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กิตติกรรมประกาศ

คูม่อืครชุูดนีส้�ำเรจ็ได้ด้วยกำรร่วมแรงร่วมใจกนัระหว่ำงภำคซีึง่เป็นคณะท�ำงำนว่ำด้วยควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบรบิทสถำนศกึษำ (SRGBV) ขององค์กำร UNGEI ประจ�ำภมูภิำคเอเซยี
ตะวันออกและแปซิฟิก อันประกอบด้วยองค์กำรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กำรเพื่อกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชำชำติ (UNWOMEN)  
องค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต ิ (ยนูเิซฟ) และองค์กำรเพือ่กำรศกึษำ วทิยำศำสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำต ิ (ยเูนสโก) โดยได้รบัค�ำแนะน�ำส่งเสรมิในกำรพฒันำชดุเครือ่งมือนี้
อย่ำงดยีิง่จำกหลำยท่ำน ดงันี ้ลอร่ำ ดีโวส์, แคเรน็ ฮัมฟรีส์่-วำอ์, โจแอนนำ เฮแรท, แอนนำ-กำริน แจทฟอรส์, อเลก็ซำนเดอร์ มนูฟี,  เอลนิำ นคิไูลเนน, แอนเดรยี ไนเบร์ิก, เช็มบำ เรกฮำแวน, 
จัสติน ซำสส์ และ อเลสแซนดรำ ทรำนควิลลี

ส�ำหรับเงนิทนุสนบัสนนุกำรพัฒนำคูม่อืเล่มนี ้ ได้รับมำจำกองค์กำรยนูเิซฟ องค์กำรเพือ่กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชำชำต ิ และองค์กำรยเูนสโก 
โดยองค์กำรยูเนสโกรับหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำ กำรออกแบบ และกำรจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือเล่มนี้

จึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในกำรเขียนทุกท่ำน อันได้แก่ รองศำสตรำจำรย์เฮเลน เคฮิลล์, แซลล่ี บีเดิล, มิเชล เดวิส และแอนน์ ฟำร์เรลลี่ แห่งศูนย์วิจัยเยำวชนบัณฑิตวิทยำลัย 
ศึกษำศำสตร์เมลเบิร์น มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครูอำจำรย์และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำทั่วภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภำคอื่น ที่จะน�ำคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรสอนและจัดท�ำหลักสูตรเพื่อให้เกิดควำม
เสมอภำคทำงเพศภำวะ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำท่ำนจะใช้คู่มือชุดนี้รวมทั้งข้อมูลและกิจกรรมต่ำงๆ ในเล่มนี้เป็นเครื่องมือในกำรปลูกสร้ำงองค์ควำมรู้ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่ำงๆ ที่ผู้เรียน
จ�ำเป็นต้องอำศัยในกำรมีสัมพันธภำพที่เคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน
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อภิธานศัพท์
Accomplice	(ผู้สมคบ): บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดควำมรุนแรง

Bisexual	(คนรักสองเพศ): บุคคลที่มีควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำต่อบุคคลเพศเดียวกันและ/หรือต่ำงเพศกับตน อำจพบกำรใช้ค�ำอื่น เช่น คนรักสองเพศ, ไบเซ็กชวล

Bullying	(การรังแก): กำรท�ำร้ำยผู้อื่นทั้งทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ ที่เป็นกำรกระท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ ผู้กระท�ำเรียกว่ำผู้รังแก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเลือกรังแกคนที่ตนเห็นแล้วว่ำอ่อนแอกว่ำหรือ
มคีวำมแตกต่ำงจำกผูอ้ืน่ กำรรงัแกรวมถงึ กำรใช้ถ้อยค�ำหยำบคำยเหยยีดหยำม ด่ำทอ ดหูมิน่ เสยีดสซี�ำ้ๆ ซำกๆ ข่มเหงคุกคำมให้หวำดกลวั ท�ำลำยหรอืรดีไถทรพัย์สนิสมบตัข้ิำวของ ท�ำร้ำย
ร่ำงกำย และกล่ำวโทษผู้อื่นเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ทั้งนี้กำรรังแกถือเป็นควำมรุนแรงรูปแบบหนึ่ง

Corporal	punishment	(การลงโทษทางกาย): กำรท�ำโทษที่ใช้ก�ำลังและตั้งใจให้เกิดควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำยหรือทำงใจ ซึ่งมีทั้งกรณีที่รุนแรง และไม่รุนแรง

Cyber	 bullying	 (การข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์): กำรรังแกรูปแบบหนึ่งโดยใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น ในห้องสนทนำเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ อีเมล) หรือโทรศัพท์มือถือ  
(เช่น กำรส่งข้อควำมเอสเอม็เอส) ในกำรสร้ำงควำมเดอืดเนือ้ร้อนใจหรอืเป็นอนัตรำยต่อผูอ้ืน่ ทัง้นี ้อำจมกีำรใช้ค�ำทีต่่ำงออกไป เช่น กำรกลัน่แกล้งทำงไซเบอร์กำรกลัน่แกล้งบนอินเทอร์เนต็
กำรกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ เป็นต้น

Discrimination	 (การเลือกปฏิบัติ): กำรเลือกปฏิบัติ คือ กำรปฏิบัติที่ตั้งข้อรังเกียจกีดกันหรือไม่เป็นธรรมต่อคนบำงคนหรือบำงจ�ำพวก ซึ่งเป็นกำรไม่ยอมรับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มี 
พื้นฐำนมำจำกลักษณะแตกต่ำงบำงประกำร ได้แก่ เพศ เพศภำวะ สัญชำติ ศำสนำ ชำติพันธุ์ (วัฒนธรรม) ‘เชื้อชำติ’ หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติจะถูกกีดกันจำกสิทธิ
และโอกำสท่ีตนเองสมควรจะได้รับเฉกเช่นเดียวกับผู้อื่น ทั้งน้ี กำรเลือกปฏิบัติถือเป็นกำรละเมิดหลักกำรพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชน นั่นคือ บุคคลท้ังปวงมีศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย ์
ที่เท่ำเทียมกันและสมควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนเช่นเดียวกัน

Empathy	(ความรูส้กึเข้าอกเข้าใจ): ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจควำมรูส้กึนกึคดิของผูอ้ืน่ อย่ำงทีเ่รยีกว่ำ กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ

Gay	(เกย์): บุคคลที่มีควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำต่อบุคคลที่มีเพศภำวะเดียวกันเป็นส�ำคัญ โดยทั่วไปใช้กับผู้ชำย บำงครั้งใช้ค�ำว่ำชำยรักชำย 

Gender	(เพศภาวะ): เพศภำวะ หมำยถึงทัศนคติ อำรมณ์ควำมรู้สึกและพฤติกรรมที่สังคมคำดหวังให้เป็นไปตำมเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตั้งแต่แรกเกิด พฤติกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตำม
ควำมคำดหวังทำงวฒันธรรม บรรทดัฐำนและกฎเกณฑ์ทีส่งัคมก�ำหนดสร้ำงขึน้ เรยีกว่ำเพศภำวะตำมแบบแผน ส่วนพฤตกิรรมท่ีไม่มคีณุลกัษณะดังกล่ำวเรยีกว่ำเพศภำวะไม่เป็นไปตำมแบบแผน 
นอกจำกนี ้พฤติกรรมดังกล่ำวยังครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ คือ วิธีกำรสวมใส่เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย สิ่งที่ชอบประพฤติปฏิบัติ และลักษณะควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งนี้ บทบำทด้ำน
เพศภำวะและควำมคำดหวังดังกล่ำวเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ ทั้งยังแตกต่ำงกันไปแม้แต่ภำยในวัฒนธรรมเดียวกันหรือระหว่ำงวัฒนธรรมก็ตำม

Gender-based	 violence	 (ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ): ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะคือกำรกระท�ำรุนแรงท่ีเจำะจงไปท่ีคนบำงคนหรือบำงกลุ่มเพรำะเพศภำวะของคนกลุ่มนั้น  
ซึ่งเป็นกำรกระท�ำท่ีมุ่งให้เกิดกำรบำดเจ็บเสียหำยหรือทุกข์ทรมำน ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศแก่ผู้ถูกกระท�ำ กำรกระท�ำควำมรุนแรงนี้เกิดขึ้นจำกกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศภำวะ  
จำกควำมคำดหวังในเรื่องบทบำทหญิงชำย และจำกภำพเหมำรวมด้ำนเพศภำวะ

Gender	 equality	 (ความเสมอภาคทางเพศภาวะ): กำรที่สังคมเห็นคุณค่ำของคนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภำวะ และกำรใช้เงื่อนไขอันเท่ำเทียมกันในกำรได้รับกำร
คุ้มครองตำมสิทธิมนุษยชนของตนโดยสมบูรณ์ รวมทั้งในกำรมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรเมือง ตลอดจนกำรได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำดังกล่ำว
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Gender	equity	(ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ): กระบวนกำรอนัเป็นกำรปฏิบตัต่ิอคนทกุคนอย่ำงเป็นธรรมโดยไม่ค�ำนงึถงึเพศภำวะ ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรม จ�ำเป็นต้องน�ำบำงมำตรกำร
มำใช้เพ่ือชดเชยข้อเสยีเปรยีบเชิงสงัคมทีกี่ดกนัไม่ให้ทกุคนมีโอกำสเท่ำกนัในกำรแข่งขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม ควำมเท่ำเทยีมคือวธิกีำร ควำมเสมอภำคคอืผลลพัธ์

Gender	expression	(การแสดงออกทางเพศภาวะ): วิธีที่บุคคลสื่อสำรและแสดงออกถึงเพศภำวะของตนให้ผู้อื่นรับทรำบ อำจจะสื่อสำรผ่ำนเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย ทรงผม กำรใช้เสียง 
พฤติกรรม และกำรใช้สรรพนำม

Gender	identity	(อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ): วิธีที่บุคคลบ่งชี้ตัวตนว่ำเป็นผู้ชำย ผู้หญิง หรือไม่ใช่ทั้งชำยและหญิง หรือเป็นทั้งหญิงและชำย หรือผสมผสำนกัน ซึ่งอำจจะตรงหรือไม่ตรง
กับเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตั้งแต่แรกเกิด ทั้งนี้แตกต่ำงจำกกำรแสดงออกทำงเพศภำวะ กล่ำวคืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะนั้นผู้อื่นไม่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน

Gender	justice	(ความเป็นธรรมทางเพศภาวะ): กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันและกำรให้คุณค่ำอันเที่ยงธรรมแก่คนทุกคนทุกเพศภำวะอย่ำงเป็นกลำง

Help-seeking	(การแสวงหาความช่วยเหลือ): กำรแสวงหำควำมช่วยเหลอืคอืกำรส่ือสำรกบัผู้อืน่เพือ่ให้ได้รบัควำมช่วยเหลอืในเร่ืองกำรเข้ำใจ กำรให้ค�ำแนะน�ำปรกึษำ และกำรเกือ้หนนุทัว่ไป
อันเป็นกำรตอบสนองต่อปัญหำหรือประสบกำรณ์ทุกข์ใจ ทั้งนี้กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือต้องพึ่งพิงผู้อื่น ดังนั้นจึงมักอำศัยควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล

Homophobia	(ความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน): ควำมเกลียดกลัวอึดอัดล�ำบำกใจ มีจิตใจคับแคบ หรือเกลียดชัง กลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

Homophobic	bullying	(การรงัแกด้วยเหตแุห่งความเกลยีดกลวัคนรกัเพศเดยีวกนั): คือกำรรงัแกด้วยเหตแุห่งเพศภำวะประเภทหนึง่ซึง่มพีืน้ฐำนมำจำกกำรทีผู่รั้งแกยดึตดิกบับรรทดัฐำน
เพศที่สังคมก�ำหนด และไม่ยอมรับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะที่แตกต่ำงไปจำกบรรทัดฐำนดังกล่ำว จึงก่อเหตุรังแกผู้ที่อยู่นอกกรอบบรรทัดฐำน

Human	rights	(สทิธมินษุยชน):	สทิธแิละเสรภีำพขัน้พืน้ฐำนทีค่นทกุคนพงึได้รับอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมในฐำนะทีเ่กิดมำเป็นมนษุย์ โดยเกีย่วข้องกบักำรเคำรพศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์
ของทกุคน และรบัประกันว่ำทกุคนต้องมทีรพัยำกรขัน้พ้ืนฐำนทีจ่�ำเป็นต่อกำรอยูร่อด กำรพฒันำตนเอง และมส่ีวนร่วมทำงสงัคม และเป็นสทิธท่ีิเท่ำเทียมกนัของมนษุยชำตท่ัิวโลก ไม่มีผูใ้ด 
ล่วงละเมดิได้  

Intersex	 (เพศก�ากวม):	ค�ำศพัท์ทีใ่ช้ในกำรจ�ำแนกประเภทบคุคลทีม่เีพศก�ำเนดิไม่ชดัเจน หรอืมลีกัษณะทำงกำยวภิำคของเพศสรรีะภำยในและ/หรอืภำยนอกปนกนัท้ังเพศชำยและเพศหญงิ
ตัง้แต่ก�ำเนดิ บคุคลทีม่เีพศก�ำกวมอำจระบุตวัตนว่ำเป็นเพศชำยหรอืเพศหญงิหรอืไม่ใช่ทัง้สองเพศกไ็ด้ สถำนภำพเพศก�ำกวมนัน้ไม่เกีย่วข้องกบัวถิทีำงเพศหรอือตัลักษณ์ทำงเพศภำวะแต่อย่ำงใด 
เพรำะคนเพศก�ำกวมก็ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเพศก�ำกวม

Lesbian	 (เลสเบี้ยน): ผู้หญิงที่มีควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำกับผู้หญิงด้วยกัน บำงครั้งใช้ค�ำว่ำหญิงรักหญิง ทั้งน้ีหญิงรักหญิงยังอำจเป็นคนไม่ฝักใฝ่ทำงเพศก็ได้ หรืออำจจะเป็นคนข้ำมเพศ  
เป็นเควียร์ และอื่นๆ ก็ได้

Men	who	have	sex	with	men	(ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	หรอื	เอม็เอสเอม็): ผูช้ำยท่ีมเีพศสมัพนัธ์กบัผูช้ำยด้วยกนั ไม่ว่ำจะมเีพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิหรอืไม่ก็ตำม และไม่ว่ำจะนบัว่ำตนเอง
มีอัตลักษณ์เกย์หรือคนรักสองเพศหรือไม่ก็ตำม

Perpetrator	(ผู้ก่อเหตุความรุนแรง): บุคคลผู้ลงมือกำรกระท�ำที่ใช้ควำมรุนแรงหรือท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวดและ/หรือท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ

Positive	behaviour	management	(การจัดการพฤตกิรรมเชงิบวก):	กลวธีิกำรจดักำรพฤตกิรรมเชงิบวกมุง่เน้นทีก่ำรป้องกนักำรเกือ้กูล และหลกีเลีย่งกำรเผชญิหน้ำ ทัง้ยงัให้ควำมส�ำคญั
กับกำรพัฒนำคุณค่ำควำมสัมพันธ์และทักษะที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน มำกกว่ำกำรลงโทษเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
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Power	 (พลังอ�านาจ): พลังอ�ำนำจสำมำรถเป็นได้ทั้งเชิงบวกและลบพลังอ�ำนำจเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อเรำใช้พลังอ�ำนำจที่มีภำยในตัวเองเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น ส่วนพลัง
อ�ำนำจเชิงลบจะเกดิข้ึนเมือ่คนกลุม่หนึง่ใช้ข้อได้เปรยีบทำงวฒันธรรมไปควบคมุคนอกีกลุม่หนึง่ควำมไม่เสมอภำคทำงเพศภำวะเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชดิกบัพลงัอ�ำนำจทีไ่ม่เท่ำเทยีมระหว่ำงหญงิชำย

Prejudice	(ความรังเกียจเดียดฉันท์): ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น หรือทัศนคติที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งโดยทั่วไปมักประกอบสร้ำงขึ้นโดยขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจ หรือขำดเหตุผลเกี่ยว
กับเชื้อชำติ ศำสนำ หรือกลุ่มอื่น และมักจะมีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร บำงครั้งอำจใช้ค�ำว่ำ อคติ

Rape	(การข่มขืนกระท�าช�าเรา): กำรบังคับขืนใจบุคคลอื่นให้มีกำรร่วมเพศหรือร่วมประเวณีโดยมีกำรสอดใส่อวัยวะเพศโดยที่บุคคลนั้นไม่ยินยอมพร้อมใจ

Respect	(ความเคารพเอาใจใส่):	ควำมรู้สึกเข้ำอกเข้ำใจและซำบซึ้งคุณค่ำของมนุษย์ทุกคนและสรรพชีวิตทั้งปวงบนโลกนี้

School-related	gender-based	violence	(SRGBV)	(ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา): ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ (ทั้งชัดเจนและเชิงสัญลักษณ์) รวมทั้งกำรกลัว
ควำมรุนแรง ที่เกิดขึ้นในบริบทกำรศึกษำ (ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงเดินทำงไปกลับ และในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้ง) 
ซึ่งเป็นผลหรืออำจจะเป็นผลให้เกิดกำรบำดเจ็บเสียหำยหรือทุกข์ทรมำน ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศแก่เด็ก (เด็กหญิง ชำย เพศก�ำกวม และข้ำมเพศ และเยำวชนทุกวิถีทำงเพศ) 
SRGBV เกิดขึ้นจำกกำรยึดติดกับภำพเหมำรวม บทบำท หรือบรรทัดฐำนที่สังคมคำดหวังต่อเด็กๆในเรื่องเพศภำวะและอัตตลักษณ์ทำงเพศ ถ้ำผู้ถูกกระท�ำมีควำมอ่อนด้อยทำงสังคมด้ำนอื่น
เพิ่มเข้ำมำ อำจจะมีผลให้ควำมรุนแรงหนักหน่วงยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ SRGBV อำจรวมถึงควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจ ทำงวำจำ และทำงเพศ

Sexual	assault	(การล่วงละเมดิทางเพศ): กำรกระท�ำทำงเพศใดๆ ทีบุ่คคลไม่ยนิยอม ได้แก่ แตะเนือ้ต้องตวั ลูบคล�ำสมัผสั ข่มขนืกระท�ำช�ำเรำ บงัคับขนืใจให้ร่วมเพศ และอืน่ๆ ในลกัษณะนี้ 

Sexual	harassment	(การคุกคามทางเพศ): กำรแสดงพฤติกรรมทำงวำจำหรือทำงกำยที่ส่อไปในทำงเพศอันไม่เป็นที่ต้องกำร เช่น ควำมเห็นและท่ำทำงเรื่องเพศที่ไม่พึงปรำรถนำ ทั้งนี้ 
มักกระท�ำโดยบุคคลที่อยู่ในอ�ำนำจและกระท�ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ (เช่น นำยจ้ำงกระท�ำต่อลูกจ้ำง)

Sexual	identity	(อัตลักษณ์ทางเพศ): อัตลักษณ์ที่ปัจเจกบุคคลบ่งชี้เพศวิถีของตนเอง (ตำมปกติมักจะขึ้นอยู่กับวิถีทำงเพศ)

Sexual	orientation	(วิถีทางเพศ):	ควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำ ซึ่งอำจจะมีต่อคนที่มีเพศภำวะตรงข้ำมหรือเดียวกันกับตน หรือมีอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะอื่นก็ได้ 

Sexuality	(เพศวถิ)ี: ควำมรูค้วำมเช่ือทศันคตค่ิำนยิมและพฤตกิรรมทำงเพศของปัจเจกบคุคล โดยมหีลำยมติ ิได้แก่ กำยวภิำคศำสตร์สรรีวทิยำและชวีเคมขีองระบบกำรตอบสนองทำงเพศ, 
เอกลกัษณ์ทำงเพศวถีิทำงเพศบทบำททำงเพศและบคุลิกภำพ, และควำมคดิควำมรูสึ้กและควำมสมัพนัธ์ ซึง่กำรแสดงออกทำงเพศวถิจีะได้รบัอทิธพิลตำมหลกัจรยิธรรมจติวญิญำณวฒันธรรม
และศีลธรรม

Stereotype	(ภาพเหมารวม): มโนคติหรือควำมนึกคิดเกี่ยวกับคนบำงคนที่ถูกกล่ำวถึงโดยเหมำรวมแบบง่ำยๆ และไม่สนใจควำมจริง มักอยู่บนพื้นฐำนของคุณลักษณะจ�ำเพำะบำงอย่ำง
หรอือย่ำงใดอย่ำงหนึง่ มกัจะไม่จรงิและน�ำไปสูค่วำมรงัเกยีจเดยีดฉนัท์และกำรเลอืกปฏบิติัภำพเหมำรวมทีห่มำยถึงเดก็หญงิเดก็ชำยผูช้ำยหรอืผูห้ญงินัน้ เรยีกว่ำภำพเหมำรวมด้ำนเพศภำวะ

Social	cohesion	(ความยดึเหนีย่วทางสงัคม): สงัคมทีมี่ควำมเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นทำงสังคม หมำยถึง สงัคมทีค่นทุกกลุม่มจีติส�ำนกึควำมเป็นเจ้ำของรูส้กึได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นส่วนหนึง่
และมีควำมถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงใดๆ ทั้งด้ำนควำมคิดอ่ำน ทัศนะทักษะและประสบกำรณ์ก็ตำม ทั้งนี้กำรศึกษำสำมำรถช่วยส่งเสริมควำมยึดเหนี่ยวทำงสังคมได้โดยกำร
ท�ำให้เยำวชนคนหนุ่มสำวมีส่วนร่วมและอบรมสั่งสอนให้เห็นควำมหมำยของกำรเป็นพลเมืองสัมพันธภำพอันสันติสุขและดีต่อสุขภำพ ตลอดจนกำรให้เกียรติยอมรับควำมหลำกหลำย



4

Stigma	 (การตีตรา): ทัศนะหรือดุลพินิจควำมคิดเห็นหรือกำรตัดสิน ที่ปัจเจกบุคคลหรือสังคมสะท้อนภำพในเชิงลบของคนบำงคนหรือบำงจ�ำพวก เมื่อมีกำรตีตรำเกิดขึ้นกับใครหรือ
กลุ่มใด ผลลัพธ์ย่อมน�ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติต่อผู้นั้น ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของกำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้

Tolerance	(ความอดกลั้น):	กำรเต็มใจยอมรับ ควำมรู้สึก พฤติกรรม อุปนิสัย หรือควำมเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่ำงไปจำกของตน ทั้งๆที่ตนเองอำจจะไม่เห็นพ้องกับควำมรู้สึก พฤติกรรม 
อุปนิสัย หรือควำมเชื่อเหล่ำนั้น

Transgender	 (คนข้ามเพศ):	ค�ำศัพท์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นค�ำกลำงเพื่อใช้อ้ำงถึงคนที่มีอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะหรือกำรแสดงออกทำงเพศภำวะแตกต่ำงจำกเพศสรีระท่ีถูกก�ำหนดตั้งแต ่
แรกเกดิ ทัง้นี ้อตัลกัษณ์คนข้ำมเพศไม่ได้ขึน้อยูก่บักระบวนกำรข้ันตอนทำงกำรแพทย์ แต่ขึน้กบัตวัคนๆนัน้เอง คนข้ำมเพศ รวมถงึ คนทีถ่กูก�ำหนดเป็นเพศหญงิเมือ่แรกเกดิแต่ระบตุวัตนวำ่
เป็นผู้ชำย (หญิงสู่ชำยหรือผู้ชำยข้ำมเพศ) และคนที่ถูกก�ำหนดเป็นเพศชำยเมื่อแรกเกิดแต่ระบุตัวตนว่ำเป็นผู้หญิง (ชำยสู่หญิงหรือผู้หญิงข้ำมเพศ) เป็นต้น  

Victim	(ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง): ผู้ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงคือบุคคลที่ตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรง

Violence	against	women	and	girls	(ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี):	กำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะที่เป็นผลหรืออำจจะเป็นผลให้เกิดกำรบำดเจ็บเสียหำย
หรือทุกข์ทรมำนท้ังทำงร่ำงกำยจิตใจและเพศแก่สตรี ทั้งนี้รวมถึงกำรขู่ว่ำจะกระท�ำดังกล่ำวกำรบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือกำรกักขังหน่วงเหนี่ยวตำมอ�ำเภอใจท�ำให้เสียอิสรภำพ  
ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในที่สำธำรณะหรือในชีวิตส่วนตัวก็ตำม

Whole-school	 approach	 (การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ): กำรพัฒนำโรงเรียนทั้งระบบตั้งอยู่บนสมมติฐำนว่ำสมำชิกทุกคนในบริบทสถำนศึกษำ (ครูอำจำรย์ ผู้บริหำร บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้ปกครอง) ล้วนมีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสถำนศึกษำที่เกื้อหนุนและคุ้มครองควำมปลอดภัย โดยครอบคลุมระบบโรงเรียน 
ทุกแง่มุม ได้แก่ นโยบำยและกระบวนกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร ตลอดจนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและทำงสังคม

Witness	(ผูรู้เ้หน็เหตกุารณ์ความรนุแรง):	ในบรบิทควำมรนุแรงนี ้ผูรู้เ้หน็เหตกุำรณ์คอืบคุคลทีไ่ด้เห็นหรอืได้ยนิกำรกระท�ำด้วยควำมรนุแรง หรอืได้ฟังค�ำบอกเล่ำกำรกระท�ำด้วยควำม
รุนแรง
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นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสถำนศึกษำที่ปลอดภัยและได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม ทว่ำเด็กหนุ่มสำวบำงคนกลับต้องเผชิญควำมรุนแรงและกำรคุกคำมล่วงละเมิดต่ำงๆ ซึ่งรวม
ไปถึงควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะที่สำมำรถเกิดขึ้นได้หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งในสถำนศึกษำ พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน หรือระหว่ำงเดินทำงไปกลับบ้ำนและโรงเรียน

ในฐำนะที่เป็นครูอำจำรย์นั้น เรำย่อมมีบทบำทส�ำคัญในกำรป้องกันกำรกระท�ำที่เป็นควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นครูอำจำรย์ ผู้บริหำร หรือระบบ
กำรศึกษำในระดับกว้ำง ก็ล้วนเป็นแบบอย่ำงเชิงบวกได้ ทั้งยังสำมำรถเสริมสร้ำงศักยภำพเด็กและเยำวชนให้มีสัมพันธภำพอันดีต่อสุขภำพและเคำรพใส่ใจซึ่งกันและกัน ตลอดจน 
จัดท�ำแผนงำนป้องกันควำมรุนแรงโดยบูรณำกำรเข้ำไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำ

คู่มือครูฉบับนี้จึงจัดท�ำขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่โรงเรียนต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิกในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น

ส�าหรับใคร?
เครื่องมือนี้ออกแบบมำเพื่อช่วยครูอำจำรย์ เช่นเรำๆ ท่ำนๆ ในกำรจัดท�ำหลักสูตรและด�ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กล่ำวคือเหมำะส�ำหรับนักเรียน
กลุม่อำยรุะหว่ำง 11 ถงึ 14 ปี แต่กส็ำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้กบันกัเรยีนกลุม่อำยมุำกกว่ำนีไ้ด้ เนือ่งจำกประกอบด้วยกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมกบัช่วงอำยขุองผูเ้รยีน ครอบคลมุ
หัวข้อส�ำคัญๆ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะและกำรส่งเสริมสัมพันธภำพที่เคำรพใส่ใจซึ่งกันและกัน เนื้อหำในส่วนบทน�ำนี้ท�ำหน้ำที่
เป็นเครื่องมืออ้ำงอิงส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อช่วยให้ท่ำนเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้นถึงวิธีกำรส�ำหรับกำรพัฒนำโรงเรียนท้ังระบบเพื่อด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันควำมรุนแรงบนฐำน 
เพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ

ที่ไหน?
ถึงแม้กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมคู่มือฉบับนี้จะออกแบบมำเพื่อน�ำไปใช้กับกำรศึกษำในระบบโรงเรียน แต่ก็สำมำรถปรับแก้ให้ใช้ในบริบทกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนได้ เช่น ผ่ำนศูนย์
กำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน หรือ โครงกำรเพื่อกำรรู้หนังสือ เป็นต้น ในกำรนี้ แม้ว่ำคู่มือเล่มนี้จะพัฒนำขึ้นส�ำหรับโรงเรียนในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
ครูอำจำรย์จะท�ำหน้ำท่ีเชิงรุกในกำรประยุกต์ส่ือชุดนี้ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของช้ันเรียนที่สอน ให้เข้ำกับสถำนศึกษำ และเหมำะกับบริบทของประเทศ อนึ่งคู่มือเล่มน้ีถือเป็น
เอกสำรมีชีวิตเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง กล่ำวคือจ�ำเป็นต้องปรับเนื้อหำให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยอำศัยควำมคิดเห็นที่เป็นผลสะท้อนกลับจำกกำรใช้ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไหร่?
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถน�ำไปใช้ได้ในหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ สังคมศึกษำ โครงกำร 
สภำอภิบำลให้ค�ำปรึกษำแนะแนว กิจกรรมทักษะชีวิต หน้ำที่พลเมือง สุขศึกษำ เพศวิถีศึกษำ และโครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมค่ำนิยมอันพึงประสงค์ เป็นต้น บทเรียนทุกบท
ประกอบด้วยกิจกรรมขยำยผลต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ทั้งยังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในบริบทสถำนศึกษำในระดับที่กว้ำงขึ้น โดย
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในลักษณะหลักสูตรเร่งรัด หรือปรับให้เหมำะสมส�ำหรับน�ำไปบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนตลอดหลักสูตรก็ได้ นอกจำกนี้ กิจกรรมยังถูกออกแบบมำ
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

บทน�า
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อย่างไร?
กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ้นในคู่มือฉบับน้ีมีข้อมูลอ้ำงอิงจำกงำนวิจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรสอนส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องเพศภำวะ กำรป้องกันควำมรุนแรงและ 
กำรพัฒนำทกัษะชวีติ เช่น งำนวจิยัด้ำนกำรป้องกนักำรรงัแกแสดงให้เหน็ว่ำกำรรูสึ้กว่ำตนปลอดภัยและมคุีณค่ำทีโ่รงเรยีนสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ด้ำนสขุภำพและผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน
ทีด่ขีึน้ [1-6]1 และกำรรูส้กึว่ำตนเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีนนัน้เป็นปัจจยัเชงิป้องกันทีส่�ำคญัมำกส�ำหรบัเดก็วยัรุน่ [7, 8] นอกจำกนีย้งัแสดงให้เห็นอีกว่ำกำรท�ำให้คนท่ีเคยเผชญิควำม
รุนแรงหรือรู้เห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงได้มีเครื่องมือหรือทักษะจ�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนินกำรที่เหมำะสมนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ส่วนงำนวิจัยด้ำนแผนงำน โครงกำร และหลักสูตร
เพศศกึษำก็แสดงให้เหน็ว่ำ เป็นเรือ่งส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนมีส่วนร่วมคดิวเิครำะห์อย่ำงมวิีจำรณญำณเก่ียวกบัอิทธพิลของบรรทัดฐำนสงัคมเชงิลบท่ีเห็นชอบยอมรบั
ควำมรนุแรงและควำมไม่เท่ำเทยีมกันระหว่ำงเพศรปูแบบอ่ืนๆ [9, 10] หลกัฐำนเชงิประจักษ์จำกหลกัสตูรสุขศกึษำและทกัษะชีวิตท่ีมปีระสทิธภิำพแสดงให้เห็นว่ำ เป็นเรือ่งส�ำคญัยิง่ 
ในกำรใช้กจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมในกำรพัฒนำทกัษะทำงสังคมและยงัจ�ำเป็นต้องใช้กจิกรรมกำรเรียนรูเ้ชงิปฏิบตัแิละมีควำมสอดคล้องทีน่กัเรยีนสำมำรถฝึกฝนและซกัซ้อม
กลยุทธ์กำรสื่อสำรเชิงบวกได้ [11-15]

เด็กนักเรียนบำงคนอำจเห็นว่ำเนื้อหำสำระชุดนี้กระตุ้นเตือนให้ตนเองต้องจดจ�ำประสบกำรณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อพบว่ำนักเรียนคนใดกลัดกลุ้มอำรมณ์ไม่ดี ควรให้นักเรียน
คนนั้นได้ท�ำกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะเชิงบวก และอนุญำตให้มีเวลำพิเศษโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมกลุ่มหำกเด็กต้องกำร ทั้งนี้ต้องมีจุดมุ่งหมำยเพื่อหำวิธีรักษำระดับกำรมีส่วนร่วม 
ของเด็กไว้โดยใช้กิจกรรมที่มีโครงสร้ำงมีแบบแผนและไม่เป็นกำรคุกคำมต่อเด็ก นอกจำกนี้ควรคุยกับนักเรียนคนนั้นเพื่อพิจำรณำดูว่ำเด็กต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะเหตุใด?
กำรตอบสนองแบบครอบคลมุท้ังระบบโรงเรยีนเพือ่ป้องกนัควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำนัน้ ต้องรวมกำรจัดท�ำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนเข้ำไว้ด้วย 
โดยท�ำให้เป็นกำรสอนอย่ำงชดัเจนในเรือ่งควำมเป็นธรรมทำงเพศภำวะกบักำรป้องกนัควำมรนุแรง ซึง่กจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีอ่อกแบบมำอย่ำงดจีะช่วยให้ผูเ้รยีนสำมำรถเพิม่พนูควำมรู้
อันเป็นประโยชน์ สร้ำงเสริมทัศนคติที่ดี และพัฒนำทักษะส�ำหรับกำรมีสัมพันธภำพที่เคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน

เดก็และวยัรุ่นท่ีรูส้กึว่ำคนในโรงเรียนห่วงใยเอำใจใส่ตนและรูส้กึว่ำตนเป็นส่วนหนึง่ของกำรเรยีนรู ้มกัจะมแีนวโน้มสูงกว่ำในกำรเป็นผูมี้แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์มผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนดขีึน้ 
และมีกำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนทำงวิชำกำรดีขึ้น นอกจำกนี้ เด็กและวัยรุ่นที่มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในระดับสูงยังมีแนวโน้มน้อยกว่ำในกำรเป็นผู้ใช้สำรเสพติด หรือ
เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรง หรือรำยงำนว่ำมีปัญหำสุขภำพจิต หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงเพศก่อนวัยอันควรอีกด้วย [3, 16, 17]

มีอะไรบ้าง?
ชุดเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนชุดนี้ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ค�ำชี้แจง ซึ่งเป็นข้อแนะน�ำส�ำหรับครูอำจำรย์และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ว่ำด้วยแนวคิดหลักและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ หำกไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสำรชุดนี้ โปรดศึกษำเพิ่มเติม
จำกอภิธำนศัพท์ดังแสดงไว้แล้วโดยละเอียดข้ำงต้น ก่อนส่วนค�ำชี้แจงนี้

ส่วนทีส่องเป็นแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนตำมโครงสร้ำงอย่ำงมแีบบแผน ส�ำหรบัครูผู้สอนในระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ประกอบด้วย กระบวนกำรสอนโดยละเอยีดส�ำหรบั
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หัวข้อส�ำคัญเจ็ดหัวข้อ โดยมีรำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้และหัวข้อกำรเรียนรู้ปรำกฏดังแสดงในตำรำงที่ 1 ข้ำงล่ำงนี้
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ตารางที่	1	:	ขอบข่ายหัวข้อส�าคัญส�าหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่	1:	รู้และเข้าใจ	
เรื่องเพศภาวะกับความเสมอภาคทางเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่	2:	ยกระดับ	
การรับรู้เรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่	3:	พัฒนา	
ทักษะส�าหรับสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

หัวข้อที่ 1 : เพศภำวะกับควำมเสมอภำค
หัวข้อที่ 2 : ควำมเสมอภำคทำงเพศภำวะและแบบอย่ำงเชิงบวก

หัวข้อที่ 3 : กำรรับรู้เรื่องควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ
หัวข้อที่ 4 : ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ

หัวข้อท่ี 5 : ทกัษะกำรสือ่สำรเพือ่สมัพนัธภำพทีเ่คำรพเอำใจใส่กนัและกนั
หัวข้อที่ 6 : ทักษะส�ำหรับผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
หัวข้อที่ 7 : ทักษะกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือและทักษะกำรเกื้อหนุน
   โดยกลุ่มเพื่อน

ทั้งนี้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ออกแบบมำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมทักษะ และปลูกฝังทัศนคติ โดยมีเป้ำหมำยดังต่อไปนี้ :

บญัญัตภิาษาและกรอบแนวคดิ	: เพือ่ให้สำมำรถคิดอย่ำงมวิีจำรณญำณเกีย่วกบัควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้น้ัน ผูเ้รียนจ�ำเป็นต้องรูแ้ละเข้ำใจค�ำศพัท์และกรอบแนวคดิส�ำคญัเพือ่ช่วยในกำรสนทนำและ
ขบคิดใคร่ครวญ

เพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	: เพ่ือให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจอิทธพิลของบรรทัดฐำนแง่ลบทำงเพศภำวะและด�ำเนนิกำรเพือ่คดัค้ำน ทดัทำน รำยงำน หรอืป้องกันควำมรนุแรง
ได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ :

• รู้และเข้ำใจว่ำบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ ควำมปรำรถนำ กำรปฏิบัติ และพฤติกรรมอย่ำงไร
• รู้และเข้ำใจว่ำมีขนบธรรมเนียมประเพณี กำรปฏิบัติกับควำมเชื่อ กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย ที่ก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศภำวะทั้งที่บ้ำน โรงเรียน ชุมชน และส�ำนักงำน
• ระบุและทัดทำนควำมรังเกียจเดียดฉันท์ทำงเพศและภำพเหมำรวมด้ำนเพศภำวะ
• รู้จักคุณลักษณะส�ำคัญและผลกระทบของบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะที่ไม่เท่ำเทียมกัน

ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม	: เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนป้องกัน รำยงำน คัดค้ำน หรือแก้ปัญหำควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อว่ำควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศและควำมรุนแรงเป็นที่
ยอมรับไม่ได้ และต้องเชื่อว่ำคนทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภำวะ ควำมพึงใจทำงเพศ อำยุ ฐำนะ หรือคุณลักษณะอื่นๆ กำรส่งเสริมทัศนคติเพ่ือสังคมเหล่ำนี้ยังช่วยสร้ำงควำมยึดเหนี่ยว 
ทำงสังคมให้มำกขึ้น ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ แก่นควำมเชื่อหลักที่ต้องปลูกฝังส่งเสริมมีดังนี้ :

• มนุษย์ทุกคนมีคุณค่ำและเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะมีเพศภำวะใด
• คนทุกคนไม่ว่ำจะมีเพศภำวะใดย่อมมีสิทธิได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่ให้เกียรติและเคำรพสิทธิมนุษยชน
• ทุกคนมีหน้ำที่ให้เกียรติและเคำรพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศภำวะ

ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ	: เพื่อให้สำมำรถลงมือปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้จักและเข้ำใจผลกระทบเชิงลบของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ และต้องเชื่อ
ว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่ตนจะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติเหล่ำนั้น

สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�านาจทางสังคม	:	เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐำนแง่ลบทำงสังคมได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนให้ท�ำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องยั่งยืนจำกคนที่มีควำมมุ่งมั่นเช่นเดียวกันนี้

สร้างเสรมิทกัษะ:	เพือ่ให้สำมำรถรูจั้กและเข้ำใจว่ำควรท�ำอย่ำงไรและท�ำเมือ่ไหร่ในกำรรำยงำน หยดุยัง้ คดัค้ำน ทดัทำน หรอืท�ำงำนเพือ่ป้องกนัควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะได้นัน้ ผูเ้รยีนจ�ำเป็นต้องได้เรยีน
รู้ทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้อื่น กำรชี้แนะสำธำรณะและสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบำย กำรดูแลตนเอง กำรเกื้อหนุนเชิงบวกโดยกลุ่มเพื่อน กำรยืนยันในควำมคิดตน และแสวงหำควำมช่วยเหลือ

เชิงอรรถ
1 ตัวเลขในวงเล็บแทนล�ำดับรำยกำรอ้ำงอิง ทั้งนี้ รำยกำรอ้ำงอิงทั้งหมดมีรำยละเอียดปรำกฏดังแสดงไว้ในตอนท้ำยของส่วนที่ 1
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ส่วนที่	1

ข้อแนะน�ำ
ก่อนจัดกำรเรียน 
กำรสอนตำมแผน

ส่วนที่	2

กระบวนกำรสอน
โดยละเอียดส�ำหรับ
กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้



1ส่วน
ที่

ค�าชี้แจงและข้อแนะน�าส�าหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
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คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอ�จ�รย์และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

ส่ว
นท

ี่
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หลักการและเหตุผล	ข้อแนะน�าส�าหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

เรำทุกคนล้วนมีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคำรพเอำใจใส่ต่อผู้เรียนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันทั้งสิ้น สมำชิกชุมชนโรงเรียนแต่ละคนย่อมมี
สทิธไิด้รบักำรคุม้ครองให้ปลอดภยัและให้ควำมส�ำคญักบัคณุค่ำของตน ทัง้ยังมหีน้ำทีต้่องปฏบิตัต่ิอผู้อืน่ด้วยควำมเคำรพเอำใจใส่ ไม่ว่ำจะเป็นครผููช่้วยหรอืหวัหน้ำสถำนศกึษำ นกักำรภำรโรง
หรือศึกษำธิกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือแม้แต่ครูแนะแนวหรือนักเรียนก็ตำม

เนือ้หำส่วนแรกนีน้�ำเสนอกรอบแนวคดิและหวัข้อส�ำคญัส�ำหรบัแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ช่วยให้ครอูำจำรย์ได้พนิจิพเิครำะห์ดวู่ำประเดน็อนัเกีย่วเนือ่งด้วย
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะนั้นจะเกิดขึ้นในบริบทท้องถิ่นของท่ำนได้อย่ำงไร นอกจำกน้ี ยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกว่ำ หลักกำรพัฒนำโรงเรียนท้ังระบบจะช่วยเกื้อหนุนให้ควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำลดน้อยลงได้อย่ำงไร

ท�าไมจึงใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแก้ปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?
เดก็ทกุคนย่อมมสีทิธไิด้รบักำรศกึษำทีป่รำศจำกควำมรนุแรง ซึง่กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนถอืเป็นองค์ประกอบหนึง่ของกำรด�ำเนนิงำนแบบรอบด้ำนทีโ่รงเรยีนตอบสนองและป้องกนั
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ โดยเชื่อว่ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนที่วำงแผนอย่ำงรัดกุมและออกแบบอย่ำงรอบคอบนั้น จะช่วยให้เด็กนักเรียนสำมำรถซึมซับทัศนคติเชิงบวกและ
สร้ำงเสริมทักษะส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำสัมพันธภำพเชิงบวกได้

เป็นประโยชน์แก่ครูอย่างไร?
กำรตระหนกัรูใ้นสทิธทิำงเพศเป็นเรือ่งส�ำคญัส�ำหรับหน่วยงำนทกุแห่ง ครอูำจำรย์เองกจ็ะได้รบัประโยชน์นี ้หำกทีท่�ำงำนปลอดภยัจำกกำรคุกคำมด้วยเหตแุห่งเพศภำวะ กำรสอนหนงัสอื
ถือเป็นวิชำชีพที่ท้ำทำยยิ่ง และครูคงกลัดกลุ้มหงุดหงิดร�ำคำญใจไม่น้อย เมื่อพบเห็นลูกศิษย์มีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทำง อย่ำงไรก็ดี หำกอยู่ในสถำนศึกษำที่ปลูกฝังด้ำนสัมพันธภำพ
ที่เคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน ทั้งครูและนักเรียนย่อมได้รับกำรเกื้อหนุนค�้ำจุนและเอื้ออ�ำนวยด้วยสภำพแวดล้อมอันเป็นมิตร [1, 18]

เหตุใดสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจึงส�าคัญ?
สมัพนัธภำพทีเ่คำรพเอำใจใส่ซ่ึงกนัและกนัมอีทิธพิลเชิงบวกต่อสวสัดภิำพของครแูละผูเ้รยีน ตลอดจนผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน [19] ส่วนสมัพนัธภำพเชงิบวกกบัเพือ่นนกัเรยีนด้วยกนัจะ
ก่อให้เกิดมิตรภำพและกำรเกื้อหนุนที่ดีในหมู่ผู้เรียน ทั้งยังช่วยเพิ่มแรงจูงใส่ใฝ่สัมฤทธิ์และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง 
(เช่น กำรใช้สำรเสพติดและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) [18, 19]

ในทำงตรงกนัข้ำม สมัพนัธภำพทีไ่ม่ดกีบัเพือ่นนกัเรยีนกจ็ะส่งผลเชิงลบต่อสวสัดภิำพและผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน โดยพบว่ำทัง้ผูก่้อเหตคุวำมรนุแรงและผูถ้กูกระท�ำด้วยควำมรนุแรงบน
ฐำนเพศภำวะจะมีแนวโน้มประสบปัญหำสุขภำพจิตสูงกว่ำผู้อื่น ซึ่งปัญหำที่มักพบบ่อยๆ ได้แก่ ควำมวิตกกังวลและภำวะซึมเศร้ำ [20-25]

นอกจำกนี้ สัมพันธภำพเชิงบวกระหว่ำงครูกับลูกศิษย์ก็ส�ำคัญเช่นกัน กล่ำวคือ เด็กนักเรียนที่มีสัมพันธภำพที่ดีกับครู จะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและมุ่งมั่นท�ำงำนให้ส�ำเร็จลุล่วง
อย่ำงเต็มที่มำกกว่ำผู้อื่น ทั้งยังรู้จักเข้ำหำครูเมื่อต้องกำรควำมช่วยเหลือ แต่เด็กที่มีสัมพันธภำพไม่ดีกับครู จะมีแนวโน้มมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต�่ำกว่ำ และไม่ค่อยขอควำมช่วยเหลือ
จำกครูเมื่อตนเผชิญเหตุกำรณ์กำรรังแกหรือกำรคุกคำม [19, 26-29] 

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

ขณะนี้ โรงเรียน
ของท่ำนใช้กิจกรรม
กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหำและ
ป้องกันควำมรุนแรง
หรือควำมรุนแรง
บนฐำนเพศภำวะ 
บ้ำงหรือไม่?
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ครูควรท�าอย่างไรในการเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกกับลูกศิษย์?
มีงำนศึกษำวิจัยหลำยฉบับที่ได้สอบถำมนักเรียนโดยตรงว่ำ ครูที่มีประสิทธิภำพควรท�ำอย่ำงไรเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพเชิงบวกกับนักเรียน [18, 30-33]

นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบว่ำครูทีม่ปีระสิทธภิำพคือครทูีท่�ำอะไรกเ็ป็นระเบยีบเรยีบร้อย มขีอบเขตชดัเจน สนใจฟังเดก็ในชัน้ และตัง้ใจท�ำหน้ำทีก่ำรงำน ตลอดจนเป็นผูใ้ห้โครงสร้ำง ออกค�ำสัง่ 
วำงระเบยีบ ขณะเดยีวกนักม็คีวำมท้ำทำยให้ด้วย แต่ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลกส็�ำคญัเช่นกนั เพรำะรปูแบบควำมสมัพนัธ์ของครูสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนควำมขยนัหมัน่เพยีร 
ควำมผูกพัน และกำรรับรู้คุณค่ำแห่งตนให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ได้อย่ำงมำก ทั้งนี้ นักเรียนตอบว่ำตนจะรู้สึกมีก�ำลังใจและอยำกพยำยำมให้หนักขึ้น หำกครูมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

•	ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทำยนักเรียน
•	แสดงควำมภำคภูมิใจในตัวลูกศิษย์
•	ให้ควำมสนใจกับสิ่งที่นักเรียนท�ำ
•	ฟังนักเรียนอย่ำงตั้งใจ
•	ให้กำรสนับสนุน ให้ควำมหวังและก�ำลังใจเมื่อเด็กก้ำวหน้ำหรือพัฒนำขึ้น 
•	ปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนด้วยกำรยอมรับและเอำใจใส่
•	หลีกเลี่ยงรูปแบบที่รุนแรงหรือกำรลงโทษส�ำหรับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนักเรียน
•	อธิบำยสิ่งต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะและยื่นมือเข้ำช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น
•	พยำยำมเข้ำใจภูมิหลังทำงวัฒนธรรมของลูกศิษย์ ตลอดจนควำมสนใจของเด็กแต่ละคน

เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกพอใจมำกหำกครูมีควำมมั่นคงและยุติธรรม [18, 29] จัดกำรพฤติกรรมในชั้นเรียนด้วยวิธีเชิงบวกเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนด�ำเนินต่อไปได้อย่ำงรำบรื่น [27, 34]  
แนวปฏบิติัหนึง่ทีค่วรใช้ในกำรอบรมส่ังสอนศิษย์ด้วยวธิทีีเ่คำรพใส่ใจซึง่กนัและกันคือ กำรสร้ำงวนิยัเชิงบวกหรอืกำรจดักำรพฤตกิรรมเชงิบวก ซึง่กำรสร้ำงวนิยัเชงิบวกจะมุ่งเน้นเสรมิสร้ำง
พฤติกรรมด้ำนบวก โดยส่งเสริมศักยภำพของเด็กให้รู้จักรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง แทนที่จะควบคุมควำมประพฤติด้วยกำรท�ำให้เด็กกลัว ครูควรใช้กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกด้วย
วิธีต่อไปนี้

•	อบรมสั่งสอนเด็กเรื่องสิทธิ หน้ำที่ กฎระเบียบ และมำตรฐำน
•	สอนเด็กให้รู้จักวิธีควบคุมและจัดกำรอำรมณ์ของตนเอง โดยปลูกฝังทักษะชีวิตและทักษะสังคม เช่น กำรเคำรพให้เกียรติผู้อื่น กำรให้ควำมร่วมมือ กำรสื่อสำร และกระบวนกำร
แก้ปัญหำ

•	ส่งเสริมให้เด็กสร้ำงกำรตระหนักรู้เรื่องผลของพฤติกรรมเชิงบวกและลบของตนเองต่อผู้อื่น 
•	สร้ำงแรงบันดำลใจให้เด็กมีควำมปรำรถนำที่จะเป็นคนเกรงใจและเคำรพใส่ใจผู้อื่น
•	พัฒนำเด็กให้รู้และเข้ำใจว่ำกฎระเบียบและควำมคำดหวังเป็นกลไกที่ท�ำหน้ำที่ปกป้องสิทธิและควำมต้องกำรของผู้คนได้อย่ำงไร

นอกจำกนี้ ครูยังเป็นตัวอย่ำงแก่ศิษย์เรื่องควำมเสมอภำคทำงเพศภำวะได้จำกวิธีกำรสอนของตนเอง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรสนใจลูกศิษย์ทุกคนเท่ำๆ กัน ให้ควำมส�ำคัญกับเด็กทุกคน 
โดยถ้วนหน้ำ โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภำวะ และพยำยำมเล่ียงหรือไม่ส่งเสริมภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม ทั้งในกำรปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนและในขณะจัดกำรเรียน 
กำรสอนเนื้อหำสำระที่ตนรับผิดชอบ

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

ท่ำนปฏบิตัพิฤตกิรรมใด
เป็นประจ�ำอยู่แล้วบ้ำง? 
พฤติกรรมใดบ้ำง
ที่ท่ำนต้องกำรน�ำไป
ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ให้บ่อยขึ้น?
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ครูควรพูดคุยเรื่องปัญหาความรุนแรงกับลูกศิษย์อย่างไร?
ครูบำงคนมักเป็นกังวลว่ำกำรเอ่ยถึงประเด็นปัญหำควำมรุนแรงอำจส่งผลเชิงลบต่อเด็กที่มีประสบกำรณ์ถูกกระท�ำรุนแรง แต่กระนั้นก็ตำม ครูสำมำรถท�ำให้กำรสนทนำหำรือเกี่ยวกับ
ควำมรนุแรงและกำรป้องกนัเป็นสิง่ทีป่ลอดภยัและให้ผลประโยชน์แก่เดก็ได้ โดยส่วนหนึง่ผ่ำนกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีว่ำงแผนอย่ำงรอบคอบ หรอือำจจะใช้สถำนกำรณ์สมมตแิทนที่
จะเป็นกำรยกตัวอย่ำงจำกเรื่องรำวเหตุกำรณ์ของใครคนใดคนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่ำวนี้ควรออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ศึกษำและส�ำรวจประเด็นปัญหำที่กล่ำวถึงนี้ ในสภำพแวดล้อม
ที่ปรำศจำกกำรกล่ำวหำด่ำว่ำกันและกัน อันจะก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงจริงใจตรงไปตรงมำและท้ำทำยเพื่อน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักต้ังค�ำถำม
คัดค้ำนทัดทำนทัศนคติและวิธีปฏิบัติที่เป็นอันตรำย โดยไม่ต้องข้องแวะกับกำรกล่ำวหำด่ำว่ำกันและกัน หรือเอ่ยถึงเรื่องรำวส่วนตัวของใครบำงคน อย่ำงไรก็ดี สื่อกำรเรียนกำรสอน 
บำงชนิดในหลักสูตรอำจเป็นเหตุให้เกิดอำรมณ์เศร้ำหรือโกรธ ไม่ว่ำจะเป็นเด็กนักเรียนหรือตัวครูผู้สอนเองก็ตำม

เด็กนักเรียนบำงคนอำจมีปฏิกิริยำตอบสนองในเชิงป้องกันตนเอง โดยแสดงออกด้วยกำรหัวเรำะกลบเกลื่อน ท�ำเป็นเรื่องตลก หรืออำจกล่ำวหำหรือปฏิเสธว่ำท้ังควำมรุนแรงบนฐำน 
เพศภำวะและผลของควำมรุนแรงประเภทนี้ไม่มีอยู่จริงหรอก หำกเกิดกรณีดังกล่ำวขึ้น ครูอำจบูรณำกำรวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกท่ีมีประสิทธิภำพรูปแบบต่ำงๆ 
เพื่อแก้ปัญหำพฤติกรรมเกเรหรือเหยียดหยันน้ันๆ หรืออำจให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือใช้กำรส่งต่อส�ำหรับเด็กนักเรียนที่รู้สึกว่ำสื่อกำรเรียนกำรสอนยำกเกินไป ส�ำหรับเด็กที่รู้สึกว่ำ 
สือ่กำรเรยีนกำรสอนท�ำให้ตนหงดุหงดิอำรมณ์ไม่ด ีครอูำจหำกจิกรรมทำงเลอืกอืน่ๆ ให้หำกจ�ำเป็น รวมทัง้ตดิตำมผลเพือ่วำงแผนปฏิบตักิำรเท่ำท่ีจ�ำเป็น เสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบั
กลยุทธ์ในกำรรับมือกรณีดังกล่ำว หรือส่งต่อเด็กนักเรียนคนนั้นไปยังกำรช่วยเหลือเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น

ครูควรท�าอย่างไรเมื่อสงสัยว่าลูกศิษย์ก�าลังเผชิญความรุนแรง	หรือเมื่อนักเรียนเข้าพบ
เพื่อแจ้งเหตุการณ์ความรุนแรง?
นักเรียนอำจลังเลว่ำจะเข้ำหำครูหรือบุคลำกรในโรงเรียนเพื่อรำยงำนควำมรุนแรงดีหรือไม่ นี่อำจเป็นเพรำะเด็กรู้สึกอับอำยขำยหน้ำ ไร้ควำมหวัง หรือไม่มั่นใจว่ำครูจะเป็นแหล่ง 
ให้ควำมช่วยเหลือได้ดีหรือไม่นั่นเอง บ้ำงก็อำจกลัวว่ำตนจะเป็นส่วนเร่งขยำยให้ปัญหำควำมรุนแรงนั้นขยำยใหญ่โตบำนปลำยออกไปอีกก็ได้

หำกท่ำนสงสยัว่ำลกูศษิย์ก�ำลงัเผชิญควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะแล้วนัน้ ถอืเป็นสิง่ส�ำคญัย่ิงทีท่่ำนจะต้องเป็นผู้เริม่ต้นกำรสนทนำติดตำมผลเอง แทนทีจ่ะรอให้ลกูศิษย์เข้ำหำแต่อย่ำงเดยีว 
ทั้งนี้ กำรสนทนำติดตำมผลนั้นควรกระท�ำในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เพื่อไม่ให้เป็นกำรตีตรำลูกศิษย์ ท�ำให้เด็กอับอำย หรือตกอยู่ในอันตรำยนั่นเอง ซึ่งค�ำถำมที่ควร
ใช้เริ่มต้นกำรสนทนำดังกล่ำวข้ำงต้นมีดังต่อไปนี้ 

•	เด็กหลำยคนมีประสบกำรณ์ถูกคุกคำมทำงเพศ ถูกกระท�ำรุนแรง หรือถูกปฏิบัติ
•	ไม่ดีด้วย แล้วเหตุกำรณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆ ของหนูบ้ำงหรือเปล่ำ?
•	แล้วหนูล่ะ เคยเจอเหตุกำรณ์แบบนี้กับตัวเองบ้ำงไหม?
•	เป็นเหตุกำรณ์แบบไหนเหรอ?
•	เกิดขึ้นที่ไหนบ้ำง?
•	เจอบ่อยไหม เคยเจอกี่ครั้งแล้ว?
•	มีใครอยู่ในเหตุกำรณ์นั้นบ้ำง?
•	แล้วมันส่งผลกระทบกระเทือนตัวหนูยังไงบ้ำง?

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

โรงเรยีนของท่ำน
ได้ส่งเสรมิให้นกัเรยีน
และผู้ปกครองรำยงำน
เหตกุำรณ์ควำมรนุแรง
หรอืไม่? 
มวีธิกีำรรำยงำน
ทีร่อบคอบและ
ปลอดภยัไว้ส�ำหรบั
นกัเรยีนหรอืไม่? 
มอีะไรอกีบ้ำงทีจ่ะช่วย
ให้โรงเรยีนสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรในด้ำนนี้
ได้มำกขึน้?
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ในกรณีที่ลูกศิษย์เปิดเผยเหตุกำรณ์ให้ฟัง ท่ำนจ�ำเป็นต้องแสดงอำกำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ สิ่งที่ท่ำนควรพูดโต้ตอบกับลูกศิษย์ที่มำรำยงำนว่ำตนมีประสบกำรณ์ควำมรุนแรง 
มีดังนี้

•	ดีแล้วล่ะ ดีแล้ว เป็นเรื่องดีนะที่หนูมำเล่ำให้ครูฟัง
•	เรื่องอย่ำงนี้ไม่น่ำจะเกิดกับหนูเลย
•	พวกนั้นไม่ควรปฏิบัติอย่ำงนี้กับหนู เพรำะหนูไม่สมควรต้องมำเจออะไรแบบนี้
•	มันไม่ใช่ควำมผิดของหนูหรอก ถ้ำหำกใครสักคนจะใช้ควำมรุนแรงหรือมีพฤติกรรมรุนแรง
•	ครูเข้ำใจดี มันพูดยำกนะครูรู้ แต่หนูเล่ำให้ครูฟังอีกหน่อยได้ไหมว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำง

ท่ำนเองก็สำมำรถเอำใจใส่ลูกศิษย์ เปิดใจยอมรับควำมต้องกำรของศิษย์ด้วยกำรเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวและปกปิดเป็นควำมลับได้ โดยกำรส่งเรื่องต่อไปยังหัวหน้ำสถำนศึกษำดูวิธีกำร 
ทีร่ะมดัระวงั รอบคอบ และเคำรพควำมต้องกำรของลกูศษิย์คนทีเ่ข้ำมำหำท่ำน อนึง่ กำรกระท�ำรุนแรงบำงประเภทอำจถงึขัน้ต้องรำยงำนเรือ่งไปยงัเจ้ำพนกังำนท้องถิน่ ซึง่สำมำรถท�ำได้
โดยวิธีกำรที่ปกปิดเป็นควำมลับของลูกศิษย์ ทั้งระหว่ำงกระบวนกำรแจ้งเหตุและภำยหลังจำกกำรรำยงำน

ครูควรท�าอะไรอีกบ้างเพื่อให้ทราบว่าใครอาจได้รับผลกระทบจากความรุนแรง?
สิ่งท่ีครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถท�ำได้เพื่อสอดส่องดูแลทั่วโรงเรียนมีอยู่หลำยประกำรเพื่อให้ทรำบว่ำมีเหตุกำรณ์รุนแรงหรือไม่รวมทั้งตอบสนองอย่ำงถูกต้องเหมำะสมเมื่อมี
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะเกิดขึ้น เช่น 

•	ตรวจตรำบริเวณท่ีนักเรียนรำยงำนว่ำรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเช่น เขตประตูรั้วโรงเรียน
ในช่วงเวลำเปิดปิดประตูบริเวณห้องสุขำและสถำนที่ลับตำคนในพื้นที่โรงเรียน หรือ
ช่วงพักระหว่ำงคำบหรือพักกลำงวัน

•	จับตำดูกำรหยอกล้อเล่นหัวแบบแรงๆตำมระเบียงพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนำกำรโรง
อำหำรตอนเข้ำแถวหรือบริเวณที่มีคนชุมนุมจ�ำนวนมำก

•	คอยฟังและสังเกตรูปแบบกำรคุกคำมด้วยถ้อยค�ำวำจำเชิงลบ
•	สอดส่องมองหำเดก็นกัเรยีนทีม่กัปลีกตวัโดดเดีย่วทัง้ในห้องเรียนและพืน้ท่ีกลำงแจ้ง
•	จับตำดูรูปแบบกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงเด็กรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
•	คอยติดตำมเด็กที่มักมีพฤติกรรมขำดเรียนบ่อยๆ
•	ติดตำมเด็กที่รำยงำนว่ำป่วยขณะอยู่ที่โรงเรียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กที่มีรูปแบบกำรเจ็บป่วยระหว่ำงช่วงพักเด็กกลุ่มนี้อำจก�ำลังเผชิญอำรมณ์วิกฤตเช่นเศร้ำโศกทุกข์ใจหรือ 
ท�ำนองเดียวกันนี้ซึ่งอำจน�ำไปสู่อำกำรทำงร่ำงกำยได้

•	สอบถำมนักเรียนเมื่อพบเห็นรอยฟกช�้ำด�ำเขียวบำดแผลเสื้อผ้ำฉีกขำดหรือหนังสือข้ำวของสูญหำย
•	ติดตำมเด็กนักเรียนที่พบว่ำมีอำกำศน�้ำตำคลอหน่วยมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวแปลกแยกหรือตกใจง่ำยเนื่องจำกอำจเป็นเด็กที่ก�ำลังเผชิญเหตุกำรณ์บอบช�้ำทำงจิตใจบำงประกำร
•	ติดตำมผลในทันทีเมื่อพบว่ำเด็กมีพฤติกรรมกำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือผลกำรเรียนเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ

โรงเรียนบำงแห่งก�ำหนดกลไกที่นักเรียนและผู้ปกครองสำมำรถแจ้งเหตุกำรณ์ควำม
รุนแรงได้โดยไม่ต้องกลัวว่ำจะถูกละเมิดควำมเป็นส่วนตัวหรือถูกเปิดเผยตัวตน โดยมี
วิธีกำรที่ใช้ทั่วไปดังนี้

•	เชิญชวนให้นักเรียนแจ้งข้อมูลผ่ำนกล่องรับควำมคิดเห็นทั่วไป
•	เชิญผู้ปกครองเข้ำประชุมหำรือกับครูหรือส่งจดหมำยถึงครูประจ�ำชั้น
•	โทรศัพท์ส่งอีเมลหรือส่งจดหมำยติดต่อระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
•	ตดิป้ำยประชำสมัพนัธ์รอบบรเิวณโรงเรยีนเพือ่ให้ข้อมลูวธิแีจ้งเหตคุวำมรนุแรง

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

ท่ำนมีควำมเห็น
เช่นไรบ้ำง เมื่อน�ำกรอบ
กำรท�ำงำนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพไปใช้ใน
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์
ป้องกันควำมรุนแรง
ในโรงเรียน? 
โรงเรียนด�ำเนินกำรได้ดี
ในด้ำนใดบ้ำง?
และมีด้ำนใดอีกบ้ำง
ที่จ�ำเป็นต้องท�ำงำน
เพิ่ม?
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โรงเรียนควรท�าอย่างไร?
ควำมพยำยำมของโรงเรียนในกำรลดควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะจะมีประสิทธิภำพสูงที่สุดเมื่อมีกำรสนับสนุนด้วยกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนท้ังระบบเพื่อส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภยัและเอือ้ต่อกำรเรยีนรูก้ำรใช้กระบวนกำรพฒันำทัง้ระบบนัน้ต้องให้ควำมส�ำคัญกบันโยบำยกำรด�ำเนนิกำร ควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมอืกับภำคตีลอดจนหลกัสตูรสถำนศกึษำ 
[35]

รปูแบบโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภำพขององค์กำรอนำมยัโลกมกัจะใช้เป็นเครือ่งมอืน�ำทำงในกำรด�ำเนนิงำนทัง้ระบบโรงเรยีนเนือ่งจำกโมเดลนีใ้ห้ควำมส�ำคญักบักำรลงมอืปฏบิตัสิำมด้ำนได้แก่ 
ก) หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ข) โครงสร้ำงบริหำรโรงเรียนนโยบำยและควำมสัมพันธ์และ ค) ควำมร่วมมือกับภำคีผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่ำงๆ [36]

แผนภาพที่1:	กรอบการท�างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก	[ปรับจาก	37]

หลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอน

โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ

โครงสร้ำงบริหำร
โรงเรียนนโยบำย
และควำมสัมพันธ์

ควำมร่วมมือ
กับภำคี ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กร
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ตำรำงที ่2 ข้ำงล่ำงนีน้�ำเสนอตวัอย่ำงแนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัควำมรนุแรงทีส่ถำนศกึษำสำมำรถน�ำไปใช้ได้โดยบรูณำกำรครบทัง้สำมด้ำนตำมกรอบกำรท�ำงำนโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภำพของ
องค์กำรอนำมัยโลก

ตารางที่	2	:	การด�าเนินงานตามกรอบการท�างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงสร้างบริหารโรงเรียน	นโยบาย	และความสัมพันธ์	
ประกอบด้วย…

•	นโยบำยโรงเรียนที่แก้ปัญหำกำรคุกคำมและควำมรุนแรงทุกรูปแบบ
•	กำรใช้นโยบำยด�ำเนินกำรทำงวินัยของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นที่กำรอบรมครูให้ใช้วิธีสร้ำงวินัยเชิงบวก
•	กำรจัดท�ำและน�ำใช้ระบบรำยงำนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่รักษำควำมลับและมีควำมปลอดภัย (และท�ำให้เป็นที่ทรำบโดยทั่วกันทั้งครูและนักเรียน)
•	นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนอย่ำงเต็มที่ (เช่น กำรร่วมก�ำหนดกฎระเบียบของห้องเรียนหรือกำรจัดตั้งสภำนักเรียน)

หลักสูตรสถานศึกษา	การจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย…

•	หลักสูตรที่มีเนื้อหำกล่ำวถึงกำรรับรู้เรื่องเพศภำวะและกำรป้องกันควำมรุนแรง
•	เค้ำโครงรำยวิชำและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมค่ำนิยมเชิงบวก ควำมเสมอภำคทำงเพศภำวะและควำมอดกลั้น
•	กำรสอนทักษะกำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคมโดยตรง
•	ครูอำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในด้ำนวิธีรับมือกับควำมขัดแย้งโดยสันติและปรำศจำกอคติทำงเพศภำวะ
•	กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรเพศวิถีศึกษำรอบด้ำน

ความร่วมมือกับภาคี	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และองค์กรต่างๆ	
ประกอบด้วย…

•	กำรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียน
•	กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษำเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
•	กำรประสำนงำนและร่วมมือท�ำงำนกับสมำชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรเดินทำงไปกลับระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียนอย่ำงปลอดภัย
•	กำรมีภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรส่งต่อที่เข้มแข็งในกรณีที่เด็กต้องกำรบริกำรทำงกำรแพทย์หรือกำรคุ้มครอง
•	กลไกกำรแจ้งเหตุกำรณ์และเปิดเผยข้อมูลที่ปลอดภัยส�ำหรับเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรำยงำนข้อกังวลใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ
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แนวคิดและประเด็นส�าคัญเพื่อการท�าความเข้าใจเบื้องต้น

เนือ้หำในส่วนนีเ้ป็นกำรให้ค�ำแนะน�ำเบือ้งต้นแก่ครแูละผู้บรหิำรสถำนศึกษำเกีย่วกบัหวัข้อหลักของกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนรวมทัง้อธบิำยว่ำวธิกีำรพัฒนำโรงเรยีนทัง้ระบบจะสำมำรถ
น�ำไปใช้ในกำรป้องกันควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำได้อย่ำงไรอนึ่ง ท่ำนสำมำรถใช้ทรัพยำกรชุดนี้ในกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร เพื่อช่วยเสริมสร้ำงควำมพร้อมของครู
ให้สำมำรถน�ำชั้นเรียนเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรนี้ได้

ประเดน็ปัญหำเรือ่งควำมไม่เสมอภำคทำงเพศภำวะนัน้อำจแตกต่ำงกนัไปได้อย่ำงมำกระหว่ำงประเทศในภูมภิำคเดยีวกนั หรอืแม้แต่ภำยในประเทศกต็ำม ดงันัน้โรงเรยีนจงึควรพจิำรณำ
แต่ละประเด็นให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของตนเอง

การท�าความเข้าใจเรื่องเพศภาวะและบรรทัดฐานทางเพศภาวะ
ในกำรสอนเรือ่งควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะนัน้ ครจู�ำเป็นต้องจดัหำเครือ่งช่วยนกัเรยีนให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจแยกแยะเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงทำงชวีภำพของผูช้ำยกบัผูห้ญงิ กบั
ควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมและสงัคมทีข่ดัเกลำสบืต่อกันมำ ในภำษำองักฤษนัน้ ค�ำว่ำ ‘sex’ ซึง่หมำยถงึ ‘เพศสรรีะ’ จะใช้เพือ่สือ่ถงึควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพหรอืชวีภำพของร่ำงกำย
ผู้ชำยกับผู้หญิง ซึ่งตำมปกติแล้วจะถูกก�ำหนดโดยยีนของแต่ละคน ส่วนค�ำว่ำ ‘gender’ ซึ่งหมำยถึง ‘เพศภำวะ’ นั้นใช้เพื่อหมำยถึงควำมแตกต่ำงที่ถูกสร้ำงขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกควำม
คำดหวังทำงสังคมวัฒนธรรมและบรรทัดฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู้ว่ำ “กำรเป็นผู้ชำย” หรือ “กำรเป็นผู้หญิง” มีลักษณะอย่ำงไร 

ในหลำยๆ บริบท ผู้ชำยมักถกูคำดหวังว่ำจะต้องเข้มแขง็ มกี�ำลังอ�ำนำจ และเป็นผู้ควบคุม ส่วนผู้หญงิกจ็ะต้องหวัอ่อน ว่ำนอนสอนง่ำย อยูใ่นโอวำท แต่ส�ำหรบัคนข้ำมเพศแล้ว ควำมเป็นตัวตน 
จะมีลักษณะที่ไม่เป็นแบบแผนตำมบทบำททำงเพศที่ก�ำหนดขึ้นจำกเพศทำงชีวภำพของตนเอง ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้หญิงข้ำมเพศ (คนข้ำมเพศจำกผู้ชำยเป็นผู้หญิง) คือบุคคลที่มีเพศสรีระ
เมือ่แรกเกดิเป็นผูช้ำยแต่ระบตุวัตนตำมบรรทดัฐำนทำงเพศค่อนไปทำงควำมเป็นหญงิมำกกว่ำ ทัง้นีอ้ำจรวมถงึรปูลกัษณ์ทำงกำยภำพ กำรแสดงควำมเป็นตวัตน และบทบำทในบ้ำนและ
ที่ท�ำงำน ซึ่งตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำ ‘intersex’ ที่หมำยถึง ‘เพศก�ำกวม’ ใช้เพื่อจ�ำแนกบุคคลที่มีเพศก�ำเนิดไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะทำงกำยวิภำคของเพศสรีระภำยในและ/หรือภำยนอก
ปนกนัทัง้เพศชำยและเพศหญิงตัง้แต่ก�ำเนดิ คนเพศก�ำกวมอำจระบุตวัตนว่ำเป็นผู้ชำยหรอืผู้หญงิหรอืไม่ใช่ทัง้สองเพศกไ็ด้ โดยสถำนภำพเพศก�ำกวมนัน้จะไม่เกีย่วข้องกับวถิทีำงเพศหรอื
อัตลักษณ์ทำงเพศภำวะแต่อย่ำงใด เพรำะคนเพศก�ำกวมก็ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเพศก�ำกวม

ควำมแตกต่ำงทำงเพศภำวะด้ำนสุขภำพกำรศึกษำและเศรษฐกิจหลำยๆประกำร ไม่ได้มีต้นก�ำเนิดในทำงชีวภำพแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะกับ 
แนวปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและเชิงสถำบัน ค�ำอธิบำยควำมแตกต่ำงแบบง่ำยปรำกฏดังแสดงในตำรำงที่ 3 ด้ำนล่ำงนี้

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

บรรทัดฐำนทำงเพศ
ภำวะในชุมชนท้องถิ่น
ของท่ำนมีอะไรบ้ำง? 
บรรทัดฐำนเหล่ำนี้
ส่งผลแง่ลบอย่ำงไร? 
บรรทัดฐำนและ
ควำมคำดหวังเหล่ำนี้
มีบทบำทต่อกำรแสดง
พฤติกรรมของนักเรียน
อย่ำงไรบ้ำง?
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ตารางที่	3	:ความแตกต่างอันเนื่องมาจากเพศก�าเนิดกับเพศภาวะ

ความแตกต่างทางเพศสรีระ ความแตกต่างทางเพศภาวะ

มีลักษณะทำงชีวภำพหรือทำงกำยวิภำคของร่ำงกำยเพศชำยและเพศหญิงแตกต่ำงกันตั้งแต่ก�ำเนิด 
(ในคนเพศก�ำกวมจะไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะปนกัน)

เรียนรู้ลักษณะควำมแตกต่ำงผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำเอำอย่ำงและสังเกตแล้วถ่ำยทอด
สืบต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น

ควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำยของผู้ชำยกับผู้หญิงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วโลก มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนื่องจำกในบริบททำงสังคมวัฒนธรรมต่ำงที่กันบรรทัดฐำน
ทำงเพศภำวะก็จะมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน

ควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก�ำเนิดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้อำจน�ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์หรือกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเคำรพ
คุณค่ำของบุคคลไม่เท่ำเทียมกันหรือเมื่อไม่ยอมรับบรรทัดฐำนที่ไม่เป็นไปตำมแบบแผน

ควำมแตกต่ำงนี้จะสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่นหรือเมื่อย่ำงเข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์ บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะสำมำรถเคลื่อนย้ำยเปลี่ยนแปลงข้ำมกำลเวลำได้

ควำมเชื่อเกี่ยวกับบรรทัดฐำนและบทบำททำงเพศภำวะประกอบสร้ำงขึ้นจำกสังคม ในที่นี้ บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะคือมุมมองว่ำกำรกระท�ำ กำรพูดจำ กำรแต่งกำย และกำรแสดงออก
ว่ำบุคคลเป็นหญิงหรือชำยนั้นควรเป็นอย่ำงไร เด็กจะเรียนรู้บรรทัดฐำนและควำมคำดหวังเหล่ำนี้ในระหว่ำงที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ กระบวนกำรขัดเกลำดังกล่ำวจึงมีอิทธิพลต่อบทบำท
ทีเ่ด็กจะรบัไปยดึถอืปฏิบตั ิเด็กๆ สำมำรถซมึซบัควำมคำดหวงัทำงเพศภำวะจำกแหล่งต่ำงๆ ได้หลำยทำง ไม่ว่ำจะเป็น พ่อแม่ผูป้กครอง กลุม่เพือ่นวยัเดยีวกนั ครอูำจำรย์ หรอืแม้แต่สือ่ต่ำงๆ 
นอกจำกนี้เด็กยังรู้จักสังเกตและท�ำตำมวิธีปฏิบัติเชิงสถำบัน ธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ อีกด้วย

อย่ำงไรกด็ ีบำงคนไม่อยำกกะเกณฑ์ให้ตนเองต้องเข้ำไปอยูใ่นกรอบควำมคำดหวงัทำงเพศภำวะทีส่งัคมก�ำหนด ขณะทีบ่ำงคนกเ็ชือ่ว่ำตนเกดิมำในร่ำงกำยทีไ่ม่ถกูต้องเหมำะสมส�ำหรบัตวัเอง 
ยกตัวอย่ำงเช่น คนข้ำมเพศจะมีอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะไม่ตรงกับเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตอนถือก�ำเนิด ซึ่งอำจเป็นคนข้ำมเพศจำกชำยเป็นหญิง (มีรูปร่ำงลักษณะผู้หญิง หรือเป็นทีรู่จ้กั
ในนำมผูห้ญงิข้ำมเพศ) หรือจำกหญงิเป็นชำย (มรีปูร่ำงลกัษณะผูช้ำย หรอืเป็นทีรู่จั้กในนำมผูช้ำยข้ำมเพศ) [24] บำงคนกไ็ม่ต้องกำรระบตุวัตนว่ำเป็นชำยหรอืหญงิเพศใดเพศหนึง่ไปเลย  
แต่ชอบให้มองว่ำเป็นกำรผสมผสำนของทัง้สองเพศ ส่วนบำงคนกร็ะบตุวัตนว่ำเป็น “เพศทีส่ำม” เช่น คนฮจิะรำในแถบเอเชยีใต้ และคนฟำอะฟำฟินใีนกลุม่ประเทศหมูเ่กำะแปซฟิิก โดย 
ในบำงประเทศ เช่น บงักลำเทศ อนิเดยี เนปำล และปำกสีถำน เพศทีส่ำมคืออตัลกัษณ์ทีร่บัรองตำมกฎหมำย โดยระบไุว้ในบตัรประจ�ำตวัประชำชนและเอกสำรรำชกำรอืน่ๆ เดก็บำงคน 
ก็มีเพศก�ำกวมกล่ำวคือ เพศตำมธรรมชำติตอนถือก�ำเนิดมีลักษณะไม่ตรงแบบ เช่น คุณลักษณะทำงกำยภำพฮอร์โมนหรือโครโมโซมไม่อำจจ�ำแนกได้ว่ำเป็นหญิง หรือชำย ดังนั้นเด็กเพศ
ก�ำกวมจึงอำจรวมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ระบุตัวตนตำมเพศสรีระตอนถือก�ำเนิดหรือไม่ถูกก�ำหนดว่ำเป็นชำยหรือหญิงตั้งแต่แรกเกิดก็ได้

ควำมคำดหวังทำงเพศภำวะบำงประกำรอำจเป็นอันตรำยหรือน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ตัวอย่ำงบรรทัดฐำนทำงเพศที่เป็นอันตรำย ได้แก่ ฐำนคติที่ยอมรับว่ำเด็กหนุ่มสำมำรถ
พูดจำแทะโลมผู้หญิงที่เดินผ่ำนไปมำตำมท้องถนนได้หรือฐำนคติที่มองว่ำระดับกำรศึกษำของลูกสำวไม่ส�ำคัญเท่ำของลูกชำยเป็นต้น

นอกจำกนี้บรรทัดฐำนทำงเพศในชุมชนหน่ึงอำจแตกต่ำงจำกอีกชุมชนหน่ึงก็ได้ กล่ำวคือบำงชุมชนก็ยึดถือกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่ำงชำยหญิงและแสดงให้เห็นมำกกว่ำชุมชนอื่น
เป็นต้น
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การค�านึงถึงผลกระทบจากบรรทัดฐานทางเพศที่ไม่เท่าเทียมกัน
บรรทดัฐำนทำงเพศมผีลต่อรูปแบบกำรส่งลกูเข้ำเรยีนและอยูศึ่กษำต่อในระบบโรงเรยีน เช่น ในบำงพ้ืนท่ีมกีำรยดึถือปฏบิตัว่ิำเดก็ผูห้ญงิต้องช่วยท�ำงำนบ้ำนหรอืแต่งงำนตัง้แต่อำยยุงัน้อย  
ด้วยควำมคำดหวังเช่นน้ีจึงท�ำให้เด็กผู้หญิงต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคันส�ำหรับเด็กผู้ชำยนั้นสังคมก็คำดหวังว่ำจะต้องออกจำกโรงเรียนเพื่อแบ่งเบำภำระและหำรำยได้ให้แก่ครอบครัว
ตั้งแต่อำยุยังน้อยเช่นกัน เมื่อครอบครัวมองไม่เห็นประโยชน์อันใดจำกกำรส่งลูกผู้หญิงเข้ำเรียนจึงไม่ให้ควำมส�ำคัญและมักตัดสินใจให้ลูกสำวออกจำกโรงเรียนก่อนลูกชำย

หลำยประเทศมอีตัรำกำรเข้ำเรยีน กำรอยูใ่นระบบโรงเรยีนและกำรส�ำเรจ็กำรศึกษำของเดก็หญงิกบัเดก็ชำยแตกต่ำงกนั บำงแห่งมอีตัรำเดก็ชำยในระบบโรงเรยีนมำกกว่ำเดก็หญงิอย่ำงเหน็ได้ชดัเจน
ในโรงเรียนประถมศึกษำ (เช่น อัฟกำนิสถำน อินเดีย สปป.ลำว และปำกีสถำน) หรือในโรงเรียนมัธยมศึกษำ (อัฟกำนิสถำนอินเดีย สปป.ลำว เนปำล และปำกีสถำน) [40]

หลำยวัฒนธรรมมีกำรยึดถือบรรทัดฐำนทำงเพศที่ท�ำให้เด็กสำวต้องแต่งงำนตั้งแต่อำยุยังน้อยมำกซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเด็กและลูกๆ ที่จะเกิดตำมมำ ในประเทศอินเดียหญิง 
ที่แต่งงำนก่อนอำยุ 18 ปี ได้รับกำรศึกษำน้อยกว่ำหญิงท่ีแต่งงำนเมื่ออำยุ 18 แล้วอย่ำงมีนัยส�ำคัญผู้หญิงกลุ่มเดียวกันนี้ยังมีโอกำสคลอดลูกที่มีน�้ำหนักแรกเกิดต�่ำและมีภำวะ 
ทุพโภชนำกำรสูงกว่ำอีกด้วย [38] ในประเทศเนปำล มีกำรศึกษำหลำยฉบับเน้นให้เห็นควำมเชื่อมโยงส�ำคัญระหว่ำงระดับกำรรู้หนังสือของผู้หญิงกับควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจสำระ
ส�ำคัญด้ำนสุขภำพที่ได้ยินทำงวิทยุ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภำพควำมอยู่ดีมีสุขของลูกๆ ได้ [39] 

กำรส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประถม และมัธยมถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งแก่ทุกคนไม่ว่ำจะมีเพศภำวะใด เพรำะนี่อำจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อลูกหลำนในอนำคตหญิงที่ได้รับกำรศึกษำมักจะมี
แนวโน้มมลูีกท่ีสขุภำพดีกว่ำ แม่ทีไ่ด้รบักำรศกึษำสงูกว่ำมกัมแีนวโน้มมส่ีวนร่วมวำงแผนครอบครวัและมกัมจี�ำนวนบตุรน้อยกว่ำ ลกูของหญงิกลุม่นีม้แีนวโน้มรอดชวีติพ้นวยัทำรกสงูกว่ำ
และจะมีปัญหำสุขภำพน้อยกว่ำ แต่ละปีที่ผู้หญิงได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้นจะเท่ำกับกำรตำยของทำรกลดลงร้อยละ 7 ถึง 9 [42] นอกจำกนี้ แม่ท่ีได้รับกำรศึกษำยังสำมำรถมีส่วนช่วย 
เกื้อหนุนสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของในครอบครัวได้ดีกว่ำอีกด้วย [43]

เยำวชนข้ำมเพศหลำยคนต้องออกจำกโรงเรยีนกลำงคนัเนือ่งจำกกำรตตีรำ กำรเลือกปฏิบตั ิและควำมรุนแรง เดก็นกัเรยีนกลุ่มนีต้้องเผชญิกบักำรรงัแกรปูแบบต่ำงๆ หำกมวีธิกีำรแสดงออก
ทีไ่ม่สอดคล้องกบับรรทดัฐำนทำงเพศภำวะทีก่�ำกบัเพศสรรีะของตน กำรถกูรงัแกจะส่งผลต่อกำรเข้ำเรียน สมรรถนะทำงวชิำกำร และผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน ตลอดจนจ�ำกดัโอกำสต่ำงๆ 
ในอนำคต [44-46]

บรรทัดฐำนทำงเพศเชิงลบจะส่งผลต่อสุขภำพได้ในลักษณะเดียวกันกับที่มีผลต่อกำรศึกษำ เช่น เยำวชนชำยอำยุระหว่ำง 15 ถึง 19 ปี ทั่วโลกจะมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรได้รับบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุบนท้องถนนและควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคล [41] ทั้งยังมีแนวโน้มสูงกว่ำในกำรดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ และใช้ยำเสพติดชนิดอ่ืนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเพรำะ
เยำวชนชำยจะชื่นชอบกิจกรรมเสี่ยงตำยบ้ำบ่ินท่ีไม่ค่อยปลอดภัยเป็นพิเศษ ด้วยเชื่อตำมกันว่ำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เป็นลูกผู้ชำย[46] แต่ในทำงตรงกันข้ำม ส�ำหรับเยำวชนหญิงแล้ว  
กำรแต่งงำนก่อนวัยอันควรกลับท�ำให้เยำวชนหญิงต้องตกอยู่ในควำมเส่ียงสูงต่อกำรมีปัญหำสุขภำพของมำรดำ ควำมรุนแรงในครอบครัว และกำรออกจำกโรงเรียนกลำงคันโดยพบว่ำ
ปัญหำสุขภำพของมำรดำเป็นควำมเสี่ยงสูงอย่ำงยิ่งของเด็กสำวอำยุระหว่ำง 15 ถึง 19 ปี ในประเทศอัฟกำนิสถำน บังกลำเทศ ภูฏำน อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลำว เมียนมำร์ เนปำล
ปำปัวนิวกินี และปำกีสถำน [41]
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ผู้ชายกับความรุนแรงระหว่างบุคคล
ผูช้ำยมกัถกูคำดหวงัว่ำต้องเป็นผูม้กี�ำลงัอ�ำนำจ กล้ำหำญและควบคมุ จนอำจส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมก้ำวร้ำวได้ ควำมรนุแรงระหว่ำงบคุคลตดิอันดบัหนึง่ในสำมของควำมเสีย่งร้ำยแรง
สูงสุดต่อสุขภำพระยะยำวของชำยหนุ่มในประเทศอัฟกำนิสถำนหมู่เกำะมำร์แชลล์ฟิลิปปินส์ปำกีสถำนซำมัวไทยและตองกำ [41]

ปัญหำสุขภำพจิตก็เป็นประเด็นปัญหำส�ำคัญของเด็กและเยำวชนอำยุ 10-19 ปี ด้วยเช่นกัน หลำยประเทศรำยงำนว่ำเด็กสำวมีภำวะซึมเศร้ำและควำมวิตกกังวลในอัตรำสูงกว่ำเด็กหนุ่ม 
และประเทศส่วนมำกในภมิูภำคเอเชยีแปซฟิิกรำยงำนว่ำ ภำวะซมึเศร้ำ ควำมวติกกงัวลและกำรท�ำร้ำยตวัเอง ตดิอันดบัหนึง่ในสำมโรคท่ีร้ำยแรงท่ีสดุซึง่ส่งผลต่อควำมอยูด่มีสีขุระยะยำว
ของวยัรุน่หญงิ [41] ส่วนเยำวชนชำยกม็กัไม่ค่อยเตม็ใจแสวงหำควำมช่วยเหลือเมือ่ประสบปัญหำเหล่ำนีเ้พรำะเดก็หนุม่มกัรูส้กึว่ำกำรยอมรบัหรอืสำรภำพว่ำตนมภีำวะบบีคัน้ทำงอำรมณ์
นัน้ไม่เป็นลกูผูช้ำย เยำวชนข้ำมเพศก็มกัประสบปัญหำสุขภำพจติอนัเนือ่งมำจำกควำมทกุข์ใจท่ีต้องคอยรูส้กึว่ำท�ำไมร่ำงกำยของตนเองจงึไม่ตรงกับอตัลกัษณ์ทำงเพศภำวะ ทัง้ยงัไม่ค่อย
ได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคมอกีด้วย [47] บำงคนอำจใช้กำรรกัษำด้วยฮอร์โมนเพือ่ชะลอกำรเปล่ียนแปลงทำงร่ำงกำยเมือ่เข้ำสูว่ยัแรกรุน่หรอืเพือ่กระตุน้ลกัษณะทำงร่ำงกำยให้เข้ำกบัอัตลกัษณ์ 
กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติที่เยำวชนข้ำมเพศต้องเผชิญก่อให้เกิดภำวะซึมเศร้ำและกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยในอัตรำที่สูงเป็นอย่ำงยิ่ง [47-49]

บรรทัดฐานทางเพศภาวะกับภาพลักษณ์ทางร่างกาย
ในบำงประเทศหญิงสำวต้องเผชิญกับควำมกดดันอย่ำงควำมกดดันอย่ำงมำกที่ต้องมีรูปลักษณ์มีเสน่ห์เป็นที่น่ำดึงดูดใจ ทั้งยังต้องทนทุกข์ทรมำนเพรำะภำวะบีบคั้นในเรื่องกำรรักษำ
ภำพลักษณ์ทำงร่ำงกำยและโรคที่มีพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรผิดปกติในอัตรำสูง [41] ตัวอย่ำงเช่นควำมกดดันอย่ำงรุนแรงด้ำนภำพลักษณ์ทำงร่ำงกำยมีผลท�ำให้เกิดโรคท่ีมี
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรผิดปกติในอัตรำสูงในบรูไนดำรุสซำลำมสิงคโปร์และมณฑลไต้หวันของสำธำรณรัฐจีน [41] ทั้งน้ี ภำวะผิดปกติที่เกิดจำกภำพลักษณ์ทำงร่ำงกำย 
ยังส่งผลกระทบต่อชำยหนุ่มด้วย แต่ในกลุ่มหญิงสำวจะพบบ่อยกว่ำ

การนิยามความรุนแรง
ควำมรนุแรงระหว่ำงบคุคลสำมำรถส่งผลกระทบต่อผูค้นได้ทกุเพศทกุวยั ทกุวฒันธรรมและทกุชนชัน้วรรณะ ศพัท์ค�ำว่ำ‘ควำมรุนแรง’น�ำมำใช้ในวงกว้ำง เพือ่หมำยควำมรวมถงึกำรปฏิบตัิ
ต่อผู้อื่นในเชิงลบรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ พฤติกรรมหรือกำรกระท�ำใดๆ ทำงร่ำงกำยวำจำจิตใจและทำงเพศโดยมีตัวอย่ำงพฤติกรรมหรือกำรกระท�ำแต่ละด้ำนดังแสดงข้ำงล่ำงนี้

	 •	 การกระท�าทางร่างกาย – ทุบตี ท�ำให้สะดุดหรือลื่นล้ม แหย่หรือจี้ให้จักจี้ ชกต่อย เตะถีบ ขว้ำงปำวัตถุข้ำวของ 
	 •	 การกระท�าทางวาจา – พูดค�ำหยำบดูถูกเหยียดหยำม ข่มขู่ (ซึ่งรวมถึงกำรแสดงควำมเห็นและวิพำกษ์วิจำรณ์อันเป็นกำรกีดกันทำงเพศ 
       กำรเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และกำรเหยียดเชื้อชำติทั้งในรูปแบบถ้อยค�ำหรือข้อเขียน)
 •	 การกระท�าทางจิตใจ – กระจำยข่ำวลือ จ้องมอง สะกดรอย คอยเฝ้ำติดตำม ข่มขวัญ ท�ำให้เสียเกียรติ คุกคำมขู่เข็ญ ท�ำให้อับอำยขำยหน้ำ
 •	 การกระท�าทางเพศ – นินทำเสียดสีเรื่องเพศ คุกคำมทำงเพศ ล่วงละเมิดทำงเพศ ข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ ท�ำให้เสียเกียรติและ/หรือขู่ขวัญทำงเพศ บังคับให้รับรู้หรือ
       ใช้กำรกระท�ำรูปถ่ำย ภำพวำด หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะกับความรุนแรง:	ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะถือเป็นควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคลประเภทหนึ่ง ซ่ึงเป็นกำรกระท�ำรุนแรงรูปแบบต่ำงๆต่อเป้ำหมำยท่ีเป็นคนบำงคนหรือบำงกลุ่มด้วยเหตุแห่งเพศภำวะ 
กล่ำวคือ พฤติกรรมหรือกำรกระท�ำใดๆ ที่มุ่งให้เป็นผลหรืออำจจะเป็นผลให้เกิดกำรบำดเจ็บเสียหำยหรือทุกข์ทรมำน ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศแก่คนบำงคน (ผู้ชำย ผู้หญิง  
คนเพศก�ำกวม หรือคนข้ำมเพศ) โดยเกิดขึ้นจำกควำมคำดหวังในเรื่องบทบำทหญิงชำยและภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะ

ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรจัดสรรแบ่งปันอ�ำนำจที่ไม่เท่ำกัน ตำมปกติมนุษย์จะใช้อ�ำนำจโดยกำรเข้ำควบคุมทรัพยำกรควำมคิดและควำมรู้ ซึ่งอำจจะ
ใช้ไปในทำงบวกหรือทำงลบก็ได้ [50, 51] ยกตัวอย่ำงเช่นผู้ที่มีอ�ำนำจบำงคนอำจตัดสินใจใช้อ�ำนำจของตนสรรค์สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในทำงบวกก็ได้แต่ก็อำจมีกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่โดย
มิชอบได้เช่นกัน ซึ่งควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะก็คือกำรใช้อ�ำนำจในทำงที่ผิดนั่นเอง โดยอำจอยู่ในรูปของกำรใช้ก�ำลังอ�ำนำจทำงร่ำงกำยโดยมิชอบ อันได้แก่ กำรกระท�ำรุนแรงทำง
ร่ำงกำย (เช่น ทบุต ีผลกั หรอืตบ) หรอือำจเกดิขึน้ในรปูของกำรใช้อทิธพิลทำงด้ำนจติใจหรืออำรมณ์โดยมชิอบ เช่น เม่ือบำงคนโน้มน้ำวชกัจงู หรือกล่อมให้ผู้อืน่ท�ำสิง่ทีข่ดักบัผลประโยชน์
ของตนหรือละเมดิสทิธหิรอืควบคมุผู้อืน่โดยท�ำให้กลวั [50] ในหลำยๆ สงัคม ผูห้ญงิถกูสอนว่ำจะต้องยอมอยูใ่นอำณตัขิองผูช้ำย ท�ำให้ผูห้ญงิถกูลดทอนอ�ำนำจลง ส่วนคนข้ำมเพศโดยทัว่ไป 
ก็จะมีอ�ำนำจน้อยกว่ำอยู่แล้ว นี่เป็นเพรำะเขำมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตำมบรรทัดฐำนทำงเพศตำมแบบแผนทั่วไปนั่นเอง

ตัวอย่ำงควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะมีดังต่อไปนี้
	 •	 ความรุนแรงทางร่างกาย – สำมีทุบตีภรรยำเพรำะใช้เงินโดยไม่ขออนุญำตจำกตนก่อน
 •	 ความรุนแรงทางวาจา – ป้ำพูดจำกระแนะกระแหนค่อนแคะหลำนสำวว่ำสนใจแต่เรื่องเรียน ถำกถำงหลำนว่ำคงไม่มีใครอยำกเอำไปท�ำภรรยำเพรำะเรียนเก่งเกินไป
 •	 ความรุนแรงทางจิตใจ – เด็กผู้ชำยกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้เพื่อนอีกคนเข้ำกลุ่มด้วยและชอบขโมยข้ำวเขำไป เพรำะคิดว่ำเขำมีลักษณะท่ำทำงอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง
 •	 ความรุนแรงทางเพศ – เด็กผู้ชำยตะโกนกระเซ้ำเย้ำแหย่เด็กสำวที่เดินผ่ำนไปมำตำมท้องถนนด้วยถ้อยค�ำสัปดนลำมกหรือลวนลำมโดยแอบแตะเนื้อต้องตัวระหว่ำงที่
       เด็กสำวเดินออกจำกประตูโรงเรียน

ควำมชกุของเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละประเทศ รวมทัง้ระหว่ำงกลุม่ต่ำงๆ ภำยในประเทศใดประเทศหนึง่ หำกแจกแจงข้อมลูภำยในประเทศแล้ว 
มักจะพบบ่อยๆ วำ่ เด็กผู้หญิงในท้องท่ีชนบทและเด็กผู้หญิงฐำนะยำกจนคือกลุ่มที่มีควำมเส่ียงสูงกวำ่คนอ่ืนในกำรเผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ ส่วนคนขำ้มเพศและ
คนรกัเพศเดยีวกนัก็เป็นกลุม่ทีเ่ผชิญเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะในอตัรำทีส่งูกว่ำคนเพศอืน่ ทัง้นีข้้อมลูสำรสนเทศทีเ่ก่ียวข้องกบัควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะอำจเก็บรวบรวม
ได้ยำก เนื่องจำกคนมักจะลังเลว่ำควรไปรำยงำนว่ำตนเองคือผู้ก่อเหตุหรือเป็นผู้ประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงดีหรือไม่ นั่นจึงหมำยควำมว่ำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอำจเป็นตัวแทนของ
ประชำกรทีเ่ฉพำะเจำะจงเพยีงกลุ่มใดกลุม่หนึง่เท่ำนัน้ (เช่นเดก็ผู้หญิงเทยีบกับเดก็ผู้ชำยหรอืไม่ก็สตรเีทยีบกบัเดก็และเยำวชน) หรอืควำมรนุแรงทีเ่ฉพำะเจำะจงเพยีงประเภทใดประเภทหนึง่
เท่ำน้ัน จงึท�ำให้เกดิช่องว่ำงทำงข้อมลูอนัส�ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่กล่ำวถงึประเดน็อ่อนไหวเปรำะบำง เช่น ควำมรนุแรงทำงเพศหรอืควำมรนุแรงต่อคนข้ำมเพศ เพรำะข้อมลูประเภทนี้
มีควำมไวทำงจริยธรรมสูงส�ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่นคนอำจจะกลัวกำรถูกไล่ท�ำร้ำย ถูกตำมเบียดเบียนหำกเปิดเผยพฤติกรรมบำงอย่ำงหรือกำรบ่งชี้ตัวตนของบำงคน)
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แผนภมูทิี	่1	 แสดงให้เหน็ความชกุทีแ่ตกต่างกนัของความรนุแรงบนฐานเพศภาวะ	ซึง่เป็นความรนุแรงทางร่างกายหรอืทางเพศท่ีกระท�าต่อผูห้ญงิในประเทศต่างๆ	
	 	 	 ในภูมิภาคที่มีข้อมูลสามารถอ้างอิงได้	[52]

คิริบาส ไทย
(นอกเขต
เทศบาล)

ไทย
(ในเขต
เทศบาล)

บังคลาเทศ
(นอกเขต
เทศบาล)

อินเดีย ติมอร์
เลสเต

เนปาล ญี่ปุ่นบังคลาเทศ
(ในเขต
เทศบาล)

หมู่เกาะ	
โซโลมอน

วานูอาตู ซามัว ตูวาลู หมู่เกาะ	
มาร์แชลล์

ฟิลิปปินส์

ที่มา:	ที่มา:	องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	(2556)

ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กับรูปแบบวิถีที่สังคมวัฒนธรรมต่ำงๆ ท�ำควำมเข้ำใจกับบทบำททำงเพศของชำยหญิงซึ่งควำมเข้ำใจดังกล่ำวน้ีได้รับอิทธิพลจำก
ปัจจัยต่ำงๆ หลำยประกำร โมเดลแบบจ�ำลองในหน้ำถัดไปน้ี แสดงให้เห็นวิธีกำรที่ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์เผชิญควำมรุนแรงหรือกำรปกป้องคุ้มครองของผู้คนได้รับอิทธิพลจำก
ปัจจัยต่ำงๆ ในสภำพแวดล้อม ‘ระดับ’ ต่ำงๆ อย่ำงไร โดยประกอบด้วย สภำพแวดล้อมระยะประชิด ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้ำนโรงเรียน, สภำพแวดล้อมระดับสถำบัน ได้แก่ นโยบำย
และระบบทีจ่ดัสรรทรพัยำกรและก�ำหนดบรกิำรสำธำรณะ, และอ�ำนำจบงัคบัในภำพรวม ได้แก่ วฒันธรรมศำสนำและควำมเชือ่ ซึง่ปัจจยัในสภำพแวดล้อมเหล่ำนีห้ลำยอย่ำงสำมำรถส่งผล 
ในเชิงบวกเพื่อป้องกันควำมรุนแรง หรือในเชิงลบเพื่อเพิ่มควำมชุกของเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงก็ได้ ดังนั้นควำมพยำยำมด�ำเนินงำนที่มุ่งผลในกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่ควรมองเพียงแค่
ปฏิบัติกำรเพื่อแก้ปัญหำทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเท่ำนั้น หำกยังต้องแก้ปัญหำทัศนคติและพฤติกรรมที่ปรำกฏอยู่ในระดับชุมชนนโยบำยและสังคมในวงกว้ำงอีกด้วย

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

สถิติควำมรุนแรงฐำนเพศ
ภำวะในพื้นที่
ของท่ำนเป็นเท่ำไร? 
ใครมีควำมเสี่ยง
มำกที่สุด? 
และมีควำมเสี่ยงที่สุด
เมื่อไรและที่ไหน?
นักเรียนคนใดมีควำม
สุ่มเสี่ยงเปรำะบำง
ต่อควำมรุนแรงฐำนเพศ
ภำวะมำกที่สุด? 
นักเรียนคนใดมีแนวโน้ม
เป็นผู้ก่อเหตุควำมรุนแรง
ฐำนเพศภำวะมำกที่สุด?
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แผนภาพท่ี	2	:	ปัจจัยที่ช่วยลดความชุกของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

ละแวกบ้าน:
ถนนหนทำงปลอดภัย
กำรศึกษำชุมชน 
ไม่คบค้ำสมำคม กับผู้ใช้ควำมรุนแรง 
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงทำงสังคม

โรงเรียน:
สัมพันธภำพเชิงบวกระหว่ำงครูกับศิษย์
นโยบำยลงโทษทำงวินัยที่เป็นธรรม
ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง
หลักสูตรที่สอนสัมพันธภำพเชิงบวกโดยตรง

นโยบายการศึกษา:
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงให้เท่ำกันทั้งเด็กหญิงชำย
จัดอบรมครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่งเสริมกำรเป็นตัวแทนทำงเพศภำวะ
ทั้งครู/ผู้บริหำร ออกกฎหมำยห้ำมกำรลงโทษ
ทำงร่ำงกำย

นโยบายการปกป้องคุ้มครอง ...
ออกกฎหมำยต่อต้ำนควำมรุนแรงในโรงเรียน
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและชุมชน
กิจกรรมเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายอื่นๆ:
ลดปัญหำควำมยำกจน
เสริมสร้ำงศักยภำพสตรี
นโยบำยสุขภำพถ้วนหน้ำ
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน

ครอบครัว:
ควำมผูกพันรักใคร่กลมเกลียว
ปฏิบัติต่อลูกหญิงชำยเท่ำเทียมกัน
ไม่ยอมรับควำมรุนแรง
อบรมสั่งสอนสร้ำงวินัยเชิงบวก
ปลอดแอลกอฮอล์และยำเสพติด

สภาพแวดล้อม
ระยะประชิด

เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ

วัฒนธรรม	ศาสนา
ความเชื่อ

สภาพแวดล้อม
ระดับสถาบัน

บุคคล

บรรทัดฐำนที่ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคทำงเพศภำวะ

กำรไม่ยอมรับควำมเกลียดกลัว
คนรักเพศเดียวกัน

กำรไม่ยอมอดกลั้น
ต่อกำรเลือกปฏิบัติ

โครงกำรรณรงค์
เผยแพร่ผ่ำนสื่อระดับชำติ

โรงเรียนมีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรลดควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมระยะประชิด โดยโครงกำรหรือแผนงำน รวมทั้งกิจกรรมโรงเรียนที่น�ำเสนอในที่นี้ สำมำรถส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤตกิรรมและประสบกำรณ์ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตของเดก็และเยำวชนได้ จะเป็นกำรดยีิง่หำกควำมพยำยำมด�ำเนนิงำนในโรงเรยีน ได้รบักำรเตมิเตม็โดยกลยทุธ์เชงิบวกในบรบิทบ้ำน
และชุมชน ตลอดจนในสภำพแวดล้อมระดับสถำบันและสังคมวัฒนธรรมในวงกว้ำง

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ประสบกำรณ์เผชิญควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะอำจก่อให้เกิดผลด้ำนสุขภำพจิตร้ำยแรงแก่ชำยหนุ่ม หญิงสำว และเยำวชนข้ำมเพศได้ [53] งำนวิจัยหลำยฉบับแสดงให้เห็นว่ำผู้หญิงที่
เคยประสบเหตุควำมรนุแรงในบ้ำน และผูช้ำยหรอืคนข้ำมเพศทีเ่ผชิญควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะมแีนวโน้มทีจ่ะซึมเศร้ำหดหูอ่ดิโรยเหนือ่ยหน่ำย หรือรูส้กึไร้ค่ำสงู และยงัมคีวำมเสีย่งสงูต่อ
กำรประสบปัญหำยำเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย [24, 54]

นอกจำกนี้ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบ้ำน ยังสำมำรถส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมอยู่ดีมีสุขของเด็กได้ [55, 56]ตัวอย่ำงเช่นกำรศึกษำกลุ่มประชำกรขนำดใหญ่ในบังกลำเทศ
พบว่ำผู้หญิงที่เคยเผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบ้ำนมีแนวโน้มมีลูกเป็นเด็กที่มีภำวะขำดสำรอำหำร (ทุพโภชนำกำรเรื้อรัง) [57] สิ่งนี้คือกำรเน้นย�้ำว่ำควำมรุนแรง 
บนฐำนเพศภำวะมีผลกระทบอย่ำงแท้จริงต่อควำมอยู่ดีมีสุขของบุคคลและครอบครัว
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ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในโรงเรียน
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำคือควำมรุนแรงรูปแบบใดก็ตำมที่มีสำเหตุมำจำกบทบำททำงเพศภำวะและสัมพันธภำพ ซึ่งเกิดขึ้นภำยในหรือบริเวณรอบๆ สถำน
ศึกษำ และระหว่ำงเดินทำงไปกลับ ควำมรุนแรงน้ีอำจเกิดขึ้นในห้องเรียน แต่โดยส่วนใหญ่มักพบว่ำเกิดขึ้นบ่อยในบริเวณท่ีไม่ค่อยมีกำรควบคุมดูแลท้ังภำยในและรอบๆ สถำนศึกษำ 
พื้นที่เหล่ำนี้ ได้แก่ บริเวณโรงอำหำร/ลำนสันทนำกำร บริเวณห้องสุขำ หรือในหอพักนักเรียนประจ�ำ หรือบ้ำนพักครู หรืออำจเกิดขึ้นในช่วงเดินทำงมำโรงเรียนหรือระหว่ำงทำงกลับบ้ำน
ก็ได้ ทั้งนี้ อำจเป็นควำมรุนแรงที่กระท�ำโดยเพื่อนนักเรียนหรือผู้ใหญ่ก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นครูอำจำรย์ ผู้บริหำร ผู้ปกครอง หรือพนักงำนขับรถรับส่งก็ตำม 

คนท่ีมีก�ำลังอ�ำนำจน้อยกว่ำท้ังภำยในและรอบๆ โรงเรียน จะมีแนวโน้มตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กสำว มักจะเป็นกลุ่มที่ม ี
ควำมเสี่ยงสูงต่อควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ นอกจำกนี้ คนข้ำมเพศและคนที่ถูกเหมำรวมว่ำมีควำมสนใจเพศเดียวกันก็มักจะมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรง
บนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำด้วยเช่นกัน

ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะประเภททีเ่กดิขึน้ตำมโรงเรยีนต่ำงๆ มกัจะเป็นกำรสะท้อนภำพควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะท่ีเกดิขึน้ตำมชมุชนในวงกว้ำง โดยมตีวัอย่ำงของรปูแบบควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำดังแสดงในตำรำงที่ 4ข้ำงล่ำงนี้ 

ตารางที่4	:	ตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ

• ใช้ค�ำหยำบคำยเพรำะควำมเกลียดกลัว 
คนรักเพศเดียวกัน

• หยอกเย้ำ ล้อเลียน ยั่วแหย่ ฉีกหน้ำคนที่ไม่เป็น
ไปตำมบรรทัดฐำนทำงเพศตำมแบบแผน 

• ใช้ภำษำทำงเพศดูหมิ่น เหยียดหยำม  
ล่วงละเมิด

•  ใช้ค�ำหยำบคำยด่ำทอหรือประณำมอดีตทำง
เพศที่คำดเดำกันไปเอง

• ไม่ยอมรับคนที่ไม่เป็นไปตำมบรรทัดฐำน 
ทำงเพศตำมแบบแผนเข้ำกลุ่ม

• กระจำยข่ำวลือ ซุบซิบนินทำ
• มีอำกำร ชักสีหน้ำ หรือท�ำท่ำทำง 

เพรำะรังเกียจ ดูถูก หรือท�ำอย่ำงหยำบคำย

• คุกคำมคนที่ไม่เป็นไปตำมบรรทัดฐำนทำงเพศ
ตำมแบบแผนโดยกำรหยิก จิกหัวตบ ตี ผลัก 
ถีบ เตะ หรือขว้ำงปำข้ำวของ

• บังคับข่มขู่คนบำงเพศภำวะให้ใช้แรงงำน 
หรือบริกำร (เช่น ผู้หญิงต้องอยู่เวร 
ท�ำควำมสะอำดห้องหลังเลิกเรียน)

• ใช้กำรลงโทษทำงร่ำงกำยนักเรียนชำยด้วยวิธีที่
รุนแรงกว่ำ

• จูบลูบคล�ำ หรือแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่เต็มใจ 
• วิพำกษ์วิจำรณ์ในทำงเพศเรื่องพฤติกรรมหรือ

ชื่อเสียงของคนอื่น
• บังคับให้มีเพศสัมพันธ์
• ข่มขืน
• บังคับให้ดูกำรกระท�ำทำงเพศ  

หรือภำพลำมกอนำจำร

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะระหว่างเดินทางมาโรงเรียน
งำนศกึษำวจิยัหลำยฉบบัแสดงให้เหน็ว่ำนกัเรียนอำจเผชญิควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะระหว่ำงทำงขณะทีเ่ดก็ก�ำลงัเดนิไปโรงเรยีนและกลบับ้ำน หรอืขณะท่ีก�ำลงัรอรถโดยสำร [58, 59]  
ซึ่งอำจเป็นควำมรุนแรงที่กระท�ำโดยผู้ขับขี่รถโดยสำรหรือคนที่เดินไปมำตำมท้องถนนในบำงพื้นที่ เด็กสำวที่ต้องเดินทำงไกลๆ อำจมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรถูกคุกคำมล่วงละเมิดมำกขึ้น 
ส�ำหรับพื้นที่ควำมขัดแย้งหรืออยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เด็กสำวอำจมีควำมเสี่ยงและเปรำะบำงต่อกำรถูกลักพำตัวหรือเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ [60]

กำรประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะระหว่ำงทำงไปกลับบ้ำนและโรงเรียน อำจมีผลต่อกำรเข้ำเรียนของเด็ก [60]ผู้ปกครองควรพิจำรณำให้ลูกย้ำยโรงเรียน หำกรู้สึกว่ำ 
ลูกเดินทำงไปกลับโรงเรียนโดยไม่ปลอดภัย [61]
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ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
งำนศึกษำวิจัยแสดงให้เห็นว่ำมีผลกระทบในเชิงลบหลำยอย่ำงต่อกำรเรียนและสุขภำพของเด็กที่เคยเผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะกับตัวเอง นอกจำกนั้น ผลเสียเหล่ำนี้
ยงัอำจเกดิขึน้กบัเดก็ทีเ่คยรูเ้หน็เหตุกำรณ์ควำมรนุแรงและต้องมชีวีติอยูด้่วยควำมหวำดกลวัว่ำสกัวนัเหตกุำรณ์ดงักล่ำวคงต้องเกดิขึน้กบัตนเอง ทัง้นี ้ตวัอย่ำงผลกระทบของควำมรนุแรง
ได้น�ำเสนอไว้ดังแสดงในตำรำงที่ 5 ในหน้ำถัดไป

ตารางที่	5	:	ผลกระทบและผลต่อจิตใจที่เกิดจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
ที่มีต่อการเรียน	ได้แก่

ผลของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่มีต่อจิตใจอาจท�าให้ความเสี่ยง
ของกลุ่มอาการต่อไปนี้เพิ่มขึ้น	คือ

• ไม่มีสมำธิจดจ่อกับกำรเรียน 
• ผลกำรเรียนต�่ำลง
• สนใจโรงเรียนน้อยลง
• หวำดกลัวกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
• ไม่กล้ำเข้ำหำครูเพื่อขอควำมช่วยเหลือ
• แปลกแยก ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมโรงเรียน (เช่น กีฬำ)
• ย้ำยโรงเรียน
• หยุดเรียน ไม่เข้ำเรียนที่ใดเลย 
• ทำงเลือกเข้ำสู่สำขำวิชำและอำชีพลดน้อยลง

• กำรเห็นคุณค่ำในตนเองลดต�่ำลง 
• ควำมวิตกกังวล
• ภำวะซึมเศร้ำ 
• สุขภำพร่ำงกำยทรุดโทรม 
• สูญเสียควำมไว้วำงใจผู้อื่น
• พฤติกรรมทำงเพศที่มีควำมเสี่ยงสูง
• ควำมขัดแย้งในครอบครัว
• กำรท�ำร้ำยตัวเอง
• กำรฆ่ำตัวตำย
• ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยำเสพติดชนิดอื่น

เมือ่นกึถงึผลกระทบของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ ท่ำนจ�ำเป็นจะต้องเข้ำใจผลกระทบของควำมถีแ่ละระยะเวลำ รวมทัง้ระดับควำมร้ำยแรงของเหตกุำรณ์ท่ีเกดิขึน้นกัเรยีนอำจได้รบั
ผลกระทบเลวร้ำยจำกควำมรนุแรงชนดิทีเ่กดิต่อเนือ่งและสังเกตยำกได้สูงพอๆ กบัประเภททีเ่กดิอย่ำงโจ่งแจ้งเพยีงครัง้เดยีว โดยเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทัง้รูปแบบทีไ่ม่ร้ำยแรงแต่ต่อเนือ่ง
และเหตุกำรณ์ร้ำยแรงแบบครั้งเดียว อำจเป็นสำเหตุของผลกระทบต่อกำรเรียนและต่อจิตใจในเชิงลบดังแสดงข้ำงต้นก็ได้เช่นกัน

คนเรำอำจแสดงอำกำรตอบสนองต่ำงกนัเมือ่เผชญิเหตกุำรณ์ควำมรนุแรง งำนวจิยัแสดงให้เหน็ว่ำเดก็สำวทีเ่คยประสบเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงมแีนวโน้มจะประสบภำวะซึมเศร้ำหรอืวติก
กังวลสูงกว่ำ ส่วนเด็กหนุ่มที่เคยตกเป็นเหยื่อก็มักแสดงควำมก้ำวร้ำวใช้สำรเสพติดหรือก่อเรื่องต่ำงๆ เช่น พฤติกรรมเกเรชอบหำเรื่อง [53, 62, 63]

การระบุตัวเด็กที่เผชิญความรุนแรงและความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่โรงเรียน
เดก็หนุม่สำวทกุคนล้วนมโีอกำสเผชญิควำมรุนแรงทีโ่รงเรยีนหรอืบรเิวณรอบโรงเรยีนด้วยกนัทัง้สิน้ แต่เหตุทีเ่กดิกบัเดก็สำวอำจต่ำงจำกเหตทุีเ่กดิกบัเดก็หนุม่ หลักฐำนเชงิประจกัษ์แสดง
ให้เห็นว่ำเด็กหนุ่มมักตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย ส่วนเด็กสำวมักตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงทำงเพศและกำรคุกคำมทำงวำจำ [60]
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ความรุนแรงระหว่างเพื่อนนักเรียน
ข้อมลูด้ำนควำมรนุแรงในสถำนศกึษำทีเ่ก็บรวบรวมได้โดยมำกมกัหมำยถงึควำมรนุแรงในรปูของกำรกลัน่แกล้งรงัแกระหว่ำงเพือ่นนกัเรยีน ท้ังนี ้ไม่ค่อยมกีำรแจกแจงโดยเฉพำะลงไปว่ำ 
กำรกลัน่แกล้งรงัแกเหล่ำนีม้สีดัส่วนควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะเป็นเท่ำใด แต่ข้อมลูด้ำนกำรข่มเหงรงัแกในภำพรวมกแ็สดงให้เหน็ว่ำควำมรนุแรงระหว่ำงเพือ่นนกัเรยีนเป็นเรือ่งธรรมดำ
ที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนแถบเอเชียแปซิฟิก อย่ำงไรก็ตำม อัตรำควำมถี่ในแต่ละประเทศกลับแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ำบำงพื้นที่ควำมรุนแรงอำจเป็นเรื่องปกติ แต่ใน
พื้นที่อื่นเด็กนักเรียนจะถูกขัดเกลำทำงสังคมให้มีควำมเชื่อว่ำควำมรุนแรงคือวิธีจัดกำรควำมขัดแย้ที่ไม่อำจยอมรับได้ ยกตัวอย่ำงเช่น งำนศึกษำวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่ำอัตรำนักเรียน
ที่เคยเผชิญกำรข่มเหงรังแกภำยในระยะหนึ่งเดือนก่อนกำรส�ำรวจอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 15 (เมียนมำร์) จนกระทั่งร้อยละ 70 (ซำมัว) [64]

ควำมรนุแรงระหว่ำงเพือ่นนกัเรยีนมักจะเกดิขึน้จำกกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตทุีเ่กีย่วข้องกบัชนช้ันวรรณะเช้ือชำตสิถำนภำพชนพ้ืนเมอืง และเพศภำวะ [58, 60, 64] ทัง้นี ้ เดก็ชำยมกัจะ 
มีแนวโน้มสูงกว่ำเด็กหญิงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในกำรเป็นทั้งเป้ำหมำยและผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงและกำรกลั่นแกล้งรังแกทุกรูปแบบในสถำนศึกษำ [65] นอกจำกน้ี ยังมีหลักฐำน 
เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่ำ เยำวชนข้ำมเพศและเด็กชำยที่สนใจเพศเดียวกัน จะตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงและกำรกลั่นแกล้งรังแกในระดับที่สูงกว่ำเพื่อนนักเรียนคนอื่น 
[45] อย่ำงไรก็ดี เด็กสำวและเยำวชนข้ำมเพศก็ยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเผชิญควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะสูงอยู่นั่นเอง 

แผนภูมิที่	2	:	ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา

ความรุนแรงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความรุนแรงทางจิตใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

ฮ่องกง	 ฮ่องกง	อินโดนีเซีย อินโดนีเซียญี่ปุ่น ญี่ปุ่น

หญิง

ชาย

มาเลเซีย มาเลเซีย

ที่มา:	Lai	et	al.,	2008.	ตัวชี้วัดคือ	“ประสบการณ์ความรุนแรงทางร่างกาย”	(ซ้าย)	และ	“ประสบการณ์ถูกหยอกล้อเย้าแหย่”	(ขวา)

แผนภมูข้ิำงต้นแสดงให้เหน็ว่ำรปูแบบและอตัรำกำรเกดิเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงอำจแตกต่ำงกันอย่ำงมำกทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศในหลำยๆ พืน้ทีเ่ดก็ผูช้ำยมแีนวโน้มเผชญิ
ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยระหว่ำงเพื่อนนักเรียนสูงกว่ำเมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิงยกตัวอย่ำงเช่น ในออสเตรเลียอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ และมณฑลไต้หวันของสำธำรณรัฐจีน  
เด็กผู้ชำยมักมีแนวโน้มตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย และมีผู้หญิงมำกกว่ำร้อยละ 20 และผู้ชำยร้อยละ 35รำยงำนว่ำตนเคยถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยที่โรงเรียนเนื่องจำกควำม
รุนแรงระหว่ำงเพื่อนนักเรียนด้วยกัน [25] แนวโน้มดังกล่ำวก็พบในประเทศมำเลเซียและสำธำรณรัฐเกำหลีด้วยเช่นกัน ที่นี่เด็กผู้ชำยจะมีแนวโน้มเผชิญควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยสูงกว่ำ
เด็กผู้หญิงถึงประมำณสี่เท่ำตัว
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ในบำงบริบทเด็กผู้หญิงอำจมีแนวโน้มตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงทำงวำจำหรือทำงจิตใจสูงกว่ำ จำกงำนศึกษำวิจัยที่ส�ำรวจเด็กชำยหญิงจ�ำนวน 2,500คน ในพื้นที่สองจังหวัดของ
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่ำเด็กผู้หญิงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึง 6 มำกกว่ำร้อยละ 10มีแนวโน้มเผชิญกำรถูกละเลย ท�ำท่ำเฉยเมยหรือตะคอกใส่สูงกว่ำ และมีแนวโน้มถูกหยอกล้อ
กลั่นแกล้งสูงกว่ำเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชำย [66]

เยำวชนข้ำมเพศกต็กอยูใ่นควำมเสีย่งและเปรำะบำงต่อกำรถกูข่มเหงรงัแกและควำมรนุแรงได้อย่ำงสงู งำนวิจยัจำกนวิซแีลนด์รำยงำนว่ำนกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็ข้ำมเพศจ�ำนวนมำกกว่ำครึง่หน่ึง
กังวลว่ำอำจมีใครบำงคนที่โรงเรียนมำท�ำร้ำยหรือก่อกวนตน อีกทั้งยังมีแนวโน้มรำยงำนกำรถูกกลั่นแกล้งรังแกประจ�ำสัปดำห์สูงกว่ำเพื่อนนักเรียนที่ไม่ใช่คนข้ำมเพศถึงสำมเท่ำตัว [67]

ข้อมูลสถิติส�าคัญจากบางประเทศ
ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยที่กระท�ำโดยเพื่อนนักเรียนในบริบทสถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนโดยกลุ่มนักเรียนต่อไปนี้

•	นักเรียนอำยุระหว่ำง 5 ถึง 18 ปี ในพื้นที่สองจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 35 [66]
•	เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนสองแห่งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 36 [68]
•	ควำมรุนแรงทำงจิตใจและทำงวำจำในบริบทสถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนโดยกลุ่มนักเรียนต่อไปนี้
•	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จำกโรงเรียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 40 [25]
•	นักเรียนอำยุระหว่ำง 5 ถึง 18 ปี ในพื้นที่สองจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวนเกือบสองในสำม [66]
•	เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนสองแห่งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 36 (หยอกล้อแกล้งรังแก) [68]
•	ผูต้อบแบบสอบถำมกำรส�ำรวจออนไลน์ท่ีเป็นคนรักเพศเดียวกนัและคนทีย่งัไม่แน่ใจกบัเพศภำวะของตนเองจำกเวยีดนำมรำยงำนว่ำถูกรงัแกด้วยวำจำ จ�ำนวนร้อยละ75 [69]

ความรนุแรงต่อนกัเรียนท่ีเป็นหรือถกูมองว่าเป็นคนรกัเพศเดยีวกนัหรอืเพศภาวะไม่สอดคล้องตามแบบแผน
นกัเรียนทีเ่ป็น (หรอืถกูมองว่ำเป็น) หญงิรกัหญงิ ชำยรกัชำย คนรกัสองเพศ คนข้ำมเพศ คนเพศก�ำกวม (เรยีกรวมว่ำกลุม่บุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ) มกัจะมีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
จำกควำมรุนแรงในบริบทโรงเรียน ซึ่งมีสัดส่วนที่ไม่เท่ำกันเป็นรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่ม [44]

ควำมรนุแรงประเภทน้ีโดยทัว่ไปแล้วจะถกูประกอบสร้ำงขึน้โดยทศันคตเิชงิลบและอคตต่ิอคนทีไ่ม่สอดคล้องหรอืเป็นไปตำมบรรทดัฐำนทำงเพศภำวะกระแสหลกั ดงันัน้จึงสำมำรถเข้ำใจ
ได้ว่ำ นี่คือควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะรูปแบบหนึ่ง บำงครั้งก็เรียกควำมรุนแรงประเภทนี้ว่ำ ‘ควำมรุนแรงด้วยเหตุแห่งควำมเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน’ หรือ ‘ควำมรุนแรงด้วยเหตุ
แห่งควำมเกลียดกลัวคนข้ำมเพศ’ กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ ควำมรุนแรงซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์และกำรแสดงออกทำงเพศภำวะ [45]

ตัวอย่ำงเช่น เด็กชำยบำงคนจะถูกล้อเลียนเยำะหยันซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เพรำะมีกิริยำท่ำทำงที่ถูกมองว่ำเป็นลักษณะของผู้หญิง หรือเด็กผู้หญิงถูกแยกออกไม่ยอมให้รวมกลุ่ม เพรำะอยำกท�ำ
แต่สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับว่ำ ‘เป็นผู้ชำยเกินไป’ และไม่เหมำะส�ำหรับเด็กผู้หญิง นอกจำกนี้ ในหลำยๆ ประเทศมักเหมำรวมกันเองว่ำ ควำมสัมพันธ์ทำงเพศเป็นเรื่องระหว่ำงคนเพศตรง
ข้ำมเท่ำนั้นจึงจะมีได้ หรือเฉพำะชำยหญิงเท่ำนั้นที่ควรจะมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ อย่ำงไรก็ดี ทั่วทุกมุมโลกมีผู้คนจ�ำนวนมำกเป็น ‘คนรักเพศเดียวกัน’ ซึ่งหมำยควำมว่ำเขำเหล่ำนี้คือคน
ที่มีควำมรู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น ผู้ชำยอำจมีควำมรู้สึกสนใจผู้ชำยด้วยกัน หรือผู้หญิงก็อำจมีควำมรู้สึกสนใจผู้หญิงด้วยกัน ทั้งนี้ บำงคนอำจเป็น ‘คนรักสองเพศ’ 
และมีควำมรู้สึกสนใจทั้งผู้หญิงและผู้ชำย  
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เด็กนักเรียนที่ประกำศว่ำตัวเองเป็น ‘คนรักเพศเดียวกัน’ จะมีแนวโน้มเผชิญควำมรุนแรงสูงขึ้น อันเป็นผลมำจำกควำมไม่รู้ข้อเท็จจริงและทัศนคติเชิงลบของชุมชน กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้
เป็นคนรักเพศเดียวกันแต่ถูกมองว่ำเป็น และกลุ่มที่เป็นคนเพศก�ำกวมและคนข้ำมเพศก็อำจต้องเผชิญกำรข่มเหงรังแกได้เช่นเดียวกัน เพรำะเป็นกลุ่มคนท่ีไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำน
กระแสหลักนั่นเอง ตัวอย่ำงเช่น งำนวิจัยที่ด�ำเนินกำรในประเทศไทยดังแสดงในแผนภูมิข้ำงล่ำงนี้ แสดงให้เห็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง 6 ที่เคยประสบเหตุกำรณ์
ควำมรุนแรงรูปแบบต่ำงๆ อันเป็นผลมำจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะที่เป็นจริงหรือที่ถูกมองว่ำเป็น [24]

แผนภูมิที่	3	:	 นักเรียนระดับชั้นม.	1-6	ในพื้นที่ห้าจังหวัดของประเทศไทยที่เคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรงอันเป็นผลมาจากวิถีทางเพศหรือ
	 	 อัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่เป็นจริงหรือที่ถูกมองว่าเป็น	[24]

คนรักเพศเดียวกันและ/หรือ	
มีความหลากหลายทางเพศ	

ถูกมองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันและ/หรือ	
มีความหลากหลายทางเพศ	

การรังแก
รูปแบบต่างๆ

ทางร่างกาย ทางวาจา	 ทางสังคม ทางเพศ

ที่มา:	มหาวิทยาลัยมหิดลองค์การแพลน	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	และส�านักงานยูเนสโก	กรุงเทพมหานคร	(2557)	

ควำมรนุแรงทีม่พีืน้ฐำนมำจำกวถิทีำงเพศหรืออัตลกัษณ์และกำรแสดงออกทำงเพศภำวะ ก่อให้เกดิผลกระทบอนัร้ำยแรงได้ เยำวชนทีเ่คยประสบควำมรนุแรงดงักล่ำวมกัจะพบว่ำมอีำกำร
ดังนี้ 

•	มีอัตรำควำมวิตกกังวล ภำวะซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำยในระดับที่สูงขึ้น 
•	มีแนวโน้มเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับใช้ยำเสพติดและกิจกรรมทำงเพศที่มีควำมเสี่ยงมำกขึ้น 
•	มีผลกำรเรียนต�่ำกว่ำเพื่อนนักเรียนคนอื่น [24, 70-72]
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ครูกับความรุนแรงในบริบทสถานศึกษา
บำงคร้ังครูหรือบคุลำกรในโรงเรยีนกอ็ำจเป็นผูก่้อเหตคุวำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะเสยีเอง เช่นกำรใช้วธิสีร้ำงวนิยัทำงร่ำงกำยหรอืกำรลงโทษทำงร่ำงกำย กถ็อืเป็นควำมรนุแรงรปูแบบหนึง่ 
ซึ่งอำจมีส่วนที่เกี่ยวข้องทำงเพศได้ กำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนทั้งระบบอันเป็นควำมพยำยำมเพื่อลดควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะนั้น ตำมปกติแล้วจะครอบคลุมกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรยกเลิกวิธีลงโทษทำงร่ำงกำยรวมเข้ำไว้ด้วย 

นี่อำจเป็นสิ่งท้ำทำยอีกประกำรหนึ่ง เพรำะในหลำยๆ พื้นที่ทั่วโลก ทั้งครูและผู้ปกครองต่ำงก็เชื่อว่ำมำตรกำรสร้ำงวินัยด้วยวิธีลงโทษทำงร่ำงกำยเช่น ตี เฆี่ยน หรือฟำด ไม่ว่ำจะด้วยมือ 
ไม้เรียว หรือเข็มขัด ถือเป็นวิธีที่ดีส�ำหรับกำรควบคุมพฤติกรรม [73-76] อย่ำงไรก็ตำม มีหลักฐำนเพียงเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นว่ำกำรลงโทษทำงร่ำงกำยมีประสิทธิภำพ แต่ในทำงกลับกัน 
มีหลักฐำนยืนยันว่ำกำรลงโทษทำงร่ำงกำยไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรหยุดยั้งพฤติกรรมเชิงลบ ทั้งยังไม่สำมำรถอบรมสั่งสอนพฤติกรรมทำงสังคมในเชิงบวกได้อีกด้วย [77] เมื่อครูใช้
ควำมรุนแรง จะเป็นกำรปลูกฝังให้เด็กๆ ซึมซับว่ำกำรใช้ควำมรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ งำนศึกษำวิจัยหลำยฉบับแสดงให้เห็นว่ำกำรลงโทษทำงร่ำงกำยอำจส่งผลดังต่อไปนี้ [78-80]

•	ส่งผลในเชิงลบต่อกำรเรียน อันจะน�ำไปสู่ผลกำรเรียนที่ตกต�่ำลง หรือท�ำให้นักเรียนต้องลำออกกลำงคัน
•	ส่งผลเสียต่อสุขภำพสวัสดิภำพและควำมอยู่ดีมีสุขของเด็ก ได้แก่ ก่อให้เกิดควำมวิตกกังวล ควำมรู้สึกสิ้นหวัง ควำมอับอำยขำยหน้ำ และกลัวครูหรือโรงเรียน
•	ท�ำลำยสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงครูกับลูกศิษย์ ส่งผลให้ควำมไว้เนื้อเชื่อใจกำรสื่อสำรและกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกลดลง
•	กระตุ้นพฤติกรรมต่อต้ำนสังคมให้เข้มข้นขึ้นทั้งที่บ้ำนและที่โรงเรียนเมื่อเวลำล่วงเลยไป ซึ่งอำจรวมถึงกำรก่อเหตุควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น

กำรลงโทษทำงร่ำงกำยเป็นสิง่ต้องห้ำมตำมนโยบำยหรอืตำมกฎหมำยในหลำยๆ ประเทศในภูมภิำคน้ี กระนัน้ก็ยงัคงพบเหน็กำรปฏบิตัอิยูใ่นหลำยๆ โรงเรยีน ทัง้นี ้กำรลงโทษทำงร่ำงกำย
มีส่วนที่เกี่ยวข้องทำงเพศในลักษณะที่ว่ำ เด็กผู้ชำยมักจะมีแนวโน้มตกเป็นเป้ำหมำยของกำรลงโทษทำงร่ำงกำย และครูผู้ชำยมักจะเป็นคนลงมือจัดกำรท�ำโทษดังกล่ำว 

นอกจำกนีย้งัมคีวำมรนุแรงรปูแบบอืน่ๆ ซึง่เป็นควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำน
ศึกษำที่กระท�ำโดยครูผู้บริหำรหรือพนักงำนขับรถรับส่งตัวอย่ำงเช่น ผู้บริหำรเสนอว่ำจะ
ยกเว้นค่ำเล่ำเรียนให้นักเรียนหญิงคนหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับบริกำรทำงเพศ นี่ถือเป็นควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำได้เช่นเดียวกันกับกำรเรียกร้องบริกำรทำงเพศ
เพื่อแลกผลกำรเรียนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ครูเองก็อำจตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้ เช่น ครูผู้หญิงอำจ
ต้องเผชญิกบักำรถกูคกุคำมทำงเพศหรอืควำมรนุแรงทำงจิตใจทีก่ระท�ำโดยนกัเรยีน ครผููช้ำย 
หรือผู้บริหำร [60]

นอกจำกนี้ครูยังอำจเป็นพยำนรู้เห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำงนักเรียนกับ
นักเรียนระหว่ำงเพื่อนครู หรือพบเห็นเพื่อนครูสั่งให้กระท�ำต่อเด็กนักเรียน เป็นต้น 

ครูกลุ่มนี้อำจรู้สึกกลัว ไม่กล้ำเข้ำไปแทรกแซงหรือรำยงำนใดๆ หำกรู้สึกว่ำตนไม่มีอะไรคอยรองรับ ไม่ว่ำจะเป็นกฎระเบียบนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติของโรงเรียน ดังนั้น กำรพัฒนำ
นโยบำยโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพและให้กำรสนับสนุนอย่ำงดี จึงถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญในกำรเตรียมครูให้สำมำรถด�ำเนินงำนป้องกันควำมรุนแรงได้อย่ำงเต็มที่

ความรุนแรงของครูส่งผลกระทบต่อลูกศิษย์อย่างไร?

ในอฟักำนสิถำนครจูะใช้ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (กำรลงโทษทำงร่ำงกำย) เป็นสำเหตุ
หลักประกำรหนึ่งที่นักเรียนรำยงำนว่ำท�ำไมจึงไม่ไปโรงเรียน [60]

กำรศึกษำชิ้นหนึ่งในเนปำลพบว่ำ เด็กร้อยละ 14 รำยงำนว่ำต้องลำออกจำกโรงเรียน
กลำงคันเนื่องจำกควำมกลัวครู [60]

กำรศกึษำในปำปัวนวิฤกนีิแสดงให้เหน็ว่ำเดก็ผูห้ญงิจะคอยหลบกำรมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีน
เพือ่เล่ียงกำรกลำยเป็นจุดสนใจขงครแูละ/หรอืควำมบอบช�ำ้จำกกำรถกูคกุคำมทำงเพศ 
[60]
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สาเหตุของการเกิดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
อัตรำกำรเกิดควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำในระดับสูง มักจะมีแนวโน้มมำกขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีกำรยอมรับควำมรุนแรงในสังคม ซึ่งกำรยอมรับทำงสังคมในเรื่องควำม
รนุแรงบนฐำนเพศภำวะนัน้จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ บำงแห่ง มผีูห้ญงิมำกถงึร้อยละ 90ทีค่ดิว่ำควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะเป็นเรือ่งท่ียอมรบัได้ในบำงสถำนกำรณ์ ส่วนผูช้ำย
นั้นก็มีสัดส่วนสูงมำกเช่นกันที่เชื่อว่ำควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แม้ว่ำจะมีหลำยกรณีที่ระดับกำรยอมรับจะต�่ำกว่ำของกลุ่มผู้หญิงก็ตำม [40]

ยกตัวอย่ำงเช่นเมื่อพิจำรณำถึงกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิดต่อคู่สมรส ซึ่งเป็นควำมรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่งจะพบว่ำ ที่หมู่เกำะโซโลมอนมีผู้หญิงอำยุ 15-49ปี ถึงร้อยละ 69คิด
ว่ำถือเป็นกำรสมควรแล้วที่สำมีจะทุบตีภรรยำ ในอินเดียมีผู้หญิงร้อยละ 54ที่เห็นด้วยว่ำพฤติกรรมกำรทุบตีภรรยำเป็นเรื่องสมควร ส่วนฟิลิปปินส์มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 14เท่ำนั้นที่เชื่อ
ว่ำเป็นกำรสมควรแล้วที่สำมีจะ “ทุบตีภรรยำ”ในบำงสถำนกำรณ์[40](โปรดดูแผนภูมิที่4ข้ำงล่ำงนี้)

แผนภูมิที่	4	:ร้อยละของผู้หญิงอายุ	15-49	ปีที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยว่าเป็นการสมควรแล้วที่สามีจะ	“ทุบตีภรรยา”ในบางสถานการณ์	[40]

ฟิลิปปินส์ อินเดีย หมู่เกาะโซโลมอน

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ที่มา:	UNICEF	(2014)

กำรยอมรับควำมรุนแรงของคนในสังคมนั้น เป็นทั้งต้นเหตุและผลลัพธ์ของควำมรุนแรง 
บนฐำนเพศภำวะในบรบิทสถำนศกึษำ กล่ำวคอื โรงเรยีนมบีทบำทหน้ำทีใ่นกำรปลกูฝังบ่มเพำะ
ควำมคิดของเด็กเกี่ยวกับเพศภำวะและควำมรุนแรง เมื่อใดก็ตำมที่ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ
ภำวะเป็นเรื่องท่ียอมรับได้ในสถำนศึกษำ มันเท่ำกับว่ำโรงเรียนก�ำลังส่งสำรสื่อไปยังเด็กๆ  
ว่ำเรื่องเหล่ำน้ีคือส่วนปกติธรรมดำของชีวิต ในขณะเดียวกัน เมื่อใดก็ตำมที่ควำมรุนแรง 
กลำยเป็นส่วนหนึ่งของชิวิตนอกรั้วโรงเรียนของเด็กๆ เม่ือน้ันพวกเขำก็จะมีโอกำสยอมรับ
ควำมรุนแรงในบริบทโรงเรียนได้มำกยิ่งขึ้น 

ในหลำยๆ ประเทศ ชุมชนต่ำงก็หันมำท�ำงำนร่วมกันเพื่อขจัดกำรยอมรับควำมรุนแรง
ในครอบครวั ในอฟักำนสิถำน เดก็สำววยัรุ่นมแีนวโน้มยอมรบั “กำรทบุตภีรรยำ” น้อยกว่ำ
ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 6 ส่วนในติมอร์-เลสเต เด็กหนุ่มวัยรุ่นก็มีแนวโน้มยอมรับ 
“กำรทุบตีภรรยำ” น้อยกว่ำผู้ชำยวัยผู้ใหญ่ถึงเกือบร้อยละ 10 [40]
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ถึงแม้ชุมชนโดยรอบจะมีระดับกำรยอมรับควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะสูงเพียงใดก็ตำม แต่โรงเรียนก็ยังคงต้องรักษำกฎระเบียบและควำมคำดหวังต่ำงๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ตกลงและเข้ำใจ
โดยทั่วกันว่ำ สำมำรถยอมรับพฤติกรรมใดได้บ้ำง เมื่อเวลำค่อยๆ ล่วงเลยไป โรงเรียนก็จะสำมำรถส่งอิทธิพลต่อทัศนคติของชุมชนได้เอง ทั้งนี้เป็นเพรำะโรงเรียนคือสถำบันที่ได้รับกำร
เคำรพยอมรบันบัถอือยูแ่ล้ว ดงันัน้กฎระเบยีบโรงเรยีนจงึควรส่งเสรมิบรรทดัฐำนทำงเพศภำวะในเชงิบวกด้วย โรงเรยีนยังสำมำรถด�ำเนนิงำนป้องกนัควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะได้ โดย
กำรแสดงให้ชมุชนเหน็ว่ำควำมรนุแรงเป็นเรือ่งทีไ่ม่อำจยอมรบัได้ วธิกีำรหนึง่ทีโ่รงเรยีนสำมำรถท�ำได้ก็คอื กำรให้ตวัอย่ำงทีด่ใีนเรือ่งควำมเท่ำเทยีมกนัหรอืควำมยตุธิรรมด้ำนควำมสมัพนัธ์
ทำงเพศภำวะภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนสำมำรถด�ำเนินกำรได้ผ่ำนกำรออกกฎระเบียบหรือก�ำหนดนโยบำย ตลอดจนส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์

สรุปข้อสังเกต

เนือ้หำสัน้ๆ ในส่วนบทน�ำนี ้ได้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นแก่ท่ำนเก่ียวกบัเพศภำวะ ควำมรนุแรง ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบรบิทสถำนศกึษำ ตลอดจนสมัพนัธภำพทีเ่คำรพเอำใจใส่กนัและกนั 
ในส่วนถัดไปของคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนชุดนี้ จะเป็นกำรน�ำเสนอชุดกิจกรรมเพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยเป็นแนวทำงให้แก่ครูอำจำรย์ในกำรพูดคุย สนทนำ 
อภิปรำยเรื่องเพศภำวะ ควำมรุนแรง กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ และสัมพันธภำพที่เคำรพเอำใจใส่กันและกัน ร่วมกับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

โปรดตอบค�ำถำมต่อไปนี้เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจของท่ำนในประเด็นส�ำคัญดังที่ได้อธิบำยไว้แล้วในส่วนบทน�ำข้ำงต้น (ท่ำนสำมำรถตรวจค�ำตอบได้ท้ำยแบบทดสอบนี้)

	 O	โปรดวงกลมล้อมรอบค�าตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด	
1. เพศภำวะ …
 ก. ถูกก�ำหนดตำมเดือนเกิดของท่ำน 
 ข. คือควำมแตกต่ำงทำงชีวภำพหรือทำงกำยภำพระหว่ำงผู้ชำยกับผู้หญิง 
 ค. หมำยถึงทัศนคติที่มองว่ำกิริยำท่ำทำง กำรพูดจำ กำรแต่งตัว และกำรแสดงออกว่ำเป็นชำยหรือหญิงควรมีลักษณะเช่นใด

2. เพศสรีระ  ...
 ก. ถูกก�ำหนดตำมเดือนเกิดของท่ำน
 ข. คือควำมแตกต่ำงทำงชีวภำพหรือทำงกำยภำพระหว่ำงผู้ชำยกับผู้หญิง
 ค. หมำยถึงทัศนคติที่มองว่ำกิริยำท่ำทำง กำรพูดจำ กำรแต่งตัว และกำรแสดงออกว่ำเป็นชำยหรือหญิงควรมีลักษณะเช่นใด

3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะ?
 ก. ผู้หญิงต้องว่ำนอนสอนง่ำย
 ข. ผู้ชำยต้องแข็งแรงและมีอ�ำนำจเหนือผู้อื่น 
 ค. ผู้หญิงคือผู้ให้ก�ำเนิดทำรก
 ง. ผู้ชำยจะเก่งคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ?
 ก. เด็กผู้ชำยคนหนึ่งล้อเด็กผู้หญิงว่ำเสียงดัง 
 ข. เด็กสำวคนหนึ่งไม่ยอมพูดกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนเพรำะคิดว่ำเสื้อผ้ำที่เพื่อนสวมดูขี้เหร่
 ค. เด็กผู้ชำยตัวใหญ่คนหนึ่งผลักเด็กผู้ชำยอีกคนจนล้มลงไปกองกับพื้น เพรำะเพื่อนๆ ไม่เชื่อว่ำเขำไม่เป็นผู้ชำยเต็มตัว
 ง. เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งผิวปำกใส่เด็กสำวที่เพิ่งย้ำยมำเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรก 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงควำมรุนแรงทำงวำจำของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ?
 ก. เด็กผู้ชำยคนหนึ่งว่ำเพื่อนนักเรียนชำยร่วมชั้นเรียนอีกคนว่ำเป็นตุ๊ด / ออกสำว / สตรีเหล็ก
 ข. เด็กสำวสองคนไม่ยอมให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนมำเข้ำกลุ่มอ่ำนหนังสือด้วย 
 ค. เด็กหนุ่มคอยหำโอกำสแอบลูบขำเด็กสำวในระหว่ำงท�ำโครงงำนด้วยกันโดยที่เธอไม่ยอมให้จับ 
 ง. เด็กผู้ชำยกลุ่มหนึ่งทะเลำะกัน ท้ำตีท้ำต่อยกันหลังจำกเล่นฟุตบอลเสร็จ 
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6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงควำมรุนแรงทำงเพศของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ?
 ก. ครูบอกนักเรียนหญิงคนหนึ่งว่ำคงไม่วันได้เข้ำเรียนมหำวิทยำลัยเพรำะเป็นที่ส�ำหรับผู้ชำยเท่ำนั้น
 ข. นักเรียนชำยคนหนึ่งตำมนักเรียนหญิงอีกคนไปจนถึงห้องน�้ำ และบอกว่ำเธอโตขึ้น รูปร่ำงเปลี่ยนไป และสวยขึ้น
 ค. เด็กผู้หญิงขโมยสร้อยคอกัน 
 ง. เด็กสำวผลักเด็กหนุ่มเพรำะเขำหำว่ำเธออัปลักษณ์

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงควำมรุนแรงทำงจิตใจของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ?
 ก. กลุ่มเด็กผู้ชำยหยอกล้อและก่อกวนเพื่อนร่วมชั้นที่มีท่ำทำงเหมือนผู้หญิง ไม่ให้เล่นด้วย และไล่ให้ไปเล่นกับผู้หญิง
 ข. คนขับรถแท็กซี่เกลี้ยกล่อมให้ขึ้นรถฟรีไปโรงเรียนโดยแลกกับบริกำรทำงเพศ 
 ค. เด็กผู้ชำยกลุ่มหนึ่งบอกเพื่อนว่ำเขำซุ่มซ่ำมจึงไม่ให้เตะฟุตบอลด้วย 
 ง. เด็กผู้ชำยสองคนชกต่อยกันเพรำะชอบผู้หญิงคนเดียวกัน 

8. ถูก	หรือ	ผิด? นักเรียนที่มีสัมพันธภำพอันดีกับครูมักจะมีแนวโน้มมีควำมมุ่งมั่นท�ำงำนจนส�ำเร็จ พยำยำมอย่ำงหนัก และรู้จักเข้ำหำครูในฐำนะที่เป็นแหล่งควำมช่วยเหลือ 

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเด็กนักเรียนจะชื่นชอบมำกหำกครูมีพฤติกรรม ... 
 ก. ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทำยลูกศิษย์ 
 ข. ให้ควำมสนใจใจสิ่งที่ลูกศิษย์ท�ำ 
 ค. สร้ำงวินัยด้วยกำรใช้ไม้แข็ง
 ง. กล่ำวชมว่ำครูภูมิใจในตัวลูกศิษย์ 

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ครูควรกล่ำวแก่นักเรียนที่เข้ำหำเพื่อรำยงำนกำรประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง?
 ก. ครูอยำกช่วยนะ
 ข. หนูช่วยเล่ำให้ครูฟังอีกหน่อยได้ไหมว่ำเกิดอะไรขึ้นอีกบ้ำง?
 ค. ครูไม่อยำกได้ยินเรื่องพรรค์นี้อีกนะ 
 ง. โรงเรียนเรำอยำกให้อะไรพวกจบสิ้นกันเสียที ไม่อยำกให้เกิดขึ้นอีกเลย 

เฉลย
1. ค. 2. ข.
3. ค. 4. ค.
5. ก. 6. ข.
7. ก. 8. ถูก
9. ค. 10. ค.
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ลิงค์แหล่งข้อมูล เกี่ยวกับอะไร?

Child-Friendly	Schools	
http://www.unicef.org/publications/index_49574.html

โมเดลโรงเรียนเพ่ือนเดก็ (Child-Friendly Schools หรอื CFS) ขององค์กำรยูนิเซฟให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ว
กบักำรจัดท�ำแผนงำนแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมศึกษำที่มีคุณภำพแก่เด็กชำยหญิงทุกคนโดยถ้วนหน้ำ  
โดยจดัท�ำเป็นคู่มอืไว้ให้โรงเรยีนได้น�ำไปใช้

Embracing	Diversity:	Toolkit	for	Creating	Inclusive	Learning-Friendly	Environments	
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/

ชุดเครื่องมือของยูเนสโกให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียนในกำรสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
และจดักำรศกึษำพเิศษแบบรวมกลุม่ ซึง่ยนิดีต้อนรบั เอือ้อ�ำนวย และให้ควำมรูใ้ห้กำรศกึษำแก่เด็กทกุ
คน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภำวะ ร่ำงกำย สติปัญญำ ฐำนะทำงสังคมเศรษฐกิจ อำรมณ์ ภำษำ หรือ
ลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงจะมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรท�ำงำนร่วมกบัครอบครวัและชมุชน กำรสร้ำงวนิยัเชิงบวก 
และกำรสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยและเป็นมิตรกับผู้เรียน

Genia	Toolkit	
http://www.unescobkk.org/education/gender/resources/genia-toolkit/

ส่วนท่ี 2 ของชุดเครือ่งมอืเพศภำวะในเครือข่ำยกำรศกึษำในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก (Genia) ประกอบ
ด้วยเคร่ืองมอืส�ำหรบักำรพฒันำโรงเรยีนส่งเสรมิควำมปลอดภยัและควำมเข้ำใจอนัดต่ีอเพศภำวะ โดยมี
เครือ่งมอืช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรวัดและประเมินผล 

Health	Promoting	Schools	
http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/

โมเดลโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพขององค์กำรอนำมัยโลก ออกแบบมำเพื่อช่วยรัฐบำล (จำกภำคกำร
ศึกษำจนกระทั่งสำธำรณสุข) และโรงเรียนในกำรสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ที่ดีต่อ
สุขภำพ

Good	School	Toolkit	
http://raisingvoices.org/good-school/

ชุดเครื่องมือโรงเรียนดีจะช่วยให้ครูและนักเรียนได้ท�ำงำนร่วมกันในกำรส�ำรวจดูว่ำโรงเรียนดีเป็น
อย่ำงไร และส่งเสริมให้ช่วยกันสร้ำงสรรค์โรงเรียนดีตำมบริบทของตนเอง 

Doorways	
http://www.usaid.gov.edgekey.net/documents/1865/doorways-training-manualschool-
related-gender-based-violence-prevention-and-response

คู่มือกำรฝึกอบรมหลักสูตร The Doorways มีแผนกำรสอนส�ำหรับนักเรียน (Doorways I) ที่ปรึกษำ
ชุมชน (Doorways II) และครู (Doorways III) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ 
ในบริบทสถำนศึกษำ 

Safe	Schools	
http://safeschoolscoalitionvictoria.org.au/resources/

พันธมิตรโรงเรียนปลอดภัยแห่งรัฐวิกตอเรียมีทรัพยำกรและเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน 
นักเรียน และผูป้กครอง ในกำรแก้ปัญหำกำรรงัแกบนฐำนเพศวถิ ีอตัลักษณ์และกำรแสดงออกทำงเพศภำวะ 
และส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำพิเศษแบบรวมกลุ่มมำกขึ้น

Changemakers	
http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/
Publications/2014/9/UNiTE_Youth_TKit_ALL_PAGES.pdf

ชุดเครื่องมือผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงมีแผนกำรสอนส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยุติควำม
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

http://www.unicef.org/publications/index_49574.html
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/
http://www.unescobkk.org/education/gender/resources/genia-toolkit/
http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/
http://raisingvoices.org/good-school/
http://www.usaid.gov.edgekey.net/documents/1865/doorways-training-manualschool-related-gender-based-violence-prevention-and-response
http://www.usaid.gov.edgekey.net/documents/1865/doorways-training-manualschool-related-gender-based-violence-prevention-and-response
http://www.usaid.gov.edgekey.net/documents/1865/doorways-training-manualschool-related-gender-based-violence-prevention-and-response
http://safeschoolscoalitionvictoria.org.au/resources/
http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/
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ลิงค์แหล่งข้อมูล เกี่ยวกับอะไร?

Training	Curriculum	for	Effective	Police	Responses	to	violence	against	women	
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_ 
Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf

หลักสูตรกำรฝึกอบรมนี้สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรฝึกอบรม ให้สำมำรถ
จัดกำรคดีควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะต่อผู้หญิงได้ 

Youth	in	Action	against	Violence	in	Schools	
http://plan-international.org/about-plan/resources/news/global-youth-createguide-to-
tackle-school-violence/?searchterm=youth%20in%20action%20 against%20
violence%20in%20schools

เยำวชนจำกทั่วโลกได้ร่วมกันผลิตคู่มือกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย
กำรระบุจุดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่มีควำมปลอดภัยน้อย กำรท�ำควำมเข้ำใจภำพเหมำรวม
แบบต่ำงๆ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงเด็กผู้ชำยกับเด็กผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรง และกำรคิด
ทบทวนหำวิธีช่วยเหลือคนที่ถูกท�ำร้ำยหรือหยอกล้อรังแก 

Positive	Discipline	Training	Manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-
discipline-training-manual

คู่มือฉบับนี้มีเทคนิควิธี กรณีศึกษำ และค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่ท�ำงำนกับผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล ว่ำ
ด้วยเรื่องรูปแบบทำงเลือกส�ำหรับกำรสร้ำงวินัย

Positive	Discipline	Training	Manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-
discipline-training-manual

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติที่มีประโยชน์ส�ำหรับคนหนุ่มสำวเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นปลอดภัยจำกกำร
ถูกล่วงละเมิด กำรถูกทอดทิ้ง กำรถูกแสวงหำผลประโยชน์ และควำมรุนแรง

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_
http://plan-international.org/about-plan/resources/news/global-youth-createguide-to-tackle-school-violence/?searchterm=youth%20in%20action%20
http://plan-international.org/about-plan/resources/news/global-youth-createguide-to-tackle-school-violence/?searchterm=youth%20in%20action%20
http://plan-international.org/about-plan/resources/news/global-youth-createguide-to-tackle-school-violence/?searchterm=youth%20in%20action%20
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/positive-discipline-training-manual
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2
การใช้สื่อวัสดุการเรียนการสอน

ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรมในชั้นเรียนที่น�ำเสนอในคู่มือครูเล่มนี้ได้รับกำรออกแบบมำอย่ำงดี เพื่อช่วยให ้
ครผููส้อนสำมำรถส่งเสรมิสมัพนัธภำพทีเ่คำรพเอำใจใส่ซึง่กนัและกัน ตลอดจนมุง่แก้ปัญหำ
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีเป้ำหมำย
ในภำพรวมคือกำรเพิ่มพูนควำมรู้และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก ยกระดับกำรตระหนักรู้และ
สร้ำงเสริมทักษะด้ำนสัมพันธภำพท่ีเคำรพเอำใจใส่กันและกัน และปลอดภัยจำกควำม
รุนแรงทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะในกำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม หำกพบเห็น
เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่นก่อเหตุควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะอีกด้วย  

นอกจำกนี้ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังออกแบบมำเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณทักษะทำงสังคม ตลอดจนพัฒนำกำรทำงภำษำ ดังนั้น คู่มือกำรจัดกำรเรยีนรู้
ชุดนี้จึงเป็นส่วนผสมของเทคนิควีธีกำรสอนอันหลำกหลำย ที่มีทั้งกำรเรียนกำรสอน  
“แบบดั้งเดิม” และเทคนิคกำรสอนแบบมีส่วนร่วมวิธีต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมทั้งประเภทกำรท�ำงำนเป็นคู่ แบบกลุ่มย่อย กรณีศึกษำ และบทบำทสมมติ ซึ่งจะ
น�ำมำใช้ในกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมของผู้เรียน

ส่วนกิจกรรมส่งเสรมิพฒันำกำรทำงภำษำประกอบด้วยกจิกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรเขยีนเล่ำเรือ่ง 
นทิำนภำพ บทภำพยนตร์ละครและจดหมำย ทีม่เีนือ้หำเกีย่วกับควำมรนุแรงบทฐำนเพศภำวะ 
กิจกรรมข้ำงต้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรเขียนเชิงวิชำกำร กำรเขียนจดหมำย/
หนังสอืรำชกำร กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ทีม่ทีัง้กำรสร้ำงตัวละครและเขยีนบทพดู และกำร
ร่ำงค�ำกล่ำวสนุทรพจน์ ซึง่กิจกรรมพฒันำทกัษะภำษำนีย้งัจะส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วม
ในกำรชี้แนะสำธำรณะด้ำนควำมรุนแรงในระดับโรงเรียนอีกด้วย

ในภำพรวมนั้น กิจกรรมกำรเรียนรู้ข้ำงต้นออกแบบมำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.	 ปูพืน้ฐานทางภาษาและกรอบแนวคดิ – เพือ่ให้สำมำรถคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณเกีย่ว
กับเนื้อหำว่ำด้วยควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้และเข้ำใจควำม
แตกต่ำงทำงภำษำอันส�ำคัญ ดังนั้นกิจกรรมแรกๆ จึงเน้นกำรสอนค�ำศัพท์และให้กรอบ
แนวคิดส�ำคัญโดยตรง

2.	 เพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะการคดิอย่างมีวจิารณญาณเกีย่วกบัการประกอบ
สร้างเพศภาวะ – เพือ่ให้ด�ำเนินกำรคดัค้ำน ทดัทำน รำยงำน หรอืป้องกันควำมรนุแรงได้นัน้ 

ผูเ้รยีนจ�ำเป็นต้องสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจว่ำ บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะประกอบสร้ำงอัตลกัษณ์
และพฤติกรรมได้อยำ่งไร และต้องสำมำรถระบุอคติและภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะแล้ว
จึงจะลงมือทัดทำนได้ ดังนั้น บทเรียนในส่วนนี้ จึงมุ่งควำมสนใจไปที่กำรรู้จักบรรทัดฐำน
ทำงเพศภำวะและผลกระทบต่อชีวิตคนในสังคม

3.	 ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม – เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนป้องกัน รำยงำน คัดค้ำน หรือ 
แก้ปัญหำควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้น้ัน ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเช่ือว่ำควำมไม่เท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศและควำมรุนแรงเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ และเชื่อว่ำคนทุกคน ไม่ว่ำจะม ี
เพศภำวะใด ย่อมมสีทิธไิด้รบักำรปฏิบตัใินลกัษณะท่ีเคำรพสทิธิมนษุยชนของแต่ละบคุคล

ดังนั้น บทเรียนส่วนนี้จึงมุ่งควำมสนใจไปที่สิทธิมนุษยชนและหน้ำที่อันเกี่ยวข้องกับกำร
เคำรพสิทธิของผู้อื่น

4.	 ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ – เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนป้องกันควำมรุนแรงบนฐำน
เพศภำวะได้นัน้ ผูเ้รียนจ�ำเป็นต้องรูจ้กัและเข้ำใจผลกระทบเชงิลบของควำมรนุแรงประเภทนี้ 
และต้องเชื่อว่ำตนมีโอกำสและสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ด้วยกำร
ลงมอืปฏบัิตดิงักล่ำว เช่นนัน้แล้ว เนือ้หำในส่วนนีจ้งึเน้นควำมส�ำคญัด้ำนผลเสยีต่อสขุภำพ 
เศรษฐกิจ และกำรศึกษำ ที่เกิดจำกควำมไม่เสมอภำคทำงเพศภำวะ

5.	 สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�านาจทางสังคม – เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนในกำร
เปล่ียนแปลงบรรทัดฐำนสังคมเชิงลบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับ
กำรสนบัสนนุให้ท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนือ่งยัง่ยนืจำกกลุม่คนท่ีมคีวำมมุง่มัน่เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ 
บทเรียนในส่วนน้ีจึงน�ำเสนอกิจกรรมอันหลำกหลำยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำและชี้แนะสำธำรณะทั้งแบบงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว 

6.	 สร้างเสริมทักษะและพัฒนากลยุทธ์	 – เพื่อให้รู้และเข้ำใจว่ำควรท�ำอย่ำงไรและท�ำ
เมื่อไหร่ในกำรรำยงำน หยุดยั้ง คัดค้ำน ทัดทำน หรือท�ำงำนป้องกันควำมรุนแรงบนฐำน
เพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้เรียนรู้ทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้อื่น กำรชี้แนะ
สำธำรณะและกำรสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบำย กำรดูแลตนเอง กำรเกื้อหนุนเชิงบวกโดย
กลุ่มเพื่อน กำรยืนยันในควำมคิดตนและแสวงหำควำมช่วยเหลือ ดังนั้น บทเรียนส่วนนี้จึง
ประกอบด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหดัพฒันำทักษะอันหลำกหลำย โดยมจีดุเน้นท่ีกำรสร้ำงเสรมิ
ทักษะกำรสื่อสำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรรักษำสัมพันธภำพที่เคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน

	ค�าถาม
	 ชวนย้อนคิด

โรงเรียนของท่ำนมีกำร
จัดหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอนทีต่อบสนองและ
แก้ปัญหำควำมรุนแรง
บนฐำนเพศภำวะ 
บ้ำงหรือไม่?
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กลุ่มเป้าหมาย
คู ่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนชุดนี้ออกแบบมำเพ่ือให้น�ำไปใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษำตอนต้น (ตำมปกตแิล้วจะเป็นกลุม่อำย ุ11-14 ปี) ประกอบด้วยกจิกรรมกำรพดู
และเขยีนท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมสำมำรถทำงภำษำของผู้เรยีน แม้จะตัง้ใจให้น�ำไปใช้กบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น แต่กส็ำมำรถประยกุต์ใช้กบัผูเ้รยีนในระดบัชัน้ทีส่งูกว่ำนีไ้ด้ 
โดยสำมำรถใช้กับบริบทชำยล้วน หญิงล้วน หรือสหศึกษำก็ได้ ทั้งนี้ครูควรใช้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีใ่กล้ชิดกบัลกูศษิย์ เพือ่หำควำมจ�ำเป็นในกำรเรยีนรูข้องแต่ละชัน้เรยีน แล้ว
ปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนให้ได้มำกที่สุด

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู ้
ทีแ่บ่งออกเป็นเจด็หวัข้อ ซึง่แต่ละหวัข้อจะมกีจิกรรมในชัน้เรยีนตัง้แต่สำมกจิกรรมไปจนถงึ
ห้ำกจิกรรม โดยแต่ละกจิกรรมจะใช้เวลำจดักำรเรยีนกำรสอนประมำณ 30 นำท ีถงึหนึง่ชัว่โมง 
อย่ำงไรกด็ ีแม้จะมเีวลำก�ำหนดไว้ให้แล้ว แต่ระยะเวลำสอนจรงิกข็ึน้อยูก่บับรบิทของช้ันเรยีน
และครูผู้สอนแต่ละคนด้วยเช่นกัน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนั้นออกแบบไว้ให้เหมำะสมส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ได้ทั้งช้ันเรียน
ขนำดใหญ่และเลก็ ครคูวรเตรยีมกจิกรรมล่วงหน้ำโดยอ่ำนขัน้ตอนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
อย่ำงละเอียด เพรำะมีตัวเลือกไว้ให้หลำยข้อ แต่ครูไม่จ�ำเป็นต้องเตรียมส่ือและเอกสำร
ประกอบกำรเรยีนกำรสอนเพิม่เตมิแต่อย่ำงใด กระนัน้ก็ตำม เอกสำรเสรมิทีจั่ดเตรยีมไว้ให้
ในที่นี้ ก็เป็นเพียงทำงเลือกเท่ำนั้น ไม่ได้เป็นกำรบังคับให้ต้องใช้ทุกครั้งไป แต่ละกิจกรรม
จะมขีัน้ตอนกำรสอนโดยละเอยีดทลีะขัน้ตอนไว้ให้ ประกอบกบัจดุเน้นในกำรสอนเมือ่จ�ำเป็น 
ทั้งนี้ ครูสำมำรถดัดแปลง ยืดขยำย และปรับปรุงกิจกรรมและสถำนกำรณ์จ�ำลองได้ เพื่อ
ให้สอดรับและเหมำะกับควำมต้องกำรของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่	1	:	
รู้และเข้าใจเรื่องเพศภาวะกับ
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่	2:
ยกระดับการรับรู้เรื่องความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่	3:
พัฒนาทักษะส�าหรับสัมพันธภาพ
ที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

•	 หัวข้อที่1: เพศภำวะกับควำม
เสมอภำค

•	 หัวข้อที่	2: ควำมเสมอภำค
ทำงเพศภำวะและแบบอย่ำง
เชิงบวก

•	 หัวข้อที่3: กำรรับรู้เรื่องควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

•	 หัวข้อที่	4: ควำมรุนแรงบน
ฐำนเพศภำวะในบริบทสถำน
ศึกษำ

•	 หัวข้อที่	5: ทักษะกำรสื่อสำร
เพื่อสัมพันธภำพที่เคำรพ
เอำใจใส่กันและกัน

•	 หัวข้อที่6: ทกัษะส�ำหรบัผู้รูเ้ห็น
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง

•	 หัวข้อที่	7:	ทกัษะกำรแสวงหำ
ควำมช่วยเหลือและทักษะกำร
เกื้อหนุนโดยกลุ่มเพื่อน

แต่ละหัวข้อการเรียนรู้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้
•	 กิจกรรมกำรเรียนรู้จ�ำนวน 4-5 กิจกรรม ออกแบบให้สอดรับและเข้ำกันได้ดีกับ

หลกัสตูรแกนกลำงของแต่ละกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ (ค�ำแนะน�ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่ง
นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วในที่นี้) 

•	 เกมส�ำรอง เตรียมไว้ให้เพื่อช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียนที่เอื้ออ�ำนวยและ
เป็นมติรกบัผูเ้รยีน แต่กส็ำมำรถใช้เป็นกจิกรรมทีส่ือ่แก่นสำระส�ำคญัทีเ่กีย่วข้องกบั
หัวข้อกำรเรียนรู้แต่ละหัวข้อได้เช่นกัน 

•	 งำนเพิม่เตมิ ครสูำมำรถมอบหมำยให้นกัเรยีนท�ำเพือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรทำงภำษำ 
หรอือำจใช้กจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมยดึเหนีย่วทำงสงัคม เพือ่ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วม
ภำคพลเมืองและสังคม ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน 

•	 ข้อเสนอแนะส�ำหรบักจิกรรมเสรมิสร้ำงชมุชน เพือ่ให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในกำรเป็น
ผู้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนท้ังระบบเพื่อส่งเสริมสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียนปลอดภัยและโรงเรียนเพื่อนเด็ก



คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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2
แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้

•	 จุดประสงค์กำรเรียนรู้
•	 เวลำโดยประมำณซึ่งจะแตกต่ำงกันไปตำมควำมจ�ำเป็น 
•	 ค�ำส�ำคัญ เพื่อแนะน�ำค�ำศัพท์ที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม
•	 ขั้นตอนกำรสอนส�ำหรับครู ในกำรปฏิบัติตำมเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
•	 จดุเน้นส�ำหรบัครผููส้อนเพือ่ช่วยให้ครสูำมำรถด�ำเนนิกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับบริบท ประเด็นปัญหำและ
ควำมต้องกำรในท้องถิ่น

•	 สรุปประเด็นส�ำคัญ เพื่อช่วยให้ครูสำมำรถเน้นสำระส�ำคัญและย�้ำประเด็นส�ำหรับ
กำรเรียนรู้ของกิจกรรมนั้นๆ ให้ทุกคนในชั้นเรียนได้ทรำบอีกครั้ง 

เสรมิสร้างความมัน่ใจให้แก่คร	ูจดัอบรมตามความต้องการ
ครูส่วนใหญ่จะรู้สึกซำบซึ้งพึงพอใจหำกได้รับโอกำสในกำรพัฒนำวิชำชีพที่เป็นกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรอบรมเรื่องหลักสูตรก่อน
น�ำไปใช้จรงิในห้องเรยีน กำรอบรมดงักล่ำวจะช่วยเพิม่พนูควำมรูข้องครเูกีย่วกับเนือ้หำและ
สร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้เทคนิคสอนตำมท่ีแนะน�ำในหลักสูตร บำงพื้นที่อำจจัดให้มีกำร
อบรมครอูย่ำงเป็นทำงกำร แต่บำงกรณ ีโรงเรยีนก็อำจจดักิจกรรมอบรมภำยในข้ึนเอง ไม่ว่ำ
จะเป็นกรณีใดก็ตำม ครูผู้สอนควรได้ใช้เวลำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (เช่น กำรประชุม
คณะครูผูส้อนรำยวชิำเดยีวกนั) ก่อนสอนจริงในชัน้เรยีน กำรศกึษำวิจยัแสดงให้เหน็ว่ำ เมือ่
ครไูด้ลองท�ำกจิกรรมกำรเรยีนรูด้้วยตนเองแล้ว ครจูะมคีวำมคุน้เคยกบัเนือ้หำ ทักษะ และ
ยุทธศำสตร์กำรเรียนกำรสอนซ่ึงจะเป็นกำรยกระดับควำมม่ันใจและควำมสำมำรถของครู
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง[14]

เตรียมก่อนสอนทีหลัง…

ศึกษาให้ทะลุปรุโปร่ง!
ควรอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจค�ำแนะน�ำส�ำหรับครูโดยละเอียดก่อนน�ำหลักสูตรนี้ไปสอน  
(ในส่วนที ่1 ของเอกสำรฉบบันี)้ ซ่ึงเป็นค�ำแนะน�ำเบือ้งต้นทีม่ข้ีอมลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัประเดน็
เพศภำวะและควำมรุนแรง และให้ข้อเสนอแนะอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์ส�ำหรับบูรณำกำร
คู่มือกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนชุดนี้เข้ำกับกำรพัฒนำโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่
ปลอดภัย ไร้ควำมรนุแรง และเป็นเพ่ือนเดก็ นอกจำกนี ้บทน�ำยงัจะช่วยให้เข้ำใจว่ำเหตใุด

หลกัสตูรนีจ้งึส�ำคญั และได้ทรำบเคลด็ลบัโดยละเอียดเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูร 
หำกไม่แน่ใจหรือสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสำรชุดนี้ โปรดย้อนกลับไป
ศึกษำทบทวนจำกอภิธำนศัพท์ดังแสดงไว้แล้วโดยละเอียดในส่วนต้นของเอกสำรคู่มือ

หากลุ่มสาระหลักแล้วจึงเขียนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดน้ีได้รับกำรออกแบบให้น�ำไปใช้สอนโดยเรียงตำมล�ำดับ แม้ว่ำจะ
สำมำรถแยกใช้เพียงบำงกิจกรรมหรือบำงหัวข้อตำมวัตถุประสงค์ แต่ถ้ำจะให้ได้ผลดีที่สุด 
ควรสอนจนครบทุกกิจกรรม ส่วนกิจกรรมส�ำรองที่มีไว้ให้น�ำไปใช้สอนเสริมนั้น จะช่วยให้
มส่ีวนร่วมอย่ำงลกึซึง่ยิง่ขึน้ ทัง้ยงัส่งเสรมิพฒันำกำรทำงภำษำและกำรมส่ีวนร่วมภำคพลเมอืง
กับชุมชนโรงเรียนในระดับกว้ำงขึ้น

ส�ำหรับสถำนศึกษำที่ได้ด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมออยู่แล้ว ทั้งด้ำนเพศวิถี เพศภำวะ 
หรอืควำมรนุแรง อำจย่นหลักสูตรให้สัน้กระชบัลงกว่ำนีก้ไ็ด้ แต่ส�ำหรบับรบิทท่ีบรรทดัฐำน
ทำงเพศภำวะเคร่งครดัอย่ำงมำก ไม่ค่อยยดืหยุน่ และระดบักำรยอมรบัควำมรนุแรงกค่็อน
ข้ำงสูง อำจจ�ำเป็นต้องยดืเวลำท่ีใช้ส�ำหรับกจิกรรมยกระดับกำรรบัรู้ทำงเพศภำวะออกไปอกี
ก็ได้ ทั้งนี้ ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ในหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น 
บำงกิจกรรมอำจเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำทักษะภำษำ แต่บำงกิจกรรมก็อำจ
เหมำะกับกลุ่มสำระสังคมศึกษำ กิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิต หน้ำที่พลเมือง สุขศึกษำ 
และกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริธรรม หรอืบูรณำกำรเข้ำกบัหลกัสตูรเพศวถิศีกึษำรอบด้ำน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้เพื่อนครูได้ท�ำงำนร่วมกัน เพื่อช่วยกันเตรียมกำรสอนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ อนึ่ง ดังที่ได้อธิบำยและให้ค�ำแนะน�ำไว้แล้วในบทน�ำ ตั้งแต่
ส่วนต้นเอกสำรฉบับนี้ว่ำ จะเป็นกำรดีอย่ำงยิ่ง หำกหลักสูตรกำรสอนในชั้นเรียนชุดนี้มี
กำรน�ำไปด�ำเนินกำรโดยบูรณำกำรเข้ำกับโครงกำรริเริ่มเพื่อกำรต่อต้ำนควำมรุนแรงใน
โรงเรียนทั้งระบบเป็นวงกว้ำง ซึ่งให้ควำมส�ำคัญโดยตรงกับควำมรุนแรงที่มีพื้นฐำนมำจำก
เพศภำวะโดยธรรมชำติ
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ปรบักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องเข้ากบับรบิทท้องถิน่
คูม่อืกำรเรยีนกำรสอนชดุนีอ้อกแบบมำเพือ่ให้น�ำไปใช้กบัโรงเรยีนในภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก 
ซึง่เป็นภมูภิำคทีม่คีวำมหลำกหลำย ถึงแม้ประเดน็ปัญหำทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรนุแรงบนฐำน
เพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำจะเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลำยๆ ประเทศทั่ว
ภมูภิำค แต่กย็งัจ�ำเป็นต้องปรบัแต่งหลักสูตรเพือ่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและจดุแขง็
ของแต่ละท้องถิ่น

ส�ำหรับกจิกรรมทีต้่องใช้กรณศีกึษำหรอืสถำนกำรณ์สมมตนิัน้ จำกตัวอย่ำงทีม่ไีว้ให้ในคูม่อื
ฉบับนี้ ครูควรเลือกใช้สถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นมำกที่สุด หรืออำจใช้ควำม
รูค้วำมช�ำนำญจำกผูเ้ชีย่วชำญในท้องถิน่ให้ช่วยจ�ำลองสถำนกำรณ์สมมตทิีเ่ป็นกำรสะท้อน
ภำพบริบทท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุด 

ในกรณทีีม่กีำรปรบัแต่งสถำนกำรณ์สมมตนิัน้ ครตู้องตรวจดใูห้แน่ใจว่ำเนือ้หำเกีย่วกบัใคร 
ท�ำอะไร ที่ไหน มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ โปรดเลี่ยงกำรใช้สถำนกำรณ์ที่เป็นกรณี
ร้ำยแรงที่สุด โดยเน้นสถำนกำรณ์ประเภทที่นักเรียนมีโอกำสเผชิญมำกที่สุด

ในคอลมัน์ด้ำนขวำมอืของท่ำนนี ้แสดงตวัอย่ำงวธิปีรับแต่งสถำนกำรณ์ให้สอดคล้องกบัท้อง
ถิ่น โดยยกตัวอย่ำงจำกหัวข้อที่ 6 กิจกรรมที่ 1

หัวข้อที่	6:	กิจกรรมที่1:

สถานการณ์สมมติตามที่ปรากฏ	
ในคู่มือ:	
บนรถโรงเรียนระหว่ำงทำงกลับบ้ำน 
ผึ้งเห็นพวกเด็กผู้ชำยก�ำลังหำเรื่อง
เดก็ชำยหงมิๆ ขีอ้ำยทีเ่รียนอยูห้่อง
เดยีวกนักับผึ้ง พวกนั้นรุมต่อยจนเขำ
ลงไปกองกับพื้น

วิธีพิจารณาปรับแต่ง:	
ทบทวนให้แน่ใจว่ำเนื้อหำเกี่ยวกับใคร ท�ำอะไร ที่ไหน  
มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กัน

ใคร= เดก็สำวมธัยม ชือ่ผึง้ (ครูอำจใช้ช่ือเดก็ท่ีเป็นผูรู้้เหน็
เหตุกำรณ์ต่ำงจำกนี ้หรือเลอืกเพศอ่ืน หรือเปลีย่นแปลง
เด็กที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้ถูกกระท�ำเป็นกลุ่มอำยุอื่น
หรือเพศอื่น)

ที่ไหน = บนรถโรงเรียน (ครอูำจพิจำรณำเปลีย่นเป็นรถไฟ 
หรือเดินไปโรงเรียน ขึ้นอยู่กับพำหนะหรือรูปแบบกำรเดิน
ทำงที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้มำกที่สุดในกำรเดินทำงไปกลับ
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน)

ท�ำอะไร = กลุ่มเด็กหนุ่มก�ำลังหำเรื่องเด็กหนุ่มอีกคน 
ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (ครูอำจเปลี่ยนรูปแบบควำม
รุนแรงที่เกิด เช่น จำกทำงร่ำงกำยเป็นทำงวำจำ)

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	

เมื่อปรับแต่งสถานการณ์สมมติให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นนั้น	ครูผู้สอนต้องไม่ใช้เรื่อง
ส่วนตัวที่นักเรียนในชั้นรู้เร่ืองนั้นๆ	 เป็นอย่างดี	 เพราะเด็กจะสามารถระบุได้ทันที
ว่าสถานการณ์ตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องของใคร	 มีใครเกี่ยวข้องบ้าง	 เหตุการณ์เช่นนี้
อาจท�าให้ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายได้

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีน่�ำเสนอในคูม่อืฉบับนี ้ส่วนใหญ่ใช้หลกักำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม 
เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มพูนควำมรู้และเสริมสร้ำงทักษะ ซึ่งเป็นหลักกำรที่เน้นกำรมี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงนกัเรยีนกบันกัเรยีนด้วยกนั มำกกว่ำปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงครกูบันกัเรยีน
เพยีงอย่ำงเดยีว ทัง้ยงัเป็นหลกักำรทีช่่วยนกัเรยีนพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ (เช่น กำรคิดอย่ำง
มวีจิำรณญำณ ทกัษะทำงสงัคม และกำรแก้ปัญหำ) ประกอบด้วยกจิกรรมอนัหลำกหลำย 
ได้แก่ กำรจับคูอ่ภปิรำย กจิกรรมแก้ปัญหำกลุม่ย่อย กจิกรรมกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ

แบบฝึกหดัพฒันำทกัษะ และบทบำทสมมตุ ิเป็นต้น ถงึแม้จะเป็นเร่ืองท้ำทำยอยูบ้่ำงส�ำหรบั
ครทูีคุ้่นเคยกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นครเูป็นศนูย์กลำง แต่กจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบ
มีส่วนร่วมก็มีข้อดีหลำยประกำร ทั้งยังสำมำรถใช้ร่วมกับกำรอภิปรำยในชั้นเรียนที่ครูเป็น
ผูด้�ำเนนิกำรได้อย่ำงลงตวัและประสบควำมส�ำเรจ็ดยีิง่ เป็นทีท่รำบกนัดว่ีำ ผูเ้รยีนมแีนวโน้ม
จดจ�ำส่ิงทีก่�ำลังเรยีนรู้ได้ดหีำกได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบส่วนร่วม นัน่เป็นเพรำะ
ผู้เรียนมีโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของตนเองและเพื่อนนักเรียน อีกทั้งยังได้ฝึกฝน
ทักษะกำรแก้ปัญหำและกำรสื่อสำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนรู้นั่นเอง ทั้งนี้ 
อำจเป็นไปได้ที่นักเรียนบำงคนจะรู้สึกวิตกกังวลในระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่ตนเคยประสบมำในอดีต หำกสงสัยว่ำมีกรณีดังกล่ำว เป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งที่ครูจะต้องหำวิธีอันรอบคอบให้เด็กถอนตัวอย่ำงมีศักดิ์ศรี แล้วหำกิจกรรม 
ทำงเลือกอื่นให้เด็กท�ำ ส�ำหรับกรณีดังกล่ำวน้ี ครูควรใช้กำรสนทนำติดตำมผลรำยบุคคล 
(โปรดดขู้อเสนอแนะข้ำงล่ำงนี)้ หรอือำจส่งต่อ หรอืจดัหำควำมช่วยเหลอืเพิม่เตมิตำมสมควร
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กลวิธีที่จะช่วยให้ครูสำมำรถจัดกำรชั้นเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่

•	 แจ้งวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมำยของกิจกรรมอย่ำงชัดเจน
•	 อธิบำยวิธีกำรขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงให้ชัดเจนก่อนให้นักเรียน

ท�ำงำนคู่หรืองำนกลุ่ม
•	 เปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมก่อนลงมือท�ำงำน
•	 ก�ำหนดเวลำท�ำงำนให้ชัดเจน
•	 กระตุ้นให้นักเรียนผลัดกันพูดทีละคนตำมล�ำดับ (ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่ม) 
•	 ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกหัวหน้ำกลุ่ม(ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่ม) 
•	 ปล่อยให้เกินเวลำได้นิดหน่อย ให้นักเรียนได้มีโอกำสเปล่ียนคู่เพ่ือท�ำงำนร่วมกับ

หลำยๆ คน จะได้สร้ำงควำมมั่นใจและพัฒนำทักษะเพิ่มเติม

นอกจำกนี ้ข้อมลูเพิม่เตมิอืน่ๆ ทีว่่ำเพรำะเหตใุดหลกักำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมจงึเป็นกลวธิี
กำรเรียนรูท้ีด่ ีปรำกฏดงัแสดงไว้แล้วในบทน�ำ อกีทัง้ยงัมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิบีรหิำรจดักำร
ชั้นเรียนในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไว้ด้วย

การจัดการหัวข้ออ่อนไหว
ถือเป็นเรือ่งส�ำคญัอย่ำงมำกทีค่รจูะต้องมคีวำมไวต่อปฏกิริยิำของนกัเรยีนระหว่ำงกำรเรยีน
กำรสอนด้วยกจิกรรมชุดนี ้เพรำะเดก็บำงคนอำจมแีผลเก่ำมำจำกเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงแล้ว 
บำงส่วนก็อำจใช้ชีวิตอยู่กับเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวหรือควำมรุนแรงระหว่ำง
เพื่อนนักเรียนมำอย่ำงต่อเน่ือง ขณะท่ีบำงคนก็อำจเป็นผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงเสียเอง ซึ่ง
กลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องรับรู้ว่ำสิ่งท่ีตนกระท�ำน้ันเป็นสิ่งท่ีไม่อำจยอมรับได้ ควรหลีกเล่ียงกำรใช้
ถ้อยค�ำหยำบคำยดดุ่ำว่ำกล่ำวกนั แต่ควรหนัมำสอนพฤตกิรรมเชงิบวกทีป่ลอดควำมรนุแรง 
เพื่อใช้เป็นหนทำงไปสู่กำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีเคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน อันจะน�ำไปสู่
โรงเรียนและชุมชนท่ีท้ังปลอดภัยและเข้มแข็ง ซ่ึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรติดตำมและ
บริหำรจัดกำรกำรเปิดเผยข้อมูลควำมรุนแรงของนักเรียนมีไว้ให้ในคู่มือครูฉบับนี้แล้ว

ส่งเสริมการเคารพความเป็นส่วนตัว
ในหลักสูตรนี้ เรำจะใช้สถำนกำรณ์สมมติที่มีเนื้อหำใกล้เคียง แทนกำรเชิญชวนให้นักเรียน
เล่ำเรื่องรำวส่วนตัวของตนเอง เพื่อแสดงกำรเคำรพควำมเป็นส่วนตัว แต่บำงครั้ง ครูก็ต้อง
คอยย�้ำเตือนให้ผู้เรียนทรำบว่ำ เรำจ�ำเป็นจะต้องเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของกันและกัน  
ถ้ำเหน็ว่ำเดก็บำงคนก�ำลังจะพดูอะไรไม่เหมำะสมเกีย่วกบัคนอืน่ ครคูวรจะกล่ำวแทรกด้วย
ค�ำย�้ำเตือนทันที ซึ่งเป็นวิธีกำรที่เรียกว่ำกำรขัดจังหวะเชิงป้องกัน

และครูผู้สอนเองก็ควรมีสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับนักเรียน กล่ำวคือ ครูควร
เลือกประสบกำรณ์ส่วนตวัทีเ่หมำะสมบำงอย่ำงเท่ำนัน้มำเล่ำให้นกัเรยีนฟัง ทัง้ยงัควรปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์อีกด้วย บทบำทส�ำคัญของครูก็คือกำรส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้คิด
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงค่อยพูดตอบโต้ในระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้

ครคูวรเตรยีมกำรสอนอย่ำงดีเพือ่ให้สำมำรถน�ำกจิกรรมได้อย่ำงรำบร่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในกรณทีีค่รเูคยผ่ำนเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงมำกบัตวัเองโดย[46] สิง่หนึง่ทีจ่ะช่วยครูได้กค็อื
กำรเพ่งควำมสนใจให้จดจ่ออยูก่บักำรสอนท่ีอยูเ่ฉพำะหน้ำ ส�ำหรบัรำยกำรสือ่กำรสอนอ่ืนๆ 
ซึง่อำจจะเป็นประโยชน์ในกำรเตรยีมสอนหรอืเป็นข้อมลูเพิม่เตมิ มรีวมไว้ให้แล้วในตอนท้ำย
ของส่วนท่ี 1 ค�ำชี้แจงและข้อแนะน�ำส�ำหรับครู ส่วนตัวเลขในวงเล็บ เช่น [1] หมำยถึง
รำยกำรอ้ำงอิงเพิ่มเติมที่ปรำกฏในตอนท้ำยของส่วนที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้

กำรคอยดแูลให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมอย่ำงเตม็ท่ีในกำรท�ำงำนกลุม่และงำนเดีย่วให้ส�ำเรจ็ กถ็อื
เป็นมำตรกำรเชงิป้องกนัส�ำหรบันกัเรยีนได้อกีทำงหนึง่ หรอือำจใช้กลวธิกีำรพฒันำโดยเน้น
จุดแข็งก็ช่วยได้เช่นกัน เพรำะท�ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำใครๆ ก็มีส่วนช่วยในกำรป้องกันควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง

ครูสำมำรถย�้ำเตือนนักเรียนถึงวิธีกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวได้ โดยอำจกล่ำวว่ำ “กำรไป
เที่ยวเล่ำเรื่องคนอื่นว่ำใครเคยท�ำอะไรมำแล้วบ้ำงนั้น มันง่ำยก็จริง แต่วิธีแบบนี้ จะท�ำให้
เรำเถยีงกนั ด่ำว่ำกนั โทษกนัไปโทษกนัมำ เพรำะฉะนัน้ เรำจะใช้สถำนกำรณ์สมมตเิป็นต้น
เรื่องของกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมเห็นกัน อีกอย่ำงหนึ่งที่เรำต้องพูดถึงก็คือ เรำควรท�ำ
อย่ำงไรให้สถำนกำรณ์ถกูต้องเหมำะสมดขีึน้ในอนำคต เวลำเขยีนงำนส่งครกูเ็หมอืนกนั ถ้ำ
เรำเล่ำเรื่องประสบกำรณ์ของใครบำงคน นักเรียนก็ต้องรู้จักเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของ
เขำด้วย นั่นคือ เรำจะต้องไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ใช้ข้อมูลจริง ที่พอมีคนมำอ่ำนแล้วทรำบทันทีว่ำ
เป็นเรื่องของใคร นักเรียนจ�ำไว้นะ นี่คือวิธีกำรหนึ่งที่เรำจะแสดงว่ำเรำเคำรพเอำใจใส่กัน
และกัน ช่วยเหลือพ่ึงพำกันและกันจนประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนด้วยดีไปพร้อมหน้ำ
พร้อมตำกัน”

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	

ถ้ารู้สึกว่าเด็กนักเรียนคนใดก�าลังจะท�าผิดกฎความเป็นส่วนตัว	ครูควรแทรกทันที
ด้วยการพดูว่า“ครรูู้สกึว่าหนกู�าลงัจะเล่าเรือ่งส่วนตวัทีม่นัละเอยีดอ่อนอยู่หรอืเปล่า	
ครูให้เวลาหนูทบทวนก่อนนิดหนึ่งนะว่า	 หนูจะเล่ายังไงให้เร่ืองนี้เข้ากับกฎเคารพ
ความเป็นส่วนตัวและเอาใจใส่ต่อผู้อื่นของเรา”		
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ทักษะการฟังแบบไตร่ตรองโดยการสะท้อนคิด
กำรฟังโดยกำรสะท้อนคดิเป็นวิธแีสดงให้คูส่นทนำอกีฝ่ำยได้ทรำบว่ำท่ำนเข้ำใจสิง่ทีเ่ขำพดู 
ซึง่เป็นทักษะส�ำคญัส�ำหรบัครู เมือ่นกัเรยีนเล่ำเรือ่งหรอืแสดงควำมคดิเห็นใดๆ ครคูวรตอบสนอง
ด้วยวธิกีำรทีแ่สดงให้เห็นว่ำตนเข้ำใจสิง่ทีน่กัเรยีนร่วมน�ำเสนอ ยกตัวอย่ำงเช่น ครอูำจสรปุ
และสะท้อนกลบัตำมทีเ่ข้ำใจว่ำนกัเรยีนก�ำลงัสือ่อะไร (เช่น “หนกู�ำลงัจะบอกว่ำแม่จะคอย
ยับยั้งไม่ให้ลูกสำวได้พูดเพรำะแม่กลัวขำยหน้ำ ใช่ไหมจ๊ะ?”) ในกรณีนี้ กำรฟังโดยกำร
สะท้อนคดิจะมปีระโยชน์มำกกว่ำกำรแสดงควำมเหน็ด้วยกำรตดัสนิ (เช่น ‘ท�ำได้ดมีำกจ๊ะ’หรอื 
‘เป็นตัวอย่ำงที่ดีจังเลย’) เพรำะช่วยในกำรท�ำควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและขยำยควำมให้
ละเอยีดยิง่ข้ึน ทัง้ยงัท�ำให้นกัเรยีนทรำบว่ำสิง่ทีต่นน�ำเสนอออกไปเป็นทีเ่ข้ำใจตรงกนั หรอื
อำจจะเพิ่มเติมข้อมูลหรืออธิบำยให้เข้ำใจง่ำยขึ้น

การส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศและการยอมรบั
วถิทีางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศภาวะท่ีหลากหลาย
บำงกิจกรรมในหลักสูตรส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหลักสูตรนี้ ได้แนะน�ำ
วธิรีบัรูส้ทิธขิองผูท้ีม่วีถีิทำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศภำวะอนัหลำกหลำยและควำมเปรำะบำง
ของผู้ที่ถูกมองว่ำ ‘แตกต่ำง’ ต่อกำรเผชิญควำมรุนแรงหรือกำรกีดกัน บำงคน (ทั้งครูและ
นกัเรียน) ไม่สอดคล้องกับบรรทดัฐำนทำงเพศภำวะหรอืเพศวถิตีำมแบบแผน และมกัจะเผชญิ
กับกำรถูกตีตรำหรือกำรเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นอันตรำยต่อกำรเรียนสุขภำพและสวัสดิภำพ  
ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีค่รจูะต้องเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนด้ำนวิธปีฏบิตัทิีย่อมรบัเพศภำวะและ
ควำมหลำกหลำย ซึ่งอำจท�ำได้โดยกำรใช้ภำษำและตัวอย่ำงที่ครอบคลุมควำมแตกต่ำง 
หลำกหลำย แทนที่จะใช้แนวทำงหรือตัวอย่ำงท่ีเหมำรวมว่ำไม่ควรมีควำมหลำกหลำย
นอกจำกนีย้งัมกิีจกรรมบำงกิจกรรมท่ีให้อภปิรำยเกีย่วกบัสมัพนัธภำพระหว่ำงคูร่กัเพศเดยีวกนั 
ใช้กรณีศึกษำของเยำวชนข้ำมเพศและยกตัวอย่ำงในแง่ดีของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ทั้งนี้  
ยังนับเป็นส่ิงส�ำคัญอีกด้วยท่ีครูต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำที่ครอบคลุมควำม 
แตกต่ำงหลำกหลำย โดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำหรือวิธีปฏิบัติใดๆ อันเป็นกำรตีตรำผู้ที่ไม่
สอดคล้องกับควำมคำดหวังเชิงบรรทัดฐำนทำงสังคม

ในบำงโรงเรยีนนกัเรยีนอำจได้รบักำรอบรมส่ังสอนเรือ่งประเดน็ปัญหำทีเ่กีย่วข้องกบัควำม
หลำกหลำยของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะอยู่แล้ว (ยกตัวอย่ำงเช่น โรงเรียน
ที่ใช้หลักสูตรเพศวิถีศึกษำรอบด้ำน)ดังนั้นจึงควรมีควำมคุ้นเคยเป็นอย่ำงดีและไม่ควรรู้สึก
อึดอัดล�ำบำกใจกับประเด็นเหล่ำนี้ ยิ่งไปกว่ำนั้น ถ้ำเป็นเด็กนักเรียนที่อำศัยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีย่อมรบัและให้สทิธอิย่ำงเป็นทำงกำรแก่คนรกัเพศเดยีวกนัและคนข้ำมเพศด้วยแล้ว 

ก็ยิ่งจะมีแนวโน้มที่ควำมรู้ทั่วไปและกำรยอมรับในชุมชนดีกว่ำภูมิภำคอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม
ในสถำนศกึษำและชมุชนบำงแห่ง ชุดข้อมลูดงักล่ำวนีย้งัคงเป็นเรือ่งใหม่ ดงันัน้ควำมรูค้วำม
เข้ำใจสำธำรณะที่จะสำมำรถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นั้น อำจจะยังมีอยู่เพียงเล็กน้อย

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ นับเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งท่ีครูจะต้องให้ข้อมูลท่ีชัดเจนโดยปรำศจำกกำร
ตดัสิน ทัง้นี ้ ครหูลำยคนอำจเหน็ว่ำเป็นประโยชน์ด ีหำกจะยดึรปูแบบกำรท�ำงำนให้อยูภ่ำยใต้
กรอบกำรเคำรพและปลอดควำมรุนแรงต่อทุกคน ไม่วำ่จะเป็นส่วนหน่ึงของคนกลุ่มใหญ่
หรอืคนกลุ่มน้อยกต็ำม เพรำะมีงำนวจิยัแสดงให้เห็นแล้วว่ำแม้เรำจะขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เร่ืองนี้เพียงใดในอดีตคนที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะอันหลำกหลำยก็มีอยู่
ทั่วไปในทุกประชำชำติและวัฒนธรรม

การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเพศก�าเนิดโดยธรรมชาติ	
เพศภาวะ	วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ส�ำหรับกิจกรรมที่ศึกษำเก่ียวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะนั้น ครูจ�ำเป็นจะ
ต้องช่วยให้นักเรียนสำมำรถเปรียบต่ำงและจ�ำแนกแยกแยะให้ได้ระหว่ำงเพศสรีระ เพศ
ภำวะ วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะ (เด็กนักเรียนที่เพิ่งเรียนและเป็นข้อมูลใหม่ 
มักจะสับสนแนวคิดเหล่ำนี้)

เพศสรรีะ (biological sex) คอืเพศทำงชวีภำพตอนแรกเกดิของแต่ละบคุคล (เช่น ลกัษณะ
ทำงกำยวิภำคของอวัยวะเพศภำยในและ/หรือภำยที่ติดตัวมำตั้งแต่ก�ำเนิด) บำงคนเกิดมำ
พร้อมกับอวัยวะเพศผู้ชำย บำงคนก็เกิดมำพร้อมอวัยวะเพศหญิง บำงคนมีเพศก�ำเนิด 
ไม่ชัดเจนหรือปนกันทั้งเพศชำยและเพศหญิง (เรียกว่ำ ‘คนเพศก�ำกวม’) เพศสรีระของ
แต่ละคนไม่ได้เป็นสิ่งก�ำหนดว่ำบุคคลนั้นจะดึงดูดสนใจใคร เช่น คนที่มีลักษณะทำง
กำยวิภำคของอวัยวะเพศชำยอำจดึงดูดสนใจผู้หญิง ผู้ชำย หรือทั้งผู้หญิงและผู้ชำยก็ได้  
ซึ่งลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งผู้หญิงและคนเพศก�ำกวมก็เป็นได้เช่นเดียวกัน 

เพศภาวะ (gender) คือค�ำศัพท์ท่ีใช้เพื่อหมำยถึงควำมแตกต่ำงท่ีถูกประกอบสร้ำงขึ้น  
อันเป็นผลมำจำกควำมคำดหวังและบรรทัดฐำนทำงสังคมวัฒนธรรมว่ำกำรเป็น “ผู้ชำย” 
หรือ “ผู้หญิง” ในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้นหมำยถึงอะไร
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อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (gender identity) คือค�ำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบำยว่ำบุคคลรู้สึกว่ำ
ตนเป็นใคร เช่น รู้สึกว่ำตนเป็นผู้ชำย หรือผู้หญิง หรือก�้ำกึ่ง โดยส่วนมำกแล้วคนที่เกิดมำ
พร้อมกบัเพศก�ำเนดิตำมธรรมชำตขิองผูห้ญงิหรอืผูช้ำย กม็กัรูส้กึว่ำตนอยูใ่นประเภทนัน้ๆ 
ข้ึนอยู่กับเพศก�ำเนิดโดยธรรมชำติ แต่บำงคนก็รู้สึกว่ำตนเกิดมำในร่ำงกำยที่ ‘ไม่ถูกต้อง’ 
ตนสมควรจะได้อยูใ่นร่ำงกำยของเพศตรงข้ำม คนกลุม่นีอ้ำจระบตุวัตนว่ำเป็น ‘คนข้ำมเพศ’ 
หรือ ‘คนเพศที่สำม’ ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้หญิงข้ำมเพศ (คนข้ำมเพศจำกชำยเป็นหญิง) คือ 
คนทีเ่กดิมำพร้อมกบัร่ำงกำยและอวัยวะของผูช้ำย แต่รูสึ้กว่ำจรงิๆ แล้วตนเป็นผูห้ญงิ ดงันัน้
จงึพยำยำมแสวงหำกำรเปลีย่นแปลงรปูร่ำงลักษณะทำงกำยภำพ กำรแสดงออกควำมเป็น
ตัวตน และบทบำทที่บ้ำนและที่ท�ำงำน เพื่อให้ตนสำมำรถแสดงออกได้ว่ำเป็นผู้หญิง (หรือ
อำจมคีวำมปรำรถนำอย่ำงมำกทีจ่ะท�ำเช่นนี ้แต่รูส้กึว่ำตนไม่อำจท�ำได้ เนือ่งจำกกำรตตีรำ
และแรงกดดันทำงสังคม)

วิถีทางเพศ (sexual orientation) คือคนที่บุคคลมีควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำคนกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่ง บำงคนก็รู้สึกสนใจคนต่ำงเพศ บำงคนก็รู้สึกกับเพศเดียวกัน บำงคนก็รู้สึกกับทั้ง
สองเพศ และบำงคนกไ็ม่รูส้กึกบัเพศใดเลย เพศสรรีะของบคุคลไม่ได้เป็นสิง่ก�ำหนดวถิทีำง
เพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศภำวะของบุคคลคนน้ัน ทั้งนี้วิถีทำงเพศไม่ใช่ส่ิงเดียวกันกับ
กจิกรรมทำงเพศหรอืพฤตกิรรมทำงเพศ ซ่ึงบคุคลอำจรู้สกึรกัใคร่เสน่หำหรอืมวิีถทีำงเพศกับ
คนประเภทใดประเภทหนึง่กจ็รงิ แต่อำจไม่ได้มเีพศสมัพนัธ์หรอืมพีฤตกิรรมทำงเพศกับคน
ประเภทนั้นจริงๆ ก็ได้

ทั้งนี้ ค�ำนิยำมของค�ำศัพท์อื่นๆ ปรำกฏดังแสดงไว้แล้วในส่วนอภิธำนศัพท์ของคู่มือเล่มนี้

การรับมือกับมุมมองที่แตกต่าง
กำรสร้ำงบรรยำกำศทีเ่อือ้ให้นกัเรยีนสำมำรถแสดงมมุมองทีแ่ตกต่ำงได้อย่ำงเตม็ทีน่ัน้ถอืว่ำ
เป็นสิง่ส�ำคญั นกัเรยีนไม่ควรรูส้กึว่ำจ�ำเป็นต้องเหน็ด้วยกับทุกคนทกุเรือ่งเสมอไป ส่ิงส�ำคัญ
ส�ำหรับครูก็คือ กำรตั้งค�ำถำมปลำยเปิดเพื่อน�ำไปสู่กำรอภิปรำย กำรสรุปควำมเห็นต่ำง 
ที่แต่ละคนน�ำเสนอ และกำรให้นักเรียนคิดใคร่ครวญถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร 
กระท�ำในลักษณะต่ำงๆ หำกควำมเห็นท่ีไม่ลงรอยกันเหล่ำนี้น�ำไปสู่กำรข่มเหงรังแก  
ควำมรุนแรง กำรกีดกัน หรือกำรหยอกล้อให้อับอำยรูปแบบอื่น ครูควรใช้กฎระเบียบของ
โรงเรยีนทีห้่ำมพฤตกิรรมดงักล่ำวแล้วจงึค่อยใช้แผนกำรจดักำรพฤตกิรรมเพือ่ให้ควำมรู้อกี
รอบแก่ผู้กระท�ำผิดหรือมีส่วนในกำรแสดงพฤติกรรมก่อควำมร�ำคำญหรือละเมิดเหล่ำนั้น

การใช้เกมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในแต่ละหวัข้อกำรเรยีนรู ้จะมเีกมส�ำรองเตรยีมไว้ให้ ซึง่เป็นเกมทีส่ำมำรถน�ำไปใช้เพือ่ช่วย
ให้เด็กๆ ในชั้นได้เรียนรู้ที่จะเขำ้หำเพื่อนๆ หรือรู้จักปรับตัวเขำ้กับผู้อ่ืนได้อย่ำงกลมกลืน 
หรือสร้ำงสัมพันธภำพอันเข้มแข็ง หรือเพิ่มควำมมั่นใจทำงสังคม นอกจำกนี้ แต่ละเกมยัง
สำมำรถน�ำมำใช้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ส�ำรวจตรวจค้นเนื้อหำสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กบัหวัข้อกำรเรยีนรูแ้ต่ละหัวข้อ โดยมคี�ำถำมเตรยีมไว้ช่วยครใูห้สำมำรถด�ำเนนิกำรอภิปรำย
เกี่ยวกับสำระส�ำคัญของแต่ละหัวข้อได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ครูยังสำมำรถใช้เกมเป็น
เครือ่งมอืในกำรน�ำเข้ำสู่บทเรยีน หรอืเล่นระหว่ำงท�ำกจิกรรมเพือ่เติมพลงัหรอืกระตุน้ควำม
สนใจในบทเรียน และ/หรือเน้นย�้ำเนื้อหำสำระส�ำคัญก็ได้ ทั้งนี้ ครูควรเล่นเกมร่วมกับเด็ก
นักเรียนในชั้นเรียนด้วย
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กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นคูม่อืเล่มนี ้ออกแบบมำโดยมเีป้ำหมำยเพือ่เพิม่พนูควำมรู ้สร้ำงเสรมิทกัษะ และปลกูฝังทศันคตติำรำงด้ำนล่ำงนีแ้สดงวตัถปุระสงค์หลกั จดุเน้นส�ำคัญของกลวธีิกำร
เรียนกำรสอน และงำนที่ต้องท�ำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ทักษะและทัศนคติที่เกี่ยวข้องบทเรียนหลำยบทจะแทรกอยู่ในหัวข้อกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันหลำยหัวข้อ ดังนั้นจึง
อำจปรำกฏให้เห็นในตำรำงได้หลำยครั้ง

วัตถุประสงค์ กลวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

ปูพื้นฐานทางภาษาและกรอบแนวคิด:	
เพื่อให้สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเกี่ยวกับควำมรุนแรงบน
ฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้และเข้ำใจค�ำศัพท์และ
กรอบแนวคิดส�ำคัญเพื่อช่วยในกำรสนทนำและกำรขบคิด
ใคร่ครวญ

กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐำนทำงภำษำและกรอบแนวคิด 
จะสอนประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้:
• นิยำมและควำมหมำยของศัพท์ค�ำว่ำ ‘เพศสรีระ’กับ ‘เพศภำวะ’ 
• กำรใช้ศัพท์ค�ำว่ำ ‘ควำมรุนแรง’ ที่ครอบคลุมรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ 

ควำมรุนแรงทำงสังคมทำงร่ำงกำยทำงเพศ และทำงจิตใจ 
• กำรประสมค�ำศัพท์ระหว่ำงค�ำว่ำเพศภำวะกับควำมรุนแรงเพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของศัพท์ค�ำว่ำ ‘ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ
ภำวะ’ โดยอำจใช้สลับกับค�ำว่ำควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ   

• นิยำมและควำมหมำยของศัพท์ค�ำว่ำ ‘สิทธิมนุษยชน’ โดยอ้ำงอิง
จำกอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และหลักควำมเชื่อ 
ที่ว่ำบุคคลทุกคนเกิดมำย่อมมีคุณค่ำของมนุษย์เสมอภำคกัน 
และมีสิทธิในควำมยุติธรรมทำงเพศเท่ำเทียมกัน 

• นิยำมและควำมหมำยของศัพท์ค�ำว่ำ ‘กำรเลือกปฏิบัติ’ เพื่อช่วย 
ท�ำควำมเข้ำใจว่ำคนบำงกลุม่เผชญิควำมรุนแรงซึง่เป็นรูปแบบทีร้่ำย
แรงขึน้เพรำะเป็นสมำชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่ำงไร 

•  นิยำมศัพท์ค�ำว่ำ ‘คนข้ำมเพศ’ ‘คนรักเพศเดียวกัน’และ  
‘ควำมพึงใจทำงเพศ’ ควำมเข้ำใจค�ำศัพท์เหล่ำนี้จ�ำเป็นส�ำหรับกำร
ยกระดับกำรรับรู้ว่ำคนกลุ่มนี้เผชิญควำมรุนแรงรูปแบบ 
ที่ร้ำยแรงขึ้นอย่ำงไร 

• กำรประสมค�ำศัพท์ระหว่ำงค�ำว่ำเพศภำวะกับควำมรุนแรงเพื่อ
ท�ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของศัพท์ค�ำว่ำ ‘ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ
ภำวะ’ โดยอำจใช้สลับกับค�ำว่ำควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ

หัวข้อที่ 1: กิจกรรมที่ 1: เพศภำวะคืออะไร?
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 2: เที่ยงธรรม เท่ำเทียมและสิทธิมนุษยชน
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 5: ควำมแตกต่ำงกับกำรเลือกปฏิบัติ
หัวข้อที่ 3: กิจกรรมที่ 1: ควำมรุนแรงคืออะไร?
หัวข้อที่ 3: กิจกรรมที่ 2: ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะคืออะไร?
หัวข้อที่ 5: กิจกรรมที่ 3: ท�ำควำมรู้จักกับกำรยืนยันในควำมคิดตน
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 6: เพศวิถีกับกำรตีตรำ



คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

ส่ว
นท

ี่

47

2
วัตถุประสงค์ กลวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับการประกอบสร้างเพศภาวะ:	

เพื่อให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจอิทธิพลของบรรทัดฐำนทำงเพศ
ภำวะในแง่ลบและสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อคัดค้ำน ทัดทำน 
รำยงำน หรือป้องกันควำมรุนแรงได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมี
ควำมสำมำรถดังต่อไปนี้: 

• รู้และเข้ำใจว่ำบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะมีอิทธิพลต่ออัต
ลักษณ์ ควำมปรำรถนำ กำรปฏิบัติ และพฤติกรรมอย่ำงไร

• รู้และเข้ำใจว่ำมีขนบธรรมเนียมประเพณี กำรปฏิบัติกับ
ควำมเชื่อ กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย ที่ก่อให้เกิดควำม
ไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศภำวะทั้งที่บ้ำน โรงเรียน ชุมชน และ
ส�ำนักงำน

• ระบุและทัดทำนควำมรังเกียจเดียดฉันท์ทำงเพศและภำพ
เหมำรวมด้ำนเพศภำวะ

• รู้จักคุณลักษณะส�ำคัญและผลกระทบของบรรทัดฐำนทำง
เพศภำวะที่ไม่เท่ำเทียมกัน

นักเรียนเข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อยกระดับกำรรับรู้แบบมีวิจำรณญำณ
เรื่องบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะ ดังต่อไปนี้: 

• ระบุและอธิบำยภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะที่แสดงให้เห็นผ่ำนนิทำน
ส�ำหรับเด็กนิทำนพื้นบ้ำนสื่อและวรรณกรรม

• ระบุและอภิปรำยเกี่ยวกับลักษณะวิธีที่ควำมรุนแรงรูปแบบต่ำงๆ 
เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของคนในโรงเรียน ในชุมชน รวมทั้ง 
ในสังคมอื่นๆ

• วำดแผนที่แสดงบริเวณที่ควำมรุนแรงประเภทต่ำงๆ เกิดขึ้น 
ตำมพื้นที่ต่ำงๆ ในเขตห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  
และเส้นทำงระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน 

• แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรหักล้ำงภำพเหมำรวมทำงเพศ
ภำวะโดยกำรแต่งนิทำนส�ำหรับเด็กหรือนิทำนพื้นบ้ำนที่ตัวละครเอก
สำมำรถล้มล้ำงท�ำลำยบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะและท�ำให้เกิด 
ผลกระทบในเชิงบวกได้ส�ำเร็จ

หัวข้อที่1: กิจกรรมที่2: ตีแผ่บรรทัดฐำนทำงเพศ
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่7: เยำวชนแกนน�ำ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่1: แบบอย่ำงที่ดี
หัวข้อที่1: กิจกรรมที่3: บทบำทชำยหญิงที่น�ำเสนอผ่ำนพื้นที่ในสื่อ
หัวข้อที่3: กิจกรรมที่2: ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะคืออะไร?
หวัข้อที4่: กิจกรรมท่ี1: แผนทีค่วำมรนุแรงจำกเพศภำวะในโรงเรยีน 
หวัข้อที5่: กิจกรรมท่ี2: สมัพนัธภำพชำยหญิงทีเ่คำรพใส่ใจกันและกนั
 

ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม:	
เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนป้องกัน รำยงำน คัดค้ำน หรือแก้ปัญหำ

ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อว่ำ
ควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศและควำมรุนแรงเป็นเรื่องที่
ยอมรับไม่ได้ และต้องเชื่อว่ำคนทุกคนมีคุณค่ำเท่ำเทียมกันไม่
ว่ำจะมีเพศภำวะ ควำมพึงใจทำงเพศ อำยุ ฐำนะใดก็ตำม 
ทั้งนี้ แก่นควำมเชื่อหลักที่ต้องปลูกฝังส่งเสริมมีดังนี้:

• มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่ำและมีควำมเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะมี
เพศภำวะใด

• ควำมไม่เสมอภำคทำงเพศภำวะคือควำมอยุติธรรม
• คนทุกคนไม่ว่ำจะมีเพศภำวะใดย่อมมีสิทธิ์ได้รับกำรปฏิบัติ

ในลักษณะที่ให้เกียรติและเคำรพสิทธิมนุษยชน
• ทุกคนมีหน้ำที่ให้เกียรติและเคำรพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น

โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศภำวะ

กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีเหล่ำนี้ เปิดโอกำสให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• ก�ำหนดภำพตำมวิสัยทัศน์ของตนเองว่ำสังคมที่เป็นธรรมและเสมอ
ภำคกันควรประกอบสร้ำงขึ้นจำกอะไร 

• อธิบำยตำมควำมเชื่อของตนเองว่ำกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่ำ
เทียมกันควรมีลักษณะย่ำงไรส�ำหรับสัมพันธภำพในชีวิตประจ�ำวันที่
บ้ำน ที่โรงเรียนและในชุมชน

• ระบุว่ำคนกลุ่มใดมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกำรเลือกปฏิบัติหรือกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนเองในระดับที่สูงกว่ำผู้อื่นทั้งในชุมชน ใน
ประเทศและทั่วโลก

• ระบุกฎระเบียบบรรทัดฐำนและวิธีปฏิบัติที่จ�ำเป็นจะต้องมีเพื่อด�ำรง
สังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งคนทั้งมวล

• เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของสิทธิมนุษยชน
• ให้เหตุผลเพื่อยืนยันควำมส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนด้ำนต่ำงๆ 
• อธิบำยลักษณะของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะประเภทที่นักเรียน

อำจพบเจอที่โรงเรียน
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับยุทธศำสตร์เพื่อกำรลดควำมรุนแรงบนฐำนเพศ

ภำวะ

หัวข้อที่1: กิจกรรมที่4: ทัดทำนบรรทัดฐำนทำงเพศเชิงลบ
หัวข้อที่1: กิจกรรมที่5: หักล้ำงควำมเชื่อผิดๆ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่2: เที่ยงธรรม เท่ำเทียมและสิทธิมนุษยชน
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่3: สิทธิมนุษยชนและควำมเสมอภำคทำงเพศ
                            ในชีวิตประจ�ำวัน
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่4: กำรใช้พลังอ�ำนำจทำงบวกและลบ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่5: ควำมแตกต่ำงกับกำรเลือกปฏิบัติ
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่1: เพื่อนดีที่น่ำคบ 
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ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ:	
เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนป้องกันควำมรุนแรง 

บนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้จัก 
และเข้ำใจผลกระทบเชิงลบของควำมรุนแรงประเภทนี้  
และต้องเชื่อว่ำตนมีโอกำสและ 
สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ 
ด้วยกำรลงมือปฏิบัติดังกล่ำว 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรตระหนักรู้และควำมร่วมรู้สึกให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• แสดงรำยละเอียดผลกระทบทำงสังคมอำรมณ์และร่ำงกำยที่เกิดจำก
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

• ส�ำรวจรูปแบบวิธีที่ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะสำมำรถตัดทอน
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรพักผ่อนหย่อนใจกีฬำ หน้ำที่
กำรงำนกำรเรียนชุมชนและชีวิตครอบครัว

• เรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะที่มี 
ต่อกำรเรียน และต่อสุขภำพทำงสังคมสุขภำพกำยและสุขภำพจิต

• อธิบำยถึงผลในเชิงบวกและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเพื่อนหรือผู้ใหญ่ 
ใช้ปฏิบัติกำรป้องกัน ฟื้นฟู แก้ไขในกำรตอบสนองควำมรุนแรง 
บนฐำนเพศภำวะ

• พัฒนำกลยุทธ์ส�ำหรับกำรต้ำนแรงกดดันเชิงลบจำกเพื่อน 
ให้มีส่วนร่วมในกำรกระท�ำอันเป็นควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

หัวข้อที่3: กิจกรรมที่3: ผลของควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ
หัวข้อที่3: กิจกรรมที่4: ผลเสียต่อสุขภำพจำกบรรทัดฐำนทำงเพศ
หัวข้อที่4: กิจกรรมที่3: ควำมร่วมรู้สึกจินตนำกำร
                            และอำรมณ์แฝงเร้น

สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�านาจทางสังคม: 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนในกำรเปลี่ยนแปลง 

บรรทัดฐำนสังคมเชิงลบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น  
ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนให้ท�ำงำน 
ได้อย่ำงต่อเนื่องยั่งยืนจำกกลุ่มคนที่มีควำมมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังควำมรู้สึกถึงแรงสนับสนุนทำงสังคมเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• ก�ำหนดกฎระเบียบและสิ่งที่คำดหวังซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรรักษำ
ห้องเรียนและโรงเรียนให้ปลอดจำกควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

• เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะที่มีต่อ 
ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ผู้ถูกกระท�ำ และผู้ก่อเหตุควำมรุนแรง

• ระบุกำรกระท�ำและฝึกปฏิบัติสิ่งที่ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์จะสำมำรถท�ำได้
เพื่อลดขัดจังหวะป้องกัน หรือรำยงำนควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

• ยกระดับกำรรับรู้ผลเสียของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบท
โรงเรียนของตนเอง

• ผลิตข้อควำมที่สื่อแรงบันดำลใจและแรงสนับสนุนทำงสังคม 
ในเชิงบวก เพื่อส่งให้แก่ผู้เคยประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง 

• ระบุแหล่งให้กำรสนับสนุนในโรงเรียนแก่ผู้เคยประสบเหตุกำรณ์
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

หัวข้อที่4: กิจกรรมที่2: กฎเชิงบวกของพื้นที่เรียนรู้อันปลอดภัย
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่1: เพื่อนดีที่น่ำคบ
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่1: ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่2: กำรสร้ำงกลยุทธ์เกื้อหนุน 
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่2: แหล่งให้ควำมช่วยเหลือ
หวัข้อที7่: กิจกรรมท่ี3: เอำชนะแรงต้ำนกำรแสวงหำควำมช่วยเหลอื 
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สร้างเสริมทักษะและพัฒนากลยุทธ์:	
เพื่อให้รู้และเข้ำใจว่ำควรท�ำอย่ำงไร และท�ำเมื่อไหร่ ในกำร

รำยงำน หยุดยั้ง คัดค้ำน ทัดทำน หรือท�ำงำนเพื่อป้องกัน 
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้
เรียนรู้ทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้อื่น กำรชี้แนะ
สำธำรณะและสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบำย กำรดูแลตนเอง  
กำรเกื้อหนุนเชิงบวกโดยกลุ่มเพื่อน กำรยืนยันในควำมคิดตน
และกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ

กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมทักษะและพัฒนำกลยุทธ์เปิดโอกำส
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในกำรควบคุมตนเองและกำรจัดกำร 
ควำมโกรธที่สำมำรถน�ำมำใช้เมื่อรู้สึกอยำกใช้ควำมก้ำวร้ำว 
เพื่อยืนยันและแสดงพลังอ�ำนำจเหนือผู้อื่น

• เรียนรู้เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรขอโทษ ปฏิบัติกำรฟื้นฟู  
และกำรไม่ท�ำซ�้ำ หำกตนเป็นผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

• เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในกำรยืนกรำนเพื่อต้ำนแรงกดดันเชิงลบ 
จำกสังคมให้มีส่วนร่วมในควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

• เรียนรู้และฝึกฝนวิธียืนยันสิทธิของตน วิธีรำยงำนควำมรุนแรง  
หรือวิธีแสวงหำควำมช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรง 
บนฐำนเพศภำวะ

• ฝึกฝนทักษะในกำรส่งต่อเพื่อนนักเรียนและเกื้อหนุนเพื่อนนักเรียน 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ 

• ฝึกฝนทักษะในกำรส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อเพื่อนนักเรียนซึ่งเป็น 
ผู้ที่มีควำมเอนเอียงไปสู่กำรมีส่วนร่วมกับควำมรุนแรง 
บนฐำนเพศภำวะรูปแบบต่ำงๆ 

หัวข้อที่4: กิจกรรมที่4: กำรกล่ำวค�ำขอโทษ
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่3: ท�ำควำมรู้จักกับกำรยืนยันในควำมคิดตน
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่4: ใช้ประโยค ‘เรำ’แสดงควำมรู้สึก
และยืนยันควำมต้องกำร
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่3: จะท�ำอะไรเพื่อช่วยดีนะ!
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่4: แค่ตั้งใจฟังก็ช่วยเพื่อนได้แล้ว
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่1: ถ้ำจะขอควำมช่วยเหลือ 
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่2: แหล่งให้ควำมช่วยเหลือ
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่3: เอำชนะแรงต้ำนกำรแสวงหำควำมช่วย

เหลือ
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่4: ข้อควำมให้ก�ำลังใจ
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ครูจ�ำเป็นจะต้องช่วยนักเรียนให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจมโนทัศน์ของค�ำว่ำ  
‘เพศภำวะ’ และเข้ำใจว่ำบรรทัดฐำนทำงเพศมีอิทธิพลต่อวิธีกำรที่ผู ้คนแสดง
พฤติกรรมและได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะต่ำงๆ ได้อย่ำงไร นักเรียนจะต้องเข้ำใจค�ำ
ส�ำคัญทุกค�ำเพ่ือช่วยในกำรท�ำงำนที่เป็นกรอบควำมคิดเชิงมโนทัศน์น้ี ครูควรใช้
ตัวอย่ำงเพื่อช่วยนักเรียนให้สำมำรถเทียบควำมเข้ำใจเข้ำกับควำมเป็นจริงในชีวิต
ประจ�ำวันได้ โดยดึงควำมสนใจผู้เรียนมำสู่วิธีกำรท่ีเด็กๆ เรียนรู้บรรทัดฐำนเหล่ำนี้
หรือผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำโดยสังคมรอบตัวเด็ก ทั้งนี้ ครูควรมองโลกในแง่ดีและ
เปิดใจยอมรับว่ำคนเรำมีศักยภำพในกำรเปล่ียนแปลงบรรทัดฐำนเชิงลบขณะท่ี
ปกป้องบรรทัดฐำนเชิงบวกของสังคมไปพร้อมกันได้

กิจกรรมที่	1:	เพศภาวะคืออะไร?
ขั้นตอนการสอน
1. อธบิำยว่ำผูห้ญงิกบัผูช้ำยจะพบเจอประสบกำรณ์ต่ำงๆ ตลอดช่วงชวีติตัง้แต่วยัเด็กจนเป็น

ผูใ้หญ่ไม่เหมอืนกนั มบีำงสิง่บำงอย่ำงทีเ่รำมกัคดิว่ำเกีย่วข้องกบัผูห้ญงิ และบำงอย่ำง
ก็มกัเก่ียวข้องกับผูช้ำย ในกิจกรรมน้ีเรำจะมำส�ำรวจกนัว่ำสิง่เหล่ำนัน้มอีะไรบ้ำง และเริม่ต้น
ด้วยกำรตัง้ค�ำถำมว่ำ อะไรบ้ำงคอืควำมแตกต่ำงทำงชวีภำพหรอืกำยภำพ และอะไรบ้ำง
คอืควำมแตกต่ำงทีเ่รำถกูอบรมสัง่สอนตำมขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรม  

2. เริ่มต้นด้วยกำรเขียนสองค�ำนี้บนกระดำน    ผู้ชาย ผู้หญิง

3. ถำมนักเรียนในชั้นหรือกลุ่มย่อยว่ำ: มีค�ำว่ำอะไรบ้ำงที่เรำมักจะนึกถึงเวลำบรรยำย  
ผูห้ญงิ สักคนหนึง่? ให้นกัเรียนท�ำ ‘แผนผังค�ำศพัท์’ บนกระดำน โดยนกัเรยีนช่วยกนั
คิดค�ำที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นจึงท�ำเช่นเดียวกันกับศัพท์ค�ำว่ำ ผู้ชำย

ผู้ชาย ผู้หญิง

สนใจกีฬา ว่านอนสอน
ง่าย

หัวหน้า
ครอบครัว

เรียบร้อย

บึกบึน
สะอาด
หมดจด

พ่อ แม่

ร่างกาย
แข็งแรง

สงบเสงี่ยม

ช�่าชอง
เรื่องเพศ

ดูแล
เอาใจใส่

เก็บอารมณ์ ไม่รุนแรง

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
1

หัวข้อที่	1:	เพศภาวะกับความเสมอภาค

4. ให้นักเรียนใช้เวลำประมำณ 10 นำที เขียนแผนผังค�ำศัพท์ของตัวเองลงในสมุดจด  
(ครูอำจให้นักเรียนท�ำเป็นคู่ก็ได้)

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
กจิกรรมนีเ้ป็นกำรพจิำรณำดคูวำมแตกต่ำงทีพ่บได้จำกบรรทดัฐำนทำงเพศของผูช้ำย
และผูห้ญงิทัง้นี ้มีเพศภำวะอ่ืนๆ ท่ีบคุคลอำจระบวุ่ำตวัเองเป็น ได้แก่ ‘คนข้ำมเพศ’หรอื 
‘เพศที่สำม’ หลำยประเทศประกำศให้คนข้ำมเพศหรือเพศที่สำมเป็นเพศภำวะ 
ทีถ่กูต้องตำมกฎหมำย ครูควรศกึษำเพิม่เตมิว่ำประเทศไทยยอมรับบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศอย่ำงเป็นทำงกำรหรือยัง ถ้ำครูเห็นว่ำเพศภำวะคนข้ำมเพศดังกล่ำวนี้เป็นที่
รูจ้กักนัด ีอำจเพิม่เติมไว้ตัง้แต่ตอนนีก็้ได้ โดยวำดวงกลมเพิม่อกีหน่ึงวง และเขยีนค�ำว่ำ 
‘คนข้ำมเพศ’ เพื่อท�ำแผนผังค�ำศัพท์เพิ่มเติม แต่ถ้ำไม่เป็นท่ีรู้จักหรือเด็กอำจจะยัง 
ไม่ค่อยเข้ำใจ ครคูวรปล่อยไว้ก่อน แล้วจงึค่อยสอนให้เดก็ท�ำควำมเข้ำใจเรือ่งคนข้ำมเพศ
หรือเพศที่สำม โดยให้เด็กท�ำงำนตำมที่ปรำกฏในกิจกรรมที่ 6 หัวข้อที่ 2

5. ช้ีให้นักเรียนเห็นว่ำควำมแตกต่ำงบำงส่วนจำกรำยกำรที่ช่วยกันคิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
ลกัษณะทำงชวีภำพตำมธรรมชำตทิีก่�ำหนดเพศชำยและเพศหญงิ เป็นควำมแตกต่ำง
ทีต่ดิตวัเรำมำตัง้แต่เกดิ เรำจงึใช้ค�ำว่ำเพศก�ำเนดิเพือ่อธบิำยตำมหลกัชวีวทิยำว่ำเป็น
เพศชำยหรือเพศหญิง จำกนั้นชี้ให้นักเรียนเห็นว่ำควำมแตกต่ำงอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับ
เพศภำวะ ซึง่เป็นควำมแตกต่ำงทีป่ระกอบสร้ำงขึน้โดยวฒันธรรม ประวตัศิำสตร์ และ
กำรขัดเกลำทำงสังคมว่ำเพศชำยควรท�ำอะไร เพศหญิงควรท�ำอะไร ซึ่งเรำถูกอบรม
สั่งสอนให้เชื่อว่ำสิ่งเหล่ำนี้คือกำรเป็นผู้ชำยหรือเป็นผู้หญิง เพรำะว่ำนั่นคือวิถีที ่
สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่ควำมเชื่อและวิธีปฏิบัติเหล่ำนี้ก็สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ค�ำว่ำgender หรอื เพศภำวะ บำงครัง้กไ็ม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมหมำยได้เป็นค�ำตรงๆ 
หรือบัญญัติศัพท์ได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำษำไทยท่ีใช้ค�ำว่ำเพศสื่อควำมได้ 
หลำยควำมหมำยและพบในหลำยค�ำ ท�ำให้เดก็สับสนได้ ดงันัน้ครูควรยกตัวอย่ำงให้เดก็
เห็นอย่ำงชัดเจนเพื่อเข้ำใจควำมหมำยและมโนทัศน์ของค�ำนี้.

	ค�าส�าคัญ
 เพศก�ำเนิด 
 เพศภำวะ

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• เรียนรู้เกี่ยวกับควำม

แตกต่ำงระหว่ำงศัพท์
ค�ำว่ำ ‘เพศก�ำเนิด’ กับ 
‘เพศภำวะ’
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6. ให้นกัเรยีนเขียนหมำยเหตุก�ำกบัลักษณะทกุลกัษณะทีเ่ป็นควำมแตกต่ำงทำงเพศภำวะ

ลงในสมุดจด (หรืออำจสั่งให้ท�ำเป็นกลุ่มโดยใช้แผนผังค�ำศัพท์บนกระดำน)

7. ให้นักเรียนจดค�ำจ�ำกัดควำมของเพศสรีระและเพศภำวะลงในสมุด
•	 เพศสรีระ คอื ค�ำทีใ่ช้อธิบำยลกัษณะทำงชวีภำพตำมธรรมชำตทิีก่�ำหนดควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงเพศชำยกับเพศหญิง
•	 เพศภำวะ คอื ค�ำทีใ่ช้อธบิำยลกัษณะทีค่วำมเช่ือซึง่คนยดึถอืว่ำผูช้ำยและผูห้ญิงควร

ประพฤตติวัอย่ำงไรส่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนนัน้ ได้แก่ ลักษณะกำรแต่งกำย 
สิ่งท่ีกระท�ำ และควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น บทบำทและควำมคำดหวังทำงเพศภำวะ
เป็นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้ เปลีย่นแปลงตำมกำลเวลำ และแตกต่ำงข้ำมวฒันธรรมหรอืแม้แต่
ในวัฒนธรรมเดียวกัน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครูจ�ำเป็นจะต้องใช้กำรอภิปรำยเกี่ยวกับบทบำททำงเพศในกำรระบุและหักล้ำง 
ภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะ แต่โปรดระวงัว่ำสิง่ทีค่รพูดูออกไปและตวัอย่ำงทีค่รยูกให้
เด็กเห็นต้องไม่เป็นกำรส่งเสริมภำพเหมำรวมเสียเอง ทั้งนี้ อำจจะเป็นประโยชน์ 
อย่ำงยิง่ ถ้ำครูจะถำมค�ำถำมทีก่ระตุน้กำรคดิอย่ำงมีวจิำรณญำณ เช่น ควำมแตกต่ำงนี้
เป็นควำมแตกต่ำงทำงชีวภำพหรือทำงกำยภำพหรือเป็นสิ่งเรำเรียนรู้ได้?  

8.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ:

•	 ค�ำว่ำ เพศสรีระ เป็นค�ำที่ใช้อธิบำยควำมแตกต่ำงทำงชีวภำพระหว่ำงเพศชำยกับ
เพศหญิง

•	 ค�ำว่ำ เพศภำวะ เป็นค�ำท่ีใช้อธิบำยบทบำทและควำมคำดหวังของผู้ชำยและ 
ผู้หญิงที่เรำเรียนรู้จำกชุมชน

•	 บทบำทและควำมคำดหวังทำงเพศภำวะเปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ
•	 เป็นเรื่องธรรมดำถ้ำคนเรำจะไม่สอดคล้องตำมภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะ

หวัข้อที	่1

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้
มีเอกสำรเสริม
เตรียมไว้ให้
ในส่วนท้ำยหัวข้อ 
ครูอำจแจกเอกสำร
หรือให้นักเรียนเขียน
แผนผังค�ำศัพท์
ลงในสมุดจดก็ได้
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
1

กิจกรรมที่	2:	ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ
ขั้นตอนการสอน

1. ให้นกัเรยีนนกึย้อนกลบัไปในวยัเดก็และทบทวนดวู่ำจดจ�ำช่วงเวลำทีต่นเองเริม่รูส้กึว่ำ
ถูกปฏิบตัด้ิวยวธิกีำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เนือ่งจำกเพศภำวะ (เพรำะเป็นเดก็ผูห้ญงิหรอื
เดก็ผูช้ำย) ได้หรือไม่ นกัเรยีนอำจจ�ำได้ว่ำเคยถกูสอนให้ท�ำอย่ำงนัน้อย่ำงนี ้เพยีงเพรำะ
นั่นเป็นสิ่งที่เชื่อตำมกันมำว่ำถูกต้องเหมำะสมและควรค่ำแก่กำรเป็นเด็กผู้หญิง ซ่ึง
ตรงกันข้ำมกับเด็กผู้ชำย ถ้ำนึกอะไรออกก็ให้จดลงสมุด

2. ให้นักเรียนเลือกควำมทรงจ�ำที่เหมำะสมแล้วแลกเปลี่ยนกันกับคู่หรือกลุ่มย่อย

3.	 เลือกนักเรียนบำงคู่หรือบำงกลุ่มออกมำน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน

4.	 ร่วมกันอภิปรำยถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ส�ำคัญๆ บำงส่วนเกี่ยวกับเพศภำวะที่เกิดขึ้นต้ังแต่
บคุคลยงัเป็นเดก็เลก็ แล้วลองนกึหำกำรตระหนกัรูใ้นเวลำถดัมำ ในช่วงวยัเรยีนระดบั
ประถม

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
งำนศึกษำวิจัยจำกต่ำงประเทศแสดงให้เห็นว่ำเด็กมีแนวโน้มเริ่มตระหนักถึงบทบำท
ทำงเพศภำวะตอนอำยสุองหรอืสำมปี [81] เด็กจะเรยีนรูบ้ทบำททีแ่ตกต่ำงของตวัเอง
ผ่ำนรูปแบบวิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติกับตน ผ่ำนของเล่นที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เล่น ผ่ำนกำร 
เฝ้ำสังเกตดูคนนั้นคนนี้ ผ่ำนรูปแบบเส้ือผ้ำกำรแต่งตัวและจำกภำพและข้อควำมที ่
ได้เห็นได้ยินในหนังสือและสื่อต่ำงๆ

5. ทวนควำมจ�ำของนกัเรยีนเรือ่งควำมหมำยของค�ำว่ำเพศภำวะ โดยอธบิำยว่ำเพศภำวะ
นั้นจะถูกก�ำหนดโดยควำมคำดหวังหรือบรรทัดฐำนทำงสังคมหรือวัฒนธรรมว่ำ 
คำดหวังอะไรบ้ำงจำกผู้ชำยและผู้หญิง ผู้คนรอบตัวเรำเริ่มปฏิบัติกับเรำในลักษณะ 
ท่ีแตกต่ำงกันโดยข้ึนอยู่กับว่ำเรำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชำยมำตั้งแต่เรำเป็นเด็กแล้ว น่ีคือ
วธิกีำรทีเ่รำซึมซับและรบัรูบ้รรทดัฐำนทำงเพศภำวะของครอบครวัและสงัคมของเรำ
บำงครั้งเรำก็จะถูกอบรมสั่งสอนว่ำเรำต้องประพฤติตัวให้สอดคล้องและปฏิบัติตำม
บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะของครอบครัวและสังคม ซึ่งควำมคำดหวังและมำตรฐำน
แบบนี้ก็เรียกว่ำ ‘บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะ’ ด้วยเช่นกัน

6. ให้นกัเรยีนจดตำรำงต่อไปนีล้งในสมดุและใช้ข้อมลูจำกกำรอภปิรำยก่อนหน้ำนีม้ำช่วย
ในกำรระบุควำมคำดหวังบำงอย่ำงที่มีต่อผู้ชำยและผู้หญิงในช่วงอำยุต่ำงๆ (ครูอำจ
ยกตวัอย่ำงหนึง่หรอืสองตวัอย่ำงลงในตำรำงเพือ่ช่วยให้นกัเรยีนสำมำรถลงมอืท�ำได้เอง 
หรืออำจให้นักเรียนท�ำงำนเป็นคู่เพื่อช่วยให้ได้ตัวอย่ำงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น)

อายุ
โดยประมาณ

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อผู้ชาย

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อผู้หญิง

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อทั้งสองเพศ

5 ปี เล่นแรงๆ และส่งเสียงดัง เล่นเงียบๆ เชื่อฟังพ่อแม่

10 ปี ห้ำมร้องไห้หรือแสดง
อำรมณ์โศกเศร้ำเสียใจ 

ต้องแสดงควำมอ่อนโยน 
รักใคร่เอ็นดู

ตั้งใจเรียนหนังสือ
เชื่อฟังพ่อแม่

15 ปี แสดงควำมกล้ำหำญและ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้

แสดงควำมสุภำพเรียบร้อย 
สนใจในรูปลักษณ์ 

ช่วยเหลือดูแลคนอื่น

เชื่อฟังพ่อแม่

วัยผู้ใหญ่ หำเลี้ยงครอบครัว อบรมเลี้ยงดูลูก 
ดูแลงำนบ้ำน อยู่กับบ้ำน

รักลูก

วัย ปู่ ย่ำ 
ตำ ยำย

ไปไหนมำไหนได้
ด้วยตัวเอง

ต้องกำรกำรปกป้อง
คุ้มครองจำกผู้ชำย

เวลำเดินทำง

ประพฤติตัวแบบเดียว
กับที่พ่อแม่เคยปฏิบัติ

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
มตีวัอย่ำงเพ่ิมเตมิไว้ให้ท้ำยหัวข้อนีแ้ล้ว ครคูวรใช้ตวัอย่ำงทีส่ะท้อนให้เห็นควำมคำดหวงั
ที่มีต่อผู้ชำยและผู้หญิงในบริบทของสังคมไทย

7. ให้นักเรียนออกมำน�ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน ครูควรเรียกนักเรียนหลำยๆ คน  
เพื่อให้ได้ตัวอย่ำงที่ชัดเจนและแตกต่ำงหลำกหลำย

8.	 ในกำรอภปิรำยทัง้ชัน้เรยีน ครคูวรใช้ค�ำตอบของนกัเรยีนเพือ่เสรมิประเดน็ทีว่่ำ ถงึแม้
เรำจะไม่ทนัได้สงัเกตหรือตัง้ค�ำถำมกบัควำมคำดหวงัทำงเพศภำวะเหล่ำนี ้ แต่กม็บีำงครัง้
ที่เรำอำจจ�ำเป็นต้องตั้งข้อสงสัยบำงอย่ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ 
ก) เมือ่บรรทดัฐำนและควำมคำดหวงัก่อให้เกิดอันตรำย ข) เมือ่บรรทดัฐำนและควำม
คำดหวังน�ำไปสู่ควำมไม่เสมอภำคหรือควำมไม่เป็นธรรมทำงเพศ ค) เมื่อบรรทัดฐำน

	ค�าส�าคัญ
กำรเลือกปฏิบัติ 
กำรกีดกันบรรทัดฐำน
ทำงเพศภำวะ 
ควำมคำดหวัง

	 60	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมน้ีนักเรยีนจะได้:
• พิจำรณำว่ำบรรทัดฐำน

ทำงเพศภำวะมีอิทธิพล
ต่อประสบกำรณ์ของ
ผู้คนแตกต่ำงกันอย่ำงไร

• ระบุว่ำบรรทัดฐำนทำง
เพศภำวะในแต่ละชุมชน
แตกต่ำงกันได้อย่ำงไร 
และเปลี่ยนแปลงไปตำม
กำลเวลำอย่ำงไร

• ระบุว่ำบรรทัดฐำนทำง
เพศภำวะสำมำรถ 
น�ำไปสู่วิธีปฏิบัติและ
พฤติกรรมทีเ่ป็นอนัตรำย 
เช่น ควำมไม่เสมอภำค 
กำรเลือกปฏิบัติ  
กำรกีดกันควำมรุนแรง
และควำมเสี่ยง 
ได้อย่ำงไร
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2
กิจกรรมที่	2	:	ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ

หวัข้อที	่1

และควำมคำดหวังปิดกัน้ทำงเลอืกของผูค้น และ ง) เมือ่บรรทัดฐำนและควำมคำดหวัง
ถูกใช้ในกำรตัดสินและแบ่งแยกผู้คน หรือท�ำให้คนรู้สึกว่ำตนเองผิดปกติ

9.	 ถำมนักเรียนในชั้นว่ำบรรทัดฐำนและควำมคำดหวังใดบ้ำงที่นักเรียนคิดว่ำอำจน�ำไป
สูอ่นัตรำยหรอืควำมไม่เสมอภำค (ตัวอย่ำงบรรทดัฐำนทำงเพศทีเ่ป็นอนัตรำยต่อผูช้ำย 
ได้แก่ กำรคำดหวังว่ำผู้ชำยจะต้องบึกบึนก�ำย�ำล�่ำสัน ซึ่งอำจจะมีอิทธิพลต่อโอกำสที่
ผู้ชำยจะกลำยเป็นผู้มีส่วนในกำรกระท�ำรุนแรง ส่วนตัวอย่ำงบรรทัดฐำนทำงเพศ 
ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อผูห้ญงิ ได้แก่ กำรคำดหวงัว่ำผู้หญงิจะต้องว่ำนอนสอนง่ำย ยอมอยูใ่น
อำณตัขิองผูช้ำย ซึง่อำจจะท�ำให้ผูห้ญงิคดิว่ำเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้หำกผูช้ำยจะใช้ควำม
รุนแรงกับตน ตัวอย่ำงของบรรทัดฐำนที่น�ำไปสู่ควำมไม่เท่ำเทียมกันอีกประกำรหนึ่ง 
ได้แก่ กำรคำดหวังว่ำผู้หญิงจะต้องแต่งงำนตั้งแต่อำยุยังน้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องเรียน
หนงัสอืสงูๆ) ให้นกัเรยีนวงกลมล้อมรอบบรรทดัฐำนจำกรำยกำรตวัอย่ำงทัง้หมดทีค่ดิ
ว่ำอำจก่อให้เกิดอันตรำย

10. ให้นกัเรยีนในชัน้ช่วยกนัตอบว่ำบรรทดัฐำน/ควำมคำดหวงัใดบ้ำงทีน่กัเรยีนคดิว่ำอำจ
น�ำไปสู่ควำมไม่เท่ำเทียมกันและอำจจะเป็นอันตรำยส�ำหรับผู้หญิงและส�ำหรับผู้ชำย

11. บอกนักเรียนในชั้นให้หำค�ำตอบต่อไปนี้:
•	 นักเรียนคิดว่ำบรรทัดฐำนเปล่ียนแปลงไปบ้ำงหรือไม่นับต้ังแต่สมัยปู่ย่ำตำยำย

เป็นต้นมำ

•	 นกัเรยีนคดิว่ำบรรทดัฐำนในชมุชนอืน่ในจงัหวดัเดยีวกนักบัเรำ หรอืในประเทศอืน่ๆ 
จำกทั่วทุกมุมโลกแตกต่ำงกันหรือไม่

12.	สรุปประเด็นส�าคัญ:

 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 
•	 บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะและควำมคำดหวังมีอิทธิพลต่อวิธีกำรด�ำเนินของผู้คน
•	 บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะบำงประกำรอำจเป็นอันตรำยและสำมำรถหยุดยั้งผู้คน

จำกกำรกระท�ำสิ่งที่เชื่อว่ำถูกต้องเหมำะสมส�ำหรับตนเอง
•	 กำรตระหนกัในบรรทดัฐำนทำงเพศภำวะจะช่วยให้ผูค้นรูจ้กัตัง้ค�ำถำมถึงควำมเป็น

ธรรมของบทบำทและท้ำทำยวิธีปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอันตรำย
•	 บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะและควำมคำดหวังมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อรูปแบบกำร

เผชิญชีวิตของคนเรำ บำงครั้งก็เป็นไปในทำงบวก หลำยครั้งก็เป็นไปในแง่ลบและ
ก่อควำมเสียหำย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่เรำจะต้องตระหนักรู้บรรทัดฐำนทำงเพศ
ภำวะและควำมคำดหวังในครอบครัวและชุมชนของเรำเอง และต้องมุ่งมั่นท�ำงำน
เพื่อเปล่ียนแปลงบรรทัดฐำนและควำมคำดหวังท่ีเห็นว่ำจะน�ำไปสู่อันตรำยหรือ
ควำมไม่เท่ำเทยีมกนั (ครูควรอธิบำยเสรมิว่ำนกัเรยีนจะได้เรียนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งควำม
เสมอภำคทำงเพศเพิ่มเติมอีกในหัวข้อที่ 2)

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ทกุวฒันธรรมล้วนม ี‘กฎกตกิำ’ ก�ำกับสิง่ทีค่ำดหวงัจำกเพศชำยและสิง่ทีค่ำดหวงัจำกเพศหญิง ควำมคำดหวังเหล่ำนีอ้ำจครอบคลมุรวมถงึสิง่ต่ำงๆ เช่น ทรงผมเสือ้ผ้ำและอำชพี รวมทัง้
คำดหวังว่ำผู้คนควรจะกระท�ำหรือประพฤติตัวอย่ำงไร   
บำงคนอำจรูส้กึว่ำตนไม่เหมำะกบัร่ำงกำยทีต่ดิตวัมำโดยก�ำเนดิและปรำรถนำจะเป็นเพศตรงข้ำมหรือเชือ่ว่ำทีจ่รงิแล้วตนเองเป็นสมำชกิคนหนึง่ของเพศตรงข้ำมแต่เกดิมำในร่ำงกำย
ที่ผิดยกตัวอยำ่งเช่น บำงคนอำจเกิดมำมีลักษณะทำงชีวภำพเป็นผู้ชำยแต่รู้สึกวำ่ตนเองควรเป็นผู้หญิง จึงไว้ผมหรือแต่งตัวในลักษณะที่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนเพศหญิงแทนที่จะ
เป็นไปตำมธรรมเนียมของเพศชำย ค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบำยคนกลุ่มนี้ก็คือ‘คนข้ำมเพศ’หรืออีกค�ำหนึ่งก็คือ ‘เพศที่สำม’กลุ่มคนข้ำมเพศจึงไม่ระบุตัวตนว่ำสอดคล้องกับบทบำททำงเพศ
ตำมแบบแผนที่ถูกก�ำหนดให้โดยอำศัยเพศสรีระที่ติดตัวมำโดยก�ำเนิด
บำงคนเกดิมำพร้อมกบัลกัษณะทำงกำยวภิำคอวยัวะเพศทีไ่ม่สอดคล้องกบัค�ำนยิำมโดยทัว่ไปของชำยหรอืหญงิ ค�ำศพัท์ทีใ่ช้เรียกคนกลุม่นีก้คื็อ ‘คนเพศก�ำกวม’ซึง่เพศก�ำกวมนีไ้ม่ใช่
ควำมเจ็บป่วยหรือเป็นอำกำรของโรคอะไร แต่เป็นควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพ คนเพศก�ำกวมก็ย่อมมีสิทธิในกำรเติบโตขึ้นโดยได้รับกำรยอมรับในตัวตนท่ีเขำเป็นและสมควรได้รับ
อนุญำตให้แสดงออกตำมควำมพึงใจทำงเพศของตนเอง
ในบำงชัน้เรยีน อำจมคีวำมเหมำะสมทีค่รูจะน�ำเสนอมโนทศัน์เรือ่งคนข้ำมเพศและคนเพศก�ำกวมตัง้แต่กจิกรรมนีแ้ต่ในบำงชัน้เรยีนครอูำจจะเลอืกน�ำเสนอท้ังสองเพศนีค้รัง้แรกด้วย
กจิกรรมกำรเรียนรูท้ีอ่อกแบบมำเพือ่สอนเรือ่งนีอ้ย่ำงชดัเจนโดยตรง (โปรดดกิูจกรรมกำรเรยีนรูท้ี ่6 หวัข้อที ่2) และหลงัจำกนัน้จงึค่อยรวมทัง้สองเพศนีเ้ข้ำไว้ในกจิกรรม ในสถำนกำรณ์
สมมติ และในงำนที่จะมอบหมำยให้นักเรียนท�ำ
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
1 ขั้นตอนการสอน

1. ทวนควำมจ�ำนกัเรยีนว่ำในกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีผ่่ำนมำ นกัเรยีนได้ส�ำรวจว่ำบรรทดัฐำน
ทำงเพศและควำมคำดหวังมีอิทธิพลต่อโอกำสและพฤติกรรมของชำยและหญิง
อย่ำงไรบ้ำง กำรเรียนรู้บรรทัดฐำนนั้นมีอยู่หลำยวิธี ยกตัวอย่ำงเช่นเด็กๆ จะเรียนรู้
ว่ำตนเองถกูคำดหวงัอะไรไว้บ้ำงจำกพฤตกิรรมของพ่อแม่และจำกกำรสงัเกตลกัษณะ
ทีผู่ช้ำยกบัผูห้ญงิถกูปฏิบตัแิตกต่ำงกนั อกีวธิหีนึง่ทีเ่ดก็ๆ เรยีนรูบ้รรทดัฐำนกคื็อ กำร
ซึมซับผ่ำนนิทำนหรือภำพลักษณ์ชำยหญิงที่เด็กได้เห็นได้ยินจำกหนังสือนิตยสำร 
โทรทัศน์ ภำพยนตร์และสื่ออื่นๆ

2. ให้นักเรียนจับคู่หรือรวมกลุ่มสำมคนเพื่อท�ำกิจกรรมน้ี อธิบำยว่ำนักเรียนจะต้อง
อภปิรำยร่วมกนักับคูห่รือกลุม่ แล้วออกมำน�ำเสนอรำยงำนหน้ำชัน้ โดยเลอืกแนวทำง
ท�ำกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้:

	แนวทางที่	1:	
 ให้นักเรียนพูดคุยอภิปรำยเกี่ยวกับหนังสือที่ได้อ่ำนล่ำสุดหรือเม่ือไม่นำนมำน้ี แล้ว

ตอบค�ำถำมว่ำ ตวัละครชำยและตวัละครหญิงแตกต่ำงกนัอย่ำงไรบ้ำง? ถกูปฏบิติัแตก
ต่ำงกนัอย่ำงไรบ้ำง?บคุลกิของตวัละครถกูน�ำเสนอให้เหน็แตกต่ำงกนัอย่ำงไรบ้ำง? มี
ตัวละครอื่นใดบ้ำงหรือไม่ที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะตำมแบบแผน
ทั่วไป?

 แนวทางที่	2:	
 ให้นกัเรยีนพดูคยุอภปิรำยโดยนกึถงึรำยกำรหรอืละครโทรทศัน์ทีต่วัเองชืน่ชอบ แล้ว

ตอบค�ำถำมว่ำผู้ร่วมรำยกำรหรือตัวละครชำยและหญิงแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง? ถูก
ปฏิบัติแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง? บุคลิกของแต่ละคนถูกน�ำเสนอให้เห็นแตกต่ำงกัน
อย่ำงไรบ้ำง? มีผู ้ร่วมรำยกำรหรือตัวละครอื่นใดบ้ำงหรือไม่ที่ไม่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะตำมแบบแผนทั่วไป?

	แนวทางที่	3:	
 ให้นกัเรยีนพดูคุยอภิปรำยโดยดหูนงัสอืพิมพ์เก่ำและนติยสำรเก่ำ แล้วตอบค�ำถำมว่ำ 

ตวัแสดงชำยและตวัแสดงหญงิแตกต่ำงกนัอย่ำงไรบ้ำง? ตวัแสดงแต่ละตวัถูกน�ำเสนอ
ให้เหน็อย่ำงไรบ้ำง? มีตวัแสดงอืน่ใดบ้ำงหรอืไม่ทีไ่ม่สอดคล้องกบับรรทดัฐำนทำงเพศ
ภำวะตำมแบบแผนทั่วไป? (ยกตัวอย่ำงเช่นผู้ชำยอำจจะมีแนวโน้มปรำกฏในสื่อว่ำ
เก่ียวข้องกับอำชญำกรรมหรือธุรกิจ ส่วนผู้หญิงก็อำจจะมีแนวโน้มปรำกฏในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับควำมงำมหรือควำมเป็นแม่ หรือผู้ชำยอำจจะถูกน�ำเสนอออกมำใน
บทบำททีก่ระฉบักระเฉงปรำดเปรยีวว่องไว ผจญภยัหรอืมคีวำมเป็นผู้น�ำ ส่วนผูห้ญงิ
ก็อำจได้รับบทบำทที่มีบุคลิกของกำรเป็นผู้ให้ ดูแลห่วงใย หรือมีควำมเป็นแม่)

	 แนวทางที่	4:
 ให้นักเรียนพูดคุยอภิปรำยโดยดูจำกโฆษณำ(ทำงโทรทัศน์นิตยสำรหรือหนังสือพิมพ์)

แล้วตอบค�ำถำมว่ำผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่เป้ำหมำยทำงกำรตลำดมุ่งไปที่ผู ้หญิง 
ประเภทใดมีเป้ำหมำยท่ีผู้ชำย?โฆษณำเหล่ำนี้อำจมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐำนทำงเพศ
ภำวะได้อย่ำงไรบ้ำง?

3. ส�ำหรับกำรสรุปกิจกรรมกำรเรียนรู้นั้น ให้นักเรียนออกมำน�ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้น
เรียน โดยพูดคุยอภิปรำยว่ำสื่อประเภทต่ำงๆ สำมำรถเป็นส่วนเสริมแรงบรรทัดฐำน
ทำงเพศภำวะได้อย่ำงไร รวมท้ังศักยภำพของสื่อในฐำนะที่เป็นพื้นท่ีท่ีจะสำมำรถ
ท้ำทำยภำพเหมำรวมทำงเพศภำวะตำมแบบแผนได้

4.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ส่ือและวรรณกรรมเต็มไปด้วยเรื่องรำวที่แสดงให้เห็นบทบำททำงเพศและ
บรรทัดฐำนที่เป็นภำพเหมำรวมต่ำงๆ ซึ่งแนวคิดกำรสร้ำงภำพแทนเหล่ำนี้อำจจะ
จ�ำกัดทำงเลือกของผู้คน

•	 เรื่องรำวต่ำงๆ ในสื่อและวรรณกรรมจะมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเรำเกี่ยวกับบทบำท
ทำงเพศและบรรทัดฐำน

•	 เรำจ�ำเป็นต้องคิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณเก่ียวกับวิธีท่ีคนถูกน�ำเสนอให้เห็น
ในสื่อเพื่อที่เรำจะสำมำรถท้ำทำยภำพเหมำรวมอันเข้มงวดและเป็นอันตรำย

กจิกรรมท่ี	3:	 บทบาทชายหญงิทีน่�าเสนอผ่านพืน้ทีใ่นสื่อ

	ค�าส�าคัญ
บรรทัดฐำนทำงสังคม
ภำพเหมำรวม

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ส�ำรวจดูว่ำบรรทัดฐำน

ทำงเพศภำวะได้รับกำร
เสริมแรงผ่ำนสื่อและ
พื้นที่ทำงสังคมอื่นๆ 
อย่ำงไร

	 60	นาที
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กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
1

กจิกรรมท่ี	4:	ทดัทานบรรทดัฐานทางเพศเชงิลบ

ขั้นตอนการสอน
1. ให้นักเรียนจดค�ำศัพท์และควำมหมำยของค�ำว่ำเพศสรีระและเพศภำวะลงในสมุด

2. ในกจิกรรมนีเ้รำจะพจิำรณำดวูธิกีำรท่ีเรำสำมำรถตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ทีเ่รำเห็น
ว่ำใครบำงคนที่ได้รับอิทธิพลทำงลบจำกบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะ

3. เขียนสถำนกำรณ์ต่อไปน้ีบนกระดำน แล้วให้นักเรียนท�ำงำนกลุ่มย่อย ช่วยกันคิด
พจิำรณำว่ำตัวละครแต่ละตวัควรจะพดูว่ำอย่ำงไรในกำรตอบโต้ถ้อยค�ำทีเ่ป็นข้อควำม
ตอกย�้ำบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะเชิงลบ

ข้อความตอกย�้า…. ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?

‘ผู้หญิงเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอก ไปไกลๆ เลยไป๊ 
มีแต่ผู้ชำยนั่นแหละ เขำเล่นกีฬำกัน’

เด็กหญิง 5 ขวบ ที่อยำกเตะบอล
ควรจะพูดว่ำ…

‘เด็กผู้ชำยเขำไม่ท�ำอำหำรกันหรอก 
งำนท�ำกับข้ำวเป็นเรื่องของผู้หญิงนะ’

เด็กชำย 10 ขวบ ที่อยำกท�ำอำหำร
ควรจะพูดว่ำ…

‘รู้หรอกน่ำว่ำแกน่ะชอบไปโรงเรียน
แต่ตอนนีแ้ก 15 แล้วนะ หยดุสนใจเรือ่งเรยีนได้

แล้ว 
ตั้งหน้ำตั้งตำหำแฟนให้ได้ซักทีเถอะ’

เด็กสำววัย 15 ปีที่อยำกมีกำรศึกษำสูงๆ 
ควรจะพูดว่ำ…

‘นำยน่ะขี้ขลำดเกินไป ไม่กล้ำท�ำหร้อก” เด็กหนุ่มวัย 15 ปีที่ไม่อยำกร่วมกิจกรรมเสี่ยง 
ควรจะพูดว่ำ…

4. ตัวอย่ำงค�ำตอบอำจจะเป็นดังนี้:

ข้อความตอกย�้า…. ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?

‘ผู้หญิงเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอก ไปไกลๆ เลยไป๊ 
มีแต่ผู้ชำยนั่นแหละ เขำเล่นกีฬำกัน’

เด็กหญิง 5 ขวบที่อยำกเตะบอลควรจะพูดว่ำ…
“หนูเตะบอลเก่งมำกจริงๆ นะ หนูเสียใจจัง 

ที่ไม่ให้เล่นด้วย ถ้ำให้เข้ำทีมหนูจะช่วยให้
ชนะได้เลยละ ผู้หญิงก็เตะบอลเก่งเหมือนกัน
นะ จะบอกให้!”

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 บรรทัดฐำนทำงเพศและควำมคำดหวังปรำกฏอยู่ในครอบครัวเรำ ในโรงเรียน ใน
ชุมชน

•	 บรรทัดฐำนทำงเพศและควำมคำดหวังภำยในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนบำง
อย่ำงสำมำรถน�ำไปสู่อันตรำยและควำมไม่เสมอภำค

•	 เรำสำมำรถระบุบรรทัดฐำนทำงเพศและควำมคำดหวังที่ไม่เป็นธรรมได้
•	 เป็นสิง่ส�ำคญัอย่ำงยิง่ทีเ่รำจะต้องทัดทำนบรรทดัฐำนทำงเพศและควำมคำดหวงัท่ี

ก่อให้เกิดอันตรำยและไม่เป็นธรรมเพื่อกำรสร้ำงครอบครัวโรงเรียนและชุมชนท่ีมี
ควำมเป็นธรรมทำงเพศภำวะ

•	 มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่คนเรำสำมำรถพูดตอบโต้ได้เพ่ือทัดทำนและหักล้ำง 
ภำพเหมำรวมและบรรทัดฐำนทำงเพศภำวะที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นธรรม

	ค�าส�าคัญ
เพศภำวะ
บรรทัดฐำนทำงเพศภำวะ 

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• พัฒนำกลยุทธ์และแผน

ทัดทำนบรรทัดฐำนทำง
เพศเชิงลบ

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้ 
มีเอกสำรเสริมเตรียมไว้
ให้ในส่วนท้ำยหัวข้อ  
ครูอำจแจกเอกสำร 
ที่เตรียมไว้หรือให้
นักเรียนเขียนตำรำง 
ลงในสมุดจดเองก็ได้
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กิจกรรมที่

5

หัวข้อที่
1 ขั้นตอนการสอน

1.	 เขียนค�ำ‘myth - เรือ่งโกหก’ บนกระดำน แล้วถำมว่ำ นกัเรยีนคดิว่ำค�ำนีห้มำยถึงอะไร 
แล้วจงึเขยีนค�ำจ�ำกดัควำมว่ำ เรือ่งโกหก คอื ควำมคดิหรอืควำมเชือ่ทีย่อมรบัตำมกนั
โดยทั่วไปในวงกว้ำงแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ควำมจริง

2.	 อธบิำยว่ำบรรทดัฐำนทำงเพศทีม่อียูใ่นสังคมอำจน�ำไปสู่เรือ่งโกหกเก่ียวกับควำมสำมำรถ
ของผูช้ำยและผูห้ญงิ ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีจ่ะต้องรบัรูแ้ละทดัทำนหกัล้ำงเรือ่งโกหก
หรือควำมเชื่อผิดๆ เหล่ำนี้ เพรำะบำงครั้งอำจท�ำให้เจ็บปวดหรือเป็นอันตรำยได้

3.	 ถำมนกัเรยีนในชัน้ว่ำ มใีครรูจั้กหรอืนกึเรือ่งโกหกเกีย่วกบัผูช้ำยและผู้หญงิออกบ้ำงไหม?

4.	 อธบิำยว่ำในกจิกรรมนีน้กัเรยีนจะได้ท�ำงำนร่วมกันเพือ่ทดัทำนและหกัล้ำงเรือ่งโกหก
ท่ีพบบ่อยๆ ให้นักเรียนจับกลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มละสำมหรือสี่คน แจกกระดำษที่
เขียนเรื่องโกหกไว้ให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น ควรรวมสิ่งที่นักเรียนได้ระบุไว้ก่อนหน้ำนี้ด้วย

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ก่อนเริม่ท�ำกจิกรรมนี ้ครคูวรตัดกระดำษเป็นริว้ๆ เตรยีมไว้ก่อนล่วงหน้ำ แต่ละแผ่นจะ
มเีรือ่งโกหกทีเ่ช่ือกันมำผดิๆ อยูห่นึง่เรือ่งตำมทีเ่ตรยีมไว้ให้ดงัรำยกำรข้ำงล่ำงนี ้ ครูจะ
ต้องใช้หนึง่เร่ืองต่อหนึง่กลุม่ทีม่สีำมหรอืสีค่น และเตรยีมกระดำษเปล่ำไว้เผ่ือให้นกัเรยีน
ได้เขียนเพิม่ด้วย

เรื่องโกหก:	(เขียนเรื่องโกหกแล้วตัดกระดาษเป็นริ้วๆ	หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งชิ้น)

เด็กผู้ชำยร้องไห้เป็นคนอ่อนแอ

เด็กผู้หญิงเล่นกีฬำไม่เก่ง

เด็กผู้ชำยใส่สีชมพูไม่ได้

ในแต่ละครอบครัว ผู้ชำยควรเป็นคนตัดสินใจเรื่องส�ำคัญทุกเรื่อง

ผู้หญิงควรท�ำงำนบ้ำนทุกอย่ำง

เด็กผู้ชำยฉลำดกว่ำเด็กผู้หญิง

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยอภิปรำยกันเพื่อตอบค�ำถำมดังต่อไปนี้:
•	 เรื่องโกหกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เชื่อตำมกันโดยทั่วไปในชุมชนของเรำหรือไม่?
•	 อะไรคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหก (เชื่อตำมกันมำผิดๆ)?
•	 สิ่งที่เชื่อตำมกันในเรื่องโกหกนี้น�ำไปสู่อะไร?
•	 เรำจะพบเห็นตัวอย่ำงว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่ควำมเป็นจริงได้ที่ไหน?
•	 เรำจะทัดทำนหักล้ำงเรื่องโกหกที่เชื่อตำมกันมำผิดๆ เรื่องนี้ได้อย่ำงไร?

6. ให้นกัเรยีนบำงกลุม่อ่ำนออกเสยีงเรือ่งโกหกของกลุม่ให้เพือ่นในห้องฟัง และน�ำเสนอ
แนวควำมคิดของกลุ่มในกำรทัดทำนหักล้ำงเรื่องโกหกด้วยกำรข้อเท็จจริง

7.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:

 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 
•	 บรรทดัฐำนทำงเพศน�ำไปสูเ่รือ่งโกหกว่ำอะไรเป็นไปได้และอะไรเป็นไปไม่ได้ส�ำหรบั

เรำ
•	 เรื่องโกหกที่เชื่อตำมกันมำผิดๆ เหล่ำนี้บำงครั้งก็อำจเป็นอันตรำย
•	 เรำสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัเพ่ือทดัทำนหกัล้ำงเรือ่งโกหกทีเ่ชือ่ตำมกนัมำผดิๆ เหล่ำ

นี้ได้

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
โปรดเตรียมค�ำตอบเพือ่อธิบำยเพิม่เตมิ หำกมนีกัเรยีนบำงคนยนืยนัว่ำเรือ่งโกหกเป็นข้อ
เทจ็จรงิ จะเป็นกำรดอีย่ำงยิง่ถ้ำครสูำมำรถยกตวัอย่ำงบคุคลท่ีมชีือ่เสยีงระดบัชำตใิห้เดก็
ได้เห็น ที่เป็นผู้หญิงเก่งด้ำนกีฬำและวิทยำศำสตร์และผู้ชำยเก่งด้ำนศิลปะ โดยช้ีให้
นกัเรยีนได้เห็นว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนเพศเดยีวกนัอำจจะโดดเด่นชดัเจนยิง่กว่ำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงคนต่ำงเพศกนัเสยีอีก

กจิกรรมท่ี	5:	 หกัล้างความเชือ่ผิดๆ

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน 
จะได้:
• ระบุเรื่องโกหกเกี่ยวกับ

บรรทัดฐำนทำงเพศ
และควำมคำดหวัง

• ทัดทำนและหักล้ำง 
เรื่องโกหกที่เชื่อ 
กันมำผิดๆ  
เรื่องบรรทัดฐำน 
ทำงเพศและ 
ควำมคำดหวัง

	ค�าส�าคัญ
เพศภำวะ 
ควำมเชื่อผิดๆ 
ควำมคำดหวัง
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เกมส�ารอง:	ปรบมือส่งต่อ			

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ใช้เกมทีเ่ตรียมไว้ให้ในท่ีนีเ้ป็นกำรเปิดประเดน็ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือน�ำเข้ำสู่กำรอภิปรำย เพรำะ
กำรเล่นเกมน้ันสนกุสนำน ช่วยให้นกัเรยีนเข้ำร่วมกลุม่กับเพือ่นได้อย่ำงกลมกลืน และยงั
ช่วยสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นมิตรอีกด้วย นอกจำกน้ี กำรเล่นเกมยังแฝงสำระส�ำคัญ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อกำรเรยีนรูเ้อำไว้ด้วย ดงันัน้ ครจูงึควรจบเกมด้วยกำรสรปุสำระส�ำคัญ 
โดยถำมนกัเรยีนว่ำได้ข้อคิดอะไรบ้ำงจำกกำรเล่นเกม

1.	 ชีใ้ห้นกัเรียนเหน็ว่ำกิจกรรมกำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูรนีเ้กีย่วข้องกับกำรสร้ำงสมัพนัธภำพ
ที่เคำรพเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน ทั้งภำยในและนอกรั้วโรงเรียน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้
ทกุคนอยูร่่วมกันฉนัมติรทีเ่คำรพซ่ึงกันและกนัทีโ่รงเรยีนเรำทกุคนจงึต้องท�ำงำนร่วมกนั
เช่นเดียวกับในเกมที่เรำก�ำลังจะเล่นต่อไปนี้

2.	 ให้นักเรียนทุกคนยืนล้อมวงเป็นวงกลมขนำดใหญ่ (แต่ถ้ำมีพื้นที่จ�ำกัดให้นักเรียนยืน
ล้อมรอบโต๊ะเป็นวงขนำดย่อมหลำยๆ วงกไ็ด้)หวัหน้ำกลุม่เริม่ปรบมอืเพือ่ส่งให้เพือ่น
ที่อยู่ข้ำงใดก่อนก็ได้ จำกน้ันคนท่ีรับไว้ก็จะส่งต่อไปยังเพื่อนคนที่ย่ืนข้ำงๆ โดยกำร
ปรบมือส่งให้กัน ต่อจำกน้ันคนต่อๆ ไปก็รับไว้และปรบมือส่งต่อกันไปเป็นทอดๆ 
เหมือนลูกโซ่ (ครูสำธิตกำรเล่นให้เด็กดูก่อนหนึ่งรอบ)

3.	 ในรอบทีส่องแสดงให้นกัเรยีนเหน็ว่ำกำรปรบมอืส่งให้เพือ่นสำมำรถเปลีย่นทศิทำงได้ 
โดยกำรปรบมือส่งย้อนกลับคืนไปยังทิศทำงเริ่มต้นที่ส่งมำ

4.	 จำกนั้นเริ่มต้นเกมปรบมือส่งต่ออีกครั้ง รอบน้ีให้เพิ่มกำรกล่ำวค�ำว่ำ ‘เคำรพ’ หรือ 
‘ใส่ใจ’ พร้อมกับปรบมือส่งให้เพื่อน

5.	 จำกนั้นจึงเริ่มรอบใหม่โดยกล่ำวค�ำว่ำ‘เพื่อนกัน’หรือ‘ฉันมิตร’พร้อมปรบมือส่งต่อ

6.	 อภิปราย:
 จำกเกมนี ้เรำได้รบัสำระส�ำคญัอะไรบ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่แก่นสำรสำระส�ำหรบัคน

ที่ท�ำงำนเพื่อให้สรำ้งโรงเรียนท่ีปลอดภัยเป็นมิตรและเคำรพเอำใจใส่ทุกคน?ในเกมนี้
เรำได้ส่งต่อเสียงปรบมือหรือถ้อยค�ำให้กัน แต่ในชีวิตจริงนั้นควำมคิดเกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติตนและวิธีกำรปฏิบัติต่อผู้อื่นถูกส่งต่อไปยังผู้คนได้อย่ำงไร?

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครูควรร่วมเล่นเกมกับนักเรียนด้วย เพรำะจะช่วยเสริมสร้ำงสัมพันธภำพอันเข้มแข็ง
ระหว่ำงครูกบัลกูศษิย์

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			

เปลี่ยนความคาดหวังทางเพศภาวะด้วยนิทานเด็ก:
ให้นกัเรยีนในชัน้นกึถงึนทิำนเด็กหรอืนทิำนพ้ืนบ้ำนทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดว่ีำมเีนือ้เรือ่งทีเ่สรมิแรง
บรรทดัฐำนทำงเพศภำวะทีเ่ป็นภำพเหมำรวม ให้นกัเรยีนดดัแปลงเรือ่งรำวเพือ่ให้ตวัละคร
หลักไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนที่คำดหวังตำมแบบแผน อธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำกำร
ดัดแปลงและเล่ำเรื่องใหม่แบบนี้ จะเป็นกำรสอนเด็กเล็กว่ำคนเรำไม่สมควรต้องถูกกักขัง
จองจ�ำอยู่ภำยในกรอบบรรทัดฐำนทำงเพศอันคับแคบแต่เรำควรได้รับกำรเคำรพและเป็น
คนดีได้ ถึงแม้ว่ำเรำจะแตกต่ำงจำกบรรทัดฐำนแบบแผนดั้งเดิมจัดให้นักเรียนได้น�ำเสนอ
เพื่อแบ่งปันควำมคิดเมื่อนักเรียนได้ปรับแต่งเรื่องรำวและแทรกภำพประกอบที่เหมำะสม
แล้ว ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกำสไปอ่ำนให้เด็กเล็กฟัง แล้วกลับมำน�ำเสนอรำยงำน
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เกี่ยวกับปฏิกิริยำตอบสนองจำกเด็กๆ

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

โครงการรณรงค์‘พลังวัยใสท�าอะไรก็ส�าเร็จ!’
ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์แสดงข้อควำมเชิงบวกเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นว่ำ 
ใครๆ ก็สำมำรถมุ่งมั่นจนบรรลุตำมควำมปรำรถนำได้ ไม่ว่ำคุณจะเป็นเพศภำวะใด

หวัข้อที	่1
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	2:	ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ

ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อผู้ชาย

ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อผู้หญิง

ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อทั้งสองเพศ

5 ปี

10 ปี

15 ปี

วัยผู้ใหญ่

วัย ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	2:	ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ

การทัดทานบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ

ข้อความตอกย�้า…. ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?

เด็กหญิง 5 ขวบ ที่อยำกเตะบอล ควรจะพูดว่ำ…

เด็กชำย 10 ขวบ ที่อยำกท�ำอำหำร ควรจะพูดว่ำ…

เด็กสำววัย 15 ปีที่อยำกมีกำรศึกษำสูงๆ  ควรจะพูดว่ำ…

เด็กหนุ่มวัย 15 ปีที่ไม่อยำกร่วมกิจกรรมเสี่ยง ควรจะพูดว่ำ…

หวัข้อที	่1
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
กำรใช้กลวธิพีฒันำโดยเน้นจดุแขง็และวธีิกำรทีค่นได้รบัแรงบนัดำลใจจำกแบบอย่ำง
ที่ดี ถือเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรจัดท�ำกลยุทธ์เพื่อลดควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

กิจกรรมที่	1:	แบบอย่างที่ดี
ขั้นตอนการสอน
1.	 อธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำกิจกรรมน้ีจะให้ควำมส�ำคัญกับคุณลักษณะในเชิงบวกที่เรำ

ชืน่ชมในตวัผูอ้ืน่และให้คณุค่ำกบัตวัเรำเอง ในตอนแรกจะเร่ิมต้นด้วยกำรมุง่ควำมสนใจ
ไปที่คุณลักษณะของคนที่เรำรู้จักและชื่นชม

2. ท�ำเป็นตวัอย่ำงโดยกำรบรรยำยคณุลกัษณะของบคุคลทีค่รชูืน่ชมยกตวัอย่ำงด้วยกำร
บอกว่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลเหล่ำน้ีสำมำรถมองเห็นได้จำกพฤติกรรมของบุคคล 
ได้อย่ำงไร เขยีนคณุลกัษณะส่วนบคุคลหรอืลกัษณะนสินัทีเ่ป็นจดุแขง็เหล่ำนีบ้ำงส่วน
บนกระดำนตัวอย่ำงเช่น:

 กล้ำหำญ ซื่อสัตย์ เมตตำ
 เป็นธรรม สร้ำงสรรค์ ฉลำด
 เป็นผู้น�ำ มั่นใจ รักใคร่

3. ให้เวลำนักเรียนได้คิดใคร่ครวญถึงคนที่ช่ืนชมหรือนับถือในทำงใดทำงหนึ่ง ซึ่งต้อง
เป็นคนที่นักเรียนเคยพบด้วยตนเอง อำจจะเป็นคนใกล้ตัว เช่น ญำติๆ หรือคนสนิท
ของครอบครวั โดยจะต้องปกปิดชือ่บคุคลนัน้เกบ็เป็นควำมลบั ให้นกัเรยีนเขยีนค�ำบรรยำย
ลงสมุดอย่ำงน้อยสำมค�ำ เพื่อบรรยำยคุณลักษณะที่นักเรียนชื่นชมในตัวบุคคลผู้นั้น

4. จัดให้นักเรียนได้ท�ำงำนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มสำมคน เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบุคคล 
ทีต่นเองช่ืนชม โดยน�ำเสนอค�ำทีต่นเลอืกมำบรรยำยคณุลกัษณะพเิศษของบคุคลผู้นัน้

5.	 ขออำสำสมัครจำกแต่ละกลุ่มเพ่ือน�ำเสนอรำยงำนค�ำที่ใช้บรรยำยคุณลักษณะที่
รวบรวมได้ในกลุม่ของตน ครเูขียนรำยกำรค�ำบรรยำยบนกระดำน อำจเพิม่เตมิค�ำอ่ืนๆ 
ตำมสมควร (เช่น ค�ำที่เตรียมไว้ให้ในรำยกำรลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งในตอนท้ำย
กิจกรรมนี้)

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
2

หัวข้อที่	2:	ความเสมอภาคทางเพศภาวะและแบบอย่างเชิงบวก

6.	 ชี้ให้นักเรียนเห็นว่ำ คุณลักษณะที่เรำชื่นชมหลำยคุณลักษณะโดยธรรมชำติแล้ว 
ไม่เกีย่วข้องกบัเรือ่เพศ กล่ำวคอื เรำอำจชืน่ชมจดุแขง็ต่ำงๆ เช่น ควำมกล้ำหำญควำมภกัดี
ภูมิปัญญำควำมสร้ำงสรรค์อำรมณ์ขันหรือควำมอดทน ของใครก็ได้โดยไม่เกี่ยวกับ
เพศภำวะของคนนั้น

7.	 เมือ่ท�ำกิจกรรมระดมควำมคดิกลุม่เสรจ็แล้วให้นกัเรียนแต่ละคนวำดรปูก้ำงปลำบคุคล
ต้นแบบของตวัเองลงในสมดุ เว้นพืน้ท่ีรอบๆ รปูคนก้ำงปลำนัน้ไว้เพือ่เขยีนคุณลกัษณะ
เชิงบวกทุกประกำรที่นักเรียนเห็นในตัวบุคคลผู้นั้น โดยเลือกจำกรำยกำรค�ำบรรยำย
ที่เห็นบนกระดำน อีกวิธีหนึ่งก็คือให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงและ 
แบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นว่ำสิ่งที่เรำชื่นชมในตัวผู้อื่นเป็นอย่ำงไร

สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์

ตลก

ใจกว้าง

น่าเชื่อถือ
เที่ยงธรรม

ใจดี

เอื้อเฟื้อ

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ทกุคนมลีกัษณะนสิยัท่ีเป็นจุดแขง็ส่วนบคุคลหลำยข้อ จดุแขง็เหล่ำน้ีจะช่วยให้เรำเรยีน
รู้ส่ิงใหม่ๆ มีควำมเป็นธรรมและเข้ำกับผู้อื่นได้ดี ช่วยให้เรำควบคุมอำรมณ์และ
พฤตกิรรมของตนเอง ตลอดจนสำมำรถรบัมอืกบัควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้อย่ำงดี ตวัอย่ำง
ของจุดแข็งประเภทนี้ ได้แก่ เมตตำ เที่ยงธรรมตลกกล้ำหำญให้อภัย ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์
ขยันหมั่นเพียร และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

8.	 ให้นักเรียนย้อนไปดูคุณลักษณะที่ตนเองระบุไว้ และวงกลมล้อมรอบคุณลักษณะที่
ชอบเป็นพิเศษ แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบอกสิ่งที่ตนเองเลือกให้เพื่อนๆ ในชั้นฟัง

	ค�าส�าคัญ
 จุดแข็ง 
 คุณค่ำ 
 ลักษณะนิสัย

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• อธิบำยคุณลักษณะและ

อุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง 
ที่นักเรียนให้คุณค่ำ 
ในตัวผู้อื่น

• พิจำรณำธรรมชำติของ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
และอุปนิสัยที่เป็น 
จุดแข็งที่ได้รับกำรให้
คุณค่ำซึ่งไม่ใช่ลักษณะ
ทำงเพศ
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9.	 เมือ่ตอบครบทกุคนแล้ว อธบิำยให้นกัเรยีนฟังว่ำ โดยปกตคินมกัจะเลอืกคณุลกัษณะ
ที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วซึ่งหมำยควำมว่ำส่ิงที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบไว้น้ัน 
อำจจะเป็นจดุแข็งทีต่วัเองกม็อียูแ่ล้วกไ็ด้ ให้นกัเรยีนลองคดิว่ำถ้ำตวัเองมคีณุลกัษณะ
เช่นนั้นจริง นักเรียนจ�ำได้หรือไม่ว่ำมีสถำนกำรณ์ใดบ้ำงที่เคยใช้จุดแข็งนั้น

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
นักจิตวิทยำได้แสดงให้เห็นแล้วว่ำ หำกเรำช่วยนักเรียนในกำรระบุและใช้จุดแข็งของ
ตัวเองและผู้อื่นได้แล้ว นักเรียนจะมีแนวโน้มอยู่ดีมีสุขและประสบควำมส�ำเร็จที่
โรงเรียน [82, 83]

10.	 ถำมนักเรียนว่ำ คุณลักษณะใดบ้ำงที่เรำทุกคนควรประพฤติปฏิบัติเพื่อท�ำให้โรงเรียน
ของเรำเป็นสถำนท่ีท่ีทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและด้วยควำมเคำรพ 
ไม่ว่ำเรำจะมีเพศภำวะใด หรือไม่ว่ำเรำจะมีควำมแตกต่ำงใดๆ? ค�ำตอบที่ได้รับอำจ
จะมคีณุลกัษณะเช่น ควำมเทีย่งธรรม ควำมใจกว้ำง และควำมอดทนอดกลัน้ เป็นต้น

11.	 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภำพวำดนี้เป็นเครื่องคอยย�้ำเตือนลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งที่
ตนเองชืน่ชม และคอยเตอืนตวัเองไว้เสมอว่ำให้ใช้จดุแขง็ดงักล่ำวทีต่วัเองมอียูแ่ล้วนัน้ 
อย่ำงสม�่ำเสมอในชีวิตประจ�ำวัน

12.	 กิจกรรมเสริมส�าหรับการพัฒนาทักษะทางภาษา:

 ให้นกัเรยีนแต่ละคนเขยีนเรือ่งรำวเกีย่วกบับคุคลทีต่นเองช่ืนชม โดยเขยีนบคุคลผูน้ัน้
โดยไม่ต้องระบุชื่อก็ได้เนื้อหำควรจะกล่ำวถึงคุณลักษณะอย่ำงน้อยสำมประกำรที่
นักเรียนคิดว่ำเป็นจุดแข็งที่พบในตัวบุคคลผู้นั้น พร้อมทั้งบรรยำยกำรกระท�ำที่แสดง
คุณลักษณะเหล่ำนั้นอย่ำงชัดเจน

13.	 กิจกรรมขยายผลเพ่ิมเติมส�าหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับชุมชนโรงเรียนใน
ระดับกว้าง:

 จัดโครงกำรพี่บัดดี้หรือเพื่อนคู่หู โดยให้นักเรียนรุ่นพี่ท�ำหน้ำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและ
เป็นพีเ่ลีย้งให้รุน่น้อง นกัเรยีนรุน่พีท่ีเ่ป็นอำสำสมคัรต้นแบบอำจช่วยสอนกำรบ้ำนให้
รุน่น้อง เข้ำร่วมกจิกรรมพฒันำทกัษะทำงสงัคม กจิกรรมพฒันำผู้เรยีน และช่วยเหลือ
รุน่น้องหำกน้องต้องกำร พีอ่ำสำสมคัรกลุม่นีอ้ำจจะเข้ำร่วมกำรอบรมทีเ่กีย่วกบัควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะในบริบทสถำนศึกษำลักษณะคล้ำยกันนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัว
ส�ำหรับกำรรับบทบำทเป็นเพื่อนต้นแบบที่ดีอีกด้วย

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครคูวรใช้เวลำในกำรสะท้อนคดิคณุลกัษณะส่วนบคุคลของตวัเองด้วย คณุลกัษณะของ
ตวัเองทีท่�ำให้เป็นครทูีด่ไีด้แก่อะไรบ้ำง?คุณลกัษณะใดบ้ำงท่ีครจู�ำเป็นจะต้องมเีพือ่ให้
สำมำรถปฏิบัติกับทุกคนได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน?
ครสูำมำรถเป็นแบบอย่ำงทำงเพศภำวะในเชงิบวกทีม่ปีระสทิธภิำพแก่ลกูศษิย์ได้อย่ำง
ดียิ่ง เพรำะนักเรียนมักจะเรียนรู้จำกกำรสังเกตทัศนคติพฤติกรรมและกิริยำท่ำทำง 
ตลอดจนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูนั่นเอง

14.	สรุปประเด็นส�าคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เรำทุกคนล้วนมีลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งส่วนบุคคลที่หลำกหลำยด้วยกันทั้งสิ้น
•	 จุดแข็งเหล่ำนี้สำมำรถพบเห็นได้ทั้งในเพศชำยและเพศหญิง
•	 เรำสำมำรถเลอืกบคุคลทีเ่รำอยำกเอำเป็นเยีย่งอย่ำงในกำรประพฤตปิฏิบตัติำมได้

ในชีวิต
•	 ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งและคุณค่ำสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่

เคำรพเอำใจใส่ทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งผู้ใด

ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็ง	*

ห่วงใย	
ท�ำเพื่อคนอื่น

โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

กล้าหาญ	
ท�ำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัว 

หรือวิตกกังวล

ให้อภัย 
ปล่อยวำงควำมโกรธและ

ควำมเจ็บปวดเวลำมีใครท�ำให้
อำรมณ์ไม่ดี

ภาวะผู้น�า	
คิดหำหนทำงและ

ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม

อารมณ์ขัน	
หัวเรำะง่ำยและชอบท�ำให้

คนอื่นหัวเรำะไปด้วย

เที่ยงธรรม	
ท�ำให้ทุกคนมีโอกำสเท่ำกัน 

และท�ำอะไรตำมกฎ

ห่วงใย	
ท�ำเพื่อคนอื่น

โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

เอื้อเฟื้อ	
แบ่งปันข้ำวของกับผู้อื่น
และให้คนอื่นเล่นด้วย

พากเพียร	
ตั้งใจท�ำอะไรให้ส�ำเร็จ

แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ท�ำได้ง่ำย

ห่วงใย	
ท�ำเพื่อคนอื่น

โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ข่มใจตนเอง	
ควบคุมอำรมณ์รุนแรงต่ำงๆ ได้ดี 
แม้จะอยำกกรีดร้อง โอดครวญ
หงุดหงิด อำรมณ์เสียใส่คนอื่น

ความใฝ่รู้	
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

* ดัดแปลงและแก้ไขจำก
ลักษณะนิสัยที่เป็น 
จุดแข็ง 24 ประกำร 
ของนักจิตวิทยำ  
คริส ปีเตอร์สัน และ  
มำร์ติน เซลิกแมน 
(2004) จำกหนังสือ 
Character strengths 
and virtues: A 
handbook and 
classification
ส�ำนักพิมพ์
มหำวิทยำลัย
อ๊อกซฟอร์ด
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
2 ขั้นตอนการสอน

1. ให้นกัเรียนหลบัตำลงแล้วจนิตนำกำรถงึโลกใบทีม่แีต่ควำมเทีย่งธรรม สถำนทีท่ีค่นได้รบั
กำรปฏบิตัอิย่ำงดแีละเท่ำเทยีมกนัโดยถ้วนหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นชำยหรอืหญงิ ไม่ว่ำจะมี
เช้ือชำต ิศำสนำ หรอืภำวะทุพพลภำพใดๆ ลองคิดดวู่ำโลกใบนีจ้ะเป็นอย่ำงไรส�ำหรบัผู้คน

2.	 ให้เวลำนักเรียนได้แลกเปลี่ยนโลกทัศน์ของตัวเองกับคู่หรือกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน 
ให้นักเรียนบำงคนหรือบำงกลุ่มเล่ำให้เพื่อนในชั้นฟัง

3.	 ถำมนกัเรยีนว่ำ จ�ำเป็นต้องมีกตกิำหรอืควำมคำดหวงัอะไรบ้ำงเพ่ือรกัษำควำมเทีย่งธรรม
ให้คงอยู่ในโลกใบน้ัน กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงควำมเห็นเพื่อเป็นควำมคิดร่วมกัน
ของห้อง

4.	 ให้นักเรียนท�ำงำนเป็นคู่หรือรวมกันเป็นกลุ่มย่อยเพื่อก�ำหนดควำมคำดหวังหรือกฎ
กติกำของตนเอง จำกนั้นครูเพิ่มควำมท้ำทำยเข้ำไปด้วยกำรตั้งเงื่อนไขว่ำ ถ้ำนักเรียน
สำมำรถตั้งกติกำที่จะท�ำให้โลกเป็นสถำนที่มีควำมเที่ยงธรรมได้เพียงห้ำข้อ นักเรียน
จะก�ำหนดกฎกติกำอะไรบ้ำง?

5.	 ให้นกัเรยีนรำยงำนให้เพือ่นในชัน้ฟัง ครรูวบรวมควำมคิดของนกัเรยีนโดยเขยีนข้อคิด
เห็นทั้งหมดบนกระดำน

6.	 อธบิำยให้นกัเรยีนฟังว่ำ ตัง้แต่สมยัโบรำณมำแล้ว บรรพบรุษุของเรำต่ำงขบคดิอย่ำงหนกั
เกีย่วกบักำรสร้ำงโลกทีม่คีวำมเท่ียงธรรมทีทุ่กคนได้รบักำรปฏิบตัด้ิวยควำมเคำรพใน
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ คิดหำวิธีปกป้องผู้คน รวมทั้ง ‘กฎกติกำ’ ที่จ�ำเป็นต้องมีไว้

 เครือ่งมอือย่ำงหนึง่ทีพ่ฒันำข้ึนมำเพือ่ช่วยให้เรำสร้ำงโลกท่ีทกุคนได้รับกำรปฏบิตัอิย่ำง
เท่ำเทยีมกันด้วยควำมเคำรพก็คอื ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสิทธมินษุยชนแห่งสหประชำชำติ 
หรือภำษำอังกฤษเรียกว่ำ The United Nations Universal Declaration of  
Human Rights (UNDHR) อีกเครื่องมือหนึ่ง ได้แก่ อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก หรือ
ภำษำอังกฤษเรียกว่ำ The Convention of the Rights of the Child (CRC) ซึ่งมี
จุดเน้นส�ำคัญเฉพำะทำงเกี่ยวกับวิธีกำรที่เด็กได้รับกำรปฏิบัติ และอีกเครื่องมือหนึ่ง 
ได้แก่ อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลอืกปฏิบตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ หรอืภำษำองักฤษ 
เรียกว่ำ The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) ซึ่งมีจุดเน้นส�ำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีกำรที่ผู้หญิงได้
รับกำรปฏิบัติ

7.	 ถำมนกัเรยีนในชัน้ว่ำ นกัเรยีนรูจ้กัสทิธมินษุยชนหรอืไม่ ถ้ำรูจ้กั ให้บอกว่ำสทิธมินษุย
ชนของตัวนักเรียนเองนั้นมีอะไรบ้ำง

8.	 เขียนค�ำจ�ำกัดควำมบนกระดำน ให้นักเรียนจดลงในสมุด

 สิทธิมนุษยชน หมำยถึง สิทธิที่เป็นของมนุษย์ทุกคน เรำทุกคนล้วนมีสิทธิมนุษยชน
เนื่องจำกควำมเช่ือที่ว่ำ มนุษย์เรำเกิดมำพร้อมกับควำมเท่ำเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและ
สิทธ ินัน่ย่อมหมำยควำมว่ำ เรำทกุคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบักำรปฏบิตัด้ิวยควำมเคำรพและ
ควำมเป็นธรรม [18]

9.	 ตลอดระยะเวลำหลำยปีทีผ่่ำนมำ อนสุญัญำว่ำด้วยสทิธมินษุยชนหลำยฉบบัได้รบักำร
พิจำรณำอนุมัติในระดับสำกลรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จะลงนำมเข้ำร่วมใน
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศ เพื่อประกำศว่ำจะปกป้องสิทธิของประชำชนที่อำศัยอยู่
ในประเทศของตน อนุสัญญำก็คือบัญชีรำยกำรควำมคำดหวังที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ และท�ำให้คนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยจำกอันตรำย 
ยกตัวอย่ำงเช่นรัฐบำลของทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกำได้ลงนำมในอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยสิทธิเด็กเมื่อประเทศใดลงนำมในอนุสัญญำแล้ว ย่อมมีภำระผูกพันในกำร
ด�ำเนินกำรทุกวิถีทำงตำมขอบเขตอ�ำนำจของตนเพื่อปกป้องสิทธิของพลเมืองทุกคน

10.	 อธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำมีสิทธิมนุษยชนด้ำนต่ำงๆ จ�ำนวนมำกระบุไว้ในอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยสิทธิซึ่งทุกข้อล้วนแต่มีควำมส�ำคัญแต่มีอยู่สองข้อที่คนรู้จักมำกเป็นพิเศษ  
ครูเขียนสิทธิทั้งสองข้อต่อไปบนกระดำน: 
•	 เด็กทุกคนเมื่อเกิดมำ ย่อมมีอิสระและควรได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
•	 เด็กทุกคนย่อมสำมำรถเรียกร้องสิทธิของตน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศสีผิวภำษำควำม

คิดและควำมเชื่อศำสนำระดับควำมมั่งคั่งประเทศที่เกิด [18] 

11.	 ให้นักเรียนจดสิทธิทั้งสองข้อลงในสมุด

12.	 ให้นกัเรยีนเปรยีบเทยีบสทิธนิีก้บักฎกตกิำทีค่ดิขึน้มำส�ำหรบั‘โลกใบทีม่แีต่ควำมเทีย่งธรรม’ 
ของแต่ละคู่หรือกลุ่ม มีข้อเหมือนและข้อต่ำงอย่ำงไรบ้ำง? 

กิจกรรมที่	2:	เที่ยงธรรม	เท่าเทียม	และสิทธิมนุษยชน

	ค�าส�าคัญ
ควำมเสมอภำค
ศักดิ์ศรี
ควำมเคำรพ
สิทธิมนุษยชน

	 60	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมน้ีนักเรยีนจะได้:
• อธิบำยลักษณะของกำร

ปฏิบัติที่เป็นธรรม  
เสมอภำค และเคำรพ
เอำใจใส่ที่นักเรียน 
เชื่อว่ำควรจะมีใน
ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และที่ท�ำงำน

• ชี้แนะสำธำรณะให้เห็น
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ที่จ�ำเป็นในกำรสร้ำงโลก
ที่คนได้รับกำรปฏิบัติ
อย่ำงมีคุณค่ำควำมเป็น
มนุษย์เท่ำกัน 
โดยถ้วนหน้ำ
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13.	 ให้นักเรียนท�ำงำนในกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเพื่อท�ำให้ทุกคนได้
รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน ให้เวลำ 10 นำที แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมำรำยงำน
หน้ำชั้นและเขียนบนกระดำนว่ำต้องกำรเปลี่ยนอะไรบ้ำง เพื่อท�ำให้ประเทศของเรำ
เป็นชำติที่มีควำมเที่ยงธรรมและเท่ำเทียมกัน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
สิทธิบำงข้อที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กระบุว่ำเด็กทุกคนมีสิทธิในสุขภำพ
โภชนำกำรกำรศกึษำกำรเล่น และกำรบ่งชีอ้ตัลกัษณ์บคุคล สิทธใินกำรเรยีนรูแ้ละใช้ภำษำ
และวฒันธรรมประเพณขีองครอบครวั และอืน่ๆ นอกจำกนี ้เดก็ไม่ควรจะตกภำยใต้สิง่
ต่ำงๆ ต่อไปนี ้ได้แก่ กำรเข้ำร่วมสงครำมกำรค้ำมนษุย์งำนท่ีเป็นอนัตรำยหรอืให้โทษต่อ
สขุภำพ ตลอดจนสิง่อืน่ในลกัษณะนี้

14.	สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 หำกท�ำงำนร่วมกันแล้ว เรำก็จะสำมำรถสร้ำงโลกที่มีควำมเที่ยงธรรมได้ โลกที่คน
ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ

•	 เรำสำมำรถก�ำหนดควำมคำดหวงัและกฎกตกิำเพือ่ช่วยปกป้องสิทธขิองประชำชน
•	 อนสุญัญำว่ำด้วยสทิธมินษุยชนเป็นเครือ่งมอืทีค่อยเตอืนผูค้นให้ปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ด้วย

ควำมเคำรพและเท่ำเทียมกัน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
สทิธมินษุยชนอำจเป็นแนวคดิทีย่ำกจะเข้ำใจและต่ำงคนกอ็ำจมมีมุมองทีต่่ำงกนัว่ำควร
จะรวมสิง่ใดไว้บ้ำงในสทิธิมนษุยชนของเรำ หลกัสูตรนีจ้ะดงึควำมสนใจไปยงัควำมเชือ่ที่
ว่ำมนษุย์ทกุคนควรได้รบักำรปฏิบตัอิย่ำงมศีกัดิศ์รแีละเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะมีควำมแตก
ต่ำงทำงเพศภำวะอย่ำงใดกต็ำม
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
2 ขั้นตอนการสอน

1.	 ทบทวนควำมหมำยของค�ำศพัท์ เพศภำวะ และสทิธมินษุยชน ทีเ่รยีนจำกกจิกรรมก่อนๆ

2.	 ชีแ้จงว่ำ นกัเรยีนจะได้ท�ำงำนร่วมกนัเพือ่ช่วยกนัขบคดิว่ำ กำรทีค่นในครอบครวั ใน
โรงเรียนและทีท่�ำงำน ปฏบิติัต่อกนัอย่ำงเท่ำเทยีมด้วยควำมเคำรพใส่ใจในสทิธิของกนั
และกนัโดยไม่มกีำรแบ่งเพศนัน้ จะมีลกัษณะอย่ำงไร

3.	 อนัดบัแรก ให้นกัเรียนเล่นเกมทีอ่อกแบบมำเพือ่เปิดโอกำสให้เด็กๆ ได้ขบคดิเก่ียวกบั
สิง่ทีเ่รำจ�ำเป็นต้องท�ำให้ได้ เพือ่กำรปฏบิตัต่ิอคนอืน่ด้วยควำมเคำรพเอำใจใส่ ครอูธบิำย
วธิกีำรและข้ันตอนกำรเล่นเกมกระจกเงำ และให้เวลำเล่นเกมสักครูห่นึง่

	วธิเีล่นเกมกระจกเงา:	
 ยนืหนัหน้ำเข้ำหำกนักบัคู ่คนทีห่นึง่จะเริม่เป็นผูน้�ำก่อน โดยกำรท�ำท่ำทำงต่ำงๆ ด้วย

กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยช้ำๆ คนที่สองพยำยำมท�ำตำมให้เหมือนที่สุด เหมือนกับเป็น
เงำสะท้อนในกระจก หลงัจำกนัน้จงึให้สลับกนัเป็นผูน้�ำ ให้คนทีส่องเป็นคนเริม่ออกท่ำ
ทำงก่อน แล้วให้คนที่หนึ่งเลียนแบบ ท�ำตำมให้เหมือนว่ำเป็นกระจกเงำสะท้อนภำพ
ของกันและกัน

4.	 หลังจำกเล่นเกมเสร็จแล้วเลือกคู่หรือสองคู่ที่ประสำนงำนกันได้ดีให้ออกมำแสดง
ท่ำทำงกระจกเงำให้เพื่อนในช้ันดู ครูถำมเพ่ือนในช้ันที่เหลือ ซ่ึงท�ำหน้ำที่เป็น 
ผู้สังเกตกำรณ์ว่ำ นักเรียนเห็นอะไรจำกกำรเล่นเกมนี้ ที่ถือว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
สัมพันธภำพที่เคำรพเอำใจใส่กันและกัน

5.	 ให้นกัเรยีนท�ำงำนกบัเพือ่นคนเดมิ (หรอืไปรวมกบัคู่อ่ืนเป็นกลุม่สีค่น) งำนท่ีต้องท�ำก็
คือ อธิบำยว่ำจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถำนกำรณ์ ถ้ำผู้ชำยและผู้หญิงได้รับโอกำสที่
เท่ำเทียมกัน

 • ที่บ้ำน - ถ้ำมีควำมเสมอภำคทำงเพศในครอบครัวแล้วล่ะก็: 
  - พ่อแม่คงจะให้ลูกสำวได้… 
  - พ่อแม่คงจะให้ลูกชำยได้… 
 • ที่โรงเรียน - ถ้ำมีควำมเสมอภำคทำงเพศในโรงเรียนแล้วล่ะก็: 
  - ครูคงจะให้นักเรียนหญิงได้… 
  - ครูคงจะให้นักเรียนชำยได้… 
  - เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนหญิงได้…. 
  - เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนชำยได้…

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
เมือ่มนีกัเรียนไม่เห็นพ้องต้องกนั ส่งเสรมิให้นักเรยีนกลุม่นัน้แสดงควำมเหน็ทีไ่ม่ตรงกนั
ในลักษณะทีน่่ำพอใจทัง้สองฝ่ำย กล่ำวคอื ไม่ใช้ถ้อยค�ำหรอืน�ำ้เสยีงทีด่่ำว่ำ ถำกถำง หรอื
ประชดประชนักนั ก่อนทีน่กัเรียนจะตอบข้อโต้แย้งของกนัและกนั ขอให้นกัเรยีนสรปุส่ิง
ทีฝ่่ำยตรงข้ำมได้กล่ำวมำเสยีก่อน เพือ่ดวู่ำนกัเรียนเข้ำใจตรงกนัหรือตัง้ใจฟังเพือ่นพดู
แสดงมุมมองอย่ำงชัดเจนดีแล้วหรือไม่จำกน้ันจึงให้นักเรียนได้แสดงควำมเห็นของ 
ตนเองบ้ำง และให้บอกข้อสังเกตด้วยว่ำส่วนใดคือควำมเห็นต่ำงกันและส่วนใด คือ 
ควำมเหน็ตรงกัน

กจิกรรมท่ี	3:	 สทิธมินุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชวิีตประจ�าวนั

	 35	นาที

	ค�าส�าคัญ
บรรทัดฐำนทำงสังคม
ภำพเหมำรวม

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ชี้บอกว่ำกำรเคำรพ

ควำมเสมอภำค 
ทำงเพศภำวะและ 
สิทธิมนุษยชน 
มีลักษณะอย่ำงไร 
ในกำรปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์ 
ในชีวิตประจ�ำวัน

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำรเสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้ำย
หัวข้อนี้ ครูอำจแจก
เอกสำรให้นักเรียน แต่ละ
คู่หรือให้นักเรียนจด
ค�ำถำมลงในสมุด หรือบน
กระดำษฟลิปชำร์ทก็ได้
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4

หัวข้อที่
2

กจิกรรมท่ี	4:	การใช้พลงัอ�านาจทางบวกและลบ

ขั้นตอนการสอน
1. อธบิำยว่ำในกจิกรรมนีน้กัเรยีนจะได้พดูคยุถงึรปูแบบวิธทีีพ่ลังอ�ำนำจถกูใช้ ซึง่สำมำรถ

เป็นไปในทำงบวกหรือทำงลบก็ได้ ขั้นแรก นักเรียนจะได้เล่นเกมสั้นๆ เพื่อให้ได้คิด
และเห็นว่ำกำรเป็นคนที่มีพลังอ�ำนำจเป็นอย่ำงไร และกำรเป็นคนที่ไม่มีพลังอ�ำนำจ
เป็นอย่ำงไร อธิบำยวิธีเล่นเกมหุ่นยนต์กับผู้คุม

	วิธีเล่นเกมหุ่นยนต์กับผู้คุม:	
•	 ยืนหันหน้ำเข้ำหำกันกับคู่ คนที่หนึ่งจะเป็นผู้น�ำก่อน เรียกว่ำผู้คุม เริ่มด้วยกำรยื่น

มือข้ำงหนึ่งออกไปข้ำงหน้ำ หันฝ่ำมือออก คนที่สองจะเป็นหุ่นยนต์ โดยต้องรักษำ
ระยะห่ำงระหว่ำงจมกูของตวัเองกบัฝ่ำมอืของผูค้มุให้ได้ระยะคงทีส่ม�ำ่เสมอ เมือ่ผู้
คมุยกมอืไปทำงไหน หุน่ยนต์ก็ต้องขยบัตำม ผูค้มุอำจพำหุน่ยนต์เดนิไปเดนิมำรอบๆ 
ห้องก็ได้ ให้เวลำสักครู่หนึ่งแล้วจึงสลับบทบำท

อภิปรายผล:	
•	 นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรเมื่อได้เป็นหุ่นยนต์ในเกมนี้ แทนที่จะได้เป็นผู้คุม?
•	 นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้ำงจำกเกมน้ีท่ีท�ำให้รู้สึกได้ว่ำกำรที่บุคคลหนึ่งมีพลังอ�ำนำจ

เหนือคนอื่นในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่ำงไร?

2.	 ชีใ้ห้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำเกมนีแ้สดงให้เรำเห็นแล้วว่ำ เป็นเรือ่งง่ำยแค่ไหนทีค่นทีม่อี�ำนำจ
เหนอืคนอืน่อำจจะละเลยไม่ทนัสงัเกตเหน็ผลกระทบของกำรใช้อ�ำนำจของตวัเองต่อ
คุณภำพชีวิตของผู้ท่ีตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจน้ัน เช่นนี้แล้วเรำควรเข้ำใจว่ำกำรใช้พลัง
อ�ำนำจไปล่วงละเมิดคนอื่นนั้นท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย

3.	 ถำมนักเรียนในชั้นว่ำ นักเรียนคิดว่ำค�ำว่ำ พลังอ�ำนำจ มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร เก็บ
รวบรวมค�ำตอบจำกหลำยๆ คน

4.	 อธบิำยให้นกัเรยีนฟังว่ำ สิง่หนึง่ทีค่นเรำเข้ำใจเกีย่วกบัพลังอ�ำนำจก็คอื กำรคดิว่ำพลงั
อ�ำนำจคือควำมสำมำรถในกำรมีอิทธิพลเหนือสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบกำรใช้พลัง
อ�ำนำจในทำงลบ อำจได้แก่กำรใช้อ�ำนำจบำดใหญ่ควบคมุบำงสิง่บำงอย่ำงหรือบำงคน
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่สนใจว่ำคนอื่นจะได้รับผลกระทบอะไร
กต็ำม ส่วนรปูแบบกำรใช้พลงัอ�ำนำจในทำงบวกนัน้ อำจได้แก่กำรใช้ทรพัยำกรทกัษะ
กำรกระท�ำหรืออิทธิพล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น

5.	 ชี้ให้นักเรียนเห็นว่ำระดับพลังอ�ำนำจที่แต่ละบุคคลมีนั้น อำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละ
สถำนกำรณ์หรอืแต่ละสมัพนัธภำพ ยกตัวอย่ำงเช่น ระดบัพลงัอ�ำนำจส่วนตวัของวยัรุน่
คนหนึ่งอำจแตกต่ำงกันไปตำมสัมพันธภำพกับบุคคลต่ำงๆ เช่น กับเด็กรุ่นน้อง กับ
เพื่อนวัยเดียวกัน และกับครูอำจำรย์หรือพ่อแม่ เป็นต้น

6.	 อ่ำนสถำนกำรณ์สมมติต่อไปนี้:
 เด็กอำยุ 13ปี คนหนึ่งถูกไหว้วำนให้ดูแลหลำนสองคนในระหว่ำงที่พวกผู้ใหญ่ก�ำลัง

ท�ำกับข้ำวอยู่อีกห้องหนึ่ง หลำนคนโตอำยุ 5 ขวบ คนเล็กอำยุ 3 ขวบ แต่แล้วจู่ๆ  
เด็ก 5 ขวบ ก็ตีน้อง 3 ขวบ

 ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรำยตำมค�ำถำมน�ำ ดังต่อไปนี้: 
•	 ใครมีพลังอ�ำนำจในสถำนกำรณ์นี้?
•	 ใครมีพลังอ�ำนำจมำกที่สุด?
•	 เด็กวัย 13 ปี คนนี้ควรท�ำอย่ำงไร จึงจะเป็นกำรใช้พลังอ�ำนำจเชิงบวก  

(หรือกำรกระท�ำที่เป็นประโยชน์)?
•	 เด็กวัย 13 ปี คนนี้ควรท�ำอย่ำงไร จึงจะเป็นกำรใช้พลังอ�ำนำจเชิงลบหรือกำร 

กระท�ำที่ให้โทษ?

7.	 อธบิำยให้นกัเรยีนฟังดงันี ้กำรเข้ำใจว่ำกำรใช้พลงัอ�ำนำจระหว่ำงบคุคลในลกัษณะต่ำงๆ 
บำงครั้งก็มีประโยชน์ เช่น
•	 พลังอ�ำนำจเหนือกว่ำ:คือกำรมีอ�ำนำจควบคุมผู้อ่ืนหรือควบคุมสถำนกำรณ์ พลัง

อ�ำนำจเหนือผู้อื่นน้ีสำมำรถน�ำไปใช้ได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ยกตัวอย่ำงเช่น  
พ่อแม่มีพลังอ�ำนำจเหนือลูกๆ แต่ก็มักจะใช้ในกำรดูแลทะนุถนอมลูก แต่ในทำง
ตรงกันข้ำม ผู้ใหญ่บำงคนกอ็ำจท�ำร้ำยเดก็ ซึง่ถอืเป็นกำรใช้พลงัอ�ำนำจในทำงลบ

•	 พลังอ�ำนำจร่วม:กำรมีพลังอ�ำนำจร่วมกับผู้อื่นหรือกลุ่มอื่น ได้แก่ กำรท�ำงำนร่วม
กนักบัคนอืน่ๆ เพือ่ให้งำนลลุ่วงด้วยดี หรือท�ำให้บำงสิง่บำงอย่ำงเกดิขึน้ได้ส�ำเรจ็ พลัง
อ�ำนำจประเภทนีก้ส็ำมำรถน�ำมำใช้ได้ท้ังเชงิบวกและเชงิลบ ยกตวัอย่ำงเช่น คนใน
กลุ่มสำมำรถท�ำงำนร่วมกันเพื่อให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ำอยู่ขึ้น หรืออำจ
ไปช่วยเหลือคนในชุมชน นี่เรียกว่ำกำรใช้พลังอ�ำนำจร่วมในเชิงบวก แต่อย่ำงไรก็ดี 
คนสำมำรถรวมกลุ่มกันไปก่ออำชญำกรรมหรือเป็นอันธพำลสร้ำงควำมเดือดร้อน
แก่ผู้อื่นก็ได้ นี่เรียกว่ำกำรใช้พลังอ�ำนำจร่วมในเชิงลบ

	ค�าส�าคัญ
พลังอ�ำนำจ 
สถำนภำพ 
กำรเสริมสร้ำง
พลังอ�ำนำจ

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• พิจำรณำพลังอ�ำนำจ

ประเภทต่ำงๆ 
 ที่มีอยู่ในควำม 

สัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ
•  ท�ำควำมเข้ำใจ 

กำรใช้พลังอ�ำนำจ 
ในทำงบวก 
และทำงลบ

• ระบุกำรใช้พลังอ�ำนำจ
ในทำงบวกและ 
ทำงลบที่พบเห็น 
ในสัมพันธภำพ 
ระหว่ำงเพื่อนและ
ระหว่ำงเพศภำวะ
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•	 พลังอ�ำนำจภำยใน:หมำยถึง กำรมีทรัพยำกรควำมคิดควำมรู้เครื่องมือและทักษะ
ส�ำหรับกำรโน้มน้ำวใจตัวเองและผู้อ่ืนให้ท�ำอะไรบำงอย่ำงตัวอย่ำงเช่นคนที่กล่ำว
สนุทรพจน์อนัทรงพลังทีส่ำมำรถเชญิชวนให้คนหันมำใส่ใจดแูลสภำพแวดล้อม จน
กระทั่งสำมำรถลดปริมำณขยะลงได้ นี่คือกำรใช้พลังอ�ำนำจภำยในที่เป็น 
เชิงบวก แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจจะมีอีกคนหนึ่งที่ใช้กำรปรำศรัยโจมตีฝ่ำยอื่น ยุยง 
ปลุกปั่นให้ผู้คนเกลียดชังกัน เช่น ผู้ที่นับถือต่ำงศำสนำกัน เป็นต้น ลักษณะนี้คือ
กำรใช้พลังอ�ำนำจภำยในที่เป็นเชิงลบ

•	 ให้นกัเรยีนกลบัไปดสูถำนกำรณ์ตวัอย่ำงก่อนหน้ำนี ้แล้วชีใ้ห้นกัเรยีนเหน็ว่ำเดก็โต
ย่อมมพีลงัอ�ำนำจมำกกว่ำเดก็เล็ก กล่ำวคอืเดก็โตจะมีพลงัอ�ำนำจเหนอืกว่ำเพรำะ
ว่ำตวัโตกว่ำ ขณะเดยีวกนั เดก็โตกม็พีลงัอ�ำนำจร่วมอีกด้วยเช่นกนั เพรำะสำมำรถ
ไปขอให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ มำช่วยเหลือได้นั่นเอง

 นอกจำกนี ้เดก็โตยงัมพีลงัอ�ำนำจภำยในอกีด้วย เพรำะว่ำมทีกัษะควำมสำมำรถ
และควำมคิดว่ำควรจะจัดกำรสถำนกำรณ์นี้อย่ำงไร จะเห็นว่ำเด็กอำยุ 13 ปี  
คนนี้ได้รับค�ำสั่งให้เป็นผู้ดูแล นั่นคือกำรได้รับกำรมอบหมำยพลังอ�ำนำจจำก
ผูใ้หญ่ ซ่ึงกำรได้รับบทบำทพเิศษหรอืต�ำแหน่งพเิศษ หรอืหน้ำทีพ่เิศษนัน้ สำมำรถ
เพิ่มพลังอ�ำนำจของบุคคลได้

8.	 ให้นักเรยีนนกึถงึตวัอย่ำงอืน่ๆ ท้ังในเชงิบวกและเชงิลบของพลงัอ�ำนำจทัง้สำมประเภท
ดังกล่ำวข้ำงต้น

9.	 ให้นักเรียนท�ำรำยกำรสิ่งที่มีอิทธิพลต่อระดับพลังอ�ำนำจของผู้คน (บำงคนอำจจะให้
ค�ำตอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ ควำมม่ังค่ังอำยุ กำรงำนเพื่อนเพศภำวะ เช้ือชำติเพศวิถี 
ภำษำศำสนำขนำดร่ำงกำย ควำมแข็งแรงควำมโด่งดังเป็นท่ีนิยมทักษะควำมรู ้
ทรัพย์สิน เป็นต้น)

10.	สรุปประเด็นส�าคัญ:
	 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เรำสำมำรถใช้พลังอ�ำนำจได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
•	 พลังอ�ำนำจมีหลำยประเภท ได้แก่ พลังอ�ำนำจเหนือกว่ำ พลังอ�ำนำจร่วม และพลัง

อ�ำนำจภำยใน
•	 สัมพันธภำพรูปแบบต่ำงๆ ได้รับอิทธิพลจำกวิธีกำรใช้พลังอ�ำนำจของคนภำยใน

สัมพันธภำพนั้นๆ 
•	 พลังอ�ำนำจก�ำหนดโดยลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ อำยุ เพศภำวะ เช้ือชำติ กำรศึกษำ 

ควำมมั่งคั่ง และแตกต่ำงกันไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
•	 ผู้ที่มีพลังอ�ำนำจเหนือผู้อ่ืนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรใช้พลังอ�ำนำจดังกล่ำวใน

ลักษณะที่เป็นกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น
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กิจกรรมที่

5

หัวข้อที่
2

กจิกรรมท่ี	5:	ความแตกต่างกบัการเลอืกปฏิบติั

ขั้นตอนการสอน
1.	 อธบิำยให้นกัเรยีนฟังว่ำในสงัคมจะมคีนบำงคนหรอืบำงกลุม่ทีพ่ลงัอ�ำนำจน้อยกว่ำผูอ้ืน่ 

คนกลุม่นีจ้ะมคีวำมเสีย่งและเปรำะบำงต่อกำรถูกเลอืกปฏบิตัมิำกยิง่ขึน้ ครเูขยีนค�ำว่ำ 
“กำรเลอืกปฏบัิต”ิ บนกระดำน

2.	 ครูให้นกัเรียนบอกควำมหมำยของค�ำตำมทีน่กัเรยีนเข้ำใจ จดค�ำส�ำคญัตำมทีน่กัเรยีน
บอกรวบรวมไว้บนกระดำน

3.	 ครูอธิบำยควำมหมำยและเขียนค�ำนิยำมบนกระดำน กำรเลือกปฏิบัติ คือ วิธีปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อคนบำงคนหรือบำงจ�ำพวก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีพื้นฐำนมำจำก
ลกัษณะแตกต่ำงบำงประกำร ได้แก่ เพศสรรีะ ศำสนำ สญัชำต ิชำตพินัธุ ์(วฒันธรรม) 
เชื้อชำติ ฐำนะทำงสังคม หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ

4.	 ครูให้นักเรียนท�ำกิจกรรมระดมสมองเพื่อระบุคนกลุ่มต่ำงๆ ทั่วโลกที่เคยเผชิญ
เหตกุำรณ์กำรเลือกปฏิบติั โดยให้นกัเรยีนจดแต่ละสถำนกำรณ์แยกกนัไว้ในกระดำษ
คนละแผ่น เม่ือได้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ มำแล้ว ครูให้นักเรียนนึกถึงสถำนกำรณ์ใน
ประเทศไทยท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน และให้นักเรียนบอกว่ำในแต่ละ
สถำนกำรณ์นั้นใครคือผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งสถำนกำรณ์ในประเทศและต่ำงประเทศ

5.	 เมื่อนักเรียนท�ำกิจกรรมระดมควำมคิดเสร็จแล้ว ครูแจกกระดำษที่เขียนสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ นั้นให้นักเรียนคนละหนึ่งสถำนกำรณ์ (แต่ถ้ำนักเรียนในชั้นมีจ�ำนวนมำก  
แจกคู่ละหนึ่งสถำนกำรณ์ก็ได้)

6.	 ครูลำกเส้นบนพืน้หน้ำห้องหนึง่เส้น สมมตใิห้ปลำยด้ำนหนึง่เป็นระดับกำรเลอืกปฏบิตัิ
สูงสุด ส่วนปลำยอีกด้ำนหนึ่งเป็นระดับกำรเลือกปฏิบัติต�่ำสุด 

7.	 ครูชีแ้จงให้นกัเรยีนฟังว่ำ จะให้นกัเรียนผลดักันน�ำกระดำษสถำนกำรณ์ไปวำงบนเส้น
ระดบักำรเลอืกปฏบิตั ิโดยให้นกัเรยีนเล่ำให้เพ่ือนๆ ฟังว่ำ ใครคือคนหรอืกลุม่คนทีถ่กู
เลอืกปฏบิตัใินสถำนกำรณ์นัน้ พร้อมท้ังให้เหตผุลว่ำท�ำไมจงึวำงสถำนกำรณ์ไว้ทีร่ะดับ
กำรเลอืกปฏบิตัริะดบันัน้ๆ เมือ่ถึงตำใคร คนนัน้จะมสีทิธย้ิำยกระดำษสถำนกำรณ์ของ
คนอืน่ไปวำงทีร่ะดบัอืน่ แต่ต้องสำมำรถให้เหตผุลได้ว่ำท�ำไมจึงสมควรย้ำยไประดบัอ่ืน

8.	 ครูควรย�้ำให้นักเรียนเข้ำใจว่ำในกิจกรรมน้ีไม่มี ‘ค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด’ เพรำะสิ่งที่
นกัเรียนท�ำกค็อื กำรคิดพจิำรณำใคร่ครวญว่ำกำรเลอืกปฏบิตัริปูแบบต่ำงๆ มผีลกระทบ
ต่อใครและกระทบอย่ำงไร

9.	 เมือ่นกัเรยีนวำงกระดำษสถำนกำรณ์ครบหมดทุกคนแล้ว ครรูวมกระดำษสถำนกำรณ์
สองถึงสำมสถำนกำรณ์เข้ำด้วยกนั แล้วถำมนักเรยีนว่ำ ถ้ำผูท่ี้ถกูเลอืกปฏบิตัมีิลกัษณะ
ส่วนบุคคลมำกกว่ำหนึง่ลักษณะ ระดบักำรเลอืกปฏบัิตคิวรจะอยูท่ีร่ะดบัใด ยกตวัอย่ำง
เช่นบุคคลดังต่อไปนี้
•	 หญิงสำวที่อำศัยอยู่ในค่ำยผู้ลี้ภัย
•	 คนพิกำรที่มีฐำนะยำกจน
•	 คนกลุ่มชำติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกำสและว่ำงงำน

10.	 ครูให้นักเรียนดูเส้นระดับควำมรุนแรงของกำรเลือกปฏิบัติท่ีวำงสถำนกำรณ์เสร็จ
เรยีบร้อยแล้ว และให้นกัเรยีนแสดงควำมคิดเห็นว่ำ นกัเรยีนสงัเกตเห็นรปูแบบควำม
ไม่เป็นธรรมบ้ำงหรือไม่ มีลักษณะอย่ำงไรบ้ำง ถ้ำนักเรียนไม่สำมำรถตอบได้ ครูควร
ช่วยแนะน�ำให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่ำ คนบำงคนหรือบำงจ�ำพวกต้องเผชิญควำม 
ด้อยโอกำสและกำรเลือกปฏิบัติหลำยรูปแบบ นอกจำกนั้นแล้ว กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่ม
บคุคลทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอือย่ำงมำกทีสุ่ดจำกผูค้นทีอ่ยูร่ำยล้อมรอบๆ ตวัพวกเขำ
ด้วยกำรชี้แนะสำธำรณะและผลักดันเชิงนโยบำยเพื่อสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

11.	สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 บำงคนได้รบักำรปฏบิตัด้ิวยวธิทีีไ่ม่ดเีพรำะสำเหตจุำกเพศภำวะ ศำสนำ ชำตพินัธุ์ 
(วัฒนธรรม) เชื้อชำติ วิถีทำงเพศ ฐำนะทำงสังคม หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ

•	 รูปแบบกำรปฏิบัติด้วยวิธีเชิงลบนี้เรียกว่ำกำรเลือกปฏิบัติ
•	 กำรเลอืกปฏบิตัก่ิอให้เกดิอนัตรำยได้ เนือ่งจำกขัดขวำงผูค้นไม่ให้ได้รบัโอกำสทีเ่ท่ำ

เทียมกัน หรือไม่ให้ได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย
•	 กำรเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ กำรเลือกปฏิบัติบนฐำนเพศภำวะ ซึ่งเกิดขึ้น

เมือ่คนบำงคนหรอืบำงกลุม่ท่ีมพีลงัอ�ำนำจมำกกว่ำผูอ่ื้นใช้พลงัอ�ำนำจในเชิงลบ รวม
ทั้งมีส่วนร่วมหรือปล่อยให้เกิดกำรปฏิบัติในเชิงลบต่อกลุ่มคนอีกบำงจ�ำพวก

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะกำรเหน็ต่ำงในทำงทีน่่ำพอใจทัง้สองฝ่ำย กระตุน้ให้นกัเรยีน
ได้แสดงควำมคิดเหน็ของตนเองอย่ำงชดัเจน รวมทัง้สรปุประเดน็ทีเ่หน็ต้องกนัหรอืเหน็
ต่ำงกันกบัผูอ้ืน่ อธบิำยให้นกัเรียนได้เข้ำใจว่ำ บนเวทอีภปิรำยทีเ่คำรพให้เกียรตกินันัน้ ผู้
เข้ำร่วมประชุมมกัจะทดัทำนหกัล้ำงควำมคดิของกนัและกนั โดยไม่ดหูมิน่ดแูคลนบคุคล
ทีม่คีวำมคดิต่ำงจำกตนแต่อย่ำงใด

	ค�าส�าคัญ
กำรเลือกปฏิบัติควำม
ทุพพลภำพ 

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ท�ำควำมเข้ำใจ 

ศัพท์ค�ำว่ำ กำรเลือก
ปฏิบัติ

• เพิ่มกำรตระหนัก 
ว่ำกำรเลือกปฏิบัติ 
คือกำรใช้พลังอ�ำนำจ
โดยมิชอบ

• ระบุกลุ่มคนและ 
กลุ่มย่อยที่มี 
แนวโน้มเผชิญ 
กำรเลือกปฏิบัติ 
สูงกว่ำผู้อื่น
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6

หัวข้อที่
2 ขั้นตอนการสอน

1.	 อธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำ คนบำงจ�ำพวกต้องเผชิญกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงรุนแรง 
หลำยรูปแบบเพรำะสำเหตจุำกเพศภำวะ สถติทิัว่โลกพบว่ำผูห้ญงิคอืกลุม่คนทีม่กัต้อง
เผชิญกำรเลือกปฏิบัติและกำรกีดกันโอกำส ซ่ึงในบำงพื้นที่จะเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรง
กว่ำทีอ่ืน่ๆ ครใูห้นกัเรยีนยกตวัอย่ำงรปูแบบกำรเลอืกปฏบิตัทิีผู่ห้ญงิต้องเผชญิ (โปรด
อ้ำงอิงเอกสำรสรุปข้อมูลส�ำคัญทำงเพศเพื่อช่วยในกำรอธิบำย ทั้งนี้ รำยละเอียดใน
ภำคผนวกน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก)

2.	 ครอูธบิำยให้นักเรียนเข้ำใจเพิม่เตมิว่ำ คนบำงจ�ำพวกต้องเผชิญกำรเลอืกปฏบิตัเิพรำะ
สำเหตทุีม่พีืน้ฐำนจำก ‘วถีิทำงเพศ’ โดยให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ วถิทีำงเพศ ว่ำหมำยถึง 
ค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบำยควำมรู้สึกรักใคร่เสน่หำต่อผู้อ่ืน ซ่ึงอำจเป็นคนที่มีเพศภำวะตรง
ข้ำมหรอืเดยีวกนักบัตน หรอืคนทีม่อีตัลกัษณ์ทำงเพศภำวะอืน่กไ็ด้ บำงคนอำจมคีวำม
รู้สึกสนใจคนที่มีเพศภำวะตรงข้ำมกับตน ซึ่งจะเรียกว่ำคนรักต่ำงเพศ ส่วนบำงคนก็
จะมคีวำมรูส้กึสนใจคนทีมี่เพศภำวะเดยีวกันกบัตน ซ่ึงมักจะเรยีกว่ำคนรกัเพศเดยีวกนั 
และบำงคนกอ็ำจจะมคีวำมรูส้กึสนใจทัง้สองเพศ ซึง่ค�ำทีม่กัจะใช้เรยีกคนกลุม่นีก็้คอื
คนรักสองเพศ ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน หรือถูกเชื่อว่ำเป็นคนกลุ่มนั้น 
มักจะถูกเลือกปฏิบัติด้วยเช่นกัน ทั้งยังอำจต้องเผชิญกำรตีตรำและกำรข่มเหงรังแก
ได้ในช่วงชีวิต ซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนด้วย กำรเลือกปฏิบัติในลักษณะน้ีย่อมส่งผลกระ
ทบเชิงลบต่อคนเหล่ำนี้อย่ำงมำก

 อกีกลุม่หนึง่ทีม่กัถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตทุีม่พีืน้ฐำนมำจำกเพศภำวะคอืคนข้ำมเพศ 
ครูควรอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจเพิ่มเติมว่ำ คนข้ำมเพศคือคนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชำย
หรือหญิง แต่รู้สึกว่ำที่จริงแล้วตนเป็นคนอีกเพศหนึ่ง คนข้ำมเพศที่มีเพศก�ำเนิดเป็น
ชำยจะรู้สึกว่ำตนควรมีรูปลักษณ์ของผู้หญิง ส่วนคนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นหญิงก็จะรู้สึก
ว่ำตนควรมีรูปลักษณ์ของผู้ชำย ดังนั้น คนข้ำมเพศส่วนใหญ่จึงต้องกำรแต่งกำยและ
ใช้ชวีติตำมแบบเพศทีต่นเองรูส้กึว่ำเป็นตวัตนของเขำ แต่คนกลุม่นีต้้องเผชญิอปุสรรค
ทำงสังคมมำกมำย ท�ำให้บำงคนเลือกเข้ำรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์เพื่อช่วย
เปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยให้เหมือนเพศตรงข้ำมมำกที่สุด คนข้ำมเพศต้องเผชิญกำร
เลอืกปฏบิตัหิลำกหลำยรปูแบบ รวมทัง้แรงกดดนัเชงิลบมำกมำยจำกคนรอบข้ำง ซึง่
อำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำรเรียน กำรจ้ำงงำน สุขภำพ และควำมอยู่ดีมีสุข

 อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกำรเลือกปฏิบัติก็คือคนที่มีเพศก�ำกวม ค�ำว่ำ เพศก�ำกวม  
เป็นค�ำที่ใช้อธิบำยบุคคลที่มีคุณลักษณะตัวบ่งชีควำมเป็นเพศสรีระไม่ชัดเจน

 เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะทำงกำยวภิำคของเพศสรรีะแตกต่ำงจำกลกัษณะทำงกำยวภิำค
เพศชำยหรือเพศหญิงทั่วไป กล่ำวคือมีเพศก�ำเนิดไม่ชัดเจนว่ำเป็นชำยหรือเป็นหญิง 
แต่มีลักษณะปนกันทั้งเพศชำยและเพศหญิง ดังนั้นจึงจ�ำแนกเป็นเพศเฉพำะ เรียกว่ำ
เพศก�ำกวม ซึง่ไม่ใช่ควำมเจบ็ป่วย แต่เป็นลกัษณะเพศก�ำเนดิของบคุคล ท้ังนี ้คนเพศ
ก�ำกวมมักจะต้องเผชิญกับกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพรำะ
หลำยคนยังไม่เข้ำใจว่ำมีเพศนี่อยู่ด้วย ท�ำให้คนกลุ่มนี้มักจะถูกเข้ำใจผิดว่ำมีอำกำร
เจบ็ป่วยหรอืเป็นโรค หรอืต้องรูส้กึอบัอำย เมือ่ต้องพยำยำมปกปิดหรอืฝืนเป็นอกีคนหนึง่ 
แทนทีจ่ะได้เป็นคนทีต่นรูส้กึภำคภมูใิจและยอมรบัควำมเป็นตวัตนของตวัเอง คนข้ำม
เพศนั้นก็ควรได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเคำรพเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ เพรำะกำรตีตรำ
และกำรเลือกปฏิบัติล้วนแต่ส่งผลเสียต่อกำรเรียน กำรจ้ำงงำน สุขภำพ และควำม
อยู่ดีมีสุขของคนทุกคน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
กำรเลือกปฏบิตัต่ิอคนข้ำมเพศ คนเพศก�ำกวม คนรกัสองเพศ และคนรักเพศเดยีวกัน 
เป็นประเด็นปัญหำท่ีรุนแรงอย่ำงยิ่ง กำรศึกษำวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ กำรเลือกปฏิบัติ
สำมำรถท�ำให้สขุภำพจติเสือ่มลงได้ รวมทัง้อตัรำกำรฆ่ำตวัตำยของคนกลุม่นีก้ส็งูกว่ำมำก 
ดงันัน้ ครูจงึควรใช้ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์เช่นน้ี โดยพยำยำมสะท้อนให้เหน็ทัศนคติ
ของครดู้วยกำรระมดัระวงักำรใช้ค�ำศพัท์หรอืกำรกระท�ำในชัน้เรยีน โดยเลีย่งค�ำศพัท์หรอื
กำรกระท�ำทีมี่ควำมหมำยส่อไปในแง่ลบหรอืเป็นกำรตตีรำ 

3.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 คนเรำอำจมีควำมรู้สกึดงึดดูสนใจคนเพศเดยีวกันหรอืต่ำงเพศกนักไ็ด้ คนทีม่คีวำม
รู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกันเรียกว่ำคนรักเพศเดียวกัน 

•	 บำงคนอำจรู้สึกว่ำตนเกิดมำในร่ำงกำยที่ไม่เหมำะกับตัวตนที่แท้จริง จึงอำจเลือก
แสดงออกว่ำเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งต่ำงไปจำกเพศสรีระก�ำเนิดของตน คนกลุ่มนี้เรียก
ว่ำ คนข้ำมเพศ 

•	 บำงคนอำจเกดิมำโดยมลีกัษณะทำงกำยวภิำคของเพศสรีระปนกนัทัง้เพศชำยและ
เพศหญิง คนกลุ่มนี้เรียกว่ำคนเพศก�ำกวม 

•	 คนรกัเพศเดยีวกนั คนรกัสองเพศ คนข้ำมเพศ และคนเพศก�ำกวม มกัจะต้องเผชิญ
กำรถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขำเหล่ำนี้

กจิกรรมท่ี	6:	 เพศวถีิกับการตีตรา

	ค�าส�าคัญ
กำรเลือกปฏิบัติ
ผู้ที่มีควำมรักใคร่เสน่หำ 
เพศเดียวกัน 
คนรักเพศเดียวกัน 
กำรตีตรำคนข้ำมเพศ

	 25	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• สร้ำงควำมตระหนัก

ว่ำกำรเลือกปฏิบัติ 
บนฐำนเพศภำวะ 
บำงรูปแบบมีควำม
รุนแรงอย่ำงยิ่ง 
ต่อคนข้ำมเพศหรือ 
คนรักเพศเดียวกัน
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7

หัวข้อที่
2

กจิกรรมท่ี	7:	เยาวชนแกนน�า

ขั้นตอนการสอน
1. ครูแนะน�ำให้นักเรียนในชั้นรู้จักตัวละครทั้งสำม ได้แก่ แทน ใหม่ และไลลำ ในฐำนะ 

‘แบบอย่ำงท่ีดี’ หรือบุคคลท่ีเรำควรนิยมชมชอบ ทั้งสำมคนนี้เป็นที่ชื่นชอบเพรำะ
เขำกล้ำท�ำตำมค่ำนยิมทีต่นเองนบัถือ นัน่คอืกำรเคำรพใส่ใจผูอ้ืน่ ทัง้ยงัมปีฏภิำณไหวพรบิ 
รู้จักประพฤติปฏิบัติตัวเพ่ือบ�ำเพ็ญประโยชน์ในกำรลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติใน
ชวีติประจ�ำวนัภำยในรัว้โรงเรยีน บำงคร้ังเพือ่นนกัเรยีนกเ็รยีกเดก็สำมคนนีว่้ำ ‘เยำวชน
แกนน�ำ’ และหันมำท�ำตำมอย่ำงท่ีท้ังสำมคนใช้ ซึ่งเป็นกำรกระท�ำเรียบง่ำยและ
แสดงออกถึงมิตรภำพ เพ่ือต่อต้ำนกำรข่มเหงรังแกและควำมรุนแรง(โปรดดูข้อมูล
ของแทน ใหม่และไลลำ จำกตำรำง ‘เยำวชนแกนน�ำ’ข้ำงล่ำงนี้)

เยาวชนแกนน�า

ใหม่
ใครๆ ก็ชื่นชมและชอบใหม่ 
เพรำะใหม่จะกล้ำพูดตรงๆ 
เวลำเห็นคนถูกแกล้ง และยัง
รู้จักสรรหำค�ำพูดที่ชัดเจนเพื่อ
บอกว่ำกำรรังแกคนอื่นเป็น 
สิ่งไม่ดี ซึ่งใหม่จะมีวิธีพูด 
เรื่องนี้โดยไม่เป็นกำรหำเรื่อง
ชวนทะเลำะ เธอจึงเป็นที่รัก
ของเพื่อน ใครๆ ก็อยำกเข้ำหำ
เพรำะเธอมีอัธยำศัยไมตรี เป็น
มิตรกับทุกคน ท�ำให้เพื่อนๆ 
รู้สึกดีเวลำได้อยู่ใกล้

แทน
เด็กผู้ชำยล้วนชื่นชมยกย่อง
แทน แม้จะไม่ใช่คนที่วิ่งเร็ว
ที่สุด เรียนเก่งที่สุด หรือแข็ง
แรงที่สุด แต่เขำก็เป็นคนที่มี
อัธยำศัยไมตรีดีที่สุดในห้อง 
แทนจะกล้ำพูดตรงๆ ออกรับ
แทนเพื่อนเวลำเห็นเพื่อน 
ถูกแกล้ง เขำมีน�้ำใจให้เพื่อน
ทุกคน มีไมตรีและเคำรพใส่ใจ
เพื่อนทุกคนเท่ำอย่ำงเทียมกัน 
รู้จักสรรหำค�ำพูดที่ชัดเจนเพื่อ
บอกว่ำกำรรังแกคนอื่นเป็นสิ่ง
ไม่ดีมีวิธีพูดโดยไม่ดูเหมือนหำ
เรื่องชวนทะเลำะหรือท�ำให้คน
อื่นรู้สึกอำย

ไลลา
ไลลำเป็นเดก็กล้ำหำญเด็ดเดีย่ว 
ตัดสินใจเปิดเผยตัวตนว่ำเป็น
คนข้ำมเพศจำกเด็กชำยเป็น
เด็กหญิง จึงเริ่มไว้ผมยำวและ
สวมเสื้อผ้ำแบบผู้หญิง และใช้
ชื่อผู้หญิงว่ำไลลำ เด็กนักเรียน
คนอื่นต่ำงชื่นชมควำมตั้งใจมุ่ง
มั่นและกล้ำหำญเด็ดเดี่ยว 
ของเธอ เพื่อนๆ ยังชอบที่ไลลำ
เป็นคนตลก อำรมณ์ดี ชอบท�ำ
ให้เพื่อนๆ หัวเรำะ และใช้ชีวิต
อย่ำงร่ำเริงอยู่เสมออีกด้วย 
เพื่อนๆ ในห้องยังชืน่ชมไลลำ
เพรำะเธอกล้ำยดืหยดัต่อกำรถูก
ข่มเหงรังแกอีกด้วย เพรำะตัว
เองนั้นเข้ำใจดีว่ำกำรถูกรังแก
เป็นอย่ำงไร เธอจึงกล้ำพูด
ตรงๆ ออกรับแทนเพื่อนเวลำ
เห็นเพื่อนถูกแกล้ง ไลลำเป็น
เด็กที่รู้จักยืนยันในควำมคิดตน
ว่ำทุกคนควรได้รับกำรชื่นชม
ตำมที่ตัวเองเป็น

2.	 ครูให้นักเรียนท�ำงำนเป็นคู่หรือกลุ่มละสำมคน โดยเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งจำก 
‘เยำวชนแกนน�ำ’เป็นตัวละครเอกแล้วเลือกสถำนกำรณ์มำหนึ่งสถำนกำรณ์  
(หรอืมำกกว่ำกไ็ด้) จำกตวัอย่ำงในตำรำง “กำรรบัมอืกบักำรเลอืกปฏิบตัใินชีวติประจ�ำวนั”

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ถ้ำครดูดัแปลงแก้ไขเรือ่งรำวของตวัละครทีใ่ช้ในกจิกรรมนี ้ครูต้องแน่ใจว่ำไม่ได้ตัดจดุเน้น
ส�ำคัญของลักษณะนสัิยทีแ่สดงควำมเคำรพใส่ใจและเมตตำต่อผูอ้ืน่ทิง้ไป ส่วนกำรรูจ้กั
ยนืหยดัต่อสู้กับกำรตตีรำและเลอืกปฏบิตักิต้็องไม่ถูกตดัออกไปด้วยเช่นกนั โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่กำรเลือกปฏบิติัต่อคนข้ำมเพศ คนเพศก�ำกวม หรอืสนใจเพศเดียวกนั หรือคนที่
ไม่สอดคล้องกบับรรทดัฐำนทำงเพศภำวะกระแสหลกัของสงัคม

3.	 เมื่อเลือกตัวละครเอกและสถำนกำรณ์หลักที่ตัวละครเอกจะต้องเผชิญได้แล้ว งำนที่
นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติในล�ำดับถัดไปมีดังนี้
•	 เลือกกำรแสดงน�้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้ำง 5 วิธี (หรือมำกกว่ำก็ได้) ที่ แทน ใหม่ 

และไลลำอำจจะเลือกใช้ในสถำนกำรณ์นั้นๆ โดยสำมำรถเลือกจำกตำรำง  
“50 วิธีแสดงน�้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้ำง” เพื่อเป็นแนวทำงในกำรคิดหำวิธีเลือก
กำรกระท�ำของตัวละคร เมื่อเสร็จแล้วจึงท�ำขั้นตอนต่อไป

•	 เขียนบทพูดส้ันๆ ที่นักเรียนคิดว่ำแทน ใหม่ หรือไลลำอำจจะพูดในสถำนกำรณ์
นั้นๆ โดยนักเรียนจะเขียนบทพูดขึ้นมำเองก็ได้ หรืออำจจะใช้ตัวอย่ำงจำกตำรำง 
‘อำนุภำพแห่งถ้อยค�ำ’เพื่อเป็นแนวทำงก็ได้

4.	 เมื่อนักเรียนท�ำงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนออกมำน�ำเสนอหน้ำช้ันเรียน
พร้อมอธิบำยว่ำท�ำไมจึงเลือกวิธีและถ้อยค�ำเหล่ำนั้น

	ค�าส�าคัญ
แบบอย่ำง
ภำวะผู้น�ำ

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีนจะได้:
• ระบุกำรแสดงน�้ำใจ

ไมตรีง่ำยๆ ที่ใช้
 เป็นแรงสนับสนุน
 เชิงบวกแก่เพื่อนได้
• พัฒนำบรรทัดฐำนเ 

ชิงบวกส�ำหรับกำร 
ข้ำช่วยเป็นแรง
สนับสนุนเชิงบวก 
แก่เพื่อนที่ถูกตีตรำ 
หรือเลือกปฏิบัติ

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร 
เสริมเตรียมไว้ให 
้ในส่วนท้ำยหัวข้อนี้  
ครูอำจแจกเอกสำร 
ให้นักเรียน แต่ละคู่ 
หรือให้นักเรียน 
จดค�ำถำมลงในสมุด  
หรือบนกระดำษ 
ฟลิปชำร์ท ก็ได้
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5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
	 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เรำสำมำรถใช้กำรแสดงน�ำ้ใจไมตรใีนชีวติประจ�ำวนัเพือ่แสดงว่ำเรำไม่สนบัสนนุกำร
ปฏิบัติในเชิงลบหรือกำรเลือกปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน

•	 เรำสำมำรถแสดงภำวะผูน้�ำในฐำนะแบบอย่ำงทีด่ขีองเพือ่นนกัเรยีนได้โดยกำรเลือก
ใช้กำรแสดงน�้ำใจไมตรีเชิงบวก และกำรพูดตรงๆ เพื่อยืดหยัดไม่เห็นด้วยกับกำร
เลือกปฏิบัติบนฐำนเพศภำวะหรือควำมสนใจทำงเพศ

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ช้ีให้นกัเรยีนเหน็ว่ำ ถึงแม้กำรแสดงน�ำ้ใจไมตรเีหล่ำนีจ้ะเป็นวธิกีำรง่ำยๆ แต่กำรกระท�ำ
ในชีวิตประจ�ำวันธรรมดำก็ถือว่ำเป็นภำวะผู้น�ำรูปแบบหนึ่งเช่นกัน เรำพบเห็นผู้คน
เลือกใช้กำรแสดงน�้ำใจไมตรีเหล่ำน้ีอยู่บ่อยครั้ง และแม้ว่ำเรำจะไม่ได้เป็นคนเริ่มท�ำ 
คนแรก แต่เรำก็สำมำรถยื่นมือเข้ำช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งของภำวะผู้น�ำนั้นได้ โดย
กำรเข้ำร่วมท�ำตำม ส่วนผูค้อยเฝ้ำชมเหตกุำรณ์ผูรู้เ้หน็เหตกุำรณ์และผูส้งัเกตกำรณ์ ก็
สำมำรถช่วยท�ำให้โลกใบนีน่้ำอยูข้ึ่นได้ หำกรูจ้กัปฏเิสธทีจ่ะเข้ำร่วมตดิตำมกำรกระท�ำ
ของผูน้�ำในเชงิลบ และหนัมำช่วยเสรมิแรงให้กำรกระท�ำของผูน้�ำในเชงิบวกเข้มแข็งยิง่ขึน้ 
นอกจำกนี ้เรำยงัอำจมปีระสบกำรณ์ในกำรแสดงภำวะผู้น�ำหรอืเป็นคนเริม่กระท�ำกำร
บำงอย่ำงเป็นคนแรกได้ในช่วงชวิีต ซึง่กำรเป็นคนเริม่คนแรกนัน้ต้องอำศยัควำมกล้ำหำญ
เด็ดเดี่ยวอย่ำงยิ่ง
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2
เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	3:	สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชีวิตประจ�าวัน

สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชีวิตประจ�าวัน

ที่บ้ำน - ถ้ำมีควำมเสมอภำคทำงเพศในครอบครัวแล้วล่ะก็

พ่อแม่คงจะให้ลูกสำวได้...

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ที่โรงเรียน - ถ้ำมีควำมเสมอภำคทำงเพศที่โรงเรียนแล้วล่ะก็

ครูคงจะให้นักเรียนหญิงได้…

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ที่ท�ำงำน - ถ้ำมีควำมเสมอภำคทำงเพศในที่ท�ำงำนแล้วล่ะก็

เจ้ำนำยคงจะให้ผู้หญิงได้…

.......................................................................................................

.......................................................................................................

พ่อแม่คงจะให้ลูกชำยได้...

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ครูคงจะให้นักเรียนชำยได้…

.......................................................................................................

.......................................................................................................

เพื่อนร่วมงำนคงจะให้ผู้หญิงได้…

.......................................................................................................

.......................................................................................................

พ่อแม่คงจะให้ลูกที่เป็นเด็กข้ำมเพศได้...

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ครูคงจะให้นักเรียนที่เป็นเด็กข้ำมเพศได้…

.......................................................................................................

....................................................................................................

เจ้ำนำยคงจะให้ผู้ชำยได้…

.......................................................................................................

.......................................................................................................

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนหญิงได้…

.......................................................................................................

......................................................................................................

เพื่อนร่วมงำนคงจะให้ผู้ชำยได้…

.......................................................................................................

......................................................................................................

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนชำยได้…

.......................................................................................................

......................................................................................................

เจ้ำนำยคงจะให้คนข้ำมเพศได้…

.......................................................................................................

......................................................................................................

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนที่เป็นเด็กข้ำมเพศได้…

.......................................................................................................

......................................................................................................

หวัข้อที	่2
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	7:	เยาวชนแกนน�า

การรับมือกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

แทนจะท�า/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

เพื่อนผู้ชำยในกลุ่มของแทนพำกันพูดติดตลก กระเซ้ำเย้ำแหย่ ส่งเสียงแซวดังๆ 
เกี่ยวกับรูปร่ำงของเด็กผู้หญิงที่พวกเขำเดินตำมระหว่ำงทำงเวลำเดินกลับจำกโรงเรียน?

แทนได้ยินกัปตันทีมกีฬำชำยบอกเด็กรุ่นน้องสองคนว่ำ ไม่ให้มำลงเล่นเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬำ 
เพรำะไม่อยำกให้มีพวก ‘ตุ๊ดแต๋ว’อยู่ในทีม?

เพื่อนในห้องคนหนึ่งบอกแทนว่ำตัวเองเป็นเด็กข้ำมเพศ และอยำกให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้และ
ปฏิบัติกับตนเองในฐำนะคนข้ำมเพศ?

ไลลาจะท�า/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

ไลลำเห็นเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ปฏิเสธเด็กผู้ชำยคนหนึ่ง ไม่ยอมท�ำงำนร่วมด้วย 
เพรำะคิดว่ำเขำมีกิริยำท่ำทำงเป็นผู้หญิงมำกเกินไป

ไลลำได้ยินพวกเด็กผู้ชำยใช้ค�ำว่ำ ‘ผู้หญิง’เป็นค�ำสบประมำทกัน เช่น บอกเพื่อนร่วมทีมกีฬำว่ำ 
‘หยุดเล่นเหมือนพวกผู้หญิงซะที’

ไลลำได้ยินเด็กผู้ชำยกลุ่มหนึ่งแสดงควำมเห็นว่ำ ไม่ควรให้มีเด็กผู้หญิงมำรวมอยู่ในห้อง
เด็กเก่งคณิตศำสตร์

ใหม่จะท�า/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

ใหม่สังเกตเห็นว่ำเพื่อนในห้องคนหนึ่งมักจะถูกคนอื่นๆ ไล่ผลักและเรียกว่ำไอ้เกย์ 
ระหว่ำงเข้ำแถวรอเข้ำห้องเรียนในแต่ละวัน

ใหม่ได้ยินเพื่อนนักเรียนในห้องคนอื่นๆ รังแกเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
เพรำะลักษณะท่ำทำง รูปร่ำงหน้ำตำของเธอ

ใหม่ทรำบมำว่ำเพื่อนนักเรียนหญิงในห้องคนหนึ่งถูกเด็กผู้ชำยรุ่นพี่คุกคำมล่วงละเมิดระหว่ำงทำง
มำโรงเรียนแทบทุกวัน
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หวัข้อที	่2

เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	7:	เยาวชนแกนน�า

ถ้อยค�านั้นทรงพลัง	แค่พูดก็เท่ากับการกระท�า	–	ฉะนั้นเราอยากจะพูดอะไร?

ปกติเธอก็เป็นคนน่ารักมีน�้าใจดีอยู่นะ ท�าไมไม่ลอง
แสดงน�้าใจกับ ก. บ้างล่ะ? เรารู้สึกไม่ดีเลย 
เวลาเห็นเธอพูดอะไรเกี่ยวกับ ก. อย่างนั้น

บำงทีนำยอำจคิดว่ำมันเป็นเรื่องตลก เรำก็รู้ เพื่อนๆ 
เขำหัวเรำะกัน เรำก็เห็น แต่ที่นำยพูดน่ะ 
มันท�ำร้ำยจิตใจของ ก. นะ เรำว่ำพอเหอะ 

ไปเตะบอลกันดีกว่ำ

ค�าว่า เด็กผู้หญิง 
น่ะไม่ใช่ค�าสบประมาทกันนะ

มุขตลกใช่ไหมเนี่ย 
แต่มันออกแนวเหยียดเพศไปหน่อยนะ ไม่ค่อยข�ำเท่ำไหร่ 

เรำชอบมุขอื่นมำกกว่ำ

คนเขาจะชอบนายมากกว่านี้อีกนะ ถ้านายท�ากับทุกคนในทีม
เหมือนๆ กัน เคารพทุกคนเท่าๆ กัน นายเป็นกัปตันทีม

ของเรานะ พวกเราชื่นชมนาย อยากเป็นอย่างนาย 
อยากร่วมทีมที่มีมิตรภาพดีๆ ให้กัน

เรามีเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่างๆ	ได้	
แล้วท�าไมเราถึงไม่เลิกใจร้าย

กับคนด้วยกันบ้างล่ะ

โรงเรยีนไม่ใช่เวทปีระกวดความงามนะ เลิกพดูเรือ่งรูปร่าง
หน้าตาของคนอืน่กันเถอะ เราว่าไม่มใีครดีกว่าใคร

เพราะความสวยความหล่อความเป๊ะแค่นัน้หรอก อีกอย่างหน่ึง 
คนเราก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนอืน่เพราะรปูร่างหน้าตาของเขา

ด้วย

เรำว่ำดีออกที่โรงเรียนเรำมีคนหลำยๆ แบบ 
โลกคงน่ำเบื่อแย่เนอะ ถ้ำทุกคนเหมือนกันไปหมด 
เรำชอบนะเวลำ ก. เขำท�ำอะไรไม่เหมือนคนอื่น 
เรำน่ำจะชื่นชมที่ ก. เขำกล้ำท�ำอย่ำงนั้นด้วยซ�้ำ

นั่นมันรังแกกันเพรำะเหยียดเพศนะ 
เรำไม่ชอบนะ พอซะทีเถอะ

ไม่ตลกเลย	มันเจ็บนะ
เรำไม่ชอบเลยเวลำตัดใครออกเพรำะเขำแค่ไม่เหมือนคนอื่น

แค่นั้น มันท�ำให้เรำดูวิเศษกว่ำคนอื่น ดีกว่ำคนอื่น 
เรำว่ำไปบอกให้ ก. มำเข้ำกลุ่มกันเถอะ

คนเขำกลัวกันนะ มำเที่ยวไล่ผลักกันทั่วโรงเรียนแบบนี้ 
หยุดท�ำเถอะนะ มันดูไม่ดีเท่ำไหร่หรอก

เวลำคนสำมคนมำรุมแกล้งคนคนเดียวน่ะ

กำรเป็นผู้ชำยน่ะ มีวิธีเป็นได้ตั้งหลำยอย่ำง แต่ที่มำบังคับให้เด็ก
ผู้ชำยทุกคนรู้สึกว่ำตัวเองต้องแข็งแรงบึกบึนนั้นน่ะ มันไม่ดีต่อ

พวกเรำเลยนะ

เธอตั้งใจว่าเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะ		
แต่ค�าพูดเธอเหมือนเป็นการดูถูกเรา

บำงทีนำยอำจไม่รู้ตัวนะ แต่เวลำนำยไปไล่ผลักคนอื่นน่ะ 
มันท�ำให้คนกลัว 

แบบนี้ไม่มีใครกล้ำอยู่ใกล้ๆ นำยหรอก

หรือ	พูดอย่างที่ใจเราอยากบอก	เราจะพูดอย่างไร?
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	7:	เยาวชนแกนน�า

การรับมือกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

ท�าการ์ดให้กัน ส่งข้อความให้กัน ส่งยิ้มให้หรือกอด ตบไหล่เบาๆ แบ่งขนมให้

ชวนมารวมกลุ่ม นั่งด้วยกัน ปรับความเข้าใจ เล่นเกม ท�าการบ้านด้วยกัน

เดินกลับบ้านด้วยกัน ส่งรูปน่ารักให้ เล่าเรื่องข�าขันด้วยกัน ให้ยืมของ เชิญมางานวันเกิด

ร้องเพลงหรือเต้นด้วยกัน จับมือ กล่าวค�าทักทายกัน ถามสารทุกข์สุขดิบ เล่าเรื่องตลกให้กันฟัง

ชมเชย ขอให้ช่วย อาสาช่วยเหลือ ขอโทษส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งใจรับฟัง

โพสต์ข้อความแสดงมิตรภาพ
บนสื่อสังคม

ถ่ายรูปด้วยกัน ช่วยท�างานของโรงเรียน จักรยานด้วยกัน ชวนเข้าชมรมกีฬาด้วยกัน

บอกเพื่อนว่าเราไม่สนับสนุน
การกลั่นแกล้งรังแก	

ไปเป็นเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือรายงานการละเมิด

นั่งในรถไปโรงเรียนด้วยกัน ขอให้ช่วยท�างาน ขอค�าแนะน�า

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยกัน
ส่งเสริมให้เพื่อนคนอื่น	
ยอมให้ทุกคนเข้ากลุ่ม

พูดออกรับแทนเมื่อเห็นคนอื่น
มาหาเรื่องรังแก	

รายงานการถูกรังแก
กับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ

ไม่หัวเราะเยาะหรือร่วมพูดคุย
เรื่องด่าว่าคนอื่น

เขียนจดหมาย ส่งอีเมลให้กัน แบ่งลูกอมขนมหวานให้กัน โบกมือทักทายกัน ถามความรู้สึกกัน

สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อน แบ่งปันเรื่องราวตลกให้กันฟัง บอกความรู้สึกของตนเอง กล่าวขอบคุณ สนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่ม
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เกมส�ารอง:	“เอ๊ะ	ใครกันนะ…”			
1.	 จดัเก้ำอีเ้ป็นรปูวงกลม ให้นกัเรยีนนัง่ตำมทีน่ัง่ทีจั่ดไว้ (เก้ำอีท้ีว่่ำงให้ยกออก)

2.	 ครนู�ำเล่นเกมโดยยนือยูก่ลำงวง อธบิำยวธิเีล่นว่ำ ครจูะเป็นคนเริม่ก่อนโดยใช้ประโยค
ว่ำ ‘เอ๊ะ ใครกนันะที…่’(เช่น ‘เอ๊ะ ใครกนันะทีช่อบกินไอศกรมี’) เรยีกให้คนทีม่ลีกัษณะ
เช่นนั้น รีบลุกขึ้นวิ่งไปสลับที่นั่งกับคนที่มีลักษณะเดียวกันทดลองเล่นรอบแรกด้วย
ลักษณะใดก็ได้ (เช่น ‘เอ๊ะ ใครกันนะที่สวมรองเท้ำขำว’)ขณะที่นักเรียนลุกขึ้นวิ่งไป
สลับที่น่ัง ครูยกเก้ำอี้ว่ำงออกหนึ่งตัว จะท�ำให้มีนักเรียนที่ไม่มีที่น่ังเหลืออยู่กลำงวง
หนึ่งคน

3.	 นกัเรยีนท่ีเหลอืคนนี ้จะเป็นคนเรยีกเพือ่นในรอบต่อไป (ยกตวัอย่ำงเช่น เดก็คนนีอ้ำจ
จะเรียกเพื่อนๆ ว่ำ ‘เอ๊ะ ใครกันนะที่เดินมำโรงเรียนวันนี้’) แล้วคนที่เดินมำโรงเรียน
ทุกคนก็ต้องลุกข้ึนว่ิงไปสลับท่ีน่ังกัน ส่วนคนท่ีหำที่นั่งไม่ทัน ก็จะเป็นคนเรียกเพ่ือน
ในรอบถัดไป

4.	 เล่นหลำยๆ รอบจนครูเห็นว่ำนักเรียนน่ังสลับท่ีกันตำมควำมเหมือนและควำมต่ำง
ปะปนกันอย่ำงทั่วถึง และนักเรียนก็เริ่มสังเกตเห็นควำมเหมือนและควำมต่ำงเหล่ำนี้

5.	 ครูถำมนกัเรียนว่ำ เกมนีส้อนให้เรำเหน็ส่ิงทีเ่ป็นสำระส�ำคญัอะไรบ้ำง มข้ีอควำมส�ำคญั
อะไรบ้ำงที่เก่ียวข้องกับหัวข้อเรื่องท่ีเรำจะเรียน และมีสำรอะไรบ้ำงท่ีส่ือให้เห็นว่ำ 
ทุกคนล้วนแตกต่ำงกัน

6.	 ครูเน้นให้นักเรียนเห็นควำมส�ำคัญว่ำ มีควำมแตกต่ำงมำกมำยระหว่ำงคนในกลุ่มคน
เรำทุกคนก็ล้วนแต่มีควำมคิดและจุดแข็งท่ีแตกต่ำงกันเรำจึงจ�ำเป็นต้องเคำรพใส่ใจ
และยอมรับคนที่มีควำมแตกต่ำงจำกเรำ รวมทั้งคนที่เหมือนกันกับเรำด้วยเช่นกัน

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			

เแนวทางที่	1:
สร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพส�าหรับเด็กเล็ก

•	 สร้ำงสรรค์ตัวละครเอกที่เป็นสัตว์ขึ้นมำหนึ่งตัว ตัวละครเอกตัวนี้จะเป็นคนพบ
สถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่เที่ยงธรรมหรือมีควำมรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจำกเพศภำวะ 
อำจจะเป็นที่บ้ำน ที่โรงเรียน ในชุมชน หรือที่ท�ำงำน

•	 ให้ด�ำเนินเรื่องโดยมีเนื้อหำดังนี้
  - สถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร
  - ท�ำให้คนที่เผชิญควำมรุนแรงรู้สึกอย่ำงไร
  - ท�ำให้ผู้เห็นเหตุกำรณ์รู้สึกอย่ำงไร และ
  - ผู้เห็นเหตุกำรณ์ช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง

แม่แบบหนังสือนิทานภาพส�าหรับเด็กเล็ก
เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานภาพส�าหรับเด็กเล็กขนาด	6	หน้า	

โดยใช้แม่แบบข้างล่างนี้

หน้า	1	
แนะน�ำตัวละคร ควรเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ เลือก
ฉำกของเรื่องที่ใดที่หนึ่ง ดังนี้ 
• ที่บ้ำน
• ที่โรงเรียน
• กำรแข่งกีฬำหรืองำนเทศกำล
• ที่ท�ำงำน

หน้า	2	
เล่ำสถำนกำรณ์ที่ตัวละครหลักเห็นตัวละครอีก
ตัวถูกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือก�ำลังเผชิญ
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

หน้า	3	
แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกของตัวละครที่เป็นผู้ถูก
กระท�ำด้วยควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะที่เกิด
จำกกำรปฏิบัติดังกล่ำว ส่งผลอย่ำงไรต่อกำรไป
โรงเรียน ชีวิตที่บ้ำนหรือในชุมชน

หน้า	4	
ตัวละครเอกถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดว่ำมีอะไร
บ้ำงที่ไม่ยุติธรรมจำกสถำนกำรณ์ที่ได้เห็นได้ยิน

หน้า	5	
บอกกำรกระท�ำที่ตัวละครเอกเลือกปฏิบัติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงบนฐำน
เพศภำวะ

หน้า	6	
อธิบำยว่ำคนอื่นเรียนรู้อะไรบ้ำงจำกตัวอย่ำงที่ดี
ที่ตัวละครหลักแสดงให้เห็นในกำรช่วยเหลือผู้
ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

หวัข้อที	่2
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แนวทางที่	2:
ร่างจดหมายถึงนายจ้าง

•	 เขียนจดหมำยส่งถึงนำยจ้ำงเกีย่วกบัสิง่ทีต้่องมกีำรเปลีย่นแปลงในทีท่�ำงำนเพือ่ให้เป็น
สถำนที่ที่มีควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ เนื้อหำในจดหมำยควรมีดังต่อไปนี้

  - รำยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของกำรเลือกปฏิบัติ
  - รำยละเอียดของผลกระทบจำกกำรเลือกปฏิบัติรูปแบบนี้ที่มีต่อผู้คน
  - ข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ควรด�ำเนินกำรในเรื่องนี้

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			
เขยีนจดหมำยส่งถงึชุมชนโรงเรยีนหรือผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ เพือ่แนะน�ำวธิปีรบัปรงุด้ำนสทิธิ
ทำงเพศภำวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยน�ำเสนอตัวอย่ำงส�ำหรับกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก
และข้อเสนอแนะที่เฉพำะเจำะจงส�ำหรับโรงเรียนของเรำ
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนจ�ำเป็นจะต้องรู้และเข้ำใจว่ำ ควำมรุนแรงทำงเพศภำวะ และกำรรังแกมี
ลักษณะเช่นใด ท้ังยังจ�ำเป็นต้องรู้จักและเข้ำใจควำมรุนแรงประเภทต่ำงๆ อย่ำง
ถ่องแท้ รวมทั้งทรำบค�ำศัพท์ท่ีควรใช้ในกำรบอกเล่ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดกับตนเองหรือ
ผู้อื่น นอกจำกนี้ ยังจ�ำเป็นต้องรู้และเข้ำใจผลเสียของควำมรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อ
ผู้เผชิญเหตุกำรณ์ ผู้สังเกตกำรณ์ และผู้ก่อเหตุอีกด้วย 

กิจกรรมที่	1:	ความรุนแรงคืออะไร?
ขั้นตอนการสอน
1.	 ครูเขียนค�ำต่อไปนี้บนกระดำนเป้ำหมำย ผู้ก่อเหตุ ผู้สมคบ ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ แล้วให้

นกัเรียนบอกว่ำรูจ้กัและเข้ำใจค�ำเหล่ำนีอ้ย่ำงไรบ้ำง เมือ่พดูคุยเสรจ็แล้ว ครูบอกควำม
หมำยให้นักเรียนเข้ำใจ (นักเรียนควรจดควำมหมำยลงในสมุด) 

 เป้าหมาย (บำงครั้งเรียกว่ำผู้ถูกกระท�ำ) = บุคคลผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
 ผู้ก่อเหตุ	= บุคคลผู้ลงมือกำรกระท�ำที่ใช้ควำมรุนแรง หรือท�ำให้เกิดควำมเจ็บปวด

และบำดเจ็บ
 ผูส้มคบ = บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีส่่งเสรมิ ร่วมวง หรอืแสดงว่ำตนได้รับควำมเพลิดเพลิน

จำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
	 ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (หรือผู้สังเกตกำรณ์) = บุคคลผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง  

ครูอธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจเพิม่เตมิว่ำ ตำมปกตแิล้วเรำมกัจะใช้ค�ำว่ำควำมรนุแรงเพือ่
เรียกกำรกระท�ำทำงร่ำงกำยต่อผูอ่ื้นเท่ำนัน้ เช่น ทุบตตีบฟำด เตะถบี เป็นต้นอย่ำงไร
ก็ตำมค�ำว่ำควำมรุนแรงนี้ยังสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อหมำยควำมรวมถึงกำรกระท�ำและ
พฤตกิรรมต่ำงๆ ทีท่�ำให้เรำทกุข์ทรมำนและเป็นอนัตรำย เช่น ควำมรนุแรงทำงวำจำ ซึง่
เป็นสิง่ทีค่นพูดหรือเขยีนเกีย่วกบัคนอ่ืน แม้จะเป็นเพยีงถ้อยค�ำกต็ำม แต่ข้อควำมเหล่ำ
นีก้ส็ำมำรถสร้ำงควำมเจบ็ปวดเดอืดร้อนอย่ำร้ำยแรงแก่เรำได้ ดงันัน้ กำรกระท�ำด้วย
ถ้อยค�ำเหล่ำนีจึ้งถือเป็นควำมรนุแรงด้วยเช่นกนั นอกจำกนี ้ควำมรนุแรงยงัอำจเกดิขึน้
กบัจติใจของเรำ (ส่งผลกระทบต่อจติใจหรอือำรมณ์ผู้อืน่) และทำงเพศ (เกีย่วข้องกับ
อวยัวะของสงวนของผูอ้ืน่ หรอืส่งผลกระทบต่อส่วนนัน้ของผูอ้ืน่) ทัง้นี ้สำมำรถเกดิขึน้

หัวข้อที่	3:	การรับรู้เรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

 โดยซึง่หน้ำกบัตัวเอง หรอืผ่ำนทำงโลกไซเบอร์ หรอืผ่ำนสือ่สงัคมหรอืเว็บไซต์อืน่ๆหรอื
ใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์อืน่ๆ เช่น โทรศพัท์ และไม่ว่ำจะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่กส็ำมำรถ
เป็นได้ทัง้ผูก่้อเหตหุรือเป้ำหมำยด้วยกนัท้ังสิน้

2.	 วำดตำรำงต่อไปนี้บนกระดำน

ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางวาจา

ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ

3.	 ให้นักเรียนร่วมอภิปรำยแสดงควำมเห็นว่ำค�ำศัพท์ต่อไปนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไรบ้ำง 
พร้อมทัง้ยกตวัอย่ำงสองถงึสำมเหตกุำรณ์ส�ำหรบัค�ำศพัท์แต่ละค�ำ ครคูวรให้ค�ำจ�ำกดั
ควำมเพิ่มเติม ตำมสมควรและจ�ำเป็น

 ควำมรนุแรงอำจเกดิขึน้กบัตวัโดยซึง่หน้ำ ผ่ำนสือ่สงัคมด้วยกำรโพสต์ข้อควำม ผ่ำนภำพ
วำดขีดเขยีนในท่ีสำธำรณะหรอือเีมลแสดง ‘ควำมเกลยีดชัง’อำจจะมถ้ีอยค�ำ ภำพ รูป 
เรื่องรำว สัญลักษณ์ วัตถุ ทรัพย์สินหรือกำรแตะเนื้อต้องตัวลูบคล�ำสัมผัสบำงอย่ำง

 ควำมรนุแรงทำงจติใจได้แก่ กำรขูเ่ขญ็ เหยยีดหยำม ข่มขวญัฉกีหน้ำหรอืสบประมำทผูอ้ืน่ 
ท�ำให้ได้อับอำย รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ แม้จะไม่ได้แตะต้องร่ำงกำยแต่อย่ำงใด

 ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยได้แก่ กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยหรือท�ำลำยหรือขโมยข้ำวของ
ทรัพย์สินของผู้อื่น

 ควำมรุนแรงทำงเพศหมำยถึง กำรสัมผัสทำงเพศโดยที่ผู้อ่ืนไม่เต็มใจหรือไม่อนุญำต 
ได้แก่ กำรข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ และกำรสัมผัสทำงเพศรูปแบบอ่ืน เช่น กำรลูบคล�ำ
สัมผัสบริเวณของสงวนโดยไม่ได้รับอนุญำต นอกจำกน้ียังอำจรวมถึงกำรพูดจำที่ส่อ
ไปในเรื่องเพศเกี่ยวกับผู้อื่น กำรเล่ำเรื่องลำมกสัปดน หรือกำรโพสต์รูปภำพที่มี
ลักษณะทำงเพศของใครบำงคน

 ควำมรุนแรงทำงวำจำได้แก่ กำรใช้ถ้อยท�ำทั้งกำรพูดและกำรเขียน ซึ่งเป็นกำรด่ำว่ำ
ด้วยค�ำหยำบคำย ด้วยพฤติกรรมข่มขู่ ด้วยกำรแพร่กระจำยขำ่วลือเรื่องใครบำงคน 
หรือกำรตวำด ตะคอก และตะโกนใส่ผู้อื่น

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
3

	ค�าส�าคัญ
ควำมรุนแรง
เป้ำหมำย
ผู้ก่อเหตุผู้สมคบ
ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์

ผู้สังเกตกำรณ์

	 45	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• เรียนรู้ว่ำควำมรุนแรง 

มีหลำยรูปแบบ  
ได้แก่ ทำงร่ำงกำย  
ทำงจิตใจ ทำงวำจำ 
และทำงเพศ

•  บ่งชี้ว่ำในเวลำต่ำงๆ  
คนเรำอำจตกเป็น 
เป้ำหมำยพยำน 
หรือผู้สังเกตกำรณ์ 
ผู้ก่อเหตุและ/หรือ 
ผู้สมคบ และระบุ 
ผลเสียของ 
ควำมรุนแรงต่อ 
บุคคลเหล่ำนี้

• ท�ำควำมเข้ำใจว่ำกำร
เลือกปฏิบัติและควำม
รุนแรงมักเกิดขึ้นด้วยกัน
และมีผลกระทบ 
คล้ำยกัน
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4.	 ครสูัง่ให้นกัเรยีนวำดตำรำงพร้อมทัง้จดควำมหมำยของควำมรนุแรงแต่ละประเภทลง
ในสมุด

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ควำมรุนแรงมีทั้งทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจ ทำงวำจำ และทำงเพศ
•	 คนเรำสำมำรถตกอยู่ในฐำนะต่ำงๆ ได้หลำยฐำนะในเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงแต่ละ

ครั้ง ได้แก่ ผู้ที่เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงโดยตรง ผู้ก่อเหตุควำมรุนแรง ผู้สมคบ 
และพยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ส�ำหรบันกัเรยีนบำงคนแล้ว ควำมรนุแรงถอืเป็นส่วนหนึง่ของชีวติประจ�ำวนั ดังน้ันจงึเป็น
สิง่ส�ำคญัทีค่รคูวรจะต้องมคีวำมไวต่อปฏกิริยิำของนกัเรยีนเหล่ำนีใ้นระหว่ำงกจิกรรมกำร
เรยีนรู ้ นกัเรยีนบำงคนอำจเคยประสบเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงมำแล้ว บำงคนก็อำจเป็น 
ผูก่้อเหตคุวำมรนุแรงเสยีเอง และบำงคนกอ็ำจเคยเป็นผูร่้วมสมคบในเหตกุำรณ์ ดงันัน้
จงึนบัว่ำมคีวำมส�ำคญัยิง่ทีค่รจูะต้องตัง้ใจแน่วแน่ในกำรสอนเรือ่งพฤตกิรรมทำงเลอืก 
เชงิบวกซ่ึงไม่ใช้ควำมรนุแรง ให้เป็นวธิสีร้ำงสมัพันธภำพทีเ่คำรพใส่ใจผูอ้ืน่และเสรมิสร้ำง
ชุมชนเข้มแข็ง พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรท�ำให้ชั้นเรียนต้องกลำยเป็นสถำนที่ที่นักเรียน
สำมำรถใช้ค�ำหยำบ ด่ำว่ำ หรอืหยอกล้อให้เพือ่นอบัอำยหรอืเสยีใจ โดยครคูวรจะพดู
แทรกเพือ่ปรำมเดก็นกัเรยีนทีก่�ำลงัจะเล่ำเรือ่งทีเ่พ่ือนในห้องเคยท�ำ นอกจำกน้ี ครคูวร
กระตุ้นให้เดก็ทีจ่ะรำยงำนกำรกระท�ำรนุแรงให้ด�ำเนนิกำรโดยส่วนตวั แล้วเลอืกบรบิทที่
เป็นส่วนตวัเพือ่ตดิตำมพฤตกิรรมเดก็ทีถ่กูรำยงำนว่ำเป็นผูก่้อเหตคุวำมรนุแรง
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
3

กจิกรรมท่ี	2:	ความรนุแรงจากเพศภาวะคอือะไร?

ขั้นตอนการสอน
1.	 ครูย�ำ้ให้นกัเรยีนทรำบว่ำ ในกจิกรรมทีผ่่ำนมำ นกัเรยีนได้ทรำบแล้วว่ำกำรเลอืกปฏบิตัิ

และควำมรนุแรงมหีลำยประเภท ทัง้ทำงวำจำ ทำงร่ำงกำย และทำงจติใจ จำกนัน้ครู
ตั้งค�ำถำมให้นักเรียนนึกย้อนกลับไปทบทวนดูว่ำ คนกลุ่มใดมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อ
หรือต้องเผชิญกำรเลือกปฏิบัติและควำมรุนแรงมำกกว่ำผู้อื่น?ครูเขียนค�ำตอบตำมที่
นักเรียนบอกบนกระดำน

2.	 ครอูธบิำยให้นกัเรยีนฟังเพิม่เตมิว่ำ สถติจิำกทัว่โลกพบว่ำ ผู้หญงิมแีนวโน้มเผชิญกำร
เลือกปฏิบัติท่ีมีสำเหตุจำกเพศภำวะมำกกว่ำผู ้ชำย แต่ผู ้ชำยบำงคนก็อำจมี
ประสบกำรณ์ถูกเลือกปฏิบัติเพรำะเพศภำวะด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนที่ไม่
สอดคล้องกับบรรทัดฐำนทำงเพศ ในกิจกรรมนี้ เรำจะได้พูดคุยและขบคิดด้วยกัน
เกี่ยวกับเรื่องควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ

3.	 ครูให้นักเรียนนึกทบทวนดูว่ำ ศัพท์ค�ำว่ำ เพศภำวะ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร (โปรดดู
หวัข้อที ่1: กิจกรรมท่ี 1 และ 2) จำกนัน้ครอูธบิำยเพิม่เตมิว่ำ เมือ่เรำน�ำค�ำศพัท์ค�ำว่ำ 
ควำมรุนแรง มำรวมกบั เพศภำวะ เรำจะได้ศพัท์ค�ำใหม่ทีม่คีวำมหมำยใหม่ว่ำควำมรุนแรง
บนฐำนเพศภำวะ หรือควำมรุนแรงที่มีสำเหตุเพรำะเพศภำวะ หรือควำมรุนแรงจำก
เพศภำวะ

4.	 ครูให้ควำมหมำยของค�ำศัพท์ ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ ดังต่อไป

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ คือ กำรกระท�ำรุนแรงที่เจำะจงไปที่คนบำงคน เพรำะ
เพศภำวะของคนกลุ่มน้ี ซ่ึงเป็นกำรกระท�ำท่ีมุ่งให้เกิดกำรบำดเจ็บเสียหำยหรือทุกข์
ทรมำน ทัง้ทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจ และทำงเพศแก่ผู้ถูกกระท�ำ (ผูช้ำย ผูห้ญงิ คนข้ำมเพศ) 
ทัง้นีเ้กดิขึน้จำกควำมคำดหวงัในเรือ่งบทบำทหญิงชำยและจำกภำพเหมำรวมด้ำนเพศภำวะ 
นอกจำกนี ้ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะยงัเกดิข้ึนจำกควำมคำดหวงัต่อบรรทดัฐำนที่
ก�ำกบัเพศภำวะของบคุคล และสัมพนัธภำพทีม่พีลงัอ�ำนำจไม่เท่ำเทยีมกนัระหว่ำงเพศ

ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะสำมำรถส่งผลกระทบต่อผูค้นได้ทกุคน (ไม่ว่ำจะเป็นผูช้ำย 
ผู้หญิง คนเพศก�ำกวม หรือคนข้ำมเพศก็ตำม)

5.	 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่ำงควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะมำประเภทละหนึ่งตัวอย่ำง 
โดยพยำยำมให้นักเรียนตอบให้ครบทุกประเภททั้งทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจ ทำงวำจำ 
และทำงเพศ (โปรดดูตัวอย่ำงบำงส่วนจำกด้ำนล่ำงนี้)

ตัวอย่างความรุนแรงจากเพศภาวะ

ทางร่างกาย	สำมีตบตีภรรยำเพรำะภรรยำท�ำอำหำรเย็นยังไม่เสร็จตอนที่เขำหิวข้ำว

ทางวาจา เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งร้องตะโกนใส่ชำยคนหนึ่ง แซวเขำแรงๆ เพรำะว่ำเขำมี
กิริยำท่ำทำงเหมือนผู้หญิง

ทางจิตใจ เด็กชำยคนหนึ่งขู่แฟนว่ำจะประจำนให้เธออับอำยขำยหน้ำเสียชื่อเสียง  
ถ้ำเธอไม่ยอมท�ำตำมที่เขำต้องกำร

ทางเพศ ผู้ชำยคนหนึ่งบังคับขืนใจผู้หญิงให้เธอยอมปล่อยให้เขำลูบคล�ำสัมผัส

6.	 ครช้ีูแจงค�ำสัง่ว่ำจะให้นกัเรยีนท�ำงำนกลุม่ย่อย แต่ละกลุม่จะได้รบัมอบหมำยให้ท�ำงำน
กบัสถำนกำรณ์สมมต ิและให้คดิสถำนกำรณ์ของกลุม่เพิม่ขึน้มำด้วยอีกหนึง่สถำนกำรณ์ 
โดยให้ยกตัวอย่ำงเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะรปูแบบต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบั
เด็กหนุ่มสำวทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน ให้บอกประเภทของควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละสถำนกำรณ์ และสิ่งที่ควรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง
จำกเพศภำวะในแต่ละสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนั้น

สถานการณ์ที่	1	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ตอนสรำสินีเดินไปโรงเรียน ตำมปกติเธอจะต้องเดินไปพร้อม
เพื่อนๆ แต่บังเอิญวันนั้นรอตั้งนำนแล้วเพื่อนก็ยังไม่มำเสียที สรำสินีกลัวไปไม่ทันเวลำ
โรงเรียนเข้ำเรียน จึงรีบไปก่อน เธอต้องเดินประมำณสองซอยจึงจะถึงโรงเรียน แต่
ระหว่ำงทำงนัน้ เธอจะต้องเดนิผ่ำนกลุม่เดก็ผูช้ำยรุน่พีโ่รงเรยีนเดยีวกนักลุม่หนึง่ทีช่อบ
มำรวมตัวกันกลุ่มใหญ่คอยแซวหญิง พอสรำสินีเดินมำถึง พวกนั้นก็พำกันผิวปำกใส่ 
หน�ำซ�้ำยังมีคนหนึ่งแอบย่องมำจับน่องของเธอด้วยซ�้ำ

	ค�าส�าคัญ
กำรเลือกปฏิบัติควำมรุนแรง
จำกเพศภำวะ 

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• ให้นิยำมค�ำว่ำควำม

รุนแรงจำกเพศภำวะ
• ยกตัวอย่ำง
 ควำมรุนแรงจำกเพศ

ภำวะประเภทต่ำงๆ
• ตระหนักว่ำทุกคน

สำมำรถเป็นเป้ำหมำย
ของควำมรุนแรง 
จำกเพศภำวะได้  
แต่คนบำงจ�ำพวก 
อำจมีแนวโน้มตกเป็น
เหยื่อมำกกว่ำผู้อื่น

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร 
เสริมเตรียมไว้ให้ 
ในส่วนท้ำยหัวข้อนี้  
ครูอำจแจกเอกสำร 
ให้นักเรียน แต่ละคู่ 
หรือให้นักเรียน 
จดค�ำถำมลงในสมุด  
หรือบนกระดำษ 
ฟลิปชำร์ท ก็ได้
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สถานการณ์ที่	2	
ไฮท์เป็นเด็กนักเรียนชั้น ม. 2 อยู่มำวันหนึ่ง เพื่อนๆ ในห้องก็เริ่มแกล้งไฮท์ต่ำงๆ นำนำ 
หยอกล้อเขำ หำว่ำเขำเหมือนผู้หญิง พอไปซ้อมบำสเกตบอลตำมปกติ เพื่อนร่วมทีมก็
เดินมำบอกว่ำเขำไม่ต้องมำซ้อมอกีแล้ว เพรำะทกุคนไม่อยำกให้เขำอยูร่่วมทมีอกีต่อไป 
หลังจำกนั้นไฮท์จึงไปไล่ถำมเพื่อนๆ ว่ำมีใครรู้บ้ำงไหม เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมจู่ๆ ทุกคนก็
พำกันเกลียดเขำ เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกไฮท์ว่ำ มีคนโพสต์รูปตัดต่อเป็นหน้ำไฮท์แต่แต่ง
ตัวเป็นผู้หญิงเต็มเฟซบุ๊กไปหมด

สถานการณ์ที่	3
นุ้ยเป็นเด็กสำววัย 13 ปี ช่วงปิดเทอมที่ผ่ำนมำ ร่ำงกำยของนุ้ยเปล่ียนแปลงเข้ำสู่วัย 
แรกรุ่น เริ่มเป็นสำวแลว้ พอถงึวันเปิดภำคเรียนวนัแรก พวกเดก็ผู้ชำยก็ชีไ้ม้ชี้มอืมำทำง
นุ้ยแล้วพำกันหัวร่อต่อกระซิก บ้ำงก็ท�ำเป็นแกล้งมำเดินชนนุ้ยตำมระเบียงทำงเดินบน
อำคำรเรียน มีเด็กห่ำมอยู่คนหน่ึงตั้งใจเดินมำช้ีที่หน้ำอกของนุ้ย แล้วก็ท�ำท่ำทำงบอก
ว่ำหน้ำอกนุ้ยโตขึ้นมำก คนอื่นๆ เลยพำกันหัวเรำะเฮฮำ ท�ำให้นุ้ยเริ่มรู้สึกว่ำไม่น่ำมำ
โรงเรียนเลย

สถานการณ์ของกลุ่ม

 ค�าถามเพื่อการอภิปราย: 
•	 ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะในสถำนกำรณ์น้ีเป็นควำมรุนแรงประเภทใด? (ทำง

ร่ำงกำย ทำงวำจำ ทำงจิตใจ ทำงเพศ) 
•	 สถำนกำรณ์นี้อำจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง?
•	 ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้?
•	 จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?

7.	 ให้เวลำแต่ละกลุ่มออกมำรำยงำนน�ำเสนอผลกำรอภิปรำยและข้อเสนอแนะเพื่อกำร
ป้องกันและแก้ไข

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
สร้ำงสรรค์สถำนกำรณ์สมมตขิึน้มำให้เป็นตวัแทนและสอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน 
โดยพยำยำมยกตวัอย่ำงทีม่รีะดบัควำมรุนแรงไม่สูงมำกและเป็นเหตกุำรณ์ทีพ่บ
ได้ทัว่ไปบ่อยๆ แทนทีจ่ะเป็นเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะขัน้ร้ำยแรงแต่อย่ำง
เดยีว นีจ่ะช่วยให้นกัเรียนได้ตระหนกัว่ำเหตกุำรณ์เหล่ำนีอ้ำจเกิดขึน้ทีใ่ดได้บ้ำงในชวีติ
ประจ�ำวนัของเรำทกุคน เมือ่ครสูัง่งำนและชีแ้จงขัน้ตอนกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์สถำนกำรณ์
ของแต่ละกลุม่น้ัน โปรดย�ำ้เตอืนนกัเรยีนว่ำ ต้องไม่ระบชุือ่ของตวัเอง ชือ่เพือ่น หรอืชือ่
คนอืน่ทีเ่พือ่นในห้องรูจั้กด ีและต้องหลีกเลีย่งกำรละเมดิควำมเป็นส่วนตวัของผู้อืน่ โดย
พยำยำมไม่ใช้รำยละเอยีดเหตกุำรณ์ท่ีเพือ่นในชัน้จะจ�ำได้ว่ำเป็นเรือ่งของใคร

8.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะเป็นกำรกระท�ำรุนแรงต่อเป้ำหมำยด้วยเหตุแห่งพื้น
ฐำนทำงเพศภำวะ

•	 ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะอำจส่งผลกระทบต่อคนทกุคน แต่ส่วนใหญ่มกัจะเป็น
คนที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนทำงเพศที่มักจะเผชิญบ่อยๆ

•	 เรำอำจไม่ทันสังเกตเห็นควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ เพรำะมักจะถูกมองว่ำเป็น
ส่วนหนึง่ของบรรทดัฐำนทำงเพศในกำรใช้ควำมรนุแรงต่อบคุคลทีไ่ม่สอดคล้องกบั
ควำมคำดหวังทำงเพศ

•	 เรำสำมำรถท�ำงำนต่อต้ำนควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะได้ โดยกำรเรยีนรูว้ธิบ่ีงชีค้วำม
รนุแรงทกุรปูแบบ กำรระบวุ่ำควำมรนุแรงเหล่ำนีเ้ป็นกำรกระท�ำผดิ กถ็อืเป็นก้ำวแรก
ของควำมพยำยำมป้องกันหรือแก้ไขประเด็นปัญหำนี้อย่ำงเหมำะสม

•	 เรำสำมำรถท�ำงำนเพื่อลดอันตรำยที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ
ได้ผ่ำนกำรผสมผสำนระหว่ำงกลยทุธ์เชงิป้องกนักบักลยทุธ์กำรแก้ไขทีม่ปีระสทิธภิำพ

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร 
เสริมเตรียมไว้ให้ 
ในส่วนท้ำยหัวข้อนี้  
ครูอำจแจกเอกสำร 
ให้นักเรียน แต่ละคู่ 
หรือให้นักเรียน 
จดค�ำถำมลงในสมุด  
หรือบนกระดำษ 
ฟลิปชำร์ท ก็ได้
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
3

กจิกรรมท่ี	3:	ผลของความรนุแรงจากเพศภาวะ

ขั้นตอนการสอน
1.	 จัดให้นักเรียนท�ำงำนกลุ่มย่อย กลุ่มละสำมหรือสี่คน

2.	 ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่ำในกิจกรรมน้ีนักเรียนจะได้พูดคุยเก่ียวกับควำมรุนแรง
ประเภทต่ำงๆ ทีน่กัเรยีนชำย นกัเรยีนหญงิ และนกัเรยีนทีเ่ป็นคนข้ำมเพศ อำจเผชญิ
ภำยในบริเวณโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน หลังจำกนั้นนักเรียนจะได้ระบุอำรมณ์
ควำมรู้สึกที่อำจเกิดขึ้นกับคนที่ประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงเหล่ำนั้น

3.	 แจกกระดำษให้นกัเรยีนกลุม่ละแผ่น (หรอืให้นกัเรยีนใช้กระดำษสมดุของตนเองกไ็ด้)

4.	 ให้นกัเรียนพบักระดำษทบกันแบบครึง่หน้ำ ด้ำนหนึง่ให้วำดรปูร่ำงผูห้ญิง อกีด้ำนหนึง่
ให้วำดรูปร่ำงผู้ชำย

5.	 ส�ำหรับพื้นที่นอกร่ำงกำย ให้นักเรียนเขียนควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้นได้ โดยเขียน 
แยกกันระหว่ำงผู้ชำย ผู้หญิง และคนข้ำมเพศ ครูช่วยแนะนักเรียนให้ยกตัวอย่ำง 
ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (เช่น ทุบตี ถีบเตะ) และควำมรุนแรงทำงวำจำและจิตใจ 
(เช่น ข่มขู่ ข่ำวลือ ใช้ค�ำหยำบ)

6.	 ส�ำหรับพื้นที่ในร่ำงกำย ให้นักเรียนเขียนอำรมณ์ควำมรู้สึกที่อำจเกิดขึ้นกับคนที่
ประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงรูปแบบต่ำงๆ เหล่ำนี้

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครคูวรเน้นย�ำ้ให้นกัเรยีนเหน็ว่ำ กำรทีน่กัเรยีนรูจ้กัและเข้ำใจว่ำผลกระทบทำงอำรมณ์
ของควำมรนุแรงมอีะไรบ้ำงนัน้ถอืเป็นสิง่ส�ำคญั เมือ่เรำได้ทรำบถงึผลกระทบของควำม
รุนแรงแล้ว เรำก็จะสำมำรถรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป้ำหมำย จนกระทั่งมีแนวโน้มลดลงที่
จะกลำยเป็นผูก่้อเหตุควำมรุนแรงหรอืมคีวำมอดกลัน้ต่อควำมรนุแรง หรอืหำข้อแก้ตวั
ว่ำเป็นแค่เร่ืองตลกหรือล้อกันเล่น กำรระบพุฤตกิรรมต่ำงๆ ว่ำเป็นรปูแบบควำมรนุแรง
หรือกำรกลั่นแกล้งรังแก เป็นขั้นตอนแรกสู่ควำมเข้ำใจว่ำพฤติกรรมประเภทนี้ไม่เป็น
ที่ยอมรับ

7.	 ในระหว่ำงกำรน�ำเสนอหน้ำชั้นเรียน ช่วยกันเปรียบเทียบควำมรุนแรงประเภทท่ีมัก
เผชิญโดยเด็กหนุ่ม เด็กสำว และเยำวชนข้ำมเพศ

8.	 ครูตั้งค�ำถำมต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
•	 ควำมรุนแรงรูปแบบใดที่คนมีประสบกำรณ์เผชิญบ่อยที่สุด มีรูปแบบเดียวกันหรือ

ไม่ส�ำหรับเด็กสำว เด็กหนุ่ม และเยำวชนข้ำมเพศ?
•	 ควำมรนุแรงรปูแบบใดทีผู่ช้ำยมกัก่อเหตตุ่อผู้ชำย รปูแบบใดต่อผูห้ญงิ และรปูแบบ

ใดต่อคนข้ำมเพศ?
•	 ควำมรุนแรงรูปแบบใดท่ีผู้หญิงมักก่อเหตุต่อผู้หญิง รูปแบบใดต่อผู้ชำย และรูป

แบบใดต่อคนข้ำมเพศ?
•	 นักเรียนสังเกตเห็นรูปแบบกำรเกิดควำมรุนแรงรูปแบบใดบ้ำงหรือไม่?

9. ครูให้สมำชิกแต่ละกลุ่มรำยงำนสิ่งที่สังเกตเห็นจำกกำรท�ำแบบฝึกหัดในกิจกรรมนี้

	ค�าส�าคัญ
กำรเลือกปฏิบัติควำม
รุนแรงจำกเพศภำวะ 

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• อธิบำยควำมรุนแรง

จำกเพศภำวะประเภท
ที่ผู้ชำยมักจะสังเกต 
กระท�ำ หรือเป็น 
เป้ำหมำยทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน

• อธิบำยควำมรุนแรง
จำกเพศภำวะประเภท
ที่ผู้หญิงมักจะสังเกต 
กระท�ำ หรือเป็น 
เป้ำหมำยทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน

• ระบุผลกระทบทำง
ร่ำงกำยและจิตใจของ
ควำมรุนแรงจำกเพศ
ภำวะในบริบท
โรงเรียนที่มีต่อ 
เป้ำหมำย พยำน  
ผู้สมคบ และผู้ก่อเหตุ
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10.	สรุปประเด็นส�าคัญ:

 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 
•	 ควำมรุนแรงภำยในโรงเรยีน ควำมรนุแรงทำงจติใจ ทำงวำจำ ทำงร่ำงกำย หรอืทำง

เพศ ล้วนแต่มีผลกระทบเชิงลบมำกมำยต่อผู้ที่เคยเผชิญเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
•	 สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยต่อจิตใจ ร่ำงกำย และสุขภำพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรเรียนของบุคคลอีกด้วย 
•	 กำรที่เรำสำมำรถรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ที่เคยประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงทำงเพศ

ได้นั้น จะท�ำให้เรำมีโอกำสน้อยลงที่จะกลำยเป็นผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงหรือมีควำม
อดกลั้นต่อควำมรุนแรงทุกรูปแบบ 

•	 ในหลำยพื้นที่ เด็กหนุ่ม เด็กสำว และเยำวชนข้ำมเพศ มีแนวโน้มที่จะใช้และเผชิญ
ควำมรุนแรงรูปแบบที่แตกต่ำงกัน 

•	 ในหลำยพื้นที่ เด็กผู้ชำยมีแนวโน้มเผชิญและเป็นผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย
สูงกว่ำผู้อื่น แต่เด็กผู้หญิงจะมีแนวโน้มเผชิญควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะสูงกว่ำ
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กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
3ขั้นตอนการสอน

1.	 จัดให้นักเรียนท�ำงำนกลุ่มย่อย กลุ่มละสำมหรือสี่คน

2.	 ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่ำในกิจกรรมน้ีนักเรียนจะได้รับทรำบสถิติเกี่ยวกับหนุ่มสำว
ข้อมลูกค็อืสำรสนเทศอย่ำงหนึง่ ตัวเลขสถิตเิก่ียวกับประชำกรกค็อืข้อมลูอกีประเภทหนึง่ 
ซึง่เกบ็รวบรวมได้หลำยวธิ ีเช่นกำรส�ำรวจจ�ำนวนประชำกรทีอ่ำศยัอยูใ่นประเทศต่ำงๆ 
หรอืจงัหวดัต่ำงๆ ข้อมลูมปีระโยชน์และส�ำคญัเพรำะสำมำรถช่วยเน้นพืน้ทีท่ีม่ปัีญหำ
ให้เด่นชดัขึน้ ท้ังยงัช่วยผูค้น (เช่น รัฐบำล) ในกำรตดัสนิใจแก้ไขปัญหำเหล่ำนีไ้ด้ เรำจะ
เร่ิมต้นด้วยกำรดขู้อมลูเก่ียวกับคนทีม่อีำยรุุน่เดยีวกนักบันกัเรยีนในโรงเรยีนเรำ ครเูลอืก
ข้อมูลข้ึนมำหนึ่งชุดอ่ำนให้นักเรียนในชั้นฟังแล้วร่วมกันอภิปรำย ใช้ค�ำถำมต่อไปนี้
เพื่อน�ำกำรอภิปรำย
•	 นักเรียนคิดว่ำ ท�ำไมคนเพศหนึ่งจึงได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพและสิทธิมำกกว่ำ

คนเพศอื่น?
•	 บรรทัดฐำนและควำมคำดหวังทำงเพศมีผลต่อรูปแบบนี้อย่ำงไร?

3.	 ครูมอบหมำยสถติหินึง่ชดุต่อหนึง่กลุม่ ให้เวลำนกัเรยีนเตรยีมตวัอธิบำยให้เพือ่นในชัน้
ฟังว่ำชุดข้อมูลที่ได้รับมำนั้นบอกอะไรเรำบ้ำง (สถิติบำงส่วนก็รำยงำนเรื่องเพศภำวะ 
บำงส่วนก็รำยงำนเรื่องควำมรุนแรง และบำงส่วนก็รำยงำนเรื่องผลกระทบของกำร
เลือกปฏิบัติและควำมรุนแรง)

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
บรรทัดฐำนทำงเพศและควำมคำดหวังของชุมชนส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสุขภำพของ
คนเรำหรอืไม่? บำงครัง้ก็อำจเป็นไปได้ท่ีบรรทดัฐำนทำงเพศและควำมคำดหวงัจะมผีลเสยี
ต่อสุขภำพของคน เช่น ท�ำให้เรำมคีวำมเสีย่งต่อกำรเจบ็ป่วยหรอืได้รบับำดเจบ็มำกขึน้ เป็นต้น

ยกตัวอย่ำงเช่น บรรทัดฐำนทำงเพศที่ส่งเสริมให้ผู้ชำยเป็นคนเข้มแข็งบึกบึนอำจน�ำไปสู่
อัตรำกำรมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงขึ้นได้ เช่นกำรใช้ยำเสพติดหรือขับขี่ยำนพำหนะโดย 
ไม่ปลอดภยัในภมิูภำคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้สำเหตกุำรเสยีชวิีตอนัดบัต้นๆ 
ของเด็กหนุ่มอำยุ 10-14 ปี ได้แก่ กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรบนท้องถนน ซึ่งส่วน
หนึ่งนั้นเป็นเพรำะผู้ชำยมักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนนั่นเอง [41]

ส�ำหรบัประเทศอืน่ๆ นัน้ บรรทดัฐำนทำงเพศกม็อิีทธิพลต่อกำรเข้ำโรงเรียนของเดก็ผูห้ญงิ 
ท�ำให้เด็กสำวหลำยคนต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคัน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภำพของตัว
เด็กเอง รวมไปถึงสุขภำพของลูกๆ ของเด็กเหล่ำนี้อีกด้วย [84] 

กิจกรรมที่	4:	ผลเสียของบรรทัดฐานทางเพศต่อสุขภาพ

4.	 ครูเรียกนักเรียนบำงกลุ่มน�ำเสนอข้อมูลให้เพื่อนในชั้นฟัง ผลัดกันสอนเพื่อนในชั้นว่ำ
ข้อมูลของตนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร โดยให้นักเรียนอธิบำยเพิ่มเติมว่ำชุดข้อมูลนั้นๆ 
ดีหรือไม่ดีอย่ำงไร และเกี่ยวข้องกับเพศภำวะและกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไร

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ถ้ำเรำดขู้อมลูแล้ว เรำจะพบว่ำบรรทดัฐำนทำงเพศน�ำไปสูผ่ลกระทบเชงิลบต่อกำร
เรียนของเรำ และสุขภำพจิตและสุขภำพกำยของเรำ ได้อย่ำงไร

•	 กำรทัดทำนหักล้ำงบรรทัดฐำนทำงเพศอำจช่วยได้ในกำรท�ำงำนต่อต้ำนควำม
รุนแรงทำงเพศและส่งเสริมกำรมีสัมพันธภำพที่เคำรพใส่ใจกันและกัน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ตัวอย่ำงสถิติบำงส่วนได้น�ำเสนอไว้ด้ำนล่ำงนี้แล้ว ทั้งยังมีข้อมูลสถิติเพิ่มเติมไว้ให้ในภำค
ผนวก ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติทั้งระดับภูมิภำคและระดับชำติจำกบำงประเทศ เช่น สปป.ลำว 
ทั้งนี้ มีลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้แล้วเพื่อให้ครูสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประเทศไทยได้โดยสะดวก 	ค�าส�าคัญ

บรรทัดฐำนทำงเพศ   

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• ระบุว่ำบรรทัดฐำน 

ทำงเพศบำงอย่ำง 
มีผลเสียต่อสุขภำพ
และสิทธิมนุษยชน
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ตัวอย่างสถิติบางส่วน	(ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ภาคผนวก)

นักเรียนหญิงที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ	46

ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด นอกจำกนี้ เด็กผู้หญิงยังมีแนวโน้มเข้ำเรียน 
ในโรงเรียนประถมศึกษำน้อยกว่ำเด็กผู้ชำย กล่ำวคือมีเด็กผู้ชำยร้อยละ 54  
(หรือเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย) เข้ำเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20
Table%205.pdf

ในภูมิภาคเอเชยีใต้เพศชายหรอืเพศหญิงมแีนวโน้มเข้าเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษามากกว่ากนั?

เพศชำยข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่ำ เด็กผู้ชำยร้อยละ 55เข้ำเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำ  
ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 6 ใน 10 คนของเด็กชำยทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่ำ  
เด็กผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 46 หรือคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 5 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี

:http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรก	
ในวัยรุ่นชายอายุ	15-19	ปี	ได้แก่อะไร?

กำรได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตในวัยรุ่นชำยอำยุ 15-19 ปี  
ที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมำ ได้แก่ ควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคล ซึ่งไม่ใช่สำเหตุหลักของปัญหำ
สุขภำพหรือกำรบำดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php

จ�านวนวัยรุ่นหญิงอายุ	15-19	ปี	ในภูมิภาคเอเชียใต้ที่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ29

หรือคิดเป็นจ�ำนวนเกือบ 3 ใน 10คนของเด็กสำวทั้งหมด[40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่

:http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ค�าอธิบายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะอาจมีดังนี้

ผู้ชำยมีโอกำสอยู่บนท้องถนนสูงกว่ำเพศอื่น เพรำะในหลำยๆ ประเทศผู้ชำยมีแนวโน้ม ‘เคลื่อนย้ำย’ 
สูงกว่ำผู้หญิง กล่ำวคือ ผู้ชำยได้รับอนุญำตให้ออกนอกบ้ำนและขับขี่ยำนพำหนะได้อย่ำงอิสระ
มำกกว่ำผู้หญิง

ผู้ชำยถูกสอนว่ำจะต้องเป็นผู้กล้ำ ท้ำทำย เสี่ยงภัย และห้ำมกลัวเจ็บปวดหรือบำดแผลบำงครั้งสิ่งนี้ 
อำจสร้ำงแรงกดดันให้ จึงมักเสี่ยงอันตรำยจำกควำมเร็วหรือชอบกำรแข่งขันบนท้องถนน

เด็กหนุ่มและผู้ชำยมักมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยำเสพติดอื่นๆ สูงกว่ำผู้หญิง ซึ่ง
ท�ำให้มีควำมเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อต้องขับขี่ยำนพำหนะหรือแม้แต่เดินตำมท้องถนน

บำงครั้ง เด็กผู้หญิงและผู้หญิงสำวก็ถูกคำดหวังว่ำจะต้องอยู่กับบ้ำน ช่วยรับผิดชอบงำนบ้ำนงำน
เรือนและเลี้ยงดูเด็ก

ในหลำยๆ ประเทศบำงครั้งกำรศึกษำของเด็กผู้หญิงก็จะถูกมองว่ำไม่ส�ำคัญเท่ำกำรศึกษำของเด็ก
ผู้ชำย เพรำะผูห้ญิงไม่ต้องเตบิโตขึน้ไปเพือ่หำรำยได้เล้ียงครอบครัว แต่ผูช้ำยคอืคนท่ีต้องรบัหน้ำทีด่งั
กล่ำวนัน้

ในบำงประเทศ ลูกสำวจะถูกเลี้ยงดูอย่ำงทะนุถนอมให้อยู่แต่กับบ้ำนเท่ำนั้น เพรำะพ่อแม่กลัวว่ำ
ลูกสำวจะได้รับอันตรำยหำกไปอยู่นอกบ้ำน

เด็กผู้ชำยและชำยหนุ่มถูกคำดหวังว่ำต้องสำมำรถแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่ำแข็งแกร่ง บึกบึน สมชำย
ชำตรี เพื่อพิสูจน์ควำมเป็นลูกผู้ชำยเต็มตัว

ผู้หญิงจะมีแรงกดดันอย่ำงหนึ่งก็คือ กำรเป็นช้ำงเท้ำหลังหรือยอมอยู่ในโอวำทของผู้ชำย

เพรำะควำมเชื่อที่ว่ำผู้ชำยเหนือกว่ำผู้หญิงทุกด้ำน และดังนั้นผู้ชำยจึงควรกุมอ�ำนำจควบคุมผู้หญิง

ควำมเชื่อที่ว่ำลูกผู้หญิงต้องเชื่อฟังสำมี

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_
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2
เกมส�ารอง:	“ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว”			

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครสูำมำรถน�ำเกมนีม้ำใช้เวลำใดกไ็ด้ เพือ่ช่วยให้ห้องเงยีบสงบลงบ้ำง เตรยีมนักเรยีนให้
พร้อมยิง่ขึน้ และกลบัมำสนใจบทเรยีน ตัง้ใจเรียนยิง่ขึน้

1.	 ให้นกัเรยีนยนืเป็นวงกลมขนำดใหญ่ (หรอืถ้ำพืน้ท่ีจ�ำกดั ให้นกัเรยีนยืนอยูท่ีโ่ต๊ะหันหน้ำ
หำกระดำน) ครูอธบิำยว่ำ ในกำรเล่นเกมนี ้ทกุคนต้องท�ำตำมผูน้�ำ พยำยำมเลยีนแบบ
ให้เหมอืนทีส่ดุ เหมอืนกบัว่ำทกุคนเป็นกระจกเงำบำนใหญ่ คนท่ีเป็นผูน้�ำจะต้องค่อยๆ 
ออกท่ำทำง ท�ำช้ำๆ เหมอืนเป็นภำพช้ำ

2.	 ครเูร่ิมท�ำเป็นตวัอย่ำงก่อน เคลือ่นไหวช้ำๆ เพ่ือดวู่ำนกัเรยีนทกุคนท�ำตำมทนัหรอืไม่ 
พยำยำมรักษำจงัหวะกำรเคลือ่นไหวให้เนบิช้ำ หลงัจำกน้ัน ให้ตวัแทนนกัเรยีนผลดักัน
ออกมำเป็นผูน้�ำ โดยเน้นย�ำ้ว่ำ ผู้น�ำต้องท�ำท่ำเป็นภำพช้ำ ผลัดเปล่ียนผู้น�ำโดยให้นกัเรยีน
ส่งต่อกันไปเรือ่ยๆ

3.	 หลังจำกนั้น ครูถำมนักเรียนว่ำ สังเกตเห็นสำระส�ำคัญอะไรบ้ำงจำกกำรเล่นเกมนี้ 
ข้อควำมที่เกมนี้ส่งถึงนักเรียนก็คือกำรพยำยำมท�ำงำนร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงในทำงบวก เพือ่สร้ำงใบท่ีน่ำอยูย่ิง่ข้ึน นกัเรยีนจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ เรำ
ควรเชือ่ฟังใคร เอำอย่ำงใคร และไม่ควรท�ำตำมใครในพฤตกิรรมทำงสงัคมของเรำ

4.	 ครูอธบิำยให้นกัเรยีนฟังเพิม่เติมว่ำเมือ่มบีรรทดัฐำนทำงเพศทีเ่ป็นอนัตรำยอยูใ่นชมุชน
ของเรำ (ตัวอย่ำงเช่นบรรทัดฐำนทำงเพศท่ีก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพ) เรำต้องท�ำงำน
ร่วมกนัเพือ่เปลีย่นแปลงบรรทัดฐำนดงักล่ำวนัน้ แล้วมองหำหนทำงเพือ่ท�ำตำมควำม
เป็นผู้น�ำในเชิงบวก ไม่ใช่ภำวะผู้น�ำเชิงลบ และอำจมีบำงครั้งที่พวกเรำเองแต่ละคน
นั่นแหละ จะมีโอกำสเป็นผู้น�ำในสถำนกำรณ์ทำงสังคมของเรำ ดังนั้นเรำจึงควรเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้อื่นเสมอ

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			

แนวทางที่	1:
ให้นักเรียนแต่งบทกวีเพลงหรือแร็พ ที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบ
ของควำมรุนแรงท่ีอำจมีต่ออำรมณ์ควำมรู้สึกของบุคคลที่เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
โดยตรงหรือเป็นพยำนรู้เห็นเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

แนวทางที่	2:
ให้นักเรียนแต่งนิทำน/วำดกำร์ตูนท่ีมีเน้ือหำแง่บวกซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กๆ ได้ฟัง 
ค�ำอบรมสัง่สอนจำกปูย่่ำตำยำยว่ำให้รูจ้กัเคำรพยอมรบันับถอืกันมำกกว่ำหันไปใช้ควำมรนุแรง

แนวทางที่	3:
ให้นกัเรยีนออกแบบโปสเตอร์แสดงแบบอย่ำงทำงเพศในเชงิบวก หรอืโปสเตอร์แสดงผลกระทบ
ของบรรทัดฐำนทำงเพศเชิงลบ

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

ยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงจากเพศภาวะ:	แตกต่างในสิ่งที่ถูกที่ควร
เปิดเวทีใ่ห้นกัเรยีนได้จดัแสดงกำร์ตนู/นทิำนให้นกัเรยีนรุน่น้องได้เข้ำชม จดัเวทีให้นกัเรยีน
ได้แสดงคอนเสิร์ต/ร้องเพลงแร็พ/อ่ำนบทกวี ให้เพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆ รับชม หรืออำจใช้
ช่วงเวลำเข้ำแถว เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรมีสัมพันธภำพที่ปลอดควำมรุนแรง หรืออำจจัด
ให้มีกำรประกวดแข่งขันระดับโรงเรียนและจัดเทศกำลศิลปะกำรแสดงประจ�ำภำคเรียน

การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่‘กัลยาณมิตร’
อธบิำยให้นกัเรยีนทรำบว่ำ เป็นสิง่ส�ำคัญอย่ำงยิง่ท่ีนกัเรยีนจะต้องมคีนท่ีไว้วำงใจได้เพือ่ขอ
ควำมช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงนักเรียนควรจะรู้สึกสะดวกใจในกำรไปขอ
ควำมช่วยเหลือจำกครู นอกจำกนี้ นักเรียนรุ่นพี่บำงคนอำจรับหน้ำท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็น
กัลยำณมิตรซ่ึงหมำยควำมว่ำนักเรียนกลุ่มนี้เสนอตัวเข้ำมำท�ำงำนในฐำนะคนที่เพื่อน
นักเรียนและรุ่นน้องรู้สึกสบำยใจที่จะเข้ำหำเพื่อขอควำมช่วยเหลือ เวลำเผชิญเหตุกำรณ์ 
พบเห็น หรือได้ยินข่ำวควำมรุนแรง รวมทั้งเป็นคนที่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำที่ดีว่ำควรปฏิบัติ
ตัวอย่ำงไรในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนั้น ครูควรประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนรุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่
กัลยำณมิตรกลุ่มนี้ว่ำเป็นคนที่น้องๆ จะไปขอค�ำแนะน�ำว่ำควรไปขอควำมช่วยเหลือจำกที่
ใดได้บ้ำง ทั้งน้ี โรงเรียนต้องจัดให้มีกำรอบรมอย่ำงเพียงพอเหมำะสมเพื่อให้นักเรียน
กัลยำณมิตรเหล่ำนี้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

หวัข้อที	่3
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	2:	ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?

ความรุนแรงจากเพศภาวะภายในรั้วโรงเรียนหรือรอบบริเวณโรงเรียน

สถานการณ์ที่	1	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ตอนสรำสินีเดินไปโรงเรียน ตำมปกติเธอจะต้องเดินไปพร้อมเพื่อนๆ แต่บังเอิญวันนั้นรอตั้งนำนแล้วเพื่อนก็ยังไม่มำเสียที สรำสินีกลัวไปไม่ทันเวลำโรงเรียนเข้ำเรียน จึงรีบไปก่อน เธอต้อง
เดนิประมำณสองซอยจึงจะถึงโรงเรยีน แต่ระหว่ำงทำงนัน้ เธอจะต้องเดนิผ่ำนกลุม่เดก็ผูช้ำยรุ่นพ่ีโรงเรียนเดยีวกนักลุม่หนึง่ท่ีชอบมำรวมตวักนักลุม่ใหญ่คอยแซวหญิง พอสรำสนิเีดนิมำถงึ พวกนัน้ก็พำกนัผวิปำกใส่ 
หน�ำซ�้ำยังมีคนหนึ่งแอบย่องมำจับน่องของเธอด้วยซ�้ำ
ค�าถามเพื่อการอภิปราย:	
• ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะในสถำนกำรณ์นี้เป็นควำมรุนแรงประเภทใด? (ทำงร่ำงกำย ทำงวำจำ ทำงจิตใจ ทำงเพศ) 
• สถำนกำรณ์นี้อำจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง? 
• ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?

สถานการณ์ที่	2
ไฮท์เป็นเด็กนักเรียนชั้น ม. 2 อยู่มำวันหนึ่ง เพื่อนๆ ในห้องก็เริ่มแกล้งไฮท์ต่ำงๆ นำนำ หยอกล้อเขำ หำว่ำเขำเหมือนผู้หญิง พอไปซ้อมบำสเกตบอลตำมปกติ เพื่อนร่วมทีมก็เดินมำบอกว่ำ เขำไม่ต้องมำซ้อมอีก
แล้ว เพรำะทุกคนไม่อยำกให้เขำอยู่ร่วมทีมอีกต่อไป หลังจำกนั้นไฮท์จึงไปไล่ถำมเพื่อนๆ ว่ำมีใครรู้บ้ำงไหม เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมจู่ๆ ทุกคนก็พำกันเกลียดเขำ เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกไฮท์ว่ำ มีคนโพสต์รูปตัดต่อเป็น
หน้ำไฮท์แต่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเต็มเฟซบุ๊กไปหมด
ค�าถามเพื่อการอภิปราย:	
• ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะในสถำนกำรณ์นี้เป็นควำมรุนแรงประเภทใด? (ทำงร่ำงกำย ทำงวำจำ ทำงจิตใจ ทำงเพศ) 
• สถำนกำรณ์นี้อำจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง? 
• ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?

สถานการณ์ที่	3
นุย้เป็นเดก็สำววัย 13 ปี ช่วงปิดเทอมท่ีผ่ำนมำ ร่ำงกำยของนุย้เปลีย่นแปลงเข้ำสูว่ยัแรกรุ่น เร่ิมเป็นสำวแล้ว พอถึงวนัเปิดภำคเรียนวนัแรก พวกเดก็ผูช้ำยกช็ีไ้ม้ชมีอืมำทำงนุย้แล้วพำกันหวัร่อต่อกระซกิ บ้ำงก็ท�ำเป็น 
แกล้งมำเดินชนนุ้ยตำมระเบียงทำงเดินบนอำคำรเรียน มีเด็กห่ำมอยู่คนหนึ่งตั้งใจเดินมำชี้ที่หน้ำอกของนุ้ย แล้วก็ท�ำท่ำทำงบอกว่ำหน้ำอกนุ้ยโตขึ้นมำก คนอื่นๆ เลยพำกันหัวเรำะเฮฮำ ท�ำให้นุ้ยเริ่มรู้สึกว่ำไม่น่ำ 
มำโรงเรียนเลย
ค�าถามเพื่อการอภิปราย:	
• ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะในสถำนกำรณ์นี้เป็นควำมรุนแรงประเภทใด? (ทำงร่ำงกำย ทำงวำจำ ทำงจิตใจ ทำงเพศ) 
• สถำนกำรณ์นี้อำจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง? 
• ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	2:	ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?

สร้ำงสถำนกำรณ์ของกลุ่ม

ค�าถามเพื่อการอภิปราย:	
•  ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะในสถำนกำรณ์นี้เป็นควำมรุนแรงประเภทใด? (ทำงร่ำงกำย ทำงวำจำ ทำงจิตใจ ทำงเพศ) 
•  สถำนกำรณ์นี้อำจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง? 
•  ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้?
•  จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงเพื่อด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครูสำมำรถย�้ำเตือนนักเรียนถึงวิธีกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวได้ โดยอำจกล่ำวว่ำ “กำรไปเที่ยวเล่ำเรื่องคนอื่นว่ำใครเคยท�ำอะไรมำแล้วบ้ำงนั้น มันง่ำยก็จริง แต่วิธีแบบนี้ จะท�ำให้
เรำเถียงกัน ด่ำว่ำกัน โทษกันไปโทษกันมำ เพรำะฉะนั้น เรำจะใช้สถำนกำรณ์สมมติเป็นต้นเรื่องของกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมเห็นกัน อีกอย่ำงหนึ่งที่เรำต้องพูดถึงก็คือ เรำควรท�ำ
อย่ำงไรให้สถำนกำรณ์ถูกต้องเหมำะสมดีขึ้นในอนำคต เวลำเขียนงำนส่งครูก็เหมือนกัน ถ้ำเรำเล่ำเรื่องประสบกำรณ์ของใครบำงคน นักเรียนก็ต้องรู้จักเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของ
เขำด้วย นั่นคือ เรำจะต้องไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ใช้ข้อมูลจริง ที่พอมีคนมำอ่ำนแล้วทรำบทันทีว่ำเป็นเรื่องของใคร นักเรียนจ�ำไว้นะ นี่คือวิธีกำรหนึ่งที่เรำจะแสดงว่ำเรำเคำรพเอำใจใส่กัน
และกัน ช่วยเหลือพึ่งพำกันและกันจนประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนด้วยดีไปพร้อมหน้ำพร้อมตำกัน”
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ถอืเป็นสิง่ส�ำคญัยิง่ทีเ่รำจะต้องพฒันำควำมรูส้กึรบัผดิชอบร่วมกนัในกำรท�ำให้โรงเรยีนเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรส�ำหรบัทุกคน ดงันัน้ ส่วนหนึง่ของกระบวนกำรนีจ้งึเป็นกำร
ระบปุระเภทควำมรนุแรงจำกเพศภำวะทีม่กัเกดิขึน้ในบรเิวณโรงเรยีน ระบสุถำนทีแ่ละเวลำทีค่วำมรนุแรงนีม้กัเกดิขึน้บ่อยทีส่ดุ ระบผุลกระทบทีม่ต่ีอผูค้น และระบสุิง่ทีเ่รำจะท�ำได้
เพื่อป้องกันควำมรุนแรงจำกเพศภำวะและให้แรงสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยค�ำหยำบคำยกล่ำวหำหรือด่ำว่ำกันในกำรท�ำงำนดังกล่ำว

กิจกรรมที่	1:	แผนที่ความรุนแรงจากเพศภาวะในโรงเรียน

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
4

หัวข้อที่	4:	ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

ขั้นตอนการสอน

1.	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวำดแผนที่บริเวณโรงเรียนแบบคร่ำวๆ แสดงถนนเส้นหลัก 
ทำงเดิน และอำคำรร้ำนรวงรอบๆ โรงเรียน โดยให้ระบุเส้นทำงต่ำงๆ ที่เด็กนักเรียน
ใช้เดินทำงไปกลับ กำรคมนำคมรูปแบบต่ำงๆ (เช่น เดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ และอื่นๆ) 
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ใส่สัญลักษณ์หรือระบุชื่อพื้นที่ส่วนต่ำงๆ ตำมจ�ำเป็น

2.	 ครูถามนักเรียนดังนี้	

 พื้นที่ใดบ้ำงท้ังในโรงเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
นักเรียนทุกคน? ให้นักเรียนระบำยสีท�ำสัญลักษณ์พื้นที่ดังกล่ำวด้วยสีใดสีหนึ่ง

3.	 พืน้ท่ีใดบ้ำงทัง้ในโรงเรยีนและรอบๆ บรเิวณโรงเรยีน ทีนั่กเรยีนเคยพบเหน็หรอืประสบ
เหตุกำรณ์ควำมรนุแรง? ให้นกัเรียนระบำยสที�ำสญัลกัษณ์พ้ืนทีด่งักล่ำวด้วยสีอกีสหีนึง่

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรวิจัยเพื่อระบุว่ำควำมรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นที่ไหน
และเกิดขึ้นอย่ำงไร กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนทรำบถึงรูปแบบกำรเกิดเหตุกำรณ์
ควำมรุนแรงได้ นอกจำกนั้น ยังช่วยให้ครูได้รับทรำบว่ำควำมรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนและ
อย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้สำมำรถช่วยสร้ำงสรรค์โรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับ
นักเรียนมำกขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่ำงเช่น

4.	 ครูถามนักเรียนดังนี้

 ควำมรุนแรงประเภทใดเกิดข้ึนในสถำนท่ีเหล่ำนี้? ท้ังนี้ ครูควรย�้ำเตือนนักเรียนให้
นึกถึงควำมรุนแรงจำกเพศภำวะประเภทต่ำงๆ ที่มักเกิดขึ้นในโรงเรียน

 ก�ำหนดเครื่องหมำยแสดงควำมรุนแรงประเภทต่ำงๆ ลงในแผนที่ ยกตัวอย่ำงเช่น

 = ควำมรุนแรงทำงจิตใจ 

 d ควำมรุนแรงทำงวำจำ

 y ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย

 l ควำมรุนแรงทำงเพศหรือกำรคุกคำมทำงเพศ

 ให้นกัเรียนเขยีนสญัลกัษณ์ก�ำกบัว่ำแต่ละเครือ่งหมำยใช้แทนควำมรนุแรงประเภทใด

	ค�าส�าคัญ
ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:

• ระบุสถำนที่และเวลำ 

ที่ส่วนใหญ่แล้วเรำ 

จะมีโอกำสเผชิญควำม

รุนแรงจำกเพศภำวะ 

ที่โรงเรียน รวมทั้งสถำนที่

และเวลำที่ส่วนใหญ่ 

เรำจะปลอดภัยจำก 

ควำมรุนแรงจำกเพศภำวะ
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5.	 ให้นักเรียนสองถึงสำมกลุ่มอำสำออกมำน�ำเสนอภำพวำดแผนที่ของตนเอง ครูใช้ 
ค�ำถำมต่อไปนี้เพื่อน�ำกำรอภิปรำยในชั้น: 
•	 นกัเรียนหญงิและนักเรยีนชำยเผชญิควำมรนุแรงอยู่ทีเ่ดยีวกันในโรงเรียนหรอืไม่?
•	 ควำมรุนแรงมักจะเกิดขึ้นที่ไหนมำกที่สุด?
•	 เพรำะเหตุใดคนจึงไม่ได้รับกำรลงโทษจำกกำรก่อเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในสถำน

ที่ดังกล่ำว?
•	 เรำต้องท�ำอะไรบ้ำงเพื่อยุติเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงนี้?

6.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ควำมรนุแรงสำมำรถเกดิขึน้ได้หลำยพืน้ทีใ่นบรเิวณโรงเรยีน ตำมอำคำรบ้ำนเรือน 
รอบๆ โรงเรียน และระหว่ำงกำรเดินทำงไปกลับบ้ำนและโรงเรียน

•	 บำงครัง้เรำกส็ำมำรถระบรุปูแบบกำรเกดิควำมรนุแรงได้ว่ำมักจะเกดิทีไ่หนและเกดิ
ขึ้นเมื่อไหร่

•	 กำรระบรูุปแบบกำรเกดิควำมรนุแรงจำกเพศภำวะในบรบิทโรงเรยีนได้นัน้ สำมำรถ
ช่วยในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรท�ำงำนเพื่อยุติควำมรุนแรงและสร้ำงสรรค์พื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับทุกคน
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
4 ขั้นตอนการสอน

1.	 ครูทบทวนให้นักเรียนจ�ำได้ว่ำ เรำได้พูดคุยเรื่องควำมปลอดภัยในโรงเรียนมำแล้ว เรำได้
ระบุพื้นที่ปลอดภัยลงในแผนที่โรงเรียนแล้ว (หัวข้อที่ 4: กิจกรรมที่ 1) เรำได้พูดคุยเกีย่ว
กบัสิง่ทีเ่รำสำมำรถลงมอืท�ำได้เพือ่สร้ำงควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศในโรงเรยีนแล้ว (หัวข้อที่ 
2: กิจกรรมที่ 3) และเรำต่ำงก็ต้องกำรห้องเรียนที่ดีอย่ำงเท่ำเทียมกันส�ำหรับทุกคน ดัง
นั้น ในกิจกรรมนี้ เรำจึงจะมำพูดคุยกันถึงควำมปลอดภัยและควำมเท่ำเทียมกันใน
ห้องเรียนของเรำและขยำยไปถึงระดับโรงเรียนด้วย เรำจะมำตัดสินใจร่วมกันว่ำเรำ
สำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัยและควำมเท่ำเทียมกันด้วยกำร
ออกแบบกฎโรงเรียนเชิงบวก

2.	 ให้นกัเรยีนหยบิแผนทีโ่รงเรยีนทีไ่ด้ท�ำสญัลกัษณ์แสดงพืน้ทีป่ลอดภยัและไม่ปลอดภัยใน
บริเวณโรงเรียนไว้แล้วขึ้นมำดู แล้วช่วยกันออกกฎ กติกำ และข้อตกลงใหม่ๆ เพื่อท�ำให้
โรงเรียนและห้องเรียนเป็นสถำนที่ปลอดภัย ทุกคนได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเคำรพ 
ยอมรับ และใส่ใจ

3.	 ครูควรเน้นย�้ำว่ำ ข้อก�ำหนดใหม่นี้จะต้องส่งเสริมให้ทุกคน ทั้งผู้ชำย ผู้หญิง และผู้ที่ไม่
สอดคล้องกับบรรทัดฐำนทำงเพศตำมแบบแผน ได้มีสิทธิอันเท่ำเทียมกันในกำรร่วมใช้
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ปลอดภัย และเป็นมิตร

4.	 ครูแจ้งให้นกัเรยีนในชัน้ทรำบว่ำ ในขัน้ตอนนี ้ เรำจะช่วยกนัออกกฎ กตกิำ ข้อตกลงใหม่ๆ 
สำหรบัห้องเรยีนและโรงเรยีนของเรำ เพือ่เป็นสิง่ยนืยนัว่ำทกุคนปลอดภยัมสีขุและหมัน่เพยีร 
(ขัน้ตอนนีส้ำมำรถท�ำร่วมกันท้ังห้องกไ็ด้ หรืออำจสัง่ให้นกัเรยีนท�ำงำนเป็นกลุ่มย่อย หรอื
เป็นคู่ โดยอำจแบ่งกลุ่มนักเรียนตำมเพศเป็นกลุ่มเพศเดียวกันก็ได้)

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
กำรให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในกำรคดิพจิำรณำเกีย่วกับกฎ กตกิำ ข้อตกลง ทีต่นเองจ�ำเป็น
ต้องมีนัน้ จะช่วยในกำรปลกูฝังควำมรูส้กึรับผดิชอบ ทัง้ยงัสอนนักเรยีนให้เข้ำใจอย่ำงลกึซึง้
ว่ำท�ำไมเรำจึงต้องมกีฎระเบยีบ

5.	 ให้นักเรียนขบคิดพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้
•	 เรำต้องกำรกฎกตกิำอะไรบ้ำงเพือ่เป็นสิง่ยนืยนัว่ำทกุคนมคีวำมสขุทีโ่รงเรียน?เมือ่จะ

ก�ำหนดกฎแต่ละข้อ นักเรยีนต้องค�ำนึงถงึเด็กผูช้ำย เด็กผูห้ญงิ และเด็กทีไ่ม่สอดคล้อง
กับบรรทัดฐำนทำงเพศตำมแบบแผนด้วย

•	 เรำต้องกำรกฎกติกำอะไรบ้ำงเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ำทุกคนปลอดภัยที่โรงเรียน ซ่ึงต้อง
รวมไปถึงควำมปลอดภัยจำกควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ?

•	 เรำจ�ำเป็นต้องมีกฎระเบียบอื่นใดอีกหรือไม่ ส�ำหรับพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียน? ยกตัวอย่ำง
เช่น บริเวณห้องสุขำ ระเบียงทำงเดิน หรือสนำมกลำงแจ้ง? 

•	 เรำจ�ำเป็นต้องมีกฎระเบยีบอะไรบ้ำงเพือ่เป็นสิง่ยนืยนัว่ำทกุคนขยนัหม่ันเพยีรและตัง้ใจ
เรียนได้อย่ำงเต็มที่ขณะอยู่ในโรงเรียน?

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ค�ำว่ำ‘ผูห้ญงิ’ไม่ใช่ค�ำส�ำหรบักำรดหูมิน่เหยยีดหยำมกนั ครูต้องท�ำให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำ เมือ่ใด
กต็ำมทีม่คีนใช้ค�ำว่ำ ‘ผูห้ญงิ’หรอื ‘ตวัเมยี’ไปดถูกูดแูคลนเดก็ผูช้ำย นัน่หมำยถงึกำรเลอืก
ปฏบิตัซ้ิอนกนัถึงสองครัง้ ชัน้แรกคอืกำรใช้ค�ำท่ีหมำยถงึเพศหญงิเป็นค�ำสบประมำท และชัน้
ทีส่องคือกำรเหยยีบย�ำ่เดก็ผูช้ำยคนนัน้ว่ำเขำมคีวำมผดิปกตเิกีย่วกบักำรเป็นเพศชำย

6.	 ติดกฎ กติกำ ข้อตกลง ที่นักเรียนช่วยกันก�ำหนดไว้ที่หน้ำห้องเรียน (หรือที่อื่นตำมควำม
เหมำะสม) เพือ่เป็นเครือ่งเตือนใจนกัเรยีนว่ำเรำมีกฎ กตกิำ ข้อตกลงทีจ่ะท�ำให้ห้องเรยีน/
โรงเรียนของเรำเป็นสถำนท่ียตุธิรรม

7.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กจิกรรมนีช่้วยให้เรำได้เรยีนรูป้ระเดน็ต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 นักเรียนและครูจ�ำเป็นจะต้องท�ำงำนร่วมกันเพื่อออกกฎ กติกำ ข้อตกลงเพื่อกำรสร้ำง
ห้องเรียนและโรงเรียนที่ปลอดภัย

•	 คนบำงกลุม่ เช่น เดก็ผูห้ญงิและคนทีไ่ม่สอดคล้องกบับรรทดัฐำนทำงเพศ มกัจะเป็นผูเ้ผชญิ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ดังนั้นเรำจึงต้องนึกถึงคนกลุ่มนี้ไว้เสมอเมื่อเรำออกกฎต่ำงๆ

•	 พื้นที่บำงแห่งทั้งในรั้วโรงเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียนจะปลอดภัยน้อยกว่ำที่อื่น เรำ
จงึจ�ำเป็นต้องตระหนกัถึงรปูแบบกำรเกดิควำมรนุแรง เพ่ือให้สำมำรถก�ำหนดกฎระเบียบ
ในกำรท�ำให้พื้นที่เหล่ำนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:			
กำรเล่นเกมจะช่วยให้นกัเรยีนจดจ�ำกฎระเบยีบต่ำงๆ ได้ดขีึน้ เพรำะมลีกัษณะทีเ่ล่นทจีรงิ โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่เม่ือครเูห็นว่ำถงึเวลำทีต้่องตกัเตอืนนักเรยีนบ้ำงแล้ว
• หำสิง่ของทีเ่ดก็นกัเรยีนจะโยนส่งกนัไปมำได้ง่ำยและไม่ท�ำให้เดก็เจ็บตวั (เช่น ลกูบอลเป่ำลม 

หรอื ของเล่นยัดไส้)
• ให้นกัเรยีนยนืเป็นวงกลม หรอืยนือยูก่บัโต๊ะถ้ำพืน้ทีจ่�ำกัด
• อธิบำยวิธีเล่นว่ำ ครูจะโยนสิ่งของส่งให้นักเรียน เม่ือรับได้แล้วจะต้องบอกกฎ กติกำ  

ข้อตกลงของห้องเรยีนมำคนละหนึง่ข้อ
•  จำกน้ันโยนส่งให้เพ่ือนคนอืน่ๆ ต่อไป คนทีร่บัได้กต้็องบอกกฎ กตกิำ ข้อตกลงของห้องเรยีน

มำคนละหนึง่ข้อต่อไปเรือ่ยๆ

กจิกรรมท่ี	2:	 กฎเชงิบวกของพืน้ทีเ่รยีนรูอ้นัปลอดภัย

	ค�าส�าคัญ
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ บรรทัดฐำน 
ทำงเพศพื้นที่ปลอดภัย 
บรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อม

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ก�ำหนดกฎกติกำ

และข้อตกลงที่
นักเรียนต้องกำร
เพื่อสนับสนุนให้มี
สภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ที่
ปลอดภัย เป็นมิตร 
และเท่ำเทียมกัน
ส�ำหรับทุกคน 
ในห้อง/ทั้งโรงเรียน
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
4ขั้นตอนการสอน

1. ครูถำมนักเรียนดังนี้

 เรำมีวิธีบอกหรือทรำบได้อย่ำงไรว่ำคนอื่นก�ำลังคิดอะไรหรือรู้สึกอย่ำงไรอยู่? (นักเรียน
อำจจะตอบว่ำ เรำสำมำรถสังเกตได้จำกภำษำกำย อำกำรท่ำทำง และปฏิกิริยำ หรือ
ตั้งใจรับฟังสิ่งที่เขำพูด หรือลองจินตนำกำรว่ำเรำตกอยู่ในสถำนกำรณ์น้ันๆ ถ้ำเป็น 
ตัวเรำเอง เรำจะรู้สึกนึกคิดอย่ำงไร)

2.	 ครอูธบิำยให้นักเรยีนเข้ำใจว่ำ คนเรำจ�ำเป็นจะต้องรูจ้กัจนิตนำกำรว่ำคนอืน่ๆ เขำใช้ชวีติ
กนัอย่ำงไร บำงครัง้เรำกส็ำมำรถ ‘อ่ำน’ คนออกและเดำได้ว่ำเขำก�ำลงัคดิอะไรกนัอยูห่รอื
รูส้กึอย่ำงไร โดยกำรสงัเกตภำษำกำย ฟังน�ำ้เสยีง และสงัเกตอำกำรท่ำทำง เป็นต้น แต่บำงครัง้ 
สิง่เหล่ำนีก็้อำจไม่เพียงพอ นัน่เป็นเพรำะผูค้นอำจปิดบงั อ�ำพรำง ซ่อนเร้นอำรมณ์ควำม
รู้สึกของตนเอง หรือแกล้งท�ำเป็นว่ำทุกอย่ำงปกติดี เรำจึงจ�ำเป็นต้องท�ำทั้งสองอย่ำง 
ได้แก่ จนิตนำกำรว่ำเรำอยูใ่นสถำนกำรณ์นัน้ และถำมเขำตรงๆ ว่ำรู้สกึอย่ำงไร ควำมสำมำรถ
ในกำรเข้ำใจอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นนี้เรียกว่ำ ‘ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ’

 ควำมรูสึ้กเหน็อกเหน็ใจ คอื ควำมสำมำรถในกำรจนิตนำกำรและหยัง่รูอ้ำรมณ์ควำมรู้สกึ
นึกคิดของผู้อื่น

3.	 ครูแนะน�ำมโนทศัน์ของอำรมณ์แฝงเร้นให้นกัเรยีนในช้ันได้ท�ำควำมเข้ำใจ โดยวำดภำพแสดง
แบบจ�ำลอง ‘เรืออำรมณ์’ประกอบกำรสอน จำกนั้นครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำกำร
ใช้ค�ำเปรียบเปรยหรืออุปมำอุปมัยนี้เป็นวิธีอธิบำยว่ำอำรมณ์บำงอำรมณ์ก็เห็นเด่นชัด 
เพรำะอยู่ใกล้ผิวน�้ำ ส่วนอำรมณ์อื่นๆ อำจถูกปิดบัง ฝังลึก ซ่อนเร้นเอำไว้ (อยู่ใต้ผิวน�้ำ) 
แต่กย็งัคงส่งผลกระทบต่อเรำอยูน่ัน่เอง ท้ังนี ้อำรมณ์ท่ีอยูล่กึลงไปใต้ผวิน�ำ้นัน้ อำจเป็นอำรมณ์
ทีส่�ำคัญกบัเรำมำกท่ีสดุก็ได้ หรอือำจเป็นสำเหตุทีท่�ำให้เกดิอำรมณ์อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่กล้ผวิน�ำ้ได้ 
ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมหวำดกลวั หรอืเจบ็ช�ำ้น�ำ้ใจ หรอือบัอำยขำยหน้ำ มกัจะเป็นสำเหตขุอง
ควำมโกรธเดอืดดำล หรอือิจฉำริษยำ หรือกำรโทษตัวเอง หรอืขวยเขินกระดำกอำย โดย
จะเหน็ว่ำมีเพยีงควำมโกรธเดอืดดำลและขวยเขนิกระดำกอำยเท่ำน้ันทีแ่สดงเด่นชัดออกมำ

แบบจ�ำลองเรืออำรมณ์

4.	 ครใูห้นกัเรยีนท�ำงำนเป็นคูห่รอืเป็นกลุม่ ในขัน้แรกนีใ้ห้เขยีนสถำนกำรณ์สัน้ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับควำมรุนแรงจำกเพศภำวะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จำกนั้นให้วำดรูปเรืออำรมณ์เพื่อ
แสดงกำรเปรียบเปรย เมื่อนักเรียนมีสถำนกำรณ์ไว้ในใจแล้ว ให้เขียนอำรมณ์ที่อำจเป็น
อำรมณ์ฝังลกึ แฝงเร้น หรืออำรมณ์ทีแ่สดงออกอย่ำงเด่นชดั ครทู�ำเป็นตวัอย่ำงพร้อมกนั
ทั้งห้อง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มสำมำรถท�ำงำนได้ด้วยตนเอง

 ตัวอย่ำงอำรมณ์แฝงเร้นฝังลึกอำจมีดังต่อไปนี้
 เศร้ำใจโกรธเคืองกลุ้มใจกระดำกอำยหวำดหวั่นกล้ำหำญ
 อับอำยเกรงกลัวเสียเกียรติร้อนรนใจอ้ำงว้ำงสิ้นหวัง

5.	 เมือ่เขยีนอำรมณ์ตำมต�ำแหน่งทีเ่หมำะสมลงบนเรอือำรมณ์แล้ว ให้นกัเรยีนพดูคยุแลกเปลีย่น
ควำมเห็นกันว่ำอำรมณ์แฝงเร้นฝังลึกใดบ้ำงที่ตัวละครน่ำจะพยำยำมปกปิดซ่อนเร้น 
ไม่ให้คนอ่ืนได้รู้มำกที่สุด และมีแรงกดดันที่แตกต่ำงกันหรือไม่ระหว่ำงเด็กผู้ชำยกับ 
เด็กผู้หญิงในกำรปิดบังซ่อนเร้นอำรมณ์บำงอย่ำง?

6.	 ครูใหเ้วลำแตล่ะกลุ่มอำ่นสถำนกำรณข์องตนเองใหเ้พื่อนในชัน้ฟัง และบอกว่ำมอีำรมณ์
ใดบ้ำงที่ตัวละครเอกแต่ละตัวอำจจะต้องเผชิญ รวมท้ังบอกว่ำแรงกดดันเนื่องจำกเพศ
ภำวะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

7.	 ครอูธบิำยให้นกัเรยีนฟังเพิม่เติมว่ำ โดยทัว่ไปแล้ว คนทีเ่คยประสบเหตกุำรณ์ควำมรุนแรง
มกัรูส้กึไม่ค่อยสะดวกใจเวลำต้องไปรำยงำนเหตกุำรณ์ต่อใครบำงคน เพรำะสดุท้ำยแล้ว
มักจะคิดกันไปเองว่ำ อย่ำงไรเสียส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นควำมผิดของตนเองเช่นกัน ที่ตนเอง
อำจเผลอท�ำอะไรบำงอย่ำงท่ีไปกระตุ้นดึงดูดควำมรุนแรงเข้ำก็ได้ หรือไม่ก็อำจหลงลืม
ควำมเป็นจริงไปข้อหนึ่งว่ำ ใครบำงคนจงใจเลือกใช้พลังอ�ำนำจของเขำไปในทำงทีเป็น
โทษ หรอืไม่กอ็ำจรูส้กึอบัอำยขำยหน้ำ จึงพยำยำมหำทำงจัดกำรอำรมณ์เหล่ำนีด้้วยกำร
แกล้งท�ำเป็นว่ำ เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงนัน้ไม่เคยเกดิข้ึนเลย หรอืไม่มีผลกระทบอะไรต่อ
ตัวเองเลย

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:			
ครอูำจเลอืกให้นกัเรยีนท�ำกจิกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมรวมทัง้ห้องกไ็ด้ โดยขออำสำสมัครให้ออก

มำหน้ำชัน้เรียนและแสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึให้เพือ่นๆ ด ู ด้วยกำรแสดงออกทำงสหีน้ำ
และภำษำกำย แล้วให้เพือ่นนกัเรยีนคนอืน่ๆเดำ/บอกว่ำอำรมณ์ควำมรูส้กึทีเ่พือ่นก�ำลงั
แสดงให้ดหูรอืน�ำเสนออยูน้ั่นคอือะไร

 

กจิกรรมท่ี	3:	ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจผู้อืน่	การจนิตนาการ	และอารมณ์แฝงเร้น

	ค�าส�าคัญ
ควำมรู้สึก 
เห็นอกห็นใจ 
จินตนำกำร  

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เรียนรู้เกี่ยวกับ 

มโนทัศน์ของค�ำว่ำ 
ควำมรู้สึกเห็นอก
เห็นใจ (หรือควำม
สำมำรถในกำรเข้ำใจ
อำรมณ์ควำมรู้สึก
นึกคิดของผู้อื่น)

• พเิครำะห์ดผูลกระทบ
เชิงบวกของควำม
ร่วมรู้สึกที่มีต่อกำร
ป้องกันและแก้ไข
ควำมรุนแรงจำกเพศ
ภำวะ
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8.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ คือ ควำมสำมำรถในกำรจินตนำกำรและหยั่งรู้ว่ำผู้อื่น 
อำจก�ำลังรู้สึกนึกคิดอะไร

•	 บำงคนอำจมีอำรมณ์ฝังลึกบำงอย่ำงที่รู ้สึกได้ลึกซ้ึงกว่ำผู้อื่น จึงมักปรำรถนำ 
จะปกปิดอำรมณ์ฝังลึกเหล่ำนี้ไว้ เนื่องจำกไม่สะดวกใจที่จะบอกเล่ำให้แก่ผู้อื่นได้
รับทรำบ

•	 เรำอำจพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรู้สึกเห็นอกเห็นใจขึ้นได้ผ่ำนกำรเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะในกำรสังเกต กำรรับฟัง กำรจินตนำกำร กำรถำมไถ่ และกำรแสดง
ควำมห่วงใย 

•	 ทักษะเหล่ำน้ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเรำจะพบได้บ่อยครั้งว่ำคนที่เคย
ประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงมักจะไม่ค่อยบอกเล่ำให้ใครฟัง ดังนั้นทักษะเหล่ำนี้
จึงท�ำให้เรำมีหนทำงช่วยเหลือโดยกำรแสดงควำมเข้ำใจและให้แรงสนับสนุน  

•	 หำกเรำสำมำรถร่วมรับรู ้อำรมณ์ควำมรู ้ สึกของผู ้ที่ เคยประสบเหตุกำรณ ์
ควำมรนุแรงมำแล้ว เรำจะมแีนวโน้มน้อยลงอย่ำงมำกทีจ่ะกลำยเป็นผูก่้อเหตคุวำม
รุนแรงดังกล่ำวเสียเอง หรือรับรู้ดูดำยอย่ำงนิ่งเฉยเมื่อพบเห็นหรือได้ยินว่ำมีคน
กระท�ำรุนแรงต่อผู้อื่น
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กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
4ขั้นตอนการสอน

1.	 ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ เรำทุกคนล้วนแต่เคยท�ำผิดพลำดมำแล้วด้วยกันทั้งนั้น 
เมื่อใดก็ตำมที่เรำรู้ตัวว่ำเรำท�ำอะไรผิดพลำดไปแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่เรำควรท�ำก็คือกำร
กล่ำวค�ำขอโทษ และพยำยำมท�ำให้สิ่งต่ำงๆ กลับมำเป็นเหมือนเดิม บำงครั้งหำกเรำ
คดิใคร่ครวญโดยใช้ควำมรูส้กึเหน็อกเห็นใจ เสมอืนว่ำตนเองตกอยูใ่นสถำนกำรณ์นัน้ๆ 
เรำจะตระหนกัได้ว่ำ กำรกระท�ำของเรำนัน้ ได้ก่อให้เกดิควำมรูสึ้กอบัอำย รงัเกยีจ หวำด
กลวั หรือชอกช�้ำใจให้แก่ใครบำงคน และในสถำนกำรณ์เช่นว่ำนั้น เรำควรกล้ำยืดอก
รับและแสดงควำมรู้สึกส�ำนึกและขอโทษ

2.	 ส่วนประกอบส�ำคัญของกำรกล่ำวค�ำขอโทษน้ันมีหลำยประกำร ครูเขียนขั้นตอน 
ต่อไปนี้บนกระดำน
•	 รับรู้ว่ำตัวเองได้ท�ำอะไรลงไปบ้ำง (ระบุกำรกระท�ำหรือพฤติกรรม) 
•	 บรรยำยว่ำควำมชอกช�้ำใจ อันตรำยควำมรู้สึกขุ่นเคืองหรือผลกระทบของกำร 

กระท�ำนั้นที่มีต่อผู้อื่น
•	 บอกควำมตั้งใจว่ำกำรกระท�ำนั้นจงใจให้เกิดผลอย่ำงไร 
•	 ระบุควำมตั้งใจคร้ังใหม่ว่ำต่อไปจะท�ำอะไร (ยื่นข้อเสนอว่ำจะซ่อมให้/จ่ำยค่ำเสีย

หำย และสัญญำว่ำจะไม่ท�ำอีก) 
•	 พูดว่ำขอโทษ
•	 ยอมรับทุกกรณีไม่ว่ำคนนั้นจะมีปฏิกิริยำอย่ำงไร และให้เวลำเขำได้ท�ำใจพิจำรณำ

ทบทวนค�ำขอโทษของเรำ เขำอำจจะไม่อยำกยกโทษให้เรำ หรืออำจใช้เวลำสัก
หน่อยกว่ำจะให้อภยั แต่ไม่ว่ำจะอย่ำงไร กำรกล่ำวค�ำขอโทษก็ไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่ำเขำ
จะยอมยกโทษให้เรำหรือเปล่ำ

3.	 ครูให้นักเรียนเลือกสถำนกำรณ์สมมติที่เคยเรียนมำแล้วหนึ่งสถำนกำรณ์ (หรือให้
นักเรียนคิดสถำนกำรณ์สมมติข้ึนมำใหม่ แต่ต้องเป็นสถำนกำรณ์ท่ีจ�ำเป็นต้องมีกำร
กล่ำวค�ำขอโทษ) จำกน้ันให้นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อกล่ำวค�ำขอโทษโดยท�ำตำมข้ัน
ตอนดังกล่ำวข้ำงต้น

4.	 ครูเรียกอำสำสมัครออกมำอ่ำนบทพูดเพื่อกล่ำวค�ำขอโทษให้เพื่อนในชั้นฟัง

กิจกรรมที่	4:	การกล่าวค�าขอโทษ

5.	 ร่วมกันอภิปรายดังต่อไปนี้
 เรำต้องใช้ควำมกล้ำหำญยดือกยอมรบัอย่ำงไรบ้ำงเพือ่กำร ‘ส�ำนกึผดิ’ หรอืกล่ำวค�ำขอโทษ? 

เรำรูสึ้กแตกต่ำงอย่ำงไรบ้ำงหำกมใีครสกัคนมำขอโทษเรำหลงัจำกท�ำไม่ดกีบัเรำต่ำงๆ 
นำนำ?กำรให้ค�ำมัน่สัญญำว่ำจะไม่กระท�ำผดิซ�ำ้อีกแล้วนัน้มคีวำมส�ำคญัอย่ำงไรบ้ำง?

6.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 บำงครั้งส่ิงที่เรำท�ำลงไปหลำยๆ อย่ำงก็อำจท�ำให้ผู้อื่นเจ็บช�้ำน�้ำใจ ขุ่นเคืองใจ 
อับอำยขำยหน้ำ หรืออำรมณ์เสียได้  

•	 ถ้ำเรำสำมำรถรูสึ้กเหน็อกเหน็ใจ ผูอ้ืน่ได้แล้วนัน้ เรำก็จะสงัเกตได้ง่ำยขึน้ว่ำเมือ่ไหร่
คนจะเจ็บช�้ำน�้ำใจหรือขุ่นเคืองใจ และยังท�ำให้เรำเข้ำใจควำมรู้สึกของผู้อ่ืนได้อีก
ด้วย นี่คือขั้นตอนส�ำคัญในกำรต้ำนทำนกำรกลับไปมีพฤติกรรมให้โทษอีก 
ในอนำคต 

•	 กำรกล่ำวค�ำขอโทษอำจช่วยคลี่คลำยควำมรู้สึกชอกช�้ำใจและอัปยศอดสูลงได้  
•	 กำรกล่ำวค�ำขอโทษต้องอำศัยควำมกล้ำหำญ 
•	 กำรฝึกพดูออกเสยีงเพือ่กล่ำวค�ำขอโทษหลำยๆ ครัง้ อำจช่วยได้ เมือ่ถงึเวลำท่ีต้อง

ไปขอโทษใครจริงๆ

	ค�าส�าคัญ
ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
ค�ำขอโทษ   

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• ฝึกกำรใช้ควำมรู้สึก 

เห็นอกเห็นใจ  
เป็นเครื่องมือในกำร
กล่ำวค�ำขอโทษ
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เกมส�ารอง:	สวัสดีเธอจ๋า				
1.	 ครูย�้ำเตือนนักเรียนให้พึงจ�ำได้อยู่เสมอว่ำเรำจ�ำเป็นต้องแสดงมิตรภำพและยินดี

ต้อนรับทุกคนท่ีโรงเรียน อธิบำยให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่ำเกมนี้เป็นเกมที่ช่วยสร้ำง
มิตรภำพและควำมรู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของ

2.	 ครอูอกค�ำสัง่ให้นกัเรยีนเดนิไปเดนิมำทัว่ห้อง เมือ่ครูสัง่ ‘หยดุ’ ให้นกัเรยีนจบัคูก่บัคน
ที่อยู่ใกล้ที่สุด (ครูดูว่ำนักเรียนมีคู่ครบทุกคนหรือไม่ หำกเหลือเศษ ให้รวมเป็นกลุ่ม
สำมคน) คู่คนนี้เรำจะเรียนว่ำ คู่หมำยเลย 1 จำกนั้นแต่ละคู่มีเวลำ 1 นำที ช่วยกัน
ประดิษฐ์และฝึกกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษ จะเป็นกำรจับมือ กำรไหว้ หรือกำรท�ำ
สัญลักษณ์อ่ืนๆ ก็ได้ ซ่ึงกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษนี้ต้องเป็นสัญญำณเฉพำะของ
คนกลุ่มพิเศษบำงกลุ่มเท่ำนั้น เพื่อควำมสร้ำงสรรค์ อำจใช้เสียงประกอบร่วมกับกำร
ออกท่ำทำงด้วยก็ได้

3.	 ให้เวลำแต่ละคู่ได้ฝึกกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษสองสำมนำที

4.	 จำกนั้นครูออกค�ำสั่งให้นักเรียนเดินทั่วห้องอีกครั้ง เมื่อครูสั่ง ‘หยุด’ ให้นักเรียนต้อง
รีบหำคู่ของตนเองให้เจอเร็วที่สุดเพื่อฝึกทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษ

5.	 เมื่อนักเรียนแสดงกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษแล้ว ครูออกค�ำสั่งให้นักเรียนเดิน 
ทั่วห้องอีกครั้ง แล้วสั่ง ‘หยุด’

6.	 รอบนี้นักเรียนต้องหำคู่คนใหม่ โดยรอบนี้จะเรียกว่ำ คู่หมำยเลย 2 ช่วยกันประดิษฐ์
และฝึกกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษท่ำใหม่ แต่ละคู่มีเวลำ 1 นำที ฝึกท�ำท่ำทำง 
สองสำมรอบ

7.	 จำกนัน้ครอูอกค�ำสัง่ให้นกัเรยีนเดนิทัว่ห้องอกีครัง้ เมือ่ครสูัง่ ‘หยดุ’รอบนีใ้ห้นกัเรยีน
รีบหำคู่หมำยเลย 2 ให้เจอแล้วแสดงกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษ จำกน้ันรีบไปคู่
หมำยเลย 1 แล้วแสดงกำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษเฉพำะของตน

8.	 ให้นักเรยีนได้เล่นแบบนีอ้กีหนึง่รอบ จำกนัน้รอบสดุท้ำย ให้นกัเรยีนจบักลุม่สีค่นแล้ว
ประดิษฐ์กำรทักทำยด้วยท่ำทำงพิเศษเฉพำะของกลุ่มขึ้นใหม่

9.	 ครูให้นักเรียนได้ขบคิดและใคร่ครวญดูว่ำกำรเล่นเกมนี้สอนให้รู้ว่ำอะไรบ้ำง?เกมนี้มี
สำระส�ำคญัทีซ่่อนอยูก่ค็อื เรำจะมกีำรกล่ำวทกัทำยต้อนรบัด้วยท่ำทำงพเิศษเฉพำะกลุม่ 
แล้วถำมนักเรียนว่ำ มีสิ่งใดบ้ำงที่ท�ำให้เรำรู้สึกเป็นที่ต้อนรับเมื่อเรำมำโรงเรียน?

10.	 ครอูธบิำยให้นกัเรยีนฟังว่ำ กำรทกัทำยกนัอย่ำงมติรสหำยนัน้เป็นเรือ่งทีด่ ีเพรำะทกุคน
ต่ำงกต้็องกำรรบัรูว่้ำตนเองได้รบักำรต้อนรบัอย่ำงดเีป็นท่ียอมรบัของคนอ่ืนท่ีโรงเรยีน 
ส่งเสรมิให้ทกัเรยีนทกัทำยคนอืน่ฉนัมติรเมือ่เจอกนัทีโ่รงเรยีน ไม่ว่ำเขำจะเป็นเดก็รุน่น้อง 
รุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน เหมือนกับเรำหรือต่ำงจำกเรำก็ตำม!

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			
ครูให้นักเรียนร่ำงจดหมำยถึงผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตอนนี้ นักเรียนรับบทบำทเป็น 
‘นกัเรยีนทีป่รกึษำผูเ้ชีย่วชำญ’ซ่ึงจะเป็นผูใ้ห้มมุมองจำกนกัเรยีนเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำร
ด้ำนต่ำงๆ ในกรณนีีเ้ป็นเรือ่งเกีย่วกบัควำมรนุแรงทีน่กัเรยีนต้องเผชญิทัง้ภำยในรัว้โรงเรยีน
และรอบนอกบริเวณโรงเรียน เนื้อหำในจดหมำยต้องประกอบด้วยข้อแนะน�ำต่ำงๆ ว่ำม ี
สิ่งใดบ้ำงที่จะช่วยในกำรลดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงลงได้ นักเรียนอำจใช้แผนที่ (ที่ท�ำใน
กิจกรรมที่ 1) และกฎ กติกำ ข้อตกลง(ที่ท�ำในกิจกรรมที่ 2) ช่วยในกำรร่ำงจดหมำยก็ได้ 
หรืออำจจะส่งส�ำเนำแนบไปกับจดหมำยก็ได้ โดยแนบแผนที่แสดงพื้นที่และประเภท
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่นักเรียนพบว่ำเกิดขึ้นทั้งภำยในและรอบๆ โรงเรียน รวมทั้งเชิญ 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำให้มำเยีย่มชมห้องเรยีนเพ่ือรบัฟังนกัเรียนน�ำเสนอข้อแนะน�ำ และ/
หรือ จัดแสดงแผนที่

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
โปรดสงัเกตว่ำ จะเป็นประโยชน์แก่ครอูย่ำงยิง่หำกให้นกัเรยีนได้แสดงมมุมองต่อประเดน็
ปัญหำต่ำงๆ ท่ีเขำต้องเผชิญ บ่อยครั้งที่กำรกลั่นแกล้งรังแกและควำมรุนแรงเป็น
เหตกุำรณ์ทีน่กัเรยีนประสบในบรเิวณพืน้ทีล่บัตำคน ซึง่มกัเลด็ลอดสำยตำของผูใ้หญ่ กำร
เชิญให้นักเรียนได้น�ำเสนอข้อมูลเช่นนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนได้รับมุมมองจำกคนวงใน 
นอกจำกนีย้งัช่วยให้นกัเรยีนมคีวำมรู้สกึว่ำมมุมองของตนมคีวำมส�ำคญั ซึง่จะท�ำให้พวก
เขำรูส้กึว่ำมคีณุค่ำและได้รบักำรเคำรพเอำใจใส่

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

โครงการรณรงค์โรงเรียนส่งเสริมสัมพันธภาพที่เคารพใส่ใจ
ครูเชิญชวนให้นักเรียนวำงแผนออกแบบโครงกำรรณรงค์ที่เผยแพร่สื่อสำรเกี่ยวกับกำรส่ง
เสริมโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบและจัดท�ำ
โปสเตอร์ส่งเสริมพฤติกรรมแสดงน�้ำใจและมิตรภำพ แล้วน�ำไปติดตำมบริเวณทำงเข้ำ
โรงเรียน และ/หรือ กำรสร้ำงสรรค์ค�ำขวัญ สโลแกนหรือเพลงเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
กำรส่งเสริมสัมพันธภำพทำงเพศในเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในกำรป้องกัน
ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะนกัเรยีนย่อมได้รบัประโยชน์จำกกำรเรยีนรูเ้พือ่ให้รูจ้กั
ใช้กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและเคำรพให้เกียรติใส่ใจกันและกัน

กิจกรรมที่	1:	เพื่อนดีที่น่าคบ
ขั้นตอนการสอน
1.	 ครูชีใ้ห้นกัเรยีนเหน็ควำมส�ำคญัของมติรภำพในช่วงทีเ่รำเตบิโตขึน้ไปเป็นวยัรุน่เตม็ตวั 

แต่บำงคร้ังมติรภำพกเ็ป็นเรือ่งยำกล�ำบำกส�ำหรบัใครหลำยคนได้เช่นกนั เป็นเรือ่งปกติ
ที่เรำอำจจะต้องเผชิญกับควำมอ้ำงว้ำงบ้ำง หรืออำจกลัวว่ำเพื่อนๆ จะชอบเรำหรือ
เปล่ำ บำงครัง้เรำกอ็ำจเป็นกงัวลหรอืกลุม้ใจทีต้่องคอยเอำใจเพือ่นๆ และนัน่อำจท�ำให้
เรำหลงลืมไปว่ำอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องส�ำหรับตัวเรำเอง

2.	 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท�ำงำน กลุ่มละประมำณห้ำหรือหกคน

3.	 ครแูจกกระดำษและให้แต่ละกลุม่เตรยีมดนิสอปำกกำเพือ่ท�ำกจิกรรมระดมควำมคดิ 
ชีแ้จงให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำในระหว่ำงท�ำกจิกรรมระดมสมอง นกัเรยีนจะต้องจดบนัทกึ
ควำมคิดทุกอย่ำงที่สมำชิกน�ำเสนอลงไปโดยไม่ต้องกลัวว่ำทุกคนจะเห็นด้วยหรือไม่ 
เพรำะกจิกรรมระดมสมองคอืกจิกรรมทีช่่วยให้เรำได้รบัรูค้วำมคิดเหน็ทีแ่ตกต่ำงหลำกหลำย
ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

4.	 ครูสั่งให้นักเรียนแบ่งกระดำษออกเป็นสองส่วน ด้ำนหนึ่งให้เขียนว่ำ คงจะดีนะถ้ำ
เพื่อนเรำ….และอีกด้ำนหนึ่งให้เขียนว่ำ คงไม่ดีเท่ำไหร่ถ้ำเพื่อนเรำ…

5.	 จำกนั้นให้นักเรียนระดมควำมคิดตำมหัวข้อทั้งสองดังกล่ำว

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
โปรดสังเกตว่ำในกำรท�ำกิจกรรมเช่นนี ้จะไม่มคี�ำตอบทีถ่กูหรอืผดิ เพรำะเป็นกิจกรรมที่
ออกแบบมำเพือ่ให้นกัเรียนได้รูจ้กัคดิวเิครำะห์อย่ำงมวีจิำรณญำณ จะเป็นกำรดอีย่ำงยิง่
ถ้ำนกัเรียนแต่ละคนมคีวำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงกันออกไป เพรำะนีคื่อเหตผุลว่ำท�ำไมจงึเป็น
สิง่ส�ำคญัทีเ่รำควรให้เวลำแก่กนัและกนัได้ร่วมแลกเปล่ียนควำมคดิเหน็

หัวข้อที่	5:	ทักษะการส่ือสารเพือ่สัมพนัธภาพท่ีเคารพใส่ใจกนัและกัน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ควรให้นกัเรยีนรวบรวมควำมคดิเห็นจำกหวัข้อ คงจะดนีะถ้ำเพือ่นเรำเป็นอย่ำงนี…้.แล้ว
ท�ำเป็นโปสเตอร์ไปตดิผนงัห้อง

ตัวอย่ำงของแต่ละหัวข้ออำจมีดังนี้

คงจะดีนะถ้ำเพื่อนเรำ… คงไม่ดีเท่ำไหร่ถ้ำเพื่อนเรำ...

น่ำไว้ใจ
ให้ก�ำลังใจ

ช่วยท�ำกำรบ้ำน
แบ่งปันสิ่งต่ำงๆ

ข�ำมุขตลกของเรำ
ใส่ใจให้เกียรติเรำ

ไม่ซื่อสัตย์
กระจำยข่ำวลือ

ชอบออกค�ำสั่งบงกำร
อิจฉำเรำ

หัวเรำะเยำะเรำ
ไม่ให้เรำเข้ำกลุ่ม

6. ครูเรียกให้นักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอ่ำนรำยกำรจำกหัวข้อ ‘คงจะดี’และให้อีกกลุ่ม
หนึ่งอ่ำนหัวข้อ ‘คงไม่ดี’จำกนั้นให้กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมสิ่งที่แตกต่ำงไปจำกสองกลุ่มนี้

7. ในระหว่ำงที่แต่ละกลุ่มน�ำเสนอควำมคิดเห็นของกลุ่มอยู่นั้น ครูขออำสำสมัครให้มำ
ช่วยรวบรวมควำมคิดเห็นของเพื่อนๆ และเขียนบนกระดำน.

8. ครูแนะให้นักเรียนใช้ตำรำง 50 วิธีแสดงน�้ำไมตรีแก่คนรอบข้ำง และให้บอกว่ำวิธีใด
เหมำะสมทีสุ่ดทีจ่ะช่วยคนทีเ่คยตกเป็นเป้ำหมำยของเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงจำกเพศภำวะ 
พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผล จำกนั้นส่งเสริมให้นักเรียนน�ำควำมคิดเห็นเหล่ำนี้ไปช่วยใน
กำรสร้ำงสรรค์โรงเรียนให้เป็นสถำนที่เป็นมิตรกับทุกคน

9.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 มติรภำพเป็นสิง่ส�ำคญัเพรำะช่วยให้เรำรูส้กึอยูด่มีคีวำมสขุและมคีวำมควำมเป็นเจ้ำของ
•	 เป็นเรื่องธรรมดำที่เรำอำจกังวลว่ำคนจะชอบเรำหรือไม่
•	 เป็นส่ิงส�ำคัญยิ่งในกำรเลือกแนวทำงส�ำหรับกำรลงมือปฏิบัติท่ีมีควำมเหมำะสม

ส�ำหรับตัวเองมำกที่สุด แทนที่จะเป็นกำรพยำยำมท�ำตัวเพื่อเอำใจคนอื่น
•	 เรำสำมำรถบอกพฤติกรรมที่มีแสดงกำรเคำรพให้เกียรติใส่ใจกันได้
•	 ไม่ว่ำจะเป็นมติรภำพใดกต็ำม เรำสำมำรถทดัทำนท้ำทำยกำรกระท�ำทีไ่ม่เคำรพให้

เกียรติใส่ใจกันได้

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
5

	ค�าส�าคัญ
มิตรภำพ
กำรเกื้อหนุนจำกเพื่อน

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• ระบุคุณลักษณะกำรกระ

ท�ำและทัศนคติทั้งแง่บวก
และลบของมิตรภำพ
ระหว่ำงเพื่อนนักเรียน

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร
เสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้ำย
หัวข้อนี้ ครูอำจแจก
เอกสำรให้นักเรียน 
แต่ละคู่หรือให้นักเรียน
จดค�ำถำมลงในสมุด 
หรือบนกระดำษฟลิป
ชำร์ท ก็ได้
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
5 ขั้นตอนการสอน

1.	 จำกกิจกรรมที่แล้ว นักเรียนได้ขบคิดพิจำรณำถึงคุณลักษณะแง่บวกและแง่ลบของ
มติรภำพ และได้รบัทรำบว่ำมติรภำพเกดิขึน้ได้กับทกุคน ทัง้ระหว่ำงเพือ่นเพศเดยีวกนั
และเพื่อนต่ำงเพศกัน แต่บำงครั้งในสัมพันธภำพระหว่ำงคนเพศตรงข้ำมกันนั้น ยังมี
คุณลักษณะส�ำคัญอีกหลำยประกำรที่เรำควรพยำยำมตั้งใจท�ำให้เกิดขึ้น ในกิจกรรม
น้ีเรำจะมำช่วยกันคิดว่ำคุณลักษณะแง่บวกส�ำคัญท่ีควรมีในมิตรภำพที่ดีระหว่ำงกัน
นัน้ คณุลกัษณะใดบ้ำงทีม่คีณุค่ำต่อสมัพนัธภำพระหว่ำงหนุม่สำวและผูห้ญงิกบัผูช้ำย
ได้อีกบ้ำง

2.	 ครูให้นักเรียนกลับไปดูโปสเตอร์แสดงรำยกำร คงจะดีนะถ้ำเพื่อนเรำ…. ที่ท�ำไว้ใน
กิจกรรมที่แล้ว 

3.	 อธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำคณุลกัษณะทีด่ทีีเ่พือ่นพงึแสดงต่อกนันัน้ กเ็ป็นคณุลกัษณะ
ที่มีควำมส�ำคัญต่อสัมพันธภำพด้วยเช่นกัน 

4.	 ครสูัง่ให้นกัเรยีนท�ำเครือ่งหมำยสีเ่หลีย่มข้ำวหลำมตดัไว้ข้ำงๆ คณุลกัษณะทีน่กัเรยีน
คดิว่ำมคีวำมส�ำคญัต่อสมัพนัธภำพระหว่ำงพีน้่อง ถำมนกัเรยีนว่ำ มคีณุลกัษณะอืน่ๆ 
เพิม่เติมหรอืไม่ทีส่�ำคญัส�ำหรบัพีช่ำยน้องชำยพีส่ำวน้องสำวควรแสดงแก่กนัเพือ่สร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีมีสุขและเท่ำเทียมกัน?

5.	 ครูสั่งให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำยหัวใจไว้ข้ำงๆ คุณลักษณะที่นักเรียนคิดว่ำมีควำม
ส�ำคัญต่อสัมพันธภำพระหว่ำงคู่สมรส (สำมีภรรยำ) ในกำรใช้ชีวิตสมรสร่วมกันถำม
นกัเรียนว่ำ มคีณุลกัษณะอืน่ๆ เพิม่เตมิหรอืไม่ทีส่�ำคัญส�ำหรับคู่สำมีภรรยำทีค่วรแสดง
แก่กันเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีมีสุขและเท่ำเทียมกัน?

6.	 ครูสั่งให้นักเรียนท�ำเครื่องหมำยวงกลมไว้ข้ำงๆ คุณลักษณะที่นักเรียนคิดว่ำมีควำม
ส�ำคญัต่อสมัพนัธภำพระหว่ำงเพือ่นร่วมงำน (เพศตรงข้ำม) ในกำรใช้ชวีติท�ำงำนร่วม
กันถำมนักเรียนว่ำ มีคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ที่ส�ำคัญส�ำหรับเพื่อนร่วมงำน
ที่ควรแสดงแก่กันเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีมีสุขและเท่ำเทียมกัน?

ตัวอย่ำง:

คงจะดีนะถาเพื่อนเรา…

นาไวใจ

ใหกำลังใจเวลาเราเจอเรื่องแยๆ

ชวยทำการบาน

แบงปนสิ่งตางๆ

ทำใหเรารูสึกด

ขำมุขตลกของเรา

เคารพใสใจใหเกียรติเรา

  พี่นอง

+

ชวยเหลือแกปญหา

แบงหนาที่ทำงานบาน

   คูสมรส

+

แบงหนาที่ทำงานบาน

เขาใจความตองการ

รับฟงความคิดเห็น

    เพื่อนรวมงาน

+

เปนกันเอง

ปฏิบัติตอทุกคนอยาง

เทาเทียมกัน

จายเงินตรงเวลา!

7.	 เพื่อเป็นกำรสะท้อนคิดใคร่ครวญ ครูให้นักเรียนรำยงำนแสดงควำมเห็นว่ำ นักเรียน
สังเกตเห็นอะไรบ้ำงเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสัมพันธภำพ
ระหว่ำงชำยหญิงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

8.	 ครูเน้นย�้ำให้นักเรียนสังเกตเห็นว่ำคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลำยประกำรท่ีส่งเสริม
ควำมเสมอภำคนั้น มักเป็นคุณลักษณะที่ท�ำให้ผู้คนมีสัมพันธภำพที่ดีมีควำมสุข

9.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 มีคุณลักษณะที่ดีหลำยประกำรที่เรำต่ำงมองหำเพื่อกำรมีมิตรภำพอันดีระหว่ำง
เพื่อน

•	 คุณลักษณะที่ดีท่ีเรำมองหำจำกมิตรภำพอันดีระหว่ำงเพื่อนมีควำมส�ำคัญต่อ
สัมพันธภำพด้วยเช่นกัน

•	 คณุลักษณะทีส่่งเสรมิควำมเสมอภำคก็คอืคณุลกัษณะทีท่�ำให้คนเรำมสัีมพนัธภำพ
ที่ดีมีควำมสุข

กจิกรรมท่ี	2:	 สมัพนัธภาพชายหญงิทีเ่คารพใส่ใจกันและกัน

	ค�าส�าคัญ
มิตรภำพ
จุดแข็ง

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ระบุว่ำคุณลักษณะ

กำรกระท�ำและ
ทัศนคติแง่บวก
สำมำรถเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ชำย
หญิงให้เข้มแข็งได้
อย่ำงไร ทั้งระหว่ำง
พี่น้องเพื่อนคู่สมรส
เพื่อนนักเรียนและ
เพื่อนร่วมงำน
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
5ขั้นตอนการสอน

1. ครอูธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำเรำทุกคนจ�ำเป็นต้องมทีกัษะเพือ่ให้สำมำรถสือ่สำรควำม
จ�ำเป็นและสทิธขิองเรำในสมัพนัธภำพกบัเพ่ือน ครอบครวั เพือ่นร่วมงำน และนำยจ้ำง 
โดยไม่ต้องมีควำมรุนแรงหรือก้ำวร้ำว แต่กระนั้น เรำยังต้องท�ำให้สิทธิของเรำได้รับ
กำรเคำรพด้วย ไม่ว่ำเรำจะมเีพศภำวะใดหรอือำยเุท่ำไหร่ก็ตำมทัง้นี ้เรำไม่ควรรูส้กึผดิ
เมื่อต้องพูดปฏิเสธบำงอย่ำงเมื่อเรำรู้ว่ำมันไม่ดีต่อตนเอง หรือไม่เคำรพเรำ หรือเป็น
อันตรำยต่อตัวเรำ

2.	 ครอูธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจเพิม่เตมิว่ำ เรำสำมำรถเลอืกใช้วธิแีสดงออกได้สำมรปูแบบ
เพื่อสื่อสำรควำมรู้สึก ควำมต้องกำรควำมคิดเห็นหรือควำมจ�ำเป็นของเรำได้ดังต่อนี้
•	 แบบก้าวร้าว คอื กำรทีบ่คุคลแสดงควำมรูส้กึและควำมคดิเหน็ของตนในลกัษณะ

ทีเ่ป็นกำรคำดโทษข่มขูเ่รยีกร้องหรอืใช้ควำมรนุแรง กล่ำวคอื กำรทีบ่คุคลผลกัดัน
เพ่ือสิทธิของตัวเองเกินควร จนสิทธิของผู้อื่นไม่มีควำมหมำย เหมือนต้องกำรจะ
กล่ำวว่ำ ‘นีค่อืส่ิงทีฉ่นัต้องกำรนะ สิง่ทีเ่ธอต้องกำรน่ะไม่ส�ำคญัหรอก!’ กำรก้ำวร้ำว
เป็นวิธโีหมใช้พลงังำนอ�ำนำจตนเองข่มผูอ้ืน่ในแง่ลบ

•	 แบบยนืยนัความคดิตน (ชัดเจนและสภุำพและเคำรพ)คอื กำรทีบ่คุคลแสดงควำม
รู้สึกควำมจ�ำเป็น สิทธิอันพึงมีตำมกฎหมำย หรือควำมคิดเห็นของตนโดยไม่
เป็นกำรคำดโทษหรอืข่มขู่ผูอ้ืน่และไม่ละเมดิสทิธขิองผูใ้ด คนทีรู่จ้กัยนืยนัควำมคิด
ตนจะสำมำรถกล่ำวตอบรับหรือปฏิเสธอย่ำงสุภำพและเคำรพผู้อื่น แต่ต้องไม่
เป็นกำรยอมละทิ้งควำมอยู่ดีมีสุขของตัวเองและต้องไม่รู้สึกผิด ซ่ึงจะเท่ำกับกำร
กล่ำวว่ำ ‘ฉันเคำรพตัวเองนะ และก็เคำรพเธอด้วย’

•	 แบบยอมจ�านน	คอื กำรทีบ่คุคลไม่สำมำรถแสดงควำมรูส้กึควำมจ�ำเป็น ควำมคดิ
เห็นหรือควำมชอบของตนเอง หรอือำจแสดงออกในลกัษณะทีอ้่อมค้อมเกนิไปจนผูอ้ืน่
ไม่อำจเข้ำใจสำรท่ีต้องกำรจะสื่อ คนท่ีมีลักษณะหัวอ่อนยอมคนง่ำย อำจจะรู้สึก
ผิดเมื่อต้องกล่ำวปฏิเสธ แม้ว่ำกำรท�ำบำงสิ่งบำงอย่ำงจะไม่ดีหรือเป็นอันตรำยต่อ
ตนเองก็ตำม เหมือนกำรกล่ำวว่ำ ‘สิ่งท่ีเธอต้องกำรน่ะส�ำคัญนะ แต่ฉันไม่เป็นไร
หรอก อย่ำห่วงเลย’

3.	 แสดงตวัอย่ำงสมมตสิัน้ๆ เพือ่ให้นกัเรยีนเหน็ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรส่ือสำรทัง้สำม
รูปแบบนี้ (อีกวิธีหนึ่งคือใช้สถำนกำรณ์สมมติต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงก็ได้)

4.	 สถำนกำรณ์สมมต:ิเดก็หญงิวัย 13 ไปถำมเดก็ผูช้ำยกลุม่หนึง่ว่ำขอเตะบอลด้วยคนได้
ไหม เด็กชำยคนหนึ่งตะโกนตอบกลับมำว่ำ “บ้ำหรือเปล่ำ! ผู้หญิงจะไปได้เรื่องอะไร!
มีแต่ผู้ชำยหรอกเขำเตะบอลกัน!”
•	 ค�าตอบแบบก้าวร้าว เด็กหญิงตะโกนใส่คืน บอกว่ำ“อ้ำว ก็ฉันเห็นแกวิ่งเหมือนผู้

หญิงนี่!!!ถ้ำแกวิ่งเหมือนหญิงแล้วยังเตะบอลได้ ฉันก็คงเล่นได้เหมือนกันน่ะ
แหละ!!!”

•	 ค�าตอบแบบยืนยันความคิดตน เด็กผู้หญิงพูดว่ำ “เรำเตะบอลเก่งนะ แย่จังพวก
นำยไม่ให้เรำเล่นด้วย ถ้ำให้เรำเข้ำทีม เรำช่วยพวกนำยให้ชนะได้นะ ผู้หญิงก็เตะ
บอลเก่งเหมือนกันบอกไว้ก่อน!”

•	 ค�าตอบแบบยอมจ�านน เด็กผูห้ญงิไม่พดูอะไรตอบโต้ ได้แต่เดนิจำกไปเงียบๆ แล้ว
เริ่มร้องไห้

5.	 ครชูีใ้ห้นักเรยีนเหน็ว่ำ ในสถำนกำรณ์ทีเ่รำต้องแก้ไขควำมขดัแย้ง หรอืในสถำนกำรณ์
ทีเ่รำรู้สึกกดดนัเมือ่ต้องท�ำอะไรบำงอย่ำงทีเ่รำอึดอัดใจ กำรยนืยนัควำมคดิตนจะเป็น
ทกัษะทีม่ปีระโยชน์ส�ำหรบัเรำอย่ำงยิง่ หำกเรำรูจ้กัยนืยนัควำมคดิตวัเอง เรำจะยงัคง
มีควำมสุภำพ แต่ขณะเดียวกันเรำก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อำจเป็นอันตรำยหรือไม่
ก่อประโยชน์สูงสุดแก่เรำ

6.	 ครูช้ีแจงค�ำส่ังให้นักเรียนเลือกท�ำงำนหนึ่งอย่ำงจำกแนวทำงต่อไปนี้ โดยให้นักเรียน
แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของวิธีตอบโต้รูปแบบต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ทั้งแบบก้ำวร้ำว 
แบบยนืยนัควำมคิดตน และแบบยอมจ�ำนน ทัง้นีน้กัเรยีนอำจสร้ำงสรรค์สถำนกำรณ์
ของตนเองขึ้นมำใหม่ก็ได้ หรืออำจใช้สถำนกำรณ์สมมติดังข้ำงล่ำงนี้

 สถานการณ์สมมติ นักเรียนใช้ค�ำหยำบหยอกล้อกัน

 แนวทาง	 ก กำร์ตูน ให้นักเรียนวำดภำพกำร์ตูนง่ำยๆ สำมภำพเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยหรือพยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควรตอบโต้อย่ำงไรในลักษณะของ ก) 
แบบก้ำวร้ำว ข) แบบยืนยันควำมคิดตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน

กจิกรรมท่ี	3:	 ท�าความรู้จักกับการยืนยันในความคิดตน

	ค�าส�าคัญ
กำรสื่อสำร
กำรยืนยันควำมคิดตน
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ
ภำวะ 

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เเรียนรู้ควำมแตก

ต่ำงระหว่ำง
พฤติกรรมกำร
แสดงออกที่ยืนยัน
ควำมคิดตน ก้ำวร้ำว
และยอมจ�ำนน

•  ฝึกกลยุทธ์สื่อสำรใน
กำรยืนยันควำมคิด
ตนเพื่อแก้ไขหรือ
ป้องกันควำมรุนแรง
บนฐำนเพศภำวะ
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 แนวทาง	ข ท�ำท่ำตวัแขง็ ให้นกัเรยีนท�ำงำนเป็นคูเ่พือ่สร้ำงสรรค์กำรแสดงท�ำท่ำตัวแขง็ 
(หรือภำพน่ิง) เพื่อแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่เป็นเป้ำหมำยหรือพยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควร
ตอบโต้อย่ำงไรในลักษณะของ ก) แบบก้ำวร้ำว ข) แบบยืนยันควำมคิดตน และ  
ค) แบบยอมจ�ำนน จำกนั้นครูจัดให้นักเรียนออกมำแสดงหน้ำช้ันให้เพื่อนในห้องได้
รบัชม แล้วเพือ่นๆ ช่วยกันทำยว่ำแต่ละท่ำนัน้ก�ำลงัแสดงให้เหน็กำรตอบโต้รปูแบบใด

 แนวทาง	ค บทบำทสมมตุ ิให้นกัเรยีนท�ำงำนเป็นคูห่รอืเป็นกลุม่เพือ่เตรยีมกำรแสดง
บทบำทสมมติสั้นๆ สำมเรื่องเพื่อสำธิตให้เห็นว่ำผู้ที่เป็นเป้ำหมำยหรือพยำนผู้รู้เห็น
เหตกุำรณ์ควรตอบโต้อย่ำงไรในลกัษณะของ ก) แบบก้ำวร้ำว ข) แบบยนืยนัควำมคดิ
ตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน จำกนัน้ครจูดัให้นกัเรยีนออกมำแสดงหน้ำช้ันให้เพือ่นใน
ห้องได้รับชม แล้วเพื่อนๆ ช่วยกันทำยว่ำแต่ละเรื่องนั้นก�ำลังแสดงให้เห็นกำรตอบโต้
รูปแบบใด

 แนวทาง	ง บทพูด ให้นักเรียนเขียนบทพูดสั้นๆ สำมบทเพื่อแสดงให้เห็นว่ำผู้ที่เป็น
เป้ำหมำยหรือพยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควรตอบโต้อย่ำงไรในลักษณะของ ก) แบบ
ก้ำวร้ำว ข) แบบยืนยันควำมคิดตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
กำรท�ำท่ำตวัแข็งกค็อืกำรท�ำภำพน่ิง ไม่มกีำรเคลือ่นไหว ไม่มกีำรส่งเสยีง เหมือกำรถ่ำย
ภำพ นกัเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์เฟรมภำพท่ีแสดงฉำก/ท�ำท่ำตัวแขง็ได้โดยกำรใช้ภำษำ
กำยและกำรแสดงออกทำงสหีน้ำ

10.	สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 กำรรู้จักยืนยันควำมคิดตนจะช่วยให้เรำสำมำรถยืนหยัดเพื่อรักษำสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 

•	 เรำสำมำรถยืนยันควำมคิดตนในลักษณะมีควำมสุภำพได้  
•	 ทกัษะกำรยนืยนัควำมคดิตนสำมำรถน�ำไปใช้ได้กบัครอบครวัท่ีบ้ำน กบัสมัพนัธภำพ

ต่ำงๆ ที่โรงเรียนและที่ท�ำงำนเพื่อช่วยในกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่เคำรพใส่ใจซึ่งกัน
และกัน
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กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
5ขั้นตอนการสอน

1. ในกิจกรรมที่แล้ว เรำได้เรียนรู้กำรสื่อสำรเพื่อยืนยันควำมคิดตนเมื่อมีควำมขัดแย้ง
หรอืปัญหำสมัพนัธภำพทีต้่องจดักำรแก้ไข นอกจำกนัน้ยงัมปีระโยชน์อกีด้วยเมือ่เรำ
ต้องกำรจะให้คนอืน่รับรูค้วำมรูส้กึควำมชอบควำมจ�ำเป็น ควำมต้องกำรหรือข้อกังวล
ของเรำเมื่อเรำก�ำลังเผชิญควำมทุกข์ใจ ควำมบีบค้ันทำงจิตใจ หรือมีปัญหำเร่ือง
สัมพันธภำพกับใครก็ตำม สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรำได้อย่ำงยิ่งก็คือ กำรที่เรำสำมำรถบอก
ใครสักคนว่ำเรำรูส้กึอย่ำงไรในขณะทีเ่รำเองกส็ำมำรถควบคมุกำรแสดงอำรมณ์ควำม
รู้สึกของเรำไปด้วย วิธีหน่ึงท่ีเรำจะท�ำได้ในลักษณะที่เคำรพใส่ใจกันและกันรวมทั้ง
ยืนยันในควำมคิดของเรำไปในตัวก็คือกำรใช้ประโยค ‘เรำ’นี่คือวิธีกำรแสดงควำม
รู้สึกหรือบอกควำมในใจอย่ำงสุภำพ นุ่มนวล และชัดเจน แทนที่จะไปต่อว่ำด่ำทอกัน
และกัน

2.	 ในกำรใช้ประโยค ‘เรำ’เพือ่บอกกล่ำวควำมในใจนัน้ เรำจะบรรยำยว่ำกำรกระท�ำหรอื
พฤติกรรมต่ำงๆ ท�ำให้เรำรู้สึกอย่ำงไร

 ยกตัวอย่ำงเช่น
•	 เวลำพวกนำยทิ้งเรำไว้นอกวงไม่ให้ร่วมเกมเรำรู้สึกอ้ำงว้ำงโดดเดี่ยว
•	 เวลำพวกเธอหัวเรำะเยำะเรำตอนที่เรำได้คะแนนน้อยๆ เรำรู้สึกเสียใจ
•	 เวลำพวกนำยบอกว่ำไม่ให้เรำเล่นฟุตบอลด้วยเพรำะว่ำเรำเป็นผู้หญิง เรำรู้สึกถูก

ทอดทิ้ง
•	 เวลำพวกเธอแกล้งล้อเรำ หำว่ำเรำไม่เข้ำพวก เรำรู้สึกปวดร้ำวใจ

3.	 กำรใช้ประโยค ‘เรำ’ยังสำมำรถช่วยให้เรำบอกกล่ำวหรือแนะน�ำวิธีแก้ปัญหำหรือ 
ขอควำมช่วยเหลือได้อย่ำงสุภำพนุ่มนวล

 ยกตัวอย่ำงเช่น
•	 เรำรู้สึกหงุดหงิดร�ำคำญใจนะ เวลำเธอมำยืมปำกกำโดยไม่ขอเรำก่อน แล้วพอเรำ

จะใช้ มันก็ไม่อยู่ที่เดิม เรำก็เลยอยำกขอร้องเธอว่ำเวลำจะมำใช้อะไรของเรำ ช่วย
บอกเรำก่อนหน่อยนะ

•	 เวลำนำยล้อช่ือตอนเป็นเด็กของเรำน่ะเรำรู้สึกเหมือนนำยคิดว่ำเรำยังเป็นเด็กอยู่
จริงๆ ถึงนำยจะพูดว่ำแค่ล้อเล่นก็เหอะ เรำก็เลยอยำกขอร้องว่ำช่วยเรียกชื่อเรำ
ดีๆ หน่อยได้ไหม

4.	 ครูให้นักเรียนใช้แม่แบบดังต่อไปนี้ เพื่อลองเขียนตัวอย่ำงของตนเอง จำกนั้นให้
นักเรียนแลกเปล่ียนตัวอย่ำงของตนเองกับคู่หรือกับกลุ่ม แล้วคัดเลือกประโยคเพื่อ
ฝึกพูดแล้วออกมำแสดงหน้ำชั้น

ประโยค ‘เรำ’
เรำรู้สึก    (บอกว่ำรู้สึกอย่ำงไร)  
เวลำ    (เล่ำกำรกระท�ำหรือสิ่งที่เกิดขึ้น) 
เรำก็เลย    (ระบุค�ำขอร้อง/ควำมในใจ)

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เมื่อเผชิญกับควำมวิตกกังวลหรือมีปัญหำสัมพันธภำพ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรำได้ก็คือ 
กำรบอกควำมรู้สึกของเรำด้วยวิธีสุภำพและเคำรพใส่ใจ

•	 กำรใช้ประโยค ‘เรำ’ คือวิธีแสดงควำมรู้สึกหรือบอกควำมในใจอย่ำงเคำรพผู้อื่น 
และเป็นวิธีขอร้องผู้อื่นอย่ำงสุภำพ นุ่มนวล และยืนยันควำมคิดตน

•	 กำรใช้ประโยค ‘เรำ’ ช่วยให้เรำสำมำรถแสดงควำมรูส้กึหรอืบอกควำมในใจโดยไม่
ต้องด่ำว่ำผู้อื่น

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ส�ำหรบับำงภำษำและวฒันธรรม กำรใช้ประโยค ‘เรำ’อำจท�ำได้ยำกและเป็นเรือ่งผดิปกติ 
ดงันัน้ครูจงึควรช่วยนกัเรยีนให้สำมำรถเลอืกวธิกีำรแสดงควำมรูส้กึหรอืบอกควำมในใจ
โดยใช้ประโยค ‘เรำ’ทีเ่หมำะสมทีสุ่ด

กจิกรรมท่ี	4:	 ใช้ประโยค	‘เรา’	แสดงความรู้สึกและยืนยันความต้องการ

	ค�าส�าคัญ
กำรสื่อสำร
กำรสื่อสำร
กำรยืนยันควำมคิดตน
ประโยค ‘เรำ’
 

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• เรียนรู้และฝึกใช้ประโยค 

‘เรำ’เป็นกลยุทธ์สื่อสำร
ยืนยันควำมคิดตน

• ฝึกใช้ประโยค ‘เรำ’ใน
บริบทกำรป้องกันและ
รำยงำนควำมรุนแรงจำก
เพศภำวะ

• ฝึกแสดงควำมจ�ำเป็น
ส่วนตัวในทำงบวกโดย
ไม่โทษคนอื่น

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร
เสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้ำย
หัวข้อนี้ ครูอำจแจก
เอกสำรให้นักเรียน 
แต่ละคู่หรือให้นักเรียน
จดค�ำถำมลงในสมุด 
หรือบนกระดำษฟลิป
ชำร์ท ก็ได้
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เกมส�ารอง:				
1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมวงใหญ่

2.	 ครูอธิบำยขั้นตอนกำรเล่นเกมว่ำ ครูจะเป็นผู้น�ำก่อน โดยจะท�ำเสียงและออกท่ำทำง 
จำกนั้นทุกคนในวงต้องเลียนแบบและต้องท�ำตำมพร้อมๆ กัน (ตัวอย่ำงเช่น ชูมือขึ้น
พร้อมท�ำเสียง ‘เปรี้ยง!’หรือกระโดดพร้อมท�ำเสียง ‘ตึ้ง!’)

3.	 ท�ำซ�้ำอีกรอบหนึ่งโดยท�ำท่ำใหม่และออกเสียงใหม่ (อย่ำงสร้ำงสรรค์)

4.	 ครูน�ำอีกสองสำมรอบ จำกนั้นให้นักเรียนเป็นผู้น�ำเกม

5.	 หลงัจำกทีเ่ล่นไปสกัพกั เมือ่นกัเรยีนหลำยๆ คนมโีอกำสได้เป็นผู้น�ำเกม ครถูำมนกัเรยีน
ดังต่อไปนี้
•	 เมื่อไหร่จึงจะถือว่ำเป็นสิ่งท่ีดีในกำรเลียนแบบกำรกระท�ำหรือค�ำพูดของคนอื่น 

เหมือนที่เรำท�ำตอนเล่นเกมนี้? (ตัวอย่ำงค�ำตอบอำจได้แก่ เมื่อเขำประพฤติปฏิบัติ
ตัวในลักษณะที่เคำรพให้เกียรติผู้อื่น)

•	 แล้วเม่ือไหร่จึงจะถือว่ำเป็นสิ่งไม่ดีในกำรเลียนแบบกำรกระท�ำหรือค�ำพูดของคน
อืน่? (ตวัอย่ำงค�ำตอบอำจได้แก่ เมือ่เขำประพฤตปิฏิบตัติวัในลักษณะทีไ่ม่ให้เกยีรติ
หรือเป็นโทษแก่ผู้อื่น)

•	 นักเรียนควรท�ำอย่ำงไรบ้ำง หำกเรำพบเห็นว่ำใครมีพฤติกรรมที่ท�ำร้ำยหรือเป็น
อันตรำยต่อผู้อื่น?

6.	 ครูอธิบำยสรุปว่ำ บำงครั้งกำรกระท�ำและค�ำพูดของคนเรำอำจท�ำร้ำยหรือให้โทษต่อ
ผูอ้ืน่ และเมือ่ใดทีเ่รำพบเหน็เหตกุำรณ์เช่นนัน้ เรำต้องระมดัระวงัตวัเองให้ดแีละต้อง
ไม่ไปเลียนแบบพฤติกรรมเช่นนั้น

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			
ให้นกัเรยีนเลอืกหนงัสอืหรอืนทิำนท่ีได้อ่ำนในสำระภำษำและวรรณคดี กลุ่มสำระภำษำไทย 
แล้วเลือกฉำกหรือบทที่ตัวละครรู้สึกเศร้ำใจ อำรมณ์เสีย โกรธเกรี้ยว หรืออึดอัดคับข้องใจ 
งำนที่ต้องท�ำก็คือ ให้นักเรียนบอกอำรมณ์ว่ำตัวละครก�ำลังรู้สึกอย่ำงไร จำกนั้นให้นักเรียน
ใช้ประโยค ‘เรำ’แบบยนืยนัควำมคดิตน ทีต่วัละครเอกตวันัน้ควรใช้เพือ่แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึ 
บอกควำมในใจ หรือเขียนค�ำขอร้องตำมที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

กิจกรรมที่น�าโดยผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนเพื่อนเด็ก
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอแนวควำมคิดและวิธีปฏิบัติส�ำหรับกำรจัดโครงกำร
รณรงค์เพื่อสรรค์สร้ำงโรงเรียนเพื่อนเด็ก ยกตัวอย่ำงเช่น กำรน�ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตำม
ลำนกฬีำกลำงแจ้ง กำรมส่ีวนร่วมในปฏิสมัพนัธ์แบบข้ำมอำย ุกำรจดัแสดงรปูภำพนกัเรยีน
ตัวอย่ำงที่ดี เป็นต้น
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	1:	เพื่อนดีที่น่าคบ

50	วิธีแสดงน�้าใจไมตรีต่อคนรอบข้าง	

ท�าการ์ดให้กัน ส่งข้อความให้กัน ส่งยิ้มให้หรือกอด ตบไหล่เบาๆ แบ่งขนมให้

ชวนมารวมกลุ่ม นั่งด้วยกัน ปรับความเข้าใจ เล่นเกม ท�าการบ้านด้วยกัน

เดินกลับบ้านด้วยกัน ส่งรูปน่ารักให้ เล่าเรื่องข�าขันด้วยกัน ให้ยืมของ เชิญมางานวันเกิด

ร้องเพลงหรือเต้นด้วยกัน จับมือ กล่าวค�าทักทายกัน ถามสารทุกข์สุขดิบ เล่าเรื่องตลกให้กันฟัง

ชมเชย ขอให้ช่วย อาสาช่วยเหลือ ขอโทษส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งใจรับฟัง

โพสต์ข้อความแสดงมิตรภาพบนสื่อ
สังคม

ถ่ายรูปด้วยกัน ช่วยท�างานของโรงเรียน จักรยานด้วยกัน ชวนเข้าชมรมกีฬาด้วยกัน

บอกเพื่อนว่าเราไม่สนับสนุนการกลั่น
แกล้งรังแก	

ไปเป็นเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือรายงานการละเมิด

นั่งในรถไปโรงเรียนด้วยกัน ขอให้ช่วยท�างาน ขอค�าแนะน�า

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยกัน
ส่งเสริมให้เพื่อนคนอื่น	
ยอมให้ทุกคนเข้ากลุ่ม

พูดออกรับแทนเมื่อเห็นคนอื่นมาหา
เรื่องรังแก	

รายงานการถูกรังแกกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ
ไม่หัวเราะเยาะหรือร่วมพูดคุยเรื่องด่า

ว่าคนอื่น

เขียนจดหมายให้กัน ส่งอีเมลให้กัน แบ่งลูกอมขนมหวานให้กัน โบกมือทักทายกัน ถามความรู้สึกกัน

สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อน แบ่งปันเรื่องราวตลกให้กันฟัง บอกความรู้สึกของตนเอง กล่าวขอบคุณ สนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่ม

หวัข้อที	่5
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เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	1:	เพื่อนดีที่น่าคบ

ใช้ประโยค	‘เรา’	สื่อสารความในใจ

เรารู้สึก                                                                               (บอกว่ารู้สึกอย่างไร)  

เวลา                                                                  (เล่าการกระท�าหรือสิ่งที่เกิดขึ้น)

เราก็เลย                                                                                       (ระบุค�าขอร้อง/ความในใจ

ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้:	เรำรู้สึกหงุดหงิดร�ำคำญใจนะ เวลำเธอมำยืมปำกกำโดยไม่ขอ
เรำก่อน แล้วพอเรำจะใช้ มันก็ไม่อยู่ที่เดิม เรำก็เลยอยำกขอร้องเธอว่ำเวลำจะมำใช้
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ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
งำนวจิยัเก่ียวกบักำรป้องกนักำรกลัน่แกล้งรงัแสดงให้เหน็ว่ำกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้ม
แข็งให้แก่พยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในกำรตอบสนองที่ดีนั้นเป็นวิธีที่มี
ประสทิธภิำพยิง่กว่ำกำรมุง่ควำมสนใจเฉพำะผูท้ีเ่ป็นเป้ำหมำยของควำมรนุแรงหรอื
ผู้ก่อเหตุควำมรุนแรงเท่ำนั้น

กิจกรรมที่	1:	ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุการณ์
ขั้นตอนการสอน
1.	 ครูเตอืนควำมจ�ำให้นกัเรยีนนกึถงึค�ำว่ำ พยำนผูรู้เ้ห็นเหตกุำรณ์ควำมรนุแรง ว่ำหมำย

ถงึบคุคลทีพ่บเหน็หรอืได้ยนิเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทีเ่กิดขึน้กับบคุคลอืน่

2. ส�ำหรับกิจกรรมน้ี ครูสั่งให้นักเรียนช่วยกันขบคิดว่ำ ควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้
พบเห็นหรือได้ยินเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงไรบ้ำง งำนท่ีนักเรียนต้องท�ำก็คือ ให้
นักเรียนลองนึกดูว่ำพยำนผู้รู้เห็นจะคิดว่ำอย่ำงไรเม่ือได้เห็นกำรกระท�ำรุนแรง แล้ว
ให้นักเรียนเขียนข้อควำมที่เป็นควำมรู้สึกนึกคิดนี้ลงไปใน ‘กล่องส�ำหรับเขียนควำม
คิด’ในภำพกำร์ตูนหรือภำพร่ำงตัวละครและเหตุกำรณ์

3.	 ครูให้ตัวอย่ำงเพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับนักเรียนในกำรเขียนควำมคิดของตนเอง

4.	 ลองให้นกัเรยีนเลอืกใช้สถำนกำรณ์สมมตทิีเ่ตรยีมไว้ให้แล้ว (ในหน้ำถดัไป)เหตกุำรณ์
ใดเหตกุำรณ์หนึง่ หรอืคดิข้ึนมำใหม่ด้วยตนเองกไ็ด้ จำกนัน้ครถูำมนกัเรยีนว่ำตวัละคร
น่ำจะคิดว่ำอะไรหรือรู้สึกอย่ำงไร

ตัวอย่างความคิดหรือความรู้สึกที่ตัวละครอาจจะมี	ได้แก่
น่ำกลัวจังเลย เรำจะท�ำยังไงดีล่ะเนี่ย?
ถ้ำเป็นเรำคงดูแย่กว่ำนั้นอีก เรำไปฟ้องใครดีไหมนะ?
เรำไปขอให้คนช่วยดีไหมนะ? อยู่เงียบๆ แบบนี้ดีกว่ำเรำ
เรำจะโดนดีไปด้วยไหมเนี่ยถ้ำขืนพูดอะไรไป ฉันวิ่งหนีดีไหมน้ำ?
เอำไงดี เข้ำไปช่วยดีไหมนะ? แล้วถ้ำเจ้ำพวกน้ันหนัมำเล่นงำนเรำล่ะ?
โรงเรียนนี้น่ำกลัวชะมัดเลย

หัวข้อที่	6:	ทักษะส�าหรับผูรู้เ้ห็นเหตกุารณ์ความรนุแรง

5.	 ครเูรยีกนกัเรยีนสองสำมคนให้รำยงำนให้เพือ่นๆ ฟังว่ำตนเองเขยีนอะไรบ้ำง ระหว่ำง
ที่นักเรียนรำยงำนผลนั้น ครูถำมค�ำถำมต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิด
•	 ผลกระทบทีเ่กดิกบัพยำนผูรู้้เห็นเหตกุำรณ์จะแตกต่ำงออกไปไหม ถ้ำเรำเปลีย่นตัว

ละครเป็นเพศอื่น ไม่ว่ำจะเป็นตัวเด็กที่เป็นพยำนหรือเด็กที่เป็นเป้ำหมำย?
•	 จะมอีะไรเปลีย่นแปลงหรอืไม่ถ้ำเรำเปลีย่นอำยหุรือขนำดร่ำงกำยของพยำนผูรู้เ้หน็

เหตุกำรณ์หรือเด็กที่เป็นเป้ำหมำย?

6.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ไม่ใช่แค่บุคคลท่ีประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงกับตัวเองโดยตรงแต่ผู้เดียวเท่ำนั้น
ที่ได ้รับอันตรำย ผู ้ที่พบเห็นหรือได้ยินเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงก็อำจได้รับ
ประสบกำรณ์อันตรำยนั้นด้วยเช่นกัน

•	 กำรไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง อำจท�ำให้พยำนผู้รู้เห็นเกิดควำม
รู้สึกวิตกกังวลและหวำดผวำได้ หรืออำจท�ำให้เกิดควำมคิดว่ำกำรปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

•	 กำรเป็นผู้รูเ้หน็เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงอำจมผีลกระทบระยะยำวได้ เนือ่งจำกท�ำให้
คนเรำไม่สำมำรถเลือกกระท�ำกำรใดๆ ตำมท่ีต้องกำร เพรำะหวำดกลัวว่ำตนเอง
อำจตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงบ้ำงเมื่อไหร่ก็ได้

กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
6

	ค�าส�าคัญ
พยำนผู้รู้เห็น
ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกจิกรรมนีนั้กเรยีน 
จะได้:
• ส�ำรวจผลกระทบของ

ควำมรุนแรงที่มีต่อพยำน
ผู้รู้เห็นหรือได้ยิน
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง

	เอกสาร
	 เสริม
กิจกรรมนี้มี เอกสำร
เสริม เตรียมไว้ให้ 
ในส่วนท้ำยหัวข้อนี้  
ครูอำจแจกเอกสำร 
ให้นักเรียน แต่ละคู่ 
หรือให้นักเรียนจด
ค�ำถำมลงในสมุด  
หรือบนกระดำษฟลิป
ชำร์ท ก็ได้
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พอโรงเรียนเลิก อวัศยำก็เดินกลับบ้ำนพร้อมกับน้องสำวสองคน ระหว่ำงทำงเธอเห็นเด็กชำยสองคนก�ำลังก้อร่อก้อติกเด็ก
นักเรียนหญิงรุ่นพี่เธอปีหนึ่งอยู่อีกฟำกของถนน สองคนนั้นพยำยำมเดินเข้ำประชิดตัวรุ่นพี่ซึ่งมีท่ำทำงหวำดกลัว เจ้ำคนหนึ่ง
ยังถึงขั้นจับเน้ือต้องตัวเธออีกด้วย รุ่นพี่จึงพยำยำมวิ่งหนีแต่เจ้ำพวกนั้นก็ยังคงวิ่งตำม แถมใช้ค�ำลำมกสัปดนเรียกเธอต่ำงๆ 
นำนำ จนสักพักพวกนั้นเห็นว่ำมีผู้ใหญ่เดินผ่ำนมำ

ช่วงพกักลำงวนั ระหว่ำงทีอ่รรณพก�ำลังกนิข้ำวเทีย่งอยู ่เขำกส็งัเกตเหน็เพือ่นห้องเดยีวกนัคนหนึง่ถกูพวกรุน่พีร่มุผลกัอยูต่รง
ระเบียงทำงเดิน จังหวะนั้นไม่มีครูอยู่แถวนั้นเลย พวกเด็กรุ่นพี่ล้อเขำว่ำกระตุ้งกระติ้งเหมือนเด็กผู้หญิง

ช่วงพกักลำงวัน เกรซนัง่รวมกลุม่อยูก่บัเพือ่นๆเธอสังเกตเหน็นกัเรยีนหญงิทีเ่พิง่เข้ำมำเรยีนใหม่ก�ำลังพยำยำมขอเล่นกบักลุ่ม
นักเรียนหญิงที่ก�ำลังเล่นกระโดดยำงกันอยู่ แต่ถูกกลุ่มนั้นไล่ตะเพิดให้เธอ ‘ไปข้ำงหน้ำก่อนไป๊’ไม่ยอมให้เธอเล่นด้วยเพรำะ
เธอไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม

ระหว่ำงทีน่ัง่รถโรงเรยีนกลบับ้ำน ผึง้เหน็พวกเดก็ผูช้ำยรมุแกล้งเพือ่นนกัเรยีนชำยห้องเดยีวกนักบัเธอ เขำมบีคุลกิเงยีบๆ และ
ขี้อำย พวกนั้นผลักเขำจนตกจำกเบำะรถ แถมยังไม่ยอมคืนกระเป๋ำนักเรียนให้เขำ ตลอดทำงจนถึงจุดที่เขำต้องลงรถคนขับ
รถโรงเรียนก็ไม่เห็นจะสังเกตว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำงเลย

กำนต์กับเพื่อนเดินผ่ำนนักเรียนเข้ำแถวรอซื้ออำหำร พวกเขำเห็นเด็กรุ่นพี่ไถเงินน้องคนหนึ่ง หน�ำซ�้ำยังผลักเด็กคนนั้นออก
จำกแถวไปอีก พวกเขำรู้สึกว่ำเหตุกำรณ์แบบนี้คงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแน่ๆ

เดก็นกัเรยีนสำมคนซึง่เรยีนอยูช่ัน้เดยีวกนัก�ำลังหวัเรำะข้อควำมและรปูภำพทีส่่งต่อๆ กนัทำงอเีมล กระจำยข่ำวลอืของเพือ่น
อีกคนหนึ่งในห้องอย่ำงเสียๆ หำยๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลควำมจริงเลยแม้แต่น้อย
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
6ขั้นตอนการสอน

1. ครูย�ำ้เตอืนนกัเรยีนให้เข้ำใจว่ำ พยำนผูรู้เ้หน็ คือบคุคลทีพ่บเหน็หรอืรบัรูว่้ำมเีหตกุำรณ์
ควำมรุนแรงเกิดขึ้นกับใครบำงคน

2.	 พยำนผูรู้เ้ห็นเหตกุำรณ์สำมำรถกลำยเป็นส่วนส�ำคญัของกำรแก้ปัญหำได้ ขึน้อยูกั่บว่ำ
พวกเขำตอบสนองต่อเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงนัน้อย่ำงไร แต่ทัง้นีผู้รู้เ้หน็เหตกุำรณ์อำจ
ลงเอยที่กำรกลำยเป็นผู้มีส่วนช่วยให้เกิดกำรยอมรับควำมรุนแรงหรือท�ำให้ควำม
รุนแรงคงอยู่ต่อไปก็ได้ โดยกำรเป็นผู้ชมท่ีให้กำรสนับสนุน หรือแม้แต่เข้ำไปสมทบ
จนกลำยเป็นผู้สมคบเสียเอง นอกจำกนี้ กำรนิ่งดูดำยหรือไม่มีปฏิกิริยำใดตอบโต้ ก็
อำจท�ำให้เกิดกำรตีควำมแบบเหมำรวมไปได้ว่ำเป็นกำรส่งสัญญำณยอมรับกำรใช้
ควำมรุนแรง

3.	 ครูตั้งค�ำถำมต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบ กำรกระท�ำใดบ้ำงที่เป็นไปได้ว่ำผู้รู้เห็น
เหตกุำรณ์อำจเลอืกปฏบิตัใินกำรตอบสนองต่อเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทีต่นพบเหน็มำ? 
รวบรวมควำมคิดที่นักเรียนเสนอทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรตอบสนองในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ และเขียนไว้บนกระดำน

 ตัวอย่ำงกำรตอบสนองที่นักเรียนอำจเสนอมำ ได้แก่
•	 ขอให้ผู้ก่อเหตุหยุดกำรกระท�ำนั้น
•	 เดินหนีไปจำกสถำนกำรณ์น้ัน แต่ก็รำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

รับทรำบด้วย
•	 ถ้ำผูรู้เ้หน็เหตกุำรณ์รูส้กึสะดวกใจ อำจไปตำมหำผูที้ป่ระสบเหตกุำรณ์ควำมรนุแรง

เพื่อให้กำรช่วยเหลือเกื้อหนุนในภำยหลัง (เช่นถำมไถ่ว่ำเขำเป็นอย่ำงไรบ้ำง บอก
เขำว่ำเรำรู้สึกเสียใจที่เหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเขำ)

•	 ขอควำมช่วยเหลือจำกครู
•	 เล่ำให้เพื่อนฟัง
•	 เรียกคนอื่นมำดูเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
•	 หัวเรำะ
•	 เข้ำไปสมทบ
•	 ดูเพื่อควำมเพลิดเพลินบันเทิงใจ
•	 เดินหนีไปจำกสถำนกำรณ์นั้นเฉยๆ แต่ไม่ท�ำอะไรเลย

4.	 ครูให้นกัเรยีนระบุว่ำกำรตอบสนองใดจำกรำยกำรท่ีช่วยกนัน�ำเสนอมำแล้วนี ้เป็นกำร
ใช้พลังอ�ำนำจในเชิงลบของผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ ขีดเส้นทับกำรกระท�ำเหล่ำนั้นเพื่อเป็น
เครื่องหมำยว่ำถูกขีดฆ่ำออกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีแต่เฉพำะกลยุทธ์กำรใช้

 ตัวอย่ำงกำรตอบสนองที่เหลือ ได้แก่
•	 ขอให้ผู้ก่อเหตุหยุดกำรกระท�ำนั้น
•	 เดินหนีไปจำกสถำนกำรณ์ แต่รำยงำนเหตุกำรณ์ต่อผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ
•	 ไปตำมหำผูท้ีป่ระสบเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงเพือ่ให้กำรช่วยเหลอืเกือ้หนนุในภำย

หลัง (เช่น ถำมไถ่ว่ำเขำเป็นอย่ำงไรบ้ำง) 
•	 ขอควำมช่วยเหลือจำกครู
•	 เล่ำให้เพื่อนฟัง
•	 เรียกคนอื่นมำดูเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
•	 หัวเรำะ
•	 เข้ำไปสมทบ
•	 ดูเพื่อควำมเพลิดเพลินบันเทิงใจ

5.	 อธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำ บ่อยครัง้เมือ่คนได้เหน็หรอืได้รู้อะไรเกีย่วกับควำมรนุแรงแล้ว 
ก็เป็นเรื่องยำกว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไป เรำอำจกังวลว่ำถ้ำเรำเข้ำไปยุ่ง เรำอำจต้องเจ็บ
ตวัเสยีเอง หรอือำจท�ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยไปกนัใหญ่ ยิง่จะท�ำให้ผูป้ระสบเหตกุำรณ์
ควำมรนุแรงแย่ลงไปอกี นัน่จงึเป็นเหตผุลว่ำท�ำไมจึงมเีป็นประโยชน์ท่ีเรำต้องพจิำรณำ
ทัง้กลยทุธ์ในเชงิบวกและควำมปลอดภัยส่วนบคุคลในกจิกรรมนีเ้รำจะช่วยกนัขบคิด
ใคร่ครวญหำข้อแนะน�ำดีๆ  ทีเ่หมำะส�ำหรบัคนทีไ่ด้รูไ้ด้เหน็เหตกุำรณ์ควำมรนุแรง เรำ
จะย้อนกลับไปดูรำยกำรกลยุทธ์เชิงบวกที่ได้ท�ำไว้แล้วบนกระดำนเพื่อช่วยในกำรท�ำ
กจิกรรมนีใ้ห้ง่ำยขึน้ เรำจะช่วยกนัพจิำรณำว่ำผูรู้เ้ห็นเหตกุำรณ์ควรตอบสนองอย่ำงไร
จึงจะเป็นวิธีกำรที่ทั้งปลอดภัยและให้กำรเกื้อหนุน

6.	 ครูก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคู่เลือกท�ำงำนเพียงหนึ่งสถำนกำรณ์หรืออำจ
มำกกว่ำนั้นก็ได้ โดยเลือกจำกสถำนกำรณ์ท่ีเตรียมไว้ให้แล้ว (ดูหน้ำถัดไป) โดยให้
นักเรียนพูดคุยกันว่ำกลยุทธ์ใดท่ีแต่ละคนคิดว่ำผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควรใช้ในระยะสั้น 
(ในสถำนกำรณ์ทนัท)ี และกลยทุธ์ใดทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ในภำยหลงัหรอืตดิตำมผลหลงั
จำกเหตุกำรณ์เกิดขึ้นแล้วสักพักหนึ่ง ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่ำเรำจะต้องพิจำรณำท้ัง
พลังอ�ำนำจของบคุคลทีเ่กีย่วข้องและประเดน็ควำมปลอดภยัเช่นเดยีวกบัวิธเีกือ้หนนุ
ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงด้วยเช่นกัน

กจิกรรมท่ี	2:	 การสร้างกลยุทธ์เกื้อหนุน

	ค�าส�าคัญ
พยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ 
แรงสนับสนุนระหว่ำงเพื่อน

 

	 30	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• ส�ำรวจกำรตอบสนอง

ของพยำนว่ำสำมำรถส่ง
เสริมหรือป้องกันควำม
รุนแรงจำกเพศภำวะ
อย่ำงไร

• เรียนรู้กลยุทธ์เชิงบวกที่
พยำนสำมำรถใช้ป้องกัน
หรือลดผลกระทบของ
ควำมรุนแรงจำกเพศ
ภำวะ

• ฝึกวิธีกำรที่เหมำะสม
ปลอดภัยและรับผิดชอบ
ที่พยำนใช้ตอบสนอง
ควำมรุนแรงจำกเพศ
ภำวะ
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ช่วงพกักลำงวนั จะมเีดก็ผูช้ำยคนหนึง่จำก
ห้องเรำชอบไปแกล้งน้องผู้หญิงคนหนึ่ง 
ฉันว่ำเขำเรียกร้องควำมสนใจน่ะ เพรำะ
น้องเขำน่ำรักดี บำงทีเพื่อนผู้ชำยคนอื่นก็
พำกันหัวเรำะ แต่ฉันว่ำท่ำทำงน้องเขำ
ตกใจนะ และก็ไม่พอใจด้วย

ระหว่ำงทำงกลับบ้ำนหลังเลิกเรียน เห็นพี่ 
ม. 3 แย่งกระเป๋ำรุน่น้องโยนเข้ำป่ำข้ำงทำง 
เสร็จแล้วก็หัวเรำะแล้วหนีไปกับเพื่อน 
เฉยเลย เด็กคนนั้นอำรมณ์เสียใหญ่เลยล่ะ

ตอนไปเข้ำห้องน�้ำระหว่ำงคำบเรียน ผม
เหน็รุน่พีส่องคนข่มขูเ่ดก็รุน่น้องอยู่ เขำพำ
กนัยนืขวำงทำงน้องไว้ไม่ให้ออกจำกห้องน�ำ้ 
น้องดูตกใจกลัวมำก แต่พวกนั้นก็ยังขวำง
อยู่อย่ำงนั้นไม่ยอมให้น้องได้กลับไปเข้ำ
ห้องเรียน

อำทิตย์ท่ีแล้ว กลุ ่มเพื่อนผู ้หญิงพำกัน
ปล่อยข่ำวลือเรื่องเสียๆ หำยๆ ของเพื่อน
ผู้หญิงอีกคนในห้องเรำนี่แหละ ฉันรู้ว่ำมัน
ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อย แต่มันก็เสียหำย 
ไปแล้ว

บนรถโรงเรยีน ตอนขำไปโรงเรยีนค่ะ มีเดก็
ผู้ชำยคนหน่ึงมำแอบหมอบอยู่หลังเพื่อน
หนูแล้วก็แกล้งเปิดกระโปรงตอนเรำเผลอ
ไม่ได้มองเขำ เพื่อนหนูตกใจมำกค่ะแล้วก็
อำยมำกด้วย

มีเด็กผู ้หญิงเพิ่งย้ำยโรงเรียนมำใหม่คน
หนึง่ พอดเีขำมำจำกทำงใต้น่ะครบั ผวิเลย
เข้มกว่ำคนอืน่ในโรงเรยีน พอช่วงพักกลำง
วัน มีเด็กผู ้ชำยคนหนึ่งไปเรียกเขำว่ำ  
‘ยัยหน้ำลิง’ เด็กที่นั่งอยู่แถวนั้นทั้งผู้หญิง
ผู้ชำยพำกันหัวเรำะใหญ่ ทีน้ีคนเลยเรียก
เธออย่ำงนั้นกันทั้งโรงเรียนเลยครับ

ช่วงพักระหว่ำงคำบเช้ำ พวกเพื่อนผู้ชำย
พำกันหัวเรำะเยำะท�ำท่ำทำงล้อเลียน
เพื่อนอีกคน หำว ่ำเขำกระตุ ้งกระติ้ง 
‘เหมอืนผูห้ญงิ’แล้วกบ็อกเขำว่ำโรงเรยีนนี้
ไม่ใช่ที่ของเขำ

พีส่ำวหนเูล่ำให้ฟังว่ำอำจำรย์ผู้ชำยคนหนึง่
ชอบบอกให้พี่อยู่ท�ำงำนต่อหลังเลิกเรียน 
แล้วก็ชอบท�ำตัวเป็นกันเองกับพี่หนู ชอบ
แตะเนื้อต้องตัวพี่ เขำด้วย พ่ีสั่งหนูว ่ำ 
อย่ำบอกพ่อแม่เรำเดี๋ยวพวกเขำจะให้ย้ำย
โรงเรียน

7.	 ครูเรยีกตวัแทนแต่ละสถำนกำรณ์เพือ่รำยงำนให้เพือ่นในชัน้ทรำบสถำนกำรณ์ละหนึง่
คู่หรือหนึ่งกลุ่ม โดยให้รำยงำนว่ำเลือกแนวทำงใดส�ำหรับมำตรกำรระยะสั้น? และ
เลือกแนวทำงใดส�ำหรับกำรติดตำมผล?

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ครคูวรเลือกสถำนกำรณ์ทีส่อดคล้องกบับรบิทของนกัเรยีนและโรงเรยีน แต่ถ้ำจ�ำเป็นต้อง
ต้องปรบัเปลีย่นหรอืเขยีนขึน้ใหม่เพือ่ให้เหมำะกบับรบิทของตวัเอง กท็�ำได้ ไม่เป็นไร  
แต่ต้องเลอืกตวัอย่ำงท่ีธรรมดำสำมญัพบเห็นได้ท่ัวไปและไม่ร้ำยแรงมำก พยำยำมเลีย่ง
กำรใช้สถำนกำรณ์ทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุ ถ้ำครมูเีวลำ เตรยีมแผนกำรใช้และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ให้พร้อมบนกระดำนก่อนเริม่ชัน้เรียน

8.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงต้องเลือกว่ำจะมีปฏิกิริยำตอบสนองอย่ำงไร
•	 หำกผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ให้ควำมสนใจผู้ก่อเหตุ อำจน�ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมท�ำให้เกิด

ควำมรุนแรงด�ำเนินต่อเนื่องเรื่อยไป
•	 กำรมปีฏิกิรยิำตอบสนองสำมำรถเป็นกำรเกือ้หนนุผูท้ีเ่ป็นเป้ำหมำยควำมรุนแรงได้ และ

ยังช่วยท�ำให้กำรกระท�ำรุนแรงครั้งใหม่ยุติลงอีกด้วย
•	 กำรมีปฏิกิริยำตอบสนองต้องอำศัยทั้งควำมเข้มแข็งและควำมกล้ำหำญ
•	 กำรมีปฏิกิริยำตอบสนองอำจมีควำมเสี่ยง ดังนั้นผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์จึงควรเลือกว่ำ

จะตอบสนองอย่ำงไรในระยะสัน้เพือ่ปกป้องควำมปลอดภยัของตนเอง และควรใช้
กลยทุธ์ใดเพือ่กำรตดิตำมผลเพือ่ท�ำให้ผูท่ี้เกีย่วข้องมส่ีวนช่วยในกำรลดหรอืรบัมอื
กับปัญหำควำมรุนแรง

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
ส่งเสรมิให้นกัเรยีนน�ำเสนอเรือ่งแบบภำพรวมทัว่ไปมำกกว่ำกำรใช้เรือ่งรำวส่วนตวัจรงิๆ 
ครตู้องคอยย�ำ้เตอืนนกัเรยีนอยูเ่สมอว่ำ เรำต้องไม่ใช้ชือ่จรงิถ้ำเรำเล่ำสถำนกำรณ์ทีเ่ฉพำะ
เจำะจงชดัเจน
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
6ขั้นตอนการสอน

1. อธบิำยให้นกัเรยีนเข้ำใจว่ำเขำสำมำรถพฒันำกิจกรรมก่อนหน้ำนีใ้นระยะส้ันและระยะ
ยำว

2.	 ให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมุติ 3 บทบำท คนแรกท�ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อน 
คนที่สองท�ำหน้ำท่ีส่งต่อเพื่อขอควำมช่วยเหลือให้แก่เพื่อน  และคนที่ 3 ท�ำหน้ำที่
ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยให้แก่เพื่อน
•	 รักษำควำมปลอดภัย : ตั้งค�ำถำม:  ผู้เห็นเหตุกำรณ์จ�ำเป็นต้องป้องกันตนเองหรือ

ป้องกันเพื่อนที่เป็นเป้ำหมำยหรือไม่  หำกจ�ำเป็นจะสำมำรถป้องกันให้เกิดควำม
ปลอดภัยได้อย่ำงไร

•	 ให้ควำมช่วยเหลือ: ผู้เห็นเหตุกำรณ์สำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำง? (ที่ไม่ต้องรอคนอื่น
หรือผู้ใหญ่มำช่วย)

•	 ส่งต่อเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ: ใครบ้ำงท่ีผู้เห็นเหตุกำรณ์สำมำรถปรึกษำหรือขอ
ควำมช่วยเหลือ จะพูดขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนคนอื่นหรือผู้ใหญ่อย่ำงไร

3. เมื่อถึงเวลำรำยงำนในกลุ่มใหญ่  ให้แต่ละกลุ่มย่อยอ่ำนบทบำทสมมุติพร้อมค�ำตอบ
ของกลุ่มดัง ๆ 

4.	 หลังจำกกำรรำยงำนในกลุ่มใหญ่แล้ว ขอให้นักเรียนแต่ละคนเลือกหนึ่งในบทบำท
สมมติุและเขยีนแสดงควำมคิดเหน็ของตนเอง โดยให้ใช้ประโยค “เรำ” ในสองหวัข้อน้ี 
ก)  ฉันสำมำรถให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงไรได้บ้ำง ข) ฉันจะบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ อำทิ 
ครูหรือพ่อแม่ได้อย่ำงไร

5.	 จำกนั้นให้นักเรียนจับคู่เพื่อท�ำกำรซักซ้อมบทบำทสมมุติ

6.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 มีวิธีกำรท่ีผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์สำมำรถน�ำไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเป็นเป้ำหมำยของ
ควำมรุนแรง

•	 กำรซกัซ้อมช่วยให้เกดิทกัษะและกำรเรยีนรูท้ีส่ำมำรถน�ำไปใช้ได้เมือ่เกดิเหตกุำรณ์
จริง

•	 ควำมปลอดภัยเป็นส่ิงส�ำคัญท่ีจะต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกในกำรเลือกวิธีกำร
ช่วยเหลือที่เหมำะสม

•	 เป็นส่ิงส�ำคัญต้องเรียนรู้เมื่อไหร่ต้องขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนคนอ่ืนและหรือ
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

กจิกรรมท่ี	3:	 ฉันช่วยเพื่อนได้อย่างไรบ้าง	!

	ค�าส�าคัญ
กำรช่วยเหลือกันเอง
ระหว่ำงเพื่อน
 

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• เขียนบทพูดที่ผู้รู้เห็น

เหตุกำรณ์สำมำรถน�ำมำ
ใช้ได้ในกำรรำยงำน
ควำมรุนแรงจำกเพศ
ภำวะหรือให้ควำมช่วย
เหลือแก่ผู้ประสบ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
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กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
6 ขั้นตอนการสอน

1.	 อธิบำยนักเรยีนให้เข้ำใจถงึประเด็นท้ำทำยทีอ่ำจเกิดข้ึนเมือ่เพือ่น ๆ พยำยำมช่วยเหลอื 
ซ่ึงกันและกนั ผูเ้ป็นปัญหำอำจไม่รับฟังเพียงพอทีจ่ะท�ำให้รูสึ้กเข้ำใจ

2. เขียนถ้อยค�ำกำรฟังอย่ำงตั้งใจบนกระดำน และอธิบำยว่ำมันเป็นเทคนิคในกำรช่วย
เหลือผู้อื่น

 กำรฟังอย่ำงตั้งใจท�ำให้มั่นใจว่ำควำมสนใจของคุณจะอยู่ที่ผู้พูด ไม่หันเหไปจำกจุดที่
ต้องกำรจะท�ำ และเป็นวิธีกำรที่ท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกได้รับกำรเคำรพและเข้ำใจ

 นอกจำกนีก้ำรฟังอย่ำงตัง้ใจยงัช่วยให้ผู้ฟังได้สะท้อนกลับส่ิงทีไ่ด้ยนิแก่ผู้พดู และสรปุ
สิง่ทีไ่ด้ยนิด้วยถ้อยค�ำของตนเอง ท�ำให้ผูพ้ดูได้มโีอกำสแก้ไขหำกมกีำรเข้ำใจไม่ถกูต้อง
หรือช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ฟังนั้นเข้ำใจสิ่งที่พูด นอกจำกนี้ยังช่วยให้ผู้พูดมีควำม
ชัดเจนในควำมคิดหรือสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำร

 กำรฟังอย่ำงต้ังใจยงัช่วยปรบัปรงุภำษำกำย ระดบัของอำรมณ์ และกำรโต้ตอบของบคุคล

 กำรฟังอย่ำงตั้งใจไม่ใช่วิธีกำรที่แสดงว่ำคุณเห็นด้วยกับผู้พูด แต่เป็นวิธีกำรที่แสดงว่ำ
คุณเข้ำใจสิ่งที่ก�ำลังฟังหรือควำมรู้สึกของผู้พูด 

3.	 ให้นักเรียนจับคู ่เพื่อฝึกเทคนิคกำรฟังอย่ำงตั้งใจ โดยให้ ก. เป็นคนพูด และ  
ข. เป็นผู้ฟังอย่ำงตั้งใจ ให้ ก. คิดถึงเรื่องที่ต้องกำรจะปรับทุกข์กับเพื่อน และให้ข. 
ทกัทำยว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง จำกนัน้ให้ ก. เริม่เล่ำเรือ่งและข.พยำยำมฝึกกำรฟังอย่ำงตัง้ใจ 

4.	 ซักพักจึงให้นักเรียนสลับบทบำทเพื่อให้อีกฝ่ำยได้ฝึกทักษะกำรฟังอย่ำงตั้งใจ

5.	 สอบถำมนักเรียนว่ำรู้สึกอย่ำงไรเมื่อเป็นผู้ฟังอย่ำงตั้งใจและเมื่อเป็นผู้พูด

6.	 อธบิำยว่ำเทคนคินีส้ำมำรถน�ำไปใช้กบับคุคลทีรู่ส้กึแย่จำกกำรมปีระสบกำรณ์ด้ำนลบ

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
บคุคลสำมำรถแสดงควำมเห็นอกเห็นใจโดยกำรฟังอย่ำงตัง้ใจ สะท้อนให้เห็นว่ำมีกจิกรรม
ใดบ้ำงทีน่กัเรียนได้เรยีนรูก้ำรเหน็อกเหน็ใจและอำรมณ์ควำมรูสึ้กทีซ้่อนเร้น

7.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กจิกรรมนีช่้วยให้เรำได้เรยีนรูป้ระเดน็ต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 กำรฟังอย่ำงตั้งใจเป็นทักษะที่มีควำมส�ำคัญที่แสดงว่ำเรำเห็นอกเห็นใจและให้กำร
สนับสนุน

•	 กำรฟังจะมปีระสทิธภิำพมำกข้ึนเมือ่เรำฟังอย่ำงมสีตแิละสะท้อนให้ผูพ้ดูได้รูว่้ำเรำ
เข้ำใจ ซึง่เรำสำมำรถกระท�ำได้โดยกำรฟังอย่ำงตัง้ใจและสรปุสิง่ทีผู่พ้ดูพดูหรอืรูส้กึ 
หำกเรำสรุปผิด ผู้พูดก็สำมำรถแก้ไขให้เรำได้

กจิกรรมท่ี	4:	 การรบัฟังอย่างต้ังใจเพือ่ให้ความช่วยเหลอื

	ค�าส�าคัญ
กำรช่วยเหลือกันเอง
ระหว่ำงเพื่อน
กำรฟังอย่ำงตั้งใจ

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เรียนรู้เทคนิคกำร

ฟังอย่ำงตั้งใจเป็น
กลยุทธ์ส�ำหรับกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ
และให้กำรช่วย
เหลือกันเอง
ระหว่ำงเพื่อน



คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

ส่ว
นท

ี่

109

2
เกมส�ารอง:	เกมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน			
(ให้นักเรียนหำตะเกียบ ปำกกำที่มีปลอกเพื่อเล่นเกมนี้ หนึ่งคนต่อ1คู่หรือมำกกว่ำนั้น)

1.	 หำกเป็นไปได้ควรเล่นเกมในห้องที่มีพื้นที่เคลื่อนไหวได้สะดวก

2.	 อธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำเกมนี้จะทดสอบทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน  โดยให้นักเรียน
จับคู่โดยมีตะเกียบ (หรือปำกกำที่มีปลอก)ระหว่ำงนิ้วของทั้งคู่และเดินไปรอบๆ ห้อง

3.	 ให้นักเรียนจับคู่และแจกอุปกรณ์

4.	 ขออำสำสมคัรในกำรท�ำเป็นตวัอย่ำง  วำงตะเกยีบระหว่ำงนิว้ของนกัเรยีนและของครู  
จำกนั้นครูแสดงกำรเป็นผู้น�ำโดยยกตะเกียบขึ้นและลง และเดินไปรอบๆ ห้อง

5.	 หลังจำกนั้นก็ให้นักเรียนจับคู่เพื่อท�ำตำมตัวอย่ำง

6.	 โดยเปิดเพลงประกอบให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้องพร้อมกับกำรพยำยำม
ให้ตะเกยีบหรอืปำกกำยงัคงอยูร่ะหว่ำงนิว้ของทัง้คู ่ เมือ่ได้ฝึกฝนเป็นคู่พอสมควรแล้ว  
ก็ให้เพิ่มตะเกียบเชื่อมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะเป็นเส้นเดียวกันและ
เคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งห้อง

7.	 ประเด็นอภิปรำยร่วมกัน
•	 นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในควำมส�ำเร็จอย่ำงไร? (ตัวอย่ำงเช่น คอยมองเพื่อน

แต่ละคน, สื่อสำรระหว่ำงกันให้ไปพร้อมกันช้ำ ๆ หรือเร็ว)
•	 มีกำรพัฒนำทักษะอะไรบ้ำงจำกกำรเล่นเกม?
•	 ตอนไหนที่นักเรียนจะใช้ทักษะนี้ในโรงเรียน?สนำมเด็กเล่น? ในห้องเรียน?

8.	 สรุปโดยเน้นให้เห็นว่ำกำรฟังอย่ำงตั้งใจ, กำรสังเกต, ควำมร่วมมือ, กำรส่ือสำร,  
กำรฝึกฝนซ�ำ้ๆ ช่วยให้เกดิทกัษะทีจ่�ำเป็นต่อทัง้ในห้องเรยีนและในสนำมเด็กเล่น กำร
ท�ำงำนเป็นทีมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และสนุกร่วมกัน   และยังท�ำให้นักเรียนทั้งชั้นมี
ควำมสุขและรู้สึกปลอดภัย

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			
ให้นกัเรยีนสร้ำงเรือ่งเก่ียวกบัคนบำงคนทีท่�ำส่ิงทีต่่ำงออกไปด้วยกำรกระท�ำทีเ่รยีบง่ำย และ 
มเีมตตำ นกัเรยีนอำจน�ำเสนอควำมคดิของตนด้วยกำรเล่ำเรือ่ง, ตวักำร์ตนู, บทละคร, หรอืใช้
สมดุภำพของเด็ก

จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
กำร์ตูนเป็นเรือ่งรำวทีว่ำดอย่ำงง่ำย ๆ ทีแ่สดงล�ำดับของเหตุกำรณ์ บคุลกิท่ีถกูวำดให้ดตูลก
หรอืดเูกนิจรงิ เกดิจำกควำมคดิค�ำนงึหรอืค�ำพดูทีผ่ดุขึน้มำบ่งบอกว่ำตวักำร์ตนูก�ำลงัคดิหรือ
พดูอะไร

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

กิจกรรมที่น�าโดยผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนเพื่อนเด็ก
ให้นักเรียนอ่ำนเรื่องของตัวเองหรือแสดงบทบำทที่หลำกหลำยของตัวกำร์ตูน, กำรแสดง
บทบำทสมมุติ, หรือบทละคร ในห้องประชุมของโรงเรียน นักเรียนอำจสนุกสนำนกับกำร
จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนกำรกระท�ำที่มีเมตตำ

หวัข้อที	่6
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พอโรงเรียนเลิก อวัศยำก็เดินกลับบ้ำนพร้อมกับน้องสำวสองคน ระหว่ำงทำงเธอเห็นเด็กชำยสองคนก�ำลังก้อร่อก้อติกเด็ก
นักเรียนหญิงรุ่นพี่เธอปีหนึ่งอยู่อีกฟำกของถนน สองคนนั้นพยำยำมเดินเข้ำประชิดตัวรุ่นพี่ซึ่งมีท่ำทำงหวำดกลัว เจ้ำคนหนึ่ง
ยังถึงขั้นจับเน้ือต้องตัวเธออีกด้วย รุ่นพี่จึงพยำยำมวิ่งหนีแต่เจ้ำพวกนั้นก็ยังคงวิ่งตำม แถมใช้ค�ำลำมกสัปดนเรียกเธอต่ำงๆ 
นำนำ จนสักพักพวกนั้นเห็นว่ำมีผู้ใหญ่เดินผ่ำนมำ

ช่วงพกักลำงวนั ระหว่ำงทีอ่รรณพก�ำลังกนิข้ำวเทีย่งอยู ่เขำกส็งัเกตเหน็เพือ่นห้องเดยีวกนัคนหนึง่ถกูพวกรุน่พีร่มุผลกัอยูต่รง
ระเบียงทำงเดิน จังหวะนั้นไม่มีครูอยู่แถวนั้นเลย พวกเด็กรุ่นพี่ล้อเขำว่ำกระตุ้งกระติ้งเหมือนเด็กผู้หญิง

ช่วงพกักลำงวัน เกรซนัง่รวมกลุม่อยูก่บัเพือ่นๆเธอสังเกตเหน็นกัเรยีนหญงิทีเ่พิง่เข้ำมำเรยีนใหม่ก�ำลังพยำยำมขอเล่นกบักลุ่ม
นักเรียนหญิงที่ก�ำลังเล่นกระโดดยำงกันอยู่ แต่ถูกกลุ่มนั้นไล่ตะเพิดให้เธอ ‘ไปข้ำงหน้ำก่อนไป๊’ไม่ยอมให้เธอเล่นด้วยเพรำะ
เธอไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม

ระหว่ำงทีน่ัง่รถโรงเรยีนกลบับ้ำน ผึง้เหน็พวกเดก็ผูช้ำยรมุแกล้งเพือ่นนกัเรยีนชำยห้องเดยีวกนักบัเธอ เขำมบีคุลกิเงยีบๆ และ
ขี้อำย พวกนั้นผลักเขำจนตกจำกเบำะรถ แถมยังไม่ยอมคืนกระเป๋ำนักเรียนให้เขำ ตลอดทำงจนถึงจุดที่เขำต้องลงรถคนขับ
รถโรงเรียนก็ไม่เห็นจะสังเกตว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำงเลย

กำนต์กับเพื่อนเดินผ่ำนนักเรียนเข้ำแถวรอซื้ออำหำร พวกเขำเห็นเด็กรุ่นพี่ไถเงินน้องคนหนึ่ง หน�ำซ�้ำยังผลักเด็กคนนั้นออก
จำกแถวไปอีก พวกเขำรู้สึกว่ำเหตุกำรณ์แบบนี้คงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแน่ๆ

เดก็นกัเรยีนสำมคนซึง่เรยีนอยูช่ัน้เดยีวกนัก�ำลังหวัเรำะข้อควำมและรปูภำพทีส่่งต่อๆ กนัทำงอเีมล กระจำยข่ำวลอืของเพือ่น
อีกคนหนึ่งในห้องอย่ำงเสียๆ หำยๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลควำมจริงเลยแม้แต่น้อย

เอกสารเสริม
กิจกรรมที่	1:	ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุการณ์
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กิจกรรมที่

1

หัวข้อที่
7

กิจกรรมที่	1:	ถ้าจะขอความช่วยเหลือ
ขั้นตอนการสอน
1.	 ครูอธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำ เม่ือเรำต้องผ่ำนช่วงเวลำลุ่มๆ ดอนๆ เครำะห์ดีเครำะห์

ร้ำยในช่วงชวีติ เรำทกุคนล้วนต้องกำรควำมช่วยเหลอืเกือ้หนนุจำกใครสกัคนไม่ช่วงใด
กช่็วงหนึง่ กำรตดัสนิอย่ำงหนึง่ท่ีเรำต้องท�ำกค็อื หำกเรำต้องไปขอควำมช่วยเหลอืแล้ว 
เมือ่ไหร่ทีเ่รำควรจะไปแสวงหำและจะไปแสวงหำได้จำกใคร ย่ิงไปกว่ำนัน้แล้ว บำงครัง้
เรำก็อำจต้องส่งต่อเรื่องของเพื่อนไปขอรับควำมช่วยเหลือ ดังนั้นเรำจึงควรทรำบวำ่ 
เรำควรส่งต่อเม่ือไหร่และส่งต่ออย่ำงไร กิจกรรมต่อไปนี้จะเป็นกำรร่วมกันอภิปรำย
ถึงเรื่องดังกล่ำว ครูเริ่มเปิดกำรพูดคุยโดยช้ีแจงให้นักเรียนทรำบว่ำ นักเรียนจะต้อง
ช่วยกันจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของสถำนกำรณ์สมมตทิีจ่ะได้อ่ำนว่ำเหตกุำรณ์ใดจ�ำเป็น
ต้องไปแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ เหตุกำรณ์ใดสำมำรถช่วยเหลือเกื้อหนุน
กันเองได้ในกลุ่มเพื่อน หรือแม้แต่จัดกำรได้ด้วยตนเอง

2.	 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท�ำงำนกลุ่มสี่ถึงหกคน ครูอำจแจกกระดำษสถำนกำรณ์สมมติ
ให้แต่ละกลุ่ม หรืออ่ำนให้นักเรียนฟังก็ได้ และมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มท�ำงำนคนละ
สถำนกำรณ์ ครูชีแ้จงเพิม่เตมิว่ำ นกัเรยีนจะต้องเตรยีมตวัตอบปัญหำต่อไปนีแ้ละออก
มำรำยงำนให้เพื่อนในชั้นฟัง
•	 สถำนกำรณ์นีถ้อืว่ำร้ำยแรงหรือไม่? ตวัละครควรรบัมอืสถำนกำรณ์และจดักำรด้วย

ตนเองหรือควรไปขอให้คนช่วย? ตัวละครควรไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร? จะ
เกิดอะไรขึ้นถ้ำตัวละครไม่บอกใคร ไม่ให้ใครเข้ำมำยุ่งเกี่ยว?

3.	 ครเูรยีกให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ออกมำรำยงำนหน้ำชัน้ และให้นกัเรียนเปรยีบเทยีบค�ำ
แนะน�ำของแต่ละกลุ่ม และถำมนักเรียนท้ังชั้นว่ำ สถำนกำรณ์ใดบ้ำงที่คิดว่ำจ�ำเป็น
ต้องส่งต่อให้ผูใ้หญ่ช่วยเหลอื?สถำนกำรณ์ใดบ้ำงทีส่ำมำรถจดักำรกนัเองได้ในกลุม่เพือ่น?

หัวข้อที่	7:	ทักษะการแสวงหาความช่วยเหลือและการช่วยเพือ่น

ท�าความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีนักเรียนจะต้องตระหนักว่ำ มีสถำนกำรณ์หลำยประเภทที่นักเรียนต้องแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น นอกจำกนั้น นักเรียนยังควรจะสำมำรถบอกแหล่ง
แสวงหำควำมช่วยเหลือแหล่งต่ำงๆ ได้อีกด้วย (เช่น จำกเพื่อนนักเรียนและครู)นักเรียนควรเรียนรู้และซักซ้อมกลยุทธ์แสวงหำควำมช่วยเหลือดังกล่ำว เพื่อให้ตนเองได้รู้สึกมั่นใจว่ำ
จะสำมำรถรบัมอืและตอบสนองในเชงิบวกต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ เมือ่เป็นผูป้ระสบเหตกุำรณ์หรอืผูรู้เ้หน็เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะท่ีเกดิขึน้ในอนำคต ทักษะกำรช่วย
เหลือกันเองระหว่ำงเพื่อนหรือทักษะกำรเกื้อหนุนในกลุ่มเพื่อน ก็นับเป็นทักษะที่ส�ำคัญและมีประโยชน์ยิ่งเมื่อนักเรียนต้องให้ควำมช่วยเหลือกันและกันหำกถึงครำวจ�ำเป็น

4.	 ครูย�้ำเตือนนักเรียนว่ำ กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ กำรเกื้อหนุน หรือค�ำแนะน�ำจำก
ผู้อื่นนั้น ไม่ใช่กำรแสดงควำมอ่อนแอแต่อย่ำงใด นี่คือสัญญำณบ่งบอกควำมเข้มแข็ง
ต่ำงหำก นี่คือวิธีสร้ำงพลังอ�ำนำจร่วมและน�ำมำใช้ในเชิงบวก พลังอ�ำนำจประเภทนี้
มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อมีคนใช้พลังอ�ำนำจเหนือกว่ำในทำงให้โทษแก่ผู้อื่น อำจ
จ�ำเป็นต้องมแีรงสนบัสนนุจำกกลุม่ใหญ่เพือ่ช่วยปกป้องสทิธขิองบคุคล ดงันัน้จงึเป็น
ส่ิงส�ำคญัทีจ่ะต้องสร้ำงเสรมิทกัษะกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ เพือ่ทีว่่ำในอนำคตเรำ
จะได้รู้จักไปขอควำมช่วยเหลือให้ตัวเองและผู้อื่น นอกจำกนี้ กำรแสวงหำควำมช่วย
เหลือเมื่อมีปัญหำใดๆ เกิดขึ้น ยังท�ำให้เรำมีโอกำสเข้ำแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะท�ำให้
แนวโน้มกำรเกิดปัญหำลุกลำมบำนปลำยทุเลำเบำบำงและคลี่คลำยลงได้บ้ำง

5.	 ครูควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียน
และในชุมชน

6.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 ในช่วงชีวติคนเรำย่อมต้องมช่ีวงเวลำทีโ่ชคชะตำพลกิผนัขึน้ๆ ลงๆ ท�ำให้เรำจ�ำเป็น
ต้องขอควำมช่วยเหลือเกื้อหนุน

•	 เป็นสิง่ส�ำคญัอย่ำงยิง่ทีเ่รำต้องทรำบว่ำเมือ่ไหร่ทีเ่รำควรไปขอควำมช่วยเหลอืให้แก่
ตนเองหรือให้ผู้อื่น

•	 กำรเกบ็ง�ำปัญหำทีร้่ำยแรงเกนิกว่ำจะรบัมอืไหวไว้คนเดียวรงัแต่จะท�ำให้ปัญหำนัน้
ลุกลำมบำนปลำยไปใหญ่

•	 ถ้ำเรำได้คิดใคร่ครวญไว้ล่วงหน้ำว่ำจะไปขอควำมช่วยเหลอืจำกใครและขออย่ำงไร
นั้น เรำอำจจะสำมำรถรับมือและตอบสนองต่อภำวะกดดันที่เกิดจำกสถำนกำรณ์
ยำกล�ำบำกได้ดียิ่งขึ้น

	ค�าส�าคัญ
กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ 

	 60	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• พิจำรณำว่ำเมื่อไหร่ที่

กำรรำยงำนและกำร
แสวงหำควำมช่วยเหลือ
จะมีกำรรับประกัน
ส�ำหรับกำรตอบสนอง
ต่อควำมรุนแรงบนฐำน
เพศภำวะในบริบท 
สถำนศึกษำ
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สถานการณ์สมมติ:

ช่วงพักกลำงวัน อรุณเตะบอลกับเพื่อนๆ กลุ่มใหญ่ที่เรียนอยู่ระดับชั้นเดียวกัน เขำพยำยำมสกัดกำรท�ำประตูแต่พลำดไป อีกทีมเลยเตะเข้ำโกลจนได้ประตูชัย พอจบเกม พวกเพื่อน
ตัวโตๆ ที่อยู่ทีมเดียวกันก็มำรุมผลักอรุณจนล้มลงไปกองกับพื้น พอจะลุกขึ้นยืน ก็มีคนหนึ่งปล่อยหมัดเข้ำใส่อรุณ แถมด่ำเขำว่ำ “แกน่ำจะไปเล่นทีมหญิงโน่น!เพรำะมีไอ้อ่อนอย่ำง
แกไงเลยท�ำทีมเรำแพ้”พวกเพื่อนๆ ที่เหลือเลยสมทบกันใหญ่ รุมด่ำเขำว่ำ “อ่อนเหมือนหญิง” 

สถำนกำรณ์นี้ร้ำยแรงหรือไม่?อรุณควรปรึกษำใครหรือไม่? เพื่อนๆ ควรไปปรึกษำใครหรือไม่?ควรจะปรึกษำใคร?จะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีใครตอบสนองใดๆ?

ไม่นำนมำนี้ ชำญณรงค์เพิ่งเปิดเผยควำมลับกับเพื่อนสนิทชื่อบุญญำพรว่ำ เขำชอบผู้ชำยแต่เขำยังไม่พร้อมจะบอกใคร ยังไม่กล้ำบอกเพื่อนๆ คนอื่นที่โรงเรียน ที่บ้ำนเขำก็ยังไม่รู้เรื่อง
นี้ เขำไว้ใจบุญญำพรเลยเล่ำให้ฟัง แต่บุญญำพรก็ไปเล่ำต่อ เรื่องรำวก็เลยกระจำยไปทั่วโรงเรียน ทีนี้คนทั้งโรงเรียนไม่ว่ำหญิงหรือชำยก็คอยแต่จะแกล้งเขำ

สถำนกำรณ์นี้ร้ำยแรงหรือไม่? บุญญำพรควรปรึกษำใครหรือไม่? ควรจะปรึกษำใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีใครตอบสนองใดๆ?

มิญช์เพิ่งเข้ำเรียนที่โรงเรียนมัธยมเป็นวันแรก ระหว่ำงทำงไปโรงเรียน ก็มีเด็กนักเรียนชำยรุนพี่กลุ่มหนึ่งพำกันเดินตำมเธอ แกล้งหยอกและแอบแตะเนื้อต้องตัวเธอ ทุกวันเธอต้องเดิน
ผ่ำนเส้นทำงนี้และต้องเจอเจ้ำพวกนี้เสมอ เธอไม่กล้ำบอกใครเพรำะกลัวคนอื่นจะคิดว่ำเป็นควำมผิดของเธอเอง

สถำนกำรณ์นี้ร้ำยแรงหรือไม่? มิญช์ควรปรึกษำใครหรือไม่? ควรจะปรึกษำใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีใครตอบสนองใดๆ?

อังค์วรำเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลำย โตขึ้นเธออยำกเป็นวิศวกร จึงมุ่งมั่นจะเข้ำศึกษำต่อในคณะวิศวกรรมศำสตร์ เธอมีอำคนหนึ่งเป็นวิศวกร เขำอำสำจะช่วยติวข้อสอบให้ ตอนนั่งติว อำ
ของเธอชอบเข้ำมำนัง่ใกล้ๆ ยิง่พอถงึเวลำอธบิำยโจทย์ปัญหำ เขำยิง่ขยบัมำเบยีดองัค์วรำชดิมำกกว่ำเดมิ เธอเลยบอกเขำว่ำอึดอัด ถอยห่ำงไปหน่อย แต่เขำกท็�ำเป็นไม่สนใจค�ำพดูของ
เธอ

สถำนกำรณ์นี้ร้ำยแรงหรือไม่? อังค์วรำควรปรึกษำใครหรือไม่? ควรจะปรึกษำใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีใครตอบสนองใดๆ?

ชัชฎำไม่ได้มำโรงเรียนจะเป็นสัปดำห์แล้ว อำจำรย์พำกันคิดว่ำเธอขี้เกียจ ก็เลยคำดโทษเธอ แต่กำญจนำ เพื่อนสนิทของเธอ รู้ดีว่ำปัญหำที่แท้จริงก็คือ ช่วงนี้ชัชฎำตัวสูงขึ้นเร็วมำก 
เสื้อกระโปรงของเธอก็เลยเขินไปหมด ที่บ้ำนเธอก็ไม่ค่อยจะมีเงิน จึงยังไม่ได้ไปหำซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ กำญจนำก็เลยกลุ้มใจ กังวลว่ำชัชฎำจะไม่กลับมำเรียนต่ออีกแล้ว

สถำนกำรณ์นี้ร้ำยแรงหรือไม่? กำญจนำควรปรึกษำใครหรือไม่? ควรจะปรึกษำใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่มีใครตอบสนองใดๆ?
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กิจกรรมที่

2

หัวข้อที่
7ขั้นตอนการสอน

1. ครูช้ีแจงให้นกัเรยีนฟังว่ำ กจิกรรมนีจ้ะช่วยให้เรำสำมำรถระบุได้ว่ำในชวีติเรำนัน้มใีคร
บ้ำงท่ีเรำจะไปขอควำมช่วยเหลอื กำรเกือ้หนุน หรือค�ำแนะน�ำได้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ตวันกัเรียนอย่ำงยิง่ทีไ่ด้คิดพจิำรณำเกีย่วกับเรือ่งนีต้ั้งแต่เนิน่ๆ เพือ่ท่ีว่ำในอนำคตหำก
เรำต้องเผชญิปัญหำท้ำทำยต่ำงๆ เรำจะได้รู้ว่ำมใีครบ้ำงทีเ่รำสำมำรถเข้ำหำได้

2.	 ครอูธบิำยค�ำสัง่ว่ำให้นกัเรยีนแต่ละคนวำดรปูมอืโดยทำบมอืบนกระดำษแล้วลำกเส้น
ตำมรูปมือของตัวเอง แล้วให้ระบุชื่อหรือท�ำเครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งลงบนนิ้วแต่ละนิ้วของรูปมือข้ำงหนึ่ง บุคคลเหล่ำนี้คือคนที่นักเรียนจะ
เข้ำหำได้เพือ่ไปขอควำมช่วยเหลอืเม่ือประสบปัญหำหรอืมข้ีอยุง่ยำกใจท�ำให้กลัดกลุ้ม 
ครูควรแนะให้นกัเรียนระบชุือ่คนในครอบครวัอย่ำงน้อยหนึง่คน และคนจำกบรบิทอืน่ๆ 
อีกอย่ำงน้อยหนึ่งคน (เช่น ที่ท�ำงำน ที่โรงเรียน ที่ชมรม) ส่วนมืออีกข้ำงหนึ่งให้ระบุ
ชื่อหรือท�ำสัญลักษณ์ของบุคคลท่ีนักเรียนสำมำรถหรืออยำกจะให้ควำมช่วยเหลือ 
เกื้อหนุนนิ้วละหนึ่งชื่อ

3.	 ครูอธิบำยขัน้ตอนกำรท�ำงำนว่ำมห้ีำขัน้ตอนทีน่กัเรียนควรท�ำเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพ
หรือพลังอ�ำนำจภำยในของตนเองในกำรแสดงปฏกิิรยิำตอบสนองแบบรูส้กึเหน็อกเห็นใจ 
โดยระบุหนึ่งขั้นตอนต่อหนึ่งนิ้วมือข้ำงที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
•	 ขัน้ที1่ – ตำดหูฟัูงเขำก�ำลงัพดูอะไร ท�ำอะไร หรอืแสดงออกทำงสีหน้ำท่ำทำงอย่ำงไร?
•	 ขั้นที่ 2 – ควำมหลังยังจ�ำช่วงเวลำที่เรำเคยตกอยู่ในสถำนกำรณ์คล้ำยกันนี้คือเมื่อ

ไหร่? ตอนนั้นเรำรู้สึกอย่ำงไร?
•	 ขั้นที่3 – ย�้ำดูรู้ใจถ้ำเป็นเรำอยู่ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ตอนนี้ เรำจะรู้สึกอย่ำงไร?
•	 ขั้นที่4 – ถำมไถ่ใส่ใจจะได้รับรู้ว่ำเขำรู้สึกอย่ำงไร ก็ต้องถำมไถ่ด้วยควำมจริงใจ
•	 ขั้นที่5 – ห่วงใยไมตรีบอกกล่ำวให้เขำรับทรำบหรือท�ำอะไรบำงอย่ำงเพื่อแสดงให้

เขำรับรู้ว่ำเรำพยำยำมเข้ำใจควำมรู้สึกของเขำ

4.	 ครูย�้ำให้นักเรียนจดจ�ำผู้ให้ควำมช่วยเหลือทั้งห้ำคนที่นักเรียนได้ระบุไว้ในรูปมือ เพื่อ
ทีว่่ำเมือ่ถงึครำวจ�ำเป็นในอนำคตเรำจะได้นกึถงึและไปหำเพือ่ขอควำมช่วยเหลอื และ
เรำต้องไม่ลืมนึกถึงคนที่เรำใส่ชื่อไว้ในมืออีกข้ำง ซ่ึงเป็นคนท่ีเรำจะสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ หรอืกำรเกือ้หนนุด้วยเมือ่ยำมท่ีเขำต้องกำร โดยย�ำ้เตอืนนกัเรยีน
อีกครั้งว่ำ เรำไม่อำจคำดกำรณ์ได้อย่ำงแน่นอนเสมอไปว่ำจะไปหำใครเพื่อขอควำม
ช่วยเหลือได้บ้ำง ดังน้ันกำรช่วยเหลือกันเองระหว่ำงเพื่อนจึงถือเป็นโอกำสอันวิเศษ
ยิ่งที่เรำจะช่วยกันสรรค์สร้ำงชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจำกควำมรุนแรง

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีเรำจะต้องรู้จักแสวงหำควำมช่วยเหลือในยำมที่เรำเผชิญ
สถำนกำรณ์อันยำกล�ำบำก

•	 เป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงยิง่ทีเ่รำต้องรูจ้กัส่งต่อเพือ่นไปยงัผูใ้ห้ควำมช่วยเหลอื หำกเพือ่น
รู้สึกว่ำเขำไม่อำจไปแสวงหำควำมช่วยเหลือได้ด้วยตัวเขำเอง

•	 เรำสำมำรถเป็นได้ทั้งผู้แสวงหำควำมช่วยเหลือและผู้ให้ควำมช่วยเหลือ

กจิกรรมท่ี	2:	 แหล่งให้ความช่วยเหลือ

	ค�าส�าคัญ
กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ
กำรช่วยเหลือกันเอง 
ในกลุ่มเพื่อน กำรส่งต่อ
เพื่อนเพื่อขอรับ 
ควำมช่วยเหลือ

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• ระบุบุคคลที่นักเรียนจะ

สำมำรถแสวงหำกำรเกื้อ
หนุนได้หำกเผชิญหรือรู้
เห็นเหตุกำรณ์ควำม
รุนแรงจำกเพศภำวะ

• ระบุบุคคลที่นักเรียนจะ
สำมำรถให้กำรเกื้อหนุน
ได้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
ส่งเสริมกำรลด
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
จำกเพศภำวะ
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กิจกรรมที่

3

หัวข้อที่
7 ขั้นตอนการสอน

1.	 ครเูล่ำให้นกัเรยีนฟังว่ำ บ่อยคร้ังทีค่วำมอบัอำย ควำมกลวักำรถกูปฏเิสธ กำรต�ำหนิหรือ
กำรแสดงควำมไม่พอใจ มกัจะเป็นอปุสรรคของกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ เมือ่ใดก็ตำม
ที่เรำมีควำมกลัวเหล่ำนี้ เรำต้องใช้ควำมกล้ำหำญมำกเป็นพิเศษจึงจะออกไปขอควำม
ช่วยเหลือจำกผู้อื่นได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือจึงเป็นกำรกระท�ำที่
แสดงควำมกล้ำหำญ และมบีำงคร้ังอกีเช่นกนั ทีเ่รำจ�ำเป็นต้องเรียกใช้จดุแขง็อืน่ๆ เพ่ิมเติม 
เช่น ควำมจงรกัภักดีควำมรกัควำมเมตตำหรือภมูปัิญญำเพือ่ช่วยให้เรำปลกุควำมกล้ำหำญ
ให้ลุกโชน แล้วก้ำวออกไปแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น

2.	 ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ เมื่อใดก็ตำมที่เรำออกไปแสวงหำควำมช่วยเหลือ ไม่ว่ำจะเพื่อตัว
เรำเองหรอืเป็นตวัแทนของผูอ้ืน่ ส่ิงส�ำคัญกคื็อ เรำต้องกล้ำยนืยนัในควำมคิดตนเอง ครบูอก
ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูกิจกรรมที่เรำซักซ้อมกำรเขียนประโยค ‘เรำ’ แบบสุภำพและ
ยนืยนัควำมคดิของตนเอง (โปรดดหูวัข้อที ่4กจิกรรมที ่4) ในทีน้ี่เรำสำมำรถใช้ประโยค ‘เรำ’ 
แบบสุภำพและยืนยันควำมคิดของตนเองในกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือได้เช่นกัน

3.	 ครูชี้แจงค�ำสั่งให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ท�ำงำนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 
เพือ่เตรยีมบทละครสัน้ทีแ่สดงให้เหน็ว่ำกำรแสวงหำควำมช่วยเหลอืเพือ่ตนเอง หรอืกำร
แสวงหำควำมช่วยเหลือเพ่ือเกื้อหนุนเพื่อนนั้น สำมำรถท�ำได้อย่ำงไรบ้ำง ทั้งนี้กำร
แสวงหำควำมช่วยเหลืออำจกระท�ำโดยตัวละครที่เป็นผู้ประสบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
หรืออำจจะเป็นเพื่อนๆ ของคนนั้นก็ได้ ให้นักเรียนเลือกสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึง่
ทีค่รแูจกให้หรอืเขยีนบนกระดำน ในกำรเตรยีมเขยีนบทละครสัน้ครัง้นี ้ นักเรียนจะต้อง
ช่วยกันพิจำรณำตัดสินใจประเด็นต่ำงๆ ต่อไปนี้ก่อนเป็นล�ำดับแรก
•	 ใคร= มีใครบ้ำงปรำกฏตัวอยู่ในฉำก? (เช่นเพื่อนนักเรียนสองคนกับครู) 
•	 ที่ไหน= ฉำกนี้เกิดขึ้นที่ไหน? (เช่น หน้ำห้องพักครู) 
•	 เมื่อไหร่= ฉำกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่? (เช่นหลังเลิกเรียน) 
•	 อะไร= ฉำกนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร? (เช่น กำรบอกครูว่ำรู้สึกกังวลใจและเป็นห่วง

เพื่อนที่ตกเป็นเป้ำหมำยของควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ)
•	 อย่ำงไร= ในฉำกนี้ตัวละครจะเดนิเรื่องอย่ำงไร? (เชน่วิธีกำรที่กว่ำเด็กนักเรียนจะกล้ำ

เล่ำให้ครูฟัง) 

4.	 เมือ่นกัเรยีนวำงแผนว่ำใคร ท�ำอะไรทีไ่หนเมือ่ไหร่อย่ำงไร เสร็จแล้ว ให้นักเรียนเขยีนบท
ละครสั้นและซักซ้อมเพื่อออกมำแสดงบทพูดนั้น หรืออำจจะเตรียมเป็นละครบทบำท
สมมติและซ้อมเล่นให้สมจริงเลยก็ได้

5.	 เมื่อนักเรียนออกมำแสดงบทพูดหรือเล่นบทบำทสมมติแล้ว ในตอนท้ำยกำรแสดง ให้
นักเรียนสะท้อนคิดว่ำผู้แสวงหำควำมช่วยเหลือต้องเจอกับอะไรบ้ำง โดยถำมว่ำ

•	 ผูแ้สวงหำควำมช่วยเหลอืก�ำลังคดิอะไรหรอืรูส้กึอย่ำงไรในกำรขอควำมช่วยเหลอื? มี
ควำมกลัวควำมกังวลและควำมหวังอะไรบ้ำง? 

•	 ถ้ำมีควำมกังวลเช่นนั้น ต้องใช้จุดแข็งอะไรบ้ำงในกำรเริ่มต้นบทสนทนำขอควำมช่วย
เหลือ?

6. ครูอำจให้นกัเรยีนท�ำงำนต่อโดยอำศยัสถำนกำรณ์เดมิ ให้นกัเรยีนแต่ละคูช่่วยกนัคดิหำ
ค�ำแนะน�ำดีๆ  ส�ำหรบัตวัละครทีแ่สวงหำควำมช่วยเหลอื จำกนัน้รวบรวมค�ำแนะน�ำ และ
ขออำสำสมัครให้ช่วยแสดงให้เพื่อนๆ ดูว่ำเรำมีวิธีให้ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้อย่ำงไรในแต่ละ
สถำนกำรณ์

7.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 บำงคร้ังกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือกอ็ำจท�ำได้ยำก เพรำะควำมกลวักำรถกูตดัสนิ ถูก
ปฏิเสธ หรือถูกคำดโทษ หรือกลัวว่ำคนอื่นจะไม่เชื่อเรำ

•	 เมื่อมีควำมกลัวเหล่ำน้ี เรำต้องอำศัยควำมกล้ำหำญเพื่อก้ำวข้ำวควำมกลัวและออก
ไปขอควำมช่วยเหลือ

•	 เรำอำจใช้ทกัษะกำรยนืยนัในควำมคิดตนเองและประโยค ‘เรำ’ เพือ่ช่วยในบทสนทนำ
ขอควำมช่วยเหลือ

มำรตกิีนไม่ได้นอนไม่หลบั กลดักลุม้ใจเพรำะมีกลุม่เด็กผูช้ำยคอยแกล้งและชอบเดินตำมเธอทัง้ขำไปและขำกลบั
จำกโรงเรียน มำรตีไม่กล้ำบอกเรื่องนี้กับแม่ เพรำะกลัวแม่ดุ หำว่ำเธอเองนั่นแหละที่อ่อยผู้ชำย

กฤษณะหยุดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยอยำกมำโรงเรียนทุกวัน เพื่อนในห้องชอบแกล้งแรงๆ บำงครั้งก็ถึงขั้นทุบตี พอมี
รอยฟกช�้ำด�ำเขียว เขำก็ไม่อยำกมำโรงเรียน กลัวคนอื่นจะถำมว่ำไปท�ำอะไรมำ เขำกลัวเกิดเรื่องขึ้นอีกถ้ำบอกว่ำ
ใครแกล้ง

อัสนีอำยุ 15 ปี เพื่อนเขำส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิง ตอนเด็กๆ ก็ไม่มีปัญหำอะไร แต่พอโตขึ้นคนชักจะเริ่มล้อเขำว่ำ
กระตุ้งกระติ้ง อ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง

อุไรวรรณถูกเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนแกล้งโพสต์ข้อควำมทวิตเตอร์และเฟซบุ๊คว่ำเธอ พวกนั้นหำว่ำเธอไม่มีเกียรติ 
อุไรวรรณรู้สึกเสียใจและสับสน ไม่เข้ำใจว่ำเพื่อนๆ กล่ำวหำเธออย่ำงนั้นเพรำะอะไร

นันชนกอำจจะต้องลำออกจำกโรงเรียนกลำงคันเพรำะที่บ้ำนต้องกำรให้อยู่ช่วยเลี้ยงน้องชำย เธอรู้สึกเสียใจมำก 
เพรำะเธอเรยีนด ีผลกำรเรยีนกดี็ ครอูำจำรย์พำกันคดิว่ำเธอต้องได้ทนุเรยีนต่อมหำวทิยำลยัปีหน้ำแน่ๆ แต่พ่อบอก
ว่ำ ถงึอำยจุะยงัไม่ 18 ปีเต็ม พ่อก็จะให้นนัชนกแต่งงำนปีหน้ำ พอน้องคนเลก็เข้ำโรงเรยีนได้แล้วก็จะให้แต่งเลยทนัที

เด็กนักเรียนหญิงรู้สึกอึดอัดและไม่อยำกอยู่ในห้องเวลำเด็กผู้ชำยส่งโทรศัพท์ต่อกันไปมำพำกันดูรูปโป๊ รูปลำมก
อนำจำร แต่พวกเธอก็ไม่มีใครกล้ำบอกครู พวกผู้ชำยพำกันหัวเรำะคิกคัก บำงคนก็ทะลึ่งตึงตังมำถำมเด็กผู้หญิง
ว่ำพวกเธอเป็นแบบนี้หรือเปล่ำเวลำไม่ใส่เสื้อผ้ำ

กจิกรรมท่ี	3:	 เอาชนะแรงต้านการแสวงหาความช่วยเหลือ

	ค�าส�าคัญ
กำรแสวงหำ 
ควำมช่วยเหลือ
กำรยืนยันควำมคิดตน 
ควำมอับอำย
กำรถูกปฏิเสธ

	 40	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ส�ำรวจอุปสรรคของ

กำรรำยงำนและ
กำรแสวงหำควำม
ช่วยเหลือใน
สถำนกำรณ์ควำม
รุนแรงบนฐำนเพศ
ภำวะ



คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้ 115

กิจกรรมที่

4

หัวข้อที่
7ขั้นตอนการสอน

1. คนคอยห่วงใยเรำ ถำมเรำว่ำ ‘เป็นไงบ้ำง?’ก็เป็นกำรปลอบใจที่ดีมำกแล้ว นอกจำก
นีเ้พ่ือนยงัสำมำรถส่งเสรมิกันให้ได้รับกำรช่วยเหลอืเกือ้หนนุท่ีถกูต้องเหมำะสมได้อกี
ด้วย กจิกรรมต่อไปนีเ้ป็นโอกำสทีเ่รำจะได้ฝึกใช้วธิง่ีำยๆ ส�ำหรบักำรให้แรงสนบัสนนุ
ในกลุ่มเพื่อน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ด้วยถ้อยค�ำกระชับชัดเจน

2.	 แนวทางที่	1
	 ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนในชั้นฟังดังต่อไปนี้
 นักเรียนทรำบมำว่ำเพื่อนคนหนึ่งถูกเพื่อนนักเรียนท�ำไม่ดีต่ำงๆ นำนำใส่ นักเรียนจึง

คดิว่ำอยำกจะเขยีนข้อควำมให้ก�ำลงัใจส่งให้เพือ่นคนนัน้ ข้อควำมทีน่กัเรยีนจะเขยีน
ควรประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้
•	 ถ้อยค�ำให้ก�ำลังใจ
•	 วิธีรับมือสถำนกำรณ์
•	 แหล่งให้ควำมช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำปรึกษำ

 เมือ่เขยีนข้อควำมเสร็จแล้ว ให้นกัเรยีนเปลีย่นกันอ่ำนกับเพือ่นข้ำงๆ ตวัอย่ำงข้อควำม
อำจมีดังนี้ เป็นใครก็คงรู้สึกแย่สุดๆ แน่ถ้ำเจอคนท�ำใส่แบบนั้น เดี๋ยวตอนพักเรำไป
เล่นด้วยกันนะ ถ้ำเธออยำกพูดระบำยเรื่องนี้ เรำยินดีรับฟังนะ

	 แนวทางที่	2
 ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนในชั้นฟังดังต่อไปนี้

 
จุดเน้นส�าหรับครูผู้สอน:	
แนวทำงนีเ้หมำะส�ำหรบับรบิททีน่กัเรยีนส่วนใหญ่มโีทรศพัท์มอืถือ หรอืใช้สือ่สงัคม 
(เช่น เฟซบุก๊ทวิตเตอร์อนิสตำแกรม ฯลฯ) ควรเลอืกท�ำกจิกรรมนี ้เฉพำะสถำนกำรณ์
ทีส่อดคล้องกบับรบิทของตนเท่ำนัน้

 พักหลังมำนี้ เพื่อนคนหนึ่งของนักเรียนดูเครียดๆ แล้ววันหนึ่งเขำก็ส่งข้อควำมหำ
นักเรียนว่ำ คงเป็นวันที่แย่ที่สุดของการไปโรงเรียนแล้วล่ะวันนี้

 ให้นกัเรียนส่งข้อควำมตอบกลบัเพือ่นคนนัน้ ข้อควำมทีน่กัเรยีนจะเขยีนควรประกอบ
ด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้  
•	 ถ้อยค�ำให้ก�ำลังใจ 
•	 วิธีรับมือ
•	 แหล่งให้ควำมช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษำแนะน�ำ

 ครใูห้นกัเรยีนแลกเปลีย่นกนัอ่ำนข้อควำมกบัเพือ่นข้ำงๆ ตวัอย่ำงข้อควำมอำจมดีงันี้ 
เป็นไรวะแก เราว่าเดี๋ยวอะไรๆ ก็คงดีขึ้นเองแหละ ถ้าอยากระบาย เรายินดีรับฟังนะ

 ครใูห้นกัเรยีนท�ำงำนกบัคู่คนเดมิ โดยกำรสวมบทบำทโทรศพัท์หำเพือ่น เมือ่คยุได้สกั
พกัให้สลบับทบำทกัน ในกำรท�ำกจิกรรมน้ี ให้นกัเรยีนช่วยกันคดิหำค�ำปรกึษำแนะน�ำ
เพิ่มเติมอีกสองอย่ำง จำกนั้นครูเรียกอำสำสมัครให้ออกมำแสดงบทบำทสมมติกำร
โทรศัพท์ให้ก�ำลังใจกันให้เพื่อนในชั้นได้ดูเป็นตัวอย่ำง

5.	 สรุปประเด็นส�าคัญ:
 กิจกรรมนี้ช่วยให้เรำได้เรียนรู้ประเด็นต่ำงๆ ว่ำ: 

•	 เป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่นักเรียนต้องรู้จักให้ก�ำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้เพื่อน
•	 เรำสำมำรถเป็นก�ำลังแรงใจสนับสนุนเพ่ือนได้โดยกำรใช้ข้อควำมสั้นกระชับเพื่อ

บอกเพือ่นว่ำเรำรบัรูค้วำมรูส้กึเจบ็ปวดรวดร้ำวของเพือ่น เรำคอยเป็นก�ำลงัใจเคยีง
ข้ำงเพื่อนเสมอ หรือออกมำเจอกันเพื่อนพูดคุยระบำยปัญหำต่ำงๆ

กจิกรรมท่ี	4:	 ข้อความให้ก�าลังใจ

	ค�าส�าคัญ
กำรช่วยเหลือกันเอง
ระหว่ำงเพื่อน
กำรแสวงหำ 
ควำมช่วยเหลือ
 

	 20	นาที

	จุดประสงค์
	 การเรียนรู้	
ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ฝึกกลยุทธ์กำรช่วย

เหลือกันเองระหว่ำง
เพื่อนด้วยวิธีง่ำยๆ



116

เกมส�ารอง:	เกมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน			
(ให้นักเรียนหำตะเกียบ ปำกกำที่มีปลอกเพื่อเล่นเกมนี้ หนึ่งคนต่อ1คู่หรือมำกกว่ำนั้น)

1.	 ครูให้นักเรียนจับกลุ่มหกถึงเจ็ดคน จำกนั้นยืนเป็นวงกลมล้อมรอบโต๊ะ

2.	 สำธิตข้ันตอนกำรเล่นเกมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อน คนแรกจะเริ่มต้นด้วยประโยคว่ำ 
‘หำอะไรแก้เซง็ดกีว่ำ เรำว่ำจะท�ำแบบนี…้’จำกนัน้ใบ้ค�ำแสดงท่ำทำงทีนั่กเรยีนอยำก
ท�ำ (เช่น ท�ำท่ำเล่นกีต้ำร์ / เต้น / ร้องเพลง ฯลฯ)แต่ต้องไม่พูดหรือส่งเสียงใดๆ

3.	 เพื่อนคนอื่นในกลุ่มต้องช่วยกันเดำว่ำก�ำลังใบ้ท่ำทำงอะไร เมื่อมีคนเดำค�ำตอบได้ 
ถูกต้องแล้ว จึงเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นคนใบ้ค�ำต่อไปและผลัดกันไปเรื่อยๆ

4.	 ครูให้เวลำนักเรียนได้เล่นจนครบทุกคนในกลุ่ม

5.	 จำกนัน้ ถ้ำมีเวลำเหลือ ครูให้นกัเรยีนได้เล่นรอบทีส่อง แต่รอบนีใ้ห้เปลีย่นประโยคใหม่ 
เป็น ‘หำอะไรใจเย็นดีกว่ำ เรำว่ำจะท�ำแบบนี้…’

6.	 เมื่อนักเรียนได้เล่นครบทุกคนแล้ว ครูถำมนักเรียนว่ำสำระส�ำคัญที่ได้รับจำกเกมน้ีมี
อะไรบ้ำง สำรที่ต้องกำรสื่อคืออะไร

7.	 ครูอธิบำยให้นักเรียนฟังว่ำ มีหลำยส่ิงหลำยอย่ำงที่เรำสำมำรถท�ำได้เพื่อท�ำให้เรำ
สบำยใจขึ้น ถ้ำหำกเรำรู้สึกเศร้ำเสียใจ หรือท�ำให้เรำใจเย็นลงเมื่อเรำรู้สึกโมโหหรือ
โกรธจัด เป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับเรำอย่ำงยิ่ง หำกเรำมีกลยุทธ์รับมือและจัดกำรอำรมณ์ได้
หลำกหลำยวิธี และจะดีไปกว่ำนั้นอีกหำกเรำได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันวิธีจัดกำรอำรมณ์
กับเพื่อนๆ

8.	 ครอูธบิำยให้นกัเรยีนฟังเพิม่เตมิว่ำ ในกำรเล่นเกมนี ้เรำต้องเดำว่ำเพือ่นๆ ก�ำลังท�ำท่ำ
อะไร เพรำะว่ำบำงครั้งเวลำเพื่อนเรำมีปัญหำหรือเผชิญช่วงเวลำยำกล�ำบำก เรำอำจ
คำดเดำได้ยำกว่ำเพื่อนคิดอะไร หรือรู้สึกอย่ำงไร ถ้ำหำกเรำเป็นห่วงเพื่อนที่โรงเรียน 
สิง่ส�ำคญัทีค่วรท�ำกค็อื เรำต้องหำทำงช่วยเพือ่นให้ได้ และส่ิงหนึง่ท่ีนกัเรยีนท�ำได้ก็คอื 
กำรถำมว่ำเพื่อนเป็นอย่ำงไรบ้ำง หรืออำจไปปรึกษำครูก็ได้

งานเพิ่มเติม:	เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ			
ส�ำหรับงำนเพิ่มเติมชิ้นสุดท้ำยนี้ นักเรียนจะได้สร้ำงสรรค์นิทำนเกี่ยวกับกำรเป็นเพื่อนท่ีดี
ในช่วงเวลำที่เพื่อนต้องกำร ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ นิทำนที่นักเรียนต้องแต่งนั้นจะ
ต้องมอีงค์ประกอบห้ำอย่ำงและต้องมบีทสนทนำท่ีเป็นฉำกกำรช่วยเหลอืกันระหว่ำงเพือ่น 
กำรเป็นแรงสนับสนุนในกลุ่มเพื่อน หรือกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ

องค์ประกอบส�ำคัญห้ำประกำร ได้แก่

1.	 ตัวละครเอก (พระเอกหรือนำงเอก)เป็นเพื่อนของบุคคลที่ประสบเหตุกำรณ์ควำม
รุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

2.	 บคุคลทีป่ระสบเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงบนฐำนเพศภำวะในบรเิวณโรงเรยีนหรอืรอบๆ 
โรงเรียน ต้องมีลักษณะดังนี้
•	 เด็กผู้ชำยถูกกลั่นแกล้งหยอกล้อเพรำะไม่เป็น“ลูกผู้ชำย”เต็มตัว
•	 เด็กผู้หญิงถูกรุ่นพี่ผู้ชำยลวนลำมระหว่ำงทำงไปกลับโรงเรียน
•	 เด็กข้ำมเพศที่ถูกเพื่อนนักเรียนกีดกันออกจำกกลุ่ม
•	 เด็กผู้หญิงเห็นภำพไม่น่ำดูที่มีคนโพสต์ต่อว่ำเธอเพรำะเธอบอกปฏิเสธเด็กผู้ชำย 

คนหนึ่งไปว่ำไม่อยำกคบกับเขำ

3.	 บทสนทนำระหว่ำงเพือ่นทีดี่คุยกนั ตวัละครเอกพดูกบัเดก็ทีเ่ผชญิควำมรนุแรงว่ำควร
ท�ำอย่ำงไรกันดี

4.	 ฉำกทีเ่พือ่นต้องแสดงกำรช่วยเหลอืกนัระหว่ำงเพือ่นหรอืเป็นแรงสนบัสนนุให้เพือ่นที่
เผชิญควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะ

5.	 ตวัอย่ำงของกำรแสวงหำควำมช่วยเหลอืหรอืกำรส่งต่อเพือ่นไปขอรับควำมช่วยเหลอื
จำกผู้ใหญ่ที่เหมำะสม

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:			

เชิญวิทยากรจากหน่วยงานบริการชุมชนมาบรรยายในโรงเรียน
ช่วยกนัศกึษำหำข้อมลูเกีย่วกบัหน่วยงำนท่ีให้บรกิำรในชมุชนด้ำนกำรป้องกันควำมรนุแรง
หรือกำรคุ้มครองเด็กตัวอย่ำงเช่น อำจมีบริกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จำกควำมรุนแรง เป็นต้น จำกนั้นเชิญเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำมำเป็นวิทยำกรหรือให้ข้อมูลแบบเด็ก
เข้ำใจง่ำย หรือขอโปสเตอร์หรือข้อมูลส�ำหรับจัดแสดงในบริเวณโรงเรียน
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2
ภาคผนวก:	สถิติส�าหรับกิจกรรมหัวข้อท่ี	1

สถิติระดับภูมิภาค
ในภูมิภาคเอเชียใต้	จ�านวนเด็กผู้ชายเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ54 หรือ 54 คนจำกเด็กผู้ชำยทุกๆ 100 คน

ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มน้อยกว่ำเด็กผู้ชำย กล่ำวคือมีเด็กผู้หญิงเพียงร้อยละ 46 หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ได้เข้ำเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf

ในภูมิภาคเอเชียใต้	จ�านวนเด็กผู้หญิงเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ46

ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เด็กผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มน้อยกว่ำเด็กผู้ชำย กล่ำวคือมีเด็กผู้ชำยร้อยละ 54 (หรือเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย) ที่ได้เข้ำเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf

ในภูมิภาคเอเชียใต้เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่ากัน?

เพศชำยข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่ำ เด็กผู้ชำยร้อยละ 55เข้ำเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 6ใน 10คนของเด็กชำยทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่ำ เด็กผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 
46หรือคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 5ใน 10คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรกในวัยรุ่นชายอายุ15-19	ปี	ได้แก่อะไร?

กำรได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตในวัยรุ่นชำยอำยุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมำ ได้แก่ ควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคล ซึ่งไม่ใช่สำเหตุหลักของปัญหำสุขภำพหรือกำร
บำดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php

ถูกหรือผิด–นักเรียนที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน	คนรักสองเพศ	หรือคนข้ามเพศ	รายงานว่าถูกกลั่นแกล้งรังแกเพราะนักเรียนคนอื่นคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นคนที่มีเพศภาวะดังกล่าว?

ถูก กำรศึกษำวิจัยในพื้นที่ห้ำจังหวัดของประเทศไทยพบว่ำ ร้อยละ 24.5 ของเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ระบุว่ำตนเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ำมเพศรำยงำนว่ำถูกกลั่นแกล้งหรือข่มเหงรังแก
เพรำะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่ำนมำเนื่องจำกถูกมองว่ำเป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ำมเพศ[24]

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
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สถิติระดับภูมิภาค
ในภูมิภาคเอเชียใต้	จ�านวนวัยรุ่นหญิงอายุ	15-19	ปี	ที่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ29

หรือคิดเป็นจ�ำนวนเกือบ 3 ใน 10 คนของเด็กสำวทั้งหมด[40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ถูกหรือผิด	–	หากผู้ชายเคยเห็นการกระท�ารุนแรงต่อมารดาตอนตัวเองเป็นเด็ก	จะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงในอนาคต

ถูก เด็กผู้ชำยที่เคยเห็นเหตุกำรณ์แม่ถูกท�ำร้ำยในช่วงวัยเด็ก และเป็นควำมรุนแรงทำงกำยที่เกิดจำกฐำนเพศภำวะ จะมีแนวโน้มสูงขึ้นสองเท่ำตัวในกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรโจรกรรมหรือกำรทะเลำะวิวำท 
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ [85]

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก	จ�านวนวัยรุ่นหญิงอายุ	15-19	ปี	ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ34

หรือคิดเป็นจ�ำนวนกว่ำหนึ่งในสำม [40]

โปรดสังเกตว่ำตัวเลขสถิตินี้แตกต่ำงกันอย่ำงมำกในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่ำงเช่นในประเทศอินโดนีเซียมีร้อยละ 25(หรือประมำณหนึ่งในสี่)เชื่อว่ำเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 84 (หรือเกิน 8 
ใน 10 คน เล็กน้อย)ในประเทศอัฟกำนิสถำน

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่มีต่อการเรียนหรือทางเลือกในการศึกษาสามประการมีอะไรบ้าง?

ค�ำตอบบำงส่วนอำจมีดังต่อไปนี้

ไม่มีสมำธิจดจ่อกับกำรเรียน  ผลกำรเรียนต�่ำลง    สนใจโรงเรียนน้อยลง

หวำดกลัวกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ไม่กล้ำเข้ำหำครูเพื่อขอควำมช่วยเหลือ  แปลกแยก 

หยุดเรียน ไม่เข้ำเรียนที่ใดเลย   ทำงเลือกเข้ำสู่สำขำวิชำและอำชีพลดน้อยลง  ย้ำยโรงเรียน

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่อาจมีต่อจิตใจสามประการได้แก่อะไรบ้าง?

ค�ำตอบบำงส่วนอำจมีดังต่อไปนี้

กำรเห็นคุณค่ำในตนเองลดต�่ำลง   ควำมวิตกกังวล   ภำวะซึมเศร้ำ 

สุขภำพร่ำงกำยทรุดโทรม   สูญเสียควำมไว้วำงใจผู้อื่น  กำรท�ำร้ำยตัวเอง

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยำเสพติดชนิดอื่น

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_
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สถิติระดับประเทศ*

*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก	สปป.ลาว	โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย
ใน	สปป.ลาว	จ�านวนเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ65 หรือต�่ำกว่ำ 7 คน จำกเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คน [86]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/C.2-Staying-in-school-learning-to-read.asp 

ใน	สปป.ลาว	เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่ากัน?

เพศชำยข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่ำ เด็กผู้ชำยร้อยละ 39เข้ำเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำ (ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 4 ใน 10คน ของเด็กชำยทั้งหมด) เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่ำ มีเด็กผู้หญิงร้อยละ 32
(หรือคิดประมำณ 3 ใน 10คน) [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

ใน	สปป.ลาว	สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรกในวัยรุ่นชายอายุ15-19	ปี	ได้แก่อะไร?

กำรได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตในวัยรุ่นชำยอำยุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมำ ได้แก่ ควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคล ซึ่งไม่ใช่สำเหตุหลักของปัญหำสุขภำพหรือกำร
บำดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php

ใน	สปป.ลาว	สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในวัยรุ่นหญิงอายุ15-19	ปี	ได้แก่อะไร?

ภำวะแทรกซ้อนในสุขภำพมำรดำเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตในวัยรุ่นหญิงอำยุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด[41]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php

ถูกหรือผิด	–	หากผู้ชายเคยเห็นการกระท�ารุนแรงต่อมารดาตอนตัวเองเป็นเด็ก	จะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงต่อภรรยาหรือคู่อยู่กินในอนาคต

ถูก ชำยหนุ่มที่เคยเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบนฐำนเพศภำวะทำงร่ำงกำย ที่กระท�ำต่อมำรดำของตน ในช่วงวัยเด็ก มีแนวโน้มสูงขึ้นห้ำเท่ำตัวในกำรใช้ควำมรุนแรงต่อภรรยำหรือคู่อยู่กินในอนำคต[85]

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนวัยรุ่นชายอายุ	15-19	ปี	ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 50

หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่ง [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/C.2-Staying-in-school-learning-to-read.asp
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
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*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก	สปป.ลาว	โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนวัยรุ่นหญิงอายุ	15-19	ปี	ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 56

หรือคิดเป็นเกือบ 6 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนผู้หญิง	(อายุ	15-49	ปี)	ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 58

หรือคิดเป็นเกือบ 6 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

ในสปป.ลาว	จ�านวนผู้ชาย	(อายุ	15-49	ปี)	ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 49

หรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนประชากรกลุ่มอายุ	10-19	ปี	คิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 24

หรือคิดเป็นประมำณหนึ่งในสี่ [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf

ถูกหรือผิด	-	ในสปป.ลาวรัฐธรรมนูญ	(ฉบับ	ค.ศ.	1991)รับรองการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ถูกรัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลำว ฉบับปี ค.ศ. 1991 ระบุให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงและชำย 

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
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*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก	สปป.ลาว	โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย
ใน	สปป.ลาว	จ�านวนหญิงสาว	(อายุ	15-24ปี)	ที่เป็นผู้รู้หนังสือ	(อ่านออกเขียนได้)	คิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 79

หรือคิดเป็นเกือบ 8 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf

ในสปป.ลาว	จ�านวนชายหนุ่ม	(อายุ	15-24ปี)	ที่เป็นผู้รู้หนังสือ	(อ่านออกเขียนได้)	คิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 89

หรือคิดเป็นเกือบ 9 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนวัยรุ่นชายอายุ	15-19	ปี	ที่เข้าถึงสื่ออย่างน้อยหนึ่งประเภท	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 93

หรือคิดเป็นมำกกว่ำ 9 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

ใน	สปป.ลาว	จ�านวนวัยรุ่นหญิงอายุ	15-19	ปี	ที่เข้าถึงสื่ออย่างน้อยหนึ่งประเภท	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

ร้อยละ 92

หรือคิดเป็นมำกกว่ำ 9 ใน 10 คน [40]

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf


คูมือจัดทำหลักสูตร
เพื่อปองกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

แผนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ11-14 ป)
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