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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 “วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน” ๕๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ “จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน” ๖๓

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ “อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ” ๗๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ “เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?” ๘๓

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ “แสดงความรักมีหลายวิธี” ๘๙

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ “กันดีกว่าแก้” ๙๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๗ “โลกของสื่อ” ๑๐๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๘ “อคติ และการตีตรา” ๑๑๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๙ “เมื่อฉันโตขึ้น” ๑๒๓

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐ “ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง” ๑๓๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑ “สำารวจโฆษณาสินค้า” ๑๓๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒ “ร่างกายของใคร” ๑๔๕

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓ “สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน” ๑๕๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔ “ความคาดหวัง” ๑๖๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕ “ตั้งท้องได้อย่างไร และถ้าฉันท้อง...” ๑๖๗

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖ “ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก” ๑๗๓

สารบัญ



ภาคผนวก    

๑. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ SIECUS ๑๘๖

๒. แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศวิถีศึกษา” ของ UNESCO ๑๘๙

๓.  เพศวิถีศึกษา: Key messages ๑๙๒

๔. สรุปย่อโครงการฯ    ๑๙๗        

๕. รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ ๒๐๖

๖. รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ๒๐๘



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

วิถีศึกษาและให้คำาปรึกษาในเรื่องการแก้ไขและป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่นแก่นักเรียน 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
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คาดหวงัท่ีแตกต่างและระยะความสมัพนัธ์กบัพ่อแม่และครอบครวัอย่างไร จะเรยีนรูแ้ละจดัการ

กับความสัมพันธ์พิเศษแบบใหม่อย่างไร จะเผชิญและปฏิบัติอย่างไรกับคนที่แตกต่าง ความคิด

เห็นที่แตกต่าง ความรู้สึกที่แตกต่าง มุมมองและทัศนคติที่แตกต่าง การให้ความสําคัญกับเรื่อง

ต่างๆ ที่แตกต่าง ฯลฯ

 มิติของสัมพันธภาพเหล่านี้ล้วนผูกโยงอยู่กับเร่ืองเพศวิถี และเป็นพ้ืนฐานในการดํารง

ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม เป็นทั้งทักษะ วิธีคิด และประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเรียนรู้ เราจึง

เลือกใช้ชื่อหลักสูตรว่า “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา”

ต้องการสร้างการเรียนรู้อะไร ?

เป้าหมาย

 การจัดการศึกษาเรื่อง “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” นอกจากเป้าหมายเฉพาะที่

ต้องการลดความเสีย่งในเรือ่งเพศและการป้องกันการท้องไม่พร้อมและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

แล้ว ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีทักษะในการจัดการสัมพันธภาพและการอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคม มีบทบาทในการดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางเพศเชิงบวกแบบองค์รวมทั้งของ

ตนเองและสังคม

ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้

 เยาวชนรู้จัก เคารพ เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ

กับคนอื่นๆ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เท่าทัน ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตให้ปลอดภัย  

มีความสุข และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เคารพความ

แตกต่าง เคารพสิทธิ เห็นใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม และมีสํานึกพลเมือง

 หากอยากเห็นผลลัพธ์ในตัวเยาวชนเช่นนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาเป็นส่วนสําคัญ และต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
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 หากสามารถจดัการเรยีนรูเ้พศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เด็กๆ 

ในวัยประถมปลายควรได้เริ่มเรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนในเรื่องพื้นฐานที่สําคัญและจะเป็น

ประโยชน์ในการเติบโตสู่ชีวิตวัยรุ่น การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ และดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

และมีความหมายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนี้

·	 รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย เข้าใจพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ รวมทั้งวิธีการ

ดูแลสุขอนามัยที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในช่วงเข้าสู่ 

วัยรุ่น

·	 เข้าใจเพศวิถี การสืบพันธุ์ สุขภาพทางเพศ อารมณ์ ความรู้สึกและความสัมพันธ์

·	 ผลที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และเหตุผลท่ีวัยรุ่นควรชะลอการมีเพศสัมพันธ์จนกว่า

จะพร้อม

·	 วธีิและทางเลอืกในการดูแลความปลอดภยัของตนเองและการมสีขุอนามยัทางเพศทีด่ ีรวม

ถงึการป้องกนัการมีเพศสมัพันธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม การตดิเชือ้โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การรังแก การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ

·	 รู้แหล่งช่วยเหลือหรือบริการปรึกษาในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์และสุขภาวะทางเพศ

·	 ทักษะในการจัดการอารมณ์ การจัดการความสัมพันธ์ และการใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น

·	 ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นคงในตัวตนและอารมณ์

·	 การควบคุมตนเอง รู้ขีดจํากัด ปรับตัวและรับมือกับความผิดพลาด

·	 การนับถือตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การปกป้องสิทธิตนเองและผู้อื่น

·	 การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เคารพประสบการณ์และมุมมองของผู้อื่น

·	 ทักษะและความมั่นใจในการสื่อสาร บอกและยืนยันความรู้สึกความต้องการของตนเองได้ 

ในขณะเดียวกัน เคารพและยอมรับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น

·	 ทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดี โดยเน้นว่าพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์ คือ การเคารพ

ตนเอง การเคารพคนอ่ืน และการใส่ใจความรู้สึกของคนที่มีความสัมพันธ์ด้วย และการ

ยินยอมพร้อมใจ
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·	 ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนตัดสินใจเลือก และการรับผิดชอบต่อผลการตัดสิน

ใจและการกระทําของตนเอง ฝึกฝนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายจริยธรรมพื้นฐาน

·	 ทักษะการจัดการความขัดแย้ง และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง โดยตระหนักว่าความ 

ขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

·	 รู้จักและหลีกเลี่ยงการเอาเปรียบ การบังคับ และการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์

·	 เท่าทันสื่อ และกรอบทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องเพศ กล้าตั้งคําถามกับอคติและการเหมา

รวมที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ โดยเฉพาะที่นําไปสู่การล้อเลียน รังแก เหยียดหยาม 

เลือกปฏิบัติ ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่แตกต่างในทุกมิติ

เรียนอะไรในเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ?
 เมื่อเข้าใจพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่นตอนต้น จะเห็นว่า นี่คือช่วงเวลา

ที่เป็นจังหวะและโอกาสสําคัญที่จะสร้างและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่สําคัญ เช่น การควบคุม

ตนเอง การจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ เป็นต้น ที่เป็นพื้นฐานสําคัญต่อการมีพฤติกรรมทาง

สงัคมท่ีพึงประสงค์ และบ่มเพาะคุณลกัษณะ อปุนสิยัด้านบวก และจรยิธรรมพืน้ฐาน ด้วยเดก็ๆ 

ในวัยนี้กําลังพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม เร่ิมเข้าใจผลกระทบที่ตามมาจาก

การกระทําต่างๆ เริ่มปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ๆ กับเพื่อน และเริ่มเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

การคิด เรียนรู้ที่จะควบคุมกํากับชีวิตตนเอง ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการสร้างตัวตน

ที่มั่นคง๓

  

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

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษา ๖ ด้านของ SIECUS๔ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑) ร่วมกับกรอบ

แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษาของ UNESCO๕ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๒)

 ส่วนเนื้อหาในรายละเอียดแต่ละระดับชั้น เป็นการพิจารณาพัฒนาการตามช่วงวัยของ

วัยรุ่นตอนต้น ๑๐-๑๔ ปี โดยเน้นในเรื่องใกล้ตัว รอบตัว และเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

ให้เป็นพื้นฐานสําคัญของการมีสุขภาวะทางเพศและการมีสัมพันธภาพที่ดี

 จากการศึกษาแนวทางการจัดเนื้อหาเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย หรือช่วงวัยรุ่นตอนต้นของหลายประเทศ พบว่ามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยเน้น

เรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจ อยากรู้ และพัฒนาการตามช่วงวัย และมักให้นํ้าหนักกับ ๓ 

เรื่องหลัก ดังนี้

 ·	การรู้จักตัวเอง

	 ·	การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

	 ·	การดูแลสุขอนามัยทางเพศและความปลอดภัยในความสัมพันธ์

 นอกจากนั้น ยังพบว่าหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสําหรับเด็กประถมปลาย

ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างคณุลกัษณะ อุปนสิยั จริยธรรม และการพฒันาทกัษะในการดําเนนิ

ชีวติ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานสําคัญในการใช้ชวีติเมือ่เติบโตขึน้ โดยบรูณาการในเน้ือหาทีม่กีารจดัการ

เรียนรู้

๔	แนวคิดหลักเพศวิถีศึกษา	๖	ด้านของ	SIECUS	ประกอบด้วย	๑.	พัฒนาการของมนุษย์	 (Human	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 

 การคำานึงถงึความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ 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

 การมีสำานึกพลเมือง 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	 การให้ความสำาคัญกับผู้เรียน (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

 ครูคือคนสำาคัญ  “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  

งานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำาร่องเพศวิถีศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาใน ๑๐ จังหวัด 

ดำาเนินการโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

ผู้ทำาวิจัยชั้นเรียน

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 ๖ ให้

ความสาํคญักบัการเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง และเป็นระบบตามลาํดบัขัน้ตอนของเนือ้หาและความเชือ่ม

โยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในระยะยาว

จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ ใน

หลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ นี้พบว่า เนื้อหาสาระของเพศ

วถีิและสมัพันธภาพศกึษาสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางของกลุม่สาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ

ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู ้จัดการเรียนรู ้ ที่จะนําแผนการเรียนรู ้เพศวิถีและ

สัมพันธภาพศึกษาไปปรับใช้ได้

นอกจากนัน้ ยงัพบว่า เนือ้หาเพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิ

และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีทางเลือกในการจัดการเรียน

รูเ้พศวถีิและสมัพนัธภาพศกึษาเข้าสูห่ลกัสตูรสถานศกึษาตามความพร้อมของสถานศกึษา อาทิ 

จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม

สาระภาษาไทย จัดไว้ในวิชาแนะแนว ชั่วโมงโฮมรูม หรือการเปิดสาระเพิ่มเติม เป็นต้น
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จากการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ ๒๕๕๑ น้ีพบว่า เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาสอดคล้องและสามารถ 

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ป	๖/๑		 อธบิายความสำาคญัของระบบสบืพนัธุ	์ระบบหมนุเวยีนโลหติ	และระบบหายใจ

ที่มีผลต่อสุขภาพ	การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ป	๖/๒		 อธิบายวิธีการดูแลรกัษาระบบสบืพนัธุ	์ระบบหมนุเวยีนโลหติ	และระบบหายใจ

ใหท้ำางานตามปกติ

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต

ป	๖/๑		 อธิบายความสำาคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

ป	๖/๒	 วเิคราะห์พฤตกิรรมเสีย่งทีอ่าจนำาไปสูก่ารมเีพศสมัพนัธ์	การติดเชือ้เอดส์และ

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การ

ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ป	๖/๒	 วเิคราะห์ผลกระทบทีเ่กิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกนั

โรคติดต่อสำาคัญที่พบในประเทศไทย
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๒. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ัง

เข้าใจหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่การดาํรงชวีติอย่างมดุีลยภาพ

ป	๖/๒	อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

๓. กลุ่มสาระภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคดิ เพือ่นาํไปใช้ตัดสนิใจแก้ไข

ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ป	๖/๔	 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ป	๖/๕		 อธิบายการนำาความรู้และความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน

การดำาเนินชีวิต

สาระที่ ๓ การฟัง การดู การพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความ

คิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ป	๖/๑		 พดูแสดงความรู้	ความเข้าใจ	จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

ป	๖/๒		 ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

ป	๖/๓		 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

ป	๖/๖		 มมีารยาทในการฟัง	การดู	และการพูด
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เมือ่พจิารณาเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้เพศวถิแีละสมัพนัธภาพศกึษา ซึง่มุง่ส่งเสริม

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เป็นสมาชิกที่มี

คณุภาพของสงัคมโดยมีสขุภาพทางเพศและคณุภาพชวีติทีดี่ และสามารถคดิ วเิคราะห์ เท่าทนั 

สามารถเผชิญการจัดการการดําเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อ

การดําเนนิชวีติของเยาวชน ซึง่สอดรบักบัสมรรถนะสาํคญัทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืน

ฐานมุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ดังตารางเปรียบเทียบ 

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน
เพศวิถีศึกษารอบด้าน

มุ่งพัฒนาทักษะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิต
(Personal Skills)

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

• เท่าทันการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้นําพฤติกรรม  
เป้าหมายและการดําเนินชีวิต

• สามารถสื่อสาร รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก  
ทั้งที่สอดคล้อง และแตกต่างกัน

• สามารถคิด วิเคราะห ์ต่อรอง และเลือกตัดสินใจ รวมทั้ง 
รับผิดชอบผลจากการตัดสินใจของตน

• สามารถยืนยันและรักษาความเป็นตัวของตัวเอง โดย
เคารพในสิทธิของผู้อื่น

• สามารถเผชิญและจัดการกับแรงกดดันจากเพื่อน 
สิ่งแวดล้อม และอคติทางเพศ

• แสวงหาคําแนะนํา ความช่วยเหลือ การจําแนกแยกแยะ
ข้อมูลที่ถูกต้องออกจากที่ไม่ถูกต้อง
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แผนการเรยีนรูเ้พศวิถแีละสมัพันธภาพศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ ประกอบด้วย 

๑๖ แผนการเรียนรู้ และครอบคลุมหกมิติของเพศวิถีศึกษา 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) สำารวจโฆษณาสินค้า

๑๒) ร่างกายของใคร

๑๓) สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน

๑๔) ความคาดหวัง

๑๕) ตั้งท้องได้อย่างไร และถ้าฉันท้อง...

๑๖) ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก

แผนการเรียนรู้
เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



ทักษะส่วนบุคคล
(๔) เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?
(๑๓) สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน

สังคมและวัฒนธรรม
(๗) โลกของสื่อ
(๘) อคติ และการตีตรา
(๑๑) สํารวจโฆษณาสินค้า

สุขภำพทำงเพศ
(๖) กันดีกว่าแก้
(๑๖) ถ้าฉนัต้องเลีย้งลกู

พฤติกรรมทำงเพศ
(๓)  อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ
(๑๕) ตัง้ท้องได้อย่างไร และถ้าฉนัท้อง...

สัมพันธภำพ
(๒) จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน
(๕) แสดงความรักมีหลายวิธี
(๑๐) ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง
(๑๔) ความคาดหวัง

พัฒนำกำรทำงเพศ
(๑) วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
(๙) เมื่อฉันโตขึ้น
(๑๒) ร่างกายของใคร
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แผนการเรียนรู้ที่ ๑

วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน 
สังคมเปลี่ยน



สาระส�าคัญ
 การเปลี่ยนแปลงจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่น นอกจากเรื่องร่างกายแล้ว ภาวะจิตใจ

อารมณ์เป็นเรื่องสําคัญมาก ซึ่งการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตใจและ

อารมณ์ของตนเองเป็นเรื่องสําคัญเพื่อการพัฒนาสัมพันธภาพกับคนรอบตัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๑) ระบุการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

๒) บอกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเรื่องเพศ

แผนการเรียนรู้ที่ ๑

วัยเปลี่ยน อารมณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความปลอดภัย

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ

• การสื่อสาร

• การคิดวิเคราะห์

• การดูแลสุขอนามัย
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • บตัรคาํการเปลีย่นแปลงเมือ่เข้าสูว่ยัรุ่นชดุละ ๓๐ ใบ 

 • หากให้นกัเรียนทกุคนทาํ เตรยีมบตัรคาํขนาด A4 จะช่วยให้ทุกคนมองเหน็

 • หากแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมอาจลดขนาดบัตรคําเป็น A5

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 อาจจะมกีารล้อเลยีนกนัในเรือ่งการเป็นแฟนของเดก็นกัเรยีน ซ่ึงครูควรทําให้

เห็นเป็นเรื่องที่ต้องเคารพและไม่ล้อเลียนกัน 

ประเมินผลการเรียนรู้
๑. สงัเกตการแสดงความเหน็ของนกัเรียนว่าสามารถระบคุวามเปลีย่นแปลง

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอย่างไร 

๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน 

๓. สงัเกตท่าทีการแลกเปลีย่นความเหน็ของเดก็ว่ามกีารรบัฟังอย่างเคารพกนั

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
๑. ครเูริม่ต้นกจิกรรมด้วยการบอกว่า พวกเรากาํลงัอยู่ในช่วงชวีติทีร่่างกาย

มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว บางคนอาจจะเริม่มกีารเปลีย่นแปลงไปบ้างแล้ว บาง

คนอาจจะยังไม่เริ่ม ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ เพราะเราแต่ละคนมีจังหวะการเปลี่ยนแปลง

เป็นของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้เป็นสัญญาณบอกว่าเรากําลังโตขึ้นสู่

วยัผูใ้หญ่ อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกายบางอย่างทีทํ่าให้เรากงัวล แต่ทัง้หมด

นี้เป็นเรื่องปกติ และทุกคนต่างก็จะผ่านช่วงวัยรุ่นแบบนี้ไปได้
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๑
๒.  ครูบอกว่า วันนี้เราจะมาลองดูว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

แล้ว เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และสังคมอย่างไร

๓. ครูเขียนคําว่า “ร่างกาย” “อารมณ์” และ “สังคม” บนกระดาน และ

อธบิายว่า ให้นกัเรยีนดวู่าบตัรคําทีน่กัเรียนได้รับเป็นการเปลีย่นแปลงเมือ่เราเข้าสู่วยั

รุ่นในด้านใด

•  ในขั้นตอนนี้ ครูเลือกจัดได้ ๒ แบบ ดังนี้

- แบบที่ ๑ แจกบัตรคำาให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ

o ให้นกัเรยีนอ่านบตัรคําของตนเอง และนําออกมาตดิในช่องว่า

เป็นการเปลีย่นแปลงในด้านใดทลีะคน โดยครถูามเพ่ิมเตมิว่า 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ เรารู้สึกอย่างไร หรือมี

การดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างไร หรือมีสิ่งที่กังวลอะไรบ้าง

o ให้นักเรียนออกมาติดจนครบทุกบัตรคํา

o ถามนักเรียนว่า อยากรู้ข้อไหนเพิ่มเติมบ้าง

- แบบที่ ๒ แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ ๕ คน และเตรียมบัตรคำาให้กลุ่ม

ละ ๑ ชุด

o ให้แต่ละกลุ ่มช่วยกันจัดบัตรคําทั้ง ๓๐ ใบว่า เป็นการ

เปลี่ยนแปลงในด้านใด ให้เวลา ๑๐ นาที

o ครเูตรยีมบตัรคําอกี ๑ ชดุ เพือ่ใช้อธบิายและเฉลยบนกระดาน 

โดยเริ่มจากถามคําตอบจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม ก่อนเฉลย
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ร่างกาย อารมณ์ สังคม

·• สูงขึ้น
·• มขีนตามร่างกายมาก

ขึน้
·• ฝันเปียก
·• มีประจําเดือน
·• หน้าอกโตขึ้น
·• เสียงเปลี่ยน
·• เป็นสิว
·• สะโพกขยาย
·• มีกลิ่นตัว

• อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
• มีอารมณ์เพศ
• ช่วยตัวเอง
• อยากรู้เรื่องเพศ
• กล้าเสี่ยง
• หงุดหงิดง่าย
• สนใจเรื่องความสวย/หล่อ
• อยากลองทําอะไรใหม่ๆ

• ค้นหาว่า “ฉันคือใคร”
• กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง
• รู้สึกพ่อแม่ไม่เข้าใจ
• เริ่มสนใจคนพิเศษ
• มีแฟน
• อยากใช้เวลากับเพื่อนๆ มากขึ้น
• สนใจแฟชั่น
• อาจมีปัญหากับพ่อแม่มากขึ้น
• ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
• ติดเพื่อน เชื่อเพื่อน
• มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น
• มีข้อห้ามเรื่องพฤติกรรมมากขึ้น

๔. ครูสรุปการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่น 

๑) การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จะเห็นว่าในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งหญิง

และชายมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายหลายอย่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความมั่นใจหรือไม่มั่นใจในตัวเอง เช่น สูง เตี้ย ผิวคลํ้า ผิวขาว การ

มีประจําเดือน การมีสิว การมีกลิ่นตัว เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้

เป็นพัฒนาการของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป เกิดขึ้นช้าเร็วต่างกัน 

และเราจะต้องใส่ใจเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น

๒) การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ที่อาจมีอารมณ์หลายอย่าง เช่น รัก 

ชอบ เขินอาย โกรธ พอใจ ไม่พอใจ น้อยใจ หงุดหงิด และอารมณ์

เหล่านีเ้กดิได้ง่ายและรุนแรงกว่าตอนทีเ่ราเป็นเด็ก และเปลีย่นแปลง

เร็ว ซึ่งต้องคอยระวัง เพราะอาจจะส่งผลต่อสัมพันธภาพกับคนรอบ

ข้างและคนในครอบครัวที่รู้สึกได้กับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเรา 

นอกจากนั้น วัยรุ ่นยังเริ่มเรียนรู้เร่ืองอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นเร่ืองปกติ

เนื่องจากฮอร์โมนเพศเริ่มทํางาน การมีอารมณ์เพศหรือเริ่มสนใจเรื่องทางเพศเป็น

เรื่องปกติที่ทุกคนจะเคยมีประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องเหล่านี้

๑
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๑
๓) การเปล่ียนแปลงด้านสังคม เป็นเร่ืองการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

เช่น เราเริ่มอยากใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าครอบครัว หรือเราเร่ิมมี

ความรู้สึกสนใจคนพิเศษ ที่มากกว่าความเป็นเพ่ือน หรือการอยาก

เป็นส่วนหนึ่งของเพ่ือน ต้องการการยอมรับ ในขณะเดียวกันเราก็

อยากเป็นตวัของตวัเอง ซึง่เราจะต้องเริม่เรยีนรูว่้าเราจะจดัการความ

สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ กับคนรอบข้างอย่างไร

๕. ครูยํ้าว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นเร่ืองปกติ และเป็นสิ่งที่แสดง

ถึงการเติบโตขึ้นของเรา หากนักเรียนมีความกังวลใจ หรือมีคําถามในเร่ืองเหล่านี้ 

สามารถคุยกับครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ นอกจากนั้น นักเรียนอาจหาข้อมูลจากเว็บไซต์

ต่างๆ แต่ต้องระวังว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่

•  ครูแนะนําเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น www.teenpath.net www. 

lovecarestation.com

บัตรคำาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

สูงขึ้น มีขนตามร่างกายมากขึ้น หน้าอกโตขึ้น

ฝันเปียก มีประจำาเดือน เสียงเปลี่ยน

มีอารมณ์เพศ เป็นสิว สะโพกขยาย

มีกลิ่นตัว กังวลเรื่องร่างกาย กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย อยากลองทำาอะไรใหม่ๆ กล้าเสี่ยง

สนใจแฟชั่น อยากใช้เวลากับเพื่อนๆ มากขึ้น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

เริ่มสนใจคนพิเศษ มีแฟน ติดเพื่อน เชื่อเพื่อน

อาจมีปัญหากับพ่อแม่มากขึ้น ค้นหาว่า “ฉันคือใคร” หงุดหงิดง่าย

รู้สึกพ่อแม่ไม่เข้าใจ อยากรู้เรื่องเพศ ช่วยตัวเอง

มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น สนใจเรื่องความสวย/หล่อ มีข้อห้ามเรื่องพฤติกรรมมากขึ้น



จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน
แผนการเรียนรู้ที่ ๒



สาระส�าคัญ
เราอาจมีสัมพันธภาพกับหลายคน และในหลายรูปแบบ เช่น เป็นครอบครัว 

เป็นเพื่อน เป็นแฟน เป็นเพื่อนบ้าน เป็นญาติ เป็นเพื่อนเล่นกีฬา เป็นต้น เราสามารถ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคนในทุกรูปแบบความสัมพันธ์ได้ หากเราแยกแยะได้ว่า 

แบบไหนคือความสัมพันธ์ที่ดี และแบบไหนคือความสัมพันธ์ที่ไม่ดี และที่สําคัญคือ 

เราเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติต่อคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยอย่างไร และอยากให้เขา

ปฏิบัติกับเราอย่างไร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑)  บอกปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ดี หรือไม่ดี

 ๒) ระบุแนวทางที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้

แผนการเรียนรู้ที่ ๒

จะเลือกสัมพันธภาพแบบไหน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง
• การเคารพความแตกต่าง
• การรู้และเคารพสิทธิ
• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น
• ความเท่าเทียม
• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ 

• การคิด วิเคราะห์ 

• การอยู่ร่วมกับคนอื่น
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • แผ่นกิจกรรมความสัมพันธ์ดี/ไม่ดี ระหว่างคนในครอบครัว เพื่อน และ

แฟน เตรียมแผ่นละ ๒ ชุด 

 • เตรียมเขียนตัวอย่าง “แผนภูมิความสัมพันธ์ของฉัน” บนกระดาน หรือ

กระดาษฟลิปชาร์ท

 • เตรยีมเขยีนองค์ประกอบ ๗ ข้อของการมสีมัพนัธภาพทีด่บีนกระดาษ A4 

ข้อละ ๑ แผ่น เพื่อใช้ประกอบการอธิบายสรุป : ๑) การเคารพให้เกียรติและยอมรับ

กัน ๒) รูส้กึปลอดภยั ๓) ใส่ใจความรูส้กึกนั ๔) ปฏบิตัต่ิอกนัด้วยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม ๕) ซื่อสัตย์และไว้วางใจ ๖) พูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา ๗) มีความสุข

ด้วยกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเต็มทีแ่ละรู้สกึปลอดภัย

ในการแสดงความเหน็เป็นเรือ่งสําคญั ครคูวรสร้างบรรยากาศทีเ่ป็นมติรและส่งเสรมิ

ให้เดก็ได้มโีอกาสคดิให้รอบด้าน โดยไม่บอกว่าสิง่ใดเป็นเร่ืองถกู/ผดิ หรือเหมาะสม/

ไม่เหมาะสม

การเขียนแผนภูมคิวามสมัพนัธ์ของเดก็แต่ละคนจะช่วยให้ครูได้รู้จักนักเรียน

แต่ละคน เพื่อสามารถติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มากขึ้นในมิติความสัมพันธ์

ของนักเรียนกับคนรอบตัว
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ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนของนักเรียนและมีการฟังความเห็น

ของผู้อื่นอย่างตั้งใจ 

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถามว่า เป็นการตอบอย่างใช้เหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครบูอกว่าวนันีเ้ราจะคุยเร่ืองสมัพันธภาพ ย่ิงคนเราโตข้ึน เรากจ็ะมคีวาม

สมัพนัธ์กบัคนมากขึน้ในหลายรปูแบบ ถามนกัเรียนว่า ในวยัของนกัเรียน เรามคีวาม

สัมพันธ์กับใครบ้าง

คำาตอบอาจเป็น

• ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว	เช่น	พ่อ	แม่	พี่	น้อง	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

ลุง	ป้า	น้า	อา	เป็นต้น

• ความสัมพันธ์กับเพื่อน	ซึ่งอาจมีหลายระดับ	เพื่อนเรียนห้องเดียวกัน	

เพื่อนข้างบ้าน	เพื่อนสนิท	เพื่อนเล่นกีฬา	เป็นต้น

• ความสัมพันธ์ในฐานะครูกับลูกศิษย์

• บางคนอาจมีแฟน	ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง

 ๒. ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียน และอธิบายว่า เราจะลองเขียนแผนภูมิ

ความสัมพันธ์ของเรา โดยอธิบายตามตัวอย่าง 

• ให้นกัเรยีนคดิถงึคน ๓ คน ทีเ่รารู้สกึว่าเรามคีวามสัมพันธ์ทีดี่ด้วย ให้

เขียนชื่อแต่ละคนในวงกลม และยกตัวอย่างสั้นๆ ว่า อะไรที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนๆ นั้น เขียนไว้ข้างๆ วงกลม

o ใช้เส้นทึบแทนความสัมพันธ์ดี
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• และให้คิดถึงคน ๒ คน ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยด ี 

เขียนช่ือหรอืสญัลกัษณ์ทีเ่รารู้ว่าหมายถงึใครในกล่องสีเ่หลีย่ม และให้

บอกว่าอะไรท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีไม่ค่อยดีเขียนไว้ข้างๆ กล่อง

สี่เหลี่ยม

o ใช้เส้นประแทนความสัมพันธ์ที่ไม่ดี

แผนภูมิความสัมพันธ์ของฉัน

 ๓. เมื่อทุกคนทําเสร็จ ถามนักเรียนว่า 

• คนที่เรารู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วย อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าดี 

• ในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ดี มันไม่ดีอย่างไร 

  ขอฟังคําตอบอย่างละ ๔-๕ คน 

 ๔. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม แจกแผ่นกิจกรรม “แบบไหนเรียกว่าความ

สัมพันธ์ดี – ไม่ดี” ให้แต่ละกลุ่ม โดยให้

• กลุ่ม ๑-๒ คิดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว

• กลุ่ม ๓-๔ คิดเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อน

• กลุ่ม ๕-๖ คิดเรื่องความสัมพันธ์กับแฟน

ฉัน
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 แต่ละกลุ่มจะช่วยกันตอบโจทย์ ๔ ข้อ ได้แก่

๑) สิ่งที่เห็น “คนในครอบครัว | เพื่อน | แฟน” ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี 

ทํา/ปฏิบัติต่อกัน คือ...

๒) “คําพูด” ที่มักได้ยิน “คนในครอบครัว | เพื่อน | แฟน” ที่มีความ

สัมพันธ์ที่ดีพูดกัน คือ...

๓) คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ “คนในครอบครัว | เพื่อน | แฟน” มัก

จะรู้สึกอย่างไร

๔) การกระทํา/การปฏิบัติต่อกันที่ฉันเคยเห็น และคําพูดที่ฉันเคยได้ยิน 

จากคนทีม่คีวามสมัพนัธ์ท่ีไม่ดกัีบ “คนในครอบครวั | เพือ่น | แฟน” 

 ๕. ให้แต่ละกลุม่นําเสนอ และครจูดประเดน็หรอืลกัษณะสําคญัทีส่ะท้อนถงึ 

การมีสัมพันธภาพที่ดี/ไม่ดี เพื่อนํามาสรุป 

• ครูอาจใช้ลักษณะหรือองค์ประกอบ ๗ ข้อของการมีสัมพันธภาพที่ดี 

กับเพื่อน คนในครอบครัว หรือแฟนเป็นแนวทางในการสรุป (เตรียม

เขียนไว้บนฟลิปชาร์ท) ดังนี้ 

๑) การเคารพ ให้เกียรติ และยอมรับกัน

๒) รู้สึกปลอดภัย

๓) ใส่ใจความรู้สึกกัน

๔) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม

๕) ซื่อสัตย์และไว้วางใจ

๖) พูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา

๗) มีความสุขด้วยกัน

 (ครคูวรอ่านรายละเอียดคาํอธบิายแต่ละข้อเพือ่ทาํความเข้าใจล่วงหน้า และ

นํามาเชื่อมโยงกับคําตอบของนักเรียน)
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 ๖. ครูทวนองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดี ๗ ข้อ และถามนักเรียนว่า

• สําหรับนักเรียน นักเรียนคิดว่า ข้อไหนสําคัญที่สุดในการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดี ขอฟัง ๔-๕ คน พร้อมเหตุผล

 ๗. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า เราได้ลองคุยกันว่า แบบไหนคือความสัมพันธ์ที่ดี 

และแบบไหนคือความสัมพันธ์ที่ไม่ดี และได้เห็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้เรามี

สมัพนัธภาพทีด่ไีด้ ดงันัน้ หากเราอยากมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัทกุคนในทกุรปูแบบความ

สมัพนัธ์ เราเลอืกได้ว่าเราจะปฏบิตัต่ิอคนทีเ่รามคีวามสมัพนัธ์ด้วยอย่างไร และอยาก

ให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างไร

 ๘. ขอให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อตนเองบนแผ่น “แผนภูมิความสัมพันธ์ของ

ฉัน” และส่งครูพร้อมแผ่นกิจกรรมกลุ่ม
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แผ่นกิจกรรม
แบบไหนเรียกว่า ความสัมพันธ์ดี – ไม่ดี ใน “ครอบครัว”

สิ่งที่ฉันเห็นคนในครอบครัวทำา ที่มีความ

สัมพันธ์ที่ดีทำา/ปฏิบัติต่อกัน

(ให้นักเรียนวาดหรือเขียนอธิบาย การ 
กระทำา	กิจกรรม	หรือพฤติกรรม	ที่สะท้อน

ความสัมพันธ์ที่ดี)

“คำาพูด” ที่ฉันมักได้ยินคนในครอบครัวที่มี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพูดกัน คือ...

(เขียนคำา	ข้อความ	หรือประโยคที่นักเรียน
เคยได้ยิน)

คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกใน

ครอบครัว มักจะรู้สึกอย่างไรบ้าง ?

(ระบุอารมณ์	ความรู้สึกที่เกิดขึ้น)

การกระทำา หรือการปฏิบัติต่อกันที่ฉันเห็น 

หรือคำาพูดที่ฉันได้ยิน จากคนที่มคีวาม

สัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัว มีอะไรบ้าง

(เขียนหรือวาดสิ่งที่เราเห็น/ได้ยิน)
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แผ่นกิจกรรม
แบบไหนเรียกว่า ความสัมพันธ์ดี – ไม่ดี ใน “เพื่อน”

สิ่งที่ฉันเห็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีทำา/

ปฏิบัติต่อกัน

(ให้นักเรียนวาดการกระทำา	กิจกรรม	หรือ
พฤติกรรม	ที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดี)

“คำาพูด” ที่ฉันมักได้ยินเพื่อนที่มีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันพูดกัน คือ...

(เขียนคำา	ข้อความ	หรือประโยค	 
ที่นักเรียนเคยได้ยิน)

คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมักจะรู้สึก

อย่างไรบ้าง ?

(ระบุอารมณ์	ความรู้สึกที่เกิดขึ้น)

การกระทำา หรือการปฏิบัติต่อกันที่ฉันเห็น 

และ/หรือคำาพูดที่ฉันได้ยิน จากคนที่ม ี

ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อน มีอะไรบ้าง

(เขียนหรือวาดสิ่งที่เราเห็น/ได้ยิน)
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แผ่นกิจกรรม
แบบไหนเรียกว่า ความสัมพันธ์ดี – ไม่ดี ใน “แฟน”

สิ่งที่ฉันเห็นคนเป็นแฟนกัน ที่มีความสัมพันธ์

ที่ดีทำา/ปฏิบัติต่อกัน

(ให้นักเรียนวาดการกระทำา	กิจกรรม	หรือ

พฤติกรรม	ที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดี)

“คำาพูด” ที่ฉันมักได้ยินคนที่เป็นแฟนกันที่มี

ความสัมพันธ์ที่ดีพูดกัน คือ...

(เขียนคำา	ข้อความ	หรือประโยค	 

ที่นักเรียนเคยได้ยิน)

คนที่เป็นแฟนกันที่มีความสัมพันธ์ที่ดี 

เขามักจะรู้สึกอย่างไรบ้าง ?

(ระบุอารมณ์	ความรู้สึกที่เกิดขึ้น)

การกระทำา หรือการปฏิบัติต่อกันที่ฉันเห็น 

และ/หรือคำาพูดที่ฉันได้ยินจากคนทีเ่ป็น

แฟนกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ด ี 

มีอะไรบ้าง

(เขียนหรือวาดสิ่งที่เราเห็น/ได้ยิน)

72



ข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับครู

องค์ประกอบ ๗ ข้อของการมีสัมพันธภาพที่ดี

(๑) การเคารพ ให้เกียรติ และยอมรับกัน

 การได้รับการยอมรับในความเป็นตัวเรา เช่น เพื่อนหรือแฟนไม่บังคับหรือกดดัน

ให้เราทําในสิ่งท่ีเราไม่ชอบ รู้สึกอึดอัด ไม่อยากทํา คาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่ หรือ

ครอบครัวสนับสนุนและจัดสรรเวลาให้เราทําในสิ่งที่เราสนใจ/ชอบ นอกจากหน้าที่รับผิดชอบ

อื่นๆ ในครอบครัว รวมทั้ง การยอมรับฟังความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกัน

(๒) รู้สึกปลอดภัย

 สัมพันธภาพที่ดีต้องทําให้เรารู้สึกปลอดภัยทั้งทางร่างกายและความรู้สึก ในด้าน

ความรู้สึกคือเรารู้สึกสบายใจ ไม่อึดอัดเวลาอยู่ด้วยกัน ไม่ว่ากับเพื่อนหรือแฟน ไม่มีความรู้สึก

กลัว หรือหวาดระแวงว่าอาจถูกทําให้เสียความรู้สึก เสียความมั่นใจ หรือเสียใจ ไม่ว่าด้วยคํา

พูด หรือการกระทํา รวมทั้ง มั่นใจว่าเพื่อนหรือแฟนจะไม่ทําให้เราเจ็บตัว

(๓) ใส่ใจความรู้สึกกัน

 ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนหรือแฟนต้องใส่ใจความรู้สึกกันและกัน เข้าใจ

อารมณ์ ความต้องการ สถานการณ์ที่เราต้องเผชิญ และพยายามช่วยสนับสนุนและจัดการให้

เราสบายใจ ไม่อึดอัด เช่น หากเราไม่สามารถไปเที่ยวด้วยได้ เพราะมีภารกิจความจําเป็นอย่าง

อื่นก็จะไม่บังคับหรือทําให้เรารู้สึกผิด หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นต้น

(๔) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม

 ความสัมพันธ์ที่ดีจะเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเลือก กําหนด แสดง

ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในความสัมพันธ์เท่าๆ กัน ไม่ใช่ฝ่าย

หนึ่งต้องเชื่อ และทําตามอีกฝ่ายหนึ่งเสมอไป

(๕) ซื่อสัตย์และไว้วางใจ

 ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีความไว้วางใจกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความซ่ือสัตย์ 

ไม่โกหกกัน
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(๖) พูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา

 ความสัมพันธ์ที่ดีสามารถบอกความรู้สึกที่มีต่อกันได้ คุยกันอย่างเปิดใจ บอกได้

ทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดี พร้อมรับฟังความคิดความรู้สึกของอีกฝ่าย ไม่ใช้คําพูดที่อาจทําร้าย

จิตใจของอีกฝ่าย ใช้เหตุผลในการพูดคุยทําความเข้าใจกัน

(๗) มีความสุขด้วยกัน

 ในความสัมพันธ์ที่มี ไม่ว่ากับเพื่อนหรือแฟน หากมีเรื่องที่มักทําให้เรารู้สึกไม่ดี 

อึดอัด เสียใจ อาจต้องพิจารณาว่า คงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ในขณะเดียวกัน เราต้องรู้จัก

สังเกต ถามความรู้สึกของคนรอบข้างที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยว่า เราเป็นฝ่ายทําให้เขารู้สึกไม่

ดี อึดอัดบ้างหรือไม่ อย่างไร เพื่อปรับตัวและช่วยกันทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีกับสัมพันธภาพที่มี
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อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ
แผนการเรียนรู้ที่ ๓



สาระส�าคัญ
 อารมณ์เพศ เป็นหนึ่งในพัฒนาการที่เกิดข้ึนในช่วงวัยรุ่น วัยรุ่นอาจมีการ 

รับรู้เรื่องอารมณ์เพศจากช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นความ

เชื่อผิดๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศ ดังนั้น การทําความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้

นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน และตระหนักว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดคุย 

กันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑)  สํารวจและแยกแยะสิ่งที่รับรู้เรื่องอารมณ์เพศว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่

 ๒)  บอกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเรามีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง หรือความเชื่อ

ผิดๆ ในเรื่องเพศ

 ๓) แสดงความมั่นใจในการพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนในเรื่องเพศ

แผนการเรียนรู้ที่ ๓

อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• การรู้จักตนเอง

• การคิด วิเคราะห์

• การประเมินผลกระทบ

• การหาความช่วยเหลือ

• การสื่อสาร
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน) 

 

อุปกรณ์และสื่อ
 • แผ่นกิจกรรม “อะไรจริงเรื่องอารมณ์เพศ” สําหรับนักเรียนทุกคน

 • เตรียมเขียนหัวข้อต่อไปนี้บนฟลิปชาร์ท ข้อละ ๑ แผ่น เพื่อให้นักเรียน

เขียนตอบ

o เรื่องเพศที่เรารู้จากเพื่อน

o เรื่องเพศที่เรารู้จากอินเทอร์เน็ต 

o เรื่องเพศที่เรารู้จากโทรทัศน์

o เรื่องเพศที่เรารู้จากพ่อแม่

o เรื่องเพศที่เรารู้จากครู

o เรื่องเพศที่เรารู้จากช่องทางอื่นๆ ระบุช่องทาง และเรื่องที่เรารับรู้

 • ปากกาเคมี และกระดาษกาว

 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 แผนการเรียนรู้นี้ต้องการทําความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องอารมณ์เพศ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของพัฒนาการในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ครูควรพูดคุยเรื่องนี้อย่างปกติ เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีพูดคุยกันได้ การเตรียมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยให้

ครพูดูคุยได้ง่ายขึน้ หากนักเรยีนถามคําถามทีค่รไูม่รูห้รอืไม่มัน่ใจ ให้บอกนกัเรยีนว่า

จะไปหาข้อมูลและกลับมาคุยกันในครั้งหน้า

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๒. สงัเกตความมัน่ใจในการแลกเปลีย่น ตัง้คําถาม และตอบคําถามในเรือ่ง

เพศ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. บอกนักเรียนว่า วันนี้ครูมีคําถามที่จะมาขอความรู้จากนักเรียน เพราะ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัยของพวกเรา

´• นักเรียน ป.๖ ส่วนใหญ่รู้เรื่องเพศจากใคร หรือจากช่องทางไหนบ้าง 

(ขอให้ช่วยกันบอกให้มากที่สุด)

o ครูจดคําตอบไว้บนกระดาน

๒. ครสูรปุว่า จากคําตอบจะเห็นว่าคนในวยัพวกเราได้รบัข้อมลูเรือ่งเพศจาก

หลายช่องทางมาก ครอูยากให้พวกเราช่วยกันบอกว่า เราได้รู้เร่ืองอะไรบ้างจากแต่ละ

ช่องทาง

• ครูเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ท และหัวข้อติดไว้รอบๆ ห้อง หรือวางไว้

บนพื้น และอ่านให้นักเรียนฟัง

o เรื่องเพศที่เรารู้จากเพื่อน

o เรื่องเพศที่เรารู้จากอินเทอร์เน็ต

o เรื่องเพศที่เรารู้จากโทรทัศน์

o เรื่องเพศที่เรารู้จากพ่อแม่

o เรื่องเพศที่เรารู้จากครู

§o เรือ่งเพศทีเ่รารูจ้ากช่องทางอืน่ๆ ระบชุ่องทาง และเรือ่งทีเ่รารบัรู้

• ให้เวลานักเรียนช่วยกันเขียน ขอให้แต่ละคนเขียนทุกแผ่น ถ้าซํ้ากับ

เพื่อนให้ทําเครื่องหมาย / ไว้ด้านหลัง และเขียนข้ออื่นๆ เพิ่ม

 ·• ให้เวลา ๑๐ นาที กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบ

๓. เมือ่หมดเวลา ครชูวนดคํูาตอบของแต่ละแผ่นทีน่่าสนใจ และชวนนกัเรยีน

คุยว่า (ในเวลา ๑๐ นาที)

• นกัเรยีนคดิว่าเรือ่งเพศทีเ่รารบัรูจ้ากช่องทางต่างๆ เชือ่ถือได้ทัง้หมด

หรือไม่ เพราะเหตุใด
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 • นักเรียนคิดว่า แหล่งข้อมูลไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะอะไร

 • เรามีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลนั้นๆ จริงหรือไม่จริง

๔. ครูชี้แจงว่า ครูมีตัวอย่างเรื่องเพศมาให้นักเรียนพิจารณาว่า จริงหรือไม่

จริง 

• แจกแผ่นกิจกรรม อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ ให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ 

ให้เวลาทํา ๕ นาที

• หากสังเกตว่านักเรียนอ่านไม่คล่อง ครูอ่านข้อความทีละข้อและให้

นักเรียนตอบไปพร้อมๆ กัน

๕. เมื่อทุกคนทําเสร็จทุกข้อแล้ว ครูอ่านข้อความทีละข้อ และขอฟังคําตอบ

พร้อมเหตุผลจากคนที่ตอบจริง และไม่จริง ก่อนที่จะเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม

 • ครูใช้แนวทางการอธิบายจากเอกสารประกอบ

๖. เมื่อครบทั้ง ๘ ข้อถามนักเรียนว่า 

• นักเรียนมีคําถาม หรือข้อสงสัยอะไรอีกในเร่ืองอารมณ์เพศ ความ

ต้องการทางเพศ และการช่วยตัวเอง

o หากมีให้ครูตอบคําถาม หากคําถามไหนที่ยังไม่แน่ใจในคําตอบ 

ให้บอกนักเรียนว่า จะกลับมาตอบในคาบต่อไป

• ครถูามนกัเรยีนว่า การเรยีนรูเ้รือ่งอารมณ์เพศวนันี ้มปีระโยชน์อย่างไร

บ้าง

๗. ครูสรุปเพิ่มเติม ดังนี้

• อารมณ์เพศหรือความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็น

พัฒนาการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น แต่ละคนอาจมีพัฒนาการด้าน

นี้ช้า เร็ว แตกต่างกัน

• ความต้องการทางเพศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ทุกคนควร

เรียนรู้ว่า เรามีวิธีการจัดการความต้องการทางเพศได้ และการมี

อารมณ์เพศไม่ไดห้มายความว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์
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• การช่วยตวัเองเป็นวธิกีารหน่ึงทีป่ลอดภัยในการจัดการความต้องการ

ทางเพศ

• นอกจากน้ัน เรายังเห็นว่าวัยรุ่นได้รับข้อมูลเรื่องเพศหรือแสวงหา

ข้อมูลเรื่องเพศที่อยากรู้จากหลายช่องทาง ส่ิงท่ีต้องตระหนักคือ 

ข้อมลูหลายอย่างในเรือ่งเพศอาจเป็นข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง หรอืเป็นความ

เชื่อ ซึ่งหากเป็นความรู ้ที่ไม่ถูกต้อง หรือความเชื่อที่ผิดๆ อาจ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่ดีต่อสุขภาวะ

๘. บอกนักเรียนว่า ครูจะกลับไปดูข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนช่วยกันบอกใน 

กระดาษฟลิปชาร์ท หากมีประเด็นที่ครูเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครูจะนํามาคุยกับนักเรียน

ในครัง้ต่อๆ ไป และหากใครมคีาํถามเร่ืองเพศเพิม่เตมิให้เขยีนลงกระดาษ ไม่ต้องใส่

ชื่อ และนํามาใส่ในกล่องคําถามได้
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แผ่นกิจกรรม

อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

ข้อความต่อไปนี้จริง หรือไม่จริง จริง ไม่จริง

๑. อารมณ์เพศเป็นพัฒนาการหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

๒. ถ้าเกิดอารมณ์เพศต้องไปมีเพศสัมพันธ์

๓. ถ้าอวัยวะเพศผู้ชายแข็งตัวแปลว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์

๔. ผู้ชายมักมีความต้องการทางเพศตลอดเวลา

๕. ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอารมณ์เพศ

๖. การช่วยตัวเองเป็นวิธีการจัดการและผ่อนคลายอารมณ์เพศ

๗. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้น

๘. คนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพื่อการมีลูกเท่านั้น

อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

ข้อความต่อไปนี้จริง หรือไม่จริง จริง ไม่จริง

๑. อารมณ์เพศเป็นพัฒนาการหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

๒. ถ้าเกิดอารมณ์เพศต้องไปมีเพศสัมพันธ์

๓. ถ้าอวัยวะเพศผู้ชายแข็งตัวแปลว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์

๔. ผู้ชายมักมีความต้องการทางเพศตลอดเวลา

๕. ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอารมณ์เพศ

๖. การช่วยตัวเองเป็นวิธีการจัดการและผ่อนคลายอารมณ์เพศ

๗. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้น

๘. คนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพื่อการมีลูกเท่านั้น
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เอกสารประกอบ : อะไรจริง เรื่องอารมณ์เพศ

๑. อารมณ์เพศเป็นพัฒนาการหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
จริง ในช่วงวัยรุ่น มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงท้ังทางร่างกายและจิตใจ นอกจาก

ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว เช่น การมีประจําเดือน และการฝันเปียก ทั้งหญิง
และชายจะเริ่มมีอารมณ์เพศ

๒. ถ้าเกิดอารมณ์เพศต้องไปมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ไม่จริง การเกดิอารมณ์เพศหรือความต้องการทางเพศ ไม่จาํเป็นจะต้องไปมเีพศสมัพนัธ์ 

เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์เพศได้ โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์
๓. ถ้าอวัยวะเพศผู้ชายแข็งตัวแปลว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์
ไม่จริง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายอาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับความ

ต้องการทางเพศ เช่น ผู้ชายส่วนใหญ่จะมีอาการอวัยวะเพศแข็งตัวเมื่อตื่นนอนตอนเช้า ซึ่งเกี่ยว
กับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย

๔. ผู้ชายมักคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลา
ไม่จริง ผูช้ายไม่ได้คดิเรือ่งการมเีพศสมัพนัธ์ตลอดเวลา ไม่ว่าคนเพศไหนกม็คีวามสนใจ

และความต้องการในเรื่องเพศแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคคล ไม่เกี่ยวกับเพศ
๕. ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอารมณ์เพศ
ไม่จริง อารมณ์เพศเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล และทุกคนทุกเพศมีระดับความต้องการ

ทางเพศที่ไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันไปตามสถานการณ์
๖. การช่วยตัวเองเป็นวิธีการจัดการและผ่อนคลายอารมณ์เพศ
จริง การช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องปกติและเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการความต้องการทาง

เพศที่ปลอดภัย
๗. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้น
ไม่จริง ความต้องการทางเพศเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ดังนั้น การช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องปกติ 

และเป็นวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความต้องการทางเพศที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน ทุกเพศ
๘. คนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพื่อการมีลูกเท่านั้น
ไม่จริง แม้วิธีการหนึ่งในการมีลูก คือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย แต่คนเรามี

เหตผุลทีแ่ตกต่างกนัไปในการมเีพศสมัพนัธ์ ท่ีสําคัญการมเีพศสมัพันธ์ควรเป็นเรือ่งยนิยอมพร้อมใจ
ทั้งสองฝ่าย และคํานึงถึงความปลอดภัย มีการป้องกันผลกระทบที่ตามมา
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เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?
แผนการเรียนรู้ที่ ๔



สาระส�าคัญ 
 การจดัการความกดดนัจากเพือ่นโดยทีไ่ม่เสยีจุดยนืของตนเอง และยงัรกัษา

สัมพันธภาพกับเพ่ือนได้เป็นเรื่องสําคัญ การใช้วิธีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาด้วย

เหตุผลและความรู้สึกดีกว่าการหลีกเลี่ยง โกหก หรือเก็บความอึดอัดไว้เอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๑) ฝึกบอกความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เมื่อไม่เห็นด้วย

กับเพื่อนสนิท 

๒) ฝึกการฟังความต้องการ และใส่ใจในความรู้สึกของเพื่อน

แผนการเรียนรู้ที่ ๔

เพื่อนเข้าใจเพื่อนไหม ?

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าของตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• การรู้จักตนเอง

• การยืนยันความรู้สึกของตนเอง

• การสื่อสาร ต่อรอง

• การรับฟัง

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 •  สถานการณ์สมมติ ๓ สถานการณ์ๆ ละ ๒ ชุด

 •  ฉลากหมายเลข ๑, ๒, ๓ อย่างละ ๒ ชิ้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครคูวรสงัเกตว่าเดก็บางคนไม่มเีพือ่นสนทิ หรอืไม่มีคนรบัเข้ากลุ่ม ซึง่ครตู้อง

ช่วยจัดการให้เด็กสามารถเข้ากลุ่มได้

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการวิเคราะห์/แลกเปลี่ยนของนักเรียน

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถาม และความเข้าใจเรื่องใจเขาใจเรา

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูถามนักเรียนว่า

• “เพื่อน” มีไว้เพื่ออะไร

• เราทุกคนมีเพื่อนซี้ เพื่อนสนิทไหม อะไรทําให้เราสนิทกัน

• มีบ้างหรือไม่ที่ บางครั้งเพื่อนซี้ก็ทําให้เราอึดอัด ขอตัวอย่าง ๓-๔ คน

๒. อธบิายให้นกัเรยีนฟังว่า วนันีเ้ราจะทาํกจิกรรมเกีย่วกับ “เพือ่นสนทิ” และ

ดูว่า เราสามารถคุยกับเพื่อนสนิทได้ทุกเรื่องหรือไม่ รวมถึงเรื่องที่บางครั้งเพื่อนสนิท

ก็ทําให้เราอึดอัด

๓. ให้นักเรยีนจบักลุ่มตามความสมคัรใจให้ได้ ๖ กลุม่ ให้แต่ละกลุม่จบัฉลาก

ว่าได้หมายเลขอะไร 
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๔. ครูอธิบายว่าแต่ละหมายเลขจะได้เรื่องไม่เหมือนกัน แจกเรื่องตาม

หมายเลขที่แต่ละกลุ่มได้ ดังนี้

สถานการณ์ที่ ๑ เพ่ือนในกลุม่ชอบลอกการบ้านจากเรา ช่วงแรกก็ลอก

บ้าง แต่ช่วงหลงัขอลอกเกอืบทุกวนั จนกระทัง่วนัหนึง่

เราตัดสินใจว่าจะไม่ให้เพื่อนลอกการบ้านแล้ว

สถานการณ์ที่ ๒ เพื่อนสนิทในกลุ่มมาบอกว่าไปมีเรื่องกับเด็กห้องอื่น 

และนัดกันท้าต่อย/ตบหลังเลิกเรียน จึงมาบอกแก๊ง

เราว่าขอให้ไปเป็นเพื่อนช่วยกัน ทุกคนในกลุ่มตกลง

ไปกับเพื่อนหมด มีเราเพียงคนเดียวที่ไม่อยากไป

สถานการณ์ที ่๓ เพ่ือนๆ นัดจะไปเที่ยวกัน แต่กลัวผู้ปกครองไม่

อนุญาต ทุกคนจึงตกลงว่าให้เราเป็นคนไปบอก 

ผู้ปกครองของเพื่อนๆ ว่าจะมานั่งทํารายงานที่บ้าน

เรา แต่เราไม่อยากโกหก

• ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแลกเปลี่ยน ในเวลา ๑๐ นาที ดังนี้

๑) เรารู้สึกอย่างไรหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับ

๒) กลุ่มเราคิดว่า ในสถานการณ์แบบนั้น เราจะทําอย่างไร

๓) หากเราเลือกบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเรากับเพื่อนตาม

สถานการณ์ ให้ช่วยกันคิดบทสนทนาว่าเราจะบอก/พูดกับเพื่อน

อย่างไร และลองคิดว่าเพื่อนจะตอบอย่างไรได้บ้าง และเราจะ

ยืนยันสิ่งที่เรารู้สึก/ต้องการอย่างไร

๔) ให้นกัเรยีนเตรยีมแสดงบทบาทสมมติว่า เราจะบอกเพือ่นอย่างไร

ในแต่ละสถานการณ์ ในเวลา ๓ นาที

๕. ให้แต่ละกลุม่ของแต่ละสถานการณ์แสดงบทบาทสมมตกิลุม่ละไม่เกนิ ๓ 

นาที
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๖. เมื่อทั้ง ๒ กลุ่มแสดงบทบาทสมมติของแต่ละสถานการณ์ ถามนักเรียน

ที่เหลือว่า 

• ชอบวิธีการสื่อสารของกลุ่มใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

• มีข้อเสนอถึงวิธีการจัดการสถานการณ์แบบนี้อย่างไรอีกบ้าง

๗. เมื่อแสดงบทบาทสมมติครบทั้ง ๓ สถานการณ์ ครูชวนคุย ดังนี้

• นกัเรยีนคดิว่า วธิกีารใดดีกว่ากนัระหว่างการบอกเพือ่นตรงๆ ในเรือ่ง

ที่เราไม่เห็นด้วยหรืออึดอัด กับการเลี่ยงที่จะไม่พูดและยอมทําตาม

เพื่อนๆ ไป เพราะเหตุใด

• การบอกความรูส้กึหรือความต้องการของเรากบัเพ่ือนแบบตรงไปตรง

มาเป็นเรื่องยากหรือง่าย เพราะอะไร 

• ใครรู้สึกทํายาก เพราะอะไร ใครรู้สึกเราทําได้ เพราะอะไร

• ใครเคยทําแล้วบ้าง ผลเป็นอย่างไร

• หากเป็นสถานการณ์จริง เราคิดว่ายากหรือง่ายที่จะบอกกับเพื่อน

ตรงๆ

• ถ้าเราบอกเหตผุลกบัเพือ่นตรงๆ แล้ว แต่เพือ่นไม่ยอม เราทาํอย่างไร 

• เพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุการณ์แบบกดดันหรือบังคับเพื่อนในกลุ่มให้

ทําโดยเพื่อนไม่ยินยอม

• หากเราเป็นฝ่ายที่กดดันเพื่อน และเพื่อนบอกเราตรงๆ ว่า ไม่อยาก

ทํา ไม่เห็นด้วย เราจะรู้สึกอย่างไร

• จากกจิกรรมวนันี ้นกัเรยีนได้ข้อสรปุเรือ่งความเป็นเพือ่นอย่างไรบ้าง

๘. ครูสรุปประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

• เพื่อนมีความสำาคัญมากกับวิถีชีวิตวัยรุ่น โดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่มี

ความผูกพนักบัเรา ในบางครัง้ความคาดหวงัของเพือ่นทีม่ต่ีอตวัเราก็

เป็นแรงกดดันให้เราต้องทําบางอย่างในสิ่งที่ไม่อยากทํา
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• การบอกความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาให้เพื่อนรับรู้เป็นเรื่อง

สําคัญ ซึ่งดีกว่าการไม่บอก บอกอ้อมๆ หรือโกหก และมีผลดีต่อการ

พัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อน เพราะทําให้เพื่อนรู้จักและเข้าใจ

ตัวตนของเราได้มากขึ้น

• ในขณะเดียวกัน เราต้องสำารวจตัวเองด้วยว่า เราเคยกดดันหรือเรียก

ร้องให้เพื่อนทำา โดยไม่สนใจว่า เพื่อนจะรู้สึกอย่างไรหรือไม่ และเรา

สามารถรับฟังเพื่อนได้หรือไม ่หากเพื่อนบอกความรู้สึกกับเราตรงๆ 

หรือแสดงความเห็นต่าง หรือไม่เห็นด้วยกับเรา

• การเป็นเพือ่นกนัไม่ได้แปลว่าเราต้องคดิเหมอืนกนั ทำาทกุอย่างเหมอืน

กัน เห็นตรงกันในทุกเรื่อง เพราะแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง 

และการที่เราคบกันเป็นเพื่อน เพราะแต่ละคนมีคุณสมบัติ และความ

น่าสนใจในแบบของตัวเองอีกหลายอย่าง ที่ทําให้เราอยากเป็นเพื่อน

ด้วย
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แสดงความรักมีหลายวิธี
แผนการเรียนรู้ที่ ๕



สาระส�าคัญ
การแสดงความรกักบัคนพเิศษ มักจะเหน็ได้ในชวีติประจาํวนัและจากสือ่ แต่

การแสดงออกบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงผลกระทบทั้งต่อตนเองและคู่ รวม

ทั้งคนรอบข้าง การบอกกล่าวถึงความชอบหรือไม่ชอบในการแสดงออกจึงเป็นเร่ือง

สําคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ระบุวิธีการแสดงออกซึ่งความรักอย่างน้อย ๓ วิธี

 ๒) ได้ฟังความรูส้กึท่ีแตกต่างของแต่ละคนว่า ชอบ/ไม่ชอบการแสดงออก 

แบบใด 

 ๓) บอกผลกระทบของการแสดงออกเรื่องความรักในวิธีต่าง ๆ 

แผนการเรียนรู้ที่ ๕

แสดงความรักมีหลายวิธี
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตัวเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• ความเท่าเทียม

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การสร้างสัมพันธภาพ

• การอดทน อดกลั้น

• การตัดสินใจ

• การประเมินผลกระทบ

• การคิด วิเคราะห์

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
การรู้สึกพิเศษกับใครบางคนเป็นเร่ืองธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น 

นักเรียนอาจเรียกว่า เป็นแฟนกัน และแสดงความเห็นในเร่ืองการแสดงความรักใน

แผนการเรยีนรูน้ีต้ามความคดิเหน็ของนกัเรียน ซึง่อาจมบีางเร่ืองทีค่รูอาจรู้สกึว่าเกนิ

เลยหรือนอกกรอบวัฒนธรรมไปบ้าง หากแต่ครูไม่ควรชี้ผิด/ถูก ควรใช้เป็นโอกาสใน

การชวนเดก็คดิและวเิคราะห์ว่า ในแต่ละทางเลอืกในการแสดงออกเรือ่งความรกั อาจ

ส่งผลกระทบอะไรได้บ้าง

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการรับฟังความเห็น/แลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 ๒ สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถามว่า นักเรียนเรียนรู้เร่ืองการแสดงออกเร่ือง

ความรักจากไหน 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูถามนักเรียนว่า

• วัยรุ่นส่วนใหญ่ มีแฟนกันในช่วงอายุเท่าไร

• ถ้าเราจะมีแฟนสักคน เราอยากได้แฟนแบบไหน

• สุ่มถามนักเรียนคละเพศ ๔ – ๕ คนให้ตอบ

๒. แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ ๔ – ๕ คน 

• ให้กลุ่มช่วยกันบอกว่า คุณสมบัติของคนที่เราอยากเป็นแฟนเป็น

อย่างไร

• ให้เวลา ๗ นาที

• จากนั้น ให้กลุ่มช่วยกันพิจารณาว่าจากคุณสมบัติทั้งหมดที่กลุ่มช่วย

กันระดม ให้เลือกคุณสมบัติสําคัญที่สุด ๓ ข้อของการเป็นแฟน

๓. ครูขอให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ ๓ ข้อสําคัญ และรวบรวมให้เห็นว่ามี

คณุสมบตัอิะไรบ้าง ทีพ่วกเราอยากให้มใีนตวัแฟน และชวนตัง้ข้อสงัเกตว่าคณุสมบตัิ

เหล่านี้ เราไม่ได้แบ่งเพศ ไม่ว่าแฟนเราจะเป็นเพศอะไร แต่เราก็อยากให้มีคุณสมบัติ

แบบนี้ (ยกตัวอย่างที่นักเรียนเลือกมาประกอบ) 

• นักเรียนคิดว่า คนที่เป็นแฟนกันจําเป็นต้องเป็นคนต่างเพศ แบบ 

หญิงกับชาย หรือไม่ เพราะเหตุใด

• หากผูห้ญงิเป็นแฟนกับผูห้ญงิ ผูช้ายเป็นแฟนกบัผูช้ายเป็นเร่ืองยอมรบั

ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๔. ครูสรุปในขั้นตอนนี้ว่า 

• เมือ่เราเริม่เข้าสูว่ยัรุ่นเป็นหนุ่มสาว จนถงึวยัผูใ้หญ่ หลายคนจะมแีฟน 

หรือคนพิเศษ หรือคนที่สนิทใกล้ชิดมากกว่าเพื่อน แต่บางคนก็ไม่มี 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องมีแฟน

• นอกจากนั้น คนที่เราเป็นแฟนกันอาจเป็นคนเพศเดียวกัน หรือต่าง

เพศก็ได้ ข้ึนอยูก่บัรสนิยมทางเพศของแต่ละบคุคล ไม่ใช่เรือ่งผดิปกติ
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๕. วันน้ี ครูจะชวนให้พวกเราดูว่าเมื่อเรารู้สึกพอใจใครเป็นพิเศษ รู้สึกรัก 

และอยากแสดงความรัก เราสามารถแสดงความรักได้แบบใดบ้าง ให้นักเรียนอยู่ใน

กลุ่มเดิม และให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นให้มากที่สุดว่า

• “ถ้าเรามีแฟน อยากให้แฟนแสดงความรักต่อเราแบบนี้.....”

• “ถ้าเรามีแฟน เราไม่อยากให้แฟนแสดงความรักแบบไหน พร้อม

เหตุผล”

๖. ให้เวลา ๗ นาที และขออาสาสมัครกลุ่มแรกนําเสนอ และให้กลุ่มอื่นๆ 

เพิ่มเติมคําตอบที่แตกต่าง

๗. ครูชวนคุย ดังนี้

• มีการแสดงความรักข้อไหนบ้าง ที่เราแปลกใจ

• เราจะรู้ได้อย่างไรว่า อีกฝ่ายกําลังรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อการแสดงความ

รักในรูปแบบต่างๆ

• การแสดงออกถึงความรักรูปแบบไหนบ้าง ที่อาจจะส่งผลกระทบใน

ทางลบ เพราะเหตุใด

• เราได้เรียนรู้อะไรในวันนี้ ที่เราจะนําไปใช้

๘. ครูสรุปการเรียนรู้ และเพิ่มเติมว่า 

• การแสดงออกซึ่งความรักมีได้หลายวิธี และไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน

ในทุกคู่ หรือต้องเป็นไปตามที่เราเห็นจากละครหรือสื่อเท่านั้น

• สิ่งสําคัญในการแสดงออกซึ่งความรักคือต้องคํานึงถึงความรู้สึกของ

อีกฝ่าย

• หากเรารูส้กึไม่ดต่ีอการแสดงออกของอกีฝ่าย การบอกความรูส้กึอย่าง

ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของเรา
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สิ่งสําคัญในการ
แสดงออกซึ่งความรัก

คือต้องคํานึงถึง
ความรู้สึกของอีกฝ่าย๕



กันดีกว่าแก้
แผนการเรียนรู้ที่ ๖



สาระส�าคัญ
 การป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาเป็นเร่ืองทีดี่ และง่ายกว่าการแก้ไขเมือ่เกดิปัญหา

ขึน้มาแล้ว โดยเฉพาะปัญหาทีต่ามมาจากการมเีพศสมัพันธ์โดยไม่ได้ป้องกนั คอื การ

ตั้งท้อง และการติดโรค ดังน้ัน เราควรมีข้อมูลว่า วิธีใดเป็นการป้องกันที่มี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ระบุผลที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

 ๒) จาํแนกวธีิการป้องกนัการต้ังครรภ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกบัประสทิธภิาพตํา่

 ๓) เลือกวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับตนเอง

แผนการเรียนรู้ที่ ๖

กันดีกว่าแก้

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• ความปลอดภัย

• การเคารพความแตกต่าง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความเท่าเทียม

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การดูแลสุขอนามัย

• การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

• การประเมินผลกระทบ

• การตัดสินใจ

• การหาแหล่งบริการช่วยเหลือ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
ตัวอย่างถุงยาง และวิธีคุมกําเนิด

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
แผนการเรยีนรูน้ี ้เน้นเรือ่งวธิกีารป้องกนัท้องและป้องกนัโรคทีม่ปีระสทิธภิาพ 

แต่อาจจะมีเดก็จํานวนมากทีส่งสยัเรือ่งการคมุกําเนดิ ซึง่คณุครคูวรมข้ีอมลูหรอืเตรยีม

ข้อมูลทีถ่กูต้องรอบด้าน เพือ่พร้อมท่ีจะอธิบายให้นกัเรียนฟัง รวมทัง้แหล่งทีใ่ห้บริการ

อุปกรณ์เหล่านี้ในชุมชนรอบๆ ตัวนักเรียนที่เข้าถึงได้ 

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สงัเกตการอธบิายการคมุกําเนิดและแหล่งเรียนรู้เร่ืองอปุกรณ์ว่า นักเรียน

เรียนรู้จากที่ไหน อย่างไร 

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตคําถามของนักเรียนว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและคําถามผูกโยงกับ

การรับรู้ของเด็กอย่างไร

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูถามนักเรียนว่า

• นกัเรยีนคดิว่า ขณะทียั่งอยู่ในวยัเรียน เรามคีวามพร้อมทีจ่ะท้องหรือ

เป็นพ่อแม่คนหรือไม่ เพราะเหตุใด

 ๒. ครขูอให้นักเรยีนแบ่งกลุม่ตามเพศ กลุม่ละ ๕ คน และช่วยกันตอบคําถาม

ว่า “หากนกัเรยีนทีเ่ป็นแฟนกนัพบว่าฝ่ายหญงิท้อง นกัเรียนคดิว่า จะเกดิอะไรขึน้กบั

สองคนนี้บ้าง”
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• ให้กลุม่หญงิ ช่วยกนัระดมความคดิว่า จะเกดิอะไรขึน้กบันกัเรยีนชาย

ที่ทําให้นักเรียนหญิงท้องบ้าง

• ให้กลุม่ชาย ช่วยกนัระดมความคดิว่า จะเกดิอะไรขึน้กบันักเรยีนหญงิ

ที่ท้องบ้าง

 ๓. ขออาสาสมัครกลุ่มหญิงและชายนําเสนอ และให้กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม

 ๔. ครูชวนคุยดังนี้

• สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นด้านบวก หรือด้านลบ

• รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ท้อง

• คิดว่านักเรียนที่ท้องรู้สึกอย่างไร

• ผลที่เกิดขึ้นเกิดกับฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชายมากกว่ากัน

• นักเรียนมีข้อสังเกต สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหญิงและชายอย่างไรบ้าง 

เหมือนหรือต่างอย่างไร เพราะเหตุใด

 ๕. ครชูีใ้ห้เหน็ว่า นกัเรยีนสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกดิผลกระทบอย่างไร

หากท้องในวัยเรียน และจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลในทางลบที่ไม่มีใคร

อยากเจอ ดังนั้น พวกเราเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จึงต้องคิดให้รอบคอบในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่

จะทําให้ท้องได้  

 ๖. ถามนักเรียนว่า

• ระหว่างการป้องกันไม่ให้ท้องกับท้องแล้วค่อยหาทางแก้ไข นักเรียน

คิดว่าอันไหนยากง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด

• นักเรียนทราบหรือไม่ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันท้อง หรือทําให้ 

คนอื่นท้อง คืออะไร

 ๗. หากได้คาํตอบ ครยูํา้ว่า วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการไม่มเีพศสมัพนัธ์ แต่หากเลอืก

มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังไม่พร้อมจะท้อง เราสามารถเลือกใช้วิธีคุมกําเนิดได้ 

• ถามนักเรียนว่ารู้จักวิธีคุมกําเนิดแบบไหนบ้าง (ครูบันทึกคําตอบบน

กระดาน)

• วิธีไหน ที่วัยรุ่นนิยมใช้
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 ๘. ครอูธบิายเพิม่เตมิจากคําตอบของนกัเรยีน โดยชวนให้เหน็ประเดน็สําคญั

ของวิธีการคุมกําเนิด ดังนี้

• การคุมกําเนิดมีหลายวิธีให้เลือก

• บางวธิเีป็นวธิทีีไ่ม่มีประสทิธภิาพ และไม่แนะนําให้ใช้เป็นวธิคีมุกาํเนดิ 

เช่น การหลั่งข้างนอก การนับระยะปลอดภัย หรือหน้า ๗ หลัง ๗ 

(และหากมีวิธีอื่นที่เป็นความเช่ือที่ไม่ถูกต้องที่ปรากฏในคําตอบของ

นกัเรยีน ให้นํามาอธิบายด้วย)

• วิธีคุมกําเนิดแบบฮอร์โมน ซึ่งผู้หญิงต้องเป็นคนใช้ ได้แก่ ยาเม็ดคุม

กําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด ยาฝังคุมกําเนิด ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่ง

ต้องใช้อย่างถูกวิธีจึงจะมีประสิทธิภาพ และอาจมีผลข้างเคียงต่อ 

ผู้หญิง

• วิธีป้องกันภายนอก เพื่อไม่ให้อสุจิผสมกับไข่ได้ คือ การใช้ถุงยาง

อนามัย

• วธิคีมุกาํเนดิแบบถาวร คอื การทาํหมนัชาย และทาํหมนัหญิง ซึง่ต้อง

ทําโดยแพทย์

 ๙. ครเูสรมิว่าเราจะได้เรยีนรู้เร่ืองการคุมกําเนดิในรายละเอยีดต่อไป แต่ถาม

นักเรียนว่า

• สิ่งสําคัญที่เราได้เรียนรู้วันนี้ คืออะไรบ้าง

 ๑๐. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า

• ผลที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน คือ การตั้งท้อง และ

ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเชื้อ HIV

• วัยรุ่นอาจจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่พวกเราต้องคิดและตัดสิน

ใจว่าเราพร้อมจะมเีพศสมัพนัธ์หรือไม่ เราพร้อมจะรับผลทีจ่ะตามมา

หรือไม่

• วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันท้องและผลกระทบอื่นๆ คือ การไม่มีเพศ

สัมพันธ์
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• หากมีเพศสัมพันธ์ต้องคิดและวางแผนเรื่องการป้องกัน ซึ่ง “ถุงยาง

อนามัย” เป็นอุปกรณ์คุมกําเนิดชนิดเดียวที่ป้องกันทั้งการท้อง การ

ติดโรค และท่ีสําคัญคือ เป็นการคุมกําเนิดชนิดเดียวที่ไม่มีผลข้าง

เคียงกับผู้หญิง และเป็นทางเลือกที่แสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกัน

ของทั้งฝ่ายชายและหญิง

การบ้าน
 ครูมอบการบ้านให้นักเรียนไปทํา ให้แต่ละคนไปค้นหาภาพหญิงชายวัยรุ่น

หรอืหนุม่สาว คนละ ๓-๕ ภาพ โดยให้หามาจากสือ่สิง่พมิพ์ หนงัสอื นิตยสาร โฆษณา

ใดก็ได้ เพื่อนํามาใช้ในกิจกรรมครั้งหน้า

100

๖



 

เอกสารอ่านประกอบ

วิธีคุมก�าเนิด

ยาคุมกำาเนิดชนิดเม็ด

• ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดมี ๒ แบบ คือ แบบ ๒๑ เม็ด และแบบ ๒๘ เม็ด ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่

แตกต่างกัน

• ยาคุมชนิด ๒๘ เม็ด เม็ดยาที่เพิ่มขึ้นมา ๗ เม็ดเป็นวิตามินที่ช่วยให้กินยาต่อเนื่องโดยไม่ลืม

• วิธีการกินยาคุมแผงแรก ให้เริ่มกินเม็ดแรกภายใน ๕ วันแรกของการมีประจําเดือน แล้วกิน

ติดต่อกันทุกวัน วันละ ๑ เม็ดจนหมดแผง

• สําหรับยาคุม ๒๑ เม็ด เมื่อกินหมดแผง ให้เว้นไป ๗ วันแล้วจึงเริ่มแผงใหม่ ส่วนยาคุม ๒๘ 

เม็ดให้กินแผงใหม่ติดต่อไปได้เลย

• ออกฤทธิ์คุมกําเนิดโดย ๑) ยับยั้งไม่ให้มีการเจริญเติบโตของไข่ และป้องกันไข่ตก ๒) ทําให้

เย่ือบุโพรงมดลูกบางลงไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อน ๓) ทําให้มูกที่ปากมดลูกเหนียว

ข้น ไม่เหมาะแก่การให้อสุจิเคลื่อนผ่านเข้าไปในโพรงมดลูก 

• ถ้าลืมกิน ๑ วัน ให้กิน ๒ เม็ดในวันถัดไป

• ถ้าลืมกิน ๒ วัน ให้กิน ๒ เม็ดในวันที่สาม และอีก ๒ เม็ดในวันที่ ๔

• ถ้าลืมกิน ๓ วันขึ้นไป ควรหยุดกินยาคุมแผงนั้นไปเลย และใช้วิธีคุมกําเนิดชนิดอื่นก่อน เช่น 

ใช้ถุงยาง แล้วจึงเริ่มกินแผงใหม่ในการมีประจําเดือนรอบถัดไป

• หากเริ่มกินเป็นครั้งแรก ต้องกินไป ๑๔ วันแล้วจึงจะมีผลต่อการป้องกันการตั้งท้อง

• แม้ผู้หญิงจะเป็นคนกินยาคุม แต่ผู้ชายควรมีส่วนร่วมในการช่วยเตือนให้กินยาต่อเนื่อง 

ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน

• ต้องกิน ๒ เม็ด

• เม็ดแรกกินทันทีหรือภายใน ๑๒๐ ชั่วโมง (ห้าวัน) หลังการมีเพศสัมพันธ์ ประสิทธิภาพจะ

ข้ึนกบัเวลาทีก่นิภายหลงัการมเีพศสมัพนัธ์ หากกนิได้เรว็เท่าไร ความสามารถในการป้องกนั

การตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น

๖
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• เม็ดที่สองกินหลังเม็ดแรก ๑๒ ชั่วโมง

• ระหว่างการกินเม็ดแรกกับเม็ดที่สอง ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์อีก

• หากกินถูกวิธี มีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ ๘๕%

• สามารถกินพร้อมกัน ๒ เม็ดในครั้งเดียวเลยก็ได้ เพื่อป้องกันการลืมกินยา

• ไม่ควรกินเกิน ๔ เม็ดต่อเดือน (เพราะปริมาณฮอร์โมน ๔ เม็ด เท่ากับยาคุม ๒๑ เม็ด)

• ยาคุมฉุกเฉินมีผลข้างเคียงต่อผู ้หญิง เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีเลือดออก

กะปริดกะปรอย

• ควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นวิธีการคุมกําเนิดประจํา

ยาฝังคุมกำาเนิด

• เป็นวิธีคุมกําเนิดแบบกึ่งถาวร มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูง โดยมีอัตราการ

ตั้งครรภ์น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ในเวลา ๓ ปี มีผลป้องกันการตั้งครรภ์ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

หลังฝังยา (กรณีฝังยาภายใน ๕ วันหลังจากมีประจําเดือน)

• ตวัยาเป็นฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่างเดยีว เช่นเดยีวกบัยาฉดีคมุกาํเนดิ ยาฝังคมุกาํเนดิ

มีลักษณะเป็นหลอดบรรจุฮอร์โมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒-๒.๕ มิลลิเมตร 

ความยาว ๔-๔.๓ เซนติเมตรโดยประมาณ ตัวหลอดมีลกัษณะนิ่ม ยดืหยุ่นได้ หลอดไมส่ลาย

ตวั ชนดิ ๑ หลอดจะป้องกนัการตัง้ครรภ์ได้ ๓ ปี และยาฝังคมุกําเนดิชนดิ ๖ หลอดจะป้องกนั

การตั้งครรภ์ได้นาน ๕ ปี

• การฝังยาคุมกําเนิดจะฝังหลอดยาไว้ใต้ชั้นผิวหนังบริเวณต้นแขนด้านใน กึ่งกลางระหว่าง

รักแร้และข้อศอก โดยจะฉีดยาชาก่อนแล้วใช้วิธีสอดหลอดยาเข้าไปใต้ผิวหนัง ซึ่งวิธีนี้จะ

ทําให้แผลมีขนาดเล็กมาก ไม่ต้องเย็บแผลให้ยุ่งยาก แค่ปิดแผลด้วยปลาสเตอร์ก็เพียงพอ 

และแผลจะหายเป็นปกติได้ภายใน ๓-๕ วัน

• ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการฝังยาคุมกําเนิดคือภายใน ๕ วันของการมีประจําเดือน ซึ่งจะช่วย

ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังฝังตัวยา หรือในกรณีหลังคลอดบุตรสามารถ

ฝังยาภายใน ๖ สัปดาห์หลังคลอด และในกรณีแท้งบุตรสามารถฝังยาได้ทันทีหรือภายใน ๒ 

สัปดาห์หลังแท้ง
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• โครงการฝังยาคุมกําเนิดฟรีให้สิทธิ์กับวัยรุ่นหญิงอายุตั้งแต่ ๑๐-๒๐ ปีสามารถเข้ารับการฝัง

ยาคมุกาํเนดิฟรไีด้ทีโ่รงพยาบาลรฐัทกุแห่งทัว่ประเทศ ตาม พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสายด่วนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

โทร. ๑๓๓๐

• ผลข้างเคยีงของการฝังยาคุมกําเนดิอาจมเีลอืดออกกะปรบิกะปรอยหลงัจากฝังยาคมุกําเนดิ 

อาจมีการระคายเคอืง ปวด หรอืมอีาการแดงเลก็น้อยบรเิวณทีฝั่งยา แต่อาจมอีาการแค่ระยะ

เวลาสั้นๆ เท่านั้น บางรายอาจมีนํ้าหนักตัวขึ้น เป็นสิว ปวดศีรษะ เจ็บเต้านม และอารมณ์

แปรปรวน

ถุงยางอนามัย 

• มีหลายขนาดควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ควรดูวันผลิต หรือวันหมดอายุก่อนการใช้

• ใช้สวมเม่ืออวัยวะเพศแข็งตัว โดยบีบปลายถุงยางอนามัยเพื่อไล่ลมขณะสวม เร่ิมสวมจาก

ตรงปลายอวัยวะเพศรูดเข้าหาตัว แล้วรูดขึ้นให้สุดโคนอวัยวะเพศ

• เมือ่เสรจ็กจิ ให้ถอดถุงยางอนามัยขณะท่ีอวยัวะเพศยงัแขง็ตวั โดยจบัทีข่อบถงุยางและค่อยๆ 

รูดออก หากปล่อยให้อวัยวะเพศอ่อนตัวในช่องคลอดอาจทําให้ถุงยางอนามัยหลุดได้

• เป็นวิธีคุมกําเนิดแบบชั่วคราวในขณะนี้ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันท้อง และสามารถ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมท้ังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น เริม หูดหงอนไก่ 

หนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อนไปพร้อมกันได้ 

การนับระยะปลอดภัย หรือนับหน้า ๗ หลัง ๗ -- ไม่แนะนำาให้ใช้วิธีนี้

 คือวิธีธรรมชาติ นับ “วันแรก” ของการมีประจําเดือนเป็นวันที่ ๑ หน้าเจ็ด คือนับย้อน

ขึ้นไปให้ครบเจ็ดวัน ส่วนหลังเจ็ด ให้นับต่อจากวันแรกที่มีประจําเดือนไปให้ครบ ๗ วัน

 เป็นวิธีคุมกำาเนิดทีไ่ม่มปีระสิทธิภาพ ไม่แนะนำาให้ใช้

๖
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หลั่งข้างนอก -- ไม่แนะนำาให้ใช้วิธีนี้

 การหลั่งข้างนอก เป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติ ได้ผลไม่แน่นอน เพราะขณะที่

สอดใส่ ฝ่ายชายจะมีนํ้าคัดหลั่งจํานวนหนึ่งออกมาก่อน ซึ่งจะมีอสุจิปะปนอยู่ด้วย ตัวอสุจินั้น

สามารถว่ายไปผสมกับไข่ การตั้งครรภ์จึงเกิดขึ้นได้ก่อนผู้ชายจะหลั่งนํ้าอสุจิภายนอกเสียอีก

 นอกจากนั้น การหลั่งภายนอกยังเป็นวิธีการที่ข้ึนอยู่กับฝ่ายชาย โดยที่ฝ่ายหญิงไม่

สามารถควบคุมได้เลย

 เป็นวิธีคุมกำาเนิดทีไ่ม่มปีระสิทธิภาพ ไม่แนะนำาให้ใช้

o การกินยาคุมก�าเนิดชนิดเม็ด ยาคุมฉุกเฉิน ยาฝังคุมก�าเนิด

o การนับวัน และการหลั่งข้างนอกล้วนเป็นวิธีคุมก�าเนิดที่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ 

เอชไอวี และเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

o “ถุงยางอนามัย” เป็นวิธีเดียวที่ช่วยป้องกันท้องและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
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โลกของสื่อ 
แผนการเรียนรู้ที่ ๗



สาระส�าคัญ
 สื่อมีอิทธิพลในการสร้างภาพลักษณ์ของหญิงชายผ่านการสร้างค่านิยมใน

เรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม และสินค้าต่างๆ หากเรารู้เท่าทัน เราก็สามารถเป็น

ตัวของเราเองได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ส่ิงที่สื่อพยายามจะสร้างภาพอุดมคติบาง

อย่าง ที่แตกต่างจากความหลากหลายในชีวิตจริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของภาพหญิงชายทีส่ือ่นาํเสนอกบัในชวีติจรงิ

 ๒) ระบุลักษณะภาพเหมารวมของหญิงชายที่มักปรากฏในสื่อ

 ๓) บอกผลกระทบของภาพเหมารวมหญิงชายที่มีต่อวัยรุ่น

แผนการเรียนรู้ที่ ๗

โลกของสื่อ 

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรกั เคารพ และเหน็คณุค่าในตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความเท่าเทียม

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

• การเท่าทันสื่อ

• การสืบค้นข้อมูล

• การตัดสินใจ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • นิตยสารเก่าๆ ที่มีภาพโฆษณา หรือภาพหญิง-ชาย 

 • กรรไกร กาว กระดาษฟลิปชาร์ท

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 นอกจากการบ้านที่ให้นักเรียนล่วงหน้า ให้แต่ละคนไปค้นหาภาพหญิง-ชาย

วัยรุ่น/หนุ่มสาวคนละ ๓-๕ ภาพ โดยไปหามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร 

โฆษณาใดก็ได้ เพื่อนํามาใช้ในกิจกรรมครั้งหน้า

 ครูควรหาภาพหญิง-ชายวัยรุ่น/หนุ่มสาว ที่มีอยู่ในทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งเป็นภาพจริงๆ ของชีวิตไม่ใช่ภาพในสื่อต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพในสื่อ

และในชีวิตจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการจําแนกและการให้เหตุผลของนักเรียน

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถามหรือคําถามที่นักเรียนมี

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูถามถึงการบ้านว่า นักเรียนได้ภาพหญิงชายวัยรุ่นหนุ่มสาวมาหรือไม่ 

ส่วนใหญ่เป็นใคร และได้ภาพมาจากไหนบ้าง 

 ๒. ครอูธบิายว่า วนันีเ้ราจะลองทํางานศลิปะ โดยจะช่วยกันทําภาพ collage 

หรือการตัดแปะชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นภาพ

• โจทย์ ภาพ collage ที่นักเรียนจะช่วยกันทําวันนี้ คือ ภาพที่อธิบาย

ถึงความเป็นผู้หญิงและผู้ชาย
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 ๓. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ ๕ คน 

• แต่ละกลุม่จะได้ฟลปิชาร์ทกลุม่ละ ๑ แผ่น และหนังสอืพิมพ์ นติยสาร 

ที่ครูเตรียมมาให้เพิ่ม

• ให้แต่ละกลุ ่มนําภาพที่แต่ละคนเตรียมมา บวกกับหาเพ่ิมใน

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร เพื่อตัดแปะภาพหรือข้อความจากสื่อ 

ที่แสดงถึงความเป็นหญิงและความเป็นชาย โดยให้แบ่งกระดาษ 

ฟลิปชาร์ทเป็นสองส่วน ด้านหนึ่งเป็นภาพ collage ที่แสดงถึงความ

เป็นหญิง และอีกด้านเป็นภาพ collage ที่แสดงถึงความเป็นชาย

• ให้เวลาทํากลุ่มละ ๑๕ นาที

 ๔. เมื่อทุกกลุ่มทําเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มนําภาพไปติดรอบๆ ห้อง หรือวางบน

พื้น และให้เวลาเดินชมงานศิลปะที่ทุกคนช่วยกันทําขึ้น

 ๕. ครูชวนคุยโดยใช้คําถามดังนี้

• ภาพหญิงชายท่ีเราสงัเกตเหน็ในสือ่ต่างๆ โดยทัว่ไปมลีกัษณะอย่างไร

บ้าง

• หญิงชายส่วนใหญ่ในชีวิตจริงมีลักษณะเหมือนภาพที่เราเห็นในสื่อ

หรือไม่ อย่างไร

• นักเรียนคิดว่า ภาพที่สื่อนําเสนอว่าหญิงต้องเป็นแบบนี้ ชายต้องเป็น

แบบนี้ มีผลต่อวัยรุ่นแบบพวกเราอย่างไรบ้าง

• คนที่ไม่ได้มีรูปร่าง ลักษณะเหมือนกับภาพหญิง-ชาย ที่สื่อนําเสนอ 

จะรูส้กึอย่างไร เช่น เราตัวเต้ีย เราท้วม เราดํา เราผมหยิก เรามสีวิ ฯลฯ

• หากมีวัยรุ่นที่พยายามจะเป็นให้เหมือนภาพหญิง-ชาย ที่สื่อนําเสนอ 

เขาหรือเธอจะต้องทําอย่างไรบ้าง

 ๖. ครูสรุปการเรียนรู้ และเพิ่มประเด็นสําคัญดังนี้

• เราแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ พันธุกรรม

ของแต่ละคน คนแต่ละคนจึงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง
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• ความสวยงามเป็นสิง่ทีถ่กูกําหนดขึน้ แตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม 

สังคม และแฟชั่น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เช่น บางยุคก็จะ

ชอบคนผอม บางยคุกช็อบคนทีม่กีล้ามเน้ือ บางยคุผมหยิกเป็นทีน่ยิม 

บางยุคต้องผมตรง บางยุคผมสั้น บางยุคผมยาว ซึ่งเป็นอิทธิพลของ

ผู้กาํหนดแฟช่ัน และใช้สือ่ในการสร้างค่านยิม ความเชือ่ให้เป็นแฟช่ัน 

และเป็นสนิค้า เพ่ือผลประโยชน์ในทางธรุกจิ เช่น การนยิมความขาว 

ก็จะมีผลิตภัณฑ์ทําให้ขาวต่างๆ ออกมาขายมากมาย แต่อาจไม่

สามารถสร้างความนิยมได้มากในประเทศที่มีคนผิวสีอยู่จํานวนมาก 

หรือผลิตภัณฑ์เพื่อความผอม และสินค้าบริการเพื่อลดความอ้วน 

ต่างๆ จะถูกนําเสนอขายอย่างมาก เพราะความสวยถกูกําหนดว่าจะ

ต้องผอมเหมือนนางแบบ ดารา ที่ปรากฏในสื่อ เป็นต้น

• การท่ีเราอยากมีรูปร่างหน้าตาตามสมัยนิยมก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่

หากเราเท่าทนัว่า ภาพลกัษณ์หญงิชายทีส่ือ่นําเสนอ ทีเ่น้นความสวย

หล่อเป็นเรือ่งแฟชัน่ และธรุกิจ มคีนบางกลุม่เป็นผูส้ร้างค่านยิมเหล่า

นีข้ึน้มา และอาจส่งผลให้เราอยากเป็นแบบนัน้ หากเรายินดีจะจัดการ

ร่างกายตัวเอง เพื่อให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น เราควร

ตอบตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร ในขณะที่คุณค่าของแต่ละคนก็มากกว่า

ภาพลักษณ์ภายนอก

• นอกจากเรือ่งภาพลกัษณ์ยงัมคีณุลกัษณะบางอย่าง ทีส่ือ่สะท้อนความ

คาดหวังต่อความเป็นหญิงเป็นชายของสังคม ที่ทําให้เกิดอคติ และ

มายาภาพในความเป็นเพศ เช่น เพศหญงิจะต้องอ่อนโยน พร้อมเป็น

แม่ เพศชายต้องเข้มแข็ง กล้าหาญ เป็นต้น

• ในโลกความเป็นจรงิ เรามหีญงิชายหลากหลายแบบ ทัง้รูปร่าง หน้าตา 

ความสามารถ คุณลักษณะ ที่มากกว่าสิ่งที่สื่อนําเสนอและสร้างค่า

นิยมให้เราเชื่อว่า ต้องเป็นหญิง เป็นชายแบบที่สื่อนําเสนอเท่านั้น
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คุณค่าของคนแต่ละคนนั้น
มีมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์

ภายนอก
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อคติ และการตีตรา
แผนการเรียนรู้ที่ ๘



สาระส�าคัญ
 ในการอยูร่่วมกนั เราอาจมอีคติ และตีตราคนทีแ่ตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ 

การเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัความแตกต่างของคนแต่ละบคุคลว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ว่าจะ

เป็นลักษณะภายนอก เช่น เพศ รูปร่าง ขนาดร่างกาย สีผิว ความสูงตํ่าไม่เหมือนกัน 

รวมไปถงึความแตกต่างในเรือ่งค่านยิม ความเช่ือ ความชอบ ซึง่สรปุหรอืตดัสนิไม่ได้

ว่าแบบใดดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ความแตกต่างจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ใช่เรื่องที่

จะนํามาล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกความรู้สึกเมื่อถูกล้อเลียน

 ๒) อธิบายสาเหตุของการล้อเลียนและเลือกปฏิบัติต่อคนบางกลุ่ม

 ๓) บอกสิ่งที่เราควรทํากับคนที่มีความแตกต่างจากเรา

แผนการเรียนรู้ที่ ๘

อคติ และการตีตรา
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้ และเคารพสิทธิ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• ความเท่าเทียม

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การไม่ใช้ความรุนแรง

• สํานึกพลเมือง

• การยืนยันความรู้สึกตนเอง

• การคิด วิเคราะห์

• การสื่อสาร

• การแก้ปัญหา

ระยะเวลา
 ๑๒๐ นาที (๒ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ทตัดครึ่ง และเขียนข้อความเหล่านี้ แผ่นละข้อ

๑) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “กะเทย”

๒) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กพิเศษ”

๓) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนพิการ”

๔) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนติดเชื้อเอชไอวี”

๕) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนเก็บขยะ”

๖) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กที่พ่อแม่เลิกกัน”

 • ตัวอย่างภาพคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
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ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
กจิกรรมนีพ้ดูถงึอคตทิีม่ต่ีอคนบางกลุ่ม ครูจึงควรสงัเกตว่า มนีกัเรียนคนใด

ทีเ่คยถูกล้อเลยีน ถูกเพ่ือนแกล้ง และใช้โอกาสนีใ้นการทําความเข้าใจเรือ่งการยอมรบั

ความแตกต่าง และการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่อาจมีความแตกต่างจากคนอื่น

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการอธิบายและให้เหตุผลของนักเรียน

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
คาบที่ ๑

 ๑. ครูบอกว่า วันนี้เราจะมารู้จักคําว่า “อคติ” และ “การตีตรา” กัน

• ถามนกัเรยีนว่า ใครเคยได้ยนิคํานี ้และสามารถอธิบายให้เพือ่นฟังได้ 

พร้อมยกตัวอย่าง

 ๒. ครอูธบิายว่า บางครัง้คนบางคนอาจถกูปฏิบติัด้วยความไม่ยุติธรรม เพยีง

เพราะเขาแตกต่างจากคนอืน่ๆ ในบางด้าน เช่น สภาพร่างกาย ความสามารถ สถานะ

ทางครอบครัว ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศวิถี หรือสุขภาพ เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ 

อาจทาํให้เกดิการตตีรา และเลอืกปฏบิตัใินทางทีไ่ม่ดกีบัคนเหล่านี ้ด้วยเหตขุองความ

ไม่เข้าใจ หรือได้ข้อมูลท่ีส่งต่อกันมาผิดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกกลัว เกลียด ดูถูก 

เป็นต้น ดังนั้น “การตีตรา” หมายถึง การมองผู้อื่นในทางลบ หรือเรียกว่าอคติ และ

ไม่เหน็คณุค่าในคนๆ นัน้ การตตีราก่อให้เกดิความรูส้กึไม่เท่าเทียมระหว่างคนแต่ละ

คน และมักนําไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ลิดรอนหรือละเมิดสิทธิของบุคคล

 ๓. ครเูสรมิว่า คําอธบิายอาจจะเข้าใจยาก ครจูะชวนทํากจิกรรมให้นกัเรยีน

เข้าใจมากขึ้น

 ๔. ครูวางกระดาษฟลิปชาร์ทตัดครึ่ง ที่เขียนข้อความไว้ล่วงหน้า ๖ แผ่นไว้

รอบๆ ห้อง (อาจติดผนัง หรือวางไว้บนโต๊ะ) 
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 ๕. แบ่งนกัเรยีนเป็น ๖ กลุม่ (นบั ๑-๖) ให้ทกุคนเตรยีมปากกา และให้แต่ละ

กลุ่มยืนอยู่ที่กระดาษฟลิปชาร์ทแต่ละแผ่น อธิบายว่า เมื่อครูให้สัญญาณให้นักเรียน

ช่วยกนัตอบคําถามบนกระดาษแผ่นน้ัน และครูจะให้สญัญาณเพือ่เปลีย่นกลุม่จนครบ

ทั้ง ๖ กลุ่ม นักเรียนจะได้ช่วยกันแสดงความเห็นในทุกข้อ ให้เวลาข้อละ ๓ นาที

๑) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “กะเทย”

๒) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กพิเศษ”

๓) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนพิการ”

๔) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนติดเชื้อเอชไอวี”

๕) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “นักเรียนที่ท้อง”

๖) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กที่พ่อแม่เลิกกัน”

 ๖. เม่ือครบทกุข้อ ครเูก็บกระดาษ และให้นกัเรียนยืนเป็นวงกลมวงเดียว ให้

เหลือพื้นที่ตรงกลางห้องให้มากที่สุด

 ๗. ครูอธิบายว่า ครูมีคําถามให้นักเรียนลองทบทวนดูว ่า เราเคยมี

ประสบการณ์แบบนั้นๆ หรือไม่ หากใครมีประสบการณ์แบบนั้นให้เดินไปข้างหน้า  

๑ ก้าว ถ้าไม่มีให้อยู่กับที่ คนที่ก้าวมาแล้ว หากข้อต่อไปมีประสบการณ์อีก ก็ให้ก้าว

ไปอีก ๑ ก้าว

 ๘. ครูถามทีละคําถาม ดังนี้

• เม่ือถามแต่ละข้อ ให้เวลานกัเรียนคดิและเดนิ รวมทัง้มเีวลาให้ทกุคน

สังเกตว่ามีเพื่อนคนไหนก้าวออกมาบ้าง ครูอาจช่วยสรุปว่าแต่ละข้อ

มีคนก้าวออกมากี่คน

๑) ใครเคยถกูเพือ่นล้อเกีย่วกบัลกัษณะทางร่างกาย เช่น ดํา เตีย้ โย่ง 

แว่น หยิก ฯลฯ

๒) ใครเคยถูกเพ่ือนล้อเกี่ยวกับสถานะทางครอบครัว เช่น รวย/จน 

อาชีพพ่อแม่ พ่อแม่เลิกกัน พ่อแม่เสียชีวิต ฯลฯ

๓) ใครเคยถูกเพื่อนล้อเกี่ยวกับการเรียน เช่น สอบตก ได้ศูนย์ เรียน

เก่งกว่าคนอื่น ฯลฯ
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๔) ใครเคยถูกเพื่อนล้อเกี่ยวกับลักษณะนิสัย เช่น ขี้งอน ขี้เกียจ กล้า

แสดงออก ฯลฯ

๕) ใครเคยถูกเพื่อนล้อเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น มาสาย พูดมาก ป่วย

บ่อย ฯลฯ

๖) ใครเคยถูกเพื่อนล้อในเรื่องอื่นๆ อีก ให้ยกตัวอย่าง

 ๙. เมื่อถามครบทั้ง ๖ ข้อถามนักเรียนว่า 

• รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้บ้าง

• ตอนที่เราถูกเพื่อนล้อ เรารู้สึกอย่างไร

• เรารู้สึกอย่างไร ที่เห็นว่ามีคนที่ถูกล้อเหมือนกับเรา

• คิดอย่างไรกับการล้อเลียนคนอื่นในเรื่องเหล่านี้

• เมื่อพวกเราได้ฟังความรู้สึกของคนที่ถูกล้อเลียนแล้ว เราอยากบอก

อะไรกับเพื่อนบ้าง

 ๑๐. ครูสรุปให้เห็นว่า 

• ทัง้ ๖ ข้อเป็นตวัอย่างของการล้อเลยีนในความแตกต่างของแต่ละคน 

ซ่ึงการท่ีเราแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะไม่มีใครเหมือนใคร 

และไม่ได้แสดงว่าใครดีกว่าใคร

• คนที่ล้อเลียนคนอื่นอาจทําไปด้วยความรู้สึกสนุก แต่เราจะเห็นว่า 

ความรู้สึกตอนที่เราถูกเพื่อนล้อเลียน มักเป็นความรู้สึกไม่ดี

• เราอาจมีประสบการณ์ในการไปล้อเลียนคนอื่น แต่หากเรารู้ว่าสิ่งที่

เราทําเป็นการทําร้ายความรู้สึกของเพื่อน ทําให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีหรือ

เสยีใจ และเราก็ไม่ชอบเวลาเราถกูล้อเลยีนแบบนัน้ เรากค็วรหยุดการ

ล้อเลียนเพื่อน

 ๑๑. ครูปิดท้ายด้วยคําถามว่า

• หากเราเห็นเพื่อนไปล้อเลียนคนอื่น นักเรียนจะทําอย่างไร 
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คาบที่ ๒

 ๑. เตรียมติดฟลิปชาร์ท ที่นักเรียนตอบคําถาม ๖ ข้อ จากคาบเรียนที่แล้ว 

ไว้บนกระดานหรือรอบๆ ห้อง

๑) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “กะเทย”

๒) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กพิเศษ”

๓) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนพิการ”

๔) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “คนติดเชื้อเอชไอวี”

๕) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “นักเรียนที่ท้อง”

๖) คนส่วนใหญ่คิดหรือรู้สึกอย่างไรกับ “เด็กที่พ่อแม่เลิกกัน”

 ๒. ครูทวนสิ่งที่เรียนรู้ในคาบเรียนที่แล้ว โดยใช้คําถาม ดังนี้

• คาบที่แล้วครูถามเรื่องประสบการณ์การถูกเพื่อนล้อ ใครที่ไม่เคยถูก

เพื่อนล้อเลียนเลย ขอให้ยกมือขึ้น

• หลังคาบเรียนที่แล้ว มีใครยังโดนล้อบ้างหรือไม่

• หากเราเห็นเพ่ือนของเราไปล้อเลียนคนอื่นด้วยความสนุก เราจะทํา

อะไรบ้าง

 ๓. จากนั้น ถามนักเรียนว่า 

• จําคําถามที่ครูถามครั้งที่แล้ว และทุกคนได้เขียนคําตอบได้ไหม เป็น

เรื่องเกี่ยวกับใครบ้าง 

 ๔. ครูชวนดูคําตอบของแต่ละคําถามทั้ง ๖ ข้อบนกระดาษฟลิปชาร์ท

• เมื่อดูคําตอบทั้ง ๖ ข้อ ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อกะเทย เด็ก

พิเศษ เลสเบี้ยน คนพิการ คนติดเชื้อเอชไอวี ขอทาน และเด็กที่พ่อ

แม่เลิกกันเป็นในด้านบวกหรือด้านลบ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

• หากคนเหล่านีท้ราบว่า คนอืน่รู้สกึแบบนีกั้บเขา นกัเรยีนคดิว่าเขาจะ

รู้สึกอย่างไร

• นักเรยีนคดิว่า เป็นเร่ืองยุตธิรรมหรือไม่ทีเ่ราจะรู้สกึไม่ด ีโดยทีเ่ราไม่รู้

จักคนๆ นั้นมาก่อน
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 ๕. ครอูธิบายว่าความรู้สกึด้านลบเหล่านี ้เราเรยีกว่า อคตท่ีิเรามกีบัคนกลุม่

นัน้ เพราะเราอาจเคยได้ยนิ หรอืรบัรู้มา และคดิเอาเองว่า คนกลุม่นีต้้องเป็นแบบนัน้

แบบนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เราปฏิบัติไม่ดีกับคนเหล่านี้ได้ โดยไม่มีเหตุผล และโดยที่เรา

ยังไม่เคยรู้จักเขาเหล่านั้นเลย 

 ๖. ให้นักเรียนดูภาพตัวอย่าง เช่น นางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนผิวดํา รูปคน

พิการที่ได้เป็นแชมป์ว่ายนํ้า หรือคนตัวเตี้ยที่เป็นนักกีฬา ฯลฯ 

 ๗. ถามนักเรียนว่า กิจกรรมที่ครูชวนทําคาบที่แล้ว ที่ถามถึงประสบการณ์

ของนกัเรยีนในการถกูล้อเลยีนในเรือ่งต่างๆ กับกจิกรรมวนันี ้ทีช่วนดวู่าคนส่วนใหญ่

มีความรู้สึกต่อคน ๖ กลุ่มเหล่านี้ 

• นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

• ทั้ง ๒ กิจกรรมมีความเหมือนกันอย่างไร

o กิจกรรมในคาบเรียนแรกที่ทุกคนได้ลองก้าวหากเคยถูกล้อ 

เป็นการทบทวนประสบการณ์ที่เราเคยถูกล้อเลียน ส่วนกิจกรรม

วันนี้เป็นการมองคนอื่น

o ทัง้สองกิจกรรมชวนเราสาํรวจความรู้สกึของคนทีแ่ตกต่างจากคน

ส่วนใหญ่ และการทีถู่กปฏิบติัในทางทีไ่ม่ดี เช่น การล้อเลยีน เพือ่

ให้เข้าใจว่าไม่มีใครอยากถูกล้อเลียน และไม่มีใครอยากถูก 

ตีตรา หรือถูกปฏิบัติไม่ดีจากคนรอบข้าง

 ๘. ครูสรุปการเรียนรู้ว่า 

• เราแต่ละคนมคีวามแตกต่างหลากหลาย ทัง้จากพันธกุรรมและสงัคม

วัฒนธรรมที่แวดล้อมความแตกต่างของบุคคล มีคนอ้วน ผอม สูง 

เต้ีย ดํา ขาว นัน่คอืความหลากหลายทีส่วยงาม เราจึงไม่ควรไปตัดสิน

คุณค่าว่า ขาวดีกว่าดํา และทุกคนต้องพยายามขาวไปหมด
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• ด้วยความไม่รู้ ความกลัว อคติ การตีตรา ที่มีต่อ “ความแตกต่าง” 

จากคนส่วนใหญ่ ทําให้คนหลายคนถูกเลือกปฏิบัติด้วยความไม่เท่า

เทียม ถูกรังแก ถูกล้อเลียน ถูกปฏิเสธ และไม่ได้รับการยอมรับ

• ในการใช้ชีวิตร่วมกนั เรามกัมองเหน็ความแตกต่างเหล่าน้ันโดยมีการ

เปรียบเทียบ ให้คุณค่า หรือตัดสินคนที่แตกต่างจากเรา หรือจากคน

ส่วนใหญ่ และอาจปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นในทางไม่ดี เพราะไม่เห็น

คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเหมือนกัน

• การยอมรับความแตกต่าง และแสดงถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ต่อทุกคน คือ การเห็นว่าคนทุกคนมีคุณค่า และมีความเท่า

เทียมกัน แม้มีรูปลักษณ์ภายนอก ความเชื่อ รสนิยม ที่แตกต่างกัน 

แต่ไม่ควรเป็นเหตุแห่งการนํามาล้อเลียน หรือกลั่นแกล้ง เพราะเรา

เองก็ย่อมไม่อยากให้ใครมาล้อเลียน หรือปฏิบัติไม่ดีกับเราเช่นกัน
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ตัวอย่างภาพ “บุคคลที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต”

ไลล่า โลเปซ (Leila Lopes) 

นางงามจักรวาล ปี ๒๐๑๑

ชาร์ลีน เทย์เลอร์ (ชาซาเบลล์ รอเยล) 

นักเต้นเบอร์เลสก์ 

ได้ตําแหน่ง Miss Burlesque UK 

(นํ้าหนัก ๘๘ กิโลกรัม)

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต120



 

นิค วูจิซิค (Nick Vujicic) ชาวออสเตรเลีย 

เขาไม่มีแขนทั้งสองข้าง มีแต่ขาสั้นๆ ข้างเดียวที่มีนิ้วโป้งโผล่ออกมาสองนิ้วเท่านั้น 

พัทธยา เทศทอง 

นักกีฬาบอคเซีย ได้เหรียญทอง

ในการแข่งขนัพาราลมิปิกเกมส์ ๒๐๑๒ 

ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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อทิตยา โรมิโอ เทพ    

นักเพาะกายชาวอินเดียที่ตัวเล็กที่สุดในโลก 

(สูง ๒ ฟุต ๙ นิ้วหรือประมาณ ๘๓ เซนติเมตร) 

“น้องทัก” ด.ช.ภูชิต อิงชัยภูมิ และ “น้องออฟ” ด.ช.ณัฐพงศ์ วิประจง

นักกีฬาว่ายนํ้าเหรียญทองและเหรียญเงินรวมกัน ๖ เหรียญ

จาก “การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการระดับโลก” เมืองสเต็คคาแนล ประเทศเนเธอร์แลนด์

สมศักดิ์ เหมรัญ 

กีต้าร์มือเดียว

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต

122



 

เมื่อฉันโตขึ้น
แผนการเรียนรู้ที่ ๙



สาระส�าคัญ
 การรู้จักตัวเอง และการวางแผนอนาคตจะช่วยในการรับมือ และมองการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเติบโตในมุมบวก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายความเป็นตัวของตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง

 ๒) วางเป้าหมาย และระบุสิ่งที่อยากเห็นตนเองเป็นในอนาคต

แผนการเรียนรู้ที่ ๙

เมื่อฉันโตขึ้น

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• ความมั่นใจในตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบในการเลือก

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ

• การวางเป้าหมาย

• การสื่อสาร

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)
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อุปกรณ์และสื่อ 
 • แผ่นกิจกรรม “ฉัน ฉัน ฉัน”

 • กระดาษ A4 สําหรับการบ้าน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการแสดงความเห็นของนักเรียน 

 ๒. สังเกตการแลกเปลี่ยน การรับฟังเพื่อน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูถามนักเรียนว่า

• ใครจําอะไรตอนที่เราอยู่ ป.๓ ได้บ้าง (ขอฟังจากนักเรียน ๓-๔ คน)

• ใครนึกภาพตัวเองตอน ม.๓ ได้บ้างว่า ตอนนั้นเราจะเป็นอย่างไร  

(ขอฟังจากนักเรียน ๓-๔ คน)

 ๒. บอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะลองสํารวจตัวเองใน ๓ ช่วงวัย แจกแผ่น “ฉัน 

ฉัน ฉัน” ให้นักเรียนทุกคน อธิบายว่า ในแผ่นนี้มี ๑๐ เรื่อง ที่ให้นักเรียนลองบอกว่า

ตัวเองเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ คือ ตอน ป.๓ ตอนนี้ และตอน ม.๓ ให้เวลาใน

การทํา ๑๕ นาที

 ๓. เมื่อสังเกตว่าทุกคนทําเสร็จแล้ว ให้จับกลุ่ม ๓ คน ให้ตกลงกันในกลุ่ม

ว่า จะเล่าให้กันฟังในข้อไหน ให้เลือก ๓ ข้อ และให้ทุกคนเล่าให้กันฟังใน ๓ ข้อนั้น 

และสามารถซักถามเพื่อนได้

 ๔. ให้เวลาแต่ละกลุ่มคุยกัน ๑๐ นาที จากนั้น ครูชวนคุยดังนี้

• รู้สึกอย่างไรกับการลองทํา “ฉัน ฉัน ฉัน”

• จากการลองตอบคําถามทั้ง ๑๐ ข้อ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง

อย่างไรบ้าง

• เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองเป็นตอน ป.๓ กับตอนนี้ นักเรียนเห็นการ

เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
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• รู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อนึกภาพตัวเองตอน ม.๓ 

• นักเรียนชอบความเป็นตัวเองในอนาคต ตอน ม.๓ ข้อใดบ้าง เพราะ

เหตุใด

• เรามีใครบ้าง ที่จะสนับสนุนเรา คอยช่วยเรา หรือเราสามารถปรึกษา

ได้ตอนอยู่ ม.๓

 ๕. ครูสรุปคําตอบของนักเรียนให้เป็นการสรุปการเรียนรู้วันนี้ ดังนี้

• เราจะเหน็ว่าเมือ่เราเติบโต บางอย่างเหมอืนเดิม แต่บางอย่างกเ็ปลีย่น

ไป การเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับการเติบโตของเรา เมื่อเราโตขึ้น 

นอกจากอายุมากขึ้น เรียนชั้นสูงขึ้นแล้ว เราจะเห็นว่า หลายๆ อย่าง

มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กลุ่มเพื่อน สิ่งที่เราสนใจ สิ่งที่เราชอบ ซึ่งมี

ท้ังตวัเราท่ีเปลีย่น และสิง่รอบตัวเราท่ีเปลีย่น ซึง่การเปลีย่นแปลงเป็น

เรื่องธรรมดา

• นอกจากนัน้ เมือ่เราโตขึน้ ความรบัผดิชอบของเรากจ็ะมากขึน้ เพราะ

เราสามารถทําสิง่ต่างๆ ได้มากขึน้ และเป็นการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่่วมกับ

คนอื่นๆ มากขึ้น 

• การลองคิดถึงตัวเองตอน ม.๓ เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ถึงตนเองใน

อนาคต อาจจะเกดิขึน้ตามทีเ่ราคาดหรืออาจเป็นแบบอืน่เมือ่ถงึเวลา

น้ัน แต่การลองคดิถงึอนาคตจะช่วยให้เราเตรียมตวัวางแผนหากอยาก

เป็นไปตามที่ตัวเองคิด หรือเตรียมรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้เกิดความรู้สึกกังวลบ้าง ต้องปรับตัวบ้าง 

ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเมื่อโตข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน การ

เปลีย่นแปลงกเ็ป็นเรือ่งท้าทาย และช่วยให้เราได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ด้วย

เช่นกัน และเราทุกคนต่างมีคนที่เราไว้ใจ ที่จะพูดคุยปรึกษาด้วยได้

ถึงความกังวลใจหรือปัญหาที่เจอ
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 ๖. จากทีพ่วกเรานกึภาพตวัเองตอน ม.๓ ไว้ ครชูวนให้ทกุคนกลบัไปทาํภาพ

ตัดแปะเป็นการบ้าน หัวข้อ “นี่คือฉันตอน ม.๓” โดยอธิบายดังนี้

• ให้นักเรียนทําภาพตัดแปะที่สะท้อนถึง “ตัวเราตอน ม.๓” โดยการ

หาภาพ ข้อเขียน คําพูด ที่สะท้อนถึงตัวตนของเรา สิ่งที่เราสนใจ  

สิ่งที่เราจะเป็น จากหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ ที่สามารถขอตัดได้ 

หรือเป็นภาพหรือของจากที่บ้าน ที่ขออนุญาตนํามาใช้ได้

• ยกตัวอย่างภาพตัดแปะบางภาพ และแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียน

คนละ ๑ แผ่น ให้ทุกคนนําแผ่น “นี่คือฉันตอน ม.๓” มาในชั่วโมง

หน้า
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ฉัน ฉัน ฉัน
นักเรียนเขียนข้อมูลของตนเองในแต่ละหัวข้อใน ๓ ช่วง คือ ตอนที่อยู่ ป.๓, ปัจจุบัน

และนักเรียนเห็นว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรตอน ม.๓

ฉันวันก่อน (ป.๓) ฉันวันนี้ (ป.๖) ฉันในอนาคต (ม.๓)

๑) เสื้อผ้าชุดโปรดของฉัน

๒) เพื่อนสนิทของฉัน

๓) รายการโปรดทางทีวี

๔) ของที่มีค่าที่สุดของฉัน

๕) งานอดิเรก หรือสิ่งที่

ฉันชอบทําเวลาว่าง

๖) สิ่งที่น่ากลัวที่สุด

สําหรับฉัน

๗) ความรู้สึกที่ฉันมีต่อ

โรงเรียน

๘) ความฝันของฉัน

๙) ความรับผิดชอบใน

บ้าน

๑๐) คนที่ฉันปรึกษาปัญหา

หรือขอความช่วยเหลือ

128

๙



   

การบ้าน 

ให้นักเรียนหาภาพ	ข้อเขียน	หรือคำาพูดต่างๆ	ที่สะท้อนถึงสิ่งที่นักเรียนสนใจ	ที่บอกถึง

ตวัตนของนกัเรยีน	และนำามาสร้างภาพตดัแปะบนกระดาษ	A4	เพ่ือแสดงให้เหน็ภาพตัวนักเรียน

ตอน	ม.๓	ทั้งนี้	ภาพหรือข้อความต่างๆ	อาจตัดจากนิตยสารต่างๆ	ที่สามารถขอตัดได้	หรือ

เป็นภาพหรือของจากที่บ้าน	 ที่ขออนุญาตนำามาใช้ได้	 หลังจากนำามาแสดงในคาบเรียนหน้า	

นักเรียนสามารถนำาของไปคืนได้	ให้เขียนชื่อไว้มุมซ้ายล่าง

นี่คือฉัน ตอน ม.๓
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ตัวอย่างภาพตัดแปะ

ข้อมูลภาพจากอินเทอร์เน็ต130
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ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐



สาระส�าคัญ
 การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าเรื่องง่ายหรือยากมีหลายอย่างที่มี

อทิธพิลต่อเราในการเลอืกตดัสนิใจ การเรียนรู้ว่าใครหรืออะไรมอีทิธพิลต่อเราในเร่ือง

ใดบ้าง จะช่วยให้เราเท่าทันและเข้าใจว่าเมื่ออิทธิพลบางอย่างกลายเป็นแรงกดดัน 

เราจะเรียนรู้การจัดการกับแรงกดดันนั้นอย่างไร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ระบุคนหรือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเอง

 ๒) บอกวิธีในการจัดการกับความกดดันจากเพื่อนและสิ่งรอบข้าง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐

ใครมีอิทธิพลกับเราบ้าง

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าของตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• การคิด วิเคราะห์

• การตัดสินใจ

• การยืนยันความต้องการ ความรู ้สึก

ตนเอง

• การต่อรอง

• การจัดการความกดดัน

• การแก้ปัญหา
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • กระดาษ A3, กาว, สีเทียน/สีไม้/สีเมจิก

 • เตรยีมพืน้ทีใ่นห้องเรยีนและกระดาษกาวสําหรบัการตดิภาพตดัแปะของ

นักเรียนทุกคน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตความมั่นใจในการนําเสนอของนักเรียน

 ๒. สังเกตความตั้งใจในการคิดเรื่องคนที่มีอิทธิพลต่อตนเอง

 ๓. สังเกตการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. ครูถามนักเรียนถึงการทําภาพตัดแปะ “นี่คือฉันตอน ม.๓” 

• ยากหรือง่าย ที่หาสิ่งที่เป็นตัวแทนหรือสะท้อนความเป็นตัวเราตอน 

ม.๓

• ขออาสาสมคัรเล่าถงึกระบวนการทาํภาพตัดแปะของตัวเอง ๒-๓ คน

• ขออาสาสมัครท่ีพร้อมนําเสนอภาพตอน ม.๓ ของตัวเอง ๒-๓ คน 

เม่ือเล่าแล้ว ครูขอบคุณอาสาสมัครที่แบ่งปันภาพอนาคตของตัวเอง

กับเพื่อน

 ๒. แบ่งกลุ่ม ๕ คน ให้แต่ละคนนําเสนอภาพของตัวเองให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม

ด ูและบอกสิง่ทีช่อบในความเป็นตัวเองตอน ม.๓ สองเรือ่ง และเหตผุลทีช่อบ ให้เวลา 

๑๐ นาที

• ระหว่างท่ีนักเรียนแบ่งกลุ่มเล่าให้กันฟัง ครูเดินดูภาพของนักเรียน 

และสังเกตสิ่งที่นักเรียนแลกเปลี่ยนกัน
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 ๓. เมื่อหมดเวลา และสังเกตว่าทุกคนได้พูดสิ่งที่ตนเองชอบแล้ว

• ถามว่า หลังจากเราได้ฟังและเห็นภาพเพื่อนตอน ม.๓ แล้ว ใครชอบ

อะไรของเพื่อนคนไหนบ้าง (ขอคําตอบจาก ๓-๔ คน)

• ครูกล่าวถึงความน่าสนใจของภาพที่นักเรียนแต่ละคนทํามา โดยยก

ตวัอย่างจากภาพจรงิของนกัเรยีน เช่น สิง่ท่ีสะท้อนถงึความคดิ ความ

รู้สึก ความฝัน ความตั้งใจ ฯลฯ

 ๔. ครูอธิบายว่า จากที่เราเห็นตัวเองตอน ม.๓ ตามภาพที่แต่ละคนทํามา 

ครูจะชวนทุกคนสํารวจว่า ใครหรืออะไรที่มีอิทธิพลกับความเป็นตัวเราบ้าง 

• ยกตัวอย่างจากภาพของนักเรียน เช่น ใครหรืออะไรที่ทําให้เราอยาก

แต่งตัวแบบน้ัน ? (ดารา, หนังสือแฟช่ัน) ใครทําให้เราอยากต้ังใจ

เรียน ? ใครทําให้เราอยากเล่นกีฬา/ดนตรี หรือทําสิ่งนั้น/สิ่งนี้ ? ใคร

ทําให้เราตั้งใจจะช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น

• แจกกระดาษ A3 ให้นักเรียนทุกคน และอุปกรณ์สําหรับแต่ละกลุ่ม

• ให้นักเรียนนําภาพของตัวเองบนกระดาษ A4 ติดลงบนกระดาษ A3

เพื่อน
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• คิดถึงคนที่มีอิทธิพลกับตัวเราในด้านต่างๆ และเขียนถึงคนหรือสิ่งที่

มีอิทธิพลกับตัวเรา ในสิ่งที่เราอยากเป็นในวงกลมและโยงกับความ

เป็นตัวเรา ให้เวลา ๑๐ นาที

 ๕. เมื่อทุกคนทําเสร็จแล้ว ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนดังนี้

• ในชวีติของเรา มีหลายคนหรือหลายอย่างทีม่อีทิธพิลกับเรา ไม่ว่าต่อ

ความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจ การแต่งตัว กิจกรรมที่เราทํา 

 สิ่งที่เราชอบ/ไม่ชอบ จากการทํากิจกรรมนักเรียนพบว่า

• ใครที่มีอิทธิพลต่อเราบ้าง (รอฟังคําตอบ และกระตุ้นให้นักเรียนหา

คําตอบที่หลากหลาย)

• คนๆ นั้นมีอิทธิพลกับเราอย่างไร ขอตัวอย่าง

 ๖. ครูชวนให้เห็นว่า

• คนท่ีมีอิทธิพลต่อเราแต่ละคนอาจแตกต่างกนั บางคนเป็นพ่อแม่ บ้าง

เป็นพี่ บ้างเป็นเพื่อน

• นอกจากนัน้ สือ่ต่างๆ ยังมอีทิธพิลกบัพวกเราบางคนในหลายๆ เร่ือง

• ให้นักเรียนยกตัวอย่างว่า สื่อมีอิทธิพลกับเราอย่างไร

• บางครั้งสิ่งที่มีอิทธิพลกับเรา เช่น เพื่อน หรือสื่อ อาจกลายเป็นความ

กดดันได้ หากเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่สะดวกใจ ไม่อยากทํา หรือรู้สึก

ไม่ใช่เรา เช่น เพือ่นทกุคนในกลุม่ต้องการให้เจาะจมกู แต่เราไม่ชอบ 

เพื่อนในกลุ่มชวนให้เราลองสูบบุหรี่ แต่เราไม่อยากสูบ เป็นต้น

• ถามนักเรยีนว่าหากเกดิสถานการณ์แบบทีเ่ราไม่ชอบ หรือไม่เหน็ด้วย

กับคนที่มีอิทธิพลกับเรา เราจะทําอย่างไรได้บ้าง (รอฟังคําตอบและ

กระตุ้นให้นักเรียนหาคําตอบที่หลากหลาย)

• เป็นเรือ่งยากหรือง่ายทีจ่ะบอกหรือแสดงความรู้สกึ หรือความคิดเหน็

ที่แตกต่างของเรา เพราะเหตุใด
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• ครูขยายความเพิ่มเติมว่า

o อาจเป็นเรื่องไม่ง่ายที่เราจะจัดการกับแรงกดดัน หรือปฏิเสธ  

สิ่งที่มีอิทธิพลกับเรา แต่เป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรา

ต้องการ สิ่งที่เราชอบคืออะไร และหากเรารู้สึกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่

สะดวกใจ เราสามารถบอกความรูส้กึของเราได้ และไม่จาํเป็นต้อง

ทําสิ่งนั้นๆ

o ในทางกลับกัน เราอาจเป็นคนที่มีอิทธิพลกับเพ่ือน แต่ไม่ได้

หมายความว่า เพือ่นจะต้องทาํตามเราทกุอย่าง ดงันัน้ หากเพือ่น

บอกว่าไม่ชอบ ไม่อยากทาํ หรือเราสงัเกตเหน็ท่าทไีม่สบายใจ ไม่

สะดวกใจของเพื่อน เราควรถามและรับฟังความรู้สึกของเพื่อน

ด้วยเช่นกัน

 ๗. ครูขอให้ทุกคนนําภาพของตนเองติดไว้บนผนังรอบๆ ห้อง และชวนให้

ทุกคนดู (หากเป็นห้องประจํา อาจติดไว้จนถึงคาบเรียนหน้า)
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สํารวจโฆษณาสินค้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑



สาระส�าคัญ
 โฆษณา มอีทิธพิลต่อความคดิและพฤติกรรมของบคุคลในการตัดสนิใจเลอืก

ซื้อสินค้าต่างๆ นอกจากการพยายามทําให้คนหรือสินค้าที่โฆษณาดูดีกว่าความเป็น

จริง ด้วยการใช้เทคนิคด้านการทําสื่อแล้ว โฆษณายังสร้างภาพลักษณ์และค่านิยม

เรื่องความสวยงามเพียงแบบเดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงคนเราล้วนแตกต่างกัน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) สาํรวจอทิธพิลของโฆษณาทีม่ผีลต่อความรู้สกึต่อภาพลกัษณ์ของชายหญิง

 ๒) วิเคราะห์เป้าหมายและเทคนิคที่สื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑

สํารวจโฆษณาสินค้า

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความเท่าเทียม

• การเท่าทันสื่อ

• การคิด วิเคราะห์

• การรู้จักตนเอง

• การตัดสินใจ
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • ตัวอย่างโฆษณา “Love Story” ๔ ตอน

o จุ๋ม ๑: https://www.youtube.com/watch?v=GQJuBlnKClw  

(๑.๔๖ นาที)

o จุ๋ม ๒: https://www.youtube.com/watch?v=pFJU8hUMo8Y 

(๑.๔๗ นาที)

o จุ ๋ม ๓: https://www.youtube.com/watch?v=P37oIzjA24Y  

(๑.๔๖ นาที)

o จุ๋ม ๔: https://www.youtube.com/watch?v=dgtuTwXNgLY 

(๑.๔๕ นาที)

 • แผ่นคําถามสําหรับกลุ่มย่อย เตรียม ๒ ชุด

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครูควรดูคลิปเพื่อเตรียมประเด็นพูดคุยกับนักเรียนก่อน

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการวิเคราะห์โฆษณา การแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือ

แสดงความคิดเห็น

 ๒. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครชูีแ้จงว่า วนันีเ้ราจะชวนกนัดูโฆษณาทีพ่ยายามจะขายของให้กบัวยัรุ่น 

ถามนักเรียนว่า ที่ผ่านมานักเรียนชอบโฆษณาชิ้นไหน หรือโฆษณาชิ้นไหนที่นักเรียน

ดูแล้วรู้สึกอยากซื้อสินค้าตัวนั้นๆ บ้าง เพราะเหตุใด

๑. ขอฟัง ๓-๔ ตัวอย่าง

๒. ครูเชื่อมโยงให้เห็นว่า โฆษณาสินค้าต่างๆ พยายามจะหาวิธีการนํา

เสนอที่จะทําให้คนอยากซื้อสินค้านั้นๆ ในขณะเดียวกัน โฆษณายัง

เสนอหรอืสร้างภาพท่ีพยายามชวนเชือ่ว่า เราจะต้องเป็นแบบนัน้แบบ

นี้ ซึ่งเราจะได้ลองดูตัวอย่างโฆษณาและร่วมกันวิเคราะห์

๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๘ กลุ่ม อธิบายว่า ครูจะให้ดูคลิปโฆษณา ๔ ตอน จาก

นั้นแต่ละกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์โฆษณาตามโจทย์กลุ่มละ ๒ ข้อ แจกแผ่นคําถาม

ในการวิเคราะห์โฆษณาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่ม ๑ และ ๒

๑) ใครเป็นคนทําโฆษณาชิ้นนี้ และมีเป้าหมายเพื่ออะไร

๒) นกัเรยีนคดิว่า สนิค้าชิน้นีจ้ะทาํให้ผูใ้ช้ได้ผลตามทีโ่ฆษณาหรอืไม่

อย่างไร

๒. กลุ่ม ๓ และ ๔

๓) โฆษณาชิ้นนี้ใช้เทคนิคอะไร เพ่ือทําให้คนอยากซ้ือสินค้า และมี

องค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้โฆษณาชิ้นนี้น่าสนใจหรือดึงดูดใจ

๔) ภาพและสิ่งที่โฆษณาชิ้นนี้นําเสนอสะท้อนชีวิตจริง หรือคนจริงๆ 

รอบตวันักเรยีนมากน้อยเพยีงใด (ยกตวัอย่างสิง่ทีส่ะท้อนชวีติจริง 

และชวนเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพที่ปรากฏในโฆษณา

กับในชีวิตจริง)
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 ๓. กลุ่ม ๕ และ ๖

๕) ลกัษณะความสวย ทีโ่ฆษณาชิน้นีพ้ยายามสือ่/บอกคอือะไร (แบบ

ไหนสวย/ไม่สวย)

๖) นอกจากบอกว่าแบบไหนสวย โฆษณาชิ้นนี้ยังบอกว่า ผู้หญิงต้อง

เป็นอย่างไรอีกบ้าง

๔. กลุ่ม ๗ และ ๘

๗) โฆษณาชิน้นีส่้งผลต่อความรู้สกึ ความคดิ ความเชือ่ต่อเร่ืองความ

สวยของใครบ้าง ? (หญงิ/ชาย/วยัรุน่/เดก็ ฯลฯ) และอย่างไรบ้าง ?

๘) เรื่องสําคัญ หรือมีภาพอะไร ที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้บอกเรา / เลือก

จะไม่บอกเรา

๓. ครูเปิดคลิปโฆษณาให้นักเรียนดูทีละตอน และชวนคุยเมื่อจบแต่ละตอน 

โดยถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไร ชอบ หรือไม่ชอบอะไร เพราะอะไร

๔. เมื่อดูครบทั้ง ๔ ตอน ให้แต่ละกลุ่มตอบคําถาม ๕ นาที จากนั้น ขอฟัง

คาํตอบแต่ละข้อ โดยครอูาจช่วยขยายความหรอือธบิายเพิม่เตมิจากคําตอบของแต่ละ

กลุ่ม

๕. ครูถามนักเรียนว่า จากการดูคลิปโฆษณาวันนี้และวิเคราะห์ นักเรียนได้

เรียนรู้อะไรบ้าง

๖. ให้นกัเรยีนเขยีนในสมดุว่า คาํแนะนาํในการดูโฆษณาสนิค้าต่างๆ อย่าง

เท่าทันมีอะไรบ้าง คนละ ๒ ข้อ
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แผ่นกิจกรรม “วิเคราะห์โฆษณา”

๑) ใครเป็นคนทําโฆษณาชิ้นนี้ และมีเป้าหมายเพื่ออะไร

๒) นักเรียนคิดว่า สินค้าชิ้นนี้จะทําให้ผู้ใช้ได้ผลตามที่โฆษณาหรือไม่ อย่างไร

๓) โฆษณาชิ้นนี้ใช้เทคนิคอะไร เพื่อทําให้คนอยากซื้อสินค้า และมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่

ทําให้โฆษณาชิ้นนี้น่าสนใจหรือดึงดูดใจ

๔) ภาพและสิ่งที่โฆษณาชิ้นนี้นําเสนอสะท้อนชีวิตจริง หรือคนจริงๆ รอบตัวนักเรียนมาก

น้อยเพียงใด (ยกตัวอย่างสิ่งท่ีสะท้อนชีวิตจริง และชวนเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ภาพที่ปรากฏในโฆษณากับในชีวิตจริง)
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๕) ลักษณะความสวย ที่โฆษณาชิ้นนี้พยายามสื่อ/บอก คืออะไร (แบบไหนสวย/ไม่สวย)

๖) นอกจากบอกว่าแบบไหนสวย โฆษณาชิ้นนี้ยังบอกว่า ผู้หญิงต้องเป็นอย่างไรอีกบ้าง

๗) โฆษณาช้ินน้ีส่งผลต่อความรู้สึก ความคิด ความเชื่อต่อเรื่องความสวยของใครบ้าง ? 

(หญิง/ชาย/วัยรุ่น/เด็ก ฯลฯ) และอย่างไรบ้าง ?

๘) เรื่องสําคัญ หรือมีภาพอะไร ที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้บอกเรา / เลือกจะไม่บอกเรา

๑๑
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โฆษณามักสร้างภาพลักษณ์
และค่านิยมเรื่องความ

สวยงามเพียงแบบเดียว
ทั้งที่ในความเป็นจริง

คนเราล้วนแตกต่างกัน



ร่างกายของใคร
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒



สาระส�าคัญ
 ภาพลักษณ์ทั้งหน้าตาและร่างกาย เป็นเรื่องที่คนจํานวนมากให้ความสําคัญ 

เพราะเชื่อว่าสามารถสร้างการยอมรับและสร้างความมั่นใจในตัวเอง อีกทั้งสื่อและ

กระแสสงัคมมกัสร้างค่านยิมในภาพลกัษณ์บางอย่างให้เป็นมาตรฐาน ทาํให้คนจํานวน

หนึง่รูส้กึไม่พงึพอใจในร่างกายของตนเอง และเลอืกทีจ่ะปรบัเปล่ียน ดดัแปลง ตกแต่ง

อวัยวะให้เป็นไปตามสื่อและค่านิยมตามสมัย ซึ่งอาจมีผลกระทบบางอย่างที่ไม่พึง

ประสงค์ การสร้างความเข้าใจว่าคนแต่ละคนมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั สือ่และค่านยิม

เรือ่งความสวยงามแตกต่างและเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั รวมทัง้ภาพลกัษณ์ภายนอก

ไม่ได้เป็นตัวกําหนดคุณค่า เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เราไม่สูญเสียความม่ันใจใน

ตนเอง เพราะภาพลักษณ์ที่แตกต่าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบจากการดัดแปลง

ร่างกาย

 ๒) ระบุทางเลือกอื่นที่จะสร้างความมั่นใจให้ตนเอง และการยอมรับจากคน

รอบข้าง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒

ร่างกายของใคร
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• ความมั่นใจในตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• การรู้จักตัวเอง

• การตัดสินใจ

• การประเมินผลกระทบ

• การสืบค้นข้อมูล

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 • กระดาษขนาด ๓ x ๓ นิ้ว สําหรับนักเรียนทุกคน

 • กระดาษฟลิปชาร์ท สีเมจิก

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ครูควรหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้พูดคุยกับนักเรียนในเร่ืองที่พบว่าเป็นแฟชั่น 

ที่เด็กๆ อาจทํากับร่างกาย เช่น อันตรายจากการจัดฟันแฟช่ัน การใส่ big eyes  

การกิน/ฉีดกลูตาไธโอนเพื่อให้ขาว เป็นต้น

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการวิเคราะห์/แลกเปลี่ยนของนักเรียน

 ๒. สังเกตความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน

 ๓. สังเกตการตอบคําถาม
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
๑. ครูแจกกระดาษขนาด ๓ x ๓ นิ้วให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น

• ให้นักเรียนเขียนหรือวาดอวัยวะภายนอกที่มองเห็นของตัวเรา ส่วนที่

เราชอบและพึงพอใจที่สุด ๑ อย่างพร้อมเหตุผล

๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยแยกชายและหญิง กลุ่มละประมาณ ๖ คน

• แจกกระดาษฟลิปชาร์ทให้กลุ่มละ ๑ แผ่น และสีเมจิก

• แต่ละกลุ่ม ขออาสาสมัคร ๑ คนนอนบนกระดาษฟลิปชาร์ท ให้

นักเรียนช่วยกันนําสีเมจิกวาดโครงร่างตามร่างกายของนักเรียนบน

กระดาษฟลิปชาร์ท

• ให้กลุ่มช่วยกันระดมความเห็นว่า วัยรุ่นชอบหรืออยากปรับเปลี่ยน

ดัดแปลงร่างกาย/อวัยวะส่วนไหนมากที่สุด ๕ อันดับแรก โดยวาด/

ระบุอวัยวะส่วนนั้นๆ บนโครงร่างร่างกาย เพื่อแสดงให้เห็น ๕ อันดับ

แรก ที่วัยรุ่นอยากปรับเปลี่ยน โดย

o ชี้ให้เห็นร่างกาย/อวัยวะส่วนที่อยากปรับเปลี่ยน

o วาดให้เห็นว่า อยากเปลี่ยนอย่างไร เช่น ผม – อยากเปลี่ยนผม

หยิกให้เป็นผมเหยียดตรง ฯลฯ

o ระบุวิธีที่จะปรับเปลี่ยน เช่น ไปใช้นํ้ายายืดผม ฯลฯ

• ให้เวลา ๑๕ นาที

๓. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ และติดฟลิปชาร์ทไว้บนกระดาน ครูชวนคุย ดังนี้

• จากท่ีทุกกลุม่เสนอ ส่วนไหนของร่างกายทีว่ยัรุน่อยากปรบัเปลีย่นมาก

ที่สุด มีความแตกต่างระหว่างหญิงหรือชายหรือไม่ อย่างไร

• เหตุผลที่วัยรุ่นอยากปรับเปลี่ยน คืออะไรบ้าง (ยกตัวอย่างตามที่กลุ่ม

นําเสนอ)

• อะไรทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจร่างกาย/อวัยวะแบบที่เรามี

• มีวิธีการจัดการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงร่างกายแบบใดบ้าง ที่นักเรียน

คิดว่าไม่ปลอดภัย หรืออาจมีผลกระทบในทางลบตามมา 
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o ขอตัวอย่าง ๔-๕ เรื่อง และครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่ปลอดภัยหรือ

อาจมีผลในทางลบอย่างไร

• หากการปรับเปลี่ยนร่างกายเป็นเพราะเราต้องการเพิ่มความมั่นใจให้

ตนเอง หรือให้เพื่อนยอมรับ เรามีวิธีการอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่เลือก

ปรับหรือดัดแปลงร่างกาย 

๔. ให้นักเรียนนํากระดาษที่แต่ละคนเขียนส่วนของร่างกายที่เราชอบ รวม

กลุ่มกับคนที่ชอบส่วนเดียวกัน เช่น คนที่ชอบ “ตา” เหมือนกันให้รวมกัน คนที่ชอบ 

“ปาก” ให้รวมกัน

• เมื่อรวมกันได้แล้ว ครูชวนดูทีละกลุ่ม และชวนคุย 

• ความแตกต่างของแต่ละคน เช่น กลุ่มนี้ชอบตาเหมือนกัน ช่วยกันดู

ว่า เพื่อนกลุ่มนี้มีตาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

• หน้าที่ของอวัยวะส่วนนั้นๆ เช่น ตา มีหน้าที่อะไร

• การดูแลรักษา เช่น เราควรดูแลตาอย่างไร

๕. ครถูามนักเรยีนว่า วันนีเ้ราได้เรียนรู้เร่ืองร่างกายของเราอย่างไรบ้าง และ

สรุปประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

• แต่ละคนมรีปูร่างหน้าตาสรีระแตกต่างกนั สิง่ทีเ่ราชอบหรือแบบทีเ่รา

ชอบหรือพอใจอาจแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งไม่ใช่เร่ืองแปลก และไม่

จําเป็นต้องชอบเหมือนกัน

• สิง่ทีเ่ราควรใส่ใจ ร่างกายและอวยัวะส่วนต่างๆ คือ การดแูลความสะอาด 

และระวงัไม่ทําอะไรให้เกดิการบาดเจบ็ หรอืส่งผลต่อประสทิธภิาพของ

หน้าที่ของอวัยวะส่วนนั้นๆ

• สื่อและกระแสสังคมมักสร้างค่านิยมในภาพลักษณ์บางอย่างให้เป็น

มาตรฐาน ทําให้คนจํานวนหนึ่งรู้สึกไม่พึงพอใจในร่างกายของตนเอง 

และเลือกที่จะปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ตกแต่งอวัยวะให้เป็นไปตามสื่อ

และค่านิยม ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

• การดัดแปลง ปรับเปลี่ยนร่างกายต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา

ก่อนตัดสินใจ
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สิ่งที่เราชอบหรือ
แบบที่เราชอบ

อาจแตกต่างจากคนอื่น 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก 

และไม่จําเป็นต้องชอบ
เหมือนกัน

๑๒



สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓



สาระส�าคัญ
 ทกัษะการตดัสนิใจ การสาํรวจอปุสรรคหรือสิง่ท่ีอาจมอีทิธพิลต่อการตัดสินใจ 

การฝึกสือ่สารเพือ่ยนืยันความต้องการของตนเอง และการรบัฟัง เคารพการตดัสนิใจของ

คนอ่ืนๆ เป็นทกัษะทีจํ่าเป็นในการใช้ชวีติ และการจัดการสมัพนัธภาพกบัคนรอบข้าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านบวกด้านลบก่อนตัดสินใจ

 ๒) สํารวจอุปสรรคที่ทําให้เราตัดสินใจยาก

 ๓) ฝึกการบอกความต้องการของตนเอง และรับฟังความต้องการของผู้อื่น

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓

สื่อสาร-ต่อรอง-ยืนยัน

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• ความมั่นใจในตนเอง

• การเข้าใจคนอื่น

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• การไม่เอาเปรียบผู้อื่น

• การคิด วิเคราะห์

• การประเมินผลกระทบ

• การตัดสินใจ

• การยืนยันความต้องการตนเอง

• การสื่อสาร การต่อรอง การรับฟัง

• การแก้ปัญหา
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ 
 แผ่นกิจกรรม 

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ถามนักเรียนว่า

• ในแต่ละวันนักเรียนมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจบ้าง

• ในการตัดสินใจแต่ละครั้งเราต้องคิดเรื่องอะไรบ้าง

• การตัดสินใจเป็นเรื่องยากหรือง่าย

• ขอตัวอย่างเรื่องที่นักเรียนรู้สึกตัดสินใจยาก และถามว่าเพราะเหตุใด

จึงยาก

 ๒. ครูอธิบายว่า วันนี้เราจะลองดูสถานการณ์ต่างๆ เพื่อฝึกการตัดสินใจ 

โดยมี ๔ สถานการณ์ ดังนี้

• สถานการณ์ที่ ๑ เพื่อนชวนหนีเรียน

• สถานการณ์ที่ ๒ เพื่อนชวนกินเหล้า

• สถานการณ์ที่ ๓ เพื่อนชวนแชร์ภาพโป๊

• สถานการณ์ที่ ๔ แฟนขอหอมแก้ม

(หรืออาจเปล่ียนสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่นักเรียนยกตัวอย่างว่าเป็นเร่ืองที่

ตัดสินใจยาก)
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 ๓. แบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม แจกสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ

คําถาม ๔ ข้อ ดังนี้

๑) หากเราทําตามจะเกิดผลอะไรได้บ้าง ด้านบวก-ด้านลบ

๒) หากเราปฏิเสธจะเกิดผลอะไรได้บ้าง ด้านบวก-ด้านลบ

๓) แม้เราอยากปฏิเสธแต่อุปสรรคสําคัญที่อาจเป็นแรงกดดันให้เรา 

ต้องทําเรื่องนั้นๆ คืออะไรบ้าง

๔) ขอตัวอย่างประโยค ๑ ประโยค ที่เราอยากบอกในสถานการณ์น้ัน

ตามความรู้สึกของเราจริงๆ 

 ๔. ให้เวลา ๑๐ นาท ีและขอตวัแทนนาํเสนอ ครบูอกให้ทกุกลุม่ตัง้ใจฟังเพือ่น 

เพราะครูมีคําถามให้กลุ่มอื่นๆ ที่ฟังเพื่อนนําเสนอ ครูให้นําเสนอทีละกลุ่ม ดังนี้

• กลุ่ม ๑ นําเสนอ ครูบอกให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตั้งใจฟัง เมื่อเสนอครบ

ทั้ง ๔ ข้อ 

• ครูถามสมาชิกกลุ่ม ๒ ว่า ถ้าเราเป็นคนอยากหนีเรียนและชวนเพื่อน

หนีเรียนด้วยกัน แล้วได้ฟังคําตอบแบบที่เพื่อนกลุ่ม ๑ พูด เราจะตอบ

กลับหรือจะทําอย่างไร

• กลุ่ม ๒ นําเสนอ ครูบอกให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตั้งใจฟัง เมื่อเสนอครบ

ทั้ง ๔ ข้อ 

• ครูถามสมาชิกกลุ่ม ๓ ว่า ถ้าเราเป็นคนชวนเพื่อนกินเหล้า แล้วได้ฟัง

คําตอบแบบที่เพื่อนกลุ่ม ๒ พูด เราจะตอบกลับหรือทําอย่างไร

• กลุ่ม ๓ นําเสนอ ครูบอกให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตั้งใจฟัง เมื่อเสนอครบ

ทั้ง ๔ ข้อ 

• ครูถามสมาชิกกลุ่ม ๔ ว่า ถ้าเราชวนเพื่อนแชร์ภาพโป๊ แล้วได้ฟังคํา

ตอบเพื่อน แบบที่เพื่อนกลุ่ม ๓ พูด เราจะตอบกลับหรือทําอย่างไร

• กลุ่ม ๔ นําเสนอ ครูบอกให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ตั้งใจฟัง เมื่อเสนอครบ

ทั้ง ๔ ข้อ 
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• ครูถามสมาชิกกลุ่ม ๑ ว่า ถ้าเราเป็นคนขอหอมแก้มแฟน แล้วได้ฟัง

คําตอบจากแฟนแบบที่เพื่อนกลุ่ม ๔ พูด เราจะตอบกลับหรือทํา

อย่างไร

 ๕. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอแล้ว ครูชวนคุยดังนี้

• สิ่งที่นักเรียนรู้สึก “ยาก” เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คืออะไร

• เป็นไปได้หรือไม่ว่า เราอาจอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถทําตาม 

สิ่งที่เราอยากทํา/อยากตัดสินใจ

• เรารู้สึกอย่างไร หากต้องทําอะไรที่ไม่ใช่ความต้องการของตนเอง

• หากเพือ่น/แฟนไม่ทาํตาม หรือปฏิเสธคาํชวนของเรา เรารู้สกึอย่างไร

 ๖. ครูชวนนักเรียนสรุปดังนี้

• การตัดสินใจเป็นสิทธิของเราทุกคน และเรามีสิทธิเลือกตัดสินใจใน

แบบที่เราต้องการ

• ทุกการตัดสนิใจมีผลตามมาทีเ่ราต้องรบัผดิชอบ ผลทีต่ามมาอาจแตก

ต่างจากสิ่งที่เราคาดหวังก็ได้ เราจึงต้องลองคิดให้รอบคอบถึงความ

เป็นไปได้ของผลที่จะตามมาทั้งด้านบวกและลบ

• แม้เราจะเห็นผลด้านลบ แต่หลายครั้งเราก็ยังเลือกตัดสินใจโดยเชื่อ

ว่าผลลบจะไม่เกิดกับเรา อย่างไรก็ดี ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร เรา

ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง

• หลายครั้งเพ่ือน/แฟน หรือคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจของเรา 

ทําให้เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทํา แม้จะรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด 

กังวล ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องสําคัญ ที่เราต้องฝึกบอกความรู้สึกของเรา

อย่างตรงไปตรงมา เพือ่ให้เพือ่นหรอืแฟนรบัรูค้วามรูส้กึอดึอดัของเรา 

ซ่ึงหากเป็นความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนหรือแฟนต้องฟังและเคารพการ

ตัดสินใจของเราด้วย
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• ในขณะเดียวกัน เราต้องสํารวจตัวเองว่า เราเป็นฝ่ายไปกดดัน หรือ

บังคับ หรือโน้มน้าวให้เพื่อนทํา/ตัดสินใจตามเรา โดยที่เพื่อนไม่

ยินยอมหรือไม่ และหากเพ่ือนหรือแฟนบอกความรู้สึกอึดอัด ไม่

สบายใจ เราต้องพร้อมรับฟัง และเคารพความรู้สึกหรือความเห็นที่

แตกต่างจากเราด้วยเช่นกัน
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สถานการณ์ที่ ๑ เพื่อนชวนหนีเรียน
๑) ถ้าเราตัดสินใจหนีเรียนไปกับเพื่อน

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๒) ถ้าเราปฏิเสธไม่ไปกับเพื่อน

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๓) แม้เราอยากปฏิเสธ แต่อุปสรรคสำาคัญ ที่อาจเป็นแรงกดดันให้เราต้องหนีเรียนไปกับ

เพื่อนคือ......

๔) ขอตัวอย่างประโยค ๑ ประโยค ที่เราอยากบอกเพื่อน
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สถานการณ์ที่ ๒ เพื่อนชวนกันแชร์ภาพโป๊
๑) ถ้าเราตัดสินใจแชร์ภาพโป๊

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๒) ถ้าเราปฏิเสธไม่แชร์ภาพโป๊

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๓) แม้เราอยากปฏิเสธ แต่อุปสรรคสำาคัญ ที่อาจเป็นแรงกดดันให้เราต้องแชร์ภาพโป๊ คือ......

๔) ขอตัวอย่างประโยค ๑ ประโยค ที่เราอยากบอกเพื่อน
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สถานการณ์ที่ ๓ เพื่อนชวนกินเหล้า
๑) ถ้าเราตัดสินใจกินเหล้า

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๒) ถ้าเราปฏิเสธไม่กินเหล้า

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๓) แม้เราอยากปฏิเสธ แต่อุปสรรคสำาคัญ ที่อาจเป็นแรงกดดันให้เรากินเหล้ากับเพื่อนคือ....

๔) ขอตัวอย่างประโยค ๑ ประโยค ที่เราอยากบอกเพื่อน ๑๓
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สถานการณ์ที่ ๔ แฟนขอหอมแก้ม
๑) ถ้าเราตัดสินใจให้แฟนหอมแก้ม

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๒) ถ้าเราปฏิเสธแฟนไม่ให้หอมแก้ม

ผลด้านบวก ผลด้านลบ

๓) แม้เราอยากปฏิเสธ แต่อุปสรรคสำาคัญ ที่อาจเป็นแรงกดดันให้เราตัดสินใจ ให้แฟนหอม

แก้มคือ......

๔) ขอตัวอย่างประโยค ๑ ประโยค ที่เราอยากบอกแฟน
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ความคาดหวัง
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔



สาระส�าคัญ
 ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่การจัดการความขัดแย้งโดยยังคงรักษา

สมัพนัธภาพทีด่ไีด้เป็นทกัษะทีต้่องฝึกฝน การทําความเข้าใจความคาดหวงัและความ

รู้สึกของคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย อาจช่วยให้เราหาทางออกในการจัดการความ

ขัดแย้งได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) อธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากความคาดหวังที่แตกต่างกัน

 ๒) บอกวิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการกับพ่อแม่

 ๓) บอกแนวทางการตดัสินใจทีไ่ม่ทาํให้เกดิความรู้สกึเสยีใจทัง้ตนเอง เพือ่น 

และครอบครัว

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔

ความคาดหวัง

แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การเคารพความแตกต่าง

• การรู้และเคารพสิทธิ

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจคนอื่น

• การสื่อสาร

• การวิเคราะห์ผลกระทบ

• การตัดสินใจ

• การยืนยันความต้องการของตนเอง

• การอยู่ร่วมกัน
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ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 แผ่นกิจกรรม

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้
 ในฐานะของผู้ใหญ่หรือคนที่มีลูก ผู้ดําเนินการควรระวังความโน้มเอียงที่จะ

ตัดสินว่าทางออกต่างๆ ที่ผู้เรียนเสนอเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ ควรใช้ท่าทีของ

การชวนคิดว่าพ่อแม่ของแต่ละคนจะพูดว่าอย่างไร ถ้ามีข้อเสนอแบบนี้

ประเมินผลการเรียนรู้
 ๑. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

 ๒. สังเกตการแสดงเหตุผลในการตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ถามนักเรียนว่า

• มเีรือ่งอะไรทีพ่่อแม่หรอืผูป้กครองมกัเหน็ไม่ตรงกนักบัวยัรุน่ (ขอตวั

อย่าง ๓-๔ เรื่อง)

• เมื่อเห็นไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่วัยรุ่นทําอย่างไร

 ๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม ให้ ๓ กลุ่มเป็นพ่อแม่ อีก ๓ กลุ่มเป็นวัยรุ่น 

แต่ละกลุ่มจะได้ ๑ หัวข้อ และให้ช่วยกันตอบคําถาม ให้เวลา ๑๐ นาที 

๑. อยากได้มอเตอร์ไซค์

๒. ขอไปค้างคืนบ้านเพื่อน

๓. ขอไปเที่ยวกลางคืนกับแฟน
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 ๓. ขอตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม เพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์ละ ๕ 

นาที

 ๔. ครูชวนแลกเปลี่ยน ดังนี้

• ในฐานะลูก เรารู้สึกอย่างไรกับเหตุผลของพ่อแม่

• ในสถานการณ์จริง เหมือนหรือต่างจากที่แต่ละกลุ่มแสดงบทบาท

สมมติ

• เมื่อพ่อแม่กับเราเห็นต่างกัน ทางออกควรเป็นอย่างไร

 ๕. ครูสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

• ความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ

• ในฐานะลูก การเข้าใจความรู้สึกและเหตุผลของพ่อแม่อาจช่วยให้

เราคิดหาทางออก เพื่อพูดคุย สื่อสารกับพ่อแม่ ที่ลดความขัดแย้ง

ได้

• ในขณะเดยีวกนั เพือ่นเป็นคนทีม่อีทิธพิลกบัเราในช่วงวยัรุน่มาก การ

ทีก่ลุม่เข้าใจและยอมรบัว่าบางเร่ืองเพือ่นทําไม่ได้ เพราะแต่ละคนมี

ข้อตกลงกบัครอบครัวทีแ่ตกต่างกนั อาจช่วยให้เราแต่ละคนจัดการ

แรงกดดันได้มากขึ้น
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แผ่นกิจกรรม

กลุ่มลูก ๑ อยากได้มอเตอร์ไซค์

• ให้หาเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมพ่อแม่จึงควรอนุญาตและซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เรา

• คิดถึงเหตุผลที่พ่อแม่จะไม่ให้ และหาวิธีแลกเปลี่ยน/ต่อรอง เพื่อทําให้พ่อแม่

ยอมซื้อให้

กลุ่มลูก ๒ อยากไปค้างคืนบ้านเพื่อน

• ให้หาเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมพ่อแม่จึงควรอนุญาตให้เราไปค้างบ้านเพื่อน

• คิดถึงเหตุผลที่พ่อแม่จะไม่อนุญาต และหาวิธีแลกเปลี่ยน/ต่อรอง เพื่อทําให้

พ่อแม่ยอมอนุญาต

กลุ่มลูก ๓ ไปเที่ยวกลางคืนกับแฟน

• ให้หาเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมพ่อแม่จึงควรอนุญาตให้เราไปเที่ยวกับแฟน

• คิดถึงเหตุผลที่พ่อแม่จะไม่ให้ และหาวิธีแลกเปลี่ยน/ต่อรอง เพื่อทําให้พ่อแม่

อนุญาตให้ไป

กลุ่มพ่อแม่ ๑ ลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์

• บอกเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมจึงไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้

• ถ้าจะซื้อให้ ลูกต้องทําอะไรบ้าง

กลุ่มพ่อแม่ ๒ ลูกขอไปค้างคืนบ้านเพื่อน

• บอกเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมไม่ให้ไปค้างบ้านเพื่อน

• ถ้าจะให้ไปค้าง ลูกต้องทําอะไรบ้าง

กลุ่มพ่อแม่ ๓ ลูกขอไปเที่ยวกลางคืนกับแฟน

• บอกเหตุผล ๓ ข้อว่า ทําไมจึงไม่ให้ลูกไปเที่ยวกลางคืนกับแฟน

• ถ้าจะไป ลูกต้องทําอะไรบ้าง
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การที่เราเข้าใจและยอมรับ
ว่าบางเรื่องเพื่อน

ทําไม่ได้ อาจช่วยให้เรา
แต่ละคนจัดการแรงกดดัน

ได้มากขึ้น
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ตั้งท้องได้อย่างไร
และถ้าฉันท้อง...

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕



สาระส�าคัญ
 ธรรมชาติของมนุษย์ก็เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะมีการผสมพันธุ์และ

สืบพันธุ์ได้ ดังนั้น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายเราเติบโต และมีพัฒนาการทางเพศและ

ระบบสืบพันธุ์ เช่น การมีประจําเดือนในเด็กผู้หญิง หรือการมีฝันเปียกในเด็กผู้ชาย 

และหลายคนเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม (หรือในบางคนอาจเป็นความสนใจเพศ

เดียวกันก็เป็นได้) เป็นความสนใจแบบพิเศษ หรือที่เรียกว่ามี “อารมณ์รัก” ซึ่งปนเป

มากับ “อารมณ์เพศ” เป็นธรรมชาติของการเติบโตตามวัย แต่หากไม่ระมัดระวังอาจ

นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ สําหรับวัยเช่นเรา (ป.๖) ยังถือว่าไม่พร้อมที่จะมีเพศ

สมัพนัธ์ เพราะเป็นวยัทียั่งไม่โตพอทีจ่ะรับมอืกบัการจัดการความสมัพันธ์แบบรัก ใคร่ 

โดยเฉพาะเม่ืออาจมีการเลยเถิดไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และอาจนําไปสู่การตั้งครรภ์

ได้ ดังนั้น ทั้งเด็กหญิง เด็กชายจําเป็นต้องรู้จักว่าเพศสัมพันธ์จะนําไปสู่การตั้งครรภ์

ได้อย่างไร และเมือ่มกีารตัง้ครรภ์เกดิอะไรขึน้กับร่างกายและทารกในครรภ์ และการ

สบืพนัธุท์ีม่คีณุภาพจําเป็นต้องมคีวามพร้อมทัง้ด้านร่างกายและจติใจ จงึจะให้ผลผลติ

เป็นชีวิตใหม่ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ เราจึงต้องเตรียมตัวและรู้จักใคร่ครวญ ไม่ม ี

เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม หรือก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีความเข้าใจ และสามารถ

ป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์ หรือทําให้ใครตั้งครรภ์ 

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๕

ตั้งท้องได้อย่างไร และถ้าฉันท้อง...
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• เสรีภาพในการเลือก

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• สํานึกพลเมือง

• การรู้จักตนเอง

• การคิด วิเคราะห์

• การประเมินผลกระทบ

• การตัดสินใจ

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • คลิปวิดีโอ “การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์” https://youtu.be/

JyuRpDYqdLY (เวลา ๓.๒๐ นาที) 

 • ชุดการตั้งครรภ์ที่ประดิษฐ์จากผ้ากันเปื้อนที่ผูกรอบคอ และด้านในเย็บ

เป็นถุง ใหญ่พอที่จะใส่ลูกบาส และถุงทราย 

 • ถุงพลาสติกใส่หินกรวด หรือวัสดุมีนํ้าหนัก ที่บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม ๑๐ 

ถุง (ใช้เติมเพื่อเพิ่มน้ําหนักในถุงด้านในของชุดต้ังครรภ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น ถุงจึงต้องมี

ขนาดเล็กและใช้วัสดุที่มีนํ้าหนักมาก) 

 • ควรเตรียมอุปกรณ์ ๒-๓ เซต ในกรณีที่ห้องเรียนมีจํานวนนักเรียนมาก 

เพ่ือเพิม่การมส่ีวนร่วม (๑ เซต = ๑ ชดุคลมุท้องผ้ากนัเป้ือนทีเ่ย็บข้างในเป็นถงุขนาด

ใหญ่พอใส่ลูกบาส และถุงทราย + ถุงทราย ๑ กิโลกรัม ๑๐ ถุง) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) ทบทวนเรื่องการสืบพันธุ์และการตั้งครรภ์ 

 ๒) แลกเปลี่ยนและอธิบายถึงความพร้อมในการตั้งครรภ์
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ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 ในแผนการเรียนรู้นี้ได้ออกแบบโดยคาดว่า นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยว

กับสรีระของระบบสืบพันธุ์ จากคาบเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้ว จึงมุ่งไปในประเด็นว่า

เมือ่มีเพศสมัพันธ์ และเกดิการผสมของเชือ้อสจุ ิและไข่จะนําไปสูก่ารต้ังครรภ์อย่างไร 

และในช่วงของการตั้งครรภ์ผู้เป็นแม่จะเผชิญสภาวะอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้เห็น

ว่า การจะตั้งครรภ์ ต้องมีความพร้อมจริงๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เห็นว่า

ในช่วงวัยรุ่น วัยเรียนยังขาดความพร้อมที่จะรับมือกับการตั้งครรภ์ 

ประเมินผลการเรียนรู้
 • สังเกตการแสดงความเห็นของนักเรียน 

 • สังเกตการแลกเปลี่ยน การรับฟังเพื่อน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 ๑. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะเรียนรู้ว่า เด็กๆ เกิดมาได้อย่างไร 

 ๒. เกริ่นนําโดยตั้งคําถามถึงการผสมพันธุ์ของพืชและสัตว์ว่ามีการสืบพันธุ์

อย่างไร ยํ้าประเด็นความพร้อมว่าต้องมีความพร้อม เช่น พืชต้องมีอายุและความ

สมบูรณ์พอจึงจะออกดอกออกผล หรือสัตว์ เช่น หมู หมา แมว ถ้าวัยยังไม่สมบูรณ์ 

ก็อาจจะไม่สามารถให้ลูกที่สมบูรณ์ คนก็เช่นกัน 

 ๓. ชวนดูคลิปวิดีโอ “การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์” ความยาว ๓.๒๐ 

นาที ที่บอกพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์ 

 ๔. บอกนักเรียนว่า เราจะลองจําลองสถานการณ์การตั้งครรภ์ โดยขออาสา

สมคัรและผูช่้วยกลุม่ละ ๓ คน จาํนวน ๒-๓ กลุม่ ตามจาํนวนชดุอปุกรณ์ชดุคลมุท้อง

ที่จัดเตรียมไว้ 

 ๕. สมมตว่ิาม ี๓ กลุม่ เชญิอาสาสมคัรและผูช่้วยมาหน้าห้อง ให้อาสาสมคัร 

ทั้ง ๓ คนสวมชุดคลุมท้อง โดยการช่วยเหลือของผู้ช่วย ตอนแรกเป็นชุดคลุมท้องที่

ไม่มีนํ้าหนัก ถามนักเรียนในห้องว่า 
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• การตัง้ครรภ์เกดิขึน้ได้อย่างไร (เดก็ๆ ป.๖ ตอบได้เป็นส่วนใหญ่ แต่

อาจมีการใช้ถ้อยคําภาษาที่ต่างกัน ที่จะหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ 

ครูเลือกคําที่สุภาพและเข้าใจง่ายมาทวนความกับนักเรียนว่า เมื่อมี

เพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ผู้ชายที่โตเต็มวัยจะมีนํ้าอสุจิหลั่งออกมาจาก

อวัยวะเพศชาย และเข้าสู่ช่องคลอดผู้หญิง ซึ่งจากการเรียนใน

วทิยาศาสตร์ทีผ่่านมา คงจําได้ว่าอวยัวะทีต่่อจากช่องคลอดคอืรังไข่ 

ซ่ึงเช้ืออสุจิจะเข้าไปผสมกับไข่ หากสําเร็จก็จะเกิดการ “ปฏิสนธิ” 

ภายในร่างกาย และมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจากวิดีโอที่ได้ดูไป) 

• หลงัจากนัน้ ครใูห้ลองสมมติว่า เมือ่มเีพศสมัพันธ์และมกีารท้องเกดิ

ขึ้น ในช่วงระยะ ๓ เดือนแรกจะเกิดอะไรได้บ้าง ให้ทบทวนจากที่

เห็นในวิดีโอ และให้แต่ละทีมลองใส่นํ้าหนักของถุงทรายถุงแรกลง

ไป บางคนใส่ ๑ ถุง และบางคนใส่ ๒ หรือ ๓ ถุง 

 ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 

• นํา้หนกัตวัโดยรวมของหญงิตัง้ครรภ์อาจเพิม่ขึน้ได้ ๑๐-๑๕ กิโลกรมั 

ตลอดการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปแพทย์แนะนําให้เพิ่มไม่เกิน ๑๐ 

กโิลกรมั แต่ถ้ามน้ํีาหนกัตวัเพิม่ไม่ถงึเกณฑ์กําหนดมกัจะพบว่าทารก

ที่เกิดมาจะมีนํ้าหนักตัวแรกเกิดตํ่ากว่าปกติ หรือทารกนํ้าหนักน้อย 

ตวัเลก็ผิดปกต ิขณะเดยีวกนัหญงิตัง้ครรภ์ถ้ากนิมากเกนิไปจะทาํให้

นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก และทําให้เกิดปัญหาต่อการตั้งครรภ์หลาย

ประการ เช่น ทารกตัวโตคลอดลําบาก เหนือ่ยง่าย ปวดหลงัมากขึน้ 

เส้นเลอืดขอดมากข้ึน และทาํให้แผลผ่าตดัตดิช้า เกดิภาวะตกเลอืด

หลังคลอดได้ง่าย 

• ต่อมา เมื่อการตั้งท้องเป็น ๖ เดือน ครูให้ผู้ช่วยอาสาสมัครเอาถุง 

นํ้าหนักใส่ชุดคลุมท้องเพิ่มขึ้นอีก คนละ ๔-๖ กิโลกรัม (บางคน ๔ 

บางคน ๕ หรือ ๖ ถุง) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า อัตราการเพิ่มของ 

นํ้าหนักตัว โดยเฉลี่ยนํ้าหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์จะมีการเพิ่มน้อย
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ในช่วงระยะไตรมาสแรกคือประมาณ ๑-๒ กิโลกรัมเท่านั้น และจะ

มีนํ้าหนักเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสที่สองจนถึงต้นไตรมาสที่

สาม คือ ในอายุครรภ์ ๓-๘ เดือน นํ้าหนักจะเพิ่มโดยเฉลี่ย ๑/๒ 

กโิลกรมัต่อสปัดาห์ และในระยะเดอืนสดุท้ายนํา้หนกัจะคงทีห่รอืลด

ลงบ้างเล็กน้อยประมาณ ๑/๒ กิโลกรัม ดังนั้น ในไตรมาสที่สามนํ้า

หนักจะเพิ่มขึ้นเพียง ๒-๓ กิโลกรัมเท่านั้น 

 ๗. ครูชวนคุย 

• ถามอาสาสมคัรทีใ่ส่ชดุคลมุท้องว่ารู้สกึอย่างไร เมือ่ระยะครรภ์มาก

ขึ้น และนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น ลองให้เดิน และวิ่งรอบๆ ห้องดู 

• มีความเหนื่อย หรือลําบากอย่างไร (บอกเพื่อนๆ ในห้อง) 

• จากประสบการณ์ เราเคยเห็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่ท้อง

ว่ามีกิจวัตรในชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 

• ต้องเตรียมความพร้อมอะไร อย่างไรบ้าง มีอะไรยุ่งยากเกิดขึ้นบ้าง 

 ๘. ให้ผูช่้วยอาสาสมคัรลองเพิม่นํา้หนกัเป็นช่วงสดุท้ายของการต้ังครรภ์ เป็น

เดือนที่ ๙ โดยเอาลูกบาสใส่เข้ามา และเพิ่มถุงนํ้าหนักอีกคนละ ๒-๓ ถุง และลอง 

ให้เดิน/วิ่งไปรอบๆ ห้อง

• ครูถามอาสาสมัครว่า รู้สึกอย่างไร 

 ๙. ครูขอบคุณอาสาสมัคร และผู้ช่วย จากนั้นให้กลับที่นั่ง และชวนนักเรียน

ในห้องช่วยกันตอบคําถามว่า

• จากการเรียนรู้เรื่องการตั้งครรภ์ เราคิดว่าคนที่ตั้งครรภ์ควรได้รับ

การดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร 

• ถ้าเราเป็นวัยรุ่นยังเรียนหนังสืออายุไม่ถึง ๒๐ ปี และหากท้องขึ้นมา 

เราจะเผชญิอปุสรรคอย่างไรบ้าง เราจะต้องการความช่วยเหลอือะไร 

 ๑๐. ครูทิ้งท้ายให้เห็นว่า วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไปแล้ว สัปดาห์

หน้ามาดูกันว่า ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก เราต้องเตรียมตัวอย่างไร
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ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก 
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖



สาระส�าคัญ
 การมีเพศสัมพันธ์อาจนําไปสู่การตั้งครรภ์ได้ หลังจากการเรียนรู้ว่า ขณะตั้ง

ครรภ์เกดิอะไรขึน้กับร่างกายและทารกในครรภ์ ทัง้พ่อและแม่จาํเป็นต้องมคีวามพร้อม

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงจะให้ผลผลิตเป็นชีวิตใหม่ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ เมื่อ

ลกูคลอดออกมาแล้ว การเลีย้งเดก็ต้องมคีวามพร้อมหลายประการ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

ความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการดูแลเด็ก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวย และ

การสนับสนุนของครอบครัว วัยรุ่นที่กําลังเรียนและอาจมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจจะ

สร้างครอบครัว แต่อาจต้องเผชิญการท้องโดยไม่ตั้งใจ จําเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะต้อง

เผชิญอะไรบ้างหากต้องเลี้ยงลูก 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ๑) บอกถึงองค์ประกอบของการเลี้ยงดูเด็ก 

 ๒) วิเคราะห์ความพร้อมและข้อจํากัดที่วัยรุ่นต้องเผชิญ หากต้องเลี้ยงลูกใน

ขณะที่กําลังเรียน 

 

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๖

ถ้าฉันต้องเลี้ยงลูก 
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แผนกำรเรียนรู้นี้ มุ่งสร้ำงเสริมคุณลักษณะและทักษะส�ำคัญ ดังนี้

Core Values Core Skills

• การรัก เคารพ และเห็นคุณค่าตนเอง

• ความมั่นใจในตนเอง

• ความรับผิดชอบ

• ความปลอดภัย

• การรู้จักตนเอง

• ความรับผิดชอบ

• การตัดสินใจ

• การคิด วิเคราะห์

• การหาความช่วยเหลือ

ระยะเวลา
 ๖๐ นาที (๑ คาบเรียน)

อุปกรณ์และสื่อ
 • คลิปวิดโีอ “เตรยีมของใช้เดก็อ่อนสาํหรับคุณพ่อคณุแม่มอืใหม่” https://

www.youtube.com/watch?v=tfQtwT6rMF0 (๒.๒๗ นาที) 

 • ตะกร้า/กะละมังพลาสติกใส่ตุ๊กตาตัวใหญ่ใกล้เคียงขนาดทารกแรกเกิด

ถึงหนึ่งปี 

 • กระดาษสี A4 ตัดครึ่ง ให้มี ๕ สี 

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 แผนนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับแผนการเรียนรู้ที่ ๑๕ โดยนักเรียนได้เรียนรู้

มาแล้วว่า การตัง้ครรภ์นัน้ต้องเผชญิความท้าทายด้านร่างกาย และจติใจอย่างไรบ้าง 

ในคาบน้ีกเ็ช่นกัน ครจูะช้ีชวนให้นกัเรียนเข้าใจว่า การเลีย้งลกูต้องมีการเตรียมความ

พร้อมอย่างไร กิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นความถูกผิดของคําตอบของเด็กตามหลักวิชาการ 

เพียงต้องการให้นกัเรยีนรําลกึ หรอืสงัเกตว่าจากประสบการณ์ของตนเคยสงัเกตเหน็

การเลี้ยงเด็กเล็กทารกมาอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นว่าการที่เราต้องเลี้ยงลูก โดยไม่มี

ความพร้อม เช่น ยังเรียนหนังสืออยู่ หรือต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงลูก วัยรุ่นที่ไม่
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๑๖

ได้มีการเตรียมตัวมาก่อน และยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจะมีความยากลําบากในการ

เลีย้งลกูให้มคีณุภาพ จงึควรเตอืนตนเองให้เหน็ว่า ทกุชีวติมคีณุค่า และกว่าจะเติบโต

ได้ต้องการการดูแลมากมาย ความพร้อมของพ่อแม่จึงมีความสําคัญมาก แต่ครูต้อง

ระมัดระวังไม่ใช้การตําหนิ สั่งสอนหรือขู่ให้กลัว จนนักเรียนมีแต่ความเข้าใจด้านลบ

ต่อการมีลูก จนไม่ต้องการมีลูกในอนาคต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑) สังเกตการแสดงความเห็นของนักเรียน 

 ๒. สังเกตการแลกเปลี่ยน การรับฟังเพื่อน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าจะเลี้ยงเด็กอย่างไร 

 ๒. ครูนําตะกร้าที่มีตุ๊กตาเด็กวางไว้หน้าห้อง 

 ๓. เปิดคลิปวิดีโอ “เตรียมของใช้เด็กอ่อนสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่” 

ความยาว ๒.๒๗ นาที และชี้ชวนให้ดูว่า นี่เป็นเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ แต่เราจะ

ช่วยกันระดมความคิดเพิ่มในเรื่องอื่นๆ อีก ในการช่วยกันเลี้ยงเด็ก 

 ๔. แจกกระดาษ A4 ตัดครึ่ง ซึ่งมี ๕ สี ให้นักเรียนคนละแผ่น และให้คนที่

ได้สีเหมือนกัน มารวมกลุ่มกัน 

 ๕. ให้สมาชิกแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเขียนคํา หรือวาดภาพในกระดาษของ

ตน พยายามไม่ให้ซํ้ากัน โดยตอบคําถามว่า อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตัวในการเลี้ยงเด็ก 

ตามเรื่องที่กลุ่มได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง พยายามให้ทุกคนได้ระบุหนึ่งอย่างที่ไม่

ซํ้ากัน (๑๐ นาที) 

กลุ่มที่ ๑: อาหาร และอปุกรณ์ทีต้่องใช้เพ่ือเตรียมอาหารให้เด็ก (๐-๑ ปี) 

(เด็กกินอะไรได้บ้าง เตรียมอย่างไร ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

อะไรบ้าง) 
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กลุ่มที่ ๒: อุปกรณ์/เครื่องใช้ในการทําให้เด็กได้อบอุ่นและปลอดภัย ทั้ง

ในการนอน และการอยู่ในและนอกบ้าน 

กลุ่มที่ ๓: อุปกรณ์ที่จําเป็นเกี่ยวกับการทําความสะอาด ทั้งตัวเด็ก และ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่อะไรบ้าง 

กลุ่มที่ ๔: อุปกรณ์ เครื่องมือ ยารักษาโรค ที่จําเป็นในการดูแลเด็ก ใน

การรักษาโรค และป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย ได้แก่อะไรบ้าง

กลุ่มที่ ๕: สิง่ทีพ่่อแม่ต้องม/ีต้องทาํในการทีจ่ะมสีขุภาพแข็งแรงพอทีจ่ะ

เลี้ยงลูกได้มีอะไรบ้าง

 ๖. ให้เดก็จบัคูก่นัในกลุม่ และช่วยกนัระบรุาคาของสิง่ทีเ่ขยีนไว้ในกระดาษ

แต่ละแผ่นว่า ถ้าต้องจัดหาจะใช้เงินเป็นราคาเท่าไหร่ ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวัน เช่น 

การกินนม หรืออาหาร ให้ประมาณการว่า วันละกี่บาท หลังจากนั้น ให้ในกลุ่มช่วย

กันบวกเลขจากราคาของแต่ละแผ่น 

 ๗. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่ม บอกว่าจากโจทย์ของตัวเอง อุปกรณ์ที่

ต้องเตรียมในการเลี้ยงลูกได้แก่อะไรบ้าง รวมเป็นเงินเท่าไหร่ 

 ๘. ครูกลับมาที่ตะกร้า แล้วส่งตุ๊กตาเวียนให้เด็กๆ ช่วยกันอุ้มและส่งต่อกัน 

 ๙. ชวนสรุป โดยการตั้งคําถามกับนักเรียนว่า 

• การจะเลีย้งเดก็ให้เติบโตเป็นเร่ืองยากหรือง่าย ต้องการการเตรียมตัว

ใช่หรือไม่ 

• คิดว่าอายุเท่าไหร่จึงจะจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ความรู้ ทักษะที่จะ

เลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพดีได้ เพราะอะไร 

• เราคดิว่านกัเรยีน ป.๖ หรือ ม.๑-๖ หรืออาชีวะ หรือมหาวทิยาลยั หรือ

ต้องอายุเท่าไหร่ ที่จะมีความพร้อมในการเลี้ยงเด็กบ้าง 

• ครลูองถามนกัเรยีนบางคนว่า คดิว่าตนเองอยากจะมลีกูตอนอายุเท่าไหร่ 

 ๑๐. ครทูิง้ท้ายให้นกัเรยีนรู้ว่า การมลีกูเป็นเร่ืองดี เพราะสิง่มชีวีติล้วนต้องการ

การสืบเผ่าพันธุ์ แต่เราต้องการความพร้อมในการที่จะเลี้ยงให้ชีวิตหน่ึงเติบโตอย่าง

งดงามและมีคุณภาพ ๑๖
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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

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

Stereotypes and Bias

 ๓.๓ ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ | Gender-based Violence

Key concept ๔:  ความรุนแรงและการทำาให้ตัวเองปลอดภัย | Violence and Staying Safe

 ๔.๑ ความรุนแรง | Violence

 ๔.๒ การยนิยอมพร้อมใจ, พ้ืนท่ีส่วนตวั และสทิธใินเนือ้ตวัร่างกาย | Consent, Privacy 

and Bodily Integrity

 ๔.๓ การใช้ ICTs อย่างปลอดภัย | Safe use of Information and Communication 

Technologies (ICTs)

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

 ๕.๑ บรรทัดฐาน และอิทธิพลเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ | Norms and Peer 

 on Sexual Behavior

 ๕.๒ การตัดสินใจ |  Decision-making

 ๕.๓ ทกัษะการสือ่สาร  การปฏเิสธ และการต่อรอง | Communication, Refusal and 

Negotiation Skills

 ๕.๔ การเท่าทันสื่อและเพศวิถี  | Media Literacy and Sexuality

 ๕.๕ การหาความช่วยเหลือ | Finding Help and Support

Key concept ๖:  ร่างกายและพฒันาการของมนษุย์ | The Human Body and Development

 ๖.๑ สรีระที่เกี่ยวข้องทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ | Sexual and Reproductive 

Anatomy and Physiology

 ๖.๒ การสืบพันธุ์ | Reproduction

 ๖.๓ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  |  Puberty

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

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

Cycle

 ๗.๒ พฤติกรรมทางเพศ และการตอบสนองทางเพศ | Sexual Behavior and Sexual 

Response

Key concept ๘:  สขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ ์| Sexual and Reproductive Health

 ๘.๑ การตั้งครรภ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ | Pregnancy and Pregnancy 

Prevention

 ๘.๒ การตีตรา การดูแลรักษา และการสนับสนุนเรื่องเอชไอวีและเอดส์ | HIV and 

AIDS Stigma, Care, Treatment and Support

 ๘.๓ ความเข้าใจ การรับรู้และการลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง

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

เพศวิถีศึกษา: Key messages

๑. พัฒนาการของมนุษย์

๑.๑ ร่างกายของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

๑.๒ ร่างกายของมนุษย์มีความสามารถทั้งการสืบพันธุ์  และแต่ละคนสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการมีลูกหรือไม่

๑.๓ ระบบร่างกายที่ตอบสนองต่ออารมณ์และความต้องการทางเพศ แตกต่างจากระบบ

สืบพันธุ์

๑.๔ การดแูลสขุอนามยัของอวยัวะเพศและอวยัวะสืบพนัธุเ์ป็นเรือ่งจําเป็นและสําคญัต่อการ

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



196

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



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 
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ภาคผนวก ๕
รายชื่อผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

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

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

๓. นรินทร์ จันทร์อุดม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.

๔. ชบาไพร ชินสีหา  ครู โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บํารุง) กทม.

๕. นพดล สิงโตอาจ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี

๖. ประชา มัจฉา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล

๗. สุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สตูล

๘. ประเสริฐ สําพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่

๙. มุธิตา เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

๑๐. มัตติกา สมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ทต.เชียงใหม่

๑๑. ลภัสรดา เทพจร ครู โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๒

๑๒. รุ่งฤดี สุริคําแดง ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.เชียงราย

๑๓. สุรีรัตน์ แก้วโก ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๔. ภคภรณ์ กรไชยกิติ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.เชียงราย

๑๕. จินตนา เรืองศิริ ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖. ยอดอนงค์ ทองหาญ  ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๗. ภุชงค์ นพคุณ ครู โรงเรียนปรียาโชติ สช.นครสวรรค์

๑๘. วิภาวดี ศรีภูมิเดิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ ๒

๑๙. อัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สพป.มหาสารคาม ๑

๒๐. สมคิด คําจันวงษา ครู โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม ๒

๒๑. วีระยุทธ เรืองธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑

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

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

๑. วรานุช ชินวรโสภาค ที่ปรึกษาโครงการ

๒. ชูไชย นิจไตรรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ

๓. ธวัชชัย พาชื่น ผู้จัดการโครงการ

๔. สุทิศา ศรีบุตรวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ กระบี่ และสตูล

๕. วารุณี ศโรภาส ผู้ประสานงานโครงการ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

๖. นิภา เหล่าปาสี ผู้ประสานงานโครงการ ชัยภูมิ มหาสารคาม และเลย

๗. ชนวีร์ สีชมภู  ผู้ประสานงานโครงการ นครสวรรค์

๘. ณัฐพล กฎชาญเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ เชียงใหม่

๙. จิระดา ทองไทย ผู้ประสานงานโครงการ เชียงราย

๑๐. แสงจันทร์ เมธาตระกูล เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๑. ภัทราวดี ธนาฐิติมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๒. เจษฎา อุดมโชติพานิช เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๑๓. ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
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ภาคผนวก ๖
รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและน�าร่องเพศวิถี

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ใน ๑๐ จังหวัด
ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๒

ล�ำดับ จังหวัด ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

๑ เชียงราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สช.

๒ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สช.

๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ทน.

๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ทน.

๕ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย ๑

๖ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย ๑

๗ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันกําแพง สพป.เชียงใหม่ ๑

๘ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ทต.

๙ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๐ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๒ นครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา สช.

๑๓ โรงเรียนปรียาโชติ สช.

๑๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๕ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป.นครสวรรค์ ๒

๑๖ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี สพป.นครสวรรค์ ๓

๑๗ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ ๓
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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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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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