การอบรมครั้งที่ 3

ผูหิวโหยและการแบงปนอาหาร
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเขาอบรมสํานึกมากขึ้นถึงปญหาความอดยาก
- เพื่อตรวจสอบทัศนคติของตนตอปญหาความอดอยากในโลก
บันทึกสําหรับวิทยากร
การอบรมทั้งหมดของชวงที่สามนี้จะเปนการแสดงบทบาทสมมติใหรับรูถึงปญหาผูอดอยากของ
โลกและพัฒนาทักษะในการสือ่ สารและการตอรอง กิจกรรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับเวลา
เพื่อการคนควาในชั้นเรียนและความสามารถผูเขารับการอบรมและเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแบงปน
กลุมเล็ก และกลุมใหญ กิจกรรมนี้สารมารถแบงออกเปน 3 ชวงๆ ละ 1 ชั่วโมง และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดในวิชาศาสนาตลอดสัปดาห
ถาเปนไปไดใหผูรับการอบรมคนควาโดยการนําเสนอรูปภาพที่เกิดขึ้นจริงในประเทศที่เสนอแนะ
สิ่งนี้จะชวยใหผูเขารับการอบรมเกิดความเขาใจอยากถองแทถึงความตองการที่แทจริงของผูอดอยากใน
โลกทุกวันนี้ อยางไรก็ตามถาเวลามีจํากัดสําหรับการทําการคนควาใหมีคุณภาพ ผูเขารับการอบรม
สามารถไดรับขอมูลคราวๆ เพื่อมีตัวอยางจากประเทศในโลกที่สามบาง
ในสวนแรกของการอบรมจะพูดถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูอดอยาก เปนการสงเสริมใหผูเขารับ
การอบรมไดคิดถึงปญหาที่รายแรงของผูอดอยากที่ยังคงมีอยูในโลกของเรา
ในสวนที่สองผูเขารับการอบรมจะไดเรียนรูถึงสาเหตุแหงความอดอยากและรับทราบวาไมไดมี
สาเหตุ หรือแกปญหาเดียวสําหรับวิกฤตการณความอดอยาก เตือนผูเขารับการอบรมใหความสนใจ
อยูที่สาเหตุเดียวและการแกปญหาเดียวตอปญหาที่ซับซอน
ผูเขารับการอบรมลงมือปฏิบัติเพื่อแบงเบาปญหาผูอดอยากของโลก ขอใหผูเขาอบรมไดมีสวน
ชวยเหลือสังคมถามีกิจกรรมที่ทําได
อุปกรณที่ใชในการอบรม
ใบงานและแหลงขอมูลในหองสมุด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบงผูเขารับการอบรมออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน และใหแตละกลุมเลือกประเทศที่พวกเขาชอบ
ประเทศที่ควรแนะนํา (SUGGESTIONS)
ไทย
แคนาดา
เลบานอน
อังกฤษ
วาติกัน
อัฟกานิสถาน
สหภาพโซเวียต
อิหราน
อิสราเอล
ญี่ปุน
เยอรมันตะวันตก
เคนยา
เปรู
อินเดีย
จีน
เอลซัลวาดอร
ชิลี
บราซิล
เขมร

เอธิโอเปย
โคลัมเบีย
สเปน
สหรัฐอเมริกา
อาจจะใชประเทศเดิมในการอบรมที่สองก็ได
2. แจก ใบงานที่ 7 และใหผูเขารับการอบรมแตละกลุมทําตามคําแนะนําที่มีอยูในใบงาน ใหเวลาผูเขา
รับการอบรมในการคนควาเกี่ยวกับปญหาของความอดอยากในประเทศที่เขาเลือก
3. ใหสมมติสถานการณการประชุมคณะกรรมการอาหารโลกโดยใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเปน
ตัวแทนของประเทศ และแตงตั้งประธานจากตัวแทนเหลานี้ ใหตัวแทนแตละคนไดเสนอในสุนทร
พจนเปดการประชุมเกี่ยวกับความจําเปนของผูหิวโหยในประเทศของเขา
และความสามารถของ
ประเทศที่จะชวยเหลือประเทศอื่น
4. ใหผูดําเนินงานนําการอภิปรายเพิ่มเติม หรือซักถามใหชัดเจนถึงขอเสนอในเรื่องการชวยเหลือผูหิว
โหยของแตละชาติ
5. แจก ใบงานที่ 8 ใหรวมกันอานและอภิปรายในสวนที่ 1 ใหนักเรียนกลับไปยังกลุมยอยของตนและ
ปรับปรุงสุนทรพจนเกี่ยวกับสาเหตุของความหิวโหย สามารถหาขอมูลไดจากภาคที่ 2 ของใบงาน
6. ในกลุมใหญใหผูดําเนินงานนําแตละกลุมมาเสนอสุนทรพจนสาเหตุของผูอดอยากหลังจากที่ตัวแทน
ไดนําเสนอเนื้อหาของตนเรียบรอยแลว เปดใหมีการซักถามและอภิปรายถึงสาเหตุเพิ่มเติมอื่นๆ
7. แจก ใบงานที่ 9 ใหแตละกลุมยอยวางแผน คําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติ คําสั่งอยูในใบงาน
8. ผูดําเนินการประชุมจะนําการประชุมในชวงสุดทายดวยเรื่องผูอดอยากและการแบงปนอาหาร ให
ตัวแทนของแตละประเทศออกมาเสนอขอเสนอแนะ 3 ประการสําหรับการปฏิบัติ เขียนเสนอแนะลง
บนกระดานหรือกระดาษพิมพอื่นๆ
ใหกลุมใหญตัดสินเลือกขอปฏิบัติอยางนอยหนึ่งหัวขอที่ปฏิบัติในระยะสั้น
และระยะยาว
ตัดสินใจโดยการออกเสียงหรือการลงประชามติ
9. สรุปโดยใหผูเขารับการอบรมตัดสินใจเลือก 1 แนวทางที่เปนรูปธรรมที่สามารถบรรเทาผูอดอยาก
10.เพื่อเปนแบบฝกหัดประจําวันใหผูเขารับการอบรมเขียนสิ่งตอไปนี้
เขียนชนิดและจํานวนของอาหารที่ผูเขารับการอบรมรับประทาน ผูเขารับการอบรมตองจายเงินไป
เปนจํานวนเทาไรในการซื้ออาหารที่ไมมีประโยชน (JUNK FOOD) ที่มีแคลอรีสูง? ผูเขารับการอบรม
รับประทานอาหารเหลือทิ้งมากเทาใด ผูเขารับการอบรมมีแนวทางในการเปลี่ยนนิสัยในการบริโภค
อาหารหรือไม

กิจกรรมเสริม
1. ทําการคนควาเกี่ยวกับการประชุมอาหารโลก (WORLD FOOD CONFERENCE) เพื่อดูวาโครงการ
แกปญหาระยะสั้นและระยะยาวอะไรบางที่ไดประกาศเปนแนวปฏิบัติ
2. คนควาและวิจัยในเรื่องสิ่งจําเปนสําหรับผูอดอยากใหจังหวัดของตนเอง
3. ใหความชวยเหลือโครงการบรรเทาความอดอยากของทองถิ่น
4. รวบรวมอาหารที่จําเปนตอผูอดอยาก
5. ชวยแจกจายสิ่งของที่ไดรับบริจาคใหกับทางวัดหรือชุมชน
6. คนหาขอมูลวาการอดอาหารของเด็กวัยรุนตองการโปรตีนที่จําเปนในจํานวนเทาใด และ
เปรียบเทียบจํานวนโปรตีนที่ผูเขารับการอบรมบริโภคในแตละวัน
7. คนหาขอมูลดูวาชนชาติใดของโลกที่ตองทนทุกขจากความอดอยากมากที่สุด และบอกเหตุผล
8. งดรับประทานอาหารวางเปนเวลา 1 สัปดาห
9. ศึกษาวิธีการตางๆ ในการเลี้ยงอาหารสัตวโดยแวะเยี่ยมฟารม และคนหาปญหาที่รบกวนเกษตรกร
10. ทําสมุดบันทึกขาวเกี่ยวกับประเทศหนึ่งในโลกที่สาม

การอบรมครั้งที่ 3
ใบงานที่ 7

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

การประชุมอาหารโลกเกี่ยวกับผูอดอยาก
และการแจกจายแบงปนตามขอเท็จจริง
แบงผูรับการอบรมเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน ใหแตละกลุมเลือกประเทศที่จะเปนตัวแทน
การวางแผน
ใหผูเขารับการอบรมคนหาปญหาเกี่ยวกับผูอดอยากในประเทศที่กลุมตัวเองไดเลือกไว เลือกหาวิธีการ
ที่จะนําเสนอขอเท็จจริงเหลานี้ในการประชุมใหญเกี่ยวกับปญหาผูอดอยากของโลก
การนําเสนอ
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผูอดอยากในประเทศที่ผูเขาอบรมไดเลือก และดังนี้ผูเขาอบรมจะสามารถทํา
ความกระจางถึงสิ่งจําเปน และ/หรือ ความสามารถของผูเขาอบรมในการชวยเหลือผูที่ตองการมากกวา
การนําเสนอของผูเขารับการอบรมควรที่จะมีขอมูลที่เปนขอเท็จจริงดังตอไปนี้ :
 มีอาหารอยางเพียงพอสําหรับทุกคนในโลกนี้
 ผลิตผลธัญพืชของโลกสามารถใหปริมาณแคลอรี่ และโปรตีนที่เพียงพอสําหรับทุกๆ คน เพื่อมี
สุขภาพที่ดี
 มีพื้นที่ดินเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว พื้นที่การเกษตรถูกนํามาใชในทางที่ผิดและ
ไมเกิดผล
 มีอาหารพอเพียงกับประชากรโลก
ในการรายงานของคุณ ใหมีเรื่องตอไปนี้
 มีขอ ความที่นําเสนอวาประเทศของคุณมีประสบการณอยางไรตามขอเท็จจริงนี้
 ความตองการดานอาหาร
 คุณจะสามารถชวยเหลือประเทศอื่นๆไดอยางไร

การอบรมครั้งที่ 3
ใบงานที่ 8

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

การพิจารณาหาสาเหตุของความอดอยาก
สวนที่ 1
พิจารณาสาเหตุของความอดอยาก
สาเหตุทางดานเศรษฐกิจ
นําเขามาก : ประเทศที่ยากจนมักจะซื้อผลิตภัณฑราคาแพงจากประเทศอื่นเสมอ
สงออกนอย : ประเทศที่ยากจนนี้เองที่ขายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อใหไดเงินตราบอยครั้งที่ผลิตผล
เหลานี้ไดถกู ขายไปเพื่อแลกกับเงินจํานวนเล็กนอย ในทางกลับกันประเทศที่รับซื้อ
ผลิตผลเหลานี้ไดขายผลิตผลที่มีมูลคาสูงกวา
สาเหตุทางการเมือง
สาเหตุภายในประเทศ : บางชาติประสบกับปญหาการแบงแยกชนชั้น และชนชั้นที่ต่ํากวาก็จะ
ถูกกีดกันเรื่องการวาจางงานหรือถูกเอาเปรียบจากบริษัทหรือรัฐบาล
ความขัดแยงระหวางประเทศ : บางชาติอาจประสบปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ เพราะวาการ
ขาดขอตกลงตามพันธะกรณีหรือการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
สาเหตุทางดานวัฒนธรรม
บางวัฒนธรรมไดพัฒนาขอหามและขนบประเพณีเกี่ยวกับอาหารรับประทานและกรรมวิธีในการปลูก
และจัดเตรียม
 การขาดความเขาใจ
ประเทศที่ร่ํารวยหลายประเทศไมไดทราบถึงปญหาและสาเหตุของผูอดยาก ประชาชนตองการขอมูล
ขาวสารมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีแกไขที่เปนไปได
 การขาดความรวมมือ
หลายประเทศอาจทราบถึงปญหา
แตเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งอืน่ แทนที่จะทุมเทตนเองในการแกไข
วิกฤติการณดานความอดอยาก
สวนที่ 2
แตละกลุมที่เปนตัวแทนประเทศที่ไดเลือกแสดงความคิดเห็นในแตละสาเหตุของความอดอยาก
ในประเทศชาติของพวกเขา โดยรวมถึง
พวกเรา
แสดงถึงความรูสึกของสมาชิกในกลุมของทาน
เมื่อไร
ยกตัวอยางที่เปนผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับผูอดอยากที่เปนผลมาจากเหตุ
ใหตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความอดอยากตอหนาชั้นเรียน

การอบรมครั้งที่ 3
ใบงานที่ 9

ชื่อ______________________
วันที_่ ____________________

การปฏิบตั ิตามประเด็น
ในที่ประชุมกลุมใหญใหตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติ 3 ประการเพื่อเปนการสรุปการประชุมครั้งนี้
ขอปฏิบัติ
ควรเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับผูอดอยากไมเฉพาะแตประเทศที่นําเสนอในที่ประชุมเทานั้น
แตควรจะรวมถึงประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ดวย
ขอปฏิบัติ
ควรจะเปนการแกปญหาในระยะสั้นเพื่อชวยเหลือประชาชนผูตองรับทุกขทรมานจาก
ความอดอยากในประเทศตางๆ
ขอปฏิบัติ
ควรจะเปนการแกปญหาในระยะยาวสําหรับการเลี้ยงดูบรรดาผูอดอยากทั่วโลก
กลุมยอยผูเขาอบรมอาจจะตองการเวลาเพิ่มเติมในการเตรียมขอแนะนําที่นํามาอภิปรายไดในกลุมใหญ
วิธีที่ดีในการทําขอแนะนําก็คือ
1. ระดมความคิดเห็น (BRAINSTORM)
2. เลือกแนวความคิดที่ดีที่สุด (SORT OUT THE BEST IDEAS)
3. ทําแนวความคิดของคุณไปสูขอปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
4. เลือกการแกปญหาที่เปนไปได 2-3 ประการที่สามารถนําเสนอในกลุมใหญ

