หลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนเบื้องต้น
ในช่วง ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

โดย
คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิเด็กและการศึกษา
ใน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการสอนวิชาสิ ทธิมนุษยชนเบือ้ งต้ น
ช่ วงเวลา “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ”
นาเสนอต่ อกระทรวงศึกษาธิการ
โดย
นางฉัตรสุ ดา จันทร์ ดียงิ่
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ด้ านสิ ทธิเด็กและการศึกษา
***********************************************
ระยะเวลาการดาเนินการ : เริ่ มตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
หลักสู ตร : คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิเด็กและการศึกษา
จัดทาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนสิ ทธิ มนุษยชนเบื้องต้น ในช่วง ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
ให้ต้ งั แต่ช้ นั ปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยไม่เน้นตาราเรี ยน
แนวการสอน ให้นกั เรี ยนทุกคนคิด พูด แสดงความคิดเห็น ไม่เน้นการท่องจา
จะมีแนวทางการสอนให้ครู ผสู้ อน เรื่ องเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนเบื้องต้นในแต่ละชั้นเรี ยน
เน้นความง่าย และเป็ นสิ่ งที่ควรรู ้ในชี วติ ประจาวัน
ตั้งแต่ช้ นั ปฐมวัย, ชั้นประถมศึกษา, ชั้นมัธยม ( ตามหลักสู ตรพื้นฐานภาคบังคับ ๑๒ปี )
เวลาสอน : เดือนละ ๑ ถึง ๒ ชัว่ โมง ในช่วงเวลา “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”
การประเมินผล : คณะอนุกรรมการด้านสิ ทธิเด็กและการศึกษาจะจัดทาข้อสอบปรนัยมาให้ ๕๐ข้อ
ให้ครู เลือกไว้สอบนักเรี ยน ในการสอบปลายภาคเรี ยน และใช้สอบ O-NET, A-NET

๒
การติดต่อประสานงาน :
ใช้ติดต่อทาง Websiteของ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ครู สามารถ Download ข้อมูลที่ใช้ในการสอนได้เอง ไม่ตอ้ งจัดประชุมสัมนา ไม่ตอ้ งมีตารา
และจะมีวดี ีทศั น์ตวั อย่างการสอนให้ครู ศึกษาแนวการสอน
อุปกรณ์การสอน :
ใช้อุปกรณ์การสอนที่โรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้ว และ Download เพิ่มเติมได้ทาง Internet
สื่ อการสอนที่มีองค์กรอื่นๆทาและเผยแพร่ ใน Multi Media เช่น Youtube

๓

หลักสู ตรสิ ทธิมนุษยชนเบือ้ งต้ น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
เนือ้ หา :
๑. สิ ทธิ มนุษยชนเกิดมาพร้อมกับการเกิดมาเป็ นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้ อชาติ สภาพร่ างกาย
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และไม่สามารถยกให้ผอู ้ ื่น
๒. ความหมายของเด็ก
๓. สิ ทธิของเด็ก
เน้ น ให้ นักเรียนทุกคนคิด , พูด , และกล้าแสดงออก โดยครู เป็ นผูแ้ นะนา ไม่ตอ้ งมีตาราประกอบ
๑. ความหมายของสิ ทธิมนุษยชน
เกิดมาเป็ นมนุษย์ :
นักเรียน :
การเกิดคืออะไร ให้นกั เรี ยนคิดเอง พูดเอง
เกิดอย่างไร เกิดจากพ่อและแม่มีความรัก แต่งงานกัน
เกิดวิธีไหน เปรี ยบเทียบกับสัตว์อื่น เช่น สุ นขั แมว ปลา ผีเสื้ อ ไก่ นก กบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร
เกิดเป็ นตัว เช่น คน, สุ นขั , แมว
เกิดจากเป็ นไข่ก่อนแล้วฟักเป็ นตัวเช่น ไก่ นก
เกิดเป็ นไข่แล้วกลายเป็ นหนอนเป็ นดักแด้ แล้วกลายตัวมีปีก เช่น ผีเสื้ อ แมงปอ
นักเรี ยนเกิดจากใคร เกิดจากท้องพ่อ หรื อ แม่
เกิดที่ไหน เกิดที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย บ้าน

๔
เกิดวิธีไหน ทางช่องคลอด โดยคลอดธรรมชาติ ใช้คีมดึง ใช้ดูด หรื อ
ผ่าตัดคลอดออกทางหน้าท้อง นักเรี ยนไม่รู้ให้กลับไปถามพ่อแม่
แรกเกิดนักเรี ยนไม่มีเสื้ อผ้าสวมใส่ แต่มีสิทธิ มนุษยชนเกิดมาพร้อมกับตัวเรา
การตาย : เกิดจากอะไร แก่ชรา, เจ็บป่ วย, ถูกทาร้าย หรื อ อุบตั ิเหตุตายเช่นรถชน
เมื่อเราตายไป สิ ทธิ มนุษยชนของเราก็ตายตามเราไปด้วย
ครู สรุ ป :
สิ ทธิ มนุษยชนจะเริ่ มตั้งแต่ เกิด จน ตาย / ไม่สามารถยกหรื อขายให้คนอื่นได้
นักเรี ยนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนแล้ว นักเรี ยนต้องมีหน้าที่ดว้ ย
หน้าที่คือ ไม่ไปละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่ไปรังแก, ดูถูก หรื อทาร้ายผูอ้ ื่น
อุปกรณ์ : ภาพสุ นขั , ปลา, ผีเสื้ อ, ไก่, นก, กบ ( วงจรชี วติ เป็ นอย่างไร )
เพศ :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคน คิด และ พูดเอง ว่า
เพศชาย เพศหญิง บุคคลที่รักเพศเดียวกัน บุคคลหลากหลายทางเพศ คืออะไร
แตกต่างกันอย่างไร จะแยกได้อย่างไร
นักเรี ยนแต่ละคนอาจคิดและพูดไม่เหมือนกัน ให้มีความคิดเห็นที่หลากหลาย
ครู สรุ ป :
อธิ บายเพิ่มเติมว่า ไม่วา่ จะมีเพศอะไร ทุกคนล้วนมีสิทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น
ทุกคนต้องไม่ดูถูก, ไม่รังเกียจกันและกัน ต้องยอมรับและให้เกียรติกนั

๕
อายุ :
นักเรียน : คิดและพูดถึง อายุคืออะไร เด็ก วัยรุ่ น วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน คนชรา
นักเรี ยนอายุเท่าไร ปี หน้าจะอายุเท่าไร ใครอายุมากกว่าใคร
ให้ยกตัวอย่างจากบุคคลในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ป้ า น้า อา พี่ น้อง เป็ นต้น
ครู สรุ ป :
ไม่วา่ ใครจะมีอายุเท่าไร ทุกคนล้วนมีสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้ น
อุปกรณ์ : ภาพ ทารก เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ คนสู งอายุ
เชื้อชาติ :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดถึง ตัวเองว่าตัวเองมีเชื้อชาติอะไร
และเชื้อชาติใกล้บา้ นเช่น อาเซี ยน มีชาติอะไรบ้าง
แล้วค่อยให้นกั เรี ยนพูดถึงชาติที่ไกลออกไปว่า มีชาติอะไรบ้าง
ครู สรุ ป :
ทุกเชื้อชาติยอ่ มมีสิทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น
อุปกรณ์ : ภาพเครื่ องแต่งกายประจาชาติของประเทศอาเชี ยน, ธงชาติประเทศในอาเชียน
สภาพร่ างกาย :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดว่า นักเรี ยนมีร่างกายแข็งแรงหรื อไม่ เช่น เดินได้ วิง่ ได้ พูดได้ คิดได้ เป็ นต้น
ร่ างกายสู ง / ต่า ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบว่าใครสู งหรื อต่ากว่าใคร

๖
คนพิการมีใครบ้างให้นกั เรี ยนยกตัวอย่าง เช่น
 คนตาบอดคืออะไร มองเห็นหรื อไม่ เวลาเดินต้องทาอย่างไร เวลาอ่านหนังสื อใช้ภาษาเบลล์
 คนหูหนวกจะสื่ อสารกันอย่างไร เช่น ต้องใช้เครื่ องช่วยฟัง ใช้ภาษามือ
 คนขาแขนขาด เกิดจากอะไร มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ต้องใช้แขนขาเทียม รถเข็น ไม้เท้า เป็ นต้น
 คนบกพร่ องทางสติปัญญา คืออะไร เกิดจากอะไร นักเรี ยนที่แข็งแรงต้องช่วยเหลือเขาอย่างไร
ครู สรุ ป :
นักเรี ยนมีหน้าที่ตอ้ งให้เกียรติ, ไม่รังแก และมีน้ าใจช่วยเหลือคนพิการ
และสรุ ปว่าทุกคนไม่วา่ แข็งแรงหรื อพิการย่อมมีสิทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น
คนพิการมีสิทธิ ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุ ษย์และสังคม
อุปกรณ์ : ภาพคนแข็งแรง, ภาพคนพิการ, ภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ
การศึกษา :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดว่า นักเรี ยนอยูช่ ้ นั ไหน ปี หน้าขึ้นชั้นอะไร
จบจากโรงเรี ยนนี้แล้วไปต่อชั้นอะไร นักเรี ยนอยากเรี ยนจบเพื่อทางานอะไร
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่าง เช่น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ของตัวเองเรี ยนจบชั้นอะไร
ครู สรุ ป :
ไม่วา่ จะจบ ประถม ๔, มัธยม ๖, อุดมศึกษาย่อมมีสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้ น
นักเรี ยนต้องไม่ดูถูกว่าใครเรี ยนสู งกว่าใคร
นักเรี ยนมีหน้าที่ตอ้ งเรี ยนหนังสื อ, ขยันหมัน่ เพียร, ประพฤติตวั เป็ นเด็กดี

๗
ฐานะทางเศรษฐกิจ :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดถึงฐานะ ร่ ารวย ปานกลาง ยากจน คืออะไร ให้พดู ตามความเห็นของตัวเอง
ครู สรุ ป :
ไม่วา่ จะมีฐานะอย่างไร ย่อมมีสิทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น และไม่ควรดูถูกคนอื่นที่มีฐานะแตกต่างกัน
ฐานะทางสั งคม :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดถึง ตาแหน่งหน้าที่การงานของพ่อแม่ ตัวเองว่า ทางานอะไร เช่น
เป็ น ครู ตารวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล คนขับรถ ทางานบริ ษทั ชาวนา เป็ นต้น
ครู สรุ ป :
ทุกอาชีพและทุกตาแหน่งล้วนมาความสาคัญด้วยกันทั้งสิ้ น เช่น ถ้าไม่มีชาวนา นักเรี ยนก็ไม่มีขา้ วกิน,
ไม่มีครู นักเรี ยนก็จะไม่มีคนสอนวิชาความรู ้, ไม่มีคนขับรถ นักเรี ยนก็ไม่สามารถมาโรงเรี ยน เป็ นต้น
ไม่วา่ จะมีตาแหน่งหน้าที่การงานอะไร ย่อมมีสิทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น
อุปกรณ์ : ภาพครู ตารวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล คนขับรถ นักธุ รกิจ ชาวนา
ศาสนา :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดถึง ศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ คริ สต์ อิสลาม เป็ นต้น
แต่ละศาสนาแตกต่างกันอย่างไร ให้พดู ตามความคิดของตัวเอง ไม่ตอ้ งเหมือนกันก็ได้
ศาสนสถานต่างๆ เช่น วัด, โบสถ์, สุ เหล่า มีลกั ษณะอย่างไร

๘

ครู : เป็ นผูแ้ นะนาและสรุ ปว่าทุกคนไม่วา่ จะมีศาสนาอะไร ย่อมมีสิทธิ มนุษยชนในการนับถือและปฏิบตั ิ
ตามความเชื่อในศาสนาของตัวเอง
อุปกรณ์ : ภาพพระภิกษุ, บาทหลวง, อิหม่าม และ ภาพวัดวาอาราม, โบสถ์, สุ เหล่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี :
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดถึง ประเพณี ต่างๆ เช่น ประเพณี สงกรานต์,ลอยกระทง, ตรุ ษจีน, การถือศีลอด,
การแต่งกายต่างๆที่ไม่เหมือนกัน
ครู : เป็ นผูแ้ นะนาและสรุ ปว่าทุกคนไม่วา่ จะมีขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างไร ย่อมมีสิทธิ มนุษยชนใน
การปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของตัวเองได้
อุปกรณ์ : ภาพงานประเพณี ต่างๆ

วันสิ ทธิมนุษยชน คือ วันที่ 10 ธันวาคม
สิ ทธิมนุษยชน = Human Rights

๙

สิ ทธิเด็ก
๒. ความหมายของด็ก
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดว่า เด็กคือใคร อายุต้ งั แต่เท่าไร ถึง เท่าไร นักเรี ยนเป็ นทารก, เด็ก, วัยรุ่ น,
วัยหนุ่มสาว, วัยกลางคน หรื อวัยชรา
ครู :
สรุ ปและอธิ บายว่า เด็กหมายถึงทารกแรกเกิดถึงอายุ ๑๘ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่บรรลุนิติภาวะก่อนอายุ ๑๘ปี
ตามกฎหมาย เช่น จดทะเบียนสมรสกันโดยที่พอ่ แม่ให้ความยินยอม

๓. สิ ทธิมนุษยชนของเด็ก
๓.๑ ได้รับการจดทะเบียนการเกิด
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและพูดว่า หลังจากเกิดพ่อแม่ตอ้ งทาอะไรบ้าง เช่น เตรี ยมเสื้ อผ้า ที่อยูข่ องทารกแรกเกิด
ต้องเลี้ยงดูอย่างไร กินข้าวเลยได้ไหม หรื อต้องดูดแต่นมแม่ พ่อแม่ตอ้ งไปจดทะเบียนการเกิดไหม จดที่ไหน
จดเมื่อไร จดแล้วจะได้อะไรบ้าง จดทะเบียนการเกิดแล้ว เราจะมีชื่อมีนามสกุลไหม เราจะมีสัญชาติอะไร
พ่อแม่มีหน้าที่ตอ้ งดูแลเราอย่างไร พ่อแม่เหนื่ อยไหม เราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไร
ครู : สรุ ปว่าเมื่อมีเด็กเกิด โรงพยาบาลจะออกหนังสื อแจ้งเกิดว่าเกิดวันที่และเวลาอะไร ใครเป็ นพ่อแม่เด็ก
หลังจากนั้นพ่อแม่เด็กต้องไปแจ้งเกิดที่ ที่วา่ การอาเภอ, เทศบาล, กานัน เพื่อที่จะได้หมายเลขบัตรประชาชน
และมีชื่ออยูในทะเบียนบ้าน ต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน

๑๐
๓.๒ พ่อแม่และรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลเด็กอย่างไร
# ด้านสุ ขภาพ เช่น
การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
นักเรียน : ให้นกั เรี ยนทุกคนพูดว่าได้รับการฉีดวัคซีนอะไรบ้าง ถ้านักเรี ยนไม่รู้ให้กลับไปถามพ่อแม่แล้วมา
บอกคราวหน้า และให้นกั เรี ยนพูดถึงโรคที่วคั ซี นป้ องกันได้มีโรคอะไรบ้าง ถ้าเป็ นโรคนั้นจะมีอาการอย่างไ
เรื่ องการเจ็บป่ วย
นักเรียน :ให้นกั เรี ยนทุกคนพูดว่า เมื่อนักเรี ยนเจ็บป่ วยไม่สบาย พ่อแม่และรัฐมีหน้าที่ดูแลนักเรี ยนอย่างไร
พ่อแม่พานักเรี ยนไปรักษาที่ไหน เช่นที่สถานีอนามัย, โรงพยาบาลอาเภอ,โรงพยาบาลจังหวัด
พ่อแม่ตอ้ งเสี ยเงินค่ารักษามากไหม ให้นกั เรี ยนทุกคนพูดแสดงความคิดเห็น
ครู : สรุ ปให้นกั เรี ยนทราบถึงเรื่ องบัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าว่า รัฐจัดให้มีการส่ งเสริ ม /ป้ องกัน / รักษา
และดูแลสุ ขภาพโดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ( บัตรทอง )
อธิ บายถึงการรักษาโดยสิ ทธิ ประกันสังคม โดยผูป้ ระกันตนสามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลที่ตนเอง
เลือกโดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน แต่โดนหักเงินเดือน 5% สมทบเข้ากองทุน, นายจ้างโดนหักด้วยเท่าลูกจ้าง
อธิบายถึงการรักษาโดยใช้สิทธิขา้ ราชการสามารถเบิกได้ตามสิ ทธิ
# ด้านการศึกษา
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนคิดและพูดว่า การศึกษาภาคบังคับคืออะไร ทาไมต้องบังคับให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนอย่างน้อย ๑๒ ปี
เรี ยนไปเพื่ออะไร นักเรี ยนมีหน้าที่อะไร นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไรจึงจะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของครู และพ่อแม่
นักเรี ยนแต่ละคนอยากเรี ยนหนังสื อเมื่อเติบโตขึ้นอยากทางานเป็ นอะไร

๑๑
ครู : สรุ ปให้นกั เรี ยนรู ้วา่ พ่อแม่มีหน้าที่ตอ้ งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยน ไม่ขดั ขวางการศึกษาภาคบังคับ
รัฐต้องดูแลการศึกษาของนักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล, ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ให้ทวั่ ถึงและมีคุณภาพ
# เด็กที่พิการทางร่ างกายและจิต
นักเรียน :
ให้นกั เรี ยนทุกคนคิดและแสดงความเห็นว่า เพื่อนนักเรี ยนที่พิการมีลกั ษณะและอาการอย่างไร นักเรี ยน
สามารถดูถูก และรังแกเพื่อนนักเรี ยนที่พิการได้ไหม นักเรี ยนสามารถช่วยเหลือเพื่อนเด็กพิการได้อย่างไร
ครู :
สรุ ปให้นกั เรี ยนเข้าใจว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลเด็กพิการเป็ นพิเศษอย่างไรและดูแลโดยให้เปล่าเท่าที่ทาได้
เช่น ในด้านการเข้าถึงและได้รับการศึกษา ฝึ กอบรม การบริ การดูแลสุ ขภาพ ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ครู อธิบายถึง
 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ( สอนคนหูหนวก )
 โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ
 โรงเรี ยนสอนคนพิการ

หมายเหตุ เน้นให้นกั เรี ยนทุกคนคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่เน้นการท่องจา เน้นความเข้าใจเป็ นหลัก
ไม่ตอ้ งมีตาราเหมือนหลักสู ตรแกนกลาง, ไม่เน้นอุปกรณ์การเรี ยนการสอน

