
                                                                                                                                                      

 
 

 

ในระหวางเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2555 โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงตอสตรี

และเด็ก ไดเร่ิมกระบวนการสําหรับแกนนําเยาวสตรีไทยรุนท่ี 2 ดังน้ี 

1. ปรับปรุงชุดคูมือแกนนําเยาวสตรีไทยตามคําแนะนําของแกนนําเยาวสตรีไทยรุนท่ี 1 และผลิตเปนราง

เพื่อใชกับรุนท่ี 2 กอนท่ีจะปรับปรุงในข้ันสุดทาย หลังจากท่ีมีการประเมินผลการใช โดยแกนนํา 

เยาวสตรีไทยรุนท่ี 2 เพื่อใหเปนชุดท่ีสมบูรณตอไป โดยเปนการปรับท้ังดานของเน้ือหา และรูปแบบ

ของคูมือ รวมท้ังการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาความรุนแรงท่ีทันสมัยเพิ่มเติม 

เพื่อใหแกนนําเยาวสตรีไทยรุน 2 ไดใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. วางแผนและจัดทําหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําเยาวสตรีไทยรุนท่ี 2 รวมท้ังปรับหลักสูตร

เดิมใหเขมขนข้ึน โดยปรับเน้ือหาใหเนนเ ร่ืองประเด็นความรุนแรง รวมกับทักษะการเปน  

peer educator ในวันท่ี 1 และใชเวลาในวันท่ี 2 และ 3 ในการฝกทักษะการออกแบบโครงการ  

การวางแผนกิจกรรม การนําเสนอโครงการ การระดมสรรพกําลังในพื้นท่ี และระบบการติดตามผล

ของโครงการ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําเยาวสตรีไทยรุนท่ี 2 ซ่ึงเดิมวางแผนจัดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ให

สอดคลองกับงานฉลองวันยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็กโลก เพื่อจะนํา ผลของการคิดริเร่ิมโครงการ

ของแกนนําเยาวสตรีไทยถวายใหพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาไดทอดพระเนตรแต

เน่ืองจากเกิดอุทกภัยคร้ังใหญในกรุงเทพฯ จึงทําใหตองยกเลิกการอบรมและการนําเสนอผลงานใน

เดือนพฤศจิกายน 2554 และ กําหนดจัดการอบรมใหมในเดือนเมษายน 2555 โดยไมมีการนําเสนอ

ผลงาน 

ใน ท่ี สุ ด โ ค ร ง ก าร ไ ด จั ด ก า ร อ บรม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แก น นํ า เ ย าว ส ต รี ไ ทย รุ น ท่ี  2 ใ น วั น ท่ี  

26 – 29 เมษายน 2555 โดยสรุปผลไดดังน้ี: 

• แกนนําเยาวสตรีไทยรุนท่ี 2 มีจํานวนนอย เน่ืองจากผลกระทบตอเน่ืองจากอุทกภัยทําใหจํานวน

เยาวสตรีท่ีไดสมัครเขารับการอบรมแตเดิมจํานวน 50 คน ลดลงเหลือ 22 คน  

 

 



         

 
 

  

• มีการปรับหลักสูตรดังน้ี: 

 ความรูเร่ืองความรุนแรงอยางเจาะลึกมากข้ึน ตามความสนใจของแกนนําเยาวสตรีไทย 

 เพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางแกนนําเยาวสตรีไทยดวยกันในประเด็นท่ีสนใจ และระดม

สมองเพื่อหาทางปองกันแกไข 

 เพิ่มเวลาในการพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงการ การวางแผน การระดมสรรพกําลัง การ

ประเมินและติดตามผล เพื่อใหแกนนําเยาวสตรีไทยมีความชํานาญในการคิดริเร่ิม และดําเนิน

โครงการของตนเองมากข้ึน 

• ผลการประเมินโดยแกนนําเยาวสตรีไทย และกลุมเยาวชนวิทยากร สําหรับประสิทธิผลของการ

อบรมแบงเปน 2 สวน คือ การเตรียมงาน และกระบวนการอบรม 

 ในการเตรียมงานน้ัน เนนเร่ืองการประสานงาน และขอมูลท่ีใหแกนนําเยาวสตรีไทยไดศึกษา

กอนการอบรม ซ่ึงผลการประเมินระบุวา สวนใหญ คือ 15 คนใน 22 คน เห็นวาดําเนินการไดดี

มาก มีขอมูลมาก มีการประสานงานชัดเจน ครบถวน ทันเวลา และเปนระบบ 

 กระบวนการอบรม เนนเร่ือง วัถตุประสงค ระยะเวลา เน้ือหา และความเกี่ยวของกับงานท่ีแกน

นําเยาวสตรีไทยทําอยู สวนใหญ คือ 15 คนใน 22 คน เห็นวาดีมาก เน้ือหาท่ีนาสนใจ และได

ประโยชนมากท่ีสุด คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การออกแบบโครงการ การระดมสรรพ

กําลัง และการปรึกษาหารือกับพี่เลี้ยงในการทําโครงการ 

• การมอบหมายใหเยาวชนวิทยากรเปนพี่เลี้ยงแกนนําเยาวสตรีไทยในการดําเนินโครงการของตนเอง 

โดยจัดเวลาชวงสุดทายของการอบรมใหแกนนําเยาวสตรีไทยไดปรึกษาหารือกับเยาวชนวิทยากร 

ซ่ึงไดรับการมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยงโครงการในประเด็นตางๆ คือ 

- ชวงจังหวะการทําโครงการของแกนนําเยาวสตรีไทย 

- วิธีการสื่อสารระหวางพี่เลี้ยงกับแกนนําเยาวสตรีไทย 

- การรายงานความคืบหนาของโครงการ 

- การจัดทําเอกสารการเงิน 

- การประเมินผลโครงการ 
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โครงการ 
เยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

(Hearts Together) รุ่นที่ 2 (2555) 

รวบรวมข้อมูลจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
[เยาวสตรีไทย รวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ปี 2555] 

พฤหัสบดีที ่26 – อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555  ณ The Royal Gems Golf & Sports Club จ.นครปฐม 





        

4 
แนวคิดหลักของกิจกรรม  
Activities Concept    
 ภายใต้เป้าหมาย “ฝึกฝนให้แกนน าเยาวสตรีไทย ในโครงการฯ วางแผนการท างานหยุดยั้งปัญหาความรุนแรงต่อ

ผู้หญิงและเด็กโดยละเอียดตลอดระยะโครงการได้ และมีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับบทบาท Peer 
Educator และแผนงานที่วางไว้ได้ทันที” คณะท างานโครงการจึงได้ออกแบบ “3 ฐานส าคัญ” ส าหรับใช้ออกแบบและ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในค่ายนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 

 ความรู้ 
(knowledge) 

 ความเข้าใจ / 
ทัศนคติ (Attitude) 

 ทักษะ / การฝึก
จริง (Practice) 

 ค่ายอบรม 
(Workshop) 

 คู่มือ (Manual) 
 การร่วมปรึกษา 

(Consultation) 

 ความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็ก (VAWC) 

 “เพื่อนชวนเพื่อน” 
(Peer Education) 

 การออกแบบและ
บริหารโครงการ 

(Project Management) 



  
    

ศักยภาพแกนน ำเยำวสตรีไทย 
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รุ่นที่ 2 
วันพฤหัสบดีที ่ 26 ‟ อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555   ณ Royal Gems Golf and Resort อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม     

 
วัตถุประสงค์  : – เรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบัน และทางออกของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในประเด็นหลักๆ  

- เรียนรู้และฝึกทักษะการท าหน้าที่เป็น Peer Educator เพื่อขยายความรู้เรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสู้บุคคลอื่น 
- ออกแบบโครงการร่วมยุติความรุนแรงฯ ท่ีพร้อมน ากลับไปท าจริงในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 

 9.00 – 10.30 11.00 – 12.00 13.00 – 15.00 15.30 – 17.00 19.00  - 21.00 
26 

เมษายน 
เดินทางสู่สถานท่ีท ากิจกรรม 

Royal Gems Golf and Resort อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 รู้จักกัน : พวกเรา “HeartsTogether” 
 รู้จักวิธีใช้ “Hearts Together Manual” 

 แนะน าภาพรวมค่าย 
 ตรวจ’รวบรวมการบ้าน 

27 
เมษายน 

 พิธีเปดิ 
 VTR พระด ารัสใน

พระเจ้าหลานเธอ  
พระองคเ์จ้าพัชรกติยิาภา  
ประทานแก่เยาวสตรี ด้าน
แนวคดิ และการท างาน 

 “ความร้ายแรง”ของความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

“VAW : In – Depth”  
เรียนรู้เร่ืองความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  

เจาะลึกในด้านเราสนใจ ตั้งแต่ความหมาย  
รูปแบบเหตุการณ์ วิธีป้องกันแก้ไข  

ตลอดจนสาเหตุของความรุนแรงอันเนื่องมาจาก 
ภาพเหมารวมบทบาทชายหญงิ (Gender Stereotype) 

“VAW : Workshop” 
เรียนรู้เรื่องความรุนแรงฯ กับเพื่อน

ที่สนใจในมุมอื่น  
เพื่อช่วยกันคิดหาวิธีแก/้วิธีช่วย ที

ได้ผลมากขึ้น 

พัฒนาทักษะ 
เพ่ือท างาน 

ยตุคิวามรุนแรง 
ตอ่สตรีและเด็ก  

เช่น  
การฟังไม่ตดัสนิ  
การใหก้ าลงัใจ  
การร่วมปรึกษา 

28 
เมษายน 

“Project Designing” 
ลงมือคิดโครงการ 

เพ่ือปอ้งกนัและยตุคิวามรุนแรงตอ่สตรีและเด็ก 

“Project Planning” 
แนะน าการวางแผนโครงการละเอียด 

เตรียมการน าเสนอความคิดโครงการ 
ต่อพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดีในวันรุ่งขึ้น 

29 
เมษายน 

“Project Idea Festival” 
น าเสนอความคิดโครงการ ระดม
ความร่วมมือจากพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี 

 วิเคราะห์ประเมินความ
คิดเห็น /ความร่วมมือท่ีได้จาก
พี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี 

 ปรับปรุงโครงการให้มีความ
ยั่งยืนมากขึ้น 

ท าความเข้าใจก้าวตอ่ไป 
ระดมความคดิเร่ืองการสนบัสนนุ 
และระบบตดิตามที่เหมาะสม 

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 



 
  

5 
รายละเอียดกิจกรรม – หลักสูตร  
 Activities Method    

 
 
 
 
 
 
 
 

Pocket Manual 
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

1.น้องสามารถเก็บManualทุกเล่มไว้ด้วยกันเพื่อสะดวกต่อการใช้ได้ทันที และสามารถเพิ่มกระดาษ
หรือเอกสารต่างๆเข้าไปได้ตามความต้องการใช้งานของน้อง 
2.น้องจะทราบว่าคู่มือเล่มนี้เอาไว้ใช้จดบันทึกสิ่งต่างๆในระหว่างการท าโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบ
โครงการ 
- ข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ายที่พี่สอน /จากการค้นหาเพิ่มเติมของน้อง/สิ่งที่น้องได้เรียนรู้เอง 
- การวางแผนงานของคู่โครงการตนเอง 
- งบประมาณ ฯลฯ 
 

เวลาที่ใช้ ประมาณ 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 15.30 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 
ขั้นตอน 1.อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของคู่มือ 

2.อธิบายว่าในคู่มือประกอบด้วยอะไรบ้าง (Manual, กระดาษที่แอดเพิ่มใช้ประโยชน์อย่างไร) 
3.อธิบายวิธีการท าคู่มือ+ตัวอย่างแฟ้มคู่มือ,  อุปกรณ์การท า 
4.ลงมือท าคู่มือ+ให้ค าแนะน าระหว่างการท า 

 “ผลผลิต” ที่
ได้ออกมา  

น้องจะได้แฟ้มคุ่มือที่สามารถเพิ่มกระดาษหรือเอกสารต่างๆที่น้องน้องการได้ ออกมาตามรูปแบบ
ไอเดียของน้อง โดยกระดาษที่แอดเพิ่ม+Manual+หรือเอกสารต่างๆจะมีขนาดเท่ากระดาษ A5 และมี
แฟ้มเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

26 
เม.ย. 55 

 



 

“ฉันอยู่ตรงนี้...เพื่อเธอ” 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อตนเองอันจะพัฒนาไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น 
- ได้ฝึกความสามารถในการเผชิญหน้าและรับมือกับผู้ที่ก าลังเดือดร้อน 

เวลาที่ใช้ 1ชั่วโมง 30 นาที (19.00-20.30 วันที่26เมษายน2555) 
วิธีการ / 
ขั้นตอน 

- กระบวนกรชวนผู้เข้าร่วมท าสมาธิ ในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย 
โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสถึงสภาวะที่รู้สึกสงบ สบาย 
และให้จดจ าความรู้สึกที่ดีเหล่านั้นไว้ 
(ใช้เวลาประมาณ15นาที) 

- จับคู่โดยผลัดกันเล่าบรรยายเรื่องของตน ในโจทย์ที่ว่า 
“เราสามารถผ่านปัญหา/อุปสรรคในชีวิตมาได้อย่างไร และความทุกข์นั้นสอนอะไรเรา” 
โดยให้ผู้ฟัง มีหน้าที่รับฟังอย่างตั้งใจ 
(ใช้เวลาประมาณ15นาที) 

- จับคู่(ใหม่)โดยผลัดกันเล่าเรื่องของตนในโจทย์ที่ว่า 
“ปัญหา/สิ่งที่อึดอัดขับข้องใจ จากการได้รับการกระท าจากผู้อื่น(ถูกผู้อื่นเบียดเบียน)” 
โดยที่ผู้ฟัง สามารถโต้ตอบสื่อสาร คลายความอีดอัดให้คู่ของตนได้ 
(ใช้เวลาประมาณ30นาที) 

- ถอดบทเรียนกิจกรรม  
“ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี”้ 
(ใช้เวลาประมาณ30นาที) 

เนื้อหาที่ใช้ การรับฟังอย่างลึกซึ้ง คือการรับฟังโดยการละวางการโต้แย้ง หรือวิพากษ์ ตัดสิน แต่เปิดโอกาสให้
ความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏได้เผยตัวตนอย่างที่มันเป็น เป็นการปฏิบัติเพื่อลดทิฏิมานะในตนเอง ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้แลเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏได้แจ่มแจ้งมากขึ้น อีกทั้งความสามารถในการรับฟัง
อย่างลึกซึ้งประกอบกับความปรารถนาดีที่จะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ให้ผู้อื่น เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
คลี่คลายปัญหา หรือช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจผู้อื่นได ้

 
 



 
 
 
 
 
 

Beast and Beauty 
เปา้หมาย / 
วัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

หลังจบกิจกรรมนี้ 
„น้องๆมีทัศนคติหรือความรู้สึกไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก 
เห็นว่าเปน็เร่ืองเลวร้ายทีน่้องๆต้องช่วยแก้ไข 
„น้องๆได้รู้ว่าลักษณะหน้าตาของความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็กมีหลายแบบ 
และแตกต่างกันอย่างไร 

เวลาที่ใช้ วันทีส่อง 09.00 - 10.30  90 นาที 
วิธีการ / ขั้นตอน 
 

กิจกรรมคืนวันแรก 
„ ให้น้องๆเลือกหนึง่หน้าว่างในคู่มือลองเขยีน/วาด “เรารู้สึกยังไงกับความรุนแรงฯ” (10 นาที) 

 

กิจกรรมเช้าวันทีส่อง 
(15 นาที) 

„ ให้น้องๆดูวีดีโอ “การต่อสู้ของสัตว”์ เทียบกับ “การทะเลาะของคน” ตั้งค าถามกับน้องๆว่าอะไรท าให้สัตว์ต้องสู้กัน? 
แล้ว ท าไมคนต้องสู้กัน? ระหว่างคนกับสัตว์มีอะไรแตกต่างกัน? (ความรุนแรงอยู่ในสัญชาตญาณของคนและสัตว์ 
แต่เรามีสมองส่วนทีว่ิวัฒนาการแตกต่างออกไป) 
บนัทึกค าตอบขึ้นกระดาน 

„ เล่าเร่ืองสมองสามส่วนให้น้องฟังสั้นๆ 
เปน็ฐานความเขา้ใจว่า “เราเลือกคุมความรุนแรงได้”  

(10 นาที) 
„ โยงเขา้เร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก 
อธิบายว่ากิจกรรมช่วงคร่ึงวันเช้านีต้้องการท าให้น้องๆเห็นว่า 
“ความรุนแรงฯเลวร้าย เกินกว่าทีเ่ราจะยอมรับ” 
และขยายความว่า “เลว” และ “การไม่ยอมรับ” 
(ความรุนแรงต่อ) 

(40 นาที) 
„ ให้น้องๆแต่ละคนเตรียมเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก 
เลือกจากสามทาง(เรียง) หนึง่จากประสบการณข์องตัวเอง 
สองเร่ืองทีเ่ห็นหรือคนอ่ืนเล่าให้ฟัง 
และสามหาจากขา่วหรือinternet(เตรียมไว้จ านวนหนึง่) -  
อาจให้เตรียมตั้งแต่คืนแรก 

„ น้องๆจับคู่ ผลัดกันเล่าเร่ืองของตัวเอง 
เล่าโดยเปลี่ยนจากเหยื่อในเร่ืองเปน็ตัวน้องเอง(ใช้ช่ือตัวเองหรือ”ฉัน”) 
เล่าจบแล้วให้เพ่ือนทีฟั่งเอามือปา้ยสี(ทีท่าตัวทาหน้าได้) 
ทาหรือปา้ยทีต่ัวคนเล่าจุดไหนก็ได้ทีเ่ห็นว่ารุนแรงตามเร่ืองทีไ่ด้ฟัง แล้วสลับเปน็ผู้เล่าบา้ง ท าเหมือนเดิม  

„ เปลี่ยนคู่เล่าอีกรอบ คราวนีเ้ปลี่ยนจากช่ือตัวเองแทนเหยื่อเปน็ “แม่ พ่ีสาว น้องสาว หรือญาติผู้หญงิ” 
เล่าจบแล้วปา้ยสีและสลับกันเล่าเหมือนเดิม 

       (ระหว่างกิจกรรมเปดิเพลงเปดิภาพ) 
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(10 นาที) 
„ เปดิภาพ และลองตั้งค าถามกับน้องๆ เช่น เราเคยสงสัยม้ัยว่าท าไมผู้หญงิ/เด็กถึงได้รับความรุนแรงเยอะ, 
ปญัหานีท้ าไมทัว่โลกต้องให้ความสนใจและหยิบยกมาเปน็วาระพิเศษ (บัน่ทอนศักยภาพความเปน็คน) 
บนัทึกค าตอบน้องๆขึ้นกระดาน 

„ จากนัน้โยงเร่ืองขอ้มูลภาพรวมมาประกอบ เช่น 
จ านวนผู้หญงิทีไ่ด้รับความรุนแรง, ผลกระทบ 

„ เล่าเร่ืองความรุนแรงฯ 6 รูปแบบ โดยใช้ เร่ืองราวจริงๆ มาเล่าให้ฟัง 
6 เร่ือง 

(15 นาที) 
„ ให้น้องๆเปดิคู่มืออีกหน้า(อาจเปน็หน้าหลังจากวันแรก) 
แล้วลองบรรยายว่า “เรารู้สึกยังไงกับความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก” 
เลือกได้ว่า จะเขยีนบรรยาย ความเรียง นิทานสั้น กลอน เพลง 
วาดภาพ หรือตัดแปะ ฯลฯ เพ่ือบรรยายความรู้สึกนึกคิด 

 

ผลผลติ „ความคิดเห็นน้องจากค าถามต่างๆทีอ่ยู่บนกระดาน 
„ทัศนคติเปรียบเทียบก่อนและหลังกิจกรรม บนัทึกบนคู่มือของแตล่ะคน 

เนื้อหาที่ใช้ สมองสามส่วนกับการความรุนแรง 
ขอ้มูลสถานการณค์วามรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก(เลือกทีจ่ าเปน็) 
ความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก 6 แบบ 

 
. 
 
 

  In – Depth 
 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

1. น้องๆ ได้เข้าใจในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่ตนเองสนใจ ในมิติต่างๆ ได้แก ่
a. ความหมาย ขอบเขต สถิติสถานการณ์ที่น่าสนใจ 
b. สาเหตุของความรุนแรงอันเนื่องมาจากภาพเหมารวมบทบาทชายหญิง (Gender Stereotype) 
c. รูปแบบเหตุการณ์และวิธีป้องกันแก้ไขที่มีอยู่แล้ว 

2. น้องๆ ฝึกคิดหาวิธีใหม่ๆ (New Way Out) ที่สามารถป้องกันแก้ไขความรุนแรงด้านที่ตนเองสนใจ
และ 

3. ทดลองระดมหาวิธีใหม่ๆดังกล่าว จากเพื่อนๆ ที่สนใจความรุนแรงประเด็นอื่นด้วยตัวเอง 
เพื่อน า (2 + 3) ไปใช้เป็นไอเดียส าหรับคิดโครงการในวันรุ่งขึ้น 

เวลาที่ใช้ วันที่ 2 ของค่าย (27 เมษายน 55) ตั้งแต่ 11.00 ‟ 20.30 น. รวมเวลากิจกรรมประมาณ 5 ชั่วโมง 
 
วิธีการ / ข้ันตอน  
กิจกรรมจะแบ่งเป็น 5 ห้องย่อยๆ ตามประเด็น “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่พบบ่อย” 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1. ความรุนแรงในครอบครัวและจากคนใกล้ชิด (Domestic/ intimate partner violence) 
2. ความรุนแรงทางเพศ - เน้นจากคนแปลกหน้า (Sexual violence) 
3. การค้ามนุษย์ ‟ เน้นผู้หญิงและเด็ก (Trafficking) 
4. ความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเนื่องจากภาวะติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส์ (HIV/AIDS) 
5. ความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติ ‟ จ ากัดสิทธิ์ (Discrimination) 

โดยขั้นตอนกิจกรรม จะได้รับการออกแบบเฉพาะประเด็นแต่ละห้องย่อยไป ดังนี้ 



การท่ีเขามี 

อ านาจ 
เหนือเรา การท่ีเราต้อง 

พึ่งพา 
เขา 

การท่ีเรา 

มีความไว้ใจ 
ให้เขา 

 

 ความรุนแรงในครอบครัวและจากคนใกล้ชิด 
 (Domestic/ intimate partner violence) 
วัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

น้องๆ ไดรู้้เร่ืองความรุนแรงตอ่สตรีและเดก็ 
ทีเ่กิดจากคนในครอบครัวและคนใกลชิ้ด  
และสามารถเอาความรู้ไปสอนเพ่ือนๆ ตอ่ได ้

 
วิธีการ / ข้ันตอน แบ่งเป็น 3 ช่วง  
ช่วงแรกจะให้น้องรู้ปจัจัยที่ท าให้คนใกล้ตัวท าความรุนแรงเราได้ คือ 
 
- เร่ิมด้วยการตั้งค าถามให้ตอบรวมๆ ว่า สมมุติว่าเราเปน็ครู 
เรามีวิธีใช้ให้นักเรียนไปซ้ือของให้เราอย่างไรได้บา้ง? 
จดค าตอบขึ้นบนกระดาษปรู๊ฟ 
- ถามค าถามต่อมาว่า ท าไมเราถึงยังอยู่บา้นเดียวกับพ่อแม่? 
จดค าตอบขึ้นกระดาษปรู๊ฟ 
 
- ให้สถานการณไ์ปว่า น้องเอไปเทีย่วกับกลุ่มเพ่ือน โดยมีเพ่ือนสนิททีเ่ปน็ผู้ชายช่ือนายบไีปด้วย 
จากนัน้ให้น้องแบง่เปน็ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึง่เปน็น้องเอ อีกกลุ่มเปน็นายบ ี
แต่ละกลุ่มจะได้กระดาษทีเ่ขยีนโจทย์ย่อย โดยทีจ่ะไม่รู้ว่าอีกกลุ่มได้โจทย์อะไร 
กลุ่มน้องเอให้โจทย์ว่า "บา้นเราอยู่ในซอยเปลี่ยว ห่างจากเพ่ือนบา้นมาก วันนีพ่้อแม่ไปต่างจังหวัด 
ไม่มีคนอยู่บา้น ท าอย่างไรก็ได้ให้นายบไีปส่งเราทีบ่า้น" 

กลุ่มนายบใีห้โจทย์ว่า "รอให้น้องเอขอให้ไปส่งทีบ่า้น เล่นตัวซักพัก 
แล้วสุดท้ายถึงยอมไปส่ง แล้วท ายังไงก็ได้ให้ได้เขา้ไปในบา้นของน้องเอ" 
ให้เวลาคิดแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแสดง ระหว่างแสดง 
 
- แสดงจบให้มานัง่รวมกัน 
แล้วชวนน้องสรุปว่าน้องเอใช้วิธีอะไรท าให้นายบไีปส่งทีบ่า้น 
และนายบที าอย่างไรให้ได้เขา้ไปในบา้นน้องเอ 
 
- เอาค าตอบของทัง้ 3 ขอ้มากางดูรวมกัน 
แล้วสรุปวา่เราเปดิโอกาสให้คนทีใ่กล้ชิดเราทัง้ 3 
คนเขา้มาท าความรุนแรงกับเราได้ด้วยปจัจัย 3 ขอ้ คือ เขามีอ านาจเหนือเรา 
(ครูสั่งเราต้องท า) เราต้องพ่ึงพาเขา (พ่อแม่ให้เงิเราใช้) และเราไว้ใจเขา 
(เห็นว่าเปน็เพ่ือนสนิทถึงชวนให้ไปส่งทีบ่า้น) แล้วยกตัวอย่างวิธีการเดียวกัน 
แตค่ราวนีเ้ปน็เจตนาร้าย เช่น ครูบงัคับให้นักเรียนอมนกเขา ไม่ง้ันจะปรับตก 

หรือเพ่ือแลกกับเกรดดีๆ 
 
ช่วงที ่2 จะให้ขอ้มูลเกี่ยวกับความรุนแรงทีเ่กิดจากคนใกล้ชิด เช่น รูปแบบ กรณตีัวอย่าง สถิติต่างๆ ใช้การเล่าประกอบ 
powerpoint  
 
ช่วงที ่3 จะให้น้องคิดวิธีการเอาความรู้ไปสอนเพ่ือนๆ โดยให้หัวขอ้ว่า สิ่งทีต่ ้องสอนเพ่ือนมี 3 หัวขอ้ คือ 
ใครจะมาท าความรุนแรงกับเราได้บา้ง? อะไรเปน็ปจัจัยทีท่ าให้เขาเขา้มาท าความรุนแรงเราได้? 
และเขาท าความรุนแรงอะไรกับเราบา้ง? 



 

 ความรุนแรงจากคนแปลกหน้า – เน้นภัยทางเพศ (Sexual violence) 
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมสามารถบอกความหมายและสาเหตุของ "ความรุนแรงทางเพศ" ได้ 
2. ผู้เข้าร่วมรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งสถิติ และสถานการณ์การ

แก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ 
3. ผู้เข้าร่วมสามารถบอกวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศในรูปแบบใหม่ที่

น่าสนใจได ้
4. ผู้เข้าร่วมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าบ้าน Violence of sexual ไปคิดสอนเพื่อนคนอื่นได ้

เวลาที่ใช้ 180 นาที (3 ชม.) 
วิธีการ / ขั้นตอน 
  >>ช่วงกระตุ้นความน่าสนใจ 
      a). เปิดหนังสั้นจากหนังชุด "ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์"  ประมาณ 25 นาที 
      b). วิทยากรเล่ากรณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ในข่าวที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้
แชร์ข่าวหรือสถานการณ์ที่ตัวเองพบเห็นมา หรือจากการบ้านที่ผู้เข้าร่วมเตรียมมา 
พร้อมกับวิทยากรบันทึกสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยของสถานการณ์ ขึ้นกระดาน 

  
 >>ช่วงเข้าสู่เนื้อหา 
      a). วิทยากรบอกความหมาย สาเหตุ และสถิติ ของ "ความรุนแรงทางเพศ" โดยผสม
กับบอร์ดสถานการณ์ก่อนหน้า 
      b). ระดมวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศจากผู้เข้าร่วม และวิทยากรบ้าน 
            - โดยเริ่มต้นจากวิทยากรบ้านแชร์ก่อน 
            - จากนั้นแจกกระดาษ post it สีที1่ ให้ผู้เข้าร่วมได้เขียนวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองพบเห็นหรือรู้มา 
            - หมุนเวียนกันออกมาเล่าให้เพื่อฟังภายในเวลาที่ก าหนด เล่าเสร็จแปะลงกระดาษบรูฟ หัวข้อ "วิธีนี้ท าแล้ว" 

      c). วิทยากรแนะน าเครื่องมือการคิดสร้างสรรค์ SCAMPER (อาจลดเหลือ
เพียง SCA) จากนั้นแจกกระดาษ post it สีที่2 ให้ผู้เข้าร่วมลองน าวิธีการที่พบ
เห็นมาจับกับเครื่องมือ SCAMPER เพื่อสร้างสรรค์เป็นวิธีใหม่ที่น่าสนใจ "คิด
ได้ เขียนลง post it ให้ได้มากที่สุด" 
      d). วิทยากรแนะน า "กิจกรรมปราสาททราย" เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไข
ปัญหา ใหม่ ใครตอบได้แปะ post it ลงกระดาษบรูฟหัวข้อ "วิธีนี้ยังไม่เคย
ลอง" ใครตอบไม่ได้ภายในเวลาที่ก าหนด กินน้ า ทานผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   
>>ช่วงท้ายสรุปบทเรียน 
      a). วิทยากรบอกโจทย์ "คิดกิจกรรมไปสอนเพื่อน" และเริ่มตามขั้นตอน 
            - จะสอนใคร? 
            - จะสอนอะไร? หรือ อยากให้เค้ารู้อะไร? 
            - จะสอนอย่างไร?  อาจหยิบวิธีการจากบรูฟ "วิธีนี้ยังไม่เคยลอง" มา
ใช้ก็ได ้
 

เนื้อหาที่ใช้  1. ความรู้ทั่วไปของความรุนแรงทางเพศ จาก UNWOMEN มูลนิธิเพื่อนหญิง 
 2. สถิติจากมูลนิธิเพื่อหญิง 
 3. ข่าวและเหตุการณ์จากหน้าหนังสือพิมพ์ 
 4. หนังสั้นชุด "ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์" 

 



 

 การค้ามนุษย์ – เน้นผู้หญิงและเด็ก (Trafficking) 
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

เรียนรู้ว่า อะไรคือการค้ามนุษย์  
และอะไรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่การค้ามนุษย์ 

เวลาที่ใช้ 180 นาที (3 ชม.) 
วิธีการ / ขั้นตอน 
กิจกรรม”ประมูล”   15นาท ี 
กติกา  เม่ือจบเกมใครมีทรัพย์สมบัติมากสุดชนะ  
วิธีการเล่น 

 น้องแต่ละคน มีเงินตั้งต้น  20 เหรียญ  
 มีโจทย์ประมูล 5-6 อัน เช่น สุขภาพคนในครอบครัวที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยตลอดไป   / แฟนที่มีหน้าตาและนิสัยไป

เปลี่ยนอย่างที่เราต้องการ / รถยนต์ที่อยากจะไปไหนก็ได้ สั่งด้วยเสียง  เป็นต้น 
 น้องต้องแย่งกันประมูลของที่อยากได้ แต่ถ้าเงินไม่พอ มีเปิดให้กู้เงิน  และจะได้ซอง 1ซองต่อการกู้ 1 ครั้ง 
 เม่ือจบเกม คนที่กู้เปิดซอง อ่าน เพื่อสรุปกิจกรรม  ในซองจะเป็นวิธีการใช้หนี้  เช่น 

ต้องขายตัว 500 ครั้งใน 1 อาทิตย์ 
เอาปอด 1 ข้าง และนิ้วมือ 3นิ้ว  เป็นต้น 
          สรุป ** บ้างครั้ง เราอยากได้อะไร ก็พยายามที่จะได้มา โดยไม่รู้ว่าต้องท าอะไรบ้างกว่าจะได้มา และสิ่งเหล่านั้นก็
มักจะถูกน ามาหลอกล่อเรา จนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ** 
 
กิจกรรม เป็นการนั่งล้อมวง พูดคุย ช่วยกันคิด ช่วยกันวิเคราะห์  

 เรียนรู้เรื่อง ขอบเขต ของการค้ามนุษย์  โดยใช้ตารางกฎหมาย 3 ช่อง   15 นาท ี
 น าข่าว ที่น้องๆหามา มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของการตกเป็นเหยื่อ  และ ผลกระทบที่จะได้รับหลังตกเป็นเหยื่อ  

และผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆจากการค้ามนุษย์  
วิเคราะห์สาเหตุ –  ใคร ท าอะไร  เป็นอย่างไร ถึงท าให้เกิดการค้ามนุษย์ 
ผลกระทบ – ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ และได้รับอย่างไร               โดยท าเป็นตาราง BME  45 นาที 

 ให้น้องแต่ละคนบอกว่า ในเรื่องค้ามนุษย์ ตัวน้องเองสามารถท าอะไรได้บ้าง จะแก้ไขตรงจุดไหนได้บ้าง  15 นาท ี
 เล่า 4P และ กิจกรรมของเยาวชน ในจังหวัดต่างๆที่ท ารณรงค์เรื่องค้ามนุษย์  20 นาท ี

 ล้อมวง  เล่น SCA (( อันนี่รอปรึกษาพี่โจ้อีกทีค่ะ ))  ท าเป็นเกมกระดาน  ทอยลูกเต๋า ในแต่ละช่องจะเป็น วิธีการ
ท าโทษ  เปิดการ์ดเพื่อจับหัวข้อและSCAที่ต้องใช้   30 นาท ี  

 เตรียมวิธีระดม แนวทางแก้ไขใหม่ๆจากเพื่อนๆ 40นาท ี
 

เนื้อหาที่ใช้ สรุปองค์ประกอบความผิด  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก (การค้ามนุษย์) 
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทย พ.ศ. 2554-2555  โดย   มูลนิธิกระจกเงา   



 

HIV/AIDS VAW VAW 

Pre Post 

 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเน่ืองจากภาวะติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส์ (HIV/AIDS) 
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

 ทบทวนความรู้/เขา้ใจเร่ือง HIV/AIDS โดยสามารถท าเปน็ mini informative poster (A3) 
 เขา้ใจความรุนแรงของปญัหา ผ่านขอ้มูลสถานการณ ์HIV/AIDS 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกับผู้หญงิและเด็กในภาพรวมของโลก และประเทศไทย 
 สามารถเขยีนความเช่ือมโยงระหว่างปญัหาความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็กกับปญัหา HIV/AIDS  
 รับทราบแนวทางการแก้ปญัหาทีมี่อยู่ และระดมแนวทางการแก้ปญัหาแบบใหม่ๆ 

เวลาที่ใช้ 180 นาที (3 ชม.) 
วิธีการ/ข้ันตอน 
ช่วงที ่1   “เปดิซิง”   
10 นาที  วิทยากรหยิบถุงยางออกจากกระเปา๋ ชวนเล่นบทบาทสมมติ คู่รักชายหญงิ  
  จับคู่ คนทีห่นึง่สวมบทเปน็ฝ่ายชาย คิดหาทางท าให้ฝ่ายหญงิมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุ งยาง 
  คนทีส่องสวมบทเปน็ฝ่ายหญงิ หาทางปฏิเสธฝ่ายชายหากไม่ยอมใช้ถุงยาง แต่มีเง่ือนไขอยู่  
  ว่า ฝ่ายหญงิต้องจับฉลาก(หรือตั้งเอง)ค าตอบทีเ่ปน็จุดอ่อนไว้ก่อน หากฝ่ายชายยกเหตุผล 
  หรือท าตรงกับค าตอบของฝ่ายหญงิภายในเวลาทีก่ าหนด (เล่นกันรอบละ 2 นาที 2 รอบ) 
  ก็ถือว่าชนะฝ่ายหญงิต้องยอมไม่ใช้ถุงยาง 
 
ช่วงที ่2   “AIDS on Poster” 
5 นาที  อธิบายกิจกรรม ให้แต่ละคน(หรือคู่) จับฉลากหัวขอ้ 

เพ่ือท า Mini Informative Poster โปสเตอร์ให้ความรู้ส าคัญๆเร่ือง HIV/AIDS 
ลงบนขนาด A3  ซ่ึงมีหัวขอ้ดังนี ้

  “เร่ืองโกหกเกี่ยวกับ HIV/AIDS”,  
  “5 ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับ HIV/AIDS”,  
  “สิ่งทีค่วรรู้และควรท าเม่ือไม่แน่ใจว่าติดเช้ือ HIV” 
15 นาที ท าโปสเตอร์ (เนือ้ขอ้มูลกระชับ/คร่าวๆไม่ต้องสวยงามมาก/พอเห็นแนวคิด)  
10 นาที  น าเสนอโปสเตอร์และเนือ้หา วิทยากรช่วยสรุปหรือเพ่ิมเติมประเด็น บนัทึกขึ้นบอร์ด 
 
ช่วงที ่3   “เขา้เร่ืองของผู้หญงิ”   
10 นาที  วิทยากรให้ขอ้มูล เร่ืองปญัหา HIV/AIDS กลายเปน็ปญัหาใหญต่่อผู้หญงิและเด็ก 
 ผ่านขอ้มูลสัดส่วนของผู้หญงิทีต่ิดเช้ือ และสถานการณป์ญัหาทัง้ไทยและโลก  
 เพ่ือช้ีแนวโน้มความส าคัญของปญัหา HIV/AIDS ทีมี่ต่อผู้หญงิและเด็ก (ให้ขอ้มูลประกอบ presentation) 
 
ช่วงที ่4   “The Links ‟เชือกทีโ่ยงระหว่างความรุนแรงต่อผู้หญงิและ HIV/AIDS” 
5 นาที  วิทยากรอธิบายว่ามี link ระหว่างปญัหาความรุนแรงต่อผู้หญงิกับ HIV/AIDS พร้อมกับวาด 
แผนภาพ ( ตัวอย่าง ดังภาพ ) 
ขึ้นบนบอร์ดและอธิบายแนวคิดหลัก 
 

ด้านซ้ายให้ระดมสาเหตุทีท่ าให้ผู้หญงิ /เด็ก 
ติดเช้ือหรือมีโอกาสติดเช้ือเอชไอวี 
เน้นสาเหตุทีเ่กิดจากความรุนแรงต่อผู้หญงิและเด็ก (
หรือความไม่เสมอภาคทางเพศ) 

ด้านขวาให้ระดมผลทีเ่กิดจากจากติดเช้ือหรื
อเปดิเผยว่าติดเช้ือเอชไอวี



โดยเน้นผลทีเ่ปน็ความรุนแรงต่อผู้หญงิ/เด็ก(หรือความไม่เสมอภาคทางเพศ-การเลือกปฏิบตัิ) 
 

30 นาที ลงมือระดมความคิด โดยมีเหตุการณท์ีเ่ตรียมมา(การบา้น) และเร่ืองเล่า/เหตุการณท์ีผู่้หญงิ 
  ติดเช้ือเอชไอวีได้รับความรุนแรงทีเ่ตรียมให้ เปน็ตัวช่วยในการคิด โดยผู้เขา้ร่วมต้องอธิบาย  
  เหตุหรือผลให้ชัดเจน และสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ 
10 นาที น าเสนอ วิทยากรสรุปและเพ ิ่มเติมประเด็น เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างสองปญัหา 
  ทีเ่ปน็เหตุและผลระหว่างกัน และบนัทึกขึ้นบอร์ด 

 
ช่วงที ่5   “หาทางแก้” 
10 นาที  วิทยากรเล่าภาพรวม แนวทางการแก้ปญัหาความรุนแรงต่อผู้หญงิกับHIV/AIDS 
  ทีมี่การท าอยู่ในปจัจะบนั พร้อมยกตัวอย่างบางแนวทางประกอบ ผู้เขา้ร่วมสามารถ  
  แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมขอ้มูล(นัง่คุยกัน)  
20 นาที  วิทยากรชวนผู้เขา้ร่วม เล่นเกม หาแนวทางแก้ปญัหาใหม่ๆ ใช้การได้ ไม่ผิดกฎหมาย  
  ตั้งวง ผลัดกันเสนอแนวทางแก้ปญัหาใหม่ๆ ให้เวลาคนละ 5 วินาที ใครตอบไม่ได้ให้กินกล้วย 
  เล่น 2 รอบ รอบแรกอ่นเคร่ือง ค าตอบอาจไม่ตรงประเด็นได้ รอบสอง เอาจริงค าตอบต้อง 
  ดูแล้วแก้ปญัหาตรงประเด็น วิทยากรบนัทึกค าตอบลงบนบอร์ด 
ช่วงที ่6   “เตรียมออกจากฐาน” 
10 นาที  วิทยากรสรุปประเด็น และสิ่งทีท่ ามาทัง้หมด เปดิให้ซักถาม 
45 นาที  ผู้เขา้ร่วมเตรียมการ ให้ขอ้มูลความรู้เร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญงิกับHIV/AIDS กับเพ่ือนๆ  
  และเตรียมกระบวนการชวนเพ่ือนระดมหาแนวทางแก้ปญัหาใหม่ๆ ให้ปญัหาเร่ืองนี้  
  โดยมีคอมพิวเตอร์ส าหรับหาขอ้มูล อุปกรณ ์และวิทยากรคอยแนะน า  
 
“ผลผลิต” ที่ได้
ออกมา  

มินิโปสเตอร์ให้ความรู้เร่ือง HIV/AIDS  
ภาพสรุปความเช่ือมโยงระหว่าง VAW และ HIV/AIDS 
บนัทึกวิธีแก้ปญัหาใหม่ๆ  

เนื้อหาที่ใช้  รูปแบบปญัหา HIV/AIDS ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ปญัหาความรุนแรง และความไม่เสมอภาคทางเพศ 
(ข้อมูลตามwebsite และเอกสาร) รวมถึงทางแกไ้ขในปจัจุบนั 

 ประเด็นความเช่ือมโยงระหว่าง Gender/VAW กับปญัหา HIV/AIDS อ่านสรุปจาก Website บทความ 
และงานวิจัยเร่ืองดังกล่าว 

 สถานการณ์ HIV/AIDS ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ของโลกและไทย ในลักษณะตัวเลขสถิต(ิบางตัว) และข่าว 
 กรณีตัวอย่างหรือเร่ืองเล่าของผู้หญิงที่ตดิเช้ือHIV และได้รับความรุนแรงหรือถูกจ ากัดสิทธ ิ



 

ความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติ – จ ากัดสิทธิ์ (Discrimination) 
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

   น้องสามารถบอกความหมายและสาเหตุของความรุนแรงในการเลือกปฎิบตัิได้ 
   น้องได้รู้สถานการณค์วามรุนแรงจากการเลือกปฎิบตัิทีเ่กิดขึ้น และทางออกของปญัหา 
   น้องสามารถคิดวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขปญัหาในรูปแบบใหม่ทีน่่าสนใจได ้
   น้องสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการเขา้บา้นDiscriminateไปสอนเพ่ือนต่อได ้

เวลาที่ใช้ 180 นาที (3 ชม.) 
วิธีการและข้ันตอน 

 พูดคุยกันเบื้องต้นว่า ความรุนแรงด้านนี้คืออะไร และมีรากมาจากความแตกต่างทางเพศอย่างไร  (30 นาที) 
 ท าความรู้จัก ความรุนแรงต่อผู้หญงิในแต่ละช่วงวัย (Lifespan)     (15นาที) 
 ชวนน้องๆระดมสิ่งทีพ่บเห็นหรือรู้จักในช่วงอายุต่างๆทีผู่้หญงิได้รับความรุนแรง   (15นาที) 
 จากGender-Based จนมาเปน็ Discrimination ทั้งสถานการณร์ะดับโลกและในประเทศไทย (15นาที) 
 รู้เร่ืองราวการแก้ปญัหาระดับโลก และในประเทศทีค่นอ่ืนๆเค้าท ากันอยู่    (15นาท)ี 
 ระดมวิธีการแก้ไขปญัหา Discriminate ผ่านนาฬิกาชีวิตของผู้หญงิ โดยไล่ล าดับตาม Lifespan 

แต่เปน็ด้านบวกทีเ่ราอยากให้เกิดขึ้น จากนัน้คิดเปน็วิธีการทีเ่ราคิดว่าลงมือท าเองได้ จากการสุ่มเปดิ dictionary 
เปดิเจอค าไหน คิดวิธีไหนออกบอกมาเลย โดยแบง่น้องๆออกเปน็สองทีม เม่ือทีมแรกเล่น ทีมทีส่องจดให้ 
และสลับกันเม่ือหมดเวลา จากนัน้มาเลือกหาวิธีทีเ่ราคิดว่ามันสนุกและน่าท า ท าแล้วน่าจะได้ผล (30 นาที) 

 แทรกเกร็ดการคิด ว่าเราสามารถใช้เคร่ืองมือต่างๆทีมี่รอบตัวได้ เช่นดิคชันนารี นิตยสาร  (5นาท)ี 

 
 คิดกิจกรรมไปสอนเพ่ือน หลังจากให้โจทย์น้องๆว่ามีเวลา 20นาที 

ชวนเพ่ือนบา้นอ่ืนท าความเขา้ใจและคิดทางออกให้กับปญัหาในหัวขอ้บา้นเรา 
โดยอยู่ช่วยตอนคิดโครงขั้นตอนกิจกรรมหลักๆและปล่อยให้คุยกันเองว่าจะใช้กิจกรรมอะไร   (30 นาที) 

 หากมีเวลาพอให้น ากิจกรรมจริงดูว่าใช้การได้ไหม?   (15 นาที) 
 

เนื้อหาที่ใช้  คู่มือHeartTogetherป2ี บทเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิ
 เนือ้หาในหนังสือ Gender Equality ของ UNiFem 

 



 
1 5 . 3 0  น .  พัก รับประทานอาหารว่าง 

พอเสร็จสิ้น การพัก  วิทยากรหลัก ให้ เยาวชน มานั่งรวมกัน พร้อมขึ้นน ากิจกรรม  
(1.) น้องน ากิจกรรม “ระดม Way Out จากเพื่อนบ้านอื่น” 3 รอบแรก (20นาที/รอบ) 60 นาที 

 
พัก  / อาหารเย็น 

 
(2.) น้องน ากิจกรรม “ระดม Way Out จากเพื่อนบ้านอื่น” 2 รอบหลัง (20นาที/รอบ) 45 นาที 

 

 “ผลผลิต” ที่
ได้ออกมา  

1. คลังความคิด “วิธีใหม่ๆ (New Way Out)” ส าหรับป้องกัน/แก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กใน
ด้านต่างๆ 

2.  กิจกรรม “ระดมวิธีใหม่ๆ จากเพื่อนๆกลุ่มอ่ืน” ที่น้องคิด และขึ้นมาน าด้วยตัวเอง 
o เป้าหมายกิจกรรมคือ “ท าให้เพื่อนช่วยเราคิดวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขความรุนแรงฯ ด้านที่เราสนใจ” ----- น้องต้อง

บันทึกความคิดที่เพ่ือนเสนอไว้ทั้งหมด (เอามาใช้ต่อวันรุ่งขึ้น) 
o เวลาท ากิจกรรม 20 นาท ี
o ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนๆ กลุ่มอ่ืนทั้งหมด (รวมแล้วประมาณ 30 คน) และ/หรือ วิทยากร 

เนื้อหาที่ใช้ 1. ความหมาย ขอบเขต สถิติสถานการณ์ที่น่าสนใจ รูปแบบเหตุการณ์และวิธีป้องกันแก้ไขที่มีอยู่
แล้ว ของความรุนแรงฯ 5 ด้าน 

o ความรุนแรงในครอบครัวและจากคนใกล้ชิด (Domestic/ intimate partner violence) 
o ความรุนแรงทางเพศ - เน้นจากคนแปลกหน้า (Sexual violence) 
o การค้ามนุษย์ ‟ เน้นผู้หญิงและเด็ก (Trafficking) 
o ความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเนื่องจากภาวะติดเช้ือเอชไอวี /โรคเอดส์ (HIV/AIDS) 
o ความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติ ‟ จ ากัดสิทธิ์ (Discrimination) 

2. สาเหตุของความรุนแรงอันเนื่องมาจากภาพเหมารวมบทบาทชายหญงิ (Gender Stereotype) 
3. เทคนิคการคิด”วิธีการ”ใหม่ เช่น SCAMPER 

 



 

“แผนชีวิต” เตรียมลุยโครงการ 
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมจะได้คู่ที่จะร่วมท างานกันตลอดโครงการ 
เวลาที่ใช้ 30 นาที 
  >>ช่วงก่อนเข้ากิจกรรม 
      a). น้องแต่ละคนจะได้รับรูปถ่ายของตัวเอง ที่แปะลงในแบบฟอร์ม ก. คนละ 1 ชุด 
      (รายละเอียดแบบฟอร์ม ก. มีหัวข้อดังนี ้
            1. รูปหน้าตัวเอง             2. ชื่อจริง และชื่อเล่น             

3. พื่นที่ที่ตัวเองสนใจท างาน และพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ ณ ปัจจุบัน             4. สุดท้าย เรื่องความรุนแรงที่สนใจ) 
      b). ให้น้องกรอกแบบฟอร์มในหัวข้อที่ 1-3 ช่วง "คืนวันแรกของค่าย" ส าหรับข้อที่ 4 ให้กรอกหลังจากเข้าบ้าน VAW ใน
วันที่ 2 แล้ว 
      c). วิทยากรท าความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการจับคู่ตั้งแต่คืนวันแรก โดยให้น้องพิจารณา 3 เรื่องดังนี้ 
            1. สนใจเรื่องเดียวกันไหม              2. พื้นที่ใกล้เคียงกันไหม             3. ดูหน้าตาแล้วถูกชะตากันไหม 
       d). ให้น้องแต่ละคนน าแบบฟอร์ม ก. ไปแปะลงในแผนที่ประเทศไทยให้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับที่อยู่ หรือที่สนใจท า
โครงการ 

  >>ช่วงกิจกรรม 
      a). ให้น้องดูข้อมูลเพื่อนๆจากแผนที่ประเทศไทย และจับคู่กันภายใต้เงือนไข "จ านวนคู่"  และ "คน : คู"่   ภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นท าความรู้จักกันเบื้องต้น 
      b). วิทยากรแจกการบ้านให้น้องท าต่อ ดังนี้ 
            1. แต่ละคู่ตกลงกันว่าจะท าเรื่องหรือประเด็นอะไรในความรุนแรงทั้ง 5 ด้าน 
            2. ท า Plan ชีวิต ของแต่ละคน เพื่อใช่คุยตกลงกันตอนคิดและท าโครงการ      
 “ผลผลิต” ที่ได้
ออกมา 

  1. แผนที่แสดงต าแหน่ง หน้าตา เรื่องที่สนใจ ของน้อง H2G รุ่น2 
  2. จ านวนคู่ของน้องที่จะท าโครงการ 
  3. โจทย์การบ้าน 2 ชิ้นส าหรับแต่ละคู่ 



 
 

 
 

Project Designing 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

แต่ละทีมโครงการ ได้รายละเอียดโครงการที่เสร็จสมบูรณ ์
 ในกระดาษปรูฟ 1 แผ่น 

เวลาที่ใช้ วันที่ 28   เวลา 9.00-12.00 
 

Audience กลุ่มเป้าหมาย 
1.แตกรายละเอียดเหตุการณ์  15 นาที   ลงในกระดาษการ์ดขนาดA5 ซึ่งจะเป็นฟอร์มค าถาม  

 
 เหยื่อ                                     ใช้ค าถามกว้างๆเพื่อให้เห็นทั้งหมด  
 ผู้กระท า               เป็นใคร  เค้ามีลักษณะอย่างไร เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างไร 
 คนรอบข้าง             

 (ถ้าเป็น stakeholder   สามารถท าอะไรได้บ้าง  และตอนนี้เค้าท าอะไรอยู่ ) 
 

2.เลือก “กลุ่มเป้าหมายหวังผล” (อยากท าโครงการให้เกิดผลดีขึ้นกับคนคนนี้) แล้วลงรายละเอียดให้
ชัดเจนมากขึ้น   30นาท ี  

เหยื่อ                               ผู้กระท า                                            คนรอบข้าง 
    โดนอะไร                            ท าอะไร ท าอย่างไร ที่ไหน                  สัมพันธ์กับเหตุการณ์นี้อย่างไร  
    ท าไมถึงโดน                       อะไรเป็นสาเหตุให้เค้าท าอย่างนั้น      รู้หรือไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
    หลังเกิดเหตุเป็นอย่างไร      อะไรที่จะท าให้เขาหยุดท า                มีการจัดการอย่างไร 
    คิดว่าเหยื่อต้องการอะไร         ท าไมถึงท าอย่างนั้น  
 
 

 
พร้อมเลือก เป้าหมายหวังผลที่อยากให้เกิดกับกลุ่มนี ้

 
AIM เป้าหมาย  30 นาที 

3  เลือกกลุ่มเป้าหมายกิจกรรม  (กลุ่มที่เราต้ังใจจะลง
ไปท ากิจกรรมด้วย เพื่อให้ส่งผลดีไปถึงกลุ่มเป้าหมายหวังผล)  
 
และ 4. เลือกเป้าหมายกิจกรรม ว่าเม่ือเราท ากิจกรรม
แล้ว คนกลุ่มนี้แล้วจะท าให้เขาได้ผลอย่างไร โดยให้ชัดเจนใน 3 มุม   
K ‟ กลุ่มเป้าหมายรู้อะไรมากขึ้น A ‟ ความคิด/มุมมองเปลี่ยนไป
เป็นอย่างไร  P ‟ ท าอะไรเป็นมากขึ้น 

 
เริ่มโดยการระดม KAP กับ “กลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรม” ให้

มากที่สุด  โดยจะระดมทั้ง 3 อันก่อน แลว้ค่อยเลือกมาเป็นเป้าหมาย  
หรือ  เลือก K A P ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วระดมจากตัวนั้น จึงค่อยเลือก
เป้าหมายก็ได้  ทั้งนี้  เป้าหมายต้องไม่เกิน 3 อัน ระดมใส่
คู่มือ แล้วเอาที่เลือกมาเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ 

28 
เม.ย. 55 



BY คิดวิธีการ 
หยิบรายละเอียด “กลุ่มเป้าหมาย” ที่ระดม
มาในขั้นที่ 1-2 มาช่วยคิด ด้วย 

5 .key message  30  นาที  
คิดออกแบบ ข้อความที่จะสื่อ
ออกไปถึงกลุ่มเป้าหมาย (อยากให้
กลุ่มเป้าหมาย Get ว่าอะไร?) 
ระดมใส่สมุดคู่มือแล้วเลือก 

             6.. กิจกรรม/สื่อ ที่จะท า 
45 นาที  ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และหยิบรายละเอียด 
stakeholder มาช่วยในการคิดกิจกรรม 
เพื่อให้คิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้ที่
สนับสนุนเราเมื่อจบโครงการไปเค้าอาจจะ
ท าต่อได้  

กิจกรรมที่คิดออกมาจะต้อง ** อิง
จากแผนชีวิตทั้ง2คน /  ตอบเป้าหมายที่ก าหนด / เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ** 
 
 

เนื้อหาที่ใช้ SMART ไว้ให้ Staffs เชคโครงการน้อง 
S: Specific = เป้าหมายที่ ชัดเจน 
M: Measurable = สามารถวัดได้   
A: Achievable = สามารถท าได ้ ดูจากแพลนชีวิตของทั้ง2คน 
R: Realistic = เป็นจริงได ้  
T: Time-bound = มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 

 



 

ปรับโครงการ : Specialist’s Comments 
วัตถุประสงค์ ได้วิธีการใหม่ๆจากเพื่อนๆที่ร่วมเสนอ และ ความคิดเห็นจากพี่ๆ Specialist 
เวลาที่ใช้ วันที่ 28   13.30-15.00  90 นาที 
วิธีการ / 
ขั้นตอน 

1. แจกสูจิบัตรโครงการน้อง ให ้Specialist  เป็น ฟอร์ม ขนาดA4 
2 .ทวน SCA  5 นาที  
3. น าเสนอทีละคู่ (โครงการ)   

 คู่ละ 1.30 นาท ี
 ใช้ “ภาพสรุปโครงการ” ขึ้นจอโปรเจคเตอร์  1 คู่ มี 3 ภาพ   

  1.กลุ่มเป้าหมาย   2. เป้าหมาย   3.วิธีการ+ Message 
 รอบละ 4 โครงการ = 6 นาที  
 +  เพื่อนใช้ SCA  ช่วยคิดวิธี  4นาที  
 + Specialist  ให้ความเห็นช่วยปรับ  5 นาที   

 

Specialist  จะให้ค าแนะน า ใน 3 ประเด็นส าคัญ เหล่านี้ 
 เนื้อหาที่ใช้ในโครงการถูกต้องหรือไม่ ตกหลุ่นมุมใดไปบ้างหรือไม่   
 วิธีการที่ท า ดีไม่ดีอย่างไร เหมาะกับหัวเรื่องที่จะท า เป้าหมาย และสถานการณ์ตอนนี้หรือไม ่
 กระบวนการท างาน ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม จากคนในชุมขนหรือเพื่อนๆ เยาวชนได้อย่างไร 

 รวมรอบละ 15 นาที 
 รวม 5 รอบ  = 75 นาท ี

 “ผลผลิต” ที่ได้ ความเห็นจาก Specialist และ วิธีใหม่ๆจากเพื่อนๆ ออกมาเป็นกระดาษ เพื่อน ามาปรับโครงการ 
 
 
 Specialist 

พี่ยุ้ย :  
วรางคณา มุทุมล 
จาก Save The 

Children 

Specialist 
พี่โจ้ : จักรกริสน์  

จันทร์แสง 
จาก Save The 

Children 

Specialist 
พี่ศรีศักดิ์ 
ไทยอารี 
จาก สอ.ดย. 



 

“ใฝ่เรียนรู้เป็นครูตนเอง” 
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

- ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 
- รู้แนวทางการปฏิบัติในการศึกษาเพื่อพัฒนา  

”คุณลักษณะที่ดีของผู้ท าโครงการด้าน Peer Educator” 

เวลาที่ใช้ 30 นาที (19.00-19.30 วันที่ 28 เมษายน2555) 
วิธีการ / 
ขั้นตอน 

- กระบวนกรให้ผู้เข้าร่วมได้พิจารณาว่า 
 “คุณธรรมหรือคุณลักษณะภายในใดที่เราพึงประสงค์ให้เกิดขึ้น” 
“ทักษะหรือศักยภาพใดที่เราพึงประสงค์ให้เกิดขึ้น” 
โดยมีวิธีการหรือแนวทางให้เกิดขึ้นอย่างไร?  
บันทึกลงสมุดส่วนตัว 

- แบ่งกลุ่มย่อย (กลุ่มละ5-6คน โดยแต่ละกลุ่มมีกระบวนกรช่วย1คน) 
- แบ่งปัน แลกเปลี่ยน กันภายในกลุ่มย่อย  

ผู้เข้าร่วมเล่าสู่กันฟัง /สอบถามความเห็นกันเอง/และสามารถปรึกษากัน 
โดยให้กระบวนกรช่วยแนะน าได ้

 “ผลผลิต” ที่ได้ - เป้าหมายและวิธีการพัฒนาตนเองจะอยู่ในบันทึกส่วนตัวของผู้เข้าร่วม 
- บันทึกจากกระบวนกรที่ลงกลุ่มย่อย(ถ้ามี) 

โดยการสังเกตสามารถช่วยประเมินการเรียนรู้ของผุ้เข้าร่วมได้ 
 

เนื้อหาที่ใช้ - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะการประเมินและวางแผน 

 
 



 

“Project Idea Festival” 
เป้าหมาย / 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

-น้องจะได้เรียนรู้การน าเสนอในรูปแบบตลาดนัดความรู้ที่มีการประยุกต์อุปกรณ์/สื่อ ขึ้นมาใหม ่
-น้องได้น าเสนอโครงการของตัวเองแก่ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนและเพื่อนๆ 

เวลาที่ใช้ 1.ช่วงเตรียมของวันที่ 28 เม.ย. จะอยู่ประมาณ19.30-20.45 น. และของวันที่ 29 เม.ย. จะอยู่ประมาณ 
8.30-9.15น. 
2.ช่วงน าเสนอจริงในวันที ่29 เม.ย. เวลา 9.30 ‟ 10.10 น. 
 

วิธีการ / ขั้นตอน 

28 เม.ย. 19.30-20.45 น. 
น้องๆลงมือท างานน าเสนอของโครงการตัวเอง โดยประกอบด้วย 2 ชิ้นงาน 
 กระดาษบรู๊ฟ 1 แผ่น ที่เขียนชื่อโครงการตัวเองกับรูปที่สื่อถึงโครงการที่จะท า 
 กระดาษ A3 4แผ่น ที่จะเขียนสิ่งที่ส าคัญของโครงการตัวเอง คือ 

o concept idea  
o วัตถุประสงค์  
o กลุ่มเป้าหมาย 
o จุดเด่นของโครงการ  

กระดาษ A3 จะรองด้วยฟิวเจอร์บอร์ดและมีคลิปหนีบไว้ ทั้งนี้ ขณะน าเสนอน้องจะ
เปลี่ยนกระดาษไปในแต่ละหน้าที่พูดถึงเรื่องนั้นๆ(touch screen) 
 
 
 
วันท่ี 29 เม.ย. 8.30-9.15น. 
.น าเสนอในรูปแบบตลาดนัดไอเดียซึ่งแบ่งเป็น zone ความรุนแรงแต่ละด้าน 
โดยในขณะไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับโครงการอื่นๆจะต้องเขียนcommentโครงการ
ของเพื่อนลงในโพสต์อิทสีเขียว และเขียนให้ก าลังใจเพื่อนในโพสต์อิทสชีมพู แล้ว
แปะไว้ที่บอร์ดชื่อโครงการของเพื่อน 

 
 
 
 
 
 

29 
เม.ย. 55 



 

 
พบ “พี่เลี้ยงโครงการ” 
วัตถุประสงค์ ให้พ่ีเลี้ยงโครงการและน้องๆ ไดพู้ดคยุและนัดแนะกันเร่ืองการให้ค าปรึกษาระหวา่งการท าโครงการ 
เวลาท่ีใช้ วันที่ 29 เม.ย. เวลา 11.30 ‟ 12.00 น. 
วิธีการ / ข้ันตอน - หลงัจากน้องๆ ทุกคนคดิโครงการเรียบร้อยแลว้ ช่วงนีจ้ะเป็นการเลา่ให้น้องๆ 

ฟังวา่หลงัจบคา่ยนีจ้ะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่นคา่ยถอดบทเรียน 
การเตรียมน าเสนอผลงานตอ่พระองคภ์า 
- เลา่จบแลว้จะแนะน าพ่ีเลี้ยงประจ าโครงการ วา่พ่ีคนไหนดแูลโครงการไหนบ้าง  
- แยกเป็นกลุ่มพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงไดน้ัดแนะเร่ืองการจัดการกับน้องๆ เร่ือง : 
 - วธิีการสื่อสารวา่ใช้ช่องทางไหนถึงสะดวก  
 - timeline โครงการน้อง และวนัจัด event 
 - การรายงานความคบืหน้าโครงการ และวนัสง่รายงานประจ าเดอืน 
 - เอกสารการเงินและวธิีใช้ใบส าคญัตา่งๆ 
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