
การอบรมครั้งท่ี 3 

ผูหวิโหยและการแบงปนอาหาร 

วัตถุประสงค 

-  เพื่อใหผูเขาอบรมสํานกึมากข้ึนถงึปญหาความอดยาก 

-  เพื่อตรวจสอบทัศนคตขิองตนตอปญหาความอดอยากในโลก 

บันทึกสําหรับวทิยากร 

 การอบรมทั้งหมดของชวงที่สามนี้จะเปนการแสดงบทบาทสมมตใิหรับรูถงึปญหาผูอดอยากของ

โลกและพัฒนาทักษะในการสือ่สารและการตอรอง  กจิกรรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับเวลา

เพื่อการคนควาในช้ันเรยีนและความสามารถผูเขารับการอบรมและเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแบงปน

กลุมเล็ก และกลุมใหญ  กจิกรรมนี้สารมารถแบงออกเปน 3 ชวงๆ ละ 1 ช่ัวโมง  และสามารถนําไป

ปฏิบัตไิดในวชิาศาสนาตลอดสัปดาห 

 ถาเปนไปไดใหผูรับการอบรมคนควาโดยการนําเสนอรูปภาพที่เกดิข้ึนจรงิในประเทศที่เสนอแนะ  

สิ่งนี้จะชวยใหผูเขารับการอบรมเกิดความเขาใจอยากถองแทถึงความตองการที่แทจรงิของผูอดอยากใน

โลกทุกวันนี้  อยางไรก็ตามถาเวลามีจํากัดสําหรับการทําการคนควาใหมีคุณภาพ  ผูเขารับการอบรม

สามารถไดรับขอมูลคราวๆ เพื่อมีตัวอยางจากประเทศในโลกที่สามบาง 

 ในสวนแรกของการอบรมจะพูดถึงขอเท็จจรงิเกี่ยวกับผูอดอยาก  เปนการสงเสรมิใหผูเขารับ

การอบรมไดคิดถงึปญหาที่รายแรงของผูอดอยากที่ยังคงมีอยูในโลกของเรา 

 ในสวนที่สองผูเขารับการอบรมจะไดเรยีนรูถงึสาเหตุแหงความอดอยากและรับทราบวาไมไดมี

สาเหตุ  หรอืแกปญหาเดยีวสําหรับวกิฤตการณความอดอยาก  เตอืนผูเขารับการอบรมใหความสนใจ

อยูที่สาเหตุเดยีวและการแกปญหาเดยีวตอปญหาที่ซับซอน 

 ผูเขารับการอบรมลงมือปฏิบัตเิพื่อแบงเบาปญหาผูอดอยากของโลก  ขอใหผูเขาอบรมไดมีสวน

ชวยเหลอืสังคมถามีกจิกรรมที่ทําได 

อุปกรณท่ีใชในการอบรม 

 ใบงานและแหลงขอมูลในหองสมุด 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

1. แบงผูเขารับการอบรมออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน  และใหแตละกลุมเลอืกประเทศที่พวกเขาชอบ 

ประเทศที่ควรแนะนํา (SUGGESTIONS) 

ไทย    แคนาดา   เลบานอน 

อังกฤษ   วาตกิัน    อัฟกานสิถาน 

สหภาพโซเวยีต  อิหราน    อิสราเอล 

ญ่ีปุน   เยอรมันตะวันตก  เคนยา 

เปร ู    อินเดยี    จนี 

เอลซัลวาดอร  ชิลี    บราซิล  เขมร 

 
 



เอธโิอเปย   โคลัมเบยี   สเปน  สหรัฐอเมริกา 

อาจจะใชประเทศเดมิในการอบรมที่สองก็ได 

2. แจก ใบงานท่ี 7 และใหผูเขารับการอบรมแตละกลุมทําตามคําแนะนําที่มีอยูในใบงาน  ใหเวลาผูเขา

รับการอบรมในการคนควาเกี่ยวกับปญหาของความอดอยากในประเทศที่เขาเลอืก 

3. ใหสมมติสถานการณการประชุมคณะกรรมการอาหารโลกโดยใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเปน

ตัวแทนของประเทศ  และแตงตัง้ประธานจากตัวแทนเหลานี้  ใหตัวแทนแตละคนไดเสนอในสุนทร

พจนเปดการประชุมเกี่ยวกับความจําเปนของผูหวิโหยในประเทศของเขา  และความสามารถของ

ประเทศที่จะชวยเหลอืประเทศอ่ืน 

4. ใหผูดําเนนิงานนําการอภิปรายเพ่ิมเตมิ  หรอืซักถามใหชัดเจนถงึขอเสนอในเรื่องการชวยเหลอืผูหวิ

โหยของแตละชาต ิ

5. แจก ใบงานท่ี 8 ใหรวมกันอานและอภิปรายในสวนที่ 1 ใหนักเรยีนกลับไปยังกลุมยอยของตนและ

ปรับปรุงสุนทรพจนเกี่ยวกับสาเหตุของความหวิโหย  สามารถหาขอมูลไดจากภาคที่ 2 ของใบงาน 

6. ในกลุมใหญใหผูดําเนนิงานนําแตละกลุมมาเสนอสุนทรพจนสาเหตุของผูอดอยากหลังจากที่ตัวแทน

ไดนําเสนอเนื้อหาของตนเรยีบรอยแลว  เปดใหมีการซักถามและอภิปรายถึงสาเหตุเพ่ิมเตมิอ่ืนๆ  

7. แจก ใบงานท่ี 9 ใหแตละกลุมยอยวางแผน  คําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัต ิ คําสั่งอยูในใบงาน 

8. ผูดําเนนิการประชุมจะนําการประชุมในชวงสุดทายดวยเรื่องผูอดอยากและการแบงปนอาหาร  ให

ตัวแทนของแตละประเทศออกมาเสนอขอเสนอแนะ 3 ประการสําหรับการปฏิบัติ  เขียนเสนอแนะลง

บนกระดานหรอืกระดาษพิมพอ่ืนๆ  

ใหกลุมใหญตัดสินเลอืกขอปฏิบัตอิยางนอยหนึ่งหัวขอที่ปฏิบัตใินระยะสัน้ และระยะยาว  

ตัดสินใจโดยการออกเสยีงหรอืการลงประชามต ิ

9. สรุปโดยใหผูเขารับการอบรมตัดสนิใจเลอืก 1 แนวทางที่เปนรูปธรรมที่สามารถบรรเทาผูอดอยาก 

10. เพื่อเปนแบบฝกหัดประจําวันใหผูเขารับการอบรมเขียนสิ่งตอไปนี้ 

เขียนชนดิและจํานวนของอาหารที่ผูเขารบัการอบรมรับประทาน  ผูเขารับการอบรมตองจายเงินไป

เปนจํานวนเทาไรในการซ้ืออาหารที่ไมมีประโยชน (JUNK FOOD) ที่มีแคลอรสีูง?  ผูเขารับการอบรม

รับประทานอาหารเหลอืทิ้งมากเทาใด  ผูเขารับการอบรมมีแนวทางในการเปลี่ยนนสิัยในการบรโิภค

อาหารหรอืไม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กจิกรรมเสริม 

1.  ทําการคนควาเกี่ยวกับการประชุมอาหารโลก (WORLD FOOD CONFERENCE) เพื่อดูวาโครงการ

แกปญหาระยะสัน้และระยะยาวอะไรบางที่ไดประกาศเปนแนวปฏิบัต ิ

2. คนควาและวจิัยในเรื่องสิ่งจําเปนสําหรับผูอดอยากใหจังหวัดของตนเอง 

3. ใหความชวยเหลอืโครงการบรรเทาความอดอยากของทองถิ่น 

4. รวบรวมอาหารที่จําเปนตอผูอดอยาก 

5. ชวยแจกจายสิ่งของที่ไดรับบรจิาคใหกับทางวัดหรอืชุมชน 

6. คนหาขอมูลวาการอดอาหารของเด็กวัยรุนตองการโปรตนีที่จําเปนในจํานวนเทาใด  และ 

เปรยีบเทยีบจํานวนโปรตีนที่ผูเขารับการอบรมบริโภคในแตละวัน 

7. คนหาขอมูลดูวาชนชาตใิดของโลกที่ตองทนทุกขจากความอดอยากมากที่สุด  และบอกเหตุผล 

8. งดรับประทานอาหารวางเปนเวลา 1 สัปดาห 

9. ศกึษาวธิีการตางๆ ในการเลี้ยงอาหารสัตวโดยแวะเยี่ยมฟารม  และคนหาปญหาที่รบกวนเกษตรกร 

10. ทําสมุดบันทึกขาวเกี่ยวกับประเทศหนึ่งในโลกที่สาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 3       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 7        วันที_่____________________ 

การประชุมอาหารโลกเกี่ยวกับผูอดอยาก 

และการแจกจายแบงปนตามขอเท็จจริง 

 

แบงผูรับการอบรมเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน  ใหแตละกลุมเลอืกประเทศที่จะเปนตัวแทน 

การวางแผน 

ใหผูเขารับการอบรมคนหาปญหาเกี่ยวกับผูอดอยากในประเทศที่กลุมตัวเองไดเลอืกไว  เลอืกหาวธิีการ

ที่จะนําเสนอขอเท็จจริงเหลานี้ในการประชุมใหญเกี่ยวกับปญหาผูอดอยากของโลก 

การนําเสนอ 

นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผูอดอยากในประเทศที่ผูเขาอบรมไดเลอืก  และดังนี้ผูเขาอบรมจะสามารถทํา

ความกระจางถึงสิ่งจําเปน และ/หรอื ความสามารถของผูเขาอบรมในการชวยเหลอืผูที่ตองการมากกวา 

การนําเสนอของผูเขารับการอบรมควรที่จะมีขอมูลที่เปนขอเท็จจรงิดังตอไปนี้ : 

 มีอาหารอยางเพียงพอสําหรับทุกคนในโลกนี้ 

 ผลติผลธัญพืชของโลกสามารถใหปรมิาณแคลอรี่ และโปรตนีที่เพียงพอสําหรับทุกๆ คน  เพื่อมี

สุขภาพที่ด ี

 มีพื้นที่ดนิเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  พื้นที่การเกษตรถูกนํามาใชในทางที่ผิดและ

ไมเกดิผล 

 มีอาหารพอเพียงกับประชากรโลก 

 

ในการรายงานของคุณ  ใหมีเรื่องตอไปนี้ 

 มีขอความที่นําเสนอวาประเทศของคุณมีประสบการณอยางไรตามขอเท็จจรงินี้ 

 ความตองการดานอาหาร 

 คุณจะสามารถชวยเหลอืประเทศอ่ืนๆไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 3       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 8        วันที_่____________________ 

การพจิารณาหาสาเหตุของความอดอยาก 
 

สวนท่ี 1   

 พิจารณาสาเหตุของความอดอยาก 

สาเหตุทางดานเศรษฐกจิ 

นําเขามาก  :  ประเทศที่ยากจนมักจะซ้ือผลติภัณฑราคาแพงจากประเทศอ่ืนเสมอ 

สงออกนอย  : ประเทศที่ยากจนนี้เองที่ขายผลติผลทางการเกษตรเพื่อใหไดเงินตราบอยครัง้ที่ผลติผล

  เหลานี้ไดถกูขายไปเพื่อแลกกับเงินจํานวนเล็กนอย ในทางกลับกันประเทศที่รับซ้ือ 

  ผลติผลเหลานี้ไดขายผลิตผลที่มีมูลคาสูงกวา 

 

สาเหตุทางการเมอืง 

สาเหตุภายในประเทศ : บางชาตปิระสบกับปญหาการแบงแยกชนช้ัน และชนช้ันที่ต่ํากวาก็จะ 

   ถูกกดีกันเรื่องการวาจางงานหรอืถูกเอาเปรียบจากบรษิัทหรอืรัฐบาล 

ความขัดแยงระหวางประเทศ : บางชาตอิาจประสบปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ เพราะวาการ

    ขาดขอตกลงตามพันธะกรณหีรอืการตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ 

สาเหตุทางดานวัฒนธรรม 

บางวัฒนธรรมไดพัฒนาขอหามและขนบประเพณเีกี่ยวกับอาหารรับประทานและกรรมวธิีในการปลูก

และจัดเตรยีม 

 การขาดความเขาใจ 

ประเทศที่ร่ํารวยหลายประเทศไมไดทราบถงึปญหาและสาเหตุของผูอดยาก  ประชาชนตองการขอมูล

ขาวสารมากข้ึนเกี่ยวกับสาเหตุและวธิแีกไขที่เปนไปได 

 การขาดความรวมมือ 

หลายประเทศอาจทราบถึงปญหา  แตเลอืกที่จะปฏิบัตใินสิ่งอ่ืนแทนที่จะทุมเทตนเองในการแกไข

วกิฤตกิารณดานความอดอยาก 

 

สวนท่ี 2  

 แตละกลุมที่เปนตัวแทนประเทศที่ไดเลอืกแสดงความคิดเห็นในแตละสาเหตุของความอดอยาก

ในประเทศชาตขิองพวกเขา  โดยรวมถงึ 

พวกเรา แสดงถึงความรูสึกของสมาชิกในกลุมของทาน 

เมื่อไร  ยกตัวอยางที่เปนผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับผูอดอยากที่เปนผลมาจากเหต ุ
 

ใหตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความอดอยากตอหนาช้ันเรยีน 
 

 



การอบรมครัง้ที่ 3       ช่ือ______________________ 

ใบงานที่ 9        วันที_่____________________ 

การปฏิบัติตามประเด็น 

 

ในที่ประชุมกลุมใหญใหตัดสนิใจเลอืกวธิีการปฏิบัติ 3 ประการเพื่อเปนการสรุปการประชุมครัง้นี้ 

ขอปฏบิัต ิ ควรเพ่ิมการรับรูเกี่ยวกับผูอดอยากไมเฉพาะแตประเทศที่นําเสนอในที่ประชุมเทานัน้  

  แตควรจะรวมถงึประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้ดวย 

ขอปฏบิัต ิ ควรจะเปนการแกปญหาในระยะสัน้เพื่อชวยเหลอืประชาชนผูตองรับทุกขทรมานจาก

  ความอดอยากในประเทศตางๆ  

ขอปฏบิัต ิ ควรจะเปนการแกปญหาในระยะยาวสําหรับการเลี้ยงดูบรรดาผูอดอยากทั่วโลก 

 

กลุมยอยผูเขาอบรมอาจจะตองการเวลาเพ่ิมเตมิในการเตรยีมขอแนะนําที่นํามาอภิปรายไดในกลุมใหญ  

วธิทีี่ดใีนการทําขอแนะนําก็คอื 

1. ระดมความคิดเห็น (BRAINSTORM) 

2. เลอืกแนวความคิดที่ดทีี่สุด (SORT OUT THE BEST IDEAS) 

3. ทําแนวความคิดของคุณไปสูขอปฏิบัตทิี่เปนรูปธรรม 

4. เลอืกการแกปญหาที่เปนไปได 2-3 ประการที่สามารถนําเสนอในกลุมใหญ 

 

 

 

 
 


