจควบคุม

	 	 1.5	 ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งหรือไม่

	 2.	ดูสื่อการเรียนรู้	1	สำาหรับประเด็นที่น่า

	 ให้ความสำาคัญ

	 3.	บรรยายว่าภาพยนตร์พาให้นึกถึง

	 หลายด้านของลัทธิอาณานิคมยุโรปใน

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

	 การครอบงำาทางการเมือง	ความสัมพันธ์

	 ที่ซับซ้อนระหว่างชาวยุโรปกับชาวเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้	และความขัดแย้งรุนแรง

	 4.	อธิบายว่าภาพยนตร์เป็นจุดเริ่มที่น่าสนใจ

	 ในการทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์ของ

	 จักรวรรดินิยมและจักรวรรดิในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนา	 การค้นพบที่มีการชี้แนะและการเรียนรู้

บทเรียน	 แบบร่วมมือ

	 1.	ครูปูพื้นสำาหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

	 โดยบรรยายสั้นๆ	แต่ได้ใจความเกี่ยวกับ

	 ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์และจักรวรรดิ	

•	 ตัวอย่างภาพยนตร์

ฝรั่งเศสปี	พ.ศ.	2536	

Indochine

https://www.

youtube.com/

watch?v=FxMoR

EEix6Q;

	•	สื่อการเรียนรู้	1

•	 สื่อการเรียนรู้	1

•	 สื่อการเรียนรู้	2

•	 แบบฝึกหัด	1

•	 เพื่อให้ครูสามารถกำาหนด

เนื้อหา/ประเด็นหลักของ

บทเรียนได้	และยังใช้โอกาสนี้

อธิบายวัตถุประสงค์และ

ผลการเรียนรู้ของบทเรียนได้

•	 อธิบายพลังของภาพยนตร์	

(หัวข้อที่เชื่อมโยงได้กับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น)

เพื่อช่วยอธิบายสิ่งที่อาจ

ถูกมองว่าเป็นเรื่องทาง

ประวัติศาสตร์ที่	“น่าเบื่อ”

อย่างจักรวรรดิและ

จักรวรรดินิยม

•	 กิจกรรมนี้จะช่วยให้ครู

ได้แนะนำาแนวคิด	

“จักรวรรดินิยมทางการเมือง”

กับ	“จักรวรรดินิยมทาง

วัฒนธรรม”	ชี้ให้เห็นว่า

คาบที่ 1
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 กรุณาดูเอกสารความรู้สำาหรับครู	

	 และสื่อการเรียนรู้	2	(10	นาที)

	 2.	ครูอธิบายกระบวนการกิจกรรมกลุ่ม

	 เรียนรู้แบบร่วมมือ	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

	 กลุ่มละ	3	-	4	คน	ครูเน้นคำาถามหลักที่

	 นักเรียนควรแลกเปลี่ยน	(5	นาที)

	 	 2.1	 เราจะนิยามและอธิบายภาพยนตร์

	 อาณานิคมอย่างไร

	 	 2.2	 ภาพยนตร์อาณานิคมแสดงภาพ

	 เชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่างไร

	 	 2.3	 ภาพยนตร์อาณานิคมอนุญาต

	 ให้มีเสียงของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 หรือไม่

	 	 2.4	 ภาพยนตร์อาณานิคมน่าจะส่งผล

	 สะเทือนได้มากเท่าภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

	 หรือภาพยนตร์ยอดนิยมหรือไม่

	 3.	ภารกิจ	1	(วันที่	1)	:	ชมภาพยนตร์ของ

	 เจ.ซี.	แลมสเตอร์	และทำาใบแบบฝึกหัด	1

	 	 3.1	 แนะนำาสั้นๆ	เกี่ยวกับนักสร้าง

	 ภาพยนตร์	เจ.ซี.	แลมสเตอร์	(ดู	Teacher	

	 Notes,	section	II.2.2.3)

	 	 3.2	 ฉายคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ของ

	 เจ.ซี.	แลมสเตอร์	ที่ทำางานให้กับ	the	

	 Association	KoloniaalInstituut

	 	 3.3	 นักเรียนจดบันทึกในเอกสาร

	 ประกอบ	1

	 	 3.4	 นักเรียนนำาเสนอต่อทั้งชั้นเรียน	

	 ครูพยายามเน้นประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 3.4.1	 ส่วนใหญ่ของภาพยนตร์

	 เน้นการขนส่ง	ทางรถไฟ	ถนน	รถยนต์	

	 รถม้า	ฯลฯ

	 	 	 3.4.2	 มักมีภาพของการทำา

	 การเกษตรและต้นไม้

แม้ว่าภาพยนตร์ส่วนใหญ่

ในยุคนี้จะมาจากต่างชาติ	

แต่ก็มักไม่ได้ถูกผลิตโดย

ระบอบอาณานิคม	แต่โดย

ชาวอเมริกัน	โรงภาพยนตร์

และการจัดจำาหน่าย

ภาพยนตร์ก็มีลักษณะ

ค่อนข้างเป็นสากล	อย่างไร

ก็ตาม	สารและอิทธิพลของ

ภาพยนตร์เหล่านี้สามารถ

มีส่วนช่วยส่งเสริมอำานาจ

ควบคุมของระบอบ

อาณานิคมได้

•	 เนื้อหาส่วนที่เป็นภาพยนตร์

ของเจ.ซี.	แลมสเตอร์	จะ

แสดงให้เห็นว่าจ้าวอาณานิคม

ยึดถือภาพยนตร์อย่างจริงจัง

ในฐานะที่เป็นหนทาง

ในการแสดงวัฒนธรรม

ท้องถิ่นนิยามว่าอะไรคือ	

“ความก้าวหน้า”	และ	

“ชีวิตทันสมัย”	และควบคุม

ประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	กระทั่งความสนุก

และความบันเทิงก็สามารถ

เป็นแหล่งที่มาที่สำาคัญ

ของอำานาจสำาหรับระบอบ

จักรวรรดิได้

•	 ตัวอย่างภาพยนตร์

ของเจ.ซี.	แลมสเตอร์	

(J.C.	Lamster	

Trailer)

https://www.

youtube.com/

watch?v=jrgt83w

PGiM
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 	 3.4.3	 ภาพของชาวอินโดนีเซีย

	 ท้องถิ่นมักไม่ชัดเจน	แทบไม่เห็นผู้คน

	 	 	 3.4.4	 การเน้นเรื่องการขนส่งและ

	 การเกษตร	เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวดัตช์

	 ทำาให้ชีวิตของชาวอินโดนีเซียดีขึ้นอย่างไร

	 	 	 3.4.5	 อย่างไรก็ตาม	นี่ไม่ใช่

	 ภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวอินโดนีเซียจริงๆ	

	 แทบไม่มีมุมมองของชาวอินโดนีเซียเลย

สรุป	 1.	ภารกิจ	2	:	แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

บทเรียน	 กลุ่มละ	3-4	คน	แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับ

	 ภาพยนตร์ที่พวกเขาเพิ่งได้ชมมาในช่วงนั้น

	 โดยคำานึงถึงประเด็นท้องถิ่นและโลก

	 	 1.1	 ครูอธิบายว่าภาพยนตร์ทุกเรื่อง

	 พยายามบอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่และ

	 เวลาหนึ่งๆ

	 	 1.2	 เช่นเดียวกับงานของเจ.ซี.	แลมสเตอร์

	 ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เทคโนโลยี	หรือภาษา

	 หรือเมืองต่างๆ	เพื่อแสดงถึงสำานึกด้านเวลา

	 และสถานที่

	 	 1.3	 ดังนั้น	นักเรียนจึงควรแลกเปลี่ยน

	 เกี่ยวกับแง่มุมดังต่อไปนี้ของภาพยนตร์

	 ที่พวกเขาเพิ่งได้ชมมาในช่วงนั้น

	 	 	 1.3.1	 เทคโนโลยี

	 	 	 1.3.2	 ประเภทของสถานที่	(ชนบท	

	 เมือง	ประเทศหนึ่งๆ)

	 	 	 1.3.3	 ภาษาที่ใช้

	 	 1.4	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาว่า

	 องค์ประกอบเหล่านี้คล้ายหรือแตกต่างจาก

	 ที่ได้เห็นในภาพยนตร์ของเจ.ซี.	แลมสเตอร์

	 หรือไม่

	 2.	 ในการสรุป	ครูแสดงให้เห็นว่ากระทั่ง

	 ภาพยนตร์ร่วมสมัยก็หยิบยืมสิ่งต่างๆ	จาก

	 ภาพยนตร์ก่อนหน้านี้มาอยู่ไม่น้อยเลย

•	 การสรุปท้ายชั่วโมงเรียน

เป็นการเน้นประเด็นหลักๆ	

ที่นักเรียนถูกคาดหวังว่า

จะ	‘ซึมซับ’	ประสบการณ์

และความรู้

•	 การสรุปยังทำาให้นักเรียน

ได้เปรียบเทียบประสบการณ์

ส่วนตัวกับสิ่งที่พวกเขา

ได้เรียนรู้มาในชั้นเรียน
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

คาบที่ 2

เกริ่นนำา	 บรรยายสั้นๆ	แนะนำาให้นักเรียนรู้จักแนวคิด	

(5	นาที)		 เรื่องภาพยนตร์ท้องถิ่นและระดับประเทศ

	 1.	ครูอธิบายว่าไม่ใช่ภาพยนตร์ทุกเรื่อง

	 ในสมัยอาณานิคมถูกสร้างโดยฮอลลีวู้ด

	 หรือรัฐบาลอาณานิคม

	 2.	ในช่วงเวลานี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ

	 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้องถิ่นที่ผลิต

	 โดยคนท้องถิ่น

	 3.	อย่างไรก็ตาม	มักจะเป็นชาวจีนหรือ

	 อินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิต

	 ภาพยนตร์เหล่านี้	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

	 ซับซ้อนของอิทธิพลระดับโลก

	 4.	ภาพยนตร์ของพวกเขาได้รับอิทธิพล

	 อย่างมากจากฮอลลีวู้ดและตะวันตก

	 5.	แต่ถึงอย่างนั้น	ก็สามารถมองเห็นจุด

	 เริ่มต้นของวัฒนธรรมประจำาชาติต่างๆ	ได้

	 6.	ภาพยนตร์เหล่านี้มักจะบทบาทสำาคัญ

	 ในขบวนการชาตินิยม	 	

พัฒนา	 1.	ครูให้ภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการของ

บทเรียน	 ภาพยนตร์ท้องถิ่น/ระดับประเทศ	(15	นาที)

	 	 1.1	 ยกตัวอย่างเช่น	ครูอธิบายว่า

	 ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้องถิ่นหลายคน

	 เริ่มทดลองกับภาพยนตร์ในช่วงเวลานี้

	 	 1.2	 แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพยนตร์

	 อินโดนีเซีย-จีน	เช่น	Kris	Mataram	(2483)	

	 และ	Rentjong	Atjeh	(Acehnese	

	 Rentjong,	2482)

	 	 1.3	 ครูชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์

	 ท้องถิ่นเกิดใหม่ผสมผสานความเป็นฮอลลีวู้ด

	 และท้องถิ่นเข้าด้วยกันได้อย่างไร

	 	 1.4	 ดู	Teaching	Notes	section	III.2.b	

	 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์

•	 ภาพยนตร์เรื่อง

Indonesia	Calling

https://www.

youtube.com/

watch?v=iAzfM9c

QvZQ;

การบรรยายเกริ่นนำาเป็น

การให้ความรู้และข้อมูล

พื้นฐานที่จะทำาให้นักเรียน

ได้ผ่านการค้นพบที่มี

การชี้แนะและการเรียนรู้

แบบร่วมมือจนเสร็จสิ้น

สมบูรณ์

•	 การแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

เกี่ยวกับภาพและการโฆษณา

ส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านและ

วิเคราะห์อย่างใส่ใจ	ร่วมมือ

และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน	

และเรียนรู้ที่จะปรับปรุง

ทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น

•	 การชมวีดิทัศน์และ

การถาม-ตอบส่งเสริมทักษะ

การวิเคราะห์	การสนทนา

และแลกเปลี่ยน
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 2.	ภารกิจ	3	:	วิเคราะห์โฆษณาภาพยนตร์

	 ท้องถิ่น

	 	 2.1	 ครูอธิบายสั้นๆ	เกี่ยวกับกระบวนการ

	 กิจกรรมกลุ่ม	(แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม

	 กลุ่มละ	3	-	4	คน)

	 	 2.2	 แจกจ่ายสื่อการเรียนรู้	4	โฆษณา

	 สามชิ้นของภาพยนตร์สองเรื่อง	Kris	

	 Mataram	และ	Rentjong	Atjeh

	 	 2.3	 ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

	 องค์ประกอบที่เห็นได้ชัดว่าเป็น	“อินโดนีเซีย”

	 ของโปสเตอร์	โดยเทียบกับองค์ประกอบ

	 ที่ดูเหมือนจะมาจาก	“ฮอลลีวู้ด”	หรือ	

	 “ตะวันตก”

	 	 2.4	 ให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด	2	-	3

	 	 2.5	 หลังจากให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน

	 ในกลุ่มเป็นเวลา	10	นาที	ครูนำาการ

	 แลกเปลี่ยนของนักเรียนทั้งชั้นด้วยการให้

	 นักเรียนตอบคำาถามจาก	Teaching	Notes,	

	 see	section	III.2.c.

	 	 2.6	 ครูควรสรุปด้วยการเน้นว่าถึงแม้ว่า

	 โปสเตอร์หยิบยืมภาพพจน์ที่เป็นลบเกี่ยวกับ

	 ผู้คนที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกมาจากภาพยนตร์

	 ตะวันตก	แต่ก็เป็นการเริ่มสร้างวัฒนธรรม

	 ของชาติที่ชัดเจนขึ้นมา

	 3.	ภารกิจ	4	:	วิเคราะห์ภาพยนตร์ชาตินิยม	

	 Indonesia	Calling	ของนักสร้างภาพยนตร์

	 สารคดีชาวดัตช์	JorisIvens,	ในออสเตรเลีย

	 	 3.1	 ครูแนะนำาสั้นๆ	เกี่ยวกับภาพยนตร์	

	 เน้นความย้อนแย้งที่ว่าเป็นภาพยนตร์	

	 “ชาตินิยม”	ของอินโดนีเซียที่สร้างโดย

	 ชาวดัตช์ที่เป็นข้าหลวงของเนเธอร์แลนด์

	 อีสต์อินดีส	ดู	Teaching	Notes	section	

	 III.2.d.i	to	iii.

•	 สื่อการเรียนรู้	4

•	 แบบฝึกหัด	2

•	 แบบฝึกหัด	3
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 ขั้นตอน การดำาเนินการสอน สื่อการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

	 	 3.2	 ครูตั้งคำาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์

	 ระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปกับ

	 ชาตินิยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 ดู	Teaching	Notes	section	III.2.d.iv.

	 	 3.3	 ให้นักเรียนชมภาพยนตร์ของ

	 JorisIvens	หรือบางส่วน

	 	 3.4	 แบง่นกัเรยีนเปน็กลุม่	กลุม่ละ	3	-	4	คน	

	 ทำางานเกี่ยวกับภาพยนตร์	(แบบฝึกหัด	3)

	 	 3.5	 ให้นักเรียนนำาข้อค้นพบไปเขียน

	 เป็นรายงานเพื่อส่งครูในภายหลัง	หรือไม่

	 ก็นำาเสนอหน้าชั้นเรียน

สรุป	 ครูสรุปหรือเน้นประเด็นสำาคัญจากชั่วโมงเรียน

บทเรียน	 สองครั้งที่ผ่านมา	ในฐานะที่เป็นกิจกรรม

	 ตอกยำ้าหรือเปลี่ยนผ่าน	ครูอาจเลือกทำา

	 กิจกรรมต่อไปนี้อันใดอันหนึ่งหรือทั้งหมด

	 เป็นการปิดท้ายก็ได้

	 1.	ครูสร้างบล็อก	(Blog)	ขึ้นมาให้นักเรียน

	 เขียนความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับภาพยนตร์

	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย	หรือ

	 2.	ให้นักเรียนเขียนรายงานข่าว/บทวิจารณ์

	 ภาพยนตร์ร่วมสมัยของประเทศในเอเชีย

	 ตะวันออกเฉียงใต้	โดยประเมินว่ามีเนื้อหา/

	 ลีลา/ภาพพจน์จากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

	 มากน้อยเพียงใด	และมีลักษณะเฉพาะ

	 ประจำาชาติมากน้อยเพียงใด	หรือ

	 3.	 ให้นักเรียนค้นคว้าและสร้างโปสเตอร์

	 สำาหรับภาพยนตร์ของตนเองที่จะสะท้อน

	 วัฒนธรรมของชาติและดึงดูดผู้ชมทั่วไปด้วย

	 แนวเนื้อหายอดนิยมจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

•	 เป็นสิ่งที่ดีที่ปิดท้ายบทเรียน

ด้วยการเน้นประเด็นสำาคัญ

และมีกิจกรรมประเมิน

เพื่อดูว่านักเรียนได้เรียนรู้

ไปมากน้อยเพียงใด

•	 การสร้างบล็อก	

เขียนรายงานข่าว	หรือ

ทำาโปสเตอร์เป็นงานพิเศษ

จะเป็นโอกาสให้นักเรียน

ได้ใช้ข้อมูลที่เรียนรู้มาใน

ชั้นเรียนเพื่อใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการสังเคราะห์
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หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก

แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

สื่อการเรียนรู้และเแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้ 1 - ตัวอย่างภาพยนตร์ Indochine

ตัวอย่างภาพยนตร์สามารถหาได้ที่นี่	

:	https://www.youtube.com/watch?v=FxMoREEix6Q

ประเด็นที่น่าจะกล่าวถึง

	 1)	 แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความระแวงสงสัยในตอนแรกของคนเวียดนามที่มีต่อผู้หญิง

ยุโรปที่แสดงโดยแคทเธอรีน	เดอเนิฟ

	 2)	 แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความรักสามเศร้าระหว่างผู้ชายและผู้หญิงชาวยุโรป	 และ	

เด็กสาวเวียดนาม

	 3)	 สังเกตว่าภาพยนตร์มักจะแสดงภาพชาวเวียดนามเป็นกลุ่มคนจำานวนมาก	ที่มัก

หลบหนีอยู่บนเรือ	ดูฉากไฟไหม้เรือที่	1	:	14

	 4)	 แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเครื่องแบบของผู้ชายฝรั่งเศส	 ดูฉากงานเลี้ยงของคนฝรั่งเศส

ที่	1	:	09

	 5)	 สังเกตมิตรภาพระหว่างคนเวียดนามกับผู้หญิงฝรั่งเศส

	 6)	 ดูผู้หญิงเวียดนามทำาเครื่องหมายไม้กางเขนที่	1	:	21

	 7)	 การสูบฝิ่นที่	1	:	240
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สื่อการเรียนรู้ 2 - แผนที่อำานาจจักรวรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2473

สื่อการเรียนรู้ 3 - ตัวอย่างภาพยนตร์ของเจ.ซี. แลมสเตอร์ J.C. Lamster

ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ของเจ.ซี.	แลมสเตอร์

ที่ผลิตโดย	the	KolonialInstituut	ที่อัมสเตอร์ดัม

https://www.youtube.com/watch?v=jrgt83wPGiM

**หมายเหตุ	:	ปิดเสียงเพื่อให้เป็นภาพยนตร์เงียบตามที่ผู้สร้างตั้งใจแต่ทีแรก

ประเด็นที่ควรเน้นสำาหรับตอบคำาถามในแบบฝึกหัด 2

	 1)	 ส่วนใหญ่ของภาพยนตร์เน้นการขนส่ง	ทางรถไฟ	ถนน	รถยนต์	รถม้า	ฯลฯ

	 2)	 มักมีภาพของการทำาการเกษตรและต้นไม้

	 3)	 ภาพของชาวอินโดนีเซียท้องถิ่นมักไม่ชัดเจน	แทบไม่เห็นผู้คน

	 4)	 การเน้นเรื่องการขนส่งและการเกษตรเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวดัตช์ทำาให้ชีวิต

ของชาวอินโดนีเซียดีขึ้นอย่างไร

	 5)	 อย่างไรก็ตาม	 นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวอินโดนีเซียจริงๆ	 แทบไม่มีมุมมอง	

ของชาวอินโดนีเซียเลย
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สื่อการเรียนรู้ 4 - โปสเตอร์ภาพยนตร์

ก.	โปสเตอร์แผ่นที่	1	ของภาพยนตร์

	 เรื่อง	Kris	Mataram

(ที่มา	:	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/c/c6/Kris_Mataram_1940.jpg/220

px-Kris_Mataram_1940.jpg)

ข.	 โปสเตอร์แผ่นที่	2	ของภาพยนตร์

	 เรื่อง	Kris	Mataram

(ที่มา	:	https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Kris-mataram-fifi-young.jpg)

ค.	 โปสเตอร์แผ่นที่	3	ของภาพยนตร์เรื่อง	Rentjong	Atjeh

(ที่มา	:	https://en.wikipedia.org/wiki/Rentjong_Atjeh#/media/File:Rentjong_Atjeh_poster.jpg)
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สื่อการเรียนรู้ 5 - คลิปจากภาพยนตร์เรื่อง Indonesia Calling

ดูได้ที่	:	https://www.youtube.com/watch?v=iAzfM9cQvZQ
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แบบฝึกหัด 1

ก.	 ชมและจดบันทึกเกี่ยวกับวีดิทัศน์ของเจ.ซี.	แลมสเตอร์	แง่มุมที่นักเรียนควรให้ความสนใจ	มีดังนี้

	 1.	 ประเภทของการคมนาคมที่เห็นในภาพยนตร์

	 2.	 ประเภทของอาคารที่เห็นในภาพยนตร์

	 3.	 การแต่งกายของชาวอินโดนีเซีย

	 4.	 การแสดงภาพของชาวอินโดนีเซีย

	 	

	 	

	 	

ข.	 นักเรียนคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้ดีหรือไม่

	 	

	 	

	 	

ค.	 นักเรียนคิดว่าทำาไมจึงมีการแสดงภาพถนนและทางรถไฟจำานวนมากในภาพยนตร์เรื่องนี้

	 	

	 	

	 	

	 	

ง.	 นักเรียนคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะดึงความสนใจของผู้ชมได้หรือไม่

	 	

	 	

	 	

	 	

จ.	 นักเรียนคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยสถาปนาอำานาจควบคุมของดัตช์ต่ออินโดนีเซียได้หรือไม่		

	 เพราะเหตุใด
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แบบฝึกหัด 2
สำาหรับภารกิจ 3

ก.	 นักเรียนเห็นแง่มุมอะไรบ้างของวัฒนธรรมภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหรือตะวันตกในโปสเตอร์เหล่านี้

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ข.	 มีวัฒนธรรมอินโดนีเซียท้องถิ่นในแง่มุมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นในภาพยนตร์เหล่านี้

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ค.	 นักเรียนคิดว่าโปสเตอร์เหล่านี้แสดงมุมมองที่เป็นบวกหรือลบเกี่ยวกับชีวิตในอินโดนีเซีย		

	 เพราะเหตุใด	จงยกตัวอย่าง	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

ง.	 นักเรียนคิดว่ามีความสมดุลระหว่างความเป็นอินโดนีเซียท้องถิ่นและอิทธิพลตะวันตกระดับโลก	

	 ในโปสเตอร์เหล่านี้หรือไม่	เพราะเหตุใด
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แบบฝึกหัด 3
Worksheet สำาหรับภารกิจ 4

ก.	เติมคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

	 1.	 ชาวอินโดนีเซีย	 (จำานวน)	คน	โดยสารเรือเอสเปอแรนซ์เบย์จากออสเตรเลียมายังชวา

	 	 เพื่อเป็นชาวอินโดนีเซียกลุ่มแรกที่เดินทางกลับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง

	 2.	 ตัวแทนสหภาพแรงงานของออสเตรเลียมอบ	 (สิ่งของ)	เป็นของขวัญแก่ชาวอินโดนีเซีย

	 	 ที่เดินทางบนเรือเอสเปอแรนซ์เบย์

	 3.	 ผู้บรรยายยกตัวอย่างอะไรที่บอกว่าชาวออสเตรเลีย	“รู้จักชาวอินโดนีเซียดี”

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 4.	 “เสรภีาพ”	อะไรไมไ่ดถ้กูประกาศเปน็สว่นหนึง่ของรัฐธรรมนญูใหมข่องอนิโดนเีซียท่ีเปน็เอกราช

	 (ก)	 เสรีภาพของสื่อ

	 (ข)	 เสรีภาพในการจัดงานเลี้ยง

	 (ค)	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

	 (ง)	 เสรีภาพในการชุมนุม

	 5.	 อะไรคือชื่อของการร่ายรำาที่ผู้บรรยายบอกว่ามีมานานกว่า	 1,500	 ปี	 และมาก่อนท่ีชาวดัตช์	

	 	 หรือโปรตุเกสมาถึงชวา	

	 6.	 ผู้บรรยายบอกว่าชาวดัตช์ได้กอบโกยผลกำาไรไปจากอินโดนีเซียมากเท่าใด	

	 	 (มูลค่าเป็นเงินปอนด์)

	 7.	 ทำาไมกะลาสีชาวอินโดนีเซียจึงประท้วง	จงอธิบาย

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 8.	 มีทหารดัตช์กี่นายบนเรือแต่ละลำาในท่าเรือที่ออสเตรเลียที่รอยกพลมายังอินโดนีเซีย	

	 	 (จำานวน)
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	 9.	 คนงานออสเตรเลียและอินโดนีเซียทำาอะไรเพื่อหยุดยั้งเรือดัตช์เหล่านี้

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 10.	 ตัวแทนจากประเทศอะไรที่แสดงการสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซีย

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 11.	 นักเรียนคิดว่าทำาไมนักสร้างภาพยนตร์ชาวดัตช์จึงสนับสนุนเอกราชของอินโดนีเซีย	 อธิบาย	

	 	 และยกตัวอย่าง

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 12.	 นักเรียนคิดว่าชาวอินโดนีเซียจะสามารถร่วมมือกับชาวยุโรปหรือออสเตรเลียเพื่อเรียกร้อง	

	 	 เอกราชได้อย่างไร

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 13.	 นกัเรยีนคดิวา่ภาพยนตรต์า่งประเทศเชน่นีจ้ะส่งผลสะเทอืนอยา่งมากต่อชาตินยิมของอนิโดนเีซีย	

	 	 หรือไม่	ต่อภาพยนตร์ระดับประเทศของอินโดนีเซีย
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อภิธานศัพท์ :
ลัทธิล่าอาณานิคม -	ความสัมพันธ์ระหว่างคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนพื้นเมือง	(หรือถูกบังคับมาจากที่อื่น)		

	 กับผู้รุกรานต่างชาติที่เป็นคนส่วนน้อย	 การตัดสินใจพ้ืนฐานต่างๆ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต	

	 ของผูค้นท่ีตกเป็นข้าอาณานคิมมข้ึีน	และดำาเนนิการโดยจา้วอาณานคิมผูป้กครองเพือ่แสวงหา	

	 ผลประโยชนท์ีม่กัถกูกำาหนดมาจากเมืองแมท่ีอ่ยูห่า่งไกล	จ้าวอาณานคิมปฏเิสธทีจ่ะยอมรับ	

	 วัฒนธรรมของข้าอาณานิคม	 และเชื่อในความสูงส่งกว่าของตนและอาณัติที่ถูกกำาหนด	

	 มาให้ตนเป็นผู้ปกครอง

ภาพยนตร์ -	 ภาพยนตร์เป็นศิลปะแห่งภาพเคลื่อนไหว	 เป็นสื่อที่อาศัยภาพบอกเล่าเรื่องราวและ	

	 ตีแผ่ความจริง

วัฒนธรรม -	ระบบความเชื่อ	คุณค่า	ขนบธรรมเนียม	พฤติกรรม	และวัตถุที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิก	

	 ของสังคมเพื่อใช้ในการสัมพันธ์กับโลกและระหว่างกันเอง	 และถูกส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่ง	

	 ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยการเรียนรู้

ชาตินิยม (Nationalism) -	คำาว่า	“ชาตินิยม”	โดยทั่วไปใช้เรียกปรากฏการณ์สองแบบ	คือ

	 (1)	ทัศนคติที่คนในชาติมีเวลาห่วงใยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาติตน	และ

	 (2)	การกระทำาของคนในชาติเมื่อพยายามบรรลุให้ถึง	(หรือคงรักษา)	การกำาหนดตนเอง



492 u ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ 

หน่วยที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก u แผนการเรียนรู้ที่ 7 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ และจักรวรรดิ

รายการสื่อและเอกสารแนะนำา : 
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	 of	Singapore	modernity.”	Inter-Asia Cultural Studies	13,	4	(2012)	:	592	-	604.

•	 Bloom,	Peter	J.	“French Colonial Documentary : Mythologies of Humanitarianism. 

 Minneapolis	:	University	of	Minnesota	Press,	2008.
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	 นางเบญจรัตน์	แซ่ฉั่ว	 อาจารย์	สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	

	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้พิจารณาเอกสาร

	 1.	 นายสุทธิ	สีพิกา	 ครู	โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์	

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3

	 2.	 นายสรนันท์	เวียงคำา	 ครู	โรงเรียนโยธินบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 3.	 นางสาวจารุวรรณ	ยิ่งยงค์	 ครู	โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 4.	 นายชัยวัฒน์	สมเกียรติประยูร	 ครู	โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 5.	 นางสาวสิริวรรณ	มีรอด	 ครู	โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	3

	 6.	 นายอรรถพล	ประภาสโนบล	 ครู		โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	ปทุมธานี	

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	4	

	 7.	 นางสาวอรอนงค์	สุดสวาด	 ครู	โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

	 8.	 นางสาวสุธาสินี	ทองจันทร์	 ครู	โรงเรียนราชินีบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9
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	 9.	 นายฮัมดาน	อ่อนหวาน	 ครู	โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง	จังหวัดยะลา

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	15

	 10.	 นายอนุพงษ์	ชุมแวงวาปี	 ครู	โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	19

	 11.	 นายศรัณยพงษ์	จันทะศรี	 ครู	โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 12.	 นางสาวนสุทินา	ขินานา	 ครู	โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 13.	 นายพงษ์ศักดา	นามประมา	 ครู	โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 14.	 นางสาวชมภ์พลอย	จิตติแสง	 ครู	โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์	

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 15.	 นายเฉลิมพล	แก้วสามสี	 ครู		โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	22

	 16.	 นายมานะชัย	นากลาง		 ครู	โรงเรียนสว่างแดนดิน	

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

	 17.	 นายจักรกฤษณ์	ต่อพันธ์	 ครู	โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30

	 18.	 นายคมเพชร	ราชคม	 ครู	โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36

	 19.	 นายวาทิศ	สอนกอง	 ศึกษานิเทศก์	สำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	2

	 20.	 นายดนัย	หอมพนา	 นักวิชาการศึกษา	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	29

	 21.	 นายวชิระ	ชัยสุนทร	 นักวิชาการศึกษา	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	32

	 22.	 นายสุวัฒน์	อัศวไชยชาญ	 บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี

	 23.	 นางศรินธร	วิทยะสิรินันท์	 ครู	โรงเรียนนานาชาติ	เซนต์	แอนดรูว์ส

	 24.	 นางสาววริศรา	ตั้งค้าวานิช	 อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 25.	 นายอรรฏชณม์	สัจจะพัฒนกุล	 อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 26.	 นางสาวอรณิช	ทวิชาตานนท์	 อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

	 27.	 นางสาวจินตนา	สุขสำาราญ	 อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะผู้ดำาเนินการทดลองใช้เอกสาร

	 1.	 นายชุติเดช	สำาเร็จ	 ครู	โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 2.	 นายปราศรัย	เจตสันติ์	 ครู	โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1
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	 3.	 นางสาวศศิกานต์	ชาติสุวรรณ	 ครู	โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 4.	 ว่าที่ร้อยตรี	ปรเมธ	เทพขวัญ	 ครู	โรงเรียนเบญจมราชาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 5.	 นางสาวศิริรัตน์	สงวนศรี	 ครู	โรงเรียนเบญจมราชาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 6.	 นายอลงกรณ์	อัศวโสวรรณ	 ครู	โรงเรียนเบญจมราชาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 7.	 นางสาวพิชญ์สินี	ณัชชาภัณฑารักษ์		 ครู	โรงเรียนราชวินิตมัธยม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 8.	 นายสันติภาพ	พูลสวัสดิ์	 ครู	โรงเรียนราชวินิตมัธยม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 9.	 นางสาวสุภาพรรณ	หมายสุข	 ครู	โรงเรียนราชวินิตมัธยม

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 10.	 นางสาวกนิษฐา	มุ่งประสิทธิชัย	 ครู	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 11.	 ว่าที่ร้อยตรี	ปริญญา	ตาแจ่ม	 ครู	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 12.	 นายพรพรรษ	อัมพรพฤติ	 ครู	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1

	 13.	 นายปุณณวัช	ทัพธวัช	 ครู	โรงเรียนราชินีบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

	 14.	 นางสาวสุทธาสิณี	ทองจันทร์	 ครู	โรงเรียนราชินีบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

	 15.	 นางสาวอำาพรภา	เขียวชม	 ครู	โรงเรียนราชินีบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

	 16.	 นายทวิช	ลักษณ์สง่า	 ครู	โรงเรียนราชินีบูรณะ

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

	 17.	 นางมะลิวัลย์	โสภาเลิศ	 ครู	โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 18.	 นางสาวสุทิศา	ศรีมาตย์	 ครู	โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 19.	 นายศรัณยพงศ์	จันทะศรี	 ครู	โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20
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	 20.	 ผศ.อรรถพล	อนันตวรสกุล	 อาจารย์	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 21.	 นางสาวมนาปี	คงรักช้าง	 ESD	(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 22.	 นายปฏิพัทธ์	สถาพร	 ESD	(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 23.	 นางฆัสรา	มุกดาวิจิตร	 มิวเซียมสยาม	

	 24.	 นายทวีศักดิ์	วรฤทธิ์เรืองอุไร	 มิวเซียมสยาม

หน่วยงานสนับสนุน

	 1.	 องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	กรุงเทพมหานคร	(UNESCO	Bangkok)	

	 2.	 องค์กร	Korea-Fund-in-Trust	

	 3.	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.	 กลุ่มการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยของไทย	(Thai	Civic	Education)	

	 5.	 Museum	Siam

	 6.	 นิตยสารสารคดี

บรรณาธิการ

	 นายเฉลิมชัย	พันธ์เลิศ	 นักวิชาการศึกษา	สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

พิสูจน์อักษร

	 1.	 นางสาวพรชนัน	บุญประเสริฐ	 พนักงานบันทึกข้อมูล	สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

	 2.	 นางสาวสุชาดา	อร่ามเรือง	 ลูกจ้าง	สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

	 3.	 นางสาวภูษณิศา	สังข์ช่วย	 ลูกจ้าง	สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ออกแบบปก

 1.	 นางศรีเมือง	บุญแพทย์

	 2.	 นายธรรมรัตน์	บุญแพทย์






