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 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation-p2h) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้ดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและนําร่อง

เพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ เลย 

ชัยภูมิ มหาสารคาม กระบี่ สตูล นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน 

(พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

 ๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู ้เพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

 ๒. ค้นหารปูแบบการจัดการของสถานศกึษาในการนาํหลกัสตูรเพศวถิศึีกษาลงสูก่ารปฏบิตัิ 

อย่างมีประสิทธิผลในสถานศึกษา (ตามรายละเอียดโครงการในภาคผนวก) 

 ทัง้นี ้มสีถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.)  สาํนกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งหมด ๕๖ โรงเรียนจาก ๑๐ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 

 มูลนิธิ p2h จึงได้พัฒนา “คู่มือครู : แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” 

สาํหรบัครท่ีูผ่านการอบรมเตรยีมความพร้อม เพือ่เป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งเพศวถิศีกึษา 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ โดยมีกรอบเนื้อหาที่เน้นการทําความเข้าใจเรื่อง 

เพศวถิศีกึษาแบบรอบด้านในหกมติ ิได้แก่ ๑) พฒันาการของมนษุย์ ๒) สมัพนัธภาพ ๓) ทกัษะ

คําชี้แจง
คู่มือครู : แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 



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

กบัแนวคดิใน “คูม่อืแนวทางการจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษา”  ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) กาํหนดให้สถานศกึษาดําเนนิการตามพระราชบญัญติัการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 แผนการเรยีนรูฯ้ ฉบบันีป้ระกอบด้วยแผนการเรยีนรู ้ภาคเรยีนละ ๘ แผน (ปีละ ๑๖ แผน) 

สําหรับแต่ละระดับชั้น ซึ่งได้ผ่านข้ันตอนการพัฒนาและทดลองใช้ในห้องเรียนที่มีบริบท 

แตกต่างกัน ร่วมกับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการปรับปรุงให้ได้แผนการเรียนรู้ที่มีความ

สมบูรณ์ มูลนิธิ p2h ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นอย่าง

ยิง่ ทีม่ีส่วนรว่มในการพฒันาแผนการเรียนรู้ฉบบันี ้เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในวงกว้างต่อไป และ

มูลนิธิ p2h ยังยินดีรับฟังความเห็นต่อการพัฒนาแผนการเรียนรู้ฉบับนี้เพิ่มเติม 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



คําชี้แจง   ๓

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ระดับประถมฯ ๗

บทสรุปจากงานวิจัยในชั้นเรียน ๔๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ๔๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑  “ทุกคนเป็นคนพิเศษ” ๕๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ “เติบโต เปลี่ยนแปลง” ๖๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ “สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น” ๖๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ “ครอบครัวมีหลายแบบ” ๗๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ “เพื่อน” ๘๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ “แบ่งปัน” ๙๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๗ “เป็นหญิง เป็นชาย” ๑๐๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๘  “รู้สึกอย่างไร” ๑๐๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๙ “หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?” ๑๒๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐ “ขอโทษ” ๑๒๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑ “รู้สึกบอกได้” ๑๓๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒ “ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต” ๑๔๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓  “รสนิยมที่แตกต่าง” ๑๕๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔ “เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้” ๑๕๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕ “ถุงวิเศษ” ๑๗๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖ “นี่คือฉัน” ๑๗๗

สารบัญ



ภำคผนวก  

๑. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ SIECUS ๑๙๐

๒. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ UNESCO ๑๙๓

๓.  เพศวิถีศึกษา: Key messages ๑๙๖

๔. สรุปย่อโครงการฯ    ๒๐๑             

๕. รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ  ๒๑๐

๖. รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ๒๑๒



กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

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

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

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อจัดการสถานการณ์การตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา

 โดย มาตรา ๖ ระบุให้ (๑) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้

เหมาะสมกบัช่วงวยัของนกัเรยีน หรอืนกัศึกษา (๒) จัดหาและพฒันาผูส้อนให้สามารถสอนเพศ

วิถีศึกษาและให้ค�าปรึกษาในเรื่องการแก้ไขและป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่นแก่นักเรียน หรือ

นักศึกษา อีกทั้ง มาตรา ๕ ยังรับรองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ตั้งแต่สิทธิ

ตัดสินใจด้วยตนเอง สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ และสิทธิในการได้รับการจัด

สวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-

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

มีวิสัยทัศน์ คือ

	 “วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา	มีทักษะชีวิตที่ดี	

	 สามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร	เป็นส่วนตัว

	 รักษาความลับ	และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค”

 แผนยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ของประเทศ มีเป้าหมายสําคัญคือ 

ภายในปี ๒๕๖๙ จะลดอตัราการคลอดมชีพีของแม่วยัรุ่นอายุ ๑๐-๑๔ ปี ไม่เกนิ ๐.๕ ต่อประชากร

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

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

อยู่ที่ ๔๒.๕) โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์หลัก ๕ ข้อ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาระบบ

การศึกษาท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านเพศวถิศึีกษาและทกัษะชวีติทีม่คีณุภาพ และมรีะบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ
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 เม่ือประกาศเป็น พ.ร.บ. แปลว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของโรงเรียนที่ต้องจัดให้มี 

การเรียนรูเ้พศวถิีศกึษาและทกัษะชวีิตในหลกัสตูรสถานศกึษา และมคีรูทีส่ามารถสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล ข่าวสารและความรู้ตามสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญ

พนัธุข์องวยัรุน่ ส่วนกระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าทีก่าํกับ ตดิตาม สนบัสนนุให้สถานศกึษาทกุแห่ง

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ระดับประถมศึกษา

 จากวาระแห่งชาตใินปี ๒๕๕๓ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนตัง้ครรภ์ไม่

พร้อม เป็นภารกจิท่ีหลายหน่วยงานให้ความสําคญั จนกระทัง่ การประกาศใช้ พ.ร.บ.การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การประกาศเมื่อวันที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 หากยดึตาม พ.ร.บ. ดงักล่าว สถานศกึษาทกุแห่งต้องจัดการเรียนการสอนเพศวถิศีกึษา

ตามกฎหมาย แต่เรื่องแบบนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นชั่วข้ามวันประกาศใช้ พ.ร.บ. ที่ผ่านมาบทเรียน

ขององค์การ PATH/มลูนธิแิพธทูเฮลท์ (P2H) และภาคเีครือข่ายทีร่่วมกนัทัง้ผลกัดันและสนบัสนุน

ให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษามากว่าสิบปี๑ ทั้งพัฒนาหลักสูตร เตรียมความพร้อมครู 

ผลักดันนโยบายและทําความเข้าใจให้กับผู้บริหารในทุกระดับให้สนับสนุน พัฒนาสื่อประกอบ

การจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมนอกห้องเรยีนสําหรบัเยาวชน รณรงค์สาธารณะ รวมถึงสร้างความ

เข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่สิ่งที่อยากเห็นก็ยังไม่เกิดขึ้น

 เม่ือกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เริม่ดาํเนนิงานตาม พ.ร.บ. เพราะต้องกํากับให้สถานศกึษาทุกแห่งในสงักดัจดัการเรยีนรู้เพศวถิี

ศกึษาให้เยาวชน รวมทัง้ระดบัประถมศกึษาด้วย แต่นับได้ว่ายงัไม่มหีลกัสตูรและแผนการจดัการ

เรียนรูเ้พศวถิศีกึษาระดบัประถมศกึษา ทีพ่อจะเป็นแนวทางและเครือ่งมือให้โรงเรยีนนาํไปดาํเนนิการ

ได้ แม้ว่า สพฐ. เองเคยจัดทําแนวทางและคู่มือการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาช่วงชั้น ๑-๔ ตั้งแต ่

 

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

ต่อเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหาเพศวิถีในคู่มือดังกล่าว

 โอกาสการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาระดับประถมศึกษาจึงมาถึง หลังจากที่มีเสียง

สะท้อนจากครู และคนทํางานเรื่องเพศกับเยาวชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า การเริ่มสอนเรื่อง

เพศวิถีศึกษาตอนวัยรุ่นหรือระดับมัธยมนั้นช้าไปแล้ว และตอกยํ้าด้วยสถานการณ์สุขภาวะทาง

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

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยังไม่

นับถึงอายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกท่ีน้อยลง และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 

เอชไอวี

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนับสนุนให้มูลนิธิ 

แพธทูเฮลท์ (P2H) พัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ 

จังหวัด ดําเนินการตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง เมษายน ๒๕๖๒

เพศวิถีศึกษา กับเด็กประถม/วัยรุ่นตอนต้น
 ความใฝ่ฝันของคนทํางานเพศวิถีศึกษา คือ ทําให้เด็กได้เรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระบบในทุกระดับชั้น โดยจัดเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา

 ด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดหลายประการ ทําให้กรอบการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาสําหรับประถมศึกษาภายใต้โครงการนี้ จํากัดอยู่ที่ระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย คือ ป.๔-ป.๖

 จากสถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน ที่ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเร่ืองท้อง 

วัยรุ่น และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี หากยังมีเรื่องการล่วงละเมิดทาง

เพศและการใช้ความรุนแรง ผลกระทบทางสุขภาพกายใจและภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก

ความพยายามต่างๆ ท่ีจะเปลีย่นแปลงรปูร่างหน้าตาให้สวยงามและดงึดดูทางเพศ การล้อเลยีน 
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รงัแก ตตีรา เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลทีแ่ตกต่าง การไม่สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและขาดทกัษะ

ในการจัดการความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการทําร้ายทั้งตนเองและคนอื่น และในหลายกรณี 

ถึงแก่ชีวิต การไม่เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น

 ปรากฏการณ์และข้อเทจ็จรงิเหล่าน้ีเป็นภาพสะท้อนสําคญัทีทํ่าให้เหน็ว่าระบบการศกึษา

ไทยและสังคมไทยไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีความรู้เพียงพอและมีทักษะที่จะเผชิญและ

จัดการสถานการณ์ท้าทายในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องเพศ

 หากเพศวถีิศกึษา คอืหนึง่ในอาวธุทีเ่ยาวชนสามารถใช้ในการดูแลป้องกนัตัวเอง เตรียม

พร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ท้าทายในเรือ่งเพศในมติต่ิางๆ ทีจ่ะถาโถมเข้ามาในช่วงเปลีย่นผ่าน

เข้าสู่วัยรุ่น การสร้างการเรียนรู้ก็ต้องเริ่มก่อนที่เด็กๆ จะเข้าสู่สถานการณ์เหล่านั้น วัยที่กําลัง

จะเข้าสู่วัยรุ่น จึงเป็นโอกาสสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อให้รู้ เร่ิมฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น  

เริ่มฝึกคิด ใคร่ครวญเรื่องสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อ 

การปฏสิมัพันธ์กบัผู้คนรอบตวั ซึง่ทกุเรือ่ง ล้วนแต่จะทวคีวามซับซ้อนขึน้ตามวยั การเริม่ต้นวาง

รากฐานทีแ่ขง็แรงได้เรว็ กน่็าจะยิง่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้มภูีมต้ิานทานทีเ่ข้มแข็ง เติบโต

เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม๒

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

ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น	เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม
• เนื้อหาเพศวิถีศึกษาต้องส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ	 ช้ีให้เห็นบรรทัดฐานในเรื่องเพศ	 บทบาทหญิง

ชาย	และเรื่องสัมพันธภาพ
• ต้องสร้างและฝึกฝนทกัษะทีจ่ำาเป็น	เพือ่ให้เยาวชนสามารถตดัสินใจชะลอการมีเพศสมัพันธ์ครัง้แรก	และ

เลือกการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางและวิธีการคุมกำาเนิด
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 อย่างไรก็ดี ครูหลายคนอาจรู้สึกไม่สบายใจนัก เมื่อคิดว่าเด็กประถมศึกษาต้องเรียนรู้

เรื่องเพศวิถี ดังเสียงสะท้อนเหล่านี้

·	 ป.๔-ป.๖	ยังเด็กไปไหม	ยังไม่ควรรู้หรอก	?

·	 เด็กประถมยังไม่รู้จัก	ยังไม่สนใจเรื่องเพศเลย	!

·	 บางคนก็รู้มาก	แก่แดด	!

·	 สอนแล้วจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกไหม	?

·	 ถ้าสอนแล้ว	เด็กไปลองล่ะ	จะทำายังไง	?

·	 เพศวิถีศึกษา	ตอบตัวชี้วัดไหม	มีใน	O-Net	หรือเปล่า	?

·	 ในสุขศึกษาก็สอนอยู่แล้วนะ	!

·	 ใครจะเป็นคนสอน	?

·	 ฯลฯ

 แม้นี่จะเป็นเสียงแห่งความกังวลของครู ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ทั้งยังเป็นเรื่องเข้าใจ

ได้ หากพิจารณาในบริบทความคุ้นชิน ทั้งในเร่ืองเพศ เร่ืองการเรียนการสอน เร่ืองวิธีคิดต่อ

ความเป็นเด็ก เรื่องความเชื่อมั่นในเด็กและเยาวชน เรื่องเป้าหมายการศึกษา และระบบการ

ศึกษาที่เป็นอยู่

 ปฏิกิริยาเช่นนี้ อาจหมายถึง เด็กๆ จะต้องเผชิญเรื่องเพศวิถีตามลําพังต่อไป เพราะ

ผู้ใหญ่เกรงว่าการให้เด็กเรียนรู้จะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก หรือลึกๆ แล้ว เพราะรู้สึกขัดกับ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และหากเด็กคนใดพลาดพลั้ง ก็จะกลายเป็น “ปัญหา” ให้ผู้ใหญ่

ถกเถยีงว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากนัอย่างไร หลายครัง้ความผดิกลบัไปตกอยูท่ีเ่ดก็ โดยผูใ้หญ่

ไม่ตระหนักเลยว่าตนเองควรมีส่วนรับผิดชอบกับความพลาดพลั้งของเด็กที่เกิดขึ้น

 การมี พ.ร.บ. อาจช่วยให้ไม่มีข้ออ้างในเรื่องเหล่าน้ี และจําเป็นต้องลุกขึ้นมากระทํา 

บางอย่างเพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็ๆ ต้องเผชญิปัญหาทีส่ามารถป้องกนัได้ หากมกีารทาํอย่างจริงจัง

และมีประสิทธิภาพ
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 ในขณะเดยีวกัน เสยีงสะท้อนจากครูกบ็อกเราว่า ความเข้าใจเร่ืองเพศ/เพศวถิยัีงผกูตดิ

อยู่กับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องของวัยอันควรเท่านั้น ความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของ

เด็ก ข้อจํากัดของการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน/โรงเรยีน ความไม่ชดัเจนของเป้าหมาย

การศกึษาทีค่วรจะเป็น ซึง่ล้วนเป็นเรือ่งสําคญัทีต้่องพิจารณาในการเตรียมความพร้อมครูในการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

 และที่สําคัญ เสียงเหล่านี้สะท้อนบทเรียนของการผลักดันเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

อีกครั้งว่า ไม่ใช่แค่เรื่องเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการสื่อสารเรื่องเพศวิถีในโรงเรียน แต่การผลัก

ดันเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ยังจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาอีกด้วย ทั้งเรื่องเป้า

หมายการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ระบบการจัดการภายในโรงเรียน

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

·	พัฒนาการทางร่างกาย

 ทฤษฎต่ีางๆ ในเรือ่งพฒันาการของมนุษย์ จะให้ความสําคญักบัความเข้าใจในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนทั้งทางร่างกาย สังคม ความคิดความเข้าใจ การตระหนักในเพศสภาพ 

และพฒันาการด้านจรยิธรรมทีเ่กิดข้ึนในช่วงรอยต่อของวยัเดก็สูว่ยัรุ่น (Skills for Health, WHO)

 หากพิจารณาพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่นตอนต้นในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ ปี จะเห็นว่า 

นีค่อืช่วงวยัทีเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และสงัคม ซึง่แต่ละคนจะมจัีงหวะการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ไม่เท่ากัน ทําให้ในวัยน้ีมีความสนใจและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่รวดเร็วของตัวเอง หลายคนกังวลใจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ช้า หรือ

แตกต่างจากเพื่อนๆ

 เดก็ผูห้ญงิจะเปลีย่นแปลงด้านรปูร่างภายนอกเร็วกว่าเด็กผูช้าย ในวยันีเ้ด็กผูห้ญงิส่วน

ใหญ่จะเริ่มมีประจําเดือน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่น่ากังวลใจสําหรับเด็กผู้หญิงหากไม่ได้รับการ 

เตรียมตัวให้รู้และเข้าใจในเรื่องการมีประจําเดือนมาก่อน นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องสําคัญที่จะ

ช่วยเตรียมให้เด็กผู้หญิงรู้ว่าจะจัดการกับประจําเดือนอย่างไร การต้องดูแลรักษาความสะอาด 

และรู้ความหมายของการมีประจําเดือน และรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์อย่างไร เช่นเดียว

กับ การเตรียมเด็กผู้ชายให้เข้าใจเรื่องการฝันเปียก และรู้ว่าจะทําให้ผู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ได้

อย่างไร

 นอกจากสรีระต่างๆ แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน รวมทั้งฮอร์โมนทาง

เพศ ซึง่ส่งผลต่ออารมณ์และจติใจด้วย เมือ่ฮอร์โมนเพศเริม่ทํางาน ทําให้เด็กๆ เริม่สนใจ อยาก

รู้ อยากลองในเรื่องเพศ บางคนเริ่มมีความสนใจหรือมีความรู้สึกพิเศษต่อคนพิเศษซึ่งอาจเป็น

เพศเดียวกันหรือต่างเพศ และบางคนเริ่มเรียนรู้เรื่องอารมณ์เพศและการช่วยตัวเอง ซึ่งถือเป็น

เรื่องธรรมดาและธรรมชาติที่วัยรุ ่นจะสํารวจร่างกายตนเอง หากไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่น 

เดือดร้อน
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 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ วัยแรกรุ่นเป็นวัยที่เริ่มต้องการการยอมรับจากเพื่อน

มากขึ้น แม้ยังต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือคนที่มีความสําคัญ แต่ไม่ต้องการ

ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นเด็กเล็กๆ เร่ิมอยากมีอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเอง อยากมีส่วนในการ

ตัดสินใจ เริ่มไม่อยากทําตามคําสั่งของพ่อแม่

·	พัฒนาการด้านการเรียนรู้

 เด็กในวัยน้ีเริ่มมีพัฒนาการด้านการคิดจากรูปธรรมสู่นามธรรม พฤติกรรมต่างๆ มัก

เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก และแรงกระตุ้น อยากรู้อยากลอง อยากลองผิดลองถูก การรับรู้และ

เข้าใจพฤติกรรมมเีพยีงถกูหรอืผิด ดหีรือไม่ด ีโดยเรยีนรูจ้ากปฏิกิรยิาของคนรอบข้างต่อสิง่ทีทํ่า 

มีการพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนขึ้น 

·	พัฒนาการด้านสังคม

 วัยรุ่นตอนต้นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซับซ้อนข้ึน ใช้เวลากับเพ่ือนมากข้ึน ใช้เวลา

กับครอบครัวน้อยลง และเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ ความสามารถในการสร้าง

สัมพันธภาพกับคนรอบข้างเริ่มพัฒนาขึ้น

 นอกจากน้ัน ในช่วงวัยน้ี เป็นช่วงของการพัฒนารากฐานทางจริยธรรมเช่นกัน วัยรุ่น

เริ่มคิด หาเหตุผล และทําความเข้าใจกับความคิดเห็นและสิ่งต่างๆ ที่ได้รับรู้จากแหล่งต่างๆ  

ที่อาจแตกต่างกัน และเริ่มพัฒนาชุดคุณค่าและหลักการของตนเองเพื่อจัดการและสร้างสมดุล

ในเรื่องต่างๆ ของตนเองและผู้อื่นที่อาจขัดแย้งกัน สนใจและให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับ

ความถูกต้องและความยุติธรรม

 เมื่อชวนให้ครูเห็นและตระหนักถึงพัฒนาการตามช่วงวัย และตระหนักว่าเร่ืองเพศวิถี

เริม่ต้นจากการรูจ้กัตวัเอง การมีสัมพนัธภาพ และการอยู่ร่วมกบัคนอืน่ๆ ในสงัคมแล้ว เร่ืองเล่า

จากครูเมื่อถามถึงปรากฏการณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ ที่สังเกตเห็น และเรื่องที่ครูรู้สึกเป็น

ห่วง หรือคิดว่าเป็นปัญหา ทําให้เราได้ยินเรื่องของเด็กๆ วัยประถมปลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
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·	 ปัญหาการล้อเลียน กลั่นแกล้ง หรือรังแกกัน อันเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที ่

แตกต่าง หรอืการแสดงออกทางเพศท่ีต่างจากบทบาททางเพศทีค่าดหวงั เช่น กลุม่

คนหลากหลายทางเพศ ซึ่งหากพิจารณาปัญหานี้โดยเชื่อมโยงกับพัฒนาการตาม

ช่วงวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง เด็กๆ จะเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างของ

ตนเองและเพื่อนๆ จากรูปลักษณ์ภายนอก รวมทั้งการรับรู้ “แบบ” หรือ “ภาพจํา” 

บางอย่างของสิง่ทีถ่กูให้คณุค่าว่าเป็นมาตรฐาน เช่น อะไรสวย อะไรหล่อ ขาวดกีว่า

ดํา สูงดีกว่าเตี้ย อ้วนไป ผอมไป ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย และเห็นความแตกต่างเป็น

เรื่องผิดปกติ

·	 เด็กบางคนเริ่มแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ มีการล้อกันเรื่องแฟน บางคนเริ่มมี

แฟน บางคนมีรุ่นพี่มาจีบ (ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

·	 เด็กบางคนเริ่มสนใจความสวยงาม พยายามจัดการร่างกายตัวเองตามแบบฉบับ

ของความสวยงาม การเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่เป็นไอดอล ตามแฟชั่น ใน

ด้านการรวมกลุม่กบัเพือ่น เริม่มกีารแบ่งเพศ ปรากฏการณ์เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึ

การเรยีนรูข้องเดก็ๆ ในวยันี ้ในเรือ่งบรรทดัฐานความเป็นชาย ความเป็นหญงิ และ

มาตรฐานที่ถูกบอกเรื่องความสวยงาม ผ่านสถาบันทางสังคมและสื่อต่างๆ โดยไม่

ตระหนักถึงอคติทางเพศหลายประเด็นที่แฝงอยู่

 เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กในวัยนี้เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ตนเอง รวมทั้งการถูกบอก ถูกสอนในเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชาย การปฏิบัติตัวทางเพศ 

และยังรับรู้ข่าวสารเรื่องเพศ  และเรื่องเพศที่ตนสนใจผ่านเพื่อนและสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในยุค

สมัยที่สื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายดาย แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนเรียนรู้เป็น

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และวิธีคิดในเร่ืองเพศของพวกเขา

อย่างไร

 ดังนัน้ ในเรือ่งเพศวถิ ีใช่หรอืไม่ว่า “การรูด้กีว่าไม่รู”้ “การรูใ้ห้ถกูต้องดกีว่ารูแ้บบผดิๆ” 

เด็กทุกคนจึงควรได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาการทางร่างกายของตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เม่ือย่างเข้าสูว่ยัรุ่น ก่อนทีจ่ะได้เจอกบัประสบการณ์เหล่านัน้ เพือ่ลดความกงัวลใจ และสามารถ
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รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง นอกจากนั้น สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศมากมายที่เกิดขึ้น

กับเยาวชนในช่วงวัยรุ่นที่สะท้อนถึงการไม่รู้ ขาดทักษะ และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับ

ความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์ที่แวดล้อมชีวิตวัยรุ่น ยิ่งทําให้เห็นความจําเป็น

ในการสื่อสารสร้างการเรียนรู้กับเด็กๆ ในช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น หรือในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย

 ยิ่งไปกว่านั้น ความแตกต่างหลากหลายของเยาวชนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญ เพราะส่งผลต่อการนําหลักสูตรไปปรับใช้จริงในห้องเรียน โดย 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึง คือ

·	 ความหลากหลายทางเพศ แม้ว่าระบบการศึกษาไทยและสังคมไทยอาจคุ้นชินกับ

การพูดเรื่องเพศในบริบทชายหญิงและความสัมพันธ์ของคนต่างเพศ นั่นทําให้เรา

ละเลยเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและมีเพศวิถีที่ไม่ใช่กระแสหลัก การ

เปิดพืน้ที ่การมองเหน็ และการนบัรวมกลุม่คนหลากหลายทางเพศในห้องเรียนเพศ

วิถีศึกษา และทําให้เนื้อหาการเรียนรู้ตอบโจทย์ของทุกคนจึงเป็นสิ่งสําคัญ

·	 ความแตกต่างของบริบทครอบครัวของนักเรียน อีกหนึ่งความคุ้นชินของการ 

ให้ความหมายของครอบครัวที่จํากัดอยู่เพียงครอบครัวอุดมคติ พ่อ-แม่-ลูก แม้ 

ปรากฏการณ์ของครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปและมีหลายรูปแบบมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อย ที่ไม่ได้เติบโตอยู่ในครอบครัวแบบอุดมคติ และถูก

ทําให้รู้สึกด้อยและเป็นปัญหา หากเรายังเชื่อว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสําคัญ การ

เปลี่ยนมุมมองและเสริมคุณค่าครอบครัวทุกรูปแบบ โดยการชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ

ครอบครวัทีห่ลากหลาย ทีส่าํคัญคอืความสมัพนัธ์ ความรกั ความห่วงใยของสมาชิก

ในครอบครัวทุกแบบ ล้วนมีคุณค่าเหมือนกัน

·	 ความแตกต่างทางเศรษฐสถานะของนักเรียน อาจส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐานในการ

ดาํรงชีวติ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร เครือ่งอปุโภคบรโิภคในชวีติประจําวนั และการ

ดูแลสุขอนามัยของนักเรียนแต่ละคน โดยเฉพาะในเร่ืองเพศ ซึ่งหลายๆ เร่ืองยัง

เป็นเรื่องยากหรือถูกทําให้รู้สึกอายในการพูดคุยสื่อสาร
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 ตัวอย่างเช่น ข่าวที่ปรากฏในสื่อเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า “๑ ใน ๑๐ ของเด็กหญิง

ในสหราชอาณาจกัรไม่สามารถซือ้ผลติภณัฑ์อนามัยเพือ่ซมึซบัประจําเดือนของพวกเธอได้ และ

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

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

 ข่าวนี้ชวนให้คิดว่า เด็กๆ ของเราก็เผชิญปัญหาลักษณะนี้ด้วยหรือไม่ รวมทั้งเรื่องเล่า

สู่กันฟังของคนทํางานพัฒนาที่เคยพบว่า ในบางพื้นที่ โรงเรียนไม่มีที่ทิ้งขยะในห้องนํ้าให้เด็ก

นักเรียนหญิงท้ิงผ้าอนามัย ตัวอย่างเหล่าน้ี หลายเรื่องเราอาจมองข้าม เพียงเพราะเราไม่เคย

ประสบในชีวิตประจําวันของเรา และเรื่องเพศ-เพศวิถียังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความเป็นส่วน

ตวั มกีตกิาทางสงัคมกาํกบั ทีท่าํให้เราอาจไม่รู้ในหลายเร่ืองทีส่่งผลต่อสขุภาวะทางเพศของเดก็

และเยาวชนของเรา

 นอกจากนั้น ในแผนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ 

หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกาย หรือเสริมความสวยงาม เพื่อสร้างการเรียนรู้ในหลาย

มิติ แต่ครอูาจต้องคาํนงึถงึบรบิทของนกัเรยีนแต่ละคนด้วย เพือ่ไม่ให้เกดิความรูส้กึเปรยีบเทยีบ 

หรือความรู้สึกด้อย หรือความรู้สึกไม่เท่าเทียม ที่อาจเกิดขึ้น

··	 สงัคมมกัควบคุมกาํกบัเรือ่งเพศของผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ซึง่สะท้อนในการสอนเรือ่ง

เพศท่ีมักเน้นไปท่ีเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย การบอกให้เด็กหญิงหลีกเลี่ยงท่ีจะยุ่ง

เกี่ยวหรือสนใจเรื่องเพศ เพราะเป็นเรื่องน่าอาย ไม่งาม และผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสีย

หายในเรื่องเพศ เพราะคุณค่าของผู้หญิงถูกผูกโยงกับประสบการณ์การมีเพศ

สมัพนัธ์ และเป็นฝ่ายท้อง ดงัน้ันในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศ ครูจึงต้องระมดัระวงั

ที่จะไม่ตอกยํ้าค่านิยมเหล่านี้ และสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกเพศ

 เมื่อสํารวจและพิจารณาบริบทของเด็กประถมปลายแล้ว พบว่าสัมพันธภาพเป็นแกน

หลกัของประสบการณ์การเรยีนรูใ้นช่วงวัยน้ี ตัง้แต่จะสมัพนัธ์กบัตวัเองอย่างไรในช่วงวยัแห่งการ

เปลีย่นแปลง จะแสดงและรกัษาความเป็นตวัของตวัเอง ไปพร้อมๆ กับการสร้างการยอมรับจาก

เพื่อนอย่างไร จะเริ่มพัฒนา รักษา และจัดการสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไร จะจัดการความ



19

คาดหวงัท่ีแตกต่างและระยะความสมัพนัธ์กบัพ่อแม่และครอบครวัอย่างไร จะเรยีนรูแ้ละจดัการ

กับความสัมพันธ์พิเศษแบบใหม่อย่างไร จะเผชิญและปฏิบัติอย่างไรกับคนที่แตกต่าง ความคิด

เห็นที่แตกต่าง ความรู้สึกที่แตกต่าง มุมมองและทัศนคติที่แตกต่าง การให้ความสําคัญกับเรื่อง

ต่างๆ ที่แตกต่าง ฯลฯ

 มิติของสัมพันธภาพเหล่านี้ล้วนผูกโยงอยู่กับเร่ืองเพศวิถี และเป็นพ้ืนฐานในการดํารง

ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม เป็นทั้งทักษะ วิธีคิด และประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเรียนรู้ เราจึง

เลือกใช้ชื่อหลักสูตรว่า “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา”

ต้องการสร้างการเรียนรู้อะไร ?

เป้าหมาย

 การจัดการศึกษาเรื่อง “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” นอกจากเป้าหมายเฉพาะที่

ต้องการลดความเสีย่งในเรือ่งเพศและการป้องกันการท้องไม่พร้อมและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

แล้ว ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีทักษะในการจัดการสัมพันธภาพและการอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคม มีบทบาทในการดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางเพศเชิงบวกแบบองค์รวมทั้งของ

ตนเองและสังคม

ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้

 เยาวชนรู้จัก เคารพ เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

กับคนอื่นๆ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เท่าทัน ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตให้ปลอดภัย  

มีความสุข และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เคารพความ

แตกต่าง เคารพสิทธิ เห็นใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม และมีสํานึกพลเมือง

 หากอยากเห็นผลลัพธ์ในตัวเยาวชนเช่นนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาเป็นส่วนสําคัญ และต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
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 หากสามารถจดัการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เด็กๆ 

ในวัยประถมปลายควรได้เริ่มเรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนในเรื่องพื้นฐานที่สําคัญและจะเป็น

ประโยชน์ในการเติบโตสู่ชีวิตวัยรุ่น การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ และดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

และมีความหมายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนี้

·	 รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย เข้าใจพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ รวมทั้งวิธีการ

ดูแลสุขอนามัยที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในช่วงเข้าสู่ 

วัยรุ่น

·	 เข้าใจเพศวิถี การสืบพันธุ์ สุขภาพทางเพศ อารมณ์ ความรู้สึกและความสัมพันธ์

·	 ผลที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และเหตุผลท่ีวัยรุ่นควรชะลอการมีเพศสัมพันธ์จนกว่า

จะพร้อม

·	 วธีิและทางเลอืกในการดูแลความปลอดภยัของตนเองและการมสีขุอนามยัทางเพศทีด่ ีรวม

ถงึการป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม การตดิเชือ้โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การรังแก การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ

·	 รู้แหล่งช่วยเหลือหรือบริการปรึกษาในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ

·	 ทักษะในการจัดการอารมณ์ การจัดการความสัมพันธ์ และการใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น

·	 ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นคงในตัวตนและอารมณ์

·	 การควบคุมตนเอง รู้ขีดจํากัด ปรับตัวและรับมือกับความผิดพลาด

·	 การนับถือตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การปกป้องสิทธิตนเองและผู้อื่น

·	 การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เคารพประสบการณ์และมุมมองของผู้อื่น

·	 ทักษะและความมั่นใจในการสื่อสาร บอกและยืนยันความรู้สึกความต้องการของตนเองได้ 

ในขณะเดียวกัน เคารพและยอมรับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น

·	 ทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดี โดยเน้นว่าพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์ คือ การเคารพ

ตนเอง การเคารพคนอ่ืน และการใส่ใจความรู้สึกของคนที่มีความสัมพันธ์ด้วย และการ

ยินยอมพร้อมใจ
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·	 ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนตัดสินใจเลือก และการรับผิดชอบต่อผลการตัดสิน

ใจและการกระทําของตนเอง ฝึกฝนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายจริยธรรมพื้นฐาน

·	 ทักษะการจัดการความขัดแย้ง และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง โดยตระหนักว่าความ 

ขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

·	 รู้จักและหลีกเลี่ยงการเอาเปรียบ การบังคับ และการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์

·	 เท่าทันสื่อ และกรอบทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องเพศ กล้าตั้งคําถามกับอคติและการเหมา

รวมที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ โดยเฉพาะที่นําไปสู่การล้อเลียน รังแก เหยียดหยาม 

เลือกปฏิบัติ ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่แตกต่างในทุกมิติ

เรียนอะไรในเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ?
 เมื่อเข้าใจพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่นตอนต้น จะเห็นว่า นี่คือช่วงเวลา

ที่เป็นจังหวะและโอกาสสําคัญที่จะสร้างและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่สําคัญ เช่น การควบคุม

ตนเอง การจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ เป็นต้น ที่เป็นพื้นฐานสําคัญต่อการมีพฤติกรรมทาง

สงัคมท่ีพึงประสงค์ และบ่มเพาะคุณลกัษณะ อปุนสิยัด้านบวก และจรยิธรรมพืน้ฐาน ด้วยเดก็ๆ 

ในวัยนี้กําลังพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม เร่ิมเข้าใจผลกระทบที่ตามมาจาก

การกระทําต่างๆ เริ่มปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ๆ กับเพื่อน และเริ่มเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

การคิด เรียนรู้ที่จะควบคุมกํากับชีวิตตนเอง ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการสร้างตัวตน

ที่มั่นคง๓

  

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

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษา ๖ ด้านของ SIECUS๔ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑) ร่วมกับกรอบ

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษาของ UNESCO๕ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๒)

 ส่วนเนื้อหาในรายละเอียดแต่ละระดับชั้น เป็นการพิจารณาพัฒนาการตามช่วงวัยของ

วัยรุ่นตอนต้น ๑๐-๑๔ ปี โดยเน้นในเรื่องใกล้ตัว รอบตัว และเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ให้เป็นพื้นฐานสําคัญของการมีสุขภาวะทางเพศและการมีสัมพันธภาพที่ดี

 จากการศึกษาแนวทางการจัดเนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย หรือช่วงวัยรุ่นตอนต้นของหลายประเทศ พบว่ามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยเน้น

เรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจ อยากรู้ และพัฒนาการตามช่วงวัย และมักให้นํ้าหนักกับ ๓ 

เรื่องหลัก ดังนี้

 ·	การรู้จักตัวเอง

	 ·	การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

	 ·	การดูแลสุขอนามัยทางเพศและความปลอดภัยในความสัมพันธ์

 นอกจากนั้น ยังพบว่าหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับเด็กประถมปลาย

ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างคณุลกัษณะ อุปนสิยั จริยธรรม และการพฒันาทกัษะในการดําเนนิ

ชีวติ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานสําคัญในการใช้ชวีติเมือ่เติบโตขึน้ โดยบรูณาการในเน้ือหาทีม่กีารจดัการ

เรียนรู้

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

ถูกเรียกเป็น ทักษะทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning)  พัฒนาการทาง

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

คุณลักษณะพื้นฐานบางประการที่เห็นตรงกัน เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีนํ้าใจ การเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความกล้าหาญ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม การ

เคารพ ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึง่แต่ละหน่วยงาน โครงการ หรอืหลกัสตูร ต่างเลอืกและให้ความ

สําคัญกับคุณลักษณะบางประการที่คิดว่าจะตอบโจทย์ในบริบทที่ต้องการทํางานกับเยาวชน 

อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้เหล่านี้ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมุ่งสร้างบุคลิก อุปนิสัย 

และจริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพของสังคม๖

 สําหรับหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับเด็กประถมปลายที่พัฒนาขึ้นนี้ 

ได้เลือกคณุลกัษณะ/จรยิธรรมพ้ืนฐานท่ีเป็นจดุเน้นในการส่งเสรมิการรูจ้กัตวัเอง การปฏสิมัพนัธ์

กับคนรอบข้าง และการเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม รวม ๑๒ ข้อ ดังนี้

 ๑. การรัก-เคารพ-เห็นคุณค่าตัวเอง

 ๒. ความมั่นใจในตนเอง

 ๓. การเคารพความแตกต่าง

 ๔. การรู้และเคารพสิทธิ

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

 ๖. ความรับผิดชอบ

  ๗. การดูแลความปลอดภัย

  ๘. การไม่ใช้ความรุนแรง

  ๙. การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

  ๑๐. ความเท่าเทียม

  ๑๑. การมีเสรีภาพในการเลือกและแสดงออก

  ๑๒. การมีสํานึกพลเมือง

 การรกั เคารพ เหน็คุณค่าในตวัเอง หากเข้าใจสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัร่างกาย อารมณ์ของตนเอง 

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม รู้สิทธิเนื้อตัวร่างกาย รู้เท่าทันและแยกแยะอคติ

ทางเพศที่ปรากฏในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมได้ แม้ตนเองจะมีเพศวิถีที่แตกต่างจาก

คนอื่นๆ หรือจากบรรทัดฐานของสังคม จะช่วยให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง นําไป

สู่การรัก เคารพ และดูแลให้ตัวเองอยู่ดีมีสุข

 ความม่ันใจในตนเอง การเรยีนรูศั้กยภาพของตนเอง ความแตกต่างระหว่างบคุคล และ

เสริมสร้างความมั่นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับคน การแสดงและรักษาจุดยืนของตนเอง เมื่ออยู่

ในภาวะขัดแย้งกับคนรอบข้าง

 การเคารพความแตกต่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ความอดกลั้น

ต่อความคิดเห็น ความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากตนเองเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติ

ต่อผูอ้ืน่ โดยเฉพาะคนท่ีแตกต่างจากตวัเองอย่างเคารพกนัในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีม 

และนําไปสู่การตระหนักว่า เราควรใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น ไม่ทําร้ายคนอื่น ทั้งร่างกาย

และจิตใจ และจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

 การเหน็อกเหน็ใจ/เข้าใจคนอ่ืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใส่ใจและรับฟังความรู้สกึของ

คนอื่น ช่วยเหลือเมื่อคนอื่นลําบาก หรือเป็นทุกข์ เป็นพื้นฐานของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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 การรู้และเคารพสิทธิ เรียนรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้

ความสําคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ การมีกฎกติกาที่มีความยุติธรรมและชอบธรรม นอกจากสิทธิ

มนุษยชนพื้นฐานแล้ว ในการเรียนรู้เพศวิถี เยาวชนควรได้เรียนรู้สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย สิทธิ 

ทางเพศ สทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์สิทธิในการศึกษา สทิธสุิขภาพ สทิธใินการแสดงความเหน็ และ

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 ความรับผิดชอบ เรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบผลการกระทําของตัวเอง ทั้งที่มีต่อตนเองและ 

ผู้อื่น เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องฝึกฝนจากเรื่องเล็กๆ ในการใช้ชีวิตประจําวัน ไปจนถึงเรื่องสําคัญที่

จะส่งผลต่อชีวิต เช่น เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ การมีลูก ฯลฯ 

 การค�านึงถงึความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ ในวัยทีอ่ยากรู้ อยากลอง ชอบความ

ตืน่เต้น ท้าทาย อาจทาํให้วยัรุน่ทาํพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่ง ทีอ่าจนาํมาซ่ึงอนัตรายท้ังต่อตนเอง

และผู้อื่น การสร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง จริงจังต่อการป้องกันให้ตนเองและ

ผูอ้ืน่ปลอดภยั เหน็ประโยชน์ของการป้องกนัและเหน็โทษหรืออนัตรายจากพฤติกรรมเสีย่งต่างๆ 

จะเป็นหลักช่วยในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้าทายต่างๆ 

 การไม่ใช้ความรุนแรง ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ความ

ขดัแย้งเป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเกดิข้ึนได้ เพราะแต่ละคนมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกัน แต่การจดัการ

ความขัดแย้งในทุกระดับความสัมพันธ์ มีทางเลือกหลายอย่างโดยไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง 

ที่ส่งผลต่อการทําร้ายอีกฝ่ายทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจ

 นอกจากน้ัน การตระหนักถึงความรุนแรงในสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์ทางเพศ 

จะช่วยทําให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะป้องกัน หาความช่วยเหลือ รวมทั้งการไม่เป็นผู้กระทําต่อผู้อื่น 

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ

 การไม่เอาเปรยีบผูอ่ื้น การปฏบิตักิบัผู้อืน่ด้วยความยุติธรรม เคารพความรู้สกึและความ

ต้องการของผูอ่ื้นเช่นเดยีวกบัของตนเอง เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูเ้รือ่งการยนิยอมพร้อมใจใน

สัมพันธภาพทุกรูปแบบ
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 ความเท่าเทยีม ตระหนกัถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และปฏิบติัต่อผูอ้ืน่อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากัน และไม่อาจล่วง

ละเมิดได้ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความสามารถทางร่างกาย และสุขภาพ เป็นต้น

 การมีเสรีภาพในการเลือกและแสดงออก เรียนรู้ว่าตนเองมีอํานาจและมีอิสระในการ

ควบคุมชีวิตตัวเอง เรียนรู้ที่จะวางแผน ตัดสินใจ เลือก แสดงออก รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลการ 

กระทําของตัวเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แม้เป็นไปด้วยความแตกต่างจากคนอื่นและ 

แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม

 การมีส�านึกพลเมือง ร่วมรับผิดชอบสังคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน มีจิต

อาสา เคารพกตกิาทีเ่ป็นธรรมของสงัคม ‘รูสึ้กรู้สา’ และไม่ปล่อยผ่านกบัความเหลือ่มล้ําและสิง่

ทีข่าดหายไปในสงัคม และมส่ีวนร่วม ส่งเสยีงในการนําการเปลีย่นแปลงทีด่แีละเป็นธรรมสูส่งัคม

 แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาแต่ละแผนของแต่ละระดับชั้น เลือก

คุณสมบัติเหล่านี้ให้สอดคล้องไปกับเนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ ทั้งนี้ 

เมื่อเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการเน้นย้ํา ถึงคุณสมบัติและ

จริยธรรมพื้นฐานที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน

 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะสังคม เป็นองค์ประกอบสําคัญอีกด้านหนึ่งของ

เนื้อหาหลักสูตรนี้ ทักษะสําคัญในเรื่องสัมพันธภาพและเพศวิถีที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ การรู้จัก

ตนเอง/การให้คุณค่าต่อเรื่องต่างๆ ของตนเอง การตัดสินใจ การสื่อสาร การยืนยันความคิด 

ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง การต่อรอง การหาความช่วยเหลือ การจัดการแรงกดดัน

ต่างๆ การตดัสนิใจ การเท่าทนัสือ่และเทคโนโลยี และการเท่าทนับรรทดัฐาน ค่านยิม และอคติ

ทางเพศที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตตามเพศวิถีของตน ซึ่งทักษะเหล่านี้สอดคล้องกับทักษะชีวิต 
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ในบริบททั่วไปที่หลายหน่วยงานส่งเสริม เช่น องค์การอนามัยโลก๗ สพฐ.๘ และทักษะที่จําเป็น

ในการอยู่ในโลกศตวรรษที่ ๒๑๙

 เมื่อประกอบทั้ง ๓ ส่วน คือ เนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพ คุณสมบัติ อุปนิสัยและ

จริยธรรมพ้ืนฐาน และทักษะส่วนบุคคลและสังคม ในการออกแบบหลักสูตรเพศวิถีและ

สมัพนัธภาพศกึษาในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)  จงึได้แผนการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุ

เรื่องการรู้จักและเข้าใจตนเอง พัฒนาการตามวัย ครอบครัว เพื่อน เพศวิถี ทักษะในเร่ือง

สมัพันธภาพ และการดแูลสขุอนามยัทางเพศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการมสีมัพันธภาพทีด่ใีนการอยู่

ร่วมกับคนอื่นๆ และการมีพฤติกรรมที่มีสุขภาวะ

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

จะถูก	เป็นวัยที่กำาลังรู้จักความผิดชอบชั่วดี	(conscience)	เป็นวัยที่ภาษากำาลังเจริญมาก	เด็ก

พูด	อ่าน	เขียน	เรียนรู้ได้หลายทางนอกจากพ่อแม่	ครอบครัว	เด็กจะได้รับการสอนอบรมเรียน

รู้จากโรงเรียน	ครู	เพื่อน	หนังสือ	สื่อต่างๆ	โทรทัศน์	วิดีโอ	ภาพยนตร์	คอมพิวเตอร์	การเล่น	

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

เด็กจะมีความต้องการความรู้เพิ่ม	 ใฝ่รู้ค้นหา	 ไต่ถาม	 เป็นเวลาของความเจริญด้านความคิด	

imagination	 และซึมซับด้านคุณธรรม	 เรียนรู้กฎเกณฑ์กติกา	 เริ่มสามารถรับรู้ในมุมมองของ

คนอื่นได้	เด็กเป็นตัวของตนเองมากขึ้น	สามารถคิดไตร่ตรองและอยู่ตามลำาพัง	คิดเงียบๆ	มอง

ตนเองได้เป็น	(introspection)	เมื่อเข้าประถมปลาย	เด็กจะสามารถทำาความเข้าใจกับคำาสอน

ของคนอื่น	เช่น	ครู	ที่ไม่เหมือนพ่อแม่	เรียนรู้ผิด	ถูก	ความซับซ้อน	ความไม่แน่นอนและความ

แตกต่างได้มากขึน้	พร้อมกบัปรบัอารมณ์ในการอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ดีขึน้	การสอนเร่ืองราวเนือ้หา

ทางคุณธรรมจริยธรรมจึงเริ่มได้เมื่ออายุ	๗-๘	ปี	ที่เด็กจะสามารถรับรู้	ไต่ถาม	มีความรู้สึกผิด	

รูส้กึอายท่ีสามารถพดูบอกได้	การพฒันาของสมองด้านความคดิและพฒันาด้านอารมณ์จะต้อง

ควบคู่ไปด้วยกันเสมอในการพัฒนาด้านคุณธรรมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวัยเรียนและวัยรุ่น”

....

	 การพัฒนาจิตใจทางด้านคุณธรรมมีจุดประสงค์เพ่ือให้ตนเองสามารถเคารพสิทธิผู้อื่น	

ปฏิบัติตามข้อบังคับ	 กฎเกณฑ์	 และกฎหมายได้	 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมถูกต้อง	 

รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริง	 สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได	้

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	ตนจึงจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

....

	 การพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมต้องเริม่ตัง้แต่วยัเดก็เลก็	และพฒันาเพิม่เตมิต่อเนือ่ง

เรื่อยมาจนถึงวัยผู้ใหญ่	คุณธรรมมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ

	 ·	ด้านอารมณ์	(empathy)	เช่น	เด็กเห็นผู้อื่นเสียใจ	เด็กแสดงความเห็นอกเห็นใจได้	

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

component)

	 ·	สิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ครอบครัว	พ่อแม่	ญาติ	พี่น้อง	ไปจนถึงสังคมที่เด็กเติบโตขึ้นมา	

ได้แก่	โรงเรียน	ครู	เพื่อน	ชุมชน	ศาสนา	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นต้น

	 ถงึกระนัน้	แม้เดก็จะรบัรู	้มคีวามคดิ	ความรูส้กึ	และเข้าใจได้แล้วกต็าม	ไม่ได้หมายความ

ว่าเด็กจะประพฤติปฏิบัติตามด้วยเสมอไป	 จึงเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไปว่าระยะแรกของการมี

คุณธรรม	 เด็กจะต้องได้รับการสอนโดยตรงจากผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดู	 โดยมีการแนะนำาอบรมสั่งสอน

ด้วยการให้รางวัลที่ประพฤติดีทำาดี	 หรือมีการลงโทษถ้าประพฤติผิด	 กล่าวคือผู้มีอำานาจ 

รับผิดชอบ	เช่น	พ่อแม่	ครู	ผู้ปกครอง	เป็นผู้ทำาหน้าที่เหล่านี้ไปตลอด	จนกว่าเด็กจะเติบโตขึ้น

สามารถรับหลักการและกฎทางศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปเป็นของตนเอง	 (internalize)	 และ 

รับผิดชอบพฤติกรรม	จัดการกับการกระทำาของตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุม

จากบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรม	ของ	

ศ.เกียรติคุณ	แพทย์หญิงวัณเพ็ญ	บุญประกอบ	

อ้างอิงถึงในบทความ	“การพัฒนาเด็กและวัยรุ่นด้านคุณธรรมจริยธรรม”

ของเพจชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 ในแต่ละระดับชั้นประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ ๑๖ แผน และมีแนวความคิดในการ

ออกแบบสาระสําคัญของแต่ละชั้น คือ

ป. ๔ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Growing and Changing)

ป. ๕ การรู้จักสิทธิ และการเคารพตนเองและคนอื่น (Rights and Respect)

ป. ๖ สัมพันธภาพที่ดี และการตัดสินใจที่ดี (Healthy Relationships, Healthy 

Decisions)
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 แผนการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เน้นเนื้อหาในเรื่องพัฒนาการและ

สัมพันธภาพ เป็นการเตรียมนักเรียนให้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อ

ให้เดก็ๆ ได้รูจ้กัตวัเองทัง้ร่างกายและอารมณ์ รูจ้กัความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพือ่นๆ ความ

แตกต่างในเรือ่งครอบครวั และเพศวถิ ีทัง้เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจในตนเองและการเคารพคน

อื่น รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รู้จักแบ่งปัน ขอโทษ การเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ ๑๖ แผน ดังนี้

๑. ทุกคนเป็นคนพิเศษ

๒. เติบโต เปลี่ยนแปลง

๓. สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น

๔. ครอบครัวมีหลายแบบ

๕. เพื่อน

๖. แบ่งปัน

๗. เป็นหญิง เป็นชาย

๘. รู้สึกอย่างไร

๙. หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?

๑๐. ขอโทษ

๑๑. รู้สึกบอกได้

๑๒. ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต

๑๓. รสนิยมที่แตกต่าง

๑๔. เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้

๑๕. ถุงวิเศษ

๑๖. นี่คือฉัน
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 แผนการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ ชวนผูเ้รยีนสํารวจคําถามและหาคําตอบ

ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง รวมทัง้เรือ่งเพศ เพศสมัพนัธ์ ทีร่บัรูจ้ากทีต่่างๆ เพือ่

ฝึกฝนการแยกแยะข้อมลู ข้อเทจ็จรงิและความเชือ่ รวมทัง้เรียนรู้การป้องกนัท้องและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ด้านสัมพันธภาพ เน้นการรู้จักสิทธิตนเองและเคารพสิทธิคนอื่น การสร้างพลัง

ด้านบวกและคณุค่าในตนเอง ฝึกฝนการสือ่สาร ทัง้การบอกความรูส้กึ ความต้องการของตนเอง 

การรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง เรียนรู้การประเมินสถานการณ์เสี่ยง ผลกระทบ

และการป้องกัน มีแผนการเรียนรู้รวม ๑๖ แผน ดังนี้

 ๑. มีดี มีพลัง

 ๒. เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๑

 ๓. เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ๒

 ๔. ความสัมพันธ์ดี-ไม่ดี

 ๕. มากกว่าเพื่อน 

 ๖. สื่อสารชัดเจน

 ๗. เรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับฉันไหม ?

 ๘. ความปลอดภัย ต่อรองไม่ได้

 ๙. Helping Hands: ฉันช่วยได้

 ๑๐. รู้จักไวรัสเอชไอวี และเอดส์

 ๑๑. กล้าคิด กล้าบอก และคิดก่อนพูด

 ๑๒. ยินยอม พร้อมใจ

 ๑๓. ชายสีฟ้า หญิงสีชมพู ?

 ๑๔. ฉันเคยได้ยินว่า..

 ๑๕. ความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์

 ๑๖. ท้อง และเพศสัมพันธ์ : คิดก่อนทํา
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 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนรู้ทั้ง ๑๖ แผนมุ่งไปสู่การฝึกฝนการ 

ตัดสนิใจท่ีจะส่งผลต่อความปลอดภยัของตนเอง ทัง้ด้านสขุอนามยัทางเพศและสมัพนัธภาพกบั

คนรอบข้าง โดยตระหนักถึงความคาดหวัง อคติ แรงกดดัน อิทธิพลทั้งจากเพื่อนและสื่อต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูล และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งระหว่างครอบครัว เพื่อน 

แฟน และการมีข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านในเร่ืองการแสดงความรัก การจัดการอารมณ์เพศ  

เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ การป้องกันท้อง และความพร้อมในการมีลูก ดังนี้

 ๑. วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

 ๒. จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน

 ๓. อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

 ๔. เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?

 ๕. แสดงความรักมีหลายวิธี

 ๖. กันดีกว่าแก้

 ๗. โลกของสื่อ

 ๘. อคติ และการตีตรา

 ๙. เมื่อฉันโตขึ้น

 ๑๐. ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง

 ๑๑. สํารวจโฆษณาสินค้า

 ๑๒. ร่างกายของใคร

 ๑๓. สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน

 ๑๔. ความคาดหวัง

 ๑๕. ตั้งท้องได้อย่างไร และถ้าฉันท้อง

 ๑๖. ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก
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 ทั้งนี้ แผนการเรียนรู้แต่ละแผนออกแบบโดยคํานึงถึงการจัดการเรียนรู้ใน ๑ คาบเรียน 

(๕๐-๖๐ นาที) บางแผนมีการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับ

คนในครอบครวัหรอืคนอืน่ๆ  บางแผนจาํเปน็ตอ้งมีการมอบหมายการเตรียมการล่วงหน้า และ

แผนส่วนใหญ่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการเรียนรู้ล่วงหน้า ดังน้ัน ครูจึงควร

ศกึษาแผนล่วงหน้า เพ่ือเตรยีมการจดัการเรยีนรู ้การจดัการเวลาและห้องเรยีนให้เหมาะสม และ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแผนนั้นๆ

จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา อย่างไร ?

 เพศวถิศึีกษาเป็นวิชาชวีติ ทีแ่ต่ละคนล้วนมปีระสบการณ์ตามช่วงวยัและตามบรบิทชวีติ

ของตนเอง ทุกคนเรียนรู้เรื่องเพศจากการเลี้ยงดูในครอบครัว การอยู่กับกลุ่มเพื่อน สภาพ

แวดล้อม และสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ทั้งความรู้ 

ข้อมลูเรือ่งเพศ สือ่กระตุน้อารมณ์ทางเพศหลายรูปแบบ ข่าวสารเร่ืองเพศวถิจีากทกุมมุโลก ล้วน

หาได้เพียง click เดียว

 ห้องเรยีนจงึเป็นเพยีงอกีพืน้ทีห่นึง่ ทีโ่ดยทัว่ไป หากจะมบีทสนทนาเร่ืองเพศวถิ ีมกัเป็น

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

 เม่ือเราตัง้ใจนาํ “เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา” เข้าสู่ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้จึง

เป็นเรื่องสําคัญ ทั้งยังท้าทายว่า จะทําอย่างไรกับข้อมูล ชุดความเชื่อ ค่านิยม ที่เด็กๆ มีอยู่แล้ว 

และจะสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่มีความหมายกับการนําไปใช้ต่อในชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้อย่างไร 

ท่ามกลางสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐานในเร่ืองเพศหลายอย่างที่ขัดแย้งกับ 

แนวปฏิบัติ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีทางเพศของผู้คน

 การออกแบบแผนการเรียนรู้ในหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถม

ศึกษาตอนปลายวางอยู่บนหลักการการเรียนรู้ ต่อไปนี้
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þ	การให้ความส�าคัญกับผู้เรียน (Learner-centered)

 การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางนัน้ต้องเร่ิมจากความเข้าใจผูเ้รียน

อย่างแท้จรงิ หากต้องการให้เยาวชนเข้าใจและรูเ้ท่าทนัการใช้ชวีติทางเพศ เราจาํเป็นต้องสือ่สาร

กับเยาวชนอย่างตรงไปตรงมา และรอบด้าน เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่จําเป็นต้องรู้  

ทกัษะท่ีเขาพงึม ีรูค้ดิและรบัผดิชอบในการเลือกใช้ชวีติ ถงึแม้ว่าพฤติกรรมหรือการใช้ชวีติแบบ

ที่เขาเลือกอาจไม่เป็นไปตามค่านิยมส่วนบุคคลที่เราแต่ละคนมีอยู่ก็ตาม ครูในฐานะผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ต้องเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองได้

þ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

 แนวคดิการจดัการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ David 

A. Kolb อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเกิดจากการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ เมื่อบุคคลได้กระทําการอย่างหนึ่งและได้เห็นผลของการกระทํานั้นๆ ก็จะเกิด

ความเข้าใจและนําไปสู่การคาดการณ์ในคราวต่อไปว่า หากมีเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลเกิดตามมา

อย่างนั้น  บุคคลจะสั่งสมความเข้าใจถึงเหตุและผลของการกระทําที่เกิดต่างกรรมต่างวาระไป

จนกระท่ังสามารถสรุปเชื่อมโยงเป็นหลักการที่นําไปอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน 

และนําไปสู่การ “ลอง” เพื่อทดสอบหลักการนั้นว่าจะได้ผลอย่างไรในสถานการณ์ใหม่ๆ

 หัวใจของการเรียนรู ้แบบนี้จึงอยู่ที่การสร้างเงื่อนไขให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงหรอืสถานการณ์จาํลองทีค่ล้ายคลงึ หรอืจากเรือ่งราวทีจ่ะต้องประสบต่อไปใน

ชีวติจรงิ การออกแบบแผนการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพันธภาพศกึษา โดยใช้หลกัการ experiential 

learning ให้ความสําคัญกับ

·	การสร้างการมีส่วนร่วมจากนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ แสดงความ

คิดเห็น บอกความรู้สึก รับฟังเพื่อน แสดงบทบาทสมมติ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม หาข้อมูลมา

เล่า ช่วยกันสรปุ ครจูงึมหีน้าทีเ่อือ้อํานวยและกระตุน้การมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน และสร้างความ

รู้สึกปลอดภัย 

·	การเปิดโอกาสให้นักเรียนทบทวน ใคร่ครวญถึงอารมณ์ ความนึกคิด  

ความรูส้กึ และการกระทําของตวัเองในกจิกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทีจั่ดข้ึน (reaction) 
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ครูจึงต้องไม่เพียงแต่ทํากิจกรรมให้จบไปเท่านั้น แต่ต้องแปรประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ด้วย

การชวนสะท้อนคิดหลังการทํากิจกรรม

·	การชวนให้คิด วิเคราะห์ ฟังความเห็นต่าง หาเหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุน  

ช่วยให้แต่ละคนได้ข้อสรุปโดยไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน หรือตรงกับความคิดเห็นของครู ครูต้อง

ไม่ใช่คนสรุปและบอกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แต่บทบาทสําคัญคือ ครูต้องเป็นผู้ต้ังคําถาม  

ไม่ตัดสินคุณค่า และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน ครบถ้วน และชี้แนะแหล่งข้อมูลและให้

แนวทางไปค้นคว้าต่อ

·	การเชือ่มโยงสิง่ทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีนกบัชวีติของนกัเรยีน ให้เหน็ความเกีย่วข้อง 

และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

þ	สไตล์การเรียนรู้ (Learning Style)

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

and Mills, C., 1992) แบ่งออกเป็น ๔ แบบตามสไตล์การเรียนรู้ตามความชอบหรือความถนัด

ของแต่ละคน

··	แบบ V = Visual รปูแบบการเรียนรู้ทีส่ือ่ด้วยภาพและสญัลกัษณ์ แผนที ่แผนผัง 

แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ และลูกศรสัญลักษณ์ สีสันต่างๆ

··	แบบ A = Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง หรือผ่านการได้ยินได้ฟัง 

ผู้ที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะชื่นชอบการฟังบรรยาย ฟังเทป การสนทนากลุ่มย่อย การพูดคุย

ทางโทรศัพท์ แม้แต่การพูดคุยกับตัวเอง หรือคิดออกมาดังๆ

··	แบบ R = Read/write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร เน้นการรับและส่ง

ข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน

··	 แบบ K = Kinesthetic รปูแบบการเรียนรูที้ส่ือ่ด้วยสมัผสัและการกระทํา การใช้

ประสบการณ์และการลงมอืปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จาํลองหรอืสถานการณ์จรงิกต็าม

 ดังนั้น การออกแบบในหลักสูตรนี้ จึงพยายามใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละ

แผนการเรียนรู้ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การลงมือทํา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับผู้เรียนทุกคน และการใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อ  
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“ดงึและคง” ความสนใจของผู้เรยีนไว้ให้ได้ รวมทัง้การทบทวนหรอืยํา้เนือ้หาเดียวกนัในกจิกรรม

หลายรูปแบบเช่นกัน

 บางขั้นตอนในแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ ครูอาจรู้สึกยุ่งยากในการเตรียม หรือรู้สึก

ว่าต้องใช้เวลามากในการทํากิจกรรม ก่อนจะตัดสินใจว่าไม่ทํากิจกรรม บอกเลยก็ได้ หรือ  

ตัดทอนเพื่อรวบรัดขั้นตอนการทํากิจกรรม ควรประเมินเปรียบเทียบถึงประสบการณ์ที่นักเรียน

จะได้เรียนรู้ หากเราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีมาจากการลงมือทํา (Learning by doing) ไม่ใช่

เพียงการบอกหรือการสอน

 หลายกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุม่ ให้แลกเปลีย่นแสดงความเห็น หาข้อสรปุ และนําเสนอ 

หลายกจิกรรมให้เด็กเขยีน รปูแบบพืน้ฐานเหล่านี ้ไม่ใช่การออกแบบเพ่ือให้เด็กลงมอืทาํเท่านัน้ 

แต่ท้ังการพูด การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องฝึกฝน ฝึกการเรียบเรียงความคิด และ

ถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ ครูอาจต้องมองเห็นว่า ทักษะเหล่านี้จําเป็นต้องทําบ่อยๆ และพัฒนา

ให้ดข้ึีนเร่ือยๆ ครจูาํเป็นต้องช่วยสะท้อนและชีแ้นะ และจดัการเพือ่ให้เดก็ทกุคนได้รบัการฝึกฝน 

เช่น ผลัดกันออกมานําเสนอ ฝึกให้ทวนสิ่งที่เพื่อนนําเสนอ เปรียบเทียบความเห็นแต่ละกลุ่ม 

เป็นต้น นอกจากนัน้ เมือ่ให้เด็กแสดงความเหน็หรือให้เขยีน ครจํูาเป็นต้องแสดงให้เหน็ว่า ครรูบั

ฟังและอ่าน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วย ไม่เพียงปล่อยผ่านไปเพียงให้เด็กได้ทํา

 ในการจดัเพศวถิศีกึษาทีเ่น้นหลกัการของ experiential learning ทีก่ล่าวมาในตอนต้น  

หวัใจสาํคญัอยูท่ีก่ารปรบับทบาทของครไูปเป็น “ผูจ้ดัการเรยีนรู”้ เพราะผูจ้ดัการเรยีนรูเ้ป็นกลไก

สําคัญที่จะทําให้เกิดการผันประสบการณ์จากกิจกรรมไปสู่การ “รู้แจ้ง” ของแต่ละบุคคล  

ขั้นตอนการสะท้อน (reaction) ในวงจรการเรียนรู้แบบ experiential learning จะขาด

ประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีผู้ทําหน้าท่ีเป็นกระจกส่องให้เกิดการพิจารณาแต่ละแง่มุมอย่างรอบคอบ  

โดยเฉพาะเม่ือเป็นการเรียนรู้ของกลุ่ม ซึ่งหัวใจสําคัญอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิด ผู้จัดการ

เรียนรู้จึงต้องเป็นผู้ที่ช่วยทําประเด็นให้ชัดขึ้น คอยจัดลําดับเร่ืองเพื่อไม่ให้สับสนหรือตกหล่น  

คอยเปิดโอกาสให้คนที่อยากพูดได้มีโอกาสพูดบ้าง ช่วยให้กลุ่มสรุปถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ  

ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและทุกคนรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับ รวมไปถึงการแนะแหล่ง

ข้อมูลที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้ต่อไป
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 ด้วยบทบาทของ “ผู้จัดการเรียนรู้”  สิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุดจึงไม่ใช่เนื้อหา  แต่เป็นเรื่อง

กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนแปรเนื้อหาไปสู่วิธีการเรียนรู้ และไม่ได้หมายความว่าครูไม่ต้อง

มีความรู้มาก ความรู้ยังเป็นเรื่องจําเป็น แต่สิ่งที่ครูต้องมีมากกว่าคือ ต้อง “เก่ง” ในการทําให ้

ผู้เรียนตระหนักถึง “กระบวนการเรียนรู้” เพราะจะติดตัวไปภายหน้า ช่วยให้เขาสามารถพึ่งสติ

ปัญญาของตัวเองในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เมื่อไม่มีครูหรือพ่อแม่กํากับอยู่ข้างๆ

 บทบาทของการเป็น “ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” ผ่าน

ประสบการณ์นี้ มีข้อท้าทายอย่างน้อย ๓ ประการที่สําคัญ

 ๑. การยึดมั่นว่าครูรู้ดีกว่า ครูจึงสามารถคิดแทนและบอกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเด็ก 

ครูไม่เช่ือมากนักว่าเด็กคิดเองได้ โดยเฉพาะการรู้ซึ้งถึงผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น เพราะเด็กมี

ประสบการณ์จํากัด ความยึดมั่นนี้มาในรูปของความหวังดี ต้องการปกป้องไม่ให้เด็กต้องเผชิญ

กับเรื่องร้ายๆ จึงเป็นด่านที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อคิดว่าเป็นเจตนาดี ก็ไม่ตระหนักว่าต้อง

เปลี่ยนแปลง

 ๒. ความเชื่อที่ตกทอดมาจากการกล่อมเกลาทางสังคมว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย 

เป็นเรื่องที่ต้องควบคุม ทําให้รู้สึกผิดบาป ผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันทางสรีระและผู้หญิง 

ต้องเป็นฝ่ายตาม ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายในเร่ืองเพศ และมีข้อจํากัดเร่ืองเพศมากกว่าผู้ชาย  

รวมทั้งเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องของเด็ก หากให้รู้มากจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก การปลูกฝังและ

ขัดเกลานี้มีผลฝังลึกเสียจนผู้คนจํานวนไม่น้อยไม่เคยฉุกคิดและตั้งคําถามว่า จริงหรือไม่ และ

ทําไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น

 ๓. ทักษะการฟังและจับประเด็น การตั้งคําถามให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

เป็นทักษะสําคัญในการ “สร้างการเรยีนรู”้ แต่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะทีใ่ช้น้อยในการสอนทีเ่น้น

เนื้อหาเป็นหลัก ที่ครูอาจคุ้นเคยมากกว่า

 อย่างไรก็ดี หากนับว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา เป็นอีก

หนึ่งประสบการณ์ที่ครูจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา การทําบ่อยๆ ก็เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ ที่

จะทําให้ทาํได้คล่องข้ึน เกดิความเข้าใจทีม่ากขึน้ทัง้ต่อผูเ้รียนและเนือ้หา รวมทัง้อาจนําไปสูก่าร

เกิดคําถามใหม่ๆ ที่ต้องการหาคําตอบมากขึ้น
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 โดยสรุป ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาฯ ต้องคํานึงถึง

þ	การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้านในเรื่องเพศวิถี 

þ	การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคําถาม สํารวจ ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในเรือ่งทัศนคต ิค่านยิม และบรรทดัฐานเรือ่งเพศวถิขีองตนเองและสงัคมได้อย่างรูสึ้กปลอดภยั 

และไม่ถูกตัดสินคุณค่า

þ	การพฒันาและฝึกทกัษะต่างๆ ทีจํ่าเป็นในการมีปฏสิมัพนัธ์ และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ 

þ	การพัฒนาและฝึกฝนความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ข้อแนะนําในการนําหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาไปใช้
 

 หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ออกแบบโดย

คํานึงถึงข้อแนะนําของหลายสถาบันว่า การเรียนรู้จะนําไปส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จะต้องจดัอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อย ๑๖ ชัว่โมง ดังนัน้ แต่ละระดบัชัน้ประกอบด้วยแผนการเรยีนรู้ 

๑๖ แผน และวางลําดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องจากเรื่องใกล้ตัวสู่เรื่องที่กว้างขึ้น จากเรื่องง่ายสู่เรื่อง

ทีซ่บัซ้อนขึน้ นอกจากน้ันยงัพิจารณาถงึความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัของ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับประถมปลายที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 บทเรยีนการนาํร่องการนาํหลกัสตูรฯ ไปใช้พบว่า เป็นเรือ่งยากทีส่ถานศกึษาและครจูะ

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ครบทั้ง ๑๖ แผนในแต่ละระดับชั้น ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงเป็น

แนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ทีแ่ต่ละสถานศกึษาและครแูต่ละคนสามารถพจิารณาเลอืกแผนการ

เรยีนรูใ้ห้สอดคล้องและเหมาะกบับรบิทของผูเ้รยีน และจํานวนเวลาทีส่ามารถจดัการเรยีนรูเ้พศ

วิถีศึกษาฯ ได้จริง

 แผนการเรยีนรู้แต่ละแผนประกอบด้วยสาระสําคญั วตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้คณุลกัษณะ

และทักษะสาํคัญทีแ่ผนนัน้ๆ ต้องการสร้างเสรมิให้กบัผูเ้รยีน ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้เหน็

กระบวนการ คําถามในการชวนคิดชวนคุย และแนวทางการสรปุ รวมทัง้มตีวัอย่างเอกสาร หรอื
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สื่อที่จะใช้ประกอบในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งครูอาจต้องปรับให้เหมาะกับบริบท หรือทัน

สถานการณ์มากขึน้ โดยยงัคงยดึวตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้และเนือ้หา-ทกัษะทีต้่องการให้เกดิกบั

ผู้เรียน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นข้อมูลความรู้สําหรับครู ซึ่งบางเรื่องอาจต้องคอยติดตามให้

ข้อมูลทันสมัยด้วยเช่นกัน โดยพึงตระหนักว่าหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๖๐

 ท่าทีของครูจึงเป็นเรื่องสําคัญ และมีผลต่อเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้ การเลือกใช้

คําที่ไม่ตัดสินคุณค่าหรือสะท้อนอคติในเรื่องเพศวิถี เป็นสิ่งที่ครูควรตระหนักและระมัดระวัง 

เพราะผูเ้รยีนสามารถประเมนิทศันคตหิรอืค่านยิมของครไูด้ ทัง้จากวธิกีารพดูถงึ การตัง้คําถาม 

การตอบคําถาม การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย รวมถึงสีหน้าท่าทางที่มีต่อคําพูดหรือ 

การแสดงออกของผู้เรียน และอาจทําให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความเห็นหรือความรู้สึกจริงๆ ใน

เรื่องที่เห็นต่างจากครู หรือก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี หรือตอกยํ้าทัศนะในทางลบ เช่นการพูดถึง  

เพศทางเลือก ความหลากหลายทางเพศ ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ครอบครัวอุดมคติ  

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การทําแท้ง เป็นต้น

 นอกจากนัน้ การตระหนกัว่าสงัคมไทยมค่ีานิยม ความคาดหวงั และบรรทดัฐานในเร่ือง

เพศต่อหญงิและชายต่างกนั การมปีระสบการณ์เร่ืองเพศของหญงิถกูตัดสนิคุณค่ามากกว่าชาย 

การแสดงออกทางเพศของชายได้รบัการยอมรบัมากกว่าหญงิ  การสอนเรือ่งเพศ จึงมักมุง่ควบคมุ

ฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย ดังนั้น ครูจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ และทําให้เนื้อหาในการเรียนรู้ 

พดูคยุในห้องเรียนเกีย่วข้องกบัทกุเพศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการเคารพ และรบัผดิชอบ

ในสัมพันธภาพ ว่าเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ตอกยํ้าอคติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่มี

อยู่ในสังคม รวมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกัน

 แผนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนและการลงมือ

ปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ที่สําคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยครูอาจใช้เป็นแนวทางในการ

ตรวจสอบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง ว่าได้ทํา/ชวนให้ผู้เรียนได้ทําขั้นตอน 

ต่อไปนี้ หรือไม่

·	 เช่ือมโยงกบัความรู ้การรบัรู ้หรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รียน เพือ่พฒันาและขยาย

ความเข้าใจที่รอบด้าน ลึกซึ้งมากขึ้น
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·	 เปิดโอกาสให้มีการลงมือทํามากที่สุด เพื่อฝึกทักษะส่วนบุคคลและทักษะสังคม

·	 ชวนสาํรวจ ทบทวน เปรยีบเทียบ ความเชือ่และทศันคตขิองตนเองทีม่ต่ีอเรือ่งต่างๆ 

·	 สะท้อนสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้ และ

·	 บอกความตั้งใจหรือแผนที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้

ฝากครู...ส่งท้าย

 ถงึวนัน้ีต้องสอน ไม่ว่าครจูะรูส้กึอย่างไร จะจัดการเรียนรู้เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา

หรอืไม่ เดก็และเยาวชนส่วนใหญ่กส็นใจและพร้อมจะเรียนรู้เร่ืองเหล่านีจ้ากเพือ่นและสือ่ต่างๆ 

อยู่แล้ว โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายดาย แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เด็ก

และเยาวชนเรียนรู้เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และวิธีคิดใน

เรื่องเพศของพวกเขาอย่างไร

 วัยประถมเป็นโอกาสทอง วัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยรุ่น เป็น

โอกาสสําคัญของครูในการวางรากฐาน บ่มเพาะคุณสมบัติ อุปนิสัย จริยธรรมที่พึงมี เริ่มฝึกฝน

ทักษะในการดําเนินชีวิตกับผู้อ่ืน โดยเริ่มจากเร่ืองง่ายๆ ใกล้ตัวสู่เร่ืองที่ซับซ้อนขึ้น และให ้

ความรู้ที่รอบด้าน แก้ไขการรับรู้ที่ผิด

 เพศวถิเีป็นเรือ่งชวีติและการอยูร่่วมกนั เรือ่งเพศวถิ ีเป็นเรือ่งทีม่ากกว่าการมีเพศสมัพนัธ์ 

แต่ยังรวมถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ความสัมพันธ์ ความรัก อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ 

ความร่ืนรมย์ รสนิยม ความเป็นหญิง ความเป็นชาย รสนิยมทางเพศ ค่านิยม ความเชื่อ 

วัฒนธรรมที่หลากหลายในเรื่องเพศและเพศวิถี ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีและ

สมัพนัธภาพศึกษาเป็นโอกาสในการช่วยให้เดก็และเยาวชนพฒันาคณุค่า ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ สร้างความรู้สึกดีและมั่นใจในตนเอง 

มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ตลอดจนการคิดใคร่ครวญ และ 

ตัดสินใจในการดูแลป้องกันตัวเองในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งเร่ืองท้องไม่พร้อม  

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งได้ฝึกถกเถียง แลกเปลี่ยน  
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ตั้งคําถามกับค่านิยม กติกาทางสังคมที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาคในเรื่อง

เพศ รวมทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลโดยละเลยสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน

สังคม

 ครูคือคนส�าคัญ  “ครู” เป็นบุคคลสําคัญในการช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เรื่อง 

เพศวิถี ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ยังคงเป็นเรื่องพูดยากในหลายครอบครัวและในหลายบริบทของ

สังคมไทย ครูจึงต้องเท่าทันกรอบและการให้คุณค่าเรื่องเพศ เพศวิถีในสังคม และพร้อมโอบอุ้ม

เด็กที่แตกต่าง สิ่งหน่ึงท่ีครูทําได้ผ่านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา คือ  

การทําให้เด็กๆ รู้สึกว่า “ครู” ของเขา เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนที่เขาสามารถคุยได้ ถามได้ 

และพร้อมฟังความรู้สึก ความกังวลในเร่ืองที่ยากจะคุยกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ ที่สําคัญกว่าน้ัน  

หากครสูามารถทําให้เด็กๆ มัน่ใจว่า หากเขาเผชญิปัญหาหรอืความพลาดพลัง้ในชวีติ นอกจาก

ครูของเขาจะไม่ทับถมเขาแล้ว ครูยังจะช่วยให้คําปรึกษา หาทางเลือก และยืนเคียงข้างเขา  

เพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงท้าทายของชีวิตไปกับเขา

ต่อให้มีหลักสูตร แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่ดี

ก็ไม่มีความหมายใดๆ

หากครูไม่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

หรือแย่กว่านั้น คือ

ไม่ได้น�าไปใช้จัดการเรียนรู้กับเด็กๆ เลย
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บทสรุปจากงานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพ

ศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด มีวัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเพศวถิแีละสมัพันธภาพศกึษาของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่๔-๖ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด โดยศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังนี้ ๑) ผลการเปรียบ

เทยีบความรู้ความเข้าใจเรือ่งเพศของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่๔-๖ ในโรงเรียนประถมศกึษา 

๑๐ จงัหวดั ระหว่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสตูรเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา ๒) ผลการเปรยีบ

เทียบเจตคติที่มีต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษา  

๑๐ จังหวัด ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ๓) ผลการ 

เปรียบเทียบทักษะการจัดการสัมพันธภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา 

และ ๔) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัด

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการนําหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาไปใช้ ประกอบ

ด้วย ๑) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน ๑๕ โรงเรียน

จาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ มหาสารคาม เลย 

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

๙๒๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ๑)  หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพ

ศกึษา ๒) แบบสอบถามผลลพัธ์การจดัการเรยีนรู้รายวชิาเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศึกษา ๓) แบบ

ประเมนิทกัษะการจดัการสมัพันธภาพของผู้เรยีน และ ๔) แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียน
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ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้น ป. ๔-๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ และทักษะการจัดการสัมพันธภาพหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังนี้ 

๑. ผลการเปรยีบเทียบความรูค้วามเข้าใจเร่ืองเพศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔-๖ 

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน

ช้ัน ป.๔-๖ มีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งเพศหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน

เท่ากับ ๘.๒๕ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๑๑ มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๑๑.๔๑ โดย

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

ตามลําดับ

๒. ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน

ชั้น ป.๔-๖ มีเจตคติต่อเรื่องเพศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๓.๗๑ 

ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๗.๐๖ โดยนักเรียน 

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

๓. ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการสัมพันธภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔-๖ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวม

นักเรียนช้ัน ป.๔-๖ มีทักษะการจัดการสัมพันธภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียน 

ชั้น ป.๔ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒.๒๗ ก่อนเรียนเท่ากับ ๒.๒๕ มีร้อยละของความก้าวหน้า

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

 มีร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ ๖.๗๖ ในส่วนของการประเมินระหว่างเรียนพบว่า นักเรียน

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

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

เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียนชั้น ป.๔-๖ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ เมื่อแยกเป็น

รายด้านพบว่า นกัเรยีนเหน็ว่าด้านเนือ้หาสาระมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ด้านสือ่ 

ด้านครผููส้อน และด้านกจิกรรมตามลําดบั โดยนกัเรยีนชัน้ ป.๕ มคีวามคดิเหน็ว่าเหมาะสมมาก

ที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนชั้น ป.๖ และชั้น ป.๔ ตามลําดับ

นอกจากน้ัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู ้สอนหลักสูตรเพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษา ในด้านเพศ ประสบการณ์ในการสอนเพศวิถีศึกษา ตําแหน่ง และวิชาที ่

รับผิดชอบสอนพบว่า แม้ว่าครูจะมีพื้นฐานและประสบการณ์แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการจัดการสัมพันธภาพของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน  

งานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถีศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาใน ๑๐ จังหวัด 

ด�าเนินการโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

ผู้ท�าวิจัยชั้นเรียน

๑) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ๒) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ๓) โรงเรียนบ้านสันกําแพง

๔) โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๕) โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ๖) โรงเรียนอนุชนวัฒนา  

๗) โรงเรยีนอนุบาลท่าตะโก ๘) โรงเรยีนชมุชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ๙) โรงเรยีนศรโีกสมุวทิยาฯ  

๑๐) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ๑๑) โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ๑๒) โรงเรียนบ้านโคกงาม  

๑๓) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ๑๔) โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ๑๕) โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ผู้ควบคุมการวิจัย

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

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

 นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น
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แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 หลักการสําคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด การจัด

หลักสูตรในสถานศึกษาจึงมีความยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้

ความสาํคญักบัการเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง และเป็นระบบตามลาํดบัขัน้ตอนของเนือ้หาและความเชือ่ม

โยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในระยะยาว

 จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ ใน

หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ นี้พบว่า เนื้อหาสาระของเพศ

วิถีและสัมพันธภาพศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุม่สาระ

ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู ้จัดการเรียนรู ้ ที่จะนําแผนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาไปปรับใช้ได้

 นอกจากนัน้ ยงัพบว่า เนือ้หาเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิ

และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีทางเลือกในการจัดการเรียน

รูเ้พศวถีิและสมัพนัธภาพศกึษาเข้าสูห่ลกัสตูรสถานศกึษาตามความพร้อมของสถานศกึษา อาทิ 

จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม

สาระภาษาไทย จัดไว้ในวิชาแนะแนว ชั่วโมงโฮมรูม หรือการเปิดสาระเพิ่มเติม เป็นต้น
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 จากการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ น้ีพบว่า เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสอดคล้องและสามารถ 

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

     ป	๔/๑	อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการร่างกายและจิตใจตามวัย

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต

ป	๔/๑	 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว

ป	๔/๒	 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย

ป	๔/๓	 ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทำาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมใน 

เรื่องเพศ

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑ เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสร้างเสรมิสขุภาพ  การดํารงสุขภาพ  การ

ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ป	๔/๒	อธิบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ

๒. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส ๑.๑ รูแ้ละเข้าใจประวตั ิความสําคญั ศาสนา หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ

ปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข



49

ป	๔/๕	ชื่นชมการทำาความดีของตนเอง	บุคคลในครอบครัว	 โรงเรียนและชุมชนตาม

หลักศาสนา	พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม

และธํารงรกัษาประเพณแีละวฒันธรรมไทย ดํารงชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคม

ไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข

ป	๔/๕	เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำาวัน

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง

เข้าใจหลักการของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่การดาํรงชวีติอย่างมดีลุยภาพ

ป	๔/๒	บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

๓. กลุ่มสาระภาษาไทย

สาระที่ ๓ การฟัง การดู การพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความ

คิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ป	๔/๑	จำาแนกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น	จากเรื่องที่ฟังและดู

ป	๔/๒	พูดสรุปความจากการฟังและดู

ป	๔/๓	พูดแสดงความรู้	ความคิดเห็น	และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

ป	๔/๔	ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

ป	๔/๖	มีมารยาทในการฟัง	การดู	และการพูด
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 เมือ่พจิารณาเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา ซึง่มุง่ส่งเสริม

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เป็นสมาชิกที่มี

คุณภาพของสังคม

 โดยมีสุขภาพทางเพศและคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถคิด วิเคราะห์ เท่าทัน สามารถ

เผชญิการจดัการการดําเนินชีวิตอย่างรบัผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ืน่ ในกระบวนการจัดการเรียน

รูเ้พศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษาจงึให้ความสาํคญักบัการพฒันาทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนนิชวีติ

ของเยาวชน ซึ่งสอดรับกับสมรรถนะสําคัญที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนา

ให้เกิดกับผู้เรียน ดังตารางเปรียบเทียบ 

สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
เพศวิถีศึกษารอบด้าน

มุ่งพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต
(Personal Skills)

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

• เท่าทันการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้นําพฤติกรรม  
เป้าหมาย และการดําเนินชีวิต

• สามารถสื่อสาร รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก  
ทั้งที่สอดคล้อง และแตกต่างกัน

• สามารถคิด วิเคราะห ์ต่อรอง และเลือกตัดสินใจ รวมทั้ง 
รับผิดชอบผลจากการตัดสินใจของตน

• สามารถยืนยันและรักษาความเป็นตัวของตัวเอง โดยเคารพ 
ในสิทธิของผู้อื่น

• สามารถเผชิญและจัดการกับแรงกดดันจากเพื่อน สิ่งแวดล้อม 
และอคติทางเพศ

• แสวงหาคําแนะนํา ความช่วยเหลือ การจําแนกแยกแยะข้อมูล
ที่ถูกต้องออกจากที่ไม่ถูกต้อง



51

สร
ุปต

ัวช
ี้วัด

แล
ะแผ

นก
าร

เร
ียน

รู้เ
พ

ศว
ิถีศ

ึกษ
าแ

ละ
สัม

พ
ันธ

ภา
พ

ศึก
ษา

สา
ระ

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

ึกษ
า 

ระ
ดับ

ชั้น
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
าป

ีที่ 
๔

มา
ตร

ฐา
น/

ตัว
ชี้ว

ัด

แผ
นก

าร
เร

ียน
รู้เ

พศ
วิถ

ีแล
ะส

ัมพ
ันธ

ภา
พศ

ึกษ
าร

ะด
ับช

ั้นป
ระ

ถม
ศึก

ษา
ปีท

ี่ ๔

๑.
ทุก

คน
เป

็นค
น

พิเ
ศษ

๒.
เต

ิบโ
ต

เป
ลี่ย

น
แป

ลง

๓.
 

สุข
ภา

พ 
ดี 

ถ้า
 

ใช
้เป

็น

๔.
คร

อบ
คร

ัว
มีห

ลา
ย

แบ
บ

๕
.

เพ
ื่อน

๖.
แบ

่งป
ัน

๗.
เป

็นห
ญ

ิง 
เป

็นช
าย

๘
.

รู้ส
ึก

อย
่าง

ไร

๙.
หย

อก
ล้อ

 รัง
แก

 
ใค

รส
นุก ?

๑๐
.

ขอ
โท

ษ

๑๑
.

รู้ส
ึก

บอ
กไ

ด้

๑๒
.

ฉล
าด

ใช
้

อิน
เท

อร
์

เน
็ต

๑๓
.

รส
นิย

ม
ที่แ

ตก
ต่า

ง

๑๔
.

เอ
ชไ

อว
 ี

อย
ู่ร่ว

ม
กัน

ได
้

๑๕
.

ถุง วิเ
ศษ

๑๖
.

นี่ค
ือฉ

ัน

มา
ตร

ฐา
น 

พ 
๑.

๑ 
 เข

้าใ
จธ

รร
มช

าต
ิขอ

งก
าร

เจ
ริญ

เต
ิบโ

ตแ
ละ

พัฒ
นา

กา
รข

อง
มน

ุษย
์

ป 
๔/

๑ 
อธ

ิบา
ยก

าร
เจ

ริญ
เต

ิบโ
ตแ

ละ

พัฒ
นา

กา
รร

่าง
กา

ยแ
ละ

จิต
ใจ

 

ตา
มว

ัย
ü

ü
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

มา
ตร

ฐา
น 

พ 
๒.

๑ 
เข

้าใ
จแ

ละ
เห

็นค
ุณ

ค่า
ตน

เอ
ง 

คร
อบ

คร
ัว 

เพ
ศศ

ึกษ
า 

แล
ะม

ีทัก
ษะ

ใน
กา

รด
�าเ

นิน
ชีว

ิต

ป 
๔/

๑ 
อธ

ิบา
ยค

ุณ
ลัก

ษณ
ะข

อง
คว

าม
เป

็น

เพ
ื่อน

แล
ะส

มา
ชิก

ที่ด
ีขอ

ง

คร
อบ

คร
ัว

 
 

 
ü

ü
 

 
 

ü
ü

 
 

 
 

 
 

ป 
๔/

๒ 
แส

ดง
พฤ

ติก
รร

มท
ี่เห

มา
ะส

มก
ับ

เพ
ศข

อง
ตน

ตา
มว

ัฒ
นธ

รร
มไ

ทย
 

 
 

 
 

 
ü

 
 

 
 

 
ü

 
 

 

ป 
๔/

๓ 
ยก

ตัว
อย

่าง
วิธ

ีกา
รป

ฏิเ
สธ

กา
ร 

กร
ะท

ําท
ี่เป

็นอ
ันต

รา
ยแ

ละ
ไม

่

เห
มา

ะส
มใ

นเ
รื่อ

งเ
พศ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ü
ü

 
 

 
 

มา
ตร

ฐา
น 

พ 
๔.

๑ 
เห

็นค
ุณ

ค่า
แล

ะม
ีทัก

ษะ
ใน

กา
รส

ร้า
งเ

สร
ิมส

ุขภ
าพ

  
กา

รด
�าร

งส
ุขภ

าพ
  
กา

รป
้อง

กัน
โร

ค 
แล

ะก
าร

สร
้าง

เส
ริม

สม
รร

ถภ
าพ

เพ
ื่อส

ุขภ
าพ

ป 
๔/

๒ 
อธ

ิบา
ยส

ภา
วะ

อา
รม

ณ
์คว

าม
รู้ส

ึก

ที่ม
ีผล

ต่อ
สุข

ภา
พ

 
 

 
 

 
 

 
ü

 
 

ü
 

ü
 

 
 



52

สร
ุปต

ัวช
ี้วัด

แล
ะแผ

นก
าร

เร
ียน

รู้เ
พ

ศว
ิถีศ

ึกษ
าแ

ละ
สัม

พ
ันธ

ภา
พ

ศึก
ษา

 
สา

ระ
สัง

คม
ศึก

ษา
 ศ

าส
นา

 แ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

ระ
ดับ

ชั้น
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
าป

ีที่ 
๔

มา
ตร

ฐา
น/

ตัว
ชี้ว

ัด

แผ
นก

าร
เร

ียน
รู้เ

พศ
วิถ

ีแล
ะส

ัมพ
ันธ

ภา
พศ

ึกษ
าร

ะด
ับช

ั้นป
ระ

ถม
ศึก

ษา
ปีท

ี่ ๔

๑.
ทุก

คน
เป

็นค
น

พิเ
ศษ

๒.
เต

ิบโ
ต

เป
ลี่ย

น
แป

ลง

๓.
 

สุข
ภา

พ 
ดี 

ถ้า
 

ใช
้เป

็น

๔.
คร

อบ
คร

ัว
มีห

ลา
ย

แบ
บ

๕
.

เพ
ื่อน

๖.
แบ

่งป
ัน

๗.
เป

็นห
ญ

ิง 
เป

็นช
าย

๘
.

รู้ส
ึก

อย
่าง

ไร

๙.
หย

อก
ล้อ

 รัง
แก

 
ใค

รส
นุก ?

๑๐
.

ขอ
โท

ษ

๑๑
.

รู้ส
ึก

บอ
กไ

ด้

๑๒
.

ฉล
าด

ใช
้

อิน
เท

อร
์

เน
็ต

๑๓
.

รส
นิย

ม
ที่แ

ตก
ต่า

ง

๑๔
.

เอ
ชไ

อว
 ี

อย
ู่ร่ว

ม
กัน

ได
้

๑๕
.

ถุง วิเ
ศษ

๑๖
.

นี่ค
ือ

ฉัน

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
๑.

๑ 
รู้แ

ละ
เข

้าใ
จป

ระ
วัต

 ิค
วา

มส
�าค

ัญ
 ศ

าส
นา

 ห
ลัก

ธร
รม

ขอ
งพ

ระ
พุท

ธศ
าส

นา
 ห

รือ
ศา

สน
าท

ี่ตน
นับ

ถือ
 แ

ละ
ศา

สน
าอ

ื่น 
มีศ

รัท
ธา

ที่ถ
ูกต

้อง
 ย

ึดม
ั่น 

แล
ะป

ฏิบ
ัติต

าม
หล

ักธ
รร

ม 
เพ

ื่ออ
ยู่

ร่ว
มก

ันอ
ย่า

งส
ันต

ิสุข

ป 
๔/

๕
 ช

ื่นช
มก

าร
ทํา

คว
าม

ดีข
อง

ตน
เอ

ง 

บุค
คล

ใน
คร

อบ
คร

ัว 
โร

งเ
รีย

นแ
ละ

ชุม
ชน

ตา
มห

ลัก
ศา

สน
า 

พร
้อม

ทั้ง

บอ
กแ

นว
ปฏ

ิบัต
ิใน

กา
รด

ําเ
นิน

ชีว
ิต

 
 

 
ü

ü
ü

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ü

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
๒.

๑ 
เข

้าใ
จแ

ละ
ปฏ

ิบัต
ิตน

ตา
มห

น้า
ที่ข

อง
กา

รเ
ป็น

พล
เม

ือง
ด ี

มีค
่าน

ิยม
ที่ด

ีงา
ม 

แล
ะธ

�าร
งร

ักษ
าป

ระ
เพ

ณ
ีแล

ะว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ทย

 ด
�าร

งช
ีวิต

อย
ู่ร่ว

มก
ันใ

นส
ังค

มไ
ทย

 แ
ละ

สัง
คม

โล
กอ

ย่า
ง

สัน
ติส

ุข

ป 
๔/

๕
 เ
สน

อว
ิธีก

าร
ที่จ

ะอ
ยู่ร

่วม
กัน

อย
่าง

สัน
ติส

ุขใ
นช

ีวิต
ปร

ะจ
ําว

ัน
 

 
 

 
 

ü
 

 
ü

ü
 

 
ü

ü
 

 

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
๓
.๑

 เ
ข้า

ใจ
แล

ะส
าม

าร
ถบ

ริห
าร

จัด
กา

รท
รัพ

ยา
กร

ใน
กา

รผ
ลิต

แล
ะก

าร
บร

ิโภ
คก

าร
ใช

้ทร
ัพย

าก
รท

ี่มีอ
ยู่จ

�าก
ัดไ

ด้อ
ย่า

งม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พแ

ละ
คุ้ม

ค่า
 ร

วม
ทั้ง

เข
้าใ

จห
ลัก

กา
รข

อง
เศ

รษ
ฐก

ิจพ
อ

เพ
ียง

 เพ
ื่อก

าร
ด�า

รง
ชีว

ิตอ
ย่า

งม
ีดุล

ยภ
าพ

ป 
๔/

๒ 
บอ

กส
ิทธ

ิพื้น
ฐา

นแ
ละ

รัก
ษา

ผล

ปร
ะโ

ยช
น์ข

อง
ตน

เอ
งใ

นฐ
าน

ะ 

ผู้บ
ริโ

ภค
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ü
 

 
 

 



53

สร
ุปต

ัวช
ี้วัด

แล
ะแผ

นก
าร

เร
ียน

รู้เ
พ

ศว
ิถีศ

ึกษ
าแ

ละ
สัม

พ
ันธ

ภา
พ

ศึก
ษา

 
สา

ระ
ภา

ษา
ไท

ย 
ระ

ดับ
ชั้น

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

าป
ีที่ 

๔

มา
ตร

ฐา
น/

ตัว
ชี้ว

ัด

แผ
นก

าร
เร

ียน
รู้เ

พศ
วิถ

ีแล
ะส

ัมพ
ันธ

ภา
พศ

ึกษ
าร

ะด
ับช

ั้นป
ระ

ถม
ศึก

ษา
ปีท

ี่ ๔

๑.
ทุก

คน
เป

็นค
น

พิเ
ศษ

๒.
เต

ิบโ
ต

เป
ลี่ย

น
แป

ลง

๓.
 

สุข
ภา

พ 
ดี 

ถ้า
 

ใช
้เป

็น

๔.
คร

อบ
คร

ัว
มีห

ลา
ย

แบ
บ

๕
.

เพ
ื่อน

๖.
แบ

่งป
ัน

๗.
เป

็นห
ญ

ิง 
เป

็นช
าย

๘
.

รู้ส
ึก

อย
่าง

ไร

๙.
หย

อก
ล้อ

 รัง
แก

 
ใค

รส
นุก ?

๑๐
.

ขอ
โท

ษ

๑๑
.

รู้ส
ึก

บอ
กไ

ด้

๑๒
.

ฉล
าด

ใช
้

อิน
เท

อร
์

เน
็ต

๑๓
.

รส
นิย

ม
ที่แ

ตก
ต่า

ง

๑๔
.

เอ
ชไ

อว
 ี

อย
ู่ร่ว

ม
กัน

ได
้

๑๕
.

ถุง วิเ
ศษ

๑๖
.

นี่ค
ือ

ฉัน

มา
ตร

ฐา
น 

ท 
๓
.๑

 ส
าม

าร
ถเ

ลอื
กฟั

งแ
ละ

ดูอ
ย่า

งมี
วจิ

าร
ณ

ญ
าณ

 แ
ละ

พดู
แส

ดง
คว

าม
รู้ 
คว

าม
คิด

 แ
ละ

คว
าม

รูส้ึ
กใ

นโ
อก

าส
ต่า

งๆ
  
อย

่าง
มีว

ิจา
รณ

ญ
าณ

แล
ะส

ร้า
งส

รร
ค์

ป 
๔/

๑ 
จํา

แน
กข

้อเ
ท็จ

จร
ิงจ

าก

ข้อ
คิด

เห
็น 

จา
กเ

รื่อ
งท

ี่ฟัง

แล
ะด

ู
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ป 
๔/

๒ 
พูด

สร
ุปค

วา
มจ

าก
กา

รฟ
ัง

แล
ะด

ู 
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ป 
๔/

๓ 
พูด

แส
ดง

คว
าม

รู้ 
คว

าม
คิด

เห
็น 

แล
ะค

วา
มร

ู้สึก
เก

ี่ยว

กับ
เร

ื่อง
ที่ฟ

ังแ
ละ

ดู
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ป 
๔/

๔ 
ตั้ง

คํา
ถา

มแ
ละ

ตอ
บค

ําถ
าม

เช
ิงเ

หต
ุผล

จา
กเ

รื่อ
งท

ี่ฟัง

แล
ะด

ู
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ป 
๔/

๖ 
มีม

าร
ยา

ทใ
นก

าร
ฟัง

 ก
าร

ดู 

แล
ะก

าร
พูด

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

 



54



55

 แผนการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษาในระดับช้ันประถมศกึษาปีที ่๔ ประกอบด้วย 

๑๖ แผนการเรียนรู้ และครอบคลุมหกมิติของเพศวิถีศึกษา ดังนี้

 ๑. ทุกคนเป็นคนพิเศษ

 ๒. เติบโต เปลี่ยนแปลง

 ๓. สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น

 ๔. ครอบครัวมีหลายแบบ

 ๕. เพื่อน

 ๖. แบ่งปัน

 ๗. เป็นหญิง เป็นชาย

 ๘. รู้สึกอย่างไร

 ๙. หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?

 ๑๐. ขอโทษ

 ๑๑. รู้สึกบอกได้

 ๑๒. ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต

 ๑๓. รสนิยมที่แตกต่าง

 ๑๔. เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้

 ๑๕. ถุงวิเศษ

 ๑๖. นี่คือฉัน

 

แผนการเรียนรู้
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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พัฒนำกำรทำงเพศ
(๑)  ทุกคนเป็นคนพิเศษ
(๒)  เติบโต เปลี่ยนแปลง
(๓) สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น
(๑๓) รสนิยมที่แตกต่าง
(๑๖)  นี่คือฉัน

สังคมและวัฒนธรรม
(๗) เป็นหญิง เป็นชาย

สัมพันธภำพ
(๔) ครอบครัวมีหลายแบบ
(๕) เพื่อน
(๖) แบ่งปัน
(๙) หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?
(๑๐) ขอโทษ

ทักษะส่วนบุคคล
(๘) รู้สึกอย่างไร
(๑๒) ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต

สุขภำพทำงเพศ
(๑๔) เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้
(๑๕) ถุงวิเศษ

พฤติกรรมทำงเพศ
(๑๑) รู้สึกบอกได้

ป.๔
Growing

& changing



แผนการเรียนรู้ที่  ๑

ทุกคนเป็นคนพิเศษ



สาระส�าคัญ
 ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นที่ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กๆ เริ่ม

สนใจรูปลักษณ์ของตัวเอง และเริ่มมีคําถามว่าตัวเอง “ปกติ” ไหม การเรียนรู้ว่า 

คนแต่ละคนมีรปูลกัษณ์เฉพาะตน เป็นเรือ่งปกตทิีค่นเราแตกต่างกนัทัง้เรือ่งขนาด รปู

ร่าง สีผิว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใด ล้วนมีความพิเศษสวยงามในแบบของตัวเอง 

การทําให้วัยรุ่นเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย จะช่วยให้เกิดความรู้สึกดีกับ

ร่างกายตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) จําแนกความเหมือนและความต่างของร่างกายแต่ละคน

 ๒) รู้สึกว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องปกติ

แผนการเรียนรู้ที่ ๑

ทุกคนเป็นคนพิเศษ

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• การรู้จักตนเอง

• การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

58



ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
• กระดาษ A4 สาํหรบัทกุคน    • สผีสมอาหาร ๗ สี    • ถาดใส่สขีนาดเอามอืจุม่ได้

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 หากมีเด็กซ่ึงมีข้อจํากัดด้านร่างกายหรือพิการ ครูควรถือโอกาสสอนเด็กๆ 

ถึงความแตกต่างกันของอวัยวะที่มี และความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอาจทําให้ทํา

อะไรบางอย่างได้ไม่เหมือนเพื่อน แต่ก็ยังเป็นเพื่อนเรา

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการให้ความเห็นเรื่องความแตกต่างของบุคคล

 ๒. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. แจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น และ

ชวนให้เด็กๆ พิมพ์มือ และลายนิ้วโป้งบนกระดาษ A4 โดย 

ใช้มือจุ่มในถาดสีต่างๆ ๗ สีที่ครูเตรียมไว้ ให้แต่ละคนเลือก

สีที่ชอบ

 ๒. เม่ือแต่ละคนพิมพ์มือและลายนิ้วโป้งของตัวเอง

เสร็จแล้ว ให้ล้าง/เช็ดมือให้สะอาด และรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ 

กลุ่มละ ๕ คน ครูชวนคุย ดังนี้

• ให้แต่ละคนสงัเกตมอืและลายนิว้โป้งทีพ่มิพ์ของแต่ละคนในกลุม่ ว่ามี

ลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง (รอฟังคําตอบ ๓-๔ คน)
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• นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการท่ีเราแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่น 

ขนาดมือ/นิ้วต่างกัน ลายนิ้วมือต่างกัน ชอบสีต่างกัน (รอฟังคําตอบ 

๓-๔ คน)

 ๓. ครชูวนสรุปว่า เราแต่ละคนมอีวยัวะต่างๆ เหมือนกนั แต่อวยัวะของแต่ละ

คนอาจมีขนาด รูปร่าง ลักษณะไม่เหมือนกัน เหมือนที่แต่ละคนมีมือเหมือนกัน แต่

ขนาด สีผิวอาจไม่เหมือนกัน และลายนิ้วมือของแต่ละคนก็แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ

ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ที่แต่ละคนมีแบบของตัวเองแตกต่างกันไป

 ๔. ให้นกัเรยีนยกตวัอย่าง ส่วนต่างๆ ของร่างกายทีเ่ราแต่ละคนมีเหมอืนกนั 

แต่มีลักษณะแตกต่างกัน (เช่น ผม, ตา, จมูก, สีผิว, ความสูงของร่างกาย ฯลฯ) โดย

อาจให้นักเรียน ๔-๕ คนยืนขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างในแต่ละด้าน

 ๕. ครูย�้ำให้เห็นว่ำควำมแตกต่ำงเป็นเร่ืองปกติ และแต่ละแบบมี 

ควำมพิเศษ และสวยงำมในแบบของตัวเอง

 ๖. ครูใช้คําถามชวนคุย ดังนี้

• นอกจากแต่ละคนมร่ีางกายทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัแล้ว พวกเรามีอะไร

ที่แตกต่างกันอีก ขอฟังคําตอบจาก ๔-๕ คน (คําตอบอาจเป็น ความ

ชอบ ศาสนา ครอบครัว ฯลฯ)

• นักเรียนรู้สึกอย่างไร ที่เราแต่ละคนมีส่วนที่ไม่เหมือนกัน ?

• การทีเ่ราแต่ละคนแตกต่างกนั เรายงัเป็นเพือ่นกนัได้หรอืไม่ เพราะเหตุ

ใด ?

 ๗. ครูสรุปให้เห็นว่า

• พวกเรามีทั้งความเหมือนกัน เช่น พวกเราเรียนช้ัน ป.๔ เหมือนกัน 

อายุไล่เลี่ยกัน เรียนโรงเรียนเดียวกัน เป็นคนจังหวัดเดียวกัน

• ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็มีรูปร่าง ลักษณะของร่างกาย ความชอบ 

ความสนใจ ศาสนา ความเชือ่ ฯลฯ ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ถอืเป็นเร่ืองปกติ

• ความแตกต่างที่แต่ละคนมี ทําให้เห็นถึงความหลากหลาย และความ

พิเศษเฉพาะของแต่ละคน ไม่ควรนํามาเป็นเรื่องล้อเลียน



เติบโต เปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนรู้ที่  ๒



สาระส�าคัญ
 เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ แต่ละคนจะมีจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 

บางคนเรว็ บางคนช้า การเปลีย่นแปลงสําคญัทีบ่อกถงึความพร้อมในการเข้าสูว่ยัหนุม่

สาว คือ ผู้ชายมีการฝันเปียก และผู้หญิงมีประจําเดือน ซึ่งหมายถึงความสามารถ 

ท่ีจะมีลูกได้ หากชายหญิงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การเข้าใจพัฒนาการและ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เด็กแต่ละคนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

รู้จักดูแลสุขอนามัย และดําเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่นได้อย่างปกติสุขและมีสุขภาวะทาง

เพศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของหญิงและชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 

อย่างน้อย ๓ ข้อ

 ๒) ระบุถึงสัญญาณความพร้อมทางร่างกายของหญิงชายที่เข้าสู่ภาวะการ

เจริญพันธุ์

แผนการเรียนรู้ที่ ๒

เติบโต เปลี่ยนแปลง

62



แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• การรู้จักตนเอง

• การดูแลสุขอนามัย

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • กระดาษ A4 สําหรับกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๑ แผ่น

 • ครูเตรียมเขียนตารางเพ่ือบันทึกคําตอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

ของนักเรียนโดยแยกเป็นช่อง หญิง | ชาย | หญิงและชาย

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ในการคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อาจมีการล้อเลียนเพื่อนๆ ที่ 

โตเรว็กว่าคนอืน่ เช่น เริม่มหีน้าอก มปีระจาํเดือน เสยีงแตก ครูควรอธบิายให้เหน็ว่า 

การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีเป็นเรือ่งปกต ิและทกุคนกจ็ะผ่านการเปลีย่นแปลงนี ้จึงไม่ใช่

เรื่องที่จะนํามาล้อเลียนกัน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการตอบคําถามเรื่องการเปล่ียนแปลงร่างกายและการดูแลทํา 

ความสะอาด

 ๒. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูชวนนักเรียนคุยว่า 

• ตอนนี้พวกเราอยู่ ป.๔ ใครอายุเท่าไรกันบ้าง

• อายุขนาดพวกเรา เรียกว่าเป็น “วัยรุ่น” หรือยัง ?

• อะไรที่บอกถึงการเป็นวัยรุ่น

 ๒. ครูชี้แจงว่า วันนี้เราจะมาสํารวจกันว่า ตอนนี้พวกเรามีการเปลี่ยนแปลง

ทางร่างกายอะไรบ้าง โดยให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ย่อยแยกเพศ* ให้มสีมาชกิกลุม่ ๔-๖ คน

(* การแบ่งกลุม่แยกเพศ เพือ่ช่วยให้นกัเรียนซึง่อาจยังไม่คุน้เคยกนั รวมทัง้ไม่คุน้เคย

กบัการคุยเรือ่งเพศ สามารถพูดคุยถงึการเปลีย่นแปลงทางร่างกายของตัวเองได้อย่าง

สบายใจขึ้น)

 ๓. แจกกระดาษ A4 ให้กลุ่มละ ๑ แผ่น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความ

เห็นภายในเวลา ๗ นาทีว่า

• ในวัยที่พวกเรากําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในตอนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆ ?

 ๔. ขอฟังคําตอบจากแต่ละกลุ่ม โดย

• ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันบอกคําตอบคนละ ๑ ข้อ และวนไปจนกว่าจะ

หมดคําตอบของทุกกลุ่ม

• เมื่อได้คําตอบแต่ละข้อ ให้ครูถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอีกเพศ

หนึ่งด้วยหรือไม่ เช่น หากคําตอบจากกลุ่มเด็กหญิงตอบว่า สูงขึ้น ให้

ถามว่า ผู้ชายสูงขึ้นด้วยหรือไม่ หากคําตอบคือการเปลี่ยนแปลงของ

ทั้งหญิง-ชาย ให้ครูเขียนในช่อง หญิง-ชาย

• เมื่อทุกกลุ่มบอกคําตอบทั้งหมดแล้ว ครูอาจเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลง

สําคัญในข้อที่เด็กไม่ได้ตอบ เช่น
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 ๕. ครอูธบิายเสรมิว่า การเปลีย่นแปลงทัง้หมดนีเ้ป็นเรือ่งปกตแิละเกดิขึน้กบั

ทุกคน แต่ละคนมีจังหวะการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง บางคนเกิดเร็ว บางคนเกิดช้า 

และถามนักเรียน ดังนี้

 (แต่ละข้อ ขอฟังคําตอบโดยให้ยกตัวอย่าง อย่างน้อย ๓-๔ คน)

• ใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วบ้าง ขอให้ยกมือขึ้น

• เราจะมีวิธีการดูแลร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนี้อย่างไรบ้าง

• ใครมีคําถาม หรือความกังวลใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ้าง 

เรื่องอะไร

 ๖. ครูยํ้าว่า การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนี้เป็นพัฒนาการด้านร่างกายที่

กําลังจะเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การมีคําถามหรือกังวลใจกับ

การเปลีย่นแปลงก็เป็นเรือ่งธรรมดา หากนกัเรยีนมคํีาถามหรอืความกังวลใจ สามารถ

พูดคุยปรึกษากับครูหรือผู้ใหญ่ที่นักเรียนไว้ใจได้

 ๗. ครูใช้คําถามชวนคุย โดยให้นักเรียนตอบ ก่อนอธิบายเสริม ดังนี้

• กำรมีประจ�ำเดอืนในผูห้ญงิ และกำรฝันเปียกในผู้ชำย แสดงถงึ

ควำมพร้อมของร่ำงกำยในเรื่องใด ?

หญิง-ชำย หญิง ชำย

สูงขึ้น รู้สึกเก้งก้าง

นํ้าหนักเพิ่มขึ้น

เสียงเปลี่ยน

มีกลิ่นตัว

สิวขึ้น

มีขนรักแร้

มีขนในที่ลับ

มีขนขึ้นตามร่างกาย

สะโพกขยายออก

เต้านมโตขึ้น

มีประจําเดือน

มีตกขาว

มีหนวด

อวัยวะเพศโตขึ้น

ฝันเปียก

อวัยวะเพศแข็งตัว
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• การมีประจําเดือนในผู้หญิง และการฝันเปียกในผู้ชายเป็นสัญญาณ 

ที่บ่งบอกถึงภาวะร่างกายที่พร้อมจะมีลูกได้หากชายและหญิงม ี

เพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ป้องกัน

• หำกวัยรุ่นที่ยังเรียนหนังสืออยู่ตั้งท้อง หรือไปท�ำให้ผู้หญิงท้อง 

มีผลต่อกำรใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่ำงไรบ้ำง ?

• แม้ร่างกายของวยัรุน่จะมคีวามพร้อมในการต้ังท้องได้ แต่ “การมลีกู” 

เป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากเร่ืองหนึ่ง เพราะเป็นเร่ืองที่มาพร้อม 

กับความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกที่คลอดออกมา การมีลูก จึงเป็น

เรื่องที่ต้องคิด ต้องตั้งใจ มีการวางแผน และมีความพร้อมในการ 

เลี้ยงดูลูกด้วย

• จำกกำรเรียนวันน้ี อะไรคือส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกำรเข้ำสู่ 

วัยรุ่นในควำมเห็นนักเรียน ?

 ๘. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า วันนี้เราคุยกันเรื่อง

• การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคน บางคนเร็ว 

บางคนช้า ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของ 

การเติบโต หากเราเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้ากว่าเพื่อนก็ไม่ใช่เรื่อง 

ผิดปกติหรือต้องกังวลใจ

• พัฒนาการทางเพศที่สําคัญคือ การมีประจําเดือนในผู้หญิง และการ

ฝันเปียกในผู้ชาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่จะทําให้

ท้องได้หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน แต่เร่ืองการมีลูก เป็น 

การตัดสินใจสําคัญของทั้งหญิงและชายที่ต้องคิดเตรียมตัว และมี

ความพร้อมในการดูแล

• ความสงสัย กังวลใจ หรือมีคําถามกับการเปลี่ยนแปลง และเรื่องเพศ 

เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องน่าอาย นักเรียนสามารถคุยปรึกษากับครู

หรือผู้ใหญ่ที่นักเรียนสบายใจที่จะคุยด้วยได้
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สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น
แผนการเรียนรู้ที่  ๓



สาระส�าคัญ
 การรู้จักวิธีดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเป็นเร่ืองพื้นฐานสําคัญสําหรับวัยรุ่น 

โดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายกําลังเปลี่ยนแปลง การดูแลทําความสะอาดร่างกาย 

พื้นฐานที่ดีสามารถช่วยให้เรามีสุขภาพดีได้ โดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ 

เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทั้งนี้ การรู้จักเลือกใช้สิ่งของให้เหมาะกับตนเอง 

รู ้วิธีใช้ที่ถูกต้อง และตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อเข้าสู ่วัยรุ ่นเป็น 

เร่ืองธรรมดาและจําเป็นที่เราต้องรู้จักดูแล หากมีคําถามหรือข้อกังวลใจสามารถ

ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายวิธีการดูแลตนเองที่ทําให้มีสุขภาพดีในชีวิตประจําวัน

 ๒) ระบุคนท่ีสามารถพูดคุยปรึกษาด้วยได้ หากมีคําถามเกี่ยวกับการดูแล 

สุขอนามัยของตนเอง

แผนการเรียนรู้ที่ ๓

สุขภาพดี ถ้าใช้เป็น
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• ความมั่นใจในตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• การรู้จักตนเอง

• การดูแลสุขอนามัย

• การตัดสินใจ

• การสื่อสาร กล้าแสดงออก

• การประเมินผลกระทบ

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

 

อุปกรณ์และสื่อ
 อปุกรณ์เหล่านี ้หากสามารถเตรียมตัวอย่างทีเ่ป็นของจริงจะช่วยให้นกัเรียน

ได้สัมผัส แต่หากไม่สะดวกอาจใช้ภาพแทน

  ๑) กระเป๋านํ้าร้อน

 ๒) โรลออน หรือสารส้ม

 ๓) กางเกงในชาย

 ๔) กางเกงในหญิง

 ๕) เสื้อชั้นในหรือบรา

 ๖) ผ้าอนามัย 

 ๗) มีดโกน (ถ้าเอาของจริงมา อาจใส่ไว้ในถุงเพื่อป้องกันการบาด)

 ๘) แชมพูสระผม

 ๙) สบู่ (ที่ไม่มีกลิ่น)

 ๑๐)  ถุงเท้า

 ๑๑) แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน
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 ๑๒) เสื้อยืดผ้าฝ้าย

 ๑๓) ขวดนํ้าดื่ม

 ๑๔) ภาพการออกกาํลงักาย เช่น วิง่ ขีจั่กรยาน เล่นฟตุบอล เล่นบาสเกตบอล 

โยคะ ฯลฯ

 ๑๕) ภาพอาหารที่มีประโยชน์ (เน้นภาพผัก ผลไม้ อาหาร ๕ หมู่)

 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 อปุกรณ์ทีเ่ลอืกมาใช้ในแผนการเรยีนรูน้ี ้เลอืกจากรายการพืน้ฐานสําหรบัการ

ดแูลสขุภาพให้ด ีและตัง้ใจจะไม่รวมผลติภณัฑ์เสรมิควำมงำมต่ำงๆ เพือ่ให้เหน็

ว่ำ กำรดแูลท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยพ้ืนฐำนทีด่กีช่็วยให้เรำมสีขุภำพดไีด้ โดย

ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเสริม อย่างไรก็ดี ครูอาจพิจารณาอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้/มี

โอกาสใช้ นํามาประกอบเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๒. สังเกตการอธิบายที่ชัดเจน

 ๓. สังเกตการตั้งคําถาม ตอบคําถาม และการตั้งใจฟัง

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูทวนการเรียนรู้ในคาบเรียนที่แล้วว่า เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายของเรา

เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง และหนึ่งในนั้น คือ หลายคนสนใจเรื่องความสวยความ

งามความหล่อมากขึ้น

 ๒. ถามนักเรียน และขอฟังคําตอบข้อละ ๓-๔ คน โดยให้นักเรียนอธิบาย/

ยกตัวอย่าง
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• พฤติกรรมอะไร หรืออะไรที่บ่งบอกว่าเราสนใจเรื่องความสวยความ

งามความหล่อมากขึ้น ?

• วัยรุ่นส่วนใหญ่กังวลเร่ืองอะไรบ้าง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน

ร่างกาย ?

 (กังวลเรื่องมีสิว เพราะ....., กลัวอ้วน เพราะ..... ฯลฯ)

• ใครยกตัวอย่างได้บ้างว่า พวกเราเริ่มใช้ของอะไรเพิ่มเติมบ้างในการ

ดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ? (ถามเหตุผลที่ใช้อุปกรณ์/หรือผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เพิ่มเติม)

 ๓. วนันีเ้ราจะชวนกนัด ู“ชดุสขุภาพด ีถ้าใช้เป็น” ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้พวก

เราที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่น รู้จักใช้เพื่อให้สุขภาพดี

 ๔. ให้นักเรียนจับคู่ (ให้ได้ ๑๕ คู่/กลุ่ม ตามจํานวนอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ หาก

นักเรียนจํานวนน้อยกว่า อาจรวมอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น แชมพู-สบู่)

 ๕. แจกอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นักเรียน คู่ละ ๑ อย่าง  

  ๑) กระเป๋านํ้าร้อน

  ๒) โรลออน หรือสารส้ม

  ๓) กางเกงในชาย

  ๔) กางเกงในหญิง

  ๕) เสื้อชั้นในหรือบรา

  ๖) ผ้าอนามัย

  ๗) มีดโกน

  ๘) แชมพูสระผม

  ๙) สบู่ (ที่ไม่มีกลิ่น)

  ๑๐) ถุงเท้า

  ๑๑) แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน

  ๑๒) เสื้อยืดผ้าฝ้าย
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  ๑๓) ขวดนํ้าดื่ม

  ๑๔) ภาพการออกกําลังกาย เช่น วิ่ง ขี่จักรยาน เล่นฟุตบอล เล่น 

   บาสเกตบอล โยคะ ฯลฯ

  ๑๕) ภาพอาหารที่มีประโยชน์ (เน้นภาพผัก ผลไม้ อาหาร ๕ หมู่)

 ๖. เมือ่ทกุคู่ได้รบัของทีเ่ตรยีมไว้แล้ว ครอูธบิายว่า ของทกุชิน้ทีค่รเูตรยีมมา 

เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยรุ่น ให้แต่ละคู่ช่วยกันตอบคําถาม ๒ ข้อ ดังนี้

• ของชิ้นนั้นๆ คืออะไร และใช้เพื่ออะไร

• ของชิ้นนั้นๆ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอย่างไร

  หากไม่รู้ ก็บอกว่าไม่รู้ได้ ให้เวลาแต่ละกลุ่ม ๕ นาที

 ๗. ให้แต่ละคู่นําเสนอ และครูช่วยเติมข้อมูล (ดูเอกสารแนบเป็นแนวทาง 

ในการพูดคุย)

 ๘. เมือ่ทกุคูนํ่าเสนอแล้ว วางของทกุชิน้ไว้บนโต๊ะและเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้หยิบจับดูได้ และถามคําถามเพิ่มเติม

• หากหมดเวลา ครบูอกว่า หากนกัเรยีนมคํีาถามให้มาคุยกบัครเูพิม่เตมิ

ได้

 ๙. ครูใช้คําถามชวนคุย ดังนี้

• นอกจากของเหล่าน้ีที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ว ใครมีคําถามอะไร 

อีกบ้าง ?

• มีของช้ินไหนหรือไม่ ท่ีนักเรียนรู้สึกกังวลในการใช้ หรือการไปหา 

ซื้อ ? เพราะเหตุใด ?

• เราสามารถคุยกับใครได้บ้าง หากจําเป็นต้องใช้ของบางอย่างในนี้ ?

• นักเรียนคิดว่า สิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีคืออะไร ?

 ๑๐. ครูสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

• วัยรุ ่นเป็นวัยที่มีความสดใสสวยงามในตัวเอง ไม่จําเป็นต้องใช้

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพิ่มเติมใดๆ เพียงเราดูแลความสะอาด
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ร่างกายของตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มนํ้าสะอาด ออกกําลัง

กาย พักผ่อนให้เพียงพอ ก็ทําให้สุขภาพทั้งกายใจของเราแข็งแรง

• แต่หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอ่ืนๆ เราควรมีข้อมูล 

ความรู้ วิธีใช้ที่ถูกต้อง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ด่วนเชื่อ

โฆษณาสินค้านั้นๆ รวมทั้งประเมินความจําเป็นและความสามารถใน

การซื้อหามาใช้

• หากมีข้อสงสัย คําถาม ความกังวลใจ นักเรียนสามารถพูดคุยปรึกษา

กับครู หรือผู้ใหญ่ที่นักเรียนไว้ใจได้
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เอกสารประกอบการอธิบายเพิ่มเติม “ชุดสุขภาพดี ถ้าใช้เป็น”

• ภาพกระเป๋าน�้าร้อน
 ในกรณีผู้หญิง หากมีประจําเดือนแล้วปวดท้อง การออกกําลังกาย และการใช้กระเป๋า

นํ้าร้อนจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้

• โรลออน หรอืสารส้ม
 การอาบนํ้าทําความสะอาดร่างกายจะช่วยกําจัดกลิ่นตัวได้ หากบางคนที่มีกลิ่นตัวแรง 

อาจใช้อุปกรณ์กําจัดกลิ่น และสารส้มก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่แพง

• กางเกงในชาย
 การเลอืกกางเกงใน ควรเลอืกทีใ่ส่สบาย ไม่คบั กางเกงในผ้าฝ้ายจะช่วยให้ระบายอากาศ

ได้ดี และป้องกันความอับชื้นที่อาจก่อให้เกิดอาการคันและการติดเชื้อโรคได้ เราควรเปลี่ยน

กางเกงในทุกวัน

• กางเกงในหญงิ
 กางเกงในผ้าฝ้ายจะใส่สบายที่สุด เพราะใยธรรมชาติจะช่วยให้ระบายอากาศได้ ไม่ 

อับช้ืน กางเกงในที่ทําจากใยสังเคราะห์ล้วนๆ อาจทําให้เกิดการอับชื้นและนําไปสู่อาการคัน

และการติดเชื้อโรคได้

• เสื้อชั้นในหรอืบรา
 เม่ือเด็กหญิงเริ่มมีหน้าอก การใส่เสื้อชั้นในจะช่วยให้รู้สึกกระชับ มั่นใจขึ้น และควร

เลือกขนาดให้เหมาะโดยปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุยด้วยได้
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• ผ้าอนามยั
 ผ้าอนามยัใช้เมือ่มปีระจําเดอืน หาซือ้ได้ง่ายตามร้านค้า ร้านสะดวกซือ้ทัว่ไป ผ้าอนามยั

มีหลายแบบ หลายขนาด การเลือกใช้ผ้าอนามัยแบบไม่มีกล่ินจะดีที่สุด เพราะบางคนอาจมี

อาการแพ้ผ้าอนามัยที่ใส่กลิ่น ผ้าอนามัยจะมีแถบกาวสําหรับติดบนกางเกงใน และควรเปลี่ยน

ผ้าอนามัยทุก ๔-๖ ชั่วโมง ควรห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วให้เรียบร้อยก่อนทิ้งถังขยะ เมื่อเรามี 

ประจําเดือน เราอาจพกผ้าอนามัยสํารองไว้ในกระเป๋า เพื่อสามารถนํามาเปลี่ยนใช้ได้เมื่อ 

ประจําเดือนมา

• มดีโกน
 ผู้ชายบางคนใช้โกนหนวด และผู้หญิงบางคนใช้โกนขนหน้าแข้งหรือขนรักแร้ เรา 

ควรปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ ก่อนที่จะใช้มีดโกน

• แชมพูสระผม
 เราควรสระผมเป็นประจําเพื่อความสะอาด บางคนอาจสระผมทุกวัน แต่บางคนอาจ

สระถี่น้อยกว่านั้น

 

• สบู่ (ที่ไม่มกีลิ่น)
 การเลอืกใช้สบูท่ีไ่ม่มกีลิน่สาํหรบัอาบนํา้-ล้างหน้าทุกวนัช่วยดแูลทาํความสะอาดร่างกาย 

การใช้สบู่ที่มีกลิ่นอาจทําให้ผิวแห้งได้

• ถงุเท้า
 เราควรล้างเท้าให้สะอาด และเปลี่ยนถุงเท้าที่ใส่ทุกวัน

๓
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• แปรงสฟีัน ยาสฟีัน ไหมขดัฟัน
 เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวนัละ ๒ ครัง้ และเลอืกใช้ยาสฟัีนทีม่ส่ีวนผสมของฟลอูอไรด์ 

เพ่ือช่วยป้องกันโรคฟันผุ หรือใช้ไหมขัดฟันหลังการแปรงฟันเพื่อให้ความรู้สึกมั่นใจและฟัน

สะอาดมากขึ้น หรืออาจจะใช้สําหรับคนที่จัดฟันหรือฟันที่มีลักษณะที่ขนแปรงเข้าถึงยาก 

เพื่อให้ช่องปากและฟันสะอาด ไหมขัดฟันจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนรักฟัน

• เสื้อยดืผ้าฝ้าย
 เสื้อผ้าจากใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย จะช่วยให้การสวมใส่สบายกว่าใยสังเคราะห์

• ขวดน�้าดื่ม
 การดื่มนํ้าสะอาดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกาย โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อน หรือเมื่อ 

ออกกําลังกาย และการดื่มนํ้าเปล่าที่สะอาด นอกจากราคาไม่แพงแล้วยังช่วยให้ฟันไม่ผ ุ

(เมื่อเทียบกับนํ้าอัดลม นํ้าหวานต่างๆ) นอกจากนั้น การพกขวดน้ําดื่มส่วนตัวยังช่วยรักษา 

สิ่งแวดล้อม ลดขยะ

• ภาพการออกก�าลงักาย เช่น วิ่ง ขี่จกัรยาน เล่นฟตุบอล เล่นบาสเกตบอล โยคะ 
ฯลฯ
 การออกกําลงักายเป็นประจําช่วยให้สขุภาพแขง็แรง เราสามารถเลอืกทําในสิง่ทีตั่วเอง

ชอบได้

• ภาพอาหารที่มปีระโยชน์ (เน้นภาพผกั ผลไม้ อาหาร ๕ หมู่)
 การเลอืกอาหารทีม่ปีระโยชน์จะช่วยเพิม่พลงังาน และเสรมิการเจรญิเตบิโตของร่างกาย 

โดยเฉพาะการรับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น และลดอาหารหวาน มัน เค็ม เครื่องด่ืมท่ีมี 

ส่วนผสมของนํ้าตาลมากๆ ให้น้อยลง



ครอบครัวมีหลายแบบ
แผนการเรียนรู้ที่  ๔



สาระส�าคัญ 
 ครอบครัว มีความสําคัญและมีความหมายกับเราทุกคน ครอบครัวแต่ละ

ครอบครัวอาจมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน แต่โดยรวม คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน 

มีความผูกพัน ความรัก ความห่วงใยต่อกัน ดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยอาจม ี

ความผูกพันกันทางสายเลือดหรือไม่ก็ได้

 ทั้งนี้ สังคม(ไทย) มักมีภาพอุดมคติของครอบครัวว่าต้องประกอบด้วย 

พ่อ-แม่-ลูก จึงจะเป็นครอบครัวสมบูรณ์ และ/หรือครอบครัวอบอุ่น โดยละเลย 

การเปลี่ยนแปลงและความเป็นจริงของสภาพครอบครัวในสังคมปัจจุบัน ซึ่งม ี

เหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้หลายครอบครัวไม่ได้มีลักษณะ “พ่อ-แม่-ลูก” อีกต่อไป

 นอกจากนั้น ความคิดเรื่องครอบครัวแบบ “พ่อแม่ลูก” ยังส่งผลต่อวิธีคิด 

ที่ว่า หากไม่ใช่ครอบครัวแบบน้ี เด็กที่เติบโตในครอบครัวแบบอ่ืนๆ ที่แตกต่าง 

เช่น อยู่กับพ่อหรือแม่ อยู่กับปู่ย่าตายาย อยู่กับญาติพี่น้อง ฯลฯ อาจถูกตัดสินว่า 

เป็นครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไม่อบอุ่น ครอบครัวไม่สมบูรณ์ และเป็นสาเหตุ 

ที่จะทําให้เด็กมีปัญหา แทนท่ีจะสร้างคุณค่าและความมั่นใจให้เด็กๆ ที่อยู่ใน

ครอบครัวที่มีความหลากหลายมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแบบใด แต่ในฐานะ

สมาชิกครอบครัว ทุกคนมีคนที่รักและเป็นที่รักของคนในครอบครัวตนเอง

แผนการเรียนรู้ที่ ๔

ครอบครัวมีหลายแบบ
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายความหมายและความสําคัญของครอบครัว

 ๒) ยกตัวอย่างครอบครัวที่มีลักษณะแตกต่างกัน ๓ แบบ

 ๓) บอกวิธีท่ีสมาชิกในครอบครวัแสดงความรกัและความห่วงใยต่อกนั ๓ ข้อ

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การรู้จักตนเอง

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

• การสื่อสาร

• การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
• ภาพครอบครัวแบบต่างๆ (ตามตัวอย่าง)
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• แผ่นกิจกรรม “ครอบครัวของฉัน” หรือกระดาษวาดภาพ ให้นักเรียนทุกคน

• ดินสอสี สีเทียน ปากกาเมจิก

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครูอาจต้องสังเกตว่าเด็กแต่ละคนมีครอบครัวแบบใด และเด็กบางคนอาจ 

ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่เสียชีวิต หรือมีลักษณะครอบครัวหรือความเป็นอยู่ที่ 

อาจรู้สึกแตกต่างจากเพ่ือน และอาจรู้สึกไม่ดี ครูต้องให้ควำมมั่นใจถึงควำม 

หลำกหลำยของครอบครวั และทาํให้เดก็เหน็ว่ามคีนทีร่กัและห่วงใยเขา แม้สมาชกิ

ในครอบครวัอาจไม่ได้อยูด้่วยกนั นอกจากนัน้ แผ่นกจิกรรมทีเ่ด็กวาดภาพครอบครัว 

จะช่วยให้ครูได้รู้จักเด็กมากขึ้น

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูเขียนคําว่า “ครอบครัว” บนกระดาน และถามนักเรียนว่า

๑) เวลาพดูถงึ “ครอบครวั” นกัเรยีนนกึถงึใครบ้าง ? กระตุน้ให้นกัเรยีน

ตอบให้หลากหลาย

• ครูเขียนคําตอบทั้งหมดบนกระดานหรือฟลิปชาร์ท (เช่น พ่อ แม่ 

ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ลุง น้า อา ญาติ แมว หมา ฯลฯ)

• เมื่อได้คําตอบจํานวนหนึ่ง ครูชวนให้เห็นว่า แต่ละครอบครัวอาจ

มีสมาชิกที่แตกต่างกัน บ้างเป็นครอบครัวเล็ก บ้างเป็นครอบครัว

ใหญ่ บางครอบครัวอาจมีสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่หลายคนหลายรุ่น 

บางครอบครวัอาจมผีูใ้หญ่เพียงคนเดยีว บางครอบครวัสมาชกิอยู่
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พร้อมหน้ากนั แต่บางครอบครัวสมาชิกอาจไม่ได้อยู่ด้วยกนัทกุคน 

ดังนั้น แต่ละครอบครัวมีลักษณะพิเศษของตัวเอง

 ๒. ครูให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ และถามนักเรียนว่า ภาพใดไม่ใช่ครอบครัว

บ้าง เพราะเหตุใด

๑) หลงัจากฟังความเหน็ของนกัเรยีน ครูอธบิายภาพเพ่ิมเตมิว่า ทกุภำพ

เป็นภำพครอบครัว ซึง่เราจะเหน็ว่า ครอบครัวมหีลายแบบ เราอาจ

คุ้นเคยกับภาพครอบครัวที่เป็น “พ่อแม่ลูก” แต่ในความเป็นจริง เรา

มีทั้ง

• ครอบครัวที่มีแม่หรือพ่อคนเดียวเลี้ยงลูก ซึ่งอาจเรียกว่า พ่อ/แม่

เลี้ยงเดี่ยว

• ครอบครัวที่มีพ่อสองคน หรือแม่สองคนช่วยกันเลี้ยงลูก ซึ่งเป็น 

คนที่รักเพศเดียวกันและอยากมีลูกด้วยกัน

• ครอบครัวที่เด็กๆ อยู่กับญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 

น้า อา เป็นต้น

• ครอบครัวที่ขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง
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• ครอบครัวที่ไม่มีลูก

• และยังมีครอบครัวอีกหลายๆ แบบ บางครอบครัวก็นับสัตว์เลี้ยง

เป็นสมาชิกของครอบครัวด้วย

 ๓. ครูถามนักเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

• นอกจากครอบครวัแบบท่ีครูพดูถึงแล้ว ใครเคยเห็นครอบครัวแบบอืน่ๆ 

อีกบ้าง ขอฟังตัวอย่าง

• เมื่อเราเห็นว่าครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ นักเรียนมีคําถาม หรือ

มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับครอบครัว หรือไม่

 ๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ครอบครัว คือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความผูกพัน 

ความรกั ความห่วงใยต่อกนั ดแูล ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั โดยอาจมคีวามผกูพนักนัทาง

สายเลือดหรือไม่ก็ได้ ท้ังน้ี แต่ละครอบครัวอาจมีองค์ประกอบและสมาชิกแตกต่าง

กันไป

 ๕. แจกแผ่นกจิกรรม “ครอบครัวของฉัน” หรือกระดาษวาดภาพให้นกัเรียน 

แต่ละคน

๑) วาดภาพสมาชิกครอบครัวของตนเอง

๒) วาดภาพกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวทําด้วยกัน และ

๓) ตอบคําถามว่า คนในครอบครัวฉันแสดงความรัก ความห่วงใย ดูแล

กันอย่างไรบ้าง

 ๖. ให้เวลา ๑๐-๑๕ นาทีในการวาดภาพ*

• ครูควรควบคุมเวลาให้พอเหมาะ	เพราะเด็กๆ	อาจจะสนุกกับการ

วาดภาพ

• ควรคำานึงถึงการให้เวลาเด็กๆ	ในการวาดอย่างเต็มที่	 เพราะภาพ

ที่เด็กๆ	วาด	จะช่วยให้ครูได้รับรู้มุมมองของเด็กต่อ	“ครอบครัว”	

ของตนเอง

• ในขณะเดยีวกนั	ต้องเผ่ือเวลาสำาหรับการพูดคยุหลงัจากวาดภาพด้วย
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 ๗. เมื่อทุกคนวาดเสร็จแล้ว ครูขอให้นักเรียนทําอีก ๑ อย่าง คือ ให้วาดรูป

หวัใจ บนภาพสมาชิกในครอบครวั ท่ีนกัเรยีนรูส้กึว่าเป็นคนพเิศษทีส่ดุสําหรบันักเรยีน

 ๘. ครูถามนักเรียนว่า มีใครอาสาสมัครจะเล่าเร่ืองครอบครัวตัวเองให้ 

ทุกคนในห้องฟังบ้าง (๒-๓ คน)

 ๙. ให้นกัเรยีนจบักลุม่ ๓ คนและเล่าเรือ่ง* “ครอบครวัของฉนั-กจิกรรมทีท่าํ

ด้วยกัน-คนพิเศษของฉันคือใคร” ให้เพื่อนๆ ฟัง คนละ ๓ นาที ครูคอยกระตุ้นให ้

ทุกคนเล่าและตั้งใจฟังเรื่องของเพื่อน

*	 วตัถปุระสงค์ของการให้นกัเรียนจับกลุม่เล่าให้เพือ่นฟัง	เพือ่ฝึกการ

สือ่สารและการรบัฟัง	และการได้ยินเร่ืองครอบครัวของเพ่ือนซึง่อาจ

เหมือนหรือต่างจากตนเอง	เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความแตกต่าง

ผ่านการฟังเรื่องเล่าของเพื่อน

 ๑๐.  เมื่อสังเกตว่าเด็กทุกคนเล่าแล้ว หรือใช้เวลาไปประมาณ ๑๐ นาที ครู

ชวนคุย โดยใช้คําถาม ดังนี้

• หลังจากได้ฟังเรื่องครอบครัวของเพื่อนๆ แล้ว เรารู้สึกอย่างไรบ้าง

• สิ่งที่เหมือนกันของแต่ละครอบครัว มีอะไรบ้าง

• สิ่งที่ต่างกันของแต่ละครอบครัว มีอะไรบ้าง

• ครอบครัวสําคัญสําหรับเราอย่างไร

 ๑๑. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า ครอบครัวมีความหมายและความสําคัญกับทุกคน 

อย่างน้อยเรามีคนในครอบครัวของเราที่รักและเป็นห่วงเรา นอกจากนั้น แต่ละคนมี

บทบาทในการช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัว ช่วยเหลือกัน และช่วยกันทําให้

ครอบครัวมีความสุข

 ๑๒. ขอให้นักเรียนส่งภาพวาดของตนเอง
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แผ่นกิจกรรม: ครอบครัวของฉัน

สมาชิกในครอบครัวของฉัน มีใครบ้าง ? (วาดภาพและเขียนว่าคือใคร)

กิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวเรามักทําด้วยกัน

คนในครอบครัวฉันแสดงความรัก ความห่วงใย ดูแลกัน อย่างไรบ้าง (ยกตัวอย่าง ใครทําอะไร)
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับครู

“ความหลากหลายของครอบครัวไทย”

 จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย ปี ๒๕๕๘ ของกองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาติหรือ ยูเอ็นเอฟพีเอ (United Nations Population Fund : UNFPA) พบว่า 

รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบัน มีทั้งสิ้น ๗ ประเภท

 โดยพบว่า ครอบครัว ๓ รุ่น เป็นครอบครัวประเภทหลักเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะใน

ชนบท, ครอบครวัพ่อแม่ลกู จากท่ีเคยเป็นประเภทหลกัลดลงประมาณครึง่หนึง่, ครอบครวัคูส่ามี

ภรรยาไม่มีลูก เพิ่มขึ้น ๓ เท่า ส่วนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สัดส่วนลดลงเล็กน้อย แต่มีจํานวนเพิ่ม

ขึ้นจาก ๙๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน เป็น ๑.๓๗ ล้านครัวเรือน

 นอกจากน้ี ยงัพบรปูแบบครอบครัวทีห่ลากหลาย เช่น ครอบครวัเพศเดยีวกัน ครอบครัว

ที่ไม่ใช่ญาติ
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แต่ละครอบครัว
อาจมีสมาชิกที่แตกต่างกัน

บ้างเป็นครอบครัวเล็ก
บ้างเป็นครอบครัวใหญ่

ซึ่งแต่ละครอบครัว
มีลักษณะพิเศษของตัวเอง



เพื่อน
แผนการเรียนรู้ที่  ๕



สาระส�าคัญ
 เพื่อนมีความสําคัญกับคนทุกวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น เราอาจมีเพื่อน 

หลายแบบ และเพื่อนแต่ละคนมีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างจากเรา เมื่อเป็น 

เพื่อนกัน เราอาจจะมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กัน ชวนทําสิ่งต่างๆ ด้วยกัน อย่างไรก็ด ี

คนที่เป็นเพื่อนกัน ไม่จําเป็นต้องชอบทุกอย่างหรือมีความเห็นทุกอย่างเหมือนกัน 

ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหา เพราะเราแต่ละคนไม่มีใครเหมือนใคร สิ่งสําคัญของ 

การเป็นเพื่อนคือการยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนเป็นมากกว่าการพยายาม 

ทําให้เพื่อนเป็นเหมือนเรา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตัวเองกับเพื่อนสนิท 

อย่างน้อย ๓ ข้อ

 ๒) บอกสิ่งที่ทําให้มิตรภาพแน่นแฟ้นและสิ่งที่ เราไม่ควรทํากับเพื่อน 

อย่างละ ๒ ข้อ

แผนการเรียนรู้ที่ ๕

เพื่อน
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• เสรีภาพในการเลือก

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• ความเท่าเทียม

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

• การปรับตัว

• การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

• การจัดการควบคุมตนเอง

• การตัดสินใจ

ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • แผ่นกิจกรรม ๑ “ฉันกับเธอ” สําหรับนักเรียนทุกคน

 • แผ่นกิจกรรม ๒ “เพื่อนกัน” สําหรับนักเรียนทุกคน

 • เตรยีมเขยีนข้อความ ๑๒ ข้อของแผ่นกิจกรรมไว้บนกระดานหรือกระดาษ 

  ฟลิปชาร์ท เพื่อชวนดูคําตอบกับนักเรียน

 • ดินสอสีหรือปากกาเมจิก และกระดาษฟลิปชาร์ท 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ในกิจกรรมน้ี ครคูวรสงัเกตว่าเมือ่ให้นกัเรยีนจบัคู่กบัเพือ่น มนีกัเรยีนคนไหน

ที่ไม่มีใครจับคู่ด้วย นอกจากครูจะช่วยจับคู่ให้นักเรียนในกิจกรรมน้ีแล้ว ครูควรหา

เวลาพูดคุยกับนักเรียนคนนั้นว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือไม่ อย่างไร
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ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูบอกนกัเรยีนว่าวันน้ีเราจะคยุกนัเร่ือง “เพ่ือน” โดยเร่ิมจากชวนนักเรียน

คุย ดังนี้

• เพื่อนสําคัญอย่างไร

• ในห้องนี้ ทุกคนเป็นเพื่อนกันหรือไม่ อย่างไร

• อะไรที่แสดงว่า เราเป็นเพื่อนกัน

• เราเลือกคนที่จะเป็นเพื่อนเราอย่างไรบ้าง

 แต่ละข้อขอฟังคําตอบ ๓-๔ คําตอบ

 ๒. ครูเพิ่มเติมว่า เราทุกคนมีเพื่อน และเพื่อนมีความสําคัญต่อเราในแง่มุม

ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน และทกุคนรูว่้าเราอยากมเีพือ่นแบบไหน วนันีเ้ราจะลอง

สํารวจเรื่องความเป็นเพื่อนเพิ่มเติมกัน

 ๓. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน (หากไม่ครบคู่ ให้จับกลุ่ม ๓ คน) เมื่อได้แล้ว

• แจกแผ่นกิจกรรม ๑ “ฉันกับเธอ” ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น

• ให้แต่ละคนนึกถึงสิ่งที่ชอบในตัวเพื่อนที่เราจับคู่ด้วย ๒ ข้อ เขียนใน

รูปหัวใจ ๒ ดวงๆ ละ ๑ ข้อ และให้คิดถึงความเหมือนกันและต่างกัน

ระหว่างเรากับเพื่อน อย่างละ ๓ ข้อ

• จากน้ัน ให้เล่าให้กนัฟัง โดยแต่ละคนบอกคูว่่าเราชอบอะไรในตวัเพ่ือน 

และให้แลกเปลีย่นกนัถงึสิง่ท่ีคดิว่าเราเหมอืนและต่างกนั โดยดวู่า เรา

เห็นด้วยกันหรือไม่ในความเหมือนและความต่างที่แต่ละคนคิดไว้

 ๔. หลังจากสังเกตว่า ทุกคู่ได้คุยกันแล้ว ถามนักเรียนว่า

• รู้สึกอย่างไร กับสิ่งที่เพื่อนชอบในตัวเรา
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• สิง่ท่ีเรากับเพือ่นต่างกนั มผีลต่อความเป็นเพือ่นของเราหรือไม่ อย่างไร

• นักเรียนคิดว่า คนที่เป็นเพื่อนกันจําเป็นต้องชอบอะไรหรือมีอะไร

เหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

 ๕. ครเูสรมิว่า คนทีเ่ป็นเพือ่นกนัไม่จําเป็นจะต้องเหมอืนกนัทกุอย่าง เพราะ

เราแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน แต่ที่เราเป็นเพื่อนกัน เพราะเรายอมรับในสิ่งที่

เพื่อนเป็นได้แม้จะไม่เหมือนกับเรา

 ๖. ครูแจกแผ่นกิจกรรม ๒ “เพื่อนกัน” และอธิบายให้นักเรียนทุกคนทํา ให้

เวลา ๕ นาที (หากสังเกตว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ขออาสาสมัครอ่านและทําไป

พร้อมๆ กัน)

 ๗. เตรียมเขียนข้อความไว้บนกระดานหรือกระดาษฟลิปชาร์ท เมื่อทุกคน

ทําเสร็จแล้ว ชวนดูทีละข้อ และขอฟังคําตอบและเหตุผลจากนักเรียน โดยอาจถาม

ข้อละ ๒-๓ คน 

• หากเวลาไม่พอ ครอูาจถามนกัเรยีนว่า ข้อไหนบ้างทีค่วรทําสําหรบัคน

ที่เป็นเพื่อนกัน เพราะเหตุใด และเลือกข้อท่ีไม่ควรทําระหว่างเพื่อน 

๒-๓ ข้อ อภิปรายถึงเหตุผลก่อนที่จะเฉลย

 ๘. ครูชวนนักเรียนสรุปโดยให้บอกถึง ส่ิงที่จะช่วยให้ความเป็นเพื่อน

แน่นแฟ้นขึ้น และสิ่งที่จะทําลายความเป็นเพื่อน
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แผ่นกิจกรรม ๑ “ฉันกับเธอ”

สิ่งที่ฉันกับเพื่อนเหมือนกัน คือ

๑) .....................................................

๒) .....................................................

๓) .....................................................

สิ่งที่ฉันกับเพื่อนเหมือนกัน คือ

๑) .....................................................

๒) .....................................................

๓) .....................................................

สิ่งที่ฉันกับเพื่อนต่างกัน คือ

๑) .....................................................

๒) .....................................................

๓) .....................................................

สิ่งที่ฉันกับเพื่อนต่างกัน คือ

๑) .....................................................

๒) .....................................................

๓) .....................................................

สิ่งที่เราชอบ
ในตัวเธอ

สิ่งที่เราชอบ
ในตัวเธอ

สิ่งที่เราชอบ
ในตัวเธอ

สิ่งที่เราชอบ
ในตัวเธอ
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แผ่นกิจกรรม ๒ “เพื่อนกัน”

 ให้นักเรียนแสดงความเห็นว่า หากเราเป็นเพื่อนกัน เราควรทําสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

 หากคิดว่าใช่ ให้ใส่เครื่องหมาย  หากไม่ใช่ ให้ใส่เครื่องหมาย x

 ๑. ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลา  

 ๒. บังคับให้เพื่อนทํา แม้จะรู้ว่าเพื่อนเราไม่อยากทํา  

 ๓. ต้องแต่งตัวเหมือนๆ กัน  

 ๔. ไว้ใจกัน และเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังได้  

 ๕. ตามใจเพื่อนทุกเรื่อง เพราะกลัวว่าเพื่อนจะโกรธหรือไม่พอใจ  

 ๖. เก็บความรู้สึกแม้ไม่พอใจ หากถูกล้อเลียนในเรื่องต่างๆ  

 ๗. ต้องคิดเหมือนๆ กัน และไม่เถียงกัน หรือแสดงความเห็นแย้ง  

 ๘. ทําตามเพื่อน แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วย หรือไม่อยากทํา  

 ๙. ปกป้องเพื่อน หากเพื่อนถูกล้อเลียน หรือรังแก  

 ๑๐.  คบกันเฉพาะเพื่อนในกลุ่มตัวเอง และไม่คบหากับเพื่อนกลุ่มอื่น  

 ๑๑.  พูดกันดีๆ ต่อหน้า แต่แอบนินทาลับหลัง  

 ๑๒. บอกผู้ใหญ่ หากรู้ว่าเพื่อนกําลังทําในสิ่งที่มีความเสี่ยง

   หรืออาจเป็นอันตราย 

93

๕



 

เฉลย แผ่นกิจกรรม ๒ “เพื่อนกัน”

 ให้นักเรียนแสดงความเห็นว่า หากเราเป็นเพื่อนกัน เราควรทําสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

 หากคิดว่าใช่ ให้ใส่เครื่องหมาย  หากไม่ใช่ ให้ใส่เครื่องหมาย x

 ๑. ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลา x

 ๒. บังคับให้เพื่อนทํา แม้จะรู้ว่าเพื่อนเราไม่อยากทํา x

 ๓. ต้องแต่งตัวเหมือนๆ กัน x

 ๔. ไว้ใจกัน และเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังได้ 

 ๕. ตามใจเพื่อนทุกเรื่อง เพราะกลัวว่าเพื่อนจะโกรธหรือไม่พอใจ x

 ๖. เก็บความรู้สึกแม้ไม่พอใจ หากถูกล้อเลียนในเรื่องต่างๆ x

 ๗. ต้องคิดเหมือนๆ กัน และไม่เถียงกัน หรือแสดงความเห็นแย้ง x

 ๘. ทําตามเพื่อน แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วย หรือไม่อยากทํา x

 ๙. ปกป้องเพื่อน หากเพื่อนถูกล้อเลียน หรือรังแก 

 ๑๐.  คบกันเฉพาะเพื่อนในกลุ่มตัวเอง และไม่คบหากับเพื่อนกลุ่มอื่น x

 ๑๑. พูดกันดีๆ ต่อหน้า แต่แอบนินทาลับหลัง x

 ๑๒. บอกผู้ใหญ่ หากรู้ว่าเพื่อนกําลังทําในสิ่งที่มีความเสี่ยง 

   หรืออาจเป็นอันตราย  
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แบ่งปัน
แผนการเรียนรู้ที่  ๖



สาระส�าคัญ
 การเรียนรู้ท่ีจะเล่นและทํางานร่วมกับเพื่อน เป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญในการ

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น การมีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันเป็นคุณลักษณะสําคัญใน

การสร้างสัมพันธภาพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความรู้สึกของการช่วยเหลือและแบ่งปันกัน

 ๒) ฝึกการทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย

แผนการเรียนรู้ที่ ๖

แบ่งปัน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• ความเท่าเทียม

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

• การทํางานเป็นทีม

• การสื่อสาร

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เพลงประกอบการเล่นเก้าอี้ดนตรี

 • ห้องที่มีพื้นที่พอสําหรับเล่นเก้าอี้ดนตรี

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการสื่อสารของนักเรียนระหว่างทํากิจกรรม

 ๓. สังเกตการเชื่อมโยงและอธิบายเหตุผล

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะเล่นเกม “เก้าอี้ดนตรี”

• ถามนักเรียนว่าเคยเล่นหรือไม่ ขออาสาสมัครอธิบายวิธีการเล่นและ

กติกา

• เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันให้ทุกคนช่วยกันจัดเก้าอี้เป็นวงกลม ยํ้ากติกา 

“ห้ามผลักกัน”

 ๒. เริ่มเล่นเก้าอี้ดนตรี และให้คนที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้ในแต่ละรอบ มายืน 

หน้าห้อง

• รอบที่ ๑ จัดเก้าอี้ให้น้อยกว่าจํานวนนักเรียน ๑ ตัว

• รอบที่ ๒ เอาเก้าอี้ออกอีก ๑ ตัว

• รอบที่ ๓ เอาเก้าอี้ออกอีก ๒ ตัว

 ๓. เมื่อครบ ๓ รอบ ถามนักเรียนที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้ว่ารู้สึกอย่างไร
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 ๔. ให้นักเรียนเล่นรอบสุดท้าย โดยให้มีเก้าอี้เหลือเพียง ๓ ตัว เมื่อเล่นจบ

• ถามความรูส้กึของนกัเรยีนทีไ่ด้นัง่เก้าอี ้๓ คนว่ารูส้กึอย่างไร และถาม

ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้นั่ง

 ๕. ครบูอกนกัเรยีนว่า เราจะลองเล่นเก้าอีด้นตรีแบบใหม่ และอธบิายกติกา

ดังนี้

• ให้นักเรียนช่วยกันจัดเก้าอี้เป็นวงกลมอีกครั้ง

• กติกาของการเล่นรอบนี้คือ เมื่อเพลงจบ พวกเราต้องช่วยกันให้ 

ทุกคนในห้องได้นั่งเก้าอี้ และห้ามน่ังตักกัน ถ้ามีคนไม่ได้น่ังเก้าอี ้

ถือว่า ทุกคนแพ้

• เม่ือทุกคนเข้าใจ ให้เริม่เล่น ยํา้กตกิาว่า ทกุคนต้องได้นัง่เก้าอีแ้ละห้าม

นั่งตักกัน

o รอบที่ ๑ ให้เก้าอี้น้อยกว่าจํานวนนักเรียน ๑ ตัว

o รอบที่ ๒ เอาเก้าอี้ออก ๒ ตัว

o รอบที่ ๓ เอาเก้าอี้ออก ๒ ตัว

o รอบที่ ๔ เอาเก้าอี้ออก ๒ ตัว

	 หมายเหตุ:	 จำานวนรอบของการเล่นและจำานวนเก้าอี้ที่เอาออกในแต่ละรอบ	

ข้ึนอยูก่บัจำานวนนกัเรยีน	และให้หยดุเล่นเมือ่พจิารณาว่า	นกัเรยีนทัง้หมดไม่สามารถ

แบ่งกันนั่งในจำานวนเก้าอี้ที่เหลืออยู่ได้แล้ว

• ในแต่ละรอบ ให้สงัเกตว่า นกัเรยีนมวีธิจัีดการอย่างไรเพือ่ให้ทกุคนได้

นั่งเก้าอี้

o ในแต่ละรอบ ครูชมนักเรียนที่ “แบ่งปันช่วยเหลือกัน” และทําให้ 

ทุกคนได้นั่งเก้าอี้

o เม่ือเอาเก้าอีอ้อกเพิม่ในรอบถดัไป ครูอาจถามว่า นกัเรียนต้องการ

ปรกึษากัน หรอืวางแผนกันหรือไม่ว่าจะจัดการอย่างไร และให้เวลา 

๒-๓ นาที
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 ๖. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้นักเรียนจัดเก้าอี้ให้เรียบร้อย และชวนคุยโดยใช้

คําถาม ดังนี้

• นักเรียนชอบการเล่นเก้าอี้ดนตรีแบบไหน เพราะเหตุใด (ถามเหตุผล

จากทั้ง ๒ แบบ)

• การเล่นเก้าอี้ดนตรี ๒ รอบ ต่างกันอย่างไร

o รอฟังคําตอบจากนักเรียนจํานวนหนึ่ง กระตุ ้นให้มีคําตอบที ่

หลากหลาย

o ครูอาจใช้คําถามชวนคิดเพิ่มเติม หากนักเรียนยังไม่ได้ตอบ ดังนี้

 กำรชนะ-แพ้

 - การเล่นแบบแรก ถ้าเล่นแพ้ รู้สึกอย่างไร

 - การเล่นแบบแรก ถ้าเล่นจนจบ สุดท้ายจะมีคนชนะกี่คน

 - การเล่นแบบที่สอง การชนะ เป็นของใคร

 วิธีเล่น 

 - การเล่นแบบแรก/แบบที่สอง แต่ละคนมีวิธีเล่นต่างกันอย่างไร

 - สิ่งสําคัญในการเล่นแบบที่สองให้ชนะ คืออะไร

 ๗. ครูสรุปให้เห็นว่า การเล่นแบบแรกเป็นการแข่งขันกันให้เราได้นั่งเก้าอี้ 

คนเดียว ส่วนแบบที่สองเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือกันโดยทุกคนได้นั่งเก้าอี้ด้วยกัน 

 ๘. ครูชวนคุยต่อ โดยเลือกใช้แนวคําถาม ดังนี้

• การลองเล่นเก้าอี้ดนตรีทั้ง ๒ แบบ ทําให้นักเรียนนึกถึงเรื่องอื่นๆ 

ที่คล้ายกันอะไรบ้าง

• เราอาจเปรียบเทียบ การลองเล่นเก้าอี้ดนตรี ๒ แบบกับเร่ืองอะไร 

ในชีวิตประจําวันได้บ้าง

• นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการลองเล่นเก้าอี้ดนตรี ๒ แบบ
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 ๙. ครูสรุปส่ิงที่นักเรียนตอบ และอาจเพิ่มเติมประเด็นเสริมแรง โดยยกตัวอย่างสิ่งที่

เกิดขึ้นระหว่างการเล่น ดังนี้

• ครูชื่นชมที่นักเรียนช่วยกัน มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันกันในการเล่นแบบรอบที่ ๒ 

ครูเห็นว่า ..........(บอกสิ่งที่สังเกตเห็น เช่น ใครช่วยใคร ใครทําอะไรเพื่อให้ทุก

คนได้นั่ง ฯลฯ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม

• ในหลายๆ สถานการณ์ของการอยู่ร่วมกัน เราจะเห็นว่า เราสามารถเลือกได้ว่า 

จะมีวิธีอยู่ด้วยกันอย่างไร เช่น หากเก้าอี้มีจํานวนจํากัด และทุกคนก็อยากนั่ง

o เราจะเลือกวิธีไหน ระหว่างให้บางคนได้นั่ง และบางคนถูกคัดออกไม่ได้นั่ง 

หากเราไม่ได้นั่ง เราจะรู้สึกอย่างไร 

o หรอืเราจะหาวิธใีห้ทกุคนได้นัง่ ซึง่อาจจะนัง่ไม่สบายนกั แต่กส็ามารถแบ่งกนั

นั่งได้ทุกคน ไม่ต้องมีคนยืนหรือถูกคัดออก

• นักเรียนคิดอย่างไร หากเราสามารถแบ่งปัน เพื่อทําให้ทุกคนมีความสุขได ้

เหมือนๆ กัน
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เป็นหญิง เป็นชาย
แผนการเรียนรู้ที่  ๗



สาระส�าคัญ
 หญิงและชายอาจมีความแตกต่างทางเพศสรีระ (Sex) โดยธรรมชาติ 

แต่ความเป็นหญงิและความเป็นชาย หรือเพศสภาพ (Gender) เป็นสิง่ทีสั่งคมกาํหนด

ขึ้น ว่าเพศหญิงและเพศชายต้องมีลักษณะ มีบทบาท หรือมีพฤติกรรมแบบใด 

แบบหนึ่งตามเพศสรีระ และใช้กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมทําให้หญิงและชาย

ต้องปฏบิตัติวัไปตามเพศสภาพทีกํ่าหนดขึน้ จนกลายเป็นภาพเหมารวม (Stereotype)

การทําความเข้าใจว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เป็นสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้น ไม่ใช่

เป็นเรือ่งธรรมชาต ิจึงเป็นเรือ่งสาํคญัมาก เพราะลกัษณะหรือบทบาททีถ่กูกาํหนดว่า 

เป็นเรือ่งของหญงิหรอืชายไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง ซึง่คนแต่ละคนล้วนมคีวาม

แตกต่างกัน และไม่มีลักษณะ บทบาท หรือพฤติกรรมใด ที่เป็นของเพศใดเพศหนึ่ง 

เช่น อ่อนโยนหรอืเข้มแข็ง ล้วนเป็นคณุลกัษณะทีม่ไีด้ทัง้ในหญงิและชายและเพศอืน่ๆ 

การเป็นผู้นําหรือการทํางานบ้าน ก็เป็นสิ่งที่ทั้งหญิงและชายและเพศอื่นๆ ก็สามารถ

ทําได้

 ดงัน้ัน การเข้าใจว่าเพศสรรีะเป็นเพียงความแตกต่างทางสรรีะ และเพศสภาพ

หรือความเป็นหญิงความเป็นชาย เป็นสิ่งสมมติที่สังคมกําหนดขึ้นและเชื่อต่อๆ กัน

มา และความเป็นเพศถูกนํามาใช้ในการจัดการ แบ่งแยก ควบคุมคนในสังคม 

จะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนตระหนักว่า เราต้องไม่ใช้ความเป็นเพศมาแบ่งแยก 

คาดหวังหรือจํากัดความเป็นตัวของตัวเอง และโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

ที่เท่าเทียมกันของคนทุกคน

แผนการเรียนรู้ที่ ๗

เป็นหญิง เป็นชาย
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าในตนเอง

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• เสรีภาพในการเลือก

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความเท่าเทียม

• การรู้จักตนเอง

• การยืนยันความรู้สึกของตนเอง

• การแยกแยะถูกผิด

• การอยู่ร่วมกับคนอื่น

• การคิด วิเคราะห์

• การสร้างแรงบันดาลใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกลกัษณะความเป็นหญิงความเป็นชาย (gender) ทีเ่ป็นการเหมารวม 

(stereotype)

 ๒) ยกตวัอย่างผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากภาพเหมารวมเรือ่งความเป็นหญงิ 

ความเป็นชาย

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • กระดาษการ์ดสีเขียวและสีเหลือง (หรือสีอื่นๆ ๒ สี) ใช้สําหรับแจก 

กลุ่มย่อย สีละ ๕ แผ่นต่อกลุ่ม

 • ดินสอสีหรือปากกาเมจิก

 • กระดาษฟลิปชาร์ท
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ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครคูวรทําความเข้าใจแนวคดิเร่ืองเพศสรีระ (Sex) และเพศสภาพ (Gender) 

ก่อน และเตรียมหาตัวอย่างในสื่อหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมใกล้ตัวเด็ก 

เพื่ออธิบายประกอบให้เข้าใจชัดเจนขึ้น

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูชี้แจงว่า วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง “ผู้หญิง” “ผู้ชาย” ให้นักเรียนแบ่ง 

กลุ่มย่อย กลุ่มละ ๖ คน 

 ๒. แจกกระดาษการ์ดสีเหลืองและสีเขียว สีละ ๕ แผ่น และปากกาเมจิก 

ให้แต่ละกลุ่ม อธิบายว่า

• ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัคดิถงึคําทีบ่่งบอกหรืออธบิายถึง “ความเป็นหญิง” 

และ “ความเป็นชาย” อย่างละ ๕ คํา

• ให้เขียนคําที่บอกถึง “ความเป็นหญิง” ในกระดาษการ์ดสีเหลือง และ

เขียนคําที่บอกถึง “ความเป็นชาย” ในกระดาษการ์ดสีเขียว

• ให้เวลา ๑๐ นาที

 ๓. ขออาสาสมคัรนําเสนอ ๑ กลุม่ เมือ่ตัวแทนนําเสนอ ให้ครูติดกระดาษไว้

บนกระดานโดยแยกสี (หญิง/ชาย) ให้เห็นชัดเจน

• ให้กลุ่มอ่ืนๆ นําเสนอคําที่แตกต่างไปจากบนกระดานเพิ่มเติม และ 

นําไปติดไว้บนกระดานจนครบทุกกลุ่ม

 ๔. ครูชวนนักเรียนพิจารณาคําที่แบ่งความเป็นหญิงและความเป็นชาย 

บนกระดาน และชวนคุยโดยใช้คําถาม ดังนี้
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• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่า หากเป็นหญิงต้องเป็นแบบนี้ และหาก 

เป็นชายต้องเป็นแบบนี้

• มีคําใดบ้างที่อธิบายความเป็นหญิง ความเป็นชาย ท่ีนักเรียน 

ไม่เห็นด้วย หรือสงสัยว่าจริงหรือไม่ ให้อธิบายเหตุผล (ขอฟัง 

 ๓-๔ คน)

• คาํทีเ่กีย่วข้องกบัผู้หญงิ มคีาํทีม่คีวามหมายเชงิบวกหรือเชงิลบมากกว่า

กัน และทําไมจึงเป็นเช่นนั้น

• คาํทีเ่กีย่วกบัผู้ชาย มคํีาทีม่คีวามหมายเชงิบวกหรอืเชงิลบมากกว่ากนั 

และทําไมจึงเป็นเช่นนั้น

 ๕. ครูสรุปว่า คําต่างๆ เหล่านี้ที่เราอธิบายถึงความเป็นหญิง ความเป็น 

ชายน้ันไม่ได้เป็นเช่นน้ันเสมอไป เพราะมีผู้หญิงบางคน และผู้ชายบางคนไม่ได ้

เป็นแบบนั้น ชวนนักเรียนพิจารณา โดยสลับเปลี่ยนหัวข้อ “ความเป็นหญิง” “ความ

เป็นชาย” และให้พิจารณาว่า มีคําใดบ้างที่ไม่จริง

• ครูสังเกตคําตอบของนักเรียน และอธิบายเพิ่มเติม*

	 *	นอกจากมคีำาทีเ่กีย่วข้องกบัอวยัวะเพศและอวยัวะสบืพนัธุ	์เช่น	จู	๋จิม๋	มดลกู	

นม	 ฯลฯ	 ที่แสดงถึงความแตกต่างของหญิงชายทางชีวภาพ/สรีระ	 คำาอื่นๆ	 ที่เป็น

คุณลักษณะต่างๆ	ล้วนสามารถมีได้ในทุกเพศ

 ๖. ชวนนักเรียนลองทํากิจกรรมอีก ๑ กิจกรรม โดยแจกแผ่นกิจกรรม 

หญิง-ชายเป็นแบบนี้จริงหรือไม่ ให้นักเรียนแต่ละคนทํา ให้เวลา ๕ นาที

 ๗. เมื่อนักเรียนทําเสร็จ ถามนักเรียนทีละข้อ และขอให้นักเรียนยกตัวอย่าง

ท่ีเห็นในชีวิตจริงเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านข้อความน้ันๆ โดยครูอาจใช้คําถามช่วย 

ให้นักเรียนคิดต่อ เช่น
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 ๘. เมื่อถามครบทั้ง ๖ ข้อ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 

• ข้อความทั้ง ๖ ข้อที่พูดถึงลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายเป็นเร่ืองที ่

เรำไม่สำมำรถสรุปโดยรวมว่ำเป็นเรื่องจริงทั้งหมด หรือไม่จริง

ทัง้หมด ซึง่เหมอืนกบัคาํทีเ่ราช่วยกนัระดมตอนแรก เพราะไม่สามารถ

อธิบายหญิงทุกคน หรือชายทุกคนได้

• เราเรียกคําแบบน้ีว่า “การเหมารวม” เพราะเป็นการเหมารวมว่า 

ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นแบบนี้ (ชอบสีชมพู พูดเก่ง ชอบแสดงอารมณ์) 

ข้อควำม ค�ำถำมชวนคิดต่อ

ผู้หญิงแสดงอารมณ์มากกว่าผู้ชาย • เราเคยเห็นผู้ชายร้องไห้ไหม

• เวลาโกรธ หรือโมโห เราเคยเห็นผู้ชายแสดง

อารมณ์ไหม

ผู้ชายขับรถเก่งกว่าผู้หญิง • เราเคยเห็นผู้ชายขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุไหม

• เราเคยเห็นผู้หญิงขับรถไหม

ผู้ชายชอบแข่งขันมากกว่าผู้หญิง • เราเคยเห็นผู้ชายที่ไม่ชอบแข่งกับคนอื่นไหม

• เราเคยเห็นผู้หญิงที่ลงแข่งขันในเรื่องต่างๆ ไหม

ผู้หญิงพูดเก่งกว่าผู้ชาย • เราเคยรู้จักผู้หญิงที่เงียบๆ พูดน้อยบ้างหรือไม่

• เราเคยรู้จักผู้ชายที่พูดเก่งไหม

ผู้หญิงชอบสีชมพู ผู้ชายชอบสีฟ้า • เราเคยรู้จักผู้หญิงที่ไม่ชอบสีชมพูบ้างหรือไม่

• เราเคยรู้จักผู้ชายที่ชอบสีชมพูไหม

ผู้ชายมีความกล้ากว่าผู้หญิง • เราเคยเห็นผู้ชายที่ขี้ขลาด / ไม่กล้าไหม

• เราเคยเห็นผู้หญิงที่กล้าเสี่ยงทําเรื่องต่างๆ ไหม

• เรานึกถึงความกล้า ในเรื่องอะไรบ้าง
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หรือผู้ชายทุกคนต้องเป็นแบบน้ี (ต้องชอบสีฟ้า ต้องกล้า ต้องขับรถ

เก่ง) ซึ่งไม่จริงเสมอไป แม้ว่าจะยังมีคนจํานวนหนึ่งเชื่อว่าเป็น 

แบบนั้น

 ๙. ถามนักเรียนว่า หากเชื่อว่าผู้หญิงต้องพูดเก่ง หรือผู้ชายต้องกล้า 

อาจส่งผลอย่างไรได้บ้าง 

 ๑๐. ครูสรุปการเรียนรู ้และเพิ่มประเด็นสําคัญว่า พวกเราอาจเคยได้ยิน

ลักษณะเหมารวมทางเพศมากมาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้น ไม่ใช่เร่ือง

ธรรมชาต ิการเหมารวมแบบนีท้าํให้เกดิความคาดหวงัต่อคนแต่ละเพศ ซึง่หากไม่เป็น

ไปตามที่สังคมคาดหวัง อาจส่งผลในทางลบ ทั้งความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองหรือ 

เป็นการจํากัดโอกาสในการพัฒนาความสามารถที่เท่าเทียมกัน
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แผ่นกิจกรรม:

หญิง-ชำย เป็นแบบนี้ จริงหรือไม่ ?

จริง

จริง

จริง

จริง

จริง

จริง

ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง

ผู้หญิงแสดง
อำรมณ์

มำกกว่ำผู้ชำย

ผู้ชำยชอบ
แข่งขันมำกกว่ำ

ผู้หญิง

ผู้หญิง
ชอบสีชมพู

ผู้ชำยขับรถ
เก่งกว่ำ
ผู้หญิง

ผู้หญิง
พูดเก่งกว่ำ

ผู้ชำย

ผู้ชำย
มีควำมกล้ำ

มำกกว่ำผู้หญิง
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รู้สึกอย่างไร
แผนการเรียนรู้ที่  ๘



สาระส�าคัญ
 การรู้จักอารมณ์ตนเองจะนําไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่

เหมาะสม การทบทวนถงึสถานการณ์ทีท่าํให้เราเกดิอารมณ์ต่างๆ พจิารณาว่าเรามกั

แสดงออกในรูปแบบไหน ผลที่เกิดขึ้น และประเมินถึงความเหมาะสมต่อการแสดง

อารมณ์ในลักษณะนั้นๆ จะช่วยในการฝึกการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะมีอารมณ์แบบต่างๆ

 ๒) บอกผลกระทบของการแสดงอารมณ์ และวิธีการควบคุมอารมณ์ตนเอง

แผนการเรียนรู้ที่ ๘

รู้สึกอย่างไร

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การรู้จักตัวเอง

• การควบคุมอารมณ์

• การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่น

• การสื่อสาร บอกความต้องการของ

ตนเอง

• การประเมินผลกระทบ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • ภาพอารมณ์ต่างๆ ๑๕ ภาพ ขนาด A3 บนฟิวเจอร์บอร์ด

 • แผ่นกิจกรรม “รู้จักอารมณ์”

 • แผ่นการบ้าน

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 การบ้านจะช่วยให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กมากขึ้น เพื่อติดตามพัฒนาการ

ของเด็กต่อไป

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการมีส่วนร่วมและความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๒. สังเกตการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับอารมณ์

 ๓. สังเกตการตอบคําถาม และการตั้งใจฟัง

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูชวนนักเรียนร้องเพลงประกอบท่าทาง “หากว่าเรากําลังสบาย ......”

เพลงหากว่าเราก�าลังสบาย
https://youtu.be/WSA3wm7Y3xE
หากพวกเรากำาลังสบาย	จงตบมือพลัน
หากพวกเรากำาลังสบาย	จงตบมือพลัน

หากพวกเรากำาลังมีสุข	ปลดเปลื้องทุกข์ใดๆ	ทุกสิ่ง
มัวประวิงอะไรกันเล่า	จงตบมือพลัน

และเปลี่ยนสิ่งที่ให้ทำาในแต่ละรอบ	เช่น:
	“กระทืบเท้า”	|	“ผงกหัว”	|	“ส่งเสียงพลัน”	–	ฮ่า	ฮ่า	ฮ่า”
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 ๒. ชวนนักเรียนคุยเรื่องอารมณ์ต่างๆ ดังนี้ 

• ตอนไหนบ้าง ท่ีเรารูส้กึ “สบาย” “มคีวามสขุ” ขออาสาสมคัร ๒-๓ คน 

ยกตวัอย่างเหตกุารณ์หรือสิง่ทีเ่คยเกิดขึน้ทีทํ่าให้เรารู้สกึ “สบาย” หรือ 

“มีความสุข”

• นอกจาก รู้สึกมีความสุข สบาย คนเรามีอารมณ์อะไรอีกได้บ้าง

o เช่น โกรธ กลัว อาย สับสน เหงา คับข้องใจ กลุ้มใจ กังวล ตื่นเต้น 

ดีใจ เสียใจ ฯลฯ

 ๓. วนันีเ้ราจะชวนกนัสาํรวจอารมณ์ต่างๆ ครนูาํภาพแสดงอารมณ์ ๑๕ ภาพ 

ชวนนักเรียนดูทีละภาพ อธิบาย และถามว่าใครเคยมีอารมณ์แบบนั้นๆ บ้าง ตอนที่

มีอารมณ์แบบนั้นๆ เราสังเกตว่าร่างกายมีปฏิกิริยา หรืออาการอะไร อย่างไรบ้าง

 ๔. แจกแผ่นกิจกรรม “รู้จักอารมณ์” ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น ให้แต่ละคน

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเจอหรือเรื่องที่ทําให้เรารู้สึก “โกรธ” และ “ภูมิใจ” ว่าเกิด

อะไรขึ้น และเราแสดงออกอย่างไร ให้เวลา ๗ นาที

 ๕. ขออาสาสมคัร ๓-๔ คน นําเสนอสิง่ทีต่วัเองวาด/เขยีน ในเรือ่งความรูส้กึ 

“โกรธ” และอีก ๓-๔ คน ในเรื่องความรู้สึก “ภูมิใจ”

 ๖. ครูใช้คําถามชวนคุย ดังนี้

• แต่ละคนมีวิธีแสดงอารมณ์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

• นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ หากเราแสดงความโกรธหรือความหงุดหงิด

ของเรา ด้วยการไปทําร้ายคนอื่น เพราะเหตุใด

• เราบอกได้หรือไม่ว่า ใครกําลังรู้สึกโกรธ บอกได้อย่างไร

• เราจะมีวิธีจัดการอารมณ์โกรธของตัวเองอย่างไร

 ๗. ครูสรุปการเรียนรู้ และเพิ่มเติมประเด็นสําคัญดังนี้

• อารมณ์เป็นปฏกิริยิาทีเ่ราเกดิความรู้สกึต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึน 

ซึ่งเราอาจไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบใด 

แต่เราสามารถเลือกได้ว่า เราจัดการและแสดงออกถึงอารมณ์ความ
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รู้สึกเหล่านั้นอย่างไร ที่จะไม่เป็นการส่งผลกระทบในทางลบทั้งต่อ 

ตัวเองและคนอื่น

• ครูสรุปเรื่องอารมณ์โกรธว่า ไม่มีใครไม่เคยโกรธ เพราะอาการโกรธ 

เป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ ที่สําคัญคือ เมื่อโกรธแล้ว เรารู้ตัวหรือไม่ 

และมีวิธีควบคุม จัดการอารมณ์โกรธของตัวเองอย่างไร ครูอาจเสริม

เรื่องการจัดการอารมณ์โกรธให้นักเรียนเข้าใจสั้นๆ

การจัดการอารมณ์โกรธ
• ฝึกสังเกตอารมณ์ของตัวเอง ให้สังเกตว่าอะไรคือสัญญาณเริ่มต้นของ

อารมณ์โกรธของตัวเอง เช่น อึดอัด หายใจแรง กล้ามเนื้อเกร็งตาม 

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย มือเย็น เหงื่อแตก ฯลฯ และเมื่อพบว่ามีอาการ

เหล่านี้ ให้พยายามหายใจเข้าลึกๆ และฝึกให้ผ่อนอารมณ์ เช่น นับหนึ่ง 

ถึงร้อย หรือให้นึกถึงเรื่องที่คิดถึงแล้วสบายใจ

•  ฝึกระบายความรูส้กึเมือ่เกดิอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ เช่น ให้เล่าเร่ืองราว

ต่างๆ ให้พ่อแม่ ครู เพื่อน หรือคนที่เราสนิท/ไว้ใจฟัง เมื่อได้เล่าระบาย

แล้ว ลองสํารวจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่ากําลังรู้สึกอย่างไร ให้ลองเรียก

ชื่ออารมณ์นั้นๆ

•  ออกจากบรรยากาศที่ทําให้เราเกิดภาวะอารมณ์โกรธ หรือไม่พอใจ เพื่อ

เบีย่งเบนสถานการณ์ หรอืหากจิกรรมอืน่ๆ ทํา ทีจ่ะช่วยให้รู้สกึผ่อนคลาย 

เช่น ไปเดินเล่น วาดรูป กินไอศกรีม เพื่อให้อารมณ์สงบขึ้น

• เม่ืออารมณ์พุ่งพล่านสงบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ลองสํารวจว่าต้นตอของ

ความโกรธเกิดจากอะไร และหากเจอกับสถานการณ์นั้นๆ อีก เราจะทํา

อย่างไร และหากพบว่าพอเราโกรธแล้วแสดงออกในสิ่งที่ส่งผลกระทบ 

ต่อคนรอบข้าง ให้ลองคิดว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไร
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 ๘. แจกการบ้านให้นักเรียนแต่ละคนทํา และนัดหมายวันส่งการบ้าน* 

 (*	การบ้านเป็นการทบทวนและสังเกตอารมณ์ของตัวเอง	๑๕	แบบ	อาจให้

เวลานักเรียนทำา	๑	สัปดาห์	และการบ้านนี้จะช่วยให้ครูได้เรียนรู้	และเข้าใจเด็กมาก

ขึ้น	รวมทั้งสามารถติดตามพัฒนาการในด้านอารมณ์ของเด็กได้ด้วย)

 

114



 

อารมณ์ต่างๆ
(จัดทําขนาด A3 ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด)

๑. กลัว 

รู้สึกหวาดกลัว

และมีความกังวล

๔. มั่นใจ

รู้สึกว่าตนเองสามารถ

ทําบางสิ่งบางอย่างได้

๗. ประหม่ำ

รู้สึกกังวลว่าคนอื่นกําลังคิด

อะไร ขาดความมั่นใจ

๒. โกรธ

รู้สึกโมโหต่อคน

การกระทํา ความคิด

๕. สับสน

รู้สึกไม่สามารถคิดอะไร

ได้อย่างชัดเจน

๘. กระตือรือร้น

รู้สึกเต็มไปด้วยพลัง 

พร้อมจะลงมือทําอะไร

๓. ละอำยใจ

รู้สึกไม่ดีหลังจาก

ที่ทําผิด

๖. หดหู่

 รู้สึกเศร้า หม่นหมอง

หมดกําลังใจ ไม่มีความสุข

๙. ตื่นเต้น

 รู้สึกมีความสุข

และตื่นตัว
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อารมณ์ต่างๆ
(จัดทําขนาด A3 ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด)

๑๐. ดีใจ

รู้สึกปิติ เบิกบานใจ 

รื่นรมย์

๑๓. ภูมิใจ

รู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่

ตัวเองทําได้ดี

๑๑. อิจฉำ

รู้สึกอารมณ์เสีย ผิดหวังที่คน

อื่นมีในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ 

หรือคนอื่นได้ทําสิ่งที่ตัวเอง

อยากทํา

๑๔. ผ่อนคลำย

รู้สึกสบาย สงบ 

ปราศจากความกังวล

๑๒. เหงำ

รู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกไม่มี

ใครสนใจ

๑๕. กดดัน

รู้สึกตึงเครียด เหนื่อยล้า 

อึดอัด ท่วมท้นเกินรับไหว 
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 ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเจอและทําให้รู้สึกถึงอารมณ์ในแบบนั้นๆ และ 

ให้บอกว่า เราแสดงออกอย่างไร

“โกรธ”

รู้สึกโมโหต่อคน กำรกระท�ำ ควำมคิด

ภูมิใจ/ดีใจ

รู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองท�ำได้ดี

ลองวาดภาพการ์ตูนที่แสดงความรู้สึกโกรธ ลองวาดภาพการ์ตูนที่แสดงความรู้สึกภูมิใจ

เรื่องที่ท�ำให้โกรธ | เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เรื่องที่ท�ำให้ภูมิใจ/ดีใจ | เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

เรำแสดงออกอย่ำงไร เรำแสดงออกอย่ำงไร

แผ่นกิจกรรม: รู้จักอารมณ์
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 ให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ในแบบนั้นๆ ในช่องว่างด้านขวามือ

อำรมณ์ อะไรที่ท�ำให้รู้สึกแบบนั้น 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

เรำแสดงออกอย่ำงไร

๑. กลัว 

รู้สึกหวาดกลัว

และมีความกังวล

๒. โกรธ

รู้สึกโมโหต่อคน

การกระทํา ความคิด

๓. ละอำยใจ

รู้สึกไม่ดีหลังจากที่ทําผิด

๔. มั่นใจ

รู้สึกว่าตนเองสามารถทํา

บางสิ่งบางอย่างได้

๕. สับสน

รู้สึกไม่สามารถคิดอะไร

ได้อย่างชัดเจน

๖. หดหู่

รู้สึกเศร้า หม่นหมอง 

หมดกําลังใจ

ไม่มีความสุข 

การบ้าน - รู้จักอารมณ์
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อำรมณ์ อะไรที่ท�ำให้รู้สึกแบบนั้น 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

เรำแสดงออกอย่ำงไร

๗. ประหม่ำ

รู้สึกกังวลว่าคนอื่น

กําลังคิดอะไร

ขาดความมั่นใจ 

๘. กระตือรือร้น

รู้สึกเต็มไปด้วยพลัง 

พร้อมจะลงมือทําอะไร

๙. ตื่นเต้น

รู้สึกมีความสุข

และตื่นตัว 

๑๐. ดีใจ

รู้สึกปิติ เบิกบานใจ 

รื่นรมย์

๑๑. อิจฉำ

รู้สึกอารมณ์เสีย ผิดหวัง

ที่คนอื่นมีในสิ่งที่ตัวเอง

อยากได้ หรือคนอื่นได้

ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทํา

๑๒. เหงำ

รู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกไม่มี

ใครสนใจ 

119

๘



อำรมณ์ อะไรที่ท�ำให้รู้สึกแบบนั้น 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

เรำแสดงออกอย่ำงไร

๑๓. ภูมิใจ

รู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัว

เองทําได้ดี 

๑๔. ผ่อนคลำย

รู้สึกสบาย สงบ 

ปราศจากความกังวล

๑๕. กดดัน

รู้สึกตึงเครียด เหนื่อยล้า 

อึดอัด ท่วมท้นเกิน

รับไหว

• อารมณ์แบบไหนที่เราไม่ชอบมากที่สุด ตามลําดับ เพราะเหตุใด

๑)

๒)

๓)

• หากเราเป็นคนทําให้เพื่อนเสียใจ เราจะทําอย่างไร

• นักเรียนเคยเห็นคนท่ีแสดงอารมณ์โกรธ หรือไม่พอใจกับคนรอบข้าง โดยทําให้คนอื่นเดือด

ร้อน เสียใจหรือไม่ ให้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นสั้นๆ
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หยอกล้อ รังแก
ใครสนุก ?

แผนการเรียนรู้ที่  ๙



สาระส�าคัญ
 การหยอกล้อ อาจเกิดข้ึนระหว่างเพื่อน หรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ได้ เป็นการหยอกล้อด้วยความรัก ความสนุก ไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่จําเป็นต้องคํานึง

ถึงความรู้สึกของคนที่ถูกหยอกล้อด้วย หากฝ่ายที่ถูกหยอกล้อไม่รู้สึกสนุกด้วย 

การหยอกล้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา และกลายเป็นการรังแก ซึ่งการรังแกเป็นการ

กระทาํท่ีทาํให้อีกฝ่ายรูส้กึไม่ด ีรูส้กึเจบ็ปวด และเป็นความตัง้ใจจะทําร้ายอกีฝ่ายหน่ึง 

หากเราไม่ชอบท่ีคนอ่ืนหยอกล้อ ล้อเลียน หรือรังแกเรา เราต้องไม่ทํากับคนอื่น 

ด้วยเช่นกัน และการรังแกกันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใคร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความรู้สึกของคนที่ถูกหยอกล้อ และถูกรังแก

 ๒) บอกลักษณะสําคัญของ “การรังแกกัน” ที่แตกต่างจาก “การหยอกล้อ”

 ๓) อธิบายถึงเหตุผลที่เราไม่ควร “หยอกล้อ” หรือ “รังแก” ผู้อื่น

แผนการเรียนรู้ที่ ๙

หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ?
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• ความเท่าเทียม

• สํานึกพลเมือง

• การปรับตัว

• การอยู่ร่วมกัน

• การวิเคราะห์แยกแยะ

• การตัดสินใจ

• การประเมินผลกระทบ

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 • แผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก”

 • เตรียมเขียนพฤติกรรม ๕ ข้อในกระดาษ A4 แผ่นละ ๑ ข้อ (ผลัก, หยิบ

ของโดยไม่ได้รับอนญุาต, เรยีกเพือ่นว่า “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ดํา” ไม่พดูด้วยหรือกดีกนั

ไม่ให้เล่นด้วย, กล่าวหา ให้ร้าย)

 • เตรียมเขียนตารางตามแผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก” บนกระดาน

หรือฟลิปชาร์ทล่วงหน้า เพื่อใช้รวบรวมคะแนนคําตอบของนักเรียน

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครูอาจต้องสังเกตว่ามีนักเรียนในห้องที่เคยถูกรังแก หรือมักถูกเพื่อน 

หยอกล้อ ล้อเลียน อาจรูสึ้กไม่ปลอดภยัในการเล่าหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์ และ

ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพูดคุย และหาทางช่วยเหลือ นอกจากนั้น 

หากพบว่า มีนักเรียนที่ชอบรังแกเพื่อน อาจหาทางพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
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ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ถามนักเรียนว่าใครเคยหยอกล้อกับเพื่อนๆ บ้าง 

• ขออาสาสมัคร ๓-๔ คน ยกตัวอย่างว่าทําอะไรที่เป็นการหยอกล้อกัน 

และชวนคุยดังนี้

o เหตุใดเราจึงหยอกล้อเพื่อนๆ แบบนั้น

o เรารู้สึกอย่างไร และเพื่อนที่ถูกล้อรู้สึกอย่างไร

 ๒. แจกแผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก” ให้นักเรียนแต่ละคนทํา อธิบาย

ว่า ให้นักเรียนอ่านพฤติกรรมทั้ง ๕ ข้อ และให้ความเห็นว่า พฤติกรรมแต่ละข้อถือ

เป็นการหยอกล้อ หรือการรังแก หรือเป็นได้ทั้งสองอย่าง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย

ถูกในช่องตามความเห็นของนักเรียน และเราควรทําพฤติกรรมเหล่าน้ันหรือไม ่

ให้เวลา ๕ นาที เมื่อทําเสร็จแล้วให้ทุกคนส่งครู

 ๓. แบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม แจกบัตรพฤติกรรมที่เขียนบนกระดาษ A4 ที ่

เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้

  กลุ่ม ๑ ผลัก

  กลุ่ม ๒ หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต

  กลุ่ม ๓ เรียกเพื่อนว่า “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ดํา” หรือล้อเลียนรูปลักษณ ์

   อื่นๆ ของเพื่อน

  กลุ่ม ๔ ไม่พูดด้วย หรือกีดกันไม่ให้เล่นด้วย

  กลุ่ม ๕ กล่าวหา ให้ร้าย
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  อธิบายว่า ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้ ในเวลา ๑๐ นาที

• หากเราเป็นคนทีถ่กูกระทาํแบบนัน้ เราจะรู้สกึอย่างไร (เช่น ถกูผลกั) ?

• ถ้าเราเจอการกระทําแบบนั้น เราจะทําอะไรได้บ้าง ?

  ระหว่างที่นักเรียนคุยกลุ่มย่อย ให้ครูรวบรวมคะแนนจากแผ่นกิจกรรมที่

แต่ละคนทํา และแสดงผลคะแนนตามตารางแผ่นกจิกรรมบนกระดานหรือฟลปิชาร์ท

หยอกล้อ รังแก เรำควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ

๑. ผลัก  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๒. หยิบของโดยไม่ได้

รับอนุญาต 
 ควรทํา    ไม่ควรทํา

๓. เรียกเพื่อนว่า “ไอ้

อ้วน” หรือ “ไอ้ดํา”
 ควรทํา    ไม่ควรทํา

๔. ไม่พูดด้วย หรือ

กีดกันไม่ให้เล่น

ด้วย

 ควรทํา    ไม่ควรทํา

๕. กล่าวหา ให้ร้าย  ควรทํา    ไม่ควรทํา

 ๔. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ และครูจดประเด็นคําตอบบนกระดาน โดยแยก

เป็น

ควำมรู้สึก สิ่งที่จะท�ำ
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 ๕. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอแล้ว ครูชวนดูคําตอบบนกระดาน และชวนคุย ดังนี้

• เมื่อดูความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ เมือ่เราเป็นผูถ้กูกระทํา เช่น ถกูผลกั ถกูเพ่ือน

เรยีก “ไอ้อ้วน” “ไอ้ดาํ” นกัเรยีนเหน็ว่าส่วนใหญ่รูสึ้กอย่างไร ด ี หรอื 

ไม่ดี เพราะเหตใุด

• นักเรียนคดิว่า หากผูก้ระทาํรับรู้ถงึความรู้สกึของผูถ้กูกระทาํ จะรู้สกึ

อย่างไร

o ครยูํา้ให้เหน็ว่า ผูถ้กูกระทาํส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดรูส้กึไม่ด ี หรอืรูส้กึ

เสยีใจ

• เมือ่ถกูกระทาํ พวกเราส่วนใหญ่เลอืกทาํแบบใด เพราะเหตุใด และคิด

ว่าจะส่งผลอย่างไร

o ครูเสริมว่า หากเราถูกกระทํา สิ่งที่เราทําได้ มีทั้งการบอกให้เพื่อน

หยุดการกระทํานั้น เดินหนีออกไป หรือบอกผู้ใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้น 

หากเรามกีารตอบโต้กลบั อาจทาํให้เกดิการปะทะ และมปัีญหามาก

ขึ้นได้

 ๖. ชวนดูคะแนนที่รวบรวมความเห็นของทุกคนต่อพฤติกรรมเหล่าน้ีว่า 

เป็นการหยอกล้อ หรือรังแกกัน และอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

• การหยอกล้อ อาจเกดิขึน้ระหว่างคนทีส่นทิหรอืมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั 

และหยอกล้อด้วยความรัก ไม่ได้มเีจตนาร้าย แต่ต้องคาํนงึถงึความรู้สกึ

ของคนทีถ่กูหยอกล้อด้วย

• คนที่เป็นฝ่ายหยอกล้อเพื่อนอาจรู้สึกเป็นการล้อเล่น รู้สึกสนุก ไม่ม ี

เจตนาทาํให้อกีฝ่ายรู้สกึไม่ดี แต่หากฝ่ายทีถ่กูหยอกล้อไม่รู้สกึสนกุด้วย 

การหยอกล้อน้ันกเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่ควรทาํ และกลายเป็นการรังแกกนั

• การรังแก มักเป็นการกระทําที่ตั้งใจจะทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง ให้อีกฝ่าย

รู้สึกไม่ดี รู้สึกเจ็บปวด
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 ๗. จากนั้น ชวนดูว่า พฤติกรรมทั้ง ๕ ข้อเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่

• ขออาสาสมัครบอกเหตุผลว่า ทําไมเราจึงไม่ควรทําพฤติกรรมเหล่านี้กับเพื่อนๆ

 ๘. ครูชวนคุยโดยใช้คําถามเพื่อสรุปการเรียนรู้ และเพิ่มประเด็นสําคัญ ดังนี้

• หากเราไม่ชอบ หรือรู้สึกไม่ดี ที่คนอื่นหยอกล้อ ล้อเลียน หรือไม่อยากให้คนอื่น

รังแกเรา เราควรทําแบบนั้นกับเพื่อน หรือคนอื่นๆ หรือไม่ ?

• หากเราเคยหยอกล้อ ล้อเลียน รังแกเพื่อน และไม่เคยสนใจว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไร 

เราควรทําอย่างไร ?

• หากเราถูกรังแก ล้อเลียน หรือหากเราพบเห็นเพื่อนถูกกระทําแบบนี้ และเราได้

บอกให้หยุดการกระทํานั้นแล้ว แต่คนที่ทํายังไม่หยุด เราจะทําอย่างไรได้บ้าง ?

o ครูสรุปยํ้าว่า การรงัแกไม่ควรเกิดขึน้กบัใคร และหากเราไม่สามารถจัดการได้ 

เราควรไปบอกผู้ใหญ่ให้ทราบและช่วยหาทางจัดการเพื่อแก้ปัญหา
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 นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีกับเพื่อนหรือคนอื่นๆ ถือเป็นการหยอกล้อ เป็นการ

รังแกกัน หรือเป็นทั้งสองอย่าง และนักเรียนคิดว่า เราควรทําสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนหรือไม่

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ในช่องตามความคิดเห็นของนักเรียน

 นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีกับเพื่อนหรือคนอื่นๆ ถือเป็นการหยอกล้อ เป็นการ

รังแกกัน หรือเป็นทั้งสองอย่าง และนักเรียนคิดว่า เราควรทําสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนหรือไม่

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ในช่องตามความคิดเห็นของนักเรียน

แผ่นกิจกรรม

หยอกล้อหรือรังแก

แผ่นกิจกรรม

หยอกล้อหรือรังแก

หยอกล้อ รังแก เรำควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ

๑. ผลัก  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๒. หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๓. เรียกเพื่อนว่า “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ดํา”  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๔. ไม่พูดด้วย หรือกีดกันไม่ให้เล่นด้วย  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๕. กล่าวหา ให้ร้าย  ควรทํา    ไม่ควรทํา

หยอกล้อ รังแก เรำควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ

๑. ผลัก  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๒. หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๓. เรียกเพื่อนว่า “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ดํา”  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๔. ไม่พูดด้วย หรือกีดกันไม่ให้เล่นด้วย  ควรทํา    ไม่ควรทํา

๕. กล่าวหา ให้ร้าย  ควรทํา    ไม่ควรทํา

128



ขอโทษ
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๐



สาระส�าคัญ
 ทกุคนมโีอกาสทาํผดิพลาดได้ หากรูว่้าตวัเองทาํผดิ เพราะทาํให้เพือ่นเสยีใจ 

เจ็บตวั หรอืโกรธ การรูจ้กั “ขอโทษ” เป็นการแสดงให้เหน็ถงึการเข้าใจความรูส้กึของ

เพื่อน อันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรากระทํา และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทํา 

การขอโทษเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและควรกระทําด้วย

ความเต็มใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความหมายและความสําคัญของการ “ขอโทษ”

 ๒) เปรียบเทียบการขอโทษแบบจริงใจ และการขอโทษแบบขอไปที

 ๓) ฝึกการพูด “ขอโทษ”

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐

ขอโทษ

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• ความรับผิดชอบ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรู้จักตัวเอง

• การตัดสินใจ

• การสื่อสาร

• การแยกแยะถูกผิด

• การแก้ปัญหา

• การประเมินผลกระทบ

• การอยู่ร่วมกัน130



ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
ไม่มี

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ในการชวนให้นักเรยีนขอโทษเพ่ือน หากเคยทําให้เพือ่นเสยีใจ อาจมนีกัเรยีน

ท่ีไม่กล้า อาย หรือลังเลใจ ครูควรสังเกต ให้กําลังใจโดยสนับสนุนให้ลองทําและ 

กล่าวชม

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. ครูเขียนคําว่า “ขอโทษ” ไว้บนกระดาน แล้วถามนักเรียน ดังนี้

• นักเรียนรู้จักคําว่า “ขอโทษ” หรือไม่ ?

• เราพูดคําว่า “ขอโทษ” เพื่ออะไร ?

• คําว่า “ขอโทษ” ควรใช้พูดตอนไหน ?

 ๒. แบ่งกลุ่ม ๕-๗ คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถาม “กำรเล่นกันแบบ

ไหนที่ท�ำให้เรำไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ” ให้ได้มากที่สุด ในเวลา ๓ นาที ครูเขียน

คําตอบไว้บนกระดาน

 ๓. เมื่อครบ ๓ นาที ครูชวนดูคําตอบบนกระดาน และถามนักเรียนดังนี้

• เราไม่ชอบการเล่นแบบนั้น เพราะอะไร ?

• เวลาเล่นกัน เรารู้ไหมว่าเพื่อนไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ ?
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o รู้ได้อย่างไร ? (สังเกต หรือเห็นอาการการแสดงออกของเพื่อน

อย่างไร)

o เมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ เรารู้สึกอย่างไร ?

o ถ้าเราทําให้เพื่อนไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ เราควรทําอย่างไร ?

• ถ้าเพื่อนเราทําให้เราไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ แล้วมา “ขอโทษ” 

เรารู้สึกอย่างไร ?

 ๔. ครูสรุปให้เห็นว่าแต่ละคนชอบ/ไม่ชอบสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน การเล่น

กนัหรอือยูด้่วยกัน อาจมกีารกระทบกนั หรือทําบางอย่างท่ีทําให้เพือ่นไม่ชอบ | โกรธ 

| เสียใจ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หากรู้ว่าเราทําให้เพื่อนไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ 

เราควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ

 ๕. ครูอธบิายว่า การขอโทษ มทีัง้แบบทีแ่สดงความจริงใจว่าเรารู้สกึผดิจริงๆ 

และแบบขอไปที ครูยกตัวอย่างเป็นคําพูด เพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง

• การพูดแบบขอไปที หรือประชด เช่น “ขอโทษ” “ขอโทษก็ได้” 

“เออ โทษที” 

• การพูดแบบจริงใจ แสดงความรู้สึกผิดว่าเราทําให้เพื่อนเสียใจ เช่น 

“ขอโทษนะที่ทําให้ร้องไห้” “ขอโทษนะที่ผลักเธอล้ม” “ขอโทษนะที่ไป

ล้อเธอ”

 ๖. ให้นักเรียนแต่ละคนลองพูด “ขอโทษ” ทั้ง ๒ แบบ

• รอบที่ ๑ - แบบขอไปที/ประชด

• รอบที่ ๒ - แบบรู้สึกผิด จริงใจ โดยใช้การเล่นหรือกระทําที่นักเรียน 

ไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ บนกระดาน เพื่อฝึกการพูด “ขอโทษนะ

ที่.......”

 ๗. จากนั้น ถามนักเรียนว่า

• นักเรียนชอบการพูด “ขอโทษ” แบบไหน เพราะอะไร ?

• นักเรียนคิดว่าการขอโทษเพื่อนมีประโยชน์อย่างไร ?
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• การพูด “ขอโทษ” กับเพื่อนเป็นเรื่องยากหรือง่าย ถ้ายาก เพราะเหตุ

ใด ?

• เราจะมีวิธีการขอโทษเพื่อนแบบไหนได้อีก ?

 ๘. ครูชวนดู การเล่น/การกระทําต่างๆ บนกระดาน และถามนักเรียนว่า ที่

ผ่านมาใครเคยเล่นหรอืทาํแบบนีก้บัเพ่ือนๆ แล้วทาํให้เพ่ือนไม่ชอบ | โกรธ | เสยีใจ 

| ร้องไห้ บ้างหรือไม่

• ขออาสาสมัคร ๒-๓ คน เล่าเหตุการณ์ และให้พูดคําว่า “ขอโทษนะที่

ทําให้..........”

• ถามต่อว่า มีใครที่เคยทําให้เพ่ือนรู้สึกไม่ชอบ | โกรธ | เสียใจ | 

ร้องไห้ แล้วยังไม่ได้ขอโทษเพื่อนและอยากจะขอโทษเพื่อนตอนนี้บ้าง 

(ถ้ามี ให้นักเรียนเดินไปขอโทษเพื่อน และครูกล่าวชมนักเรียน)

 ๙. ครูสรุปให้เห็นว่า การขอโทษเป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบอย่างหนึ่ง 

ต่อสิ่งที่ตนเองทํา และแสดงถึงการใส่ใจความรู้สึกคนอื่น ถามนักเรียนว่า

• นอกจากเพื่อนแล้ว เรายัง “ขอโทษ” ใครได้อีกบ้าง

 ๑๐. ครฝูากให้นกัเรยีนคดิว่า หากนกัเรยีนเคยทําให้คนรอบข้างรูส้กึเสยีใจหรอื

รู้สึกโกรธ แล้วเรายังไม่ได้ขอโทษ ให้ลองกลับไปบอกคนๆ นั้น
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การขอโทษ
เป็นการแสดงถึง

การรับผิดชอบอย่างหนึ่ง
ต่อสิ่งที่ตนเองทํา 

และแสดงถึงการใส่ใจ
ความรู้สึกคนอื่น



รู้สึกบอกได้
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๑



สาระส�าคัญ
 ร่างกายเป็นพื้นที่ส่วนตัว การสัมผัสจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของ

ร่างกายเท่าน้ัน การเรียนรู้เรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนี้จะ

เป็นการปลูกฝังการเคารพในตนเองและผู้อื่น นอกจากนั้น การเรียนรู้ว่าการสัมผัส

ร่างกายที่ทําให้เราไม่ชอบ อึดอัด หรือจากคนที่เราไม่อยากให้สัมผัส หากเราไม่

สามารถจัดการได้ ให้บอกพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันที เพื่อเป็นการป้องกัน 

และขอความช่วยเหลือ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ระบุอวัยวะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวได้

 ๒) ตระหนักถึงสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย

 ๓) บอกวิธีการจัดการหากมีคนมาสัมผัสร่างกายโดยเราไม่ยินยอม

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑

รู้สึกบอกได้

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความปลอดภัย

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

• การแก้ปัญหา

• การตัดสินใจ

• การประเมินผลกระทบ

• การหาความช่วยเหลือ
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ระยะเวลา
 ๑๒๐ นาที (๒ คาบเรียน) 

 • ทั้งนี้ หากมีนักเรียนจํานวนน้อย อาจจัดได้ในคาบเรียนเดียว

อุปกรณ์และสื่อ
 • แผ่นกิจกรรม เราอนุญาตให้ใครทําแบบนี้กับเราได้บ้าง ?

 • แผ่นกิจกรรม ผู้ใหญ่รอบตัวที่ฉันไว้ใจ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ในการจัดการเรียนรู้แผนน้ี ครูควรสังเกตนักเรียนทั้งคําตอบ และท่าทาง 

ในกรณีที่เด็กบางคนอาจมีประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อจะได้หาทาง

ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

 

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 คำบที่ ๑: (วัตถุประสงค์ที่ ๑ และ ๒)

 ๑. ครูอธิบายว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องร่างกายของเรา ใครสัมผัสได้บ้าง 

เริ่มด้วยการใช้คําถามชวนนักเรียนแลกเปลี่ยน ดังนี้ (รอฟังคําตอบ ๓-๔ คนและ 

จดคําตอบบนกระดาน)

• ส่วนไหนของร่ำงกำยที่เรำอนุญำตให้คนอื่นๆ จับหรือสัมผัสได้

บ้ำง ?

  เมื่อนักเรียนตอบ ให้ถามต่อว่า 
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o เราอนุญาตให้ใครจับ/สัมผัสได้บ้าง เช่น

 ถ้าตอบว่า มือ “เราอนุญาตให้ใครจับมือเราได้บ้าง ?” 

 ถ้าตอบว่า หัว “เราอนุญาตให้ใครจับหัวเราได้บ้าง ?”

 (เพ่ือดูว่าเดก็ๆ อนญุาตใครบ้าง และทาํให้เห็นว่าเราไม่ได้ให้ทกุคน

จับได้เหมือนๆ กัน รวมทั้งได้ยินว่า แต่ละคนอนุญาตแตกต่างกัน

อย่างไร)

o หากมีคนมาจับโดยเราไม่อนุญาต เรารู้สึกอย่างไร ?

o แต่ละคําถามขอฟังคําตอบหลากหลาย ๓-๕ คน 

 เมื่อได้คําตอบที่หลากหลายจํานวนหนึ่ง ครูสรุปให้เห็นว่า 

o บางส่วนของร่างกาย เราอนญุาตให้บางคนสัมผสัได้ แต่ไม่ใช่ทกุคน 

และแต่ละคนอนญุาตให้คนสมัผสัได้แตกต่างกนั (ยกตัวอย่างจาก 

คาํตอบของนกัเรยีนบางคนท่ีต่างกนั)

o หากเรารู้สึกไม่ชอบ หรือรู้สึกไม่ดี ที่คนมาจับหรือสัมผัสตัวเรา 

เราสามารถบอกและควรบอกความรู้สกึเราให้คนๆ นัน้ทราบ และ

บอกให้หยดุ

• ส่วนไหนของร่ำงกำยเรำท่ีคนอืน่ไม่สำมำรถจบัหรอืสมัผสัได้ ?

 เมือ่นักเรยีนตอบ ให้ถามต่อว่า

o เพราะเหตุใด จึงไม่ให้สัมผัสหรือจับ ?

o ถามความเห็นคนอื่นๆ ว่า เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ?

 เมื่อได้คําตอบที่หลากหลายจํานวนหนึ่ง ครูสรุปให้เห็นว่า 

o ร่างกายเป็นพื้นที่ส่วนตัว และไม่มีใครมีสิทธิมาสัมผัสหรือจับได้ 

หากเราไม่อนุญาต

o ในทางกลบักนั เรากไ็ม่ควรไปสมัผัสร่างกายคนอืน่ โดยไม่ขออนญุาต
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o อาจมีบางคน ที่เราให้สัมผัสร่างกายได้ เช่น พ่อ แม่ หรือเพื่อน 

บางคน

o อย่างไรก็ดี มีอวัยวะบางส่วนที่ถือว่าเป็น “พื้นที่ส่วนตัว” ทีเ่ราจะ 

ไม่ให้ใครสมัผัส และไม่ไปสมัผสัคนอืน่

 ๒. แบ่งกลุ่มย่อยแยกเพศ กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ระดมสมองตามโจทย์ ดังนี้

• กลุม่หญงิ - อวัยวะทีเ่ป็น “พืน้ทีส่่วนตวั” ของผู้หญงิมอีะไรบ้าง

• กลุ่มชาย - อวัยวะที่เป็น “พื้นที่ส่วนตัว” ของผู้ชายมีอะไรบ้าง

 ๓. ขอฟังคําตอบจากนักเรียน และครูสรุป โดยอาจเพิ่มเติมและขยายความ

ให้เห็นว่า 

• “พื้นที่ส่วนตัว” มักจะอยู่ในที่ปกปิด หรือมีเสื้อผ้าปกปิดเสมอ

• พื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิง คือ อวัยวะเพศหญิง หน้าอก ก้น

• พื้นที่ส่วนตัวของผู้ชาย คือ อวัยวะเพศชาย ก้น

• นอกจากนั้น ปาก ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเช่นกัน

 ๔. ถามนักเรียนว่า

• คนอ่ืนไม่มสีทิธมิาสมัผสัพืน้ทีส่่วนตวัของเรา ถ้าเราไม่อนุญาต นกัเรยีน

คิดว่า มีข้อยกเว้นหรือไม่ ? (รอฟังคําตอบ ๓-๔ คน)

• หากมีคนมาขอจับ “พื้นที่ส่วนตัว” หรือขอให้นักเรียนไปจับ “พื้นที ่

ส่วนตัว” ของคนๆ นั้น นักเรียนจะทําอย่างไร ? (รอฟังคําตอบ ๓-๔ 

คน)

 ๕. ครูสรุปประเด็นสําคัญดังนี้

• พืน้ทีส่ว่นตวัทีเ่ราเรยีนรู้วนันี ้เพื่อให้เรารูว่้า เป็นส่วนของร่างกายทีเ่รา

จะไม่ให้ใครสมัผัส และจะไม่ไปสมัผสัคนอืน่ แม้ว่าจะมกีารขอให้สมัผสั

ก็ตาม

• หากมีคนมาจับหรือสัมผัส โดยเราไม่อนุญาต หรือมีคนบอกให้เราไป

สัมผัส/จับพื้นที่ส่วนตัวของเขา ให้นักเรียนบอกคนที่ทําว่า เราไม่ชอบ 
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และให้รีบเดินหนีไป และให้บอก พ่อแม่/ครู หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ 

ให้ทราบทันที

• การสมัผัสพ้ืนทีส่่วนตวั มข้ีอยกเว้นกรณทีีต้่องไปเข้ารับการตรวจรักษา

หากมีอาการผิดปกติที่อวัยวะส่วนนั้นๆ ซึ่งคนที่จะสัมผัสได้ คือ หมอ 

หรือพยาบาลที่ทําการรักษาเท่านั้น

 คำบที่ ๒: (วัตถุประสงค์ที่ ๒ และ ๓)

 ๑. ครูทวนเรื่องพื้นที่ส่วนตัวจากคาบเรียนที่แล้ว

 ๒. แจกแผ่นกิจกรรม “ใครทําแบบนี้กับเราได้บ้าง ?” ให้ทุกคน อธิบายว่า 

ให้นักเรียนเขียนใต้ภาพเหล่านั้นว่า ใครที่เราอนุญาตให้ทําแบบนั้นกับเราได้บ้าง เช่น 

พ่อ แม่ หรือหากเป็นคนอื่นๆ ให้ระบุชื่อ ให้เวลาทํา ๗ นาที

 ๓. เม่ือทําเสร็จแล้ว ขออาสาสมัครในแต่ละเรื่อง บอกว่าเราให้ใครทําแบบ

นั้นได้บ้าง

 ๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า

• พฤติกรรมเหล่านี้ จูงมือ ลูบหัว โอบไหล่ กอด หอมแก้ม อาจให้ความ

รู้สึกที่ดี หากเป็นคนที่เรารักทํากับเรา

• แต่ไม่ได้แปลว่า เราอนุญาตให้ทุกคนทําได้ เพราะเราอาจรู้สึกไม่ดี 

ไม่ชอบ เวลามบีางคนมากอดเรา เช่น คนทีเ่ราไม่รูจ้กั คนทีเ่ราไม่อยาก

ให้กอด เป็นต้น

• ดังนั้น หากเรารู้สึกไม่ดี หรือไม่ชอบ ให้บอกว่า “หนูไม่ชอบ” หรือ 

ให้บอกพ่อแม่ ครูหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ

• นอกจากน้ัน หากมีการสัมผัสร่างกายที่ทําให้เรารู้สึกไม่ชอบ อึดอัด 

ถือว่าเป็นสัมผัสที่ไม่ดี เพราะเราเป็นเจ้าของร่างกาย 
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สัมผัสที่ไม่ดี เช่น

o เป็นสัมผัสที่ไม่ดี ถ้ามีคนมาจับส่วนที่เราไม่อยากให้จับ

o เป็นสัมผัสที่ไม่ดี ถ้ามีคนมาจับส่วนที่อยู่ภายใต้เสื้อผ้าเรา/พื้นที่ 

ส่วนตัว (จู๋ จิ๋ม ก้น)

o เป็นสัมผัสที่ไม่ดี ถ้ามีคนมาจับร่างกายเราและทําให้เรารู้สึกอึดอัด 

ไม่สะดวกใจ กลัว สับสน

o เป็นสัมผัสที่ไม่ดี ถ้ามีคนมาบังคับให้เราไปจับร่างกายของเขา

o เป็นสัมผัสที่ไม่ดี ถ้ามีคนมาจับร่างกายเรา หรือให้เราจับ แล้วบอก

ว่าอย่าไปบอกใคร

 ๕. ครยูํา้ว่า หากมีเหตกุารณ์ทีท่าํให้เรารู้สกึไม่ดี เราควรบอกผู้ใหญ่ทีเ่ราไว้ใจ 

เพ่ือให้ทุกคนได้สํารวจว่าเรามีผู้ใหญ่คนไหนบ้างที่เราสามารถพูดคุยปรึกษาด้วย 

ได้ ขอให้ทุกคนสํารวจและตอบคําถามในแผ่นกิจกรรม “ผู้ใหญ่รอบตัวที่ฉันไว้ใจ” -- 

แจกให้นักเรียนทุกคนทํา 

 ๖. เมื่อทุกคนทําเสร็จแล้ว ครูถามย้ําว่า ทุกคนมีผู้ใหญ่ที่เราสามารถคุย 

ด้วยได้หรือไม่ และสรุปว่า

• หากเราถูกกระทํา หรือรู้สึกไม่ดี เมื่อมีคนมาสัมผัสร่างกาย หรือรังแก 

เช่น ถูกตี ถูกเตะ ถูกดึงผม ถูกแกล้งผลักให้ล้ม ถูกแอบเปิดกระโปรง 

ถูกจับก้น ให้บอกคนที่ทําว่า เราไม่ชอบ และให้บอกพ่อแม่/ครู หรือ

ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ

• นอกจากนั้น หากเราเห็นมีคนถูกแกล้ง เช่น คนตัวโตกว่าแกล้งน้องที่

เลก็กว่า หรอืหลายคนรุมแกล้งอกีคน ให้บอกครู หรือผูใ้หญ่ทีอ่ยู่ใกล้ๆ

 ๗. ขอให้นักเรียนส่งแผ่น “ผู้ใหญ่รอบตัวที่ฉันไว้ใจ” 
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แผ่นกิจกรรม

เราอนุญาตให้ใครท�าแบบนี้กับเราได้บ้าง ?

จูงมือ

โอบไหล่
หอมแก้ม

ลูบหัว

กอด
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ผู้ใหญ่รอบตัวที่ฉันไว้ใจ

 ให้นักเรียนเขียนชื่อของ “ผู้ใหญ่” รอบๆ ตัว (ผู้ใหญ่ในครอบครัว, ญาติ, เพื่อนบ้าน, 

ผู้ใหญ่ที่โรงเรียน หรือในชุมชน)  ที่เราไว้ใจและสามารถคุยด้วยได้

 ในเรื่องความกังวลใจเรื่องเพื่อนๆ  เรื่องปัญหาต่างๆ ที่เรามี และสามารถช่วยเราได้

โรงเรียน

ญำติ

ครอบครัว

ฉัน

ชื่อ ...............

 หากมีปัญหาหรือรู้สึกอยากพูดคุย ปรึกษาเร่ืองต่างๆ คนที่ฉันรู้สึกอยากคุยด้วยมาก

ที่สุด ๒ คน คือ

 ๑)      

 ๒)  
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หากเราถูกกระทํา 
หรือรู้สึกไม่ดี 

เมื่อมีคนมาสัมผัสร่างกาย 
หรือรังแก ให้บอกคนที่ทํา

ว่าเราไม่ชอบ 
และบอกผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจ



ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๒



สาระส�าคัญ
 ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์มีบทบาทต่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ในด้านบวก

อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้ และการเติบโตของเด็ก 

ในขณะเดียวกัน การท่องโลกออนไลน์ก็อาจมีความเสี่ยงและอันตราย ที่เด็กๆ พึง 

เรียนรู้และเท่าทัน รวมทั้งรู้วิธีที่จะใช้อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกข้อดีและข้อเสียของอินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์ที่มีต่อการใช้ชีวิต

 ๒) ระบุอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็ก/วัยรุ ่นจากการใช้อินเทอร์เน็ต/ 

สื่อออนไลน์ ๒ เรื่อง

 ๓) บอกวิธีการใช้อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย ๒ เรื่อง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒

ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ต

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรู้และเคารพสิทธิ

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• การเท่าทันสื่อ

• การสืบค้นข้อมูล

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

• การสื่อสาร
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ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 • กระดาษ A4 ตัดเป็น ๘ ส่วน สําหรับนักเรียนแต่ละคนๆ ละ ๒ แผ่น

 • เตรียมบัตรคํา ข้อดี/ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต บัตรละ ๑ คํา เพื่อใช้อธิบาย

เพิ่มเติม

 ใช้กระดาษน้อยลง, สามารถติดต่อกับคนได้ทั่วโลก, ค้นหาข้อมูล

ได้ง่ายและรวดเร็ว, มีผลต่อสายตา, การกลั่นแกล้ง หลอกลวง, ส่งผลต่อ

การเรยีน, มเีพือ่นใหม่ทางอินเทอร์เน็ต, ดหูนงั-ฟังเพลง, มเีกมหลากหลาย, 

ซื้อของออนไลน์, มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯลฯ

 • คลิป “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” (๒.๓๑ นาที)

    https://www.youtube.com/watch?v=UbdZ8iw5_Ts 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครูควรดูคลิปก่อน เพื่อเตรียมประเด็นพูดคุยเพ่ิมเติม และหากมีนักเรียนที่ 

ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อ

เตรียมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเท่าทัน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายข้อดีและข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ต

 ๒. นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นของตนเองต่อการใช้อินเทอร์เน็ต

 ๓. นักเรียนระบุวิธีที่จะทําให้ตัวเองใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูถามประสบการณ์นักเรียนในเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์ 

ว่า (๕ นาที)

• ใครไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์เลยบ้าง

• นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตจากอะไร (โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ที่บ้าน 

โรงเรียน ร้านคอมฯ ฯลฯ)

• ส่วนใหญ่นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทําอะไรบ้าง

 ๒. แจกกระดาษขนาด A4 ตดั ๘ ส่วนให้นกัเรยีน คนละ ๒ แผ่น และอธบิาย

ว่า (๑๐ นาที)

• ให้นักเรียนเขียนข้อดีและข้อเสียของอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน ์

อย่างละ ๑ ข้อลงบนกระดาษ

• ให้เวลา ๕ นาทีในการเขียนกระดาษ และนําไปติดบนกระดาน (ครู

เขียน “ข้อดี” และ “ข้อเสีย” ติดไว้บนกระดาน)

 ๓. เมื่อทุกคนติดกระดาษเสร็จแล้ว ครูขออาสาสมัคร ๒ คน อ่านข้อดี และ 

ข้อเสียบนกระดาน (๑๕ นาที)

• หากมีข้อไหนที่ไม่ชัดเจน หรือน่าสนใจ ให้ชวนนักเรียนคุย และ 

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

• เมื่ออ่านครบท้ังหมดแล้ว ครูชวนดูเพิ่มเติมโดยใช้บัตรคํา “ข้อดี/ 

ข้อเสยี” ของอนิเทอร์เนต็/สือ่ออนไลน์ ทีเ่ตรียมไว้ โดยถามนกัเรียนว่า

เป็นข้อดีหรือข้อเสีย (เลือกที่ไม่ซํ้ากับคําตอบของนักเรียน)

 ใช้กระดาษน้อยลง, สามารถติดต่อกับคนได้ทั่วโลก, ค้นหาข้อมูล

ได้ง่ายและรวดเร็ว, มีผลต่อสายตา, การกลั่นแกล้ง หลอกลวง, ส่งผลต่อ

การเรยีน, มเีพือ่นใหม่ทางอินเทอร์เน็ต, ดหูนงั-ฟังเพลง, มเีกมหลากหลาย, 

ซื้อของออนไลน์, มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯลฯ
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• ครสูรปุให้เหน็ว่า อนิเทอร์เนต็และสือ่ออนไลน์มข้ีอดหีลายอย่าง แต่ใน

ขณะเดียวกัน ก็อาจเป็นอันตรายได้หากเราใช้อย่างไม่เท่าทัน เช่น 

การแชทออนไลน์เป็นเรื่องสนุก แต่เราแน่ใจหรือไม่ว่าเรารู้จักคนที่เรา

แชทด้วย เป็นต้น

 ๔. เปิดคลิปเรื่อง “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” (๒.๓๑ นาที) บอก 

ให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ เพื่อดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

อย่างปลอดภัย (๕ นาที)

  ๕. เมื่อดูคลิปจบแล้ว ครูถามว่า สิ่งที่เราต้องระวัง และวิธีใช้อินเทอร์เน็ต

อย่างปลอดภัยมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ คนละ ๑ ข้อ (๒๐-๒๕ นาที)

• ครูอธิบาย/เสริมความสําคัญของแต่ละข้อเพิ่มเติม และเพิ่มข้อที่

นักเรียนอาจจําไม่ได้

o การไม่บอก/ไม่ใช้รหัสส่วนตัวของตนเองกับผู้อื่น (วิธีการต้ังรหัส

ส่วนตัว, การไม่ให้เคร่ืองสาธารณะบันทึกรหัสส่วนตัวอัตโนมัติ, 

การใช้คอมพวิเตอร์สาธารณะควรลงชือ่ออก (log out) จากโปรแกรม

ทุกครั้ง หากมีการลงชื่อเข้า (log in) และใส่รหัสผ่าน (password) 

รวมทั้งปิดโปรแกรมนั้นๆ เมื่อใช้เสร็จ)

o การไม่ให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ/นามสกุลจริง วันเดือนปี

เกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน ภาพถ่าย เป็นต้น เพราะอาจ

มีคนนําไปใช้ในทางที่ไม่ดี หากมีโปรแกรมที่ขอข้อมูลส่วนตัว 

เหล่านี้ ควรปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก่อน

o ไม่นัดพบคนที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ต หรือออนไลน์

o ต้องระวังในการดาวน์โหลด (download) ข้อมูลต่างๆ จาก

อนิเทอร์เนต็ เพราะอาจติดไวรสั ทีม่าทําลายข้อมลูในคอมพวิเตอร์

ได้ หรือทําให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของเรา
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o ระวงัการเปิดอเีมล (email) ทีไ่ม่รู้จัก ทีส่่วนใหญ่เป็นอเีมลขยะ หรือ

การหลอกลวง ขายของ ที่ส่งต่อๆ กันมา หรือภาพที่ไม่เหมาะสม 

และไม่ควรส่งต่ออีเมล (email) เหล่านี้ให้กับคนอื่นๆ

o ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์รบกวน หรือก่อกวนคนอื่น

o ไม่เอาข้อมูลของคนอื่นมาใช้ หรือมาดัดแปลง

o ไม่ส่งต่อภาพที่ไม่เหมาะสม หรือภาพที่เป็นการละเมิดผู้อื่น

o ไม่ด่วนเชื่อข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูล

ให้แน่ชัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

o ฯลฯ (เรื่องอ่ืนๆ ที่หากพบว่าเป็นปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ

นักเรียน)
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รสนิยมที่แตกต่าง
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๓



สาระส�าคัญ
 ความรูส้กึชอบหรอืรกัท่ีมีต่อสิง่ต่างๆ หรอืต่อบคุคลเป็นเรือ่งยากอธบิาย และ

ความชอบหรือความรักของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เช่นเดียวกับรสนิยมทางเพศ 

เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มมีความรู้สึกรักใคร่ชอบพอ และรู้สึกดึงดูดใจทางเพศ 

ต่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่สังคมบางส่วน 

ยงัยดึถือการแบ่งเพศตามสรรีะ และไม่ให้การยอมรบัคนทีม่รีสนยิมทางเพศทีแ่ตกต่าง 

การเคารพความแตกต่างหลากหลายของบุคคล และไม่ใช้ความเป็นเพศมาตัดสิน 

จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ตระหนักว่าแต่ละคนอาจมีความชอบหรือความรักต่อสิ่งต่างๆ ต่างกัน 

และความรู้สึกชอบ/รักเป็นเรื่องส่วนบุคคล

 ๒) อธิบายรสนิยมทางเพศได้ว่า เป็นความรู้สึกพิเศษที่มีต่อบุคคลต่างเพศ

หรือเพศเดียวกัน และเป็นเพียงด้านหนึ่งของคนๆ นั้นเท่านั้น

 ๓) บอกวิธีปฏิบัติต่อกันของคนที่ชอบกัน หรือรักกัน ไม่ว่าจะมีรสนิยมทาง

เพศแบบใด

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓

รสนิยมที่แตกต่าง

152



แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเข้าใจคนอื่น

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความเท่าเทียม

• การรู้จักตนเอง

• การปรับตัว

• การสื่อสารและยืนยันความรู้สึกตนเอง

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 • ภาพคนรักกัน/แต่งงานกัน (หญิง-ชาย, ชาย-ชาย, หญิง-หญิง หลาก 

หลายวัย)

 • กระดาษ A4 เท่าจํานวนนักเรียน หรือให้นักเรียนใช้สมุด (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 หากครูสังเกตว่ามีนักเรียนที่ถูกเพื่อนล้อเลียนว่า เป็นกะเทย หรือทอม 

ให้อธิบายว่าไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาล้อเลียนกัน และยังเป็นเพื่อนกันได้

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการตอบคําถามและการให้เหตุผล
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะคุยกันเร่ือง “ความรู้สึกพิเศษ” และถาม

นักเรียนว่า 

• ใครอยากอธิบายว่า ความรู้สึกพิเศษเป็นอย่างไร

• ใครมีความรู้สึกพิเศษแล้วบ้าง เป็นอย่างไร

 ๒. ครูเขียนตารางบนกระดาน และอธิบายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนลง 

บนสมุด หรือกระดาษ A4

๑) สิ่งของ/สถำนที่/กิจกรรม

ชอบ รัก

๒) คน

ชอบ รัก

 ๓. รอบที่ ๑ - บอกนักเรียนว่า ในเวลา ๒ นาที ในแผ่น (๑) ให้นักเรียน

• เขียนสิ่งที่นักเรียน “ชอบ” ในช่องชอบ เช่น สิ่งของ สถานที่ กิจกรรม 

ฯลฯ ให้ได้มากที่สุด และอย่างน้อยต้องได้ ๕ อย่าง จับเวลา ๒ นาที

• เม่ือหมดเวลาบอกนักเรียนว่า ในอีก ๒ นาที ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่

นักเรียน “รัก” ในช่องรัก และต้องเป็นสิ่งของเท่านั้นเช่นกัน ไม่ใช่คน

 ๔. เม่ือหมดเวลา ขออาสาสมัคร ๕-๗ คนให้บอกสิ่งที่ตัวเองชอบคนละ 

๑ อย่าง และอีก ๕-๗ คนบอกส่ิงที่ตัวเองรักคนละ ๑ อย่าง และครูเขียนคําตอบ 

บนกระดาน

• ก่อนฟังคําตอบจากอาสาสมัคร ครูยํ้าว่า เรื่องชอบอะไร รักอะไรเป็น

เรื่องของแต่ละคน ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน สิ่งที่เพื่อนชอบ หรือรัก 

อาจเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่รักก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก และเราไม่ควร

ตัดสินหรือล้อเลียนคนที่ชอบหรือรักในสิ่งที่ต่างจากเรา

 ๕. เมื่อระดมได้จํานวนหนึ่งแล้ว ชวนนักเรียนอภิปราย ดังนี้

• เมื่อดูสิ่งที่เราชอบ และสิ่งที่เรารักแล้ว พวกเราสังเกตเห็นอะไรบ้าง
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 (คําตอบอาจเป็นคล้ายๆ กัน, ต่างกัน ในเรื่องเดียวกัน บางคนชอบ บางคน

รัก ฯลฯ)

• เราเห็นความเหมือน ความต่างของสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่รักอย่างไรบ้าง

• เป็นเรื่องยากหรือง่าย ที่จะบอกถึงสิ่งที่เรา “ชอบ” และสิ่งที่เรา “รัก” 

เพราะเหตุใด

• เราแยกสิ่งที่ “ชอบ” กับสิ่งที่ “รัก” อย่างไร

	 (ครูจดคำาตอบสำาคัญ	เช่น	เรื่องความถี่ในการทำาบางอย่าง	เช่น	ถ้ารักจะทำา

บ่อยกว่า,	 ระยะเวลาที่ใช้กับสิ่งนั้น,	 ความผูกพันกับสิ่งนั้นๆ	 เช่น	 เป็นของที่คนที่รัก

ให้,	สิ่งที่ทำาได้ดี	เป็นต้น)

 ๖. รอบ ๒ - ในแผ่น (๒) ให้นกัเรยีนนกึถงึ “คน” ทีเ่รารูจ้กัจรงิๆ ให้นกัเรยีน

เขียนว่า คนที่เราชอบ และคนที่เรารักมีใครบ้าง ให้เวลา ๒ นาที

• อาจมีคาํถามว่า ในกรณคีนเดียวกัน เราชอบด้วยรักด้วย ให้เขยีนไว้ทัง้ 

๒ ด้าน

 ๗. เมื่อครบ ๒ นาที ครูชวนคุยว่า เรารู้ได้อย่างไรว่าเราชอบคนนี้ หรือเรา

รักคนนั้น

• รอฟังความเห็นจากนักเรียนจํานวนหน่ึง ก่อนอธิบายเสริมว่า กำรที่

เรำชอบหรือรักใครเป็นควำมรู้สึกที่เกิดขึ้น และอธิบำยยำก

 ๘. ครูสรุปให้เห็นว่า จากที่เราลองคิดถึงสิ่งที่เราชอบและรัก ไม่ว่าจะเป็น 

สิ่งของ สถานที่ กิจกรรมต่างๆ หรือคน เราจะสังเกตเห็นว่า

• สิ่งที่เราแต่ละคนชอบ หรือรักอาจแตกต่างกัน และไม่จําเป็นต้อง

เหมือนกัน สิ่งที่เพื่อนชอบ หรือรักอาจเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่รักก็ได้ 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก

• การที่เราแต่ละคนชอบในเร่ืองต่างๆ แตกต่างกันไป เราเรียกว่า 

“รสนิยมส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะคน ไม่ใช่เรื่องถูก/ผิด ดี/ไม่ดี

เช่น เราชอบสีแดง เพ่ือนชอบสีเขียว เราชอบกินข้าว เพื่อนชอบกิน
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ก๋วยเตี๋ยว ไม่มีใครผิดหรือถูก เราเพียงแต่ชอบในสิ่งที่ไม่เหมือนกัน

• เราจึงไม่ควรตัดสินหรือล้อเลียนคนที่ชอบหรือรักในสิ่งที่ต่างจากเรา 

หรือไปบังคับให้คนอื่นมาชอบเหมือนเรา

• ความรู้สึกชอบหรือรักอาจเปลี่ยนได้ เช่น เราอาจจะเคยไม่ชอบคนนี้ 

หรือกิจกรรมนี้ แต่เมื่อเรารู้จักหรือใช้เวลาด้วยมากขึ้น เราอาจเปลี่ยน

มารู้สึกชอบได้ และเราไม่สามารถบังคับหรือสั่งให้ตัวเองชอบหรือรัก

ใครหรืออะไรได้

 ๙. ครูนําเสนอภาพคู่รักเพศต่างๆ ให้นักเรียนดู และถามนักเรียนว่า

• นักเรียนเคยเห็นหรือเคยได้ยินไหมว่า คนที่รักกัน เป็นแฟนกัน หรือ

แต่งงานกัน อาจเป็น คนต่างเพศ (ชาย-หญิง) หรือ เพศเดียวกันก็ได้ 

(ชาย-ชาย หรือหญิง-หญิง)

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคนรักกันที่เป็นเพศเดียวกัน

  รอฟังคําตอบ ๓-๔ คน

 ๑๐. จากน้ันครตูดิกระดาษฟลิปชาร์ทท่ีมภีาพคูรั่ก ๖ คู ่รอบๆ ห้อง และอธบิาย

ว่า ครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันบอกว่า คู่รักแต่ละ

คู่จะแสดงออก หรือปฏิบัติต่อกันอย่ำงไรบ้ำง ให้เขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท 

(ให้เวลา ๗ นาที)

o กลุ่ม ๑-๒ คู่รัก หญิง-หญิง วัยรุ่น / วัยผู้ใหญ่

o กลุ่ม ๓-๔ คู่รัก ชาย-ชาย วัยรุ่น / วัยผู้ใหญ่

o กลุ่ม ๕-๖ คู่รัก ชาย-หญิง วัยรุ่น / วัยผู้ใหญ่

 ๑๑.  จากน้ัน ให้แต่ละกลุ่มบอกสิ่งที่คู่รักในภาพของตนจะแสดงออกต่อกัน 

กลุ่มละ ๑ ข้อ เมื่อกลุ่มบอก ให้ครูถามอีก ๕ กลุ่มว่า มีการแสดงออกแบบเดียวกัน

หรือไม่ ถ้ามีให้ขีดออก ก่อนจะวนไปกลุ่มถัดไป ให้บอกการแสดงออกที่ต่างออกไป 

และครูถามความเห็นกลุ่มอื่น จนกว่าจะหมดคําตอบที่แต่ละกลุ่มมี
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 ๑๒. ครูถามคําถามชวนคิด และชวนนักเรียนสรุปการเรียนรู้ ดังนี้

• นกัเรยีนคิดว่าคนรกักนั ไม่ว่าเพศเดยีวกนั หรอืต่างเพศแสดงออก หรอื

อยากปฏิบัติต่อกัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

 ครูเสริมจากคําตอบว่า 

• คนที่รู้สึกรัก รู้สึกดีๆ ต่อกันล้วนอยากปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติที่ดี

ต่อกันเหมือนกัน ไม่ว่าคนคู่นั้นจะเป็นเพศอะไร หรืออยู่ในวัยไหน

• สิ่งที่แสดงถึงความรักหรือความรู้สึกพิเศษที่มีต่อกัน คือ (ยกตัวอย่าง

จากคําตอบนักเรียน และอาจเพิ่มเติม) การใส่ใจหรือแคร์ความรู้สึก

ของอกีฝ่าย การรบัฟัง การเคารพความรู้สกึหรือความเหน็ของอกีฝ่าย 

การไม่เอาเปรียบ หรือบังคับความรู้สึกกัน เป็นต้น

• ดังนั้นแล้ว ความเป็นเพศ จึงไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการที่เรารู้สึกชอบ/

รกัคนอกีคนหนึง่ และเป็นรสนยิมส่วนบคุคล เหมอืนทีเ่ราชอบสิง่ต่างๆ 

ไม่เหมือนกัน และไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

• ความรกั หรอืรูส้กึพเิศษกบัคนพเิศษ กเ็ป็นรสนยิมส่วนบคุคล เราเรยีก

ว่า “รสนิยมทางเพศ” บางคนชอบกินหวาน บางคนชอบกินเค็ม 

บางคนชอบกินเผ็ด รสนิยมทางเพศก็เช่นกัน บางคนชอบคนต่างเพศ 

(หญิงชอบชาย ชายชอบหญิง) บางคนชอบคนเพศเดียวกัน บางคน

ชอบทั้งสองเพศ

• รสนิยมทางเพศเป็นเรื่องแต่ละบุคคล ไม่สามารถใช้วัดความเป็นคนดี

หรอืไม่ด ีการยอมรับตวัตนทางเพศของแต่ละคนเป็นพืน้ฐานสําคัญอกี

ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
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การยอมรับตัวตน
ทางเพศของแต่ละคน
เป็นพื้นฐานสําคัญ 
ที่จะช่วยให้ทุกคน

อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข



เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๔



สาระส�าคัญ
 การใช้ชวีิตรว่มกบัผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีเชน่ การกินขา้ว การเลน่กฬีา การจบัมอื 

ฯลฯ ไม่สามารถติดเชื้อได้ แต่สังคมยังมีการตีตรา รังเกียจ และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติด

เชื้อ การทําให้นักเรียนเข้าใจช่องทางการติดต่อ และรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ติดเชื้อที่

ถูกเลือกปฏิบัติ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถยอมรับการอยู่ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) รับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นที่หลากหลายต่อคนที่มีเชื้อเอชไอวี

 ๒) อธิบายได้ว่าเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้ทางใดบ้าง

 ๓) บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔

เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• ความปลอดภัย

• ความเท่าเทียม

• การวิเคราะห์ แยกแยะ

• การคิดต่อยอด

• การรับฟังความคิดเห็น/ความรู้สึก

• การแก้ปัญหา
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เตรียมภาพประกอบการอธิบายเรื่อง HIV/AIDS

 • เขียนเรื่องของเก่ง และคําถาม ๓ ข้อเตรียมไว้บนฟลิปชาร์ท

 • เขียนคําตอบ ๔ ข้อของแต่ละคําถามบนกระดาษ A4 (แยกสีละข้อ เพื่อ

ง่ายต่อการใช้) เพื่อใช้ติดรอบๆ ห้อง

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ถามนักเรียนว่า

• ใครเคยได้ยินเรื่องเอดส์บ้าง ? ขออาสาสมัครเล่าว่า ได้ยินเรื่องอะไร

มาบ้างเกี่ยวกับเอดส์

• ใครเคยได้ยินเรื่อง HIV บ้าง ? ขออาสาสมัครเล่าว่า ได้ยินเรื่องอะไร

มาบ้างเกี่ยวกับ HIV

• HIV กับ เอดส์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
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 ๒. ครูอธิบายความแตกต่างของ HIV กับเอดส์สั้นๆ โดยใช้ภาพประกอบ* 

ดังนี้

• HIV ต่างจากเอดส์

• HIV เป็นไวรสัชนดิหนึง่ ทีเ่มือ่อยู่ในร่างกายของคนจะทาํลายระบบคุม้

กันโรคของเรา

• คนท่ีมีเช้ือ HIV เป็นเพียงคนที่มีเชื้อไวรัส HIV อยู่ในตัว แข็งแรงได้

เหมือนคนทั่วไป หากกินยาต้านไวรัสสมํ่าเสมอเพื่อควบคุมเชื้อ 

• เราไม่สามารถบอกได้จากการดูภายนอกว่าใครมีเชื้อ HIV บ้าง

• เอดส์ คือภาวะที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากเชื้อ HIV ไปทําลายเม็ด

เลือดขาว ทําให้ผู้ติดเชื้อป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส ซึ่งป้องกันได้เช่นกัน

• คนที่มี HIV ไม่จําเป็นต้องกลายเป็นผู้ป่วยเอดส์

• สิ่งสําคัญสําหรับคนที่มี HIV คือการกินยาต้านไวรัสสมํ่าเสมอ
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• เราสามารถใช้ชวีติร่วมกับผูม้เีช้ือ HIV ได้ตามปกต ิสามารถทาํกจิกรรม

ในชวีติประจาํวนัร่วมกนัได้ เช่น จบัมอื กนิข้าว ดืม่นํา้ กอดกนั เพราะ 

HIV ไม่สามารถติดต่อได้จากการใช้ชีวิตประจําวันร่วมกัน

• เชื้อไวรัส HIV ไม่สามารถติดต่อทางอากาศ นํ้าตา นํ้าลาย หรือเหงื่อ

ได้

  (* ภาพประกอบการอธิบายเรื่อง HIV และเอดส์

จาก Facebook.com/pg/ducklingmedstd)
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 ๓. ครูนําเรื่องของเก่งที่เขียนเตรียมไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ท ติดไว้บน

กระดาน และขออาสาสมัครอ่าน

 มีข่าวลือในโรงเรียนและในหมู่ผู้ปกครองว่า มีนักเรียน ป.๕ มีเชื้อ

เอชไอวี และลือกันว่า น่าจะเป็น “เก่ง” เก่งเหมือนเด็กทั่วๆ ไปในโรงเรียน 

มีเพื่อนเยอะ เพราะคุยเก่ง ชอบร้องเพลงและเล่นดนตรี ตั้งแต่เปิดเทอมมา 

เก่งลาหยุดทุกเดือนเพื่อไปรับยา จึงเป็นที่มาของข่าวลือ

 ๔. ครูอธิบายว่าครูมีคําถาม ๓ ข้อ ที่จะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดย

แต่ละข้อมีคําตอบให้เลือก ๔ แบบ

• ครูอ่านคําถามทีละข้อ และอ่านคําตอบที่เตรียมไว้ ซึ่งติดแผ่นคําตอบ

ตามมุมต่างๆ ของห้อง ๔ มุม

• ครูอธิบายคําตอบ ข้อ (ง) เพิ่มเติมว่า หากนักเรียนไม่เห็นด้วยกับคํา

ตอบ ข้อ ก/ข/ค และมีคําตอบอื่นๆ ให้ยืนที่ข้อ (ง)

• ให้นักเรยีนเลอืกยนืตามความเหน็ของตน และยํา้ว่าเป็นการแสดงความ

คิดเห็น และเราไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกับเพื่อน

• ในแต่ละข้อ เมื่อนักเรียนทุกคนเลือกคําตอบของตัวเองได้แล้ว 

o ให้คนที่เลือกคําตอบเดียวกัน แลกเปลี่ยนกันว่า เพราะเหตุใดจึง

เลือกทําแบบนั้น ให้เวลา ๕ นาที

o ขอฟังตัวแทนกลุ่มอธิบายเหตุผล

• ทําทีละข้อ จนครบทั้ง ๓ ข้อ
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ข้อ ๑ หากมีเพื่อนๆ ให้นักเรียนช่วยเช็คว่า เก่งติดเชื้อเอชไอวีจริงหรือไม่ 

เพราะทราบว่านักเรียนค่อนข้างสนิทกับเก่ง นักเรียนจะทําอย่างไร

 ก) ไม่ทําอะไร

 ข) จะพยายามไปหาว่า เก่งติดเชื้อจริงหรือไม่

 ค) บอกเพื่อนๆ ที่ถามว่า เก่งติดเชื้อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเก่ง

 ง) อื่นๆ ที่นักเรียนจะทํา คือ ..................

ข้อ ๒ ท้ายทีส่ดุ ข่าวลอืกเ็ป็นจรงิว่า เก่งตดิเชือ้ HIV นกัเรยีนจะทาํอย่างไร

เมื่อทราบเรื่องนี้

 ก) ทําทุกอย่างเหมือนเดิม

 ข) บอกทุกคนว่าเก่งมีเชื้อเอชไอวี ทุกคนจะได้ทราบและระวัง

 ค) พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปไหนมาไหน ไม่กินข้าว ไม่เล่นกับเก่ง

 ง) อื่นๆ ที่นักเรียนจะทํา คือ ..................

ข้อ ๓ เมื่อผู้บริหารโรงเรียนทราบเร่ืองเก่งติดเช้ือ HIV โรงเรียนได้ทํา

แบบสอบถามว่า นกัเรยีนคิดว่าโรงเรยีนควรจดัการอย่างไร นักเรยีนจะเลอืก

ข้อใด

 ก) ให้เก่งเรียนต่อไปเหมือนเดิม

 ข) ให้เก่งไม่ต้องมาโรงเรียน และให้ครูนําการบ้านไปให้ที่บ้าน

 ค) ให้เก่งออกจากโรงเรียน เพื่อไปรักษาตัว

 ง) อื่นๆ ข้อเสนอของนักเรียน คือ ..................
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 ๕. เมื่อทําครบทั้ง ๓ ข้อ ชวนนักเรียนพูดคุย โดยใช้คําถามดังนี้ (แต่ละข้อ

รอฟังคําตอบ ๓-๔ คน)

• เก่งจําเป็นต้องบอกให้คนอืน่รูห้รอืไม่ว่า ตวัเองตดิเช้ือ ? เพราะเหตุใด ?

• เก่งจะรูส้กึอย่างไร หากเพือ่นๆ ไม่ยอมเล่นด้วยเหมอืนเดมิเมือ่รูว่้าเก่ง

ติดเชื้อ ?

• การมีเชื้อ HIV เกี่ยวกับความสามารถในการเรียนหนังสือ เล่นกีฬา 

เล่นดนตรีหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

• การรู้ว่า เก่งติดเชื้อจะมีผลกับการเป็นเพื่อนกับเก่งหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด ?

• ถ้าเด็กๆ แบบเก่งถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือโรงเรียนไม่รับเข้าเรียน 

เพียงเพราะติดเชื้อ นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใด ?

• เรื่องแบบเก่ง นักเรียนคิดว่ามีจริงๆ หรือไม่ และเก่งในชีวิตจริง 

ถูกปฏิบัติอย่างไร ?

• หากเราเป็นเก่ง เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ?

• จากเรื่องของ “เก่ง” นักเรียนมีคําถามอะไรอีกบ้าง ?

 ๖. ครูสรุปการเรียนรู้วันนี้ โดยการถามเด็กๆ ว่าได้เรียนรู้อะไร และย้ํา

ประเด็นสําคัญ ดังนี้

• คนมีเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆ แข็งแรง ใช้ชีวิตได้

ตามปกติ เพียงแต่ต้องกินยาต้านไวรัสสมํ่าเสมอ

• เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับคนท่ีมีเชื้อเอชไอวีได้ตามปกติ 

เพราะเราไม่สามารถรับเชือ้ได้จากการใช้ชวีติร่วมกัน ไม่ว่าการกนิข้าว 

ดื่มนํ้า เล่นกีฬา เรียนหนังสือ จับมือ กอดคอกัน ฯลฯ

• การมเีชือ้เอชไอว ีไม่ได้ทาํให้เราเป็นเพ่ือนกบัคนๆ นัน้ไม่ได้ และคนๆ 

นั้นยังมีสิทธิเหมือนคนอื่นๆ ในการไปโรงเรียน เรียนหนังสือ และทํา

กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ในสังคม
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แผ่นภาพส�าหรับอธิบายเรื่อง HIV และ เอดส์
(* ภาพประกอบการอธิบายเรื่อง HIV และเอดส์ จาก Facebook.com/pg/ducklingmedstd)
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เราสามารถใช้ชีวิตประจําวัน
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ได้ตามปกติ เพราะเรา

ไม่สามารถรับเชื้อได้จาก
การใช้ชีวิตร่วมกัน กินข้าว 

ดื่มนํ้า จับมือ กอดคอ  
หรือเล่นกัน



ถุงวิเศษ
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๕



สาระส�าคัญ
 ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์คุมกําเนิดชนิดเดียวที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์และการตดิเชือ้เอชไอว ีรวมทัง้ยงัเป็นอปุกรณ์ทีไ่ม่นาํสารเคมเีข้าสูร่่างกาย 

การสร้างทศันคติในเชงิบวกต่อถงุยางอนามยัจะช่วยให้เดก็รูส้กึดแีละม่ันใจเม่ือจาํเป็น

ต้องใช้ เพื่อรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) แสดงความรู้สึกสะดวกใจในการสัมผัสถุงยางอนามัย

 ๒) บอกประสิทธิภาพและประโยชน์ของถุงยางอนามัย

 ๓) อธิบายได้ว่าถุงยางเป็นความรับผิดชอบของทั้งชายและหญิง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕

ถุงวิเศษ

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• ความปลอดภัย

• ความรับผิดชอบ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การตัดสินใจ

• การสืบค้นข้อมูล

• การคิด วิเคราะห์
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • ตัวอย่างถุงยางอนามัย

 • อวัยวะเพศชายจาํลอง (ดวิโด้) หรือแตงล้าน หรือแครอท หรือมะเขอืยาว

 • แก้วนํ้าใส่นํ้า

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๒. สงัเกตความมัน่ใจในการแลกเปลีย่น ตัง้คําถาม และตอบคําถามในเรือ่ง

ถุงยาง

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครฉูายสไลด์ หรอืตดิภาพถงุยางอนามยับนกระดาน และถามนักเรยีนว่า

• ใครบอกได้บ้างว่านี่คืออะไร

• เราเคยได้ยินอะไรบ้างเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และได้ยินจากที่ไหน

• ครจูดประเดน็สําคญัทีนั่กเรียนบอก หากมบีางเร่ืองทีเ่ป็นข้อมลูทีไ่ม่ถกู

ต้อง หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เก็บไว้เตรียมแก้ไขตอนท้ายชั่วโมง

• ใครเคยจับถุงยางอนามัยบ้าง

 ในแต่ละคําถาม ขอฟังคําตอบ ๓-๔ คน

 ๒. ครูบอกว่าวันนี้ครูจะมาชวนนักเรียนรู้จักถุงยางอนามัย

• หากมีนักเรียนตอบเรื่องถุงยางอนามัยป้องกันท้องหรือป้องกันโรค 

ครูทวนคําตอบให้เห็นประโยชน์ของถุงยางอีกครั้ง

• หากยังไม่มีคําตอบเรื่องนี้ ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า 

ถุงยางอนามัยมีไว้เพื่ออะไร และสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งว่า
173

๑๕



• ถงุยางอนามยัเป็นอปุกรณ์คมุกาํเนดิชนดิเดยีวทีช่่วยป้องกันโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี 

 ๓. เราจะช่วยกันทําการทดลองประสิทธิภาพของถุงยาง ตามขั้นตอนดังนี้

๑) ทดลองจับถุงยางอนามัย

o ขออาสาสมคัร ๑ คน แกะถงุยาง ลองจับ และส่งต่อให้เพ่ือนๆ ลอง

จับทุกคน

o เมื่อทุกคนได้จับแล้ว ถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไร

๒)  ทดลองการรั่วซึมของถุงยาง

o ขออาสาสมัคร ๒ คน สวมถุงยางในอวัยวะเพศจําลอง (คนหนึ่งถือ

ดวิโด้ คนหนึง่สวมถงุยาง) และแช่ทิง้ไว้ในแก้วนํา้ ๓๐ นาท ีแล้วเรา

จะมาดูว่า นํ้าจะซึมผ่านถุงยางอนามัยหรือไม่

o ครูอธิบายขั้นตอนการสวมถุงยางอนามัยแบบถูกวิธี - ฉีกซอง บีบ

ปลาย แล้วสวมถุงยางรูดให้สุด

๓)  ทดลองความยืดหยุ่นของถุงยาง (โอกาสฉีกขาด)

o ครใูห้นกัเรยีนทายว่า คดิว่าถงุยางจะสามารถยดืได้ยาวกีเ่ซนตเิมตร

โดยไม่ขาด ให้นักเรียนเขียนความยาวที่นักเรียนคิดบนกระดาษ 

ครสูุม่ถาม และเขยีนขนาดความยาวทีม่ากและน้อยทีส่ดุ ทีน่กัเรยีน

คาดประมาณไว้บนกระดาน

o ขออาสาสมัคร ๒ คนคลี่ถุงยาง และให้ลองดึงถุงยางให้ยืด 

มากที่สุด โดยไม่ขาด 

o เมือ่คดิว่าได้ในระดบัทีม่ากทีส่ดุแล้ว ให้วดัว่ายาวเท่าไร (ดขูนาดว่า

ใครตอบได้ใกล้เคียงที่สุด)

o จากนัน้ ขออาสาสมคัรอกี ๒ คน ช่วยเป่าถุงยางอนามยัให้ใหญ่ทีส่ดุ

o สัมภาษณ์อาสาสมัครว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ลองยืดถุงยาง และเป่า 

ถุงยาง
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  ๔) จากนัน้ ขออาสาสมคัรกลบัไปดถูงุยางทีแ่ช่นํา้ไว้ว่ามกีารซมึผ่านหรอื

ไม่ อย่างไร

 ๔. ครูสรุปเรื่องถุงยางอนามัย ดังนี้

• จากที่เราได้ทดลองทั้งเรื่องการรั่วซึม ความเหนียว และการยืดหยุ่น

ของถุงยางจะเห็นว่า ถุงยางไม่ได้รั่วซึมหรือมีโอกาสแตกง่าย จึงมี

ประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการท้องและป้องกันการติดโรคได้

• แม้ถุงยางจะใช้สวมอวัยวะเพศชายเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่ถุงยาง

สามารถช่วยป้องกันได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง และเป็นอุปกรณ์คุม

กําเนิดชนิดเดียวที่ไม่ได้นําสารเคมีเข้าสู่ร่างกายผู้หญิง ดังนั้น ถุงยาง

จึงเป็นทางเลือกสําหรับผู้หญิงด้วย และเป็นเรื่องที่ทั้งชายและหญิง 

สามารถเรียนรูด้้วยกนั เพราะการทาํให้ตัวเองและคู่ปลอดภัยเป็นความ

รับผิดชอบของทั้งชายและหญิง

• ทุกคนได้ลองสัมผัสถุงยาง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกัน และเรียนรู้ 

วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้

 ๕. ครูชวนถามเพิ่มเติม ดังนี้

• ถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่าเราหาถุงยางอนามัยได้ที่ไหน

• หากต้องไปซื้อหรือไปขอถุงยางอนามัย นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

• นักเรียนมีคําถามอื่นๆ เกี่ยวกับถุงยางหรือไม่

o	 (หากมีเวลา	ให้นกัเรียนถามในห้อง	หากหมดเวลา	ให้นกัเรียนเขยีน

คำาถามและส่ง	ครูหาเวลาเพื่อตอบคำาถามนักเรียน)
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การทําให้ตัวเองและคู่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์
เป็นความรับผิดชอบของ

ทั้งฝ่ายชายและหญิง



นี่คือฉัน
แผนการเรียนรู้ที่  ๑๖



สาระส�าคัญ
 การมองเห็นคุณสมบัติด้านบวก ความสามารถ และความสําเร็จของตนเอง 

เป็นการทําให้เด็กมีทัศนคติในแง่บวกต่อตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง (Self 

Esteem) ซึ่งจะนําไปสู่ความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือตนเอง อันเป็นพื้นฐานของ

การดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกข้อด ีความสามารถ หรอืคณุสมบตัด้ิานบวกของตนเองได้อย่างน้อย 

๓ ข้อ

 ๒) ระบุสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาให้ดีขึ้น

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖

นี่คือฉัน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ เห็นคุณค่าในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเข้าใจคนอื่น

• การรู้จักตนเอง

• การพัฒนาตนเอง

• การปรับตัว
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ระยะเวลา
๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 • กล่องที่มีกระจกอยู่ภายใน (เพื่อให้นักเรียนมองเห็นหน้าตนเอง) ๓ กล่อง

 • แผ่นกิจกรรม “ข้อดี/จุดแข็งของฉัน” และ “สิ่งที่ฉันอยากทําให้ดีขึ้นหรือ

พัฒนามากขึ้น คือ....” สําหรับนักเรียนทุกคน

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 • ครูอาจต้องคอยสังเกตและช่วยเด็กบางคนที่นึกข้อดีของตนเองไม่ออก

 • เมือ่จบกิจกรรม ครอูาจเกบ็แผ่นกจิกรรมของทกุคน เพือ่สํารวจสิง่ท่ีนกัเรยีน

เขียน เพื่อช่วยในการพัฒนานักเรียนต่อไป

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตคําตอบที่แสดงถึงข้อดีของตนเองของนักเรียนแต่ละคน

 ๒. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูวางกล่องที่เตรียมไว้บนโต๊ะ ๓ ตัวหน้าห้อง และบอกนักเรียนว่า 

วนัน้ีครมู ี“สิง่พเิศษ” บางอย่างมาชวนทุกคนดใูนกล่อง ๓ ใบนี ้ถามนกัเรียนว่า อยาก

ดูไหม

 ๒. ครูเขียนคําว่า “พิเศษ” และ “เอกลักษณ์” ไว้บนกระดาน

• ถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จัก ๒ คํานี้หรือไม่ “พิเศษ” 

และ “เอกลักษณ์” แต่ละคําหมายความว่าอย่างไร
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• จากคาํตอบของนกัเรยีน ครสูรปุความหมายอย่างง่ายว่า อะไรทีพ่เิศษ 

หรอืมีเอกลกัษณ์ คือ สิง่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั ทีแ่ตกต่างและไม่เหมือน

สิ่งอื่น/คนอื่น

 ๓. ให้นักเรียนเข้าแถว ๓ แถวหน้าโต๊ะแต่ละตัว ห่างจากโต๊ะ ๑ ช่วงแขน 

และอธิบายว่า ให้เดินมาที่โต๊ะทีละคนแล้วเปิดกล่องดู “สิ่งพิเศษ” ในกล่อง แล้วปิด

กล่อง แล้วเดนิไปต่อแถวหลงั และคนถดัไปเดินไปดู ระหว่างทีดู่ ทุกคนจะต้องไม่พดู

อะไร

 ๔. เมื่อนักเรียนดูครบทุกคนแล้ว ครูถามนักเรียนว่า 

• สิง่พเิศษทีอ่ยูใ่นกล่องคอือะไร และพเิศษอย่างไร (โดยชวนให้นกัเรียน

ระบุ “ลักษณะเฉพาะ” ของแต่ละคน)

• พวกเราแต่ละคนมีลักษณะเหมือนหรือต่างกัน อย่างไรบ้าง

 ๕. ครสูรปุว่า ความพเิศษในกล่องก็คอืพวกเราแต่ละคน ซึง่มลีกัษณะทีแ่ตก

ต่างกัน ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก ความชอบ ความไม่ชอบ ความสนใจ ความถนัด ซึ่ง

ทําให้แต่ละคนมีความพิเศษ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้น 

เราแต่ละคนล้วนเป็นคนพิเศษ

 ๖. ถามนักเรียนว่า ในห้องเรา 

• ใครชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ

• ใครเสียงดัง ฟังชัด

• ใครเป็นผู้ฟังที่ดี

• ใครรักความสะอาด

• ใครเขียนหนังสือสวย

• ใครบวกเลขเก่ง

• ใครร้องเพลงเพราะ

• ช่วยบอกข้อดขีอง ........... (ระบช่ืุอนักเรียน ๓-๔ คน โดยเลอืกให้หลาก

หลาย)
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 ๗. ครูชวนให้เห็นว่า เราแต่ละคนล้วนมีข้อดี หรือจุดแข็ง ที่อาจจะเหมือน

และแตกต่างกัน ครูจะชวนให้เราแต่ละคนมองหาข้อดีหรือจุดแข็งของพวกเรา 

แล้วเขียนลงแผ่น “ข้อดีของฉัน” ที่ครูจะแจกให้

 ๘. ให้แต่ละคนเลือกข้อดี ๑ ข้อของตัวเองบอกเพื่อนๆ ในห้อง

  ๙. ถามนักเรียนว่า

• รู้สึกอย่างไร ที่ได้บอกข้อดีของเรากับคนอื่น 

• แต่ละคนมีข้อดีเหมือน หรือต่างกัน

• เราได้เห็นข้อดีของเพื่อนๆ ในห้องแล้วรู้สึกอย่างไร

 ๑๐.  ครูสะท้อนให้เห็นว่า 

• เราแต่ละคนล้วนมีข้อดี และข้อดีของแต่ละคนก็อาจเหมือนหรือ 

ต่างกัน เพราะเราแต่ละคนล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัว 

• ในขณะเดียวกัน ข้อดีของบางคนก็อาจเป็นข้ออ่อนของบางคนที่จะ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

• ไม่มใีครทีเ่ป็นคนสมบรูณ์แบบ ทกุคนล้วนมเีรือ่งทีจ่ะทาํให้ดขีึน้กว่าเดมิ

ได้ทัง้นัน้ ซึง่การพฒันาหรอืปรบัปรงุตวัเอง จะเป็นโอกาสทีเ่ราได้เรยีน

รู้สิ่งใหม่ๆ ท้ังความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ๆ หรือมีประสบการณ์ใหม ่

เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของเราต่อไป

 ๑๑.  แจกแผ่น “เรือ่งท่ีฉันอยากปรบัปรงุ/พฒันาให้ดขีึน้” และบอกให้นกัเรยีน

นึกถึงเรื่องที่เราอยากทําให้ได้ดีขึ้น/มากขึ้น คนละ ๑-๒ ข้อ

• ถ้ามีเวลา ขออาสาสมัคร ๓-๔ คนบอกสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาหรือ

ปรับให้ดีขึ้น

• ครูยํ้าว่า ทุกคนล้วนมีส่ิงที่เราสามารถพัฒนาต่อให้ดีขึ้นได้ และให้ 

กําลังใจนักเรียนในการตั้งใจทําในสิ่งที่อยากปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
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ข้อดี/จุดแข็งของฉัน

ชื่อ ...............................................................................................................................

ฉันเก่งในเรื่อง ...............................................................................................................

เรื่องที่ฉันทําได้ดี คือ .....................................................................................................

สิ่งที่ฉันถนัด คือ ............................................................................................................

สิ่งที่ฉันอยากทําให้ดีขึ้น หรือพัฒนามากขึ้น คือ............................................................

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ๑

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

๑) พัฒนาการของมนุษย์ | Human Developments

 เป็นพฒันาการด้านต่างๆ ของมนษุย์ ทีเ่ติบโตไปอย่างสมัพนัธ์กนั ระหว่าง สรีระ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา

 ๑.๑ สรีระร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ | Reproductive and Sexual Anatomy 

and Physiology

 ๑.๒ การสืบพันธุ์  |  Reproduction

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  |  Puberty

 ๑.๔ ภาพลักษณ์ต่อร่างกาย  |  Body Image

 ๑.๕ ตัวตนทางเพศ  |  Gender Identity

 ๑.๖ รสนิยมทางเพศ  |  Sexual Orientation

๒) สัมพันธภาพ | Relationships

 สัมพันธภาพ มีบทบาทสําคัญตลอดช่วงชีวิตของเรา

 ๒.๑ ครอบครัว |  Families

 ๒.๒ มิตรภาพ  |  Friendship

 ๒.๓ ความรัก  |  Love

 ๒.๔ ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก และการคบหาดูใจกัน  |  Romantic Relationship 

& Dating
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 ๒.๕ การแต่งงานและการตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน  |  Marriage and Lifetime 

Commitments

 ๒.๖ การเลี้ยงดูลูก  |  Raising Children

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

 การมีสุขภาวะทางเพศจําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะในการ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

 ๓.๑ การให้คุณค่า  |  Values

 ๓.๒ การตัดสินใจ  |  Decision-making

 ๓.๓ การสื่อสาร |  Communication

 ๓.๔ การยืนยันความคิด ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง  |  Assertiveness

 ๓.๕ การต่อรอง  |  Negotiation

 ๓.๖ การหาความช่วยเหลือ |  Looking for Help

๔) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior)

 เพศวิถี (Sexuality) เป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์  แต่ละบุคคลจะแสดงออกในเรื่องเพศ

แตกต่างกันออกไป

 ๔.๑ ชีวิตทางเพศตลอดช่วงชีวิต  |  Sexuality Throughout Life

 ๔.๒ การช่วยตัวเอง  |  Masturbation

 ๔.๓ พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกต่อกัน  |  Shared Sexual Behavior

 ๔.๔ การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์  |  Sexual Abstinence

 ๔.๕ การตอบสนองทางเพศของมนุษย์  |  Human Sexual Response

 ๔.๖ จินตนาการทางเพศ  |  Sexual Fantasy

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

 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศต้องการข้อมูลและทัศนะที่จําเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ที่ไม่พึงประสงค์จากพฤติกรรมทางเพศ

 ๕.๑ อนามัยเจริญพันธุ์  |  Reproductive Health

 ๕.๒ การคุมกําเนิด  |  Contraception 

 ๕.๓ การตั้งครรภ์ และการฝากครรภ์ |  Pregnancy and Prenatal Care   

 ๕.๔ การทําแท้ง  |  Abortion

 ๕.๕ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์| STIs 

 ๕.๖ เอชไอวี/เอดส์ | HIV and AIDS

 ๕.๗ การล่วงละเมิดทางเพศ  |  Sexual Abuse, assault, violence, harassment

๖)  สังคมและวัฒนธรรม

 สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนในการกําหนดวิธีการเรียน

รู้และการแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคล

 ๖.๑ เพศวิถีและสังคม  | Sexuality and Society

 ๖.๒ บทบาททางเพศ  | Gender Roles

 ๖.๓ เพศวิถีและกฎหมาย | Sexuality and Law

 ๖.๔ เพศวิถีและศาสนา  |  Sexuality and Religion

 ๖.๕ ความหลากหลาย  |  Diversity

 ๖.๖ เพศวิถีและศิลปะ  |  Sexuality and the Arts

 ๖.๗ เพศวิถีและสื่อ  |  Sexuality and the Media
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ภาคผนวก ๒

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

Key concept ๑:  สัมพันธภาพ | Relationships

 ๑.๑ ครอบครัว | Families

 ๑.๒ มิตรภาพ, ความรัก และความสัมพันธ์แบบโรแมนติก | Friendship, Love and 

Romantic Relationships

 ๑.๓ ความอดกลั้น การนับรวม การเคารพ		|	Tolerance, Inclusion and Respect

 ๑.๔ การตกลงใช้ชวีติร่วมกนัระยะยาว และการเป็นพ่อแม่ | Long-term Commitments 

and Parenting

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

Sexuality

 ๒.๑ คุณค่าและเพศวิถี | Values and Sexuality

 ๒.๒ สิทธิมนุษยชนและเพศวิถี | Human Rights and Sexuality

 ๒.๓ วัฒนธรรม สังคม และเพศวิถี | Culture, Society and Sexuality

Key concept ๓:  เข้าใจเพศสภาพ | Understanding Gender

 ๓.๑ การประกอบสร้างของสังคมในเร่ืองเพศสภาพและบรรทัดฐานชายหญิง | The 

Social Construction of Gender and Gender Norms
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 ๓.๒ ความเท่าเทียมทางเพศ  การเหมารวมและอคติทางเพศ | Gender Equality, 

Stereotypes and Bias

 ๓.๓ ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ | Gender-based Violence

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

 ๔.๑ ความรุนแรง | Violence

 ๔.๒ การยนิยอมพร้อมใจ, พ้ืนท่ีส่วนตวั และสทิธใินเนือ้ตวัร่างกาย | Consent, Privacy 

and Bodily Integrity

 ๔.๓ การใช้ ICTs อย่างปลอดภัย	|	Safe use of Information and Communication 

Technologies (ICTs)

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

 ๕.๑ บรรทัดฐาน และอิทธิพลเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ | Norms and Peer 

 on Sexual Behavior

 ๕.๒ การตัดสินใจ |  Decision-making

 ๕.๓ ทกัษะการสือ่สาร  การปฏเิสธ และการต่อรอง | Communication, Refusal and 

Negotiation Skills

 ๕.๔ การเท่าทันสื่อและเพศวิถี  | Media Literacy and Sexuality

 ๕.๕ การหาความช่วยเหลือ | Finding Help and Support

Key concept ๖:  ร่างกายและพฒันาการของมนษุย์ | The Human Body and Development

 ๖.๑ สรีระที่เกี่ยวข้องทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ | Sexual and Reproductive 

Anatomy and Physiology

 ๖.๒ การสืบพันธุ์ | Reproduction

 ๖.๓ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  |  Puberty

 ๖.๔ ภาพลักษณ์ร่างกาย | Body Image

194



Key concept ๗: เพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศ | Sexuality and Sexual Behavior

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

Cycle

 ๗.๒ พฤติกรรมทางเพศ และการตอบสนองทางเพศ | Sexual Behavior and Sexual 

Response

Key concept ๘:  สขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ ์| Sexual and Reproductive Health

 ๘.๑ การตั้งครรภ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ | Pregnancy and Pregnancy 

Prevention

 ๘.๒ การตีตรา การดูแลรักษา และการสนับสนุนเรื่องเอชไอวีและเอดส์ | HIV and 

AIDS Stigma, Care, Treatment and Support

 ๘.๓ ความเข้าใจ การรับรู้และการลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง

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

เพศวิถีศึกษา: Key messages

๑. พัฒนาการของมนุษย์

๑.๑ ร่างกายของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

๑.๒ ร่างกายของมนุษย์มีความสามารถทั้งการสืบพันธุ์  และแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการมีลูกหรือไม่

๑.๓ ระบบร่างกายที่ตอบสนองต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศ แตกต่างจากระบบ

สืบพันธุ์

๑.๔ การดแูลสขุอนามยัของอวัยวะเพศและอวยัวะสบืพนัธุเ์ป็นเรือ่งจําเป็นและสําคญัต่อการ

มีสุขภาวะทางเพศ

๑.๕ การมีเพศสัมพันธ์ เกิดขึ้นทั้งเพื่อตอบสนองอารมณ์ปรารถนาทางเพศ และเพ่ือการ

สืบพันธุ์ ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ควรมีการป้องกันทุกครั้ง หากยังไม่พร้อมหรือไม่ต้องการมีลูก

๑.๖ สัญญาณหนึ่งของการตั้งครรภ์ คือ ประจําเดือนไม่มาตามปกติ

๑.๗ ภาพลักษณ์ของร่างกายท่ีถูกสร้างขึ้น (โดยสื่อ) ให้เป็นมาตรฐานหรือเป็นค่านิยมของ

สังคม มักไม่ใช่ภาพสะท้อนความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน และการ

สร้างภาพลกัษณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความรู้สกึของบคุคลต่อร่างกายตนเอง 

ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อพฤติกรรม และสุขภาวะทางเพศของคนๆ นั้น

๑.๘ มนุษย์อาจมีความรู้สึกดึงดูดใจทางเพศกับคนเพศเดียวกัน หรือต่างเพศ หรือทั้งสอง

เพศได้ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์

ของคนๆ นัน้ ในขณะเดยีวกัน ครอบครวั สงัคม วฒันธรรม และศาสนา อาจมข้ีอกําหนด ความ

เช่ือ และการยอมรับต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ทําให้เป็นเรื่องยาก

สําหรับบางคนในการยอมรับหรือเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเอง

๑.๙ การให้เกยีรตแิละการเคารพความแตกต่างหลากหลายของบคุคลโดยเท่าเทยีมกนั เป็น

สิ่งที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน 
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 ๑.๑๐ บุคคลมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง  และไม่อาจมีใครละเมิดสิทธินี้ได้

๒. สัมพันธภาพ

๒.๑ ความไว้วางใจ การใส่ใจความรู้สึก การเคารพ การแสดงความรักความห่วงใยเป็น 

พื้นฐานสําคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี  ในขณะที่การเอาเปรียบ การใช้อํานาจ 

การไม่ให้เกียรติ การละเมิดสิทธิสะท้อนถึงสัมพันธภาพที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นในทุกความ

สัมพันธ์

๒.๒ ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ เป็นเรื่องปกติและสามารถจัดการได้โดยไม่

จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง

๒.๓ การแสดงความรักมีหลายแบบ  พฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เงื่อนไข

ของการแสดงความรัก

๒.๔ ครอบครัวและการใช้ชีวิตคู่มีหลายแบบ

๒.๕ การตัดสินใจเรื่องการมีชีวิตคู่ มีลูก และมีครอบครัว เป็นการตัดสินใจสําคัญ และมา

พร้อมกับความรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย

๒.๖ การมีลูกควรเกิดขึ้นจากความต้องการและความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแล

๒.๗ การรังแก การตีตรา การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่าง เป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. ทักษะส่วนบุคคล

๓.๑ การให้คณุค่า ทศันคต ิและความเช่ือต่อเร่ืองเพศ/เพศวถิขีองบคุคล ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจ การดําเนินชีวิต และสุขภาวะทางเพศ

๓.๒ การตดัสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งเพศวถิเีป็นเร่ืองสําคญั เพราะมผีลทีต่ามมาทัง้ต่อตนเอง 

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านสุขภาพและสังคมที่ต้องรับผิดชอบ

๓.๓ เพ่ือน ครอบครัว บรรทัดฐานและค่านิยมเร่ืองเพศอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ

พฤติกรรมทางเพศ

๓.๔ การสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์
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๓.๕ การสื่อสารถึงความรู้สึกเรื่องเพศ ความต้องการ ขอบเขตความสัมพันธ์ การยินยอม

พร้อมใจ และการเคารพสิทธิและความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นเรื่องจําเป็นในการมีความสัมพันธ์

ทางเพศที่ดี

๓.๖ การจัดการความขัดแย้งมีหลายวิธี และไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง

๓.๗ การรู้แหล่งช่วยเหลือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี  และหาความช่วยเหลือเมื่อจําเป็น 

เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาวะทางเพศ

๓.๘ การใช้วิจารณญาณในการดูสื่อและใช้ ICT เป็นเรื่องสําคัญ เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งทางบวกและทางลบ  ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏใน

สือ่อาจมทีัง้ข้อเทจ็จรงิ และข้อมลูผิดๆ  สือ่ยงัอาจนาํเสนอภาพลกัษณ์ในเร่ืองเพศ เพศวถิ ีความ

สมัพันธ์ทางเพศ บทบาทชายหญงิ และเพศทางเลอืก ทีบ่ดิเบอืนหรือไม่สะท้อนความเป็นจรงิใน

สังคม ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเท่าทันสื่อ จึงเป็นเรื่องสําคัญ

๔. พฤติกรรมทางเพศ

๔.๑ ความรู้สึกทางเพศ  จินตนาการทางเพศ  ความปรารถนาทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ 

และมนุษย์มีความสามารถในการหาและมีความร่ืนรมย์ทางเพศ ผ่านการสัมผัสร่างกายใน 

รูปแบบต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต

๔.๒ การตัดสินใจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นสิทธิส่วนบุคคล ควรเกิดขึ้นจากการยินยอม

พร้อมใจ และคํานึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

๔.๓ การไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีการป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด  และเป็นทางเลือกเสมอ แม้ในคนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว

๔.๔ เราไม่ควรใช้ภาพลกัษณ์ภายนอก ความสามารถของร่างกาย อตัลกัษณ์ทางเพศ รสนิยม

ทางเพศ และประสบการณ์ทางเพศมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสนิคณุค่าของคนและเลอืกปฏิบติัต่อ

บุคคล

๔.๕ พฤติกรรรมทางเพศควรนํามาซ่ึงความสุขและพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และคํานึงถึง

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และปราศจากความเสี่ยงต่อโรคติดต่อฯ การท้องไม่พร้อม ความ

รุนแรง
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๕. สุขภาพทางเพศ

๕.๑ วิธีคุมกําเนิดแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้

๕.๒ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ การเข้าถึงข้อมูล บริการปรึกษา 

และบริการช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะช่วยให้เห็นทางเลือกในการจัดการ

ไม่ว่าจะเลอืกท้องต่อ หรอืยตุกิารตัง้ครรภ์ (ซ่ึงสามารถทาํได้อย่างปลอดภยัหากอายุครรภ์ไม่เกนิ 

๑๒ สัปดาห์)

๕.๓ เมื่อรู้ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์  ไม่ว่าจะตัดสินใจท้องต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์  การเข้าถึง

บริการให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องสําคัญ

๕.๔ ทางเลอืกในการลดโอกาสเสีย่งต่อการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอวมีหีลาย

วิธี  และการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยทั้งป้องกันท้อง ป้องกันการติดโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

๕.๕ การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรงทางเพศเป็นเร่ืองยอมรับไม่ได้ และ

เป็นการละเมิดสิทธิ  นอกจากนั้นในหลายกรณีเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่สามารถฟ้องร้องได้

๕.๖  เอชไอวสีามารถป้องกนัได้  และเอดส์รักษาได้  ดังนัน้เราจึงสามารถอยู่ร่วมกับผูติ้ดเชือ้

เอชไอวไีด้  และผู้ตดิเชือ้เอชไอวีสามารถมคุีณภาพชวิีตทีด่ไีด้ หากเข้าถึงการรกัษา  การรงัเกยีจ 

และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นการละเมิดสิทธิ

๖. สังคมและวัฒนธรรม

๖.๑ การให้คุณค่าและทัศนคติเรื่องเพศของบุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคม วัฒนธรรม และ

ศาสนา และส่งผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจ การแสดงออก  และการปฏิบัติต่อคนอื่นๆ ที ่

แตกต่าง

๖.๒ การตระหนักว่าบรรทัดฐาน/ค่านิยมเร่ืองเพศ และความคาดหวังต่อบทบาทหญิงชาย

ของสังคมไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคม และแต่ละคนอาจมี

ทัศนคติความเชื่อที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมได้
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๖.๓ การตั้งคําถามต่ออคติทางเพศ  บรรทัดฐานหรือค่านิยมทางเพศ ที่ส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อบุคคล หรือสร้างความไม่เสมอภาค/ไม่เท่าเทียมทางเพศ  เป็นเรื่องสําคัญและเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการเปลี่ยนแปลง

๖.๔ การรู้ถึงสิทธิและกฎหมายที่มีผลต่อสุขภาวะทางเพศของตนเองเป็นเรื่องสําคัญ เช่น

  ๖.๔.๑ การล่วงละเมิดทางเพศ

  ๖.๔.๒ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  ๖.๔.๓ การคุ้มครองผู้เยาว์

  ๖.๔.๔ ความเท่าเทียม/เสมอภาคทางเพศ

  ๖.๔.๕ การข่มขืนในคู่สมรส

  ๖.๔.๖ สิทธิสุขภาพ

  ๖.๔.๗ ฯลฯ
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ภาคผนวก ๔ สรุปย่อโครงการฯ

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

ดําเนินการโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health)
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) 

๑. หลักกำรและเหตุผล :

ควำมจ�ำเป็นของกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในหลักสูตรประถมศึกษำ 

 จากสภาวการณ์ที่เด็กและเยาวชนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น และได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง

เพศรวดเร็วกว่าคนยุคก่อน ด้วยเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ใน

ทุกที่ ทุกเวลา จนเป็นการยากที่จะควบคุมการรับรู้ต่อเรื่องเพศ ดังหลักฐานที่ปรากฏชัดอยู่รอบ

ตวั โดยเฉพาะเม่ือสถติกิารมีเพศสมัพันธ์ครัง้แรกเกิดขึน้ในอายทุีน้่อยลงเรือ่ยๆ รวมทัง้อตัราการ

ตั้งครรภ์วัยรุ่นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่สูงขึ้นมาก จึงเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่า จําเป็นต้องมี

การจดัการเรยีนรู้เรือ่งเพศให้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสถานศกึษา โดยสํานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดไว้ว่า ให้มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี สอดคล้องกับข้อกําหนด

ในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้

มีการพัฒนาศักยภาพครู ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้อง

ยอมรับว่า การพยายามผลักดันและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะในระดับ

ประถมศึกษายังขาดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ สพฐ. ได้จัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้เพศ

วิถีศึกษาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑ แต่ไม่มีการติดตามผลที่ชัดเจนว่า ได้รับ

๑		คู่มือการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา	โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒๕๔๗
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การดําเนินการมากน้อยเพียงไร เมื่อเทียบกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีการจัดการครอบคลุม

กว่า แม้จะยังมจีดุอ่อนในเร่ืองคณุภาพอยูม่าก ดงัรายงานของมหาวทิยาลยัมหดิล ภายใต้ความ

ร่วมมือของ UNICEF และกระทรวงศึกษาธิการ ๒

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการดําเนินการ

เรื่องการแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นโดยใช้มาตรการเร่งรัดหลายด้านใน ๒๐ จังหวัด เพื่อแสดง

แนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินและ

พสิจูน์ผลลพัธ์ ทัง้น้ี สสส. เหน็ว่า ต้องเพิม่มาตรการโดยการผลักดนัให้มรูีปธรรมของการจัดการ

เรียนรูเ้พศวถีิศกึษาในระดบัประถมศกึษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูเ้พศวถิี

ศึกษาเม่ือเข้าสู่มัธยมศึกษา และเอื้อให้เยาวชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับ

มัธยมศึกษาได้เรยีนรูใ้นเรือ่งเหล่านี ้สะสม และสรปุบทเรยีนเพ่ือทาํให้แนวทางดงักล่าวเป็นทีร่บั

รู้และขยายผลไปสู่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนําร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ซึ่งมีประสบการณ์ทํางาน

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในระยะเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา และผลักดันเพศวิถี

ศึกษาเข้าสู่หลักสตูรสถานศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัมธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

มาก่อน ได้ริเริ่มการพัฒนาหลักสูตรและนําร่องการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสําหรับผู้เรียน

ระดบัประถมศกึษา โดยมรีะยะเวลาการดาํเนินงานโครงการพัฒนาฯ ๒ ปี ๖ เดือน (พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๒) 

๒			รายงานวจิยัเพือ่ทบทวนสถานการณ์การสอนเพศวถิศีกึษาในสถานศกึษาไทย	พมิพวลัย์	บญุมงคลและคณะ	
-	ตุลาคม	๒๕๕๙
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๒. วัตถุประสงค์โครงกำร

 ๑. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู ้เพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อค้นหารูปแบบ ระบบการจัดการของสถานศึกษาในการดําเนินการนําหลักสูตรเพศ

วิถีศึกษาลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีรูปแบบการจัดการของสถานศึกษาในการ 

บูรณาการเพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่กําหนด

ไว้ในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยครูผู ้สอนที่ถูกพัฒนาสมรรถนะให้สอนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และมจีาํนวนชัว่โมงการเรียนรูท้ีเ่พยีงพอในการสร้างพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ โดย

อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน

 ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง นักเรียนของสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการ 

เรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งในรูปการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมที่

เสริมการเรียนรู้ทั้งกับเพื่อน และชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือเผชิญปัญหา

เป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดยยึดประโยชน์และความต้องการของเยาวชนเป็นหลัก และ

มีการดําเนินการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษา และการช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๓. กรอบแนวคิดในกำรด�ำเนินงำน

 เด็ก และเยาวชนในระดับประถมศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ซึ่งไม่ใช่

แค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเน้ือตัวร่างกายเท่าน้ัน แต่ต้องสร้างสมรรถนะให้

เด็กและเยาวชนสามารถพูดคุย แสดงความเข้าใจต่อพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ขึน้กบัตนเอง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม บ่มเพาะคา่นยิมของการรกัและเหน็คณุค่าของตน 

สร้างพืน้ฐานของการอยูร่่วมและมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์ ยอมรับและเคารพความ
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แตกต่าง รบัรูว่้าพงึปฏบิตัต่ิอผู้อ่ืนอย่างไร ทีเ่ป็นการเคารพในศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีม

ไม่ว่าจะเป็นเพศใด และเข้าใจว่าความเป็นหญิง เป็นชาย ไม่ใช่เหตุแห่งการกีดกั้นความสนใจ 

และการพัฒนาศักยภาพของตน แน่นอนว่าการสร้างการเรียนรู้ดังกล่าว ครูผูส้อนต้องได้รับการ

อบรมทัง้ด้านความรู ้ทัศนะ ทกัษะให้มีความเชือ่มัน่ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวถิ ี(Sexuality) 

โดยมีฐานคิดของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth development) และสามารถ

จัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสําคัญ (Child-centered learning) จําเป็นต้องมีผู้บริหารสถาน

ศึกษา และกลไกกํากับคุณภาพการศึกษาที่มีความเข้าใจทํานองเดียวกัน เห็นความสําคัญ และ

สร้างระบบบรหิารในสถานศกึษาทีม่สีญัญาณชดัเจน รบัรูร่้วมกนัทัง้หมดว่าสถานศกึษาให้ความ

สาํคญัต่อเรือ่งเหล่านี ้(Whole-school approach) และสามารถทํางานร่วมกบักลไกคณะทํางาน

สถานศกึษา หรอืผูป้กครอง เพือ่สือ่สารเรือ่งเหล่าน้ีกบัผู้ปกครองและชุมชนในการเลีย้งดู สือ่สาร

ภายในครอบครวัให้เป็นไปในทางเดยีวกนั เพือ่บ่มเพาะให้เดก็และเยาวชนได้เตบิโตอย่างมทีกัษะ

ชีวิต พร้อมเผชิญโลก และรับมือกับเรื่องเพศที่อยู่รอบตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา

สมัพันธภาพกบัคนรอบตวัได้อย่างสร้างสรรค์ และรู้จักแสวงหาความช่วยเหลอืเมือ่เผชญิปัญหา 

ดังกรอบความคิดในผังภาพ
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บริบทของโรงเรียน

บริบทของชุมชน

บริบทของ
การปฏิรูป

บริบท
ของการ

ขับเคลื่อน

พัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอน ผ่านการอบรม
และโคชชิ่ง

จัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษา
ในและนอกห้องเรียน

มีระบบจัดการและ
บริหารในโรงเรียนให้
ดําเนินการทั้งโรงเรียน

มีการกํากับคุณภาพ
และประสิทธิผล

มีการพัฒนาคณะ
กรรมการสถานศึกษา/
ผู้ปกครอง

เชื่อมต่อกับชุมชน
เพื่อเปิดพื้นที่
สร้างสรรค์ให้
เยาวชน

แกนนํานักเรียนได้รับ
การพัฒนาและ
มีบทบาทในกิจกรรม 
เพื่อนช่วยเพื่อน

โรงเรียนสามารถ
เชื่อมต่อกับบริการ
ด้านสุขภาพ สังคม
การคุ้มครองสิทธิ

ระบบดูแลสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนที่
เผชิญปัญหา

มีการใช้หลักสูตร
สื่อ กิจกรรม

ผู้บริหำร

ผู้ปกครอง/
ชุมชน

ครู

เพื่อน

นักเรียน
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๔. เป้ำหมำยกำรด�ำเนินกำร

 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) จะดําเนินการให้เกิดโรงเรียนนําร่องในการจัดเพศวิถีศึกษา 

ในหลักสูตรประถมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา โดย 

คดัเลอืกจงัหวัดท่ี สสส. ให้การสนับสนุนเรือ่งการแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และมีบางจงัหวดั

ที่ทาง p2h เห็นว่ามีความพร้อมโดยเฉพาะจากภาคการศึกษาเอง เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศึกษา (สพป.) ทีส่นใจจะนํารอ่งเพือ่ขยายผลในสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่การ

ศึกษาฯ หรือสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล รวมถึงสถานศึกษาเอกชนในบางพื้นที่ p2h จะเน้น

การมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในระดบัจงัหวดั และท้องถิน่ มาร่วมสนบัสนนุให้สถานศกึษา 

สามารถจัดการเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และการดูแลสุขภาวะของนักเรียน

ควบคู่กันไป และเป็นการดําเนินการแบบ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” (Whole School 

Approach) เพื่อให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ซึ่งคาดว่าจะมีได้หลายแบบ ตามบริบทของพื้นที่

ต่างๆ) ทั้งนี้ จะดําเนินการใน ๑๐ จังหวัดโดยกระจายตามทุกภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ดังนี้

 ภาคเหนือ  เชียงราย เชียงใหม่ 

 ภาคอีสาน  ชัยภูมิ เลย  มหาสารคาม 

 ภาคกลาง นครสวรรค์ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

 ภาคใต้  สตูล กระบี่ 

๕. กลวิธีด�ำเนินงำน

 ๑. พัฒนา/ปรับเนื้อหาสาระเพศวิถีศึกษาในระดับประถมศึกษาให้บูรณาการในหลักสูตร

ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา

 ๒. สร้างกลไกจังหวัดที่จะเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาและร่วมผลัก

ดันให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน และการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

 ๓. คณะทํางานสุขภาวะทางเพศของสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการหลัก
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 ๔. พฒันาสมรรถนะบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง หรอืเชือ่มโยงทรพัยากรวชิาการจากภายนอกลงสู่

จังหวัด และสถานศึกษา

 ๕. สนับสนุนการทํางานของเยาวชน และสร้างภาวะผู้นํา

 ๖. การสร้างความเป็นเจ้าของโดยสถานศึกษาและจังหวัด เพื่อให้เกิดการขยายผล และ

ความยั่งยืน

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ในเวลำสองปีของกำรด�ำเนินงำน 

 ๑. หลกัสูตรเพศวถิศึีกษา คูมื่อ เครือ่งมือฝึกอบรมครู และสือ่การสอน สาํหรับระดบัประถม

ศึกษาได้รับการพัฒนา หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการนําลงใช้ในหลักสูตร 

สถานศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา

 ๒. สถานศกึษาระดับประถมศกึษา (หรอืมธัยมศกึษาขยายโอกาส) ๕๐ แห่ง ใน ๑๐ จงัหวดั 

ที่มีทั้งโรงเรียนสังกัด สพฐ. และท้องถิ่น รวมทั้งเอกชนในบางจังหวัด จะได้รับการพัฒนา

สมรรถนะให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทาง

ของการปฏิรูปการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา และมีความครอบคลุม 

ทั้งในและนอกห้องเรียน และดําเนินการต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบจัดการที่ชัดเจน ในกรณ ี

ที่มีนักเรียนในโรงเรียนเผชิญภาวะเสี่ยงในการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการตั้งครรภ์ 

 ๓. ครูในสถานศึกษาเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ให้ดูแลสุขภาวะทางเพศของ 

ผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสม โดยอาจเป็นครผููส้อนเพศวถิศีกึษา หรอืทาํหน้าทีท่ีป่รกึษา หรอืทาํงาน

ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๔. เกิดวิทยากรหลักที่สามารถร่วมอบรมคอร์สต่างๆ ที่พัฒนาข้ึนในโครงการ อย่างน้อย 

๖๐ คน

 ๕. นักเรียนอย่างน้อย ๕,๐๐๐ คนผ่านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมเกีย่วกับสขุภาวะทางเพศทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หรือในชมุชน หรือในพืน้ทีอ่นิเทอร์เนต็ 

ในช่วงสองปีของโครงการ 
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 ๖. เกิดแกนนําเยาวชนที่สามารถสร้างกิจกรรมที่กลุ่มตนเป็นผู้ดําเนินการ อย่างน้อยใน ๒๐ 

สถานศึกษา 

 ๗. เกิดสื่อ/นวัตกรรมการสื่อสารท่ีสามารถใช้ในสถานศึกษาในการเรียนการสอน หรือใน

กิจกรรมเยาวชนได้อย่างน้อย ๒๐ ชิ้น

 ๘. คณะทํางานจังหวัด และเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเกิดการเรียนรู้จากการดําเนินงานใน

พื้นที่ และนําไปขยายผล เพิ่มการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ของตน โดยการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นมาร่วมทั้งในระหว่างการดําเนินงานของโครงการ 

และในการขยายผลภายหลงัโครงการ โดยมเีป้าว่าระหว่างการดาํเนนิงานโครงการจะมีการร่วม

ทุนในช่วงสองปีคิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่าจังหวัดละสามแสนบาท

๗. รำยละเอียดผู้รับผิดชอบโครงกำร

 มูลนธิแิพธทเูฮลท์ (Path2Health Foundation-P2H) ซึง่เดิมคอื องค์การแพธ ประเทศไทย 

(PATH/Thailand) ดําเนินงานด้านพัฒนาสุขภาวะในประเทศไทยมากว่าสามสิบปี ร่วมกับ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นหนักในด้านการพัฒนาสุขภาวะ 

ของกลุ่มประชากรที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ โดยในระยะกว่าสิบปีมานี้ได ้

มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวติในหลกัสตูรสถานศกึษา ทัง้มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา คูข่นานไปกบัการทาํงานเพือ่พัฒนา

คุณภาพบริการสุขภาพทางเพศ ที่เอื้อต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมทั้งเยาวชน เพื่อให้เกิดการ

ได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตร อาทิ การป้องกัน และรักษาโรค 

การคุมกําเนิด การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น และในระยะห้าปี 

มานี้ ได้ขยายงานด้านการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว พัฒนาเครื่องมือ สื่อ และ

การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจด้านนี้ 

 ในปัจจุบัน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการแก่ ๙ จังหวัด 

จาก ๒๐ จังหวัดที่ สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเรื่องการตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่น และทําหน้าที่เชื่อมร้อยเครือข่าย และจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ของทั้ง 

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

เว็บไซต์เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน
www.teenpath.net

เว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพส�าหรับวัยรุ่น และปรึกษาออนไลน์
www.lovecarestation.com 

ภาคีและการจัดการความรู้คนท�างานท้องวัยรุ่น
www.thaiteenpreg.com 

209



ภาคผนวก ๕
รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

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

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

๓. นรินทร์ จันทร์อุดม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.

๔. ชบาไพร ชินสีหา  ครู โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บํารุง) กทม.

๕. นพดล สิงโตอาจ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี

๖. ประชา มัจฉา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล

๗. สุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สตูล

๘. ประเสริฐ สําพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่

๙. มุธิตา เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

๑๐. มัตติกา สมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ทต.เชียงใหม่

๑๑. ลภัสรดา เทพจร ครู โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๒

๑๒. รุ่งฤดี สุริคําแดง ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.เชียงราย

๑๓. สุรีรัตน์ แก้วโก ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๔. ภคภรณ์ กรไชยกิติ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๕. จินตนา เรืองศิริ ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖. ยอดอนงค์ ทองหาญ  ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๗. ภุชงค์ นพคุณ ครู โรงเรียนปรียาโชติ สช.นครสวรรค์

๑๘. วิภาวดี ศรีภูมิเดิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ ๒

๑๙. อัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สพป.มหาสารคาม ๑

๒๐. สมคิด คําจันวงษา ครู โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม ๒

๒๑. วีระยุทธ เรืองธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑

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

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

๑. วรานุช ชินวรโสภาค ที่ปรึกษาโครงการ

๒. ชูไชย นิจไตรรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ

๓. ธวัชชัย พาชื่น ผู้จัดการโครงการ

๔. สุทิศา ศรีบุตรวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ กระบี่ และสตูล

๕. วารุณี ศโรภาส ผู้ประสานงานโครงการ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

๖. นิภา เหล่าปาสี ผู้ประสานงานโครงการ ชัยภูมิ มหาสารคาม และเลย

๗. ชนวีร์ สีชมภู  ผู้ประสานงานโครงการ นครสวรรค์

๘. ณัฐพล กฎชาญเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ เชียงใหม่

๙. จิระดา ทองไทย ผู้ประสานงานโครงการ เชียงราย

๑๐. แสงจันทร์ เมธาตระกูล เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๑. ภัทราวดี ธนาฐิติมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๒. เจษฎา อุดมโชติพานิช เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๓. ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
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ภาคผนวก ๖
รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถี

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด
ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๒

ล�ำดับ จังหวัด ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

๑ เชียงราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.

๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.

๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ทน.

๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ทน.

๕ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย ๑

๖ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย ๑

๗ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๑

๘ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ทต.

๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๐ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๒ นครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา สช.

๑๓ โรงเรียนปรียาโชติ สช.

๑๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๕ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี สพป.นครสวรรค์ ๓

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

๑๘ ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ทม.

๑๙ โรงเรียนบ้านโค้งนํ้าตับ สพป.ชัยภูมิ ๑

๒๐ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ ๑

๒๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ ๒

๒๒ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ ๓

๒๓ โรงเรียนหนองฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง) สพป.ชัยภูมิ ๓

๒๔ มหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ทม.

๒๕ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม ๑

๒๖ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม ๑

๒๗ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม ๒

๒๘ โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม ๒

๒๙ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม ๓

๓๐ เลย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนศรีสะอาด) ทม.

๓๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑

๓๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย ๒

๓๓ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย ๒

๓๔ โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย ๓

๓๕ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัมพวันศึกษา สช.

๓๖ โรงเรียนสมาหารศึกษา สช.

๓๗ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์ฯ) กทม.

๓๘ โรงเรียนวัดหนองแขม กทม.

๓๙ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กทม.

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

๔๑ นนทบุรี โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี ๑

๔๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี ๑

๔๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี ๒

๔๔ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
(นนททิวากรราษฎร์บํารุง)

สพป.นนทบุรี ๒

๔๕ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สพป.นนทบุรี ๒

๔๖ กระบี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ทม.

๔๗ โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

๔๘ โรงเรียนบ้านถํ้าโกบ สพป.กระบี่

๔๙ โรงเรียนบ้านอ่าวนาง สพป.กระบี่

๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่

๕๑ สตูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา สช.

๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) ทม.

๕๓ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ อบจ. 

๕๔ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล

๕๕ โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล

๕๖ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าดํา สพป.สตูล

ข้อมูลเมื่อมิถุนายน ๒๕๖๑
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