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1. ระบุอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ท่ีดี 
 

วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 
• เขา้ใจและเชื่อมโยงความอารมณ์รูส้กึกบัสถานการณ์ต่าง ๆ       
• เขา้ใจว่าพวกเขาควรรูส้กึอย่างไรเมื่ออยู่ในความสมัพนัธ์ทีด่แีละเป็นเชงิบวก       
• เขา้ใจและยอมรบัว่าจะมคีวามรูส้กึเชงิลบแมจ้ะอยู่ในความสมัพนัธ์ที่ดแีละเป็นเชงิบวก แต่เขา้ใจการปรบัสมดุลที่

ละเอยีดอ่อนของ ความรูส้กึเชงิลบและเชงิบวก และแต่ละอารมณ์ความรูส้กึเป็นแบบไหนและควรจะรู้สกึบ่อยแค่
ไหนในความสมัพนัธ์นัน้ 

• วนัแรกมคีวามส าคญัเนื่องจากผูฝึ้กสอนควรท าใหน้ักเรยีนไวว้างใจ สรา้งค่านิยมเพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัิ และแนะน า
นักเรยีนใหรู้จ้กัวงจรความรูส้กึ ทางอารมณ์และวธิจีดัการกบัความรู้สกึทางอารมณ์เหลา่นัน้ 

A. บทน า:                (5 นาที) 
• (สไลด์ท่ี 1) แนะน าตัวเอง: ใหข้อ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัตวัคุณและประสบการณ์ของคุณดว้ยภาษาทีเ่รยีบง่าย โดย

ค านึงถงึภูมหิลงัทีห่ลาก หลายในของผูฟั้งในหอ้ง 
o (สไลด์ที ่2) แชร์บางสิง่ทีคุ่ณชื่นชอบ 

•  (สไลด์ท่ี 3) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั: ก าหนดค่านิยมบางอย่างทีทุ่กคนในกลุ่มจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัิ 

• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมบางประการทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัใินช่วงเวลาทีเ่ราจะอยู่ดว้ยกนัในกลุ่มนี้ 
o เคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนัแมว่้ามนัจะแตกตา่งจากของคุณกต็าม 
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั 
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ร่วมกนั 
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

ใหพู้ดว่า: มใีครอกีไหม? (รอ) หากไม่ม ีเราสามารถเพิม่ไดใ้นภายหลงั 

• (สไลด์ที ่5) การท าสมาธ:ิ แนะน าแอปการท าสมาธ ิ           
o ใหพู้ดว่า: เราจะท าสมาธเิป็นเวลาสัน้ ๆ 2-3 นาท ีโดยเริม่ในเวร์ิคชอ็ปครัง้ต่อไป หากคุณต้องการดาวน์

โหลดแอปพลเิคชัน่ Stop Breathe Think นี้ คุณสามารถท าไดใ้นแอปสโตร์บนโทรศพัท์ของคุณ! 
o ลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์: Stop Breathe Think 
o หมายเหตุถงึวทิยากร: อย่าลงัเลทีจ่ะใช ้YouTube เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัการท าสมาธดิว้ย หากคุณไม่

สามารถเขา้ถงึแอปนี้ได ้
  

https://my-life.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
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B. (สไลดท่ี์ 6) กิจกรรมละลายพฤติกรรม:      (5-10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาแนะน าตวักนั บอกชื่อและสรรพนามของคุณ คนโปรดของคุณคอืใครและเพราะอะไร? 
• หมายเหตุถงึวทิยากร: 

o  ส าหรบักลุ่มเลก็ ๆ ใหแ้ต่ละคนผลดักนัแนะน าตวั                  
o ส าหรบักลุ่มใหญ่ คุณสามารถแบ่งเป็นหอ้งย่อย หรอืใหค้นอื่นแชร์ในหอ้งสนทนาได ้        

C. (สไลดท่ี์ 7) เน้ือหา I: เดก็ ๆ มีความรู้สึกท่ีหลากหลาย   (5 นาที) 
• วยัรุ่นและนักเรยีนมคีวามรูส้กึทีห่ลากหลาย อย่างไรกต็ามมหีลายครัง้ทีพ่วกเขาไม่เขา้ใจความรูส้กึของตนเองหรอื

วธิกีารแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อพวกเขาไม่รูว่้าจะแสดงความรู้สกึออกมาอย่างไร พวกเขามกัจะแสดงออกมา
แบบก้าวรา้วและเลอืกแสดงออกในทางทีไ่ม่ด ี

• คุณสามารถช่วยใหพ้วกเขาพฒันาทกัษะการควบคุมความรูส้กึไดโ้ดยการอธบิายความรูส้กึต่าง ๆ ใหพ้วกเขาฟัง 
และสอนวธิทีีเ่ป็นเชงิบวกเพื่อใหค้นอื่นรูว่้าพวกเขารูส้กึอยา่งไร การ์ดแสดงความรูส้กึเหล่านี้มขี ึน้เพื่อช่วยในการ
สอนของคุณ  การ์ดเหล่านีเ้หมาะส าหรบัการประชุมส่วนตวัและแบบกลุ่ม 

• ใหพู้ดว่า: 
o เราเป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามรูส้กึ และเป็นเรื่องปกตทิีเ่ราจะแสดงความรูส้กึออกมา! เรารอ้งไห ้เราโกรธ เรา

มคีวามสุข มนัเป็นเรื่องปกตทิีเ่ราจะมคีวามรูส้กึหลากหลายเหล่านัน้ 
o อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะแสดงความรูส้กึบางอย่างออกมา และการแสดงความรูส้กึอื่น ๆ ออกมาอาจเป็น

เรื่องยากอย่างยิง่!  ส าหรบัพวกเราบางคน การแสดงออกว่ามคีวามสุขนัน้ง่ายมาก แต่การแสดงความ
โกรธนัน้เป็นเรื่องยาก  ส าหรบัพวกเราบางคนมนัเป็นเรื่องยากมากทีจ่ะแสดงใหใ้ครเหน็ว่าเราห่วงใยพวก
เขา แต่อาจเป็นเรื่องง่ายทีเ่ราจะแสดงใหพ้วกเขารูว่้าเรารูส้กึโกรธ  เรื่องนี้ข ึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลจรงิ ๆ 

o เราต้องทราบถงึประสบการณ์ทางความรู้สกึประเภทต่าง ๆ ทีเ่รามเีพื่อทีเ่ราจะไดแ้สดงออกในทางทีด่ว่ีา
แทจ้รงิแล้วเรารูส้กึอย่างไร  

o นี่คอืค าพูดทีเ่ป็นประโยชน์ทีเ่ราสามารถใชเ้มื่อเรารูส้กึไม่สบายใจ เพราะคุณหรอืฉัน ___________ ฉัน
จงึรูส้กึ ___________ และฉัน _________ 

▪ พูดคุยกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมว่าขอ้ความนี้เป็นวธิทีีด่ใีนการแสดงความรู้สกึทีไ่ม่สบายใจทีคุ่ณอาจ
รูส้กึ 

▪ ยกตวัอย่าง “ถ้าเพื่อนคนหนึ่งปล่อยข่าวลอืเกี่ยวกบัตวัคุณ” 
▪  คุณสามารถพูดว่า “เพราะคุณปล่อยข่าวลอืลบัหลงัฉัน ฉันจงึรูส้กึว่าถูกหกัหลงัจรงิ ๆ และ

ฉันไม่อยากจะพูดคุยกบัคุณในตอนนี้ 

D. (สไลดท่ี์ 8) กิจกรรม I:         (10 นาที) 
• แนะน าการ์ดแสดงความรูส้กึ และอธบิายว่าคุณอาจประสบกบัความรูส้กึเหล่านี้ หรอืเผชญิกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

ตลอดทัง้วนั 
• ใหพู้ดว่า: เราจะพดูคุยเกีย่วกบัความรูส้กึเหล่านี้ หรอืสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีเ่ราอาจเผชญิตลอดทัง้วนั 
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• (สไลด์ท่ี 9) ใหพู้ดว่า: คุณอาจมคีวามรูส้กึหลากหลายทีเ่กดิขึน้ตลอดทัง้วนัในความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 
ความสมัพนัธ์ในครอบครวั ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีน และความสมัพนัธ์กบัแฟน ลองส ารวจบรรดา
ความรูส้กึทีคุ่ณอาจมี และเชื่อมโยงความรูส้กึเหล่านัน้กบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

• (สไลด์ท่ี 10) ใหพู้ดว่า: เราจะพูดคุยเกี่ยวกบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัสามสถานการณ์ และฉันจะถามคุณว่าหาก
บุคคลหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์นี้ บุคคลนัน้จะรูส้กึอย่างไร 

• (สไลด์ท่ี 11) สถานการณ์ที ่1: คุณและเพื่อนของคุณวางแผนจะไปดูหนังในสุดสปัดาห์นี้ แต่หนึ่งชัว่โมงก่อนทีคุ่ณ
ทัง้สองคนจะเจอกนัเธอส่งขอ้ความมาใหคุ้ณและบอกว่าเธอไปไม่ได้แล้ว  

o ใหพู้ดว่า: คุณจะรูส้กึอย่างไร?                                        
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o ใชข้อ้ความก่อนหน้านี้และถามผูเ้ขา้ร่วมอบรมว่าพวกเขาจะตอบเพือ่นของพวกเขาว่าอย่างไร  
• (สไลด์ท่ี 12) สถานการณ์ที ่2: เชา้นี้คุณตื่นสายและวิง่ไปขึน้รถเมล์ เมื่อคุณไปถงึโรงเรยีนเพื่อนของคุณบอกคุณ

ว่า คุณใส่รองเทา้คนละขา้ง 
o ใหพู้ดว่า: คุณจะรูส้กึอย่างไร? 

• (สไลด์ท่ี 13) สถานการณ์ที ่3: ครูของคุณใหค้ะแนนคุณเพิม่เป็นรางวลัในการทีคุ่ณส่งงานใหค้รูเป็นคนแรก 
o ใหพู้ดว่า: คุณจะรูส้กึอย่างไร? 

  

E. (สไลดท่ี์ 13) วิดีโอ: วิดีโอเก่ียวกบัความรู้สึก      (15 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาดูวดิโีอเกีย่วกบัความรูส้กึและความส าคญัในการแสดงออกว่าเรารูส้กึอย่างไรและเขา้ใจความรูส้กึของ

ตนเมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ                                                 
• (สไลด์ที ่14) วิดีโอ 

• (สไลด์ท่ี 15) พูดคุยเกี่ยวกบัวดิโีอพรอ้มตัง้ค าถามเหล่านี้ 
o ใหพู้ดว่า: วดิโีอบอกอะไรเราเกี่ยวกบัความรูส้กึ โดยเฉพาะความรูส้ึกเศรา้?                 
o ใหพู้ดว่า: คุณไดอ้ะไรจากวดิโีอ?            

                              

F. (สไลดท่ี์ 16) เน้ือหา II: ในความสมัพนัธ์ท่ีดีและเชิงบวก              (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: บางครัง้คุณกจ็ะมคีวามรูส้กึแย่เหมอืนกนั แต่มนัไม่ควรเป็นความรูส้กึหลกัทีคุ่ณต้องพบเจอตลอด

ความสมัพนัธ์ 
• ใหพู้ดว่า: ความรูส้กึของคนทีคุ่ณห่วงใยและความรูส้กึของคุณอาจมีช่วงเวลาขึน้ ๆ ลง ๆ    

o ช่วงเวลาทีเ่ครยีด 
o ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง 
o เมื่อมคีนเสยีชวีติ 

• ใหพู้ดว่า: หากเป็นเรื่องยากทีจ่ะจดัการกบัความรูส้กึ 
• ขอความช่วยเหลอืจากคลนิิก หรอืการบ าบดัสามารถช่วยได ้
• พูดคุยกบัเพื่อนหรอืผูใ้หญ่ทีไ่วใ้จได ้

 

G. (สไลดท่ี์ 17) กิจกรรมสนุก       (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ส าหรบัเวร์ิคชอ็ปครัง้สุดทา้ยของเรา เราจะท ากจิกรรมรอบๆ ตวัคุณ โดยใหคุ้ณคน้หารูปภาพของคุณ 5 

รูปในชวีติของคุณทีผ่่านมา โปรดตรวจสอบว่าคุณมรูีปภาพของตวัเองในปัจจุบนั 1 รูป  คุณไม่จ าเป็นต้องเริม่
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คน้หารูปภาพของคุณในตอนนี้ แต่เพยีงแค่เริม่นึกถงึรูปภาพ 5 รูปทีส่ามารถบอกเล่าถงึประสบการณ์เชงิบวกหรอื
เชงิลบทีส่่งผลกระทบต่อชวีติของคุณอย่างมาก ความทรงจ าด ีๆ หรอือะไรกต็ามทีคุ่ณต้องการแชร์และเขยีนถงึมนั 

• นี่คอืช่วงสุดทา้ยของเซสชัน่แรกของเรา ไวพ้บกนัใหม่ในครัง้ถดัไป! 
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2. ความสมัพนัธ์ท่ีดีคืออะไร?  
 

 วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 
• ระบุคุณสมบตั ิคุณลกัษณะ และองค์ประกอบทีด่ทีีส่่งเสรมิความสมัพนัธ์ที่ด ี  
• เรยีนรูท้ีจ่ะไตร่ตรองเกี่ยวกบัคุณสมบตัทิีบุ่คคลทัว่ไปชอบใหเ้พื่อนของตนม ีและคุณสมบตัทิีแ่ต่ละคนมทีีส่ามารถ

ท าใหพ้วกเขาเป็นคนดใีนความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์นัน้ 
• ใหส้ถานการณ์จรงิแก่นักเรยีนเพื่อฝึกการตอบโต้ทีด่ตี่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

A.  (สไลดท่ี์ 2) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั     (1 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ าหรบัเวร์ิคชอ็ปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร

ต้องการพูด ใหเ้ปิดเสยีงและพูดออกมา 
• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมคดิค านึงถงึค่านิยมต่าง ๆ ในการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้

เสมอ  ใชค่้านิยมทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม  
o เคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัแมว่้ามนัจะแตกต่างจากของคุณกต็าม 
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั 
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั 
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

 

B. (สไลดท่ี์ 3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม:      (2 นาที) 
• การออกก าลงัยดืเสน้ยดืสายทีช่่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมรู้สกึผ่อนคลาย 
• ใหพู้ดว่า: มาก าจดัความเครยีดออกไปกนั! เราจะก าจดัความเครยีดดว้ยวธินีี้ 

o เราจะสะบดัมอืซ้าย 4 ครัง้ มือขวา 4 ครัง้ เทา้ซ้าย 4 ครัง้ เทา้ขวา 4 ครัง้        
o จากนัน้สะบดัแต่ละอย่าง 3 ครัง้ จากนัน้แต่ละอย่าง 2 ครัง้ จากนัน้แต่ละอย่าง 1 ครัง้                    
o อย่าลมืนับเสยีงดงั 
o ท าทัง้หมดนีท้ลีะอย่างต่อเนื่องกนัโดยไม่หยุด 

• ใหพู้ดว่า: กรุณาเปิดวดิโีอของคุณส าหรบักจิกรรมนี้แล้วมาท าดว้ยกนั!  
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C. (สไลดท่ี์ 4) การท าสมาธิ:        (3 นาที) 
• นัง่ในทีท่ีส่บาย และท าสมาธ ิ2-3 นาทกีนั    
• หมายเหตุถงึวทิยากร: การท าสมาธจิากแอป StopBreatheThink หรอืจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั  

 

D. (สไลดท่ี์ 5) กิจกรรมกลุ่ม:        (8 นาที) 
• หากคุณมกีลุ่มเลก็ ๆ ใหพู้ดคุยเป็นกลุ่มเดยีว หากมมีากกว่า 6 คนใหแ้บ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนและใหพ้วกเขา

คุยกนั 3 นาท ีจากนัน้แชร์กบักลุ่มใหญ่เป็นเวลา 5 นาท ี
• ใหพู้ดว่า: กจิกรรมแรกของเราทีเ่ราจะท าคอืการพดูคุยเกีย่วกบัสถานการณ์เมื่อคุณไดย้นิค าว่าความสมัพนัธ์ทีด่ ี

o คุณนึกถงึใคร 
o คุณคดิว่านัน่หมายถงึอะไร 
o เรามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัใคร 

  

E. (สไลดท่ี์ 6) เน้ือหา I: องคป์ระกอบของความสมัพนัธ์ท่ีดีคืออะไร? (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาดูองค์ประกอบบางอย่างของความสมัพนัธ์ทีด่ ีความสมัพนัธ์ทีด่ดีงึสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในตวัคุณออกมา และท า

ใหคุ้ณรูส้กึดกีบัตวัเอง ความสมัพนัธ์ทีด่ไีม่ไดห้มายถงึความสมัพนัธ์ที ่“สมบูรณ์แบบ” และไม่มใีครสมบูรณ์แบบ 
100% ตลอดเวลา แต่สญัญาณทีจ่ะพูดถงึคอืสิง่ทีเ่ราควรพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการด าเนินความสมัพนัธ์ทุก
ความสมัพนัธ์ของเรา     

• ลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์ของสญัญาณหากจ าเป็น 
 

• (สไลด์ท่ี 7) ใหพู้ดว่า: สญัญาณแรกของความสมัพนัธ์ทีด่คีอืเป็นไปอย่างสบาย ๆ ความสมัพนัธ์พฒันาไปดว้ย
ความเรว็ในระดบัทีรู่ส้กึเพลดิเพลนิส าหรบัแต่ละคน แต่ละคนจะต้องตรวจสอบว่าพวกเขารูส้กึอย่างไรใน
ความสมัพนัธ์ และทุกสิง่ทีพ่วกเขาก าลงัท าในความสมัพนัธ์นัน้สนุกและสบาย  ควรใชก้ารสื่อสารเสมอเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าแต่ละคนเขา้ใจตรงกนั 

• (สไลด์ท่ี 8) ใหพู้ดว่า: สญัญาณทีส่องคอืความจรงิใจ คุณควรสามารถแสดงความรูส้กึตรงกบัความเป็นจรงิและ
ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกลวัว่าอกีฝ่ายจะตอบกลบัว่าอย่างไร คุณควรรูส้กึว่าคุณสามารถเป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิของ
คุณและคุณไม่จ าเป็นต้องปิดบงัส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณ  คุณควรรู้สึกว่าคุณสามารถแสดงออกว่าคุณรูส้กึดหีรอืไม่
ดใีหก้บัคน ๆ นี้ทราบและพวกเขาจะยอมรบัมนั และจะเขา้ใจว่าคุณรูส้กึอย่างไร 

• (สไลด์ท่ี 9) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคือความเคารพ สญัญาณนี้หมายความว่าแต่ละคนเหน็คุณค่าของกนัและกนั 
พวกเขาใหค้วามส าคญักบัความคดิ ความรูส้กึของกนัและกนั และยอมรบัในสิง่ทีพ่วกเขาเป็น และปฏบิตัติ่อพวก
เขา ดว้ยความเคารพ ตวัอย่างเช่น หากเพื่อนของคุณต้องการหนเีรยีนแต่คุณไม่ต้องการ หากความสมัพนัธ์ของ

https://my.life/
https://www.joinonelove.org/signs-healthy-relationship/
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คุณและเพื่อนเป็นความสมัพนัธ์ทีด่ ีเขาควรเคารพการตดัสนิใจของคุณและไม่กดดนัใหคุ้ณท าในสิง่ทีคุ่ณไม่
ต้องการ  

• (สไลด์ท่ี 10) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคอืความเมตตา ซึ่งหมายความว่าในความสมัพนัธ์นัน้ ๆ คุณห่วงใยและเหน็
อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั และคอยปลอบโยนและใหค้วามช่วยเหลอื ใหล้องนึกถงึคนทีคุ่ณรูส้กึว่าใจดมีาก นัน่ไม่ใช่
ความรูส้กึทีด่หีรอกหรอื เมื่อรูว่้ามคีนทีด่กีบัคุณ มนัท าใหคุ้ณรูส้กึสุขสงบเมื่อรูว่้ามใีครสกัคนทีอ่ยู่ใกล้ ๆ แล้วสบาย
ใจ 

• (สไลด์ท่ี 11) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคอืความขดัแยง้ทีด่ ี แน่นอนว่าในความสมัพนัธ์ใด ๆ กจ็ะมคีวามขดัแยง้  
แต่ความสมัพนัธ์ทีด่นีัน้ เราสามารถพูดถงึปัญหาและประเดน็ทีม่ตี่อกนัไดอ้ย่างเปิดเผยและดว้ยความเคารพ โดย
ไม่ท าใหอ้กีฝ่ายรูส้กึแย่หรอืตดัสนิอกีฝ่าย 

• (สไลด์ท่ี 12) ใหพู้ดว่า: ถ้าคุณมคี าถามใด ๆ ในสไลด์ 5 สไลด์ทีผ่่านมา กรุณาบอกใหฉั้นทราบดว้ย  สไลด์ที ่6 
เกี่ยวกบัความไวว้างใจ นัน่หมายความว่าคุณมีความมัน่ใจว่าคน ๆ นี้จะคอยช่วยคุณ คอยสนับสนุนคุณเมื่อคุณ
ต้องการเขา และเป็นคนทีพ่ึง่พาได ้และจะเป็นเหมอืนเดมิแมว่้าคุณจะไม่อยู่ดว้ยกต็าม นอกจากนี้ยงัหมายความว่า 
คุณปฏิบตัติ่อบุคคลนัน้เช่นเดยีวกนัดว้ย  

• (สไลด์ท่ี 13) สญัญาณถดัไปคือความเป็นอิสระ คุณทัง้สองเป็นตวัของตวัเอง คุณมเีพื่อนของคุณ คุณมกีจิกรรมที่
คุณสนใจท าเป็นของตวัเอง แต่แน่นอนว่ามกีจิกรรมมากมายทีคุ่ณท าร่วมกนั และมคีนอื่นอกีหลายคนทีคุ่ณไป
เทีย่วดว้ยกนั แต่คุณเขา้ใจชดัเจนดว่ีาคุณเป็นใคร แมว่้าคุณจะมคีวามสมัพนัธ์กบับุคคลนี้กต็าม คุณสามารถสรา้ง
สมดุลระหว่างเวลาส่วนตวั และเวลาทีใ่ชร่้วมกนั 

• (สไลด์ท่ี 14) ใหพู้ดว่า: สญัญาณต่อไปคอืความเท่าเทยีมกนั รูส้กึว่าความสมัพนัธ์มคีวามสมดุล เป็นความสมัพนัธ์
ที ่ทัง้สองคนต่างใหแ้ละรบั และรูส้กึเหมอืนว่าแต่ละคนพยายามทีจ่ะท าใหค้วามสมัพนัธ์มคีวามสุขและเพลดิเพลนิ 
แต่ละคนรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัและมคุีณค่า 

•  (สไลด์ท่ี 15) ใหพู้ดว่า: แสดงความรบัผดิชอบ หมายถงึหลงัจากทีคุ่ณไดพู้ดหรอืท าบางสิง่ทีส่รา้งความเจบ็ปวด 
คุณสามารถลดทฏิฐแิละขอโทษอย่างจรงิใจ ตลอดจนรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้  บางครัง้คนเราอาจไม่
เหน็ดว้ย และพูดในสิง่ทีพ่วกเขาไม่ไดต้ัง้ใจ ดงันัน้การแสดงความรบัผดิชอบจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการมี
ความสมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั การแสดงความรบัผดิชอบหมายความว่าคุณรูส้กึแย่กบัสิง่ทีคุ่ณไดก้ระท าลงไป และคุณจะ
ตดัสนิใจแบบอื่นในครัง้ต่อไป 

• (สไลด์ท่ี 16) ใหพู้ดว่า: สญัญาณสุดทา้ยคอืสนุก! อนันี้ส าคญัทีสุ่ด! ฉันรูว่้าความสมัพนัธ์ไม่สามารถสนุกได ้100% 
ตลอดเวลา แต่ถา้คุณมคีวามสุขในเวลาทีอ่ยู่ดว้ยกนัและคุณทัง้คู่น าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของแต่ละคนออกมา นัน่คอืสิง่ที่
ส าคญั คุณทัง้คู่สามารถปล่อยวางตามสบายเป็นบางครัง้ และท าอะไรโง่ ๆ และหวัเราะดว้ยกนั การสรา้งช่วงเวลา
แห่งความทรงจ านัน้เป็นสิง่ทีเ่ยีย่มทีสุ่ด 

 

F. (สไลดท่ี์ 17) หลงัจากพดูถึงสญัญาณทัง้ 10 อย่างไปแล้ว ให้พดูคยุกนัว่าอะไรคือ
สญัญาณ 3 อนัดบัแรกของผู้เข้าร่วมแต่ละคน    (7 นาที) 
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• ใหพู้ดว่า: ตอนนี้เราไดพู้ดถงึสญัญาณ 10 อย่างของความสมัพนัธ์ทีด่ ี ใหแ้ชร์กบัเรา (หรอืกบัคู่หรอืกลุ่มของพวก
เขา) โดยบอกว่าอะไรคอืสญัญาณ 3 อนัดบัแรกของคุณ และเพราะเหตุใด? 

• หากเป็นกลุ่มเลก็ ใหท้ าเหมอืนกลุ่มใหญ่และมคีนสองสามคนแชร์ หรอืใหทุ้กคนแชร์กไ็ดห้ากมเีวลาพอ 
• หากเป็นกลุ่มใหญ่ ใหแ้บ่งกลุ่มสนทนาเป็นคู่ และใชเ้วลา 2 นาทใีนการพูดคุย จากนัน้ใหม้คีนสองสามคนแชร์กบั

กลุ่มใหญ่ 
 

G. (สไลดท่ี์ 18) กิจกรรม I        (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: เราจะพดูถงึสถานการณ์ 3 สถานการณ์ เราจะมาดูกนัว่าตวัละครแต่ละตวัควรใชส้ญัญาณของ

ความสมัพนัธ์ทีด่หีวัขอ้ไหนเพื่อแสดง ปฏกิริยิาหรอืตอบกลบัส าหรบัความสมัพนัธ์นัน้ ๆ ของพวกเขา มาเริม่กนั
เลย 

• (สไลด์ที ่19) สถานการณ์ที ่1:  
o ไชนีย์ไปทีบ้่านของเพื่อนใหม่ชื่อเอย่า พวกเขาเพิง่พบกนัเมื่อสปัดาห์ทีแ่ล้วในช่วงสปัดาห์แรก ของการ

เปิดเทอม ไชนีย์ถามเอย่าว่าชอบใคร เอย่ารูส้กึไม่สบายใจทีจ่ะบอกไชนีย์ในตอนนัน้ 
o ไชนีย์ควรตอบกลบัว่าอย่างไร?                            

• (สไลด์ที ่20) สถานการณ์ที ่2: 
o เลล่าอายุ 14 ปีเธอสนิทกบัมนีาน้องสาวคนเลก็ของเธอทีอ่ายุ 12 ปี แต่เมื่อเธอเขา้เรยีนชัน้มธัยมปลาย

เธอกเ็ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ มากขึน้และมเีพื่อนมากขึน้ ตอนเป็นเดก็เลลา่จะ ใชเ้วลาคลุกคลกีบัมนีาเยอะ
มาก เช่น ไปชอ้ปป้ิง เล่นบาร์บี้ และเล่นเกม ps4 ดว้ยกนั ไปเดนิเล่น หรอืไปหอ้งน ้าดว้ยกนัในตอน
กลางคนืเมื่อคนหนึ่งกลวั เลลา่รูส้กึเหมอืนตดิกบัดกัเลก็น้อยเพราะมนีายงัคงต้องการใชเ้วลาคลุกคลกีบั
เธอมากเช่นเดมิ 

o เลล่าควรท าอย่างไร? 
o มนีาควรตอบกลบัว่าอย่างไร? 

• (สไลด์ที ่21) สถานการณ์ที ่3 
o ชูและเมลยีาเป็นแฟนกนัในโรงเรยีนมธัยมปลาย คนืหนึ่งขณะทีพ่วกเขาก าลงัโทรหากนัทาง Fb ชู

หงุดหงดิและตะโกนใส่เมลยีาเพราะเธอพยายามคุยกบัเขาในขณะทีเ่ขาก าลงัท า รายงานวชิา
ภาษาองักฤษ 

o หลงัจากนี้ชูควรท าอย่างไร?    
o เมลยีาควรตอบกลบัชูอย่างไร? 

  

H. (สไลดท่ี์ 22) เน้ือหา II: โอ้ความสมัพนัธ์ ...      (5 นาที) 
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• ใหพู้ดว่า: ความสมัพนัธ์เชงิบวกมคีวามส าคญัต่อสุขภาพทีด่ ีเป็นความรูส้กึดทีีไ่ดรู้ว่้าคุณมคีนทีร่กัคุณ ช่วยคุณ 
และคุณสามารถท าอะไรสนุก ๆ กบัเขาได!้ 

• ใหพู้ดว่า: สิง่ทีย่ากเกีย่วกบัความสมัพนัธ์คอืคุณไม่สามารถควบคุมสิง่ทีอ่กีคนหรอือกีหลายคนท า ดงันัน้สิง่ส าคญัที่
คุณต้องตระหนักคอืคุณรูส้กึอย่างไรและใหค้วามสนใจในการแสดงออกว่าคุณรูส้กึอย่างไรหากคนทีคุ่ณห่วงใยท าให้
คุณ รู้สกึเศรา้ รูส้กึไม่สบายใจ ฯลฯ  เช่นเดยีวกนั คุณไม่สามารถควบคุมสิง่ทีพ่วกเขาท าในบางครัง้ แต่คุณ
สามารถ ควบคุมว่าคุณจะตอบกลบัอย่างไร 

• ใหพู้ดว่า: ความสมัพนัธ์ส่งผลต่อความรูส้กึของคุณเกี่ยวกบัตวัเองและวธิทีีคุ่ณจะรบัมอืกบัสิง่ต่าง ๆ  ดงันัน้โปรด
ทบทวนดูว่าความสมัพนัธ์ของคุณมสีญัญาณทีด่ทีีเ่ราไดพู้ดไปแล้วหรอืไม่  หากคุณไม่มสีญัญาณทีด่เีหล่านี้มากนัก 
คุณสามารถระดมความคดิหาวธิเีพื่อน าสญัญาณทีด่เีหล่านี้เขา้มาสู่ความสมัพนัธ์ของคุณ
ได ้                                                   

• สิง่ส าคญัคอืต้องคดิถงึสิง่ทีคุ่ณสามารถท าไดเ้พื่อปกป้องหรอืดูแลตวัเอง ท าใหแ้น่ใจเสมอว่าคุณก าลงัดูแลตวัเอง 
และ ท าในสิง่ทีท่ าใหคุ้ณรูส้กึผ่อนคลาย สงบ และมีความสุข 

 

I. (สไลดท่ี์ 23) กิจกรรมสุดท้าย:       (15 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ในช่วงสุดทา้ยของเซสชัน่วนันี้เรามาท ากจิกรรมเสรมิสรา้งมติรภาพกนั! ฉันจะวางลงิก์ของ google และ

โปรดท าส าเนามนัไว ้และประกาศโฆษณาหาเพื่อนทีม่คุีณสมบตัทิีคุ่ณต้องการ 
• ใหพู้ดว่า: คุณอยากใหเ้พื่อนใหม่คนนี้มคุีณสมบตัอิะไร? (เน้นคุณสมบตัภิายใน)                          
• ใหพู้ดว่า: คุณอยากท ากจิกรรมอะไรกบัพวกเขา?                                                    
• ใหพู้ดว่า: คุณจะใหอ้ะไรกบัเพื่อนคนนี้ไดบ้้าง?                                                                   
• (สไลด์ที ่24) ใหพู้ดว่า: นี่คอืโฆษณาหาเพื่อนของฉัน                                                        
• ใหพู้ดว่า: เราสามารถแชร์โปสเตอร์บางส่วนในเวร์ิคชอ็ปครัง้ต่อไป         
• ลงิก์ไปยงั google doc 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืช่วงสุดทา้ยของเซสชัน่ของเรา ไวพ้บกนัใหม่ในครัง้ถดัไป!  

 

 

 

 

 

 

https://docs-google-com.translate.goog/document/d/1K2Vlu6psWqhfdG9aYXMZvv_BpV6AyX-G4f45k_falLk/edit?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
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3. ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีคืออะไร? 
 

วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 
• ท าความเขา้ใจและระบุพฤตกิรรมและความรูส้กึที่เป็นพษิซึ่งเชื่อมโยงกบัความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ด ี
• ระบุความรูส้กึของตวัเองและเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพและใหเ้กยีรตใินสถานการณ์ทีต่งึเครยีดหรอืเป็นลบ       
• เรยีนรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมหรอืการกระท าเชงิลบต่างๆ       

 

A. (สไลดท่ี์ 2) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั     (1 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัสิ าหรบัเวร์ิคชอ็ปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร

ต้องการพูดใหเ้ปิด เสยีงและพูดออกมา  
• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมคดิค านึงถงึค่านิยมต่าง ๆ ในการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้

เสมอ  ใชค่้านิยมทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม    
o เคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัแมว่้ามนัจะแตกต่างจากของคุณกต็าม 
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั 
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั                
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

 

B. (สไลดท่ี์ 3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม:      (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: เราจะเลอืกความรูส้กึและขอ้ความและเราจะต้องพูดมนัออกมาดงั ๆ 

• มวีงล้อหมุนใน power point ทีคุ่ณในฐานะวทิยากรจะใชเ้พือ่เลอืกความรูส้กึส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
อบรม                               

• (สไลด์ที ่4): ขอ้ความคือ “มใีครรกัดอกไมไ้ดม้ากเทา่ฉันไหม?” 
• ใหแ้ต่ละคนผลดักนัพดูขอ้ความนี้โดยแสดงความรูส้กึตามทีถู่กเลอืก 
• หากเป็นกลุ่มใหญ่ 

o ออนไลน์ – ใหน้ักเรยีนเพยีงไม่กี่คนอาสาทีจ่ะท า หรอืขอใหน้ักเรยีนทุกคนท าแบบปิดเสยีง 
o เขา้ร่วมอบรมดว้ยตนเอง – จบัคู่และนักเรยีนสามารถพูดออกมาดว้ยตวัเอง 

• ถ้าเป็นกลุ่มเลก็ 
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o ออนไลน์หรอืเขา้ร่วมอบรมดว้ยตนเอง นักเรยีนทุกคนมโีอกาสผลดักนัพูด 
 

C. (สไลดท่ี์ 5) การท าสมาธิ:        (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นัง่ในทีท่ีส่บาย ท าตวัตามสบาย แล้วมาท าสมาธ ิ2-3 นาทกีนั               
• หมายเหตุถงึวทิยากร: การท าสมาธจิากแอป stopbreathethink หรือจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั 
 

D. (สไลดท่ี์ 6) กิจกรรมกลุ่ม:        (5 นาที) 
• พูดคุยกนัเป็นกลุ่มใหญ่และถามค าถามเหลา่นี้เพื่อใหพ้วกเขาลองนกึถงึความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ด ี
• ใหพู้ดว่า: มาลองนึกดูกนั 
• มสีิง่ใดบ้างทีไ่ม่ควรเกดิขึน้ในความสมัพนัธ์? 

o สิง่ทีไ่ม่ควรเกดิขึน้เลย 
o สิง่ทีไ่ม่ควรเกดิขึน้บ่อย 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: ใหผู้เ้ขา้ร่วมแชร์ พวกเขาสามารถเปิดเสยีงและแชร์ความคดิของพวกเขาได้   
  

E. (สไลดท่ี์ 7) เน้ือหา I:         (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ในเซสชัน่ทีแ่ล้วเราไดพ้ดูคุยเกี่ยวกบัสญัญาณความสมัพนัธ์ทีด่ี วนันี้เราจะมาดูสญัญาณทีไ่ม่ดใีน

ความสมัพนัธ์ ในขณะทีทุ่กคน ท าสิง่ทีไ่ม่ดบีางครัง้ เราทุกคนสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะแสดงความรกัไดด้ยีิง่ขึน้ไดโ้ดย
การตระหนักถงึสญัญาณทีไ่ม่ด ีและเปลี่ยนไปเป็นพฤตกิรรมทีด่ ีหากคุณเหน็สญัญาณทีไ่ม่ดใีนความสมัพนัธ์ของ
คุณ สิง่ส าคญัคอือย่าเพกิเฉยต่อสญัญาณเหล่านี้ และควรเขา้ใจว่าสิง่เหล่านี้สามารถเพิม่ระดบัไปเป็น การละเมดิ
หรอืความรุนแรงในบางลกัษณะได ้หากคุณคดิว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์อนัตราย ใหเ้ชื่อในความรูส้กึของตวัเอง 
และขอความช่วยเหลอื 

 

• ลงิก์ไปยงัสญัญาณต่าง ๆ หากจ าเป็นต้องใช:้  www.joinonelove.org 
o (สไลด์ท่ี 8) ใหพู้ดว่า: สญัญาณแรกคอืความรุนแรง สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อเวลาทีม่คีนแสดงความรูส้กึ

สุดโต่งและพฤตกิรรม ทีท่ าใหคุ้ณรูส้กึหนกัใจ เช่นบอกว่า ฉันรกัคุณตัง้แต่ช่วงแรกของความสมัพนัธ์ หรอื
ต้องการใชเ้วลาทกุนาทกีบัคุณ หรอืต้องการรูว่้าคุณอยู่ทีไ่หนตลอดเวลา มนัเหมอืนกบัว่าคุณไม่มเีวลาจะ
หายใจหายคอ และอยู่ล าพงัอย่างอสิระ       

o (สไลด์ท่ี 9) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคือการทีต่้องท าใหไ้ดอ้ย่างใจของตวัเอง เช่นเมื่อพวกเขาพยายาม
ควบคุมการตดัสนิใจ การกระท า หรอืความรูส้กึของคุณ โดยการพูดสิง่ต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจติใจ หรอืการ

https://www-joinonelove-org.translate.goog/signs-unhealthy-relationship/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
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โกหกเพื่อชกัจูงใหคุ้ณท าในสิง่ทีพ่วกเขาต้องการ อาจจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ทัว่ไป เช่นพวกเขาจะพูดว่าถ้า
คุณรกัฉันคุณควรจะใหร้หสัผ่านกบัฉัน 

o  (สไลด์ท่ี 10) ใหพู้ดว่า: สญัญาณทีส่ามคอืการท าลาย เช่นเมื่อมคีนจงใจท าลายภาพลกัษณ์หรอืชื่อเสยีง
ของคุณโดยการถ่ายรูป หรอืมบีางอย่างทีคุ่ณไม่ต้องการใหเ้ปิดเผยออกมาและขู่ว่าจะแสดงใหทุ้กคนเหน็
หากคุณไม่ท าตามทีพ่วกเขาต้องการหรอืทีพ่วกเขาพูด 

o  (สไลด์ท่ี 11) ใหพู้ดว่า: สญัญาณต่อไปคือความรูส้กึผดิ จะเหน็ไดว่้าสญัญาณเหล่านี้เกีย่วพนักนัไปมา 
ดงันัน้การท าใหรู้ส้กึผดิ คอืการทีม่คีนท าใหคุ้ณรูส้กึรบัผดิชอบต่อการกระท าของพวกเขา และท าใหคุ้ณ
รูส้กึว่ามนัเป็นหน้าทีข่องคุณทีจ่ะต้อง ท าทุกอย่างตามความต้องการและความสุขของพวกเขา คุณจะเริม่
รูส้กึผดิถ้าคุณไม่ท าในสิง่ทีท่ าใหพ้วกเขามคีวามสุข นอกจากนี้สิง่นีย้งัสามารถเกี่ยวพนัเชื่อมโยงกบัการที่
ต้องท าใหไ้ดอ้ยา่งใจของตวัเอง  

o  (สไลด์ท่ี 12) ใหพู้ดว่า: สญัญาณต่อไปคือการปัดความรบัผดิชอบ สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อมคีนทีแ่ก้ตวัซ ้า
แล้วซ ้าอกีส าหรบัพฤตกิรรมทีไ่ม่ดีของตน และกลบัต าหนิสิง่อื่นหรอืแมแ้ต่ต าหนิคุณในสิง่ไดพู้ดหรอืได้
กระท า       

o  (สไลด์ท่ี 13) ใหพู้ดว่า: หากคุณมคี าถามใด ๆ ในระหว่างสญัญาณแรก ๆ โปรดบอกใหฉั้นรู ้สญัญาณ
ต่อไปคอื ความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อเวลาทีม่คีนอจิฉาจนถงึจุดทีพ่วกเขาพยายาม
ควบคุมว่าคุณควรใชเ้วลาอยู่กบัใครและควรท าอะไร ตอนแรกคุณคิดว่าพวกเขารูส้กึหงึหวง พวกเขาต้อง
ชอบหรอืเป็นห่วงฉันจรงิๆ แต่ความหงึหวงจนเกนิเลยนัน้ไม่ด ีและอาจเป็นสญัญาณเตอืนบอกใหเ้รา
ทราบถงึสญัญาณทีไ่ม่ด ี      

o  (สไลด์ท่ี 14) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคอืการกดีกนัตวัใหโ้ดดเดีย่ว สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อมคีนท าใหคุ้ณ
เหนิห่างจากเพื่อน ครอบครวั และคนอื่น ๆ พวกเขาอาจบอกว่าต้องการเวลาอยูก่บัคุณมากขึน้และ
ต้องการใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์และการกระท าเช่นนี้จะดงึคุณใหอ้อกห่างจากเพื่อนและคนอื่น ๆ 
ทีคุ่ณพึง่พาและห่วงใย เมื่อพวกเขาสามารถแยกคุณจากทกุคน นัน่หมายความว่าพวกเขาสามารถ
ควบคุมคุณและคุณอาจจะต้องขึน้คอยพึง่พาอาศยัพวกเขา 

o  (สไลด์ท่ี 15) ใหพู้ดว่า: สญัญาณต่อไปคือการดูหมิน่ดูแคลน สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อมคีนท าและพดูสิง่ที่
ท าใหคุ้ณรูส้กึต ่าต้อย หรอืท าใหคุ้ณรูส้กึแย่กบัตวัเอง สิง่ทีพ่วกเขาท าคอืการท าลายความมัน่ใจของ
คุณ สญัญาณนี้ไม่ดเีอาเสยีเลยเมื่อเราพูดถงึในสญัญาณทีด่สี าหรบัความสมัพนัธ์ คนทีม่คีวามสมัพนัธ์ดี
จะท าใหคุ้ณรูส้กึดกีบัตวัเอง 

o  (สไลด์ท่ี 16) ใหพู้ดว่า: สญัญาณถดัไปคอือารมณ์แปรปรวน สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อบุคคลหนึ่งมอีารมณ์
แปรปรวนไม่สามารถคาดเดาได ้คุณรูส้กึราวกบัว่าคุณต้องเดนิบนเปลอืกไข่กบัพวกเขา เพราะคุณไม่มี
ทางรูว่้าสิง่ทีคุ่ณพูดหรอืท าจะท าใหพ้วกเขาโกรธ คุณรูส้กึกลวั ระมดัระวงัตวั และหวาดกลวัเมื่อคุณอยู่
ใกล้ ๆ พวกเขา อกัทัง้ยงัไม่แน่ใจว่าควรจะแสดงอาการอย่างไรหรอืควรจะวางตวัอย่างไร       

o  (สไลด์ท่ี 17) ใหพู้ดว่า: สญัญาณสุดทา้ยคอืการทรยศ สญัญาณนี้เกดิขึน้เมื่อมคีนท าอะไรลบัหลงัคุณซึ่ง
ท าใหคุ้ณเจบ็ปวดอย่างมาก พวกเขาไม่คดิว่าคุณรูส้กึอย่างไรหากพวกเขาท าพฤตกิรรมบางอย่างนี้ แต่
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มุ่งเน้นไปทีค่วามรูส้กึและสิง่ทีพ่วกเขาต้องการมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของพวกเขา
หรอืพวกเขาก าลงัท าอะไรบางอย่างเพื่อท ารา้ยคุณ   

 

F. (สไลดท่ี์ 18) เน้ือหา II: มนัไม่โอเคท่ีจะท าให้คุณรู้สึกเจบ็   (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ไม่มใีครมสีทิธทิ าใหคุ้ณรูส้กึแบบนี้ ไม่มเีหตุผลทีใ่ครบางคนจะพูดไม่ดเีกี่ยวกบัคุณ หรอืท าอะไรทีท่ าให้

คุณรูส้กึไม่สบายใจ 
• ใหพู้ดว่า: เมื่อมคีนโหดรา้ยกบัคุณโดยไม่มเีหตุผล หมายความว่าพวกเขาโกรธตวัเขาเอง มนัไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง

ใดๆ กบัคุณ และคุณไม่ควรรบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ของพวกเขา       
• ใหพู้ดว่า: คุณอาจรูส้กึอย่างไรเมื่อเกดิเหตุการณ์เหล่านี้ข ึน้? 

 
G. (สไลดท่ี์ 19) กิจกรรม I:         (10 นาที) 

• ใหน้ักเรยีนจบัคู่เพื่อพูดคุยเรื่องนี้เป็นเวลา 3 นาท ีหลงัจากนัน้กลบัเขา้รวมกบักลุ่มใหญ่และใหน้กัเรยีนแชร์หาก
พวกเขาสะดวกใจทีจ่ะพดูคุย 

• ใหพู้ดว่า: เราก าลงัจะเขา้ไปในหอ้งย่อยกบัคู่ของเรา พูดคุยกบัคู่ของคุณเกี่ยวกบัสญัญาณ 3 อย่างทีคุ่ณไม่ชอบ
มากทีสุ่ดและเพราะเหตุใด และถ้าคุณสะดวกใจทีจ่ะพดูคุย คุณอาจครุ่นคดิไตร่ตรองเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของคุณ
และแชร์บางสิง่ทีคุ่ณไดป้ระสบ ถ้าคุณไม่สะดวกใจทีจ่ะพูดคุยกไ็ม่เป็นไร! คุณสามารถขา้มเรื่องนีก้ไ็ด ้

 

H. (สไลดท่ี์ 20) กิจกรรม II:        (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ลองดูสถานการณ์ 3 สถานการณ์และดูว่าสญัญาณทีไ่ม่ดใีดทีต่วัละครก าลงัแสดงออกมา และสญัญาณใด

ทีพ่วกเขาสามารถใชเ้พื่อเอาชนะสถานการณ์นี้ได ้
• พูดถงึสถานการณ์เหลา่นี้เป็นกลุ่ม  

o (สไลด์ที ่21) แมรีเ่ริม่มคีวามสมัพนัธ์ใหม่กบัราฮมิ พวกเขาก าลงัเรยีนอยู่ชัน้มธัยมปลาย ตอนนี้พวกเขา
คบกนัมาได ้5 เดอืนแล้วและเธอต้องการรหสัผ่าน FB ของเขา เธอบอกว่าถ้าเขาไม่ไดคุ้ยกบัผูห้ญงิคน
ไหนเขากไ็ม่ควรกงัวลถ้าเธอม ีรหสัผ่าน 

▪ เธอก าลงัแสดงสญัญาณอะไรออกมา? 
▪ วธิทีีด่สี าหรบัราฮมิในการจดัการกบัสิง่นี้คอือะไร? 
▪ ถ้าเธอไม่ฟังจะเกดิอะไรขึน้?   

o  (สไลด์ที ่22) เลนีเป็นเพื่อนทีด่ทีีสุ่ดของเชอเลย์เลอร์ เลนีบอกเชอเลย์เลอร์ว่าเธอไม่ชอบเพื่อนอกีคนที่
ชื่อเจม ีเพราะเขามกัจะท าใหเ้ธอรูส้กึไม่ดกีบัตวัเธอเอง หนึ่งสปัดาหต์่อมาเลนีทราบว่าเชอเลย์เลอร์บอก
เรื่องนัน้กบัเจม ีเมื่อเธอถามเชอเลย์เลอร์ เขาบอกว่าไม่ใช่ความผดิของเขาเพราะเธอเป็นคนบอกเขาเอง 



16 

 

 

© 2021 ความคดิรเิริม่การเสรมิสรา้งความสามารถดว้ยตนเอง
ของสตร ี

▪ เชอเลย์เลอร์ก าลงัแสดงสญัญาณอะไรออกมา? 
▪ เลนีควรท าตวัอย่างไรในสถานการณ์นี้? 

o (สไลด์ที ่23) มเิคลาเป็นเพื่อนกบัมนิต ีเธอกดดนัใหม้นิตโีกหกพ่อแม่ของมนิตว่ีามนิตจีะอยู่ทีบ้่านของเธอ
ในขณะทีม่นิตไีป งานปาร์ตี้ มนิตไีม่ต้องการท าแบบนัน้และปฏเิสธ  มเิคลาบอกว่าถ้ามนิตไีม่ท าเพื่อเธอ 
พวกเขากจ็ะไม่เป็นเพื่อนกนัอกีต่อไป 

▪ มเิคลาก าลงัแสดงสญัญาณอะไรออกมา?       
▪ มนิตคีวรท าอย่างไร? 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: ขึน้อยู่กบัเวลาทีม่ ีคุณสามารถเลอืกมาพูดคุยได ้2 สถานการณ์ แต่ถ้าคุณท าไดต้ามเวลา 
คุณสามารถสถานการณ์ทัง้หมดมาพูดคุยได ้       
 

I. (สไลด ์24) กิจกรรมสุดท้าย:       (15 นาที) 
• ในกจิกรรมนี้นักเรยีนจะมโีอกาสใหแ้ละไดร้บัค าชมเชย 
• ใหพู้ดว่า: ถ้าใครในพวกเราเครยีด ความเครยีดกจ็ะคลายลงไดเ้มื่อเราชมเชยใครสกัคนหรอืท าสิง่ทีด่ตี่อผูอ้ื่น 
• หากคุณมกีลุ่มใหญ่ผ่านทาง: 

o ออนไลน์: ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเขา้หอ้งย่อยและส่งลงิก์ดา้นล่างทีใ่หไ้ว ้และใหพ้วกเขาเขยีนสิง่ทีด่ใีหก้นัและ
กนัในขณะทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรมทัง้หมดท าพรอ้มกนัในเอกสารแผ่นเดยีวกนั (ใหคุ้ณตดิป้ายก ากบัหมวดตา่ง 
ๆ ในเอกสารเป็นกลุ่ม 1, 2, 3 เป็นต้น เพื่อใหก้ลุ่มรูว่้าจะวางรูปภาพของพวกเขาไดท้ีไ่หน) 

o หากเขา้ร่วมอบรมดว้ยตนเอง:  แต่ละคนสามารถมแีผ่นงานของตวัเองหรอืการ์ดทีม่ชีื่อของพวกเขา แบ่ง
พวกเขาออกเป็นกลุ่ม โดยมจี านวนสมาชกิสูงสุด 5 คนต่อกลุ่ม และเขยีนความคดิเหน็เชงิบวกใหก้นัและ
กนับนกระดาษ 

• หากคุณมกีลุ่มเลก็ ๆ ผ่าน: 
o ออนไลน์: แชร์ Google sheet หนึ่งแผ่นและใหทุ้กคนเขยีนภายใต้รูปถ่ายและชื่อของกนัและกนั 
o หากเขา้ร่วมอบรมดว้ยตนเอง: แต่ละคนสามารถมแีผ่นกระดาษหรอืการ์ดทีม่ชีื่อเป็นของตวัเอง นัง่เป็น

กลุ่มและส่งกระดาษไปรอบ ๆ และเขยีนความคดิเหน็เชงิบวกใหก้นัและกนั 
• ลงิก์ไปยงัแผ่นงานทีม่ชีื่อก ากบัเชงิบวก: Positive Name Google Doc 
• (สไลด์ 26) ใหพู้ดว่า: ใหล้องนึกต่อไปเรื่อย ๆ ถงึรูปภาพ 5 รูปที่คุณต้องการใชใ้นเวร์ิคชอ็ปครัง้ล่าสุด นี่คอืช่วง

สุดทา้ยของเซสชัน่ ของเรา ไวพ้บกนัใหม่ในครัง้ถดัไป!   

https://docs-google-com.translate.goog/document/d/11E_31hC9u-_azouRuQdoK5AoyhdGqd_JfZt8vp6NZKo/edit?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
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4. ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตนเองและผู้อ่ืน 
 

วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 
• ระบุความว่าสมัพนัธ์ประเภทใดทีคุ่ณสามารถมไีดก้บัผูค้นหลายคนทีแ่ตกตา่งกนั และแยกแยะกจิกรรมประเภท

ต่าง ๆ ทีคุ่ณสามารถท าไดก้บัแต่ละคน                                                                 
• เขา้ใจอารมณ์ความรูส้กึทีคุ่ณควรรูส้กึไดจ้ากความสมัพนัธ์แต่ละอย่าง และสิง่ทีคุ่ณสามารถใหก้ลบัคนืเพื่อรกัษา 

ความสมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั 
• คน้หาความเขา้ใจทีเ่ราต้องใชใ้นการรกัษาความสมัพนัธ์กบัตนเองและฝึกฝนการดูแลตนเอง    

 

A. (สไลดท่ี์ 2) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั     (1 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ าหรบัเวิร์คชอ็ปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร

ต้องการพูดใหเ้ปิดเสยีงและพดูออกมา 
• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมคดิค านึงถงึค่านิยมต่าง ๆ ในการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้

เสมอ  ใชค่้านิยมทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
o เคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัแมว่้าจะแตกต่างจากของคุณกต็าม 
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั 
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั   
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

 
B. (สไลดท่ี์ 3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม:      (5-8 นาที) 

• (คุณรูส้กึอย่างไรและท าท่าประกอบ) - ใหเ้วลาพวกเขา 1 นาทเีพื่อเขยีนและคดิ 
• ใหพู้ดว่า: บอกชื่อของคุณและความรูส้กึของคุณ เมื่อคุณพูดว่าคุณรู้สกึอย่างไรคุณจะต้องท าท่าทางเพื่อแสดง

ความรูส้กึนัน้ ตัวอย่างเช่นหากพวกเขาพูดว่า “ฉันเหนื่อย” คุณสามารถหาวขณะทีคุ่ณพูดค าว่า “เหนื่อย” จากนัน้
ทัง้กลุ่มจะท าทา่ทางตามคุณและบอกความรูส้กึหลงัจากทีคุ่ณพูดออกมา ใครต้องการท าเป็นคนแรก? 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: คุณสามารถแยกเป็นหอ้งย่อยไดห้ากคุณมีผูเ้ขา้อบรมกลุ่มใหญ่ 
            

C. (สไลดท่ี์ 4) การท าสมาธิ:        (3 นาที) 
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• ใหพู้ดว่า: นัง่ในทีท่ีส่บาย ท าตวัใหส้บาย แล้วท าสมาธ ิ2-3 นาทกีนั                            
• หมายเหตุถงึวทิยากร: การท าสมาธจิากแอป Stop Breathe Think App หรอืจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั 

 

D. (สไลดท่ี์ 5) เน้ือหา I: การแจ้งเตือนความสมัพนัธ์    (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: “ความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นต้องใชเ้วลามากเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ มนัเป็นอย่างนัน้ในความสมัพนัธ์

แบบทีคุ่ณไม่สามารถ หลกีเลี่ยงได ้เช่นความสมัพนัธ์ในครอบครวั เช่นเดยีวกนักบัความสมัพนัธ์กบัเพื่อน กบั
เพื่อนร่วมทมี และกบัเพื่อนร่วมงานของคุณ 

• ใหพู้ดว่า: ความสมัพนัธ์ควรเป็นแบบสองทาง ดงันัน้หากคุณทุ่มเทอย่างเตม็ทีแ่ละไม่ไดอ้ะไรกลบัมา คุณอาจต้อง
พูดคุยกนัในหวัขอ้ ดา้นบน แต่ถ้าสิง่ต่างๆ ไม่ไดผ้ล คุณกต็้องคดิดว้ยว่าตวัคุณเองใชค้วามพยายามมากพอ
หรอืไม่"       

• ใหพู้ดว่า: สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการดูแลตวัเอง ความรูส้กึของคุณ และจดจ่อกบัสิง่ทีคุ่ณชอบ 
 

E. (สไลดท่ี์ 6) กิจกรรม I:         (10 นาที) 
• กจิกรรมการดูแลตนเอง 

o ใหพู้ดว่า: ใหคุ้ณเขยีนว่าคุณเขา้ร่วมกจิกรรมการดูแลตนเองประเภทใด และแบ่งออกเป็น 4 
หมวดหมู่ คุณสามารถเขยีนลงบนกระดาษ บน iPad หรอืบนโทรศพัท์กไ็ด ้

o ใหน้ักเรยีนแชร์กจิกรรมการดูแลตนเองหลงัจากจบกจิกรรม 
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o การหยุดพกัหรอืการผ่อนคลาย 
o การแสดงออก 

o สุขภาพหรอืจติวญิญาณ 

o การมเีพื่อน 

 

F. (สไลดท่ี์ 7) กิจกรรม II:        (10 นาที) 
• กจิกรรมนี้จะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมระดมความคดิเกี่ยวกบัปัญหาทีพ่วกเขาอาจเผชญิหรอืก าลงัเผชญิอยู่ใน

ช่วงเวลาเหล่านี้  คุณสามารถแบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มละ 2 หรอื 3 คน หากอยู่ในกลุ่มใหญ่เพื่อคุยกนั
สกัสองสามนาทแีละกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อพูดคุย 

• ใหพู้ดว่า: มาพูดคุยกนัเกี่ยวกบัการต่อสูด้ิ้นรน ปัญหาทีเ่ดก็มธัยมปลายหรอืมธัยมต้นก าลงัจะเผชญิ นักเรยีนที่
ก าลงัเรยีนในชัน้มธัยมปลายและมธัยมต้นอาจมปัีญหาอะไรไดบ้้าง (ระบุประเดน็เหลา่นี้ไวท้ีใ่ดทีห่นึ่ง) 

• หมายเหตุ: ในฐานะวทิยากร คุณสามารถแชร์เรือ่งราวส่วนตวัไดท้ีน่ีเ่พือ่เชือ่มโยงความเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ์กบั
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม        

• ใหพู้ดว่า: ล าดบัต่อไป วยัรุ่นจะคุยกบัใครหรอืขอความช่วยเหลอืจากใครไดบ้้าง? (เกบ็รายการนี้ไวท้ีใ่ดทีห่นึ่ง) 
 

G. (สไลดท่ี์ 8) เน้ือหา II: คณุได้รบัความช่วยเหลอื    (2 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: รูว่้าไม่ว่าทีคุ่ณก าลงัเผชญิกบัอะไรอยู่กต็าม 

o คุณไม่ไดโ้ดดเดีย่ว 
o คุณมคีนทีส่ามารถช่วยคุณได ้
o คุณมคีนทีจ่ะคอยรบัฟังคุณ 
o ขัน้ตอนแรกคอืต้องกล้าหาญ เขา้ใจความรูส้กึของคุณเอง และแสดงออกกบัคนทีคุ่ณไว้วางใจ 
o คุณมคีวามส าคญัและมคุีณค่า 

 

H. (สไลดท่ี์ 9) เน้ือหา III: การกลัน่แกล้งทางอินเทอรเ์น็ต   (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาพูดคุยกนัสกัหน่อยเกี่ยวกบัการกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เน็ต 
• การกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เน็ตคอือะไร? เป็นรูปแบบการกลัน่แกล้งขัน้สูงโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ สามารถขยายไป

ยงัอเีมล ขอ้ความโต้ตอบแบบทนัท ีหอ้งสนทนา และเวบ็ไซต์ หรอืผ่านการส่งขอ้ความดจิติอลหรอืรูปภาพ รวมถงึ
แอปพลเิคชัน่ เครอืข่ายสงัคมใหม่และเวบ็ไซต์ต่าง ๆ   

• วธิกีารกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เน็ต 
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• การกลัน่แกล้งทางอนิเทอร์เน็ตรวมถงึโซเชยีลมเีดยี เช่นการโพสต์ความคดิเหน็หรอืข่าวลอืเกีย่วกบับุคคลทาง
ออนไลน์ทีส่รา้งความเจบ็ปวดหรอืน่าอบัอาย 

• ขู่ว่าจะท ารา้ยใครบางคน หรอืบอกใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งท ารา้ยตวัเอง 
• การโพสต์ภาพหรอืวดิโีอทีโ่หดรา้ยหรอืเจบ็ปวดเกี่ยวกบัใครบางคน              
• การแสรง้ท าว่าเป็นคนอื่นทางออนไลน์เพื่อเรยีกรอ้งหรอืโพสต์ขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลเทจ็เกี่ยวกบัคนอื่น 

  

I. (สไลดท่ี์ 10) TedTalk Video with Lizzie Velasquez 
• ใหพู้ดว่า: เราจะดูวดิโีอ ต่อไปนี้เป็นค าถามทีค่วรไตร่ตรองไปดว้ยในขณะทีเ่ราด ู

o คนทีพู่ดมองตวัเองอย่างไร? 
o เธอไปหาใครเมื่อมปัีญหาหรอืรูส้กึแย่? 
o ความสมัพนัธ์ของเธอช่วยใหเ้ธอมองตวัเองไดอ้ย่างไร?  

 

J. (สไลดท่ี์ 11) วิดีโอ: ความอุตสาหะของลิสซ่ี      (8 นาที) 
• แสดงวดิโีอนี้ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรมดูเพื่อสอนพวกเขาเกีย่วกบัการเชือ่มัน่ในตวัเอง การต่อสูก้บัการกลัน่แกล้งทาง

อนิเทอร์เน็ต และอาศยัความสมัพนัธ์ทีด่แีละเกื้อหนุนเพื่อให้สามารถผ่านพน้ปัญหาทีย่ากล าบาก 
o Click here to hear Lizzie’s TedTalk. 

• (สไลด์ที ่12) ค าถามเกี่ยวกบัวดิโีอ: 
o เธอมองตวัเองอย่างไร? 
o เธอไปหาใครเมื่อเธอมปัีญหา? 
o ความสมัพนัธ์ของเธอช่วยใหเ้ธอมองตวัเองไดอ้ย่างไร? 

 

K. (สไลดท่ี์ 13) กิจกรรมสุดท้าย:        (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาดกูนัว่าภาษาความรกัคอือะไร! ลองมาดูภาษาความรกัทีแ่ตกตา่งกนั 5 อย่าง (อ่านตารางใน power 

point อ่านเพยีงไม่กี่กล่อง ส าหรบัแต่ละอนักไ็ด ้คุณไม่จ าเป็นต้องอ่านทัง้หมด) 
• ใหพู้ดว่า: กจิกรรมนี้จะเป็นกจิกรรมทีส่นุกมากเพราะเป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะต้องรูว่้าคุณต้องการทีจ่ะเป็นทีร่กั และ

ตระหนักว่าคนรอบตวัคุณอาจต้องการทีจ่ะเป็นทีร่กั 
• ใหผู้เ้ขา้ร่วมท าแบบทดสอบและหากมเีวลา ใหแ้ชร์ค าตอบกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
• (สไลด์ที ่14) ท าแบบทดสอบภาษาความรกัเพื่อใหคุ้ณรูว่้าอนัไหนเป็นของคุณ 
• (สไลด์ที ่15) ใหพู้ดว่า: นี่คอืช่วงสุดทา้ยของเซสชัน่ของเรา ใหม้องหารูปภาพ 5 รูปของคุณต่อไป พบกนัใหม่ใน

เซสชัน่หน้า!  

https://www.youtube.com/watch?v=QzPbY9ufnQY
https://www.5lovelanguages.com/quizzes/love-language
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5. ภาพรวมการท าร้ายทางเพศ 
 
วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 

• มคีวามเขา้ใจโดยทัว่ไปว่าความรุนแรงในการท ารา้ยทางเพศเป็นอยา่งไร มลีกัษณะอย่างไร และใหค้วามรูส้กึ
อย่างไร       

• เชื่อมโยงความรูส้กึและอาการกบัการท ารา้ยหรอืการล่วงเกนิทางเพศ       
• ท าความเขา้ใจเรื่องการยนิยอมและความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกบัการยนิยอม       

 

A. (สไลดท่ี์ 2) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั      (1 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ าหรบัเวร์ิคช็อปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร
ต้องการพูดใหเ้ปิดเสยีงและพดูออกมา 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยค านึงถงึค่านิยมทีค่วรค านึงถงึในระหว่างการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้เสมอ ใช้
สิง่ทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองกบัผูเ้ขา้ร่วม                                                         

o เคารพความคดิเหน็ของกนัและกนัแมว่้ามนัจะแตกต่างจากของคุณกต็าม                  
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาแชร์ความคดิเหน็                                                          
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั 
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั 
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

 

B. (สไลดท่ี์ 3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม      (5-10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: กจิกรรมละลายพฤตกิรรมของเราวนันี้คอืสิง่นี้ เราจะบอกชื่อของเราและจะพูดถงึความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ดทีี่

คุณก าลงัรูส้กึ แต่ตอนทา้ยใหบ้อกขอ้ดทีีคุ่ณม ี
• ใหพู้ดว่า: เช่นเราพูดว่าฉันชื่อ _____ และฉันรูส้กึ (รู้สกึด)ี & (รูส้กึแย่) แต่ฉันกย็งั (ขอ้ด)ี เช่น สวย ยอดเยีย่ม 

มัน่ใจ ฉลาด มคีวามเหน็อกเหน็ใจ มเีมตตา แล้วเราทกุคนจะพูดว่า (คุณ _________!)       
 

C. (สไลดท่ี์ 4) การท าสมาธิ:        (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นัง่ในทีท่ีส่บาย ท าตวัสบาย ๆ ท าสมาธิ 2-3 นาทกีนั                  
• หมายเหตุถงึวทิยากร: การท าสมาธจิากแอป stopbreathethink หรือจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั 
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• การท าสมาธจิากแอป https://www.stopbreathethink.com/ หรอืสามารถหาไดจ้าก YouTube เช่นกนั 
 

D. (สไลดท่ี์ 5) ค าเตือนท่ีมีเน้ือหากระตุ้นความรูส้ึก    (3 นาที) 
• เป็นเรื่องทีส่ าคญัทีจ่ะต้องมขีอ้ความนี้ในตอนแรกในขณะทีเ่ราจะพูดถงึเนื้อหาเกี่ยวกบัการท ารา้ยหรอืการล่วงเกนิ

ทางเพศเพื่อให ้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบว่าพวกเขาอยู่ในทีป่ลอดภยัและพวกเขาสามารถดแูลตวัเองได ้
• ใหพู้ดว่า: เพยีงแค่เตอืนล่วงหน้าว่าเนื้อหานี้อาจกระตุ้นความรูส้กึ ดงันัน้โปรดดูแลตวัเองดว้ย อย่าลงัเลทีจ่ะปิด

เสยีง หรอืคุณออกจากหอ้งไดห้ากจ าเป็น อย่าลงัเลทีจ่ะตดิต่อฉันหรอืส่งขอ้ความถงึฉันแบบส่วนตวัหากมี
ความรูส้กึนัน้เกดิขึน้       

 

E. (สไลดท่ี์ 6) เน้ือหา I: การให้ค าจ ากดัความการท าร้ายทางเพศและผู้เข้าข่ายน่าจะเป็น
ผู้กระท าผิด          (8 นาที) 

• การท าร้ายทางเพศคืออะไร: พฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่พงึประสงค์ใด ๆ ทีท่ าใหบุ้คคลอื่นรูส้กึอดึอดั ถูกคุกคาม 
หรอืหวาดกลวั (สไลด์จะขา้มไปทีส่ไลด์ที ่17)       

o (สไลด์ถดัไป) 
o การท ารา้ยทางเพศรวมนัน้ถงึการสมัผสัร่างกายผ่านเสือ้ผา้หรอืภายใต้เสือ้ผา้ 
o รวมถงึการบงัคบัใหใ้ครบางคนดูสื่อลามกหรอืดูภาพเปลอืย 
o นอกจากนี้ยงับงัคบัใหใ้ครบางคนเปลื้องผา้หรอืส่งภาพเปลอืยทางขอ้ความ 
o นอกจากนี้ยงัรวมการโน้มน้าวหรอืใหบุ้คคลอื่นท าใหไ้ดอ้ย่างใจของตวัเองเพื่อใหบุ้คคลนัน้มกีารสมัผสั

ทางเพศกบัตน 
o อาจเกดิขึน้ครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้กไ็ด ้
o มาใหค้ าจ ากดัความการล่วงละเมดิทางเพศกนั: การล่วงละเมดิต่อบุคคล (ผูส้มคัรงานหรอืพนักงาน) 

เนื่องจากเพศของบุคคลนัน้เป็นเรื่องผดิกฎหมาย การล่วงละเมดิอาจรวมถงึ "การล่วงละเมดิทางเพศ" 
หรอืการเอาเปรยีบทางเพศทีไ่ม่พงึปรารถนา การเรยีกรอ้งใหม้กีารใหผ้ลประโยชน์ทางเพศ และการล่วง
ละเมดิทางวาจาหรอืทางกายอื่น ๆ  ทีม่ลีกัษณะทางเพศ (คลกิทีห่น้ามคีวามสุขสเีขยีวทีด่า้นขวาบนเพือ่
กลบัไปทีส่ไลด์ที ่6) 

• (สไลด์ท่ี 6) ให้พูดว่าผู้ท่ีกระท าผิดอาจเป็น: คนทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายแบบนี้อาจเป็นใครกไ็ด้ อาจเป็นสมาชกิใน
ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบ้าน ครู โคช้ นักบวชหรอืพระ แพทย์ เพื่อนร่วมชัน้ คนทีคุ่ณเพิง่พบ เพื่อนของเพื่อน 
ผูก้ระท าผดิอาจเป็นหญงิหรอืชายกไ็ด ้      

• ใหพู้ดว่า: ขอ้เตอืนใจทีด่ทีีค่วรรูค้อืมนัไม่ใช่ความผดิของคุณเลย       
• ใหพู้ดว่า: ไม่ส าคญัว่าคุณจะสวมใส่อะไรกต็าม แมว่้าในบางครัง้คุณอาจจะชอบมนั แม้ว่าคุณจะดื่มหรอืไม่กต็าม สิง่

เหล่านัน้ไม่สามารถท าใหใ้ครมสีทิธกิระท าในสิง่ทีไ่ม่ควรกระท ากบัคุณ 

https://www.stopbreathethink.com/
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F. (สไลดท่ี์ 7) เน้ือหา II: การท าร้ายหรือการล่วงเกินทางเพศท าให้คนรู้สึกอย่างไร  
(5 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: กลบัไปทีก่ารระบุความรูส้กึของคุณ (คลกิทีล่งิก์ มนัจะขา้มไปทีส่ไลด์ที ่18 โดยอตัโนมตั)ิ       
• ใหพู้ดว่า: ความรูส้กึบางอย่างทีบ่างคนอาจรูส้กึเมื่อมเีหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้กบัพวกเขา 
• ใหผู้เ้ขา้ร่วมแชร์ 
• ใหพู้ดว่า: มนัส าคญัมากทีจ่ะต้องสงัเกตความรูส้กึทีบุ่คคลหนึ่งอาจมหีากพบสถานการณ์ทีไ่ม่สบายใจเพื่อที่ พวก

เขาจะไดเ้ขา้ใจว่านี่ไม่ใช่สิง่ทีค่วรจะเกดิขึน้ ดงันัน้พวกเขาจงึสามารถไปขอความช่วยเหลอืจากใครกไ็ด้ (คลกิที ่
หน้ายิ้มสฟ้ีาเพือ่กลบัไปทีส่ไลด์ที ่7) 

 

• ใหพู้ดว่า: ลองดูความรูส้กึหรอือาการทางกายภาพทีใ่ครบางคนอาจมหีากเกดิเหตกุารณ์เช่นนี้ (คลกิทีล่งิกแ์ละมนั
จะขา้มไปทีส่ไลด์ที ่18 โดยอตัโนมตั)ิ 

o ใหพู้ดว่า: อารมณ์ความรูส้กึบางอย่างทีบ่างคนอาจมี 
o ฝันรา้ยเกี่ยวกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
o พวกเขาอาจจะทานอาหารมากขึน้เพื่อเป็นกลไกในการรบัมอื 
o พวกเขาจะตกใจงา่ย 
o อาจรูส้กึราวกบัว่าพวกเขาตกอยู่ในอนัตรายอยูเ่สมอ 
o ต้องคอยระวงัตวัอยู่เสมอ 
o อาจไม่ไวใ้จคนอื่น 
o พวกเขาอาจมอีาการซมึเศรา้ 
o พวกเขาอาจมปัีญหาในการมสีมาธจิดจ่อ 
o มบีางสิง่ทีเ่รยีกว่าทศันคตทิีบ่ดิเบอืนทีใ่ครบางคนอาจเริม่มซีึ่งเป็นวิธคีดิเชงิลบ: นัน่คอืวธิทีีจ่ติใจของเรา

โน้มน้าวเราในสิง่ทีไ่ม่เป็นความจรงิ (ใชเ้พื่อเสรมิสรา้งความคดิและอารณ์ความรู้สกึเชงิลบ) ซึ่งเราบอก
ตวัเราเอง เกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ทีฟั่งดูมเีหตุมผีลแตเ่ป็นไปเพยีงแค่ท าใหเ้รารูส้กึแยก่บัตวัเอง  

o ตวัอย่างเช่น ฉันมกัจะล้มเหลวเมื่อไดล้องอะไรใหม่ ๆ ดงันัน้ฉันจงึล้มเหลวในทกุสิง่ทีฉั่นพยายาม” (การ
คดิแบบขาวหรอืด า (สุดขัว้) เป็นการมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 

o “ฉันเป็นผูแ้พแ้ละล้มเหลวอย่างสิน้เชงิ” เป็นการพดูครอบคลุมแบบเกนิจรงิ (คลกิหน้ายิ้มสนี ้าเงนิเพื่อ
กลบัไปที ่สไลด์ที ่7) 

• ใหพู้ดว่า: เพยีงเพราะพวกเขาท าสิง่ต่างๆ เพื่อใหคุ้ณมคีวามสุขไม่ไดห้มายความว่าสิง่ทีพ่วกเขาท ากบัคุณนัน้
ถูกต้อง มนัไม่ใช่อย่างนัน้       

• ใหพู้ดว่า: หากสิง่นี้เกดิขึน้กบัใครบางคน ขอแนะน าใหบ้อกใครสกัคนจนกว่าพวกเขาจะเชื่อคุณหรอืปกป้องคุณ 
อย่ายอมแพ ้
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G. (สไลดท่ี์ 8) กิจกรรมกลุ่ม:        (5-10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ตอนนี้เราจะท าบททดสอบจรงิหรอืเทจ็  กรุณาเขยีนในแชทและแจง้ใหฉั้นทราบว่าขอ้ใดจรงิหรอืเทจ็ ฉัน

จะถามว่าท าไมคุณจงึคดิว่าเป็นแบบนัน้ และคุณสามารถเปิดเสยีงตวัเองได ้ 
• จรงิหรอืเทจ็ แล้วพูดคุยว่าเพราะอะไร? 

1. (จรงิหรอืเทจ็) แฟนของคุณไม่สามารถล่วงเกนิทางเพศคุณได ้(เทจ็) 
2. (จรงิหรอืเทจ็) การท ารา้ยทางเพศเป็นเรื่องง่ายทีจ่ะรู้ (เทจ็) 
3. (จรงิหรอืเทจ็) ถ้าพวกเขาดกีบัฉันในวนัถดัไป นัน่หมายความว่าทุกอย่างโอเค (เทจ็) 
4. (จรงิหรอืเทจ็) ฉันอาจฝันรา้ย สะดุง้ง่าย รูส้กึอบัอาย และรูส้กึผดิ (จรงิ) 
5. (จรงิหรอืเทจ็) มนัไม่ใช่ความผดิของฉัน ฉันไดร้บัการสนับสนุนใหก้ าลงัว่าควรบอกใครบางคนจนกว่าเขา

จะเชื่อหรอืปกป้องฉัน (จริง) 
• (หมายเหตถุงึวทิยากร: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดพู้ดคุยกบัผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละขอ้) 

 

H. (สไลดท่ี์ 9) เน้ือหา III: มาพดูคยุเก่ียวกบัการยินยอม   (15 นาที) 
• การยินยอมมีลกัษณะอย่างไร? (คลิกท่ีลิงก์ มนัจะข้ามไปท่ีสไลด์ท่ี 11 โดยอตัโนมติั)       

o ใหพู้ดว่า: เราจะดูวดิโีอเกี่ยวกบัลกัษณะของการยนิยอมว่าเป็นอย่างไร 
o ฉายวดิโีอ https://www.youtube.com/watch?v=laMtr-rUEmY 
o หลงัจากฉายวดิโีอ ใหพ้ดูว่า: ใช่ มนัดูเป็นวธิทีีโ่ง่เขลาในการแสดงความยนิยอม แต่มนัท าใหเ้ขา้ใจว่าการ

ยนิยอมหมายถงึอะไรเมื่อต้องเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางเพศ 
•  (สไลด์ถดัไป) ดงันัน้การยนิยอมหมายถงึการอนุญาต การตกลงยนิยอม การมอบอ านาจใหใ้ครบางคนท า

บางอย่างใหคุ้ณ เพื่อคุณ หรอืกบัคุณอย่างแขง็ขนั มนัต้องมลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 
o สมคัรใจ โดยไม่มใีครพยายามทีจ่ะท าใหไ้ดอ้ย่างใจของตวัเอง บงัคบัคุณ หรอืข่มขู่คุณ 
o ต้องมปีฏกิริยิาตอบ การเงยีบไม่ใช่ความยนิยอม การไม่บอกว่า “ไม่” ไม่ใช่ความยนิยอม 
o การยนิยอมทางเพศเป็นขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางเพศ 
o พูดตรง ๆ กบัคู่ของคุณเกี่ยวกบัสิง่ทีคุ่ณต้องการและไม่ต้องการ 
o ก าหนดขอบเขตส่วนบุคคลและเคารพคู่ของคุณ 
o ตรวจสอบดูหากสิง่ต่าง ๆ ไม่ชดัเจน 
o ทัง้สองคนต้องยนิยอมทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์กนัทุกครัง้ 
o หากปราศจากความยนิยอม กจิกรรมทางเพศ (รวมทัง้การร่วมเพศทางปาก การสมัผสัทีอ่วยัวะเพศ และ

การมเีพศสมัพนัธ์) เป็นการท ารา้ยทางเพศหรอืการข่มขนื (คลกิทีห่น้ายิ้มสเีหลอืงเพือ่กลบัไปทีส่ไลด์ที ่9) 
 

• อายุเท่าไหร่ท่ีจะให้ความยินยอมได้ในรฐั MN?       
o ใหพู้ดว่า: ลองเดาส ิคุณคดิว่าคนต้องมอีายุเท่าไหร่เพื่อทีจ่ะยนิยอมใหม้กีจิกรรมทางเพศไดใ้นรฐั MN? 

https://www.youtube.com/watch?v=laMtr-rUEmY
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o หลงัจากผูเ้ขา้ร่วมเดาแล้ว ใหค้ลกิทีล่งิก์และมนัจะไปทีส่ไลด์ที ่14 โดยอตัโนมตั)ิ 
o ในรฐั MN คุณต้องมอีายุอย่างน้อย 16 ปีจงึจะใหห้รอืไดร้บัความยนิยอมทางกฎหมายส าหรบัการมี

กจิกรรมทางเพศ (คลกิหน้ายิ้มเพื่อกลบัไปทีส่ไลด์ที ่9) 
 

• การบีบบงัคบัให้มีการสืบพนัธ์ุและการบีบบงัคบัทางเพศ (คลิกท่ีลิงก์ มนัจะไปท่ีสไลด์ท่ี 16 โดย
อตัโนมติั)       

o ใหพู้ดว่า: การบบีบงัคบัในการสบืพนัธุ์เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมทีข่ดัขวางการใชก้ารคุมก าเนิดและการ
ตัง้ครรภ์ 

▪ ตวัอย่างเช่น ผูช้ายไม่ยอมใชถุ้งยางอนามยัหรอืมปัีญหากบัการใชย้าคุมก าเนิดของคุณ       
▪ สิง่นี้จะท าใหคุ้ณไม่มสีทิธติดัสนิใจว่าอะไรดทีีสุ่ดส าหรบัร่างกายของคุณ       

o ใหพู้ดว่า: การบบีบงัคบัทางเพศเป็นพฤตกิรรมหลายอย่างทีคู่่นอนอาจใชท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจทาง
เพศ เพื่อกดดนัหรอืบบีบงัคบับุคคลใหม้เีพศสมัพนัธ์โดยไม่ต้องใชก้ าลงัทางกายภาพ   

▪ ตวัอย่างเช่น การกดดนับ่อย ๆ เพื่อใหคู่้นอนมเีพศสมัพนัธ์ดว้ย ขู่ว่าจะยุตคิวามสมัพนัธ์หาก
บุคคลนัน้ไม่มเีพศสมัพนัธ์ดว้ย บงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัท าใหคู่้นอนมี
ความเสีย่งต่อการตดิเชื้อโรคทางเพศสมัพนัธ์โดยเจตนา 

▪ สิง่นี้ลดิรอนสทิธคุิณในการตดัสนิใจว่าอะไรดทีีสุ่ดส าหรบัร่างกายของคุณ (คลกิทีห่น้ายิ้มสี
เหลอืง เพื่อกลบัไปทีส่ไลด์ที ่9) 

 

I. ( สไลดท่ี์ 10) เน้ือหา IV: ข้อเตือนใจ       (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มนัไม่ใช่ความผดิของคุณ คุณเป็นทีร่กัใคร่ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้กต็าม คุณมค่ีา และคุณสามารถไดร้บัการ

เยยีวยาใหห้ายได ้แต่คุณต้องเชื่อสิง่เหลา่นี้เพื่อตวัคุณเอง 
• การท าสมาธ:ิ (2 นาท)ี 

o พูดว่า: มาท าสมาธอิย่างรวดเรว็เพยีงหนึ่งนาทเีพื่อจบเซสชัน่นี้กนั 
o หมายเหตุถงึวทิยากร: ถ้าคุณสะดวกใจกส็ามารถพาท าสมาธเิองได ้หรอืหาวธิที าสมาธจิาก YouTube ก็

ได ้
o ใหพู้ดว่า: ฉันรูว่้าวนันี้เราไดร้บัขอ้มูลมากมาย หวงัว่าคุณจะไดเ้รยีนรูบ้างสิง่บางอย่างและไดร้บัขอ้มูล

เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการท ารา้ยทางเพศ ฉันยงัหวงัว่าการท าสมาธคิรัง้สุดทา้ยนี้จะช่วยใหคุ้ณเคลยีร์หลายสิง่
ในใจได ้จบเซสชัน่แล้ว และไวพ้บกบัคุณใหม่ในเซสชัน่ถดัไป! 
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6. ความรนุแรงทางเพศและวิธีการของผู้ล่วงเกิน 
 
วตัถปุระสงค ์3 ประการ: 

• เขา้ใจต้นตอของสาเหตุและวธิทีีผู่ค้นท ารา้ยทางเพศหรอืท ารา้ยผูอ้ื่นผ่านวงล้ออ านาจและการควบคุม 
• แยกแยะความรุนแรงทางเพศระหว่างการท ารา้ยทางเพศหรอืการลว่งเกนิทางเพศ 
• ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมว่าใคร ๆ กส็ามารถถูกล่วงเกนิหรอืท ารา้ยได ้

 
A. (สไลดท่ี์ 2) ค่านิยมท่ีใช้เป็นหลกัปฏิบติั     (1 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ าหรบัเวร์ิคชอ็ปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร
ต้องการพูด ใหเ้ปิดเสยีงและพูดออกมา 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมคดิค านึงถงึค่านิยมต่าง ๆ ในการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้
เสมอ  ใชค่้านิยมทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

o เคารพความเหน็ของกนัและกนัแมว่้าจะแตกต่างจากของคุณกต็าม         
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั 
o เราทุกคนจะเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั         
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั 
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดทีน่ี่จะไม่ถูกน าไปพูดต่อ                                          

 

B. (สไลดท่ี์ 3) กิจกรรมละลายพฤติกรรม: พดูคยุเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนัของเรา 
 (10 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: ฉันจะใหเ้วลาผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน 30 วนิาทใีนการพูดคุยเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขาในแตล่ะวนั       
• หมายเหตุ: แบ่งผูเ้ขา้ร่วมออกเป็นกลุ่มหรอืหอ้งย่อยหากมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก                    
• หากเป็นกลุ่มเลก็ ใหท้ าเป็นกลุ่มใหญ่และใหเ้วลาพวกเขา 1 นาทหีากมเีวลาพอ                                   

 

C. การท าสมาธิ:  (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นัง่ในทีท่ีส่บาย ท าตวัสบาย ๆ ท าสมาธ ิ2-3 นาทกีนั                  
• หมายเหตุถงึวทิยากร: การท าสมาธจิากแอป stopbreathethink หรือจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั 
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• การท าสมาธจิากแอป https://www.stopbreathethink.com/ หรอืสามารถหาไดจ้าก YouTube เช่นกนั 

D. (สไลดท่ี์ 5) เน้ือหาน้ีอาจกระตุ้นความรู้สึก 
• ใหพู้ดว่า: ขอเตอืนล่วงหน้าอกีครัง้ว่าเนื้อหานี้อาจก่อใหเ้กดิการกระตุ้นความรูส้กึ ดงันัน้โปรดดูแลตวัเองและส่ง

ขอ้ความถงึฉันแบบส่วนตวัหากมอีะไรเกดิขึน้กบัคุณ 
 

E. (สไลดท่ี์ 6) วิดีโอ: การล่วงเกินทางเพศอาจเป็นเรื่องท่ีสบัสน  (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: เราจะดูวดิโีอทีช่่วยใหเ้ราทบทวนเนื้อหาทีเ่ราพดูถงึในเซสชัน่สุดทา้ยของเรา 
• Click here to watch the video: Stop the Secrets that Hurt 
• (สไลด์ที ่7) ค าถามเกี่ยวกบัเรื่องราวของควนิน์ 
•  ใหพู้ดว่า: มาดูค าถามเกี่ยวกบัควนิน์หญงิสาวในเรื่องกนั 

o แมว่้าควนิน์จะไม่ไดป้ฏเิสธในตอนแรก แต่หลงัจากนัน้เธอสามารถจะปฏเิสธไดห้รอืไม่? 
o เหตุใดมนัจงึยากหรอืเป็นเรื่องทีส่บัสนส าหรบัควนิน์ทีจ่ะเขา้ใจว่าเธอถูกล่วงเกนิทางเพศ? 
o ใครบ้างทีอ่าจเป็นผูล้่วงเกนิ? 
o การชดเชยโดยทีผู่ล้่วงเกนิซื้อเกมใหเ้ธอหลงัจากเกดิเรื่องเป็นสิง่ทีถ่กูต้องและโอเคหรอืไม่? 
o ควนิน์ควรท าอย่างไรหากไม่ต้องการใหส้ิง่นี้เกดิขึน้อกี?  

 

F. (สไลดท่ี์ 8) เน้ือหา I: ความรนุแรงทางเพศคืออะไร?   (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ลองแยกแยะระหว่างค าทีใ่ชแ้ทนกนัไดเ้ช่นความรุนแรงทางเพศ การท ารา้ยทางเพศ และการล่วงเกนิ

ทางเพศ ความรุนแรงทางเพศเป็นค าทีค่รอบคลุมทัง้การท ารา้ยทางเพศและการล่วงเกนิทางเพศ                   
• ใหพู้ดว่า: เช่นเดยีวกบัการท ารา้ยทางเพศ ความรุนแรงทางเพศยงัหมายถงึกจิกรรมทางเพศเมื่อไม่ไดร้บัความ

ยนิยอม หรอืไม่ไดร้บัความยนิยอมอย่างเตม็ใจ                         
• ใหพู้ดว่า: รวมถงึความพยายามทีจ่ะมกีจิกรรมทางเพศเช่นการคา้ประเวณี การล่วงละเมดิทางเพศ การบบีบงัคบั 

การคา้มนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เช่นคนทีห่าเดก็จรจดัตามทอ้งถนนและหาประโยชน์จากพวกเขา 
หรอืบงัคบัใหพ้วกเขาท ากจิกรรมทางเพศเพื่อเงนิ และการขลบิอวยัวะเพศหญงิซึ่งในบางวฒันธรรมพวกเขาไดต้ดั
ส่วนหนึ่งของอวยัวะเพศของเดก็ผูห้ญงิออกเนื่องจากความเชื่อเฉพาะทีพ่วกเขามี ความรุนแรงทางเพศอาจท าให้
สบัสน อดึอดั และบางครัง้คุณไม่รูด้ว้ยซ ้าว่ามนัก าลงัเกดิขึน้   

                                                                                   

G. (สไลดท่ี์ 9) เน้ือหา II: เพราะเหตุใดผู้คนจึงท าร้ายผู้อ่ืน?   (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: เมื่อเราบอกว่าเจบ็ เราหมายถงึทางอารมณ์ความรูส้กึ ทางร่างกาย ทางวาจา ทางเพศ   

https://www.stopbreathethink.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw
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• ใหพู้ดว่า: มนัเกีย่วกบัการต้องการอ านาจและการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่เพราะพวกเขารูส้กึไม่ปลอดภยั ไม่
เขม้แขง็ และต้องการทีจ่ะรูส้กึว่ามอี านาจมากกว่าใครบางคน ดงันัน้พวกเขาจงึต้องการท ารา้ยผูอ้ื่นเพื่อใหพ้วกเขา
รูส้กึยิง่ใหญ่ขึน้ 

• ใหพู้ดว่า: นี่เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมและมนัไม่ไดใ้หส้ทิธพิวกเขาในการท ารา้ยใคร                         
• (สไลด์ที ่10) สิง่นี้แสดงใหเ้หน็ว่าการข่มขนื 8 ใน 10 ครัง้เกดิขึน้โดยคนทีรู่จ้กักบัเหยื่อ นี่เป็นการลบล้างความเชื่อ

เรื่องคนแปลกหน้าแอบอยู่หลงัพุ่มไม ้ผูท้ีล่่วงเกนิส่วนใหญ่เป็นคนทีเ่หยื่อรูจ้กั 
 

H. (สไลดท่ี์ 10) เน้ือหา III: การล่วงละเมิดทางเพศกบัเดก็?     
 (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ตอนนี้เรามาใหค้ านิยามการล่วงเกนิทางเพศ สิง่นี้เกดิขึน้เมื่อความรุนแรงทางเพศเกี่ยวขอ้งกบัเหยื่อที่

อายุน้อยกว่า 18 ปี นัน่คอืการล่วงละเมดิทางเพศกบัเดก็ การล่วงละเมดิทางเพศกบัเดก็ (CSA) หมายถงึการมี
ส่วนร่วมของเดก็ในกจิกรรมทางเพศทีเ่ขาหรอืเธอ:   

o ไม่เขา้ใจอย่างเตม็ที ่
o ไม่ยนิยอมหรอืไม่สามารถใหค้วามยนิยอมทีม่กีารแจง้ขอ้มูลก่อนได ้
o ยงัไม่พรอ้มเนื่องจากการพฒันาการไม่เพยีงพอและไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได้ 

                                                                

I. สไลดท่ี์ 12) Video II: การข่มขืนกค็ือการข่มขืน     (4-5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาดูวดิโีอเพื่อสรา้งความตระหนักทีใ่หข้อ้มูลเชงิลกึและสถติเิกี่ยวกบัการท ารา้ยทางเพศ 
• ดูวดิโีอ: Click here to watch the video: Rape is Rape. 
• หลงัวดิโีอจบ ให้พูดว่า: มใีครจะแสดงความคดิเหน็หรอืมอีะไรที่ท าให้คุณรู้สกึตกใจเกี่ยวกบัวดิโีอหรอืไม่? 
 

J. (สไลดท่ี์ 13) เน้ือหา IV: สถิติ       (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืสถติทิีน่่าตกใจเกี่ยวกบัการท ารา้ยทางเพศ  
• หมายเหตุ: คุณไม่จ าเป็นต้องอ่านสถติทิัง้หมด อย่าลงัเลทีจ่ะเลอืกหยบิเอาสถติใิดกไ็ดม้าแชร์ 

o ผูห้ญงิทีต่อบสนองต่อทัง้เพศหญงิและเพศชายทีร่อดชวีติจากการถกูข่มขนืเกอืบครึง่หนึ่ง (48 
เปอร์เซ็นต์) ถูกข่มขนืครัง้แรกระหว่างอายุ 11 ถงึ 17 ปี 

o เหยื่อการข่มขนืเพศชายประมาณ 1 ใน 4 คนถูกข่มขนืครัง้แรกในช่วงอายุ 11-17 ปี 
o เหยื่อการข่มขนืเพศหญงิ 1 ใน 3 คนถูกข่มขนืครัง้แรกอายุระหว่าง 11-17 ปี 
o ผูห้ญงิเกอืบ 1 ใน 5 คนเคยผ่านการถูกข่มขนืจนส าเรจ็หรอืการพยายามข่มขนืในช่วงชวีติของเธอ  
o คนที่แปลงเพศประมาณ 64% มปีระสบการณ์การถูกท าร้ายทางเพศในชวีติของพวกเขา 

https://www.youtube.com/watch?v=04LeOdMEcRk&t=2s
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.huffingtonpost.com/entry/sexual-assault-statistics_us_58e24c14e4b0c777f788d24f
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o เหยื่อข่มขนืเพศหญงิ 1 ใน 8 คนรายงานว่าถูกข่มขนืก่อนอายุ 10 ขวบ 
o ผูช้าย 1 ใน 38 คนเคยผ่านการถูกข่มขนืจนส าเรจ็หรอืการพยายามข่มขนืในช่วงชวีติของเขา 
o เหยื่อข่มขนืเพศชายประมาณ 1 ใน 4 คนรายงานว่าถูกข่มขนืก่อนอายุ 10 ขวบ 

 
K. วิธีการท่ีผู้ล่วงเกินใช้       (3 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: ต่อไปนี้เป็นวธิกีารทีผู่ล้่วงเกนิใชเ้พื่อใชอ้ านาจและควบคุมใครบางคน 
o ท ารา้ยคนทีคุ่ณรกัหรอืสตัว์เลี้ยง 
o โทรแจง้เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงใหม้าจบัคุณหรอืคนในครอบครวัของคุณ 
o แสดงเทปวดิโีอเกี่ยวกบัการล่วงเกนิทางอนิเทอร์เน็ต 
o ปล่อยข่าวลอืทีโ่รงเรยีนหรอืในชุมชน 

 
L. วงล้ออ านาจและการควบคมุ      (8 นาที) 

• ใหพู้ดว่า: เราจะดูทีว่งล้ออ านาจและการควบคุมและพูดคุยเกี่ยวกบัวธิกีารทีผู่ล้่วงเกนิใชอ้ านาจและการควบคุม 

 

• สไลด์ที ่16: ใหพู้ดว่า: หายใจเขา้ลกึ ๆ ดว้ยกนัก่อนจะจบเซสชัน่ 
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M. (สไลดท่ี์ 17) เตือนให้ผู้เข้าร่วมค้นหารปูภาพของตวัเอง 5 รปู  (4 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: อย่าลมืหารูปภาพของตวัเอง 5 รูปส าหรบัเวร์ิคชอ็ปครัง้ต่อไป ฉันจะแสดงรูปของฉันเพื่อใหคุ้ณดูเป็น

ตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทาง โปรดจ าไวว่้าคุณสามารถแชร์สิง่ทีคุ่ณต้องการ และอย่ากงัวลถ้าคุณไม่ต้องการแชร์บาง
สิง่บางอย่าง 

• หมายเหตุถงึวทิยากร: สรา้งภาพของคุณเองแบบปะตดิปะต่อต่อกนั 5 ภาพล่วงหน้า และแสดงใหผู้เ้ขา้ร่วมดูเป็น
ตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางใหพ้วกเขาไดท้ราบถงึสิง่ทีค่วรคาดหวงัส าหรบักจิกรรมนี้ในเวร์ิคชอ็ปครัง้
สุดทา้ย                           
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7. คณุมีอ านาจ 
 
วตัถปุระสงค ์3 ประการ:  

• ท าความเขา้ใจว่าวฒันธรรมการข่มขนืคอือะไร 
• ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเกี่ยวกบัทางเลอืกต่าง ๆ หลงัจากเกดิเหตุท ารา้ยและวธิช่ีวยเหลอืเพื่อนทีถ่กูท ารา้ย

ทางเพศ 
• ส่งเสรมิรูปแบบการรกัษาเยยีวยาเพื่อการรกัษาเยยีวยา การคดิทบทวน และการรกัตนเองและการเตบิโต 

 

A. (Slide 2) Values to stand by       (1 min) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืค่านิยมทีเ่ราจะใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ าหรบัเวร์ิคชอ็ปของเรา ใหผ้ลดักนัพูดค่านิยมทลีะคน หากใคร

ต้องการพูดใหเ้ปิดเสยีงและพดูออกมา 
• หมายเหตุถงึวทิยากร: เริม่เวร์ิคชอ็ปโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมคดิค านึงถงึค่านิยมต่าง ๆ ในการท าเวร์ิคชอ็ปเหล่านี้

เสมอ  ใชค่้านิยมทีม่ใีหห้รอืสรา้งขึน้เองร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
o เคารพความเหน็ของกนัและกนัแมว่้าจะแตกต่างจากของคุณกต็าม                                           
o รบัฟังซึ่งกนัและกนัเมื่อพวกเขาก าลงัแชร์ความคดิเหน็ 
o ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั  
o เราทุกคนเผชญิสิง่นี้ไปดว้ยกนั     
o มาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ร่วมกนั 
o ทีน่ี่คอืพื้นทีป่ลอดภยัและเปิดกวา้ง สิง่ทีพู่ดจะไม่ถูกน าไปพูดต่อ 

 

B. (สไลดท่ี์ 3) การท าสมาธิ        (5 นาที) 
• พูดว่า: นัง่ในทีท่ีส่บาย ท าตวัสบาย ๆ แล้วมาท าสมาธใิหน้านขึน้กนั เราจะท าสมาธ ิ5 นาท ี             
• การท าสมาธจิากแอป www.stopbreathethink.com/ หรอืจะหาไดจ้าก YouTube กไ็ดเ้ช่นกนั 
• เขา้ร่วมในการท าสมาธใิหน้านขึน้ส าหรบักจิกรรมนี้ (ไม่มกีจิกรรมละลายพฤตกิรรม) 

 

C. (สไลดท่ี์ 4) วิดีโอ: โครงการท่ีไม่มีการพดูถึง: วฒันธรรมการข่มขืน  (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: มาดูวดิโีอเกีย่วกบัความเชื่อเดมิ ๆ บางอย่างเกี่ยวกบัการข่มขนืทีส่งัคมเชื่อกนั 
• นี่คอืวดิโีอทีแ่สดงขอ้ความต่าง ๆ ทีท่ าใหว้ฒันธรรมการข่มขนืยงัคงมอียู่ 
• Click to watch a video on Rape Culture created by Project Unspoken.  

http://www.stopbreathethink.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6iB4BpWM_34&t=200s
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• หลงัจากวดิโีอ ใหพ้ดูว่า: คุณคดิอย่างไรเกี่ยวกบัวดิโีอ และมอีะไรทีโ่ดดเด่นส าหรบัคุณ? 

D. (สไลดท่ี์ 5) เน้ือหา I: วฒันธรรมการขม่ขืน           (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: "วฒันธรรมการข่มขนื" เป็นวฒันธรรมทีค่วามรุนแรงทางเพศถอืเป็นเรื่องปกตซิึ่งผูค้นไม่ไดร้บัการสอน 

ไม่ใหข้่มขนื แต่ไดร้บัการสอนว่าไม่ควรถูกข่มขนื (Buzzfeed)                                
• รายงานของสหประชาชาตเิกี่ยวกบัทศันคตกิารข่มขนืในหกประเทศในเอเชยี รายงานพบว่าผูช้ายจะอธบิายว่า 

เป็นการกระท าทีต่รงกบันิยามทางกฎหมายของการข่มขนื คอืการมเีพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิโดยไม่ไดร้บัความ
ยนิยอม แต่จะไม่ใชค้ าว่า "ข่มขนื" 

• Resource: The UN report on rape culture. 
 

E. (สไลดท่ี์ 6) กิจกรรม I: คณุเคยได้ยินอะไรมาก่อนบนโซเชียลมีเดีย จากเพ่ือน จากทีวี 
ฯลฯ?               (10 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: คุณเคยไดย้นิขอ้ความประเภทใดจากคนเพื่อน สื่อ ฯลฯ ฉันจะอ่านตวัอย่างใหฟั้ง บอกใหฉั้นทราบหาก

คุณเคยไดย้นิเรื่องนี้และมาจากทีไ่หน? 
• หากมผีูเ้ขา้ร่วมอบรมกลุ่มใหญ่ ใหแ้บ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ และใหม้กีารคดิทบทวนอย่างรวดเรว็หลงัจาก

นัน้ หรอืคุณสามารถเลอืกนักเรยีนไม่กี่คนมาใหค้วามคดิเหน็                             
• หากมผีูเ้ขา้ร่วมอบรมกลุ่มเลก็ คุณสามารถสนทนากบักลุ่มใหญ่ได ้ 

o “เธอไมไ่ด้บอกว่าไม่”                             
o  “ใครบอกให้เธอใส่เดรสสัน้แบบน้ีแล้วเธอก็ด่ืม”                             
o  “เฮ้สาวน้อย คุณร้อนแรง ให้ฉันพาคุณกลบัไปบ้านด้วยนะ”                             
o  “อย่าลืมเรียนรู้การป้องกนัตัวและน าสเปรยพ์ริกไทยมาด้วย”                             
o  “แน่ใจหรือว่าเป็นการข่มขืน”                             
o  “ไม่มีทาง เขาเป็นนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง เขาจะไม่ท าอย่างนัน้”                             
o  “เขาจะเป็นนักฟุตบอลดาวเด่นมีชื่อเสียง เขาไม่ควรถกูลงโทษตลอดไปส าหรบัเรื่องน้ี  

 

F. (สไลดท่ี์ 7) เน้ือหา II: วิธีช่วยเหลือใครสกัคนในฐานะเพ่ือน  (5 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืบางสิง่ทีเ่ราสามารถท าไดถ้า้เรารูว่้าเพื่อนคอืผูร้อดชวีติ 
• ใหพู้ดว่า: รบัฟังและเชื่อพวกเขาเมื่อพวกเขาบอกความลบักบัคุณ คุณอาจเป็นคนแรกทีพ่วกเขาเลา่ใหฟั้ง ท าให้

มัน่ใจว่าคุณเชื่อในสิง่ทีพ่วกเขาพดูและแสดงออกผ่านภาษากายของคุณว่าคุณก าลงัรบัฟังพวกเขาอยู่  
• ใหพู้ดว่า: บอกใหพ้วกเขารูว่้าพวกเขามทีางเลอืก เคารพในทางเลอืกของพวกเขา มทีางเลอืกต่าง ๆ ทีผู่ร้อดชวีติ 

สามารถท าได ้แน่นอนคุณสามารถสนับสนุนใหก้ าลงัใจเพื่อใหพ้วกเขาแจง้ความเรื่องนี้ แต่เคารพการตดัสนิใจของ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2214-109X(13)70069-X/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2214-109X(13)70069-X/fulltext
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พวกเขาหากพวกเขาเลอืกทีจ่ะไม่แจง้ความหรอืแมแ้ต่เลอืกทีจ่ะไม่ท าอะไรเลย เป็นก าลงัใจใหเ้ขาและอยู่เคยีงขา้ง
พวกเขา 

• ใหพู้ดว่า: เตอืนพวกเขาว่าพวกเขาไม่จ าเป็นต้องแจง้ความในตอนนี้ พวกเขาสามารถใชเ้วลาในการคดิพจิารณาใน
สิง่ทีเ่กดิขึน้ พวกเขาสามารถเขา้รบัการตรวจสอบการท ารา้ยทางเพศได้ แต่ยงัไม่จ าเป็นต้องแจง้ความจนกว่าพวก
เขาจะรูส้กึว่าพรอ้ม 

• ใหพู้ดว่า: เคารพขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของพวกเขา อย่าไปบอกคนอื่นเมื่อพวกเขาบอกความลบักบัคุณ หน้าที่
ของคุณแตกต่างกนัเลก็น้อยเมื่อคุณเป็นครู หรอืเป็นผู้มภีาระหน้าทีต่้องแจง้ความตามกฎหมายซึ่งสถานการณ์อาจ
แตกต่างกนั                                                                                        

• ใหพู้ดว่า: ฝึกดูแลตนเอง มนัอาจท าใหคุ้ณหมดแรงและเหนื่อยทีจ่ะอยู่เป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลอืเพื่อนทีเ่ป็น 
ผูร้อดชวีติ เป็นเรื่องดทีีคุ่ณจะท าสิง่นี้เพื่อเพื่อนของคุณ แต่คุณต้องดูแลตวัเองดว้ยเช่นกนั มนัอาจจะยากเช่นกนัทีรู่้
ว่าเพื่อนต้องพบเจอกบัสิง่เหล่านี ้

 

G. (สไลดท่ี์ 8) เน้ือหา III: มีทางเลือกหลายทาง     (6 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: ผูร้อดชวีติมทีางเลอืกหลายทาง 

o ใหพู้ดว่า: ประการแรกพวกเขาสามารถแจง้ความได ้ซึ่งหมายความว่าคุณจะคุยกบัหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายและแจง้ความเกี่ยวกบัการท ารา้ยร่างกาย เราพงึตระหนักทราบว่าในบางครัง้มโีอกาสทีผู่ท้ี่
กระท าผดิอาจถูกฟ้องรอ้ง หรอือาจไม่ถูกฟ้องรอ้งได ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานซึ่งเป็นเรื่องทีน่่าเศรา้ในการแจง้
ความ                                                                               

o ใหพู้ดว่า: การตรวจทางนิตวิทิยาศาสตร์การท ารา้ยทางเพศ (คลกิทีล่งิก์เพื่อศกึษาขอ้มูลเชงิลกึ) 
นอกจากนี้คุณยงัสามารถท าการตรวจทางนิตวิทิยาศาสตร์การท ารา้ยทางเพศหรอืทีค่นทัว่ไปเรยีกว่าชุด
ข่มขนื  บางสิง่ทีค่วรระวงัเมื่อต้องท าสิง่นี้คอืคุณต้องไม่อาบน ้าหรอืท าความสะอาดตวัเอง เพราะคุณ
ต้องการเกบ็หลกัฐานไวใ้หม้ากทีสุ่ด แมว่้าฉันจะรูว่้ามนัเป็นสญัชาตญาณทีจ่ะอาบน ้าเมื่อสิง่นี้เกดิขึน้ แต่
ขอแนะน าว่าอย่าท า การตรวจอาจใชเ้วลาสองสามชัว่โมง ผูร้อดชวีิตจะต้องไดร้บัการตรวจตัง้แต่หวัจรด
เทา้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะถอดเสือ้ผา้ออกเพื่อให้ พยาบาลทีไ่ดร้บัการฝึกฝนในการตรวจลกัษณะนี้
สามารถรวบรวมหลกัฐาน ถ่ายภาพอาการบาดเจบ็ ดงันัน้พงึตระหนังทราบเกี่ยวกบัเรื่องนี้เมื่อต้องผ่าน
การตรวจนี ้                     

o ใหพู้ดว่า: พวกเขาสามารถโทรหาสายด่วนวกิฤตกิารณ์ข่มขนื (Rape Crisis Line) ไดด้ว้ย เจา้หน้าทีจ่ะ
ช่วยในขัน้ตอนต่อไปและแนะน าผูร้อดชวีติทราบเกี่ยวกบัทางเลอืกตา่ง ๆ และช่วยเหลอืในสิง่ทีจ่ าเป็น
เร่งด่วน 

• Click this link to show a video about the National Assault Hotline by Rainn. (คลกิทีล่งิก์และฉายวดิโีอบน
เวบ็ไซต์)   

• ใหพู้ดว่า: ผูร้อดชวีติสามารถบอกใครสกัคนจนกว่าจะมคีนเชื่อ (พ่อแม่ เพื่อน) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.rainn.org/articles/rape-kit
https://www.rainn.org/about-national-sexual-assault-telephone-hotline
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H. (สไลดท่ี์ 9) เน้ือหา IV: รปูแบบการบ าบดั     (3 นาที) 
• ใหพู้ดว่า: นี่คอืสิง่ทีไ่ม่ควรเกดิขึน้กบัใครเลย ไม่ใช่ความผดิของคุณ ต่อไปนี้เป็นวธิทีีจ่ะช่วยในกระบวนการรกัษา

เยยีวยา 
• ใหพู้ดว่า: การใชศ้ลิปะเพื่อแสดงออก การปล่อยวาง และการเรยีบเรยีงความรูส้กึของคุณจะมปีระโยชน์มากในการ

รบัมอืและรกัษาเยยีวยาใหค้นืดจีากประสบการณ์ทีเ่จบ็ปวด 
• ใหพู้ดว่า: การเขยีนจดหมายและการเผามนัสามารถรกัษาเยยีวยาไดจ้รงิ ๆ คุณสามารถเขยีนทุกความอารมณ์รูส้กึ 

ความโกรธของคุณ อะไรกไ็ดท้ีคุ่ณต้องการจะปลดปล่อยออกมา การเผามนัจะท าใหคุ้ณรูส้กึผ่อนคลายลงเลก็น้อย
หลงัจากนัน้ 

• ใหพู้ดว่า:  การเขยีนบนัทกึ: สิง่นี้ช่วยในการเรยีบเรยีงประสบการณ์ของคุณ แสดงความรูส้กึออกมา และคดิ
ทบทวนเกี่ยวกบัตวัเองและเป็นการรกัษาเยยีวยา และคุณจะรูส้กึเหมอืนไดป้ลดปล่อยบางสิง่ออกมาเมื่อคุณ
เขยีน              

• ใหพู้ดว่า: การนกึเป็นภาพเป็นการท าสมาธอิกีรูปแบบหนึ่งทีคุ่ณสามารถนึกภาพว่าตวัเองอยู่ในสถานทีท่ีม่ี
ความสุข เช่นในทุ่งหญ้าเขยีวขจ ีหรอืรมิทะเล การท าเช่นนี้ช่วยใหคุ้ณหาทีท่ีส่งบใหต้วัคุณเองหากบางสิง่บางอย่าง
กระตุ้นความรูส้กึของคุณ 

• ใหพู้ดว่า: การท าสมาธมิปีระโยชน์มากและการท าสมาธมิหีลายวธิ ี
• ใหพู้ดว่า: อยู่ใกล้กบัผูค้นทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและใหค้วามรกั การรูว่้าผูค้นห่วงใยและรกัคุณเป็นสิง่ส าคญัมาก ท า

ใหคุ้ณรูส้กึว่าคุณไม่ไดอ้ยู่คนเดยีวเพยีงล าพงั 
 

I. (สไลดท่ี์ 11) กิจกรรมสุดท้าย: มาท ากิจกรรมบ าบดักนั  (25 นาที) 
• (หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดท้ าส่วนของคุณแล้วก่อนทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรมจะท าของพวกเขา คุณควรได้

แสดงของคุณใหพ้วกเขาดูแล้วในเวร์ิคชอ็ปครัง้ล่าสุด) 
• ใหเ้วลานกัเรยีน 15 นาทใีนการท ากจิกรรมนี้ ใหเ้วลาส าหรบันักเรยีนในตอนทา้ยเพื่อแชร์ หากพวกเขารูส้กึสะดวก

ใจทีจ่ะแชร์ 
• ใหพู้ดว่า: ส าหรบัเวร์ิคชอ็ปครัง้สุดทา้ย เราจะใชรู้ปภาพของคุณ 5 รูปส าหรบัท ากจิกรรมนี้ คุณสามารถเปิด 

Google doc และวางรูปภาพของคุณในนัน้และเขยีนเกีย่วกบัภาพถา่ยแต่ละภาพ ลองดูค าแนะน าและค าถาม
เหล่านี ้

o วางรูปภาพ 5 รูปใน Google doc                               
o เขยีนเกี่ยวกบัตวัคุณตอนเป็นเดก็  
o เขยีนบรรยายหนึ่งย่อหน้า  
o ระบุว่าคุณอายุเท่าไรหรอืรูปภาพถ่ายในปีใด 
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o ตอนนัน้คุณรูส้กึอย่างไรกบัตวัเอง? (ความรูส้กึดหีรอืไม่ดกีไ็ด)้ 
o ตอนนัน้คุณก าลงัท าอะไรอยู่? 
o มอีะไรเกดิขึน้กบัคุณบ้าง (สิง่ดหีรอืไม่ดกีไ็ด)้ 
o เขยีนสิง่ด ีๆ เกี่ยวกบัตวัคุณในตอนจบของย่อหน้าเสมอ 

▪ ตวัอย่างเช่น “แมว่้าตอนนัน้คุณจะไม่รูส้กึว่าสวย แต่ฉันกค็ดิว่าคุณสวยและมคุีณค่า Cydi 
• หลงัจากจบกจิกรรมและผูเ้ขา้ร่วมบางคนแชร์เรื่องราวเสรจ็แล้ว ใหพู้ดว่า: ฉันขอขอบคุณทุกคนทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ

เวร์ิคชอ็ปเหล่านี้ ฉันหวงัว่าหลงัจากวนันี้คุณจะไดท้ราบขอ้มูลเพิม่เตมิว่าความสมัพนัธ์ทีด่คีอือะไร ความเขา้ใจ
ทัว่ไปเกี่ยวกบัการท ารา้ยทางเพศ ผูร้อดชวีติมทีางเลอืกอะไรบ้าง และวธิกีารรกัษาเยยีวยาทีส่ามารถช่วย
ผูร้อดชวีติ หลงัจากเวร์ิคชอ็ปนี้เราจะมส่ีวนร่วมในการรณรงค์โดยใชโ้ปสเตอร์ และจากทุกสิง่ทีคุ่ณไดเ้รยีนรูคุ้ณจะ
ท าโปสเตอร์เผยแพร่การตระหนักทราบเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่ราพดูถงึเรื่องการท ารา้ยทางเพศและความสมัพนัธ์ที่
ด ีขอขอบคุณทุกคนและขอใหม้วีนัทีด่เียีย่ม! 
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