
คู่มือครูสําหรับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ

โรคโควิด-19





ร่วมกับ

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย

คู่มือครูสําหรับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ

โรคโควิด-19



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-192

ภาพปก
ปรียานันท์ มลิวัลย์ อาสาสมัครโครงการ I AM UNICEF



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 3

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ  4

ค�าน�า   5

บทน�า   6
• เนื้อหาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย 7
• ตารางกิจกรรมแบ่งตามช่วงชั้นที่เหมาะสมในการเรียนรู้และสาระส�าคัญ 10
• ข้อแนะน�าส�าหรับครู 12

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 14
• กิจกรรมที่ 1 สวัสดีโควิด-19 14
• กิจกรรมที่ 2  โควิดในความคิดของหนู 16
• กิจกรรมที่ 3  การเดินทางของโควิด 18
• กิจกรรมที่ 4  อัศวินน้อยผู้พิชิตเชื้อโรคตัวร้าย 21
• กิจกรรมที่ 5  สบู่ก�าจัดเจ้าไวรัสได้อย่างไรนะ 23
• กิจกรรมที่ 6  มาล้างมือกันเถอะ 25
• กิจกรรมที่ 7  เมื่อคุณหมีป่วย 27
• กิจกรรมที่ 8 ครอบครัวของฉัน 29
• กิจกรรมที่ 9  ไวรัสความเร็วสูง 31
• กิจกรรมที่ 10  อยู่บ้าน สกัดโควิด 33
• กิจกรรมที่ 11  เรารู้สึกอย่างไรอยู่นะ 35
• กิจกรรมที่ 12  ระบาดทั่วทิศ 37
• กิจกรรมที่ 13  วาดรูปสื่อความรู้สึกในใจ 39
• กิจกรรมที่ 14  New Normal 42
• กิจกรรมที่ 15  ต้นไม้ปัญหา - ชุมชนปลอดโรค 44
• กิจกรรมที่ 16  เช็กก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์ ภาค 1 47
• กิจกรรมที่ 17  เช็กก่อนเชื่อ ชัวร์ก่อนแชร์ ภาค 2 50
• กิจกรรมที่ 18  ไม่รังเกียจ ไม่รังแก ไม่ตีตรา 52
• กิจกรรมที่ 19  ห่วงใย เอื้อเฟื้อ ดูแล 55

ภาคผนวก  57
• ข้อมูลและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 57
• แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน 57
• กิจกรรมระบายสี เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 58
• ช่องทางการจัดการศึกษาออนไลน์ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา 61



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-194

กิตติกรรมประกาศ

องค์การยนูเิซฟ ขอขอบพระคณุผูเ้ชีย่วชาญเหล่านีท้ีมี่ส่วนช่วยในการพฒันาและทบทวนคูม่อืครสู�าหรบัการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19      

นางสุกัญญา งามบรรจง  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล  ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวปานมนัส โปธา  ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจิราพร โสดากุล  ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์  ส�านักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ.
ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ  ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายชัยธวัช มหาท�านุโชค  กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์  ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
นางนันทวรรณ ไฮนด์ส ส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Office)
นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ ส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Office)
นางสาวชฎาพร สุขสิริวรรณ ศูนย์เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาววุฒยา เจริญผล  องค์การ Save the Children
นายธีราวุธ วรฉัตร  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
นายธนพล เขียวละม้าย  องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

คณะท�ำงำน องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย
ดร. รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์  นักวิชาการศึกษา
นางนภัทร พิศาลบุตร  เจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อการพัฒนา 
นางสาวศักดิ์สินี เอมะศิริ  ที่ปรึกษา 
นางสาวศิริรัฐ ชุณศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น

ขอขอบคุณ รัฐบาลญี่ปุ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 5

ค�าน�า

ต้นปี พ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ให้เป็น ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International 
Concern – PHEIC) โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยด�าเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งขยายวงกว้างต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
ไปจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

สถานศึกษา เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวปฏิบัติเพื่อการดูแล
สุขภาพอนามัย เพื่อคุ้มครองนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเป็นช่องทางส�าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนและครอบครัว
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อในชุมชนได้ โดยบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลนักเรียนที่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปกครองของนักเรียนได้

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท�าคู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) องค์การ Save the Children 
ประเทศไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และส�านักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Office) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัเรยีนเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ได้อย่างรอบด้าน ซึง่นอกจากจะช่วยให้นกัเรยีนเข้าใจเกีย่วกบัโรค วธิกีารดแูลตวัเอง 
และการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้ว ยังจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 
เช่น การเข้าใจอารมณ์และความรูสึ้กของตวัเองในภาวะทีมี่โรคระบาด การดแูลจติใจของตัวเอง การรูจ้กัเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ 
และการไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง เป็นการอธิบายการน�ากิจกรรมไปใช้ตามพัฒนาการและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย/ระดับชั้น
ของนักเรียน 

ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ในช่วงวัย/ระดับชั้นต่าง ๆ โดยบุคลากร
ทางการศึกษา อาทิ ครู ผู้ดูแลเด็ก สามารถน�ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงวยั/ระดบัช้ันต่าง ๆ  รวมถึงบูรณาการเข้ากับกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรในแต่ละสาขาได้ตามความเหมาะสม 

ในภาคผนวก มแีหล่งข้อมลูออนไลน์ ส�าหรับช่องทางการศกึษา การเรยีนรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ-19 และข้อมลูอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือเอื้อให้นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาการที่จ�าเป็นส�าหรับแต่ละช่วงวัย/ระดับชั้น รวมถึง
ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และแผ่นกจิกรรมทีค่รหูรอืผูดู้แลเดก็สามารถน�าไปใช้ถ่ายเอกสาร
แจกนักเรียนได้ 
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความเข้าใจเก่ียวกับการระบาดของโรค และการป้องกันโรค 
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงอายุ เพราะเด็กและเยาวชนจะต้องพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อป้องกันการระบาด เช่น การล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อให้
เด็กและเยาวชนสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการมาเรียนในสถานศึกษา

นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนควรเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาดและมาตรการควบคุมต่าง ๆ  ทั้งต่อตัวเอง
และผู้อื่น โดยครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก เช่น การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 
ความวิตกกังวลและความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน หรือผลกระทบต่อคนในชุมชน 
ตลอดจนการมีทักษะในการรับรู้ข่าวสาร ดังนั้น ครูสามารถใช้โอกาสนี้ในการสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงประเด็นและ
มิติต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องโรคและการป้องกันโรค เพื่อช่วยให้นักเรียนลดความกลัวและวิตกกังวล เสริมความ
ยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา บ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจ 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ชุมชนที่มีความปลอดภัยและห่วงใยกันมากยิ่งขึ้น

แม้ว่ากิจกรรมในคู่มือเล่มนี้จะออกแบบมาส�าหรับการจัดการเรียนรู้เรื่องโควิด-19 แต่ครูสามารถเอาไปปรับใช้
กับการเรียนรู้เรื่องโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ เช่น โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละกจิกรรม ก�าหนดความเหมาะสมของการน�าไปใช้แต่ละช่วงวยั/ระดบัชัน้ ได้แก่ ปฐมวยั 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา อย่างไรก็ตาม ครูสามารถประยุกต์ใช้หรือ
บูรณาการตามความเหมาะสมได้ โดยจัดหัวข้อไว้ดังนี้ 

หัวข้อ ค�ำอธิบำยแต่ละหัวข้อของกิจกรรม

กิจกรรมที่ .... ชื่อและล�าดับของกิจกรรม

ผลกำรเรียนรู้ เป้าหมายหลักของกิจกรรม เป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หรือสามารถน�าไปปฏิบัติได้หลังจาก
จบกิจกรรม เช่น นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สามารถดูแลตนเองได้

ช่วงวยั/ระดบัชัน้ทีเ่หมำะสม หมายถึงช่วงวัยและระดับชั้นที่เหมาะสมในการน�ากิจกรรมไปใช้ 

ระยะเวลำ เวลาที่ใช้ในแต่ละบทเรียน/กิจกรรม 

สื่อกำรเรียนรู้ หมายรวมถึง สื่อ อุปกรณ์ (material) และ พื้นที่ (space) เช่น ต้องใช้สถานที่แบบไหน และ
มีการจัดเตรียมพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างไร

ขั้นตอนกำรเรียนรู้ รายละเอียดการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนตามล�าดับ

ชวนคุยชวนถำม ตัวอย่างการตั้งค�าถามเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนตัวเอง และได้พูดแสดงความรู้สึก
นึกคิดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดหรือถูก ครูใช้โอกาสในการถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน และน�าไปสู่การอธิบายเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 

แนวทำงสรุป สรุปสาระส�าคัญของกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

ค�ำอธบิำยเพิม่เติมส�ำหรบัครู ความเข้าใจเพิม่เติมส�าหรบัครใูนการสร้างบรรยากาศการเรยีนรู ้หรือกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีค่รสูามารถ
ปรับ หรือเพิ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงชั้นของผู้เรียน รวมถึงบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เนื้อหาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
นกัเรยีน นักศกึษาควรมีความเข้าใจข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัโรคไวรสัโคโรนา (โควิด-19) รวมถึงอาการ โรคแทรกซ้อน 

การติดต่อและวิธีป้องกัน ตามความเหมาะสมของวัย ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เช่น องค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก (WHO) และค�าแนะน�าจากกระทรวงสาธารณสุข พึงระวังข่าวปลอม ข่าวลือ 
ข่าวบิดเบือนที่ส่งต่อแบบปากต่อปากหรือทางสื่อสังคมออนไลน์

ค�าแนะน�าด้านล่างน้ี เป็นหัวข้อที่แนะน�าส�าหรับนักเรียนในช่วงวัย/ระดับชั้นต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ ตลอดจนประเด็นส�าคัญอื่น ๆ 
ที่มีผลกระทบทั้งต่อตัวนักเรียนเอง (เช่น ความเครียด ความกลัว) และต่อสังคม (เช่น การตีตราและการเลือกปฏิบัติ 
ความยากล�าบากทางเศรษฐกจิ บทบาทของเดก็และเยาวชนในการมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา) ในช่วงเวลาท่ีมกีารระบาด 
ทั้งนี้ ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการเฉพาะของนักเรียน (ภาษา ความสามารถ เพศสภาพ 
เป็นต้น)

ระดับปฐมวัย (อายุไม่เกิน 6 ปี หรือช่วงช้ันอนุบาล)
• เน้นเรื่องพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น การไอหรือจามลงบนข้อพับแขน และการล้างมือบ่อย ๆ

• ร้องเพลงประกอบการล้างมือ เช่น เพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 รอบ หรือเพลงช้าง 2 รอบ เพื่อเป็นการฝึก
ล้างมือตามระยะเวลาที่แนะน�าคือ อย่างน้อย 20 วินาที นักเรียนอาจ “ฝึก” ล้างมือโดยใช้น�้าและสบู่ หรือ
เจลล้างมือในห้องเรียนได้

• ติดตามและตรวจสอบการล้างมือของนักเรียน และให้รางวัลส�าหรับการล้างมือบ่อย ๆ ตามระยะเวลา
ที่แนะน�า

• น�าหุ่นมือหรือตุ๊กตามาสาธิตให้เห็นอาการของโรค (เช่น จาม ไอ มีไข้) และการปฏิบัติตัวเมื่อรู้สึกป่วย 
(เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ตัวร้อน หรือรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ) รวมทั้งวิธีปลอบโยนผู้ที่เจ็บป่วย (ฝึกให้นักเรียน
มีความเห็นอกเห็นใจ และความใส่ใจดูแลผู้อื่นอย่างปลอดภัย)

• จดัให้นกัเรยีนนัง่ห่างกนัโดยให้นกัเรยีนกางแขนออกหรอืท�าท่า ‘กระพอืปีก’ ซึง่จะต้องมรีะยะห่างพอทีจ่ะ
ไม่สัมผัสตัวเพื่อน 

ระดับประถมศึกษา
• รบัฟังความวติกกงัวลและตอบค�าถามของนกัเรยีนด้วยเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัวยั โดยไม่ป้อนข้อมลูให้นกัเรยีน

มากจนเกินไป นอกจากน้ี ยงัควรกระตุน้ให้นกัเรยีนแสดงความรูส้กึออกมา พร้อมทัง้พดูคยุเก่ียวกบัปฏกิริยิา
ที่พวกเขามี และอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะมีปฏิกิริยาดังกล่าวในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้

• เน้นย�้าว่ามีหลายสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย

• แนะน�าแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม (ยืนห่างจากเพื่อน หลีกเลี่ยงฝูงชน) 

• ไม่สัมผัสตัวผู้อื่นถ้าไม่จ�าเป็น

• เน้นย�้าเรื่องพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น การไอหรือจามลงบนข้อพับแขน และการล้างมือ
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• เสรมิความเข้าใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัแนวคดิพืน้ฐานของการป้องกันและการควบคมุโรค โดยอาจใช้อปุกรณ์
แสดงให้เหน็การแพร่กระจายของเชือ้โรค เช่น ใส่น�า้ผสมสลีงในขวดสเปรย์แล้วฉดีพ่นลงบนกระดาษสขีาว 
จากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูการกระจายตัวของละอองน�้าบนกระดาษ

• สาธิตให้นักเรียนดูว่า เหตุใดจึงจ�าเป็นต้องล้างมือด้วยน�้าและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที

• ใส่กากเพชรจ�านวนเล็กน้อยลงในมือนักเรียน ให้นักเรียนล้างมือด้วยน�้าเปล่าแล้วสังเกตดูว่ามี
กากเพชรตกค้างอยู่ในมือมากน้อยเพียงใด จากนั้นให้นักเรียนล้างมือด้วยน�้าและสบู่เป็นเวลา
อย่างน้อย 20 วินาที

• ให้นกัเรยีนวเิคราะห์ข้อความทีบ่่งบอกพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่งสงู พร้อมทัง้เสนอแนะพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

• ตวัอย่างเช่น นกัเรยีนคนหนึง่เป็นหวดัและไปโรงเรียน แล้วจามโดยใช้มอืปิดปากและจมกู จากนัน้
ก็จับมือทักทายเพื่อน แล้วเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้าก่อนจะเข้าห้องเรียน นักเรียนคนนี้ท�าสิ่งใดบ้าง
ที่มีความเสี่ยง และนักเรียนควรปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะเหมาะสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• รับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และตอบค�าถามของนักเรียน 

• เน้นย�้าว่ามีหลายสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อดูแลให้ตนเองและผู้อื่นปลอดภัย

• แนะน�าแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม

• เน้นเรื่องพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น การไอหรือจามลงบนข้อพับแขน และการล้างมือ

• ย�า้เตอืนนกัเรยีนว่า พวกเขาสามารถสร้างพฤตกิรรมเพ่ือสขุภาพท่ีดเีป็นตวัอย่างให้แก่ครอบครวัได้

• สนับสนุนให้นักเรียนป้องกันและจัดการกับปัญหาเรื่องการตีตรา

• พูดคุยเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบเจอและอธิบายว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นส่ิงปกติ
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนพูดคุยและแสดงความรู้สึกออกมา

• จัดตั้งชมรมหรือจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

• ส่งเสริมให้นักเรียนจัดท�าประกาศ โปสเตอร์ หรือคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นบริการ
สาธารณะและรณรงค์ทางสังคม โดยสามารถติดไว้ที่บอร์ดของโรงเรียนหรือชุมชน 

• บูรณาการเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาไว้ในวิชาอื่น

• วิชาวิทยาศาสตร์ อาจบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสต่าง ๆ การติดต่อของโรค และความส�าคัญ
ของการฉีดวัคซีน

• วิชาสังคมศึกษา อาจเน้นเรื่องราวของโรคระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในประวัติศาสตร์ และ
วิวัฒนาการของนโยบายด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย

• บทเรียนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิดและ 
นักปฏิบัติที่มีวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสาร และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
• รับฟังข้อวิตกกังวลและตอบค�าถามของนักเรียน

• เน้นย�้าว่ามีหลายสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อดูแลให้ตนเองและผู้อื่นปลอดภัย

• แนะน�าแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม

• เน้นเรื่องพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น การไอหรือจามลงบนข้อพับแขน และการล้างมือ

• สนับสนุนให้นักเรียนป้องกันและจัดการกับปัญหาเรื่องการตีตรา 

• พูดคุยเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบเจอและอธิบายว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นส่ิงปกติ
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนพูดคุยและแสดงความรู้สึกออกมา

• บูรณาการเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาไว้ในวิชาอื่น

• วิชาวิทยาศาสตร์ อาจบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสต่าง ๆ การติดต่อของโรค และความส�าคัญ
ของการฉีดวัคซีน

• วิชาสังคมศึกษา อาจเน้นเรื่องราวของโรคระบาดใหญ่ท่ัวโลกในประวัติศาสตร์และผลกระทบ 
ตลอดจนศึกษาว่า นโยบายสาธารณะช่วยส่งเสริมเร่ืองความอดทนอดกล้ันและความสมานฉันท์
ของผู้คนในสังคมอย่างไร

• ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสังคม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ
หรือโทรทัศน์ท้องถิ่น

• บทเรียนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ
ที่มีวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสาร และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม
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ข้อแนะน�าส�าหรับครู

“ตาพร้อมที่จะเห็น หูพร้อมที่จะฟัง”
• เป็นผู้ฟังที่ดี อธิบายว่าครูพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะเข้าใจนักเรียน

• เมื่อนักเรียนพูด ให้เวลานักเรียนได้พูดคุย อดทนและตั้งใจรับฟังโดยไม่ขัดจังหวะ 

• ใส่ใจและสังเกตการสื่อสารที่ไม่ใช้ค�าพูด (อวัจนภาษา) เช่น ท่าทาง สีหน้า แววตา ของนักเรียน

• เมือ่ถามค�าถาม นกัเรยีนอาจจะเงียบ ไม่มกีารพดูคยุโต้ตอบทนัท ีครไูม่จ�าเป็นต้องเร่งรดั ครคูวรอดทนและ
รอจนถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะคุย หรือให้เวลาจนกว่านักเรียนจะพร้อม 

• พูดให้ก�าลังใจ ยิ้ม และตอบรับเพื่อให้นักเรียนรับรู้ว่าเราก�าลังฟัง ก�าลังใส่ใจเรื่องราวของพวกเขา และ
พวกเขาสามารถสื่อสารกับเราได้

อธิบายให้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม
• ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถามค�าถามที่ช่วยให้นักเรียนได้พูดคุย

• น�าการสนทนาด้วยประโยคเช่น “แล้วเกิดอะไรข้ึน” “หนูรู้สึกอย่างไร” “หนูตอบไปว่าอย่างไร” 
“หนูอยากคุยเรื่องนี้ต่อไหม”

• พูดด้วยน�้าเสียงที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงได้อย่างอิสระมากขึ้น

สร้างความเช่ือมั่นและมั่นคงให้นักเรียน
• ซื่อตรงและจริงใจกับนักเรียน เชื่อเสมอในสิ่งที่นักเรียนสื่อสารกับเรา

• ท�าสิ่งที่สัญญาไว้ให้ได้ และไม่สัญญาในสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเรา

• คอยสังเกตหากนักเรียนรู้สึกกังวลหรือต้องการการปลอบโยน

• ให้ความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ และให้เกียรติ เคารพในการตัดสินใจของเขา แม้เขาจะเป็นเด็กก็ตาม 

สังเกต ติดตาม และช่วยเหลือในกรณีพิเศษ
• สังเกตและเฝ้าระวัง ว่านักเรียนที่เพิ่งหายป่วยหรือมีญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ถูกตีตราหรือ

ถูกท�าให้แปลกแยกจากเพ่ือนหรือคนในสังคมหรือไม่ อาจสังเกตจากพฤติกรรม เช่น มีอาการซึมเศร้า 
อารมณ์ฉุนเฉียว และให้การดูแลและช่วยเหลือ

• ท�าความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อลดการตีตราหรือรังเกียจเด็กหรือครอบครัวที่มีการติดเชื้อ หรือในกรณีที่
นักเรียนไม่ได้กลับเข้าระบบการศึกษา หรือต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน อันเป็นผลจากสถานการณ์
โควิด-19 

• สังเกต ติดตาม และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเปราะบาง เช่น เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน หรือเด็กพิการ ซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดในด้านภาษา ท�าให้ไม่เข้าใจสถานการณ์ แนวทางป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค หรือไม่สามารถอธิบายความคิดเห็นและความรู้สึกของตัวเองได้ หรือเด็กที่มีฐานะ
ยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 และการบริการต่าง ๆ ได้ 
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ป้องกันการระบาด
• ศึกษาและท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติในการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและ

ในชุมชน 

• สงัเกต หากพบว่านกัเรยีนมอีาการป่วยทีอ่าจจะเป็นโรคโควดิ-19 ให้ยดึตามแนวปฏบิตั ิอนัได้แก่ การตรวจ
คัดกรองโรค การชี้แจงผู้ปกครองของนักเรียน การแยกตัวผู้ป่วย การส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข 

ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรม
ถึงแม้ว่าในช่วงเปิดเรียนของสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายแล้ว แต่ในการ

ท�ากิจกรรมบางอย่างก็ควรระมัดระวัง และค�านึงถึงการรักษาระยะห่างทางกายภาพ เช่น 

• ควรให้นักเรียนได้ดูคลิปวีดิทัศน์จากคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรทัศน์ แทนการให้ดูจอที่มีขนาดเล็ก เช่น 
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพราะเสี่ยงกับการที่นักเรียนอาจมารวมมุงดูหน้าจอพร้อม ๆ กัน

• บางกิจกรรมอาจมีการสัมผัสมือ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อาจให้นักเรียนไปล้างมือให้สะอาดหรือ
ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเริ่มกิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจให้ท�าท่าแตะ แต่ไม่ได้สัมผัสจริง
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 สวัสดีโควิด-19

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนอธิบายได้ว่าโรคโควิด-19 คืออะไร 
2) นักเรียนมีพฤติกรรมไม่หวาดกลัวหรือเครียดจากสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาด

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 

ระยะเวลา  20-30 นาที

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ ดินสอ สี หรืออุปกรณ์ท�างานศิลปะแบบอื่น ๆ เช่น เศษกระดาษ 
กาว (ส�าหรับฉีกแปะ) นิทานออนไลน์ (E-book) เรื่อง สวัสดีโควิด-19 โดย 
ดร. แกง https://bit.ly/covidguide01 หรือ เรื่อง ฮีโร่ของฉันคือเธอ 
https://bit.ly/covidguide02

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นกัเรยีนร่วมแสดงความคดิเห็นว่าเคยได้ยนิชือ่ ไวรสัโคโรนา หรอื โรคโควดิ-19 หรอืไม่ หน้าตาเป็นอย่างไร 

(สามารถใช้ค�าถามใน “ชวนคุยชวนถาม” ได้)

2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสซึ่งเจริญเติบโตได้ ส่วนค�าว่า โควิด-19 คือชื่อของโรค

3. ให้นักเรียนลองจินตนาการไวรัสโคโรนาลงบนกระดาษที่แจกให้ (มีสีอะไร หน้าตาเป็นแบบไหน) 
แล้ววาดภาพตามจินตนาการของตนเอง 

4. เมื่อนักเรียนวาดภาพไวรัสของตัวเองเสร็จแล้ว ครูน�าภาพไวรัสโคโรนาแบบอ่ืน ๆ มาให้นักเรียนดู 
พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม

สวัสดีโควิด-19 ฮีโร่ของฉันคือเธอ

https://bit.ly/covidguide01
https://bit.ly/covidguide02
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5. นกัเรยีนฟังนทิานออนไลน์ (E-Book) เร่ืองสวสัดีโควดิ-19 หรือเรือ่ง ฮีโร่ของฉันคือเธอ โดยครูจะอ่านให้ฟัง 
อ่านร่วมกัน หรือใช้คลิปเรียนรู้อื่น ๆ ก็ได้ 

6. (ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา) ให้นักเรียนลองเขียนเล่านิทานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของตัวเองได้ 

7. ภาพที่นักเรียนวาดและประดิษฐ์สามารถน�ามาจัดเป็นนิทรรศการต่อได้ 

ชวนคุยชวนถาม
• ใครเคยเป็นหวัดบ้าง เป็นหวัดมีอาการอย่างไร 

• ใครเคยได้ยินชื่อ ไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19 บ้าง

• ถ้าไวรัสโคโรนาเป็นสิ่งมีชีวิต นักเรียนคิดว่าไวรัสโคโรนาจะคิดอะไรอยู่ ใจดีหรือใจร้าย เขามีเพื่อนหรือไม่ 

• ถ้าไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายของเรา จะเกิดอะไรขึ้น 

• ถ้าเราไม่อยากให้ไวรัสโคโรนามาติดเรา เราควรท�าอย่างไร 

แนวทางสรุป

นักเรียนเห็นหรือไม่ว่า โรคโควิด-19 เกิดมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ โรคหวัดก็เกิดจาก
เชื้อไวรัสเช่นกัน แต่เมื่อเราเป็นหวัด เราก็หายได้ ถ้าเราดูแลตัวเองให้ดี และเมื่อเราป่วยเป็นโรคโควิด-19 ถ้าเราดูแล
ตัวเองให้แข็งแรง เราก็หายจากโรคนี้ได้เช่นกัน เพราะฉะน้ัน นักเรียนไม่ต้องกลัว และถ้าเพื่อน ๆ ของเรา หรือ
คนใกล้ตัวป่วยเป็นโรคนี้ เขาก็หายได้เช่นกัน

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

ความหวาดระแวงและความไม่รูเ้กีย่วกบัโรคระบาดในสงัคมอาจส่งผลให้นกัเรียนหวาดกลวัและเกดิความเครียด 
การให้ความรู้และข้อเทจ็จรงิสามารถลดความหวาดกลัวของนกัเรยีนได้ การให้นกัเรยีนมีจนิตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ 
ในการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะ ช่วยให้นักเรียนลดความหวาดระแวงหรือรังเกียจคนป่วยได้ด้วย 

การต้ังค�าถามกับนักเรียนเก่ียวกับโรคโควิด-19 ไม่จ�าเป็นต้องคาดหวังค�าตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นค�าถามเปิด
เพื่อให้นักเรียนได้พูด และเล่าถึงสิ่งที่ค้างคาใจ หรืออึดอัดอยู่ในใจออกมา



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1916

กิจกรรมที่ 2 โควิดในความคิดของหนู 

ผลการเรียนรู้  นักเรียนอธิบายได้ว่า โควิด-19 คืออะไร และท�าไม โควิด-19 จึงท�าให้ 
ทุกคนไม่สามารถมีชีวิตได้ตามปกติ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลา  30 นาที

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ ดินสอ สี หรืออุปกรณ์ท�างานศิลปะแบบอื่น ๆ เช่น เศษกระดาษ 
กาว (ส�าหรับฉีกแปะ) นิทานออนไลน์ (E-book) เรื่อง สวัสดีโควิด-19 โดย 
ดร. แกง https://bit.ly/covidguide01 หรือ เรื่อง ฮีโร่ของฉันคือเธอ 

https://bit.ly/covidguide02 โดยเลอืกเรือ่งทีไ่ม่ซ�า้กบักจิกรรมที ่1

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นกัเรยีนฟังนทิาน เรือ่ง สวสัดโีควดิ-19 จากนัน้ตอบค�าถามว่า เจ้าโควดิ-19 หน้าตาเป็นอย่างไร มีใครเคยเห็นบ้าง 

ถ้ายังไม่มีใครเคยเห็น เรามาเล่นเกม “โควิดในความคิดของหนู” กันดีไหม

2. นกัเรยีนวาดภาพระบายส ี“โควดิในความคดิของหน”ู ลงในกระดาษแผ่นเลก็ ก่อนตดิลงบนเขม็ขดักระดาษ 
(สายคาดศีรษะ) ที่เตรียมไว้ให้นักเรียนสวมคนละ 1 เส้น

3. เมื่อนักเรียนสวมเข็มขัดกระดาษครบทุกคนแล้ว ให้ครูวาดวงกลมวงใหญ่ 1 วง จากนั้นให้นักเรียนยืนรอ
ที่นอกวงกลม

สวัสดีโควิด-19 ฮีโร่ของฉันคือเธอ

https://bit.ly/covidguide01
https://bit.ly/covidguide02
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4. นักเรยีนตอบค�าถามชดุ “โควดิในความคดิของหน”ู (5 ค�าถาม) โดยให้นกัเรยีนก้าวเท้าเข้าหรอืออกนอกวงกลม 
ตามโจทย์ เป็นต้นว่า 

 “ถ้าใครคิดว่า เจ้าโควิดหน้าตาน่ากลัว ท�าให้เราไม่สบาย ไอ เป็นไข้ ให้ก้าวเท้าเข้ามาในวงกลม” 

 “ถ้าใครคิดว่า เจ้าโควิดจะหายไปถ้าเราล้างมือ ให้ก้าวเท้าออกไปนอกวงกลม” สลับกับ 

 “ถ้าใครคดิว่า เจ้าโควดินีไ้ม่ดเีลย ท�าให้เราต้องอยู่บ้านนาน ๆ  ไม่ได้เจอเพ่ือนเลย ให้ก้าวเท้าเข้ามาในวงกลม”

 “ถ้าใครคิดว่า เจ้าโควิดไม่น่ากลัวเลย เพราะเราป้องกันมันได้ ให้ก้าวเท้าออกไปนอกวงกลม”

 “ถ้าใครคิดว่า เจ้าโควิดนี้ใจร้ายมาก ท�าให้ทุกคนเศร้าไปหมด ให้ก้าวเท้าออกไปนอกวงกลม”

5. ทุกครั้งที่นักเรียนเลือกค�าตอบได้แล้ว ให้คุณครูสุ่มถามต่อด้วยว่า ท�าไมจึงคิดเช่นนั้น 

แนวทางสรุป

โรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เมื่อโรคน้ีเข้าสู่ร่างกายใคร คนน้ันจะมีอาการ ‘ไอ เป็นไข้ 
อ่อนเพลีย หายใจล�าบาก’ หากเราไม่อยากให้โรคนี้แพร่กระจาย จนท�าให้เราไม่ได้เจอครูและเพื่อน ๆ อีก เราต้อง 
‘ดูแลตัวเองด้วยการล้างมือให้สะอาด ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะ ๆ และถ้าเราเห็นใครไอ จาม หรือไม่สบาย 
ต้องรีบอยู่ให้ห่างนะจ๊ะ’

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

ระหว่างเล่นเกมที่ต้องเดินเข้า-ออกวงกลม หากใช้ค�าถามเชิงลบคู่กับค�าสั่งที่ให้ถอยหลัง จะท�าให้นักเรียน
รู้สึกสนุกยิ่งขึ้น



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1918

กิจกรรมที่ 3 การเดินทางของโควิด 

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 ผ่านฝอยละออง เวลาไอหรือจาม 

 2) นักเรียนอธิบายได้ว่าพื้นผิวสัมผัสใดที่เป็นจุดเสี่ยงจากการมีฝอยละออง 
 ปนเปื้อน 

 3) นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สามารถดูแลตนเองได้ ได้แก่  
 การปิดปาก และจมูก เวลาไอหรือจาม และการสวมหน้ากากอนามัย  
 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 

ระยะเวลา  10-15 นาที

สื่อการเรียนรู้ ขวดสเปรย์พ่นน�้า (เช่น ที่พ่นน�้าเวลารีดผ้า) น�้าผสมสี กระดาษขาว  
วีดิทัศน์การสาธิตการฟุ้งของฝอยละอองจากลมหายใจของคนที่ไอ 
หรือจาม https://bit.ly/covidguide03 

 ใบงานภาพระบายสี “ฝอยละอองจากไวรัส” จากเพจ “เล่นจนได้เรื่อง” 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนนั่งห่างจากครูประมาณ 1-2 เมตร ครูใช้ขวดสเปรย์พ่นน�้าที่ผสมสีไว้ 3 ครั้ง เมื่อละอองเล็ก ๆ 

ตกลงบนกระดาษสีขาวที่วางรองไว้ ให้บอกนักเรียนว่า เชื้อโควิด-19 ไม่ต่างจากสีในขวดสเปรย์  
เมื่อตกลงที่ไหน อาจจะอยู่ที่นั่นนานเป็นสัปดาห์

2. ชี้ให้นักเรียนสังเกตเห็นว่าละอองน�้าในขวดลอยไปอยู่ที่ใดบ้าง (เช่น ในอากาศ บนกระดาษ บนโต๊ะ)

3. ครูสอนวิธีการไอหรือจามลงบนข้อพับแขนและวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

https://bit.ly/covidguide03
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ชวนคุยชวนถาม
• นักเรียนรู้หรือไม่ว่าเวลาเราไอหรือจาม มีอะไรออกมาด้วย (น�้ามูก ละออง น�้า เชื้อโรค) 

• ฝอยละอองเหล่านั้นไปอยู่ที่ใดบ้าง (เสื้อ อากาศ โต๊ะ หนังสือ ของเล่น บนหน้าเพื่อน) 

• ถ้าเพื่อนหรือผู้ปกครองเอามือไปแตะฝอยละอองที่ติดอยู่ จะเกิดอะไรขึ้น 

• มือของเราสามารถไปสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโรคจากที่ใดได้บ้าง (ราวบันได ลูกบิดประตู รีโมท หน้าจอมือถือ 
สวิตช์เปิด-ปิดไฟ) 

• เราควรท�าอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นคนแพร่เชื้อโรคให้คนอื่น

แนวทางสรุป

โรคโควดิ-19 ส่วนมากตดิต่อจากคนสูค่น ผ่านการสมัผสัโดยตรงกบัฝอยละอองทีฟุ่ง้กระจายออกมาเวลาผูต้ดิเช้ือ 
ไอหรือจาม และจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนแล้วไปสัมผัสบริเวณใบหน้าของตน (เช่น ตา จมูก ปาก) 
ไวรัสโควิด-19 อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกท�าลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไป

เวลาที่เรามีอาการไอหรือจาม ให้ไอหรือจามใส่ข้อพับแขน เพราะข้อพับแขนเป็นจุดที่เรามักจะไม่เอาไปสัมผัส
กับใบหน้าหรือพื้นผิวอื่นๆ หรือไอจามใส่กระดาษทิชชูแล้วล้างมือให้สะอาดก็ได้ หลังจากไอหรือจามไม่ควรเอามือ
ไปสัมผัสจมูก ปาก ดวงตา เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และควรเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร 
โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือเป็นไข้ ถ้าไม่สบาย ควรใส่หน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ และนอนพักอยู่บ้าน 

วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
1. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่

2. ใช้มอืดงึสายคล้องห ูโดยหนัด้านสเีข้มออกข้างนอก ให้ขอบทีม่ลีวดอยูด้่านบนสนัจมกู น�าสายคล้องเข้ากับหู

3. กดขอบลวดให้แนบกับสันจมูก

4. ดึงหน้ากากลงมาให้คลุมจมูก ปาก และคาง
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วิธีถอดหน้ากากอนามัย

การถอดทิ้ง ให้จับบริเวณสายคล้องหูแล้วถอดหน้ากากออก ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ในถุงพลาสติก
ก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วล้างมือให้สะอาด 

ส�าหรับหน้ากากผ้า ให้แช่ในน�้ายาซักผ้าทั่วไปหรือน�้ายาซักผ้าเด็ก ขยี้เบา ๆ ไม่ให้เสียรูปทรง และตากแดด
ให้แห้งทุกครั้งหลังใช้
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กิจกรรมที่ 4 อัศวินน้อยผู้พิชิตเช้ือโรคตัวร้าย

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนเข้าใจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชีวิตประจ�าวัน 
2) นักเรียนอธิบายและแนะน�าวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน 
 การแพร่ระบาดของโรคให้กับคนอื่น ๆ ได้ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 

ระยะเวลา  10-15 นาที

สื่อการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์ “อัศวินน้อยผู้พิชิตเชื้อโรคตัวร้าย”  
https://bit.ly/covidguide04

https://bit.ly/covidguide04
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ข้อควรระวัง

หากเปิดคลิปวีดิทัศน์จากโทรศัพท์มือถือ ภาพอาจจะดูไม่ชัด และมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะท�าให้นักเรียนมารวม
มุงดูหน้าจอมือถือครูพร้อม ๆ กัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสร่างกาย ถ้าเป็นไปได้ควรเปิดดูจากคอมพิวเตอร์ 
ฉายขึ้นก�าแพง

ขัน้ตอนการเรียนรู้  
1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ “อัศวินน้อยผู้พิชิตเชื้อโรคตัวร้าย” พร้อมกัน 

2. ครูชวนนักเรียนคุยหลังวีดิทัศน์จบ

ชวนคุยชวนถาม
• ในวีดิทัศน์มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัว เป็นใครบ้าง 

• อัศวินน้อยเป็นใคร ท�าอะไร

• อัศวินน้อยชวนเพื่อน ๆ ให้ท�าหรือไม่ท�าอะไรบ้าง เพราะอะไร

• ท�าไมอัศวินน้อยไม่แบ่งน�้าให้เพื่อนด่ืม (หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเช้ือโรคด้วยการดื่มน�า้จากแก้วหรือ
กระติกของตนเอง)

• เมื่อเพื่อนมีอาการไข้ อัศวินน้อยไปเรียกใครมา (เรียกผู้ใหญ่ให้มาดูอาการและพาไปพบแพทย์)

แนวทางสรุป

ทุก ๆ ครั้งที่เราล้างมือ ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม เราไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเอง แต่ก�าลังช่วยปกป้อง
คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือแม้แต่ ผู้คนแปลกหน้าที่เราเจอในสถานที่สาธารณะ แม้เราอาจจะไม่รู้จักกัน 
แต่ชวีติของทกุคนมคีวามส�าคญัเท่ากนั ในเวลานีจึ้งไม่ใช่ช่วงเวลาทีเ่ราจะตืน่ตระหนก แต่เป็นเวลาของการแสดงความ
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การช่วยเหลือสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น พยายามล้างมือให้บ่อยข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงให้คนรอบตัว
ติดเชื้อน้อยลง

เราทกุคนสามารถเป็นอัศวนิน้อยได้เช่นกัน ลองกลบัไปเป็นอัศวนิน้อยท่ีบ้าน แล้วมาเล่าให้เพ่ือน ๆ  ฟังในคาบถดัไป 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

ครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันเล่าสิ่งที่เขาเห็นในคลิป ให้นักเรียนรู้ว่า ทุกคนสามารถเป็นอัศวินน้อยได้เช่นกัน 
หากปรับกิจกรรมเพ่ือท�ากับนักเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นให้นักเรียนถามตัวเองว่า วันนี้เราสามารถ
ช่วยอะไรใครได้บ้าง เช่น ชวนคนทีก่�าลงัรูส้กึเครยีดและตืน่ตระหนกพดูคุยให้ผ่อนคลาย โทรไปสอบถามสารทุกข์สขุดบิ 
ของคนที่ก�าลังกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรือง่ายที่สุด คือการช่วยกันแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์โดยใช้ 
ในขณะทีโ่รคระบาดก�าลังแพร่กระจายไปในวงกว้าง ขอให้เราทกุคนช่วยกนักระจายความเห็นอกเห็นใจกนัให้กว้างยิง่กว่า



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 23

กิจกรรมที่ 5 สบู่ก�าจัดเจ้าไวรัสได้อย่างไรนะ

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนสรุปประโยชน์ของการล้างมือด้วยสบู่ผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ได้ 
2) นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในการล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 

ระยะเวลา  10 นาที

สื่อการเรียนรู้ ขันหรือชามสองใบ ใบหนึ่งใส่น�้าเปล่าและผงพริกไทย อีกใบใส่น�้าสบู่  
คลิปวีดิทัศน์สาธิตการฆ่าเชื้อโรคด้วยสบู่ (ส�าหรับครูท�าความเข้าใจ
ก่อนน�าสาธิตจริง) https://bit.ly/covidguide05

https://bit.ly/covidguide05


คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1924

ข้อควรระวัง

หากท�ากจิกรรมกับเด็กปฐมวัย ให้ระวังผงพรกิไทยปลวิเข้าตาและจมกูของนกัเรยีน ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อนกัเรยีน

ขัน้ตอนการเรียนรู้  
1. เตรยีมขันหรอืชามไว้บนโต๊ะสองใบ ใบหนึง่บรรจนุ�า้เปล่าและผงพรกิไทย (ใช้แทนเชือ้ไวรสั) อกีใบบรรจนุ�า้สบู่

2. ให้นักเรียนจุ่มนิ้วลงในน�้าผสมผงพริกไทย ผงพริกไทยจะติดนิ้วนักเรียนขึ้นมา

3. ให้นักเรียนใช้อีกนิ้วหนึ่งจุ่มวนๆ ในน�้าสบู่ก่อนจะจุ่มในน�้าผสมผงพริกไทย

ชวนคุยชวนถาม
• นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และคิดว่าสิ่งท่ีสังเกตเห็นน่าจะหมายถึงอะไร (ผงพริกไทยขยับออกห่าง

จากน�้าสบู่) 

• ปกตินักเรียนล้างมือวันละกี่ครั้ง ช่วงไหนบ้าง

• เราจะดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโรคได้อย่างไรบ้าง 

แนวทางสรุป

ผลการทดลองพบว่า เมื่อเราจุ่มนิ้วที่มีน�้าสบู่ในน�้าเปล่าที่ผสมผงพริกไทย ผงพริกไทยจะดีดตัวออกจากนิ้วมือ
ที่มีน�้าสบู่ แสดงให้เห็นว่า หากผงพริกไทยคือไวรัส และผิวของไวรัสคือไขมัน เมื่อไวรัสถูกสบู่ สบู่จะช่วยล้างไขมัน 
กันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเรา ดังนั้น การล้างมืออย่างถูกวิธี ถูสบู่ให้ทั่วพื้นผิวที่เราไปสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ก็จะช่วย
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้ 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

หากเป็นกิจกรรมส�าหรบันกัเรียนในช่วงชัน้ทีส่งูขึน้ ครสูามารถอธบิายเพิม่เตมิได้ว่า น�า้สบูท่�าลายไวรสัได้อย่างไร 
ไวรัสโคโรนามีเยื่อหุ้มเป็นไขมันจึงไวต่อการถูกท�าลายด้วยน�้าสบู่ เมื่อไขมันถูกแยกตัวออกไป เยื่อหุ้มของไวรัส 
จึงถูกท�าลาย ไวรัสจึงไม่สามารถคงอยู่ได้ เวลาล้างมือด้วยน�้าสบู่ ควรถูทุกซอกทุกมุม จะท�าให้โมเลกุลสบู่ไปแซะ
สิ่งสกปรกออกจากมือ แล้วชะล้างสิ่งสกปรกและโมเลกุลสบู่ด้วยน�้าให้สะอาด



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 25

กิจกรรมที่ 6 มาล้างมือกันเถอะ

ผลการเรียนรู้  นักเรียนสร้างสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลา  5-10 นาที

สื่อการเรียนรู้ กากเพชร จุดล้างมือในสถานศึกษาที่มีน�้าสะอาดและสบู่ 
ภาพ “95% คนส่วนใหญ่ล้างมือไม่ถูกต้อง” จากเพจ 
PleasehealthBooks

ขัน้ตอนการเรียนรู้

กิจกรรมย่อยที่หนึ่ง

1. ชักชวนให้นักเรียนอาสาออกมาทดลอง
ล้างมือ จ�านวน 3 คน 

2. โรยกากเพชรที่มือของนักเรียนทั้ง 3 คน 
สมมุติว่ากากเพชรคือเช้ือโรค และให้
นักเรียนล้างมือทีละคน โดยให้นักเรียน
คนแรกล้างมือด้วยน�้าเปล่า คนที่สอง
ล้างมือด้วยสบู่อย่างเร็วๆ และคนท่ีสาม
ล้างมือด้วยสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที 

3. ให้นักเรียนสังเกตว่ากากเพชรยังติดอยู่ที่
มือของนักเรียนทั้ง 3 คน หรือไม่ และ
ถามนักเรียนว่า ถึงเราจะล้างมือด้วยสบู่
แล้ว แต่ท�าไมเชื้อโรคยังคงหลงเหลืออยู่ 

4. ครูสอนนักเรียนล้างมือ 7 ข้ันตอน โดย
สาธิตให้นกัเรยีนดูก่อน หรอืขออาสาสมคัร
มาท�าเป็นตวัอย่าง พร้อมชวนนกัเรยีนร้อง
เพลงช้าง 2 รอบ (หรือเพลง Happy 
Birthday 2 รอบ) ระหว่างฟอกสบูท่กุซอก
ทุกมุมของมือ



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1926

กิจกรรมย่อยที่สอง 

5. นักเรียนได้รับกระดาษขนาด A4 

6. ให้นกัเรียนวาดรูปมอืท้ังสองข้างของตวัเอง โดยวางมือ
ลงบนกระดาษแล้วใช้ดินสอลากเส้นรอบมือ โดยให้
มือหนึ่งเป็นหน้ามือ และอีกมือหนึ่งเป็นหลังมือ

7. ครูอธิบายว่า การล้างมือถูสบู่ เราอาจจะล้างมือ
ไม่ทั่วถึง ให้ลองใช้สีส้มระบายสีส่วนที่นักเรียนคิดว่า
ล้างมอืสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง และใช้สแีดงระบาย
สีส่วนที่คิดว่าเราละเลยมากที่สุด ไม่ค่อยระวังเวลา
ล้างมือ และอาจจะยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ 

8. นักเรียนได้ดูภาพเฉลย ครูแนะน�าให้นักเรียนลอง
สังเกตตัวเองเวลาล้างมือ

ชวนคุยชวนถาม
• สมมุติว่ากากเพชรเป็นเชื้อโรค ถ้าเชื้อโรคนี้มาติดที่มือเรา เราจะล้างออกได้อย่างไร และต้องใช้อะไรล้าง

• อุปกรณ์ล้างมือแบบไหน ที่ช่วยหยุดเชื้อโรคได้ดี

• ถึงเราจะล้างมือด้วยสบู่แล้ว แต่ท�าไมเชื้อโรค (กากเพชร) ยังคงหลงเหลืออยู่ (เพราะล้างมือไม่ถูกวิธี) 

• นักเรียนล้างมือเวลาอยู่บ้านหรือไม่ ใครบ้างที่ล้างมือทุกวันเมื่อกลับถึงบ้าน 

• เวลาล้างมือ ฟอกสบู่หรือไม่ 

• ใครบ้างที่ฟอกสบู่บ้าง ไม่ฟอกสบู่บ้าง 

แนวทางสรุป

การล้างมือด้วยน�้าเปล่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้เช้ือโรคหลุดออกไปได้ การล้างมือด้วยน�้าและสบู่ 
คือวธิที�าความสะอาดทีไ่ด้ผลทีสุ่ด แต่หากล้างมือแบบไม่มขีัน้ตอน เชือ้โรคก็จะยงัคงอยู ่ส่วนเจลแอลกอฮอล์นัน้สามารถ
ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน�้าและสบู่ แต่ก็ต้องถูให้ทั่วมือด้วยเช่นกัน

เวลาที่ผู้ใหญ่ให้เราไปล้างมือ เราอาจจะขี้เกียจบ้าง หรือแค่เอามือผ่านน�้าบ้าง ไม่ฟอกสบู่บ้าง แต่นั่นจะท�าให้
มือของเราไม่สะอาด และเราอาจจะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ เราจึงควรล้างมือให้ถูกวิธี และท�าเป็นประจ�า
จนเป็นนิสัย ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน�้า 
หลังจากสัมผัสกับลูกบิดประตู สวิตช์เปิดปิดไฟ เป็นต้น และที่ส�าคัญ เราต้องเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 

การล้างมือบ่อย ๆ และท�าอย่างมีขั้นตอน จะช่วยให้มือของเราสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

ลักษณะค�าถามท่ีครูชวนนักเรียนคุย ไม่ใช่เพื่อจับผิดนักเรียน แต่เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนตัวเอง นักเรียน
อาจจะมีท�าผิดพลาดหรือพลั้งเผลอบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เพราะเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 27

กิจกรรมที่ 7 เมื่อคุณหมีป่วย

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนอธิบายอาการป่วย อีกทั้งยังดูแลสุขภาพของตนเอง 
 และแนะน�าผู้อื่นได้ 
2) นักเรียนแสดงพฤติกรรมเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง 
 และรู้จักการปลอบใจ ถามอาการ ให้ก�าลังใจคนป่วย

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย 

ระยะเวลา  10 นาที

สื่อการเรียนรู้ ตุ๊กตาหมี หรือตุ๊กตาอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ 1 ตัว  
เพื่อจะได้สาธิตให้เห็นง่ายขึ้น 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1928

ขัน้ตอนการเรียนรู้  
1. สร้างสถานการณ์ว่า ถ้าพี่หมี (หรือชื่ออ่ืนตามประเภทของตุ๊กตา) ของเราไม่สบาย เราจะดูแลพี่หม ี

กันอย่างไรดี

2. นักเรียนช่วยกันถามพี่หมี เพื่อตรวจสอบว่าพี่หมีสบายดีหรือไม่ โดยอาจจะให้นักเรียนผลัดกันออกมาคุย
กับพี่หมี

3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนพูดถึงการเว้นระยะห่างจากพี่หมี ไม่เข้าไปถามใกล้ ๆ ซึ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส
หากพี่หมีป่วยเป็นโรคโควิด-19

4. นักเรียนร่วมกันคิดวิธีที่จะดูแลและปลอบพี่หมีให้สบายใจในช่วงที่มีอาการป่วย 

ชวนคุยชวนถาม
• ตวัอย่างค�าถามส�าหรบัพีห่ม ี“พีห่มสีบายดไีหมวนันี”้ “พีห่มเีจบ็คอไหม” “พีห่มไีอไหม” “พีห่มตีวัร้อนไหม” 

“พ่ีหมีมีน�้ามูกหรือเปล่า” “หนูขอวัดไข้พี่หมีหน่อยนะ” “พี่หมีมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาด้วย” 
“พี่หมีต้องพักผ่อนนะ” 

• ตัวอย่างค�าพูดปลอบใจพี่หมี “พี่หมีไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวหนูจะดูแลพี่หมีเอง “พี่หมีป่วยนิดหน่อย พักผ่อน
และดูแลร่างกายให้แข็งแรงก็จะหาย” “พี่หมีหายเม่ือไหร่ พี่หมีก็จะไปเล่นได้เหมือนเดิม” “หนูรู้ว่า
พี่หมีรู้สึกเศร้า หนูจะดูแลพี่หมีเองนะ” 

• ตัวอย่างวิธีดูแลพี่หมี สอนพี่หมีให้ดื่มน�้าสะอาด ให้ล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี ให้สวมหน้ากากอนามัย 
(ครูอาจให้นักเรียนทดลองสวมหน้ากากอนามัยให้พี่หมี) 

แนวทางสรุป

วนันีน้กัเรยีนช่วยกนัดแูลพีห่มแีล้ว ต่อจากนีน้กัเรยีนสามารถช่วยกนัสงัเกตอาการของตวัเอง และสงัเกตอาการ
ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อดูแลกันและกันเวลาป่วยไข้ได้ เราทุกคนมีโอกาสป่วยกันได้ แต่เม่ือเราป่วยแล้ว 
ถ้าเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็จะหาย เรามาช่วยกันดูแลคนรอบข้างกันดีกว่า 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 29

กิจกรรมที่ 8 ครอบครัวของฉัน

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ใส่ใจเป็นห่วงสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
2) นักเรียนแบ่งปันองค์ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 ให้แก่ครอบครัวได้

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลา  20-30 นาที 

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ สี ดินสอ ตัวอย่างใบงานสมาชิกในครอบครัว กระดาษรูปต้นไม้ 
(หรือให้นักเรียนวาดเอง)

ขัน้ตอนการเรียนรู้  
1. ให้นักเรียนวาดรูปสมาชิกในครอบครัว หรือตัดภาพสมาชิกครอบครัวมาติดบนต้นไม้แบบ Family tree 

ถ้ามีสัตว์เลี้ยง นักเรียนอาจจะวาดรูปหรือติดภาพสัตว์เลี้ยงร่วมด้วยก็ได้ (การให้นักเรียนได้วาดรูปสมาชิก
ครอบครัวหรือท�า Family tree อย่างอิสระ จะช่วยให้นักเรียนสามารถอธิบายครอบครัวของตัวเองได้ดี
กว่าใบงานที่มีช่องก�าหนดว่าต้องมีสมาชิกครอบครัวครบทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายาย) 

2. นักเรียนผลัดกันเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวของตนมีสุขภาพเป็นอย่างไร

3. ชวนคุยเรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัว 

ชวนคุยชวนถาม
• เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่บ้านอยู่กันทั้งหมดกี่คน ชื่ออะไรบ้าง 

• ที่บ้านมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยหรือไม่ อายุเท่าไหร่ (ผู้สูงอายุเกิน 70 ปีถือเป็นกลุ่ม
เปราะบางที่อาจติดเชื้อแล้วป่วยได้ง่าย) 

• นักเรียนอยากช่วยดูแลคนในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือไม่

• เราจะท�าอะไรได้บ้าง (สอนพี่-น้องล้างมือให้ถูกวิธี เตือนผู้ปกครองให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ไม่ใช้แก้ว
น�้าร่วมกัน)



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1930

แนวทางสรุป 

หากทุกคนในครอบครัวรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง และหลีกเล่ียงการสัมผัสพื้นผิวที่อาจจะมีการ
ปนเปื้อน และล้างมือให้ถูกวิธีอย่างสม�่าเสมอ เราทุกคนในครอบครัวก็จะไม่ติดโรค แต่ผู้ใหญ่หรือพี่น้องที่บ้านเรา
อาจจะยังไม่รู้วิธีดูแลตัวเองก็ได้ เราจึงควรกลับไปเล่าเรื่องที่เรารู้ให้ที่บ้านฟัง และช่วยกันดูแลสมาชิกในบ้าน ที่ส�าคัญ 
ตัวเราต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับคุณครู

การท่ีนักเรียนได้วาดรูป และทบทวนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (และ/หรือเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิด) เป็นการ
ช่วยให้นักเรียนได้พูดคุยเรื่องครอบครัวกับเพื่อน และได้ค่อย ๆ นึกถึงสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน การได้นึกถึง 
ได้พูดถึง จะท�าให้นักเรียนใส่ใจคนใกล้ตัวมากขึ้น และจดจ�าสิ่งที่เรียนรู้เพื่อน�าไปบอกสมาชิกในครอบครัวได้ด้วย 
ส�าหรบันกัเรยีนในช่วงชัน้ทีส่งูขึน้ ครอูาจจะชวนนกัเรียนออกแบบแบบสอบถาม และท�างานกลุม่ โดยการไปสมัภาษณ์
สมาชิกในครอบครัวแล้วรวบรวมข้อมูลมาท�าข้อสรุปในเชิงสถิติหรือข้อมูลด้านสุขภาพก็ได้ 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 31

กิจกรรมที่ 9 ไวรัสความเร็วสูง

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนวิเคราะห์ได้ว่าเชื้อโรคสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เร็ว 
 และเพิ่มคนป่วยจ�านวนมากจนกลายเป็นโรคระบาดได้  
2) นักเรียนอธิบายเรื่องโรคระบาดและระยะฟักตัวของเชื้อโรคได้

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 

ระยะเวลา  10-15 นาที

สื่อการเรียนรู้ จัดเตรียมห้องให้โล่ง มีพื้นที่ส�าหรับเดินได้สะดวก

ข้อควรระวัง  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสันทนาการที่มีการสัมผัสมือ ควรให้นักเรียน
ล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มกิจกรรม 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนก้มหน้าและหลับตาพร้อมกันทั้งชั้น

2. ครูสุ่มแตะไหล่นักเรียน 2 คน (เล่นเป็นผู้ป่วยโควิด-19) โดยที่ไม่ให้นักเรียนอื่น ๆ รู้

3. นักเรียนลืมตาขึ้น แล้วเดินจับมือกับเพื่อนๆในห้องไปเรื่อย ๆ

4. เฉพาะนักเรียน 2 คน ที่ได้รับเลือก เวลาจับมือเพื่อน ๆ ให้บีบมือเพื่อนเบา ๆ โดยไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น

5. คนทีถ่กูบบีมอื หมายถงึได้รบัเชือ้โรคแล้ว จะสามารถจบัมอืเพือ่นต่อได้อกีเพยีงสามคน พอถงึคนทีส่าม ให้
บีบมือเพื่อน เพื่อแพร่เชื้อไวรัส จากนั้นป่วยและเดินออกจากเกม

6. เกมด�าเนินไปเรื่อย ๆ จนทุกคนป่วยหมด

ชวนคุยชวนถาม
• จากเกมที่เล่นด้วยกัน เรารู้หรือไม่ว่า เพื่อนคนไหนเป็นคนที่แพร่เชื้อให้เรา

• เกมนี้เกี่ยวข้องอะไรกับโรคระบาดโควิด-19 หรือไม่ เชื้อไวรัสแพร่ไปสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างไร 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1932

แนวทางสรุป

จากกิจกรรม จะเห็นได้ว่า เราไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อไวรัส เพราะบางครั้งยังไม่มีอาการ ซึ่งเรียกว่าระยะฟักตัว 
เราอาจจะได้รบัเชือ้แล้วแต่ใช้เวลาอย่างน้อย 5 วนัถงึจะมอีาการ แต่การสมัผสัและส่งต่อ จะท�าให้เชือ้ไวรสัแพร่ระบาด
ไปเรื่อย ๆ หากเราไม่เปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสแพร่มาท่ีเรา เช่น หยุดอยู่บ้าน หรือล้างมือบ่อย ๆ ก็เท่ากับว่าเรา
ช่วยยับยั้งการระบาดของไวรัสในสังคม 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

หากเป็นกิจกรรมกับนักเรียนในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น ครูสามารถน�าเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับจ�านวนผู้ติดเชื้อท่ีเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ ในแต่ละประเทศมาเรียนรู้ต่อหรือบูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์

ในเกมทีส่มมุตว่ิามนีกัเรยีนทีต่ดิเชือ้โรค ต้องระวงัอย่าให้เกดิการล้อเลยีนกนัระหว่างเกมหรอืหลงัจากเกมจบแล้ว



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 33

กิจกรรมที่ 10 อยู่บ้าน สกัดโควิด

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนให้ความหมาย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
 (Physical Distancing) หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม 
 (Social Distancing) ที่ช่วยลดการแพร่เชื้อได้  
2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันโดยไม่จ�าเป็น 
 และเว้นระยะห่างระหว่างผู้คน ในช่วงที่มีโรคระบาด 
 เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลา  10-15 นาที

สื่อการเรียนรู้ ท่าออกก�าลังกาย เกมจับคู่พร้อมท่าประกอบ

ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแสดงท่าออกก�าลังกาย โดยให้แต่ละคนยืนห่างจากเพื่อนประมาณ 1 เมตร แกว่งแขนเหมือนนก

ก�าลังกางปีกบิน แล้วกางแขนให้สุดและขยับตัวห่างกันเกินกว่าที่แขนจะแตะกันได้ ชวนท�าท่าออกก�าลัง
กายต่าง ๆ สั้น ๆ หรือเล่นเกมจับคู่แบบใหม่ที่ต้องยืนห่างกัน 1-2 เมตร เช่น เป่ายิงฉุบ ร้องเพลงสวัสดี

2. ครูอธิบายว่าการเว้นระยะห่างทางกายภาพแบบนี้ ท�าให้เชื้อโรคไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่อีกคนหนึ่งได้

3. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน สมมุติให้สมาชิกในกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกัน และแบ่งกันว่า
ใครจะเป็นสมาชิกคนไหนในครอบครัว (แต่ละครอบครัวไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนสมาชิกเท่ากัน) และ
เลือกสถานที่ที่จะเป็น “บ้าน” ของครอบครัวตัวเอง 

4. ครูสมมุติเรื่องราวของชุมชนหนึ่งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 

5. นักเรียนออกมาเดินปะปนนอกบ้าน ตามเรื่องราว และเงื่อนไขที่ครูเล่าเป็นรอบ ๆ 

รอบที่หนึ่ง ทุกคนออกจากบ้าน พ่อแม่ไปท�างาน ลูกไปโรงเรียน คุณยายไปตลาด

รอบที่สอง สมาชิกคนหนึ่งของบ้านออกไปท�างาน แวะกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานก่อนกลับบ้าน 

รอบที่สำม พ่อแม่ท�างานที่บ้าน ลูก ๆ  ไม่ได้ไปโรงเรียน ตอนเย็นสมาชิกคนหนึ่งออกไปซื้อของที่จ�าเป็น
ส�าหรับครอบครัว 

รอบที่สี่ พ่อแม่ท�างานที่บ้าน ลูก ๆ ไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ออกไปเล่นกับเพื่อน ๆ ที่บ้านเพื่อน 

รอบที่ห้ำ ทุกคนอยู่บ้าน เล่นกันในบ้าน ทักทายเพื่อน ๆ ผ่านการโบกมือจากบ้านในระยะไกล 

6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ในแต่ละรอบ จ�านวนคนที่ออกมาพบปะ ติดต่อ ใกล้ชิดกันมากน้อยต่างกัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด และมีผลต่อความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสมากขึ้นหรือน้อยลง โดยมีครูช่วยตั้งค�าถาม 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปว่าในช่วงที่เกิดโรคระบาด เราควรรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 1-2 เมตร 
เพื่อไม่ให้เช้ือโรคแพร่กระจาย และการอยู่ท่ีบ้านเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกัน 
การแพร่กระจายของเชื้อโรค
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ชวนคุยชวนถาม
• หากมคีนหน่ึงในชมุชนน้ีท่ีได้รับเชือ้ไวรสั ความเส่ียงในการสัมผัสใกล้ชดิและแพร่เชือ้ซึง่กนัและกนัเป็นอย่างไร

• มีใครรู้จักค�าว่า “การรักษาระยะห่างทางสังคม” หรือ “การเว้นระยะห่างทางกายภาพ” บ้าง

• ในช่วงที่มีโรคระบาด เราได้เจอใครน้อยลงหรือไม่ เพราะอะไร มีใครที่เราได้เจอบ่อยขึ้นหรือไม่ 
(เช่น คุยทางโทรศัพท์แทนการเจอหน้า) 

• ขณะที่เกิดโรคระบาด เราควรนั่งแบบไหน และปฏิบัติอย่างไรเวลากินข้าว เราควรท�าอย่างไรเวลา
ไปซื้อของที่ร้าน 

• ใครพบเห็นมาตรการที่ช่วยรักษาระยะห่างทางกายภาพแบบไหนบ้าง (เช่น การมีป้ายติดบนเก้าอี้
ในหน่วยงานบริการประชาชนต่าง ๆ เพื่อให้นั่งห่างกัน 2-3 ตัว การท�าช่องยืนในลิฟต์ของอาคารต่าง ๆ 
การยืนคุยกันห่าง ๆ) 

• การอยู่บ้านและไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่มีเหตุจ�าเป็น ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ได้อย่างไร 

แนวทางสรุป

เนื่องจากโรคโควิด-19 ติดต่อกันได้จากการสัมผัสฝอยละอองระหว่างคนสู่คน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร จะท�าให้ฝอยละอองหรือเชื้อไวรัสไม่แพร่ใส่กัน จะช่วยลดจ�านวนคนป่วยได้ ดังนั้นช่วงนี้ เราควร
รักษาระยะห่างระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแตะต้องกันโดยไม่จ�าเป็น 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

แม้ว่าในระยะแรกของการระบาดโควิด-19 ค�าว่า Social Distancing (การรักษาระยะห่างทางสังคม) 
จะถูกใช้อย่างแพร่หลาย แต่หลงัจากนัน้ WHO แนะน�าว่าค�าว่า Physical Distancing หรอืการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
จะสือ่ได้ตรงความหมายมากกว่าเพราะสิง่ส�าคัญคอืการอยูห่่างกนัทางกาย แต่ยงัรกัษาความสมัพนัธ์กบัครอบครวัและ
เพื่อนได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางอื่น ๆ ไม่ได้ตัดขาดทางสังคมจากคนที่เรารัก

หากปรับกิจกรรมไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ครูสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า 
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
จะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ชะลอการระบาดของโรค ลดจ�านวนคนป่วยและผู้เสียชีวิต 
มีเวลาในการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย คิดค้นยารักษาและเตรียมพร้อมในการรับมือกับไวรัส โดยการรักษาระยะห่าง
ทางสังคมหารือการเว้นระยะห่างทางกายภาพสามารถท�าได้ตั้งแต่ระดับบุคคล จนไปถึงระดับองค์กรหรือสังคม 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 35

กิจกรรมที่ 11 เรารู้สึกอย่างไรอยู่นะ

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนไม่มีพฤติกรรมที่หวาดกลัวหรือแสดงอาการรังเกียจ 
 คนที่ติดเชื้อหรืออาจจะติดเชื้อ 
2) นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรมที่ไม่รังเกียจหรือ 
 ตีตราผู้อื่น เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ ไม่ล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง 
 คนที่ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลา  15-20 นาที

สื่อการเรียนรู้ โปสเตอร์การเรียนรู้ทางอารมณ์ “วันนี้หนูมีอารมณ์อย่างไร” 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนร่วมระดมความคิดว่า ตอนที่เราอยู่บ้านเป็นเวลานาน ๆ ในช่วงที่มีโรคระบาด เรามีความรู้สึก

อย่างไรบ้าง 

2. นักเรียนดูโปสเตอร์การเรียนรู้ทางอารมณ์ พร้อมกับตอบค�าถามว่า ตอนอยู่บ้าน ใครมีความรู้สึก
แบบในโปสเตอร์นีบ้้าง พร้อมท�าหน้าตาเลยีนแบบตามรปูอารมณ์ทัง้ 12 แบบ หรืออารมณ์อืน่ ๆ  ทีน่กัเรยีน
ช่วยกันเสนอ 

3. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างที่โรงเรียนปิด หรือตอนที่เราได้ฟังข่าวสารเกี่ยวกับโควิด 
เรารูสึ้กอย่างไร ท�าไมจงึรูสึ้กเช่นน้ัน นักเรยีนสงัเกตความรู้สกึของตนเองและคนรอบข้าง และลองแสดงสหีน้า

4. ครูชวนนักเรียนคุยว่า หากเราหรือคนในครอบครัวติดเชื้อ เราจะรู้สึกอย่างไร เราอยากให้เพื่อนปฏิบัติหรือ
ไม่ปฏิบัติต่อเราแบบไหนบ้าง เพราะอะไร และถ้ามีคนมาแสดงท่าทางรังเกียจหรือล้อเลียนเรา เราจะรู้สึก
อย่างไร

5. ชวนให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าการแสดงออกด้วยการล้อเลียน ต่อว่า รังเกียจ หรือเลือกปฏิบัติ
ต่อคนท่ีเรากลัวหรือโกรธเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และท�าให้เขาเสียใจ เราควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

กันมากกว่า 

ชวนคุยชวนถาม
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน

• เวลาเรารู้สึกโกรธ เรามีหน้าตาแบบใด เราแสดงออกแบบใด (เช่น เสียงดัง หน้าแดง ต่อว่าคนอื่น)

• เวลาเรารู้สึกกลัว เรามีหน้าตาแบบใด เราแสดงออกแบบใด (เช่น เสียงสั่น ร้องไห้ คิ้วตก กอดตุ๊กตา) 

• ตอนฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด ใครรู้สึกกลัวบ้าง 

• ท�าไมเราจึงรู้สึกแบบนี้ (เช่น รู้สึกกลัวติดเชื้อ รู้สึกกังวลที่มีคนไม่ยอมอยู่บ้าน) 
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• ถ้าเราติดเชื้อ หรือมีคนในครอบครัวที่ติดเช้ือ เราอยากให้เพื่อนปฏิบัติต่อเราแบบใด ไม่อยากให้เพื่อน
ปฏิบัติต่อเราแบบใด 

• ถ้าเราพบคนที่ติดเชื้อ หรือมาจากครอบครัวที่มีคนติดเชื้อ เราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไร 

• (ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา) มีเหตุการณ์ใดในช่วงโควิดบ้าง ที่เราพบเห็นการกล่าวโทษ ตีตรา ล้อเลียน 
กีดกันคนอื่น (เช่น คนที่กลับมาจากต่างประเทศ คนที่มีอาการไอหรือจาม) 

แนวทางสรุป

ในระหว่างที่เกิดโรคระบาด เราอาจจะรู้สึกอึดอัด กังวล กลัว 
เนื่องจากโรคโควิด-19 ติดต่อกันได้จากการสัมผัสฝอยละอองระหว่าง
คนสู่คน เราจงึควรรักษาระยะห่างระหว่างกนั และไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน 
แต่ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่า คนป่วยเป็นคนไม่ด ีหรอืเป็นบคุคลอนัตราย
ที่เราต้องรังเกียจ เราสามารถเว้นระยะห่างแต่ยังเป็นเพื่อนกัน อยู่ร่วม
ในสังคมเดียวกันได้ เราไม่ควรล้อเลียน นินทา หรือรังแกคนที่ติดเชื้อ 
เราควรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากกว่า 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

“การตีตรา” หมายถงึ การทีเ่ราเชือ่มโยงหรอืเหมารวมว่าคนกลุม่น้ี 
เชื้อชาตินี้ หรือมีลักษณะแบบนี้ เป็นคนที่ไม่ดีต่อสังคม อาจถูกรังเกียจ
จากคนอื่น ๆ และน�ามาซ่ึง “การเลือกปฏิบัติ” เช่น พูดจาล้อเลียน
ให้เกิดความอับอาย กลั่นแกล้ง หรือนินทาไปในทางเสียหาย การตีตรา
อาจจะเกิดจากความกลัวในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือสิ่งที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในช่วงที่มีโรคระบาด นักเรียนที่อาจถูกตีตรา หรือถูกเลือกปฏิบัติ อาจรวมถึง 

• นักเรียนที่ติดเชื้อหรือมีคนในครอบครัวติดเชื้อ 

• นักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายกับการเป็นโรคโควิด-19 

• นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ว่าสามารถติดต่อกันได้ทางใดบ้าง และพฤติกรรมใดไม่เส่ียงต่อ
การตดิเชือ้ จะสามารถช่วยลดความกลัวลงได้ และเมือ่ความกลวัลดลง การตตีราและการเลอืกปฏบิตักิจ็ะลดลงไปด้วย

ส�าหรับนักเรียนในช่วงช้ันที่สูงขึ้น ครูอาจจะชวนคุยว่ามีสถานการณ์ใดในสังคมบ้าง ที่ท�าให้เรามีพฤติกรรม
เหมารวมหรือตีตราคนอื่น (เช่น ผีน้อยจากเกาหลีเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ค�าว่า “ผีน้อย” เป็นการตีตราอย่างไร 
หรือกรณีที่มีการต่อว่าคนที่ไม่หยุดอยู่บ้านเพราะยังต้องท�างานหาเล้ียงชีพ กรณีท่ีมีคนไทยกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วไม่กักตัว) 

อารมณ์และความรูส้กึมไีด้มากกว่า 12 แบบ ครสูามารถชวนคยุให้เหน็ความละเอยีดอ่อนของอารมณ์ความรูส้กึ
แบบต่าง ๆ ได้ 
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กิจกรรมที่ 12 ระบาดทั่วทิศ

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนอธิบายได้ว่าการอยู่รวมกันแออัดเป็นกลุ่ม ๆ ท�าให้ 
 เชื้อโรคแพร่ระบาดได้เร็วและเพิ่มจ�านวนผู้ป่วย 
2) นักเรียนให้เหตุผลที่ต้องมีระบบตรวจคัดกรองคนก่อนเข้าออก 
 อาคารสถานที่หรือก่อนเข้าประเทศหรือเมืองได้

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  20-45 นาที

สื่อการเรียนรู้ ดินสอเท่าจ�านวนนักเรียน 

ที่มา  เพจ Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. ครูจ�าลองให้นักเรียนฟังว่าพื้นห้องคือแผนที่โลกขนาดใหญ่

2. ให้นักเรียนทุกคนเลือกว่าอยากยืนจุดไหนของห้อง อยากยืนอยู่กับใคร เป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ และ 
ห้ามขยับตัว
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3. ครูสุ่มนักเรียน 1 คน ให้เป็นคนที่ติดเชื้อ ซึ่งพร้อมเดินทางไปทั่วโลก

4. ให้คนที่ติดเชื้อหมุนดินสอบนพ้ืน หากปลายดินสอชี้ไปทิศทางใด ให้เดินไปทิศทางนั้นจนสุดก�าแพงห้อง 
ระหว่างทางให้แปะแพร่เชื้อให้ทุกคนที่ยืนขวางเส้นทางการแพร่เชื้อนั้นให้หมด (หากยืนขวางเป็นกลุ่ม 
ก็แปะทั้งกลุ่ม)

5. เมื่อคนที่ติดเชื้อเดินไปจนถึงก�าแพงอีกฝั่ง ให้ทุกคนที่โดนแปะและติดเชื้อหมุนดินสอพร้อมกัน แล้วเดินไป
ทิศทางตามปลายดินสอของตนเอง ไปแปะเพื่อแพร่เชื้อต่อไป

ชวนคุยชวนถาม 
• การอยู่เป็นกลุ่ม/เดี่ยวมีผลต่อความไวของการแพร่เชื้ออย่างไร 

• หากเปรียบเทียบกับชีวิตจริง เชื้อแพร่กระจายข้ามประเทศได้อย่างไร 

• จะท�าอย่างไรให้ทั่วโลกรู้ว่าตอนนี้ที่มีผู้ติดเชื้อที่ไหนบ้างและเป็นจ�านวนเท่าไหร่ 

• เราจะป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างไรบ้าง 

• ท�าไมต้องคัดกรองคนที่เดินทางเข้าประเทศ 

• มปัีจจยัอะไรบ้างทีท่�าให้เชือ้ไวรสัสามารถระบาดไปทัว่โลกได้อย่างรวดเร็ว (เช่น มีการเดนิทางข้ามประเทศ

โดยเครื่องบินอย่างแพร่หลาย คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองที่แออัดมากขึ้น)

แนวทางสรุป

เราจะพบว่า หากเราอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โอกาสที่ไวรัสจะแพร่ระบาด (จ�านวนคนที่โดนแปะ) จะง่ายขึ้นและ
มีจ�านวนมากขึ้น น่ีคือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จ�าเป็น หรือแม้แต่การรักษาระยะห่าง
ทางกายภาพในช่วงที่มีโรคระบาด หากมีการคัดกรองคนก่อนเข้าประเทศหรือเข้าเมืองก็จะสามารถช่วยลดการ
แพร่ระบาดของโรคได้ 

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 
• ครูสามารถเปลี่ยนจากการพูดคุยเร่ืองนโยบายตรวจคัดกรองคนเพ่ือป้องกันโรคก่อนเข้าประเทศ 

เป็นนโยบายหรือการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนก่อนเข้าจังหวัด ชุมชน อาคาร หรือสถานที่ก็ได้ 

• ครสูามารถชวนคยุเพิม่เตมิเรือ่งรปูแบบ วิธีการในการตรวจคดักรอง เช่น การตรวจวัดอุณหภมูโิดยไม่สมัผสั
ร่างกาย การสอบถามข้อมูลการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่ติดเชื้อ 

• ครูชวนนักเรียนออกแบบจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคในสถานศึกษา ว่าควรจะตั้งจุดตรวจตรงไหนบ้าง 
(เช่น ประตูทางเข้า) ใครจะเป็นอาสาสมัครดูแลจุดตรวจแต่ละจุด หากมีเพ่ือนนักเรียนท่ีมีอาการป่วย 
ควรท�าอย่างไร เป็นต้น

• ในเกมทีส่มมติุว่ามนีกัเรียนทีต่ดิเชือ้นัน้ ต้องระวงัอย่าให้เกิดการล้อเลยีนกันระหว่างเกมหรือหลงัจากเกมจบ 
นอกจากนี้ ควรระวังการตีตราหรือเหมารวมว่าคนที่มาจากประเทศนี้จะต้องเป็นคนที่มีเชื้อ
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กิจกรรมที่ 13 วาดรูปสื่อความรู้สึกในใจ

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียนสามารถส�ารวจความรู้สึกและภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ และ 
 รับรู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 
2) นักเรียนเลือกวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นหรือ 
 กลับสู่ภาวะปกติที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
3) นักเรียนรู้ช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถ 
 จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย (อาจจะลดรายละเอียดของ
กิจกรรมลงให้เหลือเพียงการวาดรูปและแสดงความรู้สึกก็ได้) มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  30-60 นาที 

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ สี ดินสอ เสียงดนตรีเบา ๆ ประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศ

ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
1. นักเรียนวาด “ความรู้สึกของฉันในช่วงที่โรงเรียนปิดจากผลกระทบของโควิด-19” ลงบนกระดาษ 

(ให้เวลานักเรียนอย่างน้อย 15 นาที) โดยอธิบายว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเชิงบวก หรือเชิงลบก็ได้ 
ไม่มีค�าตอบที่ถูกหรือผิด 

2. ให้นักเรียนที่พร้อมอาสาเล่าเรื่องราวที่เกิดข้ึนตามรูปที่วาด ครูดูแลให้นักเรียนทุกคนฟังเร่ืองท่ีเพ่ือนเล่า
อย่างตั้งใจจนจบ ไม่พูดแทรก ไม่ตัดสิน ไม่หัวเราะหรือล้อเลียน

3. หลังจากนกัเรยีนได้เล่าเรือ่งจากภาพ ครสูรปุให้นกัเรยีนเหน็ว่าเป็นเรือ่งปกตทิีแ่ต่ละคนจะมคีวามรู้สกึต่าง ๆ  
เกิดขึ้น และแต่ละคนอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน

4. ให้นักเรียนแต่ละคนทบทวนว่า ณ ตอนนี้ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเป็นเช่นใด (ให้เวลานักเรียน 5 นาที) และ
แบ่งปันความรู้สึกที่มีให้เพื่อน ๆ ฟัง 

5. ให้นักเรียนทราบว่าครูพร้อมที่จะรับฟังทั้งตอนนี้ และหลังจากนี้ หากมีความทุกข์ หรือวิตกกังวลอยู่ในใจ 
โดยก�าหนดเวลาที่นักเรียนสามารถมาหาครูเพื่อพูดคุยได้อย่างชัดเจน

6. หลังจากที่นักเรียนที่อาสาทุกคนเล่าเรื่องจบแล้ว ให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะท�าอะไรกับกระดาษแต่ละแผ่น 
จะเก็บไว้ จะฉีก จะขย�ากไ็ด้ พร้อมทัง้อธบิายว่านีเ่ป็นความทรงจ�าของเรา เราจะเลอืกท้ิงความทรงจ�าทีไ่ม่ดี 
หรือเก็บความทรงจ�าดี ๆ ไว้ก็ได้ 

7. ครูอาจปิดกิจกรรมโดยให้แนวทางนักเรียนไปค้นหากิจกรรมที่ช่วยให้เขาผ่อนคลายได้
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ชวนคุยชวนถาม (เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น) 
• นักเรียนวาดรูปอะไร หรือวาดรูปใคร

• ก�าลังเกิดเหตุการณ์อะไรอยู่ในภาพวาดของนักเรียน

• บุคคลในรูปรู้สึกอย่างไร (เช่น เศร้า หวาดกลัว กังวล เครียด ตื่นเต้น สบายใจ) หรือคิดอะไรอยู่

• รู้สึกอย่างไรหลังจากได้เล่าเรื่องราวของตัวเอง (เช่น โล่งใจ อึดอัด ผ่อนคลาย)

• รู้สึกอย่างไรหลังจากได้ฟังเรื่องราวของเพ่ือน (เช่น แปลกใจ รู้สึกว่าคล้ายกับประสบการณ์ของตัวเอง 
เห็นอกเห็นใจ)

• (ส�าหรบัระดบัมธัยมศกึษา) อาจจะกระตุน้ให้นกัเรยีนแต่ละคนคดิหาว่า ความรูส้กึดงักล่าวเกดิจากสาเหตใุด 
เช่น รู้สึกเครียด เพราะไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา
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ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบ

อย่างมากต่อสุขภาพจิตของคนในทุกสังคมทั่วประเทศไทย เด็กก็รับรู้ถึงผลกระทบทางจิตใจเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ เด็กไม่ว่าในวัยใดก็ตามหากอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากสภาพเดิมที่คุ้นเคย ไม่สามารถ
เล่น หรือพบเจอกับเพ่ือนหรือบุคคลที่รู้จักได้ กังวลว่าตนเองหรือคนในบ้านจะเจ็บป่วย หรือรับรู้ได้ถึง
อารมณ์ของผู้ดูแลเด็กและสมาชิกในบ้านที่ไม่เป็นเช่นเดิม ก็อาจมีความรู้สึก เช่น กังวล วิตก กลัว หรือ
โกรธขึ้นได้ เด็กแต่ละคนจะมีวิธีการและศักยภาพในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองที่ต่างกันไป 
รูปแบบของอารมณ์ที่แสดงออกมาก็มีความต่างกันออกไปด้วย จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอนให้เด็ก
รบัรู้ถงึอารมณ์ของตนเองและเข้าใจว่าอารมณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเรือ่งปกต ิมวิีธทีีช่่วยให้เดก็จดัการกบัอารมณ์
นั้นได้ และหากเด็กไม่สามารถจัดการได้ ก็ให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด

• ความกังวลใจของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ปัญหาทางการเงินของครอบครัว 
ความเครยีดจากการอยูแ่ต่ในบ้าน กงัวลเรือ่งการเรยีนและการศกึษาต่อของตนเอง กงัวลว่าคนใกล้ตวัหรอื
คนในครอบครัวจะเจ็บป่วย วิตกเมื่อไม่อาจเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันไวรัส และหวาดกลัวเมื่อเกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

• การที่สถานศึกษาปิดเป็นเวลานานก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนมีความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น 
กลัวว่าจะเรียนไม่ทัน จ�าบทเรียนท่ีผ่านมาไม่ได้ คิดถึงเพื่อน สับสนกับการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับคนอ่ืน
ที่ต่างไปจากเดิม หรือกังวลว่าจะไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การเรียนออนไลน์ได้ และ
ถึงแม้สถานศึกษาจะเปิดเรียนเป็นปกติแล้ว ความรู้สึกเหล่านี้ก็อาจจะยังคงอยู่ในใจของเด็ก

• เด็กปฐมวัยอาจจะมีข้อจ�ากัดในการอธิบายหรือสื่อสารความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้ครูได้รับรู้ ในขณะเดียวกัน 
ถึงแม้นักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะส่ือสารได้ดีกว่า แต่ก็อาจที่จะไม่กล้าบอกความรู้สึกของตัวเอง 
การที่นักเรียนไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้นั้น อาจน�าไปสู่รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
ขาดสมาธิในการเรียนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน มีความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครูแตกต่างไปจากเดิม เช่น 
เก็บตัว ไม่แสดงออก พูดน้อยลง กินอาหารน้อยลง เป็นต้น ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่ส�าคัญมากที่จะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเอง จัดการกับอารมณ์เหล่านั้นหรือขอความช่วยเหลือได้ 
สิง่เหล่านีจ้ะเกดิขึน้ได้หากครจูดัพืน้ทีป่ลอดภยัให้นกัเรยีนได้สือ่สารความรูส้กึออกมา และรบัฟังความรูส้กึ
ของนักเรียนอย่างตั้งใจและเข้าใจโดยไม่ตัดสิน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามถึงเรื่องที่ยังติดค้าง
ในใจของเขา เพื่อจัดการกับความกังวล ความกลัว ความโกรธ หรืออารมณ์ต่าง ๆ 

• ในระหว่างการท�ากจิกรรม ครสูามารถช่วยสร้างบรรยากาศทีเ่ป็นมติรต่อนกัเรยีนได้ โดยการใช้น�า้เสยีงทีน่ิ่ง 
ใจเย็น ไม่เร่งรีบ 

• ครูไม่จ�าเป็นต้องกดดันให้นักเรียนพูดหรือเล่าหากนักเรียนไม่พร้อม เพียงนักเรียนได้วาดรูปออกมา 
ก็เป็นการระบายความอึดอัดและเยียวยาได้บางส่วน

• ส�าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษา ควรให้นักเรียนทราบว่าหากต้องการ
ค�าปรึกษา นักเรียนสามารถติดต่อหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้ เช่น สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือ
ปรึกษาออนไลน์ได้ฟรีที่ www.lovecarestation.com หรือเพจ lovecare station 
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กิจกรรมที่ 14 New Normal 

ผลการเรียนรู้  1)  นักเรียนแสดงความพร้อมในการปรับตัว และจัดตารางชีวิต 
 และคุ้นเคยกับ New Normal ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้ 
2)  นักเรียนสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 
 กรณีที่ได้รับผลกระทบ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  30-45 นาที 

สื่อการเรียนรู้ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมีหรือสีชอล์ก กระดาษกาว

ขัน้ตอนการเรียนรู้  
1. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้กระดาษฟลิปชาร์ทกลุ่มละ 2 ใบ และมอบหมายหัวข้อให้กลุ่มละ 

1 หัวข้อ ดังนี้: ชีวิตส่วนตัว ชีวิตที่บ้าน ชีวิตที่โรงเรียน และชีวิตในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ  เช่น การใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ

2. ให้แต่ละกลุ่มเขียน “ชีวิตประจ�าวันก่อนการระบาดของโควิด-19” ลงในกระดาษแผ่นแรก และ 
“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19” ลงในกระดาษแผ่นที่สอง 

3. นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มแล้ววาดรูปดาว หรือรูปหน้าย้ิม บนความเปลี่ยนแปลงท่ีนักเรียนชอบ พอใจ 
หรือสบายใจ 3 หัวข้อ (เช่น ชอบที่ไม่ต้องไปโรงเรียน ได้อยู่กับครอบครัว ตื่นเต้นที่จะได้เรียนออนไลน์) 

4. นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มแล้ววาดเครื่องหมายกากบาท หรือรูปหน้าบึ้ง บนความเปลี่ยนแปลงที่นักเรียน
ไม่ชอบหรือท�าให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ 3 หัวข้อ (เช่น อึดอัดที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย รู้สึกเสียเวลาในการ
วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน)

5. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ New Normal ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 

6. นักเรียนช่วยกันสรุป New Normal หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่บ้านและในสถานศึกษา

ชวนคุยชวนถาม
• แบ่งปันให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นฟังว่าเราวาดรูปดาวหรือรูปหน้ายิ้ม และเครื่องหมายกากบาทหรือรูปหน้าบึ้ง 

ไปกบัเร่ืองอะไรบ้าง เพราะอะไร (เช่น รูปดาวหรอืรูปหน้ายิม้กบัการได้นอนต่ืนสายเพราะไม่ต้องไปโรงเรยีน 
ให้เครื่องหมายกากบาทหรือรูปหน้าบึ้งกับความอึดอัดที่ต้องฟังพ่อแม่บ่นทั้งวัน ให้เครื่องหมายกากบาท
หรือรูปหน้าบึ้งกับการต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปนอกบ้านเพราะรู้สึกอึดอัดและไม่สะดวก ฯลฯ) 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 43

• นักเรียนเคยได้ยินค�าว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ หรือไม่ หมายความว่าอย่างไร

• มีสิ่งใดที่กลายเป็น New Normal ของนักเรียนบ้าง เพราะอะไร (เช่น ล้างมือถูสบู่วันละหลาย ๆ ครั้ง 
การซื้อของออนไลน์) 

• เราจะจัดตารางชีวิตใหม่ของเราภายใต้สภาวะ New Normal ได้อย่างไร 

• อะไรที่ช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราไม่ชอบ (เครื่องหมายกากบาท) ได้บ้าง

แนวทางสรุป

สถานการณ์โควิด-19 ได้เร่งให้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ค�าว่า New Normal แปลว่า “ความปกติใหม่” 
หรือ “การปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่จนคุ้นเคยไปในที่สุด” แม้เราจะไม่ชอบ หรือฝืนใจ แต่เราจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและความคุ้นชินในอดีตให้ได้

New Normal จำกสถำนกำรณ์โควิด-19

• การตื่นตัวเรื่องสุขภาพ เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้แก้วน�้าหรือช้อนส้อมร่วมกับผู้อื่น 
การเว้นระยะห่างยามป่วยไข้ การระมัดระวังไม่เอามือไปขยี้ตา หรือสัมผัสจมูกและปากโดยไม่จ�าเป็น

• การปรับตัวเข้าสู่สังคมออนไลน์อย่างจริงจัง เช่น การค้าขาย การเรียนการสอน การส่ือสาร เพื่อลด
ความแออัดในสถานที่ต่าง ๆ

• วิถีชีวิตถูกจ�ากัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ออกจากบ้านเมื่อยามจ�าเป็นจริง ๆ เท่านั้น 

• การเตรยีมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน เช่น สวมหน้ากากอนามยั พกเจลแอลกอฮอล์ กระบอกน�า้ส่วนตวั 
เดินทางไปในที่สาธารณะเท่าที่จ�าเป็น

• วิธีรับมือกับ New Normal ที่ดีที่สุดคือการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และควรระลึก
อยู่เสมอว่าทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู

ส�าหรับนักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษา ครูสามารถให้นักเรียนท�างานกลุ่มโดยการวาดภาพเล่าเรื่องได้ และ
ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครูกระตุ้นให้นักเรียนน�าเสนอผ่านรูปแบบที่สร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น 
ตารางอินโฟกราฟิก แผนภูมิภาพ การ์ตูน เป็นต้น 

พึงระมัดระวังว่า สภาพความเป็นอยู่และสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน บางครอบครัว
อาจมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติตามวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ เช่น พื้นที่จ�ากัด เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ป้องกันตัว ครูควรชี้แนะ
และไม่ท�าให้นักเรียนรู้สึกแปลกแยกหรือด้อยคุณค่า
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กิจกรรมที่ 15 ต้นไม้ปัญหา - ชุมชนปลอดโรค 

ผลการเรียนรู้  1)  นักเรียน/นักศึกษาอภิปราย วิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาด 
 ที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
2) นักเรียน/นักศึกษาสรุปภาพรวมของสถานการณ์โรคระบาด และ 
 แสดงออกถึงความเข้าใจว่าการรับมือกับโรคระบาดเป็นเรื่องที่ 
 ทุกคนต้องช่วยกัน  
3) นักเรียน/นักศึกษาแสดงทัศนะ แนวคิด และกลวิธีแก้ปัญหาและ 
 มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุขภาพดี และรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาด 
 ของโรค

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  30-45 นาที

สื่อการเรียนรู้ กระดาษฟลิปชาร์ทหรือกระดานด�า  
ใบงาน “ต้นไม้ปัญหา” (หรืออาจจะให้นักเรียนใช้ Mind map แทนก็ได้)

ขัน้ตอนการเรียนรู้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1: ต้นไม้ปัญหำ 

1. ครทู�าแผนภูมต้ินไม้ โดยวาดรูปต้นไม้ไว้กลางกระดาน/กระดาษ เขยีนค�าว่า “การระบาดของโรคโควดิ-19” 
ไว้ที่กลางล�าต้น 

2. นักเรียนรับบัตรค�าแล้วเขียนว่า ปัญหานี้ส่งผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ท�าให้โรงเรียนต้องปิด ส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษา ท�าให้กิจการบางอย่างเปิดท�าการไม่ได้ ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
ครูอาจจะให้นักเรียนอ่านบัตรค�าของตนเองดัง ๆ ก่อนน�ามาติดไว้ที่กิ่งก้านของต้นไม้ (หรือจะใช้วิธี
ให้นักเรียนช่วยกันบอก แล้วครูช่วยเขียนก็ได้) พยายามกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อยอดไปถึงผลกระทบ
ในทุก ๆ มิติ

3. นักเรียนเขียนบัตรค�าว่า มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์โรคระบาด (พยายาม
เน้นให้นักเรียนคิดถึงสาเหตุในทุก ๆ มิติ ไม่ใช่แค่การติดเชื้อ)

ชวนคุยชวนถาม
• ปัญหานี้ส่งผลกระทบมากเพียงใด และมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

• หากนักเรียนมีเวลาในการอภิปรายนานขึ้น นักเรียนจะพบผลกระทบและสาเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเรา
คิดคนเดียว ท�าคนเดียว จะพบผลกระทบและสาเหตุมากมายแบบนี้หรือไม่

• หากนักเรียนเลือกผลกระทบที่ใกล้ตัวมาพิจารณาสาเหตุและร่วมหาวิธีแก้ไขด้วยกันกับเพื่อน จะดีหรือไม่ 
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แนวทางสรุป

สถานการณ์โควิด-19 เพยีงปัญหาเดยีว สามารถก่อให้เกดิผลกระทบมากมาย ไม่ใช่เพยีงผลกระทบด้านสขุภาพ 
ยงัรวมถงึด้านเศรษฐกจิ สงัคม ความเป็นอยู ่และการด�าเนนิชวีติต่าง ๆ  พวกเราช่วยกันคดิ ช่วยกันค้นหาด้วยความคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะที่แตกต่างกัน หลากหลาย ทั้งที่เราเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ หากทั้งโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
และทุกคนในประเทศร่วมมือกัน เราก็จะสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

อธบิายข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ท่ีก�าลงัเกดิขึน้ในปัจจบัุนให้นกัเรยีนฟัง โดยองิจากสิง่ทีน่กัเรยีนระดมความคดิ 

ผลกระทบ

การระบาดของโควิด-19

ผลกระทบ

ผลกระทบ

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

ผลกระทบ

ผลกระทบ
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กิจกรรมย่อยที่ 2: ชุมชนปลอดโรค 

1. ให้นักเรียนแต่ละคนนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่คิดว่าเราน่าจะมีส่วนช่วยเหลือ
อย่างไรได้บ้าง ต่อยอดจากกิจกรรม “ต้นไม้ปัญหา” ที่ช่วยกันระดมสมอง หรืออาจจะเป็นเรื่องได้อ่าน
จากข่าวหรอืพบเจอด้วยตวัเอง โดยให้นกัเรยีนเขียนค�าหรอืประโยคทีแ่ทนความรูส้กึ หรอืสือ่ถงึเรือ่งราวนัน้ 
ลงบนบัตรค�าคนละ 1 ใบ (ควรให้นักเรียนได้มีเวลาทบทวน และเขียนบัตรค�า จะช่วยให้สงบนิ่ง ตั้งใจ และ
มีเวลาคิดใคร่ครวญ)

2. ให้นักเรียนอ่านบัตรค�าของตัวเอง และให้เพื่อน ๆ ช่วยกันอธิบาย หรือเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�านั้น ๆ 
หรือเรื่องที่ตัวเองนึกถึง 

3. ยกตัวอย่างจากเร่ืองที่นักเรียนพูดถึง ชวนนักเรียนคิดว่าจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง เพื่อสร้างชุมชน
ให้ปลอดภัย เพราะนักเรียนก็เป็นส่วนส�าคัญในชุมชน นักเรียนจะได้คิด และตระหนักถึงความส�าคัญ
ของตนเองท่ีจะช่วยชุมชน (เช่น ชวนนักเรียนมาท�าโปสเตอร์ โปสการ์ด ชวนคนล้างมือ หรืออธิบาย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิด-19 หรือท�าการ์ดให้ก�าลังใจหมอ พยาบาล อาสาสมัคร หรือผู้ป่วย) ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้สึกว่า เด็กและเยาวชนก็สามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และคิดแก้ปัญหาได้

แนวทางสรุป

แม้นกัเรยีนจะเป็นเด็ก แต่กเ็ป็นสมาชิกคนหนึง่ในสงัคม สถานศกึษาทีน่กัเรยีนเข้าเรียน ชมุชนทีน่กัเรยีนอาศยัอยู่ 
กถ็อืเป็นสงัคมของนักเรยีน แม้แต่โลกใบน้ีก็เป็นสังคมของนกัเรียนเช่นกัน นกัเรียนสามารถช่วยยบัยัง้การแพร่กระจาย
ของโรคระบาด เช่น เขียนค�าขวัญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หรือ “เว้นระยะปลอดภัย ล้างมือทุกคร้ังเมื่อ 
สัมผัสพื้นผิวใด ๆ ใส่หน้ากากเมื่อออกไปที่ชุมชน” หรือ “ไม่น�าเชื้อเข้าตน ไม่น�าเชื้อเข้าบ้าน ไม่น�าเชื้อสู่ผู้อื่น” หรือ
ให้ก�าลังใจคนที่ก�าลังช่วยเหลือพวกเราได้

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู

ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึน อาจจะชวนท�ากิจกรรมส�ารวจโรงเรียนหรือส�ารวจชุมชน โดยท�าการ
เก็บข้อมูลสนุก ๆ หรือระดมความคิดร่วมกันว่ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล หน่วยงานบริการประชาชน หรือ
โรงพยาบาลใกล้ ๆ ที่นักเรียนอยากส่งจดหมายให้ก�าลังใจที่ใดบ้าง ครูสามารถบูรณาการกับวิชาภาษาต่างประเทศ 
โดยการเขียนโปสการ์ดหรือส่งอีเมลให้ก�าลังใจประเทศที่ก�าลังเดือดร้อนเพราะโรคระบาดก็ได้ 
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กิจกรรมที่ 16 เชก็กอ่นเช่ือ ชัวรก์อ่นแชร ์ภาค 1

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียน/นักศึกษาเปรียบเทียบและสรุปข้อเท็จจริง 
 เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
2) นักเรียน/นักศึกษารู้วิธีตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูล ไตร่ตรอง 
 อย่างมีเหตุผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในขณะบริโภคข่าวสาร 
 ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ  
3) นักเรียน/นักศึกษามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่แสดงความรู้สึก 
 หวาดกลัวหรือเครียดจากข่าวลือตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  60 นาที 

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ ปากกา ตัวอย่างข่าวลือในสื่อต่าง ๆ 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. แบ่งห้องเรยีนเป็นสองฝ่ังโดยใช้กระดาษกาวหรอืชอล์ก บอกนกัเรยีนว่าฝ่ังหนึง่คอื “จรงิ” อีกฝ่ังคอื “ไม่จรงิ” 

2. ครูยกตวัอย่างข่าวปลอม ข่าวลอื หรอืข่าวบิดเบือนเก่ียวกบัโรคโควดิ-19 แล้วถามนกัเรียนว่า “จริงหรือไม่จรงิ” 
แล้วให้นักเรียนเดินไปยืนฝั่งที่ตัวเองเชื่อ 

3. นักเรียนทั้งสองฝั่งจะถูกสุ่มเพื่อให้ตอบว่า จริงเพราะอะไร ไม่จริงเพราะอะไร 

4. หากนักเรียนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ ให้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล/แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ 
แล้วมาเฉลยค�าตอบด้วยกัน 

5. ครูอธิบายว่า การเสพข่าวสารออนไลน์ ให้นักเรียนหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ 
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ใบถำม-ตอบ ชวนวิเครำะห์ข่ำวโควิด

จริงหรือไม่ ค�ำตอบ

1. เข้าหน้าร้อนแล้ว เวลาออก 
ไปข้างนอก ไม่ต้องกังวล 
เรื่องโควิด-19

ไม่จริง โรคโควิด-19 แพร่เชื้อได้ทุกฤดู ความร้อนของอากาศไม่สามารถฆ่าเชื้อได้  
ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นล้างมือ เลี่ยงการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก ตา และ 
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้าน

2. ถ้าล้างมือแล้วแต่ไม่เช็ดมือ 
ให้แห้ง ยังเสี่ยงต่อการ 
แพร่กระจายของเชื้อโรค

จริง เพราะเชื้อโรคจะแพร่กระจายบนผิวที่เปียกง่ายกว่าผิวที่แห้ง ดังนั้นเราจึง 
ควรเช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ

3. การกอดจูบกันเสี่ยงต่อการ 
แพร่เชื้อโควิด-19 

จริง เพราะในน�้าลายอาจมีเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ร่างกายส่วนอื่นก็อาจมีเชื้อ 
ติดอยู่เช่นกัน จึงควรรักษาระยะห่างทางกายภาพไว้

4. ไม่มีไข้ก็อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 ได้ 

จริง ผู้ติดเชื้อบางคนไม่มีไข้ในระยะแรก จึงควรสังเกตตัวเองหากมีอาการอื่น ๆ  
เช่น หายใจล�าบาก ปวดเมื่อยตัว หรือเมื่อสัมผัสกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง

5.  มีผู้ใจบุญ แจกเงินฟรี 
ให้ครอบครัวที่เดือดร้อนจาก 
โควิด-19 ลงทะเบียนออนไลน์
ตามแอปพลิเคชั่นนี้ โอนเงิน 
เข้าบัญชีทันที 2,000 บาท

ไม่ควรเชื่อง่าย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องมีการให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลข 
บัตรประชาชน บัญชีธนาคาร เบอร์ติดต่อสื่อสาร ควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่า  
คนที่เราก�าลังจะให้ข้อมูลไปคือใคร และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครที่ไม่รู้จัก  
เพราะเขาอาจน�าข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้

6. น�้ายาฆ่าเชื้อสรรพคุณดี  
ใช้เช็ดล้างท�าความสะอาด 
พื้นผิวสัมผัสเพื่อป้องกัน 
โรคโควิด-19 ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 

ไม่ควรเชื่อง่าย ๆ หากยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีสารฆ่าเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่ 
และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือไม่ 

ขอให้สังเกตว่ามีสารส�าคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์, 
โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, คลอโรไซลีนอล,  
อัลคิลไดเมทิลเบนซิล, แอมโมเนียมคลอไรด์ (เบนซัลโคเนียมคลอไรด์),  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น

7.  รักษาโรคโควิด-19  
ด้วยวิตามิน X

ไม่ควรเชื่อง่าย ๆ หากยังไม่มีการยืนยันโดยกรมควบคุมโรคว่ามีการผลิตยาหรือ 
วัคซีนรักษาโรคโควิด-19 ได้แล้ว การใช้ข้อความที่อวดอ้างสรรพคุณของสินค้าว่า
รักษาโรคโควิด-19 ได้ เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงและมีความผิดตามกฎหมาย
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แนวทางสรุป

โรคโควิด-19 เป็นโรคใหม่ ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคยังต้อง
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ แต่สิ่งที่ก�าลังแพร่ระบาดรุนแรงไม่แพ้กัน คือการกระจายของ ‘ข่าวปลอม’ 
ซึ่งหากเราเสพสื่ออย่างระมัดระวัง เท่าทันข่าวและเรื่องเล่าทั้งหลาย เราก็จะเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทันและรอดพ้นจาก
กระแสการแชร์ข่าวปลอมได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน เราก็จะไม่ส่งต่อข้อมูลหรือแชร์ข่าวปลอมให้กับผู้อื่น

หากเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) องค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น  

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู
• ข่าวปลอมอาจมาในหลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการปลอมเพียงบางส่วน การปลอม

แบบไม่ได้ตัง้ใจด้วยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์หรอืการบดิเบอืนข่าวท่ีเกดิข้ึนด้วยการพยายามใช้อารมณ์ในการ
ปลุกปั่น กระตุ้นให้เกิดอคติ หรือสร้างความเกลียดชัง หรือการปลอมข่าวด้วยความมุ่งหวังเพ่ือชี้น�าหรือ
สร้างอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่านอย่างซับซ้อนและล�้าลึก ก็นับรวมเป็นข่าวปลอมด้วยเช่นกัน

• การปลอมข่าว บางครั้งกลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ปล่อยข่าว เช่น 
การขายสินค้าโดยอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคโควิด-19 เช่น อาหารเสริม สายรัดข้อมือ เจลแอลกอฮอล์
ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 

• พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารในปัจจุบันท่ีนิยมอ่านอะไรส้ัน ๆ ท�าให้มีการแทรกข่าวปลอมเข้าไปปะปน
กับข่าวอื่น ๆ หรือในลักษณะของการพาดหัวข่าวเพื่อยั่วให้คลิก ซึ่งส่งผลให้คนจ�านวนมากตกเป็นเหย่ือ
ด้วยความไม่รูเ้ท่าทนั การรู้เท่าทนัข่าว การแยกแยะข่าวปลอมออกจากข้อเท็จจรงิ จงึกลายเป็น ‘ทกัษะส�าคญั’ 
ที่พลเมืองทุกคนจ�าเป็นต้องมี

• การแชร์ข่าวปลอมจะสร้างความเข้าใจผิดให้กระจายเป็นวงกว้าง และอาจมีผลทางกฎหมาย ดังนั้น 
เราจึงควรเช็กก่อนแชร์ 

• วิธีการสังเกตข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนหลอกลวง สามารถท�าได้โดย

1) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าว 

2) เปรียบเทียบข่าวจากเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกัน 

3) สอบถามบนเว็บบอร์ดหรือติดต่อส�านักข่าวที่น่าเชื่อถือ 

4) ตรวจสอบภาพข่าว ข่าวปลอมมักจะใส่ภาพข่าวเก่า เราอาจจะน�าภาพไปค้นหาได้ใน  
Google Image Search ได้ 

5) ตรวจสอบอีกครั้ง - น�าชื่อข่าว หรือ เนื้อหาข่าว ไปค้นหาใน Google
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กิจกรรมที่ 17 เชก็กอ่นเช่ือ ชัวร์กอ่นแชร ์ภาค 2

ผลการเรียนรู้  นักเรียน/นักศึกษารู้จักจ�าแนก เปรียบเทียบข่าวที่ชวนให้เข้าใจผิด 
(misleading) หรือน�าเสนอหัวข้อข่าวที่กระตุ้นอารมณ์

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  30 นาที 

สื่อการเรียนรู้ กระดาษ ปากกา ตัวอย่างข่าวลือในสื่อต่าง ๆ 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. ครลูองอ่านสถานการณ์สมมตุใิห้นกัเรยีนฟัง (หรืออาจจะอ่านจากข่าวจริงก็ได้) แล้วให้นกัเรียนเลือกเหตกุารณ์

ส่วนไหนก็ได้ เขียนสรุปสั้น ๆ ประมาณ 2-3 บรรทัด 

สถานการณ์ (สมมุติ)

นายก�าพลท�าอาชีพขับรถแท็กซี่ รับผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ มาส่งที่โรงแรมที่พัก 
หลังจากนั้น 3 วัน นักท่องเที่ยวคนนั้น ตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงพยายาม
ติดต่อผู้ที่ได้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวคนนั้น รวมทั้ง นายก�าพลด้วย หลังจากที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของโรงแรมและระบุทะเบียนรถของนายก�าพลได้แล้ว หน่วยงานสาธารณสุขก็โทรหานายก�าพล
มากักตัวและตรวจโรคตามมาตรการควบคุมโรค แต่ปรากฏว่าในวันนั้นโทรศัพท์มือถือของนายก�าพล
แบตเตอรี่หมด ไม่มีใครสามารถติดต่อได้ เจ้าหน้าที่จึงโทรไปถามที่บ้านของนายก�าพล พอนายก�าพล
รู้ข่าวก็ตกใจและร่วมมือในการกักตัวภายในบ้านพักเป็นอย่างดี 

เนือ่งจากนายก�าพลมฐีานะไม่ด ีการกกัตวัอยูใ่นบ้านท�าให้ขาดรายได้ เกดิความยากล�าบาก ไม่มข้ีาวกนิ 
นายก�าพลจึงให้ภรรยารอช่วงเวลาที่ปลอดคน ไปหยิบอาหารจาก “ตู้ปันสุข” ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้าน 
ภรรยาของนายก�าพลคิดว่า “สามีโดนกักตัวแบบนี้ เราไม่ควรออกมาเจอใครบ่อย ๆ เพื่อลดโอกาส
แพร่เชือ้ แบบน้ีขอหยบิอาหารแห้งไปเยอะหน่อยนะ” แล้วหยบิอาหารในตูไ้ปเพยีงพอส�าหรบั 1 สปัดาห์ 
แต่ในวันรุง่ขึน้กพ็บว่า มคีลปิวดิโีอกล้องวงจรปิดเผยแพร่ในโซเชยีลมเีดยี เป็นภาพเธอก�าลงัหยบิอาหาร 
โดยมคีนเข้ามาต่อว่ามากมายว่าเขาเป็นคนเหน็แก่ตวัทีห่ยบิของไปเยอะ เมือ่มนีกัข่าวโทรมาสมัภาษณ์ 
เธอจึงเล่าความจริงให้ฟัง
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2. ให้นักเรียนอ่านสรุปข่าวของตัวเองเทียบกัน โดยดูว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

3. ครอู่านพาดหวัข่าวตวัอย่างให้ฟัง แล้วให้นกัเรยีนช่วยกนัเปรยีบเทยีบ วเิคราะห์การพาดหวัข่าวในแต่ละแบบ

• หัวข้อข่ำวที่ 1: แท็กซี่อาจติดเชื้อ แต่ติดต่อไม่ได้ คาดว่าหลบหนีการกักตัว

• หัวข้อข่ำวที่ 2: เจ้าหน้าที่ก�าลังติดตามผู้ใกล้ชิดนักท่องเที่ยว คาดว่าตามได้หมด

• หัวข้อข่ำวที่ 3: ระวังอย่าขึ้นแท็กซี่! จุดเสี่ยงแพร่เชื้อ!

• หัวข้อข่ำวที่ 4: มนุษย์ป้าเห็นแก่ตัว กวาดอาหารหมดตู้ปันสุข

• หวัข้อข่ำวที ่5: ตูปั้นสขุ ต่อชวีติให้ครอบครัวผูก้กัตัว ท้องไม่หิวขณะแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม

4. นกัเรยีนอภปิรายถงึวธิทีีจ่ะระมดัระวงัเม่ือเหน็ข่าวทีพ่าดหวัสร้างอารมณ์เพือ่เรยีกยอดคนด ูหรอืสรปุเหมา
รวมก่อนจะทราบข้อเท็จจริง 

ชวนคุยชวนถาม
• ถ้าผู้อ่านอ่านเฉพาะพาดหัวข่าว หรือข่าวจากแหล่งเดียว จะส่งผลอย่างไร

• หัวข้อข่าวที่ 4-5 ท�าไมถึงแตกต่างกัน

• ถ้าเราสรุปความจากภาพที่เห็นโดยไม่เข้าใจรายละเอียด หรือบริบทของคนในภาพ จะส่งผลอย่างไร

แนวทางสรุป

แม้จะเป็นเหตกุารณ์เดยีวกัน แต่แหล่งข่าวกเ็ลอืกทีจ่ะเล่าเรือ่งในมมุมองทีต่่างกนัไป หรือใช้ภาษาทีไ่ม่เหมอืนกนั 
ขณะเดียวกัน เราที่เป็นผู้เสพข่าวและเขียนสรุปข่าว ก็ยังเลือกว่าจะเล่า หรือไม่เล่าเรื่องอะไรต่างกันไปเช่นกัน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เวลาที่เราอ่านข่าวหรือเหตุการณ์ใด ๆ ในสื่อต่าง ๆ ก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเสมอไป 
อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็น หรือน�าเสนอเพียงมุมเดียวก็ได้ ดังน้ัน เราควรต้องพิจารณาเนื้อหาและข้อเท็จจริงให้ดี 
ไม่ใช้อารมณ์ในการเสพข่าว

ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู
• การพาดหัวข่าวในโซเชียลมีเดียในสมัยนี้ มักเขียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคลิกมาอ่าน โดยบางครั้ง  

มีความพยายามใช้อารมณ์กระตุ้นอคติ ความโกรธ หรือข้อมูลที่บิดเบือน การรู้เท่าทันข่าว การแยกแยะ
ข่าวปลอมออกจากข้อเท็จจริง จึงกลายเป็น ‘ทักษะส�าคัญ’ ที่พลเมืองทุกคนจ�าเป็นต้องมีติดตัว
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กิจกรรมที่ 18 “ไม่รังเกียจ ไม่รังแก ไม่ตีตรา” 

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียน/นักศึกษายกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการตีตราหรือ 
 การเลือกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โรคระบาดได้ 
2) นักเรียน/นักศึกษาแสดงออกถึงความรู้สึกเชิงบวกและพฤติกรรม 
 ที่ไม่รังเกียจหรือตีตราผู้อื่น เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ  
 ไม่ล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งคนที่ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ 
3)  นักเรียน/นักศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ก�าลังใจ 
 คนที่ถูกตีตรา หรือแบ่งปันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคระบาดเพื่อลด 
 การตีตราทางสังคมได้ 

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  60 นาที

สื่อการเรียนรู้ กระดาษหรือกระดาษโน้ตกาวเขียนกลุ่มคนดังนี้ ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ/  
ดาราที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ/ คุณหมอจากโรงพยาบาล/  
คนที่เพิ่งหายจากโรคโควิด-19/ เพื่อนที่มีคุณพ่อป่วยเป็นโรคโควิด-19/ คน
รอรับข้าวแจก/ นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดอย่างรุนแรง/ 
เพื่อนที่ป่วยเป็นไข้และมีอาการไอและจาม/ พนักงานเก็บขยะจาก
ชุมชนแออัด ฯลฯ 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. เตรียมค�าอธิบายลักษณะของกลุ่มคนที่อาจถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

ไว้บนกระดาษหรือกระดาษโน้ตกาว 1 กลุ่มต่อกระดาษ 1 แผ่น

2. ให้น�ากระดาษหรือโพสท์อิทแปะไว้ที่หน้าผากหรือหลังเสื้อของแต่ละคน โดยคนนั้นจะต้องไม่เห็นข้อความ
ที่เขียนไว้

3. สมมตุสิถานการณ์ว่า ขณะนีเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในหมูบ้่านของเรา และเราก�าลังเป็นห่วง
สมาชิกในครอบครัวของเรา 

4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มแรกพูดกับเพื่อนกลุ่มที่สอง โดยมีกติกาว่าห้ามพูดค�าหรือประโยค
ที่เขียนแปะไว้บนป้าย และเพื่อนกลุ่มที่สองต้องทายว่าจากพฤติกรรม ค�าพูดที่เพื่อนพูดกับเรา ป้ายที่เรามี
น่าจะเขียนอะไรไว้ (ให้ทายสลับกันทั้งสองกลุ่ม) 

5. เมื่อนักเรียนได้พูดและทายกันครบทุกคนแล้ว แต่ละคนสามารถเปิดดูค�าที่อยู่บนหน้าผาก 

6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนและสรุปกิจกรรม 

7. กระตุน้ให้นกัเรยีนยกตวัอย่างถ้อยค�าแสดงความห่วงใย ให้ก�าลงัใจ คนทีถ่กูตตีราจากสงัคม และท�ากจิกรรม
ให้ก�าลังใจ เช่น ส่งจดหมายขอบคุณออนไลน์ ท�าคลิปบอกเล่าข้อเท็จจริง 
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ชวนคุยชวนถาม
• ถามเพือ่นกลุม่ทีห่นึง่ เมือ่เราได้อ่านค�าอธิบายลักษณะของกลุ่มคนท่ีแปะอยู่บนหน้าผากเพือ่น เรารูสึ้กอย่างไร 

(ตัวอย่างความรู้สึก เช่น ข�า ตกใจ แปลกใจ รังเกียจ สงสัย กลัว) และเรามีค�าพูดหรือท่าทีต่อเขาอย่างไร 
(เช่น ล้อเลียน ต่อว่า ชม คุยด้วย วิ่งหนี ปลอบใจ)

• ถามเพื่อนกลุ่มที่สอง เราสังเกตเห็นว่า เพื่อนพูดกับเราหรือแสดงท่าทีต่อเราในลักษณะไหน (เช่น ล้อเลียน 
สงสาร รังเกียจ ต่อว่า ชื่นชม เดินหนี เห็นอกเห็นใจ สงสัย กลัว) แล้วท�าให้เรารู้สึกอย่างไร

• อะไรทีท่�าให้เรารูส้กึ คดิ หรอืเชือ่ว่ากลุม่คนดงักล่าวต้องเป็นแบบนัน้แบบนี ้(เช่น ประสบการณ์ตรง เคยเจอ 
มีคนบอกต่อ ๆ กันมา เดาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น) 

• นักเรียนเคยได้ยินหรือได้พบการตีตราภายใต้สถานการณ์โรคระบาดหรือสถานการณ์อื่น ๆ หรือไม่ 
ให้เล่าสู่กันฟัง (เช่น ไวรัสมาจากคนจีน ไวรัสมาจากคนที่ท�างานดูแลผู้ป่วย ไวรัสมาจากแรงงานข้ามชาติ) 

• เราจะรู้สึกอย่างไรหากเราถูกเลือกปฏิบัติจากคนอื่นเพียงเพราะสีผิว เช้ือชาติ ความเช่ือ การอยู่ใกล้ชิด
กับผู้ติดเชื้อ ฯลฯ (เช่น เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณแม่ของเราติดเชื้อโควิด-19 และเราถูกเพื่อน ๆ 
เดินหนี/ซุบซิบนินทา/ต่อว่า เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนบ้านเราไล่ให้เราไปอยู่ที่อื่นเพราะเราเพิ่งกลับ
มาจากต่างประเทศ) 

• หากเราพบกับคนทีถ่กูรงัเกียจหรอืถกูกล่าวหาว่าท�าให้เกดิการแพร่เชือ้ เราควรจะพูดคยุ แสดงความห่วงใย
หรือให้ก�าลังใจเขาอย่างไรได้บ้าง

แนวทางสรุป

“คน” ไม่ใช่ “เชื้อโรค” ในระหว่างที่เกิดโรคระบาด เราอาจจะรู้สึกอึดอัด กังวล กลัว เนื่องจากโรคโควิด-19 
ติดต่อกนัได้จากการสมัผสัฝอยละอองระหว่างคนสู่คน และเป็นโรคใหม่ทีเ่รายังไม่รูจั้ก ซ่ึงท�าให้คนหวาดกลัวและกงัวล 
ข่าวลือ ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ความเข้าใจผิด ก็ย่อมจะขยายวงกว้าง ท�าให้เกิดอคติและการเหมารวมกลุ่มคน
บางกลุ่ม 

เราจะพบว่า มีการพยายามหาคนผิด หรือแพะรับบาป ต่อว่าให้เขารู้สึกผิด รู้สึกไม่ดี เพราะเรามองว่าเขาท�าให้
คนอื่นเสี่ยงหรือหวาดกลัวจากโรคระบาด ซึ่งการตีตราหรือเลือกปฏิบัติเหล่านี้ ท�าให้มีคนถูกรังเกียจ รังแก 
เขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยว ซึมเศร้า เจ็บปวด และไม่กล้าไปตรวจหาเชื้อหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หากมีประวัติใกล้ชิด
กับกลุ่มเสี่ยง เพราะฉะนั้นการตีตราผู้อื่นจะท�าให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น 

ดงันัน้ การมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับโรคระบาด ว่าสามารถติดต่อกนัได้ทางใดบ้าง และพฤติกรรมใดไม่เสีย่ง
ต่อการติดเชื้อ จะสามารถช่วยลดความกลัวลงได้ เราควรรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่
เช่ือถือได้ เช่น กรมควบคุมโรค องค์การอนามัยโลก และอธิบายข้อเท็จจริงให้กับครอบครัวและเพ่ือนรับรู้ รวมท้ัง
การพูดคุย แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นมิตรกับคนท่ีรู้สึกว่าถูกรังเกียจหรือตีตรา รับฟังและแสดงให้เขาเห็นว่า
เราเป็นห่วงเขา และขอบคุณคนที่ดูแลผู้ป่วย
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ค�าอธิบายเพิ่มเติมส�าหรับครู 

“การตีตรา” หมายถึง การที่เราเชื่อมโยงหรือเหมารวมว่าคนกลุ่มนี้ เชื้อชาตินี้ หรือมีลักษณะแบบนี้ เป็นคนที่
ไม่ดหีรอืเป็นอนัตรายต่อสงัคม รวมถงึการปฏบิตัิต่อกลุม่บคุคลด้วยการเรยีกชือ่แบบดแูคลน การเหมารวม การกดีกนั
ไม่ให้เข้าสังคมหรือไม่ให้ได้รับโอกาสบางอย่าง 

ในกรณีกำรเกิดโรคระบำด คนที่อำจถูกตีตรำ หรือถูกเลือกปฏิบัติ อำจรวมถึง

• คนที่ติดเชื้อหรือมีคนในครอบครัวติดเชื้อ

• คนที่เจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายกับการเป็นโรคโควิด-19

• คนในครอบครัวที่สมาชิกมีอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

• คนที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง

• คนที่ไม่อาจท�าตามข้อก�าหนดหรือนโยบายดูแลตัวเอง เช่น คนในชุมชนแออัด ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอ
ต่อการรักษาระยะห่างทางกายภาพ และต้องออกมาเข้าแถวรับบริจาคอาหาร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันกำรตีตรำทำงสังคมต่อผู้อื่น

• โรคโควิด-19 ติดแล้วรักษาได้ หายแล้วสามารถช่วยคนอื่นได้อีก (แต่ปัญหาเกิดจากความไม่รู้ ความกลัว 
ความวิตกกังวล ท�าให้ผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ถูกปฏิเสธจากสังคม)

• ความเสีย่งในการได้รบัเชือ้ไม่ได้เกดิเพราะอยู่ใกล้คนท่ีหายแล้ว ไม่ว่าใครก็มคีวามเสีย่งท่ีจะติดเชือ้ได้ทัง้น้ัน 
ถ้าไม่ดูแลตัวเอง และปล่อยปละละเลยไม่ป้องกัน

• แรงงานข้ามชาติที่ติดเช้ือ ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา การที่แรงงานข้ามชาติติดเชื้อ ไม่ได้แปลว่าเขา
เป็นคนอันตราย หรือเป็นคนไม่ดี ใครก็ติดเชื้อได้หากไม่ดูแลป้องกันตัวเอง แรงงานข้ามชาติเป็นฟันเฟือง
ส�าคญัทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยด้วย เช่น แรงงานก่อสร้างทีส่ร้างถนน แรงงานประมงทีจ่บัปลามาให้เราทาน 
พนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร

• การใช้ค�าพูดในแง่ลบเพื่อกล่าวโทษผู้อื่นเป็นการตอกย�้าความหมายที่ไม่ดีและสร้างทัศนคติแบบเหมารวม
ในสังคม 

• แพทย์ พยาบาล พนักงานเก็บขยะติดเช้ือ ล้วนแต่ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคระบาด 
เราควรแสดงความขอบคุณและให้ก�าลังใจ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 https://www.who.int/
docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf
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กิจกรรมที่ 19 ห่วงใย เอื้อเฟ้ือ ดูแล 

ผลการเรียนรู้  1) นักเรียน/นักศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบการเอื้อเฟื้อดูแลกัน 
 และกันของคนในสังคมภายใต้วิกฤติระดับชาติ-โลก 
2) นักเรียน/นักศึกษาแสดงออกถึงทัศนคติที่พร้อมจะช่วยเหลือแบ่งปัน 
 ให้กับคนอื่น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะวิธีการรณรงค์ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 ในระดับชาติ-โลกได้

ช่วงวัย/ระดับช้ันที่เหมาะสม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

ระยะเวลา  30 นาที

สื่อการเรียนรู้ กระดาษหรือกระดาษโน้ตกาว 

ขัน้ตอนการเรียนรู้
1. นักเรียนได้รับแจกกระดาษโน้ตหรือกระดาษโน้ตกาวเพื่อเขียนเล่าเกี่ยวกับ “สิ่งดี ๆ ที่คนพยายาม

ท�าให้กันในระหว่างที่เกิดโรคโควิด-19” โดยเขียนหนึ่งเรื่องต่อกระดาษหนึ่งแผ่น นักเรียนสามารถเขียนได้
มากกว่าหน่ึงแผ่น (เช่น ตู้ปันกันอ่ิม การแจกข้าวกล่อง เกษตรกรหรือชาวประมงแจกจ่ายผลผลิตให้กับ
คนที่ขาดแคลน ศิลปินร้องเพลงออนไลน์เพื่อให้ก�าลังใจคนในสังคม คนเย็บหน้ากากผ้าแจก) 

2. นักเรียนแปะกระดาษบนกระดานด�า แล้วให้นักเรียนอาสาจัดรวบรวมเน้ือหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไว้
เป็นกลุ่ม ๆ 

3. ครูตรวจทานและสรุปสิ่งดี ๆ ที่คนพยายามท�าให้กันเป็นกลุ่มหัวข้อ โดยอาจแบ่งเป็นหัวข้อได้หลากหลาย 
เช่น ประชาชนช่วยเหลือประชาชน รัฐช่วยเหลือประชาชน หรือ แบ่งตามประเภทของการช่วยเหลือ
เกื้อกูลอาหาร สิ่งของ เงิน ก�าลังใจ ฯลฯ 

4. นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงเรื่องราวที่พบเจอ หรือได้ยินมา โดยอาจจะจับคู่หรือจับกลุ่มย่อยคุยกันก็ได้

5. ครูชวนนักเรียนพูดคุยและสังเกตว่า แม้ในภาวะวิกฤติ เราทุกคนก็ยังช่วยเหลือกัน ดูแลแบ่งปันให้คนอื่น
ในสังคมได้เช่นกัน 



คู่มือครูส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-1956

ชวนคุยชวนถาม
• เราได้ยิน หรือได้พบเจอสิ่งดี ๆ อะไรบ้างที่คนพยายามช่วยเหลือกันและกันในระหว่างเกิดโรคโควิด-19 

• อะไรท�าให้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

• ในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง

• สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐท�า ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันหรือเป็นหน้าที่ 

• ความช่วยเหลือต่าง ๆ ส่งผลด้านดีหรือด้านลบอย่างไรบ้าง 

• เราควรจะออกแบบหรือคิดรอบด้านอย่างไรในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

แนวทางสรุป

การฝ่าฟันให้ชุมชนและประเทศก้าวพ้นภาวะวิกฤติ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว แต่ทุกคน
สามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือได้ ในภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดสึนามิ แผ่นดินไหว น�้าท่วม ฯลฯ เราจะเห็น
ตัวอย่างมากมายของความมีน�้าใจ ดูแลซึ่งกันและกัน โดยผู้ที่มีน�้าใจเหล่านี้ ไม่ได้จ�ากัดว่าต้องเป็นคนที่มีฐานะร�่ารวย
หรือมีต�าแหน่งหน้าที่ใหญ่โต แต่เราสามารถท�าได้เท่าที่เรามีความสามารถ ทักษะ หรือทรัพยากร

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคประชาชน ควรครอบคลุมถึง
คนทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สถานะ อายุ เพศสภาพ ฯลฯ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด ๆ  เราก็จะผ่านมันไปได้ 
หากเราไม่ทิ้งกัน 
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ภาคผนวก

ข้อมูลและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• โควิดกับสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข https://www.dmh.go.th/covid19/

• เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8018

• ฝ่าวิกฤติโควิด โดย THE STANDARD https://thestandard.co/coronavirus-coverage/

• การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดยองค์การอนามัยโลก 
https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf

• รู้สู้ภัยโควิด-19 โดยส�านักข่าวไทยพีบีเอส https://covid19.thaipbs.or.th

• ไทยรู้สู้โควิด โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
https://www.thaihealth.or.th/Covid.html

แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
• คลิปการ์ตูนเล่าเรื่อง “รู้ สู้ โควิด-19” https://bit.ly/covidguide07

• คลิปนิทานภาพเรื่อง “หน้ากากน้อยผู้พิทักษ์” ส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย เป็นภาษาไทย แปลจาก
ไต้หวัน https://bit.ly/covidguide08

• นิทานออนไลน์ “สวัสดีโควิด-19” https://bit.ly/covidguide01

• นิทาน “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน ต้านโควิด” https://bit.ly/covidguide09

• หนังสือแปลส�าหรับเด็ก “ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้ส�าหรับเด็ก” ว่าด้วยความรู้และค�าแนะน�าพื้นฐาน
เรื่องโรคโควิด-19 https://bit.ly/covidguide10

• นิทานเรื่อง ฮีโร่ของฉันคือเธอ https://bit.ly/covidguide02

• แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี 
(กิจกรรมในเล่มนี้สามารถเชื่อมโยงเพื่อเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้ด้วย) 
https://bit.ly/covidguide11

https://www.dmh.go.th/covid19/
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8018
https://thestandard.co/coronavirus-coverage/
https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf
https://covid19.thaipbs.or.th
https://www.thaihealth.or.th/Covid.html
https://bit.ly/covidguide07
https://bit.ly/covidguide08
https://bit.ly/covidguide01
https://bit.ly/covidguide09
https://bit.ly/covidguide10
https://bit.ly/covidguide02
https://bit.ly/covidguide11
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กิจกรรมระบายสี เกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19
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แหล่งข้อมูลออนไลน์

ช่องทางการจัดการศึกษาออนไลน์ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา 
• มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.dltv.ac.th/channels/

schedules/days/1

• ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับหน่วยงาน สอน Online ฟรี  
ให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ https://odlc.opec.go.th/online/

• คลิปสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ http://203.147.24.83/clip/view1list.php

• รูปแบบการศึกษาแบบโฮมสคูล ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

• คลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน https://contentcenter.obec.go.th

• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทางไกล (DLIT) ด�าเนินการโดย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน https://dlit.ac.th

• เพจ Inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน https://www.facebook.com/InskruThailand/

https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/1
https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/1
https://odlc.opec.go.th/online/
http://203.147.24.83/clip/view1list.php
https://contentcenter.obec.go.th
https://dlit.ac.th
https://www.facebook.com/InskruThailand/
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ตัวอย่างการปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส�าหรับครู 
จากเพจ inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน
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