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 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation-p2h) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและนําร่อง

เพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ เลย 

ชัยภูมิ มหาสารคาม กระบี่ สตูล นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน 

(พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

 ๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู ้เพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

 ๒. ค้นหารปูแบบการจัดการของสถานศกึษาในการนาํหลกัสตูรเพศวถิศึีกษาลงสูก่ารปฏบิตัิ 

อย่างมีประสิทธิผลในสถานศึกษา (ตามรายละเอียดโครงการในภาคผนวก) 

 ทัง้นี ้มสีถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.)  สาํนกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งหมด ๕๖ โรงเรียนจาก ๑๐ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 

 มูลนิธิ p2h จึงได้พัฒนา “คู่มือครู : แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” 

สาํหรบัครท่ีูผ่านการอบรมเตรยีมความพร้อม เพือ่เป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งเพศวถิศีกึษา 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ โดยมีกรอบเนื้อหาที่เน้นการทําความเข้าใจเรื่อง 

เพศวถิศีกึษาแบบรอบด้านในหกมติ ิได้แก่ ๑) พฒันาการของมนษุย์ ๒) สมัพนัธภาพ ๓) ทกัษะ

คําชี้แจง
คู่มือครู : แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 



ส่วนบุคคล ๔) พฤติกรรมทางเพศ ๕) สุขภาพทางเพศ ๖) สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้อง

กบัแนวคดิใน “คูม่อืแนวทางการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา”  ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) กาํหนดให้สถานศกึษาดําเนนิการตามพระราชบญัญติัการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 แผนการเรยีนรูฯ้ ฉบบันีป้ระกอบด้วยแผนการเรยีนรู ้ภาคเรยีนละ ๘ แผน (ปีละ ๑๖ แผน) 

สําหรับแต่ละระดับชั้น ซึ่งได้ผ่านข้ันตอนการพัฒนาและทดลองใช้ในห้องเรียนที่มีบริบท 

แตกต่างกัน ร่วมกับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการปรับปรุงให้ได้แผนการเรียนรู้ที่มีความ

สมบูรณ์ มูลนิธิ p2h ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นอย่าง

ยิง่ ทีม่ีส่วนรว่มในการพฒันาแผนการเรียนรู้ฉบบันี ้เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในวงกว้างต่อไป และ

มูลนิธิ p2h ยังยินดีรับฟังความเห็นต่อการพัฒนาแผนการเรียนรู้ฉบับนี้เพิ่มเติม 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



คําชี้แจง   ๓

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ระดับประถมฯ ๗

บทสรุปจากงานวิจัยในชั้นเรียน ๔๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ๔๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ “มีดี มีพลัง” ๕๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ “เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๑” ๖๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ “เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๒” ๗๐

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ “ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี” ๗๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ “มากกว่าเพื่อน” ๘๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ “สื่อสารชัดเจน” ๘๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๗ “เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?” ๙๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๘ “ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้” ๑๐๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๙ “Helping Hands : ฉันช่วยได้” ๑๑๓

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐ “รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์” ๑๒๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑ “กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด” ๑๒๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒ “ยินยอม พร้อมใจ” ๑๓๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓ “ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?” ๑๔๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔ “ฉันเคยได้ยินว่า..” ๑๕๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕ “ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์” ๑๖๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖ “ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนท�า” ๑๗๕

สารบัญ



ภำคผนวก  

๑. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ SIECUS ๑๘๘

๒. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ UNESCO ๑๙๑

๓.  เพศวิถีศึกษา: Key messages ๑๙๔

๔. สรุปย่อโครงการฯ    ๑๙๙         

๕. รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ  ๒๐๘

๖. รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ๒๑๐



กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
(พฤศจิกายน ๒๕๕๙-เมษายน ๒๕๖๒)

 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อจัดการสถานการณ์การตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา

 โดย มาตรา ๖ ระบุให้ (๑) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้

เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน หรือนักศึกษา (๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศ

วิถีศึกษาและให้ค�าปรึกษาในเรื่องการแก้ไขและป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่นแก่นักเรียน หรือ

นักศึกษา อีกทั้ง มาตรา ๕ ยังรับรองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ตั้งแต่สิทธิ

ตัดสินใจด้วยตนเอง สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ และสิทธิในการได้รับการจัด

สวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๙ ที่ถูกจัดทําขึ้นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

มีวิสัยทัศน์ คือ

	 “วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา	มีทักษะชีวิตที่ดี	

	 สามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร	เป็นส่วนตัว

	 รักษาความลับ	และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค”

 แผนยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ของประเทศ มีเป้าหมายสําคัญคือ 

ภายในปี ๒๕๖๙ จะลดอัตราการคลอดมีชีพของแม่วยัรุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี ไม่เกนิ ๐.๕ ต่อประชากร

หญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ๑,๐๐๐ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๑.๔) และการคลอดมีชีพของแม่วัยรุ่น

อายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน ๒๕ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๙ 

อยู่ที่ ๔๒.๕) โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์หลัก ๕ ข้อ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาระบบ

การศึกษาท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านเพศวถิศึีกษาและทกัษะชวีติท่ีมคีณุภาพ และมรีะบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ
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 เม่ือประกาศเป็น พ.ร.บ. แปลว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของโรงเรียนที่ต้องจัดให้มี 

การเรียนรูเ้พศวถิีศกึษาและทกัษะชวีิตในหลกัสตูรสถานศกึษา และมคีรูทีส่ามารถสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล ข่าวสารและความรู้ตามสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญ

พนัธุข์องวยัรุน่ ส่วนกระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าทีก่าํกับ ตดิตาม สนบัสนนุให้สถานศกึษาทกุแห่ง

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ระดับประถมศึกษา

 จากวาระแห่งชาตใินปี ๒๕๕๓ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนตัง้ครรภ์ไม่

พร้อม เป็นภารกจิท่ีหลายหน่วยงานให้ความสําคญั จนกระทัง่ การประกาศใช้ พ.ร.บ.การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประกาศเมื่อวันที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 หากยดึตาม พ.ร.บ. ดงักล่าว สถานศกึษาทกุแห่งต้องจัดการเรียนการสอนเพศวถิศีกึษา

ตามกฎหมาย แต่เรื่องแบบนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นชั่วข้ามวันประกาศใช้ พ.ร.บ. ที่ผ่านมาบทเรียน

ขององค์การ PATH/มลูนธิแิพธทูเฮลท์ (P2H) และภาคเีครือข่ายทีร่่วมกนัทัง้ผลกัดันและสนบัสนุน

ให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษามากว่าสิบปี๑ ทั้งพัฒนาหลักสูตร เตรียมความพร้อมครู 

ผลักดันนโยบายและทําความเข้าใจให้กับผู้บริหารในทุกระดับให้สนับสนุน พัฒนาสื่อประกอบ

การจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมนอกห้องเรยีนสําหรบัเยาวชน รณรงค์สาธารณะ รวมถึงสร้างความ

เข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่สิ่งที่อยากเห็นก็ยังไม่เกิดขึ้น

 เม่ือกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เริม่ดาํเนนิงานตาม พ.ร.บ. เพราะต้องกํากับให้สถานศกึษาทุกแห่งในสงักดัจดัการเรยีนรู้เพศวถิี

ศกึษาให้เยาวชน รวมทัง้ระดบัประถมศกึษาด้วย แต่นับได้ว่ายงัไม่มหีลกัสตูรและแผนการจดัการ

เรียนรูเ้พศวถิศีกึษาระดบัประถมศกึษา ทีพ่อจะเป็นแนวทางและเครือ่งมือให้โรงเรยีนนาํไปดาํเนนิการ

ได้ แม้ว่า สพฐ. เองเคยจัดทําแนวทางและคู่มือการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาช่วงชั้น ๑-๔ ตั้งแต ่

 

๑ โครงการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในระบบการศึกษา	 หรือภายใต้ชื่อ	 “โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ”	
มีองค์การแพธ	 (PATH)	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและ
เอกชน	 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์	 วัณโรคและมาลาเรีย	 (The	 Global	
Fund	to	Fight	AIDS,	Tuberculosis	and	Malaria	–	GFATM)	เพื่อดำาเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ	และ
องค์กรพัฒนาเอกชน	โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนในระบบการศึกษา	มีระยะเวลาดำาเนินงาน	๑๑	ปี	ตั้งแต่	๑	
ตุลาคม	๒๕๔๖	ถึง	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	ได้พัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	
การศึกษานอกโรงเรียน	และสำาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ปี ๒๕๔๗ แต่ไม่มกีารตดิตามผลทีชั่ดเจนว่าได้รับการดาํเนนิการมากน้อยเพยีงไร และมข้ีอสงัเกต

ต่อเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหาเพศวิถีในคู่มือดังกล่าว

 โอกาสการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาระดับประถมศึกษาจึงมาถึง หลังจากที่มีเสียง

สะท้อนจากครู และคนทํางานเรื่องเพศกับเยาวชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า การเริ่มสอนเรื่อง

เพศวิถีศึกษาตอนวัยรุ่นหรือระดับมัธยมนั้นช้าไปแล้ว และตอกยํ้าด้วยสถานการณ์สุขภาวะทาง

เพศของเด็กและเยาวชน จํานวนแม่วัยรุ่น ทั้งในกลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปีและ ๑๐-๑๔ ปี ที่ยังสูงกว่า

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยังไม่

นับถึงอายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกท่ีน้อยลง และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 

เอชไอวี

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนับสนุนให้มูลนิธิ 

แพธทูเฮลท์ (P2H) พัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ 

จังหวัด ดําเนินการตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง เมษายน ๒๕๖๒

เพศวิถีศึกษา กับเด็กประถม/วัยรุ่นตอนต้น
 ความใฝ่ฝันของคนทํางานเพศวิถีศึกษา คือ ทําให้เด็กได้เรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระบบในทุกระดับชั้น โดยจัดเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา

 ด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดหลายประการ ทําให้กรอบการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาสําหรับประถมศึกษาภายใต้โครงการนี้ จํากัดอยู่ที่ระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย คือ ป.๔-ป.๖

 จากสถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน ที่ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเร่ืองท้อง 

วัยรุ่น และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี หากยังมีเรื่องการล่วงละเมิดทาง

เพศและการใช้ความรุนแรง ผลกระทบทางสุขภาพกายใจและภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก

ความพยายามต่างๆ ท่ีจะเปลีย่นแปลงรปูร่างหน้าตาให้สวยงามและดงึดดูทางเพศ การล้อเลยีน 
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รงัแก ตตีรา เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลทีแ่ตกต่าง การไม่สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและขาดทกัษะ

ในการจัดการความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการทําร้ายทั้งตนเองและคนอื่น และในหลายกรณี 

ถึงแก่ชีวิต การไม่เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น

 ปรากฏการณ์และข้อเทจ็จรงิเหล่าน้ีเป็นภาพสะท้อนสําคญัทีทํ่าให้เหน็ว่าระบบการศกึษา

ไทยและสังคมไทยไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีความรู้เพียงพอและมีทักษะที่จะเผชิญและ

จัดการสถานการณ์ท้าทายในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องเพศ

 หากเพศวถีิศกึษา คอืหนึง่ในอาวธุทีเ่ยาวชนสามารถใช้ในการดูแลป้องกนัตัวเอง เตรียม

พร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ท้าทายในเรือ่งเพศในมติต่ิางๆ ทีจ่ะถาโถมเข้ามาในช่วงเปลีย่นผ่าน

เข้าสู่วัยรุ่น การสร้างการเรียนรู้ก็ต้องเริ่มก่อนที่เด็กๆ จะเข้าสู่สถานการณ์เหล่านั้น วัยที่กําลัง

จะเข้าสู่วัยรุ่น จึงเป็นโอกาสสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อให้รู้ เร่ิมฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น  

เริ่มฝึกคิด ใคร่ครวญเรื่องสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อ 

การปฏสิมัพันธ์กบัผู้คนรอบตวั ซึง่ทกุเรือ่ง ล้วนแต่จะทวคีวามซับซ้อนขึน้ตามวยั การเริม่ต้นวาง

รากฐานทีแ่ขง็แรงได้เรว็ กน่็าจะยิง่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้มภูีมต้ิานทานทีเ่ข้มแข็ง เติบโต

เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม๒

๒ จากการทบทวนบทบาทของภาคการศึกษากับการจัดการท้องไม่พร้อมในช่วงวัยรุ่นขององค์การ	 UNESCO	
ล่าสุดในปี	๒๕๖๐	(Early	and	Unintended	Pregnancy	&	the	Education	Sector:	Evidence	Review	
and	Recommendations,	 UNESCO	2017)	 แสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานสำาคัญ	 ว่าการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถช่วยป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นได้	 และที่สำาคัญต้องเริ่มจัดการเรียนรู้ก่อนที่เด็ก
จะเรียนจบระดบัประถมศกึษา	ดงันัน้โรงเรยีนระดบัประถมศึกษาจงึเป็นโอกาสทีด่ท่ีีสุดในการเข้าถงึวยัรุน่ตอน
ต้นในช่วงอายุ	๑๐-๑๔	ปี	ก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และมีประสบการณ์เรื่องเพศ	ทั้งนี้	UNESCO	มีข้อเสนอแนะ
เฉพาะต่อการจัดหลักสูตรเพศวิถีศึกษา	ดังนี้
• การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาจำาเป็นต้องทำาตั้งแต่ก่อนเด็กเข้าสู่วัยรุ่นต่อเนื่อง

ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น	เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม
• เนื้อหาเพศวิถีศึกษาต้องส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ	 ช้ีให้เห็นบรรทัดฐานในเรื่องเพศ	 บทบาทหญิง

ชาย	และเรื่องสัมพันธภาพ
• ต้องสร้างและฝึกฝนทกัษะทีจ่ำาเป็น	เพือ่ให้เยาวชนสามารถตดัสินใจชะลอการมีเพศสมัพันธ์ครัง้แรก	และ

เลือกการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางและวิธีการคุมกำาเนิด
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 อย่างไรก็ดี ครูหลายคนอาจรู้สึกไม่สบายใจนัก เมื่อคิดว่าเด็กประถมศึกษาต้องเรียนรู้

เรื่องเพศวิถี ดังเสียงสะท้อนเหล่านี้

·	 ป.๔-ป.๖	ยังเด็กไปไหม	ยังไม่ควรรู้หรอก	?

·	 เด็กประถมยังไม่รู้จัก	ยังไม่สนใจเรื่องเพศเลย	!

·	 บางคนก็รู้มาก	แก่แดด	!

·	 สอนแล้วจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกไหม	?

·	 ถ้าสอนแล้ว	เด็กไปลองล่ะ	จะทำายังไง	?

·	 เพศวิถีศึกษา	ตอบตัวชี้วัดไหม	มีใน	O-Net	หรือเปล่า	?

·	 ในสุขศึกษาก็สอนอยู่แล้วนะ	!

·	 ใครจะเป็นคนสอน	?

·	 ฯลฯ

 แม้นี่จะเป็นเสียงแห่งความกังวลของครู ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ทั้งยังเป็นเรื่องเข้าใจ

ได้ หากพิจารณาในบริบทความคุ้นชิน ทั้งในเร่ืองเพศ เร่ืองการเรียนการสอน เร่ืองวิธีคิดต่อ

ความเป็นเด็ก เรื่องความเชื่อมั่นในเด็กและเยาวชน เรื่องเป้าหมายการศึกษา และระบบการ

ศึกษาที่เป็นอยู่

 ปฏิกิริยาเช่นนี้ อาจหมายถึง เด็กๆ จะต้องเผชิญเรื่องเพศวิถีตามลําพังต่อไป เพราะ

ผู้ใหญ่เกรงว่าการให้เด็กเรียนรู้จะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก หรือลึกๆ แล้ว เพราะรู้สึกขัดกับ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และหากเด็กคนใดพลาดพลั้ง ก็จะกลายเป็น “ปัญหา” ให้ผู้ใหญ่

ถกเถยีงว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากนัอย่างไร หลายครัง้ความผดิกลบัไปตกอยูท่ีเ่ดก็ โดยผูใ้หญ่

ไม่ตระหนักเลยว่าตนเองควรมีส่วนรับผิดชอบกับความพลาดพลั้งของเด็กที่เกิดขึ้น

 การมี พ.ร.บ. อาจช่วยให้ไม่มีข้ออ้างในเรื่องเหล่าน้ี และจําเป็นต้องลุกขึ้นมากระทํา 

บางอย่างเพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็ๆ ต้องเผชญิปัญหาทีส่ามารถป้องกนัได้ หากมกีารทาํอย่างจริงจัง

และมีประสิทธิภาพ
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 ในขณะเดยีวกัน เสยีงสะท้อนจากครูกบ็อกเราว่า ความเข้าใจเร่ืองเพศ/เพศวถิยัีงผกูตดิ

อยู่กับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องของวัยอันควรเท่านั้น ความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของ

เด็ก ข้อจํากัดของการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน/โรงเรยีน ความไม่ชดัเจนของเป้าหมาย

การศกึษาทีค่วรจะเป็น ซึง่ล้วนเป็นเรือ่งสําคญัทีต้่องพิจารณาในการเตรียมความพร้อมครูในการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

 และที่สําคัญ เสียงเหล่านี้สะท้อนบทเรียนของการผลักดันเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

อีกครั้งว่า ไม่ใช่แค่เรื่องเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้และการสื่อสารเรื่องเพศวิถีในโรงเรียน แต่การ 

ผลักดันเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ยังจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาอีกด้วย ทั้งเรื่อง

เป้าหมายการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ระบบการจัดการภายใน

โรงเรียนที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู
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โจทย์ของเด็ก ป.๔ - ป.๖ (วัยแรกรุ่น อายุ ๑๐-๑๔ ปี) คืออะไร ?

·	พัฒนาการทางร่างกาย

 ทฤษฎต่ีางๆ ในเรือ่งพฒันาการของมนุษย์ จะให้ความสําคญักบัความเข้าใจในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนทั้งทางร่างกาย สังคม ความคิดความเข้าใจ การตระหนักในเพศสภาพ 

และพฒันาการด้านจรยิธรรมทีเ่กิดข้ึนในช่วงรอยต่อของวยัเดก็สูว่ยัรุ่น (Skills for Health, WHO)

 หากพิจารณาพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่นตอนต้นในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ ปี จะเห็นว่า 

นีค่อืช่วงวยัทีเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และสงัคม ซึง่แต่ละคนจะมจัีงหวะการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ไม่เท่ากัน ทําให้ในวัยน้ีมีความสนใจและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่รวดเร็วของตัวเอง หลายคนกังวลใจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ช้า หรือ

แตกต่างจากเพื่อนๆ

 เดก็ผูห้ญงิจะเปลีย่นแปลงด้านรปูร่างภายนอกเร็วกว่าเด็กผูช้าย ในวยันีเ้ด็กผูห้ญงิส่วน

ใหญ่จะเริ่มมีประจําเดือน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่น่ากังวลใจสําหรับเด็กผู้หญิงหากไม่ได้รับการ 

เตรียมตัวให้รู้และเข้าใจในเรื่องการมีประจําเดือนมาก่อน นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องสําคัญที่จะ

ช่วยเตรียมให้เด็กผู้หญิงรู้ว่าจะจัดการกับประจําเดือนอย่างไร การต้องดูแลรักษาความสะอาด 

และรู้ความหมายของการมีประจําเดือน และรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์อย่างไร เช่นเดียว

กับ การเตรียมเด็กผู้ชายให้เข้าใจเรื่องการฝันเปียก และรู้ว่าจะทําให้ผู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ได้

อย่างไร

 นอกจากสรีระต่างๆ แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน รวมทั้งฮอร์โมนทาง

เพศ ซึง่ส่งผลต่ออารมณ์และจติใจด้วย เมือ่ฮอร์โมนเพศเริม่ทํางาน ทําให้เด็กๆ เริม่สนใจ อยาก

รู้ อยากลองในเรื่องเพศ บางคนเริ่มมีความสนใจหรือมีความรู้สึกพิเศษต่อคนพิเศษซึ่งอาจเป็น

เพศเดียวกันหรือต่างเพศ และบางคนเริ่มเรียนรู้เรื่องอารมณ์เพศและการช่วยตัวเอง ซึ่งถือเป็น

เรื่องธรรมดาและธรรมชาติที่วัยรุ ่นจะสํารวจร่างกายตนเอง หากไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่น 

เดือดร้อน
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 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ วัยแรกรุ่นเป็นวัยที่เริ่มต้องการการยอมรับจากเพื่อน

มากขึ้น แม้ยังต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือคนที่มีความสําคัญ แต่ไม่ต้องการ

ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นเด็กเล็กๆ เร่ิมอยากมีอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเอง อยากมีส่วนในการ

ตัดสินใจ เริ่มไม่อยากทําตามคําสั่งของพ่อแม่

·	พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 เด็กในวัยน้ีเริ่มมีพัฒนาการด้านการคิดจากรูปธรรมสู่นามธรรม พฤติกรรมต่างๆ มัก

เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก และแรงกระตุ้น อยากรู้อยากลอง อยากลองผิดลองถูก การรับรู้และ

เข้าใจพฤติกรรมมเีพยีงถกูหรอืผิด ดหีรือไม่ด ีโดยเรยีนรูจ้ากปฏิกิรยิาของคนรอบข้างต่อสิง่ทีทํ่า 

มีการพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนขึ้น 

·	พัฒนาการด้านสังคม

 วัยรุ่นตอนต้นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซับซ้อนข้ึน ใช้เวลากับเพ่ือนมากข้ึน ใช้เวลา

กับครอบครัวน้อยลง และเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ ความสามารถในการสร้าง

สัมพันธภาพกับคนรอบข้างเริ่มพัฒนาขึ้น

 นอกจากน้ัน ในช่วงวัยน้ี เป็นช่วงของการพัฒนารากฐานทางจริยธรรมเช่นกัน วัยรุ่น

เริ่มคิด หาเหตุผล และทําความเข้าใจกับความคิดเห็นและสิ่งต่างๆ ที่ได้รับรู้จากแหล่งต่างๆ  

ที่อาจแตกต่างกัน และเริ่มพัฒนาชุดคุณค่าและหลักการของตนเองเพื่อจัดการและสร้างสมดุล

ในเรื่องต่างๆ ของตนเองและผู้อื่นที่อาจขัดแย้งกัน สนใจและให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับ

ความถูกต้องและความยุติธรรม

 เมื่อชวนให้ครูเห็นและตระหนักถึงพัฒนาการตามช่วงวัย และตระหนักว่าเร่ืองเพศวิถี

เริม่ต้นจากการรูจ้กัตวัเอง การมีสัมพนัธภาพ และการอยู่ร่วมกบัคนอืน่ๆ ในสงัคมแล้ว เร่ืองเล่า

จากครูเมื่อถามถึงปรากฏการณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ ที่สังเกตเห็น และเรื่องที่ครูรู้สึกเป็น

ห่วง หรือคิดว่าเป็นปัญหา ทําให้เราได้ยินเรื่องของเด็กๆ วัยประถมปลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
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·	 ปัญหาการล้อเลียน กลั่นแกล้ง หรือรังแกกัน อันเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที ่

แตกต่าง หรอืการแสดงออกทางเพศท่ีต่างจากบทบาททางเพศทีค่าดหวงั เช่น กลุม่

คนหลากหลายทางเพศ ซึ่งหากพิจารณาปัญหานี้โดยเชื่อมโยงกับพัฒนาการตาม

ช่วงวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง เด็กๆ จะเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างของ

ตนเองและเพื่อนๆ จากรูปลักษณ์ภายนอก รวมทั้งการรับรู้ “แบบ” หรือ “ภาพจํา” 

บางอย่างของสิง่ทีถ่กูให้คณุค่าว่าเป็นมาตรฐาน เช่น อะไรสวย อะไรหล่อ ขาวดกีว่า

ดํา สูงดีกว่าเตี้ย อ้วนไป ผอมไป ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย และเห็นความแตกต่างเป็น

เรื่องผิดปกติ

·	 เด็กบางคนเริ่มแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ มีการล้อกันเรื่องแฟน บางคนเริ่มมี

แฟน บางคนมีรุ่นพี่มาจีบ (ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

·	 เด็กบางคนเริ่มสนใจความสวยงาม พยายามจัดการร่างกายตัวเองตามแบบฉบับ

ของความสวยงาม การเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่เป็นไอดอล ตามแฟชั่น ใน

ด้านการรวมกลุม่กบัเพือ่น เริม่มกีารแบ่งเพศ ปรากฏการณ์เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึ

การเรยีนรูข้องเดก็ๆ ในวยันี ้ในเรือ่งบรรทดัฐานความเป็นชาย ความเป็นหญงิ และ

มาตรฐานที่ถูกบอกเรื่องความสวยงาม ผ่านสถาบันทางสังคมและสื่อต่างๆ โดยไม่

ตระหนักถึงอคติทางเพศหลายประเด็นที่แฝงอยู่

 เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กในวัยนี้เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ตนเอง รวมทั้งการถูกบอก ถูกสอนในเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชาย การปฏิบัติตัวทางเพศ 

และยังรับรู้ข่าวสารเรื่องเพศ  และเรื่องเพศที่ตนสนใจผ่านเพื่อนและสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในยุค

สมัยที่สื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายดาย แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนเรียนรู้เป็น

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และวิธีคิดในเร่ืองเพศของพวกเขา

อย่างไร

 ดังนัน้ ในเรือ่งเพศวถิ ีใช่หรอืไม่ว่า “การรูด้กีว่าไม่รู”้ “การรูใ้ห้ถกูต้องดกีว่ารูแ้บบผดิๆ” 

เด็กทุกคนจึงควรได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาการทางร่างกายของตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เม่ือย่างเข้าสูว่ยัรุ่น ก่อนทีจ่ะได้เจอกบัประสบการณ์เหล่านัน้ เพือ่ลดความกงัวลใจ และสามารถ
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รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง นอกจากนั้น สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศมากมายที่เกิดขึ้น

กับเยาวชนในช่วงวัยรุ่นที่สะท้อนถึงการไม่รู้ ขาดทักษะ และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับ

ความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์ที่แวดล้อมชีวิตวัยรุ่น ยิ่งทําให้เห็นความจําเป็น

ในการสื่อสารสร้างการเรียนรู้กับเด็กๆ ในช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น หรือในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย

 ยิ่งไปกว่านั้น ความแตกต่างหลากหลายของเยาวชนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญ เพราะส่งผลต่อการนําหลักสูตรไปปรับใช้จริงในห้องเรียน โดย 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึง คือ

· ความหลากหลายทางเพศ แม้ว่าระบบการศึกษาไทยและสังคมไทยอาจคุ้นชินกับ

การพูดเรื่องเพศในบริบทชายหญิงและความสัมพันธ์ของคนต่างเพศ นั่นทําให้เรา

ละเลยเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและมีเพศวิถีที่ไม่ใช่กระแสหลัก การ

เปิดพืน้ที ่การมองเหน็ และการนบัรวมกลุม่คนหลากหลายทางเพศในห้องเรียนเพศ

วิถีศึกษา และทําให้เนื้อหาการเรียนรู้ตอบโจทย์ของทุกคนจึงเป็นสิ่งสําคัญ

· ความแตกต่างของบริบทครอบครัวของนักเรียน อีกหนึ่งความคุ้นชินของการ 

ให้ความหมายของครอบครัวที่จํากัดอยู่เพียงครอบครัวอุดมคติ พ่อ-แม่-ลูก แม้ 

ปรากฏการณ์ของครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปและมีหลายรูปแบบมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อย ที่ไม่ได้เติบโตอยู่ในครอบครัวแบบอุดมคติ และถูก

ทําให้รู้สึกด้อยและเป็นปัญหา หากเรายังเชื่อว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสําคัญ การ

เปลี่ยนมุมมองและเสริมคุณค่าครอบครัวทุกรูปแบบ โดยการชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ

ครอบครวัทีห่ลากหลาย ทีส่าํคัญคอืความสมัพนัธ์ ความรกั ความห่วงใยของสมาชิก

ในครอบครัวทุกแบบ ล้วนมีคุณค่าเหมือนกัน

· ความแตกต่างทางเศรษฐสถานะของนักเรียน อาจส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐานในการ

ดาํรงชีวติ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร เครือ่งอปุโภคบรโิภคในชวีติประจําวนั และการ

ดูแลสุขอนามัยของนักเรียนแต่ละคน โดยเฉพาะในเร่ืองเพศ ซึ่งหลายๆ เร่ืองยัง

เป็นเรื่องยากหรือถูกทําให้รู้สึกอายในการพูดคุยสื่อสาร
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 ตัวอย่างเช่น ข่าวที่ปรากฏในสื่อเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า “๑ ใน ๑๐ ของเด็กหญิง

ในสหราชอาณาจกัรไม่สามารถซือ้ผลติภณัฑ์อนามัยเพือ่ซมึซบัประจําเดือนของพวกเธอได้ และ

ถูกบังคับให้ใช้กระดาษทิชชู ถุงเท้า หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์” (https://www.brandbuffet.

in.th/2018/08/hey-girls-uk-period-poverty-campaign/)

 ข่าวนี้ชวนให้คิดว่า เด็กๆ ของเราก็เผชิญปัญหาลักษณะนี้ด้วยหรือไม่ รวมทั้งเรื่องเล่า

สู่กันฟังของคนทํางานพัฒนาที่เคยพบว่า ในบางพื้นที่ โรงเรียนไม่มีที่ทิ้งขยะในห้องนํ้าให้เด็ก

นักเรียนหญิงท้ิงผ้าอนามัย ตัวอย่างเหล่าน้ี หลายเรื่องเราอาจมองข้าม เพียงเพราะเราไม่เคย

ประสบในชีวิตประจําวันของเรา และเรื่องเพศ-เพศวิถียังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความเป็นส่วน

ตวั มกีตกิาทางสงัคมกาํกบั ทีท่าํให้เราอาจไม่รู้ในหลายเร่ืองทีส่่งผลต่อสขุภาวะทางเพศของเดก็

และเยาวชนของเรา

 นอกจากนั้น ในแผนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ 

หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกาย หรือเสริมความสวยงาม เพื่อสร้างการเรียนรู้ในหลาย

มิติ แต่ครอูาจต้องคาํนงึถงึบรบิทของนกัเรยีนแต่ละคนด้วย เพือ่ไม่ให้เกดิความรูส้กึเปรยีบเทยีบ 

หรือความรู้สึกด้อย หรือความรู้สึกไม่เท่าเทียม ที่อาจเกิดขึ้น

· สงัคมมกัควบคุมกาํกบัเรือ่งเพศของผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ซึง่สะท้อนในการสอนเรือ่ง

เพศท่ีมักเน้นไปท่ีเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย การบอกให้เด็กหญิงหลีกเลี่ยงท่ีจะยุ่ง

เกี่ยวหรือสนใจเรื่องเพศ เพราะเป็นเรื่องน่าอาย ไม่งาม และผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสีย

หายในเรื่องเพศ เพราะคุณค่าของผู้หญิงถูกผูกโยงกับประสบการณ์การมีเพศ

สมัพนัธ์ และเป็นฝ่ายท้อง ดงัน้ันในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศ ครูจึงต้องระมดัระวงั

ที่จะไม่ตอกยํ้าค่านิยมเหล่านี้ และสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกเพศ

 เมื่อสํารวจและพิจารณาบริบทของเด็กประถมปลายแล้ว พบว่าสัมพันธภาพเป็นแกน

หลกัของประสบการณ์การเรยีนรูใ้นช่วงวัยน้ี ตัง้แต่จะสมัพนัธ์กบัตวัเองอย่างไรในช่วงวยัแห่งการ

เปลีย่นแปลง จะแสดงและรกัษาความเป็นตวัของตวัเอง ไปพร้อมๆ กับการสร้างการยอมรับจาก

เพื่อนอย่างไร จะเริ่มพัฒนา รักษา และจัดการสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไร จะจัดการความ
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คาดหวงัท่ีแตกต่างและระยะความสมัพนัธ์กบัพ่อแม่และครอบครวัอย่างไร จะเรยีนรูแ้ละจดัการ

กับความสัมพันธ์พิเศษแบบใหม่อย่างไร จะเผชิญและปฏิบัติอย่างไรกับคนที่แตกต่าง ความคิด

เห็นที่แตกต่าง ความรู้สึกที่แตกต่าง มุมมองและทัศนคติที่แตกต่าง การให้ความสําคัญกับเรื่อง

ต่างๆ ที่แตกต่าง ฯลฯ

 มิติของสัมพันธภาพเหล่านี้ล้วนผูกโยงอยู่กับเร่ืองเพศวิถี และเป็นพ้ืนฐานในการดํารง

ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม เป็นทั้งทักษะ วิธีคิด และประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเรียนรู้ เราจึง

เลือกใช้ชื่อหลักสูตรว่า “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา”

ต้องการสร้างการเรียนรู้อะไร ?

เป้าหมาย

 การจัดการศึกษาเรื่อง “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” นอกจากเป้าหมายเฉพาะที่

ต้องการลดความเสีย่งในเรือ่งเพศและการป้องกันการท้องไม่พร้อมและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

แล้ว ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีทักษะในการจัดการสัมพันธภาพและการอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคม มีบทบาทในการดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางเพศเชิงบวกแบบองค์รวมทั้งของ

ตนเองและสังคม

ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้

 เยาวชนรู้จัก เคารพ เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

กับคนอื่นๆ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เท่าทัน ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตให้ปลอดภัย  

มีความสุข และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เคารพความ

แตกต่าง เคารพสิทธิ เห็นใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม และมีสํานึกพลเมือง

 หากอยากเห็นผลลัพธ์ในตัวเยาวชนเช่นนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาเป็นส่วนสําคัญ และต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
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 หากสามารถจดัการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เด็กๆ 

ในวัยประถมปลายควรได้เริ่มเรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนในเรื่องพื้นฐานที่สําคัญและจะเป็น

ประโยชน์ในการเติบโตสู่ชีวิตวัยรุ่น การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ และดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

และมีความหมายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนี้

·	 รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย เข้าใจพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ รวมทั้งวิธีการ

ดูแลสุขอนามัยที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในช่วงเข้าสู่ 

วัยรุ่น

·	 เข้าใจเพศวิถี การสืบพันธุ์ สุขภาพทางเพศ อารมณ์ ความรู้สึกและความสัมพันธ์

·	 ผลที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และเหตุผลท่ีวัยรุ่นควรชะลอการมีเพศสัมพันธ์จนกว่า

จะพร้อม

·	 วธีิและทางเลอืกในการดูแลความปลอดภยัของตนเองและการมสีขุอนามยัทางเพศทีด่ ีรวม

ถงึการป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม การตดิเชือ้โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การรังแก การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ

·	 รู้แหล่งช่วยเหลือหรือบริการปรึกษาในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ

·	 ทักษะในการจัดการอารมณ์ การจัดการความสัมพันธ์ และการใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น

·	 ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นคงในตัวตนและอารมณ์

·	 การควบคุมตนเอง รู้ขีดจํากัด ปรับตัวและรับมือกับความผิดพลาด

·	 การนับถือตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การปกป้องสิทธิตนเองและผู้อื่น

·	 การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เคารพประสบการณ์และมุมมองของผู้อื่น

·	 ทักษะและความมั่นใจในการสื่อสาร บอกและยืนยันความรู้สึกความต้องการของตนเองได้ 

ในขณะเดียวกัน เคารพและยอมรับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น

·	 ทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดี โดยเน้นว่าพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์ คือ การเคารพ

ตนเอง การเคารพคนอ่ืน และการใส่ใจความรู้สึกของคนที่มีความสัมพันธ์ด้วย และการ

ยินยอมพร้อมใจ
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·	 ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนตัดสินใจเลือก และการรับผิดชอบต่อผลการตัดสิน

ใจและการกระทําของตนเอง ฝึกฝนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายจริยธรรมพื้นฐาน

·	 ทักษะการจัดการความขัดแย้ง และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง โดยตระหนักว่าความ 

ขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

·	 รู้จักและหลีกเลี่ยงการเอาเปรียบ การบังคับ และการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์

·	 เท่าทันสื่อ และกรอบทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องเพศ กล้าตั้งคําถามกับอคติและการเหมา

รวมที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ โดยเฉพาะที่นําไปสู่การล้อเลียน รังแก เหยียดหยาม 

เลือกปฏิบัติ ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่แตกต่างในทุกมิติ

เรียนอะไรในเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ?
 เมื่อเข้าใจพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่นตอนต้น จะเห็นว่า นี่คือช่วงเวลา

ที่เป็นจังหวะและโอกาสสําคัญที่จะสร้างและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่สําคัญ เช่น การควบคุม

ตนเอง การจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ เป็นต้น ที่เป็นพื้นฐานสําคัญต่อการมีพฤติกรรมทาง

สงัคมท่ีพึงประสงค์ และบ่มเพาะคุณลกัษณะ อปุนสิยัด้านบวก และจรยิธรรมพืน้ฐาน ด้วยเดก็ๆ 

ในวัยนี้กําลังพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม เร่ิมเข้าใจผลกระทบที่ตามมาจาก

การกระทําต่างๆ เริ่มปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ๆ กับเพื่อน และเริ่มเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

การคิด เรียนรู้ที่จะควบคุมกํากับชีวิตตนเอง ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการสร้างตัวตน

ที่มั่นคง๓

  

๓ Pan	America	Health	Organization	(2001).	Life	Skills	Approach	to	Child	and	Adolescent	Healthy	
Human	Development
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 การพัฒนาเนื้อหาของเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับประถมปลาย ใช้กรอบ

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษา ๖ ด้านของ SIECUS๔ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑) ร่วมกับกรอบ

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษาของ UNESCO๕ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๒)

 ส่วนเนื้อหาในรายละเอียดแต่ละระดับชั้น เป็นการพิจารณาพัฒนาการตามช่วงวัยของ

วัยรุ่นตอนต้น ๑๐-๑๔ ปี โดยเน้นในเรื่องใกล้ตัว รอบตัว และเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ให้เป็นพื้นฐานสําคัญของการมีสุขภาวะทางเพศและการมีสัมพันธภาพที่ดี

 จากการศึกษาแนวทางการจัดเนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย หรือช่วงวัยรุ่นตอนต้นของหลายประเทศ พบว่ามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยเน้น

เรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจ อยากรู้ และพัฒนาการตามช่วงวัย และมักให้นํ้าหนักกับ ๓ 

เรื่องหลัก ดังนี้

 ·	การรู้จักตัวเอง

	 ·	การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

	 ·	การดูแลสุขอนามัยทางเพศและความปลอดภัยในความสัมพันธ์

 นอกจากนั้น ยังพบว่าหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับเด็กประถมปลาย

ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างคณุลกัษณะ อุปนสิยั จริยธรรม และการพฒันาทกัษะในการดําเนนิ

ชีวติ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานสําคัญในการใช้ชวีติเมือ่เติบโตขึน้ โดยบรูณาการในเน้ือหาทีม่กีารจดัการ

เรียนรู้

๔	แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษา	๖	ด้านของ	SIECUS	ประกอบด้วย	๑.	พัฒนาการของมนุษย์	(Human	Develop-	
ment)	 ๒.	 สัมพันธภาพ	 (Relationships)	 ๓.	 ทักษะส่วนบุคคล	 (Personal	 Skills)	 ๔.	 พฤติกรรมทางเพศ	 
(Sexual	Behavior)	๕.	สุขภาพทางเพศ	(Sexual	Health)	๖.	สังคมและวัฒนธรรม	(Social	and	Culture)
๕ กรอบแนวคิดหลักเพศวิถีศึกษาของ	UNESCO	ประกอบด้วย	๑.	สัมพันธภาพ	(Relationships)	๒.	คุณค่า	
สิทธิ	 วัฒนธรรม	 และเพศวิถี	 (Values,	 Rights,	 Culture	 and	 Sexuality)	 ๓.	 เข้าใจเพศสภาพ	 (Under- 
standing	Gender)	๔.	ความรุนแรงและการทำาให้ตัวเองปลอดภัย	(Violence	and	Staying	Safe)	๕.	ทักษะ
สุขภาพและการอยู่ดีมีสุข	(Skills	for	Health	and	Well-being)	๖.	ร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์	(The	
Human	Body	and	Development)	๗.	เพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศ	(Sexuality	and	Sexual	Behavior)	 
๘.	สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	(Sexual	and	Reproductive	Health)
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 การสร้างคุณลักษณะ อุปนิสัย และจริยธรรม หรือ Character Education หรืออาจ

ถูกเรียกเป็น ทักษะทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning)  พัฒนาการทาง

สติปัญญา (cognitive development) ทักษะชีวิต (life skills education) ฯลฯ แม้จะมี

คุณลักษณะพื้นฐานบางประการที่เห็นตรงกัน เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีนํ้าใจ การเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความกล้าหาญ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม การ

เคารพ ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึง่แต่ละหน่วยงาน โครงการ หรอืหลกัสตูร ต่างเลอืกและให้ความ

สําคัญกับคุณลักษณะบางประการที่คิดว่าจะตอบโจทย์ในบริบทที่ต้องการทํางานกับเยาวชน 

อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้เหล่านี้ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมุ่งสร้างบุคลิก อุปนิสัย 

และจริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพของสังคม๖

 สําหรับหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับเด็กประถมปลายที่พัฒนาขึ้นนี้ 

ได้เลือกคณุลกัษณะ/จรยิธรรมพ้ืนฐานท่ีเป็นจดุเน้นในการส่งเสรมิการรูจ้กัตวัเอง การปฏสิมัพนัธ์

กับคนรอบข้าง และการเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม รวม ๑๒ ข้อ ดังนี้

 ๑. การรัก-เคารพ-เห็นคุณค่าตัวเอง

 ๒. ความมั่นใจในตนเอง

 ๓. การเคารพความแตกต่าง

 ๔. การรู้และเคารพสิทธิ

๖ ตัวอย่างจากกลุ่มที่ทำางานศึกษาวิจัยและพัฒนาการ	 Character	 Education	 มาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	
กลุ่ม	 Character	 Counts	 เสนอคุณลักษณะพื้นฐานและทักษะสำาหรับศตวรรษที่	 ๒๑	 สิบสองประการที่
เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ฝึกฝน	 แบ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน	 ๖	 ข้อ	 ได้แก่	 ความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ	 
(Trustworthiness)	 การเคารพ	 (Respect)	 ความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	 ความเป็นธรรม	 (Fairness)	 
การดูแลใส่ใจ	(Caring)	และการมีสำานึกพลเมือง	(Citizenship)	ส่วนทักษะในศตวรรษที่	๒๑	ได้แก่	ทักษะ
การเรียนรู้	(Learning)	การมีวินัยในตนเอง	(Self-Discipline),	การคิดบวก	(Positivity),	ความมุ่งมั่นอุตสาหะ	
(Perseverance),	ความเข้มแข็งทางใจ	สามารถปรับตัว/ฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต	(Resilience)	และความขยัน	
(Diligence)
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 ๕. การเห็นอกเห็นใจ/เข้าใจคนอื่น

 ๖. ความรับผิดชอบ

  ๗. การดูแลความปลอดภัย

  ๘. การไม่ใช้ความรุนแรง

  ๙. การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

  ๑๐. ความเท่าเทียม

  ๑๑. การมีเสรีภาพในการเลือกและแสดงออก

  ๑๒. การมีสํานึกพลเมือง

 การรกั เคารพ เหน็คุณค่าในตวัเอง หากเข้าใจสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัร่างกาย อารมณ์ของตนเอง 

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม รู้สิทธิเนื้อตัวร่างกาย รู้เท่าทันและแยกแยะอคติ

ทางเพศที่ปรากฏในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมได้ แม้ตนเองจะมีเพศวิถีที่แตกต่างจาก

คนอื่นๆ หรือจากบรรทัดฐานของสังคม จะช่วยให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง นําไป

สู่การรัก เคารพ และดูแลให้ตัวเองอยู่ดีมีสุข

 ความม่ันใจในตนเอง การเรยีนรูศั้กยภาพของตนเอง ความแตกต่างระหว่างบคุคล และ

เสริมสร้างความมั่นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับคน การแสดงและรักษาจุดยืนของตนเอง เมื่ออยู่

ในภาวะขัดแย้งกับคนรอบข้าง

 การเคารพความแตกต่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ความอดกลั้น

ต่อความคิดเห็น ความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากตนเองเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติ

ต่อผูอ้ืน่ โดยเฉพาะคนท่ีแตกต่างจากตวัเองอย่างเคารพกนัในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีม 

และนําไปสู่การตระหนักว่า เราควรใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น ไม่ทําร้ายคนอื่น ทั้งร่างกาย

และจิตใจ และจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

 การเหน็อกเหน็ใจ/เข้าใจคนอ่ืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใส่ใจและรับฟังความรู้สกึของ

คนอื่น ช่วยเหลือเมื่อคนอื่นลําบาก หรือเป็นทุกข์ เป็นพื้นฐานของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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 การรู้และเคารพสิทธิ เรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้

ความสําคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ การมีกฎกติกาที่มีความยุติธรรมและชอบธรรม นอกจากสิทธิ

มนุษยชนพื้นฐานแล้ว ในการเรียนรู้เพศวิถี เยาวชนควรได้เรียนรู้สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย สิทธิ 

ทางเพศ สทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์สิทธิในการศึกษา สทิธสุิขภาพ สทิธใินการแสดงความเหน็ และ

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 ความรับผิดชอบ เรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบผลการกระทําของตัวเอง ทั้งที่มีต่อตนเองและ 

ผู้อื่น เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องฝึกฝนจากเรื่องเล็กๆ ในการใช้ชีวิตประจําวัน ไปจนถึงเรื่องสําคัญที่

จะส่งผลต่อชีวิต เช่น เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ การมีลูก ฯลฯ 

 การค�านึงถงึความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ ในวัยทีอ่ยากรู้ อยากลอง ชอบความ

ตืน่เต้น ท้าทาย อาจทาํให้วยัรุน่ทาํพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่ง ทีอ่าจนาํมาซ่ึงอนัตรายท้ังต่อตนเอง

และผู้อื่น การสร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง จริงจังต่อการป้องกันให้ตนเองและ

ผูอ้ืน่ปลอดภยั เหน็ประโยชน์ของการป้องกนัและเหน็โทษหรืออนัตรายจากพฤติกรรมเสีย่งต่างๆ 

จะเป็นหลักช่วยในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้าทายต่างๆ 

 การไม่ใช้ความรุนแรง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ความ

ขดัแย้งเป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเกดิข้ึนได้ เพราะแต่ละคนมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกัน แต่การจดัการ

ความขัดแย้งในทุกระดับความสัมพันธ์ มีทางเลือกหลายอย่างโดยไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง 

ที่ส่งผลต่อการทําร้ายอีกฝ่ายทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจ

 นอกจากน้ัน การตระหนักถึงความรุนแรงในสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์ทางเพศ 

จะช่วยทําให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะป้องกัน หาความช่วยเหลือ รวมทั้งการไม่เป็นผู้กระทําต่อผู้อื่น 

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ

 การไม่เอาเปรยีบผูอ่ื้น การปฏบิตักิบัผู้อืน่ด้วยความยุติธรรม เคารพความรู้สกึและความ

ต้องการของผูอ่ื้นเช่นเดยีวกบัของตนเอง เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูเ้รือ่งการยนิยอมพร้อมใจใน

สัมพันธภาพทุกรูปแบบ
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 ความเท่าเทยีม ตระหนกัถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และปฏิบติัต่อผูอ้ืน่อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากัน และไม่อาจล่วง

ละเมิดได้ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความสามารถทางร่างกาย และสุขภาพ เป็นต้น

 การมีเสรีภาพในการเลือกและแสดงออก เรียนรู้ว่าตนเองมีอํานาจและมีอิสระในการ

ควบคุมชีวิตตัวเอง เรียนรู้ที่จะวางแผน ตัดสินใจ เลือก แสดงออก รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลการ 

กระทําของตัวเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แม้เป็นไปด้วยความแตกต่างจากคนอื่นและ 

แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม

 การมีส�านึกพลเมือง ร่วมรับผิดชอบสังคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน มีจิต

อาสา เคารพกตกิาทีเ่ป็นธรรมของสงัคม ‘รูสึ้กรู้สา’ และไม่ปล่อยผ่านกบัความเหลือ่มล้ําและสิง่

ทีข่าดหายไปในสงัคม และมส่ีวนร่วม ส่งเสยีงในการนําการเปลีย่นแปลงทีด่แีละเป็นธรรมสูส่งัคม

 แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาแต่ละแผนของแต่ละระดับชั้น เลือก

คุณสมบัติเหล่านี้ให้สอดคล้องไปกับเนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ ทั้งนี้ 

เมื่อเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการเน้นย้ํา ถึงคุณสมบัติและ

จริยธรรมพื้นฐานที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน

 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะสังคม เป็นองค์ประกอบสําคัญอีกด้านหนึ่งของ

เนื้อหาหลักสูตรนี้ ทักษะสําคัญในเรื่องสัมพันธภาพและเพศวิถีที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ การรู้จัก

ตนเอง/การให้คุณค่าต่อเรื่องต่างๆ ของตนเอง การตัดสินใจ การสื่อสาร การยืนยันความคิด 

ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง การต่อรอง การหาความช่วยเหลือ การจัดการแรงกดดัน

ต่างๆ การตดัสนิใจ การเท่าทนัสือ่และเทคโนโลยี และการเท่าทนับรรทดัฐาน ค่านยิม และอคติ

ทางเพศที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตตามเพศวิถีของตน ซึ่งทักษะเหล่านี้สอดคล้องกับทักษะชีวิต 
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ในบริบททั่วไปที่หลายหน่วยงานส่งเสริม เช่น องค์การอนามัยโลก๗ สพฐ.๘ และทักษะที่จําเป็น

ในการอยู่ในโลกศตวรรษที่ ๒๑๙

 เมื่อประกอบทั้ง ๓ ส่วน คือ เนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพ คุณสมบัติ อุปนิสัยและ

จริยธรรมพ้ืนฐาน และทักษะส่วนบุคคลและสังคม ในการออกแบบหลักสูตรเพศวิถีและ

สมัพนัธภาพศกึษาในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)  จงึได้แผนการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุ

เรื่องการรู้จักและเข้าใจตนเอง พัฒนาการตามวัย ครอบครัว เพื่อน เพศวิถี ทักษะในเร่ือง

สมัพันธภาพ และการดแูลสขุอนามยัทางเพศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการมสีมัพันธภาพทีด่ใีนการอยู่

ร่วมกับคนอื่นๆ และการมีพฤติกรรมที่มีสุขภาวะ

๗ ทักษะชีวิตตามองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ซึ่งประกอบด้วยทักษะชีวิต	๕	คู่	คือ	๑)	การคิดวิเคราะห์และ
การคิดสร้างสรรค์	๒)	การตระหนักรู้ในตนเอง	และการเห็นใจผู้อื่น	๓)	การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร	 
๔)	การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา	๕)	การจัดการอารมณ์และความเครียด	
๘	สพฐ.ได้บรรจุ	“การพัฒนาทักษะชีวิต”	ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยระบุ
ในสมรรถนะผู้เรียนข้อ	๔	ว่า	“ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต”	และได้กำาหนดองค์ประกอบ
สำาคัญของทักษะชีวิตครอบคลุม	 ๔	 ด้านคือ	 ๑)	 การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น	 
๒)	 การคิดวิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ๓)	 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด	 
๔)	การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
๙	ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	๒๑	โดย	น.พ.วิจารณ์	พานิช	ประกอบด้วย	๑)	อ่านออก	๒)	เขียนได้	๓)	คิด
เลขเป็น	๔)	ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะในการแก้ปัญหา	๕)	ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม	๖)	ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์	๗)	ทักษะด้านความร่วมมือการ
ทำางานเป็นทีม	และภาวะผูน้ำา	๘)	ทกัษะด้านการสือ่สารสารสนเทศและรูเ้ท่าทนัสือ่	๙)	ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์	
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๐)	ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้
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	 ...เด็กวัยประถม	เริ่มสามารถแยกแยะระหว่างผิดและถูกได้	และสนใจว่าทำาอย่างไรจึง

จะถูก	เป็นวัยที่กำาลังรู้จักความผิดชอบชั่วดี	(conscience)	เป็นวัยที่ภาษากำาลังเจริญมาก	เด็ก

พูด	อ่าน	เขียน	เรียนรู้ได้หลายทางนอกจากพ่อแม่	ครอบครัว	เด็กจะได้รับการสอนอบรมเรียน

รู้จากโรงเรียน	ครู	เพื่อน	หนังสือ	สื่อต่างๆ	โทรทัศน์	วิดีโอ	ภาพยนตร์	คอมพิวเตอร์	การเล่น	

ฯลฯ	เด็กจะให้ความสนใจและมีคำาถาม	“อย่างไร”	“ทำาไม”	เป็นวัยของ	“years	of	magic”	คือ

เด็กจะมีความต้องการความรู้เพิ่ม	 ใฝ่รู้ค้นหา	 ไต่ถาม	 เป็นเวลาของความเจริญด้านความคิด	

imagination	 และซึมซับด้านคุณธรรม	 เรียนรู้กฎเกณฑ์กติกา	 เริ่มสามารถรับรู้ในมุมมองของ

คนอื่นได้	เด็กเป็นตัวของตนเองมากขึ้น	สามารถคิดไตร่ตรองและอยู่ตามลำาพัง	คิดเงียบๆ	มอง

ตนเองได้เป็น	(introspection)	เมื่อเข้าประถมปลาย	เด็กจะสามารถทำาความเข้าใจกับคำาสอน

ของคนอื่น	เช่น	ครู	ที่ไม่เหมือนพ่อแม่	เรียนรู้ผิด	ถูก	ความซับซ้อน	ความไม่แน่นอนและความ

แตกต่างได้มากขึน้	พร้อมกบัปรบัอารมณ์ในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ดีขึน้	การสอนเร่ืองราวเนือ้หา

ทางคุณธรรมจริยธรรมจึงเริ่มได้เมื่ออายุ	๗-๘	ปี	ที่เด็กจะสามารถรับรู้	ไต่ถาม	มีความรู้สึกผิด	

รูส้กึอายท่ีสามารถพดูบอกได้	การพฒันาของสมองด้านความคดิและพฒันาด้านอารมณ์จะต้อง

ควบคู่ไปด้วยกันเสมอในการพัฒนาด้านคุณธรรมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวัยเรียนและวัยรุ่น”

....

	 การพัฒนาจิตใจทางด้านคุณธรรมมีจุดประสงค์เพ่ือให้ตนเองสามารถเคารพสิทธิผู้อื่น	

ปฏิบัติตามข้อบังคับ	 กฎเกณฑ์	 และกฎหมายได้	 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมถูกต้อง	 

รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริง	 สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได	้

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	ตนจึงจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

....

	 การพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมต้องเริม่ตัง้แต่วยัเดก็เลก็	และพฒันาเพิม่เตมิต่อเนือ่ง

เรื่อยมาจนถึงวัยผู้ใหญ่	คุณธรรมมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ

	 ·	ด้านอารมณ์	(empathy)	เช่น	เด็กเห็นผู้อื่นเสียใจ	เด็กแสดงความเห็นอกเห็นใจได้	

หรือเมื่อตนรู้ว่าเป็นสาเหตุของความผิดจะรู้สึกอาย	(shame)	และสำานึกผิดได้	(guilt)
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	 ·	ระดับสติปัญญา	สมองจะต้องเจริญให้เกิดการรับรู้	เรียนรู้	และเข้าใจได้	(cognitive	

component)

	 ·	สิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ครอบครัว	พ่อแม่	ญาติ	พี่น้อง	ไปจนถึงสังคมที่เด็กเติบโตขึ้นมา	

ได้แก่	โรงเรียน	ครู	เพื่อน	ชุมชน	ศาสนา	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นต้น

	 ถงึกระนัน้	แม้เดก็จะรบัรู	้มคีวามคดิ	ความรูส้กึ	และเข้าใจได้แล้วกต็าม	ไม่ได้หมายความ

ว่าเด็กจะประพฤติปฏิบัติตามด้วยเสมอไป	 จึงเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไปว่าระยะแรกของการมี

คุณธรรม	 เด็กจะต้องได้รับการสอนโดยตรงจากผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดู	 โดยมีการแนะนำาอบรมสั่งสอน

ด้วยการให้รางวัลที่ประพฤติดีทำาดี	 หรือมีการลงโทษถ้าประพฤติผิด	 กล่าวคือผู้มีอำานาจ 

รับผิดชอบ	เช่น	พ่อแม่	ครู	ผู้ปกครอง	เป็นผู้ทำาหน้าที่เหล่านี้ไปตลอด	จนกว่าเด็กจะเติบโตขึ้น

สามารถรับหลักการและกฎทางศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปเป็นของตนเอง	 (internalize)	 และ 

รับผิดชอบพฤติกรรม	จัดการกับการกระทำาของตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุม

จากบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรม	ของ	

ศ.เกียรติคุณ	แพทย์หญิงวัณเพ็ญ	บุญประกอบ	

อ้างอิงถึงในบทความ	“การพัฒนาเด็กและวัยรุ่นด้านคุณธรรมจริยธรรม”

ของเพจชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 ในแต่ละระดับชั้นประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ ๑๖ แผน และมีแนวความคิดในการ

ออกแบบสาระสําคัญของแต่ละชั้น คือ

ป. ๔ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Growing and Changing)

ป. ๕ การรู้จักสิทธิ และการเคารพตนเองและคนอื่น (Rights and Respect)

ป. ๖ สัมพันธภาพที่ดี และการตัดสินใจที่ดี (Healthy Relationships, Healthy 

Decisions)
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 แผนการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เน้นเนื้อหาในเรื่องพัฒนาการและ

สัมพันธภาพ เป็นการเตรียมนักเรียนให้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อ

ให้เดก็ๆ ได้รูจ้กัตวัเองทัง้ร่างกายและอารมณ์ รูจ้กัความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพือ่นๆ ความ

แตกต่างในเรือ่งครอบครวั และเพศวถิ ีทัง้เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจในตนเองและการเคารพคน

อื่น รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รู้จักแบ่งปัน ขอโทษ การเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ ๑๖ แผน ดังนี้

๑. ทุกคนเป็นคนพิเศษ

๒. เติบโต เปลี่ยนแปลง

๓. สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น

๔. ครอบครัวมีหลายแบบ

๕. เพื่อน

๖. แบ่งปัน

๗. เป็นหญิง เป็นชาย

๘. รู้สึกอย่างไร

๙. หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?

๑๐. ขอโทษ

๑๑. รู้สึกบอกได้

๑๒. ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต

๑๓. รสนิยมที่แตกต่าง

๑๔. เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้

๑๕. ถุงวิเศษ

๑๖. นี่คือฉัน
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 แผนการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ ชวนผูเ้รยีนสํารวจคําถามและหาคําตอบ

ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง รวมทัง้เรือ่งเพศ เพศสมัพนัธ์ ทีร่บัรูจ้ากทีต่่างๆ เพือ่

ฝึกฝนการแยกแยะข้อมลู ข้อเทจ็จรงิและความเชือ่ รวมทัง้เรียนรู้การป้องกนัท้องและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ด้านสัมพันธภาพ เน้นการรู้จักสิทธิตนเองและเคารพสิทธิคนอื่น การสร้างพลัง

ด้านบวกและคณุค่าในตนเอง ฝึกฝนการสือ่สาร ทัง้การบอกความรูส้กึ ความต้องการของตนเอง 

การรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง เรียนรู้การประเมินสถานการณ์เสี่ยง ผลกระทบ

และการป้องกัน มีแผนการเรียนรู้รวม ๑๖ แผน ดังนี้

 ๑. มีดี มีพลัง

 ๒. เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๑

 ๓. เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๒

 ๔. ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี

 ๕. มากกว่าเพื่อน 

 ๖. สื่อสารชัดเจน

 ๗. เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?

 ๘. ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้

 ๙. Helping Hands: ฉันช่วยได้

 ๑๐. รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์

 ๑๑. กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด

 ๑๒. ยินยอม พร้อมใจ

 ๑๓. ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?

 ๑๔. ฉันเคยได้ยินว่า..

 ๑๕. ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์

 ๑๖. ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนทํา



32

 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนรู้ทั้ง ๑๖ แผนมุ่งไปสู่การฝึกฝนการ 

ตัดสนิใจท่ีจะส่งผลต่อความปลอดภยัของตนเอง ทัง้ด้านสขุอนามยัทางเพศและสมัพนัธภาพกบั

คนรอบข้าง โดยตระหนักถึงความคาดหวัง อคติ แรงกดดัน อิทธิพลทั้งจากเพื่อนและสื่อต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูล และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งระหว่างครอบครัว เพื่อน 

แฟน และการมีข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านในเร่ืองการแสดงความรัก การจัดการอารมณ์เพศ  

เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ การป้องกันท้อง และความพร้อมในการมีลูก ดังนี้

 ๑. วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

 ๒. จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน

 ๓. อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

 ๔. เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?

 ๕. แสดงความรักมีหลายวิธี

 ๖. กันดีกว่าแก้

 ๗. โลกของสื่อ

 ๘. อคติ และการตีตรา

 ๙. เมื่อฉันโตขึ้น

 ๑๐. ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง

 ๑๑. สํารวจโฆษณาสินค้า

 ๑๒. ร่างกายของใคร

 ๑๓. สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน

 ๑๔. ความคาดหวัง

 ๑๕. ตั้งท้องได้อย่างไร และถ้าฉันท้อง

 ๑๖. ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก
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 ทั้งนี้ แผนการเรียนรู้แต่ละแผนออกแบบโดยคํานึงถึงการจัดการเรียนรู้ใน ๑ คาบเรียน 

(๕๐-๖๐ นาที) บางแผนมีการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับ

คนในครอบครวัหรอืคนอืน่ๆ  บางแผนจาํเปน็ตอ้งมีการมอบหมายการเตรียมการล่วงหน้า และ

แผนส่วนใหญ่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการเรียนรู้ล่วงหน้า ดังน้ัน ครูจึงควร

ศกึษาแผนล่วงหน้า เพ่ือเตรยีมการจดัการเรยีนรู ้การจดัการเวลาและห้องเรยีนให้เหมาะสม และ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแผนนั้นๆ

จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา อย่างไร ?

 เพศวถิศึีกษาเป็นวิชาชวีติ ทีแ่ต่ละคนล้วนมปีระสบการณ์ตามช่วงวยัและตามบรบิทชวีติ

ของตนเอง ทุกคนเรียนรู้เรื่องเพศจากการเลี้ยงดูในครอบครัว การอยู่กับกลุ่มเพื่อน สภาพ

แวดล้อม และสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ทั้งความรู้ 

ข้อมลูเรือ่งเพศ สือ่กระตุน้อารมณ์ทางเพศหลายรูปแบบ ข่าวสารเร่ืองเพศวถิจีากทกุมมุโลก ล้วน

หาได้เพียง click เดียว

 ห้องเรยีนจงึเป็นเพยีงอกีพืน้ทีห่นึง่ ทีโ่ดยทัว่ไป หากจะมบีทสนทนาเร่ืองเพศวถิ ีมกัเป็น

แนว “สั่งสอน” “ห้ามปราม” มากกว่าการสร้างการ “เรียนรู้” ให้เยาวชน

 เม่ือเราตัง้ใจนาํ “เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา” เข้าสู่ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้จึง

เป็นเรื่องสําคัญ ทั้งยังท้าทายว่า จะทําอย่างไรกับข้อมูล ชุดความเชื่อ ค่านิยม ที่เด็กๆ มีอยู่แล้ว 

และจะสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่มีความหมายกับการนําไปใช้ต่อในชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้อย่างไร 

ท่ามกลางสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐานในเร่ืองเพศหลายอย่างที่ขัดแย้งกับ 

แนวปฏิบัติ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีทางเพศของผู้คน

 การออกแบบแผนการเรียนรู้ในหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถม

ศึกษาตอนปลายวางอยู่บนหลักการการเรียนรู้ ต่อไปนี้
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þ	 การให้ความส�าคัญกับผู้เรียน (Learner-centered)

 การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางนัน้ต้องเร่ิมจากความเข้าใจผูเ้รียน

อย่างแท้จรงิ หากต้องการให้เยาวชนเข้าใจและรูเ้ท่าทนัการใช้ชวีติทางเพศ เราจาํเป็นต้องสือ่สาร

กับเยาวชนอย่างตรงไปตรงมา และรอบด้าน เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่จําเป็นต้องรู้  

ทกัษะท่ีเขาพงึม ีรูค้ดิและรบัผดิชอบในการเลือกใช้ชวีติ ถงึแม้ว่าพฤติกรรมหรือการใช้ชวีติแบบ

ที่เขาเลือกอาจไม่เป็นไปตามค่านิยมส่วนบุคคลที่เราแต่ละคนมีอยู่ก็ตาม ครูในฐานะผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ต้องเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองได้

þ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

 แนวคดิการจดัการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ David 

A. Kolb อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ เมื่อบุคคลได้กระทําการอย่างหนึ่งและได้เห็นผลของการกระทํานั้นๆ ก็จะเกิด

ความเข้าใจและนําไปสู่การคาดการณ์ในคราวต่อไปว่า หากมีเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลเกิดตามมา

อย่างนั้น  บุคคลจะสั่งสมความเข้าใจถึงเหตุและผลของการกระทําที่เกิดต่างกรรมต่างวาระไป

จนกระท่ังสามารถสรุปเชื่อมโยงเป็นหลักการที่นําไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน 

และนําไปสู่การ “ลอง” เพื่อทดสอบหลักการนั้นว่าจะได้ผลอย่างไรในสถานการณ์ใหม่ๆ

 หัวใจของการเรียนรู ้แบบนี้จึงอยู่ที่การสร้างเงื่อนไขให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงหรอืสถานการณ์จาํลองทีค่ล้ายคลงึ หรอืจากเรือ่งราวทีจ่ะต้องประสบต่อไปใน

ชีวติจรงิ การออกแบบแผนการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพันธภาพศกึษา โดยใช้หลกัการ experiential 

learning ให้ความสําคัญกับ

·	การสร้างการมีส่วนร่วมจากนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ แสดงความ

คิดเห็น บอกความรู้สึก รับฟังเพื่อน แสดงบทบาทสมมติ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม หาข้อมูลมา

เล่า ช่วยกันสรปุ ครจูงึมหีน้าทีเ่อือ้อํานวยและกระตุน้การมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน และสร้างความ

รู้สึกปลอดภัย 

·	การเปิดโอกาสให้นักเรียนทบทวน ใคร่ครวญถึงอารมณ์ ความนึกคิด  

ความรูส้กึ และการกระทําของตวัเองในกจิกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทีจั่ดข้ึน (reaction) 
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ครูจึงต้องไม่เพียงแต่ทํากิจกรรมให้จบไปเท่านั้น แต่ต้องแปรประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ด้วย

การชวนสะท้อนคิดหลังการทํากิจกรรม

·	การชวนให้คิด วิเคราะห์ ฟังความเห็นต่าง หาเหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุน  

ช่วยให้แต่ละคนได้ข้อสรุปโดยไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน หรือตรงกับความคิดเห็นของครู ครูต้อง

ไม่ใช่คนสรุปและบอกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แต่บทบาทสําคัญคือ ครูต้องเป็นผู้ต้ังคําถาม  

ไม่ตัดสินคุณค่า และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน ครบถ้วน และชี้แนะแหล่งข้อมูลและให้

แนวทางไปค้นคว้าต่อ

·	การเชือ่มโยงสิง่ทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีนกบัชวีติของนกัเรยีน ให้เหน็ความเกีย่วข้อง 

และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

þ	 สไตล์การเรียนรู้ (Learning Style)

	 แต่ละคนมีวิธีการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ VARK Learning Styles (Fleming, N.D. 

and Mills, C., 1992) แบ่งออกเป็น ๔ แบบตามสไตล์การเรียนรู้ตามความชอบหรือความถนัด

ของแต่ละคน

··	แบบ V = Visual รปูแบบการเรียนรู้ทีส่ือ่ด้วยภาพและสญัลกัษณ์ แผนที ่แผนผัง 

แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ และลูกศรสัญลักษณ์ สีสันต่างๆ

··	แบบ A = Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง หรือผ่านการได้ยินได้ฟัง 

ผู้ที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะชื่นชอบการฟังบรรยาย ฟังเทป การสนทนากลุ่มย่อย การพูดคุย

ทางโทรศัพท์ แม้แต่การพูดคุยกับตัวเอง หรือคิดออกมาดังๆ

··	แบบ R = Read/write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร เน้นการรับและส่ง

ข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน

··	 แบบ K = Kinesthetic รปูแบบการเรียนรูที้ส่ือ่ด้วยสมัผสัและการกระทํา การใช้

ประสบการณ์และการลงมอืปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จาํลองหรอืสถานการณ์จรงิกต็าม

 ดังนั้น การออกแบบในหลักสูตรนี้ จึงพยายามใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละ

แผนการเรียนรู้ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การลงมือทํา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับผู้เรียนทุกคน และการใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อ  
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“ดงึและคง” ความสนใจของผู้เรยีนไว้ให้ได้ รวมทัง้การทบทวนหรอืยํา้เนือ้หาเดียวกนัในกจิกรรม

หลายรูปแบบเช่นกัน

 บางขั้นตอนในแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ ครูอาจรู้สึกยุ่งยากในการเตรียม หรือรู้สึก

ว่าต้องใช้เวลามากในการทํากิจกรรม ก่อนจะตัดสินใจว่าไม่ทํากิจกรรม บอกเลยก็ได้ หรือ  

ตัดทอนเพื่อรวบรัดขั้นตอนการทํากิจกรรม ควรประเมินเปรียบเทียบถึงประสบการณ์ที่นักเรียน

จะได้เรียนรู้ หากเราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีมาจากการลงมือทํา (Learning by doing) ไม่ใช่

เพียงการบอกหรือการสอน

 หลายกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุม่ ให้แลกเปลีย่นแสดงความเห็น หาข้อสรปุ และนําเสนอ 

หลายกจิกรรมให้เด็กเขยีน รปูแบบพืน้ฐานเหล่านี ้ไม่ใช่การออกแบบเพ่ือให้เด็กลงมอืทาํเท่านัน้ 

แต่ท้ังการพูด การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องฝึกฝน ฝึกการเรียบเรียงความคิด และ

ถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ ครูอาจต้องมองเห็นว่า ทักษะเหล่านี้จําเป็นต้องทําบ่อยๆ และพัฒนา

ให้ดข้ึีนเร่ือยๆ ครจูาํเป็นต้องช่วยสะท้อนและชีแ้นะ และจดัการเพือ่ให้เดก็ทกุคนได้รบัการฝึกฝน 

เช่น ผลัดกันออกมานําเสนอ ฝึกให้ทวนสิ่งที่เพื่อนนําเสนอ เปรียบเทียบความเห็นแต่ละกลุ่ม 

เป็นต้น นอกจากนัน้ เมือ่ให้เด็กแสดงความเหน็หรือให้เขยีน ครจํูาเป็นต้องแสดงให้เหน็ว่า ครรูบั

ฟังและอ่าน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วย ไม่เพียงปล่อยผ่านไปเพียงให้เด็กได้ทํา

 ในการจดัเพศวถิศีกึษาทีเ่น้นหลกัการของ experiential learning ทีก่ล่าวมาในตอนต้น  

หวัใจสาํคญัอยูท่ีก่ารปรบับทบาทของครไูปเป็น “ผูจ้ดัการเรยีนรู”้ เพราะผูจ้ดัการเรยีนรูเ้ป็นกลไก

สําคัญที่จะทําให้เกิดการผันประสบการณ์จากกิจกรรมไปสู่การ “รู้แจ้ง” ของแต่ละบุคคล  

ขั้นตอนการสะท้อน (reaction) ในวงจรการเรียนรู้แบบ experiential learning จะขาด

ประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีผู้ทําหน้าท่ีเป็นกระจกส่องให้เกิดการพิจารณาแต่ละแง่มุมอย่างรอบคอบ  

โดยเฉพาะเม่ือเป็นการเรียนรู้ของกลุ่ม ซึ่งหัวใจสําคัญอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิด ผู้จัดการ

เรียนรู้จึงต้องเป็นผู้ที่ช่วยทําประเด็นให้ชัดขึ้น คอยจัดลําดับเร่ืองเพื่อไม่ให้สับสนหรือตกหล่น  

คอยเปิดโอกาสให้คนที่อยากพูดได้มีโอกาสพูดบ้าง ช่วยให้กลุ่มสรุปถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ  

ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและทุกคนรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับ รวมไปถึงการแนะแหล่ง

ข้อมูลที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้ต่อไป
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 ด้วยบทบาทของ “ผู้จัดการเรียนรู้”  สิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุดจึงไม่ใช่เนื้อหา  แต่เป็นเรื่อง

กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนแปรเนื้อหาไปสู่วิธีการเรียนรู้ และไม่ได้หมายความว่าครูไม่ต้อง

มีความรู้มาก ความรู้ยังเป็นเรื่องจําเป็น แต่สิ่งที่ครูต้องมีมากกว่าคือ ต้อง “เก่ง” ในการทําให ้

ผู้เรียนตระหนักถึง “กระบวนการเรียนรู้” เพราะจะติดตัวไปภายหน้า ช่วยให้เขาสามารถพึ่งสติ

ปัญญาของตัวเองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เมื่อไม่มีครูหรือพ่อแม่กํากับอยู่ข้างๆ

 บทบาทของการเป็น “ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” ผ่าน

ประสบการณ์นี้ มีข้อท้าทายอย่างน้อย ๓ ประการที่สําคัญ

 ๑. การยึดมั่นว่าครูรู้ดีกว่า ครูจึงสามารถคิดแทนและบอกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเด็ก 

ครูไม่เช่ือมากนักว่าเด็กคิดเองได้ โดยเฉพาะการรู้ซึ้งถึงผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น เพราะเด็กมี

ประสบการณ์จํากัด ความยึดมั่นนี้มาในรูปของความหวังดี ต้องการปกป้องไม่ให้เด็กต้องเผชิญ

กับเรื่องร้ายๆ จึงเป็นด่านที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อคิดว่าเป็นเจตนาดี ก็ไม่ตระหนักว่าต้อง

เปลี่ยนแปลง

 ๒. ความเชื่อที่ตกทอดมาจากการกล่อมเกลาทางสังคมว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย 

เป็นเรื่องที่ต้องควบคุม ทําให้รู้สึกผิดบาป ผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันทางสรีระและผู้หญิง 

ต้องเป็นฝ่ายตาม ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายในเร่ืองเพศ และมีข้อจํากัดเร่ืองเพศมากกว่าผู้ชาย  

รวมทั้งเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องของเด็ก หากให้รู้มากจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก การปลูกฝังและ

ขัดเกลานี้มีผลฝังลึกเสียจนผู้คนจํานวนไม่น้อยไม่เคยฉุกคิดและตั้งคําถามว่า จริงหรือไม่ และ

ทําไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น

 ๓. ทักษะการฟังและจับประเด็น การตั้งคําถามให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

เป็นทักษะสําคัญในการ “สร้างการเรยีนรู”้ แต่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะทีใ่ช้น้อยในการสอนทีเ่น้น

เนื้อหาเป็นหลัก ที่ครูอาจคุ้นเคยมากกว่า

 อย่างไรก็ดี หากนับว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา เป็นอีก

หนึ่งประสบการณ์ที่ครูจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา การทําบ่อยๆ ก็เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ ที่

จะทําให้ทาํได้คล่องข้ึน เกดิความเข้าใจทีม่ากขึน้ทัง้ต่อผูเ้รียนและเนือ้หา รวมทัง้อาจนําไปสูก่าร

เกิดคําถามใหม่ๆ ที่ต้องการหาคําตอบมากขึ้น



38

 โดยสรุป ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาฯ ต้องคํานึงถึง

þ	การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้านในเรื่องเพศวิถี 

þ	การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคําถาม สํารวจ ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในเรือ่งทัศนคต ิค่านยิม และบรรทดัฐานเรือ่งเพศวถิขีองตนเองและสงัคมได้อย่างรูสึ้กปลอดภยั 

และไม่ถูกตัดสินคุณค่า

þ	การพฒันาและฝึกทกัษะต่างๆ ทีจํ่าเป็นในการมีปฏสิมัพนัธ์ และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ 

þ	การพัฒนาและฝึกฝนความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ข้อแนะนําในการนําหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาไปใช้
 

 หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ออกแบบโดย

คํานึงถึงข้อแนะนําของหลายสถาบันว่า การเรียนรู้จะนําไปส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จะต้องจดัอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อย ๑๖ ชัว่โมง ดังนัน้ แต่ละระดบัชัน้ประกอบด้วยแผนการเรยีนรู้ 

๑๖ แผน และวางลําดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องจากเรื่องใกล้ตัวสู่เรื่องที่กว้างขึ้น จากเรื่องง่ายสู่เรื่อง

ทีซ่บัซ้อนขึน้ นอกจากน้ันยงัพิจารณาถงึความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับประถมปลายที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 บทเรยีนการนาํร่องการนาํหลกัสตูรฯ ไปใช้พบว่า เป็นเรือ่งยากทีส่ถานศกึษาและครจูะ

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ครบทั้ง ๑๖ แผนในแต่ละระดับชั้น ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงเป็น

แนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ทีแ่ต่ละสถานศกึษาและครแูต่ละคนสามารถพจิารณาเลอืกแผนการ

เรยีนรูใ้ห้สอดคล้องและเหมาะกบับรบิทของผูเ้รยีน และจํานวนเวลาทีส่ามารถจดัการเรยีนรูเ้พศ

วิถีศึกษาฯ ได้จริง

 แผนการเรยีนรู้แต่ละแผนประกอบด้วยสาระสําคญั วตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้คณุลกัษณะ

และทักษะสาํคัญทีแ่ผนนัน้ๆ ต้องการสร้างเสรมิให้กบัผูเ้รยีน ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้เหน็

กระบวนการ คําถามในการชวนคิดชวนคุย และแนวทางการสรปุ รวมทัง้มตีวัอย่างเอกสาร หรอื
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สื่อที่จะใช้ประกอบในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งครูอาจต้องปรับให้เหมาะกับบริบท หรือทัน

สถานการณ์มากขึน้ โดยยงัคงยดึวตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้และเนือ้หา-ทกัษะทีต้่องการให้เกดิกบั

ผู้เรียน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นข้อมูลความรู้สําหรับครู ซึ่งบางเรื่องอาจต้องคอยติดตามให้

ข้อมูลทันสมัยด้วยเช่นกัน โดยพึงตระหนักว่าหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๖๐

 ท่าทีของครูจึงเป็นเรื่องสําคัญ และมีผลต่อเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้ การเลือกใช้

คําที่ไม่ตัดสินคุณค่าหรือสะท้อนอคติในเรื่องเพศวิถี เป็นสิ่งที่ครูควรตระหนักและระมัดระวัง 

เพราะผูเ้รยีนสามารถประเมนิทศันคตหิรอืค่านยิมของครไูด้ ทัง้จากวธิกีารพดูถงึ การตัง้คําถาม 

การตอบคําถาม การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย รวมถึงสีหน้าท่าทางที่มีต่อคําพูดหรือ 

การแสดงออกของผู้เรียน และอาจทําให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความเห็นหรือความรู้สึกจริงๆ ใน

เรื่องที่เห็นต่างจากครู หรือก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี หรือตอกยํ้าทัศนะในทางลบ เช่นการพูดถึง  

เพศทางเลือก ความหลากหลายทางเพศ ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ครอบครัวอุดมคติ  

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การทําแท้ง เป็นต้น

 นอกจากนัน้ การตระหนกัว่าสงัคมไทยมค่ีานิยม ความคาดหวงั และบรรทดัฐานในเร่ือง

เพศต่อหญงิและชายต่างกนั การมปีระสบการณ์เร่ืองเพศของหญงิถกูตัดสนิคุณค่ามากกว่าชาย 

การแสดงออกทางเพศของชายได้รบัการยอมรบัมากกว่าหญงิ  การสอนเรือ่งเพศ จึงมักมุง่ควบคมุ

ฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย ดังนั้น ครูจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ และทําให้เนื้อหาในการเรียนรู้ 

พดูคยุในห้องเรียนเกีย่วข้องกบัทกุเพศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการเคารพ และรบัผดิชอบ

ในสัมพันธภาพ ว่าเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ตอกยํ้าอคติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่มี

อยู่ในสังคม รวมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกัน

 แผนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนและการลงมือ

ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ที่สําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูอาจใช้เป็นแนวทางในการ

ตรวจสอบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง ว่าได้ทํา/ชวนให้ผู้เรียนได้ทําขั้นตอน 

ต่อไปนี้ หรือไม่

·	 เช่ือมโยงกบัความรู ้การรบัรู ้หรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รียน เพือ่พฒันาและขยาย

ความเข้าใจที่รอบด้าน ลึกซึ้งมากขึ้น
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·	 เปิดโอกาสให้มีการลงมือทํามากที่สุด เพื่อฝึกทักษะส่วนบุคคลและทักษะสังคม

·	 ชวนสาํรวจ ทบทวน เปรยีบเทียบ ความเชือ่และทศันคตขิองตนเองทีม่ต่ีอเรือ่งต่างๆ 

·	 สะท้อนสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้ และ

·	 บอกความตั้งใจหรือแผนที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้

ฝากครู...ส่งท้าย

 ถงึวนัน้ีต้องสอน ไม่ว่าครจูะรูส้กึอย่างไร จะจัดการเรียนรู้เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา

หรอืไม่ เดก็และเยาวชนส่วนใหญ่กส็นใจและพร้อมจะเรียนรู้เร่ืองเหล่านีจ้ากเพือ่นและสือ่ต่างๆ 

อยู่แล้ว โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายดาย แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เด็ก

และเยาวชนเรียนรู้เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และวิธีคิดใน

เรื่องเพศของพวกเขาอย่างไร

 วัยประถมเป็นโอกาสทอง วัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยรุ่น เป็น

โอกาสสําคัญของครูในการวางรากฐาน บ่มเพาะคุณสมบัติ อุปนิสัย จริยธรรมที่พึงมี เริ่มฝึกฝน

ทักษะในการดําเนินชีวิตกับผู้อ่ืน โดยเริ่มจากเร่ืองง่ายๆ ใกล้ตัวสู่เร่ืองที่ซับซ้อนขึ้น และให ้

ความรู้ที่รอบด้าน แก้ไขการรับรู้ที่ผิด

 เพศวถิเีป็นเรือ่งชวีติและการอยูร่่วมกนั เรือ่งเพศวถิ ีเป็นเรือ่งทีม่ากกว่าการมีเพศสมัพนัธ์ 

แต่ยังรวมถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ความสัมพันธ์ ความรัก อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ 

ความร่ืนรมย์ รสนิยม ความเป็นหญิง ความเป็นชาย รสนิยมทางเพศ ค่านิยม ความเชื่อ 

วัฒนธรรมที่หลากหลายในเรื่องเพศและเพศวิถี ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีและ

สมัพนัธภาพศึกษาเป็นโอกาสในการช่วยให้เดก็และเยาวชนพฒันาคณุค่า ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ สร้างความรู้สึกดีและมั่นใจในตนเอง 

มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ตลอดจนการคิดใคร่ครวญ และ 

ตัดสินใจในการดูแลป้องกันตัวเองในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งเร่ืองท้องไม่พร้อม  

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งได้ฝึกถกเถียง แลกเปลี่ยน  
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ตั้งคําถามกับค่านิยม กติกาทางสังคมที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาคในเรื่อง

เพศ รวมทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลโดยละเลยสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน

สังคม

 ครูคือคนส�าคัญ  “ครู” เป็นบุคคลสําคัญในการช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เรื่อง 

เพศวิถี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ยังคงเป็นเรื่องพูดยากในหลายครอบครัวและในหลายบริบทของ

สังคมไทย ครูจึงต้องเท่าทันกรอบและการให้คุณค่าเรื่องเพศ เพศวิถีในสังคม และพร้อมโอบอุ้ม

เด็กที่แตกต่าง สิ่งหน่ึงท่ีครูทําได้ผ่านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา คือ  

การทําให้เด็กๆ รู้สึกว่า “ครู” ของเขา เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนที่เขาสามารถคุยได้ ถามได้ 

และพร้อมฟังความรู้สึก ความกังวลในเร่ืองที่ยากจะคุยกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่สําคัญกว่าน้ัน  

หากครสูามารถทําให้เด็กๆ มัน่ใจว่า หากเขาเผชญิปัญหาหรอืความพลาดพลัง้ในชวีติ นอกจาก

ครูของเขาจะไม่ทับถมเขาแล้ว ครูยังจะช่วยให้คําปรึกษา หาทางเลือก และยืนเคียงข้างเขา  

เพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงท้าทายของชีวิตไปกับเขา

ต่อให้มีหลักสูตร แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่ดี

ก็ไม่มีความหมายใดๆ

หากครูไม่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

หรือแย่กว่านั้น คือ

ไม่ได้น�าไปใช้จัดการเรียนรู้กับเด็กๆ เลย
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บทสรุปจากงานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพ

ศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด มีวัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเพศวถิแีละสมัพันธภาพศกึษาของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่๔-๖ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด โดยศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังนี้ ๑) ผลการเปรียบ

เทยีบความรู้ความเข้าใจเรือ่งเพศของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่๔-๖ ในโรงเรียนประถมศกึษา 

๑๐ จงัหวดั ระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา ๒) ผลการเปรยีบ

เทียบเจตคติที่มีต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษา  

๑๐ จังหวัด ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ๓) ผลการ 

เปรียบเทียบทักษะการจัดการสัมพันธภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา 

และ ๔) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการนําหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาไปใช้ ประกอบ

ด้วย ๑) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน ๑๕ โรงเรียน

จาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ มหาสารคาม เลย 

กรุงเทพมหานคร และกระบี่ จํานวน ๑๘ คน ๒) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จํานวน 

๙๒๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ๑)  หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพ

ศกึษา ๒) แบบสอบถามผลลพัธ์การจดัการเรยีนรู้รายวชิาเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศึกษา ๓) แบบ

ประเมนิทกัษะการจดัการสมัพันธภาพของผู้เรยีน และ ๔) แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียน
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ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้น ป. ๔-๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ และทักษะการจัดการสัมพันธภาพหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังนี้ 

๑. ผลการเปรยีบเทียบความรูค้วามเข้าใจเร่ืองเพศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔-๖ 

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน

ช้ัน ป.๔-๖ มีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งเพศหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน

เท่ากับ ๘.๒๕ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๑ มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๑๑.๔๑ โดย

นักเรียนชั้น ป.๔ มีร้อยละของความก้าวหน้ามากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนชั้น ป.๕ และ ป.๖ 

ตามลําดับ

๒. ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน

ชั้น ป.๔-๖ มีเจตคติต่อเรื่องเพศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๓.๗๑ 

ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๗.๐๖ โดยนักเรียน 

ชั้น ป.๕ มีร้อยละของความก้าวหน้ามากที่สุด รองลงมาคือชั้น ป.๖ และ ป.๔ ตามลําดับ 

๓. ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการสัมพันธภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔-๖ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวม

นักเรียนช้ัน ป.๔-๖ มีทักษะการจัดการสัมพันธภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียน 

ชั้น ป.๔ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒.๒๗ ก่อนเรียนเท่ากับ ๒.๒๕ มีร้อยละของความก้าวหน้า

เท่ากับ ๑.๔๙ นักเรียนชั้น ป.๕-๖ มีค่าเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ ๒.๖๖ ก่อนเรียนเท่ากับ ๒.๓๗ 

 มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๖.๗๖ ในส่วนของการประเมินระหว่างเรียนพบว่า นักเรียน

ชั้น ป.๔-๖ มีพัฒนาการสูงขึ้นในการวัดแต่ละครั้ง โดยนักเรียนชั้น ป.๖ มีพัฒนาการมากที่สุด 

รองลงมาคือ ชั้น ป.๕ และ ป.๔ ตามลําดับ 
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๔. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียนชั้น ป.๔-๖ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ เมื่อแยกเป็น

รายด้านพบว่า นกัเรยีนเหน็ว่าด้านเนือ้หาสาระมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ด้านสือ่ 

ด้านครผููส้อน และด้านกจิกรรมตามลําดบั โดยนกัเรยีนชัน้ ป.๕ มคีวามคดิเหน็ว่าเหมาะสมมาก

ที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนชั้น ป.๖ และชั้น ป.๔ ตามลําดับ

นอกจากน้ัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู ้สอนหลักสูตรเพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษา ในด้านเพศ ประสบการณ์ในการสอนเพศวิถีศึกษา ตําแหน่ง และวิชาที ่

รับผิดชอบสอนพบว่า แม้ว่าครูจะมีพื้นฐานและประสบการณ์แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการจัดการสัมพันธภาพของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน  

งานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถีศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาใน ๑๐ จังหวัด 

ด�าเนินการโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

ผู้ท�าวิจัยชั้นเรียน

๑) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ๒) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ๓) โรงเรียนบ้านสันกําแพง

๔) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๕) โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ๖) โรงเรียนอนุชนวัฒนา  

๗) โรงเรยีนอนุบาลท่าตะโก ๘) โรงเรยีนชมุชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ๙) โรงเรยีนศรโีกสมุวทิยาฯ  

๑๐) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ๑๑) โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ๑๒) โรงเรียนบ้านโคกงาม  

๑๓) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ๑๔) โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ๑๕) โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ผู้ควบคุมการวิจัย

 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร และ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ดร.พิกุล เอกวรางกูร และ รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น
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แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 หลักการสําคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด การจัด

หลักสูตรในสถานศึกษาจึงมีความยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้

ความสาํคญักบัการเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง และเป็นระบบตามลาํดบัขัน้ตอนของเนือ้หาและความเชือ่ม

โยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในระยะยาว

 จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ ใน

หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้พบว่า เนื้อหาสาระของเพศ

วถีิและสมัพันธภาพศกึษาสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางของกลุม่สาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ

ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู ้จัดการเรียนรู ้ ที่จะนําแผนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาไปปรับใช้ได้

 นอกจากนัน้ ยงัพบว่า เนือ้หาเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิ

และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีทางเลือกในการจัดการเรียน

รูเ้พศวถีิและสมัพนัธภาพศกึษาเข้าสูห่ลกัสตูรสถานศกึษาตามความพร้อมของสถานศกึษา อาทิ 

จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม

สาระภาษาไทย จัดไว้ในวิชาแนะแนว ชั่วโมงโฮมรูม หรือการเปิดสาระเพิ่มเติม เป็นต้น
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 จากการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ น้ีพบว่า เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสอดคล้องและสามารถ 

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต

ป	๕/๑	 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติได้เหมาะสม

ป	๕/๓		ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขความขัดแย้งใน

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การ

ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ป	๕/๒	ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ 

การใช้ยาเสพติด และความรุนแรง

ป	๕/๔	วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

๒. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม

และธาํรงรกัษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยู่ร่วมกนัในสงัคม

ไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
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ป	๕/๑		 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ	บทบาท	สิทธิเสรีภาพ	และหน้าที่ใน

ฐานะพลเมืองดี

ป	๕/๒		 เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก

ป	๕/๓		เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำาเนินชีวิตในสังคมไทย

๓. กลุ่มสาระภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคดิ เพือ่นาํไปใช้ตัดสนิใจแก้ไข

ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 		ป	๕/๔	แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรือ่งราวในรปูแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการ

ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

				ป	๕/๒	เขียนสื่อสารโดยใช้คำาได้ถูกต้อง	ชัดเจน	เหมาะสม

สาระที่ ๓ การฟัง การดู การพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความ

คิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

			ป	๕/๒	ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

			ป	๕/๓	วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

			ป	๕/๕	มีมารยาทในการฟัง	การดู	และการพูด
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 เมือ่พจิารณาเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา ซึง่มุง่ส่งเสริม

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เป็นสมาชิกที่มี

คณุภาพของสงัคมโดยมีสขุภาพทางเพศและคณุภาพชวีติทีดี่ และสามารถคดิ วเิคราะห์ เท่าทนั 

สามารถเผชิญการจัดการการดําเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อ

การดําเนนิชวีติของเยาวชน ซึง่สอดรบักบัสมรรถนะสาํคญัทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืน

ฐานมุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ดังตารางเปรียบเทียบ 

สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
เพศวิถีศึกษารอบด้าน

มุ่งพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต
(Personal Skills)

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

• เท่าทันการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้นําพฤติกรรม  
เป้าหมาย และการดําเนินชีวิต

• สามารถสื่อสาร รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก  
ทั้งที่สอดคล้อง และแตกต่างกัน

• สามารถคิด วิเคราะห ์ต่อรอง และเลือกตัดสินใจ รวมทั้ง 
รับผิดชอบผลจากการตัดสินใจของตน

• สามารถยืนยันและรักษาความเป็นตัวของตัวเอง โดยเคารพ 
ในสิทธิของผู้อื่น

• สามารถเผชิญและจัดการกับแรงกดดันจากเพื่อน สิ่งแวดล้อม 
และอคติทางเพศ

• แสวงหาคําแนะนํา ความช่วยเหลือ การจําแนกแยกแยะข้อมูล
ที่ถูกต้องออกจากที่ไม่ถูกต้อง
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แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบ

ด้วย ๑๖ แผนการเรียนรู้ และครอบคลุมหกมิติของเพศวิถีศึกษา ดังนี้

๑) มีดี มีพลัง

๒) เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๑

๓) เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๒

๔) ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี

๕) มากกว่าเพื่อน 

๖) สื่อสารชัดเจน

๗) เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?

๘) ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้

๙) Helping Hands : ฉันช่วยได้

๑๐) รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์

๑๑) กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด

๑๒) ยินยอม พร้อมใจ

๑๓) ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?

๑๔) ฉันเคยได้ยินว่า..

๑๕) ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์

๑๖) ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนท�า

แผนการเรียนรู้
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



ทักษะส่วนบุคคล
(๖)  สื่อสารชัดเจน
(๗)  เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้น
 กับฉันไหม ? 
(๘)  ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้
(๑๑)  กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด

สังคมและวัฒนธรรม
(๓) เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๒
(๑๓) ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?

สุขภำพทำงเพศ
(๑๐)  รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์
(๑๖)  ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนทํา

พฤติกรรมทำงเพศ
(๑๕)  ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์

สัมพันธภำพ
(๔)  ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี
(๕)  มากกว่าเพื่อน
(๙)  Helping Hands : ฉันช่วยได้
(๑๒)  ยินยอม พร้อมใจ

พัฒนำกำรทำงเพศ
(๑)  มีดี มีพลัง
(๒)  เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๑
(๑๔) ฉันเคยได้ยินว่า...

56

ป.๕
Rights &
Respect



แผนการเรียนรู้ที่ ๑

มีดี มีพลัง



สาระส�าคัญ
 การเรยีนรูท่ี้จะมองหาจุดเด่นหรอืข้อดขีองตนเอง จะช่วยให้วยัรุน่มคีวามรูส้กึ

ทีด่กีบัตวัเอง เกดิความภาคภมูใิจ มองตัวเองในด้านบวกมากข้ึน และเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดความเชื่อมั่น ความกล้าในการเผชิญปัญหา รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง และเป็น

คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกข้อดี ความสามารถ หรือคุณสมบัติด้านบวกของตนเอง และเพื่อน 

อย่างน้อย ๓ ข้อ

 ๒) มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น

แผนการเรียนรู้ที่ ๑

มีดี มีพลัง

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• ความมั่นใจในตนเอง

• สํานึกพลเมือง

• การรู้จักตนเอง

• การพัฒนาตนเอง 

• การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น 

• การสื่อสาร
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 แผ่นกิจกรรม “จุดเด่น/ข้อดีของฉัน” สําหรับนักเรียนทุกคน

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 เมื่อจบกิจกรรม ครูอาจเก็บแผ่นกิจกรรมของทุกคน เพื่อสํารวจสิ่งที่นักเรียน

เขียน เพื่อช่วยในการพัฒนานักเรียนต่อไป

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
๑. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์ว่าวันนี้ เราจะชวนกันรู้จักตัวเอง มองหาข้อดีทั้ง

ของตัวเอง และของเพื่อนๆ

๒. ครูอธิบายว่า ครูจะแจกแผ่นกิจกรรม “จุดเด่นหรือข้อดีของฉัน” ให้

นักเรียนทุกคน ในแผ่นนั้นมีคําอยู่ ๑๘ คํา และมีช่อง “ฉันมอง” กับ “เพื่อนมอง”  

ยกตัวอย่างบนกระดาน

• ให้แต่ละคนพจิารณาว่ามข้ีอไหนท่ีตรงกบัตวัเองบ้าง อย่างน้อย ๓ ข้อ 

ให้ทําเครื่องหมายหน้าข้อที่ตรงกับตัวเอง นักเรียนสามารถเขียนเพิ่ม

เติมได้ หากไม่มีคําตอบที่ตรงกับตัวเอง ในข้อที่ ๑๙ และ ๒๐
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    ฉันมอง           เพื่อนมอง

  ๑. ซื่อสัตย์     

  ๒. มีวินัย    

  ๓. รับผิดชอบ    

  ๔. มีนํ้าใจ ชอบช่วยเหลือ  

  ๕. ไม่โกหก    

๓. แจกแผ่นกิจกรรม “จุดเด่นหรือข้อดีของฉัน” ให้นักเรียนทุกคน ให้เวลา

ทํา ๓ นาที

• หากสงัเกตว่า มนัีกเรยีนทีอ่่านไม่คล่อง ครอู่านทลีะข้อและให้นกัเรยีน

ทําไปพร้อมๆ กัน

๔. ให้นักเรียนจับคู่ ให้แต่ละคนเลือกจุดเด่นหรือข้อดีของตัวเอง ๑ ข้อ และ

เล่าเหตุการณ์หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงจุดเด่นหรือข้อดีของตัวเองให้

เพื่อนฟังสั้นๆ ให้เวลา ๕ นาที

๕. ครูถามนักเรียนว่า

• รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นข้อดีหรือจุดเด่นของตนเอง

• รู้ได้อย่างไรว่า อะไรเป็นจุดเด่นหรือข้อดีของเรา

๖. ครเูสรมิเรือ่งการรูจ้กัจดุเด่น/ข้อดี จากคําตอบของนกัเรียนเพิม่เตมิ อาทิ 

• จากการมีประสบการณ์ตรง เช่น ได้ทําอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าตัว

เองทําได้ดี มีความสุขกับสิ่งที่ทํา เช่น การช่วยเหลือคนอื่น

• จากการสังเกตและวิเคราะห์ตนเอง เช่น รู ้ว่าตัวเองมีความคิด

สร้างสรรค์ รู้ว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 

• จากการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง 

ญาติ เพื่อน ครู เป็นต้น

• จากการบันทึกเรื่องราวท่ีทําแล้วทําให้เรารู้สึกดี/ภาคภูมิใจในแต่ละ

วัน
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๗. แบ่งกลุ่มๆ ละ ๕ คน ครูอธิบายว่า สิ่งที่เราจะทําในรอบนี้ คือ

• ให้ดูคุณสมบัติทั้ง ๑๘ ข้อว่า เพื่อนในกลุ่มอีก ๔ คน มีข้อใดซึ่งเป็น

จดุเด่นหรอืข้อดทีีเ่ราชืน่ชอบ เลอืก ๑ ข้อสําหรบัเพือ่นแต่ละคน (อาจ

ซํ้ากันได้)

• และให้บอกเพือ่นแต่ละคนถงึข้อด ีพร้อมยกตวัอย่างเหตกุารณ์ทีแ่สดง

ถึงข้อดีของเพื่อน โดยผลัดกันบอกจนครบทั้ง ๕ คน

• เมื่อเพื่อนแต่ละคนบอกข้อดีของเรา ให้ทําเครื่องหมายในข้อที่เพื่อน

บอกในช่อง “เพื่อนมอง”

๘. เมื่อทกุคนได้บอกเพื่อนแล้ว ครูชวนคุย ดังนี้

´• รู้สึกอย่างไรกับการได้บอกข้อดีของเพื่อนให้เพื่อนได้รับรู้

• รู้สึกอย่างไรที่เพื่อนชื่นชมในจุดเด่น/ข้อดีของเรา 

• มีจุดเด่น/ข้อดีของเราข้อไหนที่ทําให้รู้สึกประหลาดใจหรือคาดไม่

ถึงว่าจะเป็นข้อดีของตนเองหรือไม่ อย่างไร (ขอฟังตัวอย่าง)

• การรู้จักจุดเด่น/ข้อดีของตนเองมีประโยชน์อย่างไร

๙. ครูสรุปการเรียนรู้ ดังนี้

• ถามนักเรียนว่า วันนี้ 

o เราเห็นข้อดีของเราเองมากขึ้น หรือชัดเจนขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

o ใครบ้าง ทีเ่พิง่ค้นพบข้อดบีางข้อของตวัเองในวนันี ้(ขอตวัอย่าง)

• ครูเสริมว่า 

o เราทุกคนล้วนมีข้อดี และการเห็นข้อดีของตนเองจะช่วยทําให้

เรารู้สึกดีกับตัวเอง มีพลังที่จะทําสิ่งดีๆ และรู้ว่าตัวเราเองมี

คุณค่า มีความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา รวมถึง

ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วย

o บางคนอาจมองตัวเองในด้านลบจนเกินไป การมองตนเองใน 

แง่ร้าย ทําให้เรารู้สึกแย่ รู้สึกไม่มีค่า ส่งผลให้เรามองโลกใน 

แง่ร้ายไปด้วย 

๑
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o อย่างไรก็ดี ทุกคนล้วนมีด้านที่เราต้องพัฒนาตัวเอง ปรับปรุง 

ตัวเองให้ดีขึ้น ใน ๑๘ ข้อที่ครูยกตัวอย่างอาจจะมีหลายข้อที่เรา

อยากทําให้ตัวเองมีคุณสมบัติเหล่านั้นมากขึ้น ซึ่งสามารถทําได้ 

หากตั้งใจ

o การมองเห็นข้อดีของเพื่อน ทําให้เราเห็นด้านที่เราสามารถเรียน

รูจ้ากเพือ่น และการบอกหรือชืน่ชมข้อดีของเพือ่น นอกจากช่วย

เสริมความมั่นใจให้เพื่อนแล้ว ยังช่วยทําให้ความสัมพันธ์ที่มี

แน่นแฟ้นขึ้น

o นอกจากนั้น การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง จะเป็น 

กระจกเงาที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้เราค้นพบตัวเอง

ได้เร็วยิ่งขึ้น
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แผ่นกิจกรรม “จุดเด่น/ข้อดีของฉัน”
รอบที่ ๑ ให้ทําเครื่องหมายüลงในช่อง “ฉันมอง” ในข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด

อย่างน้อย ๓ ข้อ

รอบที่ ๒ เมือ่เพือ่นบอกข้อดขีองเรา ให้ทําเครือ่งหมายüลงในช่อง “เพือ่นมอง” ใน

ข้อที่เพื่อนบอก

**	 หากจุดเด่น/ข้อดีของเรา	 หรือที่เพ่ือนบอกไม่มี	 สามารถเขียนเพ่ิมเติมได้ในข้อ	 

๑๙-๒๐	ได้	

ฉันมอง คุณสมบัติที่ดี เพื่อนมอง
๑. ซื่อสัตย์
๒. มีวินัย
๓. รับผิดชอบ
๔. มีน�้าใจ ชอบช่วยเหลือ
๕. ไม่โกหก
๖. เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
๗. ให้เกียรติคนอื่น
๘. ตรงเวลา
๙. รู้จักขอโทษ
๑๐. ควบคุมอารมณ์ได้ดี
๑๑. ละเอียด รอบคอบ
๑๒. อดทน
๑๓. เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
๑๔. กตัญญู
๑๕. รับฟังความคิดเห็นคนอื่น
๑๖. มีความยุติธรรม
๑๗. ประนีประนอม
๑๘. มีความคิดสร้างสรรค์
๑๙.
๒๐.

๑



การมีปฏิสัมพันธ์
กับคนรอบข้างจะเป็น
กระจกเงาที่สะท้อน

ความเป็นตัวตนของเรา 
ให้เราค้นพบตัวเอง

ได้เร็วยิ่งขึ้น



เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น
แผนการเรียนรู้ที่ ๒-๓



สาระส�าคัญ
 การเข้าสู่วัยรุ่นเป็นพัฒนาการการเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางร่างกายและอารมณ์ ลักษณะทางร่างกายส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากยีนส์ที่ได้รับจากพ่อแม่ทําให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน หลายคนอาจรู้สึก

กดดันให้ปรับเปลี่ยนร่างกายให้เหมือนกับที่สื่อนําเสนอ หลายคนเริ่มมีพัฒนาการ 

ทางเพศและความรู้สึกพิเศษกับคนพิเศษ แต่ละคนจะมีจังหวะในการเปลี่ยนแปลง 

ไม่เหมือนกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑)  บอกวิธีการดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น

 ๒)  ฝึกการสบืค้นข้อมูล และเปรยีบเทยีบความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูจากแหล่ง

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

แผนการเรียนรู้ที่ ๒-๓

เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความรับผิดชอบ 

• ความปลอดภัย

• การรู้จักตนเอง

• การดูแลสุขอนามัย 

• การตัดสินใจ 

• การคิด วิเคราะห์ 

• การเท่าทัน 

• การสืบค้นข้อมูล 

• การสื่อสาร 

• การทํางานร่วมกับผู้อื่น

ระยะเวลา
 ๑๒๐ นาที (๒ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เตรียมหัวข้อ “เรื่องวุ่นของวัยรุ่น” ๑๐ ข้อ บนกระดาษ A4 ข้อละ ๑ แผ่น

 • กระดาษฟลิปชาร์ท สําหรับให้กลุ่มทําการบ้านเพื่อนําเสนอในครั้งที่ ๒

 • เตรียมพื้นที่สําหรับติดฟลิปชาร์ทรอบๆ ห้องในการนําเสนอครั้งที่ ๒

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 หากสามารถจัดการเรียนรู้ในห้องคอมพิวเตอร์ หรือมีอุปกรณ์ที่ให้นักเรียน

สบืค้นข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ได้ จะช่วยเสริมการเรียนรู้เร่ืองการค้นข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ

ของนักเรียนได้
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ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 ๓. สังเกตการทํางานเป็นทีม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑

๑. ถามนักเรียนว่า

• ในแต่ละวันเรามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง

• มีเรื่องไหนบ้าง ที่เราเริ่มดูแลเป็นพิเศษ ดูแลอย่างไร

๒. ครูเสริมว่า สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ เราทุกคนควรดูแลตัวเองทั้งด้าน

ร่างกายและอารมณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่เรากําลังเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลายอย่าง ถามนักเรียน และจดคําตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน 

• วัยรุ่นส่วนใหญ่สนใจดูแลตัวเองในเรื่องใดบ้าง

• เรื่องที่วัยรุ่นส่วนใหญ่กังวลมีเรื่องอะไรบ้าง

-	คำาตอบของคำาถาม	๒	ข้อนี้	ครูเตรียมเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ	 เพื่อให้เป็นการ

บ้านกลุ่ม	(อาจใช้	๑๐	กลุ่มเดิม	หรือแบ่งกลุ่มใหม่ตามจำานวนหัวข้อ)	ในการ

สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	โดยแจ้งหัวข้อท้ายชั่วโมง

๓. ครูทวนคําตอบของนักเรียน และบอกว่า เราจะได้คุยกันบางเรื่องในวันนี้ 

ส่วนบางเรื่อง ครูจะหาเวลาคุยกับนักเรียนในชั่วโมงต่อๆ ไป

๔. แบ่งนักเรียนเป็น ๑๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อ “เร่ืองวุ่นของ 

วัยรุ่น” กลุ่มละ ๑ ข้อ ให้เวลาแต่ละกลุ่ม ๑๐ นาที

 ๑. อดอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก

 ๒. นอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอ

 ๓. ทําความสะอาดใต้วงแขนและบริเวณขาหนีบ
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 ๔. ตะโกนหรือพูดเสียงดังใส่พ่อแม่ตอนที่อารมณ์ไม่ดี

 ๕. ทําความสะอาดและสังเกตอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ

 ๖. มีประจําเดือน

 ๗. ฝันเปียก

 ๘. ล้อเลียนคนอื่นในเรื่องร่างกาย

 ๙. รู้สึกชอบ ถูกใจใครบางคนเป็นพิเศษ

 ๑๐. บีบสิว

• ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเรื่องที่ตนเองได้รับว่า สําหรับวัยรุ่นเรื่องแบบนี้ “โอเค 

หรือไม่โอเค” เพราะเหตุใด ให้กลุ่มคุยกัน เพื่อเตรียมอธิบายให้เพื่อนฟัง  

โดยมีตัวอย่างประกอบ เช่น สิ่งที่ควรรู้ สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไม่ควรทํา สิ่งที่ต้อง

ระวัง ประโยชน์หรือความเสี่ยงที่อาจมี เป็นต้น

หมายเหตุ:	 ทั้งนี้	 หากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 และนักเรียนมีอุปกรณ์

พร้อม	เปิดโอกาสให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ และครูซักถามเพิ่มเติม รวมทั้งเสริมข้อมูล

๖. การบ้าน

• มอบหมายหัวข้อที่เป็นความกังวลใจของวัยรุ่น ที่นักเรียนระดมในช่วงแรก 

หรือใช้ ๑๐ หัวข้อเดิม ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่า นักเรียน

พบข้อมลูอะไรทีน่่าสนใจทีจ่ะนาํมาเล่าให้เพือ่นฟังในชัว่โมงต่อไป โดยให้ลอง

เปรยีบเทยีบข้อมลูจาก ๓ แหล่ง/เวบ็ไซต์ และให้แต่ละกลุม่เตรียมเขยีน/วาด/

มีภาพประกอบบนฟลิปชาร์ทกลุ่มละ ๑ แผ่น พร้อมระบุแหล่งข้อมูลที่ค้นหา

• ครูอาจเสนอแนะแหล่งข้อมูล และเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ และให้นักเรียนลองหา

จากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ
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ชั่วโมงที่ ๒

๑. ให้แต่ละกลุม่นาํฟลปิชาร์ททีก่ลุม่ตนเองเตรียม ติดไว้บนผนงัรอบๆ ห้อง

๒. หากจดัการเวลาได้ ให้แต่ละกลุม่เตรียมนําเสนอสิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุทีเ่กีย่ว

กบัหวัข้อทีไ่ด้รบั ให้เวลากลุม่ละ ๓ นาท ีหรือให้เวลานักเรียนเดินดผูลงานของเพ่ือนๆ 

และจดสิ่งที่น่าสนใจ หรือคําถามที่มี 

๓. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอ หรือให้เวลานักเรียนเดินดูทุกกลุ่มแล้ว ให้นักเรียน

นั่งรวมกันตามกลุ่ม

• ถามนักเรียนว่าเมื่อได้ฟังการนําเสนอ หรือเดินดูผลงานของเพื่อนๆ 

แล้ว อยากสะท้อนความรู้สึก หรือความคิดเห็นอะไรบ้าง เช่น มีอะไร

ที่น่าสนใจ มีคําถามอะไร มีข้อสังเกตอะไร

๔. ครูถามถึงประสบการณ์การสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่นักเรียนได้รับมอบ

หมาย โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเสริม (๑๐ นาที)

• ได้เรยีนรู ้หรือพบอะไรใหม่ทีน่่าสนใจบ้าง จากการลองไปสบืค้นข้อมลู

ครั้งนี้

• กลุ่มปรึกษา/วางแผนการหาข้อมูลอย่างไรบ้าง

• วิธีการเลือกแหล่งข้อมูล

• การแบ่งบทบาทในกลุ่ม

๕. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอแล้ว ครูสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

• การค้นหาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็เป็นวธิกีารทีส่ะดวกและรวดเรว็สําหรบั

ผู้ท่ีสามารถเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ได้ แต่กม็ข้ีอจาํกดัและข้อควรระมดัระวงั

• เราต้องตระหนักว่าข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอาจเป็นข้อมูลที่จริง

หรือเท็จก็ได้ อาจเป็นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

หรืออาจเป็นข้อมูลที่ใครคนหน่ึงแต่งข้ึนมาเอง ดังน้ัน ในการค้นหา

ข้อมลู ควรเน้นข้อมลูทีม่แีหล่งต้นตอทีชั่ดเจน และเป็นแหล่งทีม่คีวาม

น่าเช่ือถือสูง เช่น แหล่งข้อมูลทางวิชาการ (สถาบันทางการศึกษา 
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วารสารทางวชิาการ ผลงานวจิยั) จากหน่วยงานของรฐั องค์กรเอกชน 

หรือสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือ 

• ควรหาข้อมลูจากแหล่งปฐมภมูมิากกว่าแหล่งทตุยิภมิู ดงันัน้ ในกรณี

ที่พบข้อมูลที่ต้องการในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น พบรายงานข่าวใน

หนังสือพิมพ์อ้างถึงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เราก็ควรไปค้น

ข้อมูลนั้นต่อท่ีแหล่งปฐมภูมิ คือเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น
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เอกสารประกอบการอธิบายส�าหรับครู – ชั่วโมงที่ ๑

สิบเรื่องวุ่นของวัยรุ่น โอเค หรือ ไม่โอเค เพราะเหตุใด

๑. อดอาหารเพื่อลดน�้าหนัก – ไม่โอเค

ช่วงวัยรุ่น ร่างกายกําลังเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายจึงต้องการสารอาหารที่

จะช่วยให้เรามีสุขภาพดี แต่ละคนมีสรีระร่างกายที่ต่างกัน ความสวยหล่อที่เราเห็นในสื่อ 

(เช่น ต้องผอม ขาว ฯลฯ) เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครที่เป็นคน 

สมบูรณ์แบบแบบนั้นได้ นอกจากนั้น คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอก 

๒. นอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอ – โอเค

เพราะร่างกายเรากําลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ในช่วงเข้าสูว่ยัรุน่ การนอนหลบัอย่างเพยีงพอจึง

เป็นส่วนสําคัญ โดยเฉลี่ยวัยรุ่นควรนอนหลับวันละประมาณ ๑๐ ชั่วโมง

๓. ท�าความสะอาดใต้วงแขนและบริเวณขาหนีบ – โอเค

ช่วงวยัรุน่ ร่างกายจะผลติเหงือ่และกลิน่ตวัมากขึน้ ดงันัน้ การอาบน้ําเพือ่รกัษาความสะอาด

ไม่ให้มีกลิ่นตัวจึงเป็นเรื่องสําคัญต่อสุขภาพ และต่อคนรอบข้าง

๔. ตะโกนหรือพูดเสียงดังใส่พ่อแม่ตอนที่อารมณ์ไม่ดี – ไม่โอเค 

ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เราอาจโมโห หงุดหงิดง่าย แต่เราก็มีวิธีการ

จัดการหรือควบคุมอารมณ์เราได้หลายแบบ โดยที่ไม่ต้องระบายอารมณ์กับผู้อื่น

๕. ท�าความสะอาดและสังเกตอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ – โอเค

อวยัวะเพศกเ็หมอืนส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายทีค่วรได้รบัการดแูลใส่ใจ ในช่วงวยัรุน่มพีฒันาการ

ด้านเพศหลายอย่าง วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ หมั่นสังเกต และหากสงสัยควรถามหรือปรึกษา 

พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราสนิทและไว้ใจ
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๖. มีประจ�าเดือน – โอเค

การมีประจําเดือนเป็นเรื่องปกติของผู้หญิง ร่างกายกําลังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่อง

การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การมีประจําเดือนจึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย และไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเลียน

กัน ในช่วงที่ผู้หญิงมีประจําเดือน เราต้องดูแลเรื่องความสะอาด การเปลี่ยนผ้าอนามัย

๗. ฝันเปียก – โอเค

การฝันเปียกเป็นเรือ่งปกตขิองเพศชาย ร่างกายกาํลงัแสดงให้เหน็ถงึพฒันาการในเรือ่งการ

เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เราจึงไม่ต้องรู้สึกอายหรือรู้สึกผิดกับการฝันเปียก หากมีอาการฝันเปียก 

เราก็เพียงทําความสะอาดตัวเอง และหากเลอะที่นอนก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอน

๘. ล้อเลียนคนอื่นในเรื่องร่างกาย – ไม่โอเค

การล้อเลียนคนอ่ืนเป็นเรือ่งทีไ่ม่สมควรกระทาํทกุกรณ ีและเป็นเร่ืองทีเ่ราทกุคนต้องช่วยกนั

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และตักเตือนหากพบเห็นเพื่อนที่ล้อเลียนคนอื่น

๙. รู้สึกชอบ ถูกใจใครบางคนเป็นพิเศษ – โอเค

ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่บางคนเริ่มรู้สึกชอบพอ หรือถูกใจคนพิเศษบางคน ที่ต่างจากเพื่อน

๑๐. บีบสิว – ไม่โอเค

วธิทีีด่ทีีส่ดุในการจดัการสวิ คอืการรกัษาหน้าให้สะอาด กนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ และด่ืมนํา้

มากๆ และไม่ควรบีบสิว เพราะอาจทําให้เกิดการติดเชื้อหรือเป็นแผลเป็นได้ หากรู้สึกว่า

เราเป็นสิวมาก ให้ปรึกษาพ่อแม่เพื่อไปพบแพทย์
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ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต
อาจเป็นข้อมูลที่จริงหรือเท็จ

ก็ได้ ในการค้นหาข้อมูล
ควรเน้นข้อมูลจากแหล่งที่มี

ความน่าเชื่อถือ



ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี
แผนการเรียนรู้ที่ ๔



สาระส�าคัญ
 เพ่ือนมบีทบาทสําคญัตลอดช่วงชวีติของคนเรา โดยเฉพาะในช่วงวยัรุ่น เพ่ือน

มีบทบาทสําคญัมาก การมเีพือ่นช่วยให้เราเรียนรู้เร่ืองการพฒันามติรภาพ การรักษา

ความเป็นเพือ่นให้ดแีละแน่นแฟ้นขึน้ รวมท้ัง สิง่ทีอ่าจทาํลายความสมัพนัธ์ หรือ ทาํให้

ความสัมพันธ์กับเพื่อนแย่ลง ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานในการ

สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑)  บอก ๓ เรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนดี

 ๒)  บอก ๓ เรื่องที่เราไม่ควรทํากับเพื่อน 

 ๓) บอกสิ่งที่เราจะทํา หากเราเป็นฝ่ายทําให้เพื่อนรู้สึกไม่ดี หรือเสียใจ

แผนการเรียนรู้ที่ ๔

ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• เคารพความแตกต่าง

• รู้และเคารพสิทธิ 

• เข้าใจคนอื่น 

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรับฟัง 

• การบอกความรู้สึกตนเอง 

• การยืนยันความต้องการ 

• การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

 

อุปกรณ์และสื่อ
 • ดินสอสี หรือ สีเทียน หรือ สีเมจิก

 • กระดาษ A4 เท่าจํานวนนักเรียน

 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครคูวรสงัเกตว่ามนีกัเรยีนคนใดทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มีปัญหากับเพือ่น หรือ

ไม่ค่อยมเีพือ่น  และช่วยสร้างบรรยากาศทีช่่วยให้มกีารเรียนรู้และยอมรับกนัมากขึน้

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการทํางานกลุ่มและการแบ่งปันกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑.  ครูบอกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง “เพื่อน” ถามนักเรียนว่า 

  •  การมีเพื่อน มีข้อดีอย่างไรบ้าง ?

๒. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า เพื่อนมีบทบาทสําคัญตลอดชีวิตของคนเรา โดย

เฉพาะในช่วงวัยรุ่น เพื่อนมีความสําคัญมาก การเรียนรู้ว่าอะไรที่ช่วยให้เรามีความ

สัมพันธ์ที่ดี และไม่ดีกับเพื่อนจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ รักษาความ

เป็นเพื่อนให้คงอยู่และแน่นแฟ้นขึ้น
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๓. ครใูห้นกัเรยีนนัง่เป็นกลุม่ๆ ละ ๔-๕ คน เมือ่ทกุคนนัง่เรยีบร้อยแล้ว ชวน

นักเรียนปิดตา และครูชวนให้คิดตามสิ่งที่ครูพูด ดังนี้

“ให้เราแต่ละคนนึกถึงเพ่ือนสนิท	 หรือ	 เพื่อนรักของเรา	 ที่อาจจะเรียนห้อง

เดียวกันนี้	หรือไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็ได้	เพื่อนสนิทอาจเป็น	พี่เรา	น้องเรา	หรือ

ญาติเราก็ได้	ลองนึกถึงคนที่เรารู้สึกว่า	เขาเป็นเพื่อนสนิทของเรา	ที่เราชอบใช้

เวลาด้วย	คุยด้วย	 เล่นด้วย	 เล่าเรื่องต่างๆ	ให้กันฟัง	นึกถึงหน้าเพื่อนคนนั้น	

และตอนนี้	ให้ลองนึกถึงเวลาดีๆ	ที่เรามีกับเพื่อนคนนี้	เวลาที่เราสนุกด้วยกัน	

มีความสุขด้วยกัน	ให้ลองคิดว่า	อะไรนะที่ทำาให้เรารู้สึกดี	สนุก	มีความสุขใน

ช่วงน้ันๆ	 กับเพ่ือน	 แต่ในความเป็นเพื่อน	 บางทีก็มีเวลาที่เรารู้สึกอึดอัด	 ไม่

ชอบ	รู้สึกไมด่ีเหมือนกนั	ลองนึกถงึชว่งเวลาแบบนั้น	วา่เกดิอะไรขึ้น	และอะไร

ทำาให้เรารู้สึกไม่ดี	ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก...”

๔. ครูบอกให้นักเรียนเปิดตา ถามนักเรียนว่า ใครอยากจะลองบอกว่า ช่วง

เวลาดีๆ ที่เรามีกับเพื่อน คืออะไร และเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดี (ขอฟัง

อย่างละ ๑-๒ เรื่อง)

๕. ครูแจกแผ่นกระดาษ A4 ให้ทุกคน และเตรียมดินสอสี หรือสีเทียน ให้

กลุ่มละ ๑ ชุดเพื่อแบ่งกันใช้ และบอกให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น ๒ ส่วนดังตัวอย่าง 

เพื่อวาดภาพ หรือเขียนเล่าเรื่อง ตามที่ครูชวนคิดเมื่อสักครู่ ให้เวลา ๑๐ นาที
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วาดภาพหรือเล่าเรื่อง

“ช่วงเวลาดีๆ ที่เรามีกับเพื่อนรัก”

วาดภาพหรือเล่าเรื่อง

“เหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดี หรือ ไม่ชอบ เวลา

ที่อยู่กับเพื่อน หรือสิ่งที่เพื่อนท�ากับเรา”

เมื่อครบ ๑๐ นาที ให้นักเรียนเล่าให้กันฟังในกลุ่มย่อย และให้กลุ่มช่วยกัน

รวบรวมคําตอบของทุกคนว่า

 ๑. สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีเวลาอยู่กับเพื่อน คือ ...

 ๒. สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดี หรือ ไม่ชอบ เวลาที่อยู่กับเพื่อน คือ ...

๖. ครขูอฟังคาํตอบของแต่ละคาํถาม โดยให้แต่ละกลุม่ผลดักนับอกคาํตอบ

คนละ ๑ คําตอบ เพื่อให้ทุกกลุ่มมีโอกาสได้ตอบ เมื่อวนจนครบทุกกลุ่มแล้ว ถามว่า

กลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมอีกบ้างในข้อที่ไม่ซํ้ากับเพื่อน (ครูจดคําตอบบนกระดาน)

สิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกดีเวลาอยู่กับเพื่อน 

คือ

สิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกไม่ดี หรือ ไม่ชอบ 

เวลาที่อยู่กับเพื่อน คือ

๗. ครูสรุปสิ่งที่นักเรียนนําเสนอ และชวนคุยดังนี้

• สิ่งที่เรารู้สึกไม่ดี หรือไม่ชอบ เราเคยบอกเพื่อนหรือไม่ 

• ถ้าเคยบอก ผลเป็นอย่างไร / ถ้าไม่เคยบอก เพราะเหตุใด

• สิง่ทีเ่รารูส้กึไม่ด ีไม่ชอบ (ยกตัวอย่างจากคาํตอบนกัเรียน) เราเคยทาํ

แบบนี้กับเพื่อนหรือไม่
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• หากนักเรียนรู้ว่า สิ่งที่เราทํา ทําให้เพ่ือนรู้สึกไม่ดี เราจะทําอะไรได้

บ้าง

• ขออาสาสมัครบอกสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะไม่ทํากับเพื่อน ๒-๓ คน (เมื่อ

นักเรียนตอบ ครูให้คําชมและให้กําลังใจในการทําสิ่งนั้นๆ)

  ๘.  ครูสรุปการเรียนรู้วันนี้ว่า

• เพราะเพ่ือนมีความสําคัญสําหรับเรา เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะช่วยให้

มิตรภาพงอกงาม และสิ่งที่อาจทําลายความเป็นเพื่อนได้ หากเราไม่

ใส่ใจ 

• นอกจากนั้น สิ่งสําคัญสําหรับการเป็นเพ่ือน คือ การที่แต่ละคนยัง

สามารถเป็นตวัของตวัเอง ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนั แต่ความแตกต่าง

ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความเป็นเพื่อน หากเราเรียนรู้ที่จะยอมรับกัน

• การพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา สามารถบอกความรู้สึก รับฟังกัน 

และรู้จักขอโทษจะช่วยให้ความเป็นเพื่อนแน่นแฟ้นขึ้น

• สิ่งที่เรารู้สึกไม่ดี ไม่ชอบที่เพื่อนทํากับเรา เราก็ต้องไม่ทํากับเพื่อน 

เช่นกัน
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มากกว่าเพื่อน
แผนการเรียนรู้ที่ ๕



สาระส�าคัญ 
 พัฒนาการหน่ึงของการเข้าสู่วัยรุ่น คือการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความ

รูส้กึ โดยอาจมคีวามรูส้กึสนใจและพงึใจเป็นพเิศษกบับางคน ซึง่อาจเป็นคนต่างเพศ 

หรือเพศเดียวกันกับเราก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การแสดงออกและปฏิบัติต่อคนที่เรามี

ความรู้สึกพิเศษด้วยอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความเหมือนและความต่างของการเป็นเพื่อนและเป็นแฟน

 ๒) บอกเรื่องสําคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดี

 ๓) บอกความรู้สึกที่มีต่อคนที่มีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน

แผนการเรียนรู้ที่ ๕

มากกว่าเพื่อน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ 

• เสรีภาพในการเลือก

• การเข้าใจคนอื่น

• ความมั่นใจในตัวเอง

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ

• การยืนยันความรู้สึก
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • ฉลาก “เพื่อน” และ “แฟน หรือคนพิเศษ”

 • กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเมจิก

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑.  ครูบอกว่าวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อ “มากกว่าเพื่อน” นักเรียนคิดว่า 

ความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อน คืออะไร

•  คําตอบที่ได้อาจเป็น “แฟน” “คนรัก” “กิ๊ก” “คนพิเศษ” หรือคําอื่นๆ 

ที่มีนัยเดียวกัน

๒.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ทีม ให้แต่ละทีมยืนเข้าแถวเรียงหนึ่ง (โดยให้

คนที่หนึ่งอยู่กลางห้อง – มีระยะห่างจากกระดาน และหากนักเรียนจํานวนมากอาจ

ให้ยืนสองแถว โดยให้รู้ว่าใครเป็นหัวแถว และหางแถวตามลําดับ) แจกปากกาเมจิก 

ให้คนที่ยืนคนแรก

๓. อธิบายว่า ครูมีคําสองคํา คือ “เพื่อน” และ “แฟน หรือคนพิเศษ” จะให้

ตัวแทนทีมจับฉลากว่าได้คําไหน และให้แต่ละทีมแข่งกันโดยช่วยกันระดมว่า สิ่งที่

คิดถึงเกี่ยวกับ “การเป็นเพ่ือน” และ “การเป็นแฟน/คนพิเศษ” โดยให้ไปเขียนที่

กระดานทีละคน เม่ือเขียนเสร็จ ให้เอาปากกามาให้คนต่อไปเรื่อยๆ ครูจะจับเวลา 

และดูว่าทีมใดเขียนได้มากกว่ากัน
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๔. ให้ตัวแทนจับฉลาก และเขียนคําว่า “เพื่อน” และ “แฟน หรือคนพิเศษ” 

ไว้บนกระดาน

  เพื่อน    แฟน/คนพิเศษ

๕. ให้สญัญาณเริม่ และจบัเวลา ๘ นาท ีเมือ่หมดเวลาให้ทกุคนน่ังที ่ครูชวน

ดูคําตอบของแต่ละทีมท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นเพื่อน และการเป็นแฟน/คนพิเศษ 

ถามนักเรียนว่า

•  นักเรียนสังเกตเห็นความเหมือน ความต่างระหว่างเพื่อนกับแฟน 

อย่างไรบ้าง

•  มีข้อไหนที่เป็นด้านบวก ด้านลบของการเป็นเพื่อนและเป็นแฟน

๖. ครูชวนให้เห็นว่า

•  เมื่อรู้สึกพเิศษกับใครบางคน หรือเป็นแฟนจะเห็นว่า เราจะอยากใช้

เวลากบัคนๆ น้ันมากขึน้ อยากทําสิง่ดีๆ ให้กนั เป็นห่วงเป็นใย อยาก

เห็นหน้าตลอดเวลา อยากแสดงความรู้สึกผ่านการกระทําหลายๆ 

อย่าง เช่น การให้ของขวัญ การส่งข้อความบอกความรู้สึก อยาก

ใกล้ชิด อยากสัมผัส เช่น การจับมือ โอบไหล่ เป็นต้น ความรู้สึก

เหล่านีเ้ป็นเรือ่งปกตแิละเป็นประสบการณ์ทีอ่าจเกิดขึน้กบัแต่ละคน

ได้ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในชีวิต

•  อย่างไรก็ดี สิ่งสําคัญที่ต้องคิด คือ การแสดงออกต่อกันที่เหมาะสม 

โดยคํานงึถงึความรู้สกึของอกีฝ่าย เช่น หากเราอยากจับมอืเพือ่แสดง

ความรัก อีกฝ่ายยินดีและยินยอมหรือไม่ การแสดงความรัก หรือ

ความรูส้กึดีๆ  ต่อกนัควรเป็นความรู้สกึทียิ่นยอมทัง้สองฝ่าย และไม่

ส่งผลกระทบในทางลบ หรือความรู้สึกไม่ดีให้กับอีกฝ่าย
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๗. ครูถามนักเรียนว่า 

•  ความรู้สกึพิเศษต่อใครบางคนจาํเป็นต้องเกดิขึน้กับคนต่างเพศ หรอื

ไม่ อย่างไร ?

•  ขอฟังคําตอบ ๓-๔ คน ที่อาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล

๘. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า นกัเรยีนอาจเคยได้ยนิ เคยเหน็ หรอืเคยรบัรูว่้า คน

ที่เป็นแฟนกัน หรือรักกันอาจเป็นคนต่างเพศ หรือเพศเดียวกันก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด

ปกติแต่อย่างไร เป็นเพียงรสนิยมที่แตกต่างกัน

•  ความรู้สึกรัก หรือพึงใจต่อเพศใดเพศหน่ึงเป็นพิเศษน้ี เราเรียกว่า 

รสนิยมทางเพศ ซึ่งมีหลายแบบ และทุกแบบเป็นเรื่องปกติ

•  คนที่มีความรู้สึกพิเศษ รักชอบคนที่มีเพศต่างจากตัวเอง เราเรียก

คนกลุ่มนี้ว่า เป็นคนรักต่างเพศ

•  ส่วนคนทีม่คีวามรูส้กึพเิศษ รกัชอบคนเพศเดยีวกนั เราเรยีกคนกลุ่ม

นี้ว่า คนรักเพศเดียวกัน หรือเราอาจได้ยินคําว่า เกย์ ชายรักชาย 

เลสเบี้ยน หญิงรักหญิง

•  ยงัมบีางคนทีเ่กดิความรูส้กึพเิศษ รกัชอบคนได้ท้ังหญงิและชาย เรา

เรียกว่า คนรักสองเพศ

•  และมีบางคนที่ไม่ได้มคีวามรู้สึกพิเศษกับใครเลย

๙. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า

•  เมือ่เราโตขึน้ เราจะเรยีนรูค้วามรูส้กึและความสมัพนัธ์ทีห่ลากหลาย

มากขึ้น เช่น ความรู้สึกพิเศษที่มีกับคนบางคนหรือความรู้สึกรัก 

อยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น ที่ต่างจากความรู้สึกต่อ

เพื่อน หรือคนในครอบครัว

•  ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น บางคนเริ่มมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจใครบาง

คนเป็นพิเศษ อาจเกิดขึ้นกับคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้ และ

อาจพัฒนาเป็น “แฟน” แต่บางคนก็อาจยังไม่มีความรู้สึกแบบนี้ ซึ่ง

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด
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•  เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่มากขึน้ ความสมัพนัธ์พเิศษกอ็าจพฒันาไปมากขึน้ 

เช่น ตกลงกันเป็นแฟน เป็นคู่รัก เป็นคู่ชีวิต อาจแต่งงานหรือไม่

แต่งงานก็ได้ และบางคู่ก็อาจพัฒนาต่อถึงการสร้างครอบครัวมีลูก

ด้วยกัน แต่บางคู่ก็อาจจะเลือกไม่มีลูก

•  หนึ่งในเรื่องสําคัญของทุกความสัมพันธ์ คือ การใส่ใจความรู้สึกต่อ

กัน และสามารถบอกความรู้สึกต่อกันได้ ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี รวม

ทั้งการไม่ทําอะไรที่จะทําให้อีกฝ่ายอึดอัด ไม่สบายใจ หรือเสียใจ
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สื่อสารชัดเจน
แผนการเรียนรู้ที่ ๖



สาระส�าคัญ
การฝึกการแสดงความเห็นและการยืนยันความต้องการของตัวเองใน

สถานการณ์ต่างๆ เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้างได้โดย

ยังสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับการรับฟัง และเคารพความคิด

เห็นของผู้อื่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๑) บอกความแตกต่างของวิธีการสื่อสารแต่ละแบบ

๒) ฝึกการเลือกใช้คําพูดเพื่อสื่อสารบอกความต้องการได้อย่างสุภาพและ

หนักแน่น

๓) ประเมินวิธีการสื่อสารที่ตนเองมักเลือกใช้

แผนการเรียนรู้ที่ ๖

สื่อสารชัดเจน
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• สํานึกพลเมือง

• การสื่อสาร

• การยืนยันความคิดเห็นของตนเอง

• การรับฟัง

• การต่อรอง

• การสร้างสัมพันธภาพ

ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
•  เตรียมแผ่นกิจกรรม “สื่อสารชัดเจน”

• เตรียมเขียนการสื่อสาร ๓ แบบ ไว้บนกระดานหรือฟลิปชาร์ทเพื่อใช้

อธิบาย

ประเมินผลการเรียนรู้
๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ชี้แจงว่ากิจกรรมวันนี้ จะเป็นการฝึกการสื่อสารเพื่อบอกความรู้สึกของ

ตนเอง และหาแนวทางการสื่อสารที่จะช่วยลดความขัดแย้งผ่านสถานการณ์จําลอง
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๒. ถามนักเรียนว่า

•  เราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ เรารู้สึกไม่เห็นด้วย คิดต่างกัน รู้สึกต่าง

กันกับคนรอบตัวไหม เช่น เราไม่ชอบสิ่งที่เพื่อนทํา เราไม่เห็นด้วย

กับที่พ่อแม่พูด เป็นต้น

 o  ขอฟังตัวอย่าง ๓-๔ เรื่อง

•  เวลาทีเ่รารูส้กึไม่เหน็ด้วย ไม่ชอบแบบน้ันเป็นเร่ืองง่ายหรือยาก ทีเ่รา

จะบอกความรู้สึกของเราให้คนนั้นรู้ เพราะเหตุใด

o ขอฟังคําตอบ ๓-๔ คน (คําตอบอาจเป็นไม่กล้าบอก อาย กลัว

เพื่อนเสียใจ กลัวถูกต่อว่า กลัวทะเลาะกัน ฯลฯ) 

๓. อธิบายนักเรียนเพิ่มเติมว่า 

•  เป็นเรือ่งปกตท่ีิเราจะมีความรู้สกึท่ีแตกต่าง หรอืขดัแย้งกับคนอกีคน

หนึ่ง รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยในเรื่องต่างๆ แม้ว่าเรา

จะมีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าคนๆ น้ันจะเป็นคนในครอบครัว เป็น

เพื่อน หรือกระทั่งคนที่เป็นแฟนกัน

•  ความเหน็ต่างหรือความขดัแย้งเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะเราแต่ละคน

ไม่มีใครคิดหรือรู้สึกเหมือนกันได้ทุกอย่าง

•  ทีสํ่าคญั คอื หากเรามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีนัจรงิ เมือ่เกดิความขดัแย้ง 

มีความคิดเห็น หรือรู้สึกต่างกัน เราควรสามารถบอกความรู้สึกของ

เราได้อย่างตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องพร้อมรับฟัง

ความรู้สึกหรือความเห็นที่แตกต่างด้วย

•  นอกจากเราควรบอกความรู้สึกของเราต่อกันได้ อีกเรื่องที่สําคัญคือ 

เราจะมีวิธีบอกอย่างไร ที่จะไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี

๔. ครูชวนดูวิธีการสื่อสาร ๓ แบบ ดังนี้ (ครูอาจเตรียมเขียนไว้บนกระดาน

หรือกระดาษฟลิปชาร์ท)
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 ๑. แบบที่หนึ่ง ฉันจะเอาแบบนี้ (Aggressive) ไม่สนใจความต้องการ

ของผู้อื่น ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ

 ๒. แบบทีส่อง สําหรบัฉันอะไรก็ได้ (Passive) ไม่ค่อยกล้า หรือกลวัทีจ่ะ

แสดงความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง โดยเฉพาะเรี่องที่ต้องขัดใจผู้อื่น มัก

คล้อยตามและปฏิเสธไม่เป็น

 ๓. แบบที่สาม ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไร (Assertive) และพร้อมสื่อสาร

ยนืยนัสิง่ทีฉ่นัคดิและต้องการ โดยไม่ทําให้อกีฝ่ายเสยีความรู้สกึ และเคารพในความ

ต้องการของอีกฝ่ายด้วย

๕. เพือ่ให้เหน็ภาพของการสือ่สารแต่ละแบบ ครชูวนนกัเรยีนยกตวัอย่างการ

สื่อสารแต่ละแบบในเหตุการณ์สมมติ ดังนี้

•  ในเหตกุารณ์ทีเ่พือ่นๆ กําลงัตกลงกนัว่าจะสัง่ไอศกรมีอะไรกนั เพือ่น

ในกลุ่มตกลงกันว่า จะสั่งไอศกรีมฟรุตสลัดมากินด้วยกัน 

o เอ เป็นคนที่ไม่สนใจความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น  

(Aggressive) เออยากกนิไอศกรมีสตรอว์เบอร์รเีอจะบอกเพือ่นๆ 

อย่างไร ?

o ครูขอตัวอย่าง ๒-๓ คน และอาจให้ตัวอย่างที่ชัดเจนเพิ่ม

เติมหากคําตอบของนักเรียนยังไม่ชัดเจน เช่น เอจะบอก

ว่า “อย่าสั่งฟรุตสลัดเลย ฉันอยากกินรสสตรอว์เบอร์รีฉัน

จะสั่งรสสตรอว์เบอร์รี”

o บ ีเป็นคนแบบ “อะไรกไ็ด้” (Passive) บไีม่ชอบไอศกรีมฟรุตสลัด 

บีจะบอกเพื่อนๆ ในกลุ่มอย่างไร ?

o ครขูอตวัอย่าง ๒-๓ คน และอาจให้ตัวอย่างทีชั่ดเจนเพ่ิมเติม

หากคําตอบของนักเรียนยังไม่ชัดเจน เช่น บีจะบอกว่า “ถ้า

พวกเธออยากกินฟรุตสลัด ก็ไม่เป็นไร ฉันกินได้”
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o ซ ีเป็นคนทีรู้่ว่าตวัเองต้องการอะไร (Assertive) และพร้อมสือ่สาร

ยนืยนัสิง่ทีต่วัเองคดิและต้องการ ซไีม่อยากกนิไอศกรมี แต่อยาก

กินนํ้าปั่น ซีจะบอกเพื่อนๆ อย่างไร ?

o ครูขอตัวอย่าง ๒-๓ คน และอาจให้ตัวอย่างที่ชัดเจนเพิ่ม

เติมหากคําตอบของนักเรียนยังไม่ชัดเจน เช่น ซีจะบอกว่า 

“พวกเธอสั่งไอศกรีมฟรุตสลัดกินกันเลยนะ วันนี้ฉันอยาก

กินนํ้าปั่น ฉันจะสั่งนํ้าปั่น”

๖. นักเรียนคิดว่า การสื่อสารแบบไหนที่เราควรใช้ / ไม่ควรใช้ เพราะเหตุ

ใด

๗. แบ่งนักเรียนเป็น ๙ กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะได้ลองฝึกคิดถึงการสื่อสาร

แต่ละแบบในแต่ละสถานการณ์ โดยแบ่งบทบาทดังนี้ 

•  กลุ่ม ๑, ๔, ๗ จะลองคิดวิธีการสื่อสารแบบที่ ๑ - ไม่สนใจความรู้สึก

หรือความต้องการผู้อื่น (Aggressive)

•  กลุ่ม ๒, ๕, ๘ จะลองคิดวิธีการสื่อสารแบบที่ ๒ - “อะไรก็ได้”  

(Passive)

•  กลุ่ม ๓, ๖, ๙ จะลองคิดวิธีการสื่อสารแบบที่ ๓ - รู้ว่าตัวเองต้องการ

อะไร (Assertive) และพร้อมสื่อสารยนืยนัสิ่งทีต่วัเองคดิและต้องการ

๘. ครูแจกสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

•  กลุ่ม ๑-๒-๓ ได้รับสถานการณ์ที่ ๑ “ก้องกับโอม”

·•  กลุ่ม ๔-๕-๖ ได้รับสถานการณ์ที่ ๒ “โบว์กับมินต์”

•  กลุ่ม ๗-๘-๙ จะได้รับสถานการณ์ที่ ๓ “แก้ม”

ให้แต่ละกลุ่มอ่านเรื่องและช่วยกันคิดประโยคที่จะสื่อสารในแบบที่ตัวเองได้

รับมอบหมายในแต่ละสถานการณ์ ให้เวลา ๑๐ นาที และเตรียมแสดงบทบาทสมมติ

ในการพูดประโยคนั้นๆ
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๙. ครูให้เริ่มแสดงบทบาทสมมติทีละสถานการณ์ โดยให้เห็นการสื่อสารทั้ง 

๓ แบบจาก ๓ กลุ่ม ให้กลุ่มท่ีเหลือดูและสังเกต เมื่อครบทั้ง ๓ แบบในแต่ละ

สถานการณ์ ครูถามว่า

•  แต่ละกลุ่มใช้วิธีการสื่อสารแบบใด

·•  เราชอบการสื่อสารแบบใด เพราะเหตุใด

๑๐. เมื่อครบทั้ง ๓ สถานการณ์ ถามนักเรียนว่า 

•  ในแต่ละสถานการณ์ ยากหรือง่ายที่จะบอกความรู้สึก หรือความ

ต้องการของตัวเอง เพราะเหตุใด

´•  ในสถานการณ์จรงิ เราจะพดู/ทาํ เหมอืนกบัทีเ่ราแสดงบทบาทสมมติ

หรือไม่ เพราะเหตุใด

•  สิ่งที่เรากังวลหากต้องบอกความรู้สึกของเราออกไป คืออะไร

´•  หากมีเพื่อนมาพูดบอกความรู้สึกที่ต่างจากเรา เราจะรู้สึกอย่างไร 

พร้อมรับฟังและเข้าใจหรือไม่

๑๑. ครูชวนสรุปว่า เราได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้ และเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้

•  หากเรามีความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั เราควรใส่ใจและคาํนึงถงึความรู้สกึ

ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

•  ในขณะเดียวกัน การที่เราสามารถบอกความรู้สึกและความต้องการ

ของตัวเองกับเพื่อนได้ แม้จะรู้สึกต่างกัน พร้อมจะรับฟัง และยอมรับ

ว่าเพือ่นกอ็าจรูส้กึหรอืมคีวามต้องการต่างจากเรา จะช่วยให้เราเข้าใจ 

และพูดคุยกันได้อย่างสบายใจขึ้น
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แผ่นกิจกรรม “สื่อสารชัดเจน”

กลุ่ม ๑ / สถานการณ์ที่ ๑

ก้องขี่จักรยานคันใหม่ท่ีเป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อเมื่อวานไปโรงเรียน พอเลิกเรียน 

โอม เพื่อนซี้ของก้องมาบอกก้องว่า ขอยืมจักรยานไปลองปั่นรอบเมืองหน่อย ก้องรู้สึกไม่อยาก

ให้โอมยืม เพราะเป็นจักรยานใหม่ท่ีเพ่ิงได้มาและตั้งใจจะไปปั่นเล่นหลังเลิกเรียนเช่นกัน โอม

เห็นก้องลังเล จึงบอกว่าจะดูแลจักรยาน และเสริมว่าถ้าเป็นตนเองมีจักรยานและก้องมายืม ก็

จะให้เลย เพราะเป็นเพื่อนกัน

-	ถ้านักเรียนเป็น “ก้อง” แบบที่ ๑ - ไม่สนใจความรู้สึกหรือความต้องการผู้อื่น (Aggressive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โอม” อย่างไร ?

กลุ่ม ๒ / สถานการณ์ที่ ๑

ก้องขี่จักรยานคันใหม่ท่ีเป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อเมื่อวานไปโรงเรียน พอเลิกเรียน 

โอม เพื่อนซี้ของก้องมาบอกก้องว่า ขอยืมจักรยานไปลองปั่นรอบเมืองหน่อย ก้องรู้สึกไม่อยาก

ให้โอมยืม เพราะเป็นจักรยานใหม่ท่ีเพ่ิงได้มาและตั้งใจจะไปปั่นเล่นหลังเลิกเรียนเช่นกัน โอม

เห็นก้องลังเล จึงบอกว่าจะดูแลจักรยาน และเสริมว่าถ้าเป็นตนเองมีจักรยานและก้องมายืม ก็

จะให้เลย เพราะเป็นเพื่อนกัน

-	ถ้านักเรียนเป็น “ก้อง” แบบที่ ๒ - “อะไรก็ได้” (Passive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โอม” อย่างไร ?

กลุ่ม ๓ / สถานการณ์ที่ ๑

ก้องขี่จักรยานคันใหม่ท่ีเป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อเมื่อวานไปโรงเรียน พอเลิกเรียน 

โอม เพื่อนซี้ของก้องมาบอกก้องว่า ขอยืมจักรยานไปลองปั่นรอบเมืองหน่อย ก้องรู้สึกไม่อยาก

ให้โอมยืม เพราะเป็นจักรยานใหม่ท่ีเพ่ิงได้มาและตั้งใจจะไปปั่นเล่นหลังเลิกเรียนเช่นกัน โอม

เห็นก้องลังเล จึงบอกว่าจะดูแลจักรยาน และเสริมว่าถ้าเป็นตนเองมีจักรยานและก้องมายืม ก็

จะให้เลย เพราะเป็นเพื่อนกัน
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-	ถ้านักเรียนเป็น “ก้อง” แบบที่ ๓ – รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร (Assertive) และพร้อมสื่อสาร

ยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดและต้องการ

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โอม” อย่างไร ?

กลุ่ม ๔ / สถานการณ์ที่ ๒

 โบว์ชวนมินต์และกลุ่มเพื่อนสนิทไปกินไอศกรีมที่ร้านหลังสอบเสร็จวันนี้ มินต์อยากไป 

แต่ตวัเองได้ตกลงกบัแม่ไว้แล้วว่า วนันีส้อบเสร็จจะรีบกลบับ้านไปช่วยแม่ มนิต์รู้ว่าโบว์อยากให้

มินต์ไปด้วย เพราะเคยคุยเรื่องนี้กันไว้ก่อนแล้ว

-	ถ้านกัเรยีนเป็น “มนิต์” แบบที ่๑ - ไม่สนใจความรูส้กึหรอืความต้องการผูอ้ืน่ (Aggressive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โบว์” อย่างไร

กลุ่ม ๕ / สถานการณ์ที่ ๒

 โบว์ชวนมินต์และกลุ่มเพื่อนสนิทไปกินไอศกรีมที่ร้านหลังสอบเสร็จวันนี้ มินต์อยากไป 

แต่ตวัเองได้ตกลงกบัแม่ไว้แล้วว่า วนันีส้อบเสร็จจะรีบกลบับ้านไปช่วยแม่ มนิต์รู้ว่าโบว์อยากให้

มินต์ไปด้วย เพราะเคยคุยเรื่องนี้กันไว้ก่อนแล้ว

-	ถ้านักเรียนเป็น “มินต์” แบบที่ ๒ - “อะไรก็ได้” (Passive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โบว์” อย่างไร

กลุ่ม ๖ / สถานการณ์ที่ ๒

 โบว์ชวนมินต์และกลุ่มเพื่อนสนิทไปกินไอศกรีมที่ร้านหลังสอบเสร็จวันนี้ มินต์อยากไป 

แต่ตวัเองได้ตกลงกบัแม่ไว้แล้วว่า วนันีส้อบเสร็จจะรีบกลบับ้านไปช่วยแม่ มนิต์รู้ว่าโบว์อยากให้

มินต์ไปด้วย เพราะเคยคุยเรื่องนี้กันไว้ก่อนแล้ว

-	ถ้านักเรียนเป็น “มินต์” แบบที่ ๓ - รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร (Assertive) และพร้อมสื่อสาร

ยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดและต้องการ

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “โบว์” อย่างไร
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 กลุ่มที่ ๗ / สถานการณ์ที่ ๓

 ขณะที่แก้มนั่งเล่นอยู่ริมสนามกับกลุ่มเพื่อนในห้อง ๔-๕ คน โอ๊ต เพื่อนอีกห้องเดิน 

ผ่านมา ทุกคนในโรงเรยีนรูว่้าโอ๊ตเป็นกะเทย เอกกบัก้องเพือ่นผูช้ายในกลุม่แก้มตะโกนแซวโอ๊ต 

และชวนกันพยายามเข้าไปแกล้งกอดโอ๊ต แก้มไม่ชอบและรู้สึกไม่ดีที่เอกกับก้องแกล้งโอ๊ต 

แบบนั้น

-	ถ้านกัเรยีนเป็น “แก้ม” แบบที ่๑ - ไม่สนใจความรู้สกึหรือความต้องการผูอ่ื้น (Aggressive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “เอกและก้อง” อย่างไร

กลุ่มที่ ๘ / สถานการณ์ที่ ๓

 ขณะที่แก้มนั่งเล่นอยู่ริมสนามกับกลุ่มเพื่อนในห้อง ๔-๕ คน โอ๊ต เพื่อนอีกห้องเดิน 

ผ่านมา ทุกคนในโรงเรยีนรูว่้าโอ๊ตเป็นกะเทย เอกกบัก้องเพือ่นผูช้ายในกลุม่แก้มตะโกนแซวโอ๊ต 

และชวนกันพยายามเข้าไปแกล้งกอดโอ๊ต แก้มไม่ชอบและรู้สึกไม่ดีที่เอกกับก้องแกล้งโอ๊ต 

แบบนั้น

-	ถ้านักเรียนเป็น “แก้ม” แบบที่ ๒ - “อะไรก็ได้” (Passive)

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “เอกและก้อง” อย่างไร

กลุ่มที่ ๙ / สถานการณ์ที่ ๓

 ขณะที่แก้มนั่งเล่นอยู่ริมสนามกับกลุ่มเพื่อนในห้อง ๔-๕ คน โอ๊ต เพื่อนอีกห้องเดิน 

ผ่านมา ทุกคนในโรงเรยีนรูว่้าโอ๊ตเป็นกะเทย เอกกบัก้องเพือ่นผูช้ายในกลุม่แก้มตะโกนแซวโอ๊ต 

และชวนกันพยายามเข้าไปแกล้งกอดโอ๊ต แก้มไม่ชอบและรู้สึกไม่ดีที่เอกกับก้องแกล้งโอ๊ต 

แบบนั้น

-	ถ้านักเรียนเป็น “แก้ม” แบบที่ ๓ - รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร (Assertive) และพร้อมสื่อสาร

ยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดและต้องการ

-	นักเรียนจะมีวิธีบอก “เอกและก้อง” อย่างไร
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เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้น
กับฉันไหม ?

แผนการเรียนรู้ที่ ๗



สาระส�าคัญ
 วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการค้นหาตัวตน อยากลอง กล้าเสี่ยง และต้องการการ

ยอมรับหรือเป็นส่วนหน่ึงโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน การเป็นตัวของตัวเองและมีความ

มั่นใจเป็นเรื่องที่ดี ด้วยวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ยังมองโลกสดใส แข็งแรง ความเชื่อหนึ่ง 

ของวยัรุน่คอื “เรือ่งแบบนีไ้ม่มทีางเกดิขึน้กบัเรา” ซึง่ความมัน่ใจแบบน้ีอาจทาํให้ขาด

ความรอบคอบในการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจโดยไม่คิดถึงผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นให้รอบด้าน ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะการประเมินความเสี่ยง และทักษะ

การตัดสินใจ พร้อมๆ กบัเรียนรู้วา่ทุกการตัดสินใจมีผลตามมาที่เราต้องพร้อมรับผิด

ชอบ เป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นสําหรับวัยรุ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความรู้สึกของการช่วยเหลือและแบ่งปันกัน

 ๒) ฝึกการทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย

แผนการเรียนรู้ที่ ๗

เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• ความเท่าเทียม

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• สํานึกพลเมือง

• การรู้จักตัวเอง

• การคิด วิเคราะห์

• การประเมินผลกระทบ

• การตัดสินใจ

• การดูแลสุขอนามัย

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • แผ่นกจิกรรม “เรือ่งแบบนีม้โีอกาสเกดิขึน้กบัฉนัไหม ?” เท่าจาํนวนนกัเรยีน

 • เตรียมเขียนตัวเลือกคําตอบ ๕ แบบบนกระดานเพื่อใช้อธิบาย (ไม่มีทาง

เกิดขึ้นกับฉัน | ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน | อาจจะเกิดขึ้นกับฉันก็ได้ | คิดว่าเกิดขึ้น

กับฉันได้ | เคยเกิดขึ้นกับฉันแล้ว)

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
ในแบบสอบถาม มีพฤติกรรมบางข้อที่อาจเคยเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นกับ

นักเรียนบางคน และนักเรียนบางคนอาจไม่พร้อมเปิดเผย ครูควรชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

หากข้อใดที่นักเรียนไม่สบายใจไม่จําเป็นต้องตอบ และหากครูสังเกตว่ามีนักเรียนท่ี

ไม่สบายใจอาจหาโอกาสคุยส่วนตัว
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ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑.  สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒.  สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูบอกว่า “มีคนบอกว่าวัยรุ่นมักมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และไม่ค่อย

นึกถึงอันตรายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง หรือคิดว่า

ไม่มีทางเกิดขึ้นกับตนเอง” 

•  นักเรียนเห็นด้วยกับคําพูดนี้หรือไม่ อย่างไร (๑๐ นาที)

o ครูขอฟังความเห็น ๓-๕ คน และถามว่าใครมีความคิดเห็น 

แตกต่าง

o ครูกระตุ้นให้นักเรียนยกตัวอย่างที่เคยรับรู้ เคยเห็น หรือเคย 

เกิดขึ้น

•  ถามนักเรียนว่า หากเชื่อแบบนี้อาจส่งผลอะไรได้บ้าง

 ๒. ครชูีแ้จงว่า วนันีค้รจูะให้นกัเรยีนลองสํารวจเรือ่งต่างๆ ๒๐ เรือ่งว่า เรือ่ง

แบบน้ัน มีโอกาสเกิดข้ึนกับนักเรียนหรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนลองคิดถึง 

คาํตอบทีใ่กล้เคียงกบัสถานการณ์ตวัเองหรอืคาดการณ์ถงึส่ิงท่ีจะเกดิขึน้กบัตนเองใน

อนาคต (๑๕ นาที)

•  แสดงตวัเลอืกคาํตอบบนกระดานและอธบิายว่าคาํตอบม ี๕ ตัวเลอืก 

และอธิบายว่าให้นักเรียนพิจารณาแต่ละเรื่อง แล้วเลือกคําตอบ

๑. ไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉัน – เลือกข้อนี้หากนักเรียนมั่นใจว่าเรื่อง

นั้นๆ ไม่มีวันเกิดขึ้นกับนักเรียนได้เลย

๒. ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน – เลือกข้อนี้หากนักเรียนคิดว่าคงไม่เกิด

ขึ้น แต่ก็ไม่มั่นใจนัก

๓. อาจจะเกิดข้ึนกับฉันก็ได ้ – เลือกข้อนี้หากนักเรียนประเมินว่า 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
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๔. คิดว่าเกิดขึ้นกับฉันได ้ – เลือกข้อนี้หากนักเรียนประเมินว่า มี

แนวโน้มว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น

๕. เคยเกดิขึน้กบัฉนัแล้ว – เลอืกข้อนีห้ากเรือ่งนัน้ๆ เคยเกดิขึน้กบั

นักเรียน

•  ให้เวลาทํา ๑๐ นาที หากข้อไหนที่นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจที่จะ

ตอบ ไม่จําเป็นต้องตอบ

 ๓. ถามนักเรียนว่า

•  รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้ลองสํารวจ

•  มีข้อใดบ้างที่เราไม่เคยนึกถึง

•  มีข้อใดบ้างที่เรามั่นใจมากว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเรา

 ๔. ครอูธบิายว่า การสํารวจนีเ้ป็นการทบทวนตัวเอง หากเราตอบโดยประเมนิ

ตรงไปตรงมา อาจช่วยให้นักเรียนเห็นว่า อะไรที่จะทําให้เกิด หรือไม่เกิดเรื่องเหล่า

นั้นได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งหากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลอะไรต่อไปในอนาคต

 ๕. ถามนักเรียนว่ามีใครสนใจอยากหยิบข้อไหนมาคุยกันบ้าง (อาจขอตัว

อย่าง ๒-๓ ข้อ ทีน่กัเรยีนอยากคยุ หรอืหากไม่ม ีครลูองยกตวัอย่าง) และชวนคยุดงันี้

  ตัวอย่าง: สอบตกบางวิชา 

o สาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ 

o ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรได้บ้าง

o เราอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ไหม

o ทําอย่างไรไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้

o บางครั้ง แม้เราพยายามแล้ว แต่ก็ยังสอบตก เราจะทําอะไรได้บ้าง

o หากเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจ กังวลใจ เราจะพูดคุยกับใครได้

บ้าง
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 ๖. ครูให้นักเรียนเขียนในกระดาษหรือสมุดว่า

๑) เรื่องที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตฉัน ๒ เรื่อง คือ....

๒) สิ่งที่ฉันจะทํา เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้น คือ...........

๓) ฉันมั่นใจว่าคนที่จะช่วยฉันได้ หากมีปัญหา คือ ............

 ๗. ขออาสาสมัคร ๒-๓ คนที่พร้อมเล่าให้เพื่อนฟัง และครูเสริมแรงว่า หาก

ทุกคนเห็นและประเมินความเสี่ยงได้ คิดเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วางแผนเรื่อง

การป้องกันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้มั่นใจขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์
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เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?

เรื่องแบบนี้มีโอกาส
เกิดขึ้นกับฉันไหม ?

ไม่มีทางเกิด
ขึ้นกับฉัน

ไม่น่าจะเกิด
ขึ้นกับฉัน

อาจจะเกิดขึ้น
กับฉันก็ได้

คิดว่าเกิดขึ้น
กับฉันได้

เคยเกิดขึ้น
กับฉันแล้ว

๑. ป่วยหนักนอนโรงพยาบาล

๒. เลิกคบกับเพื่อนสนิท

๓. หมดรักกับคนที่เป็นแฟน

๔. แฟนขอเลิก

๕. สอบไม่ผ่านบางวิชา

๖. ลองสูบบุหรี่

๗. ติดบุหรี่

๘. ลองดื่มเหล้าเบียร์

๙. ลองใช้ยาเสพติด

๑๐. ติดยาเสพติด

๑๑. ถูกทําร้ายร่างกายโดยคน
ที่เรารู้จัก

๑๒. ทําร้ายร่างกายคนที่รู้จัก

๑๓. ถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก
คนที่รู้จัก

๑๔. ล่วงละเมิดทางเพศคนอื่น

๑๕. ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

๑๖. ติดเชื้อ HIV

๑๗. ท้อง หรือทําให้คนอื่นท้อง
ขณะเรียนมัธยม

๑๘. ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์คนที่
ดื่มเหล้าเมา

๑๙. ขี่มอเตอร์ไซค์ขณะเมา

๒๐. ขโมยของในร้านค้า/ร้าน
สะดวกซื้อ

๗
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หากทุกคนประเมิน
ความเสี่ยงได้ 

คิดเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และวางแผนการป้องกัน

จะช่วยให้เราตัดสินใจ
ได้อย่างมั่นใจขึ้น

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์



ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้
แผนการเรียนรู้ที่ ๘



สาระส�าคัญ
 เรื่องความปลอดภัยของตัวเรา เป็นทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของเรา ไม่

สามารถต่อรองได้ และไม่ควรฝากไว้กับผู้อื่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทําพฤติกรรมเสี่ยงได้

 ๒) สํารวจความคิด ความรู้สึกของคนที่เลือกจะทําพฤติกรรมเสี่ยง

 ๓) อธิบายเหตุผลว่าเหตุใด เราจึงไม่ควรต่อรองในเรื่องที่ส่งผลต่อความ

ปลอดภัยของเรา

แผนการเรียนรู้ที่ ๘

ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความปลอดภัย

• สํานึกพลเมือง

• การรู้จักตัวเอง

• การคิด วิเคราะห์

• การตัดสินใจ

• การประเมินผลกระทบ

• การต่อรอง
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เตรียมป้ายสัญญาณไฟ แดง-เหลือง-เขียว ขนาด A4 เพื่อติดไว้บนผนัง

ห้อง

 • เตรียมแผ่นป้ายสัญญาณไฟ แดง-เหลือง-เขียว ขนาด A5 ที่ใส่หมายเลข 

๑-๔ ด้านหน้าและข้อความด้านหลงั (ตามตวัอย่าง-ให้ใช้สตีามจรงิ) โดยเตรยีมแต่ละ

สี แต่ละข้อให้เท่าจํานวนนักเรียน เช่น หากมีนักเรียนในห้อง ๓๐ คน ให้เตรียมอย่าง

ละ ๑๐ แผ่น ทั้งนี้ นักเรียนแต่ละคนจะได้คนละ ๔ แผ่น ที่มีหมายเลข ๑-๒-๓-๔  

คละสี

 • ป้ายขนาด A4 ระบุข้อความ

§	ไม่สวมหมวกกันน๊อก

§	ไม่ข้ามทางม้าลาย

§	ถูกสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย โดยที่เราไม่ชอบ

§	มีเพศสัมพันธ์กับแฟน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูชี้แจงว่า วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ของตัวเราเอง

 ๒. ครูติดป้ายไฟแดง ไฟเหลือง ไฟเขียว (ที่ไม่มีหมายเลข) บนผนังแต่ละ

ด้านของห้อง และ
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•  ถามนักเรียนถึงความหมายของสัญลักษณ์ไฟแดง ไฟเหลือง และไฟ

เขียว 

þ อธิบายยํ้าอีกครั้ง

§	ไฟแดง หมายถึง หยุดการกระทํานั้น หรือไม่ทํา

§	ไฟเหลือง หมายถึง การชะลอการตัดสินใจ

§	ไฟเขียว หมายถึง ตัดสินใจทํา

 ๓. แจกแผ่นป้ายไฟแดง ไฟเหลอืง ไฟเขยีว ท่ีมีหมายเลขกาํกบั* ให้นักเรยีน 

คนละ ๔ ป้าย (นักเรียนแต่ละคนจะได้รับป้ายไฟคละสีที่ระบุหมายเลข ๑-๔)

•  การทําป้ายสีแดง/สีเหลือง/สีเขียวและมีหมายเลขกํากับ

•  หมายเลขที่กํากับ คือ หมายเลขข้อคําถาม เช่น ๑ เพื่อนชวนซ้อน 

มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนํ้าตก แต่ไม่มีหมวกกันน๊อก

•  นักเรียนจะได้รับแจกป้ายไฟแบบคละสี และแต่ละสีมีหมายเลขที ่

แตกต่างกันไป

•  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสวมบทบาทการตัดสินใจในแบบนั้นๆ 

และลองคดิถงึเหตผุลท่ีคนจะตดัสนิใจแบบนัน้ โดยทีอ่าจไม่ใช่แบบท่ี

ตัวเองจะตัดสินใจจริงๆ

•  ตัวอย่างเช่น ข้อ ๑ ในความเป็นจริง นักเรียน ก อาจตัดสินใจว่าจะ

ไม่ไป แต่ป้ายที่มีหมายเลข ๑ กํากับที่ได้รับ คือสีเขียว หมายถึง ไป

ทันที นักเรียน ก ต้องไปยืนในจุดไฟเขียว และลองคิดว่า คนที่ตัดสิน

ใจไปทันที เขารู้สึก หรือมีเหตุผลอย่างไร

 

 ๔. อธิบายว่า ครูจะอ่านข้อความทีละข้อ เช่น ข้อ ๑ ให้นักเรียนดูป้ายที่มี

หมายเลข ๑ ว่าของตัวเองเป็นสีใด ให้ไปยืนตามป้ายสีนั้นๆ ที่ติดไว้ที่ผนังห้อง แม้ว่า

เราอาจไม่เห็นด้วย แต่เพื่อลองสวมบทบาทและช่วยกันคิดว่า ในเรื่องหนึ่งๆ คนท่ี

ตัดสินใจต่างกันรู้สึก และคิดอย่างไร มีเหตุผลในการกระทํานั้นๆ อย่างไรบ้าง
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•  ครูยกตัวอย่าง เช่น เพื่อนๆ ชวนกันหนีเรียนวันพรุ่งนี้เพื่อไปเที่ยวกัน 

เราจะตัดสินใจอย่างไร

§ ไฟแดง  ไม่ไป

§ ไฟเหลือง  ลังเลใจ

§ ไฟเขียว  ตกลงไป

เม่ือรวมกลุม่แล้ว แต่ละกลุม่ต้องช่วยกนับอกว่า ทีเ่ราเลอืกแบบนัน้ เพราะเรารู้สกึ

อย่างไร คิดอะไร หรือมีเหตุผลอย่างไร

•  ครูอ่านข้อความทีละข้อความ และให้เวลาแต่ละกลุ่มระดม ความ

รูส้กึ/ความคดิ/เหตุผลของคนทีตั่ดสนิใจในแต่ละแบบ ข้อละ ๕ นาที 

และขอฟังเหตุผล

(๑) เพื่อนชวนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนํ้าตก แต่ไม่มีหมวกกันน๊อก

  ไฟแดง  ไม่ไป 

  ไฟเหลือง ลังเล 

  ไฟเขียว  ไปทันที 

(๒) เราจะข้ามถนนใหญ่ไปร้านค้าฝั่งตรงข้าม แต่ทางม้าลายอยู่ห่าง

ไปอีก ๓๐๐ เมตร

  ไฟแดง  ข้ามทางม้าลาย 

  ไฟเหลือง รีรอ

  ไฟเขียว  ข้ามตรงนี้แหละ

 (๓) มีคนมาสัมผัสเนื้อตัวเรา โดยที่เราไม่ชอบ

  ไฟแดง  หยุด

  ไฟเหลือง ทําไงล่ะ

  ไฟเขียว  ไม่เป็นไร

 (๔) อยู่สองต่อสองอย่างใกล้ชิดกับแฟน มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์

  ไฟแดง  ไม่

  ไฟเหลือง เอาไงดี

  ไฟเขียว  ก็ได้นะ
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•  ครูชวนสรุปว่า ใน ๔ กรณีที่เราชวนกันลองคิดนั้น หากทําแบบนั้นๆ 

อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ครูติดป้ายข้อความบนกระดานที่ละป้าย 

และจดคําตอบนักเรียนใต้ป้ายนั้นๆ

§	การไม่สวมหมวกกันน๊อกในการขีม่อเตอร์ไซค์ อาจเกดิอะไรขึน้

ได้บ้าง

§	การไม่ข้ามทางม้าลาย อาจเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

§	การถูกคนสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย โดยที่เราไม่ชอบ อาจเกิดอะไร

ขึ้นได้บ้าง

§	การมีเพศสัมพันธ์กับแฟน อาจเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

•  ครูชวนสรุปว่า 

§	นักเรียนทุกคนทราบว่า การทําบางเรื่อง เช่นใน ๔ กรณีนี้อาจ

ทาํให้เราไม่ปลอดภยั อาจเกดิอบุตัเิหตุ หรือผลกระทบทีต่ามมา

ในทางลบ

§	เม่ือดูผลที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละกรณีแล้ว นักเรียนอยากให้เร่ือง

แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่ เพราะเหตุใด

§	เราได้ลองสวมบทบาทว่า บางครัง้คนเรากอ็าจตดัสินใจ “เสีย่ง” 

หรือทําทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าอาจมีผลทางลบตามมาได้

§	นักเรียนคิดอย่างไรกับการบอกตัวเองว่า “ครั้งเดียว ไม่เป็นไร

หรอก” “คงไม่มีอะไร” “คงไม่เกิดกับเรา” ฯลฯ

§	การคิดแบบที่พาตัวเองไปเสี่ยงอันตราย เสี่ยงกับความไม่

ปลอดภัยอาจเกิดขึ้นกับเราได้หรือไม่ เรามีวิธีจัดการอย่างไร

ไม่สวม

หมวกกันน๊อก
ไม่ข้าม

ทางม้าลาย

ถูกสัมผัสเนื้อตัวโดย

ไม่ชอบ

มีเพศสัมพันธ์

กับแฟน

110



§	หากเราเลือกได้ระหว่าง “เราอาจจะโชคดี ไม่เสี่ยงหรอก” กับ 

“เลือกปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า” นักเรียนจะเลือกแบบใด เพราะ

อะไร

§	เรื่อง “ความปลอดภัยของเรา” เราควรให้ใครเป็นคนเลือกหรือ

กําหนด

•  ครูยํ้าว่า 

§	ความปลอดภัย กับความไว้ใจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน

o เพื่อนอาจจะบอกว่า จะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างระมัดระวัง 

นักเรยีนคดิว่า การทีเ่พือ่นบอกแบบน้ี เรามัน่ใจได้หรือไม่ว่า 

จะไม่เกิดอุบัติเหตุ 

o เรามั่นใจว่า เราดูแล้วว่าไม่มีรถ จึงวิ่งข้ามถนน มั่นใจได้

จริงๆ หรือไม่

o เราเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก คุ้นเคย เขาคงไม่ได้มีเจตนา

ไม่ดี เรามั่นใจได้อย่างไร และที่สําคัญหากเรารู้สึกไม่ดี เรา

ไม่จําเป็นต้องเกรงใจ และกรณีการสัมผัสร่างกาย เราควร

รีบบอกพ่อแม่ หรือคนที่เราไว้ใจให้ทราบ

o มีอะไรกับแฟนเรา ไม่เป็นไรหรอก ไม่ท้องหรอก เรามั่นใจ

ได้จริงๆ หรือ ในขณะที่ การท้องและการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ 

ไม่ว่ากับใครหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

§	เรือ่งความปลอดภัยของตัวเราเป็นเร่ืองสําคญัมาก เราต้องมัน่ใจ

ว่า สิ่งที่เราเลือกทําจะทําให้ตัวเราปลอดภัยแน่ๆ โดยไม่มีข้อ 

ต่อรอง เพราะเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องต่อรองกัน รวมทั้ง 

เราไม่อาจฝาก “ความปลอดภัย” ของเราไว้กับคนอื่น
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ป้ายสัญญาณไฟ ๓ สี แต่ละสีขนาด A4 ส�าหรับติดตามมุมห้อง

ป้ายสัญญาณไฟคละสีขนาด A5 ส�าหรับแจกนักเรียนทุกคน (คนละ ๔ แผ่น คละสี)

สีแดง

สีแดง

สีแดง

สีเหลือง

สีเหลือง

สีเขียว

สีเขียว

สีเหลือง สีเขียว

๑

๓

๒

๔

๑

๓

๒

๔

๑

๓

๒

๔

๑
ไม่ไป

๓
หยุด

๒
ข้ามทาง
ม้าลาย

๔
ไม่

๑
ลังเล

๓
ท�าไงล่ะ

๒
รีรอ

๔
เอาไงดี

๑
ไปทันที

๓
ไม่เป็นไร

๒
ข้ามตรงนี้

แหละ

๔
ก็ได้นะ
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Helping Hands : ฉันช่วยได้
แผนการเรียนรู้ที่ ๙



สาระส�าคัญ
 การสร้างความตระหนักว่าการรังแกคนอื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า  

ไม่ว่าในรูปแบบใดเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เพราะเป็นการแสดงถึงการไม่เคารพคนที่ 

แตกต่างจากเรา และคนที่ถูกรังแกควรได้รับความช่วยเหลือ หากเราเป็นคนถูกรังแก 

ให้บอกผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ หากเราเห็นคนที่ถูกรังแก เราควรหาทางช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายได้ว่าเหตุใดจึงไม่มีใครสมควรถูกรังแก

 ๒) บอกความรู้สึกของคนที่ถูกรังแก

 ๓) ระบุสิ่งที่ตนเองทําได้ในการช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรังแก

แผนการเรียนรู้ที่ ๙

Helping Hands : ฉันช่วยได้

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• สํานึกพลเมือง

• การกล้าแสดงออก

• การยืนยันความต้องการของตนเอง

• การประเมินผลกระทบ

• การอยู่ร่วมกัน

• การหาความช่วยเหลือ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เตรียมเรื่องของนีโน ไอนา และปอนสําหรับนักเรียนทุกคนๆ ละ ๑ เรื่อง 

จํานวนเท่าๆ กัน

 • ภาพมือสําหรับนักเรียนเขียนว่าตนเองจะช่วยได้อย่างไร 

คนละ ๑ แผ่น และทําเผื่อสําหรับนักเรียนที่มีวิธีช่วยมากกว่า ๑ อย่าง

 • เตรียมฟลิปชาร์ท ๓ แผ่น ที่วาดรูปนีโน ไอนา และปอน 

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูถามนักเรียนว่า 

•  เราเคยได้รบัความช่วยเหลอืจากใครบ้างทีเ่รารู้สกึประทบัใจ ขออาสา

สมัครเล่าประสบการณ์ ๓-๔ คน (เรื่องอะไร ใครช่วย ช่วยอย่างไร 

เรารู้สึกอย่างไร)

•  เราเคยช่วยเหลือใคร ที่ทําให้เรารู ้สึกภูมิใจ ขออาสาสมัครเล่า

ประสบการณ์ ๓-๔ คน (เรื่องอะไร ช่วยใคร ช่วยอย่างไร เรารู้สึก

อย่างไร)

•  ครูชวนให้เห็นว่า จากประสบการณ์ของพวกเรา “การช่วยเหลือกัน” 

เป็นสิ่งที่ดี ทั้งช่วยให้คนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ และทําให ้

คนที่ช่วยคนอ่ืนรู้สึกตนเองมีคุณค่า ภูมิใจที่เราได้ช่วยคนอื่นจาก

ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ เราทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้
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๒. ครูบอกนักเรียนว่า ครูมีกรณีตัวอย่าง ๓ เรื่องมาให้นักเรียนอ่าน และให้

นักเรียนพิจารณาว่า ในแต่ละสถานการณ์ นักเรียนจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง

•  แจกกรณีตัวอย่างให้นักเรียนคนละ ๑ กรณี (แต่ละคนได้ไม่เหมือน

กัน) และแจกแผ่น Helping Hands คนละ ๑ แผ่น

•  อธิบายว่า ให้นักเรียนอ่านเรื่อง และเขียนสิ่งที่นักเรียนจะช่วยได้ลง

ในแผ่น Helping Hands หากใครสามารถช่วยได้มากกว่า ๑ เรื่อง 

ให้มาหยิบแผ่น Helping Hands ไปเขียนเพิ่มได้

•  ให้เวลาคนละ ๑๐ นาที

๓. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน โดยต้องมีเรื่องของ 

นีโน ไอนา และปอนในกลุ่ม

•  ให้เวลาแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกนั โดยให้เล่าว่า เราได้เรือ่งอะไร และ

เราจะช่วยเหลือคนๆ นั้นอย่างไร 

•  จากนั้น ให้กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่นีโน ไอนา และปอนถูก

รงัแก คืออะไร และให้เพ่ือนในกลุม่ช่วยเสนอเพ่ิมเตมิว่า เราสามารถ

ช่วยทั้ง ๓ คนได้อย่างไรอีกบ้าง

•  ให้เวลากลุ่มย่อย ๑๕ นาที

๔. ครูเตรียมฟลิปชาร์ทที่วาดรูปนีโน ไอนา และปอนมาติดทีละใบ ทวนเรื่อง

ของแต่ละคน และถามนักเรียนว่า

๑. สาเหตุที่นีโน/ไอนา/ปอนถูกรังแก คืออะไร

๒. นักเรียนคิดว่านีโน/ไอนา/ปอนรู้สึกอย่างไรที่ถูกเพื่อนๆ รังแก

๓. ขอฟังว่า มีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือทั้ง ๓ คน ให้นักเรียนนําแผ่น 

Helping Hands ติดบนกระดาษของแต่ละคน

๕. ครูอธิบายว่า “การรังแก” เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รังแก (หนึ่ง

คนหรือหลายคน) กระทําซ้ําๆ โดยมีเจตนาให้ผู้ถูกรังแกได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย 

และ/หรอืทางจติใจ โดยทัว่ไปผูร้งัแกจะมกีาํลงัหรืออาํนาจเหนอืกว่า ทาํให้ผูถ้กูรังแก

ไม่สามารถปกป้องตวัเองจากการกระทํานั้นได้
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๖. ถามนักเรียนว่า

•  ทั้ง ๓ กรณีนีโน ไอนา ปอนอาจเกิดขึ้นในโรงเรียนเราได้หรือไม่

•  นอกจากตวัอย่าง ๓ เรือ่งนีแ้ล้ว นกัเรยีนเคยเหน็/ได้ยนิว่า มีการรงัแก

แบบไหน หรือใครที่มักถูกรังแกอีกบ้าง

•  เม่ือมีคนเห็นคนถูกรังแก นักเรียนคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วย

หรือไม่ เพราะเหตุใด

•  ตัวอย่างที่นักเรียนเสนอเรื่องการช่วยเหลือ ทําได้ง่ายหรือยาก

•  หากเป็นเราที่ถูกรังแก เรารู้สึกอย่างไร และจะทําอย่างไร

๗. ครูสรุปประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

•  การรังแกทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

þ•  การรังแกอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อคนที่ถูกรังแก

•  หากเห็นคนถูกรังแก เราควรหาทางช่วยเหลือ หากเราช่วยไม่ได้ ให้

บอกผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ

•  หากเราไม่ชอบที่ถูกรังแก เราก็ไม่ควรทําเช่นนั้นกับคนอื่น
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กรณีศึกษา Helping Hands : ฉันช่วยได้

กรณีศึกษาเรื่อง “นีโน”

นีโน เป็นเด็กพิเศษ เรียน ป.๔ ตัวอ้วนกลม สายตาสั้นมากต้องใส่แว่นหนา นีโนมักถูก

เด็ก ป.๖ กลุ่มหนึ่งแกล้งเสมอ แซวว่า “ไอ้อ้วน” บ้าง แกล้งดึงแว่น ทําให้นีโนมองไม่เห็น บาง

คนก็แอบตบหัวนีโนบ้าง แม้คุณครูในโรงเรียนเคยบอกให้ทุกคนช่วยกันดูแลนีโน และเด็กพิเศษ

อื่นๆ ที่มาเรียนร่วมกับเราในโรงเรียน

หากนักเรียนเดินผ่านไปเห็นกลุ่มเด็ก ป.๖ กําลังแกล้งนีโน ด้วยการดึงแว่นไปวางไว้ใน

กระถางต้นไม้ และนีโนกําลังคลําหาแว่น ในขณะที่กลุ่มเด็ก ป.๖ หัวเราะชอบใจที่นีโนหาแว่น

ไม่เจอ นักเรียนจะช่วยนีโนได้อย่างไรบ้าง

กรณีศึกษาเรื่อง “ไอนา”

วันนี้คุณครูพาเพื่อนใหม่ชื่อ “ไอนา” มาแนะนําให้ทุกคนรู้จัก ไอนาเพิ่งย้ายตามพ่อแม่

มาจากปัตตาน ีคุณครูขอให้ทกุคนช่วยเหลอืไอนาในการใช้ชีวติทีโ่รงเรยีนด้วย ไอนาคลมุฮญิาบ

ตามหลักศาสนาอิสลาม ครูจัดให้ “ไอนา” นั่งกับนักเรียน

เพื่อนๆ ในห้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครคุยและเล่นกับไอนา เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่พวก

เดียวกัน และมกัพดูกันลอยๆ ว่า มาจากปัตตานเีอาระเบดิมาด้วยไหมนะ คนมสุลมิน่ากลวั บาง

คนก็แซวว่าเรามีปาร์ตี้หมูปิ้งกันดีกว่า

นักเรียนสังเกตว่า ไอนาค่อนข้างเก็บตัว แม้นักเรียนจะพยายามคุยด้วย เพราะนั่งด้วย

กัน นักเรียนจะช่วยไอนาได้อย่างไรบ้าง

กรณีศึกษาของ “ปอน”

“ปอน” ชอบแต่งตัวแบบผู้หญิง มักทาแป้ง ทาปาก ทําผม ชอบถ่ายรูปสวยๆ แล้วเอา

ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อนผู้ชายชอบแกล้งปอน ทั้งจับก้น หอมแก้ม กอด ปอนพยายาม

บอกทุกครั้งว่าไม่ชอบ แต่ไม่มีใครฟัง หลังๆ ปอนขาดเรียนบ่อยขึ้น ปอนเคยบอกนักเรียนว่า ไม่

อยากมาโรงเรียนเพราะไม่อยากถูกแกล้ง นักเรียนจะช่วยปอนได้อย่างไรบ้าง
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การรังแกทุกรูปแบบ
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 

และอาจส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อผู้ที่ถูกรังแก 

หากเราไม่ชอบที่ถูกรังแก 
ก็ไม่ควรทําเช่นนั้น

กับคนอื่น



รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐



สาระส�าคัญ
 เอชไอวี เป็นไวรัสที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ เมื่อภูมิคุ้มกัน

อ่อนแอมากๆ ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทําให้เกิดกลุ่มอาการภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง หรือที่รู ้จักกันทั่วไปว่าเอดส์ ซึ่งกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน

บกพร่องสามารถรักษาให้หายได้ และการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ การรักษาด้วย

ยาต้านไวรัส เพื่อลดจํานวนไวรัสและคุมไม่ให้ไวรัสเพ่ิมจํานวนข้ึน ท่ีสําคัญคือ เรา

สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายความแตกต่างของเอชไอวีกับเอดส์ได้

 ๒) แยกแยะช่องทางการติดต่อและไม่ติดต่อของเอชไอวีได้ 

 ๓) บอกวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐

รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• ความเท่าเทียม

• การวิเคราะห์แยกแยะ

• การดูแลสุขอนามัย

• การตัดสินใจ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 แผ่นกิจกรรม “เอชไอวี และเอดส์” สําหรับนักเรียนทุกคน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูช้ีแจงว่าวันน้ีเราจะคุยกันเรื่องไวรัสเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS) 

เขียน ๒ คํานี้บนกระดาน

 ๒. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเรารู้ หรือเคยได้ยินเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัส 

เอชไอวี และเอดส์

•  ครูจดประเด็นที่นักเรียนตอบไว้บนกระดาน เพ่ือประเมินว่านักเรียน

รับรู้เรื่องเอดส์มาอย่างไรบ้าง 

 ๓. แจกแผ่นกิจกรรม “เอชไอวี และเอดส์” ให้นักเรียนแต่ละคนเพื่อตอบ

คําถาม ให้เวลา ๗ นาที

•  หากสังเกตว่านักเรียนอ่านไม่คล่อง ให้ครูอ่านทีละข้อให้นักเรียนทํา

ไปพร้อมๆ กัน
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ใช่ ไม่ใช่

๑. เราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากการดื่มนํ้าแก้วเดียวกันกับผู้ที่มี
เชื้อเอชไอวี

๒. เราไม่สามารถบอกได้ว่า ใครมีเชื้อเอชไอวีจากการดูลักษณะ
ภายนอก

๓. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยมีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวี

๔. เราสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ โดยไม่นั่งใกล้ๆ กับ 
ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

๕. เราสามารถเรียนหนังสือ และเล่นกับเพื่อนที่มีเชื้อเอชไอวีได้

๖. การมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้ทําให้เราเรียนหนังสือแย่ลง หรือทํางานได้
น้อยลง

๗. การติดเชื้อเอชไอวีเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่จะนํา
มาล้อเลียนกัน

 ๔. เมื่อนักเรียนแต่ละคนตอบครบทุกข้อ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๗ กลุ่ม โดย

แต่ละกลุ่มให้ทํา ๑ ข้อ (กลุ่ม ๑ ข้อ ๑, กลุ่ม ๒ ข้อ ๒ ฯลฯ) 

•  ให้แตล่ะกลุ่มแลกเปลี่ยนคําตอบ หาคําตอบ และคําอธบิายของกลุ่ม

ในข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้เวลา ๗ นาที

 ๕. ครูขอฟังคําตอบทีละข้อ และเฉลย

๑) เราสามารถตดิเชือ้เอชไอวไีด้จากการด่ืมน้ําแก้วเดียวกนักบัผูท้ีม่เีชือ้

เอชไอวี

 (ผิด) เพราะเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้ทางนํ้าลาย

๒) เราไม่สามารถบอกได้ว่า ใครมเีช้ือเอชไอวจีากการดลูกัษณะภายนอก

(ถูก) คนที่มีเชื้อเอชไอวีไม่มีอาการแสดงใดๆ ที่สังเกตได้จาก

ภายนอก มีเพียงผลการตรวจเลือดที่บอกได้ว่ามีเชื้อเอชไอวี

หรือไม่
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๓) การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยัมคีวามเสีย่งต่อการติดเชือ้

เอชไอวี

(ถูก) เพราะเอชไอวีอยู่ในนํ้าอสุจิ และนํ้าในช่องคลอด ซึ่งหากมีเพศ

สัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้

๔) เราสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ โดยไม่นั่งใกล้ๆ กับผู้ที่มี

เชื้อเอชไอวี

(ผิด)  เอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้ทางอากาศ หรือจากการใช้ชีวิต

ประจําวันทั่วไป

๕) เราสามารถเรียนหนังสือ และเล่นกับเพื่อนที่มีเชื้อเอชไอวีได้

(ถูก)  เพราะผู้ท่ีมีเช้ือเอชไอวีก็เหมือนคนท่ัวไปเพียงแต่มีเช้ืออยู่ใน

ตัว และไม่สามารถติดต่อได้จากการใช้ชีวิตประจําวัน

๖) การมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้ทําให้เราเรียนหนังสือแย่ลง หรือทํางานได้ 

น้อยลง

(ถูก)  การมเีชือ้เอชไอวไีม่ได้ทาํให้ความสามารถของเราลดลง คน

ทีม่เีชือ้เอชไอว ียงัสามารถทาํอะไรได้เหมอืนเดมิ และเหมอืน

คนอื่นๆ

๗) การติดเชื้อเอชไอวีเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่จะนํามา

ล้อเลียนกัน

(ถูก)  หากเราไม่ได้ล้อคนที่เป็นหวัด เป็นเบาหวาน เป็นความดัน 

เราก็ไม่ควรล้อเลียนคนที่มีเชื้อเอชไอวีเช่นกัน เพราะคนที่มี

เชื้อเอชไอวีก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนอื่นๆ 
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ข้อมูลประกอบส�าหรับครู
•  เอชไอวี และเอดส์ ไม่เหมือนกัน เอชไอวีเป็นไวรัส และเอดส์ คือ อาการของโรคที่เกิดจาก

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

•  เอชไอวเีป็นเชือ้ไวรสั ทีทํ่าให้ภมูคิุม้กนัของร่างกายอ่อนแอ ความสามารถในการต่อสูก้บัเชือ้

โรคและความเจ็บป่วยต่างๆ น้อยลง และนําไปสู่เอดส์

•  เอดส์ คือ กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภาวะท่ีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง ไม่

สามารถจัดการกับเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทําให้เกิดการเจ็บป่วย และเราเรียกรวมๆ ว่าโรคฉวย

โอกาส ซึ่งโรคฉวยโอกาสแต่ละโรคนี้รักษาให้หายได้ แต่โรคฉวยโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้

อีกกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

•  เอชไอวีป้องกันได้ และเอดส์รักษาได้

•  คนท่ีมีเช้ือเอชไอวีสามารถมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนอื่นๆ หากได้รับการรักษาและดูแล

สุขภาพตัวเอง

•  เราไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีจากการมองภายนอก

•  เอชไอวี สามารถติดต่อได้ จาก ๑) การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ๒) การใช้เข็ม

ฉีดยาเสพติดร่วมกัน และ ๓) จากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีสู่ลูก

•  เอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้จาก 

o การหอมแก้ม โอบกอด สัมผัสร่างกาย จับมือ

o การกินอาหาร ดื่มนํ้า ใช้ห้องนํ้า ใช้เสื้อผ้าร่วมกัน

o ยุง แมลง หรือสัตว์

o การไอ จาม นํ้าตา เหงื่อ

๖. ครสูรปุการเรยีนรูว่้า เชือ้เอชไอวไีม่ได้ตดิต่อกนัง่ายๆ และไม่ตดิต่อจากการใช้ชวีติ

ประจําวันร่วมกัน ดังนั้น เราจึงสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนหรือคนที่มีเชื้อเอชไอวีได้อย่างปกติ เมื่อ

เราโตขึ้น สิ่งที่ต้องตระหนักในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี คือ เราควรใช้ถุงยางอนามัย

ทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ 
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แผ่นกิจกรรม “เอชไอวี-เอดส์”

ใช่ ไม่ใช่

๑. เราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากการดื่มนํ้าแก้วเดียวกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

๒. เราไม่สามารถบอกได้ว่า ใครมีเชื้อเอชไอวีจากการดูลักษณะภายนอก

๓. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

๔. เราสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ โดยไม่นั่งใกล้ๆ กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

๕. เราสามารถเรียนหนังสือ และเล่นกับเพื่อนที่มีเชื้อเอชไอวีได้

๖. การมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้ทําให้เราเรียนหนังสือแย่ลง หรือทํางานได้น้อยลง

๗. การติดเชื้อเอชไอวีเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาล้อเลียนกัน

แผ่นกิจกรรม “เอชไอวี-เอดส์”

ใช่ ไม่ใช่

๑. เราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จากการดื่มนํ้าแก้วเดียวกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

๒. เราไม่สามารถบอกได้ว่า ใครมีเชื้อเอชไอวีจากการดูลักษณะภายนอก

๓. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

๔. เราสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ โดยไม่นั่งใกล้ๆ กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

๕. เราสามารถเรียนหนังสือ และเล่นกับเพื่อนที่มีเชื้อเอชไอวีได้

๖. การมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้ทําให้เราเรียนหนังสือแย่ลง หรือทํางานได้น้อยลง

๗. การติดเชื้อเอชไอวีเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาล้อเลียนกัน
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เชื้อเอชไอวีไม่ติดต่อกัน
ง่ายๆ และไม่ติดต่อ

จากการใช้ชีวิตประจําวัน
ร่วมกัน



กล้าคิด กล้าบอก 
และคิดก่อนพูด

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑



สาระส�าคัญ
 การฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าการกระทําแบบใดควรทําหรือ

ไม่ควรทําต่อผูอ้ืน่ การกล้าเลอืกทําในสิง่ทีถ่กูต้อง และมวีธิกีารสือ่สารกบัเพ่ือนในทาง

บวก จะช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกการยืนยันความถูกต้องและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย

ความเท่าเทียม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) แยกแยะและอธิบายได้ว่า สิ่งใดควรทํา-ไม่ควรทํากับเพื่อน

 ๒) บอกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คําพูดในทางลบกับผู้อื่น

 ๓) บอกความสําคัญของการสื่อสารในทางบวกและใช้เหตุผลในการอธิบาย

ความคิดความรู้สึก

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑

กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความเท่าเทียม

• ความรับผิดชอบ

• สํานึกพลเมือง

• การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ

• การสื่อสาร

• การยืนยันความคิดเห็น

• การประเมินผลกระทบ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 เตรยีมเขยีนกรณศีกึษา ๒ เรือ่งบนฟลปิชาร์ท เพือ่ให้นกัเรยีนได้อ่านไปพร้อมๆ 

กนั

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
๑. บอกนักเรียนว่า กิจกรรมวันนี้ จะมีกรณีศึกษาให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า 

นกัเรยีนมคีวามคดิเห็นอย่างไรต่อส่ิงทีเ่กดิขึน้ในกรณศีกึษา และจะมีวธิใีนการจัดการ

อย่างไร

๒. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ คน เพ่ือให้ช่วยกันแลกเปลี่ยนใน

ประเด็นคําถามที่ครูจะถาม

๓. ครูติดกรณีศึกษาเรื่องที่ ๑ “เรื่องของใบบัวกับสิงโต” บนกระดาน และขอ

อาสาสมัครอ่านเรื่อง

 “ใบบวั” เตรียมไปว่ิงออกก�าลงักายกบั “สงิโต” ทีส่นามกฬีา เมือ่ไปถงึสนาม 

มีเพ่ือนผู้ชายสองคนจากอีกโรงเรียนของสิงโตซ้อมเตะบอลกันอยู่ ทั้งสองคนชวน

สิงโตให้ไปเตะบอลกัน สิงโตหันมาท�าท่าถามใบบัว ใบบัวจึงตอบว่า “ได้ ฉันเล่น

ด้วย ฉันเล่นกับพี่ชายบ่อยๆ” แต่เพื่อนสิงโตพากันหัวเราะ และคนหนึ่งก็สวนขึ้น

มาทันทีว่า “เธอน่ะเหรอจะเตะบอล เธอเป็นเด็กผู้หญิง จะเล่นบอลแบบผู้ชายได้

ยังไง !”
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๔. เมื่ออ่านจบ ครูชวนทวนเรื่องว่ามีตัวละครใดบ้าง และเกิดอะไรขึ้น จาก

นัน้ ชวนนักเรยีนคุยตามคําถามต่อไปน้ีทลีะคําถาม และกระตุน้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันตอบ

•  นักเรียนคิดว่า “ใบบัว” รู้สึกอย่างไร ตอนเพื่อนสิงโตบอกว่าเธอเล่น

บอลแบบผู้ชายไม่ได้

•  นกัเรยีนเหน็ด้วยกับสิง่ทีเ่พือ่นสงิโตพดูกับใบบวัหรอืไม่ เพราะเหตใุด

•  นกัเรยีนคิดว่า “สงิโต” ควรพดูหรอืทาํอะไรกบัเพือ่นสองคน เพือ่ทาํให้

ใบบัวรู้สึกดีขึ้น

•  “ใบบัว” ควรพูดกับเด็กชายสองคนนั้นว่าอะไร

๕. ครูถามนักเรียนว่า 

•  เรื่องสําคัญที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่อง “ใบบัวกับสิงโต” คืออะไร

รอฟังคําตอบ ๔-๕ คน

๖. ครูสรุปคําตอบนักเรียนและยํ้าประเด็นสําคัญว่า

•  ความเป็นเพศ ไม่ว่าหญงิ ชาย หรอืเพศทางเลอืกไม่ใช่สิง่ทีจ่ะกาํหนด

หรือตัดสินว่าเราจะทําอะไรได้หรือไม่ได้

•  ดงันัน้ เราต้องระวงัทีจ่ะไม่พดูกบัคนอืน่ๆ ว่าเขาหรอืเธอทาํอะไรได้/

ไม่ได้ เพียงเพราะเขาเป็นเพศนั้นๆ

๗. ครูติดกรณีศึกษาเรื่องที่ ๒ - เรื่องของแดนกับเตเต้บนกระดาน และขอ

อาสาสมัครอ่านเรื่อง

“แดน” กับ “เตเต้” ก�าลังนั่งคุยกันอยู่ข้างสนามฟุตบอล ขณะที่ “โฟน” 

เพื่อนในห้องอีกคนเดินถือขนมเข้ามาหา ทั้งแดนและเตเต้รู ้ว่าแม่ของโฟนม ี

เชื้อเอชไอวี เมื่อโฟนเดินเข้ามาและชวนทั้งสองคนกินขนม แดนก็พูดเสียงดังว่า  

“เฮ้ย เตเต้ อย่ากินนะโว้ย เดี๋ยวจะติดเอดส์”
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๘. เมื่ออ่านจบ ครูชวนทบทวนเร่ืองว่ามีตัวละครใดบ้าง และเกิดอะไรขึ้น 

จากนัน้ ชวนนกัเรยีนคยุตามคาํถามต่อไปนีท้ลีะคาํถาม และกระตุน้ให้นกัเรยีนแต่ละ

กลุ่มช่วยกันตอบ

•  นักเรียนคิดว่า “โฟน” รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ “แดน” พูด เพราะเหตุใด

•  นักเรียนคิดว่า “เตเต้” ควรจะพูดหรือทําอะไรกับ “โฟน” เพื่อช่วยให้

โฟนรู้สึกดีขึ้น

•  นักเรยีนคิดว่า หาก “เตเต้” ทํา หรือพดูอะไรเสริมจากแดนทีจ่ะทําให้ 

“โฟน” รู้สึกแย่กว่านี้

•  หากนักเรียนเป็น “เตเต้” นักเรียนจะบอก “แดน” ว่าอะไร เพื่อให้

แดนรู้ว่าไม่ควรพูดแบบนั้นกับโฟนหรือใครอีก

๙. ครูถามนักเรียนว่า

•  เรื่องสําคัญที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่อง “แดน-เตเต้-โฟน” คืออะไร

รอฟังคําตอบ ๔-๕ คน

๑๐. ครูสรุปคําตอบนักเรียนและยํ้าประเด็นสําคัญว่า

•  พวกเราได้เรยีนเรือ่งเอดส์มาแล้วว่า เราไม่สามารถติดเชือ้เอชไอวไีด้

จากการกินขนมด้วยกัน หรือการพูดคุยกัน

•  นอกจากนั้น ในกรณีนี้ เรารู้เพียงว่าแม่ของโฟนติดเชื้อ แต่เราไม่รู้ว่า 

โฟนติดเชื้อหรือไม่ แต่ไม่ว่าโฟนจะติดเชื้อหรือไม่ เราก็ยังเป็นเพื่อน

โฟนได้

•  การติดเช้ือเอชไอวีก็เหมือนการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องนํามา 

ล้อเล่นหรือล้อเลียนกัน
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๑๑.  ครูชวนนักเรียนสรุปการเรียนรู้วันนี้ โดยใช้คําถามนําไปสู่การสรุป 

ร่วมกัน ดังนี้

•  สิ่งที่เราควรคํานึงถึงก่อนที่จะพูดออกไป คือเรื่องอะไรบ้าง

•  หากมีคนมาพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ถูกต้อง ทําให้เรา

กังวลใจ เสียใจ หวาดกลัว เราจะทําอย่างไร

•  หากเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือทําให้เพื่อนรู้สึกไม่ดี 

สิ่งที่เราควรทําคืออะไร

•  หากเราอยู่ในเหตุการณ์ หรือพบเห็นการพูดหรือปฏิบัติที่ไม่ดีต่อผู้

อื่น ที่เรารู้สึกไม่ถูกต้อง เราจะทําอะไรได้บ้าง

 ประเด็นสรุป
•  เป็นเรื่องสําคัญมากที่เราควรจะคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไป และ

พูดอย่างไร และท่ีต้องคิดให้มากคือ สิ่งที่พูดจะทําให้อีกฝ่ายหน่ึง

รู้สึกอย่างไร

•  หากเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือทําให้เพื่อนรู้สึกไม่ดี 

เราควรขอโทษเพื่อน

•  หากเราอยู่ในเหตุการณ์ หรือพบเห็นการพูดหรือปฏิบัติท่ีไม่ดีต่อ 

ผู้อื่น ที่เรารู้สึกไม่ถูกต้อง เราควรบอกหรืออธิบายด้วยวิธีที่นุ่มนวล

และใช้เหตผุล หรอืหากเรารูส้กึไม่ดแีต่ไม่กล้าบอก ควรเล่าให้ผูใ้หญ่

ที่เราไว้ใจฟัง เพื่อหาวิธีจัดการ

•  หากมีคนมาพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ถูกต้อง ทําให้เรา

กังวลใจ เสียใจ หวาดกลัว เราควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ
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ยินยอม พร้อมใจ
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒



สาระส�าคัญ
 แต่ละคนมีสิทธิในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อตัวร่างกาย สิ่งของ 

หรือการตัดสินใจ คนอื่นจะมาละเมิดไม่ได้ ในทางกลับกัน เราก็ต้องเคารพสิทธิของ

คนอ่ืนเช่นกัน เราไม่ควรทําอะไรกับสิ่งของของคนอื่นโดยที่เจ้าของยังไม่ได้ยินยอม 

หรืออนุญาตให้ทําได้ หรือหากเจ้าของปฏิเสธ เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา

เช่นกัน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) เข้าใจว่า แต่ละคนมีสิทธิที่จะทําอะไรกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ และ

เราต้องเคารพสิทธินั้น

 ๒) อธิบายได้ว่า เหตุใดเราจึงไม่ควรทําอะไรกับสิ่งของคนอื่น โดยที่เจ้าตัว/

เจ้าของยังไม่ได้เอ่ยปากอนุญาต

 ๓) แสดงให้เห็นว่า เราเห็นต่างกันได้แต่ต้องเคารพกันและกัน

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒

ยินยอม พร้อมใจ
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเข้าใจคนอื่น

• ความรับผิดชอบ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ

• การสื่อสาร

• การคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ

• การควบคุม จัดการตนเอง

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 กรณีตัวอย่าง ๔ กรณี พิมพ์บนกระดาษ A4

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครชูีแ้จงว่า วนันีเ้ราจะมาเรยีนรูเ้รือ่งการยนิยอมพร้อมใจ และการเคารพ

ความคิดเห็นของผู้อื่น

๒. ครูมีเรื่องมาเล่า ๔ เรื่อง และอยากให้นักเรียนช่วยกันแสดงความเห็น 

ต่อแต่ละเรื่อง และแจกเรื่องเล่าให้ทุกคน

๓. ขออาสาสมัคร ๔ คนเป็นคนอ่านเรื่องให้เพื่อนฟัง เมื่อได้แล้ว ให้คนที่ ๑ 

ออกมาหน้าห้อง และอ่านเรื่องที่ ๑ “พี่ต้นกับน้องเตย” ให้เพื่อนๆ ฟัง ดังนี้
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พี่ต้นซื้อลูกชิ้นปิ้งเจ้าอร่อยมา ๕ ไม้วางไว้บนโต๊ะกินข้าว แล้วขึ้นไปอาบนํ้า 

น้องเตยกลับจากโรงเรียนเห็นลูกชิ้นวางอยู่เลยหยิบไปกิน ๑ ไม้ แล้วกะว่าจะบอกพี่

ต้นว่าขอกนิตอนพีต้่นอาบนํา้เสรจ็ แต่พอพีต้่นมาเหน็ว่าลกูชิน้หายไป ๑ ไม้กรู้็สกึ....

•  ครูขอบคุณอาสาสมัคร และถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเป็น “ต้น” 

นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

o ครูกระตุ้นให้นักเรียนที่เห็นแตกต่างตอบ โดยย้ําว่าไม่มีผิดมีถูก 

เพื่อให้เห็นว่า “ต้น” มีได้หลายแบบ

o เขียนค�าตอบของนักเรียนบนกระดาน ตัวอย่างคำาตอบ	เช่น

§	รู้สึกโกรธ	ที่เตยมากินโดยไม่ขออนุญาต

§	ไม่พอใจเตย	แต่เห็นว่าเป็นน้อง

§	หงุดหงิดเตย	แต่ก็ดีที่กินไปแค่ไม้เดียว

§	ไม่ว่าอะไร	ก็ตั้งใจจะซื้อมาแบ่งกันกินกับน้อง

§	ฯลฯ

•  ชวนนกัเรยีนดวู่า เหตกุารณ์แบบเดยีวกนั เราอาจม ี“ต้น” หลายแบบ 

ที่รู้สึกแตกต่างกัน มีทั้งต้นที่โกรธ ไม่พอใจ ไม่เป็นไร และในความ

เป็นจริงอาจจะมี “ต้น” อีกหลายๆ แบบ

๔. ขออาสาสมัครคนที่ ๒ อ่านเรื่องที่ ๒ “บอยกับโต” ดังนี้

บอยซื้อนํ้าผลไม้ปั่นมา ๑ แก้ว เดินมาที่โต๊ะที่โตเพื่อนสนิทนั่งกินข้าวอยู่ 

จึงชวนโตว่าชิมนํ้านี่ไหม บอยวางแก้วนํ้าไว้บนโต๊ะ แล้วเดินไปซื้อข้าวเพื่อกลับมา

นั่งกินข้าวกับโต โตกินข้าวเสร็จพอดี จึงหยิบนํ้าปั่นของบอยมากินจนเกือบหมด

แก้ว เมื่อบอยกลับมาเห็นว่า โตกินนํ้าที่ตัวเองซื้อมาจนเกือบหมด จึงรู้สึก....
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•  ครูขอบคุณอาสาสมัคร และถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเป็น “บอย” 

นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

o ครูกระตุ้นให้นักเรียนที่เห็นแตกต่างตอบ โดยย้ําว่าไม่มีผิดมีถูก 

เพื่อให้เห็นว่า “บอย” มีได้หลายแบบ

o เขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน เมื่อได้คําตอบที่หลาก

หลายจํานวนหนึง่แล้ว ชวนนกัเรียนดูว่า เราม ี“บอย” หลายแบบ 

เช่นกัน 

๕. ขออาสาสมัครคนที่ ๓ อ่านเรื่องที่ ๓ “อ้อมกับออย” ดังนี้

อ้อมกบัออยสนทิกันมาก แบ่งของกนัใช้เสมอๆ วนัหนึง่ นัง่ทาํการบ้านอยู่

ด้วยกันหลังเลิกเรียน อ้อมลืมเอายางลบมา จึงขอยืมออย ออยบอกว่า ยางลบอยู่

ในกล่องดินสอในกระเป๋า ให้อ้อมหยิบได้เลย

วนัต่อมา ระหว่างนัง่ทาํการบ้านด้วยกนั ออยลกุไปเข้าห้องนํา้ สกัพกัอ้อม

ได้ยินเสียงโทรศัพท์ออยในกระเป๋าดังหลายครั้ง จึงเปิดกระเป๋าออยเพื่อหยิบ

โทรศัพท์มารับ ออยเดินกลับมาเห็นอ้อมกําลังเปิดกระเป๋าตัวเองพอดี ออยรู้สึก...

•  ครูขอบคุณอาสาสมัคร และถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเป็น “ออย” 

นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

o ครูกระตุ้นให้นักเรียนที่เห็นแตกต่างตอบ โดยย้ําว่าไม่มีผิดมีถูก 

เพื่อให้เห็นว่า “ออย” มีได้หลายแบบ

o เขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน เมื่อได้คําตอบที่หลาก

หลายจํานวนหนึ่งแล้ว ชี้ให้นักเรียนเห็นว่า เรามี “ออย” หลาย

แบบ เช่นกัน 
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๖. ขออาสาสมัครคนที่ ๔ อ่านเรื่องที่ ๔ “แก้มกับโก้” ดังนี้

วนันีว้นัเกดิแก้ม พ่อให้จกัรยานคนัใหม่เป็นของขวญั แก้มแกะห่อจกัรยาน

เตรียมจะไปขี่เล่น พอดีเสียงโทรศัพท์ดังแก้มจึงไปรับ ปรากฏเป็นเพื่อนโทรมา

อวยพรวนัเกดิและคยุกนัต่อพกัใหญ่ ระหว่างนัน้ โก้กลบัจากโรงเรยีน เหน็จกัรยาน

คันใหม่จอดอยู่ ถามแม่ว่าของใคร แม่บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดพี่แก้ม โก้วาง

กระเป๋าตะโกนบอกพีแ่ก้มว่าขอยมืไปขีห่น่อย แล้วก็เอาจักรยานออกไปขี ่หลงัจาก

แก้มวางโทรศัพท์เพื่อน ออกมาไม่เจอจักรยานก็เริ่มหงุดหงิด เมื่อเห็นโก้ขี่จักรยาน

ตัวเองเข้าบ้านมา และโก้บอกว่า ตะกี้โก้ตะโกนบอกพี่แก้มแล้วว่าขอยืม ถามแม่

ก็ได้ แก้มรู้สึก...

•  ครูขอบคุณอาสาสมัคร และถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนเป็น “แก้ม” 

นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

o ครูกระตุ้นให้นักเรียนที่เห็นแตกต่างตอบ โดยย้ําว่าไม่มีผิดมีถูก 

เพื่อให้เห็นว่า “แก้ม” มีได้หลายแบบ

o เขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน เมื่อได้คําตอบที่หลาก

หลายจํานวนหนึ่งแล้ว ชี้ให้นักเรียนเห็นว่า เรามี “แก้ม” หลาย

แบบ เช่นกัน 

๗. เมื่อครบทั้ง ๔ เรื่อง ให้นักเรียนทวนว่าแต่ละเรื่อง ใครทําอะไร

๘. ครูชวนนักเรียนอภิปรายดังนี้

•  ทั้งสี่กรณีนี้ มีอะไรที่เหมือนกัน และมีอะไรที่ต่างกัน

§	กรณี	 “พี่ต้นกับน้องเตย”	 เตยหยิบลูกชิ้นของพี่ต้นกินโดยไม่ขอ

อนุญาต

§	กรณี	 “บอยกับโต”	 เป็นเพื่อนสนิทกัน	บอยชวนให้โตชิมน�้าผลไม้

ปั่น แต่โตกินจนเกือบหมดแก้ว
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§	กรณี	“อ้อมกับออย”	เป็นเพื่อนสนิทกัน	เคยใช้ของร่วมกันเสมอๆ	

ออยเคยบอกให้อ้อมหยิบยางลบในกระเป๋าได้เอง อ้อมเลยคดิว่าน่า

จะหยิบโทรศัพท์ได้เหมือนกัน

§	กรณี	 “แก้มกับโก้”	 โก้เอาจักรยานของแก้มไปขี่	 โดยบอกว่า	 ได้

ตะโกนขอยืมแล้วระหว่างที่แก้มคุยโทรศัพท์กับเพื่อน

•  เราคุยกันเรื่อง “ความรู้สึก” ไปแล้วว่า ต้น บอย ออย แก้มอาจจะรู้สึก

อย่างไรได้บ้าง และเราพบว่า อาจมีความรู้สึกได้หลายๆ แบบ 

•  ตอนนี้ เราจะลองชวนกันคุยเรื่อง “สิทธิ” ครูชวนถามทีละกรณี ดังนี้

•  “ต้น” มีสิทธิโกรธ “น้องเตย” หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ครูฟังคําตอบก่อน แล้วจึงสรุปให้เห็น ดังนี้

o เป็นสิทธิของต้น เพราะต้นเป็นคนซื้อลูกชิ้นปิ้งมา

o การเป็นน้องไม่ได้แสดงว่ามสีทิธิท่ีจะกนิอะไรกไ็ด้ของคนทีเ่ป็นพ่ี

o ความตัง้ใจของเตยว่าจะขออนญุาต ไม่มผีลใดๆ การขออนญุาต 

ต้องมีการเอ่ยปากขอกับเจ้าของ และเจ้าของตอบอนุญาตก่อน 

จึงจะสามารถทําได้

(กรณนีี ้เตยกนิลกูชิน้ป้ิงไปก่อนทีจ่ะขออนุญาต แม้ว่าตัง้ใจว่าจะขอ)

•  “บอย” มีสิทธิโกรธ “โต” หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ครูฟังคําตอบก่อน แล้วจึงสรุปให้เห็น ดังนี้

o เป็นสทิธิของบอย เพราะบอยชวนโต “ชมิ” แต่โตกนิจนเกอืบหมด

แก้ว

o การเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้แสดงว่าจะทําอะไรก็ได้

o การอนุญาตให้ชมิต่างจากการบอกว่าให้กินเท่าไรก็ได้ หรือกนิให้

หมดเลย เราไม่ควรตีความเองตามความเข้าใจของตัวเอง

o หากโตชมิแล้วรู้สกึอร่อย อยากกินอกี ควรรอให้บอยกลบัมา แล้ว

ขออนุญาตบอยว่า ขอกินอีกหน่อยได้หรือไม่ 
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o ทั้งนี้ หากบอยบอกว่า ไม่ได้ โตก็ต้องเคารพคําตอบนั้น และไม่

กินนํ้าของบอยอีก รวมทั้งไม่ควรคิดว่า บอยขี้เหนียว หรือไม่มี

นํ้าใจที่ไม่ให้ตัวเองกินอีก เพราะบอยแค่อยากให้โตชิม ไม่ได้ซื้อ

มาให้โตกิน

•  “ออย” มีสิทธิโกรธ “อ้อม” หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ครูฟังคําตอบก่อน แล้วจึงสรุปให้เห็น ดังนี้

o เป็นสิทธิของออย เพราะกระเป๋าและของในกระเป๋าเป็นของออย 

หากออยไม่อนญุาตให้ใครเปิด กไ็ม่มใีครทําได้ แม้ว่าจะเป็นเพือ่น

สนิทกัน

o การที่ออยเคยอนุญาตให้อ้อมเปิดกระเป๋าหยิบยางลบในกล่อง

ดนิสอไม่ได้แปลว่าออยอนญุาตให้อ้อมเปิดกระเป๋าหยบิอะไรกไ็ด้ 

ตลอดไป

o แม้จะเป็นเพือ่นสนทิกัน และเพือ่นเคยบอกว่า ให้เปิดกระเป๋าหยบิ

อะไรได้ เราคิดเองไม่ได้ว่ายังไงเพื่อนก็จะอนุญาต เราจึงต้องขอ

อนุญาตทุกครั้ง หากจะหยิบของในกระเป๋า

•  “แก้ม” มีสิทธิโกรธ “โก้” หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ครูฟังคําตอบก่อน แล้วจึงสรุปให้เห็น ดังนี้

o เป็นสิทธิของแก้ม เพราะจักรยานเป็นของแก้ม 

o โก้ แม้จะเป็นน้อง แต่ก็ไม่มีสิทธิที่จะเอาจักรยานพี่ไป โดยไม่ขอ

อนุญาต

o แม้โก้จะบอกว่า ตะโกนขอยืมกับแก้มแล้ว แต่การที่แก้มยังไม่ได้

ตอบอนุญาต โก้ก็ไม่มีสิทธิที่จะเอาจักรยานไปขี่ เพียงเพราะตัว

เองได้พูดขอยืมแล้ว

o การขออนุญาต โดยท่ีผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ได้ยิน ไม่รับรู้ ไม่ถือ

เป็นการขออนุญาต
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o การขออนุญาต แปลว่า การที่เราบอกกับคนที่เป็นเจ้าของ และ

เจ้าของได้ตอบอนุญาตก่อนเท่านั้น เราจึงจะทําได้

๙. ครูสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

•  ทั้ง ๔ กรณีนี้แสดงถึงการกระทําโดยพลการกับสิ่งของคนอื่น โดยที่

ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของ หรือเจ้าของยังไม่ได้บอกอนุญาตให้ทํา ซึ่ง

เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรทาํ เพราะเราต้องเคารพสทิธใินความเป็นเจ้าของของ

คนๆ นั้น 

•  ในขณะเดียวกัน หากเราขอแล้วเจ้าของไม่ยินยอม เราก็ต้องเคารพ

ในคําตอบของคนที่เป็นเจ้าของ ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม สิ่งที่

เราต้องเห็นและยอมรับ คือ คนที่เป็นเจ้าของมีสิทธิจะอนุญาตหรือ

ไม่อนุญาตก็ได้ เช่น 

o เตยขอกินลูกชิ้นปิ้ง พี่ต้นบอกว่าไม่ได้ เตยก็ต้องเคารพสิทธิของ

พี่ต้น (เพราะพี่ต้นอาจมีเหตุผลที่เราไม่รู้)

o โตขอกินนํ้าอีก แล้วบอยไม่ให้ โตก็ต้องเคารพในความต้องการ

ของบอย

o อ้อมควรเข้าใจและเคารพว่า ออยมีสิทธิที่จะไม่ชอบ และไม่ให้

ใครมาเปิดกระเป๋าโดยทีอ่อยไม่ได้อนญุาต แม้ว่าอ้อมจะเป็นเพือ่น

สนิท หรือออยเคยให้อ้อมหยิบของ

o โก้ควรเคารพ หากแก้มจะไม่ให้โก้ขี่จักรยานคันใหม่

•  ทุกเรื่องท่ีเป็นของของคนอื่น เราต้องเคารพสิทธิในการเป็นเจ้าของ

ของคนๆ น้ัน การไม่ขออนญุาต ไม่ถามก่อน สะท้อนถงึการไม่เคารพ

สิทธิ และพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น เราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่าง 

แต่เราไม่มีสิทธิที่จะละเมิดสิทธิคนอื่น ในทางกลับกัน เราก็อยากให้

คนอื่นขออนุญาตเราก่อน หากเป็นของของเรา
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๑๐.  ถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยมีประสบการณ์อะไรที่คล้ายกับทั้ง ๔ กรณี

นี้หรือไม่ อย่างไร ขอให้นักเรียนช่วยเล่าประสบการณ์

๑๑.  ชวนนักเรียนสรุป โดยใช้คําถามต่อไปนี้

þ•  หากเราอยากใช้ปากกาของเพื่อนที่วางอยู่บนโต๊ะ เราควรทําอะไร 

และไม่ควรทําอะไร

•  หากเราชวนเพื่อนไปเล่นบาส เพื่อนบอกว่า ไม่อยากเล่น เราควรทํา

อะไร และไม่ควรทําอะไร

•  หากรูว่้าเพือ่นไม่ชอบถกูล้อเลยีน เราควรทําอะไร และไม่ควรทําอะไร

þ•  หากเพื่อนในกลุ่มคุยกันว่า จะซื้อรองเท้าผ้าใบแบบเดียวกันใส่ แต่มี

เพือ่นคนหนึง่ไม่อยากได้แบบน้ัน เราควรทาํอะไร และไม่ควรทาํอะไร

•  หากมีคนมาจับมอืเราโดยไม่ขอ และเราไม่ชอบ เราควรทําอะไร และ

ไม่ควรทําอะไร

•  หากมีคนบังคับให้เราทําอะไรที่เราไม่ชอบ เราควรทําอะไร และไม่

ควรทําอะไร

๑๒. ครูยํ้าว่า ทุกคนมีสิทธิในสิ่งที่ตนเองเป็นเจ้าของ มีสิทธิบอกและยืนยัน

ความต้องการ และความยินยอมพร้อมใจของตนเอง ในขณะเดียวกัน เราต้องไม่

ละเมิดสิทธิของคนอื่น ต้องเคารพความต้องการ หากไม่แน่ใจว่า อีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร 

เราควรถามเพื่อความแน่ใจ ไม่ควรคิดและตัดสินใจเอง

144



 

๑๒

เรื่องเล่า

เรื่องที่ ๑ “พี่ต้นกับน้องเตย”

พี่ต้นซื้อลูกชิ้นปิ้งเจ้าอร่อยมา ๕ ไม้วางไว้บนโต๊ะกินข้าว แล้วขึ้นไปอาบนํ้า น้องเตย

กลับจากโรงเรียนเห็นลูกชิ้นวางอยู่เลยหยิบไปกิน ๑ ไม้ แล้วกะว่าจะบอกพี่ต้นว่าขอกินตอนพี่

ต้นอาบนํ้าเสร็จ แต่พอพี่ต้นมาเห็นว่าลูกชิ้นหายไป ๑ ไม้ก็รู้สึก....

เรื่องที่ ๒ “บอยกับโต”

บอยซื้อนํ้าผลไม้ปั่นมา ๑ แก้ว เดินมาที่โต๊ะที่โตเพื่อนสนิทนั่งกินข้าวอยู่ จึงชวนโตว่า

ชิมนํ้านี่ไหม บอยวางแก้วนํ้าไว้บนโต๊ะ แล้วเดินไปซื้อข้าวเพื่อกลับมานั่งกินข้าวกับโต โตกินข้าว

เสร็จพอดี จึงหยิบนํ้าปั่นของบอยมากินจนเกือบหมดแก้ว เมื่อบอยกลับมาเห็นว่า โตกินนํ้าที่ตัว

เองซื้อมาจนเกือบหมด จึงรู้สึก....

เรื่องที่ ๓ “อ้อมกับออย”

อ้อมกับออยสนิทกันมาก แบ่งของกันใช้เสมอๆ วันหนึ่ง นั่งทําการบ้านอยู่ด้วยกัน

หลังเลิกเรียน อ้อมลืมเอายางลบมา จึงขอยืมออย ออยบอกว่า ยางลบอยู่ในกล่องดินสอใน

กระเป๋า ให้อ้อมหยิบได้เลย

วันต่อมา ระหว่างนั่งทําการบ้านด้วยกัน ออยลุกไปเข้าห้องนํ้า สักพักอ้อมได้ยินเสียง

โทรศัพท์ออยในกระเป๋าดังหลายครั้ง จึงเปิดกระเป๋าออยเพื่อหยิบโทรศัพท์มารับ ออยเดินกลับ

มาเห็นอ้อมกําลังเปิดกระเป๋าตัวเองพอดี ออยรู้สึก...
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เรื่องที่ ๔ “แก้มกับโก้” 

วันนี้วันเกิดแก้ม พ่อให้จักรยานคันใหม่เป็นของขวัญ แก้มแกะห่อจักรยานเตรียมจะ

ไปขีเ่ล่น พอดเีสยีงโทรศพัท์ดงัแก้มจงึไปรบั ปรากฏเป็นเพือ่นโทรมาอวยพรวนัเกดิและคยุกนัต่อ

พักใหญ่ ระหว่างนั้น โก้กลับจากโรงเรียน เห็นจักรยานคันใหม่จอดอยู่ ถามแม่ว่าของใคร แม่

บอกว่าเป็นของขวญัวนัเกดิพีแ่ก้ม โก้วางกระเป๋าตะโกนบอกพีแ่ก้มว่าขอยมืไปขีห่น่อย แล้วกเ็อา

จกัรยานออกไปขี ่หลงัจากแก้มวางโทรศพัท์เพือ่น ออกมาไม่เจอจกัรยานกเ็ริม่หงดุหงดิ เมือ่เหน็

โก้ขีจ่กัรยานตวัเองเข้าบ้านมา และโก้บอกว่า ตะกีโ้ก้ตะโกนบอกพีแ่ก้มแล้วว่าขอยมื ถามแม่กไ็ด้ 

แก้มรู้สึก...
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สาระส�าคัญ
 การเรยีนรูบ้ทบาทและความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัต่อหญงิชาย ซึง่หลายเรือ่ง

สะท้อนถงึความไม่เท่าเทยีม และจํากดัโอกาสของหญงิและชาย ล้วนเป็นการกําหนด

โดยสังคมวัฒนธรรม ไม่ใช่เร่ืองธรรมชาติ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะ

เรื่องที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม เราต้องช่วยกันเปลี่ยน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) เปรียบเทียบการปฏิบัติต่อหญิงและชายที่แตกต่างกัน และผลกระทบ

 ๒) บอกความรู้สึกต่อการปฏิบัติต่อหญิงชายที่แตกต่างกัน 

 ๓) บอกข้อเสนอในการปฏิบัติต่อหญิงชายอย่างเท่าเทียม

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓

ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตัวเอง

• ความเท่าเทียม

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรู้จักตนเอง

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

• การเท่าทันสื่อ
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ระยะเวลา
 ๔๐ นาที

อุปกรณ์และสื่อ 
 • ป้ายเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

 • ตวัอย่างภาพท่ีแสดงถึงลกัษณะหญงิชายตามความคาดหวงัของสงัคมทีเ่รา

คุน้เคย และภาพหญิงชายทีแ่ตกต่างจากบทบาทหรอืสิง่ทีส่งัคมคาดหวงั (หากสามารถ

เตรียมภาพลักษณะเดียวกันของทั้งหญิง / ชาย / เพศทางเลือก จะช่วยให้เห็นภาพ

เปรียบเทียบถึงความหลากหลายของแต่ละเพศมากกว่าที่สังคมคาดหวัง หรือภาพที่

เราคุ้นเคย)

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูบอกว่า วันนี้เราจะลองสํารวจการปฏิบัติต่อหญิงชายว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร และการปฏิบัติที่แตกต่างส่งผลอย่างไรบ้าง

๒. ครูชวนนักเรียนคุยว่า พวกเราคงถูกสอนถูกบอกมาใช่ไหมว่า เป็นผู้ชาย

จะต้องทาํ/ไม่ทาํอะไร เป็นผูห้ญงิจะต้องทาํ/ไม่ทาํอะไร ขอให้นักเรียนช่วยยกตัวอย่าง

ว่า

•  ผู้หญิง ถูกบอกว่า เราต้องเป็นอย่างไร ทําอะไรได้ ทําอะไรไม่ได้

•  ผู้ชาย ถูกบอกว่า เราต้องเป็นอย่างไร ทําอะไรได้ ทําอะไรไม่ได้

•  เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งท่ีเราถูกคาดหวังให้เป็น ให้ทํา ไม่ให้ทําแบบ 

นั้นๆ
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•  มีเรื่องใดที่เรารู้สึกไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วยมากๆ ขอตัวอย่าง และ

เหตุผล

๓. ครชูวนดภูาพเปรยีบเทียบทีเ่ป็นภาพความคาดหวงัต่อหญิงชายโดยทัว่ไป 

และภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีหญิงและชายที่สามารถเป็นแบบอื่นๆ ได้ด้วย 

•  ถามนักเรียนว่า เมื่อพูดถึงนักบิน นึกถึงเพศอะไร 

o ครูชวนดูภาพว่า มีทั้งนักบินชายและนักบินหญิง

•  ถามนักเรียนว่า เมื่อนึกถึงผู้นํา นึกถึงเพศอะไร 

o ส่วนใหญ่จะคิดถึงเพศชาย ให้ครูนําภาพนายกรัฐมนตรีหญิงของ

โลกมาให้นักเรียนดู และชวนให้เห็นว่า เรามีผู ้หญิงเป็นผู้นํา

ประเทศมานานแล้ว คนแรก คือ เมื่อปี ๒๕๐๓

•  ถามนักเรียนว่า ภาพผู้หญิงที่เรามักเห็นในสื่อ/โฆษณาต่างๆ เป็น

อย่างไร

o รอฟังคําตอบ ๓-๔ คําตอบ

o ให้นกัเรยีนดตูวัอย่างภาพผูห้ญงิในสือ่/โฆษณา และผูห้ญงิในชวีติ

จริงที่มีความหลากหลาย

•  ภาพผู้ชายที่เรามักเห็นในสื่อ/โฆษณาต่างๆ เป็นอย่างไร

o รอฟังคําตอบ ๓-๔ คําตอบ

o ให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพผู้ชายในสื่อ/โฆษณา และผู้ชายในชีวิต

จริงที่มีความหลากหลาย

•  ภาพเพศทางเลือกที่เรามักเห็นในสื่อ/โฆษณาต่างๆ เป็นอย่างไร

o รอฟังคําตอบ ๓-๔ คําตอบ

o ให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพเพศทางเลือกในสื่อ/โฆษณา และเพศ

ทางเลือกในชีวิตจริงที่มีความหลากหลาย

150



๔. อธิบายว่า ครูจะอ่านข้อความและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืไม่แน่ใจ โดยให้เดนิไปยนืในจดุทีต่รงกบัความคดิเหน็ของตนเอง

•  ครชูีแ้จงเพิม่เตมิว่า ทกุคนมคีวามคดิเหน็เป็นของตนเอง ตามสิง่ทีเ่รา

เรียนรู้หรือมีประสบการณ์มา และความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิด 

และความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเรียนรู้ใหม่ หรือ

ข้อมูลใหม่ที่เราได้รับ เช่น 

o เราอาจรู้สึกว่า การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องยากเราไม่อยากเรียน 

แต่เมื่อเรามีโอกาสได้ลองเรียน เราอาจพบว่าภาษาจีนเป็นเร่ือง

สนุก และเราชอบก็ได้ เป็นต้น

•  ดังนั้น ขอให้นักเรียนเลือกแสดงความคิดเห็นตามที่ตัวเองคิดอย่าง

เต็มที่ และเราไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกัน

๕. ให้นักเรียนรวมกันกลางห้อง และเริ่มอ่านข้อความทีละข้อความ ดังนี้

•  การช่วยงานบ้านเป็นหน้าที่ของลูกสาว

•  เราควรเลือกหัวหน้าห้องเป็นผู้ชาย เพราะมีความเป็นผู้นํา

•  การดูแลบ้านและการดูแลลูกเป็นหน้าที่ของแม่

•  หน้าที่หารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นของพ่อ

•  เป็นผู้ชายไม่ควรร้องไห้

๖. ในแต่ละข้อ เมื่อทุกคนเลือกยืนตามความเห็นของตัวเองแล้ว ครูอธิบาย

เพิ่มเติมว่า

•  ให้กลุ่มที่มีความเห็นเหมือนกันคุยกันถึงเหตุผลที่เลือกแบบนั้น

•  จากนัน้ให้แต่ละกลุม่ (เหน็ด้วย/ไม่เหน็ด้วย/ไม่แน่ใจ) อธบิายให้เพ่ือน

ฟังถึงเหตุผลของกลุ่มตนเอง

·•  เมื่อทั้ง ๓ กลุ่มได้บอกเหตุผลแล้ว ครูถามว่า หลังจากที่ได้ฟังความ

เห็นของแต่ละฝ่ายแล้ว มีใครเปลี่ยนความคิดบ้าง ถามคนที่เปลี่ยน

ว่ามีเหตุผลอะไรที่ทําให้เปลี่ยนความคิด
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๗. ครูชวนกลับไปดูข้อความทั้ง ๕ ข้อความ และอธิบายนักเรียนว่าทุกข้อเป็นการพูด

ถึงบทบาทและความคาดหวังต่อหญิงและชายในสังคม และในชีวิตจริง หลายคนก็ทําบทบาท

ตามทีส่งัคมคาดหวงั แต่หากเราพจิารณาให้ด ีจะเหน็ว่าทกุข้อแสดงถงึการปฏิบติัทีไ่ม่เท่าเทยีม

ต่อหญิงชาย เช่น

•  เรามักจะเห็นแม่เป็นคนดูแลบ้าน ดูแลความเป็นอยู่ของลูกและทุกคนในบ้าน 

มากกว่าพ่อ และมีแนวโน้มที่แม่จะให้ลูกสาวช่วยทํางานบ้าน หรือให้ฝึกดูแล

ทาํความสะอาดบ้านมากกว่าลูกชาย ทัง้ที ่การทาํงานบ้านเป็นเรือ่งทีทุ่กคนควร

ช่วยกันไม่ว่าเพศใด

•  เรามักถูกบอกว่า พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วนใหญ่จะเห็นพ่อไปทํางานนอก

บ้าน เป็นคนหารายได้ แต่เราก็เห็นว่าครอบครัวมากมายที่แม่ก็ต้องทํางานหา

รายได้เช่นกัน

•  เราเคยได้ยินว่า เป็นผู้ชายไม่ควรร้องไห้แสดงความอ่อนแอ แต่ผู้หญิงจะไม่ได้

ถูกบอกแบบเดียวกัน ท้ังที่ทั้งหญิงและชายล้วนมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกัน 

และการร้องไห้ ซึง่เป็นการแสดงความรูสึ้ก ไม่ควรใช้เป็นการตดัสนิความอ่อนแอ 

ไม่ว่าของเพศใด

๘. ให้นักเรยีนยกตวัอย่างประสบการณ์ในชวีติจริงทีเ่คยเจอถึงการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างต่อ

หญิงชาย เพียงเพราะความเป็นเพศ ขอตัวอย่าง ๔-๕ ตัวอย่าง

๙. ครูยํ้าว่า เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วเราจะเห็นว่า “ความเป็นเพศ” ไม่เก่ียวกับความ

สามารถหรือบทบาทในการทําสิ่งต่างๆ เลย เช่น

•  การทํางานบ้าน

o ควรเป็นเรื่องที่ทุกคนในบ้านต้องช่วยกัน เพราะเราอยู่ด้วยกัน และเราก็เห็น

ว่า ทั้งหญิงและชายสามารถทําเรื่องนี้ได้เหมือนกัน 

o หากผู้ใหญ่เลือกใช้แต่เด็กผู้หญิงในการทํางานบ้าน นอกจากเป็นการปฏิบัติ

ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัแล้ว ยงัส่งผลให้สร้างความรูส้กึว่า เรือ่งงานบ้านไม่ใช่หน้าที่

ของผู้ชาย และจํากัดโอกาสของผู้ชายในการฝึกฝนความรับผิดชอบในการ
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ดูแลบ้าน รวมทั้ง การบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ทําให้ผู้หญิง

ต้องใช้เวลากับเรื่องนี้และขาดโอกาสในการได้เรียนรู้การทําเรื่อง 

อื่นๆ ด้วย

•  ความสามารถในการทํางาน การหารายได้ และความเป็นผู้นําก็ไม่

เกี่ยวกับความเป็นเพศ เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน ทุกเพศต่างมีบทบาท

ในหน้าที่การงาน สามารถหารายได้ และมีบทบาทเป็นผู้นํา ดังนั้น 

หากแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทยีมกนัในการเรียนรู้ ฝึกฝนความสามารถ

และคุณสมบัติเหล่านี้ก็พัฒนาได้ โดยไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพศอะไร

•  การแสดงความรู้สึก เช่น การร้องไห้ ก็ไม่จํากัดเพศเช่นกัน ทุกคน

ล้วนมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร และการร้องไห้เป็นการแสดง

ความรู้สึกแบบหนึ่ง แต่ถูกให้ความหมายว่า เป็นการแสดงความ

อ่อนแอ จึงเป็นความคาดหวังที่ส่งผลต่อผู้ชายว่าจะต้องเป็นคนไม่

แสดงความรู้สึก ต้องแสดงความเข้มแข็งตลอดเวลา ซึ่งหากมีผู้ชาย

คนใดทาํไม่ได้กอ็าจถกูตดัสนิว่า ไม่มีความเป็นชาย ซึง่ไม่ใช่เรือ่งจรงิ

๑๐. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า บทบาทและความคาดหวังที่แตกต่างกันต่อหญิง

ชายหลายเรื่องสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียม และจํากัดโอกาสของหญิงและชาย ล้วน

เป็นการกําหนดโดยสังคมวัฒนธรรม ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติว่า เกิดเป็นหญิงต้องเป็น

แบบนั้น เกิดเป็นชายต้องเป็นแบบนี้ ดังนั้น เรื่องเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย

เฉพาะเรื่องที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม และเราต้องช่วยกันเปลี่ยน
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ตัวอย่างภาพหญิงชายที่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม
และภาพหญิงชายที่แตกต่างไปจากที่สังคมคาดหวัง

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต
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ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต
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ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต
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บทบาทและความคาดหวัง
ที่แตกต่างกันต่อชายหญิง 

ล้วนเป็นการกําหนด
โดยสังคมวัฒนธรรม
ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ



ฉันเคยได้ยินว่า...
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔



สาระส�าคัญ
 แต่ละคนมโีอกาสรบัรูเ้รือ่งเพศมาจากหลายข้อมลูรอบตัว แต่ข้อมลูเร่ืองเพศ

ที่เราได้รับรู้ หรือได้ยินมา อาจมีทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง ความเชื่อ และทัศนคติ ซึ่ง

หากเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง หรือความเชื่อที่ผิดๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่

ปลอดภัย หรือไม่ดีต่อสุขภาวะ และอาจเกิดการเรียนรู้ การแสดงออกและพฤติกรรม

ท่ีส่งผลในทางลบทัง้ต่อตวัเอง และคนอืน่ในด้านสขุภาพ และสมัพนัธภาพ เราจงึควร

พูดคุย หาข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้องจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) แยกแยะเรื่องเพศที่เป็นข้อเท็จจริงและความเชื่อ

 ๒) บอกผลกระทบของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความเชื่อผิดๆ ในเรื่องเพศ

 ๓) ระบุความสําคัญของการรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔

ฉันเคยได้ยินว่า...

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าในตนเอง

• ความปลอดภัย

• การวิเคราะห์ แยกแยะ

• การสืบค้นข้อมูล

• การประเมินผลกระทบ

• การดูแลสุขอนามัย

• การขอความช่วยเหลือ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 แผ่นกิจกรรม “ฉันเคยได้ยินว่า...”

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. บอกนักเรียนว่าวันน้ีเราจะลองสํารวจว่า เราเคยได้ยินเรื่องเพศอะไรมา

บ้าง ถามนักเรียนว่า

•  วัยรุ่นในปัจจุบันได้ยินเรื่องเพศจากไหนบ้าง

•  เรือ่งเพศทีเ่รารบัรูจ้ากสือ่ต่างๆ มอีะไรบ้าง (ขอฟังตวัอย่าง ๔-๕ เรือ่ง 

และครูจดเรื่องต่างๆ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมหลังอธิบายคําถาม ๑๐ ข้อ

ในกิจกรรม)

๒. แบ่งกลุม่นกัเรยีนเป็น ๕ กลุม่อธบิายว่า ครจูะแจกแผ่นกจิกรรม “ฉนัเคย

ได้ยินว่า...” ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัพจิารณาว่าข้อความทัง้สบิข้อความเป็นเร่ือง

จริงหรือไม่จริง ให้เวลา ๗ นาที

๓. ครอู่านข้อความทลีะข้อ และขอฟังคาํตอบจากแต่ละกลุม่ ก่อนทีจ่ะเฉลย

และอธิบายเพิ่มเติม (แนวทางการอธิบายในแผ่นข้อมูลเพิ่มเติม) 

๔. ในแต่ละข้อ ครูชวนคุยเพิ่มเติม โดยถามว่า

•  หากเราเชื่อหรือเข้าใจผิดในเรื่องนั้นๆ จะส่งผลอะไรได้บ้าง ?
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๕. เมื่อครบทั้ง ๑๐ ข้อให้นําเร่ืองที่นักเรียนบอกว่าได้ยินจากสื่อมาอธิบาย

เพ่ิมเตมิ ทัง้นีห้ากข้อใดทีค่รไูม่มัน่ใจในข้อมลู ให้บอกนกัเรียนว่า จะหาข้อมลูมาตอบ

ในคาบเรียนต่อไป

๖. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า 

•  ช่วงวัยรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างรวมทั้งพัฒนาการเร่ืองเพศ 

ดังนั้น หากเรามีความสนใจอยากรู้ มีคําถาม ข้อสงสัย ข้อกังวล  

ในเรื่องเพศจึงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

•  เราอาจได้ยินเรื่องเพศจากหลายๆ ที่ เราอาจคุยกับเพื่อน หรือหา

ข้อมลูจากสือ่ต่างๆ แต่สิง่ทีต้่องตระหนกัคอื ข้อมลูหลายอย่างในเรือ่ง

เพศอาจเป็นข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง หรือเป็นความเชือ่ผดิๆ ซึง่หากเราเชือ่

ตามนั้นอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่ดีต่อสุขภาวะ

๗. บอกนักเรียนว่าหากใครมีคําถามเร่ืองเพศเพ่ิมเติม ให้เขียนลงกระดาษ 

ไม่ต้องใส่ชื่อ และนํามาใส่ในกล่องคําถาม และครูจะนํามาตอบในคาบเรียนต่อๆ ไป
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แผ่นกิจกรรม “ฉันเคยได้ยินว่า....”
นักเรียนคิดว่าข้อความต่อไปนี้ จริงหรือไม่ ? จริง ไม่จริง

๑. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องอันตราย

๒. คนที่ชอบเพศเดียวกันเป็นพวกผิดปกติ

๓. การใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

๔. ถ้าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ต้องมีเลือดออกในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

๕. การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเป็นวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ

๖. “ตรงนั้น” ของผู้หญิงสกปรกและมีกลิ่น

๗. ผู้หญิงควรใช้นํ้ายาทําความสะอาดช่องคลอด

๘. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางเพียงครั้งเดียวก็ท้องได้

๙. ผู้ชายมีความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิง

๑๐. การพูดเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย

แผ่นกิจกรรม “ฉันเคยได้ยินว่า....”
นักเรียนคิดว่าข้อความต่อไปนี้ จริงหรือไม่ ? จริง ไม่จริง

๑. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องอันตราย

๒. คนที่ชอบเพศเดียวกันเป็นพวกผิดปกติ

๓. การใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

๔. ถ้าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ต้องมีเลือดออกในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

๕. การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเป็นวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ

๖. “ตรงนั้น” ของผู้หญิงสกปรกและมีกลิ่น

๗. ผู้หญิงควรใช้นํ้ายาทําความสะอาดช่องคลอด

๘. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางเพียงครั้งเดียวก็ท้องได้

๙. ผู้ชายมีความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิง

๑๐. การพูดเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย
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ข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางการอธิบาย

๑) การช่วยตัวเองเป็นเรื่องอันตราย (ไม่จริง)

การช่วยตัวเองถือเป็นวิธีที่ช่วยผ่อนคลายความต้องการทางเพศที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง ปลอดภัย

จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไม่ต้องกลัวว่าจะท้องหรือทําให้ใครท้อง 

๒) คนที่ชอบเพศเดียวกันเป็นพวกผิดปกติ (ไม่จริง)

การชอบเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติ หรือผิดธรรมชาติ เป็นรสนิยมทางเพศแบบหนึ่ง

๓) การใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น (ไม่จริง)

การใส่ถุงยางสองช้ันมีโอกาสท่ีถุงยางจะเสียดสีกันและเกิดการร่ัวซึมได้ ใส่ถุงยางอันเดียว 

ก็สามารถช่วยป้องกันการตั้งท้องที่ไม่พร้อม หรือช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ขอให้ใส่เท่านั้น

๔) ถ้าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ต้องมีเลือดออกในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ไม่จริง)

เรื่องมีเลือดหรือไม่มีเลือดเมื่อมีเพศสัมพันธ์เอามาตัดสินความบริสุทธิ์ไม่ได้ เพราะเพียงแค่

เราขี่จักรยาน หรือทํากิจกรรม เล่นกีฬาหนัก เยื่อพรหมจรรย์ก็อาจขาดได้

๕) การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเป็นวิธีคุมก�าเนิดที่มีประสิทธิภาพ (ไม่จริง)

การนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด หรือระยะปลอดภัยไม่แนะนําให้เป็นวิธีการคุมกําเนิด เพราะมีข้อ

ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่รอบเดือนยังมาไม่สมํ่าเสมอ นอกจากนั้น ยังเสี่ยงต่อ

การได้รับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๖) “ตรงนั้น” ของผู้หญิงสกปรกและมีกลิ่น (ไม่จริง)

อวยัวะเพศของทกุคนมกีลิน่โดยธรรมชาต ิเป็นกลิน่เฉพาะของแต่ละบคุคล ในกรณทีีม่กีลิน่

ผิดปกติอาจเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งควรจะไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์
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๗) ผู้หญิงควรใช้น�้ายาท�าความสะอาดช่องคลอด (ไม่จริง)

ช่องคลอดของผู้หญิงมีกลไกตามธรรมชาติในการทําความสะอาดอยู่แล้ว การใช้น้ํายา

ทําความสะอาดจะไปทําลายกลไกธรรมชาติ

๘) มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางเพียงครั้งเดียวก็ท้องได้ (จริง)

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงคร้ังเดียวก็มีโอกาสท้องได้ หากเป็นช่วงที่ผู้

หญิงไข่ตก ผู้หญิงที่การทํางานของร่างกายปกติ ไข่จะตกช่วงกลางของรอบเดือนพอดี โดย

ทั่วไปประจําเดือนนั้นจะมาทุก ๒๘ วัน ดังนั้น ไข่จะตกประมาณวันที่ ๑๔ ของรอบเดือน 

แต่กอ็าจคลาดเคลือ่นได้บ้าง นอกจากนัน้อสจุอิยู่ได้นานถงึ ๕ วนั ดังนัน้ หากมเีพศสมัพนัธ์

ก่อนหรือหลังวันไข่ตกประมาณ ๕ วันก็มีโอกาสท้องได้เช่นกัน ที่สําคัญ เป็นเรื่องยากที่จะ

ใช้วิธีนับวัน เพราะรอบเดือนของผู้หญิงอาจมาไม่ปกติ และวันที่ไข่ตกอาจคลาดเคลื่อนได้ 

โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น วิธีที่ดีคือการใช้ถุงยางอนามัย เพราะช่วยป้องกันทั้งการท้องและ

การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๙) ผู้ชายมีความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิง (ไม่จริง)

ความต้องการทางเพศ ทั้งหญิงชายมีเหมือนกัน ส่วนเรื่องมาก/น้อยเป็นเรื่องของบุคคล

๑๐) การพูดเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย (ไม่จริง)

เรือ่งเพศเป็นเรือ่งธรรมชาต ิและเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตวัเราเองเหมอืนเรือ่งอืน่ๆ ทีจํ่าเป็นต้อง

เรียนรู้และคุยกันเพื่อทําความเข้าใจ และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การทําให้เรื่องเพศเป็นเรื่องน่า

อาย ทําให้หลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดคุย ซักถามข้อสงสัยที่มี ซึ่งอาจส่งผลต่อ

การดูแลสุขอนามัยทางเพศของตนเอง
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หากเรามีความสนใจ
อยากรู้เรื่องเพศ

ถือเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ



ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕



สาระส�าคัญ
 ความสัมพันธ์ มีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายไปในแต่ละช่วงชีวิต ความ

สัมพันธ์สามารถพัฒนาและยุติลงได้ ความสัมพันธ์บางแบบอาจมีเพศสัมพันธ์เข้ามา

เกีย่วข้อง ซึง่ความสมัพนัธ์ทกุรปูแบบอาจนํามาทัง้ความสขุ ในขณะเดียวกนักอ็าจนํา

มาซึ่งปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน ดังนั้น ทักษะในการจัดการความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่

ต้องเรียนรู้ และสิ่งสําคัญคือ ทุกคนสามารถเลือกและตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์

อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพการเลือกและการตัดสินใจของคนที่เรามีความ

สัมพันธ์ด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลด้านบวกและด้านลบของความสัมพันธ์และเพศ

สัมพันธ์

 ๒) บอกวิธีป้องกันและจัดการหากท้องไม่พร้อม

 ๓) บอกแหล่งช่วยเหลือ หากมีความกังวลใจหรือมีปัญหาในเร่ืองความ

สัมพันธ์และเพศสัมพันธ์

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕

ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเข้าใจคนอื่น

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• เสรีภาพในการเลือก

• การรู้จักตัวเอง

• การดูแลสุขอนามัย

• การตัดสินใจ

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 สถานการณ์ ๖ สถานการณ์ ติดบนฟลิปชาร์ทสถานการณ์ละ ๑ แผ่น

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูอธิบายว่า วันนี้เราจะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงชีวิต ถาม

นักเรียนว่า

·•  ตอนเด็กๆ เราใช้เวลากับใครมากที่สุด

o ครูเสริมว่า ในวัยเด็กส่วนใหญ่เด็กๆ ใช้เวลากับคนในครอบครัว 

(เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พี่น้อง)
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·•  ตอนนี้ (ป.๕) เราใช้เวลากับใครบ้าง

o ครเูสรมิว่า พอโตขึน้ ตอน ป.๕ แบบพวกเรา ส่วนใหญ่กยั็งใช้เวลา

กับครอบครัว และเริ่มใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน 

หรือเพื่อนละแวกบ้าน

·•  เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมัธยม วัยรุ่นจะเริ่มมีความสัมพันธ์แบบใดเพิ่มขึ้นอีก 

นอกจากครอบครัว เพื่อน

o ครเูสรมิว่า บางคนอาจเริม่มคีนพเิศษ ซึง่อาจเป็นคนต่างเพศ หรอื

เพศเดียวกันก็ได้ เริ่มมีแฟน แต่บางคนก็ไม่มีแฟน โตอีกหน่อย 

บางคนอาจเลิกกับแฟนมีแฟนใหม่

๒. ครูสรุปให้เห็นว่า 

·•  ความสัมพันธ์ของคนเราในแต่ละช่วงชีวิตก็จะเปลี่ยนไป ยิ่งโตเป็น

ผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์ก็จะหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น มีเพื่อนร่วมงาน 

มีหัวหน้า มีลูกน้อง มีสามีภรรยา มีลูก ฯลฯ 

·•  มีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์ เช่น 

o ถ้ารูส้กึไม่ชอบเพือ่นคนหนึง่ เราจะทาํอะไรได้บ้าง (ให้เพือ่นปรบัปรงุ 

หรือจะเลิกคบ)

o เป็นแฟนกนั จะตดัสนิใจอยู่ด้วยกันหรือไม่ จะแต่งงานหรืออยู่ด้วย

กันเฉยๆ

o เป็นแฟนกัน จะแสดงออกต่อกันอย่างไร จะมีเพศสัมพันธ์กันไหม 

จะมีเมื่อไร มีอย่างไรให้ปลอดภัย

o คนที่อยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันแล้ว จะมีลูกไหม จะมีกี่คน จะมี

เมื่อไร

o บางคูอ่าจเจอสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ต้องตดัสนิใจว่าจะท้องต่อ 

หรือเราจะยุติการตั้งครรภ์

o บางคู่ที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาระยะหนึ่งอาจตัดสินใจเลิกกัน

o ฯลฯ
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·•  แตล่ะคนสามารถเลอืกและตดัสินใจว่าจะมีความสมัพนัธอ์ยา่งไร ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพการเลือกและการตัดสินใจของคนที่เรามี

ความสัมพันธ์ด้วย

๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม เราจะชวนกันดูว่า คนที่อยู่ในแต่ละ

สถานการณ์ความสัมพันธ์กําลังเผชิญอะไรบ้าง

•  ให้มีกลุ่มนักเรียนชายล้วน หญิงล้วนอย่างละ ๑ กลุ่ม และกลุ่มชาย

หญิงอีก ๔ กลุ่ม รวม ๖ กลุ่ม

•  แจกโจทย์ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองหรือทํา mind map ให้

เวลา ๑๐ นาที

 กลุ่มชาย ๑ – คนที่มีความสุขที่รู้ว่าจะได้เป็นพ่อ

 กลุ่มหญิง ๑ – ผู้หญิงที่มีความสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองท้อง

 กลุ่มชาย-หญิง ๑ – คนที่มีแฟน แล้วรู้สึกมีความสุข

 กลุ่มชาย-หญิง ๒ – คนที่มีแฟน แล้วไม่มีความสุข มีความกังวล

 กลุ่มชาย-หญิง ๓ – คนที่ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์

 กลุ่มชาย-หญิง ๔ – คนที่ท้อง/ทําให้ผู้หญิงท้องขณะที่ตัวเองเป็น

นักเรียน

๔. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอตามลําดับ และครูชวนคุยหลังจากนําเสนอแต่ละ

เรื่อง ดังนี้

•  กลุ่มคนที่มีแฟน ที่มีความสุข และที่ไม่มีความสุข (ให้ติดกระดาษ 

ฟลิปชาร์ทคู่กัน)

´o จากคําตอบของเพื่อน ๒ กลุ่ม นักเรียนคิดว่า เรื่องสําคัญของคน

เป็นแฟนกันคือเรื่องอะไร

o หากเราไม่มีความสุขเลยที่เป็นแฟน ด้วยสาเหตุต่างๆ เรามีทาง

เลือกอะไรบ้าง
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•  กลุ่มท้อง - มีความสุขที่รู้ว่าท้อง มีความสุขที่รู้ว่าได้เป็นพ่อ และ 

ท้อง/ทําให้ผู้หญิงท้องขณะเรียน (ให้ติดกระดาษฟลิปชาร์ททั้ง ๓ 

แผ่น เพื่อเปรียบเทียบกัน)

o จากคําตอบของเพือ่น ๓ กลุม่ นกัเรยีนคดิว่า สิง่สําคญัทีต้่องคิดถงึ 

ในการมีลูกคืออะไร

o การตัดสินใจว่า จะท้องหรือไม่ท้อง ใครมีสิทธิในการตัดสินใจ

´o หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งท้อง-มีลูก เรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง

o วิธีที่ดีที่สุด หากไม่อยากท้อง / ทําให้ผู้หญิงท้องในขณะที่ยังเป็น

นักเรียนคืออะไร

• กลุ่มที่ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ

o หากเรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้กบัเพือ่นของนกัเรยีน นกัเรยีนจะทําอย่างไร

๕. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอแล้ว ครูสรุปว่า 

• ในเรือ่งความสมัพันธ์อาจมโีอกาสเกดิขึน้ได้ทัง้ด้านบวก และด้านลบ เช่น

o มีแฟนแล้วมีความสุข มีแฟนแล้วมีปัญหา ไม่มีความสุข อาจจะ

เลิกกัน

o ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ

o ท้องแบบมีความพร้อมและตั้งใจ กับท้องแบบไม่พร้อม ไม่ตั้งใจ 

เพราะไม่ได้ป้องกัน

• หลายๆ เรื่องในชีวิต แม้เราจะคิดว่าไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา แต่หาก

เราได้คิดต่ออีกนิดว่า เราจะทําอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่อง

แบบนั้นจะไม่เกิดข้ึนกับเรา (ท้องขณะเรียนหนังสือ เลิกกับแฟน/

แฟนขอเลิก ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ ฯลฯ)

·• แต่เราทุกคนมีทางเลือก ที่จะเลือกทําสิ่งที่จะไม่ก่อให้เกิดปญัหากับ

ตัวเองและคนอ่ืน หากเรื่องใดที่ทําให้เราอึดอัด ไม่สบายใจ และ

ต้องการความช่วยเหลือ เราควรพูดคุยปรึกษากับผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ

เพื่อหาทางคลี่คลาย หรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
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กลุ่มชาย ๑

คนที่มีความสุขที่รู้ว่าจะได้เป็นพ่อ

 ให้กลุ่มช่วยกันคิดว่า คนที่จะมีความสุขเมื่อรู้ว่าตัว

เองจะได้เป็นพ่อ จะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบใด ?

กลุ่มหญิง ๑

ผู้หญิงที่มีความสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองท้อง

 ให้กลุ่มช่วยกันคิดว่า ผู้หญิงที่จะรู้สึกมีความสุขเมื่อ

รู้ว่าตัวเองท้อง จะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบใด ?

กลุ่มชาย-หญิง ๑

คนที่มีแฟน แล้วรู้สึกมีความสุข

 ให้กลุ่มช่วยกันคิดว่า อะไรที่จะส่งผลให้คนที่มีแฟน 

รู้สึกดี มีความสุขกับการมีแฟน

กลุ่มชาย-หญิง ๒

คนที่มีแฟน แล้วไม่มีความสุข มีความกังวล

 ให้กลุม่ช่วยกนัคดิว่า คนทีเ่ป็นแฟนกนัแล้วไม่มคีวาม

สขุ เป็นเพราะเหตใุด และความกังวลของคนทีม่แีฟน มีอะไร

บ้าง

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต 173

๑๕



กลุ่มชาย-หญิง ๓ คนที่ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์

ก) เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นกับเด็กประถม มัธยมได้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

ข) หากเกิดเรื่องแบบนี้ เราจะหาความช่วยเหลือได้จากใครบ้าง

กลุ่มชาย-หญิง ๔ 

คนที่ท้อง/ท�าให้ผู้หญิงท้องขณะที่ตัวเองเป็น

นักเรียน

 ให้กลุ่มช่วยกันคิดว่า สองคนน้ีจะต้อง

เจอกับเรื่องอะไรบ้าง และเป็นเรื่องยากหรือง่าย

ที่จะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต
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ท้อง และเพศสัมพันธ์ : 
คิดก่อนทํา

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖



สาระส�าคัญ
 การเข้าใจระบบสืบพันธุ์และกลไกการตั้งครรภ์ของมนุษย์ วิธีการคุมกําเนิด 

รวมทัง้ตระหนักถงึปัจจยัความพร้อมด้านต่างๆ ทีจํ่าเป็นต้องคดิถงึก่อนตดัสนิใจมลีกู 

จะเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการดแูลตัวเองให้มสีขุภาวะทางเพศ และการป้องกนัผลกระ

ทบที่ไม่พึงประสงค์จากการมีเพศสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายกลไกการตั้งครรภ์ของมนุษย์

 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากตั้งครรภ์ในวัยเรียน

 ๓) บอกวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖

ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนทํา

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• ความปลอดภัย

• ความรับผิดชอบ

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรู้จักตัวเอง

• การตัดสินใจ

• การดูแลสุขอนามัย

• การคิดวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • ภาพองค์ประกอบการตั้งครรภ์ประกอบการอธิบาย

(ระบบสืบพันธุ์ของหญิง/ชาย ไข่ อสุจิ การปฏิสนธิ การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์)

 • ตัวอย่างถุงยางอนามัย และอุปกรณ์คุมกําเนิด

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูถามนักเรียน และจดคําสําคัญจากคําตอบนักเรียน ดังนี้

þ•  พวกเราเคยเห็นคนท้องไหม

•  คนเราตั้งท้องได้อย่างไร

•  จะรู้ได้อย่างไรว่าท้องหรือไม่

๒. ครอูธบิายเรือ่งการตัง้ครรภ์อย่างง่าย ดังนี ้(หากสามารถหาภาพประกอบ

ได้ จะช่วยให้ชัดเจนขึ้น)

•  การตั้งท้องเพื่อมีลูกเป็นการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยธรรมชาติ

ร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่จึงถูกเตรียมให้มีความพร้อมในการ

สืบพันธุ์

•  การตั้งท้องเกิดขึ้นได้ เมื่อหญิงและชายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (บอก

ได้จากการที่หญิงมีประจําเดือน และชายฝันเปียก) มีเพศสัมพันธ์

กัน โดยไม่ได้ป้องกัน หรือไม่ได้ใช้วิธีคุมกําเนิด เมื่อผู้ชายหลั่งอสุจิ
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ในช่องคลอด และอสุจิไปผสมกับไข่ เรียกว่าการปฏิสนธิ และฝังตัว

ที่ผนังมดลูก ทําให้เกิดการตั้งท้องขึ้น

๓. ครูชวนนักเรียนคิดต่อ โดยใช้คําถาม ดังนี้

þ•  เป็นไปได้หรือไม่ว่า คนที่ท้องอาจจะไม่อยากมีลูก เพราะเหตุใด

•  การท้องควรเป็นการตัดสินใจของใคร ? เพราะเหตุใด

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า

•  นอกจากกลไกของระบบสบืพนัธ์ุของมนษุย์ทีท่าํให้เกดิการตัง้ท้องได้

แล้ว การตัดสินใจว่า จะมีลูกหรือไม่เป็นการตัดสินใจสําคัญ และ

ควรมาจากความตั้งใจ และการวางแผนในการตั้งท้อง การเตรียม

ตัวเป็นพ่อ/แม่ ความพร้อมในการเลี้ยงลูก

๕. แบ่งกลุ่มย่อยแยกเพศ กลุ่มละ ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถาม 

๒ ข้อ ดังนี้

(๑) นักเรียนคิดว่า เราควรตัดสินใจมีลูกเมื่อไร เพราะเหตุใด

(๒) หากเราท้อง/ทําให้ผู้หญิงท้อง หรือมีลูกในขณะที่ยังเป็นนักเรียน 

นักเรียนคิดว่าเราต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้าง

๖. ขออาสาสมัครกลุ่มชายนําเสนอก่อน และถามกลุ่มชายอื่นๆ ให้เพิ่มคํา

ตอบที่แตกต่างจากกลุ่มที่เสนอ จากนั้น ขออาสาสมัครกลุ่มหญิงนําเสนอ และถาม

กลุ่มหญิงอื่นๆ เพิ่ม

•  หากครูมีข้อสังเกตว่าคําตอบของหญิงและชายมีความต่างกัน ให้

ชวนเปรียบเทียบ และทําให้เห็นมุมมองของอีกเพศหนึ่ง

•  ครูสรุปให้เห็นว่า การตั้งท้องหรือมีลูก มีเร่ืองที่ต้องคิดเตรียมตัว

หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความพร้อมที่จะดูแลอีกหนึ่งชีวิต และ

หากเราตั้งท้องขณะยังเป็นนักเรียน ก็จะมีผลกระทบหลายอย่าง
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๗. ถามนักเรียนว่า 

•  หากยังไม่พร้อมจะมีลูก ใครเคยได้ยินมาบ้างว่า เราจะมีวิธีป้องกัน

ท้องได้อย่างไร

o ครูจดคําตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน เพื่อชวนคุยว่า วิธีใด

ป้องกันได้ และวธิใีดป้องกนัไม่ได้ โดยเน้นวธิทีีว่ยัรุน่เคยได้ยนิและ

มักเลือกใช้

๘. ครูสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

•  วธิกีารป้องกันท้อง เราเรยีกว่าการคมุกาํเนดิ ซึง่มหีลายวธิ ีเช่น การ

กินยาคุม การทําหมัน การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น ซึ่งแต่ละคน

สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเอง 

•  วิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันท้อง คือ การนับหน้า ๗ หลัง 

๗ หรือนับระยะปลอดภัย การหลั่งข้างนอก การสวนล้างช่องคลอด

หลังมีเพศสัมพันธ์

•  วิธีที่ดีที่สุด คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่หากเลือกจะมีเพศสัมพันธ์ 

วิธีทีด่ทีีส่ดุ คือ การใช้ถงุยางอนามยั เพราะสามารถป้องกนัท้องและ

ป้องกันโรคได้
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ๑

แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ SIECUS
(Key Concepts in Comprehensive Sexuality Education Program)๑ 

๑) พัฒนาการของมนุษย์ | Human Developments

 เป็นพฒันาการด้านต่างๆ ของมนษุย์ ทีเ่ติบโตไปอย่างสมัพนัธ์กนั ระหว่าง สรีระ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา

 ๑.๑ สรีระร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ | Reproductive and Sexual Anatomy 

and Physiology

 ๑.๒ การสืบพันธุ์  |  Reproduction

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  |  Puberty

 ๑.๔ ภาพลักษณ์ต่อร่างกาย  |  Body Image

 ๑.๕ ตัวตนทางเพศ  |  Gender Identity

 ๑.๖ รสนิยมทางเพศ  |  Sexual Orientation

๒) สัมพันธภาพ | Relationships

 สัมพันธภาพ มีบทบาทสําคัญตลอดช่วงชีวิตของเรา

 ๒.๑ ครอบครัว |  Families

 ๒.๒ มิตรภาพ  |  Friendship

 ๒.๓ ความรัก  |  Love

 ๒.๔ ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก และการคบหาดูใจกัน  |  Romantic Relationship 

& Dating

๑ แปลและเรียบเรียงจาก	 SIECUS	 (2004).	 Guidelines	 for	 Comprehensive	 Sexuality	 Education	 
(Kindergarten	–	12	Grade),	3rd	Edition,	National	Guidelines	Task	Force
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 ๒.๕ การแต่งงานและการตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน  |  Marriage and Lifetime 

Commitments

 ๒.๖ การเลี้ยงดูลูก  |  Raising Children

๓. ทักษะส่วนบุคคล | Personal Skills (Skills for Health and Well-being)

 การมีสุขภาวะทางเพศจําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะในการ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

 ๓.๑ การให้คุณค่า  |  Values

 ๓.๒ การตัดสินใจ  |  Decision-making

 ๓.๓ การสื่อสาร |  Communication

 ๓.๔ การยืนยันความคิด ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง  |  Assertiveness

 ๓.๕ การต่อรอง  |  Negotiation

 ๓.๖ การหาความช่วยเหลือ |  Looking for Help

๔) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior)

 เพศวิถี (Sexuality) เป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์  แต่ละบุคคลจะแสดงออกในเรื่องเพศ

แตกต่างกันออกไป

 ๔.๑ ชีวิตทางเพศตลอดช่วงชีวิต  |  Sexuality Throughout Life

 ๔.๒ การช่วยตัวเอง  |  Masturbation

 ๔.๓ พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกต่อกัน  |  Shared Sexual Behavior

 ๔.๔ การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์  |  Sexual Abstinence

 ๔.๕ การตอบสนองทางเพศของมนุษย์  |  Human Sexual Response

 ๔.๖ จินตนาการทางเพศ  |  Sexual Fantasy

 ๔.๗ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  |  Sexual Dysfunction
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๕) สุขภาพทางเพศ (Sexual Health)

 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศต้องการข้อมูลและทัศนะที่จําเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ที่ไม่พึงประสงค์จากพฤติกรรมทางเพศ

 ๕.๑ อนามัยเจริญพันธุ์  |  Reproductive Health

 ๕.๒ การคุมกําเนิด  |  Contraception 

 ๕.๓ การตั้งครรภ์ และการฝากครรภ์ |  Pregnancy and Prenatal Care   

 ๕.๔ การทําแท้ง  |  Abortion

 ๕.๕ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์| STIs 

 ๕.๖ เอชไอวี/เอดส์ | HIV and AIDS

 ๕.๗ การล่วงละเมิดทางเพศ  |  Sexual Abuse, assault, violence, harassment

๖)  สังคมและวัฒนธรรม

 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนในการกําหนดวิธีการเรียน

รู้และการแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคล

 ๖.๑ เพศวิถีและสังคม  | Sexuality and Society

 ๖.๒ บทบาททางเพศ  | Gender Roles

 ๖.๓ เพศวิถีและกฎหมาย | Sexuality and Law

 ๖.๔ เพศวิถีและศาสนา  |  Sexuality and Religion

 ๖.๕ ความหลากหลาย  |  Diversity

 ๖.๖ เพศวิถีและศิลปะ  |  Sexuality and the Arts

 ๖.๗ เพศวิถีและสื่อ  |  Sexuality and the Media
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ภาคผนวก ๒

แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ UNESCO
(Key Concepts of Comprehensive Sexuality Education)๒

Key concept ๑:  สัมพันธภาพ | Relationships

 ๑.๑ ครอบครัว | Families

 ๑.๒ มิตรภาพ, ความรัก และความสัมพันธ์แบบโรแมนติก | Friendship, Love and 

Romantic Relationships

 ๑.๓ ความอดกลั้น การนับรวม การเคารพ  | Tolerance, Inclusion and Respect

 ๑.๔ การตกลงใช้ชวีติร่วมกนัระยะยาว และการเป็นพ่อแม่ | Long-term Commitments 

and Parenting

Key concept ๒:  คุณค่า สิทธิ วัฒนธรรม และเพศวิถ ี| Values, Rights, Culture and 

Sexuality

 ๒.๑ คุณค่าและเพศวิถี | Values and Sexuality

 ๒.๒ สิทธิมนุษยชนและเพศวิถี | Human Rights and Sexuality

 ๒.๓ วัฒนธรรม สังคม และเพศวิถี | Culture, Society and Sexuality

Key concept ๓:  เข้าใจเพศสภาพ | Understanding Gender

 ๓.๑ การประกอบสร้างของสังคมในเร่ืองเพศสภาพและบรรทัดฐานชายหญิง | The 

Social Construction of Gender and Gender Norms

๒ แปลและเรียบเรียงจาก	UNESCO	(2018). International	teaching	guidance	on	sexuality	education:	 
An	evidence-informed	approach.	(Revised	edition),	July	4,	2018.	http://www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf
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 ๓.๒ ความเท่าเทียมทางเพศ  การเหมารวมและอคติทางเพศ | Gender Equality, 

Stereotypes and Bias

 ๓.๓ ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ | Gender-based Violence

Key concept ๔:  ความรุนแรงและการท�าให้ตัวเองปลอดภัย | Violence and Staying Safe

 ๔.๑ ความรุนแรง | Violence

 ๔.๒ การยนิยอมพร้อมใจ, พ้ืนท่ีส่วนตวั และสทิธใินเนือ้ตวัร่างกาย | Consent, Privacy 

and Bodily Integrity

 ๔.๓ การใช้ ICTs อย่างปลอดภัย | Safe use of Information and Communication 

Technologies (ICTs)

Key concept ๕:  ทักษะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข | Skills for Health and Well-being

 ๕.๑ บรรทัดฐาน และอิทธิพลเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ | Norms and Peer 

 on Sexual Behavior

 ๕.๒ การตัดสินใจ |  Decision-making

 ๕.๓ ทกัษะการสือ่สาร  การปฏเิสธ และการต่อรอง | Communication, Refusal and 

Negotiation Skills

 ๕.๔ การเท่าทันสื่อและเพศวิถี  | Media Literacy and Sexuality

 ๕.๕ การหาความช่วยเหลือ | Finding Help and Support

Key concept ๖:  ร่างกายและพฒันาการของมนษุย์ | The Human Body and Development

 ๖.๑ สรีระที่เกี่ยวข้องทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ | Sexual and Reproductive 

Anatomy and Physiology

 ๖.๒ การสืบพันธุ์ | Reproduction

 ๖.๓ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  |  Puberty

 ๖.๔ ภาพลักษณ์ร่างกาย | Body Image
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Key concept ๗: เพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศ | Sexuality and Sexual Behavior

 ๗.๑  เพศ เพศวิถี และวงจรชีวิตทางเพศ | Sex, Sexuality and the Sexual Life 

Cycle

 ๗.๒ พฤติกรรมทางเพศ และการตอบสนองทางเพศ | Sexual Behavior and Sexual 

Response

Key concept ๘:  สขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ ์| Sexual and Reproductive Health

 ๘.๑ การตั้งครรภ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ | Pregnancy and Pregnancy 

Prevention

 ๘.๒ การตีตรา การดูแลรักษา และการสนับสนุนเรื่องเอชไอวีและเอดส์ | HIV and 

AIDS Stigma, Care, Treatment and Support

 ๘.๓ ความเข้าใจ การรับรู้และการลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง

เอชไอวี | Understanding, Recognizing and Reducing the Risk of STIs, including HIV
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ภาคผนวก ๓

เพศวิถีศึกษา: Key messages

๑. พัฒนาการของมนุษย์

๑.๑ ร่างกายของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

๑.๒ ร่างกายของมนุษย์มีความสามารถทั้งการสืบพันธุ์  และแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการมีลูกหรือไม่

๑.๓ ระบบร่างกายที่ตอบสนองต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศ แตกต่างจากระบบ

สืบพันธุ์

๑.๔ การดแูลสขุอนามยัของอวัยวะเพศและอวยัวะสบืพนัธุเ์ป็นเรือ่งจําเป็นและสําคญัต่อการ

มีสุขภาวะทางเพศ

๑.๕ การมีเพศสัมพันธ์ เกิดขึ้นทั้งเพื่อตอบสนองอารมณ์ปรารถนาทางเพศ และเพ่ือการ

สืบพันธุ์ ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ควรมีการป้องกันทุกครั้ง หากยังไม่พร้อมหรือไม่ต้องการมีลูก

๑.๖ สัญญาณหนึ่งของการตั้งครรภ์ คือ ประจําเดือนไม่มาตามปกติ

๑.๗ ภาพลักษณ์ของร่างกายท่ีถูกสร้างขึ้น (โดยสื่อ) ให้เป็นมาตรฐานหรือเป็นค่านิยมของ

สังคม มักไม่ใช่ภาพสะท้อนความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน และการ

สร้างภาพลกัษณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความรู้สกึของบคุคลต่อร่างกายตนเอง 

ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อพฤติกรรม และสุขภาวะทางเพศของคนๆ นั้น

๑.๘ มนุษย์อาจมีความรู้สึกดึงดูดใจทางเพศกับคนเพศเดียวกัน หรือต่างเพศ หรือทั้งสอง

เพศได้ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์

ของคนๆ นัน้ ในขณะเดยีวกัน ครอบครวั สงัคม วฒันธรรม และศาสนา อาจมข้ีอกําหนด ความ

เช่ือ และการยอมรับต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ทําให้เป็นเรื่องยาก

สําหรับบางคนในการยอมรับหรือเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเอง

๑.๙ การให้เกยีรตแิละการเคารพความแตกต่างหลากหลายของบคุคลโดยเท่าเทยีมกนั เป็น

สิ่งที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน 
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 ๑.๑๐ บุคคลมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง  และไม่อาจมีใครละเมิดสิทธินี้ได้

๒. สัมพันธภาพ

๒.๑ ความไว้วางใจ การใส่ใจความรู้สึก การเคารพ การแสดงความรักความห่วงใยเป็น 

พื้นฐานสําคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี  ในขณะที่การเอาเปรียบ การใช้อํานาจ 

การไม่ให้เกียรติ การละเมิดสิทธิสะท้อนถึงสัมพันธภาพที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นในทุกความ

สัมพันธ์

๒.๒ ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ เป็นเรื่องปกติและสามารถจัดการได้โดยไม่

จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง

๒.๓ การแสดงความรักมีหลายแบบ  พฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เงื่อนไข

ของการแสดงความรัก

๒.๔ ครอบครัวและการใช้ชีวิตคู่มีหลายแบบ

๒.๕ การตัดสินใจเรื่องการมีชีวิตคู่ มีลูก และมีครอบครัว เป็นการตัดสินใจสําคัญ และมา

พร้อมกับความรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย

๒.๖ การมีลูกควรเกิดขึ้นจากความต้องการและความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแล

๒.๗ การรังแก การตีตรา การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่าง เป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. ทักษะส่วนบุคคล

๓.๑ การให้คณุค่า ทศันคต ิและความเช่ือต่อเร่ืองเพศ/เพศวถิขีองบคุคล ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจ การดําเนินชีวิต และสุขภาวะทางเพศ

๓.๒ การตดัสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งเพศวถิเีป็นเร่ืองสําคญั เพราะมผีลทีต่ามมาทัง้ต่อตนเอง 

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านสุขภาพและสังคมที่ต้องรับผิดชอบ

๓.๓ เพ่ือน ครอบครัว บรรทัดฐานและค่านิยมเร่ืองเพศอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ

พฤติกรรมทางเพศ

๓.๔ การสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์
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๓.๕ การสื่อสารถึงความรู้สึกเรื่องเพศ ความต้องการ ขอบเขตความสัมพันธ์ การยินยอม

พร้อมใจ และการเคารพสิทธิและความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นเรื่องจําเป็นในการมีความสัมพันธ์

ทางเพศที่ดี

๓.๖ การจัดการความขัดแย้งมีหลายวิธี และไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง

๓.๗ การรู้แหล่งช่วยเหลือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี  และหาความช่วยเหลือเมื่อจําเป็น 

เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาวะทางเพศ

๓.๘ การใช้วิจารณญาณในการดูสื่อและใช้ ICT เป็นเรื่องสําคัญ เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งทางบวกและทางลบ  ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏใน

สือ่อาจมทีัง้ข้อเทจ็จรงิ และข้อมลูผิดๆ  สือ่ยงัอาจนาํเสนอภาพลกัษณ์ในเร่ืองเพศ เพศวถิ ีความ

สมัพันธ์ทางเพศ บทบาทชายหญงิ และเพศทางเลอืก ทีบ่ดิเบอืนหรือไม่สะท้อนความเป็นจรงิใน

สังคม ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเท่าทันสื่อ จึงเป็นเรื่องสําคัญ

๔. พฤติกรรมทางเพศ

๔.๑ ความรู้สึกทางเพศ  จินตนาการทางเพศ  ความปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ 

และมนุษย์มีความสามารถในการหาและมีความร่ืนรมย์ทางเพศ ผ่านการสัมผัสร่างกายใน 

รูปแบบต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต

๔.๒ การตัดสินใจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นสิทธิส่วนบุคคล ควรเกิดขึ้นจากการยินยอม

พร้อมใจ และคํานึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

๔.๓ การไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีการป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด  และเป็นทางเลือกเสมอ แม้ในคนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว

๔.๔ เราไม่ควรใช้ภาพลกัษณ์ภายนอก ความสามารถของร่างกาย อตัลกัษณ์ทางเพศ รสนิยม

ทางเพศ และประสบการณ์ทางเพศมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสนิคณุค่าของคนและเลอืกปฏิบติัต่อ

บุคคล

๔.๕ พฤติกรรรมทางเพศควรนํามาซ่ึงความสุขและพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และคํานึงถึง

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และปราศจากความเสี่ยงต่อโรคติดต่อฯ การท้องไม่พร้อม ความ

รุนแรง

196



๕. สุขภาพทางเพศ

๕.๑ วิธีคุมกําเนิดแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้

๕.๒ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ การเข้าถึงข้อมูล บริการปรึกษา 

และบริการช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะช่วยให้เห็นทางเลือกในการจัดการ

ไม่ว่าจะเลอืกท้องต่อ หรอืยตุกิารตัง้ครรภ์ (ซ่ึงสามารถทาํได้อย่างปลอดภยัหากอายุครรภ์ไม่เกนิ 

๑๒ สัปดาห์)

๕.๓ เมื่อรู้ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์  ไม่ว่าจะตัดสินใจท้องต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์  การเข้าถึง

บริการให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องสําคัญ

๕.๔ ทางเลอืกในการลดโอกาสเสีย่งต่อการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอวมีหีลาย

วิธี  และการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยทั้งป้องกันท้อง ป้องกันการติดโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

๕.๕ การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรงทางเพศเป็นเร่ืองยอมรับไม่ได้ และ

เป็นการละเมิดสิทธิ  นอกจากนั้นในหลายกรณีเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่สามารถฟ้องร้องได้

๕.๖  เอชไอวสีามารถป้องกนัได้  และเอดส์รักษาได้  ดังนัน้เราจึงสามารถอยู่ร่วมกับผูติ้ดเชือ้

เอชไอวไีด้  และผู้ตดิเชือ้เอชไอวสีามารถมคุีณภาพชวิีตทีด่ไีด้ หากเข้าถึงการรกัษา  การรงัเกยีจ 

และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นการละเมิดสิทธิ

๖. สังคมและวัฒนธรรม

๖.๑ การให้คุณค่าและทัศนคติเรื่องเพศของบุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคม วัฒนธรรม และ

ศาสนา และส่งผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจ การแสดงออก  และการปฏิบัติต่อคนอื่นๆ ที ่

แตกต่าง

๖.๒ การตระหนักว่าบรรทัดฐาน/ค่านิยมเร่ืองเพศ และความคาดหวังต่อบทบาทหญิงชาย

ของสังคมไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคม และแต่ละคนอาจมี

ทัศนคติความเชื่อที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมได้
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๖.๓ การตั้งคําถามต่ออคติทางเพศ  บรรทัดฐานหรือค่านิยมทางเพศ ที่ส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อบุคคล หรือสร้างความไม่เสมอภาค/ไม่เท่าเทียมทางเพศ  เป็นเรื่องสําคัญและเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการเปลี่ยนแปลง

๖.๔ การรู้ถึงสิทธิและกฎหมายที่มีผลต่อสุขภาวะทางเพศของตนเองเป็นเรื่องสําคัญ เช่น

  ๖.๔.๑ การล่วงละเมิดทางเพศ

  ๖.๔.๒ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  ๖.๔.๓ การคุ้มครองผู้เยาว์

  ๖.๔.๔ ความเท่าเทียม/เสมอภาคทางเพศ

  ๖.๔.๕ การข่มขืนในคู่สมรส

  ๖.๔.๖ สิทธิสุขภาพ

  ๖.๔.๗ ฯลฯ
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ภาคผนวก ๔ สรุปย่อโครงการฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด
(เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กระบี่ สตูล นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร)

ดําเนินการโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health)
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) 

๑. หลักกำรและเหตุผล :

ควำมจ�ำเป็นของกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในหลักสูตรประถมศึกษำ 

 จากสภาวการณ์ที่เด็กและเยาวชนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น และได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง

เพศรวดเร็วกว่าคนยุคก่อน ด้วยเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ใน

ทุกที่ ทุกเวลา จนเป็นการยากที่จะควบคุมการรับรู้ต่อเรื่องเพศ ดังหลักฐานที่ปรากฏชัดอยู่รอบ

ตวั โดยเฉพาะเม่ือสถติกิารมีเพศสมัพันธ์ครัง้แรกเกิดขึน้ในอายทุีน้่อยลงเรือ่ยๆ รวมทัง้อตัราการ

ตั้งครรภ์วัยรุ่นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่สูงขึ้นมาก จึงเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่า จําเป็นต้องมี

การจดัการเรยีนรู้เรือ่งเพศให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสถานศกึษา โดยสํานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดไว้ว่า ให้มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี สอดคล้องกับข้อกําหนด

ในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้

มีการพัฒนาศักยภาพครู ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้อง

ยอมรับว่า การพยายามผลักดันและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะในระดับ

ประถมศึกษายังขาดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ สพฐ. ได้จัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้เพศ

วิถีศึกษาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑ แต่ไม่มีการติดตามผลที่ชัดเจนว่า ได้รับ

๑		คู่มือการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา	โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒๕๔๗
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การดําเนินการมากน้อยเพียงไร เมื่อเทียบกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีการจัดการครอบคลุม

กว่า แม้จะยังมจีดุอ่อนในเร่ืองคณุภาพอยูม่าก ดงัรายงานของมหาวทิยาลยัมหดิล ภายใต้ความ

ร่วมมือของ UNICEF และกระทรวงศึกษาธิการ ๒

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการดําเนินการ

เรื่องการแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นโดยใช้มาตรการเร่งรัดหลายด้านใน ๒๐ จังหวัด เพื่อแสดง

แนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินและ

พสิจูน์ผลลพัธ์ ทัง้น้ี สสส. เหน็ว่า ต้องเพิม่มาตรการโดยการผลักดนัให้มรูีปธรรมของการจัดการ

เรียนรูเ้พศวถีิศกึษาในระดบัประถมศกึษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูเ้พศวถิี

ศึกษาเม่ือเข้าสู่มัธยมศึกษา และเอื้อให้เยาวชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับ

มัธยมศึกษาได้เรยีนรูใ้นเรือ่งเหล่านี ้สะสม และสรปุบทเรยีนเพ่ือทาํให้แนวทางดงักล่าวเป็นทีร่บั

รู้และขยายผลไปสู่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ซึ่งมีประสบการณ์ทํางาน

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในระยะเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา และผลักดันเพศวิถี

ศึกษาเข้าสู่หลักสตูรสถานศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัมธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

มาก่อน ได้ริเริ่มการพัฒนาหลักสูตรและนําร่องการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสําหรับผู้เรียน

ระดบัประถมศกึษา โดยมรีะยะเวลาการดาํเนินงานโครงการพัฒนาฯ ๒ ปี ๖ เดือน (พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๒) 

๒			รายงานวจิยัเพือ่ทบทวนสถานการณ์การสอนเพศวถิศีกึษาในสถานศกึษาไทย	พมิพวลัย์	บญุมงคลและคณะ	
-	ตุลาคม	๒๕๕๙
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๒. วัตถุประสงค์โครงกำร

 ๑. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู ้เพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อค้นหารูปแบบ ระบบการจัดการของสถานศึกษาในการดําเนินการนําหลักสูตรเพศ

วิถีศึกษาลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีรูปแบบการจัดการของสถานศึกษาในการ 

บูรณาการเพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่กําหนด

ไว้ในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยครูผู ้สอนที่ถูกพัฒนาสมรรถนะให้สอนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และมจีาํนวนชัว่โมงการเรียนรูท้ีเ่พยีงพอในการสร้างพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ โดย

อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน

 ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง นักเรียนของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการ 

เรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งในรูปการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมที่

เสริมการเรียนรู้ทั้งกับเพื่อน และชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือเผชิญปัญหา

เป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดยยึดประโยชน์และความต้องการของเยาวชนเป็นหลัก และ

มีการดําเนินการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษา และการช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๓. กรอบแนวคิดในกำรด�ำเนินงำน

 เด็ก และเยาวชนในระดับประถมศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ซึ่งไม่ใช่

แค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเน้ือตัวร่างกายเท่าน้ัน แต่ต้องสร้างสมรรถนะให้

เด็กและเยาวชนสามารถพูดคุย แสดงความเข้าใจต่อพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ขึน้กบัตนเอง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม บ่มเพาะคา่นยิมของการรกัและเหน็คณุค่าของตน 

สร้างพืน้ฐานของการอยูร่่วมและมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์ ยอมรับและเคารพความ
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แตกต่าง รบัรูว่้าพงึปฏบิตัต่ิอผู้อ่ืนอย่างไร ทีเ่ป็นการเคารพในศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีม

ไม่ว่าจะเป็นเพศใด และเข้าใจว่าความเป็นหญิง เป็นชาย ไม่ใช่เหตุแห่งการกีดกั้นความสนใจ 

และการพัฒนาศักยภาพของตน แน่นอนว่าการสร้างการเรียนรู้ดังกล่าว ครูผูส้อนต้องได้รับการ

อบรมทัง้ด้านความรู ้ทัศนะ ทกัษะให้มีความเชือ่มัน่ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวถิ ี(Sexuality) 

โดยมีฐานคิดของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth development) และสามารถ

จัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสําคัญ (Child-centered learning) จําเป็นต้องมีผู้บริหารสถาน

ศึกษา และกลไกกํากับคุณภาพการศึกษาที่มีความเข้าใจทํานองเดียวกัน เห็นความสําคัญ และ

สร้างระบบบรหิารในสถานศกึษาทีม่สีญัญาณชดัเจน รบัรูร่้วมกนัทัง้หมดว่าสถานศกึษาให้ความ

สาํคญัต่อเรือ่งเหล่านี ้(Whole-school approach) และสามารถทํางานร่วมกบักลไกคณะทํางาน

สถานศกึษา หรอืผูป้กครอง เพือ่สือ่สารเรือ่งเหล่าน้ีกบัผู้ปกครองและชุมชนในการเลีย้งดู สือ่สาร

ภายในครอบครวัให้เป็นไปในทางเดยีวกนั เพือ่บ่มเพาะให้เดก็และเยาวชนได้เตบิโตอย่างมทีกัษะ

ชีวิต พร้อมเผชิญโลก และรับมือกับเรื่องเพศที่อยู่รอบตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา

สมัพันธภาพกบัคนรอบตวัได้อย่างสร้างสรรค์ และรู้จักแสวงหาความช่วยเหลอืเมือ่เผชญิปัญหา 

ดังกรอบความคิดในผังภาพ
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บริบทของโรงเรียน

บริบทของชุมชน

บริบทของ
การปฏิรูป

บริบท
ของการ

ขับเคลื่อน

พัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอน ผ่านการอบรม
และโคชชิ่ง

จัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษา
ในและนอกห้องเรียน

มีระบบจัดการและ
บริหารในโรงเรียนให้
ดําเนินการทั้งโรงเรียน

มีการกํากับคุณภาพ
และประสิทธิผล

มีการพัฒนาคณะ
กรรมการสถานศึกษา/
ผู้ปกครอง

เชื่อมต่อกับชุมชน
เพื่อเปิดพื้นที่
สร้างสรรค์ให้
เยาวชน

แกนนํานักเรียนได้รับ
การพัฒนาและ
มีบทบาทในกิจกรรม 
เพื่อนช่วยเพื่อน

โรงเรียนสามารถ
เชื่อมต่อกับบริการ
ด้านสุขภาพ สังคม
การคุ้มครองสิทธิ

ระบบดูแลสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนที่
เผชิญปัญหา

มีการใช้หลักสูตร
สื่อ กิจกรรม

ผู้บริหำร

ผู้ปกครอง/
ชุมชน

ครู

เพื่อน

นักเรียน
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๔. เป้ำหมำยกำรด�ำเนินกำร

 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) จะดําเนินการให้เกิดโรงเรียนนําร่องในการจัดเพศวิถีศึกษา 

ในหลักสูตรประถมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา โดย 

คดัเลอืกจงัหวัดท่ี สสส. ให้การสนับสนุนเรือ่งการแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และมีบางจงัหวดั

ที่ทาง p2h เห็นว่ามีความพร้อมโดยเฉพาะจากภาคการศึกษาเอง เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศึกษา (สพป.) ทีส่นใจจะนํารอ่งเพือ่ขยายผลในสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่การ

ศึกษาฯ หรือสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล รวมถึงสถานศึกษาเอกชนในบางพื้นที่ p2h จะเน้น

การมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในระดบัจงัหวดั และท้องถิน่ มาร่วมสนบัสนนุให้สถานศกึษา 

สามารถจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และการดูแลสุขภาวะของนักเรียน

ควบคู่กันไป และเป็นการดําเนินการแบบ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” (Whole School 

Approach) เพื่อให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ซึ่งคาดว่าจะมีได้หลายแบบ ตามบริบทของพื้นที่

ต่างๆ) ทั้งนี้ จะดําเนินการใน ๑๐ จังหวัดโดยกระจายตามทุกภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ดังนี้

 ภาคเหนือ  เชียงราย เชียงใหม่ 

 ภาคอีสาน  ชัยภูมิ เลย  มหาสารคาม 

 ภาคกลาง นครสวรรค์ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

 ภาคใต้  สตูล กระบี่ 

๕. กลวิธีด�ำเนินงำน

 ๑. พัฒนา/ปรับเนื้อหาสาระเพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาให้บูรณาการในหลักสูตร

ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา

 ๒. สร้างกลไกจังหวัดที่จะเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาและร่วมผลัก

ดันให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน และการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

 ๓. คณะทํางานสุขภาวะทางเพศของสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการหลัก
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 ๔. พฒันาสมรรถนะบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง หรอืเชือ่มโยงทรพัยากรวชิาการจากภายนอกลงสู่

จังหวัด และสถานศึกษา

 ๕. สนับสนุนการทํางานของเยาวชน และสร้างภาวะผู้นํา

 ๖. การสร้างความเป็นเจ้าของโดยสถานศึกษาและจังหวัด เพื่อให้เกิดการขยายผล และ

ความยั่งยืน

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ในเวลำสองปีของกำรด�ำเนินงำน 

 ๑. หลกัสูตรเพศวถิศึีกษา คูมื่อ เครือ่งมือฝึกอบรมครู และสือ่การสอน สาํหรับระดบัประถม

ศึกษาได้รับการพัฒนา หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการนําลงใช้ในหลักสูตร 

สถานศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา

 ๒. สถานศกึษาระดับประถมศกึษา (หรอืมธัยมศกึษาขยายโอกาส) ๕๐ แห่ง ใน ๑๐ จงัหวดั 

ที่มีทั้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. และท้องถิ่น รวมทั้งเอกชนในบางจังหวัด จะได้รับการพัฒนา

สมรรถนะให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทาง

ของการปฏิรูปการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา และมีความครอบคลุม 

ทั้งในและนอกห้องเรียน และดําเนินการต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบจัดการที่ชัดเจน ในกรณ ี

ที่มีนักเรียนในโรงเรียนเผชิญภาวะเสี่ยงในการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการตั้งครรภ์ 

 ๓. ครูในสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ให้ดูแลสุขภาวะทางเพศของ 

ผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสม โดยอาจเป็นครผููส้อนเพศวถิศีกึษา หรอืทาํหน้าทีท่ีป่รกึษา หรอืทาํงาน

ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๔. เกิดวิทยากรหลักที่สามารถร่วมอบรมคอร์สต่างๆ ที่พัฒนาข้ึนในโครงการ อย่างน้อย 

๖๐ คน

 ๕. นักเรียนอย่างน้อย ๕,๐๐๐ คนผ่านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมเกีย่วกับสขุภาวะทางเพศทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หรือในชมุชน หรือในพืน้ทีอ่นิเทอร์เนต็ 

ในช่วงสองปีของโครงการ 

205



 ๖. เกิดแกนนําเยาวชนที่สามารถสร้างกิจกรรมที่กลุ่มตนเป็นผู้ดําเนินการ อย่างน้อยใน ๒๐ 

สถานศึกษา 

 ๗. เกิดสื่อ/นวัตกรรมการสื่อสารท่ีสามารถใช้ในสถานศึกษาในการเรียนการสอน หรือใน

กิจกรรมเยาวชนได้อย่างน้อย ๒๐ ชิ้น

 ๘. คณะทํางานจังหวัด และเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเกิดการเรียนรู้จากการดําเนินงานใน

พื้นที่ และนําไปขยายผล เพิ่มการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ของตน โดยการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นมาร่วมทั้งในระหว่างการดําเนินงานของโครงการ 

และในการขยายผลภายหลงัโครงการ โดยมเีป้าว่าระหว่างการดาํเนนิงานโครงการจะมีการร่วม

ทุนในช่วงสองปีคิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่าจังหวัดละสามแสนบาท

๗. รำยละเอียดผู้รับผิดชอบโครงกำร

 มูลนธิแิพธทเูฮลท์ (Path2Health Foundation-P2H) ซึง่เดิมคอื องค์การแพธ ประเทศไทย 

(PATH/Thailand) ดําเนินงานด้านพัฒนาสุขภาวะในประเทศไทยมากว่าสามสิบปี ร่วมกับ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นหนักในด้านการพัฒนาสุขภาวะ 

ของกลุ่มประชากรที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ โดยในระยะกว่าสิบปีมานี้ได ้

มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวติในหลกัสตูรสถานศกึษา ทัง้มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา คูข่นานไปกบัการทาํงานเพือ่พัฒนา

คุณภาพบริการสุขภาพทางเพศ ที่เอื้อต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมทั้งเยาวชน เพื่อให้เกิดการ

ได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตร อาทิ การป้องกัน และรักษาโรค 

การคุมกําเนิด การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น และในระยะห้าปี 

มานี้ ได้ขยายงานด้านการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว พัฒนาเครื่องมือ สื่อ และ

การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจด้านนี้ 

 ในปัจจุบัน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการแก่ ๙ จังหวัด 

จาก ๒๐ จังหวัดที่ สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเรื่องการตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่น และทําหน้าที่เชื่อมร้อยเครือข่าย และจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ของทั้ง 

๒๐ จังหวัด ผ่านเว็บไซต์ thaiteenpreg.com
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มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation-p2h)
ที่อยู่ ๓๗/๑ อาคารร่วมประสงค์ ชั้น ๓ ซอยเพชรบุรี ๑๕
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๓-๕ โทรสาร. ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๖ 
www.path2health.or.th

เว็บไซต์เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน
www.teenpath.net

เว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพส�าหรับวัยรุ่น และปรึกษาออนไลน์
www.lovecarestation.com 

ภาคีและการจัดการความรู้คนท�างานท้องวัยรุ่น
www.thaiteenpreg.com 
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ภาคผนวก ๕
รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

๑. มานะ ศรีคําเวียง ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กทม.

๒. สุชีลา ง่วนกิม ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กทม.

๓. นรินทร์ จันทร์อุดม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.

๔. ชบาไพร ชินสีหา  ครู โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บํารุง) กทม.

๕. นพดล สิงโตอาจ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี

๖. ประชา มัจฉา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล

๗. สุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สตูล

๘. ประเสริฐ สําพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่

๙. มุธิตา เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

๑๐. มัตติกา สมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ทต.เชียงใหม่

๑๑. ลภัสรดา เทพจร ครู โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๒

๑๒. รุ่งฤดี สุริคําแดง ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.เชียงราย

๑๓. สุรีรัตน์ แก้วโก ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๔. ภคภรณ์ กรไชยกิติ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๕. จินตนา เรืองศิริ ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖. ยอดอนงค์ ทองหาญ  ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๗. ภุชงค์ นพคุณ ครู โรงเรียนปรียาโชติ สช.นครสวรรค์

๑๘. วิภาวดี ศรีภูมิเดิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ ๒

๑๙. อัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สพป.มหาสารคาม ๑

๒๐. สมคิด คําจันวงษา ครู โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม ๒

๒๑. วีระยุทธ เรืองธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑

๒๒. สุปราณี รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย ๓
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เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถีศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

๑. วรานุช ชินวรโสภาค ที่ปรึกษาโครงการ

๒. ชูไชย นิจไตรรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ

๓. ธวัชชัย พาชื่น ผู้จัดการโครงการ

๔. สุทิศา ศรีบุตรวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ กระบี่ และสตูล

๕. วารุณี ศโรภาส ผู้ประสานงานโครงการ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

๖. นิภา เหล่าปาสี ผู้ประสานงานโครงการ ชัยภูมิ มหาสารคาม และเลย

๗. ชนวีร์ สีชมภู  ผู้ประสานงานโครงการ นครสวรรค์

๘. ณัฐพล กฎชาญเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ เชียงใหม่

๙. จิระดา ทองไทย ผู้ประสานงานโครงการ เชียงราย

๑๐. แสงจันทร์ เมธาตระกูล เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๑. ภัทราวดี ธนาฐิติมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๒. เจษฎา อุดมโชติพานิช เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๓. ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
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ภาคผนวก ๖
รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถี

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด
ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๒

ล�ำดับ จังหวัด ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

๑ เชียงราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.

๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.

๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ทน.

๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ทน.

๕ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย ๑

๖ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย ๑

๗ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๑

๘ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ทต.

๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๐ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๒ นครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา สช.

๑๓ โรงเรียนปรียาโชติ สช.

๑๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๕ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี สพป.นครสวรรค์ ๓

๑๗ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ ๓
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ล�ำดับ จังหวัด ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

๑๘ ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ทม.

๑๙ โรงเรียนบ้านโค้งนํ้าตับ สพป.ชัยภูมิ ๑

๒๐ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ ๑

๒๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ ๒

๒๒ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ ๓

๒๓ โรงเรียนหนองฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง) สพป.ชัยภูมิ ๓

๒๔ มหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ทม.

๒๕ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม ๑

๒๖ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม ๑

๒๗ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม ๒

๒๘ โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม ๒

๒๙ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม ๓

๓๐ เลย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนศรีสะอาด) ทม.

๓๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑

๓๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย ๒

๓๓ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย ๒

๓๔ โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย ๓

๓๕ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัมพวันศึกษา สช.

๓๖ โรงเรียนสมาหารศึกษา สช.

๓๗ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์ฯ) กทม.

๓๘ โรงเรียนวัดหนองแขม กทม.

๓๙ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กทม.

๔๐ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
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ล�ำดับ จังหวัด ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

๔๑ นนทบุรี โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี ๑

๔๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี ๑

๔๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี ๒

๔๔ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
(นนททิวากรราษฎร์บํารุง)

สพป.นนทบุรี ๒

๔๕ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สพป.นนทบุรี ๒

๔๖ กระบี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ทม.

๔๗ โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

๔๘ โรงเรียนบ้านถํ้าโกบ สพป.กระบี่

๔๙ โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่

๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่

๕๑ สตูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา สช.

๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) ทม.

๕๓ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ อบจ. 

๕๔ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล

๕๕ โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล

๕๖ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าดํา สพป.สตูล

ข้อมูลเมื่อมิถุนายน ๒๕๖๑
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