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ความคิดเห็็นท่ี่�แสดงอยู่่�ในสิ�งพิิมพ์ิน่�เป็็นของผู่้�เข่ยู่น และไม�จำำาเป็็นต้�องแสดงถึึงความคิดเห็็นของ UNODC, UN Women 
องค์การสห็ป็ระชาชาติ้ (UN) ห็รือองค์กรในสังกัดอื�นใด

 

(ค่�มือฉบัับัน่�มิใช�เอกสารที่างการขององค์การสห็ป็ระชาชาติ้ การกำาห็นดและการนำาเสนอเนื�อห็าในเอกสารน่�มิได�บั�งบัอกถึึง
การแสดงออกของความคิดเห็็นใด ๆ ในส�วนของสำานัก

เลขาธิิการของ UNODC, UN Women เก่�ยู่วกับัสถึานะที่างกฎห็มายู่ของป็ระเที่ศ ดินแดน เมือง ห็รือพืิ�นท่ี่�ป็กครอง 
ห็รือเก่�ยู่วกับัพิรมแดนและเขต้แดน)

UNODC และ UN Women ขอแสดงการยู่อมรับัในข�อเสนอแนะและการม่ส�วนร�วมอันม่ค�าของผู้่�เช่�ยู่วชาญด�านเที่คนิค 
และเจำ�าห็น�าที่่� UNODC, UN Women ที่่�ม่ส�วนร�วมในการผู้ลิต้และการดัดแป็ลงค่�มือฉบัับัน่�

ค่�มือฉบัับัน่�เข่ยู่นโดยู่นางสาวสเต้ฟาน่ ฮิลส์ (Ms. Stephanie Hills) ผู้่�เช่�ยู่วชาญด�านห็ลักส่ต้ร แก�ไขและพิิส่จำน์อักษร 
โดยู่นางสาวแมร่� แอน เพิอร์กินส์ (Ms. Mary Ann Perkins) บัรรณาธิิการเนื�อห็าด�านเที่คนิค / ผู้่�อ�านต้รวจำที่านและ 
โครงการการบัริห็ารจำัดการชายู่แดนของ UNODC 

UNODC และ UN Women ยู่อมรับัการม่ส�วนร�วมของป็ระเที่ศสมาชิกซึ�งที่ำาให็�เกิดการพิัฒนาค่�มือฉบัับัน่�

โครงการน่�ได�รับัการสนับัสนุนด�านเงินทีุ่นอยู่�างเอื�อเฟื้อจำากรัฐบัาลแคนาดา

© 2021 สำานักงานว�าด�วยู่ยู่าเสพิต้ิดและอาชญากรรมแห็�งสห็ป็ระชาชาต้ิ (UNODC) และ องค์การเพิื�อการส�งเสริมความเสมอภาคระห็ว�าง 
เพิศ และเพิิ�มพิลังของผู้่�ห็ญิงแห็�งสห็ป็ระชาชาต้ิ (UN Women) อาจำม่การที่ำาซ�ำาสิ�งพิิมพิ์ที่ั�งห็มดน่�ห็รือบัางส�วนในร่ป็แบับัใดๆ โดยู่ม ่
วัต้ถึุป็ระสงค์เพิื�อการศึกษาห็รือไม�แสวงห็ากำาไรโดยู่ไม�จำำาเป็็นต้�องได�รับัอนุญาต้เป็็นพิิเศษจำากผู้่�ถึือลิขสิที่ธิิ์ เพิ่ยู่งแต้�ขอให็�ระบัุถึึงแห็ล�งที่่�มาของ
ข�อม่ล ที่าง UNODC และ UN Women จำะยู่ินด่ห็ากได�รับัสำาเนาของสิ�งพิิมพิ์ใดๆ ที่่�ใช�สิ�งพิิมพิ์น่�เป็็นแห็ล�งข�อม่ลอ�างอิง โดยู่แจำ�งมาได�ที่างอ่เมล 
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ร่ป็ห็น�าป็ก: UNODC/ UN Women/ Tuan
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สำำ�นักง�นวิ��ด้วิยย�เสำพต�ดและอ�ช้ญ�กรัรัมืิแห�งสำหปรัะช้�ช้�ต� (The United Nations Office on Drugs 
and Crime - UNODC) ที่ำางานร�วมกับัป็ระเที่ศสมาชิกทัี่�วโลกเพืิ�อจัำดการกับัภัยู่คุกคามท่ี่�เกิดจำากยู่าเสพิติ้ด 
อาชญากรรมและการก�อการร�ายู่ องค์กรของเราม่เอกลักษณ์เฉพิาะตั้วเพืิ�อสนับัสนุนกรอบัการที่ำางานของอาเซ่ยู่นซึ�งจัำด 
การกับัความที่�าที่ายู่ท่ี่�เกิดจำากองค์กรอาชญากรรมข�ามชาติ้และส�งเสริมความยุู่ติ้ธิรรมและห็ลักนิติ้ธิรรมในเอเช่ยู่ต้ะวัน 
ออกเฉ่ยู่งใต้� ความพิยู่ายู่ามพิหุ็ภาค่เห็ล�าน่�เป็็นรากฐานสำาห็รับัความร�วมมือระดับัภ่มิภาคในเรื�องเศรษฐกิจำ สังคม การเมือง 
และความมั�นคง

ด�วยู่ป็ระสบัการณ์อันกว�างขวางในการดำาเนินงานเพืิ�อความร�วมมือด�านความมั�นคงที่างการเมืองมากขึ�นในภ่มิภาค
น่� UNODC จึำงเป็็นที่างเลือกโดยู่ธิรรมชาติ้ในการเป็็นผู่้�นำาในการดำาเนินการต้ามป็ฏิญญาร�วมว�าด�วยู่ความร�วมมือท่ี่� 
ครอบัคลุมระห็ว�างอาเซ่ยู่นและสห็ป็ระชาชาติ้ UNODC ได�วิจัำยู่และพัิฒนากรอบัความช�วยู่เห็ลือด�านเที่คนิคท่ี่�ออกแบับัมาเพืิ�อ 
สนับัสนุนป็ระเที่ศสมาชิกในการส�งเสริมความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศและการเสริมสร�างข่ดความสามารถึของผู่้�ห็ญิงภายู่ในสาม 
เสาห็ลักของป็ระชาคมอาเซ่ยู่นอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิ

UNODC ต้ระห็นักด่ว�าความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศและการเสริมพิลังอำานาจำของผู่้�ห็ญิงและเด็กห็ญิงจำะม่ส�วนร�วมอยู่�างสำาคัญใน 
การก�าวไป็ส่�เป้็าห็มายู่การพัิฒนาอยู่�างยัู่�งยืู่นทัี่�งห็มด ด�วยู่กิจำกรรมการสร�างข่ดความสามารถึของเรา พิวกเรากำาลังที่ำางาน 
เพืิ�อเพิิ�มการม่ส�วนร�วมและภาวะผู่้�นำาของเจำ�าห็น�าท่ี่�ห็ญิงภายู่ในห็น�วยู่งานบัังคับัใช�กฎห็มายู่ นอกจำากน่� กิจำกรรมเห็ล�าน่�ยัู่ง 
ช�วยู่ให็�เจำ�าห็น�าท่ี่�ด�านห็น�าสามารถึต้อบัสนองความต้�องการของผู่้�ห็ญิงและเด็กห็ญิงในบัริบัที่ของอาชญากรรมข�ามพิรมแดน
และการลักลอบัขนแรงงานข�ามชาติ้ได�ด่ขึ�น

องค์ู่ก�รัเพิ�อก�รัสำ�งเสำรั�มืิคู่วิ�มืิเสำมืิอภ�คู่รัะหวิ��งเพศ และเพ��มืิพลังของผู้่้หญ�งแห�งสำหปรัะช้�ช้�ต� (The United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women หรัอิ UN Women) เป็็นห็น�วยู่งาน 
ของสห็ป็ระชาชาต้ิที่่�อุที่ิศต้นเพิื�อบัรรลุความเที่�าเที่่ยู่มที่างเพิศและการเพิิ�มข่ดความสามารถึของผู่้�ห็ญิง UN Women 
สนับัสนุนป็ระเที่ศสมาชิกของสห็ป็ระชาชาต้ิ ด�วยู่การกำาห็นดมาต้รฐานระดับัโลกในการบัรรลุความเที่�าเที่่ยู่มที่างเพิศ 
และที่ำางานร�วมกับัรัฐบัาลต้�างๆ และภาคป็ระชาสังคมเพิื�อออกแบับักฎห็มายู่ นโยู่บัายู่ โครงการและบัริการต้�างๆ 
ที่่�จำำาเป็็น เพืิ�อให็�แน�ใจำว�ามาต้รฐานเห็ล�านั�นถึ่กนำามาใช�อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิและเป็็นป็ระโยู่ชน์ต้�อผู้่�ห็ญิงและเด็กห็ญิง
ที่ั�วโลกอยู่�างแที่�จำริง ห็น�วยู่งานน่�ที่ำางานที่ั�วโลกเพิื�อให็�วิสัยู่ที่ัศน์ของเป็้าห็มายู่การพิัฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่ืนเป็็นจำริงสำาห็รับั 
ผู้่�ห็ญิงและเด็กห็ญิง และยู่ืนห็ยัู่ดอยู่่�เบัื�องห็ลังการม่ส�วนร�วมอยู่�างเที่�าเที่่ยู่มกันของผู้่�ห็ญิงในทีุ่กด�านของช่วิต้ ม่การใช� 
ป็ระสบัการณ์ในป็ระเที่ศเพืิ�อสร�างข�อต้กลงเก่�ยู่วกับับัรรทัี่ดฐานความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศให็ม� และผู้�านการเชื�อมโยู่ง 
ของสห็ป็ระชาชาต้ิ ที่ำาให็�ความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศเป็็นศ่นยู่์กลางของที่ั�งสามเสาห็ลักของความก�าวห็น�าระดับัโลก ได�แก� 
สันต้ิภาพิและความมั�นคง สทิี่ธิิมนุษยู่ชน และการพิัฒนาอยู่�างยัู่�งยืู่น นอกจำากน่� UN Women ยู่ังป็ระสานงานและส�ง 
เสรมิการที่ำางานของระบับัสห็ป็ระชาชาต้ใินการพิฒันาความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศ และในการพิจิำารณาและข�อต้กลงที่ั�งห็มด
ที่่�ยู่ึดโยู่งกบััวาระการป็ระชุมในป็ี ค.ศ. 2030
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ภ�พรัวิมืิ

ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ในห็ลักส่ต้รการอบัรมที่ั�ง 3 ห็น�วยู่น่�สนับัสนุนการดำาเนินงานของห็น�วยู่งานผู้่�บัังคับัใช� 

กฎห็มายู่เพืิ�อพัิฒนาศักยู่ภาพิและป็ระสิที่ธิิภาพิโดยู่รวมของเจำ�าห็น�าท่ี่�ต้ระเวนชายู่แดนในการต้อบัสนอง 

ต้�อความรุนแรงที่่�เก่�ยู่วข�องกับัเพิศสภาพิและการค�าผู้่�ห็ญิงและเด็กผู้่�ห็ญิง เนื�อห็าในห็ลักส่ต้รน่�ม่เป็้า 

ห็มายู่เพืิ�อมุ�งเน�นป็ระเด็นเรื�องเพิศสภาพิในการอบัรมเพืิ�อเสริมความร่�และทัี่กษะให็�แก�เจำ�าห็น�าท่ี่�

เป้�หมืิ�ย

เป็้าห็มายู่ของที่ั�ง 3 ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�น่�คือการพิัฒนาศักยู่ภาพิของกลุ�มผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ใน 2 

ด�านต้�อไป็น่�

 1. เพิื�อสนับัสนุนให็�กลุ�มผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ได�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิและดำาเนินการอยู่�าง 

 ครอบัคลุมที่ั�งภายู่ในและภายู่นอกของที่่ม

 2. เพิื�อพิัฒนาศักยู่ภาพิของกลุ�มผู้่�บัังคบััใช�กฎห็มายู่ในการสบืัสวนคด่ค�ามนุษยู่์และ  

 อาชญากรรมอื�นๆ โดยู่คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิ

วิัตถึ่ปรัะสำงคู่์ปล�ยท�ง

วัต้ถึุป็ระสงค์ป็ลายู่ที่างโดยู่รวมของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�น่�ม่ต้�อไป็น่�

 1. เพิื�อเพิิ�มความต้ระห็นักร่�เก่�ยู่วกับัเพิศสภาพิในกลุ�มเจำ�าห็น�าที่่�ระดบััป็ฏิบััต้ิการและกลุ�มผู้่� 

 บัังคับัใช�กฎห็มายู่

 2. เพิื�อพิัฒนาห็ลักการที่่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิในการสืบัสวนที่่�เก่�ยู่วข�องกับักลุ�มคนที่่�ม ่

 ความเป็ราะบัาง  รวมที่ั�งผู้่�เส่ยู่ห็ายู่จำากการค�ามนุษยู่์ 

 3. เพิื�อสร�างเสริมสภาพิแวดล�อมในสถึานที่่�ที่ำางานที่่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิ โดยู่เฉพิาะการ 

 ส�งเสริม ให็� เจำ�าห็น�าบัังคับัใช�กฎห็มายู่ม่ความเป็็นอยู่่�ที่่�ด่และสนบััสนุนให็� สมาชิกในที่่มทีุ่ก 

 คนม่ความมั�นใจำในต้นเองและม่ศักยู่ภาพิในการพิัฒนาต้นเองเติ้บัโต้ในบัที่บัาที่ของต้น

หน�วิยก�รัเรัียนรั่้

ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่ั�ง 3 ห็น�วยู่ม่ต้�อไป็น่�

 ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่่� 1: ความต้ระห็นักร่�ถึึงเพิศสภาพิสำาห็รบััเจำ�าห็น�าที่่�ระดบััป็ฏิบััต้ิการและ 

 กลุ�มผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 1 

 ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่่� 2: การสืบัสวนที่่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิต้�อผู้่�เส่ยู่ห็ายู่จำากการค�ามนุษยู่ ์

 และบัุคคลอื�นๆ ที่่�ม่ความเป็ราะบัาง

 ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่่� 3: ความมั�นในใจำต้นเองและความกล�าแสดงออกที่่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศ  

 สภาพิสำาห็รับักลุ�มผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

1      คู่วิรัดำ�เน�นก�รัหน�วิยก�รัเรีัยนร้่ัที� 1 ก�อนจะดำ�เน�นก�รัหน�วิยก�รัเรีัยนร้่ัที� 2 และ 3 
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ห็ลักส่ต้รน่�ถึ่กออกแบับัขึ�นมาสำาห็รับักลุ�มที่่�ม่ผู้่�เข�าร�วมอบัรมไม�เกิน 20 คน ป็ระกอบัด�วยู่เจำ�า 

ห็น�าที่่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ระดับัต้�นจำนถึึงระดับักลาง กิจำกรรมแต้�ละครั�งควรม่ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่ั�ง 

เพิศห็ญิงและเพิศชายู่ โดยู่กำาห็นดสัดส�วนเป้็าห็มายู่ของผู้่�ห็ญิงไว�ที่่� 35 เป็อร์เซ็นต้์ เพืิ�อให็�บัรรล ุ

วัต้ถุึป็ระสงค์ในการเป็ล่�ยู่นแป็ลงท่ี่�ระบุัไว�ในห็น�วยู่การเร่ยู่นร่� ที่ั�งน่� ควรม่การวางแผู้นเวลาและ 

สถึานที่่�จัำดกิจำกรรมโดยู่คำานึงถึึงบัริบัที่ที่างวัฒนธิรรมที่่�เอื�ออำานวยู่ให็�ผู้่�ห็ญิงสามารถึเข�าร�วม 

กิจำกรรมได�

กล่�มืิเป�้หมืิ�ย



หน่่วยการเรียน่ร้�ทีี่� 3
ความม่�น่ใจใน่ตน่เองและความกล�าแสดงออกโดยคำานึ่งถึึงมิติที่างเพศสภาพสำาหร่บกล่่มผู้้�บ่งค่บใช้�กฎหมาย
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ห็ลักส่ต้รน่�ถึ่กออกแบับัมาให็�สอดคล�องกับัความต้�องการของผู่้�เร่ยู่นที่่�ถึนัดในการเร่ยู่นร่�ทัี่�ง 3 ร่ป็

แบับัห็ลักคือ การมองเห็็น การได�ยู่ิน และการเคลื�อนไห็ว (การเร่ยู่นร่�จำากการสัมผู้ัส) โดยู่ใช�วิธิ่แบับั

ผู้สมผู้สาน ได�แก�: 

 • การนำาเสนอผู้�านการมองเห็็น

 • กรณีศึกษา

	 •	คำาถามเพื่อการไตร่ตรอง

	 •	งานกลุม่เชงิโตต้อบทีพ่ฒันาใหม้กีารใชท้กัษะตา่งๆ	เชน่	การคดิวเิคราะห	์การแกไ้ขปญัหาการ 

เรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน

 

การออกเเบบ
หล่กส้ตร

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ก�รัดำ�เน�นหลักส่ำตรัโดยคู่ำ�นึงถึึงมืิ�ต�ท�งเพศสำภ�พ 

ห็ลักส่ต้รน่�สนับัสนุนวิธ่ิการม่ส�วนร�วมท่ี่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิ โดยู่นำา “ห็ลักการของการเร่ยู่นร่�แบับั

ผู้่�ให็ญ�” ที่่� Malcolm Knowles เป็็นผู้่�นิยู่ามขึ�นผู้�านมุมมองที่างเพิศสภาพิ เมื�อใช�วิธิ่น่� วิที่ยู่ากรควร 

ต้ระห็นักถึึงสิ�งเห็ล�าน่�: 

ผู้่้ใหญ�มีืิคู่วิ�มืิเป็นอ�สำรัะและสำ�มืิ�รัถึจัดก�รัตนเองได� ผู่้�อบัรมควรสวมบัที่บัาที่เป็็นวิที่ยู่ากรโดยู่สนับัสนุน 

ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรม (ผู้่�เร่ยู่น) เป็็นพิันธิมิต้รที่่�กระต้ือรือร�นใน “เส�นที่างแห็�งการเร่ยู่นร่�” ในห็ลักส่ต้ร 

กิจำกรรมต้�างๆ ออกแบับัมาเพิื�อให็�เกิดการแก�ป็ัญห็าและการวิเคราะห็์ภายู่ในกลุ�ม และส�งเสริมให็�เกิด 

การเร่ยู่นร่�จำากผู่้�อื�นผู้�านการนำาเสนองานกลุ�ม

เมื�อใช�วิธ่ิน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำำาเป็็นต้�องร่�สึกว�าต้นม่พิลังในแง�ของความร่�สึกป็ลอดภัยู่ มั�นคง และมั�นใจำใน

การแสดงความคิดเห็็นและถึามคำาถึาม อยู่�างไรก็ต้าม พิลวัต้ของอำานาจำด�านเพิศสภาพิในบัริบัที่ด�าน 

วัฒนธิรรมและอาช่พิอาจำที่ำาให็�บัางคนร่�สึกไม�มั�นใจำ เช�น ในห็�องอบัรมที่่�คนส�วนให็ญ�เป็็นผู้่�ชายู่ ผู้่�ห็ญิง 

อาจำร่�สึกป็ระห็ม�าท่ี่�จำะแสดงออกความคิดเห็็นของต้น อ่กตั้วอยู่�างคือ ในบัริบัที่ด�านวัฒนธิรรมและอาช่พิ

แบับัชายู่เป็็นให็ญ� ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่่�เป็็นผู้่�ชายู่อาจำร่�สึกไม�สบัายู่ใจำที่่�จำะพิ่ดคุยู่ถึึงป็ระเด็นที่่�ต้�องที่บัที่วน 

อารมณ์ของต้น

 

วิที่ยู่ากรควรคำานึงถึึงพิลวัต้ดังกล�าวก�อนเริ�มการอบัรมผู้�านการกระที่ำาต้�อไป็น่�

1.ทำ�คู่วิ�มืิเข้�ใจลักษณะของกล่�มืิผู้่้เข้�รั�วิมืิอบรัมืิ

 ก. ต้ระห็นักถึึงบัริบัที่ของการอบัรมในด�านวัฒนธิรรม และผู้ลกระที่บัท่ี่�อาจำเกิดต้�อพิลวัต้ของ 

 ผู่้�เข�าร�วมอบัรม

 ข. ห็ากเป็็นไป็ได� ให็�ป็ระเมินความจำำาเป็็นในการอบัรมโดยู่คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิ  

 ก�อน เพืิ�อรวบัรวมข�อม่ลเก่�ยู่วกับัเป้็าห็มายู่และความคาดห็วังของผู่้�เข�าร�วมอบัรม   

 รวมถึึงป็ระสบัการณ์ คุณสมบััติ้ ฯลฯ ซึ�งอยู่�างแรกนั�นสามารถึใช�ในการป็รับัเนื�อห็า และ  

 จัำดการกับัความคาดห็วังได� ส�วนป็ระสบัการณ์และคุณสมบััติ้นั�นสามารถึใช�ในการจัำดการกับั 

 พิลวัต้เพืิ�อสนับัสนุนให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�ม่ป็ระสบัการณ์ต้�างๆ มาที่ำางานร�วมกัน และเพืิ�อ  

 สร�างการยู่อมรับัและใช�ป็ระโยู่ชน์จำากความเช่�ยู่วชาญท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมม่อยู่่�แล�ว ซึ�งจำะยู่ิ�งเสริม 

 สร�างความมั�นใจำให็�กับัผู่้�เข�าร�วมอบัรม

 ค. ในต้อนต้�นของแต้�ละห็ลักส่ต้รการอบัรม ให็�วิที่ยู่ากรรวบัรวมความคาดห็วังของผู้่�เข�าร�วม 

 อบัรมและความกังวลต้�างๆ ท่ี่�อาจำม่เพืิ�อให็�สามารถึจัำดการแก�ไขได�ตั้�งแต้�ต้�น  
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2. ออกแบบกลย่ทธ์์ที�คู่รัอบคู่ล่มืิท่กฝ่่�ย

 ก. ช�วงเริ�มต้�นของการอบัรมทุี่กครั�งควรม่การกำาห็นด “กฎ” ท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมร�วมตั้�งขึ�นด�วยู่กัน 2

 วิที่ยู่ากรควรเน�นยู่ำ�าความสำาคัญของการให็�ผู้่�ห็ญิงได�แบั�งป็ันความคิดเห็็นและความร่�ระห็ว�างการ 

 อบัรมด�วยู่

 ข. วิที่ยู่ากรควรต้ระห็นักถึึงพิลวัต้ในห็�องอบัรมอยู่่�เสมอ โดยู่เฉพิาะพิลวัต้ท่ี่�เก่�ยู่วกับัเพิศสภาพิ  

 การรับัร่�ถึึงบัุคลิกภาพิแบับัต้�าง ๆ และวิธิ่ป็ฏิสัมพิันธิ์กับัผู้่�อื�น ซึ�งจำะเป็็นต้ัวกำาห็นดว�าควรใช� 

 กลยูุ่ที่ธิ์ใดเพิื�อให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมทีุ่กคนร่�สึกม่ส�วนร�วม เช�น วิที่ยู่ากรสามารถึส�งเสริมให็�ผู้่�เข�าร�วม 

 อบัรมที่่�พิ่ดน�อยู่ได�ม่ส�วนร�วมโดยู่ถึามคำาถึามที่่�มั�นใจำว�าพิวกเขาจำะต้อบัได� ห็รือมอบัห็มายู่ห็น�าที่่� 

 ให็�พิวกเขา เช�น เป็็นผู่้�จำดบัันทึี่กระห็ว�างการที่ำากิจำกรรมกลุ�ม

 ค. วิที่ยู่ากรสามารถึใช�กลยูุ่ที่ธิ์ในการคละผู้่�เข�าร�วมอบัรมและเป็ิดโอกาสให็�พิวกเขาได�ที่ำางานร�วม 

 กับัผู่้�อื�นต้ลอดการอบัรม เช�น:

  01. ให็�ทุี่กคนนับัห็มายู่เลข 1-4 จำากนั�น ให็�ผู่้�ท่ี่�นับั 1 ทัี่�งห็มดที่ำางานด�วยู่กัน ผู่้�ท่ี่�นับั 2  

  ที่ำางานด�วยู่กัน ฯลฯ

  02. ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมต้ั�งแถึวจำากต้ัวแป็รสักต้ัว เช�น ระยู่ะที่างที่่�ต้�องเดินที่างมาเข�าร�วม 

  การอบัรม (ระยู่ะที่างท่ี่�ไกลท่ี่�สุดและระยู่ะที่างท่ี่�ใกล�ท่ี่�สุด) ห็รือวันและเดือนท่ี่�พิวกเขาเกิด  

  (ตั้�งแต้�มกราคมถึึงธัินวาคม) ห็ลังจำากทุี่กคนเข�าแถึว แล�วให็�แบั�งเป็็นกลุ�ม เช�น 4 คนแรก 

  เป็็นกลุ�มท่ี่� 1 ส�วน 4 คนถัึดไป็เป็็นกลุ�มท่ี่� 2 เป็็นต้�น

ผู้่้ใหญ�มืิีก�รัสำะสำมืิปรัะสำบก�รัณ์และคู่วิ�มืิรั่ซ้ึ่ึ�งนำ�ต�ดตัวิมืิ�ที�ก�รัอบรัมืิดว้ิย: ห็ลักส่ต้รน่�ออกแบับัมาเพิื�อ 

ส�งเสริมให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมพิิจำารณาและแบั�งปั็นป็ระสบัการณ์และความคิดเมื�อ / ห็ากพิวกเขาร่�สึกสบัายู่ใจำ 

ท่ี่�จำะที่ำาเช�นนั�น

ผู้่้ใหญ�เน้นเป้�หมืิ�ยเป็นหลัก: ในช�วงแนะนำาห็ลักส่ต้รจำะม่การนำาเสนอวาระต้�างๆ ในห็ลักส่ต้รเพิื�อให็�ผู้่� 

เข�าร�วมอบัรมมองเห็็นภาพิรวม ควรมก่ารแนะนำาวัต้ถึุป็ระสงค์ของช�วงนั�นๆ ในต้อนเริ�มต้�นของแต้�ละช�วง  

การบัอกให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัถึึงผู้ลลัพิธิ์การเร่ยู่นร่�จำะช�วยู่ให็�พิวกเขาม่โครงสร�างพิื�นฐานสำาห็รับัการ 

พัิฒนาห็รือบัรรลุผู้ลการเร่ยู่นร่�

2  เก่�ยู่วกับั “แนวที่างในการป็ฏบิััต้ิ” ด�านล�าง รวมถึึง “กฎ” ในการส�งเสริมการให็�เกิดการยู่อมรับัทีุ่กฝ่ายู่
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ผู้่้ใหญ�ให้คู่วิ�มืิสำำ�คัู่ญกับคู่วิ�มืิเกี�ยวิเนิ�อง: ห็ลักส่ต้รน่�และบัันทึี่กสำาห็รับัวิที่ยู่ากรจำะส�งเสริมให็�เกิดการ

ไต้ร�ต้รองว�าเนื�อห็าม่ความเก่�ยู่วเนื�องกับัผู้่�เข�าร�วมอบัรมอยู่�างไร ที่ั�งในแง�มุมของเพิศสภาพิและบัที่บัาที่ 

ในอาช่พิ วิที่ยู่ากรควรห็าโอกาสอื�นๆ ในการถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าเนื�อห็าม่ความเก่�ยู่วเนื�องกับังานของ

พิวกเขาอยู่�างไร และพิวกเขาจำะนำาความร่�ไป็ใช�ได�อยู่�างไร

ผู้่้ใหญ�เน้นก�รัปฏิ�บัต�จรั�ง: ห็ลักส่ต้รน่�ส�งเสริมให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมคิดว�าจำะนำาสิ�งที่่�เร่ยู่นร่�ไป็ป็ฏิบััติ้จำริงได� 

อยู่�างไรผู้�านการใช�คำาถึามเพิื�อการไต้ร�ต้รอง คำาถึามรายู่กลุ�ม และกิจำกรรมการวางแผู้นป็ฏิบััต้ิการ  

วิที่ยู่ากรควรส�งเสริมให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมคิดถึึงความที่�าที่ายู่ต้�างๆ ในการลงมือนำาสิ�งท่ี่�เร่ยู่นร่�ไป็ป็ฏิบััติ้จำริง 

เช�น เพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อความที่�าที่ายู่สำาห็รับัสมาชิกในกลุ�มอยู่�างไร และพิวกเขาจำะเอาชนะความ 

ที่�าที่ายู่น่�ได�อยู่�างไร 

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women /Pathuumporn Thongking
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ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women
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ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

ร่ัปเเบบ
หลักส่ำตรั

สิ�งท่ี่�อยู่่�ในแต้�ละส�วนของห็ลักส่ต้รม่ดังน่�

สำร่ัปหน�วิยก�รัเรีัยนร้่ั: สำ�วินนี�ให้ภ�พรัวิมืิของหน�วิยก�รัเรีัยนร้่ั ได้แก�:

• เป็้าห็มายู่: เป็้าห็มายู่ส่งสุดของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�

• วัต้ถึุป็ระสงค์ป็ลายู่ที่าง: วัต้ถึุป็ระสงค์ส่งสุดเพิื�อการบัรรลุเป็้าห็มายู่ของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่� (จำะม่ 

การวิเคราะห์็วัต้ถุึป็ระสงค์สนับัสนุนของแต้�ละช�วง โป็รดด่ด�านล�าง)

• วาระต้�างๆ ในห็ลักส่ต้ร: ภาพิรวมของต้ารางเวลาที่่�อธิิบัายู่การดำาเนินห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ต้�างๆ 

ในวันเวลาท่ี่�จัำดสรรไว�
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เนิ�อห�โดยสำังเขปในแต�ละช้�วิง: การอธิิบัายู่ว�าช�วงนั�นๆ จำะม่การ 

ดำาเนินการอยู่�างไร ในต้อนต้�นของเนื�อห็าโดยู่สังเขป็ ในแต้�ละช�วง 

จำะป็ระกอบัไป็ด�วยู่:

• เป้็าห็มายู่: โดยู่องิจำากวตั้ถึปุ็ระสงค์ป็ลายู่ที่างของห็น�วยู่การ

เร่ยู่นร่�

• วัต้ถึุป็ระสงค์การเร่ยู่นร่�: ชุดวัต้ถึุป็ระสงค์การเร่ยู่นร่�เพิื�อการ 

บัรรลุเป้็าห็มายู่ของช�วง

• เวลา: เวลาโดยู่รวมสำาห็รับัช�วงนั�นๆ

• ชุดสื�อกิจำกรรมและคำาแนะนำาในการเต้ร่ยู่มกิจำกรรม: ต้ารางอธิิบัายู่ชุดสื�อกิจำกรรมท่ี่�ต้�องใช�ใน 

ช�วงนั�นๆ และบัันทึี่กท่ี่�จำะช�วยู่วิที่ยู่ากรเต้ร่ยู่มตั้วล�วงห็น�าก�อนถึึงช�วงดังกล�าว

• กิจำกรรม: แต้�ละช�วงจำะม่กิจำกรรมต้�างๆ ซึ�งแบั�งออกเป็็น:

• จำุดป็ระสงค์: อธิิบัายู่จุำดป็ระสงค์ของกิจำกรรม (กล�าวคือ กิจำกรรมน่�เก่�ยู่วข�องกับัวัต้ถุึ 

ป็ระสงค์ของช�วงอยู่�างไร)

• เวลา: เวลาโดยู่รวมสำาห็รับักิจำกรรมนั�นๆ

• คำาแนะนำาสำาห็รับัวิที่ยู่ากร: คำาแนะนำาท่ี่�แบั�งเป็็นขั�นต้อนว�าวิที่ยู่ากรควรดำาเนินกิจำกรรม 

อยู่�างไร รวมถึึงเวลาท่ี่�จำะใช�ในแต้�ละกิจำกรรม

คู่ำ�อธ์�บ�ยหมืิ�ยเลข: เอกสารและแห็ล�งข�อม่ลทุี่กชิ�นในภาคผู้นวกม่ห็มายู่เลขกำาห็นดไว�ต้ามวัน ช�วง 

และกิจำกรรมท่ี่�ต้�องใช� เช�น ตั้วเลขท่ี่�คั�นด�วยู่จุำด 2.3.4 ห็มายู่ความว�า:

• วันที่่� 2

• ช�วงที่่� 3 

• กิจำกรรมที่่� 4
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ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women

แน่วที่าง
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เนื�อห็าโดยู่สังเขป็ในแต้�ละช�วงท่ี่�รวมอยู่่�ในค่�มือสำาห็รับัวิที่ยู่ากรน่�จำะให็�แนวที่างโดยู่ละเอ่ยู่ดในการดำาเนิน 

การแต้�ละช�วง อยู่�างไรก็ต้าม ยู่ังม่องค์ป็ระกอบับัางอยู่�างในการอบัรมท่ี่�วิที่ยู่ากรควรจัำดให็�ม่ขึ�นต้าม 

ดุลยู่พิินิจำ ได�แก�:  

• ช�วงเริ�มต้�นสำาห็รับัห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่่� 3 ซึ�งจำะจำัดขึ�นในเช�าวันแรก

• กิจำกรรมระห็ว�างวัน

• การที่บัที่วนที่่�จัำดขึ�นทีุ่กเช�า (ยู่กเว�นเช�าวันแรก) เพิื�อที่บัที่วนป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ที่่�สำาคัญ 

จำากวันก�อนห็น�า

• กิจำกรรมเต้ิมพิลังห็ลังพิักเท่ี่�ยู่ง ซึ�งม่ป็ระโยู่ชน์ในการเพิิ�มพิลังและการม่ส�วนร�วมในการ 

เร่ยู่นร่�ช�วงบั�ายู่

• ช�วงที่บัที่วนป็ระจำำาวัน จำัดขึ�นเมื�อสิ�นสุดแต้�ละวัน (ยู่กเว�นวันสุดที่�ายู่ที่่�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมอาจำ

ที่ำาการป็ระเมินห็ลักส่ต้รเสร็จำเร่ยู่บัร�อยู่แล�ว)

ส�วนต้�อไป็น่�เป็็นแนวที่างและเคล็ดลับัในการจัำดกิจำกรรมเห็ล�าน่�

ช้�วิงเรั��มืิต้นก�รัอบรัมืิ

การจัำดช�วงเริ�มต้�นของการอบัรม (วันแรก) นั�นขึ�นอยู่่�กับัดุลยู่พิินิจำของวิที่ยู่ากร อยู่�างไรก็ต้าม ช�วงเริ�มต้�น

ของการอบัรมควรม่องค์ป็ระกอบัดังน่�: 

1. ก�จกรัรัมืิละล�ยพฤต�กรัรัมืิ: ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�แนะนำาตั้วอยู่�างสนุกสนานและน�าสนใจำ แม�ว�าผู่้�เข�า

ร�วมอบัรมจำะร่�จัำกกันอยู่่�แล�วก็ควรจัำดกิจำกรรมน่� เนื�องจำากเป็็นการสนับัสนุนให็�เกิดสภาพิแวดล�อมใน 

การอบัรมท่ี่�ป็ลอดภัยู่และให็�การยู่อมรับัแก�ทุี่กฝ่ายู่ ม่ไอเด่ยู่กิจำกรรมละลายู่พิฤติ้กรรมมากมายู่บัน 

อินเต้อร์เน็ต้ท่ี่�วิที่ยู่ากรสามารถึนำาไป็ใช�กับัผู่้�เข�าร�วมอบัรมซึ�งอาจำไม�ร่�จัำกกันมาก�อนห็รือเป็็นเพืิ�อนร�วม 

งานกันอยู่่�แล�ว เช�น: 

• โดมืิ�โน 

• ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำะได�รับักระดาษ A4 คน 1 แผู้�นและป็ากกา 1 ด�าม ให็�พัิบัครึ�งกระดาษ 

และกางออกเพืิ�อให็�กระดาษม่เส�นต้รงกลาง ใช�ป็ากกาข่ดเส�นต้ามรอยู่พัิบัเพืิ�อแบั�งให็� 

กระดาษเป็็นสองฝั�งเห็มือนโดมิโน

• ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมวาดภาพิ (ห็�ามเข่ยู่นข�อความ) ท่ี่�แสดงถึึงอาช่พิของพิวกเขาในฝั�งแรก  

และภาพิท่ี่�แสดงถึึงช่วิต้ส�วนตั้วของพิวกเขาในอ่กฝั�ง ให็�เวลาผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�วาดภาพิ 

ทัี่�งสองภาพิ จำากนั�นจึำงจัำดให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมยู่ืนเป็็นวงกลม

• วิที่ยู่ากรควรเริ�มก�อนด�วยู่การแนะนำาตั้ว โดยู่ใช�ภาพิวาดบันโดมิโน จำากนั�นจำึงวางโดมิโน 

ลงบันพืิ�น

• ให็�วิที่ยู่ากรถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าม่ผู้่�เข�าร�วมอบัรมคนใดสามารถึเชื�อมโยู่งภาพิวาดที่่�อยู่่� 

บันโดมิโนกับัอาช่พิห็รอืช่วิต้ส�วนต้วัของต้นได�บั�าง และให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมคนนั�นต้�อโดมิโน 
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พิร�อมกับัแนะนำาตั้ว

• ที่ำาเช�นน่�ไป็เรื�อยู่ๆ จำนกว�าทุี่กคนจำะได�ต้�อโดมิโนและแนะนำาต้ัวจำนครบั

•  จับโกหก

• ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำะต้�องเข่ยู่นสามสิ�งเก่�ยู่วกับัต้ัวเองลงในกระดาษ ห็ากเป็็นไป็ได�ควรเลือก 

เรื�องท่ี่�แป็ลก คาดเดาได�ยู่ากห็รือเป็็นเรื�องต้ลก:

• เรื�องห็นึ�งเป็็นเรื�องไม�จำริง (เรื�องโกห็ก)

• อ่กสองเรื�องเป็็นเรื�องจำริง

• ผู้่�เข�าร�วมอบัรมผู้ลัดกันอ�านข�อความที่ั�งห็มดออกมาโดยู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมคนอื�นที่ายู่ว�าเรื�องใด 

เป็็นเรื�องจำริง

• วิที่ยู่ากรควรเริ�มจำากการเล�าเรื�องของต้ัวเองสามเรื�องก�อน 

• ห็ลงัจำากให็�เวลาในการคาดเดาพิอสมควรแล�ว ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคนเฉลยู่ว�าเรื�องใด

ของต้นเป็็นเรื�องโกห็ก  
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• ของต�ดตัวิไปเก�ะรั้�ง

• บัอกผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาได�รับัเลือกให็�ไป็ออกรายู่การเร่ยู่ลลิต่้�ที่่�จำะต้�องใช�ช่วิต้คน 

เด่ยู่วบันเกาะร�างเป็็นเวลา 3 เดือน

• พิวกเขาได�รับัอนุญาต้ให็�นำาสิ�งของ “ฟุ่มเฟือยู่” ไป็ได�ห็นึ�งอยู่�าง ซึ�งห็�ามเป็็นภาพิถึ�ายู่ของ

คนท่ี่�รักห็รือเป็็นสิ�งม่ช่วิต้ จำากนั�นให็�เวลาผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�คิดคำาต้อบั

• วิที่ยู่ากรควรเริ�มก�อนโดยู่ด�วยู่การบัอกว�าต้นจำะนำาของฟุ่มเฟือยู่อะไรไป็ เพิราะอะไร จำาก

นั�นให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคนต้อบัว�าจำะนำาสิ�งของอะไรไป็ พิร�อมอธิิบัายู่เห็ตุ้ผู้ล

2. แนะนำ�หน�วิยก�รัเรีัยนร้่ัที� 3 

ในสไลด์นำาเสนอต้อนต้�น วิที่ยู่ากรควรบัอกภาพิรวมของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่� / ห็ลักส่ต้รและวาระต้�างๆ ใน 

ห็ลักส่ต้ร วิที่ยู่ากรควรอธิิบัายู่ว�าจำะม่การแจำกค่�มือ แต้�ขอร�องไม�ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมอ�านค่�มือคนเด่ยู่ว  

เนื�องจำากเส�นที่างของการเร่ยู่นร่�นั�นจำะด่ยู่ิ�งขึ�นห็ากที่ำางานร�วมกันเป็็นกลุ�มระห็ว�างการอบัรบั

3. คู่วิ�มืิคู่�ดหวัิงและคู่วิ�มืิกังวิล

วิที่ยู่ากรต้�องต้ระห็นักถึึงความคาดห็วังของผู่้�เข�าร�วมอบัรมเพืิ�อให็�สามารถึจัำดการกับัความคาดห็วังนั�น 

ได� รวมถึึงความกังวลใด ๆ  ท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมม่เก่�ยู่วกับัเนื�อห็าของห็ลักส่ต้รและวิธ่ิการดำาเนินการการอบัรม 

เช�น ผู่้�เข�าร�วมอบัรมบัางคนร่�สึกกังวลว�าจำะต้�องเป็ิดเผู้ยู่ข�อม่ลส�วนบุัคคล ห็ากวิที่ยู่ากรที่ราบัความคาด 

ห็วังและความกังวลล�วงห็น�า ก็จำะสามารถึจำัดการความคาดห็วังได�ในช�วงเริ�มต้�นการอบัรม และช�วยู่ 

คลายู่ความกังวลท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�กล�าวถึึงไป็อ่กด�วยู่

การต้อบัสนองต้�อความคาดห็วังและความกังวลของผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะต้�องเป็็นไป็อยู่�างนุ�มนวลและไม� 

เป็ิดเผู้ยู่ตั้วต้น เพืิ�อให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมร่�สึกสบัายู่ใจำท่ี่�จำะแบั�งป็ันความคิดเห็็นและป็ระสบัการณ์ของต้น  

วิที่ยู่ากรอาจำได�รับัข�อม่ลน่�ก�อนจำะเริ�มห็ลักส่ต้รโดยู่ผู้�านการป็ระเมินความจำำาเป็็น 

อ่กวิธ่ิคือการสร�างการม่ส�วนร�วมในช�วงเริ�มต้�นเพืิ�อถึามถึึงความคาดห็วังและความกังวลของผู้่�เข�าร�วม 

อบัรม ตั้วอยู่�างเช�น:
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คู่วิ�มืิคู่�ดหวัิงและคู่วิ�มืิกังวิล  

• วาดเส�นแนวต้ั�งต้รงกลางฟลิป็ชาร์ที่ที่่�ต้ั�งไว�อยู่่�ห็น�าห็�อง

• บันห็วักระดาษของฝั�งห็นึ�ง เข่ยู่นคำาว�า “ความคาดห็วงั” และอ่กฝั�งเข่ยู่นคำาว�า “ความกังวล”

• แจำกกระดาษโน�ต้แบับัมก่าวในต้วั (ห็รอืกระดาษขนาดเที่�าโป็สการ์ดธิรรมดา) ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรม 

และวางกาวไว�ใกล�ๆ กระดาษฟลิป็ชาร์ที่ เพืิ�อให็�พิวกเขาติ้ดกระดาษลงบันฟลิป็ชาร์ที่ได�

• แจำกกระดาษให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมคนละ 4-6 แผู้�น และให็�พิวกเขาเข่ยู่นห็นึ�งความคิดต้�อ 

กระดาษห็นึ�งแผู้�น

• สำาห็รับั “ความคาดห็วัง” ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมเข่ยู่นสิ�งที่่�คาดห็วังว�าจำะได�รับัจำากห็ลักส่ต้ร เช�น 

หั็วข�อท่ี่�อยู่ากให็�กล�าวถึึง ห็รือผู้ลลัพิธ์ิที่างการเร่ยู่นร่� เช�น การได�เร่ยู่นร่�ทัี่กษะให็ม�

• สำาห็รับั “ความกังวล” ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมเข่ยู่นความกังวลท่ี่�ม่ต้�อห็ลักส่ต้ร เนื�อห็าของห็ลัก 

ส่ต้รห็รือวิธ่ิการท่ี่�ใช� เช�น กังวลว�าจำะต้�องแสดงบัที่บัาที่สมมติ้ ห็รือกังวลว�าจำะไม�ได�เร่ยู่นร่�เรื�อง 

ให็ม�ๆ เลยู่

• สร�างความมั�นใจำให็�แก�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าจำะไม�ม่การเป็ิดเผู้ยู่ตั้วต้น และกระตุ้�นให็�พิวกเขา 

เข่ยู่นอะไรก็ได�ท่ี่�คิด

• เมื�อผู้่�เข�าร�วมอบัรมทัี่�งห็มดติ้ดกระดาษลงบันฟลิป็ชาร์ที่แล�ว วิที่ยู่ากรต้�องอ�านอยู่�างเง่ยู่บัๆ  

และต้รวจำด่ว�าม่ความคิดท่ี่�สามารถึจัำดเป็็นกลุ�มเด่ยู่วกันได�ห็รือไม� เช�น ผู่้�เข�าร�วมอบัรม 

จำำานวนห็นึ�งระบุัเห็มือนกันว�าพิวกเขากังวลกับัวิธ่ิการสอนบัางอยู่�าง เป็็นต้�น

• วิที่ยู่ากรต้�องจำัดการกับัความคาดห็วังและความกังวล โดยู่รับัรองความคาดห็วังที่่�เป็็นไป็ได� 

และรับัร่�ถึึงความกังวล



หน่่วยการเรียน่ร้�ทีี่� 3
ความม่�น่ใจใน่ตน่เองและความกล�าแสดงออกโดยคำานึ่งถึึงมิติที่างเพศสภาพสำาหร่บกล่่มผู้้�บ่งค่บใช้�กฎหมาย
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4. ก�รัป้องกัน

ช�วงเริ�มต้�นทุี่กครั�งควรม่การยู่อมรับัว�าทุี่กคนม่ “สิ�งกระตุ้�น” ท่ี่�แต้กต้�างกัน วิที่ยู่ากรควรให็�คำารับั 

รองกับัผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าห็ากพิวกเขาร่�สึกไม�สบัายู่ใจำในขั�นต้อนใดของห็ลกัส่ต้ร ก็สามารถึออกไป็พิกัได� 

และควรส�งเสริมให็�พิวกเขาขอความช�วยู่เห็ลือจำากวิที่ยู่ากรห็ากจำำาเป็็น นอกจำากน่� ก�อนการอบัรม  

วิที่ยู่ากรควรเต้ร่ยู่มการล�วงห็น�าเก่�ยู่วกับัสิ�งท่ี่�อาจำกระตุ้�นผู่้�เข�าร�วมอบัรม และห็าข�อม่ลเก่�ยู่วกับั 

บัริการช�วยู่เห็ลือท่ี่�สามารถึแนะนำาให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได� เช�น ม่บัริการให็�คำาป็รึกษาในพืิ�นท่ี่�ท่ี่� 

สามารถึให็�ความช�วยู่เห็ลือผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�เมื�อจำำาเป็็น

5. ก�รัด่แลทั�วิไป

วิที่ยู่ากรควรด่แลสิ�งต้�างๆ ท่ี่�เป็็นความจำำาเป็็นพืิ�นฐาน เช�น:

•  ความป็ลอดภัยู่ เช�น ที่างห็น่ไฟ และสิ�งที่่�ต้�องที่ำาเมื�อสัญญาณเตื้อนภัยู่ดัง

•  ที่่�ต้ั�งของห็�องนำ�า

•  เวลาพิักเที่่�ยู่งและรายู่ละเอ่ยู่ดอื�นๆ ที่่�เก่�ยู่วข�อง 

6. กฎพิ�นฐ�น

ในต้อนต้�นของทุี่กห็ลักส่ต้ร วิที่ยู่ากรและผู่้�เข�าร�วมอบัรมควรช�วยู่กันกำาห็นดกฎเพืิ�อให็�ม่แนวที่างการ

ที่ำางานท่ี่�ต้กลงร�วมกัน ซึ�งจำะเป็็นรากฐานของการลดพิลวัต้ในเชิงลบัและจัำดการพิฤติ้กรรมบัางอยู่�าง 

เช�น การใช�โที่รศัพิท์ี่มือถืึอระห็ว�างการอบัรม

เข่ยู่นกฎเห็ล�านั�นลงในกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ห็น�าห็�องอบัรมและให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมเสนอแนะว�าควรม่ 

กฎอะไรบั�าง ซึ�งอาจำเป็็นกฎเห็ล�าน่�: 

•  เก็บัโที่รศัพิที่์มือถึือไว�ในกระเป็๋าจำนกว�าจำะถึึงเวลาพิัก

•  ไม�พิ่ดคุยู่กันขณะที่่�ม่คนพิ่ดในที่่�ป็ระชุมร�วม

•  เคารพิมุมมองที่่�แต้กต้�างกัน

•  ต้�องรักษาความคิดเห็็นและข�อม่ลส�วนบัุคคลที่่�พิด่คุยู่กันในห็�องอบัรมไว�เป็็นความลับั

•  ทีุ่กคนควรต้รงต้�อเวลา 
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7. ศ่นย์รัวิมืิคู่ำ�ถึ�มืิและแหล�งข้อม่ืิล

ติ้ดกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ 2 แผู้�นบันผู้นังห็�องอบัรม แผู้�นห็นึ�งเข่ยู่นว�า “ศ่นย์ู่รวมคำาถึาม” และอ่กแผู้�นเข่ยู่นว�า 

“แห็ล�งข�อม่ล”

• ศ่นยู่์รวมคำาถึาม: สำาห็รับัให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมเข่ยู่นคำาถึามที่่�ยัู่งไม�ได�คำาต้อบัระห็ว�างการอบัรม  

วิที่ยู่ากรสามารถึเพิิ�มคำาถึามท่ี่�ถ่ึกถึามระห็ว�างการอบัรมท่ี่�ร่�สึกว�าไม�สามารถึต้อบัได�ในขณะนั�น 

ด�วยู่ วิที่ยู่ากรสามารถึที่บัที่วนและต้อบัคำาถึามในเวลาอื�นท่ี่�สะดวก

• แห็ล�งข�อม่ล: วิที่ยู่ากรห็รือผู่้�เข�าร�วมอบัรมอาจำนึกถึึงห็นังสือ เว็บัไซต้์ ฯลฯ ที่่�ม่ข�อม่ลที่่�เป็็น 

ป็ระโยู่ชน์ในระห็ว�างการอบัรม  ทัี่�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมและวิที่ยู่ากรสามารถึจำดแห็ล�งข�อม่ลเห็ล�านั�น 

เพืิ�อแนะนำาต้�อให็�คนในกลุ�ม เมื�อจำบัห็ลักส่ต้ร วิที่ยู่ากรสามารถึแบั�งป็ันรายู่ชื�อแห็ล�งข�อม่ลเพิิ�ม 

เติ้มน่�ให็�แก�ผู่้�เข�าร�วมอบัรม
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ก�จกรัรัมืิรัะหวิ��งวัิน

ก�รัทบทวินในช้�วิงเช้้�

ตั้�งแต้�วันท่ี่�สองเป็็นต้�นไป็ วิที่ยู่ากรควรเริ�มต้�นห็ลักส่ต้รด�วยู่การที่บัที่วนสิ�งสำาคัญท่ี่�ได�เร่ยู่นร่�ไป็ในวันก�อน

ห็น�า โดยู่เลือกกิจำกรรมท่ี่�สนุกสนานและใช�เวลาไม�เกิน 15 นาท่ี่ ป็ระเภที่กิจำกรรมเห็ล�านั�นได�แก�

• ควิซสำาห็รับัแต้�ละกลุ�ม

• เกมโยู่นบัอลที่่�ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมโยู่นล่กบัอล และถึาม / ต้อบัคำาถึามเก่�ยู่วกับัวันก�อนห็น�า

• เข่ยู่นคำาถึามที่่�เต้ร่ยู่มมาลงในเศษกระดาษและพัิบัใส�ในห็มวก และให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมสุ�มเลือกคำา

ถึามออกมาต้อบั

• วิที่ยู่ากรควรด่แลให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่ั�งห็มด (ที่ั�งชายู่และห็ญิง) เข�าร�วมกิจำกรรมที่บัที่วน

ก�จกรัรัมืิเต�มืิพลังหลังพักเที�ยง

ทุี่กคนที่ราบัด่ว�าพิลังงานและการม่ส�วนร�วมจำะลดลงห็ลังรับัป็ระที่านอาห็ารเท่ี่�ยู่ง วิที่ยู่ากรจึำงควรเริ�ม 

ต้�นช�วงบั�ายู่ด�วยู่กิจำกรรมเติ้มพิลัง ซึ�งเป็็นกิจำกรรมสนุกๆ ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�ขยู่ับัร�างกายู่ ม่ตั้วอยู่�าง 

ในอินเต้อร์เน็ต้มากมายู่ ห็รือคุณอาจำใช�ความคิดสร�างสรรค์ด�วยู่การนำาเกมท่ี่�เคยู่เล�นสมัยู่เด็กมาใช�ก็ได�  

สิ�งสำาคัญคือการให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�ขยู่ับัร�างกายู่

อยู่�างไรก็ต้าม ควรระวังไม�ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ำาสิ�งท่ี่�พิวกเขาร่�สึกอึดอัด ไม�ว�าจำะที่างร�างกายู่ห็รือจิำต้ใจำ

คู่วิ�มืิคู่�ดเห็นปรัะจำ�วัิน (จบก�รัอบรัมืิ)

เมื�อสิ�นสุดการอบัรมในแต้�ละวัน วิที่ยู่ากรควรแบั�งเวลาสัก 15 นาท่ี่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมถึามคำาถึามและ 

แสดงความคิดเห็็นโดยู่ไม�เปิ็ดเผู้ยู่ตั้วต้น โดยู่วิที่ยู่ากรสามารถึนำาสิ�งท่ี่�ได�ไป็ใช�ในการสอนในวันถัึดมา

วิธ่ิห็นึ�งท่ี่�ใช�ได�นั�นคล�ายู่กับัวิธ่ิท่ี่�อธิิบัายู่ไว�ในส�วน “ความคาดห็วังและความกังวล” ในช�วงก�อนห็น�าน่� 

แต้�แที่นท่ี่�จำะใช�หั็วข�อ “ความคาดห็วังและความกังวล” ให็�ใช� “สิ�งท่ี่�เราที่ำาได�ด่แล�ว” และ “สิ�งท่ี่�เรา 

จำะที่ำาให็�ด่ขึ�น” (สิ�งท่ี่�คุณอยู่ากที่ำาให็�แต้กต้�างออกไป็) อยู่�าลืมหั็นกระดานเข�าห็ากำาแพิงเพืิ�อป็กปิ็ดตั้วต้น 

ของผู่้�เสนอความคิด
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เป้�หมืิ�ย

จุำดมุ�งห็มายู่ของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3 คือการสนับัสนุนให็�เจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ม่ความมั�นใจำในต้น

เองและความกล�าแสดงออกท่ี่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิมากขึ�น

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ัทั�งหมืิด

1. กำาห็นดความร่� ทัี่กษะและความสามารถึท่ี่�ม่คุณค�าในกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

2. กำาห็นดความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออก

3. ใช�จิำต้วิที่ยู่าการร่�คิดแบับัป็ระยูุ่กต์้ในการสำารวจำความเชื�อมั�นในต้นเองท่ี่�จำำากัดท่ี่�เราสร�างขึ�นมาใน     

ฐานะตั้วบุัคคล และผู้ลกระที่บัของเพิศสภาพิท่ี่�ม่ต้�อสิ�งเห็ล�าน่�

4. ใช�เครื�องมือและเที่คนิคในการสร�างความมั�นใจำในต้นเอง

5. สำารวจำวิธ่ิสนับัสนุนความกล�าแสดงออกในต้นเองและในกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

วัต้ถุึป็ระสงค์ห็ลักของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�น่�คือการกระตุ้�นให็�เกิดการเป็ล่�ยู่นแป็ลงท่ี่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศ 

สภาพิในด�านการที่ำางานของเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ทัี่�งรายู่บุัคคลและท่ี่ม  การเป็ล่�ยู่นแป็ลงไม�ว�า 

ในร่ป็แบับัใดจำำาเป็็นต้�องอาศัยู่เวลาและความสมำ�าเสมอ 

บที่สร่ปของ
หน่่วยการเรียน่ร้�

© UNODC
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การคาดห็วังว�าจำะสัมฤที่ธ์ิิผู้ลทัี่�งห็มดได�ภายู่ใน 4-5 วันของการอบัรมนั�นคงจำะเป็็นการคาดห็วังท่ี่�ส่งเกิน

ไป็ ดังนั�น ห็ลักส่ต้รฝึกอบัรมน่�จำะเพิิ�มปั็จำจัำยู่เร�งการเป็ล่�ยู่นแป็ลงและพิยู่ายู่ามสนับัสนุนผู่้�เข�าร�วมให็�เกิด

ผู้ลดังต้�อไป็น่�

• ต้ระห็นักถึึงความจำำาเป็็นของการเป็ล่�ยู่นแป็ลงที่่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพิ

• สะที่�อนให็�เห็็นว�าเพิศส�งผู้ลกระที่บัต้�อความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกอยู่�างไร

• เพิิ�มความเห็็นใจำต้�อเพิื�อนร�วมงาน โดยู่ม่เป็้าห็มายู่เพิื�อจ่ำงใจำให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมมุ�งมั�นส่�การ 

เป็ล่�ยู่นแป็ลง

• พิัฒนาความร่� ที่ักษะ และเที่คนิคที่่�สามารถึนำาไป็ป็ระยูุ่กต้์ใช�และเผู้ยู่แพิร�ในกลุ�มผู้่�บัังคับัใช� 

กฎห็มายู่ได� 

ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำำาเป็็นต้�องม่ความเข�าใจำพืิ�นฐานเก่�ยู่วกับัป็ระเด็นต้�อไป็น่�:

•  เพิศสภาพิ

•  บัรรที่ัดฐานและเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิ

•  แนวคิดชายู่เป็็นให็ญ�

•  การเลือกป็ฏิบััต้ิที่างเพิศสภาพิ

 

ก�อนเข�าร�วมห็ลักส่ต้รน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมควรผู้�านการอบัรมห็ลักส่ต้ร “ความต้ระห็นักร่�ถึึงเพิศสภาพิของ

เจำ�าห็น�าท่ี่�ระดับัป็ฏิบััติ้การและกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่” ห็รือห็ลักส่ต้รออนไลน์ “ร่�จัำกเพิศสภาพิ: ความ

ร่�เบืั�องต้�นเก่�ยู่วกับัความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศสภาพิสำาห็รับัเจำ�าห็น�าท่ี่�องค์การสห็ป็ระชาชาติ้”  มาแล�ว 

ห็ลักส่ต้รน่�ม่จุำดมุ�งห็มายู่เพืิ�อใช�แนวที่างท่ี่�ต้อบัสนองต้�อเพิศสภาพิในการสร�างความมั�นใจำในต้นเอง 

และความกล�าแสดงออกผู้�านการ ผู้สมผู้สานระห็ว�างที่ฤษฎ่ที่างจิำต้วิที่ยู่าและกิจำกรรมท่ี่�เน�นการ 

ไต้ร�ต้รองเพืิ�อรื�อสร�างนิยู่ามของคำาว�า “ความมั�นใจำในต้นเอง”  ห็ลักส่ต้รน่�ใช�แนวที่างการสร�างความมั�น

ใจำและการกล�าแสดงออกท่ี่�แต้กต้�างออกไป็จำากแนวที่างดั�งเดิมท่ี่�มักจำะเน�นการจำับัมือท่ี่�ห็นักแน�นและ 

ภาษากายู่แบับัเปิ็ดกว�าง เนื�องจำากสิ�งเห็ล�าน่�ถ่ึกมองว�าเป็็นการยู่ึดถืึอ “ร่ป็แบับั” ความมั�นใจำในต้นเอง 

ต้ามแนวคิดแบับัชายู่เป็็นให็ญ�  ห็ลักส่ต้รน่�มุ�งเน�นการส�งเสริมร่ป็แบับัความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�เป็ิดกว�าง 

และจำริงใจำ โดยู่ไม�ลืมว�าแต้�ละคนล�วนเป็็นป็ัจำเจำกบัุคคล และพิวกเขาม่วิธ่ิการแสดงความร่�สึก มุมมอง 

และความคิดท่ี่�แต้กต้�างกัน  ห็ลักส่ต้รน่�ม่จุำดมุ�งห็มายู่เพืิ�อกระตุ้�นการไต้ร�ต้รองถึึงแนวที่างการสร�างความ 

มั�นใจำในต้นเองด�วยู่วิธ่ิท่ี่�เห็มาะสมกับักลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่
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  วิ�รัะต��งๆ ในหลักส่ำตรั

วันท่ี่�ห็นึ�ง

ก�จกรัรัมืิต้อนรัับและ 
แนะนำ�หลักส่ำตรั (30 นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง: 
การวางแผู้นภาพิรวม (60 นาท่ี่)

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำอง: 
เพิศสภาพิและ 
การบัังคับัใช�กฎห็มายู่ (90 นาท่ี่) 

อาห็ารกลางวัน (60 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำ�มืิ: 
ความมั�นใจำในต้นเอง 
คืออะไร (90 นาท่ี่)

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สีำ�:
ความมั�นใจำในต้นเอง 
และพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ (90 นาท่ี่)

ช�วงที่บัที่วนป็ระจำำาวัน (15 นาท่ี่)

วันท่ี่�สอง

ก�จกรัรัมืิทบทวินช้�วิงเช้้� (15 
นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง: 
การกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิ
สร�างความเชื�อมั�นในต้นเอง 
อยู่�างไร (90 นาท่ี่)

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำอง: 
ความเชื�อมั�นในต้นเองท่ี่�จำำากัดถ่ึก
สร�างขึ�นอยู่�างไร (90 นาท่ี่)

อาห็ารกลางวัน (60 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำ�มืิ: 
การต้ระห็นักร่�ถึึงความคิดท่ี่� 
ไม�สร�างสรรค์ในต้นเองและผู่้�อื�น 
(90 นาท่ี่) 

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สีำ�:
การเต้ร่ยู่มพิร�อมสำาห็รับัการเป็ล่�ยู่
นแป็ลง (90 นาท่ี่) 

ช�วงที่บัที่วนป็ระจำำาวัน (15 นาท่ี่)

วันท่ี่�สาม 

ก�จกรัรัมืิทบทวินช้�วิงเช้้� (15 
นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง: 
เที่คนิคการสร�างความมั�นใจำใน 
ต้นเองจำากภายู่ใน(145 นาท่ี่) 

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง (ต�อ)

อาห็ารกลางวัน (60 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำอง: 
การสื�อสาร (180 นาท่ี่) 

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำอง (ต้�อ)  

ช�วงที่บัที่วนป็ระจำำาวัน (15 นาท่ี่)

วันท่ี่�ส่�

ก�จกรัรัมืิทบทวินช้�วิงเช้้�  
(15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง:
ความกล�าแสดงออกและ 
การที่ำางานเป็็นท่ี่ม (180 นาท่ี่)

พัิก (15 นาท่ี่)

ช้�วิงที�หนึ�ง (ต�อ):

อาห็ารกลางวัน (60 นาท่ี่)

ช้�วิงที�สำอง: 
การที่ำาอยู่�างเต็้มความสามารถึ 
(120 นาท่ี่)

พัิก (15 นาท่ี่)

พ�ธี์ปิด
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เนิ�อห�โดยสัำงเขปในแต�ละช้�วิง

หั็วข�อต้�อไป็น่�คือเนื�อห็าโดยู่สังเขป็ในแต้�ละช�วงของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3

วิที่ยู่ากรควรจัำดให็�ม่ช�วงต้�อไป็น่�:

•  ช�วงเริ�มต้�น 

•  ช�วงที่บัที่วนในต้อนเช�า 

•  ช�วงที่บัที่วนป็ระจำำาวัน 

ส�วน “แนวที่างป็ฏิบััติ้” ด�านบันได�ให็�แห็ล�งข�อม่ลท่ี่�ม่ป็ระโยู่ชน์ในการจัำดกิจำกรรมข�างต้�น

 

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women / Tuan
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ช้่วงทีี่�หน่ึ�ง

ก�รัวิ�งแผู้นภ�พรัวิมืิ

ว่น่ที่ี�หน่ึ�ง

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อระบุัความร่� ทัี่กษะ และคุณลักษณะท่ี่�ม่คุณค�าในกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ และไต้ร�ต้รองถึึงสิ�ง 

เห็ล�าน่�ผู้�านมุมมองที่างเพิศสภาพิ 

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• วางแผู้นภาพิรวม ของความร่� ทัี่กษะและคุณลักษณะป็ระเภที่ต้�างๆ ท่ี่�ม่คุณค�าภายู่ในกลุ�ม 

ผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 

• ระบัุและจำัดลำาดับัความสำาคัญความร่� ทัี่กษะและคุณลักษณะที่่�สำาคัญ

• ที่บัที่วนความร่� ที่ักษะและคุณลักษณะผู้�านมุมมองที่างเพิศสภาพิ   

เวิล�: 60 นาท่ี่ 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ  

คลิป็วิด่โอ 

กระดาษฟลิป็ชาร์ที่และป็ากกา  

เลือกคลิป็วิด่โอสั�นๆ จำากอินเต้อร์เน็ต้ท่ี่�แสดงให็�เห็็น 

ผู่้�ห็ญิงท่ี่�ที่ำาห็น�าท่ี่�ในกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

เพืิ�อระบุับัที่บัาที่ต้�างๆ ภายู่ในท่ี่ม และความร่�  

ทัี่กษะและคุณลักษณะท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับับัที่บัาที่ 

เห็ล�านั�น

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การวางแผู้นภาพิรวม 

ของบัที่บัาที่ ความร่� 

ทัี่กษะและคุณลักษณะ

50 

เป้�หมืิ�ย
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ก�จกรัรัมืิที� 1: ก�รัวิ�งแผู้นภ�พรัวิมืิของบทบ�ท คู่วิ�มืิร้่ั ทักษะและคู่่ณลักษณะ 

วัิตถึ่ปรัะสำงคู่์: เพืิ�อระบุับัที่บัาที่ต้�างๆ ภายู่ในท่ี่ม และความร่� ทัี่กษะและคุณลักษณะท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับั 

บัที่บัาที่เห็ล�านั�น

เวิล�: 50 นาท่ี่ 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

จุำดมุ�งห็มายู่ของกิจำกรรมน่�คือการสะที่�อนให็�เห็็นว�าไม�ม่เห็ตุ้ผู้ลที่างช่วภาพิข�อใดท่ี่�กำาห็นดว�าอัต้ลักษณ ์

ที่างเพิศแบับัใดแบับัห็นึ�งเที่�านั�นท่ี่�ม่ความร่� ทัี่กษะ และคุณสมบััติ้ท่ี่�จำำาเป็็นต้�อการเป็็นเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช� 

กฎห็มายู่ กิจำกรรมน่�เป็็นส�วนห็นึ�งของพืิ�นฐานสำาคัญอันจำะต้�อยู่อดไป็ยัู่งกิจำกรรมอื�นๆ ท่ี่�มุ�งเน�นเรื�องความ 

มั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกทัี่�งในที่างที่ฤษฎ่และในที่างป็ฏิบััติ้

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 แผู้นภ�พของบทบ�ท ทักษะ และคู่่ณลักษณะ 

1. แบั�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มเล็กๆ จำากนั�น แจำกกระดาษฟลปิ็ชารท์ี่และป็ากกาส่ให็� 

แต้�ละกลุ�ม

2. ที่ำาแผู้นภาพิใยู่แมงมุมบันกระดาษฟลปิ็ชาร์ที่ที่่�ติ้ดไว�ห็น�าห็�องอบัรม  

3. อธิิบัายู่ว�าสิ�งแรกที่่�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมควรที่ำาคือการที่ำาแผู้นภาพิของบัที่บัาที่ต้�างๆ ในกลุ�ม 

ผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ พิวกเขาควรวาดวงกลมต้รงกลางและเข่ยู่นชื�อหั็วข�อว�า “บัที่บัาที่ 

ของงาน” จำากนั�น ให็�พิวกเขาข่ดเส�นเพิิ�มท่ี่�เชื�อมโยู่งวงกลมนั�นไป็ยู่ังวงกลมอื�นท่ี่�อยู่่�รอบัๆ 

โดยู่ในวงกลมแต้�ละวงจำะม่บัที่บัาที่ของงานห็นึ�งป็ระเภที่  

เพืิ�อแสดงให็�เห็็นตั้วอยู่�างการที่ำางานของเจำ�าห็น�าท่ี่� 

บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิงท่ี่�ไม�ได�ม่บัที่บัาที่เพ่ิยู่งใน 

สำานักงาน

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

2. คลิป็วิด่โอ 10

เป้�หมืิ�ย
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           4. เมื�อผู่้�เข�าร�วมอบัรมระบุับัที่บัาที่ของงานห็มดแล�ว พิวกเขาจำะต้�องศึกษาทัี่กษะที่างเที่คนิค    

     และคุณลักษณะส�วนบุัคคลท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัแต้�ละบัที่บัาที่ 

         ก. ทัี่กษะที่างเที่คนิคและที่างกายู่ภาพิ: ทัี่กษะที่างเที่คนิคห็รือที่างกายู่ภาพิท่ี่�บัางคน 

  จำำาเป็็นต้�องที่ำาในบัที่บัาที่น่� เช�น อาวุธิ ความสามารถึในการขับัข่� สมรรถึภาพิที่าง 

  กายู่ ฯลฯ 

        ข. คุณลักษณะส�วนบุัคคล: คุณลักษณะท่ี่�ช�วยู่ให็�บัางคนที่ำาบัที่บัาที่น่�ได� เช�น   

  มนุษยู่สัมพัินธ์ิ ศิลป็ะการเจำรจำาต้�อรอง ความเป็็นผู่้�นำา ความใส�ใจำในรายู่ละเอ่ยู่ด  

  เป็็นต้�น

        ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่บัที่บัาที่แต้�ละอยู่�างท่ี่�พิวกเขาได�ระบุัไว�ในแผู้นภ่มิใยู่แมงมุม   

        แล�วเพิิ�มทัี่กษะและคุณลักษณะให็�กับัต้นเองโดยู่ใช�เส�นท่ี่�เชื�อมกับัวงกลมหั็วข�อ             

        “บัที่บัาที่” แต้�ละวง

  5.   ห็ลังจำากท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�บัันทึี่กความคิดเก่�ยู่วกับัทัี่กษะและคุณลักษณะต้�างๆ แล�ว  

        พิวกเขาจำะต้�องระบุัลักษณะท่ี่�เห็มือนกัน โดยู่วิที่ยู่ากรจำะต้�องถึามคำาถึามห็รือช่�แจำงข�อ          

        แนะนำาเพืิ�อให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมสามารถึนำาไป็ใส�ในแผู้นภาพิใยู่แมง มุมได� ให็�เวลาผู่้�เข�า 

        ร�วมอบัรมป็ระมาณ 2-3 นาท่ี่ระห็ว�างคำาถึามห็รือข�อแนะนำาแต้�ละข�อในการไต้ร�ต้รอง     

        และนำาไป็ใช� 

 ก. ม่ทัี่กษะใดท่ี่�ถ่ึกระบุัไว�ในบัที่บัาที่มากกว�าห็นึ�งป็ระเภที่ห็รือไม� ห็ากม่ ให็�บัันทึี่กทัี่กษะ 

   นั�นไว�พิร�อมกับัจำำานวนครั�งท่ี่�บัที่บัาที่นั�นป็รากฎในแผู้นภาพิใยู่แมงมุม ที่ำาเช�นน่�กับัทุี่ก    

   ทัี่กษะท่ี่�ป็รากฎขึ�นมามากกว�าห็นึ�งครั�ง 

 ข. ม่คุณลักษณะท่ี่�ถ่ึกระบุัไว�ในบัที่บัาที่มากกว�าห็นึ�งป็ระเภที่ห็รือไม� ห็ากม่ ให็�บัันทึี่ก    

  คุณลักษณะนั�นไว�พิร�อมจำำานวนครั�งท่ี่�คุณลักษณะนั�นป็รากฎในแผู้นภาพิใยู่แมงมุม  

   ที่ำาเช�นน่�กับัทุี่กคุณลักษณะท่ี่�ป็รากฎขึ�นมามากกว�าห็นึ�งครั�ง 

 ค. คำาท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมระบุัและป็รากฎขึ�นมากกว�าห็นึ�งครั�งนั�นป็รากฎอยู่่�ในบัที่บัาที่ทุี่ก   

   ป็ระเภที่ห็รือเพ่ิยู่งในบัางบัที่บัาที่ ตั้วอยู่�างเช�น ความอาวุโส

6.  ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่บัที่วนทัี่กษะและคุณลักษณะท่ี่�ได�ระบุัมา และจัำดลงใน 3 ห็มวด     

     ห็ม่�ต้�อไป็น่�

 ก. ผู่้�ชายู่

 ข. ผู่้�ห็ญิง 

 ค. ทัี่�งสองเพิศ



หน่่วยการเรียน่ร้�ทีี่� 3
ความม่�น่ใจใน่ตน่เองและความกล�าแสดงออกโดยคำานึ่งถึึงมิติที่างเพศสภาพสำาหร่บกล่่มผู้้�บ่งค่บใช้�กฎหมาย
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7. ถึามความคิดเห็็นจำากแต้�ละกลุ�ม วิที่ยู่ากรควรที่ำาสิ�งต้�อไป็น่�

 ก. ตั้�งคำาถึามเก่�ยู่วกับัการเห็มารวมท่ี่�เกิดขึ�น ตั้วอยู่�างเช�น ผู่้�ชายู่สามารถึที่ำางานท่ี่�เน�น 

ความคล�องแคล�วว�องไวได�ด่กว�าผู่้�ห็ญิง ในการตั้�งคำาถึามเก่�ยู่วกับัการเห็มารวมนั�น  

วิที่ยู่ากรควรใช�วิธ่ิท่ี่�กระตุ้�นให็�เกิดการไต้ร�ต้รอง ซึ�งสามารถึที่ำาได�ด�วยู่การถึามคำาถึาม 

ท่ี่�กระตุ้�นให็�เกิดการไต้ร�ต้รองกับัผู่้�เข�าร�วมอบัรมเพืิ�อเป็็นแนวที่างให็�พิวกเขา ได�คิด 

วิเคราะห็์ด�วยู่ต้นเอง ตั้วอยู่�างของคำาถึามท่ี่�กระตุ้�นให็�เกิดการไต้ร�ต้รองได�แก� “ม่เห็ตุ้ผู้ล 

ที่างช่ววิที่ยู่าใดๆ ห็รือไม�ท่ี่�ที่ำาให็�ผู่้�ชายู่ (ห็รือผู่้�ห็ญิง) จำะที่ำางานป็ระเภที่น่�ได�ด่กว�า”

 

 ข. เน�นยู่ำ�าถึึงความแต้กต้�างระห็ว�างเพิศและเพิศสภาพิให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบั (ซึ�งพิวก 

เขาคงจำะจำำาได�จำากห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 1 และ 2 แต้�วิที่ยู่ากรก็ควรเน�นยู่ำ�าถึึงป็ระเด็นน่�อ่ก 

ครั�ง เนื�องจำากการกระตุ้�นให็�ความเชื�อเก่�ยู่วกับัการกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิม่การ 

เป็ล่�ยู่นแป็ลงนั�นควรเกิดขึ�นอยู่�างสมำ�าเสมอ)

   

 ค. สรุป็ช�วงน่�โดยู่การอธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมฟังว�า ในการบัรรลุวัต้ถุึป็ระสงค์ท่ี่�กลุ�มผู่้� 

บัังคับัใช�กฎห็มายู่ยู่อมรับัและสนับัสนุนความเที่�าเท่ี่ยู่มที่างเพิศสภาพินั�น เราจำำาเป็็นต้�อง 

เริ�มต้�นจำากความเข�าใจำว�าไม�ม่เห็ตุ้ผู้ลที่างช่ววิที่ยู่าใดๆ ท่ี่�กำาห็นดว�าผู่้�ชายู่และผู่้�ห็ญิง 

ไม�สามารถึที่ำางานป็ระเภที่เด่ยู่วกันห็รือไม�สามารถึม่บัที่บัาที่แบับัเด่ยู่วกันได� เรา 

ทุี่กคนต้�างเป็็นผู้ลผู้ลิต้จำากการกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิ (และวิที่ยู่ากรควรต้ระห็นัก

ว�าต้นเองก็เช�นกัน) ในห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�น่� เราจำะศึกษาว�าโครงสร�างเห็ล�าน่�เกิดขึ�นได� 

อยู่�างไร และเราจำะที่�าที่ายู่โครงสร�างดังกล�าวอยู่�างไรเพืิ�อให็�เกิดความครอบัคลมุและความ 

เห็น่ยู่วแน�นภายู่ในกลุ�มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ ซึ�งจำะช�วยู่ให็�เราสามารถึป็ฏิบััติ้ห็น�าท่ี่� 

ในฐานะเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ได�ด่ยู่ิ�งขึ�นในท่ี่�สุด

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรัสำำ�หรัับก�รัศึกษ�เรัิ�องก�รัรัะบ่อัตลักษณ์ท�งเพศที�ไมืิ�ได้อย่�ในรัะบบสำองขั�วิ 

แบบช้�ย-หญ�ง

ห็ลังจำากได�ไต้ร�ต้รองว�าเพิศสภาพิส�งผู้ลกระที่บัต้�อความสามารถึของบัุคคลในการที่ำางานห็รือต้�อทัี่กษะ

และความสามารถึของพิวกเขาห็รือไม� การอภิป็รายู่อาจำขยู่ายู่ออกไป็ได� (ห็ากพิบัว�าม่ความเห็มาะสม 

ที่างวัฒนธิรรม) และครอบัคลุมถึึงเลสเบ่ั�ยู่น เกยู่ ์ ไบัเซ็กชวล คนข�ามเพิศ เคว่ยู่ร์ คนเพิศกำากวม และ 

คนท่ี่�ม่อัต้ลักษณ์ที่างเพิศห็ลากห็ลายู่อื�น ๆ (LGBTI+) วิที่ยู่ากรควรใช�เวลาในการอธิิบัายู่และต้รวจำสอบั

คำาจำำากัดความของ LGBTI+ เพืิ�อให็�มั�นใจำว�าผู่้�เข�าร�วมอบัรมทีุ่กคนคุ�นเคยู่และเข�าใจำความแต้กต้�าง 

ระห็ว�างการระบุัอัต้ลักษณ์ที่างเพิศสภาพิและเพิศวิถ่ึ
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วิที่ยู่ากรควรมุ�งเน�นให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมไต้ร�ต้รองว�าม่เห็ตุ้ผู้ลที่างช่ววิที่ยู่าใดห็รือไม�ท่ี่�พิิส่จำน์ว�าทัี่กษะห็รือ 

คุณลักษณะแบับัใดแบับัห็นึ�งม่ความสัมพัินธิ์เชื�อมโยู่งกับัเพิศสภาพิแบับัใดแบับัห็นึ�ง ผู่้�เข�าร�วมอบัรม 

สามารถึระบัุทัี่กษะห็รือคุณลักษณะแบับัใดแบับัห็นึ�งท่ี่�ได�รับัการสนับัสนุนห็รือก่ดกันในสังคมด�วยู่ 

เห็ตุ้ผู้ลที่างเพิศสภาพิได�ห็รือไม� วิที่ยู่ากรควรส�งเสริมการไต้ร�ต้รองถึึงป็ระเด็นเห็ล�าน่�ให็�เป็็นไป็อยู่�าง 

นุ�มนวลและไม�ตั้ดสิน

ก�จกรัรัมืิที� 2: คู่ล�ปวีิด�โอ 

วัิตถึ่ปรัะสำงคู่์: เพืิ�อแสดงให็�เห็็นต้ัวอยู่�างของเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิงท่ี่�ม่ห็น�าท่ี่�บัที่บัาที่นอก 

สำานักงาน

เวิล�: 10 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ก�อนการอบัรม วิที่ยู่ากรควรห็าคลิป็วิด่โอสั�นๆ จำากอินเต้อร์เน็ต้ท่ี่�แสดงให็�เห็็นผู่้�ห็ญิงในป็ระเที่ศต้�างๆ ท่ี่�

ป็ระกอบัอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่และกำาลังป็ฏิบััติ้งานต้�างๆ เช�น ฝึกใช�อาวุธิ ที่ำางานในพืิ�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความ 

ขัดแยู่�ง ควบัคุมฝ่งชน คล่�คลายู่สถึานการณ์ท่ี่�ม่ความที่�าที่ายู่ เป็็นต้�น ในคลิป็วิด่โอนั�นควรสื�อสารใจำ 

ความสำาคัญของกิจำกรรมการอบัรมครั�งน่�ว�าเราเชื�อมั�นในความสามารถึของผู้่�ห็ญิงในการป็ฏิบััติ้งาน 

ในการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ และเราที่�าที่ายู่มุมมองที่างเพิศสภาพิท่ี่�ยู่ังยู่ึดถืึอความคิดแบับัชายู่เป็็นให็ญ� 

วิที่ยู่ากรควรแนะนำาให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมยู่�อนกลับัไป็ด่รายู่การที่ักษะและคุณลักษณะท่ี่�พิวกเขารวบัรวม 

ไว�ก�อนห็น�าน่� และยู่กป็ระเด็นสำาคัญเก่�ยู่วกับัทัี่กษะและความสามารถึท่ี่�อาจำเก่�ยู่วข�องกับับัางเพิศสภาพิ 

และสิ�งท่ี่�คลิป็วิด่โอถึ�ายู่ที่อดออกมา

ตั้วอยู่�างท่ี่�วิที่ยู่ากรอาจำนำาไป็ใช�  ได�แก�:

• เจำ�าห็น�าที่่�ห็ญิงที่่�ที่ำาห็น�าที่่�ในห็น�วยู่รักษาความป็ลอดภัยู่บัุคคลสำาคัญในเมืองด่ไบั 

• เจำ�าห็น�าที่่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิงที่่�ที่ำาห็น�าที่่�ควบัคุมฝ่งชน 
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ช้่วงที่ี�สอง

เพศสำภ�พและก�รับังคู่ับใช้้กฎหมืิ�ย 

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อศึกษาอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ในบัริบัที่ของป็ระเที่ศผู้�านมุมมองที่างเพิศสภาพิ

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• ไต้ร�ต้รองถึึงเส�นที่างอาช่พิของต้นผู้�านมุมมองที่างเพิศสภาพิ และความแต้กต้�างที่่�อาจำม่ต้�อเพิศ 

ต้รงข�าม

• ระบัุความที่�าที่ายู่ที่่�สำาคัญของผู้่�ห็ญิงที่่�ต้�องการป็ระกอบัอาช่พิผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 

• ต้ระห็นักถึึงป็ระโยู่ชน์ของการที่ำางานในที่่มที่่�ม่ความห็ลากห็ลายู่ 

• ระบัุองค์ป็ระกอบัห็ลักของความเที่�าเที่่ยู่มและความห็ลากห็ลายู่ในสถึานที่่�ที่ำางาน 

เวิล�: 90 น�ที 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

การนำาเสนอ 

กระดาษฟลิป็ชาร์ที่และป็ากกา 

1.2.1 แบับัฝึกหั็ดที่บัที่วน

กิจำกรรมท่ี่ 2

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ใบัสำาห็รับัผู่้�เข�าร�วมอบัรม 1 คน

เต้ร่ยู่มสไลด์ท่ี่�ระบุัสถิึติ้เก่�ยู่วกับัผู่้�ห็ญิงในการบัังคับัใช� 

กฎห็มายู่ และรายู่การคำาถึามท่ี่�เก่�ยู่วข�อง

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 
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ก�จกรัรัมืิที� 1: ก�รัไตรั�ตรัอง 

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: การไต้ร�ต้รองต้นเองและความเห็็นอกเห็็นใจำต้�อบุัคคลท่ี่�ม่เพิศสภาพิอื�น

เวิล�: 30 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 แบบฝึ่กหัดทบทวิน  

1. แจำกเอกสาร 1.2.1 แบับัฝึกห็ัดที่บัที่วนให็�แก�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมและให็�เวลาพิวกเขา 20 

นาที่่ในการต้อบัคำาถึาม

2. รวบัรวมความคิดเห็็นของผู้่�เข�าร�วมอบัรม แต้�แที่นที่่�จำะถึามพิวกเขาเก่�ยู่วกับัคำาถึามทีุ่กข�อ 

ในแบับัฝึกห็ัด วิที่ยู่ากรควรเชิญชวนให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมได�แบั�งป็ันความคิดเห็็นว�าพิวกเขา 

คิดว�าสถึานการณ์จำะแต้กต้�างออกไป็อยู่�างไรบั�างห็ากพิวกเขาม่เพิศสภาพิแบับัอื�น โดยู่ 

วิที่ยู่ากรสามารถึใช�คำาถึามต้�อไป็น่�ในการกระตุ้�นความคิดของผู้่�เข�าร�วมอบัรม: 

การไต้ร�ต้รองต้นเองและความเห็็นอกเห็็นใจำต้�อ 

บุัคคลท่ี่�ม่เพิศสภาพิอื�น

เพืิ�อระบุัความที่�าที่ายู่และโอกาสสำาห็รับัผู่้�ห็ญิงท่ี่� 

ป็ระกอบัอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ในบัริบัที่ของ 

ป็ระเที่ศ

เพืิ�อกำาห็นดความห็ลากห็ลายู่ ความเที่�าเท่ี่ยู่ม 

และความเสมอภาคท่ี่�แที่�จำริง พิร�อมทัี่�งอภิป็รายู่จำาก

มุมมองของวิชาช่พิการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ในบัริบัที่ 

ของป็ระเที่ศและในฐานะพืิ�นฐานสำาห็รับัส�วนอื�นๆ 

ของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การไต้ร�ต้รอง 

2. ผู่้�ห็ญิงและอาช่พิ 

ผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 

ในบัริบัที่ของ

3. การนำาเสนอ 

ความห็ลากห็ลายู่ 

ความเที่�าเท่ี่ยู่ม 

และความเสมอภาค 

ท่ี่�แที่�จำริง

30 

40

20 

เป้�หมืิ�ย
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• มต่้ำาแห็น�งใดในห็น�วยู่งานบัังคบััใช�กฎห็มายู่ที่่�ไม�อนญุาต้ / ไม�สนบััสนนุให็�ผู้่�ห็ญิง / ผู้่�ชายู่ที่ำาห็รอืไม�

• ผู้่�ห็ญิง / ผู้่�ชายู่ม่บัที่บัาที่อื�นนอกจำากอาช่พิของต้นที่่�อาจำส�งผู้ลกระที่บัต้�อความก�าวห็น�าในอาช่พิ

ห็รือบัที่บัาที่ท่ี่�พิวกเขาที่ำาอยู่่�ห็รือไม�

• ม่อุป็สรรคท่ี่�ขัดขวางทัี่�งเพิศชายู่และห็ญิงไม�ให็�ก�าวห็น�าไป็ส่�ต้ำาแห็น�งผู้่�นำา / ต้ำาแห็น�งท่ี่�ม่อำานาจำ 

ตั้ดสินใจำในสายู่อาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็รือไม� อุป็สรรคเห็ล�านั�นคืออะไร

• ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแบั�งป็ันป็ระสบัการณ์ของต้นเอง ห็ากวิที่ยู่ากรเห็็นว�าสมควร

ก�จกรัรัมืิที� 2: ผู่้�ห็ญิงและอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ในบัริบัที่ของป็ระเที่ศ

วัิตถึ่ปรัะสำงคู่์: เพืิ�อระบุัความที่�าที่ายู่และโอกาสสำาห็รับัผู่้�ห็ญิงท่ี่�ป็ระกอบัอาช่พิผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ใน 

บัริบัที่ของป็ระเที่ศ

เวิล�: 40 นาท่ี่ 

ข้อแนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 สำถึ�ต� (10 นาท่ี่)

1. ก�อนการอบัรม วิที่ยู่ากรควรเต้ร่ยู่มสไลด์ที่่�ม่ข�อม่ลที่างสถิึติ้เก่�ยู่วกับัผู้่�ห็ญิงในสายู่งานการ 

บัังคับัใช�กฎห็มายู่และรายู่การคำาถึามที่่�เก่�ยู่วข�องไว�ล�วงห็น�า ข�อม่ลที่างสถิึต้ิดังกล�าวอาจำได�แก� 

(แต้�ไม�จำำากัดเพิ่ยู่ง) ข�อม่ลต้�อไป็น่�

ก. จำำานวนผู่้�ห็ญิงในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ในระดับัโลก / ภ่มิภาค / ที่�องถิึ�น

ข. จำำานวนผู่้�ห็ญิงท่ี่�ม่บัที่บัาที่เฉพิาะในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ เช�น บัที่บัาที่ในสำานักงาน 

งานภาคสนาม และภาวะผู่้�นำา

ค. ข�อม่ลที่างสถิึติ้ใด ๆ ก็ต้ามท่ี่�สะที่�อนถึึงถึึงผู้ลกระที่บัของแนวที่างในการเป็ิดให็�ผู่้�ห็ญิงม่ 

ส�วนร�วม / สนับัสนุนผู่้�ห็ญิงในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

2. วิที่ยู่ากรควรแสดงสไลด์ท่ี่�ม่ข�อม่ลที่างสถิึต้ิท่ี่�ม่เฉพิาะตั้วเลขให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่ และสร�างรายู่ 

การสิ�งบั�งช่�ที่างสถึิต้ิและข�อม่ลเป็็นลายู่ลักษณ์อักษรเพิื�อใช�สำาห็รับัการอ�างอิง 

3. วิที่ยู่ากรควรแสดงข�อม่ลที่างสถึิติ้ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมด่และอธิิบัายู่ว�าพิวกเขาจำะได�อ�านสิ�งบั�งช่� 

ที่างสถึิต้ิต้�างๆ ที่่�เก่�ยู่วข�องกับัต้ัวเลขบันสไลด์ ห็ลังจำากผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�อ�านสิ�งบั�งช่�ที่าง 

สถึิต้ิแต้�ละข�อให็�สมาชิกที่่�เห็ลือฟังแล�ว ให็�พิวกเขาที่ายู่ว�าตั้วเลขจำำานวนใดเก่�ยู่วข�องกับัสิ�งที่่�นำา 

เสนอในสไลด์



34

อภปิราย 

• คุณคิดวา่อะไรคืออุปสรรคสาํคญัของผูห้ญิงท่ี

ตอ้งการประกอบอาชีพผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

• คุณคิดวา่อะไรคืออุปสรรคสาํคญัของผูห้ญิงท่ี

ตอ้งการมีความก้าวหน้าในอาชีพผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย 

• อุปสรรคเหล่าน้ีเหมือนกนัสาํหรับผูห้ญิงทุก

คนหรือไม่ หรือมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อโอกาส

ของพวกเขา 

1.2 ก�รัอภ�ปรั�ยกล่�มืิ (40 นาท่ี่)

1. แบั�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�ม และให็�พิวกเขาอภิป็รายู่ถึึงป็ระเด็นต้�อไป็น่�  

 

 

2. ห็ลังจำากผู้�านไป็ 20 นาที่่ ให็�วิที่ยู่ากรรวบัรวมความคิดเห็็นของผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละกลุ�ม 

และบัันที่ึกความคิดเห็็นเห็ล�านั�นลงบันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ที่่�ห็น�าห็�องอบัรม

• ระห็ว�างที่่�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็น วิที่ยู่ากรควรถึามพิวกเขาต้�อว�า ผู้่�ชายู่ห็รือผู้่�

ชายู่จำากชาติ้พัินธ์ุิห็รือภ่มิห็ลังอื�นๆ ได�เผู้ชิญกับัอุป็สรรคแบับัเด่ยู่วกันห็รือไม�

• ให็�แป็ะความคิดเห็็นที่่�ได�ไว�บันกำาแพิง และอธิิบัายู่ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าจำะม่การ 

อ�างอิงถึึงข�อม่ลเห็ล�าน่�ต้ลอดทัี่�งการฝึกอบัรม เพืิ�อใช�เป็็นตั้วสะที่�อนถึึงอุป็สรรคต้�างๆ ท่ี่� 

เพืิ�อนร�วมงานของผู่้�เข�าร�วมอบัรมต้�องพิบัเจำอ และวิธ่ิการท่ี่�จำะช�วยู่ให็�พิวกเขาก�าวข�ามผู้�าน 

อุป็สรรคเห็ล�าน่�ไป็ด�ได� 

เมื�อระบุัความที่�าที่ายู่สำาห็รับัผู่้�ห็ญิงท่ี่�กำาลังเข�าส่�สายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่และกำาลังก�าวห็น�าใน 

อาช่พิแล�ว วิที่ยู่ากรควรสนับัสนุนให็�ม่การอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัอุป็สรรคของบุัคคลท่ี่�ม่อัต้ลักษณ์ที่างเพิศ 

ห็ลากห็ลายู่อื�นๆ (LGBTI+) ในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ (ห็ากวิที่ยู่ากรพิิจำารณาแล�วว�าม่ความ 
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เห็มาะสมที่างด�านวัฒนธิรรม) โดยู่วิที่ยู่ากรอาจำใช�คำาถึามต้�อไป็น่�ในการกระตุ้�นผู่้�เข�าร�วมอบัรม: 

• คุณคิดว�าอะไรคืออุป็สรรคสำาคัญของบัุคคลท่ี่�ม่อัต้ลักษณ์ที่างเพิศห็ลากห็ลายู่ (LGBTI+) 

ท่ี่�ต้�องการป็ระกอบัอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

• คุณคิดว�าอะไรคืออุป็สรรคสำาคัญของบัุคคลท่ี่�ม่อัต้ลักษณ์ที่างเพิศห็ลากห็ลายู่ (LGBTI+) 

ท่ี่�ต้�องการม่ความก�าวห็น�าในอาช่พิผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่

• บัุคคลที่่�ม่อัต้ลักษณ์ที่างเพิศห็ลากห็ลายู่ (LGBTI+) ม่อุป็สรรคเห็ล�าน่�เห็มือนกันทุี่กคน 

ห็รือไม� ห็รือม่ปั็จำจัำยู่อื�นท่ี่�ส�งผู้ลต้�อโอกาสของพิวกเขา 

กิจำกรรมน่�ควรอยู่่�ในร่ป็แบับัของการอภิป็รายู่ท่ี่�ม่วิที่ยู่ากรเป็็นผู้่�นำาในการที่ำากิจำกรรม การไต้ร�ต้รองถึึง 

ป็ระเด็นเห็ล�าน่�จำะส�งผู้ลต้�อเวลาในการที่ำากิจำกรรม ดังนั�น วิที่ยู่ากรควรป็รับัเวลาท่ี่�ใช�ในการอธิิบัายู่เนื�อ

ห็าในแต้�ละช�วงต้ามความเห็มาะสม ช�วงเวลาท่ี่�กำาห็นดไว�ให็�สำาห็รับัช�วงน่�ม่เพ่ิยู่งพิอสำาห็รับัการอภิป็รายู่

อยู่�างเต็้มท่ี่� ดังนั�นวิที่ยู่ากรจึำงสามารถึแบั�งเวลาของแต้�ละกิจำกรรมให็ม�ได�ต้ามสมควร

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

วิที่ยู่ากรควรสรุป็กิจำกรรมน่�โดยู่การอธิิบัายู่เห็ตุ้ผู้ลท่ี่�จำำาเป็็นต้�องม่การศึกษาเก่�ยู่วกับัเรื�องน่�ซึ�งคือการ 

สร�างความเข�าใจำพืิ�นฐานต้ลอดทัี่�งห็ลักส่ต้รใน 2 ด�านด�วยู่กัน:

• เพิื�อสะที่�อนให็�เห็น็ว�าเพิศสภาพิส�งผู้ลต้�ออาชพ่ิผู่้�บังัคบััใช�กฎห็มายู่ของแต้�ละคนอยู่�างไร และสิ�งน่�

ส�งผู้ลต้�อความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกของเราได�อยู่�างไร

• เพืิ�อไต้ร�ต้รองว�าเพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อเพืิ�อนร�วมงานของเราอยู่�างไรบั�าง เพืิ�อให็�เรามองเห็็นความ 

สำาคัญของการเห็็นอกเห็็นใจำผู่้�อื�นภายู่ในท่ี่มและป็ัจำจัำยู่ท่ี่�สนับัสนุนความมั�นใจำในต้นเองและ 

ความกล�าแสดงออก

ก�จกรัรัมืิที� 3: การนำาเสนอความห็ลากห็ลายู่ ความเที่�าเท่ี่ยู่มและความเสมอภาคท่ี่�แที่�จำริง

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อให็�คำาจำำากัดความของความห็ลากห็ลายู่ ความเที่�าเท่ี่ยู่ม และความเสมอภาคท่ี่�แที่�จำรงิ 

พิร�อมทัี่�งอภิป็รายู่จำากมุมมองของผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ในบัริบัที่ของป็ระเที่ศและในฐานะพืิ�นฐานสำาห็รับั

ส�วนท่ี่�เห็ลือของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3

เวิล�: 20 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั
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แสดงสไลด์ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่และให็�พิวกเขาแบั�งปั็นความคิดเห็็น 

อภิปราย 

“ความเท่าเทียมและ 

ความหลากหลายในสถานท่ีทาํงาน”  

หมายความวา่อยา่งไร 

“ความเที่�าเที่่ยู่ม คือการสร�างความมั�นใจำว�าทีุ่กคนม่โอกาสที่่�เที่�าเที่่ยู่มกัน  

และไม�ได�รับัการป็ฏิบััต้ิอยู่�างแต้กต้�างกัน ห็รือถึ่กเลือกป็ฏิบััติ้เนื�องจำาก 

คุณสมบััต้ิบัางอยู่�างของพิวกเขา”

(Union Learn, 2019. โป็รดด่ www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-

whats-difference)

คู่วิ�มืิเท��เทียมืิ
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ความเที่�าเที่่ยู่มระห็ว�างผู้่�ห็ญิงกับัผู้่�ชายู่ (ความเที่�าเที่่ยู่มที่างเพิศสภาพิ) 
ห็มายู่ถึึงสิที่ธิิ ความรับัผู้ิดชอบั และโอกาสที่่�เที่�าเที่่ยู่มกันของผู้่�ห็ญิง ผู้่�ชายู่ 
เด็กห็ญิงและเด็กชายู่ ความเที่�าเที่่ยู่มไม�ได�ห็มายู่ความว�าผู้่�ห็ญิงและผู้่�ชายู่ 
จำะเห็มือนกันทีุ่กป็ระการ แต้�สทิี่ธิิ ความรับัผู้ิดชอบั และโอกาสของผู้่�ห็ญิงและ
ผู้่�ชายู่จำะไม�ขึ�นอยู่่�กับัเพิศกำาเนิดของพิวกเขาไม�ว�าจำะเป็็นเพิศชายู่ห็รือห็ญิง

(UN Women, 2019. โป็รดด่ www.un.org/womenwatch/osagi/

conceptsandefinitions.htm) 

คู่วิ�มืิเท��เทียมืิท�งเพศสำภ�พ

“ความห็ลากห็ลายู่คือการเฉลิมฉลองและให็�คุณค�ากับัความแต้กต้�างของพิวก 
เราทุี่กคน สิ�งน่�เชื�อมโยู่งกับัการส�งเสริมสิที่ธิิมนุษยู่ชนและเสร่ภาพิอยู่�างมาก 
โดยู่อิงจำากห็ลักการต้�างๆ เช�น ศักดิ์ศร่และความเคารพิ ความห็ลากห็ลายู่ 
คือการต้ระห็นัก ให็�คุณค�า และคำานึงถึึงภ่มิห็ลัง ความร่� ที่ักษะ และป็ระสบั- 
การณ์ที่่�แต้กต้�างกันของแต้�ละคน และส�งเสริมให็�ใช�ความแต้กต้�างดังกล�าวใน 
การสร�างที่ม่ที่่�ม่ป็ระสทิี่ธิิภาพิและป็ระสิที่ธิิผู้ล”

(Union Learn, 2019. โป็รดด่ www.unionlearn.org.uk/equality-and-diversity-

whats-difference)

คู่วิ�มืิหล�กหล�ย
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ให็�วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่ว�าความเที่�าเท่ี่ยู่มคือการที่ำาให็�แต้�ละคนได�รับัโอกาส การป็ฏิบััติ้ และการสนับัสนุน 

แบับัเด่ยู่วกัน ในขณะท่ี่�ความเที่�าเท่ี่ยู่ม / ความเสมอภาคท่ี่�แที่�จำริงบั�งช่�ว�าแต้�ละคนม่อุป็สรรคท่ี่�แต้กต้�าง

กันท่ี่�ก่ดกันไม�ให็�เข�าถึึงโอกาสเห็ล�านั�น ฯลฯ ความเที่�าเท่ี่ยู่มท่ี่�แที่�จำริงไม�ได�มุ�งเน�นเพ่ิยู่งโอกาส แต้�ยู่งัมุ�งเน�น 

ท่ี่�ผู้ลลัพิธ์ิอ่กด�วยู่

ยู่กตั้วอยู่�างเช�น โอกาสท่ี่�เที่�าเท่ี่ยู่มกันอาจำเสนออาช่พิป็ระเภที่เด่ยู่วกันให็�กับัทัี่�งผู่้�ชายู่และผู่้�ห็ญิง  

แต้�ความเที่�าเท่ี่ยู่มท่ี่�แที่�จำริงอาจำพิิจำารณาด�วยู่ว�าการจำะที่ำาให็�ทัี่�งสองเพิศเข�าถึึงบัที่บัาที่ในอาช่พิดัง 

กล�าวได�อยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มกันนั�น พิวกเขาอาจำต้�องได�รับัความช�วยู่เห็ลือด�านอื�นๆ ท่ี่�สนับัสนุนพิวกเขาด�วยู่ 

เช�น สวัสดิการด่แลเด็กห็รือชั�วโมงการที่ำางานท่ี่�ยู่ดืห็ยูุ่�น ฯลฯ 

ความเที่�าเท่ี่ยู่มท่ี่�แที่�จำริงจำะคำานึงถึึงป็ัจำจัำยู่ที่างเพิศสภาพิ วัฒนธิรรม เศรษฐกิจำและสังคมท่ี่�อาจำสร�าง 

อุป็สรรคให็�กับับุัคคล และมองห็าวิธ่ิท่ี่�จำะสนับัสนุนพิวกเขาให็�ก�าวข�ามผู้�านอุป็สรรคไป็ได� ทัี่�งน่� เพืิ�อให็� 

พิวกเขาสามารถึเข�าถึึงโอกาสท่ี่�ถ่ึกสร�างขึ�นมาและได�รับัความเที่�าเท่ี่ยู่ม

วิที่ยู่ากรอาจำถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาเคยู่พิบัเห็็น / ป็ระสบัอุป็สรรคแบับัใดบั�างท่ี่�ส�งผู้ลในเชิงลบั 

ต้�อความสามารถึของพิวกเขาห็รือเพืิ�อนร�วมงานในการเข�าถึึงโอกาส

วิที่ยู่ากรควรค�นคว�าเก่�ยู่วกับันโยู่บัายู่ แนวป็ฏิบััติ้ และความเป็็นจำริงเก่�ยู่วกับัความเที่�าเท่ี่ยู่ม ความเที่�า 

เท่ี่ยู่มท่ี่�แที่�จำริงและความห็ลากห็ลายู่ในบัริบัที่ของป็ระเที่ศก�อนการอบัรม เพืิ�อให็�พิวกเขาสามารถึเป็็นผู่้�นำา 

ในการอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัข�อกำาห็นดที่างกฎห็มายู่ภายู่ในป็ระเที่ศได� 

แม�ว�าจำะได�รับัโอกาสแบับัเด่ยู่วกัน แต้�ไม�ได�ห็มายู่ความว�าทีุ่กคนจำะม่ข�อได� 
เป็ร่ยู่บัแบับัเด่ยู่วกันในการบัรรลุผู้ลลัพิธิ์แบับัเด่ยู่วกัน กล�าวอ่กนัยู่ห็นึ�งคือ  
เราเริ�มต้�นจำากสนามแข�งขันที่่�ไม�เที่�ากัน เช�น คนที่่�มาจำากสังคมชายู่ขอบัห็รือ
คนที่่�พิิการที่างร�างกายู่
ความเสมอภาคที่่�แที่�จำริงช่�ให็�เห็็นว�าเราอาจำต้�องใช�มาต้รการเฉพิาะบัางอยู่�าง
ในการจำัดการกับัความไม�สมดุลในระบับั เพืิ�อให็�ทีุ่กคนที่่�ได�รับัโอกาสแบับั 
เด่ยู่วกันม่โอกาสเที่�า ๆ กันในการบัรรลุผู้ล / ผู้ลลพัิธิ์แบับัเด่ยู่วกัน

คู่วิ�มืิเท��เทียมืิ / คู่วิ�มืิเสำมืิอภ�คู่ที�แท้จรั�ง
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การสร�างความเที่�าเที่่ยู่มและความห็ลากห็ลายู่ในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่
จำำาเป็็นต้�องใช�วิธิ่การมองจำากบันลงล�าง และจำากล�างขึ�นบัน:

มืิองจ�กบนลงล��ง: การเป็ล่�ยู่นแป็ลงเชิงระบับัที่่�สะที่�อนให็�เห็็นการเป็ล่�ยู่น 
แป็ลงด�านนโยู่บัายู่และแนวที่างป็ฏิบััต้ิในระดบััสถึาบััน และยู่ังครอบัคลุมถึึง 
การป็ฏิบััต้ิทัี่�วที่ั�งองค์กรไป็จำนถึึงระดบััที่่มยู่�อยู่

มืิองจ�กล��งขึ�นบน: ในฐานะป็ัจำเจำกบัุคคล เราจำำาเป็็นต้�องต้ระห็นักถึึงบัที่บัาที่ 
และความรับัผู้ิดชอบัที่่�ม่ต้�อต้นเองและผู้่�อื�นเพิื�อสร�างความเป็ล่�ยู่นแป็ลงในเชิง 
บัวก

มืิองจ�กบนลงล��ง และจ�กล��งขึ�นบน

1. ห็ลังจำากผู้่�เข�าร�วมอบัรมได�อภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัความเที่�าเที่่ยู่มและความเสมอภาคในที่างที่ฤษฎ่  

และความเสมอภาคและความเที่�าเที่่ยู่มที่่�แที่�จำริงไป็ในห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ที่่� 1 แล�วช�วงน่�จำะเป็็น 

การที่บัที่วนบัที่เร่ยู่นโดยู่มุ�งเน�นการป็ระยูุ่กต้์ใช�จำริงในสถึานที่่�ที่ำางาน

2. เริ�มการอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัป็ระโยู่ชน์ของการสนับัสนุนความเที่�าเที่่ยู่มและความห็ลากห็ลายู่ใน 

สถึานที่่�ที่ำางาน แม�ว�าจำะอยู่่�นอกเห็นือบัริบัที่ที่างกฎห็มายู่ของป็ระเที่ศนั�นก็ต้าม วิที่ยู่ากรควร 

ดึงความสนใจำของผู้่�เข�าร�วมอบัรมมาท่ี่�ที่ักษะต้�างๆ ที่่�พิวกเขาระบัุไป็ในช�วงก�อนห็น�าน่�ว�าจำำาเป็็น 

สำาห็รบััการเป็็นผู้่�บัังคบััใช�กฎห็มายู่ นอกจำากน่� วทิี่ยู่ากรอาจำยู่�ำาเตื้อนผู้่�เข�าร�วมอบัรมถึึงกจิำกรรมการ 

ไต้ร�ต้รองท่ี่�พิวกเขาได�ที่ำาไป็ก�อนห็น�าน่�ในช�วงที่่�สอง แม�ว�าผู่้�เข�าร�วมอบัรมบัางคนร่�สึกว�าต้น 

ได�รับัการป็ฏิบััต้ิอยู่�างเป็็นธิรรมด�วยู่กฎห็มายู่ห็รือนโยู่บัายู่ความห็ลากห็ลายู่อยู่่�แล�ว แต้�วิที่ยู่ากร 

ควรต้ั�งคำาถึามกับัพิวกเขาต้�อว�า ห็ากพิวกเขาม่เพิศสภาพิอื�น พิวกเขาจำะยู่ังร่�สึกแบับัเดิมอยู่่� 

ห็รือไม�

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

วิที่ยู่ากรควรสรุป็กิจำกรรมน่�ด�วยู่การอธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�า การสร�างความเที่�าเท่ี่ยู่มและ 

ความห็ลากห็ลายู่ในสถึานท่ี่�ที่ำางานนั�นจำำาเป็็นต้�องใช�วิธ่ิการมองจำากบันลงล�าง และจำากล�างขึ�นบัน
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วิธ่ิการมองจำากบันลงล�างห็มายู่ถึึงการเป็ล่�ยู่นแป็ลงในระดับัองค์กรท่ี่�ให็�ความสำาคัญและตั้�งคำาถึามต้�อ 

อุป็สรรคท่ี่�ก่ดขวางความเที่�าเท่ี่ยู่มและความห็ลากห็ลายู่ ยู่กตั้วอยู่�างเช�น:

• ผู้ลกระที่บัที่่�การเล่�ยู่งด่เดก็ม่ต้�อความสามารถึของผู่้�ชายู่และผู้่�ห็ญงิในการป็ระกอบัอาช่พิผู่้�บัังคบัั

ใช�กฎห็มายู่ห็รือม่ความก�าวห็น�าในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

• ความต้�องการบุัคคลที่่�ม่อตั้ลักษณ์ที่างเพิศที่่�ห็ลากห็ลายู่ (LGBTI+) เข�ามาที่ำางานในสายู่งานการ

บัังคับัใช�กฎห็มายู่

• อคติ้ขององค์กรท่ี่�ม่ต้�อการจัำดสรรต้ำาแห็น�งท่ี่�ม่อำานาจำให็�กับัผู้่�ชายู่ห็รือมักจำะเป็็นเพิศชายู่จำาก 

เชื�อชาติ้ใดเชื�อชาติ้ห็นึ�งเป็็นพิิเศษ

• อคต้ิที่่�ม่ต้�อผู้่�ห็ญิงในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ที่่�มักได�รับัมอบัห็มายู่ให็�ที่ำางานในสำานักงาน

• ผู้ลกระที่บัของนโยู่บัายู่ในการลาคลอดสำาห็รับัมารดา / บัิดาและสิที่ธิิป็ระโยู่ชน์ที่่�ต้ระห็นักถึึง 

บัที่บัาที่ของผู่้�ชายู่ในการเล่�ยู่งด่เด็ก

วิธ่ิการมองจำากล�างขึ�นบันห็มายู่ถึึงความรับัผิู้ดชอบัของบุัคคลในการสร�างการเป็ล่�ยู่นแป็ลงในเชิงบัวก 

ตั้วอยู่�างเช�น

• การใช�เวลาในการไต้ร�ต้รองและสร�างความเห็็นอกเห็็นใจำต้�อเพืิ�อนร�วมงานของต้นที่่�ม่เพิศสภาพิ 

อัต้ลักษณ์ที่างเพิศ และเชื�อชาติ้ท่ี่�แต้กต้�าง และมุมมองเห็ล�าน่�ท่ี่�ม่อิที่ธิิพิลต้�อป็ระสบัการณ์การ 

ที่ำางานในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

• การต้ระห็นักถึึงการกระที่ำาเล็กๆ น�อยู่ๆ ที่่�สามารถึช�วยู่สนับัสนุนเพิื�อนร�วมงานของเราได�

• การต้ระห็นักถึึงสิ�งท่ี่�ฉุดรั�งแต้�ละคนไว�  ผู้่�เข�าร�วมอบัรมต้�องเผู้ชิญกับัอุป็สรรคและสิ�งก่ดขวาง 

อะไรบั�างในสถึานท่ี่�ที่ำางานในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่  เพิราะเห็ตุ้ใดอุป็สรรคและสิ�งก่ด 

ขวางเห็ล�าน่�จึำงเกิดขึ�น นอกจำากน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมสามารถึที่ำาอะไรได�อ่กบั�างในการช�วยู่สร�างความ 

เป็ล่�ยู่นแป็ลงในเชิงบัวก

 

วิที่ยู่ากรควรอธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าช�วงท่ี่�เห็ลือในห็ลักส่ต้รน่�จำะมุ�งเน�นไป็ท่ี่�วิธ่ิการมองจำาก 

“ล�างขึ�นบัน” เป็็นห็ลัก โดยู่ส�งเสริมให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�คิดไต้ร�ต้รองถึึงแง�มุมต้�างๆ ท่ี่�ส�งผู้ลต้�อ 

พิฤติ้กรรมของแต้�ละคนห็รือท่ี่มในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ โดยู่ห็วังว�าเมื�อเราต้ระห็นักถึึง 

แง�มุมเห็ล�าน่�แล�ว ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะมองเห็็นว�าพิฤติ้กรรมของต้นนั�นส�งผู้ลต้�อผู่้�อื�นและพิฤติ้กรรม 

ของผู้่�อื�นส�งผู้ลต้�อต้นเองอยู่�างไรบั�าง  การไต้ร�ต้รองเช�นน่�จำะช�วยู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมสามารถึค�นห็า 

กลยูุ่ที่ธ์ิเชิงบัวกเพืิ�อการเป็ล่�ยู่นแป็ลงได� 
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เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อศึกษาว�าความมั�นใจำในต้นเองเป็็นอยู่�างไร และได�รับัการพัิฒนาอยู่�างไร

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• เป็ร่ยู่บัเที่่ยู่บัระห็ว�างความมั�นใจำที่่�แที่�จำริงกบััความมั�นใจำที่่�สังคมห็ล�อห็ลอมขึ�นมาได�

เวิล�: 90  น�ที  

ช้่วงที่ี�สาม

คู่วิ�มืิมืิั�นใจในตนเองคู่ิออะไรั 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

การนำาเสนอ 
กระดาษฟลิป็ชาร์ที่และป็ากกา

สไลด์ภาพิถึ�ายู่ 3 
สไลด์สำาห็รับักิจำกรรมท่ี่� 2

ในการเต้ร่ยู่มกิจำกรรมล�วงห็น�า วิที่ยู่ากรควรด่รายู่ละเอ่ยู่ด 

ของกิจำกรรมเพิิ�มเติ้ม 

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

เพืิ�อไต้ร�ต้รองว�าความมั�นใจำในต้นเองม่ลักษณะ 

อยู่�างไรและร่�สึกอยู่�างไร

เพืิ�อสำารวจำความมั�นใจำในต้นเองในร่ป็แบับัต้�างๆ  

นอกเห็นือจำากลักษณะท่ี่�แสดงถึึงความเป็็นชายู่ซึ�ง 

มักเก่�ยู่วข�องกับัวัฒนธิรรมชายู่เป็็นให็ญ�

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การระบุัความมั�นใจำ 

ในต้นเอง

 

2. ความมั�นใจำในต้นเอง  

‘ร่ป็แบับั’ ต้�างๆ 

60

30 

เป้�หมืิ�ย
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ก�จกรัรัมืิที� 1: การระบุัความมั�นใจำในต้นเอง

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อไต้ร�ต้รองว�าความมั�นใจำในต้นเองม่ลักษณะอยู่�างไรและร่�สึกอยู่�างไร

เวิล�: 60 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 ก�รัรัะบ่คู่วิ�มืิมัืิ�นใจในตนเอง (20 นาท่ี่)

ในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�สำารวจำต้นเองในฐานะปั็จำเจำกบัคุคลเพืิ�อพัิฒนาความสามารถึในการสื�อสาร 

ท่ี่�ต้รงไป็ต้รงมาและมั�นใจำในต้นเอง

• แบั�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมเป็็นอยู่�างน�อยู่ 2 กลุ�ม (ห็ากมผู่้่�เข�าร�วมอบัรมจำำานวนมาก อาจำแบั�งให็�มม่ากกว�า 

2 กลุ�ม) 

• แจำ�งกบัักลุ�มห็นึ�งว�าพิวกเขาจำะได�ที่ำากิจำกรรมเก่�ยู่วกับั “ความมั�นใจำในต้นเอง” ส�วนอ่กกลุ�มห็นึ�ง 

จำะได�ที่ำากิจำกรรมเก่�ยู่วกับัการ “ขาดความมั�นใจำในต้นเอง”

• แจำกกระดาษฟลปิ็ชาร์ที่และป็ากกาให็�ที่กุกลุ�ม และให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมลากเส�นแบั�งออกเป็็น 2 แถึว 

ต้รงหั็วข�อด�านบันให็�เข่ยู่นว�า “ม่ลักษณะอยู่�างไร” และ “ร่�สึกอยู่�างไร” 

• ม่ลักษณะอยู่�างไร: พิฤต้ิกรรมและบัุคลิกที่่�บัุคคลนั�นๆ แสดงออกมา

• ร่�สึกอยู่�างไร: ความร่�สึกที่างจำิต้ใจำและอารมณ์ที่่�บัุคคลนั�นๆ ม่

• แต้�ละกลุ�มควรที่ำาทัี่�งสองแถึวต้ามหั็วข�อ “ม่ความมั�นใจำ” ห็รือ “ขาดความมั�นใจำ” ให็�เสร็จำสมบัร่ณ์

1.2 ก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (30 นาท่ี่)

รวบัรวมความคิดเห็็นของทุี่กกลุ�มในป็ระเด็นต้�อน่�ไป็น่�

• ห็ลังจำากพิิจำารณาคำาที่่�ใช�อธิิบัายู่พิฤติ้กรรมและคุณสมบััต้ิของบุัคคลที่่�ม่ความมั�นใจำ (วิที่ยู่ากร 

ควรยู่กตั้วอยู่�างบัางคำาเพืิ�อป็ระกอบัการอธิิบัายู่) ผู่้�ห็ญิงท่ี่�แสดงพิฤต้ิกรรมเช�นน่�จำะถ่ึกผู่้�อื�นมอง 

อยู่�างไร และห็ากเป็็นผู่้�ชายู่ เขาจำะถ่ึกผู่้�อื�นมองอยู่�างไร

• คำาที่่�ใช�อธิิบัายู่พิฤต้ิกรรมแบับัน่�จำะแต้กต้�างออกไป็ห็รือไม�สำาห็รับัผู้่�ห็ญิงและผู้่�ชายู่ ตั้วอยู่�างเช�น 

ห็ากใช�คำาว�า “เด็ดขาด” กับัผู่้�ชายู่ คำาน่�จำะเป็ล่�ยู่นเป็็นคำาว�า “จ่ำ�จ่ำ�” เมื�อใช�กับัผู่้�ห็ญิงท่ี่�ม่ความมั�น 

ใจำห็รือไม�

• ที่ำาแบับัเด่ยู่วกันกับัพิฤต้ิกรรมและคุณสมบััต้ิของบัุคคลที่่�ขาดความมั�นใจำ

• ในสังคมของเรา รวมถึึงสถึานที่่�ที่ำางานของผู้่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ การแสดงออกว�าขาดความมั�นใจำ

นั�นได�รับัการยู่อมรับัในกรณ่ของผู่้�ชายู่ห็รือผู่้�ห็ญิงมากกว�ากัน
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• ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมพิิจำารณาบัุคลิกที่ั�งห็มดของบัุคคลที่่� “ม่ความมั�นใจำ” และต้ั�งคำาถึามว�าเขา /  

เธิอจำะสามารถึแสดงออกบุัคลิกเห็ล�าน่�ได�อยู่�างสะดวกใจำและเป็็นธิรรมชาติ้ห็รือไม� 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญในกิจำกรรมน่� ได�แก�  

1.  ผู้่�คนรบััร่�ว�าความมั�นใจำในต้นเองเป็็นบุัคลิกป็ระเภที่ห็นึ�ง เช�น วธิิท่ี่่�บุัคคลแสดงตั้วต้นออกมาผู้�าน   

พิฤติ้กรรมและการกระที่ำา

2.  การรับัร่�ถึึงพิฤต้ิกรรมเห็ล�าน่�แต้กต้�างกันไป็ต้ามเพิศสภาพิของบัุคคล

3.  ในสังคมท่ี่�ม่ระบัอบัชายู่เป็็นให็ญ� ผู่้�คนส�วนให็ญ�ให็�การยู่อมรับัคำาจำำากัดความท่ี่�บั�งช่�ถึึงลักษณะ 

ของความเป็็นชายู่ ซึ�งส�งผู้ลให็�เกิดความกดดันต้�อคนทีุ่กเพิศสภาพิ เช�น การจำับัมือที่ักที่ายู่ 

อยู่�างห็นักแน�น ภาษากายู่ท่ี่�เปิ็ดกว�าง ฯลฯ 

4.  ความมั�นใจำในต้นเองเก่�ยู่วข�องกับัการรับัร่�ที่่�ผู้�านการป็ล่กฝังด�วยู่กลไกของการสร�างเสริมและ 

การลงโที่ษ เช�น ผู่้�ห็ญิงท่ี่�ม่บุัคลิกท่ี่�แสดงว�าเธิอ “ม่ความมั�นใจำ” อาจำไม�ได�ถ่ึกมองแบับัเด่ยู่วกันกับั 

ผู่้�ชายู่ท่ี่�ม่บุัคลิกแบับัเด่ยู่วกัน กล�าวคือ ผู่้�ชายู่อาจำถ่ึกมองว�า “กล�าแสดงออก” ในขณะท่ี่�ผู่้�ห็ญิง 

ถ่ึกมองว�า “จ่ำ�จ่ำ�” 

5.  กิจำกรรมต้�อไป็น่�จำะสำารวจำแนวที่างส่�ความมั�นใจำในต้นเองที่่� “แที่�จำริง” ซึ�งเป็็นแนวที่างที่่�ควรได� 

รับัการส�งเสริม 

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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“สิ�งที่่�เป็ล่�ยู่นความคิดให็�กลายู่เป็็นการกระที่ำา” 

(Richard Petty ศาสต้ราจำารยู่์ด�านจำิต้วิที่ยู่า) 

แต้�คำานิยู่ามเที่�าน่�เพิ่ยู่งพิอจำริงห็รือ?

สำไลด์: คู่วิ�มืิมัืิ�นใจในตนเองคิู่ออะไรั 

1.3 ก�รันำ�เสำนอ (10 นาท่ี่)

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

เรามักมองว�าความมั�นใจำในต้นเองเป็็นการแสดงออกบัุคลิกที่างพิฤติ้กรรม เช�น การแสดงความคิดเห็็น 

ท่ี่�รวบัรัด การดำาเนินการอยู่�างเด็ดเด่�ยู่ว และการสื�อสารผู้�านภาษากายู่บัางอยู่�าง บั�อยู่ครั�งท่ี่�ความ 

มั�นใจำในต้นเองแบับัน่�ถ่ึกมองว�าเป็็นลักษณะของเพิศชายู่ต้ามคำาจำำากัดความของระบัอบัชายู่เป็็นให็ญ� 

เช�น การจัำบัมือที่กัที่ายู่อยู่�างห็นกัแน�น ภาษากายู่ท่ี่�เปิ็ดกว�าง ฯลฯ ซึ�งมกัจำะขดัแยู่�งกับัคำาจำำากัดความของ 

ผู่้�ห็ญิงท่ี่�อยู่่�ภายู่ใต้�ระบัอบัชายู่เป็็นให็ญ�

เมื�อมองความมั�นใจำในต้นเองในมุมน่� เราจำะเห็็นว�าผู่้�คนต้�างคาดห็วังให็�ต้นเองและผู่้�อื�นแสดงออกความ 

มั�นใจำในต้นเองในร่ป็แบับัท่ี่�สอดคล�องกับับัรรทัี่ดฐานของระบัอบัชายู่เป็็นให็ญ�

วิที่ยู่ากรอาจำถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาเคยู่ “แสร�งที่ำาเป็็นมั�นใจำ” ห็รือไม� จำากบุัคลิกของความมั�น 

ใจำท่ี่�เราได�ระบุัไว�ในกิจำกรรมก�อนห็น�าน่� วิที่ยู่ากรอาจำถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมด�วยู่ว�าพิวกเขาเคยู่แสดงออก 

บุัคลิกเห็ล�าน่�ด�วยู่ความตั้�งใจำห็รือไม� เช�น ระห็ว�างการสัมภาษณ์งาน เป็็นต้�น พิวกเขาร่�สึกอยู่�างไร ร่�สึก 

เป็็นธิรรมชาติ้และสบัายู่ใจำห็รือร่�สึกเห็มือนกำาลังแสดงละครอยู่่� วิที่ยู่ากรสามารถึบัอกผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�า

ความร่�สึกเช�นนั�นไม�ใช�เรื�องผิู้ด เพิราะเราทุี่กคนต้�างก็ป็ฏิบััติ้เช�นน่�ในสถึานการณ์ต้�างๆ แต้�ท่ี่�จำริงแล�ว ยู่ัง

ม่วิธ่ิพัิฒนาความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�เป็็นธิรรมชาต้ิและสร�างความสบัายู่ใจำมากกว�าน่� นั�นคือการม่ความ 

มั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง
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วิธ่ิสร�างความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�คำานึงถึึงมิติ้ที่างเพิศสภาพินั�นต้ระห็นักด่ว�าความมั�นใจำในต้นเองสำาห็รับั 

แต้�ละคนม่ลักษณะท่ี่�แต้กต้�างกันไป็ เมื�อยู่�อนกลับัไป็ด่ Richard Petty ท่ี่�ได�ให็�คำาจำำากัดความของความ 

มั�นใจำในต้นเองไว�ว �าเป็็น “สิ�งท่ี่�เป็ล่�ยู่นความคิดให็�กลายู่เป็็นการกระที่ำา” ที่ำาให็�เกิดวิธ่ิสร�าง 

ความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�ต้ระห็นักถึึงป็ระเด็นน่� อยู่�างไรก็ต้าม แค�คำาจำำากัดความดังกล�าวยู่ังไม�เพ่ิยู่งพิอต้�อ 

การกระตุ้�นให็�เกิดการแสดงออกความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง ร่ป็แบับัของความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�ม่

ลักษณะชายู่เป็็นให็ญ�ยัู่งสามารถึเป็ล่�ยู่นความคิดให็�เป็็นการกระที่ำาได�เช�นกัน

ห็ากคำาจำำากัดความของความมั�นใจำในต้นเองยัู่งถ่ึกจำำากัดอยู่่�เพ่ิยู่งแค�บัรรทัี่ดฐานแบับัชายู่เป็็นให็ญ� เช�น 

การจำบััมือที่กัที่ายู่อยู่�างห็นกัแน�น การม่ภาษากายู่แบับัเปิ็ดกว�าง ฯลฯ  นั�นก็ห็มายู่ความว�าการแสดงออก 

เห็ล�าน่�เป็็นพิฤติ้กรรมท่ี่�เสแสร�งและสร�างพิลวัต้ที่างอำานาจำในเชิงลบั ห็ากความมั�นใจำในต้นเอง 

ต้�องถึ�ายู่ที่อดออกมาผู้�านกิริยู่าที่�าที่างท่ี่�ด่เข�มแข็ง ขึงขัง การจัำบัมือท่ี่�ห็นักแน�น และภาษากายู่ท่ี่�เปิ็ดกว�าง 

เพ่ิยู่งเที่�านั�น บุัคคลท่ี่�ร่�สึกอึดอัดท่ี่�จำะต้�องแสดงออกด�วยู่กิริยู่าที่�าที่างแบับันั�นอาจำร่�สึกว�าต้นไม�สามารถึ 

แสดงออกความคิดเห็็นของต้นได�   เมื�อเรามองผู้�านมุมมองด�านเพิศสภาพิแล�วจำะเห็็นว�า ในวัฒนธิรรม 

ท่ี่�ป็ล่กฝังผู่้ �ห็ญิงให็�สุภาพิเร่ยู่บัร�อยู่นั�นยัู่งม่การก่ดกันด�านเพิศสภาพิท่ี่�ที่ำาให็�วิธ่ิสร�างความมั�น 

ในใจำต้นเองต้ามบัรรที่ัดฐานแบับัชายู่เป็็นให็ญ�ไม�สามารถึใช�กับัผู่้�ห็ญิงได�มากนัก และผู้่ �ชายู่เอง 

ก็ถ่ึกกดดันพิอๆ กันให็�ต้�องแสดงออกด�วยู่กิริยู่าที่�าที่างเช�นนั�น

โดยู่สรุป็แล�ว การสนับัสนุนให็�แสดงออกความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างเปิ็ดกว�างและจำริงใจำนั�นเป็็นสิ�งจำำาเป็็น 

โดยู่เราต้�องยู่อมรับัว�ามนุษยู่์ทุี่กคนเป็็นป็ัจำเจำกบุัคคลท่ี่�ม่วิธ่ิการแสดงออกความร่�สึก ความคิดเห็็น 

และมุมมองท่ี่�แต้กต้�างกัน  การแสดงออกความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างเปิ็ดกว�างและจำริงใจำจำะเกิดขึ�นได�นั�น

จำำาเป็็นต้�องอาศัยู่การเป็ล่�ยู่นแป็ลงที่างวัฒนธิรรม ซึ�งเป็็นกระบัวนการท่ี่�ใช�เวลานาน และแน�นอนว�า 

จำำาเป็็นต้�องใช�ความกล�าห็าญ เราจำะกลับัมาสำารวจำคำาว�า “ความกล�าห็าญ” อยู่�างละเอ่ยู่ดกันในช�วงต้�อไป็

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Tuan
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

แสดงสไลด์และขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแบั�งปั็นความคิด จำากนั�นจึำงแสดงสไลด์ถัึดไป็

ความม่�น่ใจใน่ตน่เอง:  คุณเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของตน

ความกล�าแสดงออก: คุณสามารถสื่อสารถึงความมั่นใจ	จุดยืนและ 
ความคิดเห็นของตนได้

คู่วิ�มืิมัืิ�นใจในตนเองและคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก

คู่ำ�ถึ�มืิ: คู่วิ�มืิมืิั�นใจในตนเองและคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก 

แตกต��งกันอย��งไรั

คู่วิ�มืิมัืิ�นใจในตนเองและคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ส�วนแรกของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3 มุ�งเน�นไป็ท่ี่�การช�วยู่เห็ลือบัุคคลในการพิัฒนาความมั�นใจำในต้นเอง 

อยู่�างแที่�จำริง ก�อนท่ี่�จำะเน�นไป็ท่ี่�ความกล�าแสดงออกในภายู่ห็ลัง

ก�จกรัรัมืิที� 2: ความมั�นใจำในต้นเอง ‘ร่ป็แบับั’ ต้�าง ๆ\

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำความมั�นใจำในต้นเองในร่ป็แบับัต้�าง ๆ  นอกเห็นือจำากลักษณะท่ี่�แสดงถึึงความ

เป็็นชายู่ซึ�งมักเก่�ยู่วข�องกับัวัฒนธิรรมชายู่เป็็นให็ญ�

เวิล�: 30 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�จกรัรัมืิเพิ�อก�รัไตรั�ตรัองโดยมีืิผู้่้แนะแนวิ

ก�อนจำะเริ�มที่ำากิจำกรรมน่� วิที่ยู่ากรควรเลือกร่ป็ภาพิของบัุคคลท่ี่�ม่ชื�อเส่ยู่งมา 3 คน (ท่ี่�เห็มาะสมกับั 

วัฒนธิรรม) ท่ี่�ไม�ได�แสดงออกบุัคลิกท่ี่�ม่ลักษณะของเพิศชายู่ซึ�งมักจำะถ่ึกนำาไป็เชื�อมโยู่งกับัความมั�นใจำ 

ในวัฒนธิรรมชายู่เป็็นให็ญ� ตั้วอยู่�างของบุัคคลเห็ล�าน่�ได�แก� องค์ดาไลลามะ 

วิที่ยู่ากรควรวางร่ป็ภาพิ 1 ร่ป็ลงในแต้�ละสไลด์ โดยู่ม่คำาถึามต้�อไป็น่�ในสไลด์:

•  คุณชอบับุัคคลน่�เพิราะอะไร

•  บัุคคลน่�ม่คุณสมบััต้ิอะไรที่่�คุณชื�นชม

•  บัุคคลน่�ที่ำาอะไรที่่�ที่ำาให็�ผู้่�อื�นรบััร่�ว�าเขา / เธิอม่ความมั�นใจำในต้นเอง

1.  ในกิจำกรรมน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�ที่บัที่วนบัุคลิกต้�างๆ ท่ี่�แสดงถึึงความมั�นใจำในต้นเอง 

ผู้�านการวิเคราะห็์บุัคคล 4 คนด�วยู่กัน ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�อ�านรายู่การคำาถึามเก่�ยู่วกับั 

บุัคคลท่ี่�ม่ชื�อเส่ยู่งแต้�ละคน ผู่้�เข�าร�วมอบัรมไม�จำำาเป็็นต้�องจำดคำาถึามลงในกระดาษ แต้�ควร 

จำดคำาท่ี่�ผุู้ดขึ�นมาเมื�อนึกถึึงบุัคคลเห็ล�าน่�

2. บุัคคลแรกท่ี่�วิที่ยู่ากรขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมนึกถึึงควรเป็็นผู่้�ห็ญิงท่ี่�ท่ี่�ผู่้�คนส�วนให็ญ�ให็�ความ 

เคารพิและมองว�าเป็็นแม�ท่ี่�ด่มาก 

3. เมื�อผู่้�เข�าร�วมอบัรมม่บุัคคลดังกล�าวในใจำแล�ว ให็�พิวกเขาไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัคำาถึามต้�อไป็น่�:

 ก. คุณชอบับุัคคลน่�เพิราะอะไร

 ข. บุัคคลน่�ม่คุณสมบััติ้อะไรท่ี่�คุณชื�นชม

 ค. บุัคคลน่�ที่ำาอะไรท่ี่�ที่ำาให็�คุณรับัร่�ว�าเขา / เธิอม่ความมั�นใจำในต้นเอง 

ผู่้�เข�าร�วมอบัรมควรจำดคำาท่ี่�ผุู้ดขึ�นมาเมื�อนึกถึึงบุัคคลน่�ลงในกระดาษ
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4.  ต้�อไป็ ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ำาเช�นเด่ยู่วกันสำาห็รับับุัคคลม่ชื�อเส่ยู่งทัี่�ง 3 คนท่ี่�วิที่ยู่ากรเลือก 

มาในสไลด์

5. ห็ลังจำากผู้่�เข�าร�วมอบัรมได�ต้อบัคำาถึามในสไลด์ทัี่�ง 3 สไลด์เสร็จำแล�ว ให็�พิวกเขาไต้ร�ต้รอง 

ถึึงคำาท่ี่�พิวกเขาจำดลงในกระดาษและเป็ร่ยู่บัเท่ี่ยู่บักับัคำาท่ี่�เข่ยู่นไว�บันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ใน 

ช�วงก�อนห็น�าน่�ท่ี่�พิวกเขานึกถึึงลักษณะของความมั�นใจำในต้นเอง ให็�พิวกเขาระบุัสิ�งต้�อไป็น่�: 

   ก. ความคล�ายู่คลึงกันระห็ว�างคำาต้อบัของทัี่�ง 3 สไลด์กับัคำาต้อบัในกิจำกรรมก�อนห็น�าน่�

   ข. ความแต้กต้�างระห็ว�างคำาต้อบัของทัี่�ง 3 สไลด์กับัคำาต้อบัในกิจำกรรมก�อนห็น�าน่�

6. จัำดให็�ม่การอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัความคล�ายู่คลึงกันท่ี่�สำาคัญ และเน�นยู่ำ�าว�ายู่ังม่ลักษณะอื�น 

นอกเห็นือจำาก “ร่ป็แบับั” ของความมั�นใจำต้ามบัรรทัี่ดฐานแบับัชายู่เป็็นให็ญ� บั�อยู่ครั�งเมื�อ 

บุัคคลท่ี่�เป็็นแม�และบัคุคลท่ี่�ม่ชื�อเส่ยู่งถ่ึกห็ยู่บิัยู่กมาวเิคราะห์็ สิ�งท่ี่�มักจำะป็รากฎคอืความสามารถึ 

ในการแสดงอารมณ์ ความอบัอุ�น ความเป็็นมิต้ร ฯลฯ วิที่ยู่ากรควรเน�นยู่ำ�าว�าลักษณะเห็ล�าน่� 

มักห็ายู่ไป็เมื�อพ่ิดถึึงร่ป็แบับัของความมั�นใจำต้ามแนวคิดแบับัชายู่เป็็นให็ญ� 

7. ป็ิดที่�ายู่ช�วงน่�โดยู่การอธิิบัายู่ว�าห็ากเราอยู่ากม่ความมั�นใจำในต้นเอง เราไม�ควรพิยู่ายู่าม 

เป็็นผู่้�อื�นท่ี่�ไม�ใช�ต้นเอง ความมั�นใจำท่ี่�แที่�จำริงนั�นมาจำากการยู่อมรับัในสิ�งท่ี่�ต้นเป็็นและม่ 

ความกล�าท่ี่�จำะเป็็นคนคนนั�น ห็ลักส่ต้รน่�ม่จุำดมุ�งห็มายู่เพืิ�อสนับัสนุนให็�ผู่้ �เข�าร�วมอบัรม 

ต้ระห็นักถึึงระบับัท่ี่�จำำากัดความเชื�อมั�นในต้นเองซึ�งอาจำขัดขวางไม�ให็�บุัคคลม่ความมั�นใจำในต้น 

เองอยู่�างแที่�จำริงช�วงท่ี่�ส่�
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เพืิ�อไต้ร�ต้รองถึึงพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ และสิ�งท่ี่�ที่ำาให็�เรายู่ัง

อยู่่�ในพืิ�นท่ี่�นั�น

เพืิ�อเริ�มเป็ล่�ยู่นแป็ลงการรับัร่�ท่ี่�ม่ต้�อความมั�นใจำใน 

ต้นเอง

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล�

(น�ที)

1. เพืิ�อนของเราท่ี่�ชื�อว�า 

“พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่” 

2. พิลังของความร่�สึก

เป็ราะบัาง 

45

45

เป้�หมืิ�ย

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อสำารวจำความสัมพัินธ์ิระห็ว�างความมั�นใจำในต้นเองกับัพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�…

•  สำารวจำลักษณะของ “พิื�นที่่�ป็ลอดภัยู่” 

•  อภิป็รายู่ว�าความร่�สึกเป็ราะบัางเป็็นส�วนสำาคัญของการพิัฒนาความมั�นใจำในต้นเองได�อยู่�างไร 

เวิล�: 90 นาท่ี่ 

ช้�วิงที�สำี� 

คู่วิ�มืิมืิั�นใจในตนเองและพิ�นที�ปลอดภัย

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

1.4.1 การสำารวจำพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัแต้�ละกลุ�ม

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 
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ก�จกรัรัมืิที� 1: เพืิ�อนของเราท่ี่�ชื�อว�า “พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่”

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อไต้ร�ต้รองถึึงพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ และสิ�งท่ี่�ที่ำาให็�เรายู่ังอยู่่�ในพืิ�นท่ี่�นั�น

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 ก�รัอภ�ปรั�ย (5 นาท่ี่) 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

ป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญคือการสนับัสนุนให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมไต้ร�ต้รองถึึงสิ�งท่ี่�พิวกเขาเห็็นว�าเป็็นพืิ�นท่ี่�

ป็ลอดภัยู่และความร่�สึกเมื�อได�อยู่่�ในพืิ�นท่ี่�นั�น เราจำะกลับัมาพ่ิดถึึงพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ในภายู่ห็ลัง

1.2 สำ��งที�ทำ�ให้เรั�ยังอย่�พิ�นที�ปลอดภัย (20 นาท่ี่) 

•  แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มเล็ก ๆ และแจำกเอกสาร 1.4.1 การสำารวจำพิื�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่  

พิร�อมกับักระดาษฟลิป็ชาร์ที่และป็ากกา 

•  ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมอ�านต้ัวอยู่�างให็�ครบัถึ�วนภายู่ในกลุ�ม และต้อบัคำาถึามในสไลด์ 

พิื�นที่่�ป็ลอดภัยู่คืออะไร
ที่ำาไมเราจำึงชอบัพิื�นที่่�น่�

อภ�ปรั�ย 
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อ�านตั้วอยู่�างในเอกสาร 1.4.1 การสำารวจำพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ และต้อบัคำาถึามต้�อไป็น่�

•  ที่ำาไมการกระที่ำาเช�นน่�ที่ำาให็�ร่�สึกว�าพิวกเขาอยู่่�นอกพืิ�นที่่�ป็ลอดภัยู่

•  อารมณ์แบับัใดที่่�พิวกเขาร่�สึกว�าถึ่กบั่บับัังคับัให็�ที่ำา

•  อะไรที่่�อาจำห็ยุู่ดไม�ให็�พิวกเขาที่ำาสิ�งดังกล�าว

•  เพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อพิื�นที่่�ป็ลอดภัยู่ของเราอยู่�างไร  

• ลองนึกถึึงความร่�สึกของคุณเมื�อต้�องป็ฏิบััติ้ต้นให็�สอดคล�องกับัการ

รับัร่�ที่างเพิศสภาพิท่ี่�วัฒนธิรรมกำาห็นด เช�น ผู่้�ชายู่ร่�สึกละอายู่ใจำ 

ท่ี่�แสดงความกลัวออกมา ผู่้�ห็ญิงร่�สึกไม�มั�นใจำเมื�อต้�องเข�าสังคมท่ี่�ม่ 

ผู่้�ชายู่เป็็นส�วนให็ญ� 

ก�จกรัรัมืิเกี�ยวิกับพิ�นที�ปลอดภัย

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

กิจำกรรมน่�อาจำม่คำาถึามท่ี่�ทัี่บัซ�อนกันบั�าง ซึ�งเป็็นเรื�องป็กติ้ เนื�องจำากคำาถึามเห็ล�าน่�ควรม่ส�วนช�วยู่ 

ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในการไต้ร�ต้รองถึึงสิ�งท่ี่�ที่ำาให็�พิวกเขายู่ังอยู่่�ในพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่และต้ระห็นัก (โดยู่ท่ี่� 

วิที่ยู่ากรไม�จำำาเป็็นต้�องบัอก) ว�ามันเก่�ยู่วข�องกับัความร่�สึกเป็ราะบัาง

1.3 ก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (20 นาท่ี่) 

1. รวบัรวมความคดิเห็็นของผู้่�เข�าร�วมอบัรมและสรปุ็คำาที่่�สำาคญัลงในกระดาษฟลปิ็ชารท์ี่ ต้วัอยู่�าง 

เช�น: 

• กลัวว�าจำะล�มเห็ลว 

• กลัวว�าจำะด่โง�

• กังวลว�าจำะพิ่ดอะไรผู้ิด

• กลัวป็ฏิกิริยู่าของครอบัครัว

2. เมื�อผู้่�เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็นเสร็จำแล�ว ให็�เน�นคำาที่่�แสดงอารมณ์โดยู่การข่ดเส�นใต้�  

และถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าคำาเห็ล�าน่�ม่อะไรเห็มือนกันบั�างห็รือไม�

3. โดยู่ทัี่�วไป็แล�ว คำาเห็ล�าน่�จำะเชื�อมโยู่งกบััความกลัวป็ระเภที่ต้�างๆ เมื�อถึึงจำุดน่� วิที่ยู่ากรควรรับัร่�

ถึึงป็ระเด็นน่�และอธิิบัายู่ว�าเราจำะสำารวจำป็ระเด็นน่�กันในอ่กไม�ช�า
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คู่วิ�มืิละอ�ย: เกิดจำากความร่�สึกว�าต้นไม�ม่ความสามารถึห็รือไม�ค่�ควร

คู่วิ�มืิกลัวิ: เกิดจำากโอกาสที่่�จำะถึ่กป็ฏิเสธิห็รือล�มเห็ลว

 

อ่ปสำรัรัคู่ของก�รัก้�วิออกจ�กพิ�นที�ปลอดภัย

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

สิ�งท่ี่�เราควรมุ�งเน�นในช�วงน่�คือป็ัจำจัำยู่ท่ี่�ห็ยูุ่ดยู่ั�งไม�ให็�ผู้่�คนก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่เพืิ�อเข�าถึึงโอกาสท่ี่� 

น�าพึิงพิอใจำและเข�าถึึงได�ง�ายู่ เช�น การกล�าแสดงความคิดเห็็นในการท่ี่�ป็ระชุม ห็รือการสมัครงานใน 

ต้ำาแห็น�งท่ี่�ส่งขึ�น เป็็นต้�น เมื�อผู่้�คนต้�องการโอกาสท่ี่�สามารถึเข�าถึึงได� ความกลัวและความละอายู่มักจำะ 

เป็็นความร่�สึก 2 ป็ระเภที่ท่ี่�ห็ยูุ่ดยู่ั�งพิวกเขาไม�ให็�ก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่เพืิ�อคว�าโอกาสนั�น

ความละอายู่ม่ข�อด่ห็ากมันนำาไป็ส่�ความร่�สึกผิู้ดต้�อการกระที่ำาของเราท่ี่�ส�งผู้ลเส่ยู่ต้�อผู่้�อื�น เพิราะความ 

ละอายู่นั�นสอนให็�เราห็ล่กเล่�ยู่งการก�อพิฤติ้กรรมนั�นอ่กในอนาคต้  อยู่�างไรก็ต้าม เรามักร่�สึกละอายู่กับั 

เรื�องท่ี่�ไม�ควรละอายู่ เช�น ร่�สึกว�าต้นไม�ด่พิอห็รือความคิดเห็็นของต้นไม�สำาคัญเที่�าความคิดเห็็นของคนอื�น  

ความละอายู่ป็ระเภที่น่�มักเป็็นผู้ลพิวงมาจำากป็ัจำจัำยู่ที่างวัฒนธิรรมและสังคม เช�น การกำาห็นดเงื�อนไข 

ที่างเพิศสภาพิ / การสื�อสารเรื�องเพิศสภาพิท่ี่�โจำมต่้ผู่้�คนอยู่�างต้�อเนื�องและกำาห็นดว�าเราควรม่ลักษณะ 

อยู่�างไร ป็ระพิฤติ้ต้นอยู่�างไร และม่มุมมองต้�อโลกต้ามเพิศสภาพิของต้นเองอยู่�างไร ในบัริบัที่น่� ความ 

ละอายู่ไม�ก�อให็�เกิดป็ระโยู่ชน์ใด ๆ และห็นำาซำ�ายู่ังเป็็นภัยู่อ่กด�วยู่

ความกลัวจำะม่ป็ระโยู่ชน์ก็ต้�เมื�อมันสามารถึป็กป็้องผู่้�อื�นจำากอันต้รายู่ได� เช�น ป็กป็้องคนจำากการ 

ถ่ึกห็ม่ที่ำาร�ายู่ อยู่�างไรก็ด่ ความกลัวอาจำเป็็นภัยู่ได�เช�นกันเมื�อผู่้�คนละทิี่�งโอกาสท่ี่�จำะได�เติ้บัโต้และเติ้ม 

เต็้มศักยู่ภาพิของต้นเอง เพิราะความกลัวว�าต้นจำะถ่ึกป็ฏิเสธิห็รือล�มเห็ลว
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5   https://daretolead.brenebrown.com/.
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“ไมใช�ความกลัวห็รอกที่่�ขวางที่างเราอยู่่�... เกราะป้็องกันต้�างห็าก 

เมื�อสถึานการณ์ม่ความยู่ากลำาบัาก เราจำะโอบัรับัความเป็ราะบัาง 

และเริ�มต้ั�งคำาถึาม ห็รือเราจำะป็กป็้องต้ัวเองในลักษณะที่่�พิาเราออกห็�าง

จำากคุณค�าที่่�เรายึู่ดถึือ” (Brene Brown) 

คู่วิ�มืิกลัวิและเกรั�ะป้องกัน 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

คำากล�าวน่�เป็็นคำากล�าวของ Brene Brown อาจำารยู่์ผู่้�ม่ชื�อเส่ยู่งทัี่�วโลก5 เธิอกล�าวสิ�งน่�เมื�อกำาลังพ่ิดถึึง 

ความเป็็นผู่้�นำาท่ี่�กล�าห็าญในท่ี่�ที่ำางาน “เกราะป้็องกัน” ท่ี่�เธิอพ่ิดถึึงในท่ี่�น่�ห็มายู่ถึึงกลยูุ่ที่ธ์ิท่ี่�เรานำามาใช� 

เพืิ�อป็กป้็องต้นเองจำากความกลัว
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

เมื�อเราป็ระสบักับัความกลัวห็รือความเคร่ยู่ด เราจำะไม�ได�ใช�สมองส�วนท่ี่�เก่�ยู่วข�องกับัสติ้ป็ัญญาห็รือท่ี่� 

เร่ยู่กกันว�าสมองกล่บัห็น�า (Frontal lobe) แต้�ร�างกายู่จำะหั็นไป็ใช�สมองส�วนลิมบิัก (Limbic brain) ซึ�ง

มักร่�จัำกกันว�าเป็็นสมองส�วนดั�งเดิมเนื�องจำากเป็็นสมองส�วนแรกของมนุษยู่์ท่ี่�ม่วิวัฒนาการ  สมองส�วนน่� 

ควบัคุมการต้อบัสนองต้�อภัยู่อันต้รายู่  ลองจิำนต้นาการถึึงสมัยู่ท่ี่�มนุษยู่์ยูุ่คแรกท่ี่�ต้�องใช�ช่วิต้อยู่่�ในถึำ�าและ

ล�าสัต้ว์เพืิ�อความอยู่่�รอด สมองส�วนลิมบิักจำะป็กป็้องพิวกเขาจำากห็ม่ในป็่า  สมองส�วนลิมบิักช�วยู่ให็� 

มนุษยู่์เลือกกระที่ำาต้ามกลยูุ่ที่ธ์ิ 3 ป็ระการต้�อไป็น่�

 ส่� – ต้อบัสนองโดยู่การส่�กับัภัยู่อันต้รายู่นั�น

 ห็น่ – วิ�งห็น่จำากภัยู่อันต้รายู่

 นิ�ง – ห็ลบัซ�อนจำากภัยู่อันต้รายู่และปิ็ดช�องที่างการรับัร่�จำนกระทัี่�งภัยู่อันต้รายู่นั�นจำะห็ายู่ไป็

โชคไม�ด่นักท่ี่�สมองส�วนลิมบิักน่�ไม�ได�พัิฒนาให็�สามารถึแยู่กแยู่ะความแต้กต้�างระห็ว�างภัยู่อันต้รายู่ เช�น 

ห็ม่ท่ี่�ไล�ล�ามนุษยู่์ยูุ่คแรกๆ กับัความเคร่ยู่ดในยูุ่คปั็จำจุำบััน เช�น ภาระงานท่ี่�ห็นักอึ�ง ห็รือการถ่ึกขอให็�ที่ำา 

สิ�งท่ี่�อยู่่�นอกพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ของเรา

เมื�อเราป็ระสบักับัความกลัวน่� สัญชาต้ญาณของเราจึำงม่ห็น�าท่ี่�ป็กป้็องเราเป็ร่ยู่บัเสมือนเกราะป้็องกัน

การด่ถ่ึกถึากถึางโอกาส สถึานการณ์ และผู่้�คน

การวิพิากษ์วิจำารณ์ตั้วเองและ / ห็รือผู่้�อื�น

การห็ล่กเล่�ยู่ง

อารมณ์เฉยู่ชา (มักเกิดจำากการหั็กโห็มออกกำาลังกายู่ ที่านอาห็ารมากเกินไป็ 
ดื�มแอลกอฮอล์ ห็รือเสพิยู่าเสพิติ้ด)

ตัวิอย��งของ “กลย่ทธ์์เกรั�ะป้องกัน” ปรัะเภทต��งๆ
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

รายู่การในสไลด์น่�ไม�ได�ครอบัคลุมทัี่�งห็มด เพิราะกลยุู่ที่ธ์ิเกราะป้็องกันนั�นม่ห็ลายู่ป็ระเภที่ท่ี่�เราสามารถึ

นำามาป็ระยูุ่กต์้ใช�กับัต้นเองได� วิที่ยู่ากรควรยู่กตั้วอยู่�างเพิิ�มเติ้ม

คุณอยู่่�ในท่ี่�ป็ระชุม และคุณอยู่ากแบั�งปั็นความคิดเห็็นของต้นกับัทุี่กคน แต้�คุณ
กลัวว�าสิ�งท่ี่�คุณจำะพ่ิดจำะฟังด่ “ไม�ฉลาด” ดังนั�น กลยูุ่ที่ธ์ิเกราะป้็องกันของคุณ
คือการนั�งเง่ยู่บัต้ลอดการป็ระชุม

เพืิ�อนร�วมงานคนห็นึ�งแนะนำาให็�คุณพิยู่ายู่ามคว�าโอกาสในการที่ำางานร�วมกับั 
ท่ี่มอื�น เพิราะพิวกเขาที่ราบัว�าคุณอยู่ากพัิฒนาทัี่กษะของตั้วเองในด�านนั�น   
คุณร่�สึกป็ระห็ม�าท่ี่�จำะคว�าโอกาสนั�นเพิราะคุณคิดว�าคุณอาจำถ่ึกป็ฏิเสธิห็รือไม� 
มั�นใจำในความสามารถึของต้นเอง  ดังนั�น กลยูุ่ที่ธ์ิเกราะป้็องกันของคุณคือการ
ต้อบัเพืิ�อนร�วมงานไป็ว�า “จำะเส่ยู่เวลาที่ำาไม  ยู่งัไงหั็วห็น�าก็ไม�เลือกฉัน”
 

ตัวิอย��งของเกรั�ะป้องกัน 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

สรุป็กิจำกรรมด�วยู่การอธิิบัายู่ว�าเป็็นเรื�องทัี่�วไป็ท่ี่�พิฤติ้กรรมของมนุษยู่์จำะแสดงความละอายู่และความ 

กลัวออกมาและต้�องการใช�กลยูุ่ที่ธ์ิเกราะป้็องกัน แม�แต้�ผู่้�นำาท่ี่�ด่มั�นใจำท่ี่�สุดก็ที่ำาเช�นน่� เมื�อเราฝึกฝนจำนม่

ความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง เราอาจำจำะยัู่งร่�สึกกลัวอยู่่�บั�าง แต้�เราจำะร่�เที่�าทัี่นการตั้ดสินใจำของต้น 

ว�าจำะเลือกสวม “เกราะป้็องกัน” ห็รือหั็นห็น�าไป็ห็าความเป็ราะบัางแที่น ในกิจำกรรมต้�อไป็ เราจำะสำารวจำ 

ความเป็ราะบัางในบัริบัที่ดังกล�าว 
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“ความเปราะบางคิอจ่ดอ่อน่”

ก�จกรัรัมืิที� 2: พิลังของความร่�สึกเป็ราะบัาง 

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อเริ�มเป็ล่�ยู่นแป็ลงการรับัร่�ท่ี่�ม่ต้�อความมั�นใจำในต้นเอง

เวิล�: 45 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�รัให้คู่ำ�จำ�กัดคู่วิ�มืิ “คู่วิ�มืิเปรั�ะบ�ง” (10 นาท่ี่) 

 1. แสดงสไลด์ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่และให็�พิวกเขาอภิป็รายู่ภายู่ในกลุ�ม

อภ�ปรั�ย

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

• ห็ลังจำากนั�นไม�ก่�นาที่ ่ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแบั�งป็ันความคิดเห็็นของต้นในที่่�ป็ระชุมร�วม

• อธิิบัายู่ว�าโดยู่ทัี่�วไป็แล�ว ความเป็ราะบัางถืึอว�าเป็็นจุำดอ�อน ห็รือความเส่�ยู่งที่่�จำะป็ระสบักับัภัยู่ 

คุกคาม

• อธิิบัายู่ว�าความเป็ราะบัางอาจำขึ�นอยู่่�กับัมุมมองของแต้�ละคนและบัริบัที่ท่ี่�แต้กต้�างกัน คนห็นึ�ง 

อาจำถ่ึกมองห็รือร่�สึกว�าต้นเป็ราะบัางในบัางบัริบัที่ (เช�น ในท่ี่�ป็ระชุมกับัเพืิ�อนร�วมงาน) แต้�ไม�ใช� 

ในบัริบัที่อื�น (เช�น เมื�ออยู่่�ท่ี่�บั�าน) 

• อธิิบัายู่ว�าแม�ผู้่�คนจำะใช�คำาว�า “ความเป็ราะบัาง” ในบัริบัที่ที่่�แต้กต้�างกัน แต้�ในช�วงน่� เราจำะศึกษา 

ความเป็ราะบัางในฐานะสิ�งท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการพัิฒนาความมั�นใจำในต้นเอง
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2.2 ก�รัจ�นตน�ก�รัโดยมีืิผู้่้แนะแนวิ (30 นาท่ี่)

1. ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจิำนต้นาการถึึงความที่รงจำำาที่่�ม่ความสขุจำากต้อนที่่�พิวกเขาป็ระสบัความสำาเรจ็ำ 

ในเรื�องที่่�พิวกเขาพิบัว�าม่ความที่�าที่ายู่ ต้ัวอยู่�างเช�น

 o การสอบัผู้�าน

 o การที่ำาภารกิจำด�านก่ฬาสำาเร็จำ

 o การนำาเสนองานในท่ี่�ที่ำางาน

2. ในขั�นน่� วิที่ยู่ากรควรนั�งห็น�าห็�องอบัรมด�วยู่ที่�าที่างที่่�ผู้�อนคลายู่และเป็ิดกว�าง

3. บัอกผู้่�เข�าร�วมอบัรมให็�ห็ายู่ใจำลึกๆ และผู้�อนคลายู่ พิวกเขาสามารถึห็ลับัต้าได�ห็ากต้�องการ

4. วิที่ยู่ากรอ�านคำาถึามต้�อไป็น่�อยู่�างช�าๆ และใจำเยู่็น โดยู่เว�นช�วงระห็ว�างคำาถึามแต้�ละข�อเพิื�อให็� 

ผู้่�เข�าร�วมอบัรมได�ใช�เวลาในการระลึกถึึงความที่รงจำำาของต้น

5. ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมนึกถึึงความที่รงจำำาที่่�พิวกเขาเลือกมา และให็�เวลาพิวกเขาสักคร่�ในการ 

จำินต้นาการถึึงช�วงเวลาที่่�พิวกเขาป็ระสบัความสำาเร็จำ โดยู่ให็�นึกถึึงสิ�งต้�อไป็น่�

 o ความสำาเร็จำนั�นเกิดขึ�นเมื�อไร

 o ความสำาเร็จำน่�คืออะไร และที่ำาไมคุณต้�องการป็ระสบัความสำาเร็จำน่�

 o คุณร่�สึกอยู่�างไรในวันห็รือสัป็ดาห์็ก�อนห็น�าเวลาท่ี่�จำะต้�องที่ำาสิ�งที่�าที่ายู่

6. กระตุ้�นให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำินต้นาการถึึงช�วงเวลาก�อนที่่�จำะป็ระสบัความสำาเร็จำให็�ชัดเจำนที่่�สุด

 o คุณมองเห็็นอะไรบั�าง

 o คุณอยู่่�ท่ี่�ไห็น และใครอยู่่�กับัคุณ 

 o คุณเห็็นส่และร่ป็ที่รงอะไรอยู่่�รอบัตั้วบั�าง

 o คุณได�ยู่ินเส่ยู่งอะไรบั�าง เส่ยู่งผู่้�คน ธิรรมชาติ้ห็รือดนต้ร่

 o ม่กลิ�นห็รือรสชาติ้อะไรท่ี่�โดดเด�นออกมาห็ริอเป็ล�า

 o คุณร่�สึกอยู่�างไร

7. เมื�อถึามคำาถึามสุดที่�ายู่แล�ว ให็�วิที่ยู่ากรดึงความสนใจำของผู่้�เข�าร�วมอบัรมกลับัมา และถึามว�า 

พิวกเขาร่�สึกอยู่�างไร

8. ห็ากผู้่�เข�าร�วมอบัรมสะดวกใจำ ให็�พิวกเขาเล�าความที่รงจำำาและความร่�สึกกับัผู้่�เข�าร�วมอบัรมคน

อื�นๆ ภายู่ในกลุ�ม 

1. ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาสังเกต้เห็็นความเป็ล่�ยู่นแป็ลงที่างอารมณ์บั�างห็รือไม�เมื�อ 

พิวกเขานึกถึึงต้อนก�อนป็ระสบัความสำาเร็จำ เมื�อเท่ี่ยู่บักับัความร่�สึกห็ลังป็ระสบัความสำาเร็จำ 

2. พิวกเขาร่�สึกเป็ราะบัางก�อนจำะป็ระสบัความสำาเร็จำห็รือไม� อยู่�างไร และความเป็ราะบัางท่ี่� 

ว�านั�นม่ความจำำาเป็็นห็รือไม�

3. เรามักร่�สึกเป็ราะบัางก�อนจำะที่ำาเรื�องที่�าที่ายู่ให็�สำาเร็จำได�ห็รือเป็ล�า ห็ากไม�ใช� ความสำาเร็จำนั�น 

จำะม่ความห็มายู่กับัเรามากเที่�าน่�ห็รือไม� 
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9. ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมไต้ร�ต้ร�องถึึงสิ�งที่่�พิวกเขาที่ำาสำาเร็จำว�ามันคืออะไร และมันคุ�มค�ากับัความร่�สึก

กังวลห็รือความเป็ราะบัางที่่�พิวกเขาร่�สึกก�อนจำะลงมือที่ำาห็รือไม� 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั  

กิจำกรรมน่�เป็็นกิจำกรรมท่ี่�ม่พิลังมาก และต้�องได�รับัการดำาเนินการด�วยู่ความละเอ่ยู่ดและอ�อนโยู่น ให็� 

วิที่ยู่ากรสรุป็กิจำกรรมน่�โดยู่อธิิบัายู่ว�าความเป็ราะบัางเป็็นส�วนสำาคัญในการก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ 

และพัิฒนาความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง เมื�อเรามั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริงแล�ว เราจำะไม�ใช�กลยู่ทุี่ธ์ิ 

เกราะป้็องกัน เช�น การวางที่�าขึงขังห็รือกลยูุ่ที่ธ์ิอื�นๆ  ความมั�นใจำท่ี่�แที่�จำริงมักเกิดจำากความกลัวว�าจำะ 

ถ่ึกป็ฏิเสธิ ความกลัวว�าจำะอับัอายู่ห็รือล�มเห็ลว  แต้�เมื�อเราร่�สึกถึึงความกลัวน่� เรายู่ังเดินห็น�าและลงมือ

ที่ำาสิ�งนั�นต้�อไป็ นั�นคือการยู่อมให็�ต้นเองก�าวเข�าส่� “พืิ�นท่ี่�แห็�งการเร่ยู่นร่�” ซึ�งเป็็นท่ี่�ๆ เราจำะได�พัิฒนา 

และเพิิ�มความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�แที่�จำริง
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2.3 ก�รันำ�เสำนอ

แสดงสไลด์เก่�ยู่วกับัพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

สไลด์น่�แสดงให็�เห็็นการเป็ร่ยู่บัเท่ี่ยู่บัความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�น�อยู่ลงกับัความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�มากขึ�น  

ตั้วอยู่�างน่�ไม�ได�ห็มายู่ความว�าจำะม่คนท่ี่�ม่ความมั�นใจำในต้นเองอยู่่�ทุี่กวันและในที่กุสถึานการณ์ ความมั�นใจำ 

ในต้นเองนั�นสามารถึลดลงและเพิิ�มขึ�นได� ตั้วอยู่�างน่�แสดงให็�เห็็นว�าพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่สามารถึขยู่ายู่ออกไป็

ได�ด�วยู่การฝึกฝนและแสดงให็�เห็็นพิลังในตั้วบุัคคลท่ี่�ยู่อมให็�ต้นเองร่�สึกเป็ราะบัางและกล�าท่ี่�จำะเติ้บัโต้ 

พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่คือพืิ�นท่ี่�ท่ี่�ที่ำาให็�ร่�สึกสบัายู่ใจำ แต้�จำะไม�เกิดการเร่ยู่นร่�ห็รือการเติ้บัโต้ในพืิ�นท่ี่�น่� ห็ากเราอยู่่�

ในพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ต้ลอดเวลา เราจำะเริ�มร่�สึกเซื�องซึมซึ�งจำะส�งผู้ลต้�อความเป็็นอยู่่และความสามารถึของ 

เราในการก�าวต้�อไป็ข�างห็น�า ในฐานะมนุษยู่์ เราต้�องการร่�สึกถึึงความพิยู่ายู่ามและความสำาเร็จำในฐานะ

ส�วนห็นึ�งของความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ด่ของต้นเอง 
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นอกพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่คือพืิ�นท่ี่�แห็�งการเร่ยู่นร่� ซึ�งเป็็นท่ี่�ท่ี่�เราผู้ลักดันต้นเองและเติ้บัโต้ขึ�น 

พืิ�นท่ี่�อันต้รายู่คือดินแดนถัึดไป็ ซึ�งเป็็นพืิ�นท่ี่�ท่ี่�เราถ่ึกผู้ลักออกมาไกลเกินไป็และร่�สึกถึึงภัยู่อันต้รายู่

ยู่ิ�งเราเดินออกนอกพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่เข�าไป็ในพืิ�นท่ี่�แห็�งการเร่ยู่นร่�มากขึ�น พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่และพืิ�นท่ี่�แห็�ง 

การเร่ยู่นร่�ของเราก็ยู่ิ�งกว�างขึ�น ส�วนพืิ�นท่ี่�อันต้รายู่ก็จำะยู่ิ�งเล็กลง

ยู่กตั้วอยู่�างเช�น หั็วห็น�าของคุณขอให็�คุณนำาเสนองานในท่ี่�ที่ำางานและคุณร่�สึกกลัว คุณอาจำใช�กลยูุ่ที่ธิ์ 

เกราะป็้องกันและคิดห็าข�ออ�างเพืิ�อป็ฏิเสธิโอกาสนั�น  แต้�แที่นท่ี่�จำะที่ำาเช�นนั�น คุณเลือกท่ี่�จำะโอบัรับั 

ความเป็ราะบัาง ยู่อมรับัความกลัวและนำาเสนองานนั�นต้ามท่ี่�หั็วห็น�ามอบัห็มายู่ เมื�อคุณนำาเสนองาน  

คุณได�เข�าส่�พืิ�นท่ี่�แห็�งการเร่ยู่นร่�  เพิราะคุณได�ก�าวออกมาจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่เพืิ�อที่ำากิจำกรรมน่� ห็ลังจำากนั�น 

คุณอาจำร่�สึกกลัวการนำาเสนองานในท่ี่�ที่ำางานน�อยู่ลง ยู่ิ�งคุณได�ที่ำามากขึ�นเที่�าไร คุณก็ยู่ิ�งร่�สึกสบัายู่ใจำ 

มากขึ�นเที่�านั�น ในท่ี่�สุด คุณก็จำะสามารถึนำาเสนองานได�โดยู่ไม�ต้�องก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่อ่กต้�อไป็

กลับัมาส่�คำาถึามท่ี่�ว�า “ความเป็ราะบัางคือจุำดอ�อน” และเน�นยู่ำ�าอ่กครั�งว�าความเป็ราะบัางนั�นม่ความจำำา

เป็็นอยู่�างยู่ิ�งต้�อการเติ้บัโต้เพิราะทุี่กคนต้�างก็ร่�สึกเป็ราะบัางในครั�งแรกท่ี่�พิวกเขาต้�องก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�

ป็ลอดภัยู่ของต้น เมื�อเราต้ระห็นักและยู่อมรับัว�าความเป็ราะบัางเป็็นก�าวสำาคัญใน “กระบัวนการ 

ส่�ความมั�นใจำ” ได�แล�ว เราจำะสามารถึพัิฒนาความมั�นใจำอยู่�างแที่�จำริงในร่ป็แบับัท่ี่�เป็็นตั้วเองได�ง�ายู่ขึ�น

ความกล�าห็าญ (Courage) ม่รากศัพิที่์มาจำากภาษาละต้ินที่่�แป็ลว�า “ห็ัวใจำ”
ความกล�าห็าญจำึงแป็ลต้รงต้ัวได�ว�า การใช�ช่วิต้ด�วยู่ห็ัวใจำ ซึ�งห็มายู่ถึึงป็ล�อยู่ให็� 
ต้ัวเองถึ่กมองต้ามความเป็็นจำริง น่�คือความกล�าห็าญและน่�คือความมั�นใจำในต้น
เองที่่�แที่�จำริง
ความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริงไม�ใช� “ร่ป็แบับัที่่�เป็็นผู้ลผู้ลิต้ของระบัอบัชายู่ 
เป็็นให็ญ�” ที่่�เรามักเห็็นคร่ฝึกการใช�ภาษากายู่สอนให็�เรากล�าสบัต้าค่�สนที่นา 
และจัำบัมืออยู่�างห็นักแน�น
ความมั�นใจำในต้นเองควรเก่�ยู่วข�องกับัความกล�าห็าญที่่�จำะเป็็นต้ัวเราเองอยู่�าง 
แที่�จำริง!

คู่วิ�มืิกล้�ห�ญ
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ในช�วงถัึดไป็ เราจำะสำารวจำเห็ตุ้ผู้ลที่างด�านจิำต้วิที่ยู่าท่ี่�สนับัสนุนให็�ผู่้�คนเข�าใจำต้นเองและผู่้�อื�น โดยู่ม่เป็้า 

ห็มายู่เพืิ�อสนับัสนุนการเดินที่างไป็ส่�ความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริงและสร�างความเป็็นท่ี่มท่ี่�เพืิ�อน 

ร�วมงานสนับัสนุนซึ�งกันและกันให็�ม่ความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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เป้�หมืิ�ย: ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมสำารวจำว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมนั�นห็ล�อห็ลอมระบับัความ 

เชื�อของเราอยู่�างไร

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• ต้ระห็นักว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมห็ล�อห็ลอมมุมมองที่่�เราม่ต้�อต้นเองอยู่�างไร

เวิล�: 90 นาท่ี่ 

 *ผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�ผู้�านการอบัรมห็ลักส่ต้ร “ความต้ระห็นักร่�เก่�ยู่วกับัเพิศสภาพิสำาห็รับัเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่”  

จำะที่ราบัด่ถึึงแนวคิดการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมอยู่่�แล�ว

ก�รักำ�หนดเงิ�อนไขท�งเพศสำภ�พสำรั้�ง 
คู่วิ�มืิเช้ิ�อมืิั�นในตนเองอย��งไรั 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ  

นิต้ยู่สารและสื�อต้�างๆ 

ท่ี่�แสดงให็�เห็็นบัรรทัี่ดฐานที่าง 

เพิศสภาพิในบัริบัที่ที่างวัฒนธิรรม

2.1.1 คำาถึามสำาห็รับัการไต้ร�ต้รอง 

เรื�องการกำาห็นดเงื�อนไขที่าง 

เพิศสภาพิ

แนวที่างท่ี่�ได�ให็�ไว�ในคำาแนะนำาสำาห็รับัวิที่ยู่ากร

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัแต้�ละกลุ�ม

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

ช้�วิงที�หนึ�ง
ว่น่ที่ี�สอง
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เพืิ�อศึกษาว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมนั�น

ที่ำางานอยู่�างไร 

เพืิ�อไต้ร�ต้รองถึึงการกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิใน

บัริบัที่ของการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การขัดเกลาที่าง 

เพิศสภาพิในสังคม

2. การกำาห็นดเงื�อนไข 

ที่างเพิศสภาพิในบัริบัที่: 

ภารกิจำร่บัคุยู่

60

 

30

เป้�หมืิ�ย

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

เริ�มเปิ็ดช�วงน่�ด�วยู่การกล�าวถึึงความคิดเห็็นล�าสุดจำากช�วงท่ี่�แล�ว  อธิิบัายู่ว�าในช�วงถัึดไป็จำะม่การสำารวจำ 

เห็ตุ้ผู้ลที่างด�านจิำต้วิที่ยู่าโดยู่ม่เห็ตุ้ผู้ลต้�อไป็น่�:

• เพิื�อช�วยู่ให็�เราเข�าใจำว�าต้ัวเองเป็็นใครในฐานะป็ัจำเจำกบัุคคล และเห็ตุ้ใดเราจำึงร่�สึกและแสดง 

พิฤติ้กรรมบัางอยู่�างออกไป็ ซึ�งความเข�าใจำน่�จำะช�วยู่สร�างความมั�นใจำในต้นเองจำากมุมมองท่ี่�แที่� 

จำริงได�

• การเข�าใจำต้ัวเองในฐานะป็ัจำเจำกบัุคคลจำะที่ำาให็�เราสามารถึเข�าใจำเพิื�อนและเพิื�อนร�วมงานได�ด่ยู่ิ�ง 

ขึ�นซึ�งจำะช�วยู่ให็�เราสร�างสภาพิแวดล�อมการที่ำางานท่ี่�ด่ผู้�านการสื�อสารและพิลวัต้ของท่ี่มในเชิง 

บัวก

ช�วงน่�จำะเริ�มต้�นด�วยู่การพ่ิดถึึง “การขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคม”

ก�จกรัรัมืิที� 1: การขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมนั�นที่ำางานอยู่�างไร  

เวิล�: 60 นาท่ี่
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คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ก�อนการอบัรม วิที่ยู่ากรจำะต้�องจัำดที่ำาสไลด์นำาเสนอท่ี่�ป็ระกอบัไป็ด�วยู่

• บัที่ความจำากห็นังสือพิิมพิ์ / นิต้ยู่สาร

• โฆษณาบันสื�อสิ�งพิิมพิ์

• คลิป็วิด่โอโฆษณาในโที่รทัี่ศน์ / รายู่การโที่รทัี่ศน์ที่่�สามารถึเล�นผู้�านอุป็กรณ์มัลติ้ม่เด่ยู่ในห็�อง 

อบัรมได� 

จัำดที่ำาสไลด์แยู่กสำาห็รับัแต้�ละคลิป็ห็รือบัที่ความ ฯลฯ เพืิ�อให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าพิวกเขาต้�องให็� 

ความสำาคัญกับัสื�อป็ระเภที่ระะห็ว�างกิจำกรรม

สร�างคลปิ็วิด่โอและร่ป็ภาพิชดุห็นึ�งท่ี่�สะที่�อนถึึงการขดัเกลาที่างเพิศสภาพิในสงัคมตั้�งแต้�ช�วงเริ�มต้�นของ

ช่วิต้ ไป็จำนถึึงช�วงต้�างๆ ถัึดมา ตั้วอยู่�างเช�น: 

1. วิด่โอโฆษณาของเล�นใน YouTube ท่ี่�กำาห็นดกลุ�มเป็้าห็มายู่อยู่�างชัดเจำน เช�น ตุ้๊กต้าและชุด 

ของเล�นที่ำาครัวสำาห็รับัเด็กผู้่�ห็ญิง ตุ้๊กต้าซ่เป็อร์ฮ่โร�และชุดของเล�นก�อสร�างสำาห็รับัเด็กผู้่�ชายู่

2. ร่ป็ภาพิจำากนิต้ยู่สารเครื�องสำาอางที่่�แสดงให็�เห็็นผู้่�ห็ญิงที่่�ม่ร่ป็ร�างสวยู่งามไร�ต้ำาห็นิ

3. โฆษณาที่่�แสดงให็�เห็็นผู้่�ชายู่ท่ี่�รกัครอบัครวั ม่ความสามารถึในการที่ำาสิ�งต้�างๆ ในบั�านด�วยู่ต้วัเอง 

ม่อาช่พิที่่�ป็ระสบัความสำาเร็จำและสามารถึเล่�ยู่งด่ครอบัครัวได�

แนะนำาให็�วิที่ยู่ากรจัำดที่ำาสไลด์ให็�ได�ป็ระมาณ 6 สไลด์ และพิยู่ายู่ามรวบัรวมตั้วอยู่�างท่ี่�แสดงให็�เห็็นการ

ขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมจำากมุมมองและช�วงต้�างๆ ในช่วิต้ 

1.1 ก�รันำ�เสำนอเช้�งสำะท้อนเริั�องก�รัขัดเกล�ท�งเพศสำภ�พในสัำงคู่มืิ (60 นาท่ี่) 

1. แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มเล็กๆ และแจำกเอกสารการที่บัที่วน 2.1.1 คำาถึามสำาห็รับัการ 

ไต้ร�ต้รองเรื�องการกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิ (แจำกให็�กลุ�มละ 1 ชุด)

2. อธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าพิวกเขาจำะได�ด่สไลด์ชุดห็นึ�ง และพิวกเขาควรใช�คำาถึามในเอกสาร

การที่บัที่วนในการพ่ิดคุยู่ถึึงแต้�ละสไลด์

3. แสดงสไลด์และคลิป็ว่ดิโอแต้�ละชิ�นให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่ เมื�อจำบัแต้�ละสไลด์ ให็�เวลาผู่้�เข�าร�วมอบัรม 5 

นาท่ี่ในการพ่ิดคุยู่ก�อนจำะรวบัรวมความคิดเห็็นจำากแต้�ละกลุ�ม

4. ระห็ว�างท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละกลุ�มได�แสดงความคิดเห็็น วิที่ยู่ากรควรสนับัสนุนให็�พิวกเขาได� 

แบั�งปั็นความคดิและป็ระสบัการณ์ท่ี่�ม่ต้�อการสื�อท่ี่�พิวกเขาได�รบััชม และผู้ลกระที่บัท่ี่�ม่ต้�อช่วิต้ของพิวก 

เขา
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“กรัะบวินก�รัที�บ่คู่คู่ลพัฒน� กลั�นกรัอง และเรัียนรั่้ที�จะ “จัดก�รั” กับเพศสำภ�พ 

ผู้��นก�รัซึึ่มืิซึ่ับบรัรัทัดฐ�นและบทบ�ทท�งเพศสำภ�พในขณะที�มีืิบ่คู่คู่ลปฏิ�สัำมืิพันธ์์ 

กับฝ่่�ยที�เป็นตัวิแทนของก�รัขัดเกล�ท�งสำังคู่มืิ เช้�น คู่รัอบคู่รััวิ เคู่รัิอข��ยท�งสำังคู่มืิ 

และสำถึ�บันท�งสำังคู่มืิอิ�น ๆ”

(UNICEF, 2019. โป็รดด่ https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-
gender-socialization-and-why-does-it-matter/)

การข่ดเกลาที่างเพศสภาพใน่ส่งคม

5. วิที่ยู่ากรควรจำดบัันทึี่กป็ระเด็นสำาคัญบันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ท่ี่�ห็น�าห็�อง และแป็ะบันผู้นังเพืิ�อเตื้อน 

การกำาห็นดเงื�อนไขที่างสังคมคือกระบัวนการที่่�ส�งอิที่ธิิพิลต้�อบุัคคลในสังคมให็�ม่ความเชื�อ 
ความต้�องการ พิฤต้ิกรรม ป็ฏิกิริยู่าที่างอารมณ์และที่างร�างกายู่ในร่ป็แบับัใดร่ป็แบับัห็นึ�ง
ที่่�ได�รับัการยู่อมรับัในสังคมที่ั�วไป็ห็รือโดยู่กลุ�มบัางกลุ�ม
อธิิบัายู่ว�าการกำาห็นดเงื�อนไขที่างสังคมส�งผู้ลต้�อทุี่กแง�มุมและพิฤติ้กรรมในช่วิต้ 
ต้ัวอยู่�างเช�น เราได�รับัอิที่ธิิพิลในป็ระเด็นต้�อไป็น่�
ก. ควรป็ระพิฤติ้ต้นอยู่�างไร
ข. ความสำาเร็จำและความล�มเห็ลวเป็็นอยู่�างไร
ค. เป็้าห็มายู่ใดที่่�เราควรบัรรลุ / บัรรลุเมื�ออายูุ่เที่�าไร
ง. ควรแต้�งกายู่อยู่�างไร
จำ. ควรรับัป็ระที่านอะไร
ฉ. ควรซื�ออะไร

ทฤษฎีก�รักำ�หนดเงิ�อนไขท�งสัำงคู่มืิ 
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ก�จกรัรัมืิที� 2: การกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิในบัริบัที่: ภารกิจำร่บัคุยู่

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อไต้ร�ต้รองถึึงการกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิในบัริบัที่ของการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

เวิล�: 30 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมยู่ืนขึ�นโดยู่เว�นพืิ�นท่ี่�ว�างในห็�อง  จำากนั�น แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็น 2 กลุ�ม 

โดยู่ม่จำำานวนสมาชิกเที่�า กันเป็็น “กลุ�ม ก” และ “กลุ�ม ข”

2. ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมทัี่�งสองกลุ�มยู่ืนเร่ยู่งห็น�ากระดานเป็็นสองแถึว โดยู่ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก 

และกลุ�ม ข หั็นห็น�าเข�าห็ากัน

3. ภารกิจำน่�ม่ชื�อว�าภารกิจำ “ร่บัคุยู่” โดยู่ผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�อยู่่�หั็นห็น�าเข�าห็ากันจำะต้�องพ่ิดคุยู่กับัค่�ของ 

ต้นอยู่�างรวดเร็ว  เมื�อพ่ิดคุยู่ครบัห็นึ�งหั็วข�อ สมาชิกของกลุ�ม ข จำะขยู่ับัไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอ่กคนของ 

กลุ�ม ก นั�นห็มายู่ความว�าทุี่กคนจำะได�พ่ิดคุยู่กับัค่�สนที่นาให็ม�ทุี่กครั�งเมื�อเกิดการเป็ล่�ยู่นหั็วข�อสนที่นา

4. อธิิบัายู่ว�าหั็วข�อสนที่นาทัี่�งห็มดจำะเก่�ยู่วข�องกับัองค์ป็ระกอบัของการกำาห็นดเงื�อนไขที่างสังคมและ 

ผู้ลกระที่บัท่ี่�สิ�งเห็ล�าน่�ม่ต้�อผู่้�คนและเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่  ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะม่เวลา 2 นาท่ี่ 

เที่�านั�นในการพ่ิดคุยู่แต้�ละครั�งก�อนท่ี่�วิที่ยู่ากรจำะห็ยูุ่ดการสนที่นาและขอให็�กลุ�มแสดงความคิดเห็็น

5. หั็วข�อสนที่นาจำะป็รากฎอยู่่�บันสไลด์ (วิที่ยู่ากรควรด่สไลด์นำาเสนอและอ�านบัันทึี่กการที่ำากิจำกรรม 

เพิิ�มเติ้ม)

6. วิที่ยู่ากรควรแสดงสไลด์ของแต้�ละหั็วข�อ โดยู่ให็�เวลาผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�พ่ิดคุยู่ 2 นาท่ี่ เมื�อเสร็จำแล�ว 

ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมทุี่กคนมารวมตั้วกันเพืิ�อแลกเป็ล่�ยู่นความคิดเห็็นเป็็นเวลา 5 นาท่ี่

7. สรุป็ป็ระเด็นสำาคัญของความคิดเห็็นจำากแต้�กลุ�มลงบันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่
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คุณลักษณะของผู้หญิงแบบใดที่สังคม	(ประเทศ)	นี้ให้คุณค่า

หัวิข้อที� 1

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

• ถึามความคดิเห็น็จำากผู้่�เข�าร�วมอบัรม  คำาต้อบัที่่�มกัได�รบััได�แก� ความเป็็นแม� การไม�มเ่พิศสมัพินัธ์ิ 

ก�อนแต้�งงาน การม่ภาพิลักษณ์แบับัใดแบับัห็นึ�งโดยู่เฉพิาะ

• เมื�อผู้่ �เข�าร�วมอบัรมได�แสดงความคิดเห็็น ให็�วิที่ยู่ากรสรุป็ป็ระเด็นสำาคัญลงบันกระดาษ 

ฟลิป็ชาร์ที่จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ข ขยู่ับัไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก คนถัึดไป็ 

เพืิ�อเป็ล่�ยู่นค่�สนที่นา ก�อนจำะถึามคำาถึามถัึดไป็

 

สังคมของเราให็�คุณค�ากับัผู้่�ห็ญิงที่่�ม่คุณลักษณะแบับัใดบั�าง คุณลักษณะ

ดังกล�าวได�รับัการส�งเสริม / สนับัสนุนอยู่�างไร ให็�ลองนึกถึึงสื�อ ศาสนา 

ครอบัครัว ฯลฯ และพิิจำารณาอิที่ธิิพิลของร่ป็ภาพิในนติ้ยู่สารต้�างๆ ที่่�ม ่

ลักษณะคล�ายู่คลึงกันห็รือกฎระเบั่ยู่บัที่างศาสนาที่่�ส�งผู้ลกระที่บัต้�อผู้่�ห็ญิง

หัวิข้อที� 2



68

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

เมื�อเวลาผู้�านไป็ 2 นาท่ี่ ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็นและสรุป็ความคิดเห็็นเห็ล�านั�นลงบัน 

กระดาษฟลิป็ชาร์ที่  จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ข ขยู่บััไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก คนถึดัไป็ 

เพืิ�อเป็ล่�ยู่นค่�สนที่นา จำากนั�นจึำงถึามคำาถึามถัึดไป็

• ลองพิิจำารณาคุณลักษณะของผู่้�ห็ญิงท่ี่�สังคมให็�คุณค�า คุณลักษณะเห็ล�าน่�  

ที่ำาให็�ผู่้�ห็ญิงป็ระกอบัอาช่พิในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ได�ยู่ากขึ�นห็รือไม�    

ให็�ไต้ร�ต้รองถึึงคำาถึามน่�ในแง�มุมต้�อไป็น่�:

 o บัที่บัาที่และความรับัผิู้ดชอบัอื�น ๆ ท่ี่�ผู่้�ห็ญิงอาจำม่

 o ผู่้�ห็ญิงถ่ึกคาดห็วังให็�ต้�องม่ภาพิลักษณ์ห็รือป็ฏิบััติ้ตั้วอยู่�างไรบั�าง

• สิ�งเห็ล�าน่�อาจำส�งผู้ลกระที่บัต้�อผู่้�ห็ญิงในสถึานการณ์ท่ี่�เก่�ยู่วกับัการบัังคับัใช�  

กฎห็มายู่อยู่�างไรบั�าง

หัวิข้อที� 3

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

เมื�อเวลาผู้�านไป็ 2 นาท่ี่ ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็นและสรุป็ความคิดเห็็นเห็ล�านั�นลงบัน 

กระดาษฟลิป็ชาร์ที่ ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�เป็็นผู่้�ห็ญิงว�าเมื�อได�ฟังคุณลักษณะของผู่้�ห็ญิงเห็ล�าน่� พิวกห็ล�อน 

ร่�สึกกดดันห็รือไม� จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ข ขยัู่บัไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก คนถัึดไป็ 

เพืิ�อเป็ล่�ยู่นค่�สนที่นา จำากนั�นจึำงถึามคำาถึามถัึดไป็
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

• ถึามความคิดเห็็นจำากผู้่�เข�าร�วมอบัรม คำาต้อบัท่ี่�ได�มักรับัได�แก� ความเป็็นพิ�อ การเป็็นสาม่ที่่�ห็า 

รายู่ได�มาเล่�ยู่งด่ครอบัครัว

• เมื�อผู้่ �เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็นแล�ว ให็�วิที่ยู่ากรสรุป็ป็ระเด็นสำาคัญลงบันกระดาษ 

ฟลิป็ชาร์ที่ จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ข ขยู่ับัไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก คนถัึดไป็ 

เพืิ�อเป็ล่�ยู่นค่�สนที่นา จำากนั�นจึำงถึามคำาถึามถัึดไป็

คุณลักษณะของผู้่�ชายู่แบับัใดที่่�สังคม (ป็ระเที่ศ) น่�ให็�คุณค�า

หัวิข้อที� 4

 สังคมของเราให็�คุณค�ากับัผู้่�ชายู่ที่่�ม่คุณลักษณะแบับัใดบั�าง คุณลักษณะ 

ดังกล�าวได�รับัการส�งเสริม / สนบััสนุนอยู่�างไร ให็�ลองนึกถึึง สื�อ ศาสนา 

ครอบัครัว ฯลฯ และพิิจำารณาอิที่ธิิพิลของร่ป็ภาพิในนิต้ยู่สารต้�างๆ  

ที่่�ม่ลักษณะคล�ายู่คลึงกันห็รือกฎระเบั่ยู่บัที่างศาสนาที่่�ส�งผู้ลกระที่บัต้�อ 

ผู้่�ชายู่

หัวิข้อที� 5
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เมิืิ�อเวิล�ผู้��นไป 2 น�ทีให้วิ�ทย�กรัถึ�มืิคู่วิ�มืิคู่�ดเห็นจ�กผู้่้เข้�รั�วิมืิอบรัมืิ

อธิิบัายู่ว�าเราทุี่กคนล�วนได�รับัผู้ลกระที่บัจำากการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิภายู่ใต้�ระบัอบัชายู่เป็็นให็ญ� ท่ี่�จำริง 

แล�ว เราอาจำชอบับัที่บัาที่และคุณลักษณะเฉพิาะของต้นท่ี่�สอดคล�องกับับัรรทัี่ดฐานแบับัชายู่เป็็นให็ญ�  

เช�น ผู่้�ห็ญิงอาจำชอบัท่ี่�ได�เป็็นแม�ท่ี่�ด่ ห็รือผู้่�ชายู่อาจำชอบัท่ี่�ต้นม่ร�างกายู่ท่ี่�แข็งแรงและสามารถึเล่�ยู่งด่ 

ครอบัครัวได�  ซึ�งไม� “ผิู้ด” ท่ี่�จำะร่�สึกด่กับัแง�มุมเห็ล�าน่� อยู่�างไรก็ต้าม ป็ัญห็าอาจำเกิดขึ�นได�ห็ากเรา 

ร่�สึกว�าต้นจำำาเป็็นต้�องยู่ึดถึือต้ามบัรรที่ัดฐานที่างเพิศสภาพิบัางอยู่�าง ห็รือเมื�อคนอื�นได�รับัการชื�นชม 

เมื�อป็ฏิบััติ้ต้ามบัรรทัี่ดฐานที่างเพิศสภาพิท่ี่�ไม�ได�สะที่�อนความร่�สึกห็รือความต้�องการท่ี่�แที่�จำริงของ 

พิวกเขา บัรรทัี่ดฐานที่างเพิศสภาพิอาจำเป็็นอุป็สรรคของเราได�โดยู่การจำำากัดโอกาสของเราในการตั้ดสิน

ใจำที่ำาสิ�งท่ี่�ต้�องการอยู่�างแที่�จำริงห็รือการก�าวห็น�าในช่วิต้

ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแบั�งปั็นเรื�องราวท่ี่�เก่�ยู่วกับัป็ระเด็นน่�ท่ี่�ส�งผู้ลกระที่บัต้�อพิวกเขาเป็็นการส�วนตั้ว 

การเข�าใจำการกำาห็นดเงื�อนไขที่างสังคมยู่ังช�วยู่ให็�เราเข�าใจำเพืิ�อนร�วมงานและสิ�งท่ี่�พิวกเขาอาจำเผู้ชิญอยู่่� 

ดังนั�น ความเข�าใจำน่�จำะช�วยู่สร�างความเห็็นอกเห็็นใจำต้�อพิวกเขาได�  เมื�อม่ความเข�าใจำอยู่�างถึ�องแที่� แต้� 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

เมื�อเวลาผู้�านไป็ 2 นาท่ี่ ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแสดงความคิดเห็็นและสรุป็ความคิดเห็็นเห็ล�านั�นลงบัน 

กระดาษฟลิป็ชาร์ที่ ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�เป็็นผู้่�ชายู่ในกลุ�มว�าเมื�อได�ฟังคุณลักษณะของผู่้�ชายู่เห็ล�าน่� 

พิวกเขาร่�สึกกดดันห็รือไม� จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ข ขยู่ับัไป็ห็าผู่้�เข�าร�วมอบัรมในกลุ�ม ก 

•    ลองพิิจำารณาคุณลักษณะของผู้่�ชายู่ที่่�สังคมให็�คุณค�า คุณลักษณะเห็ล�าน่� 

ที่ำาให็�ผู้่�ชายู่ป็ระกอบัอาช่พิในสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่ได�ยู่ากขึ�นห็รือ 

ไม� ให็�ไต้ร�ต้รองถึึงคำาถึามน่�ในแง�มุมต้�อไป็น่�

  o บัที่บัาที่และความรับัผู้ิดชอบัอื�นๆ ที่่�ผู้่�ชายู่อาจำม่

  o ผู้่�ชายู่ถึ่กคาดห็วังให็�ต้�องม่ภาพิลักษณ์ห็รือป็ฏิบััต้ิต้ัวอยู่�างไรบั�าง

•   สิ�งเห็ล�าน่�อาจำส�งผู้ลกระที่บัต้�อผู้่�ชายู่ในสถึานการณ์ที่่�เก่�ยู่วกับัการบัังคับัใช� 

กฎห็มายู่อยู่�างไรบั�าง

 

หัวิข้อที� 6
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เพืิ�อนร�วมงานห็ญิงคนห็นึ�งเพิิ�งเข�าร�วมท่ี่มท่ี่�ม่สมาชิกส�วนให็ญ�เป็็นผู่้�ชายู่และ 
ที่ำางานร�วมกันมานานพิอสมควร พิวกเขาสนิที่สนมกันและมักเล�นมุกต้ลกและ 
ล�อเล่ยู่นกัน  เพิื�อนร�วมงานห็ญิงคนน่�ร่�สึกกดดันที่่�ต้�องที่ำาต้ัวสุภาพิเร่ยู่บัร�อยู่ 
เนื�องจำากบัรรทัี่ดฐานที่างเพิศสภาพิในวัฒนธิรรมของเธิอ เธิอร่�สึกอึดอัดกับั 
มุกต้ลกท่ี่�สมาชิกคนอื�นเล�นกันภายู่ในกลุ�มเพิราะป็กติ้แล�วผู้่�ห็ญิงในวัฒนธิรรม 
ของเธิอจำะไม�ที่ำาแบับัน่�

ก�รัขดัเกล�ท�งเพศสำภ�พในสำงัคู่มืิอ�จสำ�งผู้ลต�อคู่วิ�มืิมัืิ�นใจใน
ตนเองที�แท้จรั�งได้อย��งไรั (1)

ละคนก็จำะสามารถึสนับัสนุนเพืิ�อนร�วมงานให็�ก�าวข�ามผู้�านอุป็สรรคต้�างๆ และบัรรลุศักยู่ภาพิของต้นได�

ด่ยู่ิ�งขึ�น

ห็ลังจำากผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�อภิป็รายู่ถึึงความกลัวและความละอายู่ไป็ในช�วงก�อนห็น�าน่� พิวกเขาจำะพิบั 

ว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมนั�นสามารถึเชื�อมโยู่งกับัความกลัวและความละอายู่ได� นอกจำากน่� 

สิ�งน่�ยู่ังส�งผู้ลกระที่บัต้�อความสามารถึในการแสดงออกความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง วิที่ยู่ากรควร 

ใช�สไลด์ถัึดไป็ในการเสริมการอภิป็รายู่ถึึงป็ระเด็นน่�

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

• ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมลองจิำนต้นาการว�าเพิื�อนรวมงานห็ญิงคนน่�จำะร่�สึกอยู่�างไรในสถึานการณ์เช�นน่� 

(ร่�สึกละอายู่ท่ี่�เข�ากับัเพืิ�อนร�วมงานคนอื�นไม�ได� กลัวว�าจำะถ่ึกป็ฏิเสธิถึ�าเธิอจำะเข�าร�วมกลุ�ม ฯลฯ)

• ม่แนวโน�มที่่�เธิอจำะร่�สึกมั�นใจำในต้นเองมากขึ�นและม่ป็ฏิสัมพัินธิ์กับัสมาชิกคนอื�นในที่่มห็รือไม�

• เธิอสามารถึใช� “กลยูุ่ที่ธิ์เกราะป็้องกัน” อะไรได�บั�าง เช�น เธิออาจำห็ล่กเล่�ยู่งการใช�เวลากับัท่ี่ม 

ไม�แสดงความคิดเห็็นในท่ี่�ป็ระชุม ต้�อว�าเพืิ�อนร�วมงานในใจำห็รือต้�อห็น�า ฯลฯ
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• ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมลองนกึว�าเพืิ�อนรวมงานชายู่คนน่�ร่�สึกอยู่�างไรในสถึานการณ์เช�นน่� (ละอายู่ที่่�ต้น 

ม่ความวิต้กกังวล กลัวป็ฏิกิริยู่าของเพืิ�อนร�วมงานห็ากเขาแสดงความร่�สึกออกไป็ ฯลฯ)

• ม่แนวโน�มที่่�เขาจำะกล�าแสดงออกและม่ป็ฏิสัมพิันธิ์กับัสมาชิกคนอื�นในที่่มห็รือไม�

• เขาสามารถึใช� “กลยูุ่ที่ธ์ิเกราะป้็องกัน” อะไรได�บั�าง ตั้วอยู่�างเช�น ห็ล่กเล่�ยู่งการที่ำางาน วิจำารณ ์

เพืิ�อนร�วมงานในใจำห็รือต้�อห็น�า ฯลฯ

เมื�อไม�นานมาน่� เพืิ�อนร�วมงานชายู่คนห็นึ�งเพิิ�งได�ร�วมการสืบัสวนคด่ค�ามนุษยู่ ์
ซึ�งเห็ยู่ื�อถ่ึกป็ฏิบััติ้อยู่�างโห็ดร�ายู่และเห็ยู่ื�อคนห็นึ�งถ่ึกฆ�า ช�วง 2-3 เดือนห็ลังจำาก 
การสืบัสวน เขาเริ�มฝันร�ายู่และมักห็วนคิดถึึงสถึานการณ์เห็ล�านั�น นอกจำากน่�  
เขายู่ังเริ�มร่�สึกวิต้กกังวลอยู่�างรุนแรงเมื�อต้�องที่ำางาน และเริ�มม่ไม�ม่สมาธิิกับังาน 
ของต้น 
เขาต้�องการขอความช�วยู่เห็ลือ แต้�เขามาจำากวัฒนธิรรมท่ี่�ไม�ส�งเสริมให็�ผู่้�ชายู่ 
แสดงออกความร่�สึกของต้น

ก�รัขดัเกล�ท�งเพศสำภ�พในสำงัคู่มืิอ�จสำ�งผู้ลต�อคู่วิ�มืิมัืิ�นใจใน
ตนเองที�แท้จรั�งได้อย��งไรั (2)

• ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแนะนำาสิ�งที่่�เพิื�อนร�วมงานของเธิอสามารถึที่ำาได�เพิื�อให็�เธิอร่�สึกเป็็นส�วนห็นึ�ง 

ของท่ี่มมากขึ�น เช�น พ่ิดคุยู่กับัเธิอในสิ�งท่ี่�เธิอสนใจำ ให็�เธิอม่ส�วนร�วมในการแบั�งป็ันอารมณ์ขัน 

ด�วยู่วิธ่ิท่ี่�เห็มาะสม ชื�นชมผู้ลงานของเธิอและที่ำาให็�เธิอร่�สึกว�าต้นเป็็นส�วนสำาคัญของท่ี่ม ฯลฯ
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• ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแนะนำาวธิิท่ี่่�จำะช�วยู่ลดผู้ลกระที่บัอนัเกดิจำากการกำาห็นดเงื�อนไขที่างสงัคมที่่�

ม่ต้�อการแสดงออกความร่�สึก (เช�น ให็�ความร่�กับัท่ี่มเก่�ยู่วกับัความเคร่ยู่ดและความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ด่  

ส�งเสริมให็�ม่การสนที่นาเรื�องสุขภาพิจิำต้อยู่�างเปิ็ดกว�าง)

• ถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรบัว�าการกำาห็นดเงื�อนไขที่างสงัคมที่่�ที่ำาให็�ผู้่�ชายู่ไม�กล�าแสดงออกความร่�สกึของ

ต้นเป็็นสิ�งท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมพิบัเห็็นในวัฒนธิรรมและสถึานท่ี่�ที่ำางานของต้นห็รือไม�

สรุป็ช�วงน่�โดยู่อธิิบัายู่ว�า ผู่้�คนมักต้�องเผู้ชิญกับัการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมอยู่่�ต้ลอดเวลา 

สิ�งน่�ฝังรากลึกอยู่่�ในสังคม  ในแง�ของการพัิฒนาความมั�นใจำในต้นเองอยู่�างแที่�จำริง เราสามารถึต้ระห็นัก

ร่�ได�มากขึ�นว�าการขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมจำะส�งผู้ลกระที่บัต้�อต้นเองอยู่�างไร จำากนั�นเราจำะเริ�ม 

คิดว�าสิ�งน่�ส�งผู้ลกระที่บัต้�อเพืิ�อนร�วมงานอยู่�างไร และเจำ�าห็น�าท่ี่�ผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่สามารถึช�วยู่เห็ลือ 

เพืิ�อนร�วมงานของต้นได�อยู่�างไรเพืิ�อให็�การขัดเกลาที่างเพิศสภาพิในสังคมน่�เป็็นอุป็สรรคน�อยู่ลง

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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เพืิ�อแนะนำาแนวคิดเก่�ยู่วกับัป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น 

เพืิ�อศึกษาป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นในบัริบัที่ของการ

บัังคับัใช�กฎห็มายู่

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล�

(น�ที)

1. การนำาเสนอเก่�ยู่วกับั 

ป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น  

2. งานกลุ�มเรื�องป็รากฏ 

การณ์พิิกมาเล่ยู่น

30

60

เป้�หมืิ�ย

ช้�วิงที�สำอง

คู่วิ�มืิเช้ิ�อมืิั�นในตนเองที�จำ�กัดถึ่กสำร้ั�ง
ขึ�นอย��งไรั

เป้�หมืิ�ย: ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมศึกษาว�าที่ฤษฎ่พิิกมาเล่ยู่นห็ล�อห็ลอมระบับัความเชื�อของเราอยู่�างไร

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

•  ใช�แนวคดิของป็รากฏการณ์พิกิมาเลยู่่นในการอธิบิัายู่ว�าเราถึก่ห็ล�อห็ลอมด�วยู่มุมมองที่่�ผู้่�อื�นมต่้�อ

ตั้วเรา และมุมมองท่ี่�เราม่ต้�อต้นเองอยู่�างไร

เวิล�: 90 น�ที 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

กิจำกรรม 2.2.1 กรณ่ศึกษาของ 

ป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น

พิิมพ์ิเอกสาร 1ชุดสำาห็รับัแต้�ละกลุ�ม 

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ
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ก�จกรัรัมืิที� 1: การนำาเสนอเก่�ยู่วกับัป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อแนะนำาแนวคิดเก่�ยู่วกับัป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น

เวิล�: 30 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 ก�รัไตรั�ตรัอง (15 นาท่ี่)

1. แสดงสไลด์ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมด่ และให็�เวลาพิวกเขาสักคร่�ในการคิดไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัต้นเอง

 ให็�ลองนึกถึึงใครสักคนในช่วิต้คุณที่่�สนบััสนุนและให็�กำาลังใจำคุณให็� 
บัรรลุถึึงศักยู่ภาพิและป็ระสบัความสำาเร็จำในด�านต้�างๆ (อาจำเป็็นคร่ 
ห็ัวห็น�า สมาชิกในครอบัครัว ห็รือเพิื�อน)

• พิวกเขาที่ำา / พิด่อะไรที่่�ที่ำาให็�คุณร่�สึกม่กำาลังใจำ / ม่คนคอยู่สนับัสนุน
• สิ�งน่�ที่ำาให็�คุณร่�สึกอยู่�างไรบั�าง? และที่ำาให็�คุณม่พิฤต้ิกรรมอยู่�างไร / การ 

กระที่ำาใดที่่�คุณตั้ดสินใจำที่ำาอันเป็็นผู้ลมาจำากเรื�องน่�
 
 

ก�รัไตรั�ตรัอง 

2. ห็ลังจำากนั�น 2-3 นาที่่ ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมกลับัมารวมตั้วกัน จำากนั�น ขออาสาสมัครจำากผู้่�เข�า 

ร�วมอบัรมให็�ออกมาแบั�งป็ันป็ระสบัการณ์ของต้น จำดบัันที่ึกคำาพิ่ดเชิงบัวกที่่�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมใช�

ในการอธิิบัายู่ถึึงบุัคคลท่ี่�สนับัสนุนพิวกเขาลงบันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ที่่�อยู่่�ห็น�าห็�องอบัรม เมื�อ 

เสรจ็ำเร่ยู่บัร�อยู่แล�วให็�วทิี่ยู่ากรถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าคำาศพัิท์ี่ท่ี่�อยู่่�บันกระดาษฟลิป็ชารท์ี่นั�นต้รง 

กบััคำาท่ี่�อยู่่�ในใจำของพิวกเขาห็รือไม�ในแง�ของการสนบััสนนุที่่�พิวกเขาได�รับัในชวิ่ต้จำรงิ  ห็ากผู้่�เข�า 

ร�วมอบัรมคนใดเห็็นว�าเป็็นเช�นนั�น ให็�พิวกเขายู่กมือขึ�น
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1.2 ก�รันำ�เสำนอ (15 นาท่ี่)

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ใช�สไลด์ในการแนะนำาช�วงน่�

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

พิิกมาเล่ยู่นคือตั้วละครในต้ำานานเที่พิเจำ�ากร่ก  คำาว�า “ป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น” นั�นถ่ึกคิดค�นขึ�นโดยู่ 

นักจิำต้วิที่ยู่าคนห็นึ�งในในช�วงที่ศวรรษ 1970 ชื�อ Robert Rosenthal  สืบัเนื�องจำากงานวิจัำยู่ท่ี่�เขาที่ำา  

งานวิจัำยู่ดังกล�าวม่ป็ระเด็นสำาคัญดังน่�

1. นักเร่ยู่นได�รับัมอบัห็มายู่ให็�ที่ำาแบับัที่ดสอบัโดยู่ที่่มนักวิจัำยู่เป็็นผู้่�นับัคะแนนสอบั

2. คะแนนผู้ลสอบัที่่�แที่�จำริงถึ่กเก็บัไว�เป็็นความลับัโดยู่ไม�ให็�นักเร่ยู่นและคร่ที่ราบั คร่กลับัที่ราบั 

คะแนนที่่�ไม�ใช�คะแนนจำริง ต้ัวอยู่�างเช�น คร่ที่ราบัว�านักเร่ยู่นคนห็นึ�งได�คะแนนส่งมาก ทัี่�งที่่�จำริง 

แล�ว เด็กคนนั�นได�คะแนนน�อยู่ คร่ยู่ังที่ราบัอ่กว�าเด็กอ่กคนห็นึ�งได�คะแนนน�อยู่ ที่ั�งท่ี่�จำริงแล�ว 

เด็กคนดังกล�าวที่ำาคะแนนสอบัได�ด่

3. ต้ลอดห็ลายู่เดือนห็ลังจำากนั�น ให็�ที่่มนักวิจัำยู่คอยู่จัำบัต้าด่ป็ฏิสัมพัินธ์ิระห็ว�างคร่กับันักเร่ยู่นใน

ห็�องเร่ยู่น และจำดบัันที่ึก

4. 2 – 3 เดือนถึัดมา ให็�ที่่มนักวิจำัยู่ที่ำาการที่ดสอบักับันักเร่ยู่นอ่กครั�ง และนำาผู้ลการที่ดสอบัเดิม 

(รอบัแรก) มาเป็ร่ยู่บัเที่่ยู่บักับัผู้ลสอบัรอบัที่่�สอง

Pygmalion 

Theory  

Given tests  
(that were then hidden 

away by the psychologists) 

Teacher given test results 
(that were not correct) 

Teacher was observed 
teaching over 6 months 

(more challenging questions 
and air time to kids thought 

to be “cleverer” 

Given another test  

The original (true) results 
were compared to the new 

results  

Findings  
• It didn’t matter whether a child had done well or not 

in the original test.  

• A child who did well in the original might have failed 

the new test and vice versa 

• What did matter was what the teacher believed the 

child had done in the original test  

 

Robert Rosenthal and his 
team  

ก�รัไตรั�ตรัอง
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5.  ที่ม่นกัวจิำยัู่ค�นพิบัป็ระเด็นที่่�น�าสนใจำว�า อทิี่ธิพิิลที่่�สำาคญัที่่�สดุที่่�ช่�ว�านกัเรยู่่นแต้�ละคนที่ำาคะแนน 

ได�ด่เพิ่ยู่งใดในการที่ดสอบัครั�งที่่�สองนั�นกลับัไม�ใช�คะแนนของการสอบัในครั�งแรกของนักเร่ยู่น 

แต้�ขึ�นอยู่่�กบััว�าครไ่ด�รบััข�อมล่เก่�ยู่วกบัันกัเรยู่่นคนนั�นอยู่�างไร นกัเรยู่่นคนห็นึ�งอาจำได�คะแนนสง่ 

ในการที่ดสอบัครั�งแรก แต้�ถึ�าห็ากคร่ที่ราบัว�านักเร่ยู่นคนนั�นได�คะแนนน�อยู่ คะแนนการ

ที่ดสอบัครั�งท่ี่�สองของนักเร่ยู่นอาจำเที่�าเดิม (แสดงว�าไม�ม่การพัิฒนา) ห็รืออาจำลดลงก็ได� 

ในที่างต้รงกันข�าม ห็ากนักเร่ยู่นคนห็นึ�งได�คะแนนน�อยู่ในการสอบัครั�งแรก แต้�คร่ที่ราบัว�า 

คะแนนของนักเร่ยู่นคนนั�นส่ง คะแนนของนักเร่ยู่นคนดังกล�าวจำะเพิิ�มขึ�นในการสอบัครั�งที่่�สอง

6. สิ�งที่่�ที่่มนักวิจำัยู่สรุป็ได�จำากงานวิจำัยู่น่�และข�อสังเกต้อื�นๆ คือ ถึ�าคร่เชื�อว�านักเร่ยู่นที่ำาคะแนน 

ได�ด่ คร่จำะถึามคำาถึามที่่�ที่�าที่ายู่มากขึ�นกับันักเร่ยู่นและให็�โอกาสนักเร่ยู่นได�เต้ิบัโต้และเร่ยู่น

ร่�มากขึ�น นอกจำากน่� ยู่ังม่ที่�าท่ี่ท่ี่�คร่แสดงออกโดยู่ไม�ร่�ตั้วอ่กด�วยู่ เช�น การสบัต้าห็รือการใช� 

ภาษากายู่บัางอยู่�าง

7. วิธิ่ที่่�คร่แสดงออกม่อิที่ธิิพิลต้�อความร่�สึกที่่�นักเร่ยู่นม่ต้�อต้นเอง ซึ�งส�งผู้ลต้�อความสามารถึของ 

นักเร่ยู่นเช�นกัน น่�คือตั้วอยู่�างของคำาที่ำานายู่ที่่�เป็็นจำริง (Self-fulfilling prophecy)

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

แสดงสไลด์น่�และอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นในบัริบัที่ของวัฏจัำกร

ปรั�กฏิก�รัณ์พ�กมืิ�เลียนนอกห้องเรีัยน 
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ห็ากวิที่ยู่ากรไม�คุ�นเคยู่กับังานวิจัำยู่ของนักจิำต้วิที่ยู่าท่ี่�ชื�อ  Rosenthal และป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น  

เขาห็รือเธิอสามารถึอ�างอิงแห็ล�งท่ี่�มาของข�อม่ลในเชิงอรรถึได�

สิ�งน่�นำาแนวคิดป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นไป็ใช�นอกห็�องเร่ยู่นและเข�าส่�บัริบัที่ทัี่�วไป็ แต้�ยู่งัม่เนื�อห็าแบับัเดิม

วัต้ถุึป็ระสงค์ของสไลด์น่�คือการนำาป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นและคำาที่ำานายู่ท่ี่�เป็็นจำริงไป็ป็ระยูุ่กต้์ใช�กับั 

การสร�างความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�แที่�จำริง น่�เป็็นแบับัจำำาลองให็�เห็็นว�าคนอื�นม่อิที่ธิิพิลต้�อความเชื�อในต้นเอง 

อยู่�างไรผู้�านป็ฏิสัมพัินธ์ิท่ี่�เป็็นวัฏจัำกร ดังน่�

● ความเชื�อของผู่้�อื�นม่ต้�อเรา อาจำขึ�นอยู่่�กับัพิฤติ้กรรม (ในอด่ต้ห็รือปั็จำจุำบััน) ของเรา ห็รือจำาก 

ภาพิจำำาเก่�ยู่วกับัต้นเองท่ี่�ได�รับัอิที่ธิิพิลจำากเพิศสภาพิห็รือภ่มิห็ลังที่างสังคมและวัฒนธิรรม

● พิฤติ้กรรมของผู่้�อื�นท่ี่�ป็ฏิบััติ้ต้�อเรา ซึ�งได�รับัอิที่ธิิพิลจำากความเชื�อของพิวกเขาท่ี่�ม่ต้�อเรา

● ความเชื�อของเราท่ี่�ม่ต้�อต้นเอง ได�รับัอิที่ธิิพิลจำากวิธ่ิการท่ี่�คนอื�นป็ฏิบััติ้ต้�อเรา

● การกระที่ำาของเราถ่ึกกำาห็นดโดยู่วิธ่ิการรับัร่�ท่ี่�เราม่ต้�อต้นเอง

●   สิ�งท่ี่�เกิดขึ�นต้�อเราเป็็นผู้ลจำากการกระที่ำาของเรา

ป็ฏิสัมพัินธ์ิน่�อาจำเป็็นป็ระสบัการณ์ท่ี่�ในเชิงบัวกเมื�อเราถ่ึกรายู่ล�อมไป็ด�วยู่คนท่ี่�เชื�อในความสามารถึของ

เราและคอยู่สนับัสนุนเรา อยู่�างไรก็ต้าม มันอาจำส�งผู้ลเส่ยู่ได�ห็ากเรารายู่ล�อมไป็ด�วยู่คนท่ี่�ไม�เชื�อในความ

สามารถึของเรา

เราจำำาเป็็นต้�องต้ระห็นักถึึงบัที่บัาที่ของต้นเองในวงจำรน่� ใครๆ ก็อาจำต้กอยู่่�ในสถึานการณ์น่�โดยู่ม่ความ 

เชื�อมั�นในต้นเองต้ำ�าและไม�ม่ความมั�นใจำในความสามารถึของต้นเอง ในที่างกลับักัน สิ�งน่�จำะส�งผู้ล 

ต้�อการกระที่ำาของเราและส�งต้�อไป็ยู่ังวิธ่ิท่ี่�คนอื�นมองเราและป็ฏิบััติ้ต้�อเรา

ป็ฏิสัมพัินธิ์ท่ี่�ซับัซ�อนน่�สามารถึเป็ล่�ยู่นเป็็นวงจำรท่ี่�ไม�สิ�นสุดท่ี่�คอยู่ต้อกยู่ำ�าความเชื�อของบุัคคลนั�นว�าเขา 

ห็รือเธิอไม�ม่ความสามารถึห็รือไม�ด่พิอในเรื�องใดเรื�องห็นึ�ง  พิวกเขาจำะป็ฏิบััติ้ต้นต้ามความเชื�อน่� และจำะ

ยู่ิ�งถ่ึกต้อกยู่ำ�าซำ�าด�วยู่ความเชื�อของผู่้�อื�น ซึ�งนำามาส่�การกระที่ำาของต้น

กิจำกรรมก�อนห็น�าน่�กล�าวถึึงการก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภยัู่ รวมถึึงตั้วอยู่�างของเพืิ�อนร�วมงานคนห็นึ�งท่ี่�

ถ่ึกขอให็�นำาเสนองานและร่�สึกป็ระห็ม�าท่ี่�จำะที่ำาเช�นนั�น ลองจิำนต้นาการว�าแที่นท่ี่�เขาจำะผู้ลักตั้วเองให็�ก�าว

ออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ เขาตั้ดสินใจำบัอกหั็วห็น�าของต้นว�าเขาไม�ชอบัการนำาเสนองานและเขาร่�สึกไม� 

เต็้มใจำท่ี่�จำะที่ำาเช�นนั�น การป็ฏิบััติ้เช�นน่�อาจำที่ำาให็�หั็วห็น�าเชื�อว�าเพืิ�อนร�วมงานคนน่�นำาเสนองานไม�เก�ง  
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และความคิดน่�อาจำส�งผู้ลต้�อพิฤติ้กรรมของห็ัวห็น�า เป็็นไป็ได�ว�าในอนาคต้ หั็วห็น�าอาจำห็ล่กเล่�ยู่งไม�ขอ 

ให็�พินักงานคนน่�นำาเสนองานอ่ก

ห็ากหั็วห็น�าไม�เคยู่ขอให็�เพืิ�อนร�วมงานคนน่�นำาเสนองานอ่ก สิ�งน่�อาจำเป็็นการต้อกยู่ำ�าความร่�สึกไม�สบัายู่ 

ใจำในต้อนแรกของเพืิ�อนร�วมงานเก่�ยู่วกับัการนำาเสนองาน เพืิ�อนร�วมงานคนน่�อาจำพิลาดโอกาสอ่กมาก 

มายู่ในการเติ้บัโต้และพัิฒนาตั้วเองซึ�งเป็็นผู้ลโดยู่ต้รงจำากการป็ฏิเสธิโอกาสในการนำาเสนองานครั�งน่�

กิจำกรรมต้�อไป็ เราจำะได�สำารวจำป็ระเด็นน่�เพิิ�มขึ�น

ก�จกรัรัมืิที� 2: งานกลุ�มเก่�ยู่วกับัป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นในบัริบัที่ของการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

เวิล�: 60 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ง�นกล่�มืิ: (30 นาท่ี่)

แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มละ 4  คน

แจำกเอกสาร 2.2.1 กรณ่ศึกษาของป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น ซึ�งป็ระกอบัไป็ด�วยู่: 

 ● กรณ่ศึกษาของป็รากฎการณ์พิิกมาเล่ยู่นในสถึานท่ี่�ที่ำางาน

 ● คำาถึามสำาห็รับัการอภิป็รายู่

บัอกผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาม่เวลา 30 นาท่ี่ในการอ�านกรณ่ศึกษาและอภิป็รายู่คำาถึามภายู่ในกลุ�ม
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2.2 ก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิและก�รันำ�เสำนอ (30 นาท่ี่)

•  ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมทีุ่กกลุ�มกลับัมารวมต้ัวกันและอภิป็รายู่เก่�ยู่วกับัคำาต้อบัของแต้�ละคำาถึาม

เหต่ก�รัณ์ที�หนึ�ง

ลินเป็็นเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิง เธิอเป็็นสมาชิกให็ม�ในท่ี่มซึ�งเธิอเป็็นเพ่ิยู่งห็นึ�งในสมาชิกห็ญิง 

เพ่ิยู่งสองคน ลินไม�ได�พ่ิดอะไรมากนักระห็ว�างการป็ระชุมท่ี่มป็ระจำำาสัป็ดาห็์ และหั็วห็น�าของเธิอก็ด่ 

ออกว�าเธิอไม�ค�อยู่ม่ความมั�นใจำในต้นเอง หั็วห็น�าของลินไม�อยู่ากจำะที่ำาให็�ลินไม�สบัายู่ใจำ เขาจึำงไม�เคยู่ขอ

ให็�เธิอแสดงความคิดเห็็นในท่ี่�ป็ระชุม

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ไม�ม่ใครขอให็�ลินแสดงความคิดเห็็น ดังนั�น ความคาดห็วังท่ี่�ม่ต้�อลินจึำงม่เพ่ิยู่งเล็กน�อยู่  สิ�งน่�อาจำต้อกยู่ำ�า 

ความกลวัท่ี่�ที่ำาให็�ลนิไม�กล�าแสดงความคดิเห็็นในท่ี่�ป็ระชมุและยู่ิ�งเพิิ�มความเชื�อด�านลบัท่ี่�ม่ต้�อต้นเอง  ใน

การกระตุ้�นให็�เกิดผู้ลลพัิธ์ิในเชิงบัวกนั�น หั็วห็น�าของลนิควรห็าวธ่ิิส�งเสรมิให็�ลินม่ส�วนร�วมในการป็ระชมุ

มากขึ�น ด�วยู่วิธ่ิท่ี่�ไม�ที่ำาให็�เธิอร่�สึกถ่ึกจัำบัต้ามอง เช�น ขอให็�ทุี่กคนในท่ี่�ป็ระชุมแสดงความคิดเห็็น 

ห็รือมอบัห็มายู่บัที่บัาที่ห็น�าท่ี่�ต้�างๆ ให็�กับัสมาชิกในท่ี่มในการป็ระชุมแต้�ละครั�ง เช�น เป็็นผู่้�จำดบัันที่ึก 

การป็ระชุม ป็ระธิานการป็ระชุม และอื�น ๆ การกระที่ำาเช�นน่�จำะช�วยู่เสริมสร�างความมั�นใจำในต้นเองให็� 

กับัลินในร่ป็แบับัท่ี่�เป็็นระบับัและป็ลอดภัยู่
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เหต่ก�รัณ์ที�สำอง

ฝนเป็็นเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิงท่ี่�ที่ำางานมานาน 2 ป็ีกว�าแล�ว บัางครั�งฝนร่�สึกขาดความมั�นใจำ 

ในความสามารถึของตั้วเอง แม�ว�าหั็วห็น�าของเธิอจำะคิดว�าเธิอที่ำาห็น�าท่ี่�ได�ด่มากก็ต้าม ในขณะน่� ท่ี่ม 

ของฝนยัู่งม่สมาชิกท่ี่มไม�พิอและหั็วห็น�าของฝนได�ขอให็�เธิอเป็็นผู่้�นำากิจำกรรมสร�างเสริมความสัมพัินธ์ิใน 

ชุมชน ฝนร่�สึกกังวล แต้�หั็วห็น�าของเธิอยู่ืนยู่ันว�าฝนจำะที่ำาห็น�าท่ี่�ได�ด่

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

หั็วห็น�าของฝนแสดงออกว�าม่ความคาดห็วังส่ง เร่ยู่กได�ว�าหั็วห็น�าเป็็น “พิิกมาเล่ยู่นในเชิงบัวก” ด�วยู่ 

การสนับัสนุนให็�ฝนม่โอกาสได�พิฒันาต้นเองและเติ้บัโต้ หั็วห็น�าควรให็�ฝนได�ฝึกอบัรมและคอยู่สนับัสนุน 

เธิอที่ำาห็น�าท่ี่�ท่ี่�ได�รับัมอบัห็มายู่ให็�สำาเร็จำ ซึ�งจำะช�วยู่เสริมสร�างความมั�นใจำให็�กับัเธิอ

ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแบั�งปั็นความคิดว�าจำะนำาป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นไป็ป็ระยูุ่กต้์ใช�ในสถึานท่ี่�ที่ำางาน

อยู่�างไร

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

กิจำกรรมน่�ต้�อยู่อดมาจำากการเร่ยู่นร่�ในช�วงท่ี่�แล�วท่ี่�เก่�ยู่วกับัการต้ระห็นักร่�ถึึงความเชื�อ การพัิฒนาของความ 

เชื�อ และท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุด ความเชื�อเห็ล�าน่�กำาห็นดสิ�งท่ี่�เราเลือกมองตั้วเองอยู่�างไร

แที่นท่ี่�จำะยู่อมให็�การรับัร่�และการกระที่ำาของผู่้�อื�นกำาห็นดวิธ่ิท่ี่�เรามองต้นเองและส�งผู้ลต้�อการกระที่ำา 
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ของเรา เราควรพิยู่ายู่ามต้ระห็นักถึึงปั็จำจัำยู่กระตุ้�นจำากภายู่นอก และต้อบัสนองเชิงรุกเพืิ�อเป็ล่�ยู่นปั็จำจัำยู่

เห็ล�านั�นให็�เป็็นปั็จำจัำยู่ในเชิงบัวก  เราอาจำไม�ม่อำานาจำท่ี่�จำะเป็ล่�ยู่นความคิดของคนอื�นท่ี่�ม่ต้�อเราได� แต้�เรา

สามารถึเป็ล่�ยู่นวิธ่ิท่ี่�เราคิดเก่�ยู่วกับัต้นเองได� ซึ�งจำะส�งผู้ลต้�อพิฤติ้กรรมของเราและวิธ่ิท่ี่�ผู่้�อื�นมองเรา

ป็ระเด็นสำาคัญอ่กป็ระการคือการที่ำาความเข�าใจำป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นซึ�งสามารถึช�วยู่ให็�เราต้ระห็นัก

ว�าพิฤติ้กรรมของเราท่ี่�ม่ต้�อผู่้�อื�นส�งผู้ลต้�อพิวกเขาอยู่�างไร  เราควรตั้�งเป็้าห็มายู่ในการสนับัสนุนเพืิ�อน 

ร�วมงานให็�สามารถึเอาชนะความที่�าที่ายู่และเติ้บัโต้ การที่ำาความเข�าใจำที่ฤษฎ่น่�จำะช�วยู่ให็�ผู่้�คนเข�าใจำ 

บัที่บัาที่ของต้นในเรื�องน่�

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ช้่วงที่ี�สาม

ก�รัตรัะหนักรั่้ถึึงคู่วิ�มืิคู่�ดที�ไมืิ�สำร้ั�งสำรัรัคู่์

ในตนเองและผู้่้อิ�น

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมต้ระห็นักถึึงความเชื�อท่ี่�จำำากัดต้นเอง ผู้ลกระที่บัท่ี่�ม่ต้�อเราในระดับั 

ปั็จำเจำกบุัคคล และต้�อท่ี่ม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ …

•  ต้ระห็นักถึึงความคิดที่่�บัิดเบัือนและความห็มายู่โดยู่นัยู่

•  เข�าใจำการยู่ึดต้ิดและการก่ดกัน (Lock On, Lock Out)

•  อธิิบัายู่ว�าความเชื�อเกิดขึ�นและเสริมสร�างจิำต้ใจำของมนุษยู่์ได�อยู่�างไร

เวิล�: 90 นาท่ี่ 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

การนำาเสนอ

2.3.1 กิจำกรรมคิดไต้ร�ต้รอง 
ต้นเองเก่�ยู่วกับัความคิดท่ี่� 
บิัดเบืัอน

2.3.2 กิจำกรรมเรื�องความคิดท่ี่� 
บิัดเบืัอน 

2.3.3 
กิจำกรรมดาวเคราะห์็ดวงให็ม� ก 
และ ข

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคน

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคน

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ห็นึ�งชุดสำาห็รับัแต้�ละกลุ�ม

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 
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เพืิ�อระบุัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน 14 

ป็ระเภที่ห็ลักท่ี่�อาจำม่อิที่ธิิพิลต้�อเรา และอภิป็รายู่ถึึง

ผู้ลกระที่บัเชิงลบัท่ี่�ม่ต้�อเราและผู่้�อื�น 

เพืิ�อเน�นยู่ำ�าว�าเราทุี่กคนล�วนม่แนวโน�มท่ี่�จำะคิดแบับั 

เห็มารวม

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. ความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน 

2. การยู่ดึติ้ดและการก่ดกัน 

(Lock On - Lock Out)

45

40

เป้�หมืิ�ย

ก�จกรัรัมืิที� 1: ความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อระบุัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน 14 ป็ระเภที่ห็ลักท่ี่�อาจำม่อิที่ธิิพิลต้�อเรา และอภิป็รายู่ถึึงผู้ล

กระที่บัเชิงลบัท่ี่�ม่ต้�อเราและผู่้�อื�น

เวิล�: 45 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 การคิดไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัต้นเอง (15 นาท่ี่)

 1. ใช�สไลด์ในการแนะนำาป็ฏิสัมพัินธ์ิระห็ว�างความคิด ความร่�สึกและพิฤติ้กรรม

  2. กิจำกรรมน่�สำารวจำแนวคดิที่างจำติ้วิที่ยู่าท่ี่�เร่ยู่กว�า ความคดิท่ี่�บิัดเบัอืน  ซึ�งเป็็นร่ป็แบับัความคดิท่ี่� 

แต้กต้�างกันในคนทัี่�วไป็ แต้�เป็็นวิธ่ิท่ี่�การมองต้นเองและผู่้�อื�นอยู่�างบิัดเบืัอนโดยู่ม่อคติ้เชิงลบั  ความคิด 

ท่ี่�บิัดเบืัอนเป็็นเรื�องท่ี่�ป็กติ้ท่ี่�ผู่้�คนป็ระสบัได�ทุี่กวัน แต้�คนท่ี่�ร่�สึกเคร่ยู่ดอาจำป็ระสบักับัมันบั�อยู่ขึ�น
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3. แจำกเอกสาร 2.3.1 กิจำกรรมคิดไต้ร�ต้รองต้นเองเก่�ยู่วกับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนและขอให็�ผู่้�เข�าร�วม 

อบัรมอ�านคำาอธิิบัายู่เรื�องความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนป็ระเภที่ต้�างๆ และวงกลมข�อความท่ี่�พิวกเขาร่�สึกว�า 

ใกล�เค่ยู่งกับัต้นเองมากท่ี่�สุด วิที่ยู่ากรอาจำอธิิบัายู่ว�าผู่้�เข�าร�วมอบัรมไม�จำำาเป็็นต้�องบัอกคำาต้อบัของ 

ต้นให็�สมาชิกคนอื�นในกลุ�มฟัง วัต้ถุึป็ระสงค์ของกจิำกรรมน่�คือการไต้ร�ต้รองถึึงความคดิท่ี่�บิัดเบืัอนร่ป็

แบับัต้�างๆ และใช�เวลาในการพิิจำารณาพิวกมัน วิที่ยู่ากรควรอธิิบัายู่ต้�อว�าม่ความคิดท่ี่�บิัดเบัือนท่ี่� 

พิบัเห็็นได�บั�อยู่ม่ 14 ป็ระเภที่ด�วยู่กัน แต้�กิจำกรรมน่�จำะมาเน�นเพ่ิยู่ง 7 ป็ระเภที่เที่�านั�น วิที่ยู่ากรควร

ส�งเสริมให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมค�นคว�าเก่�ยู่วกับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนเพิิ�มเติ้ม วิที่ยู่ากรควรให็�เวลาผู่้�เข�าร�วม

อบัรม 10 นาท่ี่ในการไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัต้นเอง วิที่ยู่ากรควรเน�นยู่ำ�าให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าพิวก 

เขาไม�ควรตื้�นต้ระห็นกห็ากพิบัว�าต้นป็ระสบัความคิดท่ี่�บัิดเบืัอนท่ี่�อยู่่�ในรายู่การทุี่กข�อ สิ�งเห็ล�าน่� 

เป็็นเรื�องป็กต้ิท่ี่�ห็ลายู่คนอาจำป็ระสบัมาในช�วงเวลาต้�างๆ ของช่วิต้ เมื�อเราต้ระห็นักถึึงสิ�งเห็ล�าน่�ได� 

ด�วยู่ต้นเอง เราจำะม่โอกาสท่ี่�ถ่ึกสิ�งเห็ล�าน่�ครอบังำาน�อยู่ลง

4. วิที่ยู่ากรไม�ควรถึามความคดิเห็็นของผู้่�เข�าร�วมอบัรมเก่�ยู่วกับัป็ระเดน็น่� เนื�องจำากเป็็นป็ระเดน็ท่ี่�อ�อน

ไห็วเกินไป็ แต้�ถึ�าห็ากผู่้�เข�าร�วมอบัรมเสนอความคิดเห็็นเอง วิที่ยู่ากรก็สามารถึสนับัสนุนให็�เกิดการ

อภิป็รายู่ได�ด�วยู่การถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าความเข�าใจำเรื�องความคิดท่ี่�บิัดเบัือนนั�นม่ป็ระโยู่ชน์อยู่�าง 

ไรบั�าง

5. เป้็าห็มายู่คือการที่ำาให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมต้ระห็นักถึึงความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนของต้นมากขึ�น เพืิ�อท่ี่�พิวกเขา

ม่สติ้รับัร่�ถึึงร่ป็แบับัการคิดของต้นเองมากขึ�นซึ�งจำะส�งผู้ลให็�พิวกเขาสามารถึควบัคุมความคิด 

ของต้นได�ด่ขึ�น สิ�งน่�ยู่ังจำะช�วยู่ให็�พิวกเขาคำานึงถึึงผู่้�อื�นมากขึ�นและสามารถึวางแผู้นกลยูุ่ที่ธิ์ใน 

เชิงบัวกได�ด่ขึ�นแที่นท่ี่�จำะต้อบัสนองเพ่ิยู่งอยู่�างเด่ยู่ว ตั้วอยู่�างเช�น เพืิ�อนร�วมงานคนห็นึ�งมักสร�าง 

ปฏิิส่มพ่น่ธ์์ของพฤติกรรมที่างปัญญา 
Cognitive Behavioural Interaction  

Thoughts  

Feelings/ 
Emotions  

Physical 
Sensation  

Behaviour 
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ความเส่ยู่ห็ายู่ให็�กับังานและนั�นเป็็นที่ำาให็�คุณร่�สึกไม�พิอใจำ แต้�การร่�เที่�าทัี่นร่ป็แบับัการคิดท่ี่�ไม�เป็็น 

ป็ระโยู่ชน์น่�จำะช�วยู่ให็�คุณสามารถึห็าสาเห็ตุ้ของมันได�ง�ายู่ขึ�น  เช�น เพืิ�อนรวมงานคนน่�อาจำร่�สึก 

เคร่ยู่ดและสงสัยู่ในความสามารถึของต้นเอง ฯลฯ การร่�เที่�าทัี่นเช�นน่�ควรกระตุ้�นให็�สมาชิกคนอื�นใน

ท่ี่มเป็็นกำาลังใจำให็�เพืิ�อนร�วมงานคนดังกล�าว กิจำกรรมต้�อไป็จำะมุ�งเน�นการร่�เที่�าทัี่นความคิดท่ี่� 

บิัดเบืัอนของผู่้�อื�น

1.2 ตัวิอย��งของคู่วิ�มืิคู่�ดที�บ�ดเบิอน (30 นาท่ี่)

1. แบั�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นค่�ห็รือกลุ�มเล็กๆ และแจำกเอกสารท่ี่� 2.3.2 กิจำกรรมเรื�องความคิดท่ี่� 

บิัดเบืัอนให็�พิวกเขา

2. อธิิบัายู่ว�าพิวกเขาควรป็ฏิบััติ้ต้�อไป็น่�:

1.  อ�านตั้วอยู่�างในแถึวซ�ายู่และพิิจำารณาว�าเป็็นความคิดที่่�บัิดเบัือนป็ระเภที่ใด และเข่ยู่น 

 ป็ระเภที่ของความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนนั�นลงในหั็วข�อ “ป็ระเภที่” 

2.  ให็�ยู่กต้ัวอยู่�างของความคิดที่่�บิัดเบัือนป็ระเภที่น่�ที่่�เกิดขึ�นในช่วิต้จำริง

3. ห็ลังจำากเวลาผู้�านไป็ 15 นาท่ี่ ให็�รวบัรวมความคิดเห็็นจำากผู่้�เข�าร�วมอบัรมและให็�พิวกเขาแบั�งป็ัน 

ตั้วอยู่�างป็ระเภที่ของความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน ต้ารางด�านล�างน่�คือเฉลยู่ความคิดบิัดเบืัอนป็ระเภที่ต้�างๆ
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เช�าน่� หั็วห็น�าของล่มาที่ำางานด�วยู่อารมณ์ท่ี่�ขุ�นมัว เมื�อล่ถึามจำ�านายู่ว�าเขาร่�สึกอยู่�างไร หั็วห็น�าไม�ได� 

ต้อบัคำาถึามนั�น ล่จึำงคิดว�าเธิอที่ำาอะไรสักอยู่�างให็�หั็วห็น�าไม�พิอใจำ 

ปรัะเภท: ก�รัตำ�หน�ตัวิเอง (Personalization)

โบัเส่ยู่ความมั�นใจำในความสามารถึของต้นในการจำัดการกับัสถึานท่ี่�เกิดเห็ตุ้ ในงานล�าสุดของเขา 

ห็ลักฐานสำาคัญห็ายู่ไป็จำากท่ี่�เกิดเห็ตุ้ ตั้�งแต้�นั�นมา ทุี่กครั�งท่ี่�เขาต้�องจัำดการกับัสถึานท่ี่�เกิดเห็ตุ้ เขา 

จำะร่�สึกเคร่ยู่ดมากเพิราะเขาเชื�อว�าเห็ตุ้การณ์เดิมจำะเกิดขึ�นอ่กครั�ง

ปรัะเภท: ก�รัคู่�ดแบบเหมืิ�รัวิมืิ (Overgeneralization)

ลินเพิิ�งไป็สัมภาษณ์งาน เธิอต้อบัคำาถึามได�ถ่ึกต้�องทัี่�งห็มด แต้�ต้อนท่ี่�เธิอกำาลังจำะออกจำากห็�อง 

สัมภาษณ์ เธิอเผู้ลอเร่ยู่กชื�อผู่้�สัมภาษณ์ผู้ิด ลินได�แต้�คิดว�าตั้วเองด่แยู่�มาก เธิอร่�สึกอับัอายู่และผิู้ด 

ห็วังในการกระที่ำาของตั้วเอง 

ปรัะเภท: ก�รัคู่�ดถึึงแต�ด้�นลบ (Filtering) 

จำอนเพิิ�งได�เข�าร�วมการสืบัสวนครั�งให็ญ�ซึ�งม่กลุ�มอาชญากรถ่ึกตั้ดสินให็�จำำาคุก เขาเชื�อว�ากลุ�ม 

อาชญากรน่�จำะกลับัมาแก�แค�นเขา ทุี่กครั�งท่ี่�ภรรยู่าของจำอนกลับัมาจำากท่ี่�ที่ำางานช�า จำอนจำะเริ�ม 

กังวลและคิดว�าเธิออาจำถ่ึกลักพิาตั้วไป็ 

ปรัะเภท: ก�รัคู่�ดถึึงสำ��งที�เลวิร้ั�ยที�ส่ำด (Catastrophizing)

นกโกรธิเพืิ�อนร�วมงานคนห็นึ�งท่ี่�อยู่่�ดึกทีุ่กคืนเพืิ�อที่ำางานเพิิ�ม เธิอที่ำาให็�นกด่ไม�ด่และที่ำาให็�นกร่�สึก 

ผิู้ดเพิราะนกไม�สามารถึอยู่่�ดึกได�เพิราะต้�องด่แลครอบัครัว 

ปรัะเภท: ก�รักล��วิโทษ (Blaming)

วันน่�โจำที่ำาข�อสอบัวิชาการป็้องกันต้นเองในท่ี่�ที่ำางานและได�คะแนน 70% เธิอเส่ยู่คะแนนไป็ 

เพิราะที่ำาผิู้ดพิลาด 3 ครั�ง โจำร่�สึกผิู้ดห็วังในต้นเองมากเพิราะเธิออ�านห็นังสือเต้ร่ยู่มตั้วมาอยู่�างห็นัก 

แต้�ก็ยู่ังที่ำาได� “แยู่�” ในวิชาการป้็องกันต้นเอง

ปรัะเภท: ก�รัคู่�ดแบบแยกขั�วิ (Polarized)

วันน่�แกร่�ไป็ที่ำางานสายู่ เขาเป็็นคนเชื�องช�า 

ปรัะเภท: ก�รัน�ย�มืิแบบเหมืิ�รัวิมืิ (Global Labeling)
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ก�จกรัรัมืิที� 2: การยู่ึดติ้ดและการก่ดกัน (Lock On - Lock Out)

จ่ดปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อเน�นยู่ำ�าว�าเราทุี่กคนล�วนม่แนวโน�มท่ี่�จำะคิดแบับัเห็มารวม 

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

กิจำกรรมน่�แสดงให็�เห็็นว�าเมื�อเรายู่ดึต้ดิกบััความคดิท่ี่�ม่ต้�อผู่้�อื�นห็รอืต้�อต้นเอง เราอาจำปิ็ดกั�นการมองจำาก

มุมอื�นได� การคิดเช�นน่�สามารถึจำำากัดศักยู่ภาพิและความเข�าใจำของเราท่ี่�ม่ต้�อศักยู่ภาพิของผู่้�อื�น

2.1 ก�จกรัรัมืิด�วิเคู่รั�ะห์ดวิงใหมืิ� (45 นาท่ี่)

1. แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มละ 4-6 คน

2. ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจิำนต้นาการว�าพิวกเขาได�รับัมอบัห็มายู่ให็�เดินที่างไป็ไป็ยัู่งดาวเคราะห์็ดวงให็ม�เพืิ�อ

ตั้�งอาณานิคมให็ม�ให็�เผู้�าพัินธ์ุิมนุษยู่์

3. ม่ข�อม่ลของตั้วละครจำำานวน 10 คนป็รากฏอยู่่�ในเอกสาร 2.1.3 กิจำกรรมดาวเคราะห์็ดวงให็ม� ชุด ก 

แต้�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมสามารถึเลือกตั้วละครได�เพ่ิยู่ง 5 คนเที่�านั�นในการที่ำาภารกิจำน่�

4. พิวกเขาม่เวลาเพ่ิยู่ง 15 นาท่ี่ในการเลือกตั้วละครเห็ล�าน่� และพิวกเขาจำะต้�องให็�เห็ตุ้ผู้ลรองรับัการ 

ตั้ดสินใจำด�วยู่ 

5. วิที่ยู่ากรควรแจำกเอกสารชุด ก จำากเอกสาร 2.1.3 กิจำกรรมดาวเคราะห็์ดวงให็ม�ให็�กับัผู่้�เข�าร�วม 

อบัรม ในขณะท่ี่�แจำกเอกสาร วิที่ยู่ากรควรเชิญชวนให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�ถึามคำาถึาม แต้�ไม�จำำาเป็็น 

ต้�องกระตื้อรือร�นจำนมากเกินไป็ 

6. เอกสาร ก จำะม่รายู่ชื�อตั้วละครจำำานวน 10 คนอยู่่� แต้�ม่ข�อม่ลของแต้�ละคนน�อยู่มาก เช�น ตั้วละคร 

คนห็นึ�งถ่ึกอธิิบัายู่ว�าเป็็น “ชายู่อายู่ ุ21 ปี็ท่ี่�ต้�องพึิ�งพิายู่าอยู่�างต้�อเนื�อง”  โดยู่ไม�ม่คำาอธิิบัายู่อื�นเพิิ�มเติ้ม 

7. ห็ากกลุ�มผู่้�เข�าร�วมอบัรมถึามคำาถึามเพิิ�มเต้ิมระห็ว�างท่ี่�ที่ำากิจำกรรม วิที่ยู่ากรควรแบั�งป็ันข�อม่ลจำาก 

เอกสาร 3.1.3 ชุด ข แต้�ป็กติ้แล�ว ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะไม�ค�อยู่ถึามคำาถึามเที่�าไรในขั�นต้อนน่�

8. ห็ลังจำากเวลาผู้�านไป็ 15 นาท่ี่ ให็�ทุี่กกลุ�มกลับัมารวมกัน และให็�พิวกเขาบัอกตั้วละครท่ี่�เลือกพิร�อม 

เห็ตุ้ผู้ล

9. ในระห็ว�างท่ี่�ทุี่กกลุ�มอธิิบัายู่ถึึงตั้วละครท่ี่�พิวกเขาเลือก วิที่ยู่ากรควรบัันทึี่กบันกระดาษฟลิป็ชาร์ที่ท่ี่�
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ตั้�งอยู่่�ห็น�าห็�อง

10.วิที่ยู่ากรไม�ควรตั้ดสินการเลือกของผู่้�เข�าร�วมอบัรม แต้�ให็�พิยู่ายู่ามถึามพิวกเขาว�าเห็ตุ้ใดจึำงเลือกเช�น

นั�น เห็ตุ้ผู้ลท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมมักให็�ได�แก�  “เราเลือกห็มอ เพิราะเขาสามารถึช�วยู่เห็ลือคนป็่วยู่ได�” 

ห็รือ “เราเลือกแม�เล่�ยู่งเด่�ยู่วไป็เพิราะ…” ซึ�งจำะสังเกต้เห็็นว�าการเห็มารวมและการเห็มารวมที่างเพิศ 

สภาพิได�เกิดขึ�น แม�ในกลุ�มท่ี่�ต้ระห็นักถึึงเพิศสภาพิอยู่่�แล�ว

11.ห็ลังจำากท่ี่�ทุี่กกลุ�มได�แบั�งป็ันตั้วละครท่ี่�พิวกเขาเลือกเร่ยู่บัร�อยู่แล�ว วิที่ยู่ากรควรอธิิบัายู่ว�าในต้อน 

ต้�นของกิจำกรรม ม่การเชิญชวนให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมได�ถึามคำาถึาม แต้�ไม�ม่ใครถึามคำาถึามเลยู่ 

12.แจำกเอกสาร 2.1.2 กิจำกรรมดาวเคราะห์็ดวงให็ม� ชุด ข พิร�อมอธิิบัายู่ว�าผู่้�เข�าร�วมอบัรมอาจำอยู่าก 

ที่ราบัข�อม่ลเพิิ�มเติ้มเก่�ยู่วกับัตั้วละคร เอกสาร ข จำะม่ข�อม่ลต้�างๆ เช�น ท่ี่�จำริงแล�ว ผู่้�ท่ี่�ต้�องพึิ�งพิายู่า 

อยู่�างต้�อเนื�องนั�นเป็็นผู่้�ป่็วยู่โรคเบัาห็วาน และเป็็นนักฟิสิกส์ดาราศาสต้ร์ท่ี่�เช่�ยู่วชาญ ป็ฏิกิริยู่าของผู่้�

เข�าร�วมอบัรมในขั�นต้อนน่�มักเป็็นท่ี่�น�าสนใจำ 

13.อธิิบัายู่ว�ากิจำกรรมน่�ม่วัต้ถุึป็ระสงค์เพืิ�อสร�างแบับัจำำาลองของแนวคิดท่ี่�เร่ยู่กว�า “การยู่ึดต้ิด 

และการก่ดกัน” (Lock On, Lock Out) ซึ�งห็มายู่ถึึงเวลาท่ี่�ผู่้�คนยู่ดึติ้ด (Lock On) กับัความเชื�อ 

ห็นึ�งๆ เก่�ยู่วกับับัางสิ�งห็รือบัางคน และก่ดกัน (Lock Out) มุมมองแบับัอื�นออกไป็  กิจำกรรมน่� 

สะที่�อนให็�เห็็นอคต้ิบัางอยู่�างท่ี่�เราสร�างขึ�นมาอยู่่�เสมอ ตั้วอยู่�างเช�น ผู่้�ใช�ยู่านั�นเป็็นภาระและไม�ม่ 

ความสามารถึด�านอื�น สมมติ้ฐานเก่�ยู่วกับัเพิศสภาพิท่ี่�เกิดขึ�นจำากอาช่พิ เช�น ห็มอ ห็รือบัที่บัาที่ เช�น 

แม�เล่�ยู่งเด่�ยู่ว ซึ�งเป็็นเพิราะสมมต้ิฐานเห็ล�าน่�ถ่ึกห็ล�อห็ลอมขึ�นในตั้วเราผู้�านการกำาห็นดเงื�อนไข 

ที่างสังคมดังท่ี่�เราได�ศึกษาไป็ในกิจำกรรมก�อนห็น�าน่� อยู่�างไรก็ต้าม ห็ากเรายู่ึดต้ิดกับัความเชื�อ 

ใดๆ และก่ดกันความเป็็นไป็ได�อื�นๆ เรากำาลังจำำากัดมุมมองท่ี่�เราม่ต้�อผู่้�อื�น เราอาจำยู่ับัยู่ั�งไม�ให็� 

คนเห็ล�านั�นได�ใช�ศักยู่ภาพิของต้นเองอยู่�างเต็้มท่ี่� และในที่ำานองเด่ยู่วกัน ห็ากเรากำาลังยู่ึดติ้ด 

กับัความเชื�อในเชิงลบัเก่�ยู่วกับัต้นเอง เราก็อาจำกำาลังป็ฏิเสธิศักยู่ภาพิส่งสุดของต้นเองอยู่่�เช�นกัน

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

การยู่ึดติ้ดและการก่ดกัน (Lock On, Lock Out)

เมื�อเรายู่ึดติ้ดกับัความเชื�อ ความคิดเห็็น ห็รือพิฤติ้กรรม เราจำะพิบัว�าเป็็นเรื�องยู่ากท่ี่�จำะมองเห็็นข�อม่ล 

อื�นท่ี่�อาจำเป็ล่�ยู่นแป็ลงความเชื�อน่�ได� เราก่ดกันข�อม่ลอื�นๆ ออกไป็ ใน 2-3 ช�วงท่ี่�ผู้�านมา ผู่้�เข�าร�วม 

อบัรมได�สำารวจำร่ป็แบับัความคิดและระบับัความเชื�อท่ี่�จำำากัดศักยู่ภาพิและขัดขวางความมั�นใจำ 

ในต้นเอง ตั้วอยู่�างเช�น 

•  การกำาห็นดเงื�อนไขที่างเพิศสภาพิ: วธิิท่ี่่�เรามองเห็น็ต้นเองและผู่้�อื�นโดยู่ผู้�านเลนส์ด�านเพิศสภาพิ
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• ป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น: คำาพิ่ดและการกระที่ำาของผู้่�อื�นส�งผู้ลต้�อความเชื�อมั�นท่ี่�เราม่ต้�อต้น 

เองและพิฤต้ิกรรมของเราอยู่�างไร และความเชื�อมั�นท่ี่�เราม่ต้�อต้นเองและพิฤต้ิกรรมของเราส�ง 

อิที่ธิิพิลให็�ผู่้�อื�นมองเราและป็ฏิบััติ้ต้นต้�อเราอยู่�างไร

• ความคดิที่่�บิัดเบัอืน: รป่็แบับัความคดิท่ี่�ไม�สร�างสรรค์ส�งผู้ลต้�อวธิิท่่ี่�เรามองเห็็น ร่�สึก และป็ระพิฤต้ ิ

ต้นอยู่�างไร

เราสามารถึนำาการยู่ึดติ้ดและการก่ดกันมาใช�กับัสิ�งเห็ล�าน่�ได�ในแง�ของแนวคิดท่ี่�ว�าถึ�าเรายู่ึดถืึอกับัความ

เชื�อใดเก่�ยู่วกับัตั้วเอง เช�น “ฉันไม�ด่พิอ” “ฉันไร�ป็ระโยู่ชน์” เป็็นต้�น เราอาจำปิ็ดกั�นศักยู่ภาพิของเราใน

การเลือกที่ำาสิ�งต้�าง ๆ ในเชิงบัวกได�

2.2 ก�รันำ�เสำนอ (5 นาท่ี่)

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

• ต้ระห็นักถึึงความเชื�อที่่�เรายู่ึดถืึอเก่�ยู่วกับัต้นเอง

• สังเกต้ว�าการยู่ึดต้ิดที่ำาให็�เราร่�สึกอยู่�างไร – การยู่ึดต้ิดเช�นน่�สร�างห็รือที่ำาลายู่

ความมั�นใจำในต้นเอง

• พิยู่ายู่ามยึู่ดถึือเฉพิาะความเชื�อที่่�ช�วยู่เพิิ�มความมั�นใจำในต้นเอง

• ห็าวิธิ่ที่่�จำะเป็ล่�ยู่นความเชื�อที่่�ส�งผู้ลเส่ยู่ต้�อความมั�นใจำในต้นเอง

• ห็มั�นฝึกฝน

ก�รัยึดต�ดและก�รักีดกัน 

ใช�สไลด์สรุป็เนื�อห็าในช�วงน่� ในช�วงถัึดไป็ ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�สำารวจำการสร�างความเชื�อในเชิงบัวก
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เพืิ�อรวบัรวมที่ฤษฎ่ที่างจิำต้วิที่ยู่าทัี่�งห็มดในบัริบัที่ 

ของความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออก

 ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. กิจำกรรมกลุ�มเก่�ยู่วกับั 

การต้ระห็นักถึึงความเชื�อ

ท่ี่�จำำากัดต้นเอง
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เป้�หมืิ�ย

ช้�วิงที�สำี�

ก�รัเตรัียมืิพรั้อมืิสำำ�หรัับก�รัเปลี�ยนแปลง  

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมต้ระห็นักถึึงความเชื�อท่ี่�จำำากัดต้นเอง และผู้ลกระที่บัท่ี่�อาจำม่ต้�อบุัคคล 

และการที่ำางานภายู่ในท่ี่ม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ …

•  ระบัุเป็้าห็มายู่เพิื�อการเป็ล่�ยู่นแป็ลง 

•  ต้ระห็นักถึึงความไม�สอดคล�องกันที่างความคิด 

เวิล�: 90 นาท่ี่ 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

2.4.1 แบับัสอบัถึามเรื�องความไม�

สอดคล�องกันที่างความคิด (ก 

และ ข) 

2.4.1 แบับัสอบัถึามเรื�องความไม�สอดคล�องกันที่างความ

คิด (ก และ ข) พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัผู่้�เข�าร�วมอบัรม 

1 ค่� และตั้ดกระดาษต้ามรอยู่ท่ี่�ที่ำาเครื�องห็มายู่ไว�

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 
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ก�จกรัรัมืิที�หนึ�ง: กิจำกรรมกลุ�มเก่�ยู่วกับัการต้ระห็นักถึึงความเชื�อท่ี่�จำำากัดต้นเอง

จ่ดปรัะสำงคู่์: เพืิ�อรวบัรวมที่ฤษฎ่ที่างจำิต้วิที่ยู่าทัี่�งห็มดในบัริบัที่ของความมั�นใจำในต้นเองและความกล�า 

แสดงออก

เวิล�: 90 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 การนำาเสนอผู้ลงานของกลุ�ม (90 นาท่ี่)

 1. แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มและอธิิบัายู่ว�า ในกิจำกรรมน่� ทุี่กคนจำะได�ไต้ร�ต้รองถึึงสิ�ง 

ต้�างๆ เก่�ยู่วกับัความเชื�อท่ี่�จำำากัดต้นเองในช�วง 2-3 วันท่ี่�ผู้�านมา จำากนั�น เปิ็ดสไลด์ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่ 

และอธิิบัายู่ถึึงกิจำกรรม

 2. ให็�เวลาแต้�ละกลุ�ม 45 นาท่ี่ในการเต้ร่ยู่มผู้ลงาน / การนำาเสนอผู้ลงาน

ให็�กลุ�มของผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำินต้นาการว�าพิวกเขาได�รับัมอบัห็มายู่ให็�ฝึกอบัรม 
สมาชิกคนอื�นในที่่มเก่�ยู่วกับัความเชื�อที่่�จำำากัดต้นเองและผู้ลกระที่บัของมันต้�อเจำ�า
ห็น�าที่่�บัังคบััใช�กฎห็มายู่คนอื�น

เต้ร่ยู่มการนำาเสนอโดยู่ใช�กระดาษฟลิป็ชาร์ที่ห็รือสไลดท์ี่่�สรปุ็ผู้ลกระที่บัต้�อความ 
มั�นใจำในต้นเองของเจำ�าห็น�าที่่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ ซึ�งอาจำม่ดังต้�อไป็น่� 
 • การกำาห็นดเงื�อนไขที่างสังคม
 • ป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่น
 • ร่ป็แบับัความคิดที่่�บิัดเบืัอน / ความคิดที่่�ไม�สร�างสรรค์
 • การยู่ึดต้ิดและการก่ดกัน
ผู้่�เข�าร�วมอบัรมม่เวลา 45 นาที่่ในการเต้ร่ยู่มการนำาเสนอ จำากนั�น พิวกเขาจำะได� 
ออกมานำาเสนอกับัต้�อห็น�าทีุ่กคนเป็็นเวลา 5 นาที่่

ก�จกรัรัมืิกล่�มืิ

 3. เมื�อครบั 45 นาท่ี่แล�ว ให็�กลุ�มต้�างๆ ผู้ลัดกันนำาเสนอความคิดของต้นเองในท่ี่�ป็ระชุมร�วม  

วิที่ยู่ากรสามารถึถึามคำาถึามเพิิ�มเติ้มได�

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ผู่้�เข�าร�วมอบัรมห็ลายู่คนอาจำไม�ร่�จัำกที่ฤษฎ่ที่างจิำต้วิที่ยู่าน่�มาก�อน กิจำกรรมน่�จำะช�วยู่ให็�พิวกเขาม่เวลาที่ำา

ความเข�าใจำที่ฤษฎ่และไต้ร�ต้รองว�าจำะนำาที่ฤษฎ่ดังกล�าวไป็ป็ระยูุ่กต์้ใช�กับัสายู่งานการบัังคับัใช�กฎห็มายู่

ได�อยู่�างไรบั�าง
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เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อแนะนำาให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมร่�จัำกเครื�องมือและเที่คนิคในการสร�างความมั�นใจำ

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

•  อธิิบัายู่องค์ป็ระกอบัของจิำต้สำานึกและจำิต้ใต้�สำานึกที่่�เก่�ยู่วข�องกับัความมั�นใจำในต้นเอง

•  แจำกแจำงกฎส่�ข�อในการสร�างความมั�นใจำในต้นเองจำากภายู่ใน

•  อธิิบัายู่ให็�ฟังว�าคนเราเกิดแรงจำ่งใจำจำากความยู่ินด่ได�อยู่�างไร 

เวิล�: 160 นาท่ี่ (รวมช�วงพัิกที่านของว�าง 15 นาท่ี่)

รั�ยละเอียดในช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

เส�นด�ายู่ยู่าว 25 ซม. 
ต้�อผู่้�เข�าร�วมอบัรม 1 คน 
ท่ี่�ห็น่บักระดาษ 1 
ตั้วต้�อผู่้�เข�าร�วมอบัรม 1 คน 
กระดาษ 1 แผู้�น (ขนาด 10 ซม. 
x 10 ซม.) ต้�อผู่้�เข�าร�วมอบัรม 1 
คน

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

เทคู่น�คู่ก�รัสำรั้�งคู่วิ�มืิมืิั�นใจในตนเอง
จ�กภ�ยใน 

ช้่วงที่ี�หน่ึ�ง
ว่น่ที่ี�สาม
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อธิิบัายู่ว�าจิำต้สำานึกและจิำต้ใต้�สำานึกที่ำางานอยู่�างไรใน

การกำาห็นดทิี่ศที่างและส�งเสริมความเชื�อต้�างๆ รวม

ถึึงวิธ่ิท่ี่�เราสามารถึกำาห็นดทิี่ศที่างให็ม�เพืิ�อพัิฒนา 

ความมั�นใจำในต้นเอง

เพืิ�อสำารวจำแนวคิดเก่�ยู่วกับัการได�รับัแรงกระตุ้�นจำาก

ความยู่นิด่

เพืิ�อนำาวิธ่ิการคิดเป็็นภาพิมาป็ระยูุ่กต์้ใช�เป็็นเที่คนิค

เพืิ�อสำารวจำการใช� “คำาพ่ิด” ในเชิงบัวก / การพ่ิดกับั 

ต้นเองในเชิงบัวก 

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การตั้�งเป้็าห็มายู่และจิำต้ใจำที่ำางาน

อยู่�างไร

2. การได�รับัแรงกระตุ้�น 

จำากความยู่ินด่

3. การคิดเป็็นภาพิ

4. การพ่ิดกับัต้นเอง 

ในเชิงบัวก

20

40

40

45

เป้�หมืิ�ย

ก�จกรัรัมืิที� 1: การตั้�งเป้็าห็มายู่และจิำต้ใจำที่ำางานอยู่�างไร

วัิตถึ่ปรัะสำงคู่์: อธิิบัายู่ว�าจิำต้สำานึกและจำิต้ใต้�สำานึกที่ำางานอยู่�างไรในการกำาห็นดทิี่ศที่างและส�งเสริม 

ความเชื�อต้�าง ๆ รวมถึึงวิธ่ิท่ี่�เราสามารถึกำาห็นดทิี่ศที่างให็ม�เพืิ�อพัิฒนาความมั�นใจำในต้นเอง

เวิล�: 20 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�รันำ�เสำนอ (20 นาท่ี่)

ช�วงท่ี่�แล�วแสดงให็�เราเห็็นว�าผู่้�คนต้�างยึู่ดมั�นกับัร่ป็แบับัความคิดในแง�ลบัและป็ิดกั�ความคิดในแง�บัวกท่ี่� 

ช�วยู่สร�างความมั�นใจำในต้นเองท่ี่�แที่�จำริงได�อยู่�างไรบั�าง ในช�วงน่� เราจำะพ่ิดคุยู่เรื�องการยึู่ดมั�นกับัความเชื�อ

ในต้นเองในแง�บัวกและการส�งเสริมให็�แต้�ละคนเพิิ�มความสามารถึของต้นเองและสร�างผู้ลลัพิธิ์ในเชิง 

บัวก
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Conscious  

Perceive  

Evaluate  

Decide  

Associate  Subconscious  

Stores 
Habits and 
Attitudes  

Goal 
Seeking  

Store 
Truth/ 
Beliefs   

Create 
Energy 

and 
Drive  

The Reticular Activating 
System  

• Filters relevant information  
• Maintains ‘truth’ 

Mind Workings  

จ�ตใจทำ�ง�นอย��งไรั

เป็ิดสไลด์และอธิิบัายู่ว�าน่�คือการที่ำางานของจำิต้ใจำในร่ป็แบับัที่่�เข�าใจำง�ายู่โดยู่พัิฒนามาเพืิ�อต้อบัสนอง
จำุดป็ระสงค์ของห็ลักส่ต้รน่� ในแง�ที่่�เราสามารถึกำาห็นดทิี่ศที่างของต้ัวเองให็ม�ได�อยู่�างไรบั�าง ให็� 
วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่แง�มุมดังต้�อไป็น่�

จ�ตสำำ�นึก

น่�คือส�วนของจำิต้ใจำที่่�ป็ระมวลผู้ลที่างจำิต้สำานึกทัี่�งห็มด เช�น ป็ระเมิน แก�ป็ัญห็า และวิเคราะห็์ 
จำิต้ใจำเป็ร่ยู่บัเสมือนคลังสินค�า ส�วนจิำต้สำานึกเป็็นพิื�นที่่�รับัสินค�าซึ�งรับัสินค�าให็ม�ที่่�ส�งเข�ามาทีุ่กชิ�น 
(ข�อม่ลและป็ระสบัการณ์) แล�วส�งไป็ยู่ังจำิต้ใต้�สำานึกเพิื�อจำัดเก็บั

จ�ตใต้สำำ�นึก

จำิต้ใต้�สำานึกจำัดเก็บัความเชื�อและ “ความจำริง” ที่่�บัุคคลม่เก่�ยู่วกับัต้ัวเอง ห็รือที่่�เร่ยู่กกันว�า 
“ภาพิลักษณ์ของต้นเอง” เรามักไม�ต้ระห็นักว�าภาพิลักษณ์ของต้ัวเองเกิดขึ�นได�อยู่�างไร แต้�สิ�งน่�เกิด
ขึ�นมาจำากสิ�งกระตุ้�นที่่�จำิต้สำานึกป็ระมวลผู้ลแล�วเก็บัไว�ในจำิต้ใต้�สำานึก
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รัะบบกรัะต่้นเคู่รัิอข��ยเซึ่ลล์ปรัะสำ�ท (Reticular Activating System: RAS)

สิ�งเร�าเป็็นล�านๆ อยู่�างถึาโถึมใส�เราอยู่่�ต้ลอดเวลา ห็ากเราให็�ความสำาคัญกับัสิ�งเร�าทีุ่กอยู่�าง เราคงไม�� 
สามารถึรับัมือได�ไห็ว ดังนั�น ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลลป์็ระสาที่จำะช�วยู่ให็�เราที่ราบัว�าสิ�งใดสำาคัญ 
สำาห็รับัเรา

ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่คือเครือข�ายู่ร�างแห็บัริเวณฐานสมองซึ�งที่ำาห็น�าท่ี่�เป็็นป็ระต่้ส่� 
จิำต้ใต้�สำานึก อาจำมองได�ว�าเป็็นสวิที่ช์ป็ระเภที่ห็นึ�งที่่�ช�วยู่สร�างจำุดเชื�อมโยู่งระห็ว�างข�อม่ลที่่�เก่�ยู่วข�องกัน 
ต้ัวอยู่�างเช�น คุณอาจำนอนห็ลับัได�ในขณะพิายูุ่ฝนฟ้าคะนอง แต้�ห็ากคุณม่ล่ก เส่ยู่งร�องเพิ่ยู่งแอะเด่ยู่ว 
ของล่กก็ที่ำาให็�คุณต้ื�นได� ห็รือระห็ว�างที่่�คุณกำาลังต้ัดสินใจำซื�อต้่�เยู่็นให็ม� คุณก็สังเกต้เห็็นป็้ายู่ลดราคา 
เครื�องใช�ไฟฟ้าในบั�านลดราคาที่ั�วไป็ ต้ัวอยู่�างเห็ล�าน่�แสดงให็�เห็็นว�า ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล ์
ป็ระสาที่ได�สร�างอาณาเขต้และดึงความสนใจำของคุณไป็ยู่ังชุดข�อม่ลที่่�สำาคัญสำาห็รบััคุณ

ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่จำะต้อบัสนองต้�อข�อม่ลที่่�เก็บัไว�ในจิำต้ใต้�สำานึกว�าเป็็นเรื�องสำาคัญ
และเป็็นจำริง ซึ�งรวมถึึง ภาพิลักษณ์ของต้ัวคุณเองด�วยู่ ห็ากคุณเก็บับัันที่ึกความเชื�อเก่�ยู่วกับัต้ัวเอง 
เอาไว�ในจำิต้ใต้�สำานึก ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่ของคุณก็จำะช�วยู่ห็าห็ลักฐานมาสนับัสนุน 
ความเชื�อนั�น ซึ�งจำะส�งผู้ลเส่ยู่กับัเรา ห็ากจำิต้ใต้�สำานึกเก็บับัันทึี่กสิ�งที่่�เป็็นแง�ลบัในฐานะ “ความจำริง”  
เพิราะระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่จำะห็าข�อม่ลมาสนบััสนุนร่ป็แบับัความคิดที่่�บัิดเบัือน ดังนั�น 
คนเราควรจำะเน�นที่่�การสร�าง “ความจำริง” / ความเชื�อเก่�ยู่วกับัต้นเองในแง�บัวกเพิื�อให็�ระบับักระตุ้�น 
เครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่สนับัสนุนความเชื�อในแง�บัวกนั�นซึ�งจำะช�วยู่นำาไป็ส่�การบัรรลุเป้็าห็มายู่และความ
มั�นใจำในต้นเองที่่�เพิิ�มขึ�น

เราสามารถึเร่ยู่นร่�ที่่�จำะกำาห็นดทิี่ศที่างความเชื�อด�านบัวกในจำิต้ใต้�สำานึกของต้นเองได� จำากนั�นระบับั 
กระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่จำะห็าห็ลักฐานมาสนับัสนุนความเชื�อด�านบัวกเห็ล�าน่�เอง ซึ�งจำะช�วยู่ให็� 
คนเราสร�างผู้ลลัพิธิ์ในแง�บัวกได�สำาเร็จำ  กิจำกรรมต้�อไป็จำะสร�างแรงบัันดาลใจำในการกำาห็นดที่ิศที่างให็� 
กับัคุณ
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1. วิ�ธ์ีที�แต�ละคู่นมืิองตนเองสำ�งผู้ลต�อก�รักรัะทำ�ของคู่นนั�น

2. คู่นเรั�ได้รัับแรังกรัะต่้นจ�กคู่วิ�มืิย�นดี

3. จ�ตใจทำ�ง�นในรั่ปแบบของคู่ำ�พ่ดและภ�พ

4. ก�รักรัะทำ�ซึ่้ำ�ช้�วิยเน้นย้ำ�ภ�พลักษณ์ที�เรั�มืิีต�อตนเองในเช้�งบวิกและ 

ผู้ลลัพธ์์ที�ต�มืิมืิ�

บทเรีัยน 4 เริั�องในก�รักำ�หนดท�ศท�งของจ�ตใจเพิ�อสำร้ั�ง 
คู่วิ�มืิมัืิ�นใจในตนเอง

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. นักจิำต้วิที่ยู่าเคยู่เชื�อว�าสมองพิฒันาเต็้มท่ี่�โดยู่จำะไม�เป็ล่�ยู่นแป็ลงอ่กเมื�อคนเราม่อายู่ ุ21 ปี็ อยู่�างไรก็ต้าม 

ความร่�ด�านป็ระสาที่วิที่ยู่าได�เผู้ยู่ให็�เห็็นว�าความยู่ดืห็ยูุ่�นของสมอง (neuroplasticity) ซึ�งเป็็นความ 

สามารถึในการเป็ล่�ยู่นแป็ลงโครงข�ายู่ป็ระสาที่ของสมองยัู่งคงเกิดขึ�นได�ในวัยู่ผู่้�ให็ญ� ห็ากเรา 

จิำนต้นาการภาพิสมองเป็็นเห็มือนล่กบัอลดินนำ�ามันขนาดให็ญ�และม่ร�องอยู่่�บันพืิ�นผิู้ว ร�องท่ี่�ลึกท่ี่�สุด

ก็คือเส�นที่างท่ี่�ม่การใช�งานมากท่ี่�สุด ซึ�งอาจำเป็็นเส�นที่างของความคิดในแง�บัวกห็รือแง�ลบัก็ได� 

อยู่�างไรก็ต้าม ความยู่ืดห็ยูุ่�นของสมองที่ำาให็�แต้�ละคนแผู้�วถึางที่างเส�นให็ม�ในจิำต้ใจำและลบัที่างสายู่ 

เก�าของความคิดแง�ลบัออกได� ให็�ลองนึกถึึงเส�นที่างในป็่าให็ญ� ห็ากเส�นที่างนั�นม่ผู่้�คนใช�อยู่่�เป็็น 

ป็ระจำำา ที่างเส�นนั�นก็จำะม่สภาพิด่และใช�งานได� อยู่�างไรก็ต้าม ห็ากไม�ได�ใช�งานเป็็นระยู่ะเวลานาน  

ที่�ายู่ท่ี่�สุดธิรรมชาติ้ก็จำะยู่ึดคืนกลับัไป็

2. เที่คนิคท่ี่�อธิิบัายู่ในช�วงน่�จำะช�วยู่ให็�แต้�ละคนแผู้�วถึางเส�นที่างสายู่ให็ม�และพัิฒนาระบับัความเชื�อ 

เก่�ยู่วกับัต้นเองในเชิงบัวกได� ซึ�งจำะช�วยู่เพิิ�มความมั�นใจำในต้นเอง
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3. ผู่้�เข�าร�วมอบัรมควรใช�กฎ 4 ข�อต้�อไป็น่�เพืิ�อฝึกฝนการใช�งานเที่คนิคดังกล�าว

 ก. วิธ่ิท่ี่แต้�ละคนมองต้นเองส�งผู้ลต้�อการกระที่ำาของคนนั�น เมื�อบัันทึี่กความเชื�อน่�ไว�ในจิำต้ใต้�สำานึก  

ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่จำะมองห็าห็ลักฐานมายู่ืนยัู่นความเชื�อน่�ว�าเป็็นจำริง ห็าก 

ภาพิลักษณ์ส�วนบุัคคลถ่ึกกำาห็นดทิี่ศที่างให็ม�ว�าเป็็นคนท่ี่�มั�นใจำในต้นเองและกล�าแสดงความออก  

ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่ก็จำะช�วยู่ยู่ืนยู่นัว�าความเชื�อน่�เป็็นจำริง

 ข. คนเราได�รับัแรงกระตุ้�นจำากความยิู่นด่เมื�อบัรรลุเป้็าห็มายู่ แม�ว�าเป้็าห็มายู่เห็ล�านั�นจำะเป็็นการพ่ิด

คุยู่กับัใครสักคน ห็รือการลุกจำากเต่้ยู่งในต้อนเช�า เป้็าห็มายู่เห็ล�าน่�ล�วนเป็็นส�วนสำาคัญในการพัิฒนา

ความมั�นใจำในต้นเอง

 ค. จิำต้ใจำที่ำางานในร่ป็แบับัของคำาพ่ิดและร่ป็ภาพิ การอบัรมในช�วงน่�ใช�แนวคิดน่�เป็็นกำาห็นดทิี่ศที่าง

ระบับัความคิดให็ม�

 ง. การที่ำาซำ�าและความสมำ�าเสมอช�วยู่กำาห็นดที่ิศที่างของภาพิลักษณ์ท่ี่�เราม่ต้�อต้นเองและผู้ลลัพิธิ์ท่ี่� 

ต้ามมา ยู่ิ�งใช�เส�นที่างความคดิน่�ซำ�ามากเที่�าไร ร�องของเส�นที่างกจ็ำะยู่ิ�งลึกและห็นักแน�นมากขึ�นเที่�านั�น

กิจำกรรมต้�อไป็น่�จำะสำารวจำแนวคิดเห็ล�าน่�ให็�ละเอ่ยู่ดยู่ิ�งขึ�น

ก�จกรัรัมืิที� 2: การได�รับัแรงกระตุ้�นจำากความยู่ินด่

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำแนวคิดเก่�ยู่วกับัการได�รับัแรงกระตุ้�นจำากความยู่ินด่

เวิล�: 40 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�จกรัรัมืิก�รัไตรั�ตรัอง คู่รัั�งที� 1 (10 นาท่ี่)

1. ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมระบักุจิำกรรม 3 อยู่�างท่ี่�ต้�องที่ำา แต้�ไม�อยู่ากที่ำา ยู่กต้วัอยู่�างเช�น การเขยู่่นรายู่งาน 

การนำาเสนองาน ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมเข่ยู่นกิจำกรรมดังกล�าวลงบันกระดาษและอธิิบัายู่ว�า 

กิจำกรรมเห็ล�าน่�ที่ำาให็�ต้นร่�สึกอยู่�างไร

2.2 ผู้ลักและดึง (5 นาท่ี่)

1. ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำับัค่�กัน ให็�แต้�ละค่�เลือกว�าใครจำะเป็็นฝ่ายู่ ก ห็รือ ข

2. ฝ่ายู่ ก และ ข ยู่ืนข�างกันโดยู่เว�นระยู่ะห็�างป็ระมาณ 30 ซม.
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3. ให็�ฝ่ายู่ ก และ ข ช่มือขึ�น โดยู่ใช�แขน / มือข�างที่่�ติ้ดกับัค่�ของต้น งอข�อศอกให็�อยู่่�ในระดบััต้ำ�า แล�ว

ป็ระกบัฝ่ามือของต้นเข�ากับัฝ่ามือของค่�ของต้น

4. ให็�ฝ่ายู่ ก ออกแรงดันฝ่ามือของฝ่ายู่ ข แต้�ไม�แรงเกินไป็จำนที่ำาให็�อ่กฝ่ายู่เจ็ำบั (วิที่ยู่ากรไม�ต้�อง 

ให็�คำาสั�งอื�นใด)

5. จำากนั�นให็�แต้�ละค่�สลับักันโดยู่ฝ่ายู่ ข ออกแรงดันมือฝ่ายู่ ก

6. เมื�อเสร็จำแล�ว ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมอธิิบัายู่ว�าต้นร่�สึกอยู่�างไรเมื�ออ่กฝ่ายู่ดันฝ่ามือ

7. ผู้่�เข�าร�วมอบัรมมักบัอกว�าอยู่ากดันกลับั ร่�สึกถึึงอารมณ์ด�านลบัห็รือร่�สึกต้นส่�ไม�ได�

2.3 ก�รันำ�เสำนอ (5 นาท่ี่)

แรงจ้งใจ

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. แสดงสไลด์และอธิิบัายู่ป็ระเภที่ของแรงจำ่งใจำต้�าง ๆ ได�แก� การถึ่กบัังคับักับัการเต้็มใจำ อธิิบัายู่ว�า 

การร่�สึกว�าถ่ึกบ่ับับัังคับั / ผู้ลักดันให็�ที่ำากิจำกรรมส�งผู้ลให็�เราร่�สึกห็�อเห่็�ยู่วและรังเก่ยู่จำการที่ำา 

กิจำกรรมนั�นได�อยู่�างไร ซึ�งในท่ี่�สุดจำะนำาไป็ส่�การห็ล่กเล่�ยู่ง / การผัู้ดวันป็ระกันพิรุ�ง ฯลฯ 

Restrictive  

Procrastination   

Constructive   

Coercion   

Free will  

It will benefit 
me   

I want to  

Have to  Creative 
avoidance    

Quality    

Push Back   

Not full effort  

Motivation   
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2. ห็ากเรามองกจิำกรรมห็นึ�งว�าเป็็นความสขุ เราจำะม่แรงใจำและม่ “แรงชกัจ่ำง” ให็�ที่ำากจิำกรรมดังกล�าว 

จำนสำาเร็จำ ดังนั�น ห็ากเราต้�องการสร�างแรงจ่ำงใจำให็�ต้นเองก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่และเพิิ�ม 

ความมั�นใจำในต้นเอง เราก็สามารถึที่ำาได�โดยู่การมองห็าข�อด่จำากการที่ำากิจำกรรมนั�น

2.4 ก�จกรัรัมืิก�รัไตรั�ตรัอง คู่รัั�งที� 2 (20 นาท่ี่)

 1. ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมนึกยู่�อนกลับัไป็ยู่ังกิจำกรรมต้�างๆ ท่ี่�เข่ยู่นมาในกิจำกรรมการไต้ร�ต้รองใน 

ครั�งแรกซึ�งเป็็นสิ�งท่ี่�ต้�องที่ำาแต้�ไม�อยู่ากที่ำา ถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าสามารถึมองห็าป็ระโยู่ชน์จำาก 

การที่ำากิจำกรรมเห็ล�านั�นได�บั�างห็รือไม� ตั้วอยู่�างเช�น รายู่งานท่ี่�จำำาเป็็นต้�องเข่ยู่นแต้�ไม�อยู่ากเข่ยู่น ซึ�ง

อาจำเป็็นโอกาสเพืิ�อพัิฒนาทัี่กษะการเข่ยู่นท่ี่�จำะช�วยู่เพิิ�มโอกาสการเลื�อนขั�นได�

 2. ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมเข่ยู่นอธิิบัายู่กิจำกรรมท่ี่�ต้นไม�ต้�องการที่ำาโดยู่ใช�คำาให็ม�ท่ี่�อธิิบัายู่ป็ระโยู่ชน ์

ของงานเห็ล�านั�น และสังเกต้ว�าเมื�อเข่ยู่นอธิิบัายู่ด�วยู่มมุมองให็ม�แล�ว ผู่้�เข�าร�วมอบัรมร่�สกึอยู่�างไรบั�าง

 3. เมื�อผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ำาเสร็จำแล�วให็�ถึามพิวกเขาว�าเห็็นการเป็ล่�ยู่นแป็ลงของความร่�สึกท่ี่�ม่ต้�องาน 

นั�นห็รือไม� กิจำกรรมเห็ล�านั�นด่น�าที่ำามากขึ�นห็รือไม�

 4. อธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมฟังว�าเรามักจำะจำดจำ�อกับัลักษณะด�านลบัของกิจำกรรมท่ี่�อยู่่�นอกพืิ�นท่ี่� 

ป็ลอดภัยู่ของต้น เรามักยู่ดึติ้ดร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน รวมถึึงคาดการณ์ว�าสิ�งต้�างๆ จำะเป็็นไป็ในแง� 

ลบัและที่ำาให็�ต้นร่�สึกแยู่� ร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนยัู่งรวมถึึงความกลัวว�าคนอื�นจำะคิดว�าต้น 

ไม�ฉลาดห็ากแสดงความคิดเห็็นในท่ี่�ป็ระชุม เป็็นต้�น การเน�นยู่ำ�าร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนน่�อาจำ 

ที่ำาให็�บุัคคลจำมอยู่่�กับัด�านลบัของกิจำกรรมและห็มดแรงจ่ำงใจำท่ี่�จำะลงมือที่ำาสิ�งให็ม�ๆ ท่ี่�อยู่่ �นอก 

พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ของต้น ห็ากเราต้�องการก�าวข�ามข�อจำำากัดเห็ล�าน่� ให็�ลองไต้ร�ต้รองกับัต้นเองว�าเป็้า 

ห็มายู่เห็ล�าน่�จำะนำาความยิู่นด่มาให็�เรา ความร่�สึกน่�จำะผู้ลักดันให็�เราลงมือที่ำา เราจำะสำารวจำเที่คนิคการ 

ป็รับัความคิดในการที่ำาสิ�งน่�ในช�วงต้�อไป็
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ก�จกรัรัมืิที�สำ�มืิ: การคิดเป็็นภาพิ

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อนำาวิธ่ิการคิดเป็็นภาพิมาป็ระยู่กุต์้ใช�เป็็นเที่คนิค

เวิล�: 40 นาท่ี่

3.1 หม่ืินน��วิโป้ง (10 น�ที)

 อธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าพิวกเขาจำะได�ลองที่ำากิจำกรรม 2 อยู่�างท่ี่�จำะแสดงให็�เห็็นว�า 

“การคิดเป็็นภาพิ” นั�นม่บัที่บัาที่สำาคัญมากในการบัรรลุเป็้าห็มายู่ การคิดเป็็นภาพิคือเที่คนิคท่ี่�คน 

ทุี่กแวดวงใช�กัน ไม�ว�าจำะเป็็นนักก่ฬา คนดัง และนักธุิรกิจำ ทัี่�งยัู่งช�วยู่ยืู่นยู่ันว�าสมองที่ำางาน 

เป็็นภาพิและคำาพ่ิด อธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมฟังว�าพิวกเขาจำะได�อภิป็รายู่ป็ระเด็นน่�เพิิ�มเต้ิมห็ลัง 

กิจำกรรมน่�

 1. ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมทุี่กคนห็าพืิ�นท่ี่�ว�างในห็�องท่ี่�สามารถึยืู่นแยู่กขาเที่�าช�วงสะโพิก กางแขนแล�ว

ห็มุนแขนเป็็นวงกลมได�โดยู่ไม�ชนคนอื�น

 2. ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคนหั็นมาที่างห็น�าห็�องและเห็ยู่ยู่่ดแขนขวาออกมาให็�สุดและขนานกับัพืิ�น

 3. บัอกให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมช่นิ�วโป้็ง จำากนั�นให็�วิที่ยู่ากรอ�านคำาสั�งต้�อไป็น่�:

• จำ�องนิ�วโป้็งของต้นเอง สังเกต้ด่ส่ ร่ป็ที่รง และเส�นต้�างๆ บันนิ�ว ด่รายู่ละเอ่ยู่ดให็�ได�มากที่่�

สุดเที่�าท่ี่�จำะเป็็นไป็ได�

• ค�อยู่ๆ สังเกต้ส่และร่ป็ร�างของคนและสิ�งของท่ี่�อยู่่�เลยู่นิ�วโป็้งของคุณไป็ แต้�ให็�จุำดสังเกต้ 

ของสายู่ต้าคือนิ�วโป้็งเห็มือนเดิม

• เห็ยู่่ยู่ดแขนไว�อยู่่� ต้าจำ�องที่่�นิ�วโป็้ง แล�วห็มุนเอวไป็ที่างขวา

• ขณะห็มุน เที่�าสองข�างต้�องมั�นคงและห็มุนแค�ช�วงเอวเที่�านั�น โดยู่ยู่ังคงเห็ยู่่ยู่ดแขนและ 

จำ�องท่ี่�นิ�วโป้็งของต้น

• ห็มุนเอวให็�ได�มากที่่�สุดเที่�าที่่�จำะที่ำาได� จำากนั�นห็ยูุ่ดค�างไว�

• ขณะที่่�อยู่่�ที่�านั�น ให็�สังเกต้สิ�งท่ี่�คุณเห็็นถึัดไป็จำากนิ�วโป็้งเพิื�อให็�ร่�ว�าต้ัวเองบัิดเอวได�ไกล 

แค�ไห็น

• จำากนั�นห็มุนต้ัวกลับัมาเพืิ�อให็�หั็นห็น�าไป็ที่างด�านห็น�าห็�อง วางแขนลงข�างลำาต้ัว
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• คราวน่�ให็�ห็ลับัต้า คุณจำะที่ำาต้ามขั�นต้อนเดิมที่่�เพิิ�งที่ำาไป็ เพ่ิยู่งแค�ครั�งน่�คุณจำะไม�เคลื�อน 

ไห็ว แต้�จำะจิำนต้นาการเสมือนว�าทุี่กอยู่�างเกิดขึ�นในจิำต้ใจำของคุณ

• ให็�จิำนต้นาการถึึงภาพิต้�อไป็น่�

• จำ�องนิ�วโป็้งของต้ัวเอง สังเกต้ด่ส่ ร่ป็ที่รงและเส�นต้�างๆ บันนิ�ว ด่รายู่ละเอ่ยู่ดให็� 

 มากท่ี่�สุดเที่�าท่ี่�จำะเป็็นไป็ได�

• ค�อยู่ๆ สังเกต้ส่ และร่ป็ร�างของคนและสิ�งของที่่�อยู่่�เลยู่นิ�วโป็้งของคุณไป็ แต้�ให็� 

 จุำดสังเกต้ของสายู่ต้าคือนิ�วโป้็งเห็มือนเดิม

• เห็ยู่่ยู่ดแขนไว� จำ�องที่่�นิ�วโป้็ง แล�วห็มุนเอวไป็ที่างขวา

• ขณะห็มุน เที่�าสองข�างต้�องมั�นคงและห็มุนแค�ช�วงเอวเที่�านั�น โดยู่ยู่ังคงเห็ยู่่ยู่ด 

 แขน และจำ�องท่ี่�นิ�วโป้็งของตั้วเอง

• ห็มุนเอวให็�ได�มากที่่�สุดเที่�าที่่�จำะที่ำาได� จำากนั�นห็ยูุ่ค�างไว�

• ขณะที่่�อยู่่�ที่�านั�น ให็�สังเกต้สิ�งที่่�คุณเห็็นถึัดไป็จำากนิ�วโป็้งเพิื�อให็�ร่�ว�าตั้วเองบัิดเอว 

 ได�ไกลแค�ไห็น

• เมื�อถึึงขั�นต้อนน่� ลองจำินต้นาการว�าคุณสามารถึบัิดเอวไป็ได�ไกลขึ�นอ่ก 10 ซม. 

  จำากท่ี่�ที่ำาได�ต้อนแรก คุณร่�สึกว�าร�างกายู่ยู่ังป็กติ้ด่ ให็�ค�างอยู่่�ที่�านั�นและสังเกต้ด่ว�า 

 คุณเห็็นอะไร

• เมื�อถึึงขั�นต้อนน่� ลองจำินต้นาการว�าคุณสามารถึบัิดเอวไป็ได�ไกลขึ�นอ่ก 20 ซม.  

 จำากท่ี่�ที่ำาได�ต้อนแรก คุณร่�สึกว�าร�างกายู่ยู่ังป็กติ้ด่ ให็�ค�างอยู่่�ที่�านั�นและสังเกต้  

 ด่ว�าคุณเห็็นอะไร

• เมื�อถึึงขั�นต้อนน่� ลองจำินต้นาการว�าคุณสามารถึบัิดเอวไป็ได�ไกลขึ�นอ่ก 30 ซม.  

 จำากท่ี่�ที่ำาได�ต้อนแรก คุณร่�สึกว�าร�างกายู่ยู่ังป็กติ้ด่ ให็�ค�างอยู่่�ที่�านั�นและสังเกต้ด่ว�า 

 คุณเห็็นอะไร

• ต้อนน่�ให็�จำินต้นาการว�าคุณบิัดต้ัวกลับัมาแล�วห็ันห็น�าไป็ข�างห็น�าต้ามป็กติ้

• เราจำะลองที่ำากจิำกรรมน่�ซำ�าอก่ครั�งเป็็นครั�งสดุที่�ายู่ แต้�ครั�งน่�เราจำะบัดิร�างกายู่จำรงิเห็มอืนรอบัแรก

• เห็ยู่่ยู่ดแขนขวาออกมาให็�สุดและขนานกับัพิื�น

• จำ�องนิ�วโป็้งของต้ัวเอง สังเกต้ด่ส่ร่ป็ที่รงและเส�นต้�าง ๆ บันนิ�ว ด่รายู่ละเอ่ยู่ดให็�มากท่ี่�สุดเที่�าท่ี่� 

จำะเป็็นไป็ได�

• ค�อยู่ๆ สังเกต้ส่ และร่ป็ร�างของคนและสิ�งของที่่�อยู่่�เลยู่นิ�วโป็้งของคุณไป็ แต้�ให็�จำุดสังเกต้ของ 

สายู่ต้าคือนิ�วโป้็งเห็มือนเดิม

• เห็ยู่่ยู่ดแขนไว� จำ�องที่่�นิ�วโป้็ง แล�วห็มุนเอวไป็ที่างขวา

• ขณะห็มุน เที่�าสองขาต้�องมั�นคงและห็มุนแค�ช�วงเอวเที่�านั�น โดยู่ยัู่งคงเห็ยู่่ยู่ดแขนและจำ�องท่ี่�นิ�ว 

โป้็งของตั้วเอง

• ห็มุนเอวให็�ได�มากที่่�สุดเที่�าที่่�จำะที่ำาได� จำากนั�นห็ยูุ่ดค�างไว�
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• ขณะที่่�อยู่่�ที่�านั�น ให็�สังเกต้สิ�งที่่�คุณเห็็นถัึดไป็จำากนิ�วโป็้งเพืิ�อให็�ร่�ว�าตั้วเองบัิดเอวได�ไกลแค�ไห็น 

5. ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมยู่กมือขึ�นห็ากสามารถึบิัดตั้วได�ไกลกว�าเดิมในรอบัท่ี่�สอง ผู่้�เข�าร�วมอบัรม 

ส�วนให็ญ�ห็รือแที่บัทุี่กคนจำะป็ระห็ลาดใจำท่ี่�พิบัว�าตั้วเองสามารถึบิัดตั้วได�ไกลขึ�นในกิจำกรรมครั�ง

ท่ี่�สอง 

  

6.บัอกผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�า ในอ่กสักคร่� วิที่ยู่ากรจำะอธิิบัายู่เห็ตุ้ผู้ลว�าที่ำาไมจึำงเป็็นเช�นนั�น แต้�ผู่้�เข�า 

ร�วมอบัรมจำะได�ที่ำากิจำกรรมอ่กอยู่�างก�อน

     ***พักท�นของวิ��ง 15 น�ที***

3.2 ก�จกรัรัมืิที�หนีบกรัะด�ษ (15 นาท่ี่) 

กิจำกรรมน่�จำำาลองป็ระโยู่ชน์ของการคิดเป็็นภาพิได�อยู่�างชัดเจำน

ผู่้�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละคนต้�องใช�อุป็กรณ์ดังต้�อไป็น่�:

• กระดาษเป็ล�าขนาด 10 ซม. x 10 ซม.

• ป็ากกา

• ด�ายู่ยู่าว 25 ซม. ผู้่กไว�ด�านห็นึ�งของที่่�ห็น่บักระดาษเพิื�อให็�แกว�งที่่�ห็น่บักระดาษได�เห็มือนล่กตุ้�ม

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. แจำกกระดาษเป็ล�าขนาด 10 ซม. x 10 ซม. และบัอกให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมข่ดเส�นแนวตั้�งและแนว 

นอนบัริเวณกึ�งกลางกระดาษพิอด่เพืิ�อแบั�งกระดาษออกเป็็นส่�ส�วน

2. บัอกให็�แต้�ละคนเข่ยู่นตั้ว N (ทิี่ศเห็นือ) ท่ี่�บัริเวณด�านบันของเส�นแนวตั้�ง ตั้ว S (ทิี่ศใต้�) ท่ี่�ด�านล�าง เข่ยู่น 

E (ทิี่ศต้ะวันออก) ท่ี่�ด�านขวาสุดของเส�นแนวนอน และเข่ยู่นตั้ว W (ทิี่ศต้ะวันต้ก) ป็ลายู่เส�นฝั�งต้รงข�าม 

เพืิ�อที่ำาเป็็นเข็มทิี่ศ

3. ขอให็�ทุี่กคนวางเข็มทิี่ศกระดาษลงบันโต๊้ะด�านห็น�าตั้วเอง

4. ใช�ป็ลายู่นิ�วโป็้งและนิ�วช่�จัำบัเชือก วางข�อศอกไว�บันโต้๊ะเพืิ�อให็�ท่ี่�ห็น่บักระดาษห็�อยู่เห็นือจำุดกึ�งกลาง 

กระดาษ / เข็มทิี่ศป็ระมาณ 3 - 5 ซม.
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5. จำากนั�นให็�วิที่ยู่ากรอ�านคำาสั�งต้�อไป็น่�

• แขนที่่�จำับัเส�นด�ายู่ต้�องนิ�งอยู่่�กับัที่่�ต้ลอดที่ั�งกิจำกรรม

• (ให็�วิที่ยู่ากรค�อยู่ๆ พิ่ดข�อความต้�อไป็น่�ขณะที่่�เดินไป็รอบัห็�อง) ให็�ลองจำินต้นาการภาพิที่่� 

ห็น่บักระดาษแกว�งจำากที่ิศเห็นือมาที่างที่ิศใต้� โดยู่คิดภาพิในใจำและไม�ให็�ขยู่ับัแขน คุณ 

ต้�องเชื�อว�าท่ี่�ห็น่บักระดาษขยู่ับัจำริงๆ

• (เมื�อวิที่ยู่ากรเห็็นว�าท่ี่�ห็น่บักระดาษเริ�มขยู่ับั ให็�พิ่ดดังน่�) คราวน่�ให็�ลองเป็ล่�ยู่นที่ิศที่าง 

โดยู่จิำนต้นาการว�าท่ี่�ห็น่บักระดาษแกว�งจำากที่ิศต้ะวันออกไป็ที่างที่ิศต้ะวันต้ก ให็�คิดภาพิ 

ในใจำและไม�ให็�ขยู่ับัแขน คุณจำะต้�องเชื�อว�าท่ี่�ห็น่บักระดาษขยู่ับัจำริงๆ

       6. วิที่ยู่ากรจำะค�อยู่ๆ เห็็นท่ี่�ห็น่บักระดาษเริ�มขยู่ับัและอาจำได�เห็็นป็ฏิกิริยู่าของคนในห็�องเมื�อ  

 ผู่้�เข�าร�วมอบัรมเห็็นว�าท่ี่�ห็น่บักระดาษขยู่ับั บัอกผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าอ่กสักคร่�คุณจำะอธิิบัายู่  

 เห็ตุ้ผู้ลให็�ฟังว�าที่ำาไมจึำงเป็็นเช�นน่�

1.3 อภ�ปรั�ย (15 นาท่ี่)

1. อธิิบัายู่ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมฟังว�ากิจำกรรมที่ั�งสองน่�จำำาลองให็�เห็็นว�าการคิดเป็็นภาพิเป็็นเครื�องมือ 

ท่ี่�ที่รงพิลงัเพ่ิยู่งใด นักก่ฬาและนกัธิรุกจิำมักใช�เที่คนคิน่� อันท่ี่�จำริง ห็ากคณุค�นห็าคำาว�า “พิลงัแห็�งการ 

คิดเป็็นภาพิ” ห็รือ “การคิดเป็็นภาพิกับัการเล�นก่ฬา” ในอินเต้อร์เน็ต้ คุณจำะพิบัตั้วอยู่�าง 

ของคนดังห็ลายู่คนท่ี่�ใช�วิธ่ิน่�เพืิ�อบัรรลุเป้็าห็มายู่ในการเล�นก่ฬาและในสายู่อาช่พิอื�น วิที่ยู่ากรอาจำ 

ต้�องห็าข�อม่ลไว�ล�วงห็น�าและเลือกตั้วอยู่�างท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมร่�จัำก

2. ภายู่ในจิำต้ใจำของเรา เห็ตุ้การณ์ในจิำนต้นาการม่ความสมจำรงิได�พิอๆ กบััเห็ตุ้การณ์ที่่�เราพิบัเจำอโดยู่ 

ต้รง ห็ากคุณเคยู่ม่อาการตื้�นต้ระห็นก ความฝันท่ี่�ที่ำาให็�กลัว ห็รือม่อาการที่างกายู่ภาพิอื�นๆ 

ก็ห็มายู่ความว�าคุณเคยู่สัมผัู้สสิ�งท่ี่�เรากำาลังพ่ิดถึึง

3. นักก่ฬาอาจำใช�วิธิ่การคิดเป็็นภาพิเพืิ�อฝึกซ�อมสำาห็รับัการแข�งขัน เช�น ห็ากนักก่ฬาต้�อเครื�อง 

ต้รวจำคลื�นไฟฟ้าหั็วใจำและนึกภาพิการแข�งขัน เครื�องจำะแสดงคลื�นไฟฟ้าท่ี่�ส�งไป็ยัู่งกล�ามเนื�อราว 

กับัว�านักก่ฬากำาลังวิ�งในการแข�งขันจำริงๆ การคิดเป็็นภาพิที่รงพิลังได�ถึึงเพ่ิยู่งน่�

4. การคิดเป็็นภาพิช�วยู่ให็�คนเราจิำนต้นาการภาพิเห็ตุ้การณ์ในใจำเพืิ�อท่ี่�จำะได�สร�างความมั�นใจำใน 

ต้นเองด�วยู่การสร�างความคุ�นเคยู่ ซึ�งช�วยู่ให็�คนเราพัิฒนาความที่รงจำำาของกล�ามเนื�อสำาห็รับัที่ำา 

อะไรบัางอยู่�าง ดังนั�น ห็ากเราม่นัดสัมภาษณ์และจิำนต้นาการภาพิในเชิงบัวกไว�ล�วงห็น�าสัก 10  

ครั�งก�อนท่ี่�เราจำะไป็สมัภาษณ์งานจำรงิ เมื�อเราไป็สมัภาษณ์งาน สมองกจ็ำะคิดว�าเราเคยู่ไป็สัมภาษณ์ 

มาแล�วสิบัครั�ง วิธ่ิน่�ช�วยู่ให็�เราใจำเยู่็นและมั�นใจำมากขึ�นเมื�อสัมภาษณ์งาน

5. เมื�อเราจำินต้นาการภาพิต้ัวเองกำาลังที่ำาอะไรบัางอยู่�างได�ด่และสนุกกับัเรื�องนั�น เรากำาลังป็ล่กฝัง 

ภาพิลักษณ์ของต้ัวเองในจำิต้ใจำว�าเราที่ำาอะไรบัางอยู่�างได�ด่ / ม่ความมั�นใจำในต้นเอง จำากนั�น  
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ระบับักระตุ้�นเครือข�ายู่เซลล์ป็ระสาที่จำะช�วยู่ให็�เราห็าห็ลักฐานเพืิ�อสนับัสนุนความเชื�อน่�และห็า 

โอกาสท่ี่�จำะที่ำาสิ�งนั�น / บัรรลุเป้็าห็มายู่

6. สาระสำาคัญของกิจำกรรมน่�คือเมื�อคุณต้�องการสร�างความมั�นใจำในต้นเองเก่�ยู่วกับับัางเรื�องในช่วิต้ 

ลองให็�เวลาและพืิ�นท่ี่�กับัตั้วเองในการจิำนต้นาการเรื�องนั�นโดยู่ใช�ป็ระสาที่สัมผัู้สทัี่�งห็มดในการ 

จิำนต้นาการ

• ร่ป็

• เส่ยู่ง

• การเคลื�อนไห็ว (สัมผู้ัส การขยู่ับัร�างกายู่ และอารมณ์)

• กลิ�น (กลิ�นใดก็ต้ามที่่�เก่�ยู่วข�อง)

• รส (รสชาต้ิใดก็ต้ามที่่�เก่�ยู่วข�อง)
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

ใช�สไลด์แนะนำาแนวคิดเรื�องการบัำาบััดที่างความคิดและพิฤติ้กรรม (Cognitive behavioral therapy: 

CBT) (คลกิท่ี่�ลิงก์น่�เพืิ�ออ�านเพิิ�มเต้มิ) อธิิบัายู่ว�าป็กต้แิล�วสามเห็ล่�ยู่ม CBT ม่องค์ป็ระกอบัเพ่ิยู่งสามอยู่�าง 

คือ ความคิด อารมณ์ และพิฤติ้กรรม อยู่�างไรก็ต้าม ตั้วอยู่�างในสไลด์ได�รวมถึึงความร่�สึกที่างกายู่ภาพิ 

ด�วยู่ เนื�องจำากมักเป็็นได�ทัี่�งตั้วบั�งช่�ความวติ้กกังวลและผู้ลกระที่บัท่ี่�ม่ต้�อความคดิ จึำงถืึอว�าอยู่่�ในวงจำรด�วยู่ 

ตั้วอยู่�างเช�น บุัคคลห็นึ�งร่�สึกกังวลและแน�นห็น�าอก อาการแน�นห็น�าอกน่�อาจำส�งผู้ลกระที่บัต้�อกระบัวน

สำ�มืิเหลี�ยมืิ CBT

ก�จกรัรัมืิที�สีำ�: การพ่ิดกับัต้นเองในเชิงบัวก

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำการใช� “คำาพ่ิด” ในเชิงบัวก / การพ่ิดกับัต้นเองในเชิงบัวก 

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

4.1 ก�รันำ�เสำนอ (15 น�ที)

1. ที่บัที่วนเรื�องป็รากฏการณ์พิิกมาเล่ยู่นรวมถึึงวิธ่ิท่ี่�ผู่้�คนสร�างและยู่ึดติ้ดกับัความคิดซึ�งจำำากัดความ 

สามารถึของต้นเองเมื�อเราอนุญาต้ให็�คนอื�นคิดกับัเราเช�นนั�น ห็ลักการน่�ยู่ังส�งผู้ลต้�อการพ่ิดคุยู่กับั 

ต้นเองด�วยู่ ห็ากเราพิรำ�าบัอกต้นเองแต้�เรื�องเชิงลบั 
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การคิดเมื�อบุัคคลน่�คิดว�า “ฉันที่ำาไม�ได�ห็รอก” ความคิดน่�ก็จำะไป็เพิิ�มความวิต้กกังวลและอื�นๆ เป็็นที่อด

CBT คือทัี่กษะท่ี่�ต้�องอาศัยู่ความเช่�ยู่วชาญและไม�ควรลองป็ฏิบััติ้กับัผู่้�อื�นด�วยู่ต้นเอง นอกจำากคุณจำะ 

ผู้�านการอบัรมมา อยู่�างไรก็ต้าม เราม่เที่คนิคท่ี่�นุ�มนวลซึ�งดัดแป็ลงมาจำาก CBT และใช�เป็ล่�ยู่นการพ่ิด 

กับัต้นเองให็�ไป็เป็็นการสร�างความมั�นใจำจำากภายู่ในได�

การบัำาบััดที่างความคิดและพิฤติ้กรรมอาศัยู่เที่คนิคในการที่�าที่ายู่ความคิดและพิฤติ้กรรมเพืิ�อที่ำาให็�เกิด

การชักนำา ห็ากต้�องการเป็ล่�ยู่นอารมณ์ท่ี่�เราม่ต้�อสิ�งห็นึ�ง เราสามารถึเป็ล่�ยู่นท่ี่�พิฤติ้กรรมห็รือร่ป็แบับั 

การคิดก็ได� วิธ่ิห็นึ�งคือการ “สัมผัู้สกับัความกลัว แต้�ก็ลงมือที่ำาอยู่่�ด่” ตั้วอยู่�างเช�น คุณอาจำกลัวการพ่ิด 

ในท่ี่�ป็ระชุมและไม�สามารถึเป็ล่�ยู่นแป็ลงความกลัวนั�นได� แต้�ห็ากคุณผู้ลักให็�ตั้วเองออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอด

ภัยู่และพ่ิดออกไป็แม�ว�าจำะกลัว คุณจำะได�เร่ยู่นร่�ว�าเมื�อพ่ิดในท่ี่�ป็ระชุมแล�วก็ไม�ได�ที่ำาให็�เกิดเรื�องไม�ด่ห็รือ

สิ�งเลวร�ายู่ต้ามมา ในที่�ายู่ท่ี่�สุด ป็ระสบัการณ์น่�ก็จำะช�วยู่เป็ล่�ยู่นร่ป็แบับัความคิดและป็ฏิกิริยู่าที่าง 

อารมณ์ของคุณไป็ในเชิงบัวกมากขึ�นเล็กน�อยู่ และห็ากคุณฝึกฝนวิธ่ิน่�ต้�อไป็ การพ่ิดในท่ี่�ป็ระชุมก็จำะง�ายู่

ขึ�นเรื�อยู่ๆ

อยู่�างไรก็ต้าม วิธ่ิท่ี่�ง�ายู่ท่ี่�สุดในการเป็ล่�ยู่นแป็ลงมักเป็็นการเริ�มต้�นด�วยู่การจัำดการ “ความคิด” เน�นยู่ำ�า 

กับัผู่้�เข�าร�วมเรื�องอคติ้เชิงลบัและความบิัดเบืัอนที่างการรับัร่�ท่ี่�เราศึกษาไป็ในช�วงก�อนห็น�า รวมถึึงวิธ่ิท่ี่� 

สิ�งเห็ล�าน่�จำำากัดความมั�นใจำในต้นเอง

อ�างถึึงห็นังสือแบับัฝึกห็ดัและนำาผู่้�เข�าร�วมอบัรมในการที่ำากิจำกรรมท่ี่� 3..1.1 การเป็ล่�ยู่นมุมมองที่างความคิด 

วิที่ยู่ากรควรยู่กตั้วอยู่�างเพืิ�อให็�บัริบัที่ ก�อนจำะให็�เวลาผู่้�เข�าร�วมอบัรมที่ำากิจำกรรมในห็นังสือแบับัฝึกห็ัด 

ให็�เสร็จำ

4.2 แนะนำ�ก�จกรัรัมืิในหนังสิำอแบบฝึ่กหัด (3.1.1 การเป็ล่�ยู่นมุมมองที่างความคิด) (15 นาท่ี่)

แนะนำาขั�นต้อนต้�อไป็น่�สำาห็รับัการป็รับักรอบัความคิดและพิฤติ้กรรมท่ี่�จำำากัดความมั�นใจำของคุณ

1. นึกถึึงสถึานการณ์ที่่�คุณอยู่ากจำะม่ความมั�นใจำในต้นเองมากกว�าน่� ระบัุความคิดท่ี่�เกิดขึ�นเมื�อนึก 

ถึึงสถึานการณ์นั�นๆ และจำดบัันทึี่กไว� 

2. จำดบันัทึี่กว�าความคิดเห็ล�านั�นที่ำาให็�คณุร่�สกึอยู่�างไร คุณควรใจำดก่บััตั้วเองและอยู่�าต้ดัสนิต้วัเองที่่�

ร่�สึกเช�นนั�น อยู่�าลืมว�าเราทุี่กคนล�วนเป็็นมนุษยู่์ซึ�งม่ความกลัวและความข�องใจำ

3. ลองคิดด่ว�าอารมณ์เห็ล�านั�นที่ำาให็�คุณต้�องการแสดงพิฤต้ิกรรมอยู่�างไร และจำดบัันทึี่กไว�

4. จำากนั�นให็�คิดถึึงการป็รับักรอบัความคิดเดิม และบัันที่ึกแง�มุมเชิงบัวกของสถึานการณ์น่� 

5. ที่บัที่วนข�อความในส�วนของการป็รับักรอบัความคิดให็ม� ลองห็ลับัต้าและพิ่ดข�อความนั�นกับัต้ัว 

เองในใจำซำ�าๆ ห็ลายู่ครั�ง พิยู่ายู่านึกถึึงข�อความดังกล�าวขึ�นเป็็นภาพิในช่วิต้จำริง 
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6. ขณะที่่�คุณที่ำาสิ�งน่�ในใจำ ให็�สังเกต้ว�าอารมณ์ของต้นเองเป็ล่�ยู่นไป็อยู่�างไร ความร่�สึกของคุณ 

เป็ล่�ยู่นแป็ลงไป็ห็รือไม� คุณร่�สึกโล�งใจำและผู้�อนคลายู่กับัตั้วเองมากขึ�นห็รือไม�

7. คิดว�าอารมณ์ให็ม�ท่ี่�ร่�สึกน่�ที่ำาให็�คุณต้�องการแสดงพิฤติ้กรรมอยู่�างไร คุณร่�สึกว�าต้นม่ความ 

สามารถึห็รือม่แรงจ่ำงใจำในการแสดงพิฤติ้กรรมเชิงบัวกมากขึ�นห็รือไม� 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

อธิิบัายู่ว�าเมื�อใช�วิธ่ิน่� เคล็ดลับัคือการค�อยู่เป็็นค�อยู่ไป็และอยู่่�กับัความเป็็นจำริง ตั้วอยู่�างเช�น ห็าก 

ความเป็ล่�ยู่นแป็ลงท่ี่�คุณต้�องการสร�างด่เป็็นเรื�องท่ี่�ให็ญ�เกินไป็สำาห็รับัครั�งแรก ให็�เริ�มจำากความ 

เป็ล่�ยู่นแป็ลงเล็กๆ แล�วค�อยู่ๆ ขยู่ายู่ขอบัเขต้ไป็ส่�ความเป็ล่�ยู่นแป็ลงท่ี่�ให็ญ�ขึ�น

1.3 ก�จกรัรัมืิในหนังสิำอแบบฝึ่กหัด (3.1.1 ก�รัเปลี�ยนม่ืิมืิมืิองท�งคู่วิ�มืิคู่�ด) (15 นาท่ี่)

ให็�เวลาผู่้�เข�าร�วม 15 นาท่ี่ในการที่ำากิจำกรรมในห็นังสือแบับัฝึกหั็ดด�วยู่ตั้วเอง

1.4 ก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (15 นาท่ี่) 

รวบัรวมความคิดเห็็นของผู่้�เข�าร�วมอบัรม และต้อบัคำาถึามท่ี่�ม่

ปิ็ดช�วงบัรรยู่ายู่น่�โดยู่การอธิิบัายู่ว�าเราได�เร่ยู่นร่�จำากด�านป็ระสาที่วทิี่ยู่าว�าการที่ำาซำ�าๆ คือกญุแจำสำาคัญ 

ในการป็ล่กฝัง ร่ป็แบับัความคิดเชิงบัวกเพิราะช�วยู่เน�นยู่ำ�าวิธ่ิการคิดให็ม�ๆ และสร�างเส�นที่างของ 

เซลล์ป็ระสาที่ในเชิงบัวก
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เพืิ�อศึกษาองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสาร 

อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางานเป็็นท่ี่ม

เพืิ�อศึกษาองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสาร 

อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางานเป็็นท่ี่ม รวมถึึง 

ความเก่�ยู่วข�องกับัความมั�นใจำในต้นเองและความ 

กล�าแสดงออก

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. กิจำกรรมความเชื�อใจำ

2. การไต้ร�ต้รอง

90

45

เป้�หมืิ�ย

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อระบุัการสื�อสารเชิงบัวกและเชิงลบัในการที่ำางานของท่ี่ม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• ระบุัการสื�อสารเชิงบัวกและเชิงลบัในการที่ำางานของที่่มได�

• สร�างการไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัพิลวัต้ของอำานาจำในบัริบัที่การสื�อสารของที่ม่

เวิล�: 195 นาท่ี่ (รวมช�วงพัิกที่านของว�าง 15 นาท่ี่)

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

ผู้�าปิ็ดต้า อุป็สรรคและกิจำกรรม 

สำาห็รับัภารกิจำความเชื�อใจำ 

ด่บัันทึี่กอยู่�างละเอ่ยู่ดในบัที่สรุป็ของแต้�ละช�วง

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

ก�รัสำิ�อสำ�รั

ช้�วิงที�สำอง
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เพืิ�อระบุัองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสาร 

อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางานเป็็นท่ี่มของผู่้� 

บัังคับัใช�กฎห็มายู่

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

3. ร่ป็แบับัของการสื�อสาร 45

เป้�หมืิ�ย

ก�จกรัรัมืิที� 1: ภารกิจำความเชื�อใจำ

วัิตถึ่ปรัะสำงคู่์: เพืิ�อศึกษาองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสารอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางาน 

เป็็นท่ี่ม

เวิล�: 90 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 ภ�รัก�จคู่วิ�มืิเชิ้�อใจ (90 นาท่ี่) 

ก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

กิจำกรรมน่�ต้�องม่การเต้ร่ยู่มพิร�อมห็ลายู่อยู่�างและต้�องเต้ร่ยู่มแห็ล�งข�อม่ลไว�ล�วงห็น�า แต้�ก็ม่ป็ระสิที่ธิิภาพิ

มากสำาห็รบััการช�วยู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมพิิจำารณาถึึงการสื�อสารในท่ี่มและความเห็็นอกเห็็นใจำ ทัี่�งยู่งัเป็็นกจิำกรรม 

ท่ี่�ส�งเสริมการที่ำางานเป็็นท่ี่มได�ด่ 

วิที่ยู่ากรสามารถึเต้ร่ยู่มกิจำกรรมได�ห็ลายู่แบับั วัต้ถุึป็ระสงค์ห็ลักคือให็�ม่ “ภารกิจำความเชื�อใจำ” มาก 

เพ่ิยู่งพิอให็�แต้�ละกลุ�มซึ�งม่สมาชิก 3 คน ได�ม่ภารกิจำของตั้วเอง

“ภารกิจำความเชื�อใจำ” อาจำป็ระกอบัด�วยู่สิ�งต้�อไป็น่�

• ชุดอุป็สรรคที่่�ป็ระกอบัด�วยู่อุป็สรรคต้�างๆ วางเร่ยู่งกัน ซึ�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำะต้�องผู้�านอุป็สรรค 

ไป็ด�วยู่วิธ่ิใดวิธ่ิห็นึ�ง เช�น เดินห็ลบัห็ล่กกรวยู่ เล่�ยู่งล่กบัอล เป็็นต้�น 

• งานที่่�มอบัห็มายู่ให็�ที่ำา เช�น พิับัเครื�องบิัน เร่ยู่งสิ�งของต้ามขนาด

• อุป็สรรคและงานที่่�มอบัห็มายู่ผู้สมกัน

ภารกิจำแต้�ละอยู่�างจำะต้�องเห็มือนกันทุี่กอยู่�างเพืิ�อให็�แต้�ละท่ี่มได�ที่ำาภารกิจำเห็มือนกัน วิที่ยู่ากรควรจัำด 

ภารกิจำเห็ล�าน่�ไว�ข�างๆ กัน เนื�องจำากแต้�ละท่ี่มต้�องแข�งขันกันเพืิ�อด่ว�าท่ี่มใดเสร็จำก�อน 
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ทุี่กท่ี่มจำะป็ระกอบัด�วยู่สมาชิกกลุ�ม 3 คนซึ�งจำะสลับักันที่ำาภารกิจำท่ี่ละคน ขณะท่ี่�สมาชิกสองคนท่ี่�เห็ลือ

ที่ำางานห็น�าท่ี่�อื�น ดังนั�น จำะม่การที่ำากิจำกรรม 3 รอบั ห็ลังจำบัแต้�ละรอบั วิที่ยู่ากรควรให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรม

ทุี่กคนออกจำากห็�องเพืิ�อป็รับัลำาดับัของอุป็สรรคห็รืองานท่ี่�ต้�องที่ำา

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. แบั�งผู้่�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�ม กลุ�มละ 3 คน และอธิิบัายู่ว�าพิวกเขาจำะได�ที่ำากิจำกรรมชื�อ 

“ภารกิจำความเชื�อใจำ” โดยู่จำะได�ที่ำากจิำกรรม 3 รอบั เพิื�อให็�แต้�ละคนม่โอกาสได�ที่ำาทีุ่กบัที่บัาที่ 

ดังน่�:

• ผู้่�ป็ฏิบััต้ิ: สวมผู้�าป็ิดต้าและจำะได�รับัคำาสั�งจำากผู้่�นำาเพิื�อที่ำาภารกิจำความเชื�อใจำ 

• ผู้่�นำา: นำาที่างผู้่�ป็ฏบัิัต้ผิู้�านภารกจิำน่� แต้�ไม�อนญุาต้ให็�สัมผัู้สร�างกายู่ผู่้�ป็ฏบัิัต้ ิให็�สามารถึใช�ได� 

แค�เส่ยู่งเที่�านั�น

• ผู้่�สังเกต้การณ์: สังเกต้ป็ฏิสัมพิันธิ์และบัันที่ึกสิ�งที่่�ที่ำาได�ด่และสิ�งที่่�ควรป็รับัป็รุง 

2. ให็�วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่ว�าน่�คือการแข�งขันแบับัที่่ม สมาชิกกลุ�มม่ 3 คน ดังนั�นจำะม่การแข�ง 3 ครั�ง 

และจำะม่ช�วงพิักสั�นๆ ระห็ว�างการแข�งแต้�ละรอบั โดยู่ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำะต้�องออกจำากห็�องเพิื�อ 

ให็�วิที่ยู่ากรดัดแป็ลงภารกิจำความเชื�อใจำได�

3. ให็�วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่ว�าในระห็ว�างท่ี่�ผู่้�นำาบัอกคำาสั�งแก�ผู่้�ป็ฏิบััต้ิ วิที่ยู่ากจำะคอยู่บัอกให็�ผู่้�นำาพ่ิด 

ด�วยู่วิธิ่ต้�างๆ เช�น กระซบิับัอกคำาสั�ง

• วิที่ยู่ากรควรถึ�ายู่ที่อดคำาสั�งให็�ผู้่�นำาโดยู่ไม�ให็�ผู้่�ป็ฏิบััติ้ได�ยู่ิน เนื�องจำากจำะส�งผู้ลต้�อการ 

เคลื�อนไห็ว โดยู่ที่ำาได� 2 แบับั คือ

1. พิิมพิ์คำาสั�งทัี่�ง 3 แบับัออกมาโดยู่ม่ต้ัวเลขกำากับัแต้�ละแบับั (อาจำเป็็นคำาสั�งเด่ยู่วกัน 

แต้�เร่ยู่งลำาดับัแต้กต้�างกัน ดังนั�นในแต้�ละรอบัการแข�งขัน ผู่้�นำาจำะออกคำาสั�งด�วยู่วิธ่ิ 

ท่ี่�แต้กต้�างกัน) เมื�อวิที่ยู่ากรต้�องการให็�ผู่้�นำาแจำ�งคำาสั�งด�วยู่วิธ่ิอื�น ให็�พ่ิดว�า “ให็�ผู่้� 

นำาสั�งด�วยู่วิธ่ิท่ี่�…” 

2. ที่ำาสไลด์ท่ี่�ม่คำาสั�งเข่ยู่นเก่�ยู่วกับัวิธ่ิท่ี่�วิที่ยู่ากรใช�ดึงความสนใจำของผู่้�นำาได� เช�น เป็่านก 

ห็ว่ดเพืิ�อให็�ทุี่กคนห็ยูุ่ดอยู่่�กับัท่ี่�แล�วให็�ผู่้�นำาด่คำาสั�งบันสไล เช�น “ให็�ผู่้�นำาสั�งด�วยู่การ 

ต้ะโกน”

• คำาสั�งที่่�แนะนำาให็�วิที่ยู่ากรใช�กับัผู้่�นำาม่ดังน่� (วิที่ยู่ากรสามารถึเพิิ�มวิธิ่ต้ามดุลยู่พิินิจำได�):

1. พ่ิดเร็วมากๆ 

2. ต้ะโกนบัอกคำาสั�ง

3. กระซิบับัอกคำาสั�ง

4. บัอกผู่้�ป็ฏิบััติ้ว�าห็�ามถึามคำาถึาม และจำะได�ยู่ินคำาสั�งเพ่ิยู่งครั�งเด่ยู่วเที่�านั�น
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• นอกเห็นือจำากข�อแนะนำาข�างต้�น ในระห็ว�างภารกิจำแต้�ละรอบั วิที่ยู่ากรควรห็ยูุ่ดกจิำกรรม

และให็�ผู่้�นำาสลับัท่ี่มกัน ขั�นต้อนน่�จำะที่ำาให็�ผู่้�ป็ฏิบััติ้ร่�สึกว�าอยู่่�ตั้วคนเด่ยู่ว (ในขณะท่ี่� 

ถ่ึกปิ็ดต้าอยู่่�) และไม�มั�นใจำว�าผู่้�นำาคนให็ม�เป็็นใคร 

4. ให็�วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่ว�ากิจำกรรมน่�ควรที่ำาให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมร่�สึกสนุก แต้�ห็ากม่ใครร่�สึกไม�สบัายู่ 

ใจำในระห็ว�างที่ำากจิำกรรมก ็สามารถึส�งสญัญาณขอห็ยุู่ดการที่ำากจิำกรรมได� (วทิี่ยู่ากรควรกำาห็นด 

สัญญาณที่่�เห็มาะสมให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมใช�)

5. ที่ำาภารกจิำ 3 รอบัซึ�งน�าจำะใช�เวลารอบัละ 20 นาที่่ และใช�เวลาดัดแป็ลงภารกิจำ 10 นาที่่

*** แนะนำ�ให้มีืิช้�วิงพักท�นของวิ��ง 15 น�ที ***
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ก�จกรัรัมืิที� 2: การไต้ร�ต้รอง

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อศึกษาองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสารอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางานเป็็นท่ี่ม 

รวมถึึงความเก่�ยู่วข�องกับัความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออก 

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�รัไตรั�ตรัองกับตนเอง (5 นาท่ี่)

ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่สไลด์ แล�วถึามคำาถึามให็�พิวกเขาไต้ร�ต้รอง และบัันทึี่กลงในห็นังสือแบับัฝึกหั็ด

2.2 ก�รัไตรั�ตรัองภ�ยในกล่�มืิ (20 นาท่ี่)

ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมกลับัไป็ท่ี่�กลุ�มของพิวกเขาท่ี่�ที่ำาภารกิจำความเชื�อใจำ และอภิป็รายู่ป็ระเด็นการไต้ร� 

ต้รองท่ี่�อยู่่�ในสไลด์

• คุณร่�สึกอยู่�างไรระห็ว�างที่ำาภารกิจำ
• วิธิ่การสื�อสารบัางอยู่�างม่ส�วนช�วยู่ให็�คุณร่�สึกมั�นใจำในต้นเองมาก 

ขึ�นห็รือน�อยู่ลงในการที่ำางานให็�สำาเร็จำห็รือไม�?
• คุณต้�องการให็�ผู้่�อื�นพิ่ดคุยู่และบัอกคำาสั�งด�วยู่วิธิใ่ด

ก�รัไตรั�ตรัอง 
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2.3 ก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (20 นาท่ี่)

รวบัรวมความคิดเห็็นของแต้�ละกลุ�มและบัันทึี่กป็ระเด็นสำาคัญท่ี่�สามารถึใช�อ�างอิงได�ต้ลอดทัี่�งสัป็ดาห์็

อภ�ปรั�ยเกี�ยวิกับปรัะเด็นต�อไปนี�

• ม่ความที่�าที่ายู่อะไรบั�างในการสื�อสารระห็ว�างการที่ำาภารกิจำ

• สิ�งใดบั�างที่่�เป็็นไป็อยู่�างราบัรื�น

• กิจำกรรมน่�สะที่�อนถึึงการสื�อสารในท่ี่มผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 

ห็รือไม�

ก�รัไตรั�ตรัอง 

• คุณคิดว�าเพิศสภาพิส�งผู้ลกระที่บัต้�อวิธิ่ที่่�เจำ�าห็น�าที่่�บัังคับัใช� 
กฎห็มายู่สื�อสารกันห็รือไม� ความที่�าที่ายู่ในการสื�อสารเห็ล�านั�นคือ
อะไร

• คุณเคยู่พิบัว�าการสื�อสารในท่ี่�ที่ำางานส�งผู้ลเส่ยู่ต้�อความมั�นใจำใน 
ต้นเองของคุณห็รือไม�

• ม่ใครเคยู่ที่ำาให็�คุณห็รือเพืิ�อนร�วมงานของคุณร่�สึกม่กำาลังใจำห็รือ 
ช�วยู่สร�างความมั�นใจำในต้นเองให็�คุณในท่ี่�ที่ำางานด�วยู่วิธ่ิการ 
สื�อสารบั�างห็รือไม�

ก�รัไตรั�ตรัอง 
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ป็ระเด็นสำาคัญและคำาถึาม

• การแข�งขันมขึ่�นเพิื�อเพิิ�มความกดดันและที่ม่ผู้่�บังัคับัใช�กฎห็มายู่กม็กัต้�องอยู่่�ในสภาพิแวดล�อมที่่�ม่

ความกดดันส่ง เมื�อเราเกิดความเคร่ยู่ด การรับัร่�ของเราก็อยู่่�ภายู่ใต้�ความกดดันเช�นกัน สิ�งสำาคัญ

คือสมาชิกในท่ี่มต้�องระมัดระวังในการสื�อสารระห็ว�างกันเพืิ�อให็�สามารถึที่ำางานได�อยู่�างม่ 

ป็ระสิที่ธิิภาพิในสภาพิแวดล�อมท่ี่�ม่ความกดดันส่ง 

• การสื�อสารร่ป็แบับัใดที่่�ป็ฏิบััต้ิต้ามได�ง�ายู่ห็รือยู่ากที่่�สุด เพิราะเห็ตุ้ใด

• ผู้่�ป็ฏิบััต้ิร่�สึกอยู่�างไรเมื�อถ่ึกที่ิ�งให็�อยู่่�คนเด่ยู่วและม่การสลับัต้ัวผู่้�นำา สิ�งน่�สะที่�อนถึึงความเป็ล่�ยู่น 

แป็ลงภายู่ในท่ี่มอยู่�างไร 

• เราต้�องต้ระห็นกัว�าเรามค่วามต้�องการด�านการสื�อสารที่่�แต้กต้�างกนั การเป็ล่�ยู่นแป็ลงของอำานาจำ 

อาจำคล่�คลายู่ด�วยู่ด่ห็รือรุนแรงขึ�นด�วยู่การสื�อสาร เช�น ความสัมพัินธ์ิเชิงวิชาช่พิท่ี่�ม่คนร่�สึกว�าต้น 

ไร�อำานาจำนั�นมักเกิดจำากการม่ผู่้�บัริห็ารท่ี่�ชอบัขึ�นเส่ยู่งห็รือม่ลักษณะก�าวร�าว 

• ผู้่�สงัเกต้การณ์เห็็นห็รอืได�ยู่นิอะไรที่่�ที่ำาให็�ร่�สึกอดึอดัห็รือไม� การสื�อสารที่่�ไม�ด่จำะส�งผู้ลกระที่บักบัั

ทัี่�งท่ี่มและวัฒนธิรรมการที่ำางานเป็็นท่ี่ม ซึ�งจำะส�งผู้ลต้�อเนื�องถึึงป็ระสิที่ธิิภาพิและป็ระสิที่ธิิผู้ล 

ของท่ี่ม ใช�มุมมองของผู้่�สังเกต้การณ์เพืิ�อยู่ำ�าเต้ือนผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าทุี่กคนม่ห็น�าท่ี่�สนับัสนุนการ 

สื�อสารท่ี่�ด่ในสถึานท่ี่�ที่ำางาน ไม�ว�าจำะด�วยู่การที่ำาให็�เห็็นเป็็นต้ัวอยู่�างห็รือการขอให็�ผู่้�อื�นรับัผิู้ด 

ชอบัเมื�อสื�อสารอยู่�างไม�เห็มาะสม วิที่ยู่ากรควรแสดงการรบััร่�ว�าการขอให็�ผู่้�อื�นรบััผิู้ดชอบัต้�อสิ�งท่ี่�

ไม�เห็มาะสมนั�นที่ำาได�ยู่ากในโครงสร�างท่ี่�ม่ลำาดับัขั�นอยู่�างภาคการบัังคบััใช�กฎห็มายู่ เช�น ในกรณ่ท่ี่� 

เจำ�าห็น�าท่ี่�ระดับัล�างอาจำร่�สึกเกรงกลัวเพืิ�อร�วมงานท่ี่�อาวุโสกว�า อยู่�างไรก็ต้าม แม�เราจำะร่�สึกว�าตั้ว

เองไม�สามารถึแก�ปั็ญห็าการสื�อสารท่ี่�ไม�เห็มาะสมของผู่้�อื�น แต้�เราก็คอยู่สนับัสนุนเพืิ�อนร�วมงาน

และเป็็นตั้วอยู่�างท่ี่�ด่ได�

• การสื�อสารจำะต้�องเป็็นความสัมพัินธิ์แบับัสองที่าง โดยู่ทัี่�งสองฝ่ายู่ร่�สึกว�าม่ผู่้�รับัฟังและเข�าใจำ 

ต้นเอง 



116

ให็�สมาชิกในกลุ�มช�วยู่กันนิยู่ามและบัอกึวามแต้กต้�างของแนวที่างการ

สื�อสารต้�อไป็น่�

 1. ต้ั�งรับั

 2. ต้ั�งรับัอยู่�างก�าวร�าว

 3. ก�าวร�าว

 4. กล�าแสดงออก

อภ�ปรั�ย

• ผู้่�ชายู่และผู้่�ห็ญิงม่การสื�อสารที่่�ต้�างกันในวัฒนธิรรมน่�ห็รือไม� ห็ากม่ ต้�างกันอยู่�างไร เช�น

• ผู้่�ห็ญิงถึ่กคาดห็วังให็�สื�อสารอยู่�างนุ�มนวลกว�าผู้่�ชายู่ห็รือไม�

• เพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อร่ป็แบับัภาษาที่่�ใช� เช�น การสบัถึ ห็รือไม�

• เราสื�อสารกบััผู้่�ที่่�มเ่พิศสภาพิแต้กต้�างจำากเราด�วยู่วธิิอ่ื�นห็รือไม� เมื�อเที่ยู่่บักบััเวลาที่่�เราสื�อ

สารกับัผู่้�ท่ี่�ม่เพิศสภาพิเห็มือนต้นเอง 

• ในที่่�ที่ำางาน ม่การใช�มุกต้ลกที่่�แต้กต้�างกันระห็ว�างเพิศสภาพิต้�างๆ ห็รือไม�

• เพิศสภาพิส�งผู้ลกระที่บัต้�อความสนิที่สนมในที่่�ที่ำางานห็รือไม�

• เพิศสภาพิส�งผู้ลกระที่บัต้�อวิธิ่การสื�อสารกับัผู่้�ท่ี่�ม่ต้ำาแห็น�งส่งกว�าห็รือต้ำ�ากว�าเราในท่ี่�ที่ำา 

งานห็รือไม�

ก�จกรัรัมืิที� 3: ร่ป็แบับัของการสื�อสาร

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อระบุัองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นสำาห็รับัการสื�อสารอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิในการที่ำางานเป็็น

ท่ี่มของผู่้�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ 

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

3.1 อภ�ปรั�ยกล่�มืิคู่รัั�งที� 1 (10 นาท่ี่)

1. เป็ิดสไลด์ด�านล�างน่�ให็�ทุี่กคนด่และให็�เวลาพิวกเขาได�อภิป็รายู่ 5 นาที่่
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2. เมื�อครบั 5 นาที่ ่ให็�ทุี่กกลุ�มกลบััมารวมกนัและสนบััสนนุให็�ที่กุคนแบั�งป็นัความคดิของกลุ�มต้น

เองในที่่�ป็ระชุมรวม แล�วให็�วิที่ยู่ากรคอยู่เสริมด�วยู่ข�อม่ลต้�อไป็น่�

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1. การสื�อสารแบับัต้ั�งรับั

• คือเวลาที่่�บัุคคลให็�ความสำาคัญกับัความต้�องการของคนอื�นก�อน และเก็บัความต้�องการ 

ของต้นเองไว�ท่ี่ห็ลัง

• เป็็นร่ป็แบับัท่ี่�ที่ำาให็�คนคนห็นึ�งห็มดกำาลังใจำ และที่ำาให็�ร่�สึกเป็็นรองสมาชิกคนอื�นในที่่มที่่�

ม่อำานาจำมากกว�า

• คนมักใช�วิธิ่น่�เมื�อร่�สึกไม�มั�นใจำในต้นเองในสถึานการณ์ห็นึ�ง ห็รือถึก่กำาห็นดเงื�อนไขให็�เชื�อ

ว�าการสื�อสารแบับัตั้�งรับัเป็็นวิธ่ิท่ี่� “สุภาพิ”

• อาจำไม�ยูุ่ต้ิธิรรมกับัสมาชิกคนอื�น ๆ ในที่่ม การสื�อสารแบับัต้ั�งรับัอาจำที่ำาให็�ด่เห็มือนว�า 

ผู่้�อื�นม่อำานาจำมากกว�าอยู่�างไม�ยุู่ติ้ธิรรม แม�ว�าจำริงๆ แล�ว ผู่้�ท่ี่�สื�อสารแบับัตั้�งรับัอาจำ 

ม่อิที่ธิิพิลในการสื�อสารเที่�าเท่ี่ยู่มกับัผู่้�อื�นห็ากเขาห็รือเธิอสื�อสารอยู่�างต้รงไป็ต้รงมา

2. การสื�อสารแบับัต้ั�งรับัอยู่�างก�าวร�าว

• คือการที่่�บุัคคลไม�ซื�อสัต้ยู่์ต้�ออารมณ์และความต้�องการที่่�แที่�จำริงของต้นเอง โดยู่อาจำพิ่ด 

อยู่�างห็นึ�ง แต้�ภาษากายู่และนำ�าเส่ยู่งท่ี่�ใช�สื�อไป็อ่กที่างห็นึ�ง ตั้วอยู่�างเช�น คนห็นึ�งอาจำพ่ิด 

ว�าสนับัสนุนความคิดท่ี่�สมาชิกในท่ี่มเสนอ แต้�กลับัใช�นำ�าเส่ยู่งและภาษากายู่ท่ี่�แสดงถึึง 

ความไม�จำริงใจำ เช�น ไม�ได�สนับัสนุนความคิดนั�นอยู่�างแที่�จำริง

• คนมักใช�วิธิ่น่�เมื�อร่�สึกไม�มั�นใจำในต้นเองห็รือไม�เต้็มใจำจำะแสดงความร่�สึก / ความคิดเห็็น 

ท่ี่�แที่�จำริง และแสร�งที่ำาเป็็นร�วมมือแที่น

• การสื�อสารแบับัต้ั�งรบััอยู่�างก�าวร�าวจำะที่ำาลายู่ที่่มเนื�องจำากผู้่�สื�อสารไม�จำริงใจำกับัความต้�อง

การของต้นเองและมักจำะที่ำาให็�สมาชิกในท่ี่มอึดอัดเพิราะสัมผัู้สได�ถึึงความไม�จำริงใจำนั�น แต้�

ก็คิดว�าไม�ควรเพิ�งเล็งห็รือที่�าที่ายู่

3. การสื�อสารแบับัก�าวร�าว

• คือการที่่�บุัคคลใช�นำ�าเส่ยู่งห็รือภาษากายู่ในเชิงข�มข่�เพืิ�อให็�ได�สิ�งที่่�ต้นต้�องการ

• สมาชิกในท่ี่มท่ี่�ม่ความมั�นใจำในต้นเองน�อยู่อาจำร่�สึกกลัว รวมถึึงอาจำกระตุ้�นผู้่�สื�อสารแบับั 

เกร่�ยู่วกราดต้�อคนอื�นๆ ในท่ี่ม ที่ำาให็�ท่ี่มห็�างเหิ็นกัน

 4. การสื�อสารแบับักล�าแสดงออก

• คือเวลาท่ี่�บุัคคลร่�ความต้�องการของต้นเองและสื�อสารออกมาอยู่�างเป็ิดเผู้ยู่ จำริงใจำและ 

ชัดเจำน
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ที่ำาไมคนเราจำึงไม�กล�าสื�อสารอยู่�างกล�าแสดงออกในที่่�ที่ำางาน ให็�ลองคิดด่ว�า...

• เพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อความกล�าแสดงออกในสังคมน่�ห็รือไม�

เหต่ผู้ลที�เรั�ไมืิ�กล้�แสำดงออกในที�ทำ�ง�น

• ห็ากสมาชิกทีุ่กคนในที่่มสื�อสารด�วยู่ร่ป็แบับัน่�จำะที่ำาให็�เกิดสายู่สัมพิันธิ์และการเป็ล่�ยู่น 

แป็ลงในเชิงบัวก อยู่�างไรก็ต้าม ห็ลายู่คนมักเข�าใจำผิู้ดว�าการสื�อสารแบับักล�าแสดงออก 

เป็็นการเอาแต้�ใจำห็รือก�าวร�าว จึำงอาจำมคนท่ี่�โต้�ต้อบัด�วยู่พิฤติ้กรรมแบับัตั้�งรับัห็รือตั้�งรับั 

อยู่�างก�าวร�าวเพิราะกลัวถ่ึกมองว�าไม�สุภาพิ

ขณะท่ี่�วิที่ยู่ากรนำาการอภิป็รายู่นิยู่ามของแต้�ละร่ป็แบับั ควรให็�ตั้วอยู่�างห็รือขอตั้วอยู่�างจำากกลุ�มผู่้�เข�า 

ร�วมอบัรม
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สำิ�อสำ�รัมืิ่มืิมืิองและคู่วิ�มืิต้องก�รัของคู่่ณใหคู้่นอิ�นทรั�บอย��ง 

จรั�งใจและให้เกียรัต�กัน

คู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก

3.2 อภ�ปรั�ยกล่�มืิคู่รัั�งที� 2 (35 นาท่ี่)

1. เปิ็ดสไลด์ต้�อไป็น่�และให็�เวลากลุ�มอภิป็รายู่ 10 นาท่ี่

2. เมื�อครบั 10 นาท่ี่ ให็�ทุี่กกลุ�มกลับัมารวมกันเพืิ�ออภิป็รายู่ความคิดของต้น ตั้วอยู่�างม่ดังน่�

• เพิศสภาพิส�งผู้ลต้�อความกล�าแสดงออกในสังคมน่�ห็รือไม�

• กังวลว�าผู้่�บัังคับับััญชาจำะโกรธิห็รือไม�ชอบัคุณ

• กังวลว�าคนอื�นจำะมองงว�าคุณไม�ทุี่�มเที่ให็�กับังาน

• ร่�สึกเคลือบัแคลงใจำต้�อการตั้ดสินใจำของต้นเอง

• ไม�มั�นใจำที่่�จำะแสดงความคิดเห็็นของต้นเอง

• ร่�สึกว�าการกล�าแสดงออกไม�ใช�วิธ่ิการสื�อสารท่ี่�สุภาพิ เพิราะเห็ตุ้ผู้ลที่างเพิศสภาพิห็รือ 

ที่างสังคมและวัฒนธิรรมอื�นๆ

3. เสริมป็ระเด็นต้�างๆ โดยู่ใช�สไลด์ต้�อไป็น่�
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คู่วิ�มืิมืิั�นใจ (Confidence): จงมืิั�นใจในคู่วิ�มืิคู่�ดเห็น / คู่วิ�มืิต้องก�รั 

ของตัวิเอง

คู่วิ�มืิช้ัดเจน (Clarity): สำิ�อสำ�รัอย��งช้ัดเจนและกรัะชั้บเพิ�อให้มืิั�นใจวิ�� 

คู่นอิ�นเข้�ใจคู่วิ�มืิคู่�ดเห็นและคู่วิ�มืิต้องก�รัของคู่่ณได้อย��งชั้ดเจน

ก�รัคู่วิบคู่่มืิตัวิเอง (Controlled): สำิ�อสำ�รัอย��งใจเย็น

 

คู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก = หลัก 3C

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

สไลด์ต้�อไป็น่�จำะสำารวจำป็ระเด็นห็ลัก 3C แต้�ละข�ออยู่�างละเอ่ยู่ด

• กลัวจำะถึ่กป็ฏิเสธิห็รือไม�ได�รับัการยู่อมรับั

• ยู่อมแพิ�ต้�อความต้�องการและสิที่ธิิ์ของคนอื�น

• เป็็นลักษณะนิสัยู่ที่่�เป็ล่�ยู่นแป็ลงไม�ได� “ก็ฉันเป็็นคนแบับัน่�”

• ยู่ึดมาต้รฐานของความสมบั่รณ์แบับั (กลัวความล�มเห็ลว)

เหต่ผู้ลที�เรั�ไมืิ�กล้�แสำดงออกในที�ทำ�ง�น
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1.  ร่�ต้ัวว�าความคิดเห็็นห็รือความต้�องการของต้นสมเห็ตุ้สมผู้ลและม่ค�า
2. ใช�เวลาไต้ร�ต้รองและเร่ยู่บัเร่ยู่ง ในใจำเก่�ยู่วกับัสิ�งที่่�คุณต้�องการ เพืิ�อที่่�คุณ 

จำะได�คุ�นเคยู่และมั�นใจำกับัควาต้�องการเห็ล�านั�น
3.  ร่�ว�าต้นเองต้�องการผู้ลลัพิธิ์แบับัใด แต้�ก็เปิ็ดใจำยู่อมรับัว�าคุณก็ต้�องยู่อมรับั

ความต้�องการของคนอื�นด�วยู่เช�นกัน ที่ั�งน่�คุณต้�องร่�ข่ดจำำากัดในการป็ระน่
ป็ระนอม / และความยู่ืดห็ยูุ่�นของตั้วเองด�วยู่

4. รับัร่�ร่ป็แบับัความคิดท่ี่�ไม�เป็็นป็ระโยู่ชน์ห็รือความเชื�อท่ี่�จำำากัดต้นเอง 
และใช�กลยูุ่ที่ธิ์เชิงบัวก เช�น การสร�างกรอบัวิธิ่คิดให็ม�

คู่วิ�มืิมัืิ�นใจ

ต้ัวอยู่�าง:  ห็ัวห็น�าขอให็�คุณช�วยู่เข�าเวรในช�วงสุดสปั็ดาห็์น่�อยู่�างกะที่ันห็ัน
กระบัวนการคิดในข�อใดม่ความกล�าแสดงออกมากที่่�สุด...
• “ฉันไม�อยู่ากที่ำางานวันเสาร์น่� แต้�เขาต้�องการฉัน และฉันร่�สึกแยู่�ห็ากจำะ 

ป็ฏิเสธิ”
• “ฉันไม�อยู่ากที่ำางานวันเสาร์น่�เลยู่เพิราะม่แผู้นอื�นแล�ว ฉันม่สิที่ธิิ์ที่่�จำะป็ฏิเสธิ

และปั็ญห็าน่�ไม�ใช�ความรับัผู้ิดชอบัที่่�ฉันต้�องคอยู่จัำดการ”
 

ก�รัสำร้ั�งกรัอบวิ�ธี์คู่�ดใหมืิ�เพิ�อคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก
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1. ห็ากเราใจำเยู่็นและควบัคุมอารมณ์ คนอื�นจำะฟังมุมมองความคิดของเรามากกว�า
2. เมื�อกังวลห็รือโกรธิ เราจำะไม�ใช�สมองส�วนสติ้ป็ัญญา (สมองส�วนห็น�า) 

แต้�เป็ล่�ยู่นไป็ใช� 
งานสมองส�วนที่่�เก่�ยู่วกับัความเคร่ยู่ด (สมองส�วนลิมบัิก) 
ห็รือที่่�ร่�จำักกันว�าเป็็นสมอง 
ส�วนกลางที่่�ต้ัดสินใจำว�าจำะส่� ห็น่ห็รือนิ�ง ซึ�งจำะที่ำาให็�เราม่ข�อจำำากัดดังน่�

• ขาดความสามารถึในการถึ�ายู่ที่อดสิ�งที่่�เราคิดอยู่�างม่ป็ระสทิี่ธิิภาพิ
• โต้�ต้อบับุัคคลอื�นด�วยู่อารมณ์
• ไม�สามารถึเจำรจำาต้�อรอง

3. การห็ายู่ใจำเข�าลึกๆ ช�าๆ (ห็ายู่ใจำโดยู่ใช�กะบัังลม) จำะช�วยู่ให็�เราใจำเยู่็นลงและ 
สามารถึใช�สมองส�วนสต้ิปั็ญญา การคิดในแง�บัวกจำะช�วยู่ให็�เราใจำเยู่็นและ 
สามารถึใช�สมองส�วนน่�ด�วยู่เช�นกัน

ก�รัคู่วิบคู่่มืิ

1. ห็ากต้�องการให็�คนอื�นได�ยิู่นความต้�องการ/ความคิดเห็็นของคุณ 

คุณต้�องแสดงออกให็�ชัดเจำน:
• แจำกแจำงความต้�องการ/ความคิดเห็็นของคุณออกเป็็นป็ระเด็นที่่�เชื�อมโยู่ง
กัน
• ใช�ห็ลักฐานห็รือต้ัวอยู่�างที่่�เก่�ยู่วข�อง / เห็มาะสม
• พิ่ดช�าๆ และใจำเยู่็นๆ

คู่วิ�มืิชั้ดเจน
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การม่ “คลัง” วล่ห็รือคำาพิด่ไว�บั�างอาจำช�วยู่คุณได�เช�นกัน ตั้วอยู่�างเช�น
• ขอบัคุณที่่�นึกถึึงฉัน แต้�...
• ขอบัคุณนะ  แต้�ขอเวลาคิดอ่กสักห็น�อยู่ แล�วจำะติ้ดต้�อคุณไป็อ่กที่่
• ฉันด่ใจำที่่�คุณนึกถึึงฉัน แต้�ว�า...
• ฉันได�คิดไต้ร�ต้รองถึึงเรื�อง...แล�ว และคิดว�า...
• ฉันไม�เห็็นด�วยู่กับัคุณ ฉันมองว�าสถึานการณ์เป็็นแบับัน่�
• ฉันอยู่ากให็�คุณเคารพิมุมมองความคิดของฉันบั�าง
• ฉันมั�นใจำว�าคำาพิด่ของคุณมาจำากเจำต้นาที่่�ด่ แต้�...

ภ�ษ�ที�แสำดงถึึงคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก

ห็ากต้�องการห็ล�อเล่�ยู่งวัฒนธิรรมของความกล�าแสดงออกภายู่ในที่่มของเรา 

ต้ัวเราเองต้�องเป็็นคนท่ี่�กล�าแสดงออกและสนับัสนุนให็�คนอื�นกล�าแสดงออก 

เช�นกัน

หล�อเลี�ยงวัิฒนธ์รัรัมืิของคู่วิ�มืิกล้�แสำดงออก

4. เปิ็ดสไลด์ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมด่ และให็�เวลาอภิป็รายู่ความคิด 10 นาท่ี่  จำากนั�นขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรม

แบั�งปั็นความคิดเห็็นในท่ี่�ป็ระชุมร�วม
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• เข�าใจำว�าทีุ่กคนม่ความต้�องการด�านการสื�อสารท่ี่�แต้กต้�างกัน จำึงไม�ควรคิดว�า 

คนอื�นม่ความต้�องการเห็มือนกับัคุณ  บัางคนชอบัสื�อสารแบับัต้รงไป็ต้รงมาใน

ขณะท่ี่�บัางคนชอบัวิธ่ิการสื�อสารแบับัอ�อม

• อธิิบัายู่ให็�ชัดเจำนและที่บัที่วนความเข�าใจำว�าคนอื�นเข�าใจำสิ�งที่่�คุณขอ

หลักก�รัสิำ�อสำ�รัที�ดีในที�ทำ�ง�น (1)

แบั�งกลุ�มอภิป็รายู่และให็�แต้�ละกลุ�มเข่ยู่นรายู่การบัที่เร่ยู่นห็ลักการ 

สื�อสารที่่�ด่ที่่�สุดในที่่�ที่ำางาน

อภ�ปรั�ย
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• อยู่�าใช�คำาศัพิที่์เฉพิาะและต้ัวยู่�อเมื�อสื�อสารกับัสมาชิกให็ม�ในที่่ม

• อยู่�าลืมว�าพิวกเขาอาจำไม�เข�าใจำและไม�กล�าบัอกให็�คุณร่�

• สนบััสนนุให็�ที่กุคนกล�าแสดงออก รวมถึงึซื�อสัต้ย์ู่ต้�อความต้�องการและ

ความคิดเห็็นของต้นเอง ห็ากเราสนับัสนุนและให็�คุณค�ากับัความกล�า 

แสดงออกของบุัคคลอื�นก็เที่�ากับัว�าเราได�สร�างวัฒนธิรรมท่ี่�เราเองก็เป็็น

คนกล�าแสดงออกได�เช�นกัน

หลักก�รัสิำ�อสำ�รัที�ดีในที�ทำ�ง�น (2)

• สังเกต้สัญญาณที่างอารมณ์และที่างกายู่ของคนอื�นๆ เพิราะการสื�อ 

สารผู้�านคำาพ่ิดม่สัดส�วนเพ่ิยู่งเล็กน�อยู่ในการสื�อสารทัี่�งห็มด เราเร่ยู่นร่� 

ห็ลายู่สิ�งเก่�ยู่วกับัเพืิ�อนร�วมงานของเราได�ผู้�านการสังเกต้สัญญาณอื�นๆ 

สังเกต้ภาษาท่ี่�สะที่�อนความคิดท่ี่�บิัดเบืัอน เช�น การคิดถึึงแต้�ด�านลบั 

ห็รือการคิดถึึงผู้ลท่ี่�เลวร�ายู่ท่ี่�สุด เพืิ�อให็�ร่�เที่�าทัี่นว�าเพืิ�อนร�วมงานกำาลัง 

ร่�สึกไม�มั�นใจำและคอยู่ให็�การสนับัสนุนพิวกเขา

หล่กการสิ�อสารทีี่�ดีใน่ทีี่�ที่ำางาน่ (3)

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

จำบัการบัรรยู่ายู่ช�วงน่�ด�วยู่การอธิิบัายู่ว�า ในการอบัรมวันพิรุ�งน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�กลับัมาสำารวจำ 

เรื�องการส�งเสริมความมั�นใจำและความกล�าแสดงออกภายู่ในท่ี่ม
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เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อสำารวจำความกล�าแสดงออกในบัริบัที่ของการที่ำางานเป็็นท่ี่ม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• ไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัความกล�าแสดงออกในบัริบัที่ของที่่ม

• ระบัุขั�นต้อนต้�างๆ ของพิลวัต้ภายู่ในที่่ม 

เวิล�: 195 นาท่ี่ (รวมช�วงพัิกที่านของว�าง 15 นาท่ี่)

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

ชุดอุป็กรณ์การสร�างห็อคอยู่ท่ี่� 

อธิิบัายู่ไว�ในกิจำกรรมท่ี่� 2 ได�แก�  

สายู่วัด 1 เส�น ไข�สด 2-3 ฟอง 

นาฬิิกาห็รือเครื�องจัำบัเวลา

4.1.1 การ์ดบัที่บัาที่ในกิจำกรรม 

สร�างห็อคอยู่

ด่รายู่ละเอ่ยู่ดได�ในช�วงการแนะนำา

พิิมพ์ิเอกสารและตั้ดกระดาษท่ี่�เต้ร่ยู่มไว�ออกจำากกัน  

เต้ร่ยู่มการ์ดให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมคนละห็นึ�งใบั

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ

คู่วิ�มืิกล้�แสำดงออกและ 
ก�รัทำ�ง�นเป็นทมีืิ

ช้�วิงที�หนึ�ง
วิันที�สำี� 
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เพืิ�อศึกษาความกล�าแสดงออกในบัริบัที่ของการ 

สร�างท่ี่ม

เพืิ�อสำารวจำองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นต้�อการที่ำางานเป็็น

ท่ี่มอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิ 

เพืิ�อสำารวจำการสื�อสารในแต้�ละขั�นต้อนของแผู้นการ

พัิฒนาท่ี่มของ Tuckman 

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. กิจำกรรมสร�างห็อคอยู่  

 

2. ไต้ร�ต้รองถึึงการ 

ที่ำางานเป็็นท่ี่ม

3. แผู้นการพัิฒนาท่ี่ม 5 

ขั�นต้อนของ Tuckman

75

45 

60

เป้�หมืิ�ย

ก�จกรัรัมืิที� 1: กิจำกรรมสร�างห็อคอยู่

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อศึกษาความกล�าแสดงออกในบัริบัที่ของการสร�างท่ี่ม

เวิล�: 75 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 สร�างห็อคอยู่ (60 นาท่ี่)

1. แบั�งกลุ�มผู้่�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นกลุ�มยู่�อยู่ป็ระมาณ 5-6 คน และอธิิบัายู่ถึึงจุำดมุ�งห็มายู่ของ 

กิจำกรรมน่�ว�าคือการให็�สร�างห็อคอยู่ที่่�ส่งท่ี่�สุด แต้�ต้�องสามารถึรับัน�ำาห็นักของไข�ที่่�วางอยู่่�บัน 

ยู่อดห็อคอยู่ได�

2. 2แจำกชุดอุป็กรณท์ี่่�เห็มอืนกันให็�กับัแต้�ละกลุ�มเพืิ�อใช�ในการที่ำาภารกจิำให็�สำาเร็จำ โดยู่ให็�วิที่ยู่ากร

ใช�ดุลยู่พิินิจำว�าแต้�ละชุดจำะม่อุป็กรณ์อะไรบั�าง ตั้วอยู่�างเช�น

• กรรไกร 1 อัน

• เที่ป็กาว 1 ม�วน

• ห็ลอดด่ดนำ�า 50 อัน

• กระดาษ 10 แผู้�น
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• ที่่�ห็น่บักระดาษ 30 ต้ัว

• ล่กบัอลดินนำ�ามันขนาดเล็ก

• ไข�ไก�ดิบั – ไข�ทีุ่กฟองควรม่ขนาด / นำ�าห็นักใกล�เค่ยู่งกัน

3. ความส่งของห็อคอยู่จำะวัดจำากฐาน ดังนั�น เราจำะไม�นับัรวมความส่งของโต้๊ะห็รือเก�าอ่� วิที่ยู่ากร 

ต้�องอธิิบัายู่ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมที่ราบัว�าทีุ่กคนต้�องป็ฏิบััต้ิต้ามกฎต้�อไป็น่� และที่่มจำะถ่ึกต้ัดสิที่ธิิ์ 

จำากการแข�งขันห็ากฝ่าฝืนกฎข�อใดข�อห็นึ�ง

• ห็�ามใช�โที่รศัพิที่์มือถึือโดยู่เด็ดขาดต้ลอดกิจำกรรม

• แต้�ละที่่มต้�องใช�เฉพิาะอปุ็กรณ์ที่่�ได�รับัเที่�านั�น  ห็�ามใช�กรรไกรห็รือเที่ป็กาวเพิิ�มเต้ิม

• ห็อคอยู่จำะต้�องตั้�งอยู่่�ได�ด�วยู่ตั้วเอง ที่่มจำะต้�องยู่กและเคลื�อนยู่�ายู่ห็อคอยู่ของต้นไป็รอบัๆ 

ได�โดยู่ห็�ามใช�สิ�งของอื�นช�วยู่พิยูุ่งห็อคอยู่

• แต้�ละห็อคอยู่จำะต้�องรองรับันำ�าห็นักของไข�ดบิัได�เป็็นระยู่ะเวลาห็นึ�ง เช�น 10 วินาที่่

4. ห็ากเป็็นไป็ได� แนะนำาให็�ทีุ่กกลุ�มแยู่กกันสร�างห็อคอยู่เพิื�อไม�ให็�ม่ใครเห็็นห็อคอยู่ของกลุ�มอื�น 

ห็ากที่ำาไม�ได� แต้�ละกลุ�มควรบัังห็อคอยู่ของกลุ�มต้นให็�ได�มากที่่�สุดเที่�าที่่�จำะที่ำาได�

ก�อนท่ี่�กลุ�มต้�างๆ จำะเริ�มที่ำากิจำกรรม ให็�วิที่ยู่ากรอธิิบัายู่ว�ายู่ังม่อ่กห็นึ�งองค์ป็ระกอบัสุดที่�ายู่ท่ี่�ทุี่กคน 

ต้�องร่� นั�นคือแต้�ละคนจำะต้�องแสดงบัที่บัาที่สมมติ้ในกิจำกรรมน่� โดยู่อธิิบัายู่ว�าพิวกเขาจำะได�รับัการ์ดบัอก

บัที่บัาที่ แต้�จำะต้�องซ�อนการ์ดของต้นเองไว�เป็็นความลับัและไม�บัอกให็�คนอื�นในกลุ�มร่�ว�าได�บัที่บัาที่ใด 

จำนกว�ากิจำกรรมจำะเสร็จำสิ�น จำากนั�นให็�วิที่ยู่ากรแจำกการ์ดบัที่บัาที่จำากข�อ “4.1.1 การ์ดบัที่บัาที่ในกิจำกรรม 

สร�างห็อคอยู่” ให็�กับัสมาชิกแต้�ละคนในกลุ�ม

5. ให็�เวลาผู้่�เข�าร�วมอบัรมแต้�ละกลุ�ม 40 นาท่ี่ในการสร�างห็อคอยู่ ทีุ่กกลุ�มจำะต้�องห็ยุู่ดพิร�อมกัน 

ไม�ว�าจำะสร�างเสร็จำห็รือไม�

2.2 ก�รัทดสำอบคู่วิ�มืิแข็งแรังของหอคู่อย (15 นาท่ี่)

ให็�ทุี่กกลุ�มกลับัมากันอ่กครั�ง และที่ดสอบัห็อคอยู่ท่ี่ละห็ลังโดยู่การวางไข�ไว�ด�านบันและด่ว�าห็อคอยู่ 

สามารถึรองรบััไข�ต้ามเวลาท่ี่�กำาห็นดได�ห็รือไม� อยู่�าลืมมอบัห็มายู่ให็�ม่คนจัำบัเวลา วิที่ยู่ากรควรพิยู่ายู่ามที่ำา 

ให็�ทุี่กคนสนุกกับักิจำกรรมและอาจำม่ถึ�วยู่รางวัลห็รือรางวัลให็�แก�ท่ี่มท่ี่�ชนะ

*** ช้�วิงพักท�นของวิ��ง 15 น�ที ***
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ก�จกรัรัมืิที� 3: ไต้ร�ต้รองถึึงการที่ำางานเป็็นท่ี่ม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำองค์ป็ระกอบัท่ี่�จำำาเป็็นต้�อการที่ำางานเป็็นท่ี่มอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิ

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

3.1 ก�จกรัรัมืิไตรั�ตรัองและก�รัปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (20 นาท่ี่)

1. ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมเปิ็ดการ์ดบัที่บัาที่ของต้นเองให็�สมาชิกคนอื�นในที่่มด่ได�

2. ผู้่�เข�าร�วมอบัรมควรอยู่่�ในกลุ�มของต้นและอภปิ็รายู่คำาถึามไต้ร�ต้รองความคดิที่่�อยู่่�บันสไลด์ ให็�เวลา 

แต้�ละกลุ�มอภิป็รายู่ 15 นาท่ี่

3. เมื�อครบั 20 นาที่ใ่ห็�ทีุ่กกลุ�มกลับัมารวมกันเพิื�อพิ่ดคุยู่แลกเป็ล่�ยู่นความคิดเห็็น

ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมไต้ร�ต้รองถึึงคำาถึามต้�อไป็น่�
• บัรรยู่ายู่ถึึงขั�นต้อนต้�าง ๆ ของที่่มในการที่ำากิจำกรรมน่�
• คุณได�พิ่ดคุยู่ถึึงบัที่บัาที่และความรบััผู้ิดชอบัของแต้�ละคนห็รือไม�
• คุณได�ต้ิดต้�อสื�อสารกันด่เพิ่ยู่งใดต้ลอดเวลาที่่�ที่ำาภารกิจำน่�
• อะไรคือความที่�าที่ายู่และความสำาเร็จำในการที่ำางานร�วมกันที่่�ด่ของที่่ม
• แต้�ละคนในท่ี่มร่�สึกว�าสมาชิกคนนอื�นใส�ใจำในความต้�องการของต้นห็รือไม�  

เพิราะเห็ตุ้ใดจำึงเป็็น / ไม�เป็็นเช�นนั�น
• คนในที่ม่ร่�สึกว�าม่ใครม่บัที่บัาที่ที่่�สร�างความที่�าที่ายู่ให็�กับัการที่ำางานร�วมกัน 

ในที่่มห็รือไม� อยู่�างไร

ก�รัไตรั�ตรัองคู่วิ�มืิคู่�ด

 

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

ส�งเสริมให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมอภิป็รายู่ป็ระสบัการณ์ท่ี่�ได�จำากการที่ำากิจำกรรมและสิ�งท่ี่�พิวกเขาร่�สึกว�าเป็็น 

เรื�องที่�าที่ายู่เก่�ยู่วกับัการที่ำางานร�วมกันในกลุ�ม ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�ได�การ์ดบัที่บัาที่เป็็นคนท่ี่�ไม�ค�อยู่ 
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มั�นใจำในต้นเองว�าร่�สึกป็ลอดภัยู่ท่ี่�จำะแสดงออกความคิดเห็็น ห็รือได�รับัการสนับัสนุนจำากสมาชิกในท่ี่ม 

ให็�กล�าแสดงออกห็รือไม�

ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมท่ี่�ได�บัที่บัาที่เป็็นคนท่ี่�มั�นใจำในต้นเองอยู่างมากว�าร่�สึกห็งุดห็งิดท่ี่�บัางคนไม�กล�าแสดง

ออกห็รือไม�

จำากนั�น วิที่ยู่ากรควรอธิิบัายู่ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมฟังว�ากิจำกรรมน่�เป็็นกิจำกรรมสนุกสนานท่ี่�ทุี่กคนจำะได�เริ�ม

คิดวิธ่ิให็�กำาลังใจำกันและกันเพืิ�อให็�สมาชิกในท่ี่มกล�าแสดงออก ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะได�ใช�แผู้นการพัิฒนาท่ี่ม 

5 ขั�นต้อนของ Tuckman เพืิ�ออภิป็รายู่กลยูุ่ที่ธิ์ท่ี่�อาจำนำาไป็ใช�เพืิ�อสนับัสนุนความกล�าแสดงออกในขั�น 

ต้อนต้�างๆ ของการที่ำางานเป็็นท่ี่มได�

ก�จกรัรัมืิที� 4: แผู้นการพัิฒนาท่ี่ม 5 ขั�นต้อนของ Tuckman

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อสำารวจำการสื�อสารในแต้�ละขั�นต้อนของแผู้นการพัิฒนาท่ี่มของ Tuckman 

เวิล�: 60 นาท่ี่ 

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

3.1 ขั�นตอนก�รัทำ�ง�นรั�วิมืิกันของทีมืิ (20 นาท่ี่)

ขั�นตอนก�รัพัฒน�ทีมืิ

Forming  

• Unclear purpose 
• Awkward group 

dynamics 
• Finding ‘place’ in 

the group and 
confidence to be 
‘seen’ 

• Needing direction  

Storming  

• Power struggles  
• Formulating ideas  
• Increased clarity 

of purpose  
• Possible conflict  
• Coaching  

Norming  

• Reaching 
agreement and 
consensus  

• Setting into roles 
and 
responsibilities  

• Group facilitation  

Performing 

• Goal orientated  
• Purpose driven 
• Positive team 

dynamics  

Adjourning  

• Accomplishments 
made  

• Objectives/ goals 
reached  

• Mixed feelings of 
reaching the end 
of the teams 
purpose  
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ขั�นตอนก�รัพัฒน�ทีมืิ

วิที่ยู่ากรใช�สไลด์แนะนำาแผู้นการพัิฒนาท่ี่ม 5 ขั�นต้อนของ Tuckman ซึ�งจำะอธิิบัายู่ขั�นต้อนอยู่่� 5 

ระยู่ะท่ี่�ท่ี่มจำะต้�องก�าวผู้�าน ได�แก� ระยู่ะก�อตั้ว ระยู่ะระปั็�นป่็วน ระยู่ะวางบัรรทัี่ดฐาน ระยู่ะป็ฏิบััติ้งาน 

และระยู่ะสิ�นสุด อธิิบัายู่ว�าที่ฤษฎ่น่�ป็ระยูุ่กต์้ใช�กับัการที่ำางานเป็็นท่ี่มในช�วงสั�นๆ ได� เช�น ท่ี่มสืบัสวนคด่

พิิเศษท่ี่�รวมตั้วกันเพืิ�อคด่ห็นึ�ง ห็รือป็ระยูุ่กต้์ใช�กับัการพัิฒนาการที่ำางานเป็็นท่ี่มในระยู่ะยู่าว โดยู่ใช� 5  

ขั�นต้อนน่�เมื�อม่สมาชิกให็ม�เข�าร�วมท่ี่มบัังคับัใช�กฎห็มายู่ท่ี่�ม่อยู่่�แล�ว

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั 

1. อธิิบัายู่แต้�ละสไลด์และขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมอภิป็รายู่หั็วข�อต้�อไป็น่�

• ความที่�าที่ายู่ใดที่่�คุณคาดการณ์ว�าจำะเกิดในแต้�ละระยู่ะของ 5 ขั�นต้อนน่�ในแง�ของการที่ำางาน 

ร�วมกนัของท่ี่ม คนท่ี่�จำะต้�องฝึกเรื�องความกล�าแสดงออก และการส�งเสรมิให็�คนอื�นกล�าแสดงออก

• กลยูุ่ที่ธิ์ใดที่่�เราสามารถึนำามาใช�เพิื�อสนับัสนุนให็�สมาชิกทีุ่กคนในที่่มได�ผู้ลลัพิธิ์ที่่�ด่ที่่�สุดจำากขั�น 

ต้อนน่�

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ห็ลายู่คนมักจำะระมัดระวังตั้วกับัการที่ำางานร�วมกันของท่ี่มในระยู่ะน่�มากกว�าระยู่ะอื�นๆ โดยู่เฉพิาะ 

อยู่�างยู่ิ�งคนท่ี่�ไม�ค�อยู่ม่ความมั�นใจำในต้นเอง ระยู่ะน่�จึำงเป็็นเวลาท่ี่�ด่ในการใช�กลยูุ่ที่ธิ์เพืิ�อส�งเสริมให็� 

สมาชิกทุี่กคนม่ส�วนร�วมกับัการที่ำางานอยู่�างแข็งขัน ตั้วอยู่�างวิธ่ิการท่ี่�สามารถึนำามาใช�ได�ม่ต้�อไป็น่�

• ส �งเสริมให็�สมาชิกในท่ี่มแนะนำาต้นเองอยู่�างเป็ิดเผู้ยู่เก่�ยู่วกับัทัี่กษะที่่�พิวกเขาม่  

ป็ระสบัการณ์และด�านท่ี่�พิวกเขาสนใจำจำะพัิฒนาในอนาคต้

• ส�งเสรมิให็�สมาชกิในที่ม่แบั�งปั็นความคดิเห็็นของตั้วเองอยู่�างเปิ็ดเผู้ยู่ว�าจำะขับัเคลื�อนโครง

การให็�เดินห็น�าอยู่�างไร บัางครั�งอาจำต้�องใช�วิธ่ิการท่ี่�อยู่่�นอกเห็นอืข่ดจำำากัดของการป็ระชมุ

ท่ี่มต้ามมาต้รฐานทัี่�วไป็ ซึ�งสมาชกิท่ี่�ไม�ค�อยู่มั�นใจำในต้นเองอาจำร่�สึกไม�สบัายู่ใจำท่ี่�จำะม่ส�วนร�วม 

อยู่�างเต็้มท่ี่� ตั้วอยู่�างท่ี่�พิบัได�ม่ดังน่�

• แบั�งสมาชิกกลุ�มออกเป็็นกลุ�มยู่�อยู่เพิื�อพิัฒนาความคิดอยู่�างสร�างสรรค์ จำากนั�น เร่ยู่กทีุ่ก

คนกลับัมารวมตั้วเป็็นกลุ�มให็ญ�

• แจำกแจำงโครงการออกเป็น็องค์ป็ระกอบัยู่�อยู่ๆ ที่่�สามารถึจำัดสรรให็�สมาชกิในที่่มที่่�ม่ความ

แต้กต้�างกันผู้ลัดกันเป็็นผู่้�นำาได�

• คนในที่่มที่ำาความร่�จำักกัน
• ต้กลงกันเรื�องเป็้าห็มายู่ งานและวิธิ่การดำาเนินงาน
• ห็ัวห็น�าที่่มบัอกที่ิศที่างและโครงสร�างการที่ำางาน
• ที่ำาความเข�าใจำบัที่บัาที่และห็น�าที่่�ความรับัผู้ดิชอบัของแต้�ล

ะคน

รัะยะก�อตัวิ
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ในระยู่ะน่�ควรม่การสร�างระบับัการบัริห็ารจัำดการโครงการให็�ชัดเจำน ดังน่�

• ภารกิจำและความรับัผู้ิดชอบั

• การบัริห็ารจำัดการที่่ม รวมถึึงระบับัและขั�นต้อนการสนับัสนุน

• ระบับัการต้ิดต้ามและการป็ระเมินผู้ล

ท่ี่มงานควรระบุัความต้�องการของสมาชิกในท่ี่ม ตั้วอยู่�างเช�น

• การฝึกอบัรมห็รือความช�วยู่เห็ลือเพิิ�มเต้ิม

• สิ�งอำานายู่ความสะดวกเพิิ�มเติ้ม เช�น ที่างสำาห็รับัรถึเข็น การสนบััสนนุด�านการสื�อสาร ฯลฯ

ห็ากในระยู่ะน่�ม่การป็ระยุู่กต้์ใช�กลยุู่ที่ธิ์ท่ี่�ที่ำาให็�ทุี่กคนม่ส�วนร�วมและสนับัสนุนซึ�งกันและกันก็จำะช�วยู่ลด

ความที่�าที่ายู่ในการที่ำางานร�วมกันของระยู่ะถัึดไป็ได� รวมถึึงช�วยู่สนับัสนุนท่ี่มให็�ม่ความแน�นแฟ้นและ 

ยู่ืดห็ยูุ่�นมากขึ�น

• เน�นเรื�องความสัมพิันธิ์ระห็ว�างบัุคคล
• ม่การแยู่�งชิงอำานาจำ ความขัดแยู่�ง และการเผู้ชิญห็น�า
• ผู้่�นำาต้�องสร�างความชัดเจำนและความสามัคค่

รัะยะป่�นป่วิน

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ผู่้�นำาท่ี่�แข็งแกร�งและคำานึงถึึงทุี่กคนเป็็นป็ัจำจัำยู่สำาคัญในระยู่ะน่�เพืิ�อสนับัสนุนการที่ำางานร�วมกันของท่ี่ม 

อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิิภาพิ
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• ความแน�นแฟ้นและความร่�สึกเป็็นส�วนห็นึ�งของที่่ม

• แลกเป็ล่�ยู่นความคิดและข�อเสนอแนะ

• ผู้่�นำาให็�กำาลังใจำและสร�างความเป็็นเอกฉันที่์

รัะยะวิ�งบรัรัทัดฐ�น

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ห็ากม่การส�งเสริมการสื�อสารเชิงบัวกเป็็นอยู่�างด่ในระยู่ะก�อนห็น�าของการพัิฒนาท่ี่ม ระยู่ะน่�ก็ถืึอเป็็น 

ช�วงเวลาท่ี่�เห็มาะสมในการเน�นยู่ำ�าความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกผู้�านการยู่อมรับัแนว 

ที่างป็ฏิบััติ้ท่ี่�ด่จำากสมาชิกในท่ี่ม / เพืิ�อนร�วมงาน

ระยู่ะปั็�นป่็วนอาจำยืู่ดเยู่ื�อยู่าวนานห็รือเกิดขึ�นอยู่�างต้�อเนื�องในการที่ำางานร�วมกันของท่ี่ม

อยู่�าว�าคนอื�นม่ป็ัญห็าเรื�องความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกซึ�งอาจำป็รากฏในร่ป็แบับัท่ี่� 

แต้กต้�างกัน ทุี่กคนจึำงควรฝึกต้นเองให็�ม่ความเห็็นอกเห็็นใจำผู่้�อื�นและม่ความเมต้ต้า แล�วห็าวิธ่ิสื�อสารกับั

เพืิ�อนร�วมงานในแบับัท่ี่�เห็มาะกับัความต้�องการของต้นเอง รวมถึึงความต้�องการของเพืิ�อนร�วมงานด�วยู่

สมาชิกในท่ี่มควรที่บัที่วนความคืบัห็น�าในการที่ำางาน สอบัถึามกันว�าความต้�องการของแต้�ละคนได�รับั 

การต้อบัสนองห็รือไม� และทุี่กคนร่�สึกว�าได�รับัการสนับัสนุนห็รือไม�

• ถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าม่กลยูุ่ที่ธิ์ในการรับัมือกับัสถึานการณ์ยู่ากๆ ของการที่ำางานร�วมกันที่่�พิบั 

เจำอระห็ว�างกิจำกรรมการสร�างห็อคอยู่ห็รือไม�

• ขอให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมแบั�งป็ันว�าพิวกเขาม่วิธิ่รักษาความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออก 

อยู่�างไรในแผู้นการพัิฒนาท่ี่มขั�นน่� โดยู่อ�างอิงจำากสิ�งท่ี่�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมเร่ยู่นร่�มาในห็ลักส่ต้รน่� 
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บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

ห็ากม่การส�งเสริมการสื�อสารเชิงบัวกเป็็นอยู่�างด่ในระยู่ะก�อนห็น�าของการพัิฒนาท่ี่ม ระยู่ะน่�ก็จำะช�วยู่ 

ส�งเสริมให็�เพืิ�อนร�วมงานพัิฒนาและเติ้บัโต้ต้�อไป็ได�อ่ก ในระยู่ะน่� สมาชิกแต้�ละคนควรม่ความมั�นใจำใน 

ต้นเองเป็็นอยู่�างด่ สามารถึสนับัสนุนเพืิ�อนร�วมงานให็�ลองทัี่กษะให็ม�ๆ และผู้ลักดันตั้วเองให็�ออกจำาก 

พืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่เพืิ�อเติ้บัโต้ไป็ในทิี่ศที่างต้�างๆ ได�

ถึามความคิดเห็็นผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาจำะที่�าที่ายู่ตั้วเองให็�ก�าวออกจำากพืิ�นท่ี่�ป็ลอดภัยู่ในระยู่ะน่�ได�

อยู่�างไร ตั้วอยู่�างเช�น พิวกเขาอาจำอาสาออกไป็พ่ิดในท่ี่�สาธิารณะ ขอสลับัต้ำาแห็น�งไป็ที่ำางานร�วมกับัท่ี่ม

อื�นชั�วคราวเพืิ�อเร่ยู่นร่�ทัี่กษะให็ม�ๆ เข�าร�วมการฝึกอบัรมเพิิ�มเต้ิม ห็รือรับับัที่บัาที่และความรับัผิู้ดชอบั 

เพิิ�มเติ้ม

• ม่ความมุ�งมั�นในการที่ำาภารกิจำและความซื�อสัต้ยู่์ต้�อที่่ม

• ม่ความรับัผู้ิดชอบัร�วมกันและม่บัที่บัาที่ที่่�ยู่ืดห็ยูุ่�น

• ผู้่�นำาคอยู่ด่แลงานและอำานวยู่ความสะดวกให็�กับัที่่ม

รัะยะปฏิ�บัต�ง�น

ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�าพิวกเขาจำะส�งเสริมความร่�สึกแน�นแฟ้นระห็ว�างเพืิ�อนร�วมงานในระยู่ะน่�ได�อยู่�างไร 

ซึ�งอาจำเป็็นวิธ่ิให็�คำาชม สนับัสนุนกิจำกรรมสานสัมพัินธ์ิในท่ี่ม ห็รือจัำดกิจำกรรมเร่ยู่นร่�แบับัเพืิ�อนช�วยู่เพืิ�อน 

ฯลฯ
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อภปิ็รายู่เป็็นค่�
คุณจำะป็ระยูุ่กต้์ใช�ความร่�ท่ี่�ได�จำากห็ลักส่ต้รน่�เพิื�อช�วยู่ให็�คุณม่ความมั�นใจำ 
ในต้นเองและความกล�าแสงออกในที่่�ที่ำางานมากขึ�นได�อยู่�างไร

คุณจำะป็ระยุู่กต์้ใช�ความร่�ที่่�ได�จำากห็ลักส่ต้รน่�เพืิ�อสนับัสนุนเพืิ�อนร�วมงานให็�ม่
ความมั�นใจำในต้นเองและความกล�าแสดงออกในที่่�ที่ำางานมากขึ�นได�อยู่�างไร

คุณยู่ังม่คำาถึามเก่�ยู่วกับัห็ัวข�อต้�างๆ ที่่�เราได�เร่ยู่นร่�ไป็แล�วอ่กห็รือไม�

ก�รัไตรั�ตรัองเป็นคู่่�

•  ในกรณ่ที่่�สร�างที่่มม่ขึ�นเพิ่ยู่งช�วงเวลาห็นึ�งเที่�านั�น

•  เมื�อต้�องยูุ่บัที่ม่ ห็รือม่สมาชิกออกจำากที่่มไป็สมาชิกคนอื�นจำะต้�องพิบั 

ช�วงเวลาของ “การอาลัยู่อาวรณ์”

•  สมาชิกอาจำร่�สึกส่ญเส่ยู่เมื�อต้�องยูุ่บัที่ม่

รัะยะสำ��นส่ำด

บันทึกสำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

การยู่�อนด่ว�าในฐานะสมาชิกของท่ี่มเราได�ที่ำาสิ�งใดสำาเร็จำลุล�วงไป็แล�วบั�างอาจำส�งผู้ลด่ และพิยู่ายู่าม 

ติ้ดต้�อกับัสมาชกิในท่ี่มอยู่�างสมำ�าเสมอเพืิ�อขยู่ายู่เครือข�ายู่ที่างอาช่พิ / สังคม ซึ�งจำะส�งผู้ลด่ต้�อความมั�นใจำ 

ในต้นเอง

3.2 ก�รัไตรั�ตรัองคู่วิ�มืิคู่�ดของตนเอง (40 นาท่ี่)

1. เป็ิดสไลด์กิจำกรรมให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมด่ และให็�เวลาพิวกเขาได�ไต้ร�ต้รอง 15 นาที่่
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2. เมื�อครบั 15 นาที่่ ให็�ผู้่�เข�าร�วมอบัรมกลับัมารวมกันในที่่�ป็ระชุมร�วมเป็็นครั�งสุดที่�ายู่และเข�าส่�

ช�วงถึาม-ต้อบั

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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ช้�วิงที�สำอง

ก�รัทำ�อย��งเตม็ืิคู่วิ�มืิสำ�มืิ�รัถึ

เป้�หมืิ�ย: เพืิ�อที่บัที่วนห็ลักส่ต้รและพัิฒนาแผู้นป็ฏิบััติ้การเพืิ�อดำาเนินการเร่ยู่นร้่ั

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่ก�รัเรีัยนร้่ั:

เมื�อจำบัการอบัรมในช�วงน่� ผู่้�เข�าร�วมอบัรมจำะสามารถึ…

• จำดจำำาป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ที่่�สำาคัญจำากห็ลักส่ต้รและการป็ระเมินห็ลักส่ต้รที่่�เสร็จำแล�ว

• พิัฒนาแผู้นป็ฏิบััต้ิการเพิื�อนำาสิ�งที่่�ได�เร่ยู่นร่�มาป็ฏิบััต้ิ 

เวิล�: 120 นาท่ี่ 

รั�ยละเอียดของช่้ดสิำ�อก�จกรัรัมืิ 

4.2.1 คำาถึามเพืิ�อการไต้ร�ต้รอง 

สำาห็รับัการวางแผู้นป็ฏิบััติ้การ

การป็ระเมินผู่้�เข�าร�วมอบัรมต้าม 

ห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3

พิิมพ์ิเอกสาร 1 ชุดสำาห็รับัผู่้�เข�าร�วมแต้�ละคน

คู่ำ�แนะนำ�ในก�รัเตรีัยมืิก�จกรัรัมืิ 

เพืิ�อที่บัที่วนป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญจำากห็ลักส่ต้ร

น่�

เพืิ�อที่บัที่วนและสำารวจำความเข�าใจำในหั็วข�อสำาคัญท่ี่� 

ได�เร่ยู่นร่�จำากห็ลักส่ต้รน่�

ก�จกรัรัมืิในภ�พรัวิมืิ

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

1. การที่บัที่วน

2. โยู่นบัอลถึามคำาถึาม 

20

45

เป้�หมืิ�ย
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ก�จกรัรัมืิที� 1: การที่บัที่วน

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อที่บัที่วนป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญจำากห็ลักส่ต้รน่�

เวิล�: 20 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

1.1 ก�รัพ่ดเร็ัวิ ๆ

แบั�งผู่้�เข�าร�วมอบัรมออกเป็็นสองกลุ�มและให็�ยู่นืเป็็นสองแถึวห็น�ากระดานห็นัห็น�าเข�าห็ากนั แบั�งเป็็นกลุ�ม 

ก และ ข

วิ�ทย�กรัอธ์�บ�ยวิ��:

• ผู้่�เข�าร�วมอบัรมจำะได�รับัห็ัวข�อให็�พิด่โดยู่จำับัเวลาคนละ 1 นาที่่

• ทัี่�งสองแถึวจำะผู้ลัดกันเป็็นผู้่�ฟังและผู้่�พิด่

• ผู้่�ฟังสามารถึถึามคำาถึามได� ห็ากผู้่�พิ่ดคิดเรื�องที่่�จำะพิด่ไม�ออก

• เมื�อครบั 1 นาท่ี่ วทิี่ยู่ากรจำะสั�งให็� “เป็ล่�ยู่นค่�” และสมาชกิกลุ�ม ก จำะขยัู่บัขึ�นไป็ห็นึ�งต้ำาแห็น�ง 

(กลุ�ม ข อยู่่�ท่ี่�เดิม)

ตั้วอยู่�างเช�น

ให็� ก พ่ิดหั็วข�อแรกก�อนและให็� ข เป็็นฝ่ายู่ฟัง

ห็ลังจำากครบั 1 นาท่ี่ ให็�วิที่ยู่ากรบัอกว�า “ห็ยูุ่ด” และ “เป็ล่�ยู่นค่�”

แถึว ก ขยู่ับัไป็ห็นึ�งต้ำาแห็น�ง แต้�แถึว ข อยู่่�ท่ี่�เดิม

จำากนั�นสลับัให็� ข พ่ิดและให็� ก เป็็นฝ่ายู่ฟัง

ที่ำาเช�นน่�จำนกว�าจำะพ่ิดครบัทุี่กหั็วข�อ

เพืิ�อพัิฒนาแผู้นป็ฏิบััติ้การซึ�งจำะนำาสิ�งท่ี่�เร่ยู่นร่�มา 

ป็ฏิบััติ้จำริง

ก�จกรัรัมืิ เวิล� (น�ที)

3. การวางแผู้น 

ป็ฏิบััติ้การ

55

เป้�หมืิ�ย
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ก�จกรัรัมืิที� 2: โยู่นบัอลถึามคำาถึาม

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อที่บัที่วนและสำารวจำความเข�าใจำในหั็วข�อสำาคัญท่ี่�ได�เร่ยู่นร่�จำากห็ลักส่ต้รน่�

เวิล�: 45 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 โยนบอลถึ�มืิคู่ำ�ถึ�มืิ

ก�อนเริ�มช�วงน่� วิที่ยู่ากรต้�องเต้ร่ยู่มคำาถึาม 1 ข�อต้�อผู่้�เข�าร�วมอบัรม 1 คน โดยู่เข่ยู่นคำาถึามลงในกระดาษ 

แผู้�นเล็กๆ

ม�วนกระดาษเป็็นบัอลล่กเล็กๆ ใส�ไว�ในชามห็รือห็มวก

ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมยู่ืนเป็็นวงกลมให็ญ�และส�งชามต้�อไป็รอบัวง ให็�แต้�ละคนห็ยู่ิบับัอลกระดาษห็นึ�งล่ก

จำากในชาม

วิที่ยู่ากรยู่ืนต้รงกลางวง แล�วโยู่นล่กบัอลให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรม คนท่ี่�รับัล่กบัอลได�จำะต้�องอ�านและต้อบัคำา 

ถึามท่ี่�ต้นจัำบัได� ห็ากผู่้�เข�าร�วมอบัรมไม�ที่ราบัคำาต้อบั วิที่ยู่ากรควรขอให็�สมาชิกคนอื�นในกลุ�มช�วยู่

2.2 ทบทวินช่้ดทักษะที�ได้เรีัยนร้่ั

ให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมไต้ร�ต้รองเก่�ยู่วกับัชุดทัี่กษะสำาห็รับัเจำ�าห็น�าท่ี่� / ห็น�วยู่งานบัังคับัใช�กฎห็มายู่ท่ี่�พิวกเขา

ได�เร่ยู่นร่�ในช�วงต้�นสัป็ดาห็์ (ซึ�งควรจำะยู่ังติ้ดอยู่่�บันผู้นังห็�องอบัรม) ถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าต้�องการเพิิ�ม 

ห็รือเป็ล่�ยู่นแป็ลงอะไรบันกระดาษห็รือไม�ห็ลังจำากท่ี่�เร่ยู่นจำบัห็ลักส่ต้รแล�ว

ถึามผู้่�เข�าร�วมอบัรมว�าห็ลักส่ต้รน่�เป็ล่�ยู่นความคิดของพิวกเขาท่ี่�ม่ต้�อทัี่กษะซึ�งเก่�ยู่วข�องกับัเพิศสภาพิ 

ห็รือไม�
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ก�จกรัรัมืิที� 3: การวางแผู้นป็ฏิบััติ้การ 

วัิตถ่ึปรัะสำงค์ู่: เพืิ�อพัิฒนาแผู้นป็ฏิบััติ้การซึ�งจำะนำาสิ�งท่ี่�เร่ยู่นร่�มาป็ฏิบััติ้จำริง

เวิล�: 55 นาท่ี่

คู่ำ�แนะนำ�สำำ�หรัับวิ�ทย�กรั

2.1 ก�รัวิ�งแผู้นปฏิ�บัต�ก�รั (20 นาท่ี่)

แจำกเอกสาร 4.2.1 คำาถึามเพืิ�อการไต้ร�ต้รองสำาห็รับัการวางแผู้นป็ฏิบััติ้การและอธิิบัายู่ว�าม่คำาถึามไต้ร� 

ต้รองชุดห็นึ�งและต้�นแบับัสำาห็รับัร�างแผู้นป็ฏิบััติ้การ ผู่้�เข�าร�วมอบัรมม่เวลา 20 นาท่ี่ในการไต้ร�ต้รอง 

และกรอกเอกสารให็�เร่ยู่บัร�อยู่

2.2 ปรัะช่้มืิรั�วิมืิ (35 นาท่ี่)

ขอให็�ผู่้�เข�าร�วมอบัรมพ่ิดถึึงแผู้นป็ฏิบััติ้การของต้น ห็ากพิวกเขาสบัายู่ใจำท่ี่�จำะต้อบัคำาถึามต้�างๆ 

ถึามผู่้�เข�าร�วมอบัรมว�ามองเห็็นความที่�าที่ายู่ใดบั�างในการนำาสิ�งท่ี่�ได�เร่ยู่นร่�ไป็ป็ฏิบััติ้ และใช�โอกาสน่� 

อภิป็รายู่กลยูุ่ที่ธ์ิที่างเลือกภายู่ในกลุ�ม

2.3 ก�รัปรัะเมืิ�นผู้ลก�รัจบหลักส่ำตรั

วิที่ยู่ากรควรขอความคิดเห็็นจำากผู่้�เข�าร�วมอบัรมในต้อนที่�ายู่ของห็น�วยู่การเร่ยู่นร่�ท่ี่� 3 น่� โดยู่ใช�วิธ่ิการ 

ป็ระเมินและร่ป็แบับัท่ี่�สถึาบัันของวิที่ยู่ากรแนะนำา

ร่ป็ภาพิ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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แบบฝึกห่ดที่บที่วน่  
ภ�คู่ผู้นวิก 



หน่่วยการเรียน่ร้�ทีี่� 3
ความม่�น่ใจใน่ตน่เองและความกล�าแสดงออกโดยคำานึ่งถึึงมิติที่างเพศสภาพสำาหร่บกล่่มผู้้�บ่งค่บใช้�กฎหมาย

143

1. คุณมองว�าอะไรคือความสำาเร็จำครั�งสำาคัญในห็น�าท่ี่�การงานของคุณ

2. ม่อุป็สรรคอะไรบั�างท่ี่�คุณข�ามผู้�านมาได�เพืิ�อท่ี่�จำะก�าวห็น�าในห็น�าท่ี่�การงาน

3. คุณม่เป้็าห็มายู่ในห็น�าท่ี่�การงานอะไรบั�างสำาห็รับัอนาคต้

4. ม่อุป็สรรคอะไรบั�างท่ี่�คุณคาดว�าจำะพิบัห็รือกังวลในการบัรรลุเป้็าห็มายู่เห็ล�านั�น

5. คุณคิดว�าห็น�าท่ี่�การงานของคุณจำะแต้กต้�างออกไป็อยู่�างไรห็ากคุณม่เพิศสภาพิอื�น เพิราะเห็ตุ้ใด

6. คุณคิดว�าห็ากคุณม่เพิศสภาพิอื�น จำะเกิดผู้ลกระที่บัอยู่�างไรบั�างต้�อการบัรรลุเป็้าห็มายู่ในห็น�าท่ี่�การ 

งานในอนาคต้ เพิราะเห็ตุ้ใด 

1.2.1 แบบฝึ่กหัดทบทวิน 
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แสดงความคิดเห็็นของต้นในการป็ระชุมท่ี่ม

สืบัสวนอาชญากรรมท่ี่�ที่�าที่ายู่ความร่�สึกซึ�ง 

เก่�ยู่วข�องกับัการแสวงห็าผู้ลป็ระโยู่ชน์ที่าง 

เพิศจำากเด็ก

ลงเร่ยู่นห็ลักส่ต้รในมห็าวิที่ยู่าลัยู่

นำาเสนองานในท่ี่�ที่ำางาน

กระโดดร�ม

สืบัสวนอาชญากรรมรุนแรง

บัอกเล�าถึึงอาการท่ี่�เก่�ยู่วกับัความเคร่ยู่ดให็�ผู่้�

จัำดการที่ราบั

เข�าร�วมท่ี่มให็ม�และสร�างสัมพัินธ์ิกับัเพืิ�อนร�วม

งาน

สร�างเครือข�ายู่ความสัมพัินธ์ิกับัผู่้�ท่ี่�ม่ต้ำาแห็น�ง

ส่งกว�า

เดินที่างไป็ต้�างป็ระเที่ศคนเด่ยู่วเพืิ�อพัิกผู้�อน

1.4.1 สำำ�รัวิจพิ�นที�ปลอดภัย 
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ห็ลังจำากด่วิด่โอแต้�ละคลิป็ ให็�อภิป็รายู่ในป็ระเด็นต้�อไป็น่�ร�วมกับักลุ�มของคุณ

1. กลุ�มเป้็าห็มายู่ของโฆษณา คลิป็ ห็รือบัที่ความน่�คือใคร

2. ข�อความที่่�วิด่โอสื�อออกมาคืออะไร

3. ม่การใช�ภาพิ คำาพิ่ด เส่ยู่ง อะไรบั�างเพิื�อสื�อข�อความน่�

4. คุณคิดว�าวิด่โอน่�ที่ำาให็�กลุ�มเป็้าห็มายู่ร่�สึกอยู่�างไร

2.1.1 คู่ำ�ถึ�มืิทบทวินเริั�องก�รักำ�หนดเงิ�อนไขท�งเพศสำภ�พ 
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2.2.1 กรัณีศึกษ�ของปรั�กฏิก�รัณ์พ�กมืิ�เลียน 

อ�านกรณ่ศึกษาต้�อไป็น่�และอภิป็รายู่ป็ระเด็นต้�อไป็น่�ในกลุ�มของตั้วเอง

1. ม่การสื�อความคาดห็วังท่ี่�ส่งห็รือต้ำ�า

2. คุณคาดว�าจำะม่ผู้ลกระที่บัอะไรต้�อเจำ�าห็น�าท่ี่�ในเรื�องน่� 

3. ม่ที่างใดท่ี่�จำะพ่ิดถึึงสถึานการณ์ในแบับัท่ี่�ส�งเสริมให็�เกิดผู้ลลัพิธ์ิเชิงบัวกมากกว�าน่�ห็รือไม�

เหต่ก�รัณ์ที�หนึ�ง

ลินเป็็นเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิง เธิอเป็็นสมาชิกให็ม�ในท่ี่มซึ�งเธิอเป็็นเพ่ิยู่งห็นึ�งในสมาชิกห็ญิง 

เพ่ิยู่งสองคน ลินไม�ได�พ่ิดอะไรมากนักระห็ว�างการป็ระชุมท่ี่มป็ระจำำาสัป็ดาห็์ และหั็วห็น�าของเธิอก็ด่ 

ออกว�าเธิอไม�ค�อยู่ม่ความมั�นใจำในต้นเอง หั็วห็น�าของลนิไม�อยู่ากจำะที่ำาให็�ลินไม�สบัายู่ใจำ เขาจำงึไม�เคยู่ขอ

ให็�เธิอแสดงความคิดเห็็นในท่ี่�ป็ระชุม

เหต่ก�รัณ์ที�สำอง

ฝนเป็็นเจำ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายู่ห็ญิงท่ี่�ที่ำางานมานาน 2 ป็ีกว�าแล�ว บัางครั�งฝนร่�สึกขาดความมั�นใจำ 

ในความสามารถึของตั้วเอง แม�ว�าหั็วห็น�าของเธิอจำะคิดว�าเธิอที่ำาห็น�าท่ี่�ได�ด่มากก็ต้าม ในขณะน่� ท่ี่ม 

ของฝนยัู่งม่สมาชิกท่ี่มไม�พิอและหั็วห็น�าของฝนได�ขอให็�เธิอเป็็นผู่้�นำากิจำกรรมสร�างเสริมความสัมพัินธ์ิใน

ชุมชน ฝนร่�สึกกังวล แต้�หั็วห็น�าของเธิอยู่นืยู่ันว�าฝนจำะที่ำาห็น�าท่ี่�ได�ด่
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 ด�านล�างคือร่ป็แบับัของความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนท่ี่�พิบัมากท่ี่�สุด 15 ร่ป็แบับั อ�านให็�ครบัทุี่กข�อและวงกลม 

ข�อท่ี่�คุณร่�สึกว�าเก่�ยู่วข�องกับัต้นเองต้ามความถึ่�ท่ี่�ร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนนั�นๆ เกิดขึ�นในช่วิต้ 

(คุณไม�ต้�องบัอกคำาต้อบัน่�กับัใคร น่�เป็็นเพ่ิยู่งโอกาสในการที่บัที่วนต้นเองเที่�านั�น)

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

1. ก�รัคู่�ดถึึงแต�ด้�นลบ (Filtering)

 เราห็ยิู่บัเอารายู่ละเอ่ยู่ดเชิงลบัออกมาและที่ำาให็�กลายู่เป็็นเรื�องให็ญ�ขึ�น โดยู่ป็ิดกั�นแง�มุมเชิงบัวกของ 

สถึานการณ์ไป็ห็มด กล�าวคือห็ยู่ิบัเอารายู่ละเอ่ยู่ดท่ี่�ไม�พึิงป็ระสงค์เพ่ิยู่งข�อเด่ยู่วมาคิดห็มกมุ�น ที่ำาให็� 

ภาพิความเป็็นจำริงด่มืดมนห็รือบิัดเบ่ั�ยู่วไป็ ตั้วอยู่�างเช�น คุณเพิิ�งเสร็จำจำากการสัมภาษณ์งานซึ�งทุี่ก 

อยู่�างไป็ได�สวยู่ แต้�ม่คำาถึามห็นึ�งท่ี่�คุณร่�สึกว�าต้อบัได�ไม�ด่พิอ คุณก็ยู่ึดติ้ดกับัคำาถึามนั�นจำนละเลยู่ส�วน 

อื�นๆ ท่ี่�ไป็ได�ด่

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

2. ก�รัคู่�ดแบบแยกขั�วิ (Polarized thinking หริัอ “Black and White” thinking)

 เมื�อคิดแบับัแยู่กขั�ว สิ�งต้�างๆ จำะกลายู่เป็็น “ส่ขาวห็รือดำา” ความไม�สมบ่ัรณ์แบับัห็มายู่ถึึงความล�ม 

เห็ลว ไม�ม่ต้รงกลาง ตั้วอยู่�างเช�น หั็วห็น�าแสดงความคิดเห็็นเก่�ยู่วกับัรายู่งานท่ี่�คุณเข่ยู่น นอกจำากข�อ 

เสนอแนะ 2-3 ข�อแล�ว ท่ี่�เห็ลือเป็็นคำาชมทัี่�งห็มด แต้�คุณจำดจำ�อไป็ท่ี่�ข�อเสนอแนะของหั็วห็น�าและสรุป็ 

ว�ารายู่งานของคุณนั�นแยู่�มาก และนั�นที่ำาให็�คุณมองว�าตั้วเองล�มเห็ลว

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

2.3.1 แบบฝึ่กหัดไตรั�ตรัองคู่วิ�มืิคู่�ดตนเอง  - ร่ัปแบบของคู่วิ�มืิคู่�ดที�บ�ดเบิอน
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3. ก�รัคู่�ดแบบเหมืิ�รัวิมืิ (Overgeneralization)

 ร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนน่�คือการท่ี่�เราม่ข�อสรุป็โดยู่อิงจำากเห็ตุ้การณ์ห็รือห็ลักฐานเพ่ิยู่งข�อเด่ยู่ว  

ห็ากเกิดเรื�องไม�ด่ขึ�นเพ่ิยู่งครั�งเด่ยู่ว เราก็จำะคิดว�าเรื�องนั�นจำะเกิดขึ�นซำ�า ๆ อ่ก คนบัางคนอาจำมองว�า 

เห็ตุ้การณ์ไม�พึิงป็ระสงค์เพ่ิยู่งครั�งเด่ยู่วเป็็นส�วนห็นึ�งของร่ป็แบับัท่ี่�ไม�ม่ท่ี่�สิ�นสุด เช�น คุณส�งชื�อขอ 

เลื�อนขั�นแต้�ไม�ผู้�าน คุณจึำงตั้ดสินว�าต้นเองไม�ม่โชคเรื�องความก�าวห็น�าในห็น�าท่ี่�การงานและต้�อให็�คุณ

ขอเลื�อนขั�นอ่กในอนาคต้ คุณก็จำะไม�ผู้�านการพิิจำารณาอ่กเช�นกัน

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

4. ก�รัคู่�ดถึึงจ่ดที�เลวิร้ั�ยที�ส่ำด (Catastrophizing)

 เราคาดว�าจำะเกิดห็ายู่นะขึ�น ไม�ว�าจำะเป็็นในกรณ่ใด เช�น คุณเข�าป็ระชุมครั�งสำาคัญสายู่และคิดว�าจำะ

ต้�องโดนไล�ออกอยู่�างแน�นอน

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

5. ก�รัตำ�หน�ตัวิเอง (Personalization)

 การต้ำาห็นิตั้วเองคือร่ป็แบับัความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนท่ี่�เราเชื�อว�าการกระที่ำาทุี่กอยู่�างของผู่้�อื�นนั�นเป็็น 

ป็ฏิกิริยู่าต้�อตั้วเอง เช�น เมื�อหั็วห็น�าด่อารมณ์เส่ยู่เมื�อมาถึึงท่ี่�ที่ำางาน คุณก็คิดว�าตั้วคุณเองเป็็นสาเห็ตุ้

โดยู่อัต้โนมัติ้ การต้ำาห็นิต้นเองยู่ังส�งผู้ลให็�เราเชื�อว�าเราต้�องรับัผิู้ดชอบัต้�อทุี่กอยู่�างท่ี่�เกิดขึ�น เช�น เรา

ต้�องคอยู่ต้อบัสนองต้�อความต้�องการของผู่้�อื�นอยู่่�ต้ลอดเวลา

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

6. ก�รักล��วิโทษ (Blaming)

 เรามองว�าผู่้�อื�นต้�องรับัผิู้ดชอบัต้�อความเจ็ำบัป็วดของเรา ห็รืออ่กร่ป็แบับัคือโที่ษตั้วเองทุี่กครั�งท่ี่� 

ป็ัญห็าเกิดขึ�น ตั้วอยู่�างเช�น บัอกว�าคนอื�นที่ำาให็�เราร่�สึกแยู่�กับัตั้วเอง ทัี่�งท่ี่�จำริงแล�วไม�ม่ใคร “ที่ำา” 

ให็�เราร่�สึกอะไรได� เพิราะม่แต้�เราเที่�านั�นท่ี่�สามารถึควบัคุมอารมณ์และป็ฏิกิริยู่าที่างอารมณ์ของตั้ว 

เองได�
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 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่

7. ก�รัน�ย�มืิแบบเหมืิ�รัวิมืิ (Global Labelling)

    เรานำาเห็ตุ้การณ์ห็รือผู้ลลัพิธ์ิเด่ยู่วมาตั้ดสินแบับัเห็มารวมแล�วเร่ยู่กตั้วเองด�วยู่ชื�อ / คำาในแง�ลบั เช�น  

   คุณที่ำาผิู้ดพิลาดห็นึ�งครั�งแล�วกล�าวโที่ษตั้วเองว�า “ไร�ป็ระโยู่ชน์” เป็็นต้�น 

 ต้ลอดเวลา  บั�อยู่ครั�ง เป็็นบัางครั�ง นานๆ ครั�ง  ไม�เคยู่เลยู่
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2.3.2 กิจกรรมเกี�ยวก่บร้ปแบบของความคิดทีี่�บิดเบิอน่ 

กรอกต้ารางด�านล�างน่�ให็�เสร็จำ:

1. ระบุัป็ระเภที่ร่ป็แบับัของความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนของตั้วอยู่�างแต้�ละข�อ

2. ยู่กตั้วอยู่�างร่ป็แบับัของความคิดท่ี่�บิัดเบืัอนป็ระเภที่นั�นๆ ในบัริบัที่ท่ี่�ที่ำางาน

ตัวิอย��งของเรั�

เช�าน่� หั็วห็น�าของล่มาที่ำางานด�วยู่ 

อารมณ์ท่ี่�ขุ�นมัว เมื�อล่ถึามจำ�านายู่ว�า 

เขาร่�สึกอยู่�างไร หั็วห็น�าไม�ได�ต้อบั 

คำาถึามนั�น ล่จึำงคิดว�าเธิอที่ำาอะไรสัก 

อยู่�างให็�หั็วห็น�าไม�พิอใจำ 

ปรัะเภท:

โบัเส่ยู่ความมั�นใจำในความสามารถึ 

ของต้นในการจัำดการกับัสถึานท่ี่�เกิด 

เห็ตุ้ ในงานล�าสุดของเขา ห็ลักฐาน 

สำาคัญห็ายู่ไป็จำากท่ี่�เกิดเห็ตุ้ 

ตั้�งแต้�นั�นมา ทุี่กครั�งท่ี่�เขาต้�องจัำดการ

กับัสถึานท่ี่�เกิดเห็ตุ้ เขาจำะร่�สึกเคร่ยู่ด

มากเพิราะเขาเชื�อว�าเห็ตุ้การณ์เดิม 

จำะเกิดขึ�นอ่กครั�ง

ปรัะเภท:

ตัวิอย��งของคู่่ณ 
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ตัวิอย��งของเรั� ตัวิอย��งของคู่่ณ 

ลินเพิิ�งไป็สัมภาษณ์งาน เธิอต้อบั 

คำาถึามได�ถ่ึกต้�องทัี่�งห็มด แต้�ต้อนท่ี่� 

เธิอกำาลังจำะออกจำากห็�องสัมภาษณ์ 

เธิอเผู้ลอเร่ยู่กชื�อผู่้�สัมภาษณ์ผิู้ด 

ลินได�แต้�คิดว�าตั้วเองด่แยู่�มาก เธิอ 

ร่�สึกอับัอายู่และผิู้ดห็วังในการ 

กระที่ำาของตั้วเอง 

ปรัะเภท: 

จำอนเพิิ�งได�เข�าร�วมการสืบัสวนครั�ง 

ให็ญ�ซึ�งม่กลุ�มอาชญากรถ่ึกตั้ดสินให็� 

จำำาคุก เขาเชื�อว�ากลุ�มอาชญากรน่�จำะ 

กลับัมาแก�แค�นเขา ทุี่กครั�งท่ี่�ภรรยู่า 

ของจำอนกลบััมาจำากท่ี่�ที่ำางานช�า จำอน

จำะเริ�มกังวลและคิดว�าเธิออาจำถ่ึกลัก 

พิาตั้วไป็ 

ปรัะเภท: 
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ตัวิอย��งของเรั� ตัวิอย��งของคู่่ณ 

นกโกรธิเพืิ�อนร�วมงานคนห็นึ�งท่ี่�อยู่่� 

ดึกทุี่กคืนเพืิ�อที่ำางานเพิิ�ม เธิอที่ำาให็� 

นกด่ไม�ด่และที่ำาให็�นกร่�สึกผู้ิดเพิราะ

นกไม�สามารถึอยู่่�ดึกได�เพิราะต้�อง 

ด่แลครอบัครัว 

ปรัะเภท: 

วันน่�โจำที่ำาข�อสอบัวิชาการป้็องกัน 

ต้นเองในท่ี่�ที่ำางานและได�คะแนน 

70% เธิอเส่ยู่คะแนนไป็เพิราะที่ำาผิู้ด 

พิลาด 3 ครั�ง โจำร่�สึกผิู้ดห็วังในต้น 

เองมากเพิราะเธิออ�านห็นังสือ 

เต้ร่ยู่มตั้วมาอยู่�างห็นัก แต้�ก็ยู่งัที่ำาได� 

“แยู่�” ในวิชาการป้็องกันต้นเอง

ปรัะเภท:

วันน่�แกร่�ไป็ที่ำางานสายู่ เขาเป็็นคน 

เชื�องช�า 

ปรัะเภท: 
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 วันสิ�นโลกใกล�จำะมาถึึงแล�ว ม่ดาวต้กขนาดให็ญ�กำาลังพุิ�งมาที่างโลก คุณได�รับัเลือกให็�เป็็นผู่้�นำาท่ี่ม 

ในภารกิจำสร�างดินแดนอารยู่ธิรรมให็ม�บันดาวเคราะห็์ดวงอื�น คุณต้�องเลือกสมาชิกท่ี่ม 5 คนมา 

ร�วมงานกัน โป็รดเลือกจำากข�อต้�อไป็น่�พิร�อมให็�เห็ตุ้ผู้ลสนับัสนุนคำาต้อบัของคุณ

1.  นักฟิสิกส์ดาราศาสต้ร์ 

2.  ผู้่�ป็กครองเล่�ยู่งเด่�ยู่วพิร�อมบัุต้ร (นับัรวมเป็็นห็นึ�งคน)

3.  ช�างก�อสร�าง 

4.  คนที่ำาสวน 

5.  ชายู่อายูุ่ 21 ป็ี (ต้�องพึิ�งพิายู่าอยู่�างต้�อเนื�อง) 

6.  ห็มอ

7.  ชายู่อายูุ่ 70 ป็ี  

8.  คร่ 

9.  อด่ต้ป็ระธิานาธิิบัด่ของป็ระเที่ศห็นึ�งในที่ว่ป็แอฟริกา 

10. ผู้่�ชนะรายู่การเร่ยู่ลลิต้่�โชว์ที่างโที่รที่ัศน์

 

2.3.3 ด�วิเคู่รั�ะห์ใหมืิ� เเผู้น ก2.3.3 ด�วิเคู่รั�ะห์ใหมืิ� เเผู้น ก
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1. นักฟิสิกส์ดาราศาสต้ร์ – ปั็จำจุำบัันม่ภาวะสมองเสื�อม 

2. ผู่้�ป็กครองเล่�ยู่งเด่�ยู่วพิร�อมบุัต้ร (นับัรวมเป็็นห็นึ�งคน) – ผู่้�เป็็นพิ�อเคยู่เป็็นหั็วห็น�าท่ี่มป็ฏิบััติ้ภารกิจำท่ี่�

เดินที่างมาเก็บัข�อม่ลท่ี่�ดาวเคราะห์็ดวงน่�มาก�อน 

3. ช�างก�อสร�าง – ห็ญิงวัยู่ 35 ปี็ (ม่บุัต้รได�)

4. คนที่ำาสวน – ห็ญิงอายูุ่ 75 ปี็ซึ�งเป็็นหั็วห็น�ากลุ�มเกษต้รกรระดับัที่�องถิึ�น

5. ชายู่อายุู่ 21 ปี็ (ต้�องพึิ�งพิายู่าอยู่�างต้�อเนื�อง) – เป็็นโรคเบัาห็วานป็ระเภที่ท่ี่� 1 จึำงต้�องการยู่า นอกเห็นือ 

จำากนั�นก็แข็งแรงด่

6. ห็มอ – แพิที่ยู่์ห็ญิงท่ี่�เพิิ�งได�รับัใบัป็ระกอบัวิชาช่พิ 

7. ชายู่อายูุ่ 70 ปี็ – อด่ต้มนุษยู่์อวกาศท่ี่�ร�ายู่กายู่แข็งแรงและสุขภาพิด่  

8. คร่ – คร่สอนวิชาคณิต้ศาสต้ร์เพิศชายู่ ม่ปั็ญห็าเก่�ยู่วกับัการดื�มสุรา

9. อด่ต้ป็ระธิานาธิิบัด่ของป็ระเที่ศห็นึ�งในที่ว่ป็แอฟริกา – ผู่้�นำาห็ญิงท่ี่�ม่บัที่บัาที่สำาคัญในการนำาสันติ้ 

ภาพิมาส่�แอฟริกาต้ะวันออก

10.ผู่้�ชนะรายู่การเร่ยู่ลลิต่้�โชว์ที่างโที่รทัี่ศน์ – นักวิที่ยู่าศาสต้ร์ท่ี่�ม่ชื�อเส่ยู่ง เขาเช่�ยู่วชาญด�านการป็ล่กผัู้ก

ด�วยู่ระบับัไฮโดรโป็นิกส์แบับัไฮบัริด ซึ�งเห็มาะสำาห็รับัดาวเคราะห์็ดวงให็ม�

2.3.3 ด�วิเคู่รั�ะห์ใหมืิ� เเผู้น ข2.3.3 ด�วิเคู่รั�ะห์ใหมืิ� เเผู้น ข
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แบบสำำ�รัวิจ ก 

1. การส�งข�อความขณะขับัรถึเป็็นเรื�องอันต้รายู่

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

 2. การร่�ข�อกฎห็มายู่ที่างการเมืองท่ี่�ส�งผู้ลต้�อช่วิต้ของเราเป็็นสิ�งสำาคัญ

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

3. นำ�าต้าลไม�ด่ต้�อสุขภาพิ

 ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

4. การด่แลสิ�งแวดล�อมเป็็นความรับัผิู้ดชอบัของทุี่กคน 

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

-------------------------------------------

แบบสำำ�รัวิจ ก 

1. การส�งข�อความขณะขับัรถึเป็็นอันต้รายู่

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

 2. การร่�ข�อกฎห็มายู่ที่างการเมืองท่ี่�ส�งผู้ลต้�อช่วิต้ของเราเป็็นสิ�งสำาคัญ

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

2.4.1 แบบสำอบถึ�มืิเริั�องคู่วิ�มืิไมืิ�สำอดคู่ล้องกันท�งคู่วิ�มืิคู่�ด2.4.1 แบบสำอบถึ�มืิเริั�องคู่วิ�มืิไมืิ�สำอดคู่ล้องกันท�งคู่วิ�มืิคู่�ด
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3. นำ�าต้าลไม�ด่ต้�อสุขภาพิ

 ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

4. การด่แลสิ�งแวดล�อมเป็็นความรับัผิู้ดชอบัของทุี่กคน 

ก. ใช�         ข. ไม�ใช� 

 

แบบสำำ�รัวิจ ข

1. ฉันส�งข�อความขณะขับัรถึ

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

2. ฉันสามารถึบัอกข�อกฎห็มายู่ท่ี่�ผู้�านการอนุมัติ้ในช�วง 12 เดือนท่ี่�ผู้�านมาซึ�งส�งผู้ลต้�อช่วิต้ของฉันโดยู่ 

ต้รงได�อยู่�างน�อยู่ 3 ฉบัับั

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

3. ฉันรับัป็ระที่านขนมท่ี่�ม่นำ�าต้าลส่ง

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

4. ฉันไม�เคยู่ซื�อบัรรจุำภัณฑ์์พิลาสติ้กแบับัใช�แล�วทิี่�งเลยู่ (เช�น ขวดนำ�าพิลาสติ้กห็รือถุึงพิลาสติ้ก)  

ก. ใช�         ข. ไม�ใช� 

-------------------------------------------
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แบบสำำ�รัวิจ ข

1. ฉันส�งข�อความขณะขับัรถึ

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

2. ฉันสามารถึบัอกข�อกฎห็มายู่ท่ี่�ผู้�านการอนุมัติ้ในช�วง 12 เดือนท่ี่�ผู้�านมาซึ�งส�งผู้ลต้�อช่วิต้ของฉันโดยู่ต้

รงได�อยู่�างน�อยู่ 3 ฉบัับั

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

3. ฉันรับัป็ระที่านขนมท่ี่�ม่นำ�าต้าลส่ง

ก. ใช�         ข. ไม�ใช�

 

4. ฉันไม�เคยู่ซื�อบัรรจุำภัณฑ์์พิลาสติ้กแบับัใช�แล�วทิี่�งเลยู่ (เช�น ขวดนำ�าพิลาสติ้กห็รือถุึงพิลาสติ้ก)  

ก. ใช�         ข. ไม�ใช� 
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4.1.1 ก�ร์ัดบทบ�ทในก�จกรัรัมืิสำร้ั�งหอคู่อย

• คุณข่�อายู่และไม�ชอบัแสดงความคิดเห็็น

• ที่ำางานเมื�อม่คนบัอกให็�ที่ำาเที่�านั�น

• คุณไม�ชอบัที่ำากิจำกรรมท่ี่�ต้�องตั้ดห็รือแป็ะ 

ห็ากม่คนมาขอให็�คุณที่ำา ให็�คุณต้อบัแบับั 

ตั้�งรับัอยู่�างก�าวร�าว

• คุณอยู่ากม่ส�วนร�วมและไม�คิดมากเก่�ยู่วกับั

กิจำกรรมท่ี่�ต้�องที่ำา แต้�คุณกลัวว�าต้นจำะที่ำา 

ผิู้ดพิลาด

• อยู่�าลงมือที่ำาอะไรจำนกว�าคนอื�นในท่ี่มจำะ 

บัอก

• คุณชอบัเป็็นผู่้�นำา

• พิยู่ายู่ามควบัคุมสถึานการณ์และบัอกคนอื�น 

ว�าต้�องที่ำาอะไร

• คุณไม�ชอบัเวลาท่ี่�คนอื�นที่ำาตั้วเป็็นผู่้�นำา เวลา 

คนอื�นเสนอความคิดเห็็น คุณจำะต้ �อง 

พิยู่ายู่ามเสนอความคิดเห็็นท่ี่�ด่กว�า

• คุณชอบัเป็็นผู่้�นำา

• พิยู่ายู่ามควบัคุมสถึานการณ์และบัอกคนอื�น 

ว�าต้�องที่ำาอะไร

• ห็ากม่คนมาสั�งให็�คุณอะไร คุณจำะไม�สนใจำ 

ห็รือบัอกคนคนนั�นว�าคุณคิดต้�างออกไป็

• คุณไม�ชอบัที่ำางานเป็็นกลุ�ม 

คุณชอบัที่ำางานคนเด่ยู่ว

• ที่ำางานคนเด่ยู่ว

• ห็ากม่คนอื�นทัี่กที่�วง ให็�ต้อบักลับัแบับัตั้�ง 

รับัอยู่�างก�าวร�าว

• คุณชอบัเล�นสนุกและเล�นมุกต้ลก
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1. ป็ระเด็นการเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญ 3 ข�อจำากการอบัรมครั�งน่�ท่ี่�คุณจำะนำาไป็ใช�ในการที่ำางานจำริงม่อะไรบั�าง

ก.

ข.

ค.

2. คุณตั้�งใจำจำะนำาป็ระเดน็การเร่ยู่นร่�ท่ี่�สำาคัญท่ี่�ระบุัไว�ในคำาถึามข�างต้�นไป็ป็ฏิบััติ้จำริงอยู่�างไร (ระบักุรอบั

เวลาห็รือเวลาท่ี่�คุณจำะลงมือที่ำา) 

                             ก.

                             ข.

                             ค.

3. คุณอยู่ากเร่ยู่นร่�เพิิ�มเติ้มเรื�องใดบั�าง (ห็ากม่)

4. คุณวางแผู้นว�าจำะเร่ยู่นร่�เพิิ�มเติ้มเก่�ยู่วกับัเรื�องท่ี่�ระบุัไว�ในข�อ 3 อยู่�างไร

4.2.1 คู่ำ�ถึ�มืิเพิ�อก�รัไตรั�ตรัองสำำ�หรัับก�รัวิ�งแผู้นปฏิ�บัต�ก�รั
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