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บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) ในสถานศึกษาไทยนี้ ส�ำรวจและเก็บ
ข้อมูลจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนผลักดันเชิงนโยบายระดับชาติ โดยใช้เครื่องมือการวิจัยที่มีมาตรฐาน
สากล มุ่งหวังจะให้ข้อมูลส�ำคัญเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
งานวิจยั พบว่า สถานศึกษาเกือบทัง้ หมดทัง้ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาทัง้ ในรูปแบบของการ
บรรจุเพศวิถีศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ส�ำคัญในวิชาอื่น และการจัดให้เป็นวิชาแยก หรือมีการจัดการสอนทั้งสองรูปแบบ
แม้หัวข้อที่สอนจะหลากหลาย แต่พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งเน้นสอนเรื่องเพศวิถีจากมุมมองผลกระทบด้านลบของเพศสัมพันธ์
มากกว่าการพูดถึงมุมมองด้านบวก และขาดการคิดวิเคราะห์เชิงทัศนคติเกี่ยวกับเพศวิถี กล่าวคือ หัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ สรีระ รวมถึงพัฒนาการทางเพศ ได้รับการเน้นย�้ำมากที่สุด ในขณะที่ ด้านเพศภาวะ สิทธิ
ทางเพศและความเป็นพลเมือง ความหลากหลายทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การท�ำแท้งที่ปลอดภัย การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ระหว่างคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน การรังแก และกลั่นแกล้งบุคคลอื่น ได้รับการสอนน้อยกว่าหัวข้ออื่นๆ
ในด้านความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียน ยังพบว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ งานวิจยั พบว่านักเรียนประเมิน
ตนเองว่ามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการคุมก�ำเนิดและการมีประจ�ำเดือนเป็นอย่างดี แต่มนี กั เรียนเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีต่ อบค�ำถามแบบ
ปรนัยเกีย่ วกับการมีประจ�ำเดือนและรอบเดือนได้อย่างถูกต้อง การใช้ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉินเป็นวิธคี มุ ก�ำเนิดวิธหี ลักทีน่ กั เรียนหญิงทีเ่ คยมีเพศ
สัมพันธ์แล้วหลายคนกล่าวถึง ขณะทีน่ กั เรียนชายส่วนหนึง่ ไม่ตอ้ งการใช้ถงุ ยางอนามัย ข้อค้นพบนีช้ วี้ า่ นักเรียนยังขาดความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิด และไม่สามารถสื่อสารต่อรองเรื่องที่จ�ำเป็นต่อชีวิตทางเพศของตน
ในด้านทัศนคติเกี่ยวกับเพศวิถี มีนักเรียนจ�ำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางเพศ นักเรียนราวครึ่งหนึ่ง
คิดว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในบางกรณี ขณะที่ครูมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับความเท่าเทียมทางเพศและปฏิเสธการใช้
ความรุนแรงมากกว่านักเรียน แต่ครูส่วนใหญ่ยังคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของนักเรียนเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ครูจ�ำนวนหนึ่งปฏิเสธสิทธิทางเพศของนักเรียนในบางประเด็น
ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบการบรรยายซึ่งอาจไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และตั้งค�ำถาม มีครูเพียงส่วนน้อยที่ใช้รูป
แบบการเรียนการสอน (Pedagogy) ผ่านกิจกรรม และพบว่ามีครูมัธยมศึกษาครึ่งหนึ่ง และครูอาชีวศึกษามากกว่าครึ่งที่ระบุว่า ไม่ได้รับ
การอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา โดยครูที่ผ่านการอบรมมีแนวโน้มที่จะสอนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้มากกว่า และใช้กิจกรรมในการสอน
มากกว่าครูที่ไม่ได้รับการอบรม
ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า ควรมี ก ารสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษา แต่ เ ที ย บกั น แล้ ว
ผู้บริหารหลายคนตัดสินใจใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอน เช่น ครูผู้สอนและเวลาในการสอนไปกับวิชาอื่นๆ ที่คิดว่าส�ำคัญมากกว่าเพศ
วิถีศึกษา
งานวิจัยพบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา โดยบรรจุไว้ทั้งในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และบรรจุเป็นวิชาเพศวิถีศึกษาในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนร่วมสนับสนุนและให้ความส�ำคัญ
ต่อเรื่องเพศวิถีศึกษา โดยระบุถึงบทบาทของสถานศึกษาในการสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อเป็นยุทธวิธีป้องกันการระบาดของเอดส์และการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน่ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ สถานศึกษายังต้องการการสนับสนุนเชิงกลไกและทรัพยากรเพือ่ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนต้องมีกลไกติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญและการสนับสนุนด้านวิชาการตลอดการวิจยั นี้ ได้แก่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) กระทรวงสาธารณสุ ข
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิต ส�ำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (โดย
เฉพาะ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการในการวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย
องค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA) สภาประชากร (Population Council) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) มูลนิธิสร้างความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอขอบคุณ Ms. Beena Kuttiparambil (Chief HIV/AIDS, Adolescents Development) จากองค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) ทีเ่ ล็งเห็นความส�ำคัญของการทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษาไทย ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ทีผ่ ลักดันให้การวิจยั นีเ้ กิดขึน้ และบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยให้การสนับสนุนทัง้ ด้านการจัดการและวิชาการเป็นอย่างดี คุณ
อุษาสินี ริ้วทอง (Consultant, Adolescent and HIV/AIDS Section, UNICEF) ผู้มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยการให้
ข้อเสนอแนะและติดตามการด�ำเนินงานมาตลอดโครงการ ขอขอบคุณ ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ (Education Officer, Education and
Child Development, UNICEF) Dr. Devashish Dutta (Youth and Adolescent Development Specialist, UNICEF, regional
Adolescent AdvisorEAPRO) และ Ms. Justine Sass (Regional HIV and AIDS Adviser for Asia and the Pacific Chief, HIV
Prevention and Health Promotion Unit) และ คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ (HIV National Programme Office, HIV Prevention
and Health Promotion Unit) จาก UNESCO ดร.วาสนา อิ่มเอม (Assistant Representative) และคุณณัฐยา บุญภักดี (National
Programme Officer for Young People) จาก UNFPA ซึง่ ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการวิจยั และขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของสภาประชากร (Population Council) อันประกอบด้วย Ms. Nicole Haberland, Dr. Kelly Hallman และ Ms. Eva Roca
รวมถึงสมาชิกคณะที่ปรึกษา ได้แก่ David Ross, Doortje Braeken, Ishita Chaudhry, Rachel Arinii และ Venkratraman ChandraMouli ส�ำหรับการพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งได้น�ำมาปรับใช้กับงานวิจัยในประเทศไทย
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พนั ธุก์ ลุ (นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ และผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ พัฒนาระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนและการแนะแนว) จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใน 6 จังหวัด 6 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ รวมถึงทีป่ รึกษาอีกหลายท่านๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ คุณกรแก้ว
ถนอมกลาง (นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษและผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สพฐ.) และ ดร.เกษศิรินทร์
สุวรรณสุนทร (นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ สพฐ.) คุณศราวุธ มาเฉลิม (นักวิชาการศึกษา สอศ.) และคุณอรชดา จิวโฮฮวด
(นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ สอศ.) รวมทั้ง ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การน�ำเสนอผลงาน และให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการศึกษาของสถานศึกษาไทย ขอขอบคุณ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต) และนพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง (ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย) จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อการสนับสนุนนโยบายเพศวิถีศึกษาของประเทศ คุณวรานุช ชินวรโสภาค
(ผูจ้ ดั การโครงการเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษา) และคุณภาวนา เหวียนระวี (ผูอ้ ำ� นวยการ) จากมูลนิธแิ พธทูเฮลท์(Path2Health foundation)
และ คุณวิจิตร ว่องวารีทิพย์ และ ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล นักวิชาการอิสระ ที่ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการวิเคราะห์และปรับแก้
ให้งานวิจัยนี้มีมุมมองและข้อวิเคราะห์ที่รอบด้านมากขึ้น
การด�ำเนินงานวิจยั ครัง้ นีจ้ ะส�ำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลเป็นอย่างดีจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ประเทศ (นักเรียน
ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพศวิถีศึกษาทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ) ตลอดจนครู ผู้ประสานงานของ
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กรณีศึกษา 3 ประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ได้เรียนเพศวิถีศึกษาผ่านการสอนแบบกิจกรรม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
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บทน�ำ
เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) ในความหมายของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่
ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การท�ำงานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ
มิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อวิถชี วี ติ ทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับบุคคล ที่ช่วยให้สามารถเลือกด�ำเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย สามารถพัฒนาและด�ำรงความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่าง
มีความรับผิดชอบและสมดุล” (ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, 2558a, หน้า 2) นอกจากนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ความหมายของเพศวิถีศึกษาที่คล้ายกันว่า “การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและ
สัมพันธภาพที่เหมาะสมกับวัยและบริบททางวัฒนธรรม ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์โดยปราศจากการตัดสินเชิง
คุณค่า” (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2555a, หน้า 2) ซึง่ เนือ้ หาของเพศวิถศี กึ ษาต้องปรับให้เหมาะ
สมกับบริบททางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ต้องครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ให้ครบ เพื่อให้เพศวิถีศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลของ
เพศวิถีศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education)
แนวทางวิชาการสากลของเพศวิถศี กึ ษา แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 6 มิติ ได้แก่: 1) ความสัมพันธ์ 2) ค่านิยม ทัศนคติและทักษะ 3)
วัฒนธรรม สังคม และสิทธิมนุษยชน 4) พัฒนาการของมนุษย์ 5) พฤติกรรมทางเพศ และ 6) สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
(องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2555b, หน้า 6) นอกจากนีแ้ ล้ว UNFPA ยังนิยามว่า เพศวิถศี กึ ษาเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนทีใ่ ช้ฐานคิดเรือ่ งสิทธิในเนือ้ หาการสอน ใช้วธิ กี ารสอนแบบให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม เน้นย�ำ้ ประเด็นเพศภาวะและสร้าง
ความเชือ่ มโยงกับบริการด้านสุขภาพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (UNFPA, 2014) โดยมีหลักของการเรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง และให้ความ
ส�ำคัญกับการอบรมครูทจี่ ดั กระบวนการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาเพือ่ ให้โอกาสทัง้ ครูและนักเรียนได้ทบทวน ปรับทัศนคติและคุณค่าเรือ่ งเพศ เพือ่
พัฒนาทักษะในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ทัง้ นีร้ ปู แบบการสอนและกิจกรรมที่ หลากหลายสามารถกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ เช่น การ
อภิปรายโต้ตอบ, การเล่นบทบาทสมมติ, การสาธิต และการค้นคว้าวิจยั กลุม่ และเดีย่ ว รวมถึงการมอบหมายการบ้าน เป็นต้น (SIECUS, 2004)
งานวิจยั จ�ำนวนมากพบว่า การสอนเพศวิถศี กึ ษาแบบรอบด้านมีแนวโน้มท�ำให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย ชะลอการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก และมีความรับผิดชอบมากขึ้น มากกว่าการสอนในแบบที่มุ่งเน้นเรื่องการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว (Haberland,
2015; Haberland & Rogow, 2015; UNESCO, 2015) แต่ในทางปฏิบตั ิ การจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษารอบด้านในบริบทวัฒนธรรม
ต่างๆ เผชิญความท้าทายหลายด้าน (UNESCO, 2014)
การสอนเพศวิถีศึกษา (ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่า “เพศศึกษา” หรือชื่ออื่นๆ) เริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2521 (Thaweesit &
Boonmongkon, 2012) โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ตามล�ำดับ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้ “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544” โดยแบ่งสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 8 กลุ่ม
สาระ โดยเพศศึกษาเป็นเนื้อหาหนึ่งในสาระวิชา “สุขศึกษา และพลศึกษา” ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้บรรจุ
เพศศึกษาใน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้บรรจุเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2547 (UNESCO, 2014)
ทีผ่ า่ นมาการสอนเพศวิถศี กึ ษาในประเทศไทยได้รบั การพัฒนาทัง้ ในแง่คณ
ุ ภาพเนือ้ หา มีการขยายพืน้ ทีท่ จี่ ดั การเรียนการสอน และมี
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เช่น องค์
การแพธ (Thaweesit & Boonmongkon, 2012) (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นมูลนิธแิ พธทูเฮลท์) ทีด่ ำ� เนินโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” พ.ศ.
2546-2557 โดยได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนโลกเพือ่ ต่อสูโ้ รคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) พ.ศ. 2556-2558 โครงการโลกหมุนได้ด้วยมือฉันเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547-2552 ด�ำเนินงานโดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีรว่ มกับส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี, 2554) ฯลฯ
การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา ถูกคาดหวังให้เข้ามาแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาทางสังคม เช่น เรื่องการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่น และการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชน โดยในปี พ.ศ. 2557 มีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ให้ก�ำเนิดลูกประมาณ 316 คนต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่
ลดลงแล้วจากการคลอดลูกของแม่วัยรุ่น 362 คนต่อวันในปี พ.ศ. 2554 ส่วนการคลอดลูกซ�้ำของแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เพิ่มจาก
ร้อยละ 11.3 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2557 (ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2558) ผลกระทบที่ตามมาจากการตั้งครรภ์
ในวัยรุน่ และการเป็นพ่อแม่วยั รุน่ คือผลเสียทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะพ่อแม่วยั รุน่ ต้องประสบกับอุปสรรคมากมายทางการศึกษา และ
ยังต้องเผชิญกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพลักษณ์ด้านลบของ “แม่วัยรุ่น” ในสื่อสาธารณะ และถูกต�ำหนิติเตียนจากบุคคลรอบ
ข้างทั้งในบ้าน โรงเรียน และชุมชน สิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพที่สุดส�ำหรับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากผลข้างเคียง
ของการท�ำแท้งที่ไม่ปลอดภัย (UNFPA, 2013)

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

1

การตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวน�ำไปสู่การประกาศ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ใน
มาตรา 6 ระบุให้ (1) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน หรือนักศึกษา (2) จัดหา
และพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให้ค�ำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน หรือ
นักศึกษา อีกทัง้ ในมาตรา 5 ยังรับรองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุข์ องวัยรุน่ ตัง้ แต่สทิ ธิตดั สินใจ การได้รบั ข้อมูลความรู้ การรับบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้เรียกร้องให้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อ
หยุดยั้งการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอชไอวีด้วย ทั้งนี้ อัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ได้
เพิม่ ขึน้ จาก 62.1 ต่อ 100,000 คนในปี พ.ศ. 2551 เป็น 93.2 ต่อ 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2555 (คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์, 2557) ส่วนอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีพบว่าสูงเป็นพิเศษ (8.8 ต่อ 100) ในกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายในช่วงอายุ 18-21 ปี (van Griensven et al., 2013)
ขณะทีก่ ารจัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาเป็นสิทธิดา้ นการศึกษาและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ทีเ่ ด็กและวัยรุน่ ทุกคนต้องได้รบั แต่ปญ
ั หา
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนไทยยังมีอยู่ค่อนข้างสูง ซึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในประเทศไทยได้ดํา
เนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนสถานะของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ทราบถึงความส�ำเร็จและช่อง
ว่างในการจัดเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาระดับชาติต่อไป

คณะวิจัยและหน่วยงานสนับสนุน
งานศึกษานี้ด�ำเนินการโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
นอกจากนี้ ในการศึกษายังได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ร่วมพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของกิจกรรมที่ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และความรู้สึกของตัวเอง
ทีม่ ตี อ่ การเรียนเรือ่ งเพศ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสนทนากลุม่ แบบมีสว่ นร่วมของนักเรียน และมีสว่ นร่วมในการบรรณาธิการรายงาน
ฉบับภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาทั้งมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
2. เพื่อศึกษาค่านิยมและทัศนคติของครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในเรื่องเพศและเพศวิถีศึกษา
3. เพื่อศึกษาและน�ำเสนอความส�ำเร็จ ตลอดจนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
4. เพื่อศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาระดับชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ: การศึกษาครั้งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้ประชุมในแต่ละช่วงของการศึกษาเพื่อให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง และข้อค้นพบ ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการประกอบไปด้วยผู้
แทนจาก สพฐ. สอศ. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่สหประชาชาติ
(UNESCO) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สภาประชากร (Population Council) และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ดังนี้
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health foundation) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย (สวท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
พืน้ ทีก่ ารเก็บข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 373 แห่ง สังกัดเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทัว่ ไป) และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึงโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อีกด้วย) และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 25 แห่ง จาก 6 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ภูมิภาคละ 1 จังหวัด (ตารางที่ 1) รวมทั้งหน่วยงานของผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาการสอนเพศวิถีศึกษา (เช่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) กระทรวงศึกษาธิการ)
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กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
• นักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-6) และอาชีวศึกษา (ปวช. ปี 1-3) ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 13-19 ปี จ�ำนวน 8,837 คน (ตาราง 1)
• ครูมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 692 คน (ชาย 354 คน, หญิง 331 คน และครูจ�ำนวน 7 คนที่ระบุว่าเป็นเพศที่สาม)
• กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มครูและนักเรียน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) โดยเริ่ม
จากการสุม่ 1 จังหวัดในแต่ละภาค (นอกจากกรุงเทพฯ ทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีก่ ารวิจยั ในภาคกลาง) สุม่ สถานศึกษาในแต่ละจังหวัด
(โดยเลือกร้อยละ 43 ของสถานศึกษาแต่ละประเภทของแต่ละจังหวัด) สุ่มห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น และสุ่มนักเรียนในแต่ละห้อง
จ�ำนวน 6 คน แบ่งเป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน
• อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในห้องเรียนบางแห่งมีนักเรียนชายหรือหญิงไม่ครบ 3 คน (โดยเฉพาะในโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน) ใน
กรณีดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสุ่มนักเรียนจ�ำนวน 6 คนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเพศใดก็ตาม ท�ำให้จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลนักเรียนหญิงและชาย
ไม่เท่ากันในสถานศึกษาแต่ละประเภท (ตาราง 1)
• ส่วนในกรณีของครู คณะผู้วิจัยเลือกครู 1-2 คน ที่มีประสบการณ์การสอนเพศวิถีศึกษาสูงที่สุดในแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ ในตาราง
ข้อมูลต่างๆ ที่น�ำเสนอในรายงาน ใช้วิธีระบุเพศของกลุ่มตัวอย่างตามเพศก�ำเนิด แต่ในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม คณะวิจัยให้
นักเรียนระบุตัวตนทางเพศตามเพศภาวะ ไม่ใช่เพศก�ำเนิด
• กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 307 คน ประกอบด้วยนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่
มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับชาติ (ตาราง
2) ทั้งนี้ ครูที่เข้าให้ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ได้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตาราง 1 จ�ำนวนนักเรียนตอบแบบส�ำรวจ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) แบ่งตามรูปแบบสถานศึกษา ภูมิภาค และเพศ
กลุ่มตัวอย่าง
ภาค
กลาง (กรุงเทพฯ)
ตะวันตก (กาญจนบุรี)
ตะวันออก (ชลบุรี)
ใต้ (สุราษฎร์ธานี)
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด)
เหนือ (ล�ำปาง)
เพศก�ำเนิด
ชาย
หญิง
ตัวตนทางเพศ
ชาย
หญิง
กะเทย
สาวประเภทสอง
ผู้หญิงข้ามเพศ
เกย์
ชายรักชาย
ทอม
ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์แมน
ดี้
เลส (เลสเบี้ยน)
หญิงรักหญิง
ไบ (ไบเซ็กชวล)
อื่นๆ

มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6
(4,083 คน)

มัธยมศึกษาตอนต้น
(ร.ร.ขยายโอกาส)
ม.1 - ม.3 (4,305 คน)

อาชีวศึกษา
ปวช.1 - ปวช.3
(449 คน)

รวม
(8,837 คน)

1,418
530
413
614
669
439

58
958
502
726
1,501
560

161
54
72
54
54
54

1,637
1,542
987
1,394
2,224
1,053

1,878
2,205

2,204
2,101

233
216

4,315
4,522

1,438
1,985
55
16
28
96
55
65
36
36
30
44
135
63

1,735
2,056
49
26
47
27
43
77
61
24
19
22
85
33

175
203
7
3
3
12
3
12
5
7
1
4
6
7

3,348
4,244
111
45
78
135
101
154
102
67
50
70
226
101

หมายเหตุ * ถึงแม้วา่ ตัวตนทางเพศ เช่น กลุม่ สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ รวมถึงกลุม่ ดี้ เลสเบีย้ น และหญิงรักหญิง สามารถจัดไว้ในตัวตนทางเพศแบบเดียวกัน
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้ แต่การแสดงข้อมูลในตารางนี้ ต้องการแยกกลุ่มย่อย เพื่อชี้ให้เห็นจ�ำนวนนักเรียนที่ระบุตัวตนทางเพศตามค�ำที่แต่ละคนใช้ต่างกัน

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ตาราง 2 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประเภท
การสนทนากลุ่มกับนักเรียน (30 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน)
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับครูสอนเพศวิถีศึกษา
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้ปกครอง
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารสถานศึกษา
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทพัฒนาและส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาระดับจังหวัด (สพป. สพม. อศจ.)
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทพัฒนาและส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาระดับประเทศ
รวม

จ�ำนวน (คน)
150
(30)*
70
30
30
18
9
307

หมายเหตุ *นักเรียน 30 คนเลือกมาจากการสนทนากลุ่ม

เครื่องมือการวิจัย: เครื่องมือการวิจัยได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Population Council ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ UNESCO, UNFPA และ UNICEF เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวิจัยทบทวนการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาในแต่ละประเทศที่เลือกศึกษา และเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงโดยคณะผู้
วิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ โดยประเด็นที่ส�ำรวจเพิ่มเติม คือเรื่องความหลากหลายทางเพศ การรังแกกัน และข้อมูลส่วน
บุคคลในเรื่องเพศวิถี
เครือ่ งมือการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามส�ำหรับนักเรียน และแบบสอบถามส�ำหรับครู ซึง่ แบบสอบถามส�ำหรับนักเรียน (ภาพ
1) ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) ประสบการณ์และความคิดเห็นต่อเพศวิถีศึกษา 2) ความสัมพันธ์ ความรัก และพฤติกรรมทางเพศ 3)
ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา 4) ค่านิยมและทัศนคติ และ 5) ข้อมูลพื้นฐาน ส�ำหรับวัยรุ่นอายุ 15 ขึ้นไป มีชุดค�ำถามเพิ่มเติมที่ลึกมากขึ้น
เช่น มีการสอนเกี่ยวกับยาป้องกันหลังรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่ หรือกฎเกณฑ์ทางสังคมมีผลต่อเรื่องเพศหรือไม่ ฯลฯ โดยแบบสอบถามได้รับ
การออกแบบไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ตอบรู้สึกเป็นส่วนตัว รักษาความลับได้ในระหว่างการตอบค ําถาม และจัดรูปแบบของ
แบบสอบถามให้เป็นมิตรกับวัยรุ่น เช่น การใช้ภาพเคลื่อนไหว (animation) และภาพการ์ตูน และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลทั้งในสถานการณ์ท่ีมีและไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพียงพอส�ำหรับการส่งข้อมูลเข้า
สู่ฐานข้อมูลออนไลน์
ส่วนแบบสอบถามส�ำหรับครู (ภาพ 2) นั้นถูกออกแบบให้สามารถตอบได้ทั้งในระบบออนไลน์บนแท็บเล็ต หรือแบบสอบถามบน
กระดาษ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ตอบ ซึ่งแบบสอบถามครูประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การสอนเพศวิถีศึกษา 2) ค่านิยมและทัศนคติ
และ 3) ข้อมูลพื้นฐาน (ดูภาคผนวก 1 และ 2)
ภาพ 1 ตัวอย่างแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักเรียน
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ภาพ 2 ตัวอย่างแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ส�ำหรับครู

ส�ำหรับเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แนวค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับนักเรียน และแนวค�ำถาม
ส�ำหรับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำหนดนโยบายเพศวิถีศึกษาระดับประเทศ
แนวค�ำถามส�ำหรับนักเรียน มีโครงสร้างค�ำถามอันประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา เช่น
บรรยากาศในการเรียนการสอน รายละเอียดและลักษณะการสอนเพศวิถีศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ และ
ทัศนคติเรื่องเพศของนักเรียน เป็นต้น (ดูภาคผนวก 4 และ 7)
ส�ำหรับการสัมภาษณ์ในกลุ่มครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนด
นโยบายเพศวิถศี กึ ษาระดับประเทศ มีประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษา ทัศนคติ เกีย่ วกับเรือ่ งเพศและนโยบาย
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (ดูภาคผนวก 6, 8, 9 และ 10 แนวค�ำถามการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารงานเพศวิถีศึกษา)
การเก็บข้อมูล: การเก็บข้อมูลจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ เลือกใช้ช่วง
เวลาทีส่ ะดวกส�ำหรับสถานศึกษา ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้ให้นกั เรียนตอบแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ และให้ครูตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ในแท็บเล็ต หรือแบบสอบถามแบบกระดาษ ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียน (ซึ่งเป็นนักเรียนคนละกลุ่มกับนักเรียน
ทีต่ อบแบบสอบถามเชิงปริมาณ) ใช้การสนทนากลุม่ แบบมีสว่ นร่วม โดยกระบวนการเริม่ ต้นจากการให้นกั เรียนวาดรูปในหัวข้อ “ประสบการณ์
การเรียนการสอนเรือ่ งเพศ” ภายในเวลา15-20 นาที จากนัน้ เป็นการพูดคุยเกีย่ วกับรูปทีน่ กั เรียนแต่ละคนวาด และต่อด้วยการสนทนากลุม่
ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม นอกจาก
นี้ มีการสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเช่นกัน ส่วนกรณีผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการสอน
เพศวิถีศึกษา คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์ในหน่วยงานส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร และในแต่ละภูมิภาคด้วย
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด�ำเนินการโดยคณะผูว้ จิ ยั จากศูนย์ศกึ ษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วน
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด�ำเนินการโดยศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสพฐ.
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล : มี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา อาทิ จ� ำ นวน ค่ า เฉลี่ ย มั ธ ยฐาน และ
ร้อยละ โดยข้อมูลของนักเรียน วัดผลโดยใช้ค่าร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของนักเรียนในแต่ละภาค ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) และสถานศึกษาอาชีวศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์นัยส�ำคัญทางสถิติซึ่งมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ด้วย Chi
Square หรือ t-test
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบบทสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยใช้
โปรแกรม NVivo จัดการข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ภาพวาดของนักเรียน ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระซึ่งต้องให้ความหมายองค์ประกอบ
ต่างๆ ของแต่ละภาพ ลงรหัสภาพ รวบรวมรหัสที่ได้มาเพื่อก�ำหนดหัวข้อหลัก (Theme) และหัวข้อย่อย (Subtheme) เพื่อสรุปแก่นสาระ
ที่ปรากฏในภาพวาดทั้งชุด
ข้อจ�ำกัดของงานวิจัย: ในการด�ำเนินงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีข้อจ�ำกัด ดังนี้
• การวิจัยส�ำรวจเฉพาะสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ไม่ได้ส�ำรวจนักเรียนในระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา
• การวิจยั ส�ำรวจเฉพาะสถานศึกษาของรัฐบาล จึงไม่ครอบคลุมสถานศึกษาเอกชน
• สถานการณ์การเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในพืน้ ทีท่ นี่ กั เรียน หรือครูสว่ นใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ หรือนับถือศาสนาอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ศาสนาพุทธ
อาจแตกต่างจากภาพรวมทีอ่ ภิปรายในรายงานฉบับนี้
• การเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ แม้ไม่สามารถเก็บข้อมูลในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
เพราะบางโรงเรียนมีกลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็กเกินไป และบางโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึง่ เป็นช่องทางกรอกแบบส�ำรวจ แต่
ก็สามารถครอบคลุมได้ถึงร้อยละ 90
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•

การปรับปรุงแบบสอบถามส�ำหรับครู และนักเรียนเกิดข้อผิดพลาดที่แม้ประเด็นค�ำถามคล้ายกัน แต่ถ้อยค�ำที่ใช้ถามถึงหัวข้อที่มีการ
สอนอาจไม่ตรงกัน
• ในแบบสอบถาม บางหัวข้อถามเฉพาะนักเรียน บางหัวข้อถามเฉพาะครู ซึง่ ตารางในรายงานฉบับนีท้ สี่ รุปข้อมูลเกีย่ วกับหัวข้อทีม่ กี าร
สอน ระบุค�ำตอบเฉพาะค�ำถามที่ทั้งนักเรียนและครูได้ตอบ และในกรณีที่ถ้อยค�ำของค�ำถามแตกต่างกัน ตารางจะระบุถ้อยค�ำที่ใช้ใน
แบบสอบถามทั้งสองฉบับ
ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัย: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทบทวนและรับรองโครงการวิจัยนี้แล้ว โดยให้ความส�ำคัญกับการให้ความยินยอม ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล
ระยะเวลาในการศึกษา: ใช้เวลา 7 เดือน ด�ำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ 2559

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
เพศวิถศี กึ ษา คือการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับเรือ่ งเพศและความสัมพันธ์ ทีเ่ หมาะกับวัยของผูเ้ รียนและบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การท�ำงานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ
ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์ มิติทางสังคม วัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ และหัวข้ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยรายงานนี้จะใช้ค�ำว่า “เพศวิถีศึกษา” ตลอดทั้งเล่ม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 ทีใ่ ช้คำ� ว่าเพศวิถศี กึ ษา (ไม่ใช่ “เพศศึกษา”)
แต่รายงานนี้จะใช้ค�ำว่า “เพศวิถีศึกษารอบด้าน” ในบางแห่ง ในกรณีที่กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่ครอบคลุมหัวข้อ
และมีวธิ กี ารจัดการเรียนรูต้ รงตามทีก่ ำ� หนดในแนวทางวิชาการสากลของเพศวิถศี กึ ษา (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ, 2555a) ดังที่ระบุไว้ข้างต้น
ทัศนคติครูต่อเรื่องเพศ คือ ความรู้สึก ความคิด หรือความเชื่อในเรื่องเพศ ที่ครอบคลุมถึงสิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ
บรรทัดฐานทางเพศ ที่อาจมีผลต่อการสอนเพศวิถีศึกษาของครู
บริบทเชิงนโยบาย คือ กรอบของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษา จากองค์กรของรัฐ ทีอ่ อกโดย กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่
1 ถึง 6 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนขยายโอกาส (คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และโรงเรียน (หรือวิทยาลัย) ในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของรัฐทีม่ กี ารสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) ในรายงานนี้ จะใช้คำ� ว่า “สถาน
ศึกษา” เพื่อเรียกแทนโรงเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ การจัด “การศึกษาในระบบ” ของประเทศไทย มีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาซึ่งแบ่งได้อีกสองระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแยกเป็นอีก 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ในรายงานนี้ จะใช้ค�ำว่า “มัธยมศึกษา” เพื่อหมายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) และใช้
ค�ำว่า “มัธยมศึกษาตอนปลาย” เพือ่ หมายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) และใช้คำ� ว่า “อาชีวศึกษา”
เพื่อแทนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. 1-3)
ครู การศึกษานีม้ ที งั้ การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมือ่ กล่าวถึง “ครู” ในผลการส�ำรวจเชิงปริมาณ หมายถึงครูทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้งหมด แต่เมื่อกล่าวถึง “ครู” ในผลการส�ำรวจเชิงคุณภาพ หมายถึงครูผู้สอนเนื้อหาเพศวิถีศึกษา นั่นคือ ครูวิชาสุขศึกษา (ในกรณีครู
มัธยมศึกษา) และครูวิชาเพศวิถีศึกษา (ในกรณีครูอาชีวศึกษา) และเมื่อกล่าวถึงครูผู้สอนรายวิชาอื่นๆ ที่ได้ให้สัมภาษณ์ รายงานนี้จะระบุ
รายวิชาที่ครูสอนอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ครูวิชาสังคมศึกษา ครูวิชาภาษาไทย เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่ออ้างอิงถึงค�ำกล่าวของครู (รวมถึง
ของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา) จะระบุเพศและสังกัดของผู้ให้ข้อมูลไปพร้อมๆ กันด้วย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและชี้ให้
เห็นความเหมือนหรือต่างของสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา อย่างไรก็ตาม รายงานนีจ้ ะระบุจงั หวัด/ภูมภิ าค จ�ำนวนปีทสี่ อน หรือ
ประสบการณ์การได้รับการอบรมของครูเฉพาะในกรณีที่คุณลักษณะดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์เท่านั้น
สิทธิทางเพศ หมายถึง สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่บุคคลสามารถตัดสินใจ และกําหนดวิถีทางเพศของตนเองได้ มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ความสมัครใจและปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงและการบังคับ และได้เรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศ บริการสุขภาพทางเพศ และการ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ตัวตนทางเพศ หมายถึง การระบุและนิยามตนเองว่าเป็นเพศใดและรักชอบเพศใด
Pedagogy หมายถึง วิธกี ารสอนและรูปแบบการสอนของครูในชัน้ เรียน ซึง่ งานวิจยั นีใ้ ช้คำ� ว่า Pedagogy ในสองความหมายนีเ้ ท่านัน้
แต่ไม่ได้หมายรวมถึงความหมายกว้างตามรูปศัพท์นี้ว่า ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นครู
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

ก. ข้อค้นพบ

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถแบ่งข้อค้นพบออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
งานวิจัยได้ส�ำรวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ โดยศึกษาถึงรูปแบบการจัดรายวิชาเพศวิถีศึกษา ระยะเวลา วิธีการสอน เนื้อหาการสอน การประเมินการสอน รวมถึงผลของ
การอบรมครู และผลของการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งข้อค้นพบในส่วนแรกนี้ แบ่ง
ออกเป็น 14 ประเด็น ต่อไปนี้

1.1 สัดส่วนของสถานศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ผลส�ำรวจข้อมูลจากครู ชีว้ า่ สถานศึกษาเกือบทัง้ หมดมีการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษา โดยครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาร้อยละ 99 และ
ครูอาชีวศึกษาร้อยละ 93 กล่าวว่าในสถานศึกษามีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ขณะที่นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 84-90 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และร้อยละ 75 ในอาชีวศึกษาระบุว่าสถานศึกษาได้จัดการสอนเพศวิถีศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน

1.2 ลักษณะการจัดเนื้อหาเพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาจั ด การสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษาทั้ ง ในแบบวิ ช าแยกต่ า งหาก และเป็ น สาระการเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช าอื่ น ๆ พบว่ า การเรี ย น
การสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีความแตกต่างกัน คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.3)
สอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหากจากวิชาอื่น ในขณะที่ครูร้อยละ 13.3 ระบุว่ามีการสอนเพศวิถีศึกษาทั้งที่เป็นรายวิชาหนึ่งและสอน
รวมกับวิชาอื่น และครูที่เหลือ (จ�ำนวนร้อยละ 3.3) ระบุว่า หัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาถูกน�ำไปสอนรวมกับวิชาอื่น นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจ�ำนวน 2-3 แห่ง (จากที่ส�ำรวจทั้งหมด 25 แห่ง) ที่จัดการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งในวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น
ในวิชาครอบครัวศึกษา วิชาการป้องกันตัวจากภัยสังคม เป็นต้น ขณะที่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูร้อยละ 23.4 กล่าวว่า เพศวิถีศึกษาถูก
สอนเป็นวิชาหนึ่ง แยกต่างหากจากวิชาอื่น และครูร้อยละ 27.9 ระบุว่า เพศวิถีสอนทั้งที่เป็นรายวิชาหนึ่งและสอนรวมกับวิชาอื่น ในขณะ
ที่ครูจ�ำนวนร้อยละ 48.6 ระบุว่าหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาถูกน�ำไปสอนรวมกับวิชาอื่น (ตาราง 3)
อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ครูและนักเรียน พบว่า มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียง 3 แห่งจากที่ส�ำรวจ
24 แห่ง ที่สอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหาก ในขณะที่โรงเรียนส่วนใหญ่สอนเป็นประเด็นหนึ่งในวิชาสุขศึกษา มีบางส่วนที่สอดแทรก
เพศวิถศี กึ ษาในวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา ซึง่ ในกรณีของการสอนเป็นรายวิชาแยกนัน้ มีโรงเรียนทีส่ อน
เพศวิถีศึกษาในชื่อรายวิชา “เพศศึกษา”
“สุขภาพวัยใส” และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณชี้ ว ่ า ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษา ครู ส ่ ว นใหญ่ (จากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ทั้ ง หมด
692 คน) ตอบว่า มีคู่มือการสอนคิดเป็นร้อยละ 82.2 และมีสื่อการเรียนการสอนร้อยละ70.2 อย่างไรก็ตามมีครูเพียงร้อยละ 56.4 เท่านั้น
ที่ตอบว่ามีประมวลรายวิชา
ตาราง 3 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาจากการส�ำรวจครู (ร้อยละ)
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาสอนเป็นวิชาหนึ่ง แยกต่างหากจากวิชาอื่น
สอนทั้งที่เป็นเป็นรายวิชาหนึ่ง และสอนรวมกับวิชาอื่น
หัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาน�ำไปสอนรวมกับวิชาอื่น

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

มัธยมศึกษา (662 คน)
23.4
27.9
48.6

อาชีวศึกษา (30 คน)
83.3
13.3
3.3
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1.3 ระยะเวลาของการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
จากการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่าสถานศึกษามีระยะเวลาการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาแตกต่างกัน โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�ำนวนหนึง่
ที่สอนเพศวิถีศึกษาเป็นเนื้อหาหนึ่งของวิชาสุขศึกษา สอนเพศวิถีศึกษา 2-4 คาบ จากทั้งหมด 18 คาบ ใน 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาการ
สอนต่อคาบ คือ 40-55 นาที ส่วนโรงเรียนบางแห่งที่สอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยก หรือจัดให้มีเนื้อหาเพศวิถีศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ใช้เวลาในการสอนต่อคาบ 50-55 นาที นอกจากนี้ การสอนสอดแทรกเพศวิถีศึกษาในรายวิชาอื่นๆ (วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย พระพุทธศาสนา และแนะแนว) ใช้เวลาในการสอนเรื่องเพศวิถีเพียง 5-10 นาที ก่อนสอนเนื้อหาในสาระวิชาหลัก
จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครูพบว่า ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งสอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยก มีการสอนทั้งหมด 18-20 คาบ
ต่อเทอม ครูให้สัมภาษณ์ว่า ในรายวิชาแยก สามารถสอนได้ในเวลา 45-55 นาที ต่อคาบ ส่วนในกรณีของการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นเนื้อหา
หนึ่งในวิชาอื่นนั้น มีการสอนเพศวิถีศึกษา 6-13 คาบ ต่อ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งใน 1 คาบ มีระยะเวลาการสอน 50-60 นาที1

1.4 ความครอบคลุมของเนื้อหาเพศวิถีศึกษา
เพศวิถศี กึ ษาถูกสอนในทุกด้านแต่ไม่ครบทุกหัวข้อ เมือ่ แบ่งเนือ้ หาเพศวิถศี กึ ษาเป็นด้านต่างๆ ตามทีแ่ บบสอบถามใช้ถามถึงการเรียน
การสอนในหัวข้อต่างๆ นักเรียนและครู ทั้งเพศหญิงและชาย มากกว่าร้อยละ 90 ระบุว่าได้เรียน หรือสอนอย่างน้อย 1 หัวข้อในแต่ละด้าน
ต่อไปนี้ 1) เพศภาวะ 2) พัฒนาการ สุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ 3) สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง 4) ความรุนแรง 5) ตัวตนและ
ความสัมพันธ์ และ 6) หัวข้อ ส�ำหรับนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม สถานศึกษายังไม่ได้สอนบางหัวข้อในแต่ละด้าน ดังที่นักเรียนและครูส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีการเรียนการสอนทุกหัวข้อ
ของแต่ละด้าน โดยนักเรียนระบุวา่ มีการสอนโดยเฉลีย่ ร้อยละ 63-90 ของหัวข้อทัง้ หมดในแต่ละด้าน ในขณะทีค่ รูระบุวา่ มีการสอนโดยเฉลีย่
ร้อยละ 67-93 ของหัวข้อในแต่ละด้าน (ตาราง 4) ซึ่งด้านที่มีการเรียนการสอนน้อยที่สุดคือ “สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง”
ตาราง 4 ความครอบคลุมของหัวข้อเพศวิถีศึกษาในด้านต่างๆ ที่นักเรียนและครูระบุว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอน (แสดงตัวเลข
เป็นร้อยละ)

ด้านของเนื้อหา
ที่สอน

บทบาทชายหญิง /
เพศภาวะ (5 หัวข้อ)
พัฒนาการทางเพศ สุข
ภาวะทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศ (13
หัวข้อ)
สิทธิทางเพศและความ
เป็นพลเมือง (4 หัวข้อ)
ความรุนแรง
(6 หัวข้อ)
ตัวตนและความ
สัมพันธ์ (6 หัวข้อ)
หัวข้อที่สอนนักเรียน
อายุ 15 ปีขึ้นไป* (10
หัวข้อ)

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ร.ร.ขยายโอกาส)

นักเรียน
อาชีวศึกษา

ครู

ทั้งหมด

ชาย
(842
คน)

หญิง
(1044
คน)

ชาย
(886
คน)

หญิง
(1,042
คน)

ชาย
(2,023
คน)

หญิง
(1,984
คน)

ชาย
(219
คน)

หญิง
(203
คน)

มัธยม
กเรียน
ศึกษา อาชีวศึกษา นั(8,243
(662
(30 คน)
คน)
คน)

ครู
(692
คน)

77.8

80.5

82.5

86.1

79.8

81.9

72.3

79.8

82.6

80.7

81.1

82.5

80.5

82.3

85.3

87.3

83.2

85.2

80.0

82.2

86.5

92.6

83.9

86.8

70.0

69.4

73.2

77.3

71.8

75.9

66.3

65.7

84.6

75.0

72.8

84.2

73.6

74.1

80.9

83.1

75.5

78.6

62.5

67.2

70.6

66.7

76.9

70.4

84.2

83.4

87.0

90.0

81.5

84.7

80.4

83.4

85.9

77.8

84.5

85.5

--

--

81.5
(n =
864)

82.4
(n =
1,023)

--

--

82.4
(n =
210)

70.0
(n =
198)

74.1
(n =
334)

82.7

81.0

74.7

หมายเหตุ. * ค�ำถามนีถ้ ามเฉพาะนักเรียนทีม่ อี ายุ 15 ปีขนึ้ ไป และครูทตี่ อบว่าสอนเนือ้ หาเพศวิถศี กึ ษาส�ำหรับนักเรียนทีม่ อี ายุ 15 ปีขนึ้ ไป ข้อมูลในข้อนีจ้ งึ ระบุเฉพาะ
ในกรณีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษา แต่เนื่องจากมีนักเรียนจ�ำนวนเล็กน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาที่
อายุยังไม่ถึง 15 ปี และครูบางส่วนที่สอนนักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 15 ปี จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลในข้อนี้จึงต�่ำกว่าในข้ออื่นๆ
1 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำ�หนดให้สอนวิชา “ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัย
ในชีวิต” หนึ่งคาบ หรือหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อมาเมื่อปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 มีความพยายามปรับเวลาเพิ่มเป็นสองคาบต่อสัปดาห์ ซึ่งสถานศึกษา
บางแห่งเริ่มสอน 2 คาบต่อสัปดาห์แล้ว แต่ระหว่างรอการอนุมัติหลักสูตร มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำ�หนดให้ปรับกลับมาสอนหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ เรียกชื่อวิชาว่า วิชาเพศวิถี
ศึกษา (หมวดทักษะชีวิต)

8

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

1.5 ความแตกต่างของการให้ความส�ำคัญต่อเนื้อหาเพศวิถีศึกษา
เมื่อถามถึงเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนทั้ง 6 ด้าน ค�ำตอบที่ได้จากครู และนักเรียนแสดงถึงจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างมาก ตารางที่
5-10 ด้านล่าง แสดงร้อยละของนักเรียนและครูในระบบการศึกษาแต่ละประเภทที่ระบุว่าได้เรียน หรือสอนเพศวิถีศึกษาหัวข้อต่างๆ ใน 6
ด้าน ตามล�ำดับดังนี้
ด้านที่ 1 “บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ” (ตาราง 5) ในหัวข้อ “อิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ มีผล
ต่อความคิดเห็นในเรื่องสัมพันธภาพ และเพศวิถี” และ “การยอมรับ และความเข้าใจต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ตุ๊ด กะเทย
เกย์ ทอม ดี้ เป็นต้น” พบว่าสัดส่วนของครูที่ตอบว่าได้สอนหัวข้อนี้ มีมากกว่านักเรียนที่ตอบว่าได้เรียนหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ เป็นที่น่า
สังเกตว่า ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา นักเรียนหญิงตอบว่าได้เรียนหัวข้อ “ความไม่เท่าเทียม การให้โอกาสที่ไม่เท่ากัน และความรุนแรงที่
เกิดจากการท�ำตามบทบาทชายหญิง” และ “ความรับผิดชอบของทุกคนที่จะยุติความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ” มากกว่านักเรียนชาย ซึ่ง
อาจจะหมายความว่า ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะเน้นสอนเรื่องเหล่านี้กับนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย
ตาราง 5 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อต่างๆ ในด้าน “บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ”

หัวข้อ

บทบาท โอกาส และ
ความคาดหวัง
ที่แตกต่างกันของชายและ
หญิง
ความไม่เท่าเทียม การให้
โอกาส
ที่ไม่เท่ากัน และความ
รุนแรงที่เกิดจากการท�ำ
ตามบทบาทชายหญิง
ความรับผิดชอบของทุก
คนที่จะยุติ
ความไม่เท่าเทียมกันทาง
เพศ (นักเรียน)/
เป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคนที่จะยุติความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ (ครู)
อิทธิพลของสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และสื่อออนไลน์ มีผลต่อ
ความคิดเห็นในเรื่องเพศ
(นักเรียน) / อิทธิพลของ
สื่อวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ มีผลต่อความคิด
เห็นในเรื่องสัมพันธภาพ
และเพศวิถี (ครู)
การยอมรับ และความ
เข้าใจต่อคน
ที่มีความหลากหลายทาง
เพศ เช่น
ตุ๊ด กะเทย เกย์ ทอม ดี้
เป็นต้น

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
นักเรียนอาชีวศึกษา
ครู
ทั้งหมด
ตอนต้น
ตอนปลาย
(ร.ร.ขยายโอกาส)
ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย
หญิง
หญิง ธยมศึกษา อาชีวศึกษา นักเรียน ครู
ชาย
(842 (1,044 (886)
(1,042 (2,023 (1,984 (219คน)
(203 มั(662คน)
(30 คน) (8,243 (692
คน) คน)
คน)
คน)
คน)
คน)
คน )
คน)
74.6

76.6

75.9

77.8

84.1

81.0

76.1

85.1

77.0

80.0

79.6

77.2

69.1

75.6

77.1

82.3

76.0

79.3

62.8

80.7

80.5

66.7

76.7

79.9

70.4

75.2

77.7

79.5

79.9

83.7

70.8

80.7

71.6

66.7

78.7

71.4

75.7

81.9

82.6

87.1

82.9

85.0

81.7

82.2

93.1

96.7

83.0

93.2

66.3

74.9

68.3

77.6

76.0

80.5

70.2

70.9

86.0

93.3

75.0

86.3

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ด้านที่ 2 “พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ” (ตาราง 6) ผลส�ำรวจชี้ว่า นักเรียนและครูเกินร้อยละ 90
กล่ า วว่ า มี ก ารสอนหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ในด้ า นนี้ ส ถิ ติ ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า หั ว ข้ อ เหล่ า นี้ เช่ น เรื่ อ ง “อวั ย วะสื บ พั น ธุ ์ ”
“การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร” หรือ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (การติดต่อ การป้องกัน และการรักษา)” เป็นประเด็นหลักที่ถูกสอนใน
สถานศึกษาเกือบทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการส�ำรวจ ครูและนักเรียนชี้ตรงกันว่า ประเด็นสุขภาพที่ละเอียดอ่อน อาทิ วิธี “การ
ท�ำแท้งปลอดภัย” หรือ “การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยระหว่างคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน” ได้รับการสอนน้อยกว่า
ตาราง 6 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อต่างๆ ในด้าน “พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และพฤติกรรม
ทางเพศ”

หัวข้อ

อวัยวะสืบพันธุ์ (นักเรียน) / อวัยวะ
เพศและระบบสืบพันธุ์ (ครู)
การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเด็กชาย
รวมถึงฝันเปียก
การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ส�ำหรับเด็ก
หญิง รวมถึงการมีประจ�ำเดือน
การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(การติดต่อ
การป้องกัน
และการรักษา)
การใช้ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (นักเรียน) / การใช้ถุง
ยางอนามัยอย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอช่วยป้องกันการตั้งครรภ์
และการติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ (ครู)
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี
การคุมก�ำเนิดด้วยวิธีอื่นๆ นอกจาก
ใช้ถุงยางอนามัย (นักเรียน) / การ
คุมก�ำเนิดด้วยวิธีการอื่นที่ถูกต้อง
และสม�่ำเสมอนอกจากถุงยาง
อนามัย ในการช่วยป้องกันการตั้ง
ครรภ์ (ครู)
การท�ำแท้งที่ปลอดภัย
เชื้อเอชไอวี การติดต่อ การป้องกัน
และการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอช
ไอวี ไม่สามารถสังเกตได้จากรูป
ลักษณ์ภายนอก
การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีป้องกัน
การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ระหว่างคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน
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นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ชาย หญิง
(842 (1,044
คน) คน)

นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน
มัธยมศึกษา ตอนต้น (ร.ร.ขยาย อาชี
ครู
ทั้งหมด
วศึกษา
ตอนปลาย
โอกาส)
ชาย หญิง
ชาย
หญิง
หญิง มัธยม อาชีวศึกษา นักเรียน ครู
ชาย (203
(886 (1,042 (2,023 (1,984 (219คน)
ศึกษา
(8,243 (692
คน) คน)
คน)
คน)
คน) (662คน) (30 คน)
คน) คน)

74.6

76.6

87.0

87.7

95.1

94.2

92.7

93.6

94.9

100.0

86.9

94.9

69.1

75.6

85.7

86.6

93.2

93.5

92.2

93.1

94.7

100.0

88.0

96.7

70.4

75.2

87.0

90.1

92.2

96.4

89.9

93.6

96.5

100.0

87.9

96.0

75.7

81.9

85.8

88.2

90.5

93.3

92.7

93.1

96.1

93.3

91.9

96.1

83.8

90.8

88.1

90.8

93.1

96.0

95.0

97.0

96.1

96.7

88.8

91.5

81.2

86.2

86.7

89.8

88.4

93.6

91.7

93.3

91.1

100.0

77.2

86.1

68.8

69.8

78.0

79.2

79.4

80.0

80.3

82.3

85.5

100.0

81.2

89.6

70.1

76.2

81.6

85.9

80.8

85.7

83.0

86.7

89.3

96.7

50.3

49.1

44.9

44.9

48.0

51.9

55.7

54.0

31.2

35.1

48.8

56.7

85.8

94.1

78.9

84.6

82.9

88.4

86.6

87.7

87.7

91.6

93.8

100.0

76.6

87.9

70.0

72.5

77.5

80.8

77.5

78.9

71.2

75.9

87.5

96.7

82.2

88.3

73.0

80.1

78.4

84.6

84.0

86.7

78.1

77.8

88.2

90.0

62.6

62.3

57.2

57.6

59.0

61.9

65.5

68.1

53.4

55.0

61.8

73.3

86.9

94.9

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

ในการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาระบุตรงกับข้อมูลเชิงปริมาณว่า การสอนเกี่ยวกับร่างกาย อวัยวะ
สืบพันธุ์ ประจ�ำเดือน การตั้งครรภ์ การคุมก�ำเนิด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประเด็นหลักของการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ดัง
ที่ครูมัธยมศึกษา เพศหญิงคนหนึ่งให้ค�ำจ�ำกัดความเพศวิถีศึกษาว่าเป็นเรื่องของ “เพศหญิง-ชาย, คุณสมบัติหญิง-ชาย, การวางตัว, เพศ
สัมพันธ์, โรคติดต่อ, การตั้งครรภ์”
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ครูพบว่าเรือ่ งการท�ำแท้งทีป่ ลอดภัยและการมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยระหว่างคูท่ เี่ ป็นเพศเดียวกันถูก
สอนน้อยมาก ครูและนักเรียนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ระบุวา่ ในชัน้ เรียนมักย�ำ้ ถึงผลกระทบด้านลบทีต่ ามมาจากการท�ำแท้ง คือ เป็นอันตรายถึงชีวติ
ถือเป็นการฆ่า และเป็นบาป จากทัศนะเชิงศีลธรรมดังกล่าวอาจมีส่วนท�ำให้ครูละเลยที่จะอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท�ำแท้งที่
ปลอดภัย เช่น ค�ำพูดของครูมัธยมศึกษา เพศหญิง คนหนึ่งที่กล่าวว่า “...ก็สอนเรื่องหลักธรรมด้วย สอนให้เข้าใจว่าท�ำแท้งแล้วจะเป็น
กงกรรมกงเกวียน ตัวเองท�ำแท้ง แล้วอนาคตจะสอนลูกหลานยังไง ต่อไปลูกสาวตัวเองก็จะเป็นเหมือนแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้” ทัศนะทางศีล
ธรรมและการตัดสินเชิงคุณค่าของครูข้างต้น ท�ำให้นักเรียนรู้จุดยืนของครูต่อการท�ำแท้ง และหากมีนักเรียนที่ก�ำลังกังวลเรื่องตั้งครรภ์ไม่
พร้อม หรือ เคยผ่านประสบการณ์การท�ำแท้งมาแล้วอาจท�ำให้รสู้ กึ ถูกตีตรา ไม่กล้าขอความช่วยเหลือและปรึกษาครูอกี ด้วย นอกจากนี้ ครู
บางส่วนอาจให้ความรู้ทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน เช่น มีครูส่วนหนึ่งบอกว่าการท�ำแท้งถือว่าผิดกฎหมายเสมอ ทั้งที่ในประเทศไทย การยุติ
การตั้งครรภ์สามารถท�ำได้โดยไม่ผิดกฎหมายในหลายกรณี
ในการสัมภาษณ์ครู พบว่า มีครูบางคนทีพ่ ยายามสอนเกีย่ วกับการท�ำแท้งทีป่ ลอดภัยเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อสุขภาพของนักเรียน แม้ตวั
ครูเองไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำดังกล่าวก็ตาม เช่น ความเห็นของครูอาชีวศึกษา เพศชายว่า “ควรคิดถึงสิทธิเด็กที่จะเกิดมา แต่ถ้านักเรียน
มีความจ�ำเป็นต้องท�ำแท้งจริงๆ ก็จะแนะน�ำสถานที่ในการท�ำแท้งที่ปลอดภัยให้”
นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยระหว่างคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ได้รับการสอนน้อยมาก จากการสัมภาษณ์
ครูชวี้ า่ หัวข้อนีจ้ ะกล่าวขึน้ มาในชัน้ เรียนก็ตอ่ เมือ่ มีนกั เรียนตัง้ ค�ำถามเพือ่ ให้ครูอธิบาย โดยครูหลายท่านให้ขอ้ มูลทีค่ ล้ายกันว่า มักมีนกั เรียน
ชายตั้งค�ำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมา เช่น “ครูครับ อัดถั่วด�ำคืออะไร” “อาจารย์รู้ไหมว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเอากันยังไง” ซึ่งครู
ทั้งมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามองว่า มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่ถามด้วยความอยากรู้ ส่วนมากรู้ค�ำตอบอยู่แล้ว แต่ถามเพราะ “เป็นพวก
เด็กก่อกวน อยากก่อกวนชั้นเรียน” “ต้องการแกล้งเพื่อนที่เป็นตุ๊ด” ข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ว่า เมื่อผู้สอนไม่คิดว่าการตั้งค�ำถามในลักษณะดัง
กล่าวเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้คำ� ตอบทีช่ ดั เจน ครูมวี ธิ มี กั เลีย่ งการอธิบาย โดยใช้วธิ โี ยนค�ำถามกลับไปให้นกั เรียนอืน่ ๆ ตอบ หรือ “ถามกลับไปเลย
ว่าเธอคิดว่าเค้าท�ำกันยังไงล่ะ ครูไม่ได้เป็นแบบนั้น ครูไม่รู้หรอก” (ครูมัธยมศึกษา เพศหญิง) ส่วนครูมัธยมศึกษา เพศชาย อีกคนหนึ่งใช้วิธี
ตอบค�ำถามด้วยการเรียกให้นักเรียนชายที่รักเพศเดียวกัน 2 คน มาแสดงท่าทางการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายหน้าชั้นเรียน โดยครูกล่าว
ว่า “แค่ให้ออกมาท�ำสนุกๆ เฉยๆ ครับ เห็นเด็กในห้องก็หัวเราะกัน ผมไม่ได้ตั้งใจจะสอนวิชาการ” ด้วยตัวอย่างวิธีการที่ครูใช้ลักษณะนี้ มี
เจตนาทีจ่ ะสร้างความสนุกสนานในชัน้ เรียน แต่อาจไม่ได้ให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนว่า การมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยระหว่างคูเ่ พศเดียวกันท�ำได้อย่างไร
และอาจท�ำให้เกิดการล้อเลียนเพื่อนที่รักเพศเดียวกันอีกด้วย
ด้านที่ 3 “สิทธิทางเพศ และความเป็นพลเมือง” (ตาราง 7) พบว่าหัวข้อ “การสัมผัสที่ดี (กอด จูบ) ที่แสดงถึงความรู้สึกห่วงใย ความ
รัก หรือความรู้สึกที่ดีต่อกัน” มีการสอนน้อยกว่าหัวข้ออื่นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าครูสอนเพศวิถีศึกษาด้านลบเป็นหลัก
โดยเน้นความเสี่ยงต่างๆ ของเพศวิถี ทั้งนี้ครูให้เหตุผลที่หลากหลาย เช่น ครูเกรงว่าการสอนเพศวิถีศึกษาด้านบวกจะส่งเสริมให้นักเรียนมี
กิจกรรมทางเพศ และการเตือนถึงความอันตรายมีความส�ำคัญมากกว่าการสอนทัง้ แง่บวกและลบ ครูทงั้ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาสะท้อน
ประสบการณ์การสอนทีส่ อดคล้องกันคือ เน้นเนือ้ หาแง่ลบทีร่ นุ แรงเรือ่ งเพศ(สัมพันธ์) โดยครูจะไม่กล่าวหรือสอนแง่มมุ ด้านบวกเลย เพราะ
คิดว่าความรื่นรมย์ทางเพศไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เช่น ครูพยาบาลเพศหญิงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เชื่อว่า “ต้องท�ำให้นักเรียน
เห็นว่าหากมีอะไรกันแล้วจะส่งผลอะไรได้บ้าง เช่น จะท�ำให้พ่อแม่เสียใจ ถ้าท้อง ต้องไปท�ำแท้ง ก็อาจจะติดเชื้อรุนแรงถึงตายได้ เราต้อง
พยายามพูดให้สุดโต่ง ให้เด็กกลัว”
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ครูหลายคนทั้งในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาต่างมองว่า ไม่จ�ำเป็นต้องสอนเพศวิถีด้านบวก
เพราะเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรู้เอง เช่น ครูอาชีวศึกษา เพศหญิงคนหนึ่ง กล่าวว่า “ไม่ต้องสอนเรื่องความสุขทางเพศหรอก เด็ก
รู้ดีอยู่แล้ว” แม้ครูส่วนหนึ่งเห็นด้วยว่าควรสอนมุมบวกเรื่องเพศ แต่ไม่ได้สอนเพราะไม่อยู่ในหลักสูตร ดังที่ครูมัธยมศึกษา เพศหญิง
กล่าวว่า ประเด็นนี้ “ไม่มีอยู่ในหลักสูตรว่าต้องสอน”

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ตาราง 7 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อต่างๆ ในด้าน “สิทธิทางเพศ และความเป็นพลเมือง”

หัวข้อ

การแต่งงานในวัยเด็ก และการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลด้านลบ
การรังแก และกลั่นแกล้งต่อบุคคล
อื่น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นตุ๊ด เกย์
กะเทย ทอม ดี้ เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
การสัมผัสที่ดี (กอด จูบ) ที่แสดง
ถึงความรู้สึกห่วงใย ความรัก หรือ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน
การสัมผัสที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
มีเพศสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ชาย หญิง
(842 (1,044
คน) คน)

นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน
มัธยมศึกษา ตอนต้นในโรงเรียน อาชี
ครู
ทั้งหมด
วศึกษา
ตอนปลาย
ขยายโอกาส
ชาย หญิง
ชาย
หญิง
ชาย หญิง มัธยม
กเรียน ครู
วศึกษา นั(8,243
(886 (1,042 (2,023 (1,984 (219 (203 ศึกษา อาชี
(692
คน) คน)
คน)
คน)
คน) คน) (662คน) (30 คน)
คน)
คน)

66.8

69.8

72.7

79.5

75.8

80.0

66.7

69.8

89.3

90.0

74.9

89.3

58.3

59.1

57.8

63.7

66.8

71.8

50.0

47.8

71.3

50.0

63.9

70.4

58.6

56.2

61.0

64.6

63.7

65.8

66.1

63.1

66.0

89.3

62.6

67.1

72.8

79.9

79.2

82.6

80.9

85.8

82.6

82.3

84.9

86.7

81.2

85.0

อย่างไรก็ตาม มีครูอีกส่วนหนึ่งที่พยายามสอนประเด็นเชิงกายภาพของเพศสัมพันธ์ เช่น ครูเพศหญิงผู้สอนวิชาแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สอนว่า “ความรื่นรมย์จากเพศสัมพันธ์ เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเท่านั้น” ถึงแม้ว่า มีครูเพียงไม่กี่คนที่ใช้วิธีการสอน
โดยให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น เพือ่ วิเคราะห์ทงั้ ด้านบวกและลบของเพศสัมพันธ์ แต่ครูบางคนพยายามสร้างพืน้ ทีใ่ ห้นกั เรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบวกของเพศสัมพันธ์ เช่น ครูอาชีวศึกษาเพศหญิงคนหนึ่งให้เหตุผลว่า “…เรื่องทุกอย่างมี 2 แง่ เราต้องสอนรอบ
ด้าน ต้องให้เด็กแลกเปลี่ยนและคิดวิเคราะห์...”
จากตาราง 7 หัวข้อ “การรังแก และกลัน่ แกล้งต่อบุคคลอืน่ โดยเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็นตุด๊ เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน” มีการสอนน้อยที่สุด ข้อมูลจากนักเรียนและครูอาชีวศึกษากล่าวตรงกันว่า หัวข้อนี้มีการสอนน้อยที่สุดเทียบกับหัวข้ออื่น (ร้อยละ 4850) และครูอาชีวศึกษายังสอนน้อยกว่าครูมัธยมศึกษาซึ่งสอนเรื่องนี้ร้อยละ 70
เมือ่ พิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่ง พบว่า การสอนเพศวิถศี กึ ษายังไม่ครอบคลุมประเด็นความหลาก
หลายทางเพศมากนัก ไม่ว่าในแง่ใด โดยครูเน้นเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนมากกว่า
แม้วา่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูระบุวา่ หัวข้อนีม้ สี อนในสถานศึกษาบางแห่ง แต่ใช้วธิ กี ารสอนแบบการบรรยาย มีสถานศึกษาทีส่ อน
ผ่านกิจกรรมเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความหลากหลายทางเพศอยูน่ อ้ ยมาก พบในสถานศึกษา 1-2 แห่งจากสถานศึกษา 49 แห่งทีไ่ ด้สมั ภาษณ์
ครูและนักเรียนเท่านั้น และเนื้อหาการบรรยายบางส่วนเน้นที่การกล่าวตักเตือน โดยครูหลายคนมักตักเตือนนักเรียนที่เป็นตุ๊ด เกย์ กะเทย
ทอม ดี้ ให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ครูอาชีวศึกษา เพศชาย คนหนึ่งมักสอนนักเรียนที่รักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศว่า “อย่า
แสดงออกมากเกินไป” อย่างไรก็ดี มีครูทบี่ อกให้นกั เรียนเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันท่ามกลางความหลากหลายทางเพศ ดังทีค่ รูมธั ยมศึกษา เพศ
หญิง คนหนึง่ กล่าวว่า “เรือ่ งเพศทีส่ าม ก็พดู ให้นกั เรียนยอมรับเพือ่ น ให้เค้าเข้าใจว่าไม่ใช่เรือ่ งของการเบีย่ งเบนทางเพศนะ แต่เป็นเรือ่ งของ
ระดับฮอร์โมนในร่างกาย”
ในการสัมภาษณ์ครู แม้ครูเห็นความจ�ำเป็นของการสอนไม่ให้รังแกนักเรียนที่รักเพศเดียวกัน แต่พบว่าครูมีฐานคิดที่จ�ำกัดเรื่องความ
เท่าเทียมทางเพศ และขาดความเข้าใจเรือ่ งความหลากหลายทางเพศทีร่ อบด้านโดยไม่เหมารวม เช่น ครูอาชีวศึกษา เพศชาย คนหนึง่ อธิบาย
ว่า “พวกผู้ชายชอบแกล้งตุ๊ด ผมจะพูดตลอดว่า อย่าแกล้งเพื่อน เค้าอ่อนแอ เค้าน่าสงสาร ร่างกายไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากเป็น เราต้อง
สงสารเค้า”
ด้านที่ 4 “ความรุนแรง” (ตาราง 8) การวิจัยพบว่า หัวข้อ “การรังแกต่อเด็กนักเรียนที่เป็น หรือถูกเข้าใจว่าเป็น ตุ๊ด กะเทย เกย์ ทอม
ดี้ เป็นต้น” มีการเรียนการสอนน้อยกว่าหัวข้ออื่น และอีกหัวข้อหนึ่งที่มีการสอนน้อยคือ “เหยื่อของความรุนแรงทางเพศ อาจเป็นเด็กชาย
ได้เช่นกัน”
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ตาราง 8 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อต่างๆ ในด้าน “ความรุนแรง”

หัวข้อ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ร.ร.ขยาย
โอกาส)

นักเรียน
อาชีวศึกษา

ครู

ทั้งหมด

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
หญิง
นักเรียน ครู
ชาย
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
(842 (1,044 (886 (1,042 (2,023 (1,984
(203
(8,243 (692
(219คน)
(662คน) (30 คน)
คน) คน) คน) คน) คน) คน)
คน)
คน) คน)
ความรุนแรงที่เกิดจากความไม่เสมอ
ภาคทางเพศเป็นสิ่งผิด เช่น ความ
รุนแรงต่อภรรยา-สามี-คู่รัก การ
ข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ

71.8

76.6

82.8

84.9

80.5

80.6

77.1

77.3

79.0

70.0

79.8

78.6

ช่องทางความช่วยเหลือ เมื่อเผชิญ
ความรุนแรง และความรุนแรงที่เกิด
จากความไม่เสมอภาคทางเพศ
(นักเรียน) / วิธีการหรือช่องทาง
ความช่วยเหลือ เมื่อเผชิญความ
รุนแรง และความรุนแรงที่เกิดจาก
ความไม่เสมอภาคทางเพศ (ครู)

70.6

76.2

79.3

82.2

79.9

79.5

72.6

75.0

78.5

66.7

78.3

78.0

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ในการแจ้งหรือร้องเรียน เมื่อเกิดการ
70.2
ล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรง
ที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศ

73.9

78.8

82.5

79.5

82.0

67.4

76.8

77.5

56.7

78.4

76.6

เหยื่อของความรุนแรงทางเพศ อาจ
เป็นเด็กชายได้เช่นกัน

67.6

70.6

73.6

76.6

71.0

77.8

59.4

58.4

81.3

63.3

72.6

80.5

ความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ เช่น
การโพสต์ข้อความด่า การส่งข้อความ
68.7
คุกคามทางเพศ การแอบถ่ายหรือ
แชร์คลิปโดยไม่ยินยอม เป็นต้น

74.2

77.3

81.2

76.8

81.7

62.1

72.9

85.6

73.3

77.0

85.1

การรังแกต่อเด็กนักเรียนที่เป็นหรือ
ถูกเข้าใจว่าเป็น ตุ๊ด กะเทย เกย์ ทอม 59.0
ดี้ เป็นต้น

57.1

70.9

74.0

65.8

70.5

44.0

49.0

75.8

60.0

65.7

75.1

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ตาราง 9 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อต่างๆ ในด้าน “ตัวตนและความสัมพันธ์”

หัวข้อ

การแสดงออกถึง
มิตรภาพ ความรัก
และความสนใจทาง
เพศ (นักเรียน) / วิธี
การต่างๆ ในการ
แสดงออกถึงมิตรภาพ
ความรัก และความ
สนใจทางเพศ (ครู)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมีทั้งที่ดีและไม่ดี
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเรา
ทั้งทางบวกและทางลบ
การเข้าใจและ
แสดงออกถึงความรู้สึก
ของตนเองในเรื่องเพศ
สิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจในเรื่องเพศ เช่น
เพื่อน ครอบครัว และ
สื่อต่างๆ
การเข้าใจถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และจะสามารถ
วางแผนรูปแบบความ
สัมพันธ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในช่วงชีวิตได้

ชาย
(842
คน)

หญิง
(1,044
คน)

ชาย
(886
คน)

นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน นักเรียนอาชีวศึกษา
ครู
ทั้งหมด
ต้น (ร.ร.ขยาย
โอกาส)
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
มัธยม
กเรียน ครู
ชาย
วศึกษา นั(8,243
(1,042 (2,023 (1,984 (219คน)
(203
ศึกษา อาชี
(692
(30 คน)
คน)
คน)
คน)
คน) (662คน)
คน)
คน)

77.5

81.4

80.7

85.0

84.0

83.8

89.0

85.6

83.7

86.7

82.9

83.8

78.5

82.2

81.1

85.3

85.0

88.7

85.3

87.2

89.9

73.3

84.6

89.2

73.6

81.2

81.6

86.7

80.3

85.4

85.8

82.3

93.4

80.0

82.1

92.8

75.2

77.9

80.0

82.6

81.1

82.2

75.7

79.3

85.0

80.0

80.2

84.8

78.6

81.4

82.4

87.2

81.3

88.3

77.1

87.7

87.6

76.7

83.6

87.1

69.6

73.8

76.8

80.6

77.1

80.3

69.7

77.8

75.8

70.0

76.9

75.6

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ด้านที่ 5 “ตัวตนและความสัมพันธ์” (ตาราง 9) มีการครอบคลุมแต่ละหัวข้อไม่แตกต่างกันมากนัก โดยนักเรียนประมาณร้อยละ 7080 ระบุวา่ แต่ละหัวข้อได้รบั การสอน แต่หวั ข้อทีเ่ ห็นได้วา่ ถูกกล่าวถึงน้อยทีส่ ดุ คือ “การเข้าใจและแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของตนเองในเรือ่ ง
เพศ” และ “การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และจะสามารถวางแผนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตได้”
ด้านที่ 6 “เนื้อหาส�ำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป” (ตาราง 10) พบว่านักเรียนร้อยละ 70-80 ระบุวา่ มีการสอนหัวข้อต่างๆ เป็นส่วน
ใหญ่ ยกเว้นหัวข้อ “ท่าของการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ที่ทั้งครูและ
นักเรียนระบุว่า เรื่องนี้สอนน้อยกว่าหัวข้ออื่นๆ จากการสัมภาษณ์ครูพบว่า ครูพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์โดย
สิน้ เชิง ซึง่ การละเลยหัวข้อดังกล่าวท�ำให้การสอนเรือ่ งความเสีย่ งของการตัง้ ครรภ์หรือการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ชดั เจนและไม่
รอบด้าน
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ตาราง 10 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุว่ามีการสอนหัวข้อส�ำหรับนักเรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

หัวข้อ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นักเรียนอาชีวศึกษา

ครู

ทั้งหมด

ชาย
(864
คน)

หญิง
(1,023
คน)

ชาย
(210
คน)

หญิง
(198
คน)

มัธยม
ศึกษา
(334
คน)

อาชีวศึกษา
(30 คน)

นักเรียน
(2,295
คน)

ครู
(364
คน)

ความเท่าเทียมกันทางเพศส่งผลให้ทั้งชายหญิงสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ (พฤติกรรมทาง
เพศ และการวางแผนครอบครัว)

79.6

83.4

80.6

77.2

85.3

66.7

81.2

83.8

การคุมก�ำเนิดรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประโยชน์
และผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน

80.8

85.0

85.7

89.4

93.1

96.7

83.9

93.4

ท่าของการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
ตั้งครรภ์ หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

57.9

56.2

58.6

44.9

46.1

36.7

56.1

45.3

ลักษณะอาการของการตั้งครรภ์ และวิธีการ
ตรวจสอบการตั้งครรภ์

75.5

83.1

84.8

81.3

83.5

93.3

80.2

84.3

การรู้สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี และวิธีการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี เช่น การตรวจเลือด

78.8

82.1

86.7

80.7

86.8

93.3

81.2

87.4

ยาป้องกันหลังได้รับเชื้อเอชไอวี (post-exposure
prophylaxis (PEP) หรือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสระยะ
สั้นที่ช่วยลดโอกาสการรับเชื้อเอชไอวี

65.1

64.3

50.5

55.1

48.5

46.7

62.5

48.4

สถานที่และวิธีการเข้ารับบริการสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ รวมถึงสถานบริการเพื่อป้องกันและดูแลรักษาเมื่อ
ติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

72.8

74.0

67.1

62.8

74.9

80.0

71.9

75.3

กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ในประเทศ ที่มีผลต่อ
สุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น

74.1

76.2

67.1

69.7

58.4

43.3

74.0

57.1

การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

68.5

72.0

66.2

61.9

81.4

86.7

69.3

81.9

กฎเกณฑ์ทางสังคม และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน มีผลต่อ
การตัดสินใจทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ

78.3

83.3

75.8

77.8

82.9

73.3

80.3

82.1

นอกจากนี้ หัวข้อที่เกี่ยวกับเอชไอวี ได้แก่ “การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง” และ “ยาป้องกันหลังได้รับเชื้อ
เอชไอวี (post-exposure prophylaxis (PEP) หรื อ การรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส ระยะสั้ น ที่ ช ่ ว ยลดโอกาสการรั บ เชื้ อ
เอชไอวี” ก็ถกู สอนน้อยกว่าหัวข้ออืน่ ๆ ข้อมูลนีส้ อดคล้องกับข้อค้นพบเชิงคุณภาพทีไ่ ด้ ทัง้ จากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน และข้อค้นพบ
จากการวิเคราะห์ภาพวาดของนักเรียน (กล่อง 1) ว่า สถานศึกษามีแนวโน้มที่จะเน้นสอนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่าประเด็นโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งครูอาชีวศึกษา เพศชายคนหนึ่ง ให้เหตุผลของการเน้นเรื่องนี้ (ไม่ว่าด้วยการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้
วิธีคุมก�ำเนิดต่างๆ ) ว่าเป็นเพราะเพศวิถีศึกษา “…มีจุดประสงค์หลักอยู่ไม่กี่ข้อ หนึ่งก็คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คือเพศสัมพันธ์ไม่
พร้อม...”

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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กล่อง 1 ภาพวาดของนักเรียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับหัวข้อเพศวิถีศึกษาที่นักเรียนได้เรียน?
ภาพวาดของนักเรียนให้มุมมองที่แตกต่างต่อหัวข้อการสอนเพศวิถีศึกษา โดยในแบบสอบถามได้ถามนักเรียนเพียงว่า แต่ละประเด็น
มีสอนหรือไม่ (ไม่ถามว่าหัวข้อใดบ้างที่ถูกเน้น และหัวข้อใดบ้างที่ไม่ถูกเน้น) ขณะที่โจทย์ที่คณะผู้วิจัยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมคือ ให้วาดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเรียนเพศวิถีศึกษา ดังนั้น โจทย์ดังกล่าวเป็นโจทย์ปลายเปิดที่นักเรียนตีความอย่างไร
ก็ได้ แต่ก็ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่เลือกวาดภาพที่เกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนในวิชาเพศวิถีศึกษา หรือวิชาที่บูรณาการเนื้อหาด้าน
เพศวิถีศึกษาเข้าไป เช่น สุขศึกษา ซึ่งด้านล่างจะอธิบายผลการวิเคราะห์หัวข้อการสอนที่ปรากฏในภาพวาด โดยระบุจ�ำนวนภาพที่มีแต่ละ
องค์ประกอบในวงเล็บ
สรีระ การเจริญพันธุ์ และการเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ เป็นเนือ้ หาด้านแรกทีป่ รากฏในภาพบ่อยๆ ซึง่ น่าจะบ่งบอกว่า หัวข้อเหล่านีถ้ กู เน้น
ไว้ในการสอนเพศวิถีศึกษา เห็นจากภาพร่างกายเปลือยเพศหญิง (30) หรือเพศชาย (26) ภาพองคชาต (34) รังไข่/มดลูก (24) ช่องคลอด
(20) อสุจิ (16) เต้านม (7) และเซลล์ไข่ (3) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เช่น การมีขนขึ้นตามจุดต่างๆ ของ
ร่างกาย (13) หรือในบางภาพ ประจ�ำเดือน (4) หรือฝันเปียก (1) ซึ่งทั้งภาพมักประกอบด้วยสถานการณ์การสอนในห้องเรียนที่มีกระดาน
ด�ำ ภาพร่างกายชายหญิง หรือภาพอวัยวะต่างๆ

ภาพวาด 1: อวัยวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง อสุจิ ภาพวาด 2: ร่างกาย สัญลักษณ์การเจริญพันธุ์ของ ภาพวาด 3: ห้องเรียนเพศวิถีศึกษา
และถุงยางอนามัย
เพศชายและหญิงซึ่งแสดงเป็นคู่ การคุมก�ำเนิด และ
การตั้งครรภ์ฯลฯ

การป้องกันการตั้งครรภ์หรือการติดเชื้อ เป็นหัวข้อด้านที่สองที่พบบ่อย เห็นได้จากภาพถุงยางอนามัย (72) ซึ่งนักเรียนอาจจะวาด
ให้เป็นวีรชน หรือเพื่อนของมนุษย์ที่ยิ้มแย้ม ภาพยาคุมก�ำเนิดก็พบบ่อยเช่นเดียวกัน ทั้งยาคุมก�ำเนิดที่ต้องกินเป็นประจ�ำ (30) และยาคุม
ก�ำเนิดฉุกเฉิน (15) แต่ภาพวิธีคุมก�ำเนิดอื่นๆ พบน้อย เช่น ห่วงอนามัย (2) หรือการท�ำหมัน (1) มีภาพบางส่วนสะท้อนถึงทัศนคติเรื่องการ
รักนวลสงวนตัว (3) ซึ่งนักเรียนคนหนึ่งวาดภาพเชิงล้อถึงแนวคิดที่เชื่อเรื่องพรหมจรรย์ รวมถึงมีภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียนที่ห้ามมีแฟน (3) ทีมวิจัยมีข้อสังเกตว่า เรื่องราวบางส่วนแม้ไม่พบในภาพวาดของนักเรียน แต่กลับปรากฏชัดในการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น ที่นักเรียนบอกว่า เรื่องการรักนวลสงวนตัวค่อนข้างถูกเน้นในโรงเรียนจ�ำนวนมาก และโรงเรียนหลายๆ แห่ง
ก็มีกฎระเบียบที่ห้ามไม่ให้นักเรียนมีแฟน แต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องนามธรรม จึงก็ไม่ค่อยปรากฏในภาพวาด

ภาพวาด 4: การคุมก�ำเนิดในฐานะการต่อสู้กับสิ่งร้ายที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
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ภาพวาด 5: คู่รัก ยาคุมปกติ ยาคุมฉุกเฉิน และถุงยาง
อนามัย

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

ผลกระทบทางลบจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน (27) ปรากฏค่อนข้างบ่อยในภาพวาด แต่ผลกระทบทางลบอืน่ ๆ
ปรากฏน้อยกว่า ได้แก่ การท�ำแท้ง (6) เอชไอวี/เอดส์ (7) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ (2) การคลอดลูกทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (2) ความรุนแรงทางเพศ
(2) หรือการลาออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา (1) ซึง่ โดยรวมสอดคล้องกับค�ำพูดของนักเรียนส่วนใหญ่วา่ ทางโรงเรียนจะกังวลและเน้นเรือ่ งการ
ตัง้ ครรภ์มากกว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนีแ้ ล้ว ภาพวาดเหล่านีย้ งั สะท้อนว่า นักเรียนได้เรียนเกีย่ วกับผลกระทบจากการมีเพศ
สัมพันธ์ แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ปรากฏในภาพคือ ถ้านักเรียนตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน หรือสงสัยว่าติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว นักเรียนจะจัดการปัญหาเหล่านี้
ได้อย่างไร

ภาพวาด 6–7: ผลกระทบทางลบจากการมีเพศสัมพันธ์ : การมีลูก หรือการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

บรรทัดฐานรักต่างเพศ สมมุตฐิ านทีว่ า่ ความต้องการทางเพศ กามกิจ และตัวตนทางเพศ ล้วนเป็นแบบรักต่างเพศ ถูกสะท้อนในภาพวาด โดย
ครึง่ หนึง่ (75) ของภาพวาดทัง้ หมดมีคหู่ ญิงชาย โดยอาจเป็นภาพนักเรียนหญิงชายจับมือกัน หรือมีสญั ลักษณ์ของหญิงชาย และยังมีภาพแสดงกาม
กิจระหว่างหญิงชาย (18) มีภาพวาดเพียง 5 ใบเกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ (ในจ�ำนวนนี้ มี 3 ภาพทีแ่ สดงกิจกรรมทางเพศทีไ่ ม่ใช่แบบรักต่าง
เพศ) นักเรียนทีว่ าดประเด็นเกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศกล่าวว่า ไม่ได้วาดเพราะได้เรียนประเด็นดังกล่าว แต่วาดด้วยเหตุผลอืน่ ๆ ซึง่ โดยรวม
ชีว้ า่ ภายใต้การสอนเพศวิถศี กึ ษาแบบปัจจุบนั นักเรียนยังอยูใ่ นสภาพแวดล้อมกระแสหลักของบรรทัดฐานรักต่างเพศ

ภาพวาด 8-9: คู่หญิงชาย อวัยวะเพศชาย และการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย

ประเด็นทีไ่ ม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก ได้แก่เรือ่ ง ความหลากหลายทางเพศ (5) การยินยอมกันในเรือ่ งเพศ (4) ความหฤหรรษ์ของทัง้
สองฝ่าย (3) อารมณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในความสัมพันธ์ (4) ยาเสพติดและสุรา (3) การคุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศ (2) บทบาทของสือ่ ออนไลน์
ในเรือ่ งเพศ (2) ความเท่าเทียมกันในกิจกรรมทางเพศ (3) และการค้าประเวณี (1)

ภาพวาด 10-11: ตัวอย่างประเด็นที่พบน้อย: สื่อโป๊และการค้าประเวณี

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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1.6 วิธีการสอนเพศวิถีศึกษา
วิธที ใี่ ช้ในการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษา ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารบรรยาย มีนกั เรียนเกินครึง่ ระบุวา่ การบรรยายคือวิธหี ลักในการสอนเพศวิถี
ศึกษา ขณะทีน่ กั เรียนประมาณร้อยละ 26-34 ระบุวา่ วิธกี ารสอนใช้ทงั้ การบรรยายควบคูไ่ ปกับการสอนผ่านกิจกรรม มีนกั เรียนส่วนน้อยมากที่
ระบุวา่ สถานศึกษาใช้กจิ กรรมเป็นวิธหี ลักในการสอนเพศวิถศี กึ ษา (แผนภาพ 1) ทัง้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทัว่ ไป โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึง่ ภาพวาดของนักเรียนสะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกัน (กล่อง 2)
แผนภาพ 1 วิธีหลักในการสอนเพศวิถีศึกษา (ข้อมูลจากนักเรียน)
อาชีวศึกษา

ขยายโอกาศ
มัธยมศึกษา
0%

57.7

65.7
58.1

34.2

3.2

5.1
6.1

4.9

26.3

3

32.7

3.1

การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม
การบรรยายและกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ค้นคว้า และท�ำรายงานเอง

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

เมือ่ พิจารณาผลการส�ำรวจด้านวิธกี ารสอน (ตาราง 11) พบว่านักเรียนและครูเกินร้อยละ 80 ระบุวา่ ใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นวิธกี ารสอนทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ในการสอนเพศวิถศี กึ ษา ขณะทีน่ กั เรียนต�ำ่ กว่าครึง่ หนึง่ และครูในสัดส่วนทีส่ งู กว่านักเรียนเล็กน้อยระบุวา่ มีวธิ ี
การสอนแบบกิจกรรม เช่น การอภิปรายในชัน้ เรียน การระดมความคิดเห็น ฯลฯ นักเรียนจ�ำนวนน้อยกว่าร้อยละ 20 ยังกล่าวถึงวิธกี ารสอนอีก
หลายรูปแบบ เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นเกม และกิจกรรมทีต่ อ้ งอาศัยการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลภายนอก (เช่น คลินกิ ร้านค้า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผูป้ กครอง) ทีน่ า่ สังเกตคือ ครูอาชีวศึกษาถึง 3 ใน 4 ระบุวา่ มีการสาธิตการใช้ถงุ ยางอนามัย แต่นกั เรียนต�ำ่ กว่า 1 ใน 4 ระบุวา่ ได้เรียนด้วย
วิธนี ี้ การส�ำรวจยังพบว่า การสาธิตการใช้ถงุ ยางอนามัยมีการเรียนการสอนน้อยทีส่ ดุ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส)
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

ตาราง 11 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุถึงวิธีการสอนเพศวิถีศึกษา

วิธีการสอน

การบรรยาย
การอภิปรายในชั้นเรียน
การท�ำงานเป็นกลุ่มย่อย
การระดมความคิด
การเล่นบทบาทสมมติ
การฉายวีดิโอ
การเล่าเรื่อง
การเล่นละคร (รวมถึงละคร
สั้น)
เกม
กิจกรรมที่นักเรียนได้แสดง
ความเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่เห็นด้วย” กับข้อ ความ
ต่างๆ จากนั้นอภิปรายเป็นกลุ่ม
กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา
ใบงาน
การเยี่ยมชมร้านที่จ�ำหน่ายถุง
ยางอนามัย
การเยี่ยมชมคลินิก (สถานที่ให้
บริการด้านสุขภาพ)
กล่องค�ำถาม
สายด่วน หรือเบอร์โทรศัพท์ที่
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ
การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
การวัดความรู้
การพบและพูดคุยกับผู้
เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน
ท�ำรายงานด้วยตนเอง
วิธีอื่นๆ
หมายเหตุ:

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ต้น (ร.ร.ขยาย
โอกาส)

นักเรียน
อาชีวศึกษา

ครู

ทั้งหมด
ครู
(692
คน)

82.3
47.5
41.6
35.1
12.9
23.6
42.4

มัยธม
กเรียน
ศึกษา อาชีวศึกษา นั(8,243
(662
(30 คน)
คน)
คน)
93.5
93.3
87.7
64.4
56.7
45.5
58.9
63.3
36.1
58.9
66.7
32.7
23.9
30.0
15.1
57.7
50.0
24.9
61.8
60.0
44.7

5.0

5.4

10.6

3.3

9.0

10.3

7.7

8.7

12.3

16.2

26.7

11.4

16.6

18.6

27.9

31.1

29.2

30.5

36.7

26.7

30.8

24.4
53.7

14.2
36.7

19.5
38.8

21.5
58.3

17.3
56.2

26.6
68.7

23.3
56.7

19.6
45.9

26.4
68.2

3.3

1.5

2.4

1.0

3.2

2.0

2.6

6.7

1.8

2.7

1.7

3.6

2.3

3.5

2.6

2.3

1.0

4.8

3.3

2.7

4.8

7.7

6.2

9.4

8.3

6.7

5.2

8.7

3.9

5.6

20.0

6.9

6.2

7.1

8.1

7.6

7.7

6.7

4.9

6.4

3.0

10.1

0.0

6.6

9.7

15.7
29.6

20.4
35.9

26.1
33.9

29.5
35.7

11.0
19.5

13.3
25.6

23.7
37.4

16.3
33.5

38.7
48.2

76.7
80.0

17.7
28.5

40.3
49.6

9.3

7.1

13.8

11.3

6.1

10.4

8.2

6.9

16.6

13.3

9.1

16.5

8.8

11.7

14.1

14.2

7.4

11.6

9.2

10.4

14.8

16.7

10.8

14.9

20.9
0.5

25.5
0.3

29.7
0.3

30.9
0.4

16.6
0.2

18.2
0.9

28.8
0.0

28.1
1.0

48.3
2.3

60.0
3.3

22.4
0.5

48.8
2.3

ชาย
(842
คน)

หญิง
(1,044
คน)

ชาย
(886
คน)

หญิง ชาย หญิง
(1,042 (2,023 (1,984
คน)
คน)
คน)

ชาย
(219
คน)

หญิง
(203
คน)

88.7
42.8
37.9
32.9
15.9
23.8
46.0

89.9
50.3
43.7
35.4
18.8
23.9
46.4

90.3
52.3
48.0
41.0
17.0
31.8
44.5

89.8
56.1
53.8
45.4
18.9
35.8
48.8

86.6
38.9
25.8
27.7
11.5
20.9
41.4

85.3
41.4
25.9
24.8
13.9
21.2
43.4

91.3
51.1
43.6
42.0
14.2
24.2
58.9

8.6

10.2

9.5

13.4

9.8

6.2

12.7

11.3

16.3

15.3

10.7

25.4

30.6

30.1

32.6

19.1
47.9

23.5
54.7

22.2
56.2

1.4

1.0

2.1

93.5
64.0
59.1
59.2
24.1
57.4
61.7

แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต�่ำกว่าร้อยล่ะ 80 กล่าวถึง
แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 20-80 กล่าวถึง
แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลต�่ำกว่าร้อยละ 20 ได้กล่าวถึง

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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กล่อง 2 ภาพวาดของนักเรียนสะท้อนวิธีการเรียนการสอนอย่างไร?
ภาพวาดของนักเรียนประมาณ 1 ใน 3 (45 ใบ) มีภาพ ห้องเรียน โดยมีองค์ประกอบภาพ คือมี กระดานด�ำ (35 ใบ) และ ครูทกี่ ำ� ลัง
บรรยายอยู่ (29) ในภาพวาด ครูยนื อยูห่ น้าห้อง ถือไม้เรียว และวาดให้ตวั ครูมขี นาดใหญ่กว่านักเรียนอย่างชัดเจน ซึง่ อาจสะท้อนความแตก
ต่างในบทบาทและอ�ำนาจระหว่างครูและนักเรียน แต่กม็ ภี าพบางส่วนทีส่ ะท้อนวิธกี ารเรียนการสอนอืน่ ๆ เช่น การเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ
(7 ใบ) การตอบใบงาน (6 ใบ) และการเรียนรูผ้ า่ นแกนน�ำนักเรียน (1 ใบ) นอกจากนี้ มีภาพวาด 10 ใบทีม่ ี อุปกรณ์การเรียนการสอนอืน่ ๆ
เช่น ถุงยางอนามัย หรือโมเดลทีใ่ ช้ในการสาธิตสรีระของร่างกายมนุษย์ และยังมีภาพทีส่ ะท้อนบรรยากาศในขณะทีเ่ รียน โดยมีภาพวาด 12
ใบทีแ่ สดง นักเรียนทีม่ สี ว่ นร่วม และ 7 ใบทีแ่ สดง นักเรียนทีไ่ ม่ใส่ใจการเรียน (เช่น นอนหลับ หัวเราะ หรือคุยนอกเรือ่ งกัน) โดยรวมแล้ว
ภาพส่วนใหญ่ทแี่ สดงถึงวิธกี ารสอน ฉายภาพของการสอนด้วยวิธกี ารบรรยาย ขณะทีก่ จิ กรรมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ปรากฏในภาพวาดน้อยกว่าอย่าง
ชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับข้อค้นพบในแบบส�ำรวจทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ระบุวา่ การบรรยายเป็นวิธกี ารสอนหลักในการเรียนเนือ้ หาเพศวิถศี กึ ษา

ภาพวาด 12: ครูตัวใหญบรรยายหนากระดานดํา นักเรียนตัวเล็กนั่งกับที่

ภาพวาด 13: ครูบรรยายหนากระดานดํา นักเรียนใสใจบาง หลับบาง หัว
เราะบาง

ภาพวาด 14: ครูเป็นศูนย์กลางของการสอนเพศวิถีศึกษา

ภาพวาด 15: การเรียนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

1.7 ครูที่สอนเพศวิถีศึกษา
ในการส�ำรวจพบว่า ครูสุขศึกษาและครูพลศึกษามีบทบาทในการสอนเพศวิถีศึกษามากที่สุด (ตาราง 12) โดยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั้งนักเรียนและครูเกินร้อยละ 90 ระบุว่าครูสุขศึกษาสอนเพศวิถีศึกษา ในขณะที่ ครูมัธยมศึกษาร้อยละ 40-56 ระบุว่าครูพยาบาล ครู
ประจ�ำชั้น ครูวิทยาศาสตร์ ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีบทบาทในการสอนเพศวิถีศึกษาด้วย นอกจากนี้ มีนักเรียนมัธยมศึกษา
เพียงร้อยละ 2 ถึง ต�่ำกว่าร้อยละ 9 ที่ระบุว่า ครูสังคมศึกษา ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูภาษาต่างประเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา มีบทบาทในการสอนเพศวิถีศึกษา
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

ส่วนในอาชีวศึกษา ครูร้อยละ 87 และนักเรียนร้อยละ 61-63 ระบุว่า ครูพลศึกษาสอนเพศวิถีศึกษา ในขณะที่ ครูและนักเรียนเพียง
ร้อยละ 3-13 เท่านั้นที่ระบุว่า ครูพยาบาล ครูประจ�ำชั้น ครูวิทยาศาสตร์ ครูแนะแนวและเจ้าหน้าทื่สาธารณสุขมีส่วนสอนเพศวิถีศึกษา
นอกจากนี้ มีนกั เรียนอาชีวศึกษาในสัดส่วนทีต่ ำ�่ กว่าร้อยละ 10 ระบุวา่ ครูสงั คมศึกษา ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถานศึกษา มีบทบาทสอนเพศวิถีศึกษา
ตาราง 12 ร้อยละของนักเรียนและครูที่ระบุถึงบุคคลที่สอนเพศวิถีศึกษา (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
นักเรียน มัธยมศึกษา

นักเรียนขยายโอกาส

นักเรียนอาชีวศึกษา

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
(1,729 คน) (1,957 คน) (2,024 คน) (1,984 คน) (218 คน)
ครูสุขศึกษา
ครูพลศึกษา
ครูสังคมศึกษา
ครูภาษาไทย
ครูภาษาต่าง
ประเทศ
ครูวิทยาศาสตร์
ครูคอมพิวเตอร์
ครูคณิตศาสตร์
ครูศิลปะ
ครูประจ�ำชั้น / ครู
ที่ปรึกษา
ครูพยาบาล /
ครูอนามัย
ครูพิเศษจากชุมชน
หรือองค์กรอื่น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
เพื่อน
ครูแนะแนว
อื่น ๆ

ครู

มัธยม
หญิง
ศึ
ก
ษา(662
(203 คน)
คน)

ทั้งหมด
อาชีว
ศึกษา
(30 คน)

นักเรียน
ครู
(8,815 คน) (692 คน)

93.2
49.1
5.0
2.6

93.7
44.9
4.9
2.8

93.0
58.0
8.6
6.5

92.9
53.8
8.5
6.3

77.5
63.0
3.7
1.8

77.8
61.6
3.4
0.5

91.1
77.5
21.0
14.0

33.3
86.7
23.3
13.3

92.4
52.1
6.7
4.5

88.6
77.9
21.1
14.0

1.3

1.3

2.1

2.2

0.9

0.5

9.7

6.7

1.7

9.5

14.6
2.8
1.8
1.7

17.2
2.0
1.1
1.1

17.5
2.6
3.5
3.1

22.6
3.0
3.6
3.5

5.0
0.0
1.8
0.0

6.4
0.0
3.4
0.5

43.2
10.3
10.3
9.2

13.3
3.3
10.0
6.7

17.4
2.5
2.5
2.3

41.9
10.0
10.3
9.1

20.8

21.7

18.4

23.3

9.6

12.9

56.2

10.0

20.5

54.2

26.6

27.4

18.1

20.9

10.1

6.9

40.2

13.3

22.3

39.0

7.2

7.3

4.8

7.3

6.0

2.0

10.6

6.7

6.5

10.4

24.1

25.5

15.6

21.3

12.8

8.4

41.2

3.3

20.9

39.6

12.0

13.5

6.1

6.4

7.3

8.4

3.3

1.2

1.9

2.3

1.5

6.7
3.3
13.3

9.3

3.2

5.3
51.1
3.6

5.3
49.0
4.0

2.3

หมายเหตุ. แบบส�ำรวจของนักเรียนไม่ได้ถามถึงครูแนะแนว

1.8 การอบรมครูเพื่อสอนเพศวิถีศึกษา
ครูมัธยมศึกษาทั้งหญิงและชายประมาณครึ่งหนึ่งระบุว่าไม่ได้รับการอบรมส�ำหรับการสอนเพศวิถีศึกษา ส่วนครูอาชีวศึกษาเพศชาย
เพียงร้อยละ 28 และครูอาชีวศึกษาเพศหญิง เพียงร้อยละ 36 ทีร่ ะบุวา่ เคยได้รบั การอบรม ในกลุม่ ครูมธั ยมศึกษาทีไ่ ด้รบั การอบรม มีจำ� นวน
เกินร้อยละ 80 ที่ได้รับการอบรมก่อนเริ่มสอนเพศวิถีศึกษา และร้อยละ 50 ได้รับการอบรม 16 ชั่วโมงขึ้นไป ในกลุ่มครูอาชีวศึกษา พบว่า
มีครูเพียงร้อยละ 57 ที่ได้รับการอบรมก่อนเริ่มสอนเพศวิถีศึกษา และร้อยละ 50 ได้รับการอบรม 23 ชั่วโมงขึ้นไป

1.9 ความครอบคลุมของเนื้อหาที่สอนโดยครูที่ได้รับการอบรม
ผลส�ำรวจชีช้ ดั ว่า ครูทไี่ ด้รบั การอบรมสอนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ของเพศวิถศี กึ ษาในหลายด้านมากกว่าครูทไี่ ม่ได้รบั การอบรม โดยการ
วิเคราะห์ดว้ ย t-test (ตาราง 13) พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญเชิงสถิตใิ นหลายด้านระหว่างครูทไี่ ม่ได้รบั การอบรมกับครูทไี่ ด้รบั การอบรม
1-17 ชัว่ โมง แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างครูทไี่ ด้รบั การอบรมน้อย (1-17 ชัว่ โมง) กับครูทไี่ ด้รบั การอบรมมาก (18 ชัว่ โมงขึน้ ไป หรือสูงกว่า
มัธยฐานของจ�ำนวนชัว่ โมงทีค่ รูได้รบั การอบรม ซึง่ ค่ามัธยฐานคือ 18 ชัว่ โมง)

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ตาราง 13 ความครอบคลุมของหัวข้อเพศวิถีศึกษาด้านต่างๆ ที่ครูระบุว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอน (แสดงตัวเลขเป็นร้อยละ) แบ่ง
ตามการเข้ารับการอบรมของครู

79.5

ได้รับการอบรม
1-17 ชั่วโมง
(193 คน)
83.4

ได้รับการอบรม
18 ชม.ขึ้นไป
(152 คน)
84.0

84.2

89.9*

88.5

81.3
65.7
83.3
69.9

87.7*
77.0*
88.9*
75.0

86.2
72.8
86.4
80.7

ไม่ได้รับการอบรม
(347 คน)

ด้านของเนื้อหาที่สอน
บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ
พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศ
สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง
ความรุนแรง
ตัวตนและความสัมพันธ์
หัวข้อเรื่องที่สอนนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: * แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรมโดยมีนัยส�ำคัญเชิงสถิติในระดับ p < 0.05

1.10 วิธีการสอนของครูที่ได้รับการอบรม
ครูที่ได้รับการอบรมใช้วิธีการสอนแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากกว่าครูที่ไม่ได้รับการอบรม ทั้งนี้ ครูที่ได้รับการอบรม 18
ชั่วโมงขึ้นไป (เท่ากับหรือมากกว่าค่ามัธยฐานของจ�ำนวนชั่วโมงการอบรม) ใช้วิธีการสอนแบบกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ มากกว่าครูที่
ได้รับการอบรมเพียง 1-17 ชั่วโมง (ต�่ำกว่ามัธยฐาน) ซึ่งพบนัยส�ำคัญเชิงสถิติในหลายประการเมื่อวิเคราะห์ด้วย Chi-Square (ตาราง 14)
ความแตกต่างดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนมากในกรณีการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย ที่พบว่าครูที่ไม่ได้รับการอบรมเพียงร้อยละ 29.1 ตอบว่าใช้
วิธีการนี้ ขณะที่ครูที่ได้รับการอบรม 18 ชั่วโมงขึ้นไปเกินครึ่ง (ร้อยละ 58.6) ตอบว่าเคยใช้วิธีสาธิตถุงยางในการสอนเพศวิถีศึกษา
ตาราง 14 ร้อยละของครูทรี่ ะบุวา่ เคยใช้วธิ กี ารสอนเพศวิถศี กึ ษาวิธตี า่ งๆ แบ่งตามการเข้ารับการอบรมของครู
วิธีการสอน
การบรรยาย
การอภิปรายในชั้นเรียน
การท�ำงานเป็นกลุ่มย่อย
การระดมความคิด
การเล่นบทบาทสมมติ
การฉายวีดิโอ
การเล่าเรื่อง
การเล่นละคร (รวมถึงละครสั้น)
เกม
กิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่เห็นด้วย” กับข้อความต่างๆ จากนั้นอภิปรายเป็นกลุ่ม
กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา
ใบงาน
การเยี่ยมชมร้านที่จ�ำหน่ายถุงยางอนามัย
การเยี่ยมชมคลินิก (สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ)
กล่องค�ำถาม
สายด่วน หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ
การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
การวัดความรู้
การพบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน
ท�ำรายงานด้วยตนเอง
วิธีอื่นๆ

94.2
62.0
51.9
52.4
24.5
49.6
58.2
7.2
11.0

ได้รับการอบรม
1-17 ชั่วโมง
(193 คน)
92.7
62.7
61.7*
61.1
31.1
60.1*
62.7
10.4
17.6*

ได้รับการอบรม
18 ชม.ขึ้นไป
(152 คน)
92.8
70.4
72.4**
72.4**
40.8
71.7**
68.4
17.1
28.3**

25.1

32.6

41.4

20.5
66.3
0.9
2.6
3.2
6.6
29.1
47.0
11.5

28.0*
70.5
2.9
6.2*
7.3*
13.0*
46.1*
52.8
17.6*

38.2**
69.7
7.2**
7.9
11.8
12.5
58.6**
51.3
26.3

10.4

20.7*

17.8

48.4
2.3

48.2
2.1

50.7
2.6

ไม่ได้รับการอบรม
(347 คน)

หมายเหตุ: * แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมโดยมีนยั ส�ำคัญเขิงสถิตใิ นระดับ p < 0.05.
** แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอบรม 1-17 ชัว่ โมงโดยมีนยั ส�ำคัญเขิงสถิตใิ นระดับ p < 0.05.
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

1.11 วิธีการสอนเพศวิถีศึกษาของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
		 “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
ในการส�ำรวจครัง้ นี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา (ไม่รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา) ทีเ่ คยร่วมโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” จ�ำนวน 12 แห่ง
(จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมด 24 แห่ง)
เมือ่ พิจารณาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีเ่ คยเป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ พบว่า นักเรียนในโรงเรียนทีเ่ คยเข้าร่วมโค
รงการฯ และนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ ต่างระบุว่า มีการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมมากกว่านักเรียนใน
โรงเรียนทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบมี สัดส่วนทีร่ ะบุถงึ การใช้วธิ กี ารสอนแบบกิจกรรมมากทีส่ ดุ 2 กล่าวคือ นักเรียน
กลุ่มนี้ระบุว่า มีการเรียนการสอนแบบกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 6.9 รวมทั้งแบบบรรยายและแบบกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ถึงร้อยละ 48 ในขณะที่มีสัดส่วนการเรียนแบบบรรยายต�่ำที่สุดคือร้อยละ 41.7 (แผนภาพ 2)
แผนภาพ 2 วิธีหลักในการสอนเพศวิถีศึกษา (ข้อมูลจากนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) แบ่งตามการเข้าร่วมโครงการ
“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
41.7

เข้าร่วม (ร.ร.ต้นแบบ)

52

เข้าร่วม

8.4

60.1

ไม่เข้าร่วม
0%

20%

48

6.9

40%

3.4

37.4

2.2

5.7

31

3.2

60%

80%

การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม
การบรรยายและกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ค้นคว้า และท�ำรายงานเอง

100%

ตาราง 15 ความครอบคลุมของหัวข้อในเพศวิถีศึกษาแต่ละด้าน ที่ครูระบุว่ามีการสอน (แสดงตัวเลขเป็นร้อยละ) แบ่งตามการ
เข้าร่วมโครงการฯ
ด้านของเนื้อหาที่สอน
บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ
พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ
สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง
ความรุนแรง
ตัวตนและความสัมพันธ์
หัวข้อเรื่องที่สอนนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

เข้าร่วม (ต้นแบบ) (207 คน)
77.3
82.5
67.9
67.6**
83.0
79.4 (n = 135)

เข้าร่วม (459 คน)
77.7*
81.6*
67.4*
73.4*
82.2*
74.9* (n = 323)

ไม่เข้าร่วม (3,151 คน)
82.7
84.4
73.6
79.4
86.6
82.1 (n = 2,062)

หมายเหตุ: *แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญเชิงสถิตใิ นระดับ p < 0.05 จากโรงเรียนทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ.
**แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเชิงสถิติในระดับ p < 0.05 จากโรงเรียนต้นแบบ

ตามข้อมูลจากนักเรียน (ตาราง 15) ครูในโรงเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ สอนครอบคลุมจ�ำนวนหัวข้อในด้านต่างๆ ได้มากที่สุด
และการวิเคราะห์ดว้ ย t-test พบว่าความแตกต่างระหว่างการครอบคลุมหัวข้อต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญเชิงสถิตใิ นทุกด้านระหว่าง
โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จากการสัมภาษณ์ครูพบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ต้องใช้เวลาสอนแต่ละหัวข้อมากกว่าการสอนแบบบรรยาย ภายใต้เวลาทีจ่ ำ� กัดการสอนด้วยกิจกรรม จึงอาจท�ำให้ครอบคลุมเนือ้ หาได้นอ้ ยกว่า
การสอนแบบบรรยาย

2 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน”ต้นแบบ” ของโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ประกอบด้วย 1) สถานศึกษามีนโยบายบรรจุเพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมมีบุคลากร
รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำ�เนินงานด้วย2) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างน้อย
16 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และมีการนิเทศติดตาม (Coaching) ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) ครูผู้จัดการเรียนรู้ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องเพศวิถี การ
พัฒนาเยาวชนเชิงบวกและการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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วิธกี ารสอนของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการฯ มักมีวธิ กี ารและสือ่ การสอนทีห่ ลากหลาย ซึง่ ท�ำให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ นือ้ หาผ่านกิจกรรม มีโอกาส
ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นในชัน้ เรียน เช่น “กิจกรรมตุก๊ ตาล้มลุก” “กิจกรรมขอซือ้ ความปลอดภัย” และ “กิจกรรม
ไขความรูเ้ รือ่ งเอดส์: QQR” ฯลฯ3 ซึง่ แต่ละกิจกรรมอาจต้องใช้เวลาการเรียนการสอนมากกว่า 2 คาบเรียน และหลายกิจกรรมยังต้องให้นกั เรียน
ท�ำนอกเวลาเรียนด้วย

1.12 การสอนเพศวิถีศึกษาในแต่ละภูมิภาค
การส�ำรวจพบความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง 6 จังหวัด (สุม่ เลือกเพียงหนึง่ จังหวัดต่อภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ ทีเ่ ลือกแบบเจาะจง) ในด้านหัวข้อ
ทีส่ อนและวิธกี ารสอน โดยจังหวัดทีพ่ บว่ามีสถานศึกษาทีใ่ ช้วธิ กี ารสอนแบบกิจกรรมทีน่ กั เรียนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ คือ สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) ขณะ
ทีจ่ งั หวัดทีม่ สี ถานศึกษาใช้การบรรยายเป็นหลักมากทีส่ ดุ คือ ร้อยเอ็ด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดังทีเ่ ห็นจากแผนภาพที่ 3 อย่างไรก็ตาม สถาน
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสอนครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ของเพศวิถศี กึ ษามากทีส่ ดุ ในทุกด้าน (ตาราง 16) ซึง่ ก็ชใี้ ห้เห็นว่า เมือ่ สถาน
ศึกษามีเวลาส�ำหรับการสอนเพศวิถศี กึ ษาจ�ำกัด สถานศึกษาต้องเลือกว่าจะเน้นใช้วธิ กี ารเรียนการสอนแบบกิจกรรมทีน่ กั เรียนมีสว่ นร่วม หรือจะ
เน้นให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ให้มากทีส่ ดุ
แผนภาพ 3 วิธีหลักในการสอนเพศวิถีศึกษา (ข้อมูลจากนักเรียน) แบ่งตามภาค
เหนือ

56.2

5.8

33.9

68.6

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

55.2

ตะวันออก
ตะวันตก

58.3

กลาง
0%

20%

25 2.7

3.7
7.8

4.1

32.4

4.6

6.1

31.6

4.1

58.6

6.3

32.2

2.8

57.9

6.6

32.9

2.6

60%

80%

100%

40%

การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม
การบรรยายและกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ค้นคว้า และท�ำรายงานเอง

ตาราง 16 ความครอบคลุมของหัวข้อในเพศวีถีแต่ละด้านที่นักเรียนในแต่ละภาคระบุว่ามีการสอน (เสนอตัวเลขเป็นอัตราร้อยละ)
ด้านของเนื้อหาที่สอน

เหนือ
(1,000
คน)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(2,064 คน)

ใต้

ตะวันออก

ตะวันตก

กลาง

(1,284
คน)

(939 คน)

(1,453 คน)

(1,530คน)

บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ

80.4

83.1

80.9

78.2

82.6

78.8

พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศ

84.0

86.1

81.7

80.7

84.7

82.4

สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง

70.8

77.7

73.3

68.4

73.6

67.2

ความรุนแรง

74.5

79.6

77.0

72.6

76.3

75.0

ตัวตนและความสัมพันธ์

82.4

86.1

85.0

81.3

85.1

82.7

หัวข้อเรื่องที่สอนนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

78.2

83.4

78.7

76.1

81.9

79.4

1.13 ผลของการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารสถานศึกษามีผลต่อการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษา ข้อมูลเชิงปริมาณชีว้ า่ ครูทรี่ ะบุวา่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเต็มที่ มีการสอนที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากกว่าครูทผี่ บู้ ริหารสถานศึกษาไม่ได้สนับสนุนเต็มทีห่ รือไม่
สนับสนุนเลย (ตาราง 17) การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารศึกษา มีผลต่อความครอบคลุมของเนือ้ หา อย่างมีนยั ส�ำคัญเชิงสถิตใิ นระดับ p < 0.05
ในทุกกรณี (t-test)
นอกจากนี้ ครูทเ่ี ห็นว่าผูอ้ ำ� นวยการให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีย่ งั ใช้วธิ กี ารเรียนการสอนทีห่ ลากหลายกว่าด้วย (ตาราง 18) ซึง่ ความ
แตกต่างดังกล่าวมีนยั ส�ำคัญเชิงสถิตใิ นกรณีสว่ นใหญ่ (วิเคราะห์ดว้ ย Chi-Square)
3 “กิจกรรมตุ๊กตาล้มลุก”เป็นกิจกรรมที่สะท้อนเรื่อง “ความไว้วางใจ” ซึ่งมีผลต่อการพูดคุยเรื่องเพศ และใช้เป็นกิจกรรมสร้างข้อตกลงที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือจัดอบรมเรื่องเพศ
“กิจกรรมขอซื้อความปลอดภัย”สร้างสถานการณ์จำ�ลองให้นักเรียนอาสาสมัครซื้ออุปกรณ์คุมกำ�เนิดที่ร้านค้าในชุมชน ส่วนกิจกรรม QQR ย่อจากคำ�ว่า “Quantity, Quality
and Route of Transmission” (ปริมาณ คุณภาพ และช่องทางการติดต่อของเชื้อเอชไอวี) เป็นกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีจากพฤติกรรมต่างๆ ราย
ละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมเหล่านี้ ระบุไว้ในคู่มือจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ค้นหารายละเอียดได้ที่ http://www.teenpath.net/content.asp?ID=1007
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ตาราง 17 ความครอบคลุมของหัวข้อเพศวิถีศึกษาด้านต่างๆ ที่ครูระบุว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอน (แสดงตัวเลขเป็นร้อยละ) แบ่ง
ตามระดับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านของเนื้อหาที่สอน
บทบาทชายหญิง / เพศภาวะ
พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศ
สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง
ความรุนแรง
ตัวตนและความสัมพันธ์

สนับสนุนอย่างเต็มที่
(521 คน)
75.5

สนับสนุนแต่ไม่ค่อยเต็มที่
(78 คน)
76.9

ไม่สนับสนุน
(10 คน)
72.0

ไม่แน่ใจ
(92 คน)
70.4

88.5

84.8

85.4

78.7

87.1
74.0
88.4
77.5
(n = 272)

82.1
65.6
82.3
68.1
(n = 42)

60.0
62.9
63.3
60.0
(n = 2)

72.3
55.6
74.8
59.6
(n = 48)

หัวข้อเรื่องที่สอนนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

ตาราง 18 ร้อยละของครูที่เคยใช้วิธีการสอนเพศวิถีศึกษาวิธีต่างๆ แบ่งตามระดับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนอย่าง
เต็มที่ (521 คน)
93.6

สนับสนุนแต่ไม่ค่อย
เต็มที่ (78 คน)
89.7

ไม่สนับสนุน
(10 คน)
100.0

ไม่แน่ใจ
(92 คน)
95.7

การอภิปรายในชั้นเรียน

66.0

65.4

70.0

51.1

การท�ำงานเป็นกลุ่มย่อย
การระดมความคิด
การเล่นบทบาทสมมติ
การฉายวีดิโอ
การเล่าเรื่อง
การเล่นละคร (รวมถึงละครสั้น)
เกม
กิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่
เห็นด้วย” กับข้อความต่างๆ จากนั้นอภิปรายเป็นกลุ่ม
กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา
ใบงาน
การเยี่ยมชมร้านที่จ�ำหน่ายถุงยางอนามัย
การเยี่ยมชมคลินิก (สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ)
กล่องค�ำถาม
สายด่วน หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ
การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
การวัดความรู้
การพบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเกี่ยว
กับสิ่งที่ได้เรียน
ท�ำรายงานด้วยตนเอง
วิธีอื่นๆ

62.1*
61.9*
32.4*
60.5*
63.7
11.5
18.8*

53.8
47.4
26.9
51.3
55.1
10.3
10.3

40.0
50.0
0.0
50.0
20.0
0.0
0.0

48.9
55.4
21.7
45.7
60.9
4.3
12.0

34.0*

20.5

0.0

25.0

29.7*
71.7*
3.3
6.1*
6.6
11.1*
42.4
51.6
18.9*

15.4
55.1
1.3
2.6
1.3
6.4
38.5
43.6
14.1

10.0
40.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0

19.6
63.0
1.1
0.0
7.6
5.4
33.7
47.8
6.5

16.6*

10.3

0.0

10.9

52.7*
2.3

43.6
1.1

10.0
0.0

35.9
3.3

วิธีการสอน
การบรรยาย

หมายเหตุ. * แตกต่างจากครูกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญเชิงสถิติในระดับ p < 0.05

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูชวี้ า่ ครูทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร มักได้เข้ารับการอบรมการสอนเพศวิถศี กึ ษา พร้อมกับได้รบั สือ่ การสอน
ทีห่ ลากหลาย สถานศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพิม่ เติม
ด้วย ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้ครูพยายามสอนให้ครอบคลุมหัวข้อส�ำคัญ และใช้วธิ กี ารสอนทีน่ กั เรียนมีสว่ นร่วม โดยสถานศึกษาเหล่านีม้ กั จัดอยูใ่ นกลุม่
โรงเรียนต้นแบบ

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

25

ครูในโรงเรียนต้นแบบคนหนึง่ เห็นว่า การสอนเพศวิถศี กึ ษาจะมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางใดขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหาร “ถ้าผูบ้ ริหารไม่เปิด
ไฟเขียวให้สอน เราก็ไม่กล้าสอนนะครับ เพราะว่าเราต้องเปิดหลักสูตร เอาหลักสูตรมาให้ฝา่ ยบริหารดู ฝ่ายบริหารของโรงเรียนนีเ้ ป็นตัวก�ำหนด
ทิศทางทัง้ หมด” ครูคนดังกล่าวเห็นว่า การได้รบั การอบรมเป็นผลจากการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร และอธิบายเพิม่ เติมว่า“ทุกวันนี.้ ..เราเสนออะไร
ไป เขาก็เห็นด้วยกับเราหมด แต่วา่ เราจะต้องเป็นฝ่ายเสนอ ท่านจะไม่เสนอเรา แต่เราต้องการอะไร...ทางฝ่ายบริหารก็ โอเค” จากการสัมภาษณ์พบ
ว่า ครูคนนีส้ อนโดยใช้กจิ กรรมหลายรูปแบบเพือ่ ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ ควบคูก่ บั การสอนแบบบรรยาย
ในขณะที่ ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งที่ไม่ให้การสนับสนุน มักประสบปัญหาในการสอน ดังครูมัธยมศึกษา เพศหญิง ระบุว่า “ผ.อ.
ไม่ค่อยใส่ใจ ไม่เห็นความส�ำคัญกับการสอนเพศศึกษา เพราะเขาเน้นวิชาการมากกว่า...อีกอย่างคือมันไม่อยู่ในการประเมินด้วย” ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์พบว่าครูท่านนี้ เน้นสอนแบบบรรยายและมีสอนแบบกิจกรรมน้อย โดยครูชี้ว่า การขาดอุปกรณ์และสื่อต่างๆ เป็นอุปสรรค
ส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดที่พบในสถานศึกษาอื่นๆ เช่นเดียวกัน

1.14 วิธีประเมินผลการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ผลการส�ำรวจ (ตาราง 11) ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนเพียงร้อยละ 20-37 ระบุว่า การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษามีการวัดความรู้ ซึ่งค่อน
ข้างแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับจากครู โดยครูมัธยมศึกษาร้อยละ 48.2 และครูอาชีวศึกษาร้อยละ 80 ตอบว่ามีการวัดความรู้ โดยครูเกือบ
ทั้งหมดให้สัมภาษณ์ว่า ใช้วิธีวัดความรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการสอบกลางภาคและปลายภาค (ในการสอบวิชาสุขศึกษากรณีโรงเรียน
มัธยมศึกษา และในวิชาเพศวิถีศึกษาในกรณีอาชีวศึกษา) รวมทั้งเก็บคะแนนจากใบงาน การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
นอกจากนี้ ครูสว่ นหนึง่ ประเมินว่า การสอนของตัวเองมีประสิทธิผลซึง่ เห็นได้จากการทีน่ กั เรียนมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนและรูส้ กึ ไว้ใจมา
ขอค�ำปรึกษาเรื่องเพศเป็นการส่วนตัวกับครู ขณะที่มีครูอีกส่วนหนึ่งประเมินความส�ำเร็จของการสอนจากการที่นักเรียนไม่ตงั้ ครรภ์ หรือลา
ออกก่อนส�ำเร็จการศึกษา
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของครูว่าเพศวิถีศึกษามีส่วนช่วยให้นักเรียนจัดการปัญหาได้มีประสิทธิภาพเพียงไร (ส�ำหรับข้อมูลที่แยก
เพศและระบบการศึกษา ดูข้อมูลในตาราง 19) พบว่า ครูมองว่าเพศวิถีศึกษาสามารถช่วยให้เยาวชนหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีและโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ ได้มากถึงร้อยละ 95.2 และสามารถหลีกเลีย่ งการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ ร้อยละ 94 ทัง้ ยังมองว่าสามารถลด
การเลือกปฏิบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่น ลดการล้อเลียน รังแกได้ถึงร้อยละ 89.5 นอกจากนี้ ครูร้อยละ 86.1 ยังเห็นว่าเพศวิถีศึกษามี
ส่วนส่งเสริมความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์แบบคู่รัก นอกจากนี้ ครูร้อยละ 84.3 เชื่อว่า เพศวิถีศึกษาช่วยชะลอการมีเพศสัมพันธ์
จากข้อมูลอาจสรุปได้ว่า รูปแบบประเมินผลการสอนเพศวิถีศึกษายังไม่ชัดเจน และยังไม่เป็นระบบที่คงที่ในทุกสถานศึกษา
ตาราง 19 ร้อยละของครูที่เห็นว่าเพศวิถีศีกษามีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนในด้านต่างๆ
ทัศนคติของครู
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มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา

ทั้งหมด

ชาย
(336 คน)

หญิง
(320 คน)

ชาย
(18 คน)

หญิง
(11 คน)

นักเรียน
(656 คน)

ครู
(29 คน)

ช่วยให้เยาวชนหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัส
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

94.6

94.1

100.0

100.0

94.4

100.0

ช่วยให้เยาวชนหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์

92.0

94.4

94.4

100.0

93.1

96.6

ช่วยให้เยาวชนชะลอการมีเพศสัมพันธ์

82.1

84.4

77.8

72.7

83.2

75.9

ช่วยให้เยาวชนมีความสัมพันธ์แบบคู่รัก
ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกัน

83.0

84.4

88.9

72.7

83.7

82.8

ช่วยให้ลดการเลือกปฏิบัติของทั้งตนเอง
และของผู้อื่น ลดการล้อเลียน รังแกโดยอาศัยเหตุจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ของเพศภาวะ

88.4

88.1

83.3

72.7

88.3

79.3
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2. ค่านิยมและทัศนคติของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง เพศและเพศวิถีศึกษา
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นและครู โดยใช้ ทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ส่ ว นการส� ำ รวจ
ค่านิยม และทัศนคติของผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น ข้อค้นพบส่วนนี้ มุ่งท�ำความเข้าใจทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี ความรุนแรงในครอบครัว และความคิดเห็นต่อการสอนเพศวิถีศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4
ประเด็น ต่อไปนี้

2.1 ทัศนคติของนักเรียนต่อ เพศภาวะ เพศวิถี และความรุนแรงในครอบครัว
ข้อค้นพบจากการส�ำรวจทัศนคติของนักเรียน พบว่านักเรียนจ�ำนวนมากยังคงเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในบาง
สถานการณ์ และยังไม่ยอมรับสิทธิทางเพศของบุคคลกลุ่มต่างๆ (ตาราง 20) เช่น นักเรียนร้อยละ 25-57 คิดว่า “ในครอบครัว ผู้ชายควรมี
สิทธิมีเสียงในเรื่องส�ำคัญๆ มากกว่าผู้หญิง” ในขณะที่ ร้อยละ 28-41 คิดว่า “สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาหากภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี” และ
ร้อยละ 13-50 คิดว่า “ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิด”
ทัศนคติขา้ งต้น นับเป็นผลสะท้อนของการสอนเพศวิถศี กึ ษาทีใ่ ห้ความส�ำคัญน้อยต่อเนือ้ หาเชิงสังคม รวมทัง้ วิธกี ารสอนแบบบรรยาย
ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ และไม่ได้ทบทวนผลจากทัศนคติเชิงลบต่อเพศวิถีด้านต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติระหว่างนักเรียนกลุ่มต่างๆ พบว่า สัดส่วนนักเรียนที่สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและสิทธิทางเพศ
รวมทัง้ การปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ นักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิง และต�ำ่ ทีส่ ดุ ในนักเรียนชายทีส่ งั กัดโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) จากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่งยังมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ เช่น ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ หรือสัมพันธภาพทางเพศ นักเรียนหญิงหลายคนมีทัศนคติว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้น
ความสัมพันธ์กอ่ น หลายคนยังเชือ่ ว่าผูห้ ญิงไม่ควรแสดงออกในเรือ่ งเพศเพราะท�ำให้เสียศักดิศ์ รี ดังทีน่ กั เรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าว
ว่า “ผู้หญิงเริ่มก่อนเป็นผู้หญิงที่แรด”
นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนให้ค�ำอธิบายซ�้ำๆ กันว่า การท�ำแท้งเป็นการกระท�ำที่ผิด เพราะเป็นการท�ำบาปและอาจได้รับผลกรรมที่
รุนแรง “ก็ถ้ามีแล้วก็ควรเลี้ยง ไม่ควรฆ่าเค้า” นักเรียนหญิง ปวช. ปี 2 คนหนึ่งกล่าว
ตาราง 20 ทัศนคติของนักเรียนในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และความรุนแรงในครอบครัว (ร้อยละที่เห็นด้วย)
ทัศนคติของนักเรียน
ในครอบครัว ผู้ชายควรมีสิทธิมีเสียงในเรื่อง
ส�ำคัญๆ มากกว่าผู้หญิง
การตั้งใจเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญต่อเด็ก
ผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงควรมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะ
แต่งกับใครและเมื่อใด
ภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับ
สามีได้ เพราะเป็นหน้าที่
ไม่มีเหตุใดเลยที่สามีมีสิทธิทุบตีภรรยา
สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาหากภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อ
สามี
สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาหากภรรยาท�ำอาหารไหม้
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีเพศเดียวกัน
เป็นสิ่งผิด
วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่แต่งงานนั้นไม่
ผิด หากว่าทั้งสองฝ่ายรักกันและมีการป้องกัน
การตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เด็กหญิงหรือเด็กชายสามารถแต่งงานเมื่อมีอายุ
น้อยกว่า 18 ปีได้หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองทั้ง
2 ฝ่ายยินยอม
ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถยืนกรานและต่อรองที่จะ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
เมื่อมีเพศสัมพันธ์

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีวศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
(ร.ร.ขยายโอกาส)
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
(842 คน) (1,044 คน) (886 คน) (1,042 คน) (2,023 คน) (1,984 คน) (219 คน) (203 คน)

ทั้งหมด
(8,243 คน)

54.2

34.5

47.1

24.8

57.0

36.6

37.3

25.5

42.5

44.6

30.9

35.8

26.7

47.1

30.7

31.8

22.2

36.0

64.3

68.6

70.1

73.9

66.1

64.0

68.5

75.0

67.4

38.9

23.5

32.8

22.0

42.2

29.7

24.5

13.0

31.7

52.6

54.6

60.2

66.7

45.8

47.1

54.5

66.7

52.8

32.3

36.1

31.9

27.9

38.7

40.8

41.2

28.2

35.9

10.0

3.9

6.0

3.4

8.8

2.5

3.9

0.0

5.5

42.2

26.3

35.8

21.4

49.8

33.6

28.2

12.6

35.6

58.8

44.9

62.8

51.4

57.8

51.4

65.7

59.5

54.7

52.3

50.2

63.1

56.5

60.8

50.6

69.1

61.1

56.1

62.3

53.8

66.6

65.4

64.2

58.3

62.7

66.7

61.7

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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2.2 ทัศนคติของครูต่อ เพศภาวะ เพศวิถี และความรุนแรงในครอบครัว
จากการส�ำรวจทัศนคติของครู (ตาราง 21) พบว่า โดยรวมครูมีทัศนคติที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และเห็นว่า
ผู้หญิงควรมีสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับผู้ชาย ทัง้ ยังปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในทุกกรณี
นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มครูที่ได้รับการอบรมมีสัดส่วนที่มองว่า “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องผิดหากมีการคุมก�ำเนิด”
สูงกว่าครูทไี่ ม่ได้รบั การอบรม คิดเป็นร้อยละ 38 ต่อร้อยละ 25
เมือ่ เปรียบเทียบทัศนคติระหว่างครูกบั นักเรียนในเรือ่ งการยอมรับ “เพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงานของวัยรุน่ ทีร่ กั กันและมีการป้องกัน” พบ
ว่า ครูเห็นด้วยกับเรือ่ งนี้ (ร้อยละ 31-45) น้อยกว่านักเรียน (ร้อยละ 45-66) นอกจากนี้ ครูรอ้ ยละ 9 – 29 ยังเชือ่ ว่าความสัมพันธ์ทางเพศกับคน
เพศเดียวกันเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ครูมที ศั นคติทสี่ อดคล้องกับค่านิยมของเพศวิถศี กึ ษารอบด้าน (ทีส่ ง่ เสริมความเท่า
เทียม สิทธิทางเพศ และการไม่ใช้ความรุนแรง) มากกว่าทัศนคติของนักเรียน ซึง่ ช่องว่างนีอ้ าจสะท้อนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้การ
บรรยายเป็นวิธหี ลักในการสอน แทนทีจ่ ะใช้กจิ กรรมทีน่ กั เรียนมีสว่ นร่วม อันมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนทบทวนทัศนคติของตน
ตาราง 21 ทัศนคติของครูด้านเพศภาวะ เพศวิถี และความรุนแรงในครอบครัว (ร้อยละที่เห็นด้วย)
มัธยมศึกษา
ชาย
หญิง
(336 คน) (320 คน)

ทัศนคติของครู
ในครอบครัว ผู้ชายควรมีสิทธิมีเสียงในเรื่องส�ำคัญๆ
มากกว่าผู้หญิง
การตั้งใจเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญต่อเด็กผู้ชาย
มากกว่าเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงควรมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะแต่งกับใคร
และเมื่อใด
ภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้
เพราะเป็นหน้าที่
ไม่มีเหตุใดเลยที่สามีมีสิทธิทุบตีภรรยา
สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาหากภรรยาท�ำอาหารไหม้
สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาหากภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิด
วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่แต่งงานนั้นไม่ผิด หากว่าทั้งสองฝ่าย
รักกัน และมีการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เด็กหญิง หรือเด็กชายสามารถแต่งงานเมื่อมีอายุน้อยกว่า
18 ปีได้หากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม

อาชีวศึกษา
ชาย
หญิง
(18 คน)
(11 คน)

ทั้งหมด
(685 คน)

19.9

13.1

11.1

0.0

16.2

13.1

11.2

0.0

9.1

11.8

59.2

64.1

77.8

72.7

62.2

14.9

13.4

11.1

9.1

14.0

86.6
0.9
14.0
29.2

92.5
0.3
9.1
24.1

88.9
0.0
11.1
11.1

90.9
0.0
9.1
9.1

89.5
0.6
11.5
26.0

32.1

30.9

44.4

45.5

32.1

40.5

37.2

50.0

27.3

39.0

หมายเหตุ: ตารางนี้รวมข้อมูลจากข้อค�ำถามสองชุดในแบบสอบถาม โดยไม่รวมข้อมูลจากครู 7 คนที่ระบุตัวตนว่าเป็น “เพศที่สาม” เนื่องจากมีจ�ำนวนน้อยเกินไป
ที่จะวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ

2.3 ทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ เพศวิถี และเพศวิถีศึกษา
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษามีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 31 คน (ผู้ชาย 23 คน ผู้หญิง 8 คน) โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษา 25 คน (ผู้ชาย 18 คน ผู้หญิง 7 คน) และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 6 คน (ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 1 คน) พบว่า ทัศนคติ
ของผู้บริหารสถานศึกษามักจะยึดถือกรอบของวัฒนธรรมไทย และสิ่งที่ผู้บริหารรับรู้ว่าเหมาะสมกับวัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้บริหารหลายคน
ต้องการให้นกั เรียนประพฤติและแต่งกายตรงตามเพศก�ำเนิด รวมทัง้ เชือ่ ว่าการทีน่ กั เรียนมีแฟนในช่วงวัยรุน่ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ เพราะไม่เหมาะสม
กับวัย
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาคนหนึ่ง กล่าวถึงการจัดการสอนเพศวิถศี ึกษา ซึง่ สะท้อนทัศนคติของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ว่า เพศวิถีศกึ ษา
มีเป้าประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างปลอดภัย และอยูห่ า่ งจากวิถชี วี ติ ทางเพศทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามองว่าเป็น “วิถี
ชีวติ ทีย่ งั ไม่ถงึ เวลาทีเ่ หมาะสม” นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีกรอบคิดอยูบ่ นฐานของระบบคุณค่าในเรือ่ งเพศว่า การเรียนการสอนเพศ
วิถศี กึ ษาควรเป็นเรือ่ งการสอนให้ดำ� รงตนอยูใ่ นกรอบของวัฒนธรรมไทย การประพฤติตนให้อยูใ่ นกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ซึง่ ต้องสอด
แทรกเข้าไปในการสอนเพศวิถีศึกษา แต่ฐานคิดเหล่านี้ รวมถึงกฎระเบียบโรงเรียนที่สร้างขึ้นบนฐานของทัศนคติดังกล่าว ยังไม่สอดคล้อง
กับค่านิยมของเพศวิถีศึกษารอบด้านที่เน้นสิทธิของในการก�ำหนดวิถีชีวิตทางเพศ ที่ส�ำคัญ อาจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางเพศและสภาพ
แวดล้อมที่วัยรุ่นส่วนหนึ่งก�ำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
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ข้อมูลเชิงคุณภาพยังชีว้ า่ ผูบ้ ริหารบางส่วนให้ความส�ำคัญกับการจับตาพฤติกรรมการมีแฟนของนักเรียนเป็นหลัก และเน้นย�ำ้ ให้นกั เรียน
มีพฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศที่ “เหมาะสม” เพือ่ ลดปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน มากกว่าการมีนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการสอน
เพศวิถีศึกษา ดังที่ครูมัธยมศึกษาเพศชาย คนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่ชัดเจนว่า ผ.อ.ต้องการให้เราสอนเพศศึกษายังไง แล้วก็ไม่ได้มีการเจาะกลุ่ม
เด็กแต่ละกลุ่มว่าจะต้องสอนอะไร สอนต่างกันยังไง”
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยมากมีความเข้าใจอย่างจ�ำกัดในเรื่องเพศภาวะ สิทธิ และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ทัศนคติของผูบ้ ริหารทัง้ ในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษายังขาดมุมมองเรือ่ งเพศภาวะ สิทธิทางเพศและความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของหญิงชาย และบางส่วนยังมองว่านักเรียนส่วนใหญ่ในสถานศึกษาไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งนักเรียนที่
เป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ (LGBT) ก็ไม่ประสบปัญหาเรื่องเพศในสถานศึกษาและสามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหลายแห่ ง ให้ ค� ำ อธิ บ ายซ�้ ำ ๆ กั น ว่ า การสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ และนั ก เรี ย นจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
เรียนรู้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย การอยู่ร่วมกัน สัมพันธภาพระหว่างหญิงชาย วิธีการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทและช่วงวัย ทั้งยังเป็นเรื่องการใช้ชีวิตทางเพศและทักษะ
ชีวิต ดังที่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาคนหนึ่งแสดงทัศนะว่า “เพศศึกษาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต โยงทุกเรื่องของร่างกาย สัมพันธภาพ
การมีครอบครัว น่าจะเป็นเรื่องการสร้างความตระหนักให้รู้การป้องกัน ปฏิบัติตัวได้ รู้จักว่าอะไรเสี่ยง”
อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งยังให้ความส�ำคัญกับการสอนเพศวิถีศึกษาน้อยกว่าวิชาอื่นๆ ดังผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาบางท่านระบุวา่ ถึงแม้การสอนเพศวิถศี กึ ษาจะส�ำคัญ แต่ผบู้ ริหารต้องเลือกจัดล�ำดับความส�ำคัญของการสอนเรือ่ งต่างๆ
ซึ่งในหลายกรณีพวกเขาเห็นว่าการสอนเพศวิถีศึกษามีความส�ำคัญน้อยกว่าวิชาอื่นๆ จึงอาจเลือกใช้งบประมาณ และเวลาการท�ำงานของ
ครูไปในเรื่องอื่นๆ มากกว่า ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า การสอนเพศวิถีศึกษาไม่ส�ำคัญมากนักเพราะนักเรียน
เคยเรียนเพศวิถีศึกษามาก่อนเข้ามาเรียนในวิทยาลัยแล้ว และเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา หรือหากนักเรียน
ตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่นัก เพราะนักเรียนมีความเป็นผู้ใหญ่และสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว ดังนั้น เพศวิถีศึกษาจึงเป็นวิชาที่ได้
รับความสนใจค่อนข้างน้อย ดังที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งกล่าวว่า “เรา...ให้ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จด้านการสอนการ
อาชีพมากกว่า เพราะการท�ำให้เด็กจบไปแล้วมีงานท�ำเป็นเป้าหมายหลักของผู้บริหาร ซึ่งการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา มันเป็นประเด็นเล็กๆ
เลยมีการบริหารจัดการเหมือนเรื่องทั่วๆ ไป อีกอย่างคือ ตอนนี้เรื่องเพศ ก็ไม่เห็นว่าจะมีวิกฤต หรือมีปัญหาอะไรที่ชัดเจน”
จากการวิจยั เชิงคุณภาพ พบกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการสนับสนุนการสอนเพศวิถศี กึ ษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) แห่งหนึง่ ในภาคตะวันตก ผูบ้ ริหารคนนีไ้ ม่เพียงเห็นความส�ำคัญของการสอนและสนับสนุนแง่งบประมาณในการ
จัดหาสื่อการสอนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาวิธีการสอนเพศวิถีศึกษาในชั้นเรียนด้วย
กรณีศกึ ษา 1: โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอย่างเต็มทีใ่ นการจัดการสอนเพศวิถศี กึ ษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) แห่งหนึ่งในภาคตะวันตก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 844
คน ผู้บริหารของสถานศึกษาแห่งนี้ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเต็มที่ โดยมองว่าครูต้องท�ำหน้าที่เสมือนพ่อ
แม่ในการสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาส�ำหรับนักเรียน
โรงเรียนแห่งนี้ ส่งเสริมให้ครูทกุ คนมีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการสอนเพศวิถศี กึ ษา ท�ำให้การเรียนการสอนเพศ
วิถีศึกษามีอยู่ในทุกวิชา โดยสอนสอดแทรกในทุกชั้นเรียน รวมถึงในกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะในวิชาสุขศึกษาเท่านั้น
นอกจากนี้ ผู้บริหารฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มี
เทคนิคการสอนที่ดี และเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
“ครูเพศศึกษาควรมีทัศนคติ เปิดใจกว้าง ยอมรับความหลากหลาย เป็นคนตลกบ้างก็ดี ใจกว้าง ท�ำตัวเหมือนพ่อ เหมือนพี่ ควรมี
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา ให้การแนะแนวเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ครูต้องมีความรักต่อลูกศิษย์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู”
นอกจากนี้ ผู้บริหารท่านนี้มีแนวคิดที่เน้นเรื่องสิทธิของนักเรียน โดยก�ำหนดทิศทางให้ครูสอนเพศวิถีศึกษาบนฐานของสิทธิทาง
เพศ ความเท่าเทียม และการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ นอกจากด้านการเรียนการสอน โรงเรียนนี้ยังมีนโยบายรับ
นักเรียนที่ตั้งครรภ์จากโรงเรียนอื่นเพื่อให้สามารถมาศึกษาต่อได้ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแล ช่วยเหลือและรักษาความลับ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพอีกด้วย โรงเรียนแห่งนี้ยังพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อการ
สอนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสอน ถึงแม้ว่าจะไม่มีงบประมาณส�ำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ตาม
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ข้อมูลเชิงปริมาณชีว้ า่ ครูอาชีวศึกษาร้อยละ 80 และครูมธั ยมศึกษาร้อยละ 73.7 ตอบในแบบสอบถามว่าได้รบั การสนับสนุนการสอน
จากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ในการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนคือ การที่ผู้บริหารไม่ได้ขัดขวางการสอนเพศ
วิถีศึกษา ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ
เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนในระดับสูงสุดที่ครูเหล่านี้รับรู้ว่าเป็นไปได้ แต่สิ่งที่ครูยังขาดคือ การสนับสนุนด้านสื่อการเรียน
การสอน เวลาการสอนที่เพียงพอ และโอกาสการได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ

2.4 ทัศนคติของผู้ปกครองต่อเพศวิถีของวัยรุ่นและการสอนเพศวิถีศึกษา
การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 31 คน เป็น บิดา 7 คน และมารดา 24 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษา 24 คน (บิดา 4 คน มารดา 20 คน) และผู้ปกครองนักเรียนอาชีวศึกษา 7 คน (บิดา 3 คน มารดา 4 คน) โดยผู้ปกครองกลุ่ม
ตัวอย่างมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ รับจ้างทั่วไป เกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าของกิจการส่วนตัว
บางคนมีตำ� แหน่งเสริมอืน่ ๆ เช่น กรรมการผูป้ กครองของโรงเรียน อาสาสมัครชุมชน ผูป้ กครองส่วนใหญ่มพี นื้ เพเป็นคนในชุมชนและท�ำงาน
ในจังหวัด ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผู้ปกครองกลุ่มเล็กๆ ที่เรียนจบระดับปริญญา
จากข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ว่าผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจความคิด
เห็นนักเรียนทีร่ อ้ ยละ 80 เชือ่ ว่าผูป้ กครองของเห็นด้วยกับการเรียนเพศวิถศี กึ ษา โดยมีผปู้ กครองหลายคนทีเ่ ห็นว่าสถานศึกษาควรให้ความ
สําคัญกับการสอนเพศวิถีศึกษามากพอๆ กับวิชาอื่น ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ผู้ปกครองหลายคนจึง
คาดหวังให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดเพื่อป้องกันตนเอง
อย่างไรก็ตาม มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีข้อสงสัยว่า การสอนเพศวิถีศึกษาอาจจะชี้โพรงให้กระรอก และไม่เห็นด้วยกับการสอนสาธิต
การใส่ถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศปลอม แต่ควรเน้นการบรรยายอย่างเดียว คุณแม่คนหนึ่งกล่าวเหตุผลข้อนี้ว่า “ถ้ามีอุปกรณ์จะเหมือน
ไปชี้น�ำเด็ก” แต่โดยรวมแล้วยังคงยืนยันว่าควรมีการสอนเพศวิถีศึกษา ดังคุณแม่อีกคนหนึ่งยืนยันว่าการสอนเพศวิถีศึกษาอาจเป็น
“ดาบสองคม อาจท�ำให้อยากลอง แต่สอนก็ดีจะได้ท�ำให้เด็กรู้จักป้องกันตัว”
อย่างไรก็ดี ผูป้ กครองอีกส่วนหนึง่ คิดว่าการสอนเพศวิถศี กึ ษาไม่ได้ชโี้ พรงให้กระรอก และคิดว่าการควบคุมเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียน
เป็นไปได้ยาก จึงควรสอนวิธีการคุมกําเนิดเพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเอง และทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ ดัง
คุณแม่ท่านหนึ่งเชื่อว่า “สอนด้วยจู๋ปลอมจะดีกว่า เป็นการให้รู้จักให้ป้องกัน แม่ว่านะ เด็กสมัยนี้มันทันสมัยนะ มันรู้เรื่องทุกเรื่อง ให้รู้วิธี
ป้องกัน เราจะได้ไม่ต้องแก้มาก”
จากทัศนคติของผูป้ กครอง จะเห็นได้วา่ ผูป้ กครองมองการสอนเพศวิถศี กึ ษาว่ามีความส�ำคัญ ในฐานะวิชาทีส่ อนเกีย่ วกับการคุมก�ำเนิด
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสอนเพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั ป้องกันตัวไม่ให้ “พลาด” เพือ่ จะได้ไม่ “เสียอนาคต” อันเป็นค�ำทีผ่ ปู้ กครองมัก
ใช้อธิบายนักเรียนทีม่ เี พศสัมพันธ์ หรือตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน สิง่ นีแ้ สดงให้เห็นว่า ผูป้ กครองยังขาดความเข้าใจในความหมายของเพศวิถศี กึ ษา
ที่มีความรอบด้าน หัวข้อในการสอนเพศวิถีศึกษาที่ผู้ปกครองคิดว่าควรสอนนักเรียนจึงยังยึดโยงอยู่กับเรื่องเหล่านี้ มากกว่าเรื่องเพศภาวะ
สิทธิ และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึง่ เป็นประเด็นทีผ่ ปู้ กครองส่วนใหญ่มองว่ามีความจ�ำเป็นน้อยกว่า เพราะเห็นว่านักเรียนไม่ได้มปี ญ
ั หา
ด้านสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ และเชื่อว่าสังคมไทยมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศทั้งชาย หญิง และกลุ่ม LGBT อยู่แล้ว ดังที่ผู้
ปกครองคนหนึ่งให้เหตุผลว่า “ไม่ต้องสอนเพราะคิดว่าลูกน่าจะรู้อยู่แล้ว”
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3. ความส�ำเร็จและความท้าทายในการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ พบทัง้ ความส�ำเร็จและความท้าทายของการจัดการสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถาน
ศึกษาไทย ในแง่ของความส�ำเร็จที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องได้นั้น คือการที่นักเรียนส่วนใหญ่มีโอกาสได้เรียนเพศวิถีศึกษา (ถึง
แม้ว่าการสอนยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญ เช่น เพศภาวะ สิทธิทางเพศ และโครงสร้างอ�ำนาจทางสังคมก็ตาม) ดังที่นักเรียนและครู
ยืนยันว่า มีการสอนเพศวิถีศึกษาทั้งในสถานศึกษาส่วนใหญ่ที่ร่วมในงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นวิชาแยกต่างหาก หรือเป็นสาระหนึ่งในวิชา
อื่นๆ หรือทั้งสองแบบก็ตาม มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตอบว่าไม่ได้เรียนเพศวิถีศึกษา ซึ่งพวกเขาอาจเพียงไม่ทราบว่าเนื้อหาที่
เรียนมานั้นเรียกว่า เพศวิถีศึกษา (ในกรณีมัธยมศึกษา เพศวิถีศึกษามีเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในวิชาสุขศึกษาพลศึกษา และสอดแทรกในวิ
ชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) หรืออาจจะอยู่ในระดับชั้นที่ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน (ในกรณีนักเรียนอาชีวศึกษาที่จะเรียนเพศ
วิถีศึกษาเพียงเทอมเดียวภายใน 3 ปี)
นอกจากนี้ การสอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหากและเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในวิชาอื่นๆ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
การสอนเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหาก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการสอนหลักในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้มีการสอน
แต่ละประเด็นในเชิงลึก มีรายละเอียดและมีเวลาส�ำหรับการสอนแบบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาชีวศึกษาจะได้เรียนเพศวิถี
ศึกษาเพียง 1 เทอม ใน 3 ปี เท่านั้น นักเรียนจึงไม่ได้เรียนเพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ตอบสนองต่อพัฒนาการตามวัยและเนื้อหา
อาจจะไม่ครบถ้วน เพราะเวลาเรียนจ�ำกัด หรือมีกิจกรรมอื่นๆ มาแทรกในเทอมนั้นๆ
ในขณะที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่สอนเพศวิถีศึกษาเป็นสาระหนึ่งในวิชาสุขศึกษาเป็นหลัก และในวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนี้ ท�ำให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนพบว่า เนื้อหาเพศวิถีศึกษาถูกสอน
ในวิชาสุขศึกษา 2-5 หัวข้อ ต่อภาคการเรียน ข้อดีคือ ท�ำให้นักเรียนได้พบครูทุกภาคการศึกษา แต่ข้อจ�ำกัดคือ ครูเน้นการสอนแบบ
บรรยายมากกว่าแบบกิจกรรม เพราะครูจ�ำเป็นต้องสอนเนื้อหาอื่นๆ ในวิชาสุขศึกษาด้วย เวลาการสอนเพศวิถีศึกษาจึงไม่พอที่จะ
สอนแบบกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาสอนแต่ละหัวข้อนานกว่า
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง จาก 24 แห่งที่ส�ำรวจ ที่จัดให้เพศวิถีศึกษาเป็นวิชา
แยกที่เรียกว่า “รายวิชาเพิ่มเติม” หรือจัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือในกิจกรรมแนะแนว ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ
วิถีศึกษาตลอดทั้งเทอมและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา การสอนในรูปแบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
รายวิชาสุขศึกษา และท�ำให้ครูมีเวลาสอนโดยใช้กิจกรรม อันถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
ไปนี้

การวิจัยนี้ยังพบความท้าทายที่ต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 11 ด้าน ต่อ

3.1 ปัญหาของการประเมินผลการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ว่า สถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับการวัดความรู้ของนักเรียนในรูปแบบการตอบข้อสอบปรนัยและอัตนัย รวมถึง
การเก็บคะแนนจากใบงานและการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วิธกี ารทดสอบเหล่านีไ้ ม่สามารถชีว้ ดั ได้วา่ นักเรียนสามารถ
น�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้หรือไม่ และนักเรียนมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการจัดการความเสีย่ งในชีวติ ทางเพศ หรือสามารถคิดวิเคราะห์
อย่างรอบด้านได้หรือไม่

3.2 จุดอ่อนของวิธีการสอนแบบบรรยายและแบบกิจกรรม
ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ กระบวนการสอนเพศวิถศี กึ ษาทัง้ แบบบรรยายและกิจกรรมยังไม่เอือ้ ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ ข้อมูลการสนทนา
กลุ่มกับนักเรียนชี้ว่า การสอนแบบบรรยายซึ่งเป็นวิธีหลักที่ครูส่วนใหญ่ใช้ ท�ำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความกระตือรือร้นที่
จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จากการสัมภาษณ์ครูยืนยันว่า ครูมักใช้การบรรยายตามบทเรียนและให้นักเรียนท�ำใบงานตอบค�ำถาม วิธีนี้ท�ำให้
เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในชัน้ เรียนน้อย สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณทัง้ ในกลุม่ นักเรียนและครูทรี่ ะบุวา่ การบรรยาย
เป็นวิธีหลักในการสอนเพศวิถีศึกษา
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อย่างไรก็ดี จากการส�ำรวจพบว่า นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่าเคยเรียนเรื่องเพศวิถีศึกษาด้วยวิธีการที่เน้นการมีส่วนร่วม เช่น การ
ระดมความคิด การท�ำงานเป็นกลุม่ ย่อย การอภิปรายในชัน้ เรียนก็ตาม แต่กจิ กรรมทีใ่ ช้กย็ งั ไม่เอือ้ ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์เท่าใด และไม่ทำ� ให้
นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง ครูมัธยมศึกษาหลายคนให้สัมภาษณ์ว่า ในการระดมสมองจะมีนักเรียนจ�ำนวนไม่มากนักที่
แสดงความคิดเห็น ครูมัธยมศึกษา เพศชาย คนหนึ่งเล่าถึงการสอนที่สาธิตการใส่ถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศปลอม ว่าสร้างความอึดอัดใจ
ให้กับนักเรียนบางกลุ่มในชั้นเรียนสุขศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะที่ ครูอาชีวศึกษา เพศหญิง คนหนึ่งกล่าวว่า กิจกรรมแลกน�้ำ
(ทีจ่ ำ� ลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี) และกิจกรรมอืน่ ๆ ไม่สามารถท�ำให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมได้ทกุ คน และครูไม่สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมจนจบได้ตามเวลาเรียน

3.3 ครูไม่ได้รับการอบรมและเวลาในการสอนที่ไม่เพียงพอ
ผลส�ำรวจครูชี้ว่า ครูที่สอนเพศวิถีศึกษาจ�ำนวนครึ่งหนึ่งไม่มีโอกาสเข้ารับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา ท�ำให้ขาดความรู้เรื่องเพศ
วิถี ไม่ได้ทบทวนทัศนคติและค่านิยมของตัวเอง และขาดทักษะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบที่นักเรียนมีส่วนร่วม และท�ำให้ครูจ�ำนวนมาก
สอนตามแบบเรียนและสรุปบทเรียนด้วยทัศนคติส่วนตัวมากกว่าการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียน
ตัวอย่างหนึง่ จากครูมธั ยมศึกษา เพศหญิง คนหนึง่ ทีย่ งั ไม่เคยเข้ารับการอบรมคนหนึง่ ให้สมั ภาษณ์ถงึ การสอนให้นกั เรียนหญิงรักนวล
สงวนตัว ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนที่ให้นักเรียนชายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ปรากฏว่ามีนักเรียนชาย
ประมาณครึง่ หนึง่ ของชัน้ เรียนไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวของผูห้ ญิง ครูจงึ สรุปบทเรียนว่า “พวกเธอ(นักเรียนหญิง) ก็ลองคิดดูแล้วกัน ว่า
อนาคตต้องท�ำตัวยังไงให้ผชู้ ายยอมรับ” อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีนกั เรียนชายตัง้ ค�ำถามว่า “ครูวา่ มีผหู้ ญิงซิงๆ (ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์) ก่อนแต่งงาน
จริงหรอครับ” ครูคนเดียวกันก็ต�ำหนิว่า “เธอพูดดูถูกผู้หญิง ไม่ให้เกียรติผู้หญิง” สถานการณ์ในห้องเรียนที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้เห็นว่า การเรียน
การสอนที่กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์อาจท�ำได้ยาก หากครูยังไม่ได้รับการอบรมเพื่อทบทวนทัศนคติเรื่องเพศ และไม่มีเทคนิคการสอน
ที่ดีพอ
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าครูหลายคนพยายามจัดการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ก็มักพบกับข้อจ�ำกัดด้านเวลาการสอนที่ไม่
เพียงพอ (เฉลี่ย 30-45 นาที ต่อ 1 คาบเรียน โดยทั่วไป 1 คาบเรียนมี 50 นาที) ท�ำให้ครูไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกิจกรรมได้
ครบตามแผนที่วางไว้
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�ำนวนมากเห็นว่า เวลาในการสอนที่ไม่เพียงพอ ท�ำให้ไม่สามารถสอนแบบกิจกรรมได้
จึงต้องใช้วธิ กี ารบรรยายเป็นหลัก ในขณะที่ สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีครูบางส่วนเชือ่ ว่าระยะเวลาเท่าทีม่ เี พียงพอส�ำหรับการสอน ดังที่ ครู
อาชีวศึกษา เพศหญิง คนหนึ่งกล่าวว่า “ก็ดีนะ เร็วขึ้น เราลดกิจกรรม เราท�ำสื่อขึ้นมา ให้ดูวิดีโอ เรื่องวัยรุ่น รักๆ ใคร่ๆ มีเพศสัมพันธ์แล้ว
ให้เขาคิดวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ให้ดูสื่อ แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล แล้วก็ตอบค�ำถาม ก็ต้องรวบรัดแหละ”
อย่างไรก็ตาม ครูอาชีวศึกษาส่วนหนึ่งที่ใช้การสอนแบบกิจกรรมเป็นหลักเห็นว่า การลดเวลาเหลือเพียง 1 ชั่วโมง จากเดิม 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ท�ำให้สอนแบบกิจกรรมได้ไม่เต็มทีน่ กั เพราะใน 1 ชัว่ โมง ครูตอ้ งตัดเวลาทีน่ กั เรียนเดินมาทีห่ อ้ งเรียนและการเช็คชือ่ ซึง่ เสียเวลา
ไปมาก ในขณะที่ ครูอาชีวศึกษา เพศชาย อีกท่านหนึง่ เสริมว่า “กิจกรรมอีกเยอะ ทีจ่ ะให้เด็กท�ำ 1 ชัว่ โมงไม่พอจริงๆ ครับ คือเราตัดกิจกรรม
บางส่วน พอเด็กเข้ากิจกรรมระดมความคิดไม่ทนั ไร หมดคาบแล้ว ยังไม่ทนั สรุปอะไรเลย พอให้มาต่อสัปดาห์หน้า มันก็ไม่ตอ่ เนือ่ งกันครับ”
การอบรมครูเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสอนอย่างมีคุณภาพ ครูที่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา เช่น
จากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ จาก สพฐ. หรือ สอศ. หรือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ระบุว่า ประโยชน์สูงสุดที่พวกเขาได้
รับจากการอบรม คือ เทคนิคการสอนที่ท�ำให้นักเรียนเข้าใจและจดจ�ำบทเรียนได้ง่าย การปรับทัศนคติของตนเองให้เอื้อต่อการสอนเพศวิถี
ศึกษา ความครอบคลุมของหัวข้อทีจ่ ำ� เป็นต่อการสอน รวมถึงความรูใ้ หม่เกีย่ วกับร่างกาย อนามัยเจริญพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ อย่างไรก็ตาม มีครูกลุ่มเล็กๆ ที่ได้รับการอบรมจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ แล้วเห็นว่าการอบรมโดยโครงการฯ ไม่ช่วยส่ง
เสริมการสอนของตนเลย เพราะกิจกรรมทีไ่ ด้อบรมมาไม่สามารถประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนจริงได้ และการอบรมดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งเสริม
ให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป ซึ่งครูในกลุ่มนี้ชี้ว่ากรอบคิดดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ในการสอนเพศวิถีศึกษาส�ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา
นอกจากนี้ มีกรณีศึกษาจากครูเพศวิถีศึกษาในภาคเหนือ 2 กรณี ที่ใช้วิธีท�ำกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม กระตุ้นให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์และสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ สิ่งที่ท�ำให้ครูทั้งสองคนนี้มีแนวทางการสอนต่างจากครูคนอื่นๆ คือการ
ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ครูมีฐานคิดว่านักเรียนมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ จึงพยายามสอนให้นักเรียนมี
ทักษะ ทั้งในการจัดการเรื่องความสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธุ์ การตรวจสอบทัศนคติของตนเองและสังคมในเรื่องเพศ เป็นต้น
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

กรณีศึกษา 2: ตัวอย่างการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความต่อเนื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,000 คน และมีครูที่สอนเพศวิถีศึกษา 3 คน เป็นครูผู้
หญิง 1 คนและครูผู้ชาย 2 คน ครูที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ คือ ครูผู้ชาย 2 คน ได้แก่ครู ก. และครู ข.
ในอดีต ครูทั้งสองได้เข้าอบรมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีวิธีการสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ และใช้สื่อ
การสอนที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การคุมก�ำเนิด โมเดลอวัยวะเพศปลอม ภาพยนตร์ขนาดสั้น ฯลฯ ครูทั้ง 2 คน อธิบายว่า กิจกรรม
ที่ใช้ในทุกภาคการศึกษาคือ กิจกรรมตุ๊กตาล้มลุก, QQR, แลกน�้ำ, วันครอบครัว, ขอซื้อความปลอดภัย, และการสาธิตการใส่ถุงยางอยา
มัยกับอวัยวะเพศปลอม ฯลฯ4 นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมให้นกั เรียนแกนน�ำสือ่ สารกับชุมชนโดยตรงเพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการคุมก�ำเนิด และ
สาธารณสุขจังหวัดก็ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยในการเข้ามาอบรมนักเรียนอีกด้วย
นอกจากการสอนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักทักษะการปฏิเสธและต่อรอง การซื้อถุงยางอนามัย การคุมก�ำเนิดวิธีต่างๆ รวมทั้งมี
กิจกรรมที่ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน
แล้ว ครูทงั้ สองยังสอนเกีย่ วกับด้านบวกของเรือ่ งเพศ เช่น อธิบายจุดสัมผัสของเพศหญิงและเพศชาย มีการสอบแบบปฏิบตั โิ ดยให้นกั เรียน
ทดลองใส่ถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศปลอม รวมถึงให้ท�ำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศตามอัธยาศัย ที่ส�ำคัญคือ ในท้ายบท
เรียนของทุกคาบ ครูทงั้ สองจะไม่สรุปบทเรียน แต่ให้นกั เรียนเป็นผูส้ รุปและแสดงความคิดเห็น ในกรณีทคี่ รูเป็นผูส้ รุป ก็จะเป็นการสรุป
จากข้อวิเคราะห์ของชั้นเรียน ดังที่ครู ก. กล่าวว่า “ผมจะไม่สรุปประเด็นเหล่านั้นอีกทีครับ คือ เด็กได้แสดงความคิดเห็น ว่าข้อนี้ผิดถูก
อย่างไร ให้เด็กคิดเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆ เด็กจะได้รู้และสามารถป้องกันตัวเองได้”
นอกจากนี้ ครูทั้งสองยังเชื่อมั่นว่าการสอนเพศวิถีศึกษาไม่เป็นการชี้โพรงให้กระรอก ดังที่ครู ก. กล่าวว่า “น่าตลกครับ เอาจริงๆ
นะ เด็กบางคนรู้มากกว่าตัวผมอีกนะครับ ถ้าคิดว่าชี้โพรงให้กระรอก วิชาอื่นก็ชี้โพรงได้ คือผมถามว่า เวลาเด็กมีอะไรกัน เด็กต้องมา
เรียนวิชาเพศศึกษาก่อนหรือครับ ถึงจะมีอะไรได้ ก็เปล่าเลยครับ” ครูทงั้ 2 คนนีเ้ ชือ่ มัน่ ในความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ดังที่ครู ก. กล่าวว่า “ผมว่านักเรียนมีวุฒิภาวะ มีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ หน้าที่ของเราแค่บ่มเพาะ
แล้วก็ให้ความรูเ้ ด็กเท่านัน้ ...” ซึง่ ฐานคิดและการสอนในรูปแบบนี้ ครูทงั้ สองเชือ่ ว่าสามารถลดปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ได้ ดังทีค่ รู ข.
วิเคราะห์ว่า “แต่ก่อนนักเรียนท้องเยอะมาก ในปีๆ หนึ่ง 50-60 คน ปีเดียวนะ ช่วงหลังๆ เหลือแค่ 10 กว่าคนเองครับ” อย่างไรก็ตาม
ในการสอนแบบกิจกรรม ครูทั้งสองยังประสบปัญหาเพราะเคยมีเวลาถึง 2 ชั่วโมงต่อคาบเรียน แต่ในปัจจุบันถูกลดเหลือเพียง 1 ชั่วโมง

3.4 การละเลยการสอนเรื่องเพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจ
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษานีช้ ตี้ รงกันว่า การเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษาไทยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจค่อนข้างน้อย ในขณะที่การสอนในประเด็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักถูกเน้นจากมุมแคบ นั่นคือสอน
โดยให้ความส�ำคัญกับการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์และการคุมก�ำเนิด แต่ละเลยความส�ำคัญของเรื่องบทบาททางเพศภาวะและอ�ำนาจการ
กดทับระหว่างเพศทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับอ�ำนาจต่อรอง เช่น การต่อรองของผูห้ ญิงให้ฝา่ ยชายใช้ถงุ ยางอนามัย การไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับหัวข้อดังกล่าว อาจท�ำให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้ที่จะต่อรอง และอาจน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ บริบทของค่านิยมในสังคมและครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนด้วยเช่นกัน ดังทีน่ กั เรียนชายไม่กล้าซือ้ ถุง
ยางอนามัยเพราะอาย และต้องปิดบังการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองไม่ให้ครอบครัวรู้ ดังนั้น การจะถามความรู้เรื่องเพศจากผู้ปกครองจึงเป็น
ไปได้ยาก จากการศึกษาพบว่านักเรียนเลือกที่จะถามพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเพียงร้อยละ 11-31 เท่านั้น (ตาราง 23)
การวิจยั เชิงคุณภาพยังชีว้ า่ การสอนเกีย่ วกับเพศภาวะมักเน้นการบรรยายสัง่ สอนให้นกั เรียนประพฤติตนตามเพศก�ำเนิดและตามความ
คาดหวังของสังคม ดังที่ครูมักเน้นย�้ำให้นักเรียนชายให้เกียรตินักเรียนหญิง และนักเรียนหญิงต้องระวังพฤติกรรมให้เรียบร้อย ซึ่งวิธีและ
เนื้อหาการสอนดังกล่าวไม่ใช่แนวทางการสอนที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและสิทธิทางเพศตามความหมายของเพศวิถีศึกษารอบด้าน

3.5 การละเลยการสอนเรื่องความหลากหลายทางเพศ
การส� ำ รวจนั ก เรี ย นพบว่ า ประมาณร้ อ ยละ 10-15 ระบุ ว ่ า ตั ว เองมี ตั ว ตนทางเพศในลั ก ษณะหญิ ง รั ก หญิ ง ชายรั ก ชาย
คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ (LGBT) ดังที่เห็นจากแผนภาพ 4 และตาราง 1 เรื่องการนิยามตัวตน แต่ข้อค้นพบจากการส�ำรวจนักเรียน
และครู รวมทั้งข้อค้นพบเชิงคุณภาพ ชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาปัจจุบันยังละเลยประเด็นความหลากหลายทางเพศ (เช่น
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับคู่เพศเดียวกัน และการรังแกนักเรียนกลุ่ม LGBT) การขาดการสอนเรื่องนี้อาจเพราะครูขาดทักษะและความ
รู้ในเนื้อหาและวิธีการสอนเรื่องความหลากหลายทางเพศ ท�ำให้สอนประเด็นนี้ในแง่ลบและเป็นไปตามทัศนคติกระแสหลักในสังคมเท่านั้น
ซึ่งมักตอกย�้ำความเข้าใจผิด การตีตรา ความไม่เท่าเทียม และความรุนแรง สิ่งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ คู่มือตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในปี พ.ศ. 2551 ยังใช้ค�ำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ในการกล่าวถึงความหลากหลาย
ทางเพศ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารตีตรานักเรียนกลุม่ รักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศได้ อีกส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจากการอบรม หรือกิจกรรมสนับสนุน
ครูเพศวิถีศึกษาที่ยังขาดความละเอียดอ่อนต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ
4 สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา 2000-1612 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546) จาก http://www.teenpath.net/data/module/00011/
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แผนภาพ 4 ตัวตนทางเพศของนักเรียน

อาชีวศึกษา
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นอกจากนี้ การสอนเรือ่ งเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยมักเน้นสอนเฉพาะคูช่ ายหญิง ท�ำให้นกั เรียนทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั คูเ่ พศเดียวกันนัน้ ไม่ได้
รับความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง จากการที่อุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีมีสูงมากในกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (van
Griensven et al., 2013) ก็ชี้ว่านักเรียนควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในลักษณะที่รอบด้านมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า มีกรณีศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลาก
หลายทางเพศและสิทธิทางเพศทัง้ ในห้องเรียน นอกห้องเรียนและจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ การจัดการสอนเพศวิถศี กึ ษาโดยสถานศึกษา
แห่งนีท้ ำ� ให้นกั เรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติทยี่ อมรับความหลากหลายทางเพศ พร้อมทัง้ มีความกล้าและความสามารถทีจ่ ะแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวได้อีกด้วย
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กรณีศึกษา 3 : ประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ได้เรียนเพศวิถีศึกษาผ่านการสอนแบบกิจกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคเหนือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 335 คน โรงเรียนนี้เข้าโครงการก้าวย่างอย่าง
เข้าใจ และได้รบั คัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ต้นแบบ” เพศวิถศี กึ ษาจึงถูกบรรจุไว้ในวิชาสุขศึกษาและในรายวิชาเพิม่ เติม “เพศศึกษา” ใน
การสอน ครูผู้สอนได้รับการอบรมจากโครงการฯ และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ท�ำให้สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความคิด
เห็น ท�ำใบงาน ดูสื่อ VDO และใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ถุงยางอนามัย ยาคุมชนิดต่างๆ เป็นต้น
ถึงแม้วา่ ในห้องเรียน ครูยงั มีการเน้นย�ำ้ เรือ่ งการวางตัว จารีตประเพณี และการเน้นทักษะการปฏิเสธเหมือนสถานศึกษาอืน่ ๆ แต่
นอกห้องเรียน โรงเรียนมีกจิ กรรมต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
ให้นกั เรียนเป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมและมีครูเป็นทีป่ รึกษา พร้อมทัง้ มีหน่วยงานภายนอกมาอบรมนักเรียน เช่น การอบรมเรือ่ ง Stop Teen
Mom ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างยังมีแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ เกีย่ วกับ
ความหลากหลายทางเพศและสิทธิทางเพศ เช่น ในซีรีย์วัยรุ่นต่างๆ นิยายวาย (มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชายรักชาย) ภาพยนตร์ขนาดสั้นใน
อินเทอร์เน็ตทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษา เป็นต้น การสอนลักษณะนีส้ นับสนุนให้นกั เรียนเข้าใจความหลากหลายทางเพศและสิทธิทางเพศ
จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ท�ำให้นักเรียนไม่เพียงเข้าใจรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย แต่ยังมี
ความสามารถในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจประเด็นดังกล่าวด้วย ดังตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนว่า “ไม่ว่าจะเป็น หญิง-หญิง หรือ
ชาย-ชาย ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ แต่ขึ้นอยู่กับความรักมากกว่า...” และ “...การที่จะมีเซ็กส์แบบไหนถือเป็นรสนิยม เซ็กส์ 3 ไม่ใช่
โรคจิต...” นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ดังนี้ “ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิที่จะดูแล ป้องกันตัวเอง ผู้
หญิงจะไปซื้อถุงยางอนามัยหรือพกถุงก็ได้ ไม่ใช่ความผิดหรือแปลก”
การที่นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศและสิทธิทางเพศ จนสามารถถ่ายทอดออกมาได้นั้น สิ่งส�ำคัญมาจาก
การสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นห้องเรียน สร้างทัศนคติทดี่ ี และฝึกให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็น ซึง่ มีสว่ นท�ำให้นกั เรียนสามารถต่อยอดความ
คิด และเมือ่ ผนวกรวมกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ นอกห้องเรียนแล้ว นักเรียนจึงสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
มีความละเอียดอ่อนต่อความหลากหลายทางเพศและสิทธิทางเพศด้วย

3.6 การสอนเพศวิถีศึกษาจากมุมมองด้านลบ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ในทัศนะของผู้บริหารและครู (รวมถึงผู้ปกครอง) เกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่า เพศวิถีศึกษา
มีความส�ำคัญในแง่การหยุดยัง้ สัมพันธภาพทางเพศของวัยรุน่ และป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน ประเด็นนีจ้ งึ มักถูกเน้นย�ำ้ ในการสอน เพราะ
ครูทั้งในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเห็นความจ�ำเป็นของการชี้ให้นักเรียนเห็นผลกระทบที่ร้ายแรงของการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการสอนได้จัดให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นเหล่านี้ และบรรยายโดยครูผู้สอนด้วย อย่างไรก็ตาม มีครูเพียงไม่
กี่คนที่ไม่เน้นสอนอันตรายของเพศสัมพันธ์ แต่ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าความรู้สึกทางเพศและเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตาม
ช่วงวัย และสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศอื่นๆ ทั้งแง่ลบและบวก
นอกจากนี้ เนือ้ หาของตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางปี พ.ศ. 2551 ยังก�ำหนดให้มกี ารสอนเกีย่ วกับผลกระทบด้านลบของเพศ
สัมพันธ์ในวัยเรียน ตัง้ แต่การวิเคราะห์พฤติกรรมเสีย่ งทีอ่ าจน�ำไปสูเ่ พศสัมพันธ์ (เช่น การพบกับเพือ่ นทีเ่ ป็นเพศตรงข้ามหลังเลิกเรียน) จนถึง
การพิจารณาผลกระทบทางลบจากการมีเพศสัมพันธ์ (เช่น การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) และอาจจะวิเคราะห์
ไปถึงผลกระทบระยะยาว เช่น การต้องลาออกจากโรงเรียนและการ “เสียอนาคต” ซึ่งสอนควบคู่ไปกับการสอนทักษะการปฏิเสธและการ
คุมก�ำเนิดรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ด้วยสองปัจจัยหลัก คือ ทัศนคติของครูและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ท�ำให้การสอนเพศวิถีศึกษาในสถาน
ศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้สอนจากมุมมองด้านบวก สิ่งนี้ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับการฝึกให้คิดอย่างรอบด้าน ท�ำให้มองไม่เห็นทางเลือกในการใช้
ชีวิตทางเพศที่มีโอกาสอยู่นอกกรอบของสิ่งที่ถูกสอนในชั้นเรียน

3.7 เพศวิถีศึกษากับการน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่ทงั้ ในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้เรียนเพศวิถศี กึ ษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ นักเรียนส่วนใหญ่จงึ เข้าใจ
ว่าตัวเองมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเกีย่ วกับเรือ่ งเพศและอนามัยเจริญพันธุเ์ ป็นอย่างดี ดังผลการวิจยั ระบุวา่ ร้อยละ 90 ของนักเรียนคิดว่าตนเอง
เข้าใจวิธกี ารคุมก�ำเนิดและรูว้ ธิ กี ารใช้ถงุ ยางอนามัย ในขณะทีน่ กั เรียนร้อยละ 70-80 คิดว่าสามารถหาถุงยางอนามัยได้หากต้องการใช้ ส่วนนักเรียน
หญิงทีม่ ปี ระจ�ำเดือนแล้วร้อยละ 80 คิดว่าตัวเองมีความรูเ้ พียงพอเกีย่ วกับประจ�ำเดือน อย่างไรก็ตาม เมือ่ ประเมินความรูเ้ กีย่ วกับประจ�ำเดือน
และรอบเดือน นักเรียนทัง้ หญิงและชายเพียงร้อยละ 19-30 เท่านัน้ ทีใ่ ห้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้องว่า “การมีประจ�ำเดือนคืออะไร” หรือ “ช่วงเวลาใดของ
รอบเดือนทีเ่ ด็กหญิงมีโอกาสตัง้ ครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์” การศึกษานีจ้ งึ ชีว้ า่ นักเรียนยังไม่สามารถท�ำความเข้าใจเนือ้ หาเพศวิถศี กึ ษาได้เป็นอย่าง
ดีและไม่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
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3.8 การสอนเพศวิถีศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางเพศของนักเรียนที่หลากหลายในปัจจุบัน
นับเป็นความท้าทายของการสอนเพศวิถีศึกษาในปัจจุบันที่ต้องค�ำนึงถึงวิถีชีวิตทางเพศของนักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศและ
รสนิยมทางเพศทีห่ ลากหลายมากขึน้ ในการส�ำรวจวิถชี วี ติ ทางเพศของนักเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละ 50 มีแฟนในรอบปีทผี่ า่ นมาและร้อย
ละ 9-26 มีกิ๊กในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาประมาณร้อยละ 0-37 และ
นักเรียนอาชีวศึกษา ประมาณร้อยละ 21-58 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน (ตาราง 22)
ตาราง 22 ร้อยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ แบ่งตามอายุและระบบการศึกษา
อายุ
13
14
15
16
17
18
19

มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย
ชาย
หญิง
(1,876 คน)
(2,207 คน)
5.4
0.0
3.6
2.3
8.2
4.5
12.6
8.5
20.7
12.7
26.4
14.3
31.7
20.0

มัธยมศึกษาตอนต้น
(ร.ร.ขยายโอกาส)
ชาย
หญิง
(2,158 คน)
(2,147 คน)
4.0
0.7
2.2
6.3
8.4
5.3
17.1
14.5
37.1
6.9
-----

อาชีวศึกษา
ชาย
(232 คน)
---25.0
21.4
48.6
57.7

หญิง
(217 คน)
---23.5
33.8
26.4
45.3

หมายเหตุ. ข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) ที่อายุเกิน 17 ปีไม่รวมในตารางเนื่องจากกลุ่มนี้มีไม่กี่คนที่ตอบแบบสอบถาม

จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง และของเพื่อนที่มีแฟน หรือมีเพศสัมพันธ์แล้ว พบว่านักเรียนโดยมาก
คิดว่า การมีแฟนและเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ แต่ควรคุมก�ำเนิด หรือ อย่างที่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนหนึ่งกล่าวว่า
“แรดๆ ได้แต่อย่าท้อง” ในขณะที่ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาก็ไม่ถือว่าการตั้งครรภ์ก่อนส�ำเร็จการศึกษาเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างที่
นักเรียนชาย ปวช. ปี 2 ให้สัมภาษณ์ว่า “มีอะไรกันเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่ บางคนก็แต่งงาน มีลูกแล้ว เยอะครับ” หรือในกรณีของความ
สัมพันธ์ทางเพศของคนที่รักเพศเดียวกันก็พบบ่อย ดังที่ นักเรียนชาย ปวช.ปี 2 อีกคน กล่าวว่า “ที่เป็นเกย์ก็มีเยอะครับพี่ บางคนก็มีแฟน
แล้ว อยู่หอกับแฟนก็มีครับ”
ดังนั้น การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาจึงมีความท้าทายที่จะท�ำอย่างไรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางเพศของนักเรียนทั้งที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ทางเพศ หรือยังไม่สนใจเรือ่ งเพศ และนักเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์ทางเพศแล้ว รวมถึงนักเรียนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศด้วย
จากการวิจัยพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังเน้นย�ำ้ การห้ามการมีเพศสัมพันธ์ โดยให้ความส�ำคัญกับทักษะการปฏิเสธ และค�ำนึงถึงเพศวิถี
ที่จ�ำกัดในมิติหญิงชายเท่านั้น แต่ละเลยคู่เพศเดียวกัน

3.9 การขาดการสอนเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดอย่างเพียงพอ
การศึกษาพบว่า นักเรียนบางส่วนมีเพศวิถีที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น การรับประทานยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธ์แทบทุก
ครั้ง และการใช้วิธีการหลั่งนอกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย
นักเรียนบางส่วนไม่รู้ผลเสียจากพฤติกรรมดังกล่าว และเป็นไปได้ว่านักเรียนใช้ข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นนอกจากที่ได้เรียนจากโรงเรียน
สอดคล้องกับค�ำตอบในแบบสอบถามของนักเรียนที่ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เรียนรู้เรื่องเพศจากอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ร้อยละ
38-55 เรียนรู้จากเพื่อน (ตาราง 23) ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเชิงคุณภาพชีว้ า่ การค้นหาความรูจ้ ากนอกห้องเรียนเป็นผลมาจากการทีน่ กั เรียนไม่สามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารคุมก�ำเนิดในห้องเรียน
ได้อย่างจริงจัง และลึกซึ้งเพียงพอที่จะน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และข้อมูลเชิงปริมาณ (ตาราง 11) ก็ช้ีให้เห็นว่า นักเรียนเพียงร้อยละ
11-30 เคยเห็นการสาธิตเกี่ยวกับถุงยางอนามัยในโรงเรียน จึงอาจจะขาดทักษะและความมั่นใจในการใช้ถุงยางอนามัย
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ตาราง 23 ร้อยละของนักเรียนที่เลือกใช้แหล่งข้อมูลเรื่องเพศจากที่ต่างๆ
แหล่งข้อมูล

อินเทอร์เน็ต
ภาพยนตร์
โทรทัศน์
วิทยุ

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปลาย
(ร.ร.ขยายโอกาส)
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
(1,876 คน) (2,207 คน) (2,158 คน) (2,147 คน)
90.8
91.8
90.6
90.5
51.9
46.3
48.9
37.6
56.7
59.7
57.1
56.1
9.1
7.8
10.6
9.8

อาชีวศึกษา
ชาย
(232 คน)
89.3
60.1
47.6
6.4

หญิง
(217 คน)
94.4
44.4
54.6
5.6

ทั้งหมด
(8,837 คน)
91.0
46.3
57.1
9.2

หนังสือ
หนังสือการ์ตูน
หนังสือนิยาย
เพื่อน

53.1
22.5
13.3
45.3

57.7
23.4
21.2
48.5

52.2
19.9
11.4
37.9

60.3
14.5
13.8
38.6

59.2
21.9
12.9
54.5

53.7
22.2
21.8
54.6

55.9
20.1
15.1
43.1

พี่น้อง
พ่อแม่ / ผู้ปกครอง
อื่นๆ

15.2
17.4
1.0

21.0
30.9
0.7

10.4
10.8
0.9

17.5
26.6
1.8

18.5
18.0
0.4

26.4
28.7
1.8

16.4
21.7
1.1

หมายเหตุ.

แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลมากกว่าร้อยละ 80 กล่าวถึง
แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 20-80 กล่าวถึง และ
แสดงถึงวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลต�่ำกว่าร้อยละ 20 ได้กล่าวถึง

ข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ตรงกับข้อมูลเชิงปริมาณว่า นักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะ
การคุมก�ำเนิด เช่น นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งรับประทานยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินบ่อยๆ อธิบายว่า “รู้มาจากเพื่อนข้างนอก...
กิน 1 เม็ด ก่อนมีอะไรกัน 5 นาที และ 1 เม็ดหลังมีอะไรกัน 5 นาที แต่ที่หนูท�ำคือ กินพร้อมกัน 2 เม็ดหลังมีอะไรกัน เพราะบางทีก็ลืมกิน”
หรือกรณีนักเรียนชายก็มีจ�ำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม�่ำเสมอ ดังที่นักเรียนชาย ปวช. ปี 2 กล่าวว่า “มีก็ใช้ ไม่มีก็ไม่ใช้ บางที
ก็ใช้วิธีปล่อยนอกเอา”
ข้อมูลนีช้ วี้ า่ นักเรียนยังต้องการการสอนทีต่ รงกับความสนใจและตอบโจทย์ได้ชดั เจน สามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ จริงได้ เช่น นักเรียน
หญิงมัธยมศึกษาปีที่ 4 กล่าวว่า “อยากให้ครูเค้าตอบค�ำถามที่มันละเอียดเวลาที่เราอยากรู้อะไรจริงๆ อย่างนี้ค่ะ...ครูสอนอาจจะงงอยู่ใน
ห้อง ไม่กล้าถามก็ไปค้นอินเทอร์เน็ตเอง” และนักเรียนอีก 2 คน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 1 ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน
ว่า “อยากให้สอนลึกๆ มีอธิบาย ตัวอย่างท�ำให้ดู และให้ทดลองปฏิบัติเอง” โดย “ไม่ควรเรียนแบบเดิมๆ จ�ำเจ คือ จดๆ จ�ำๆ ไม่เข้าหัว ควร
ปฏิบัติ” รวมถึงเนื้อหาที่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนหนึ่งกล่าวว่า อยากให้สอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับคนรักเพศ
เดียวกันด้วย

3.10 ทัศนคติและโอกาสการศึกษาต่อของนักเรียนที่ตั้งครรภ์
นักเรียนทีต่ งั้ ครรภ์ไม่พร้อมยังประสบปัญหาการเรียนต่อในสถานศึกษาเดิมขณะตัง้ ครรภ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า ควรให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์พักการศึกษา เพราะการอนุญาตให้มา
เรียนหนังสือต่ออาจท�ำให้สถานศึกษาเสียภาพลักษณ์ เพื่อนนักเรียนอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ และมีข้อกังวลว่า การเรียนขณะตั้งครรภ์
อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของแม่และลูก รวมทัง้ นักเรียนอาจถูกเพือ่ นล้อเลียน ท�ำให้เกิดความอับอาย ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครอง
จึงคิดว่าควรให้นักเรียนกลับมาเรียนหลังคลอดลูก หรือให้ศึกษาต่อผ่านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แทน ใน
ขณะที่ครูมัธยมศึกษาบางส่วนเห็นแย้งว่า ควรให้โอกาสนักเรียนศึกษาต่อให้จบในสถานศึกษาเดิม โดยสั่งงานให้ท�ำที่บ้าน
ด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงครูและผูป้ กครองส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้นกั เรียนทีต่ งั้ ครรภ์มาเรียนหนังสือ
ได้ เพราะคิดว่าการมีครอบครัวของนักเรียนในวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และไม่น่าจะถูกเพื่อนล้อเลียน
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การวิจัยเชิงคุณภาพชี้ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับการให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์มา
เรียนหนังสือ เพราะเป็นการให้โอกาสเพื่อนได้ส�ำเร็จการศึกษาพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าเพื่อน
ทีต่ งั้ ครรภ์อาจถูกล้อเลียนและนินทา ในขณะทีม่ นี กั เรียนมัธยมศึกษาเพียงกลุม่ เล็กๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้นกั เรียนทีต่ งั้ ครรภ์มาเรียนหนังสือเพราะ
เป็นห่วงชื่อเสียงของโรงเรียน

3.11 ความรู้สึกไว้ใจและปลอดภัยในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษา การจัดชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
ผลการวิ จั ยเชิงปริมาณพบว่า นักเรียนทั้งเพศหญิงและเพศชายร้อยละ 50 รู้สึกไม่ไว้ใจ อายและไม่สะดวกใจขณะเรียน
เพศวิถีศึกษาหรือไม่กล้าพูดเรื่องเพศในชั้นบางเวลาหรือตลอดเวลา สัดส่วนของนักเรียนที่รู้สึกเช่นนี้ พบมากเป็นพิเศษในกลุ่มนักเรียนหญิง
ทั้งในอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาส) ดังที่แสดงในแผนภาพ 5
แผนภาพ 5 ความรู้สึกของนักเรียนขณะเรียนเพศวิถีศึกษา
อาชีวศึกษา หญิง

43.1
52.6

อาชีวศึกษา ชาย
ขยายโอกาส หญิง

47.5

ขยายโอกาส ชาย

59.6

มัธยมศึกษา หญิง

57

มัธยมศึกษา ชาย

60.2
0%

20%

50.5

6.4
4.7

42.7

10.1

42.4
9.6
7.6
7.9

40%

60%

ไว้ใจและไม่อายที่จะพูดเรื่องเพศ
ไม่ไว้ใจและอายที่จะพูดเรื่องเพศ
ไม่ไว้ใจและอายที่จะพูดเรื่องเพศ
เป็นบางครั้ง

30.8
35.4
31.9
80%

100%

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า ในกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย ครูบางส่วนยังขาดทักษะการจัดกิจกรรม
ในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา การสัมภาษณ์นักเรียนชี้ว่า หลายครั้ง
ครูมีท่าทีที่ไม่เป็นกันเอง ท�ำให้นักเรียนจ�ำนวนมากไม่กล้าตั้งค�ำถามหรือตอบค�ำถามในชั้นเรียน และยังไม่สะดวกใจที่จะขอค�ำปรึกษานอก
ชั้นเรียนด้วย นักเรียนทั้งหญิงและชายยังรายงานว่า วิธีการสอนของครูที่สอนตามหนังสือเรียนท�ำให้พวกเขาไม่กล้าตั้งค�ำถามเรื่องเพศที่อยู่
นอกเหนือบทเรียน นอกจากนี้ ครูหลายคนยังใช้ทัศนคติส่วนตัวในการสอน ดังนั้น เมื่อนักเรียนตั้งค�ำถามที่เป็นเรื่องเพศในชีวิตประจ�ำวัน
นักเรียนมักถูกครูต�ำหนิ หรือด่วนตัดสินว่าเป็นเด็กที่หมกมุ่นเรื่องเพศ มีประสบการณ์ทางเพศ และถูกจัดให้อยู่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นต้น
นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มกับนักเรียนพบว่า การจัดชั้นเรียนให้ทุกเพศได้เรียนรวมกัน ยังท�ำให้นักเรียนเกิดความเขินอายเมื่อ
ต้องเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเพศของ “เพศตรงข้าม” อีกด้วย ความไม่ไว้ใจและความอายของนักเรียนอาจเกิดจากการล้อเลียนกันที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน ดังนั้นครูจึงต้องมีทักษะในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความรุนแรงจากการล้อเลียนเพื่อน การส�ำรวจพบว่า นักเรียนร้อยละ
73.2 ตอบว่ามีการแซว หรือล้อเลียนขณะเรียน ในจ�ำนวนนี้ตอบว่าครูห้ามการล้อเลียนบางครั้งสูงถึงร้อยละ 55.2 ในขณะที่นักเรียนอีกร้อย
ละ 40 ตอบว่าครูห้ามทุกครั้ง และมีนักเรียนร้อยละ 4.8 ที่ตอบว่าครูไม่ห้ามการล้อเลียน และจากงานวิจัยเชิงคุณภาพพบเช่นกันว่า ในชั้น
เรียนมักมีการล้อเลียน แต่ครูบางส่วนเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดา จึงปล่อยให้เกิดการล้อเลียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาจนกลายเป็นเรื่องปกติ
อีกปัญหาทีพ่ บคือ บรรยากาศในชัน้ เรียนไม่เป็นมิตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อกลุม่ นักเรียนทีร่ กั เพศเดียวกันซึง่ อ่อนไหวต่อการถูกหยอก
ล้อ จึงท�ำให้นักเรียนกลุ่มนี้ในสถานศึกษาหลายแห่งไม่กล้าถามและแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวโดนเพื่อนล้อเลียน ปรากฏการณ์นี้อาจ
ตีความได้เช่นกันว่า การสอนแบบให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมในชัน้ เรียนยังไม่ประสบความส�ำเร็จนักเมือ่ นักเรียนถึงครึง่ หนึง่ ยังไม่รสู้ กึ
สะดวกใจกับการเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียนก็อาจไม่เป็นมิตรพอ
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4. บทบาทของนโยบาย กลไกระดับกระทรวงและพื้นที่ ต่อการสอนเพศวิถีศึกษา
จากการวิจยั นีพ้ บว่า นโยบายและกลไกต่างๆ ในระดับกระทรวง รวมถึงการผลักดันของหน่วยงานภาคีและองค์กรต่างๆ มีส่วนส�ำคัญ
ในการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้

4.1 การสนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษา ผ่านนโยบาย กฎหมาย และแผนพัฒนาต่างๆ
ในระดับชาติ มีกฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาต่างๆ ที่สนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษา ซึ่งนโยบายระดับชาติในหลายๆ ด้านระบุ
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ บทบาทของสถานศึ ก ษาในการจั ด การสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษา เช่ น มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 3
พ.ศ. 2553 ที่ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาและ
จัดให้มรี ะบบรองรับการแก้ปญ
ั หานักเรียนนักศึกษาทีต่ งั้ ครรภ์ในระหว่างทีย่ งั เรียนอยู่ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
(ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2555) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทุก
คนได้รบั ความรูแ้ ละมีทกั ษะชีวติ เกีย่ วกับเพศวิถศี กึ ษา อนามัยเจริญพันธุ์ และชีวติ ครอบครัว นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 (ฉบับร่างเมื่อ
วันที่ 31 ก.ค. 2559) ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงล่าสุด มีพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559
ซึ่งระบุให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสม
กับช่วงวัย

4.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา โดยก�ำหนดให้สอนเพศวิถีศึกษา
เป็นวิชาแยกต่างหากในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และบรรจุหัวข้อการสอนเพศวิถีศึกษาไว้ในหลักสูตรวิชาต่างๆ รวมทั้งสุขศึกษา พลศึกษา
และสังคมศึกษา ฯลฯ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในฐานะที่เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2521 จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษามาโดยตลอด จนกระทั่งล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการสร้างคูม่ อื การพัฒนาเพศวิถศี กึ ษา โดยระบุเนือ้ หาทีช่ ดั เจนในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วง
วัย รวมทั้งมีวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินอีกด้วย

4.3 การผลักดันการสอนเพศวิถีศึกษาของหน่วยงานภาคีและองค์กรในระดับปฏิบัติ
หน่วยงานภาคีและองค์กรในระดับปฏิบัติผลักดันให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาในระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษา ซึ่งช่วยพัฒนาครูผู้
สอนและหลักสูตรการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษารอบด้านขึน้ ในสถานศึกษาน�ำร่องทัว่ ประเทศ และยังมีกลไกการรณรงค์ให้เกิดการสนับสนุน
จากผูบ้ ริหารการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ส�ำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับกระทรวง รวมถึงการสนับสนุน
จากชุมชนในการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษารอบด้าน ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมเกีย่ วกับการสอนการป้องกันการตัง้ ครรภ์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล โรงพยาบาลหรือส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอและจังหวัด ตลอดจนจัดอบรมเกีย่ ว
กับเพศวิถีศึกษา หรือความปลอดภัยในชีวิตจากองค์กรส่วนท้องถิ่น สถานีต�ำรวจ ซึ่งความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายดังกล่าวท�ำให้การ
สอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทยมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ยังพบข้อจ�ำกัดของกลไกต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ ซึ่งจะน�ำเสนอดังต่อไปนี้

4.4 ข้อจ�ำกัดของกลไกต่างๆ ในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่การศึกษา
แม้ทผี่ า่ นมาจะมีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาให้ชดั เจนมากขึน้ และมีองค์กรภาคี หน่วยงาน
และองค์กรในระดับปฏิบัติที่สนับสนุนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแล้ว แต่กลไกต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่การ
ศึกษายังมีข้อจํากัดบางประการในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. กลไกการติดตามและสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาสอนเพศวิถีศึกษาอย่างจริงจังทั่วประเทศ ยังมีปัญหา เนื่องจากเพศวิถี
ศึกษาไม่ได้รบั ความส�ำคัญมากเท่ากับวิชาอืน่ ๆ ในส่วนสพฐ. ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ซึง่ มีนโยบายและบทบาทส่งเสริม
วิชาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มสาระวิชาสร้างความรู้ด้านวิชาการมากกว่าสาขาวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตเช่นเพศวิถีศึกษา
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการคนหนึง่ ให้สมั ภาษณ์วา่ สวก.แทบจะไม่มนี โยบายเกีย่ วกับเพศวิถศี กึ ษาโดยตรง เพราะตาม
นโยบายทีอ่ งิ จากผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียน ท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นเป้าหมายไปทีว่ ชิ าหลัก เช่น คณิตศาสตร์ซงึ่ นักเรียนมีคะแนน
ต�่ำ และวิชาภาษาไทย ที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ให้แก่นักเรียน
สิ่งนี้สะท้อนถึงช่องว่างในการจัดสมดุลเนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตรแต่ละระบบการศึกษา ซึ่งช่องว่างดังกล่าวในระดับโครงสร้าง
กระทรวง ส่งผลในสองแง่มุม
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1.1 ท�ำให้การผลักดันศึกษานิเทศก์ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ สพม. และสพป. ซึง่ มีภารกิจติดตามและประเมินผลการสอนเพศวิถศี กึ ษา
ด�ำเนินการได้ไม่เต็มที่ เพราะ มีการให้ความส�ำคัญกับการสังเกตการณ์การสอนรายวิชาอื่นๆ มากกว่า ดังนั้น การท�ำงานของศึกษานิเทศก์
ที่เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาจึงจ�ำกัดอยู่ที่การจัดอบรมครูผู้สอน ซึ่งมักเป็นการอบรมเนื้อหาการสอน และไม่ครอบคลุมวิธีการสอน (Pedagogy)
ซึ่งส�ำคัญมากต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม จากที่โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจซึ่งท�ำงานร่วมกับศึกษานิเทศก์ ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาหลายส่วนนั้น พบว่าศึกษานิเทศก์เหล่านี้มีบทบาทสนับสนุนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เช่น การชี้แจงมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเพศวิถีศึกษาในกลุ่มสาระสุขศึกษา
พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะน�ำการจัดเพศวิถีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ รวมถึงได้ลงนิเทศก์ติดตามสถานศึกษา
และการสอนของครูหลังการอบรมอีกด้วย ดังค�ำพูดของตัวแทนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คนหนึ่งที่กล่าวว่า
ศึกษานิเทศก์มงี านสังเกตการณ์การเรียนการสอนในทุกโรงเรียน เทอมละ 2 ครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการเข้าไปดูการเรียนการสอนวิชาหลัก แต่
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการสังเกตการณ์การสอนเนื้อหาเพศวิถีศึกษา
1.2 การที่เพศวิถีศึกษาไม่ได้รับความส�ำคัญ ท�ำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัดยังขาดความชัดเจน กล่าวคือ กลไกที่เป็นหน่วยงานส�ำคัญในระดับกระทรวงอย่างศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) ซึ่งมีบทบาทในการผลิตและเผยแพร่เอกสารคู่มือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการประชุมชี้แจงแก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูทเี่ กีย่ วข้อง และสวก. ไม่สามารถประสานงานเพือ่ ขับเคลือ่ นและผลักดันนโยบายการจัดการการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาได้
เป็นระบบ เป็นทางการ และต่อเนือ่ ง ทัง้ ในเชิงการออกแบบวิธกี ารสอนและเนือ้ หาซึง่ นํา 6 มิตขิ องเพศวิถศี กึ ษารอบด้านเข้าไปไว้ในหลักสูตร
และยังขาดการเน้นย�ำ้ ประเด็นเพศภาวะ สิทธิและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจอีกด้วย ดังทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึง่
กล่าวว่า สวก. และฉก.ชน. ไม่ได้ประชุม หรือปรึกษาหารือเกีย่ วกับเพศวิถศี กึ ษา เพราะทางส�ำนักฯ ไม่มกี ลุม่ งานทีร่ ับผิดชอบด้านนีโ้ ดยตรง
2. เพศวิถศี กึ ษายังขาดงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการสอนโดยตรง และใน “คูม่ อื การปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ”
(กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร, 2559) ไม่มกี ารระบุรปู แบบการประเมินการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาของครูและนักเรียนทีช่ ดั เจน แต่มกี ารเน้น
ในวิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แม้จะเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน ก็เป็น
เพียงเรือ่ งโภชนาการและการออกก�ำลังกาย ไม่ใช่สขุ ภาวะทางเพศ (กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร, 2559) สิง่ นีท้ ำ� ให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แต่ละแห่งได้รับเพียงหนังสือ “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา” (ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, 2558b)
จาก สพฐ. จากนัน้ ศึกษานิเทศก์เป็นผูร้ บั หน้าทีแ่ จกจ่ายให้สถานศึกษา ส่วนกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษามีหน้าทีป่ ระสานงานและจัดประชุม
ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเรือ่ งหลักสูตรแกนกลาง เพือ่ สนับสนุนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดท�ำหลักสูตรของตัวเอง โดยอิงตามตัวชีว้ ดั
และค�ำอธิบายในหมวดกลุ่มสาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่มีการสนับสนุนด้านงบประมาณและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน การผลักดันเพื่อ
พัฒนาการสอนเพศวิถีศึกษาจึงยังไม่มีประสิทธิผลที่ชัดเจนนัก ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์จากกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “100 เปอร์เซ็นต์ งบ
เทไปอ่านออกเขียนได้ พอคณิตศาสตร์เด็กคิดเลขไม่เป็น ก็ไปคณิตศาสตร์ กว่าจะมาถึงกลุ่มสาระวิชาด้านเพศวิถีศึกษา ต้องรอไปอีกนาน
แค่ไหนไม่รู้”
3. ในส่วนของ สอศ. แม้ สอศ.จะเห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาว่ามีความจ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิต แต่ล�ำดับความ
ส�ำคัญของวิชาเพศวิถศี กึ ษายังเป็นรองวิชาสายอาชีพต่างๆ ตัวแทนคณะกรรมการการ อศจ. เชือ่ ว่า การสนับสนุนให้นกั เรียนส�ำเร็จการศึกษา
และสามารถประกอบอาชีพได้ตามความตั้งใจ คือเป้าหมายหลักของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารอศจ. พบว่า
ในที่ประชุมระดับจังหวัด มักไม่มีผู้ยกประเด็นเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาขึ้นมาถกเถียง ดังผู้บริหาร อศจ.ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ไม่เคยมีการตั้ง
ประเด็นปัญหาการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในที่ประชุม การเรียนการสอน ให้ความส�ำคัญไปตามหลักสูตรที่ให้สอนตามปกติไม่มีการพูด
อะไรเป็นพิเศษ” เนื่องจากเพศวิถีศึกษา จัดเป็นวิชาสามัญที่ สอศ.อาจให้ความส�ำคัญน้อยกว่าวิชาฝึกทักษะอาชีพที่เป็นจุดเน้น จึงท�ำให้ผู้
บริหารสถานศึกษามีแนวโน้มที่จะมองการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นประเด็นรอง โดยไม่ได้ตระหนักว่า เพศวิถีของนักเรียนปัจจุบันเป็นปัญหา
ที่วิกฤต เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำให้วิชาต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการท�ำงาน
เมื่อเพศวิถีศึกษาไม่ได้รับความส�ำคัญเท่าวิชาอื่นๆ จึงท�ำให้การนิเทศก์การสอนยังท�ำได้ไม่ทั่วถึง การวิจัยพบว่า มีเพียงสถานศึกษา
บางแห่งเท่านั้นที่มีการประเมินการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา เนื่องจากส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการประเมินวิชาสายอาชีพมากกว่า องค์กร
ที่ท�ำงานประเมินการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นการเฉพาะคือ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ร่วมกับผู้ประสานงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ แต่
ก็ประเมินการสอนเฉพาะกับครูที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
4. นอกจากนี้ ทั้งสพฐ. และสอศ.ยังขาดกลไกในการพัฒนาความรู้และศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนเพศวิถี
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังไม่มกี ารสนับสนุนด้านสือ่ การเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารในกลุม่ ครูเพศวิถศี กึ ษา ผูบ้ ริหารในระดับ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง เพื่อสร้างโอกาสในการถกเถียงและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ดังที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) คนหนึ่ง
แสดงความคิดเห็นว่า หลักสูตรการสอนเพศวิถศี กึ ษายังไม่เอือ้ ให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างเต็มที่ ครูทสี่ ำ� เร็จการศึกษาด้านสุขศึกษาโดยตรงยัง
มีน้อย ควรต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้รับการอบรม ซึ่งปัจจุบัน ครูที่ได้รับการอบรมยังมีจ�ำนวนไม่มากและเป็นการอบรมที่
ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงสื่อการเรียนการสอนยังมีไม่พร้อมอีกด้วย
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ข. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใน 6 ภาคของประเทศไทยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนเพศวิถีศึกษา แต่เนื้อหาที่ได้เรียนไม่ได้ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เป็นหัวใจของเพศวิถีศึกษา คือ
เพศภาวะ อ�ำนาจ สิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศยังถูกละเลย และยังขาดมุมมองเรื่องเพศวิถีในเชิงบวก สถาน
ศึกษาบางแห่งพยายามใช้วิธีการสอนที่ผสมผสาน ทั้งการบรรยายและกิจกรรม แต่การท�ำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง
และสร้างบรรยากาศการเรียนทีเ่ อือ้ ให้นกั เรียนรูส้ กึ สบายใจและกล้าตัง้ ค�ำถามในชัน้ เรียนยังเป็นความท้าทายส�ำคัญ ในบางกรณี นักเรียนจึง
ไม่สามารถน�ำความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาจากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ปัญหาเหล่านี้มีที่มาหลากหลาย เช่น ครูขาดทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และครูเองก็ไม่มีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการสอน เวลาการสอนที่จ�ำกัด ไม่เอื้อให้สอนทุก
หัวข้อโดยใช้กิจกรรม การขาดสื่อการเรียนรู้ และการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อจ�ำกัด เป็นต้น

1. เพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจ: หัวข้อที่จ�ำเป็นต้องสอนแต่ยังไม่ได้รับการสอนอย่างเพียงพอ
ผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณชี้ให้เห็นว่า หัวข้อที่เกี่ยวกับเพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจได้รับการเน้นย�้ำน้อยกว่าประเด็น
เชิงชีววิทยา หรือที่เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์โดยตรง อาจเพราะสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาก
ที่สุด
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินแผนงานด้านเพศวิถีศึกษาจากประเทศต่างๆ พบว่า การสอนเรื่องเพศภาวะและอ�ำนาจ
มีผลส�ำคัญต่อชีวิตของนักเรียน กล่าวคือ ร้อยละ 80 ของแผนงานที่สอนเกี่ยวกับเพศภาวะและอ�ำนาจ ได้ผลในการลดการตั้งครรภ์โดยไม่
พึงประสงค์และลดจ�ำนวนการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เทียบกันแล้ว แผนงานซึ่งไม่ครอบคลุมประเด็นเพศภาวะและอ�ำนาจ สามารถ
ลดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ และลดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เพียงร้อยละ 17 ข้อมูลนี้ชี้ว่า การสอนเกี่ยวกับเพศภาวะและ
อ�ำนาจช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ชวี ติ ของตัวเอง เสริมสร้างให้เห็นคุณค่าและอ�ำนาจใน
ตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและมีอ�ำนาจต่อรองเรื่องเพศมากขึ้น (Haberland, 2015)
ดังนั้น การไม่ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจเท่าที่ควร เป็นช่องว่างส�ำคัญในการสอนเพศวิถีศึกษาในสถาน
ศึกษาไทย ซึง่ อาจจะอธิบายเหตุผลว่า เหตุใดนักเรียนไทยจึงยังไม่สามารถน�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ นห้องเรียนเพศวิถศี กึ ษาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้เท่าที่ควร และท�ำไมอัตราการตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเอชไอวี ยังคงสูงอยู่ในเยาวชนไทย

2. พลังอ�ำนาจของนักเรียนในการเลือกเพศวิถี
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดได้จากหลายแหล่ง ทั้งในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ต�ำราเรียน ข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าถึงข้อมูลสามารถท�ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ยังมีข้อกังขาว่า
กระบวนการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิด และน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือ
ไม่ และแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการสอนในชัน้ เรียน สามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ พร้อมทัง้ อธิบายข้อดีและข้อเสียของวิธกี ารคุมก�ำเนิดแต่ละ
วิธหี รือไม่ ข้อส�ำคัญคือ ในการเรียนรูข้ องนักเรียน แหล่งเรียนรูแ้ ละผูส้ อนได้ปลูกฝังให้นกั เรียนตระหนักถึงสิทธิและอ�ำนาจของตนเองในการ
ต่อรองกับคูเ่ พือ่ ใช้วธิ กี ารคุมก�ำเนิดหรือไม่ ซึง่ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจยั ครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นว่า การสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษาไทยยังคง
ละเลยประเด็นนี้ แต่เน้นให้ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนด้วยการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นหลัก
การสอนในเชิงให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ พบได้ในหลายประเทศทั่วโลก (Kirby, Laris, & Rolleri, 2007) และแต่ละสังคมมีความ
คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงเมือ่ ถึงเวลาต้องใช้เท่านัน้ (ซึง่ คาดหวังว่าไม่ใช่ในช่วงวัยเรียน)
และยังมองว่านักเรียนไม่ควรแสดงพฤติกรรม “ชู้สาว” ที่ผู้ใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สถานศึกษามีอ�ำนาจในการ
ลงโทษได้ (กฎกระทรวงก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548) จะเห็นได้ว่า การที่สถานศึกษาจ�ำนวนมากเน้นให้
นักเรียนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นการสอนที่ไม่ได้มีฐานคิดมาจากเรื่องสิทธิทางเพศและเพศภาวะ แต่อยู่บนฐานคิดว่านักเรียนยังต้อง
พึ่งพาอาศัยครอบครัว จึงไร้อ�ำนาจในการตัดสินใจ (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2528)
ดังนัน้ จากการสัมภาษณ์นกั เรียนพบว่า นักเรียนทีม่ เี พศสัมพันธ์ ไม่วา่ จะกับเพือ่ นหรือคนรัก มักถูกสังคมจัดประเภทให้อยูใ่ นกลุม่ เด็ก
นักเรียนที่มีความเสี่ยง หลุดจากกรอบการควบคุม จึงถูกลงโทษทางสังคมบางอย่าง เช่น การถูกตัด คะแนนความประพฤติ ขาดโอกาสได้
เรียนต่อ หรืออาจถูกผู้ปกครองตัดเงินค่าใช้จ่ายรายวันเป็นต้น นักเรียนจึงต้องพยายามปกปิดเพศวิถีของตนเอง และเมื่อต้องปกปิด จึงพบ
ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ 90 เลือกทีจ่ ะค้นหาข้อมูล หรือเรียนรูว้ ถิ ที างเพศต่างๆ จากในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบางส่วนทีน่ กั เรียนได้เรียน
รู้จึงอาจไม่ถูกต้อง

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเพศกับเพื่อนๆ ก็มีส่วนส�ำคัญในเพศวิถีของนักเรียนเช่นกัน ซึ่งงานวิจัยเชิงทดลอง (Gardner &
Steinberg, 2005) พบว่า เพื่อนมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจ หรือการสร้างพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมากที่สุด โดยเพื่อนมีอ�ำนาจชักจูง
ให้วยั รุน่ ตัดสินใจเข้ากลุม่ และมีพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกัน และในกลุม่ เพือ่ นจะแลกเปลีย่ นข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง รวม
ถึงเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงของกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ท�ำให้วัยรุ่นอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี และอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ
ทางเพศอีกด้วย จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่านักเรียนบางส่วนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเลือกวิธีการคุมก�ำเนิดด้วย
การหลัง่ นอกและการกินยาคุมฉุกเฉินมากกว่าการใช้ถงุ ยางอนามัย มีบางกรณีใช้ยาคุมฉุกเฉินโดยทีไ่ ม่รวู้ ธิ ใี ช้ และหลายกรณีทรี่ วู้ า่ ยาคุมชนิด
นีอ้ นั ตรายเมือ่ ใช้เป็นประจ�ำแต่กย็ งั ใช้ ซึง่ ทางเลือกนีอ้ าจเกิดขึน้ เพราะนักเรียนไม่กล้าซือ้ ถุงยางอนามัยเพราะอายสายตาของชุมชน และกลุม่
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหญิงไม่มีอ�ำนาจต่อรองกับคู่ให้ใช้ถุงยางอนามัยแต่ก็จ�ำเป็นต้องหาวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ดังนัน้ ยิง่ ในสถานการณ์ทเี่ พศวิถขี องนักเรียนมีความเสีย่ งในลักษณะต่างๆ นัน้ ก็ยงิ่ มีความจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขและให้ความส�ำคัญ โดย
ปรับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้จริง ต้องสร้างความเข้าใจและปรับ
ทัศนคติของผูใ้ หญ่ตอ่ เรือ่ งเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่ ทัศนคติเชิงสังคมต่อถุงยางอนามัย รวมถึงการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้วยั รุน่ สามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย
ได้สะดวกมากขึ้น

3. การอบรมครู: ความต่อเนื่องและความยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
งานวิจยั นี้ นอกจากทบทวนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศแล้ว การวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพยังส�ำรวจความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนของเพศวิถีศึกษาหลังสิ้นสุดโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจไปพร้อมๆ กันด้วย
โครงการเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา หรือก้าวย่างอย่างเข้าใจ ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2557 มีเป้า
หมายเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาในระบบการศึกษา ในงานศึกษาหลายชิน้ ทีป่ ระเมินและทบทวนการ
สอนเพศวิถีศึกษาของครูภายใต้โครงการฯ ซึ่งจัดท�ำโดย มลฤดี ลาพิมลและคณะ (2551) ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และคณะ (2555) และ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 2014) พบว่า โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมีศักยภาพสูงใน
การส่งเสริมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังด�ำเนินงานครอบคลุมสถานศึกษาต่างๆ ทั่ว
ประเทศถึง 43 จังหวัด โดยมีบุคลากรที่ด�ำเนินการตั้งแต่ องค์กรภาคประชาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ครูในโรงเรียน อาจารย์วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย (UNESCO, 2014) นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายและการประเมินติดตามการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วง
การด�ำเนินโครงการอีกด้วย
งานวิจัยนี้พบว่า โครงการฯ ยังไม่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้กลไกการจัดการศึกษาทั้งในส่วนกลาง (สพฐ., สอศ.) ส่วนภูมิภาค
(เขตพื้นที่ อศจ.) และส่วนปฎิบัติ (สถานศึกษา) สามารถขับเคลื่อนให้เพศวิถีศึกษามีความต่อเนื่องในสถานศึกษาระดับต่างๆ ได้ ทั้งในแง่
ความยั่งยืนของความรู้ของครูเกี่ยวกับเนื้อหาเพศวิถีศึกษาที่ควรสอนและในแง่ของการปรับทัศนคติของครูที่สอนเพศวิถีศึกษา
ในแง่ทัศนคติ ยังพบว่า ครูที่ผ่านการอบรมหลายคน ยังมองเรื่องเพศวิถีด้วยอคติ เช่น ประเด็นการยุติการตั้งครรภ์ การรักนวลสงวน
ตัวของผู้หญิง หรือมองความหลากหลายทางเพศว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจหรือการเลี้ยงดู มากกว่าจะเป็นเรื่องของ
รสนิยมส่วนตัว ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของมลฤดี ลาพิมลและคณะ (2551) ซึ่งชี้ว่าครูบางคนที่ได้รับการอบรมยังมีระบบความ
เชื่อเดิมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น มองเรื่องเพศในแง่ลบ และให้หลักศีลธรรมมาเสริมอคติเรื่องเพศ
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นความท้าทายของการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา โดยเฉพาะการสอนเรื่องเพศภาวะ สิทธิ ความเท่าเทียม การเปลี่ยน
มุมมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมชาติ การมองเรื่องเพศในด้านบวก และการตระหนักในศักยภาพของเด็กในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ไม่ได้รับการเน้นย�้ำในการสอนของครูที่ผ่านการอบรมจ�ำนวนหนึ่ง แต่เนื้อหาหลักยังคงเน้นการสอนนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการมีเพศ
สัมพันธ์ ทักษะการปฏิเสธ และการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่า ซึ่งมลฤดี ลาพิมล และคณะ (2551) วิเคราะห์ว่า แม้การอบรมได้เน้นย�้ำ
เรื่องสิทธิและเพศภาวะและความเท่าเทียมทางเพศ แต่การอบรมไม่ได้ตั้งค�ำถามกับที่มาของชุดความคิดที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของครู (มล
ฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551)
อย่างไรก็ดี การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปิดโอกาสให้เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการ เมือ่ เปรียบเทียบ
แล้วพบว่าโรงเรียนมัธยม ทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการฯ ยังคงใช้วธิ กี ารเรียนการสอนทีใ่ ช้กจิ กรรมต่างๆ มากกว่าโรงเรียนทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ
ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่า โครงการฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ค่อนข้างยั่งยืน และสามารถพัฒนาครูจ�ำนวนหนึ่งให้มีศักยภาพในการสอนเพศวิถี
ศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีความเข้าใจในเนื้อหา และมีเครื่องมือในการพัฒนาครู (ได้แก่ คู่มือการเรียนการสอน) ซึ่งมีเนื้อหาการสอนที่
ครอบคลุม 6 มิตขิ องเพศวิถศี กึ ษารอบด้านและมีวธิ กี ารสอนทีม่ ผี เู้ รียนเป็นศูนย์กลาง อันเป็นการเรียนผ่านกิจกรรมทีท่ ำ� ให้นกั เรียนสามารถ
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ดังที่โครงการฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมให้โรงเรียนอบรมผู้ปกครองเรื่องเพศวิถีศึกษา เพื่อให้พ่อแม่และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสอน (UNESCO, 2014) แต่จากการวิจัยนี้แทบไม่ปรากฏการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม ปัญหาหนึ่ง
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ทีส่ ำ� คัญคือ เรือ่ งความต่อเนือ่ ง เช่น เมือ่ ครูเพศวิถศี กึ ษาทีเ่ ข้ารับการอบรมย้ายโรงเรียน หรือเกษียณอายุราชการ มักไม่ได้สง่ ต่อหลักคิดและ
เทคนิคการสอนให้ครูที่มาสอนแทน ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันที่สะท้อนไว้ในงานวิจัยของ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และคณะ (2555)

4. การมีหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน แต่ขาดระบบการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดท�ำโดยสพฐ. (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
สอนเพศวิถศี กึ ษา โดยบรรจุเนือ้ หาการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาในกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ ประกอบด้วย สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยยึดตัวชี้วัดมาตรฐานสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์
(ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, 2558a) และเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลัก โดยก�ำหนดให้
สอนต่อเนื่องในทุกระดับชั้นตามแนวทางของ Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS,
2004) ทีแ่ บ่งเนือ้ หาการสอนเพศวิถศี กึ ษาออกเป็น 6 มิติ คือ 1) พัฒนาการทางเพศ 2) สุขภาวะทางเพศ 3) พฤติกรรมทางเพศ 4) สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 5) ทักษะส่วนบุคคล 6) สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ หลักสูตรยังก�ำหนดประเด็นพัฒนาการทางเพศให้มกี ารสอนทีเ่ หมาะ
สมกับวัยและเน้นความทันสมัย เน้นการแก้ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มที่ยังไม่มีประสบการณ์
กระทรวงศึกษาธิการยังน�ำประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษามาก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
เพศวิถีศึกษาในประเทศไทย (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และคณะ, 2555) ท�ำให้การเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชัดเจน
ระดับหนึ่ง ส�ำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ให้มีการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะ โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรทางการที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนก่อนส�ำเร็จการศึกษา (UNESCO, 2014) หลักสูตรเหล่านี้ท�ำให้การจัดการเรียนการสอน
เพศวิถศี กึ ษาในประเทศไทยชัดเจนและถือเป็นนโยบายทีท่ กุ หน่วยงานต้องด�ำเนินการ ครอบคลุมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของภาครัฐ
ทุกแห่ง
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ว่าปัญหายังเป็นเรื่องของการขาดความชัดเจนในแง่ของระบบการประเมินผล ติดตามและ
การนิเทศก์การสอน ท�ำให้ครูบางส่วนไม่สามารถสอนตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนดได้ เนือ่ งจากขาดความรูท้ จี่ ะประยุกต์ใช้ ไม่มที กั ษะในการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนกิจกรรม ท�ำให้การสอนเพศวิถีศึกษายังมีข้อจ�ำกัด ดังนั้น การจัดอบรมเพื่อให้ครูเห็นความส�ำคัญของการเรียนการ
สอนแบบกิจกรรม และท�ำระบบการติดตามประเมินผลที่ก�ำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน จะสามารถลดข้อจ�ำกัด
ของการสอนเพศวิถีศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นการจัดให้มีกลไกและหน่วยงานกลางในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบในการขับ
เคลื่อนนโยบายและก�ำกับคุณภาพของการด�ำเนินจัดการเรียนรู้ของทุกระบบการศึกษา โดยจัดให้เกิด การก�ำกับติดตาม ประเมินผลการ
ด�ำเนินงานในระดับสถานศึกษาอย่างแท้จริง จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน, 2558)

5. เป้าหมายการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
การวิ จั ย พบว่ า เป้ า หมายของเพศวิ ถี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาไทยมี ตั ว ประเมิ น หลั ก อยู ่ ที่ ก ารลดการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มใน
วัยรุน่ แต่ละเลยความส�ำคัญของการสอนเกีย่ วกับเพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจ ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะจุดเริม่ ต้นการพัฒนาเพศวิถศี กึ ษาอย่างเป็น
ระบบในระบบการศึกษา คือการลดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรวัย
เจริญพันธุ์ และสถานการณ์ท้องในวัยรุ่น และปัจจุบัน พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ยังยืนยัน
เป้าหมายเดิมของเพศวิถีศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สิ่งนี้ท�ำให้หลักสูตรการสอนเน้นเนื้อหาแนวป้องกัน แต่ยังขาดมิติ
อันเป็นรากฐานส�ำคัญ คือการสอนเรือ่ งการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ จึงอาจเรียกได้วา่ เพศวิถศี กึ ษาของไทย คือการเรียนการ
สอนเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ซึ่งไม่ตรงกับหลักการของเพศวิถีศึกษารอบด้านที่ว่า ต้องเป็นการสอน “ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและ
ให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะ...ซึ่งครอบคลุมมากกว่าการมุ่งเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (UNFPA, 2557,
หน้า 6)
ไม่เพียงเท่านั้น การวิจัยยังพบว่านโยบายระดับกระทรวงก็ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการสอนในเรื่องเพศภาวะ สิทธิ และอ�ำนาจ กล่าว
คือ ในการก�ำหนดตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยสวก. ตัวชี้วัดต่างๆ
ครอบคลุมพัฒนาการทางเพศของมนุษย์ สุขภาวะทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ สัมพันธภาพ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะชีวิต แต่ไม่ปรากฏมิติ
และตัวชี้วัดประเด็นเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสิทธิ
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเพศวิถีศึกษาที่ยังไม่รอบด้าน ผู้วางนโยบายในระดับกระทรวงจึงควรตั้งค�ำถามกับกรอบคิดใหญ่ต่อเพศวิถีศึกษา
ว่า ล�ำพังการสอนเพศวิถีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน อาจไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เยาวชนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่อง
ความสัมพันธ์และเรือ่ งเพศ การสอนเพศวิถศี กึ ษาจึงควรให้ความส�ำคัญกับการสอนเรือ่ งความเท่าเทียม สิทธิทางเพศ เพศภาวะ อันเป็นการ
บ่มเพาะทัศนคติทสี่ ามารถช่วยป้องกันดูแลปัญหาตัง้ แต่ตน้ เหตุ อย่างไรก็ตาม สิง่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่มนี โยบายทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ งจาก
ระดับกระทรวงลงมาสู่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าว
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6. ผู้ปกครอง: การสื่อสารและความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนเพศวิถีศึกษา
ผลการวิจยั ชีช้ ดั ว่า นักเรียนเลือกทีจ่ ะไม่ปรึกษาพ่อแม่เมือ่ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ แต่จะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสอบถาม
จากเพือ่ นแทน ดังนัน้ ผูป้ กครองทีม่ ลี กู วัยรุน่ จึงกังวลเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศของลูก เพราะไม่ได้พดู คุยกันอย่างเปิดเผยเรือ่ งนี้ แม้พอ่ แม่
จะมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมทางเพศของลูก (Kinsman et al., 2000) โดยผู้ปกครองจะถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ตัวเองยึดถือต่อลูก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2555a) ในขณะเดียวกัน แม้งาน
วิจยั นีจ้ ะพบว่า พ่อแม่สว่ นใหญ่สนับสนุนการสอนเพศวิถศี กึ ษา แต่การขาดการสือ่ สารกับสถานศึกษาว่าควรสอนเนือ้ หาวิชานีอ้ ย่างไร ท�ำให้
พ่อแม่บางส่วนยังกังวลว่าเพศวิถีศึกษาอาจกระตุ้นให้ลูกมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ดังนั้น การสื่อสาร การให้ความรู้และปรับทัศนคติผู้ปกครอง
โดยสถานศึกษา นอกจากจะส่งเสริมให้ผปู้ กครองเปิดใจทีจ่ ะสนทนาเรือ่ งเพศกับลูกได้มากขึน้ แล้ว ยังส่งผลดีตอ่ การสอนเพศวิถศี กึ ษาในสอง
ประเด็นต่อไปนี้
ประการแรก การสื่อสารท�ำให้โรงเรียนรับรู้ว่า ผู้ปกครองต้องการให้สอนเพศวิถีศึกษาอย่างไร ซึ่งผู้ปกครองและครูอาจเข้าใจคลาด
เคลื่อนต่อทัศนคติของกันและกัน ดังผลการวิจัยเชิงคุณภาพระบุว่า ครูบางส่วนกังวลว่าพ่อแม่จะต่อต้านหากสอนวิธีการคุมก�ำเนิดในชั้น
เรียน ครูจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาส่วนนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ปกครองบางส่วนกลับเห็นด้วยกับการสอนหัวข้อนี้ และยังต้องการให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมในชั้นเรียนด้วย ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Eisenberg, Bernat, Bearinger & Resnick
(2008) ที่ส�ำรวจความเห็นของผู้ปกครองต่อเพศวิถีศึกษาในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาที่ถูกสอนในชั้นเรียนซึ่งเน้น
สอนแบบห้ามเป็นหลัก (Abstinence-based approach) ไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ต้องการให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาแบบ
รอบด้าน ครอบคลุมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ ความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงลูก การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสอนการคุมก�ำเนิด
ควบคู่ไปกับการสอนแบบห้าม แม้ในกรณีผู้ปกครองที่เคร่งศาสนา หรือมีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมก็ยังสนับสนุนการสอนใน
หัวข้อเหล่านี้ (ซึ่งข้อค้นพบของทั้งการวิจัยครั้งนี้และของ Eisenberg et al. (2008) พบว่ามีผู้ปกครองเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่ต้องการให้
ครูเน้นสอนแบบห้ามและไม่เห็นด้วยกับการสอนแบบรอบด้าน รวมทัง้ หัวข้อการคุมก�ำเนิด) งานวิจยั นีย้ งั พบว่าพ่อแม่มขี อ้ กังขาว่า การสอน
ที่เน้นแบบห้ามอาจไม่เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีเพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ประการที่สอง การสื่อสารกับผู้ปกครอง นอกจากจะช่วยลดความกังวลของพ่อแม่ต่อการสอนเพศวิถีศึกษาได้แล้ว ยังอาจท�ำให้สถาน
ศึกษาได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมการสอนด้วย กล่าวคือ การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมจะท�ำให้ผู้ปกครองได้สื่อสาร
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับลูกมากขึน้ ซึง่ กิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น การก�ำหนดให้นกั เรียนสร้างบทสนทนากับพ่อแม่ในหัวข้อต่างๆ ทีค่ รูกำ� หนด
(องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2555a, หน้า 13-14) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของงานวิจัยนี้พบว่า กิจกรรมลักษณะนี้พบน้อยมากในสถานศึกษาทุกภูมิภาคที่ส�ำรวจ
การพัฒนาการสอนเพศวิถีศึกษาอาจเกิดขึ้นได้ยาก หากผู้ปกครองและครูมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การขาดการ
สื่อสารและความร่วมมือจากผู้ปกครอง อาจมีผลให้ครูสอนได้ไม่เต็มที่ และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเยาวชนนั่นเอง ในทางตรงกันข้าม
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาอย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง สามารถช่วยให้การสอนเพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านเป็นไปได้
ทั้งอาจเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว อันเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นด้วย
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ค. ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้พบความท้าทายเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้จึงประมวลจากข้อค้นพบและความเห็น
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในเชิงนโยบาย ผูก้ ำ� หนดทิศทางนโยบายเพศวิถศี กึ ษา และผูข้ บั เคลือ่ นประเด็น
เพศวิถีศึกษา อีกส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย อันประกอบด้วย
UNICEF, UNESCO, UNFPA., สพฐ. และสอศ. จ�ำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง ข้อเสนอแนะได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะระดับชาติ
ข้อเสนอแนะระดับชาติแบ่งออกเป็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและด้านกลไกสนับสนุน ดังนี้

1.1 ด้านการปฏิรูปการศึกษา
1) การปฏิรปู การศึกษาทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ ซึง่ เน้นการมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเป็นส�ำคัญนัน้ ควรต้องเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตั้งค�ำถามและแสดงความคิดเห็นในทุกสาระการเรียนรู้ รวมถึงเพศวิถีศึกษาด้วย
2) จากการวิจยั ทีพ่ บว่ามีการสอนเน้นเรือ่ งการคุมก�ำเนิด สรีระและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เพือ่ แก้ปญ
ั หาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียนเป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรทบทวนนโยบายเพือ่ ขยายเป้าหมายของเพศวิถีศกึ ษา เพือ่ ป้องกันและแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ โดยควรให้ความส�ำคัญกับการสอนเกี่ยวกับเพศภาวะ สิทธิทางเพศ โครงสร้างอ�ำนาจของสังคม การเคารพสิทธิของผู้อื่นและการมี
ทัศนคติทสี่ นับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ ขณะเดียวกัน หน่วยงานและกระทรวงอืน่ ๆ ทีม่ บี ทบาทสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศวิถแี ละสุขภาวะทางเพศของเยาวชนทัง้ ในและนอกสถานศึกษา ควรตระหนักถึงเรือ่ งเพศภาวะและสิทธิทางเพศ
เช่นเดียวกัน ซึง่ ในการสอนให้นกั เรียนมีความละเอียดอ่อนในเรือ่ งเพศภาวะและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศนัน้ หน่วยงานและกระทรวง
เหล่านี้ควรผลักดันให้เกิดแผนงานและออกแบบกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องเพศภาวะและสิทธิทางเพศ
3) ควรปรับปรุงการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาในหลักสูตรแกนกลางของสพฐ. โดยเพิม่ เนือ้ หาทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละน�ำไปใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันได้มากขึน้ โดยเฉพาะในประเด็นเพศภาวะ อ�ำนาจ สิทธิทางเพศ ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ความรุนแรง
การล่วงละเมิดทางเพศและการรังแกกันในสถานศึกษาและพื้นที่ออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการสอนเรื่องเพศในเชิงบวกด้วย
4) เพศวิถศี กึ ษาในหลักสูตรสถานศึกษาควรสอนควบคูไ่ ปกับกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีจ่ ะสามารถสร้างความมัน่ ใจและทักษะการสือ่ สาร
ร่วมกัน เพือ่ ทบทวนและเปลีย่ นแปลงค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคมในเรือ่ งเพศ โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมทางเพศ (sexual/gender
inequality) ที่ปิดกั้นศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ และความสามารถในการดูแลสุขภาวะทางเพศของตนเอง
5) เพศวิถศี กึ ษาถูกคาดหวังให้เข้ามาแก้ปญ
ั หาใหญ่ของสังคมไทย ทัง้ ด้านการศึกษาและเรือ่ งเพศ ดังนัน้ เพศวิถศี กึ ษาควรมีพนื้ ทีห่ ลัก
ในหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และควรเพิม่ เวลาการสอนให้มากขึน้ เพือ่ ให้การเรียนการสอนมีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมหัวข้อที่
หลากหลาย และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและคิดวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่
6) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มีคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะ เพศวิถี สิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อท�ำ
หน้าที่กลั่นกรองเอกสารและต�ำราเรียนที่เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา และแนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและต�ำราดังกล่าว
7) ควรปรับปรุงตัวชี้วัดและการประเมินผลการเรียนเพศวิถีศึกษา โดยควรให้ความส�ำคัญกับการวัดความสามารถในทักษะการคิด
วิเคราะห์และการน�ำความรู้ไปใช้ของนักเรียน ทั้งเรื่องเพศภาวะ สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยการสอนของครูควรกระตุ้นให้
นักเรียนตัง้ ค�ำถาม คิดวิเคราะห์ ซึง่ ครูอาจน�ำเสนอกรณีศกึ ษาในชัน้ เรียน แล้วให้คะแนนนักเรียนจากการตัง้ ค�ำถามและคิดวิเคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ นอกจากนัน้ ในการให้คะแนนจิตพิสยั ซึง่ แต่เดิมพิจารณาจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชัน้ เรียน ควรเปลีย่ นเป็นการประเมินจาก
พัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการตั้งค�ำถามและคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน

1.2 ด้านกลไกสนับสนุน
1) กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาให้การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นภารกิจหลักของกระทรวงที่ต้องก�ำหนดภารกิจ
และนโยบายที่ชัดเจน โดยควรก�ำหนดกลไกสนับสนุนให้เพศวิถีศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาด�ำเนินการได้จริงส�ำหรับผู้เรียนทุก
ระดับชั้นและครบทั้ง 6 มิติ รวมถึงจัดให้มีกลไกติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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2) กระทรวงศึกษาธิการควรระบุหน่วยงานภายในเพื่อดูแลเพศวิถีศึกษาเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งท�ำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงา
นอื่นๆ ทั้งนี้ควรมีการจัดงบประมาณส�ำหรับเพศวิถีศึกษาด้วย
3) ควรมีกลไกเชิงบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมทัง้ หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะให้การจัดการเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษามีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ ในและนอกสถาน
ศึกษา โดยกระทรวงต่างๆ อาจแบ่งความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
•

กระทรวงศึกษาธิการควรท�ำหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมถึงชุมชน
ด้วย

•

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงวัฒนธรรมควรให้มบี ทบาทในการสือ่ สารเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษา เช่น จัดท�ำสือ่ การเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ ให้เป็นอีกช่อง
ทางการเรียนเพศวิถีศึกษาส�ำหรับนักเรียน และอาจเป็นช่องทางใหม่ในการอบรมครูเพศวิถีศึกษาด้วย โดยสื่อดังกล่าวควรท�ำ
หน้าที่ ไม่เพียงให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และทันต่อสถานการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งเพศ แต่ตอ้ งสามารถช่วยให้ผเู้ รียนทบทวนทัศนคติของตน
เพื่อลดอคติและการตีตราเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วย

4) ในการเตรียมครู สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตวิชาชีพครูควรบรรจุเพศวิถีศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยสถาบันเหล่า
นีต้ อ้ งสอนเกีย่ วกับเพศภาวะ เพศวิถี สิทธิทางเพศ และโครงสร้างอ�ำนาจรูปแบบต่างๆ รวมถึงอ�ำนาจทีม่ ากับเพศภาวะ พร้อมทัง้ วิธกี ารสอน
เนื้อหาเหล่านี้ด้วย

2. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่และสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่และสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านนโยบายและหลักสูตรของสถานศึกษา
1) ควรร่วมมือและสนับสนุนการท�ำงานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดและพื้นที่ เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้มีบทบาทและภารกิจในการร่วมจัดอบรม การพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา สร้างความ
ตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นความส�ำคัญของเพศวิถีศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผล และสนับสนุนสื่อการสอนเพศวิถีศึกษา
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
2) ควรมีระบบการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือระบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (โค้ชชิ่ง) เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนเพศวิถีศึกษา และสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้กับครูผู้สอน รวมทั้งการให้ค�ำชื่นชม หรือมอบรางวัลแด่ครูผู้สอนและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาได้ดี
3) ควรสนับสนุนให้มภี าคีเครือข่ายระดับพืน้ ทีร่ ะหว่างสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคประชาสังคม และธุรกิจเอกชนเพือ่ สนับสนุนการสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และมีกจิ กรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา

2.2 ด้านครูผู้สอน
1) ในการเตรียมครูเพศวิถีศึกษา ควรจัดอบรมเพื่อให้ครูได้ทบทวนทัศนคติและอคติเรื่องเพศ โดยควรเน้นความส�ำคัญของเรื่องเพศ
ภาวะและสิทธิทางเพศ และส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน รวมทัง้ ก�ำหนดระยะเวลาการอบรมครูอย่าง
น้อย 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอนเพศวิถีศึกษา ดังที่พบในงานวิจัยว่า ครูที่ผ่านการอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง
สามารถสอนได้ครอบคลุมเนื้อหาเพศวิถีศึกษารอบด้านและสอนโดยใช้กิจกรรมได้มากกว่าครูท่ีผ่านการอบรมน้อยกว่า นอกจากนี้ ควรมี
การอบรมต่อยอดความรู้และเสริมประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง พร้อมกับมีการติดตามสนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจครูผู้สอน เพื่อกระตุ้น
ให้การสอนมีประสิทธิผลมากขึ้น
2) จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่คือ ครูสุขศึกษา ในล�ำดับรองลงมาคือ ครูพลศึกษา ซึ่งโดยมากยังคงมีการ
สอนแบบบรรยายมากกว่าแบบกิจกรรม ดังนั้น ด้วยจ�ำนวนนักเรียนที่มากและมีความต้องการทั้งด้านความรู้และค�ำปรึกษาที่ต่างกัน ทั้ง
เนือ้ หาการสอนมีความหลากหลาย ดังนัน้ การสอนเพศวิถศี กึ ษาในสถานศึกษาอาจจัดเป็นกลุม่ ครูผสู้ อนทีน่ อกเหนือจากครูสขุ ศึกษา พลศึกษา
โดยเป็นครูที่สอนวิชาอื่นๆ ที่ได้ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษา และช่วยสอนกันเป็นทีมต่อหนึ่งระดับชั้น หรือจัดเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
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3) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาควรสอนจากมุมมองเชิงสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งสอนไม่ให้นักเรียนละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเน้นการให้ความรู้
ทีค่ รอบคลุมครบ 6 มิติ ของเพศวิถศี กึ ษารอบด้านและเน้นกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์ โดยผูส้ อนควรเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
ของผู้เรียนที่จะตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตทางเพศด้วยตนเอง
4) เรือ่ งเพศควรถูกสอนจากมุมมองทีเ่ ปิดกว้าง โดยครูควรสอนให้นกั เรียนเห็นทางเลือกของการมีหรือไม่มคี วามสัมพันธ์และสัมพันธภาพ
ทางเพศรูปแบบต่างๆ ตลอดจนผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจเลือก เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและรอบด้าน
5) ครูควรประเมินความรู้เรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาและเร่งแก้ไขความเข้าใจผิดในประเด็น
ต่างๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยจะท�ำให้ความสุขทางเพศลดลง การใช้ยาคุมฉุกเฉินที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าไฟแดง (การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมี
ประจ�ำเดือน) และการหลั่งนอกไม่ท�ำให้ท้อง ผลเสียของการส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรแก้ไขความเข้าใจผิดของครูใน
ประเด็นเหล่านี้ด้วย
6) ครูควรห้ามการล้อเลียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาทุกครั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลของการห้าม โดยอธิบายบนฐานคิดของเรื่องสิทธิและ
ความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ ครูควรได้รับการอบรมทักษะการจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้เรื่อง
สิทธิและเคารพสิทธิผู้อื่น
7) ในการสอน ครูควรลดอคติของตนเองต่อนักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศ หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยระมัดระวังการใช้ค�ำพูดที่ตี
ตรา หรือด่วนตัดสิน เช่น หลีกเลี่ยงการเรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า “นักเรียนที่พลาด” หรือ “นักเรียนที่ไม่รักนวลสงวนตัว” และไม่ควรเรียกคน
รักเพศเดียวกันว่า “รักร่วมเพศ” หรือ “เบี่ยงเบนทางเพศ” อีกด้วย เพราะค�ำเหล่านี้ล้าสมัยและมีลักษณะตีตรา

2.3 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
1) ควรมีนโยบายกระตุน้ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาเห็นความส�ำคัญของเพศวิถศี กึ ษา โดยกระทรวงศึกษาธิการอาจเน้นไปทีก่ ารสนับสนุน
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้จัดกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการสอนในหัวข้อเพศภาวะสิทธิทางเพศ โครงสร้างอ�ำนาจ
ของสังคม การเคารพสิทธิของผู้อื่น และการมีทัศนคติที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ
2) ควรสร้างความเข้าใจของบุคลากรในสถานศึกษาและเครือข่ายผูป้ กครอง เพือ่ ให้เกิดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสอนเพศวิถศี กึ ษา ผ่าน
การประชุมอบรมบุคลากรและผู้ปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3) ควรมีเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษา ได้แก่ มีกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน การศึกษาดู
งาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูผู้สอน เป็นต้น
4) ควรสนับสนุนให้ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดท�ำนโยบายเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาโดยจัดท�ำเป็นแผนงาน
รายปีและแผนระยะยาว รวมทั้งมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายและชุมชนทราบ
5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดอบรมครูให้เข้าใจและมีทักษะการสอนเพศวิถีศึกษา และสามารถบูรณาการเพศวิถีศึกษา
กับวิชาและกิจกรรมที่มาจากนโยบายอื่นๆ เช่น อาเซียนศึกษา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเพศวิถีศึกษากับเรื่องสังคมวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ
ความหลากหลาย ในขณะที่ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล5 อาจเชื่อมกับเพศวิถีศึกษาในแง่กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทดลอง
ลงมือท�ำ คิดวิเคราะห์ และกล้าแสดงออก ฯลฯ นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตยังสามารถสอนเพศวิถีศึกษาในมิติที่
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและรักตนเอง เข้าใจและเคารพความแตกต่าง ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาเรื่องเพศ และมีทัศนคติที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและ
สามารถท�ำงานเป็นทีมได้

5 “โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World-Class Standard School ดำ�เนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) มีรปู แบบการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีระบบบริหารจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยโครงการนีน้ ำ�ร่องใน 500 โรงเรียน
ทั่วประเทศ” รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง” โดยสำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ (2555)
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ภาคผนวก

1) แบบส�ำรวจเพศวิถีศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ชื่อโรงเรียน: .................................................................. รหัสโรงเรียน.....................
รหัสผู้ตอบ: ........................ วันที่ ..............เดือน ...................พ.ศ. ..........
เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศ ที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ
การท�ำงานของสรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ
ความเท่าเทียมทางเพศ และหัวข้ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการสอนหัวข้อเหล่านี้ในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษา
โดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอื่น เช่นสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรืออาจเป็น
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนก็ได้
ส่วนที่ 1 ประสบการณ์และความคิดเห็นต่อเพศวิถีศึกษา
1. มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนหรือไม่
( ) มีการสอนเพศวิถีศึกษาในชั้นนี้
( ) ไม่มีการสอนเพศวิถีศึกษา (ข้ามไปข้อที่ 33)
( ) ไม่มีการสอนเพศวิถีศึกษาในชั้นนี้ แต่เคยเรียนในชั้นอื่น ( ) ไม่ทราบ (ข้ามไปข้อที่ 33)
2. ในชั้นนี้น้องได้เรียนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
( ) เรียน (ตอบข้อ 2.1)
2.1 น้องเรียนเพศวิถีศึกษา บ่อยแค่ไหน
( ) ทุกวัน
( ) หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
( ) สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์
( ) หนึ่งครั้งต่อเดือน
( ) สองถึงสามครั้งต่อเดือน
( ) หนึ่งถึงสามครั้งต่อเทอม
( ) ไม่เรียน (ตอบข้อ 2.2 และ 2.3)
2.2 น้องเรียนเพศวิถีศึกษาครั้งล่าสุดชั้นไหน
ระบุชั้น…….
2.3 น้องได้เรียนบ่อยแค่ไหน
( ) ทุกวัน
( ) หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
( ) สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์
( ) หนึ่งครั้งต่อเดือน
( ) สองถึงสามครั้งต่อเดือน
( ) หนึ่งถึงสามครั้งต่อเทอม
3. การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแต่ละครั้ง ใช้เวลากี่นาที
ระบุ _____นาที
4. ในคาบที่สอนเพศวิถีศึกษา น้องได้เข้าเรียนหรือไม่
( ) เข้าเรียนทุกครั้ง
( ) เข้าเรียนบางครั้ง
( ) ไม่เคยเข้าเรียน
5. ใครเป็นผู้สอนเพศวิถีศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ครูสุขศึกษา
( ) ครูพลศึกษา
( ) ครูสังคมศึกษา
( ) ครูภาษาไทย
( ) ครูภาษาต่างประเทศ
( ) ครูวิทยาศาสตร์
( ) ครูคอมพิวเตอร์
( ) ครูคณิตศาสตร์
( ) ครูศิลปะ
( ) ครูประจ�ำชั้น / ครูที่ปรึกษา
( ) ครูพยาบาล /ครูอนามัย
( ) ครูพิเศษจากชุมชน หรือองค์กรอื่น
( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
( ) เพื่อน
( ) อื่นๆ ระบุ __________
6. การจัดชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
( ) แยกเรียนชายหญิง (ข้ามไปตอบค�ำถามข้อ 8)
( ) ชายหญิงเรียนรวมกัน
( ) บางหัวข้อเรียนแยก บางหัวข้อเรียนรวมกัน
( ) อื่น ๆ ระบุ .....................................
7. น้องคิดว่านักเรียนชาย หรือนักเรียนหญิงมีส่วนร่วม ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษามากกว่ากัน
( ) นักเรียนชาย
( ) นักเรียนหญิง
( ) เท่ากัน
8. น้องไว้ใจและไม่อาย ที่จะพูดเรื่องเพศในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
( ) ไม่ไว้ใจและอายเป็นบางครั้ง
9. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา มีนักเรียนบางคนแซว หรือล้อเลียนเพื่อนๆ ในขณะเรียนบ้างหรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี (ข้ามไปตอบค�ำถามข้อที่ 11)
10. เมื่อมีการแซวหรือล้อเลียนกันเกิดขึ้นในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา ครูผู้สอนได้ห้ามหรือไม่
( ) ห้ามทุกครั้ง
( ) ห้ามบางครั้ง
( ) ไม่ห้ามเลย
11. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าวิชาอื่นหรือไม่
( ) มากกว่าวิชาอื่น
( ) น้อยกว่าวิชาอื่น
( ) เท่ากับวิชาอื่น
12. น้องเห็นว่า ครูที่สอนเพศวิถีศึกษามีความรู้สึกอย่างไรต่อการสอน
( ) มั่นใจที่จะสอน
( ) ไม่ค่อยมั่นใจที่จะสอน
( ) ไม่มั่นใจ เขิน อาย ไม่กล้าสอน

13. ความรู้สึกของครูที่สอนเพศวิถีศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างไร
ยมั่นใจ
มั่นใจที่จะสอน ไม่ทีคจ่ ่อะสอน

หัวข้อการสอน

ไม่มั่นใจ เขิน
อาย ไม่กล้า
สอน

ไม่มีการสอน
ในหัวข้อนี้

การเจริญเติบโตทางร่างกายของ
วัยรุ่น อวัยวะเพศ ระบบสืบพันธุ์
และการตั้งครรภ์
การคุมก�ำเนิด และการใช้ถุงยาง
อนามัย
สัมพันธภาพทางเพศ (การจีบกัน
การเป็นแฟน ความรัก และการ
ใช้ชีวิตคู่)
กฎเกณฑ์ทางสังคมเกี่ยวกับ
ความเป็นชายหญิง และความ
เท่าเทียมทางเพศ (โอกาส
บทบาท และความคาดหวังของ
ชายหญิง)
ความหลากหลายทางเพศ (ตุ๊ด
กะเทย เกย์ ทอม ดี้)
ความรุนแรง เช่น การบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ การข่มขืน เพศ
สัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ
14. ครูมีท่าทีหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องเพศที่นักเรียนอยากรู้หรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี, ระบุหัวข้อ.............................................................
15. การสอนเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีใด
( ) การบรรยาย
( ) กิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องมีส่วนร่วม เช่น การเล่นเกม
( ) การบรรยาย และมีกิจกรรมที่น้องมีส่วนร่วม
( ) ค้นคว้า และท�ำรายงานเอง
16. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา ที่น้องได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนเรื่องบทบาทชายหญิง ในหัวข้อใดต่อไปนี้
หรือไม่
หัวข้อ

มีการสอน

แน่ใจว่ามี
ไม่มีการสอน ไม่หรื
อไม่มี

บทบาท โอกาส และความคาดหวัง ที่แตกต่างกันของ
ชายและหญิง
ความไม่เท่าเทียม การให้โอกาสทีไ่ ม่เท่ากัน และความ
รุนแรงทีเ่ กิดจากการท�ำตามบทบาทชายหญิง
ความรับผิดชอบของทุกคนที่จะยุติความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศ
อิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ มีผลต่อความคิดเห็นในเรื่องเพศ
การยอมรับ และความเข้าใจต่อคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ เช่น ตุ๊ด กะเทย เกย์ ทอม ดี้ เป็นต้น
17. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาที่น้องได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนเรื่องพัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศ ในหัวข้อใดต่อไปนี้หรือไม่
หัวข้อ

มีการสอน

แน่ใจว่ามี
ไม่มกี ารสอน ไม่หรื
อไม่มี

อวัยวะสืบพันธุ์
การเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุข์ องเด็กชาย รวมถึงฝันเปียก
การเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุส์ ำ� หรับเด็กหญิง รวมถึงการมี
ประจ�ำเดือน
การตัง้ ครรภ์เกิดขึน้ ได้อย่างไร
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (การติดต่อ การป้องกัน และ
การรักษา)
การใช้ถงุ ยางอนามัยช่วยป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการ
ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การใช้ถงุ ยางอนามัยทีถ่ กู วิธี
การคุมก�ำเนิดด้วยวิธอี นื่ ๆ นอกจากใช้ถงุ ยางอนามัย
การท�ำแท้งทีป่ ลอดภัย
เชือ้ เอชไอวี การติดต่อ การป้องกัน และการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี ไม่สามารถ
สังเกตได้จากรูปลักษณ์ภายนอก
การไม่มเี พศสัมพันธ์เป็นวิธปี อ้ งกันการตัง้ ครรภ์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยระหว่างคูท่ เี่ ป็นเพศ
เดียวกัน

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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18. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาที่น้องได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนเรื่องสิทธิทางเพศ และความเป็นพลเมือง
ในหัวข้อใดต่อไปนี้หรือไม่
หัวข้อ

มีการสอน

แน่ใจว่ามี
ไม่มีการสอน ไม่หรื
อไม่มี

วิธีปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ตนเองไม่ต้องการ และ
สิทธิของบุคคลในการมีเพศสัมพันธ์

22. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาที่น้องได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนในหัวข้อใดต่อไปนี้หรือไม่
(ส�ำหรับนักเรียนที่ตอบในข้อ 21 ว่าอายุ 15-19 เท่านั้น)
หัวข้อ

มีการสอน

การคุมก�ำเนิดรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ และผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน

การดูถูกและรังเกียจกีดกันบุคคลอื่นเกิดขึ้นได้อย่างไร
และผลเสียที่ตามมา

ท่าของการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
ตั้งครรภ์ หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การรังแก และกลั่นแกล้งต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคล
ที่เป็นตุ๊ด เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ช่วงใดของรอบเดือนที่ผู้หญิงมีโอกาสตั้งครรภ์มาก
ที่สุด

การสัมผัสที่ดี (กอด จูบ) ที่แสดงถึงความรู้สึกห่วงใย
ความรัก หรือความรู้สึกที่ดีต่อกัน

ลักษณะ อาการของการตั้งครรภ์ และวิธีการตรวจ
สอบการตั้งครรภ์

การสัมผัสที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่อีก
ฝ่ายไม่ต้องการ เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

การรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี และวิธีการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี เช่น การตรวจเลือด

19. ในคาบเรียนเพศวิถศี กึ ษาทีน่ อ้ งได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนเรือ่ งความรุนแรง ในหัวข้อใดต่อไปนีห้ รือไม่
มีการสอน

แน่ใจว่ามี
ไม่มีการสอน ไม่หรื
อไม่มี

ยาป้องกันหลังได้รับเชื้อเอชไอวี (post-exposure
prophylaxis (PEP) หรือการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ระยะสั้นที่ช่วยลดโอกาสการรับเชื้อเอชไอวี

ความรุนแรงที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศเป็นสิ่ง
ผิด เช่น ความรุนแรงต่อภรรยา-สามี-คู่รัก การข่มขืน
การล่วงละเมิดทางเพศ

สถานที่และวิธีการเข้ารับบริการสุขภาพเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ รวมถึงสถานบริการเพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาเมื่อติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ

ช่องทางการขอความช่วยเหลือ เมื่อเผชิญความรุนแรง
และความรุนแรงที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศ

กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ในประเทศ ที่มีผล
ต่อสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุของวัยรุ่น

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคล ในการแจ้งหรือ
ร้องเรียน เมือ่ เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ และความ
รุนแรงทีเ่ กิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศ

การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูก
ต้อง
กฎเกณฑ์ทางสังคม และอิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น มีผลต่อ
การตัดสินใจทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ

เหยื่อของความรุนแรงทางเพศ อาจเป็นเด็กชายได้เช่น
กัน

23. น้องมี หรือเคยมีหนังสือเรียนส�ำหรับการเรียนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 25)

ความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ เช่นการโพสต์ข้อความด่า
การส่งข้อความคุกคามทางเพศ การแอบถ่ายหรือแชร์
คลิปโดยไม่ยินยอม เป็นต้น

24. หนังสือเรียนดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ระบุชื่อหนังสือ...............................................

การรังแกในเด็กนักเรียน เช่น ด่าทอ ล้อเลียน การผลัก
ต่อย แตะ ถีบ เป็นต้น
การรังแกต่อเด็กนักเรียนที่เป็นหรือถูกเข้าใจว่าเป็น ตุ๊ด
กะเทย เกย์ ทอม ดี้ เป็นต้น
20. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาที่น้องได้เข้าเรียน มีการเรียนการสอนเรื่องตัวตนและความสัมพันธ์
ในหัวข้อใดต่อไปนี้หรือไม่
หัวข้อ
การแสดงออกถึงมิตรภาพ ความรัก และความสนใจ
ทางเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีทั้งที่ดีและไม่ดี
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเราทั้งทางบวกและทางลบ
การเข้าใจและแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองในเรื่อง
เพศ
สิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องเพศ เช่น เพื่อน
ครอบครัว และสื่อต่างๆ
การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และจะ
สามารถวางแผนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นในช่วงชีวิตได้
21. น้องอายุเท่าไหร่
( ) 12 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 23)
( ) 13 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 23)
( ) 14 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 23)
( ) 15 ปี
( ) 16 ปี
( ) 17 ปี
( ) 18 ปี
( ) 19 ปี

ไม่แน่ใจว่ามี
หรือไม่มี

ความเท่าเทียมทางเพศ ท�ำให้ชายหญิงสามารถ
ตัดสินใจเรื่องเพศ และการวางแผนครอบครัวได้เท่าๆ
กัน

การแต่งงานในวัยเด็ก และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผล
ด้านลบ

หัวข้อ

ไม่มีการสอน

มีการสอน

ไม่มีการสอน

ไม่แน่ใจว่ามี
หรือไม่มี

25. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูเคยใช้/ ใช้อยู่ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) การบรรยาย
( ) การอภิปรายในชั้นเรียน
( ) การท�ำงานเป็นกลุ่มย่อย
( ) การระดมความคิด
( ) การเล่นบทบาทสมมติ
( ) การฉายวีดิโอ
( ) การเล่าเรื่อง
( ) การเล่นละคร (รวมถึงละครสั้น)
( ) เกม
( ) กิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับข้อความต่าง ๆ จากนั้น
อภิปรายเป็นกลุ่ม
( ) กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา
( ) ใบงาน
( ) การเยี่ยมชมร้านที่จ�ำหน่ายถุงยางอนามัย
( ) การเยี่ยมชมคลินิก (สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ)
( ) กล่องค�ำถาม
( ) สายด่วน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ
( ) การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
( ) การวัดความรู้ / การสอบ
( ) การพบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
( ) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน
( ) ค้นคว้า ท�ำรายงานด้วยตนเอง
( ) อื่นๆ ระบุ..........................................
26. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษาที่มีการสอนทักษะหัวข้อต่อไปนี้ น้องได้แสดงบทบาทสมมุติ หรือท�ำกิจกรรมที่
น้อง
ได้มีส่วนร่วมหรือไม่
หัวข้อ

ได้แสดง/มี
ส่วนร่วม

ไม่ได้แสดง/
ไม่มีส่วนร่วม

การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ
การยืนยันและต่อรองที่จะใช้ถุงยางอนามัย หรือวิธีการคุมก�ำเนิด
ต่างๆ
27. น้องคิดว่า พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเห็นด้วยหรือไม่ ที่น้องได้เรียนเพศวิถีศึกษา
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) ไม่ทราบ
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28. พ่อ หรือแม่เคยคุยเรื่องนี้กับน้องหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) การมีประจ�ำเดือน (ส�ำหรับเพศหญิง) จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด ถ้ามีประจ�ำเดือนแล้วควรท�ำ
อย่างไร
( ) ฝันเปียก (ส�ำหรับเพศชาย) คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
( ) เพศสัมพันธ์ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร
( ) ถุงยางอนามัย และวิธีคุมก�ำเนิดแบบอื่นๆ
( ) อื่นๆ ระบุ……
( ) ไม่เคยคุยเรื่องเพศแบบนี้เลย
29. (ส�ำหรับเพศหญิง) น้องมีประจ�ำเดือนหรือยังและ น้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับประจ�ำเดือนหรือไม่
ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด มีแล้วจะต้องท�ำอย่างไร
( ) มีประจ�ำเดือนแล้ว และมีความรู้เพียงพอ
( ) มีประจ�ำเดือนแล้ว แต่ไม่มีความรู้เพียงพอ
( ) ยังไม่มีประจ�ำเดือน แต่มีความรู้เพียงพอ
( ) ยังไม่มีประจ�ำเดือน และยังไม่มีความรู้เพียงพอ
( ) เป็นเพศชาย
30. น้องเคยพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวคนใด เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) กับแม่
( ) กับพ่อ
( ) กับพี่สาว หรือน้องสาว
( ) กับพี่ชาย หรือน้องชาย
( ) กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ
( ) ไม่เคยคุยกับสมาชิกในครอบครัวเลย
31. ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา น้องได้เรียนข้อมูลใหม่ๆ บ้างหรือไม่
( ) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องใหม่
( ) บางเรื่องเป็นข้อมูลใหม่
( ) ไม่มีเรื่องใหม่เลย
32. นอกจากในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา น้องมีแหล่งข้อมูลเรื่องเพศวิถีศึกษาอื่นๆ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) อินเตอร์เน็ต
( ) ภาพยนตร์
( ) โทรทัศน์
( ) วิทยุ
( ) หนังสือ
( ) หนังสือการ์ตูน
( ) หนังสือนิยาย
( ) เพื่อน
( ) พี่ชาย-พี่สาว / น้องชาย-น้องสาว
( ) พ่อแม่ /ผู้ปกครอง
( ) อื่น ๆ ระบุ .................
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ ความรัก และพฤติกรรมทางเพศ
33. ปัจจุบันน้องมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่แน่ใจ
( ) เคยมีแต่ตอนนี้ไม่มี
( ) ก�ำลังมองหาอยู่
34. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา น้องมีแฟนหรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี จ�ำนวน ______ คน
ระบุเพศของแฟน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] กะเทย / สาวประเภทสอง / ผู้หญิงข้ามเพศ
[ ] เกย์ / ชายรักชาย
[ ] ทอม
[ ] ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์แมน
[ ] ดี้
[ ] เลส / หญิงรักหญิง
[ ] ไบชาย (ผู้ชายที่ชอบมากกว่าหนึ่งเพศ)
[ ] ไบหญิง (ผู้หญิงที่ชอบมากกว่าหนึ่งเพศ)
[ ] หญิง
[ ] ชาย
35. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา น้องมีกิ๊กหรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี จ�ำนวน ______ คน
ระบุเพศของกิ๊ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] กะเทย / สาวประเภทสอง / ผู้หญิงข้ามเพศ
[ ] เกย์ / ชายรักชาย
[ ] ทอม
[ ] ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์แมน
[ ] ดี้
[ ] เลส / หญิงรักหญิง
[ ] ไบชาย (ผู้ชายที่ชอบมากกว่าหนึ่งเพศ)
[ ] ไบหญิง (ผู้หญิงที่ชอบมากกว่าหนึ่งเพศ)
[ ] หญิง
[ ] ชาย
36. น้องเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 46)
37. น้องมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุเท่าไหร่
ระบุอายุ…………ปี

38. ครั้งแรกที่น้องมีเพศสัมพันธ์ คู่ของน้องเป็นเพศอะไร
( ) กะเทย
( ) สาวประเภทสอง
( ) ผู้หญิงข้ามเพศ
( ) เกย์
( ) ชายรักชาย
( ) ทอม
( ) ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์
( ) ดี้
( ) เลส
( ) หญิงรักหญิง
( ) ไบ
( ) หญิง
( ) ชาย
39. ครั้งแรกที่น้องมีเพศสัมพันธ์ คู่ของน้องอายุเท่าไหร่
ระบุอายุ………..ปี
40. ครั้งแรกที่น้องมีเพศสัมพันธ์ น้องยินยอมหรือไม่
( ) ยินยอม
( ) ไม่ยินยอม
41. ครั้งแรกที่น้องมีเพศสัมพันธ์ น้องได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
( ) ใช้
( ) ไม่ใช้
42. ครั้งล่าสุดที่น้องมีเพศสัมพันธ์ น้องได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
( ) ใช้
( ) ไม่ใช้
43.ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา น้องกับคู่ใช้ถุงยางอนามัยบ้างหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้ (เพราะ _______________________)
( ) ใช้เป็นบางครั้ง (เพราะ_______________________)
( ) ใช้ทุกครั้ง (เพราะ _______________________)
( ) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
44. น้องเคยให้ หรือได้รับสิ่งของ หรือโอกาส เช่น โทรศัพท์มือถือ เงินทอง เสื้อผ้า กระเป๋า เกรด หรือโอกาส
ในการ
ศึกษา เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) ไม่เคย
( ) เคยเป็นผู้ให้เงินทอง สิ่งของ โอกาสต่างๆ ฯลฯ
( ) เคยเป็นผู้ได้รับเงินทอง สิ่งของ โอกาสต่างๆ ฯลฯ
( ) เคยเป็นทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเงินทอง สิ่งของ โอกาสต่าง ๆ ฯลฯ
45. น้องเคยนัดเจอคนอื่นผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแอฟลิเคชั่นเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) เคย มากกว่า 1 ครั้ง
( ) เคย นานๆ ครั้ง
( ) ไม่เคย
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา
46. การมีประจ�ำเดือนคืออะไร
( ) การหลั่งน�้ำอสุจิ
( ) การที่ไข่ตกจากรังไข่
( ) การที่มีเลือดและเมือกออกมาจากมดลูกเป็นระยะๆ
( ) เลือดสกปรกที่ออกจากร่างกาย
47. ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยไม่ได้ใช้วิธีการป้องกันมีโอกาสตั้งครรภ์ได้หรือไม่
( ) ได้
( ) ไม่ได้
( ) ไม่ทราบ
48. ช่วงเวลาใดของรอบเดือน ที่เด็กหญิงมีโอกาสตั้งครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์
( ) กลางรอบเดือน
( ) ระหว่างที่มีประจ�ำเดือน
( ) ทันทีที่หยุดประจ�ำเดือน
( ) ก่อนการมีประจ�ำเดือน
( ) มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตลอดเวลา
( ) ไม่ทราบ
49. น้องรู้จักวิธีการคุมก�ำเนิดแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ถุงยางอนามัย
( ) ห่วงอนามัย
( ) ยาคุมก�ำเนิด
( ) ยาฉีดคุมก�ำเนิด
( ) ยาฝังคุมก�ำเนิด
( ) ฝาครอบปากมดลูก
( ) ถุงอนามัยส�ำหรับผู้หญิง
( ) การนับวัน
( ) การหลั่งภายนอก
( ) การใช้ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
( ) วิธีโบราณ
( ) การท�ำหมัน
( ) อื่นๆ ระบุ ................
50. หากน้องต้องการถุงยางอนามัย จะหาได้จากที่ไหนได้บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) โรงพยาบาล
( ) สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล / รพ.สต.
( ) คลินิก เอกชน
( ) โรงเรียน
( ) เจ้าหน้าที่ระดับชุมชน
( ) ร้านขายยา

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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( ) โบสถ์ (คริสต์) หรือ วัด
( ) ร้านค้า
( ) เพื่อน
( ) อื่นๆ ระบุ.......................
( ) ไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ใด

( ) ชายรักชาย ( ) ทอม
( ) ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์แมน ( ) ดี้
( ) เลส ( ) หญิงรักหญิง
( ) ไบ ( ) หญิง
( ) ชาย ( ) อื่นๆ ระบุ ____________________

51. หากน้องต้องการใช้ถุงยางอนามัย จะสามารถหาถุงยางอนามัยได้หรือไม่
( ) ได้
( ) ไม่ได้
( ) ไม่แน่ใจ

60. ถ้าน้องจะมีแฟน น้องอยากมีแฟนเป็นคนเพศอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] กะเทย / สาวประเภทสอง / ผู้หญิงข้ามเพศ
[ ] เกย์ / ชายรักชาย
[ ] ทอม
[ ] ผู้ชายข้ามเพศ / แทรนส์แมน
[ ] ดี้
[ ] เลส / หญิงรักหญิง
[ ] ไบ
[ ] หญิง
[ ] ชาย
[ ] อื่นๆ ระบุ ____________________

52. น้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องเพศจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) อินเตอร์เน็ต
( ) ภาพยนตร์
( ) โทรทัศน์
( ) วิทยุ
( ) หนังสือ
( ) หนังสือการ์ตูน
( ) หนังสือนิยาย
( ) เพื่อน
( ) พี่ชาย-พี่สาว / น้องชาย-น้องสาว
( ) พ่อแม่ /ผู้ปกครอง
( ) อื่นๆ ระบุ .................

61. น้องเคยมีประจ�ำเดือนแล้วใช่หรือไม่ (เฉพาะคนที่ตอบว่าข้อ 58 ว่าเป็น เด็กหญิง/นางสาว)
( ) เคยมี ระบุอายุที่มีประจ�ำเดือนครั้งแรก _______ ปี
( ) ยังไม่มีประจ�ำเดือน
62. ส่วนสูง _________ซม.

ส่วนที่ 4 ค่านิยมและทัศนคติ

63. น�้ำหนัก_________กก.

ค�ำถามต่อไปนี้ไม่มีค�ำตอบถูกผิด ดังนั้นขอให้ตอบตามความเห็นของตนเอง

64. เกรดเฉลี่ย (GPA) เทอมที่แล้ว
( ) ต�่ำกว่า 1.00 ( ) 1.01-1.50
( ) 1.51-2.00 ( ) 2.01-2.50
( ) 2.51-3.00 ( ) 3.01-3.50
( ) 3.51-4.00

53. น้องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่แน่ใจ เกี่ยวกับข้อความดังต่อไปนี้
หัวข้อ
ในครอบครัว ผู้ชายควรมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ ๆ
มากกว่าผู้หญิง
การตั้งใจเรียนหนังสือในโรงเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญต่อเด็ก
ชายมากกว่าเด็กหญิง
เด็กหญิงควรมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะแต่งงาน
กับใครและเมื่อใด
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันนั้นเป็นสิ่งผิด
วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์กันโดยยังไม่แต่งงานนั้นไม่ผิด
หากว่าทั้งสองฝ่ายรักกันและมีการป้องกันการตั้งครรภ์
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เด็กหญิง หรือเด็กชายสามารถแต่งงานเมื่อมีอายุน้อย
กว่า 18 ปีได้
หากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม
ภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามี
เพราะเป็นหน้าที่
ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถยืนกรานและต่อรองกับคู่ที่จะใช้
ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

65. ปัจจุบัน น้องพักอาศัยอยู่กับใคร
( ) อยู่กับพ่อ แม่
( ) อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ
( ) อยู่หอพักกับเพื่อน
( ) อยู่หอพักกับแฟน
( ) อยู่หอพักคนเดียว
( ) อื่นๆ ระบุ _______________
66. น้องใช้จ่ายเงินประมาณวันละเท่าไร
( ) น้อยกว่า 30 บาท ( ) 30-60 บาท
( ) 61-100 บาท ( ) 101-200 บาท
( ) 201-300 บาท ( ) 301-500 บาท
( ) มากกว่า 500 บาท

54. น้องคิดว่า สามีมีสิทธิทุบตีภรรยาในเหตุการณ์ต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ภรรยาท�ำอาหารไหม้
( ) ภรรยาเถียงสามี
( ) ภรรยาไปไหนโดยไม่บอกสามี
( ) ภรรยาละเลยไม่ดูแลลูก
( ) ภรรยาไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับสามี
( ) ภรรยาแต่งตัวยั่วยวน
( ) ภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี
( ) ไม่มีข้อใดเลยที่สามีมีสิทธิทุบตีภรรยา
55. น้องเห็นด้วยกับข้อความเกี่ยวกับการมีประจ�ำเดือนในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) เป็นกระบวนการปกติส�ำหรับวัยรุ่นหญิง
( ) ในระหว่างที่มีประจ�ำเดือน เด็กหญิงไม่สามารถเล่นกีฬาได้ตามปกติ
( ) ในระหว่างที่มีประจ�ำเดือน เด็กหญิงควรมีสิทธิในการเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
( ) ในระหว่างที่มีประจ�ำเดือน เด็กหญิงไม่ควรถูกกันออกจากคนอื่น
ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน
56. น้องเกิด พ.ศ. ใด
( ) 2539 ( ) 2540
( ) 2541 ( ) 2542
( ) 2543 ( ) 2544
( ) 2545 ( ) 2546
57. น้องเรียนอยู่ชั้นอะไร
( ) ม. 1 ( ) ม. 2
( ) ม. 3 ( ) ม. 4
( ) ม. 5 ( ) ม. 6
( ) ปวช. 1 ( ) ปวช. 2
( ) ปวช. 3
58. ค�ำน�ำหน้าชื่อของน้องคือ
( ) เด็กชาย / นาย ( ) เด็กหญิง / นางสาว
59. น้องคิดว่าค�ำไหนอธิบายความเป็นตัวน้องมากที่สุด
( ) กะเทย ( ) สาวประเภทสอง
( ) ผู้หญิงข้ามเพศ ( ) เกย์
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67. ผู้ปกครองของน้องจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
( ) ผู้ปกครองไม่มีวุฒิการศึกษาใดๆ
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช.
( ) อนุปริญญา / ปวส.
( ) ป.ตรี
( ) ป.โท
( ) ป.เอก
( ) ไม่ทราบ
2) แบบส�ำรวจการสอนเพศวิถีศึกษาส�ำหรับครู
ชื่อโรงเรียน :_____________________________ รหัสผู้ตอบ : ___________
วันที่__________เดือน_________ปี____________
เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศ ที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ
การท�ำงานของสรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ
ความเท่าเทียมทางเพศ และหัวข้ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการสอนหัวข้อเหล่านี้ในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษา
โดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอื่น เช่น สุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรืออาจเป็น
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนก็ได้
การประเมินวิชาเพศวิถีศึกษา
1. ท่านสอนหมวดวิชาอะไร (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o ภาษาไทย
o คณิตศาสตร์
o วิทยาศาสตร์
o สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o สุขศึกษา และพลศึกษา
o ศิลปะ
o การงานอาชีพและเทคโนโลยี
o ภาษาต่างประเทศ
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :______________________
2. ในปีการศึกษาล่าสุด ในโรงเรียนของท่านได้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี
o ไม่มี
o ไม่มีในปีล่าสุด แต่เคยมีการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา
o ไม่ทราบ
3. ในโรงเรียนของท่าน ใครบ้างเป็นผู้สอนในหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o ครูสุขศึกษา
o ครูพลศึกษา
o ครูสังคมศึกษา
o ครูภาษาไทย

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

o ครูภาษาต่างประเทศ
o ครูวิทยาศาสตร์
o ครูคอมพิวเตอร์
o ครูคณิตศาสตร์
o ครูศิลปะ
o ครูประจ�ำชั้น / ครูที่ปรึกษา
o ครูแนะแนว
o ครูพยาบาล /ครูอนามัย
o ครูพิเศษจากชุมชน หรือองค์กรอื่น
o เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
o เพื่อน
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :______________________

16. หนังสือเรียนดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ระบุชื่อหนังสือ_____________________________________

4. ท่านสอนหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาบ้างหรือไม่
o ก�ำลังสอนอยู่ในปีการศึกษาล่าสุด
o สอน
o ไม่ได้สอน (หากไม่ได้สอน แบบส�ำรวจจะสิ้นสุดลงที่ข้อนี้)

19. ท่านมี/เคยมีคู่มือการสอนหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี
o ไม่มี

5. การจัดชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
o แยกเรียนชายหญิง
o ชายหญิงเรียนรวมกัน
o บางหัวข้อเรียนแยก บางหัวข้อเรียนรวมกัน
o อื่น ๆ (โปรดระบุ):____________
6. ในคาบเพศวิถีศึกษา มีนักเรียนขัดจังหวะการสอน ล้อเลียน หรือแซวเพื่อนกันเองในระหว่างที่ท่านสอน
หรือไม่
o มี
o ไม่มี (หากเลือกข้อ “ไม่มี” ให้ข้ามไปค�ำถามข้อ 8)
7. ท่านท�ำอย่างไร เมื่อมีนักเรียนขัดจังหวะการสอน ล้อเลียน หรือแซวเพื่อนในระหว่างเรียนเพศวิถีศึกษา
o ห้ามทุกครั้ง
o ห้ามบางครั้ง
o ไม่ห้ามเลย
o อื่น ๆ (โปรดระบุ):____________
8. หัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาที่ท่านสอน มีการเรียนการสอนอย่างไร
o สอนเป็นรายวิชาหนึ่ง แยกต่างหากจากวิชาอื่น
(หากเลือกข้อนี้ให้ตอบเฉพาะค�ำถามที่อยู่ในส่วนที่ระบุว่าวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหาก ข้อ 9-21)
o สอนทั้งที่เป็นรายวิชาหนึ่งและสอนรวมกับวิชาอื่น
(หากเลือกข้อนี้ให้ตอบเฉพาะค�ำถามที่อยู่ในส่วนที่ระบุว่าวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหาก ข้อ 9-21)
o หัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาน�ำไปสอนรวมกับวิชาอื่น
(หากเลือกข้อนี้ให้ข้ามไปค�ำถามข้อ 22)
วิชาเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาแยกต่างหาก (ค�ำถามข้อ 9 ถึง 21)
9. ท่านสอนเพศวิถีศึกษาในระดับชั้นใดบ้าง (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o ป.1
o ป.2
o ป.3
o ป.4
o ป.5
o ป.6
o ม.1
o ม.2
o ม.3
o ม.4
o ม.5
o ม.6
o ปวช.1
o ปวช.2
o ปวช.3
10. ท่านมีคาบสอนเพศวิถีศึกษาบ่อยแค่ไหน
o น้อยกว่าหนึ่งครึ่งต่อเดือน
o หนึ่งครั้งต่อเดือน
o 2-3 ครั้งต่อเดือน
o หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
o มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่ทุกวัน
o ทุกวัน
11. แต่ละคาบเพศวิถีศึกษาใช้เวลาสอนนานแค่ไหน
ระบุ_______นาที
12. ท่านสอนเพศวิถีศึกษากี่คาบในแต่ละปีการศึกษา
o 1-2 คาบ
o 3-4 คาบ
o 5-10 คาบ
o 11-15 คาบ
o 16-20 คาบ
o 21-25 คาบ
o 26 คาบขึ้นไป
o อื่น ๆ ระบุ___________________
13. วิชาเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาบังคับหรือไม่
o เป็น
o ไม่เป็น
14. เพศวิถีศึกษาเป็นเนื้อหาวิชาที่จัดการทดสอบวัดความรู้ได้หรือไม่
o ได้ เด็กนักเรียนควรจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชาในการสอบประจ�ำปี การสอบระดับ
ประเทศ หรือ การทดสอบทางวิชาการอย่างอื่นระหว่างปีการศึกษา
o ไม่ได้ เด็กนักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชาซึ่งจะมีผลต่อผลการเรียน
15. นักเรียนมี หรือเคยมีหนังสือเรียนส�ำหรับการเรียนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี
o ไม่มี (ถ้าเลือก “ไม่มี” ให้ข้ามไปตอบข้อ 18)

17. สัดส่วนของนักเรียนที่มีหนังสือเรียนดังกล่าวเป็นเท่าใด
o น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
o ครึ่งหนึ่ง
o มากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทุกคน
o นักเรียนมีหนังสือเรียนทุกคน
18. ท่านมีประมวลรายวิชา หรือขอบเขตเนื้อหาการสอนเพศวิถีศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
o มี
o ไม่มี

20. ท่านมี/เคยมีสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ส�ำหรับประกอบการสอนเพศวิถีศึกษาที่ท่านสอนหรือไม่
o มี (โปรดระบุ ประเภทสื่อ-ชื่อสื่อ/เนื้อหา) :________________________
o ไม่มี (ถ้าเลือก “ไม่มี” ให้ข้ามไปตอบข้อ 34)
21. ท่านได้รับสื่อการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษานี้จากที่ใด (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o โรงเรียนจัดหาให้
o กระทรวงศึกษาธิการ
o องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์
o จากครูผู้สอนเอง
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :____________
เมื่อเสร็จการตอบค�ำถามข้อ 21 ให้ท่านข้ามไปตอบข้อที่ 34
วิชาเพศวิถีศึกษามีการเรียนการสอนเป็นหัวข้อในรายวิชาอื่น (ค�ำถามข้อ 22-33)
22. ท่านสอนวิชาใดต่อไปนี้ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาอยู่บ้าง (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o ภาษาไทย
o คณิตศาสตร์
o วิทยาศาสตร์
o สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o สุขศึกษาและพลศึกษา
o ศิลปะ
o การงานอาชีพและเทคโนโลยี
o ภาษาต่างประเทศ
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :______________________
23. ท่านสอนหัวข้อเพศวิถีศึกษาในระดับชั้นใดบ้าง (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o ป.1
o ป.2
o ป.3
o ป.4
o ป.5
o ป.6
o ม.1
o ม.2
o ม.3
o ม.4
o ม.5
o ม.6
o ปวช.1
o ปวช.2
o ปวช.3
24. เมือ่ ท่านมีแผนการสอนเพศวิถศี กึ ษา โดยแทรกอยูใ่ นเนือ้ หาวิชาต่างๆ โดยเฉลีย่ ใน 1 คาบท่านใช้เวลากี่
นาทีในการสอน
ระบุ______นาที ใน 1 คาบ
25. ตลอดทั้งปี ในวิชาที่ท่านสอนอยู่มีกี่คาบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา
o 1-2 คาบ
o 3-4 คาบ
o 5-10 คาบ
o 11-15 คาบ
o 16-20 คาบ
o 21-25 คาบ
o 26 คาบขึ้นไป
26. เพศวิถีศึกษาเป็นเนื้อหาวิชาที่จัดการทดสอบวัดความรู้ได้หรือไม่
o ได้ เด็กนักเรียนควรจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชาในการสอบประจ�ำปี การสอบระดับ
ประเทศ
หรือการทดสอบทางวิชาการอย่างอื่นระหว่างปีการศึกษา
o ไม่ได้ เด็กนักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชาซึ่งจะมีผลต่อผลการเรียน
27. นักเรียนมี หรือเคยมีหนังสือเรียนส�ำหรับการเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี บางหัวข้อ
o มี ทุกหัวข้อ
o ไม่มี (ถ้าเลือก “ไม่มี” ให้ข้ามไปตอบข้อ 30)
28. หนังสือเรียนดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ระบุชื่อหนังสือ_____________________________________
29. สัดส่วนของนักเรียนที่มีหนังสือเรียนดังกล่าวเป็นเท่าใด
o น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
o ครึ่งหนึ่ง
o มากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทุกคน
o นักเรียนมีหนังสือเรียนทุกคน

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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30. ท่านมีประมวลรายวิชา หรือขอบเขตเนื้อหาการสอนเพศวิถีศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก�ำหนด
เนื้อหา ที่จะสอนหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี
o ไม่มี
31. ท่านมี/เคยมีคู่มือการสอนหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o มี
o ไม่มี

33. ท่านได้รับสื่อการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษานี้จากที่ใด (เลือกทุกข้อที่ใช่)
o โรงเรียนจัดหาให้
o กระทรวงศึกษาธิการ
o องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์
o จากครูผู้สอนเอง
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :____________

ไม่มีการสอน

ทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ และสิทธิที่จะมีเพศ
สัมพันธ์เมื่อพร้อมและยินยอมเท่านั้น
ความเข้าใจว่าเพศวิถีนั้นเป็นเรื่องที่มากกว่าการมีเพศ
สัมพันธ์แบบสอดใส่

การรังแกและกลั่นแกล้งต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะบุคคล
ที่เป็นตุ๊ด เกย์ กะเทย ทอม ดี้ เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
ไม่แน่ใจว่ามี
หรือไม่มี

บทบาทโอกาส และความคาดหวัง ที่แตกต่าง
กันของหญิงและชาย

การสัมผัสที่ดี (กอด จูบ) ที่แสดงถึงความรู้สึกห่วงใย
ความรัก หรือความรู้สึกที่ดีต่อกัน
การสัมผัสที่ไม่เหมาะสมเช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่อีกฝ่าย
ไม่ต้องการ เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
37. ท่านได้สอนเรื่อง ความรุนแรง ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”

ความไม่เท่าเทียม การให้โอกาสที่ไม่เท่ากัน
และความรุนแรงที่เกิดจากการท�ำตามบทบาท
หญิงชาย

หัวข้อ

บทบาทและกฎเกณฑ์ทางเพศเปลี่ยนแปลงไป
ตามแต่ละท้องถิ่น อายุและยุคสมัย
เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะยุติความไม่
เท่าเทียมกันทางเพศ

ความรุนแรงที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งผิด
เช่น ความรุนแรงต่อภรรยา-สามี-คู่รัก การข่มขืน การล่วง
ละเมิดทางเพศ

อิทธิพลของสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
สือ่ ออนไลน์ มีผลต่อความคิดเห็นในเรือ่ ง
สัมพันธภาพ และเพศวิถี

วิธีการลดความรุนแรง รวมทั้งความรุนแรงที่มีต้นเหตุมาจาก
ความเป็นหญิงความเป็นชาย

35. ท่านได้สอนเรื่อง พัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้
หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”

การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ส�ำหรับเด็กชาย รวมถึง
การฝันเปียก
การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ส�ำหรับเด็กหญิงรวมถึง
การมีประจ�ำเดือน
การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (การติดต่อ ชนิดของ
โรค การป้องกันและการรักษา)
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี
การคุมก�ำเนิดด้วยวิธีการอื่นที่ถูกต้องและ
สม�่ำเสมอนอกจากถุงยางอนามัย ในการช่วย
ป้องกันการตั้งครรภ์
การท�ำแท้งที่ปลอดภัย
เชื้อเอชไอวี การติดต่อ การป้องกัน และการ
รักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีไม่
สามารถสังเกตได้จากรูปลักษณ์ภายนอก
การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ไม่แน่ใจว่ามี
มีการสอน ไม่มีการสอน การสอนหรือ
ไม่มีการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล ในการแจ้งหรือร้อง
เรียนเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงที่เกิด
จากความไม่เสมอภาคทางเพศ

การยอมรับและความเข้าใจต่อคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศเช่นตุ๊ด กะเทย เกย์ ทอม ดี้
เป็นต้น

อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์

แน่ใจว่ามี
ไม่มีการสอน ไม่หรื
อไม่มี

การดูถูกและกีดกันคนอื่นมีความหมาย รูปแบบ และผล
เสียอย่างไร

34. ท่านได้สอนเรื่อง เพศภาวะ ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้ หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”

หัวข้อ

มีการสอน

การแต่งงานในวัยเด็กและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งผล
ลบทั้งด้านสังคมและสุขภาพ

เมื่อท่านท�ำข้อ 33 เสร็จแล้วให้ท่านท�ำแบบสอบถามข้อ 34 ต่อได้เลยค่ะ

มีการสอน

หัวข้อ
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธุ์

32. ท่านมี/เคยมีสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ส�ำหรับประกอบการสอนเพศวิถีศึกษาที่ท่านสอนหรือไม่
o มี (โปรดระบุ ประเภทสื่อ-ชื่อสื่อ/เนื้อหา) :________________________
o ไม่มี (ถ้าเลือก “ไม่มี” ให้ข้ามไปตอบข้อ 34)

หัวข้อ

36. ท่านได้สอนเรื่อง สิทธิทางเพศและความเป็นพลเมือง ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่
แน่ใจ”

มีการสอน

ไม่มีการสอน

ไม่แน่ใจว่ามี
หรือไม่มี

วิธีการหรือช่องทางการขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญความ
รุนแรงและความรุนแรงที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศ
เหยื่อของความรุนแรงทางเพศ อาจเป็นเด็กชายได้เช่นกัน
ความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ เช่นการโพสต์ข้อความด่า การ
ส่งข้อความคุกคามทางเพศ การแอบถ่ายหรือแชร์คลิปโดย
ไม่ยินยอม เป็นต้น
การรังแกในเด็กนักเรียน เช่น ด่าทอ ล้อเลียนการผลัก ต่อย
แตะ ถีบ เป็นต้น
การรังแกต่อเด็กนักเรียนที่เป็นหรือถูกเข้าใจว่าเป็น ตุ๊ด
กะเทย เกย์ ทอม ดี้ เป็นต้น
38. ท่านได้สอนเรื่อง ตัวตนและความสัมพันธ์ ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้ หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”
หัวข้อ

มีการสอน

ไม่มีการ
สอน

ไม่แน่ใจว่า
มีหรือไม่มี

วิธีการต่างๆ ในการแสดงออกถึงมิตรภาพความรักและ
ความสนใจทางเพศ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีทั้งที่ดีและไม่ดี
เพื่อนสามารถมีอิทธิพลต่อเราทั้งทางบวกและทางลบ
การเข้าใจและแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของตนเองในเรือ่ งเพศ
สิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องเพศ เช่น เพื่อน ครอบครัว
และสื่อต่างๆ
การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและจะสามารถ
วางแผนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วง
ชีวิตได้
ค�ำถามเพิ่มเติมส�ำหรับ ครูที่สอนเด็กนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
(ถ้าท่านไม่ได้สอนนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ท่านข้ามไปตอบข้อ 40)

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยระหว่างคู่ที่เป็น
เพศเดียวกัน
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39. ท่านได้สอนหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้หากไม่แน่ใจให้ตอบว่า “ไม่แน่ใจ”
หัวข้อ

มีการสอน

ไม่มีการ
สอน

ไม่แน่ใจว่ามี
การสอนหรือ
ไม่มีการสอน

ความเท่าเทียมกันทางเพศส่งผลให้ทั้งชายหญิงสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ
การคุมก�ำเนิดรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประโยชน์
และผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน

46. ท่านรู้สึกว่า การฝึกอบรมที่ท่านได้รับนั้นเพียงพอที่จะเตรียมท่านในการสอนเพศวิถีศึกษาหรือไม่
o เพียงพอ
o ไม่เพียงพอ
o ไม่แน่ใจ
47. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนของท่านหรือไม่
o สนับสนุนอย่างเต็มที่
o สนับสนุนแต่ไม่ค่อยเต็มที่
o ไม่สนับสนุน
o ไม่แน่ใจ
48. ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนอย่างไรบ้าง
o มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลทั้งก่อนและตลอดปีการศึกษา
o ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมในคาบเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา
o ผู้ปกครองและผู้ดูแลไม่มีส่วนร่วม
o อื่นๆ (โปรดระบุ)_________________________

เด็กหญิง/ผูห้ ญิงอาจตัง้ ครรภ์ได้เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
ท่าของการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการตั้ง
ครรภ์หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ลักษณะอาการของการตั้งครรภ์และวิธีการตรวจสอบ
การตั้งครรภ์

49. โรงเรียนมีนโยบายดูแล คุ้มครองนักเรียนจากการล้อเลียน รังแก การคุกคาม และการล่วงละเมิด (ทาง
เพศ) หรือไม่
o มีเฉพาะนโยบายต่อต้านการรังแก
o มีเฉพาะนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ
o มีทั้งนโยบายต่อต้านการรังแกและการล่วงละเมิดทางเพศ
o ไม่มี
o ไม่แน่ใจ

การรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีและวิธีการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี เช่น การตรวจเลือด
ยาป้องกันหลังได้รับเชื้อเอชไอวี (post-exposure
prophylaxis (PEP) หรือการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ระยะสั้นที่ช่วยลดโอกาสการรับเชื้อเอชไอวี

50. ท่านคิดว่าวิชาเพศวิถีศึกษาควรเป็นวิชาบังคับส�ำหรับนักเรียน หรือควรเป็นวิชาเลือก
o วิชาบังคับ
o วิชาเลือก
o ไม่ทราบ

สถานทีแ่ ละวิธกี ารเข้ารับบริการสุขภาพเพือ่ ป้องกันการตัง้
ครรภ์รวมถึงสถานบริการเพือ่ ป้องกันและดูแลรักษาเมือ่
ติดเชือ้ เอชไอวีและ/หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ
กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆในประเทศที่มีผลต่อ
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง

51. ท่านคิดว่าวิชาเพศวิถศี กึ ษาสามารถช่วยให้เยาวชนจัดการกับปัญหาต่อไปนีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

กฎเกณฑ์ทางสังคมและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีผลต่อ
การตัดสินใจ และพฤติกรรมทางเพศ

หัวข้อ

40. ในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาที่ท่านสอน ท่านได้ใช้วิธีการสอนแบบใดบ้าง (เลือกทุกข้อที่ท่านใช้)
o การบรรยาย
o การอภิปรายในชั้นเรียน
o การท�ำงานเป็นกลุ่มย่อย
o การระดมความคิด
o การเล่นบทบาทสมมติ
o การฉายวีดิโอ
o การเล่าเรื่อง
o การเล่นละคร (รวมถึงละครสั้น)
o เกม
o กิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความเห็นว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับข้อความต่างๆจากนั้นอภิปราย
เป็นกลุ่ม
o กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา
o ใบงาน
o การเยี่ยมชมร้านที่จ�ำหน่ายถุงยางอนามัย
o การเยี่ยมชมคลินิก (สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ)
o กล่องค�ำถาม
o สายด่วน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ
o การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
o การวัดความรู้ / การสอบ
o การพบ และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
o กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน
o ค้นคว้า ท�ำรายงานด้วยตนเอง
o อื่น ๆ (โปรดระบุ) :____________
41. การสอนทักษะต่อไปนี้ ในหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา ได้มีการใช้การเล่นบทบาทสมมติ หรือวิธีการอื่น
ใดที่ให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมหรือไม่:
หัวข้อ

ได้แสดง/มี
ส่วนร่วม

ไม่ได้แสดง/
ไม่มีส่วนร่วม

การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ
การยืนยันและต่อรองที่จะใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีการคุมก�ำเนิดต่างๆ
42. การสอนเพศวิถีศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรม (เช่น การมอบหมายงานให้ไปท�ำที่บ้าน) ซึ่ง
ส่งเสริมให้ นักเรียนได้สื่อสารพูดคุยเรื่องที่เรียนในวิชาเพศวิถีศึกษากับผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่นักเรียน
ไว้วางใจหรือไม่
o มี
o ไม่มี

มี
ไม่มี
มีความ
ไม่มี
ไม่
ประสิทธิภาพ ประสิทมีธิภาพ ไม่แตกต่
ประสิทธิภาพ ทราบ
า
ง
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
มาก
อย่างมาก

หลีกเลี่ยงจากการ
ติดเชื้อไวรัสและ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ
หลีกเลี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์
ชะลอการมีเพศ
สัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
แบบคู่รักซึ่งทั้ง
สองฝ่ายมีความ
เท่าเทียมกัน
ลดการเลือก
ปฏิบัติของทั้ง
ตนเองและของผู้
อื่น ลดการล้อ
เลียน รังแกโดย
อาศัยเหตุจาก
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
เช่น รสนิยมทาง
เพศ อัตลักษณ์
ของเพศภาวะ
52. ตามที่ท่านทราบ การสอนเรื่องเกี่ยวกับเพศและเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนสามารถท�ำได้หลายวิธี ค�ำกล่าว
ต่อไปนี้ ข้อใดที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
o เมื่อพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ จะต้องมีการก�ำหนดขอบเขตแก่เยาวชน เยาวชนจะต้องทราบว่าการมีเพศ
สัมพันธ์ ก่อนการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้
o สุดท้ายแล้วเยาวชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง ดังนั้นการศึกษาจะต้องสามารถให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่ เยาวชนเพื่อสามารถป้องกันตนเองได้หากเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์

43. ท่านได้รับการฝึกอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา ใช่หรือไม่
o ใช่
o ไม่ใช่(หากเลือกข้อ “ไม่ใช่” ให้ข้ามไปที่ค�ำถามข้อ 47)
44. การฝึกอบรมเกิดขึ้นก่อนที่เข้าไปท�ำการสอนหรือในระหว่างท�ำการสอนเพศวิถีศึกษา
o ก่อนท�ำการสอน
o ระหว่างการท�ำการสอน
o ทั้งสองแบบ
45. ท่านได้รับการฝึกอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา กี่ชั่วโมง
o การฝึกอบรมก่อนท�ำการสอน_______ชั่วโมง
o การฝึกอบรมระหว่างท�ำการสอน_______ชั่วโมง

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

55

ตาราง การค�ำนวณค่าน�้ำหนัก

ค่านิยมและทัศนคติ
53. ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อความดังต่อไปนี้
หัวข้อ

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ในครอบครัว ผู้ชายควรมีสิทธิมีเสียงในเรื่องส�ำคัญๆมากกว่า
ผู้หญิง
การตั้งใจเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องส�ำคัญต่อเด็กผู้ชาย
มากกว่าเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงควรมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะแต่งงานกับ
ใครและเมื่อใด
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีเพศเดียวกันนั้นเป็นสิ่งผิด
วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่แต่งงานนั้นไม่ผิดหากว่า
ทั้งสองฝ่ายรักกันและมีการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เด็กหญิง หรือเด็กชายสามารถแต่งงานเมื่อมีอายุน้อยกว่า
18 ปีได้หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม
ภรรยาไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ เพราะ
เป็นหน้าที่
ถุงยางอนามัย1 ชิ้น ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถยืนกรานและต่อรองกับคู่ให้ใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
54. ท่านเห็นว่าสามีมีสิทธิทุบตีภรรยาในสถานการณ์ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ให้เลือกทุกข้อที่คิดว่าใช่)
o ภรรยาท�ำอาหารไหม้
o ภรรยาเถียงสามี
o ภรรยาไปไหนโดยไม่บอกสามี
o ภรรยาละเลยไม่ดูแลลูก
o ภรรยาไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับสามี
o ภรรยาแต่งตัวยั่วยวน
o ภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี
o ไม่มีข้อใดเลยที่สามีมีสิทธิทุบตีภรรยา
55. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลแก่เยาวชนเกี่ยวกับวิธีการหาและใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้งการคุมก�ำเนิดอย่างอื่น
จะมี
ผลกระทบต่อเยาวชนหรือไม่ เมื่อเยาวชนมีเพศสัมพันธ์
o มีผล โดยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น
o ไม่มีผลโดยไม่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น
o ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
56. ท่านอายุเท่าใด_____________ปี
57. เพศของท่านคืออะไร
o ชาย
o หญิง
o เพศที่สาม
58. ท่านสอนหนังสือมาแล้วทั้งหมดกี่ปี________ปี
59. ท่านสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและ/หรือหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษามาแล้วกี่ปี___________ปี
60. สถานะการสมรส
o โสด
o แต่งงานแล้ว
o แยกกันอยู่
o หย่าร้าง
o เป็นหม้าย
3) ตารางถ่วงน�้ำหนัก (Weighting)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้ จัดให้มีการถ่วงน�้ำหนักให้กับข้อมูลในแต่ละภาคแยกตาม
ประเภทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการปรับให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับข้อมูลในกลุ่มประชากร
ในการค�ำนวณค่าน�้ำหนักในแต่ละประเภทของสถานศึกษา คณะผู้วิจัยได้ค�ำนวณค่าน�้ำหนักของภาคต่างๆ
ดังนี้ สัดส่วนของนักเรียนภาคนั้นๆ ในกลุ่มประชากร / สัดส่วนของนักเรียนภาคนั้นๆ ในกลุ่มตัวอย่าง ผล
ค่าน�้ำหนักที่ได้ดังตาราง

ภาค
มัธยมศึกษา6
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
เหนือ
รวม
ขยายโอกาส7
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
เหนือ
รวม
อาชีวศึกษา8
กลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
ตะวันออกเฉียง
เหนือ
เหนือ
รวม

จ�ำนวน
ประชากร (คน)
1,2

สัดส่วน
ประชากร

774,530
111,520
143,377
286,720

34.0%
4.9%
6.3%
12.6%

1,418
530
413
614

34.7%
13.0%
10.1%
15.0%

0.98
0.38
0.62
0.84

794,404

34.9%

669

16.4%

2.13

164,734
2,275,285

7.2%
100.0%

439
4083

10.8%
100.0%

0.67

108,635
32,665
41,802
54,532

20.6%
6.2%
7.9%
10.3%

58
958
502
726

1.3%
22.3%
11.7%
16.9%

15.27
0.28
0.68
0.61

234,434

44.4%

1,501

34.9%

1.27

56,055
528,123

10.6%
100.0%

560
4,305

13.0%
100.0%

0.82

116,825
41,779
67,583
86,100

17.3%
6.2%
10.0%
12.8%

161
54
72
54

35.9%
12.0%
16.0%
12.0%

0.48
0.52
0.63
1.06

234,264

34.8%

54

12.0%

2.89

127,562
674,113

18.9%
100.0%

54
449

12.0%
100.0%

1.57

จ�ำนวนตัวอย่าง สัดส่วนตัวอย่าง
(คน)

ค่าน�้ำหนัก

4) แนวค�ำถามการสนทนากลุ่มส�ำหรับนักเรียน
กระบวนการท�ำ FGD
1. แนะน�ำตัว แนะน�ำกระบวนการ และกล่าวถึงจริยธรรมการวิจัย
2. แจกกระดาษเล็ก ให้น้องๆ เขียน ชื่อเล่น อายุ ระดับชั้น เพศ เกรดเฉลี่ย
3. ให้วาดรูป ประสบการณ์การเรียนการสอนเรื่องเพศ (สิ่งที่เกิดขึ้น มีใครบ้าง เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร)
4. อนุญาตให้ใช้ภาพในการวิจัยได้ไหม มีอะไรจะถามก่อนวาดไหม
5. วาดภาพ 10 นาที
6. ให้อธิบายภาพ เล่าเรื่องราวในภาพ ถามเจาะลึกในแต่ละภาพ เพื่อนๆ สามารถถามคนวาดได้
ค�ำถามชวนคุย
• เพศวิถีศึกษาคืออะไร ในความคิดของน้องๆ เมื่อพูดถึงเพศวิถีศึกษา รู้สึกอย่างไร
• เมื่อพูดถึงการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนี้น้องคิดถึงอะไร ใครเป็นคนสอน สอนอย่างไร
• เพศวิถีศึกษาในอุดมคติคืออะไร
• ภาพตัวแทนของครูเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
• ท�ำไมโรงเรียนต้องสอนเพศวิถีศึกษา
• ในโรงเรียนนี้การสอนวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นวิชาหลักเฉพาะ หรือสอนรวมกับวิชาอื่น หรือเป็นวิชาเลือก มี
การสอบ
หรือไม่ เล่าให้ฟังหน่อย
• วิชาเพศวิถีศึกษาสอนเรื่องอะไรบ้าง สอนกี่ชม. กี่คาบ ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วใน 1 คาบสอนกี่นาที
• เริ่มเรียนเพศวิถีศึกษาตั้งแต่เมื่อไหร่
• เวลาที่ครูสอนเพศวิถีศึกษา ครูรู้สึกอย่างไรขณะสอน เพื่อนๆ รู้สึกอย่างไร แล้วน้องรู้สึกอย่างไร (เช่น อึดอัด
เขิน สนุกสนาน น่าเบื่อฯ)
• น้องชอบ/ไม่ชอบ หัวข้อใดมากที่สุด และท�ำไมถึงชอบ/ไม่ชอบ
• เคยได้ใช้ความรู้จากการสอนบ้างไหม ถ้าได้ใช้เรื่องอะไรบ้าง
• มีเรื่องอะไรไหมที่อยากรู้ แต่ไม่มีการสอน
• รู้เรื่องเพศส่วนใหญ่จากไหน
• อยากให้ครูที่สอนเรื่องเพศมีลักษณะอย่างไร อายุ เพศ สอนแบบไหน
• อยากเห็นการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง
• อยากเห็นการสนับสนุนจากโรงเรียน ในการเรียนเพศวิถีศึกษาอย่างไรบ้าง
• พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง รู้หรือไม่ว่ามีการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา แล้วท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
• น้องคิดอย่างไรกับการมีแฟนในวัยเรียน และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
• น้องคิดอย่างไรกับการท้องในวัยเรียน
• น้องเคยมีเพื่อนนักเรียนท้องหรือไม่ ช่วยเล่าให้ฟัง และเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ปฏิบัติกับเพื่อนที่ท้องอย่างไร
และโรงเรียน มีการจัดการหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• สมมุติ หากน้องท้องขณะที่ยังเรียนไม่จบ จะกลับมาเรียนหนังสือหรือไม่ เพราะอะไร
• น้องคิดอย่างไรกับเกย์ กะเทย ทอม ดี้
• น้องคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• โรงเรียนของน้องมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ น้องเห็นด้วยกับการแจกหรือไม่
• น้องคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
5) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�ำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลพื้นฐาน
• ชื่อ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลูกเพศอะไร เรียนชั้นไหน
บริบทโรงเรียน จังหวัดและประเทศ
• ท่านคิดอย่างไรกับสถานการณ์เรื่องเพศของวัยรุ่นไทยในโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
• ท่านเห็นว่าลูกของท่านและเด็กวัยรุน่ ไทยโดยทัว่ ไปมีวฒ
ุ ภิ าวะ และศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และตัดสิน
ใจในเรือ่ ง เพศได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เรื่องใดที่ควรปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของลูกและเรื่องใดที่ท่านเห็น
ว่าผู้ปกครองควรมี ส่วนร่วมในการชี้แนะตักเตือน
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รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว
• ท่านมีความกังวล/ห่วงใย เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น/หนุ่มสาว ในประเด็นเรื่องเพศอย่างไรบ้าง
• ท่านพูดคุยเรื่องเพศกับลูกของท่านหรือไม่ มีวิธีการคุยกับลูกอย่างไร และท่านมีวิธีการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก
ที่มีเพศ ต่างจากท่านอย่างไร (ความคาดหวังต่อพฤติกรรมทางเพศของลูก)
• เพศวิถีศึกษาควรสอนเรื่องอะไร (และอะไรที่ไม่ควรสอน) เมื่อไหร่และสอนอย่างไรในช่วงอายุต่างๆ
• การสอนเพศวิถีศึกษากับเด็กควรเป็นบทบาทหน้าที่ใคร และควรเริ่มต้นเมื่อใด
• ลูกของท่านเคยถามเรื่องเพศกับท่านหรือไม่ เรื่องอะไรและท่านตอบว่าอย่างไร
• จากประสบการณ์ การพูดคุยกับลูกของท่านเกี่ยวกับเรื่องเพศ ประสบความส�ำเร็จหรือไม่ อย่างไร
(“ประสบความ ส�ำเร็จ” หมายถึง .....)

• ภาพตัวแทนของครูเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
• เคยได้ใช้ความรู้จากการสอนบ้างไหม เช่น เรื่องอะไร
• ในห้องเรียนมีการพูดเรื่องเพศนอกเหนือจากบทเรียนหรือไม่ เช่นอะไร
• ถ้าสนใจอยากรู้เรื่องเพศแบบนอกเหนือจากบทเรียน หรือที่ครูสอน น้องหรือเพื่อนๆ จะหาความรู้ได้จาก
ที่ไหน
• การแยกกันเรียนของชาย หญิง
• การสอนเรื่องเพศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เมื่อกลุ่มนักเรียนมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ (ชาย หญิง,
ทอม, ดี้, นักเรียนชายออกสาว)
• น้องคิดว่าปัญหาในการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษามีหรือไม่ คืออะไร

ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
• ท่านคิดอย่างไรกับเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
• ท่านคิดว่าปัจจัยใดส่งเสริมให้ นักเรียนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม และท่านคิดว่าผู้ปกครอง/ทางโรงเรียนควร
ดูแล และให้การช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์อย่างไร
• ท่านคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง
• ท่านคิดอย่างไรกับกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ และท่านเห็นว่าควรมีการสอนนักเรียนใน
หัวข้อกะเทย เกย์ ทอม ดี้ อย่างไร
• ในทัศนะของท่าน ความเท่าเทียมระหว่างเพศคืออะไร (เกย์, กะเทย, ทอม, ดี้, หญิง, ชาย)
(จากแบบส�ำรวจความเห็น : อาจถามเจาะประเด็น ทัศนคติต่อถุงยางอนามัย เช่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะ
ให้โรงเรียน แจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียน)

ทัศนคติเรื่องเพศ และการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
• ถ้าน้องมีปัญหาเรื่องเพศน้องจะเลือกถามใคร เพราะเหตุใด
• พ่อแม่น้องเคยพูดเรื่องเพศว่าอย่างไรบ้าง (การคบเพื่อน การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ)
• พ่อแม่คิดอย่างไรกับการเรียนเพศวิถีศึกษา รู้หรือไม่ว่าเรียน ถ้ารู้ท่านคิดอย่างไร
• น้องคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องปกติหรือไม่ อย่างไร
• การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในแนวคิดน้องๆ ต้องเป็นแบบไหน (อายุ การป้องกัน ความพร้อม เกี่ยวไหม
อย่างไร)
• น้องคิดอย่างไรต่อการเป็นเกย์ ทอม ตุ๊ด ดี้
• น้องคิดอย่างไรกับการท้องในวัยเรียน
• น้องเคยมีเพื่อนนักเรียนท้องหรือไม่ ช่วยเล่าให้ฟัง และเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ปฏิบัติกับเพื่อนที่ท้องอย่างไร
และโรงเรียนมีการจัดการ หรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• สมมุติ หากน้องท้องขณะที่ยังเรียนไม่จบ จะกลับมาเรียนหนังสือหรือไม่ เพราะอะไร
• น้องคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง ช่วยอธิบาย
• โรงเรียนของน้องมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ น้องเห็นด้วยกับการแจกหรือไม่
• น้องคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
• น้องคิดว่าการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาจ�ำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด
• มีข้อเสนอแนะอะไรกับการสอนเพศวิถีศึกษาหรือไม่ (สื่อการสอน วิธีการสอน ระยะเวลาในการสอน
เนื้อหาในการสอน)

การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
o ท่านทราบเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของลูกในโรงเรียนหรือไม่ สอนอะไร ท่านสนับสนุน/
พอใจหรือไม่
o ท่านคาดหวังให้โรงเรียนสอนเพศวิถีศึกษาโดยเน้นหัวข้อใดเป็นพิเศษหรือไม่ และควรสอนนักเรียน
หญิง-ชาย
และเพศอื่นๆ อย่างแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
6) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�ำหรับครู
ข้อมูลส่วนตัว
• ชื่อ อายุ วิชาที่สอน สาขาที่จบ ข้อมูลการสอน
ค่านิยม ทัศนคติ เรื่องเพศและเพศวิถีศึกษา
• เมื่อพูดถึงค�ำว่า “เพศวิถีศึกษา” ครูนึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร
• เพศวิถีศึกษาในอุดมคติคืออะไร
• อยากเห็นการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
• ภาพตัวแทนของครูเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
• ท�ำไมโรงเรียนต้องสอนเพศวิถีศึกษา
• สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่การสอนเพศวิถีศึกษายังล้าหลัง มีเงื่อนไขอะไรที่ท�ำให้สอนได้ยังไม่เท่าทัน
• มีปัญหาอย่างไรในการสอนเพศวิถีศึกษา
• อยากได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง
• ท่านคิดอย่างไรกับประเด็น เด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ท่านคิดว่าควรมีวิธีการสอนเด็กในเรื่องนี้อย่างไร
และควรสอนแตกต่างกันระหว่างหญิงและชายหรือไม่ การสอนในเด็กหญิง ชาย และเกย์ ทอม ตุ๊ด ดี้ ควร
เป็นอย่างไร แตกต่าง กันหรือไม่ อย่างไร
• ท่านคิดอย่างไรกับการท้องในวัยเรียน
• เคยมีนักเรียนท้องในชั้นเรียนหรือในโรงเรียนหรือไม่ ช่วยเล่าให้ฟัง และนักเรียนมีปฏิกิริยากับนักเรียนที่ท้อง
อย่างไร
รวมถึงโรงเรียนมีการจัดการ หรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• ท่านคิดว่า นักเรียนที่ท้องกลับมาเรียนหนังสือ หรือพักการเรียนไว้ก่อน เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• โรงเรียนของท่านมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ ท่านเห็นด้วยกับการแจกหรือไม่
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
• ในทัศนะของคุณครูเรื่องเพศเป็นสิ่งที่สามารถพูดถึงได้ในชีวิตประจ�ำวันไหม ได้หรือไม่ได้ เมื่อใดและกับใคร
ประเด็นที่ พูดได้และประเด็นใดที่พูดไม่ได้
• ท่านคิดอย่างไรกับการที่นักเรียนเป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้
• ท่านคิดอย่างไรกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (หญิง ชาย และเพศอื่นๆ) ความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ
อะไรในทัศนะ ของท่าน
• ตามทัศนะของท่าน การสอนเพศวิถีศึกษาควรเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นใด
• ตามทัศนะของท่านเด็กๆ ควรเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
• แผนการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร
• มีวิธีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างไร ช่วยอธิบาย
• บรรยากาศในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง ช่วยอธิบาย
• มีการประเมินผลการสอนของท่านหรือไม่ ถ้ามี ประเมินอย่างไร
• นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับโรงเรียน จังหวัด ประเทศ มีข้อจ�ำกัดอย่างไร ส่งผลทั้งเชิงบวก
และลบต่อการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างไร
• เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการสอนเพศวิถีศึกษา
• การสื่อสารกับพ่อแม่ให้เข้าใจความส�ำคัญของการสอนเพศวิถีศึกษามีหรือไม่ สื่อสารอย่างไร ท�ำไมจึงมี/ไม่มี
การสื่อสาร
• การสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงเรียนและระดับจังหวัด มีหรือไม่ อะไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ อยากได้การ
สนับสนุนอะไรบ้าง
7) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�ำหรับนักเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลได้จากกระดาษตอนสนทนากลุ่ม
• ชีวิตความเป็นอยู่ (ครอบครัว, สภาพชุมชน)
• ชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุด ท�ำไม ครูที่สอนมีผลต่อความชอบวิชานั้นๆ ไหม ลักษณะครูที่ชอบเป็นอย่างไร
แล้วการ
สอนของครูที่ชอบนั้นเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่
ข้อมูลการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
• เพศวิถีศึกษาคืออะไร ในความคิดของน้องๆ เมื่อพูดถึงเพศวิถีศึกษา รู้สึกอย่างไร
• เริ่มเรียนเพศวิถีศึกษาตั้งแต่เมื่อไหร่ ช่วยเล่าให้ฟัง
• ข้อแตกต่างระหว่างการสอนเพศวิถีศึกษาแต่ละระดับชั้นมีหรือไม่ อย่างไร
• ลักษณะการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร เรื่องอะไรที่น้องชอบ การสอนแบบไหน (สื่อ บทบาทสมมุติ
ฯลฯ) ครูสอน
แบบไหน ที่น่าประทับใจ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไร เล่าให้ฟังหน่อย
• ท�ำไมโรงเรียนต้องสอนเพศวิถีศึกษา
• เพศวิถีศึกษาในอุดมคติคืออะไร
• อยากเห็นการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร

8) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
• ชื่อ อายุ อายุราชการ ประจ�ำอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีแล้ว
ข้อมูลการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
• เมื่อพูดถึงการสอนเพศวิถีศึกษา ผู้อ�ำนวยการนึกถึงอะไร
• นโยบายเพศวิถีศึกษาเป็นอย่างไร รับมาจากไหน ท�ำได้หรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร
• ผู้อ�ำนวยการส่งเสริม หรือสนับสนุนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างไร
• การน�ำนโยบายมาต่อยอดในเชิงการท�ำกิจกรรมสนับสนุนท�ำอย่างไร (เช่น การท�ำเว็บไซต์ การให้ค�ำปรึกษา
การแจกถุงยางในโรงเรียน)
• การรับนโยบายจากกระทรวง มาปฏิบัติในโรงเรียนของท่านท�ำอย่างไร ท�ำได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหา
อย่างไร แก้ ปัญหานั้นอย่างไร
• การก�ำกับนโยบายให้ส�ำเร็จลุล่วง ท�ำอย่างไร ท�ำได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไรบ้าง แก้ปัญหานั้นอย่างไร
• นโยบายการศึกษาอื่นๆ จากกระทรวง เช่น “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งผลด้านลบ หรือด้านบวกต่อการ
สอนเพศ วิถีศึกษาอย่างไรบ้าง
• ระบบการติดตาม ประเมินผล การสอนเพศวิถีศึกษา ท�ำอย่างไร ท�ำได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไรและ
แก้ปัญหานั้นอย่างไร
• การให้ความส�ำคัญต่อการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนี้เป็นอย่างไร
• ที่ผ่านมาท่านได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้าง เพื่อพัฒนาการ
สอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนของท่าน
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการสอนเพศวิถีศึกษาของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
• ท่านคิดอย่างไร เกี่ยวกับประเด็นเด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และการที่เด็กเป็น เกย์ ทอม ตุ๊ด ดี้ คิดว่าครู
ต้องมีการ สอนประเด็นนี้หรือไม่ สอนอย่างไร
• ในทัศนะของท่านเรื่องเพศเป็นสิ่งที่สามารถพูดถึงได้ในชีวิตประจ�ำวันไหม ได้หรือไม่ได้ เมื่อใดและกับใคร
ประเด็นที่พูด ได้ และประเด็นใดที่พูดไม่ได้
• ท่านคิดอย่างไรกับความหลากหลายทางเพศ และนักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้
• ท่านคิดอย่างไรกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (หญิง ชาย และเพศอื่นๆ) ความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ
อะไรในทัศนะ ของท่าน
• ท่านคิดอย่างไรกับการท้องในวัยเรียน
• เคยมีนักเรียนท้องในโรงเรียนหรือไม่ ช่วยเล่าให้ฟัง และนักเรียนมีปฏิกิริยากับนักเรียนที่ท้องอย่างไร รวมถึง
โรงเรียน มีการจัดการ หรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• ท่านคิดว่า นักเรียนที่ท้องควรกลับมาเรียนหนังสือ หรือพักการเรียนไว้ก่อน เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• โรงเรียนของท่านมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ ท่านเห็นด้วยกับการแจกหรือไม่
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
• ตามทัศนะของท่าน การสอนเพศวิถีศึกษาควรเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นใด
• ตามทัศนะของท่านเด็กๆ ควรเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา
9) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ส�ำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด
• ชื่อ อายุ อายุราชการ ประจ�ำอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว (กรณีรับราชการ)
• CSE ในอุดมคติ ควรเป็นอย่างไร มีการก�ำหนดนโยบายในทิศทางใด
• เนื้อหา
• ผู้มีส่วนร่วมระดับต่างๆ (มีบทบาทหน้าที่อย่างไร)
• ผู้รับผิดชอบการสอน / โครงการ-เป็นใคร ท�ำอะไรบ้าง
• CSE เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การก�ำหนดหลักสูตร ท�ำได้/ไม่ได้ เรื่อง
อะไร จากปัญหาอะไร
• นโยบายจังหวัด /ประเทศ/กระทรวง
• การสนับสนุนการจัดหลักสูตร เช่น อบรมครู การพัฒนาหลักสูตร
• สังคม วัฒนธรรม
• การประเมินหลักสูตรจากอะไร ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในการสอน ที่มีในสังคม โรงเรียนต่างๆ
• การก�ำกับหลักสูตร/นโยบาย เป็นอย่างไร ควรแก้ไข ปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่
• ในหน่วยงานของท่าน มีข้อก�ำหนดส�ำหรับอาจารย์ ที่จะสอนเพศวิถีศึกษาหรือไม่ อย่างไร
• ท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจหรือไม่ ขอให้ท่านช่วยเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับ
โครงการนี้ใน พื้นที่
• ทุกโรงเรียนในพื้นที่ของท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่ส่วนไหนเป็นคนเลือกโรงเรียนที่จะ
เข้าร่วม โครงการ ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
• หน่วยงานของท่านได้สนับสนุนโครงการก้าวย่างนี้อย่างไร
• หลักสูตรเพศวิถีศึกษาที่ใช้สอนในปัจจุบันนั้นเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยใคร หรือเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์จาก
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ หรือเป็นหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
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ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการสอนเพศวิถีศึกษาของผู้ดูแลระดับจังหวัด
• ท่านคิดอย่างไรกับประเด็น เด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ท่านคิดว่าควรมีวิธีการสอนเด็กในเรื่องนี้อย่างไร
และควรสอนแตกต่างกันระหว่างหญิงและชายหรือไม่ การสอนในเด็กหญิง ชาย และเกย์ ทอม ตุ๊ด ดี้ ควร
เป็นอย่างไร แตกต่าง กันหรือไม่ อย่างไร
• ท่านคิดอย่างไรกับการท้องในวัยเรียน
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการจัดการ หรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• ท่านคิดว่า นักเรียนที่ท้องควรกลับมาเรียนหนังสือ หรือพักการเรียนไว้ก่อน เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
• ในทัศนะของคุณครูเรื่องเพศเป็นสิ่งที่สามารถพูดถึงได้ในชีวิตประจ�ำวันไหม ได้หรือไม่ได้ เมื่อใดและกับใคร
ประเด็นที่พูดได้และประเด็นใดที่พูดไม่ได้
• ท่านคิดอย่างไรกับการที่นักเรียนเป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้
• ท่านคิดอย่างไรกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (หญิง ชาย และเพศอื่นๆ) ความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ
อะไรในทัศนะของท่าน
• ตามทัศนะของท่าน การสอนเพศวิถีศึกษาควรเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นใด
• ตามทัศนะของท่านเด็กๆ ควรเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา
10) แนวค�ำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส�ำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศ
1. ข้อมูลพื้นฐาน
• ชื่อ อายุ อายุราชการ ประจ�ำอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
• ท่านรับผิดชอบงานในส่วนใดบ้าง ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (หลักสูตร หรืออื่นๆ)
2. ข้อมูลนโยบายการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบาย และ การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในระดับประเทศ
• นโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในส่วนงานที่ท่านดูแลเป็นอย่างไรบ้าง
• ตัวชี้วัดที่จะบอกว่าการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นอย่างไร มีการวัดอย่างไร
• ในส่วนงานที่ท่านดูแลมีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างไรบ้าง ลักษณะการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ในแต่ละโรงเรียนมีแบบแผนเฉพาะ หรือให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
• ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในปัจจุบัน ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง
• ในส่วนงานที่ท่านดูแล มีข้อก�ำหนดส�ำหรับอาจารย์ ที่จะสอนเพศวิถีศึกษาหรือไม่ อย่างไร
• โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ มีบทบาทอย่างไรกับการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย
• หน่วยงานของท่านได้สนับสนุนโครงการก้าวย่างนี้อย่างไร
• หลักสูตรเพศวิถีศึกษาที่ใช้สอนในปัจจุบันนั้นเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยใคร หรือเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์จาก
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ หรือเป็นหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
• ท่านคิดว่าการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษาโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนี้แตกต่างกับหลักสูตรปกติอย่างไร

• ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ
• ท่านคิดว่าปัจจุบันการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในหน่วยงานที่ท่านดูแลมีประสิทธิภาพหรือไม่ ท่านใช้สิ่ง
ใดเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จนั้น
• การที่จะสอนวิชาเพศวิถีศึกษาในปัจจุบันนั้น คุณครูต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง อย่างไร
• การสอนเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
• หน่วยงานในความดูแลของท่าน ได้มีการสอบวัดผลวิชาเพศวิถีศึกษาหรือไม่ การสอบเป็นในลักษณะใด (มี
การสอบปฏิบัติ การสอบปากเปล่า หรือการสอบวัดความจ�ำเป็นข้อๆ ในการสอบไล่กลางเทอมและปลาย
เทอม)
• ท่านคิดว่าปัญหาในการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาคืออะไร และการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของ
คุณครูในปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ามีจุดที่ท�ำให้วิชาเพศวิถีศึกษาไม่น่าสนใจอะไรบ้าง (เนื้อหาที่ไม่อัพเดต ข้อมูลเดิม
สื่อการสอนที่ไม่น่าสนใจ)
• ท่านคิดว่าการสอนเพศวิถีศึกษาในอุดมคติ ควรเป็นอย่างไร มีการก�ำหนดนโยบายในทิศทางใด (เนื้อหา, ผู้มี
ส่วนร่วมระดับต่างๆ (มีบทบาทหน้าที่อย่างไร) ผู้รับผิดชอบการสอน / โครงการ-เป็นใคร ท�ำอะไรบ้าง
• ท่านคิดว่าการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การก�ำหนด
หลักสูตร ท�ำได้/ไม่ได้ เรื่องอะไร จากปัญหาอะไร (นโยบายจังหวัด /ประเทศ/กระทรวง, การสนับสนุนการ
จัดหลักสูตร เช่น อบรมครู การพัฒนาหลักสูตร, สังคม วัฒนธรรม)
2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการสอนเพศวิถีศึกษาของผู้ดูแลระดับประเทศ
• ท่านคิดว่าการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนจ�ำเป็นหรือไม่
• ท่านคิดว่าวิชาเพศวิถีศึกษาควรเป็นวิชาหลักหรือควรสอดแทรกอยู่ในทุกวิชาที่เกี่ยวข้อง
• ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ท่านคิดว่าควรมีนโยบายเพื่อจัดการ
กับปัญหานี้อย่างไร
• ท่านคิดอย่างไรกับการที่นักเรียนเป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ควรมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาส�ำหรับ
กลุ่มนี้โดยเฉพาะหรือไม่ อย่างไร
• ท่านคิดอย่างไรกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการจัดการหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ท้องอย่างไรบ้าง
• ท่านคิดว่า นักเรียนที่ท้องควรกลับมาเรียนหนังสือหรือพักการเรียนไว้ก่อน เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดอย่างไรกับการท�ำแท้ง เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการแจกถุงยางอนามัยหรือไม่ เพราะอะไร ช่วยอธิบาย
• ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีตู้หยอดเหรียญส�ำหรับซื้อถุงยางอนามัยในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
• ท่านคิดอย่างไรกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (หญิง ชาย และเพศอื่นๆ) ความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ
อะไรในทัศนะของท่าน
• เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงหรือไม่ในทัศนะของท่าน แล้วการปฏิบัติตนทางเพศที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
• ตามทัศนะของท่าน การสอนเพศวิถีศึกษาควรเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นใด
• ตามทัศนะของท่านเด็กๆ ควรเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา
• ตามทัศนะของท่าน โรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรื่องเพศของเด็กๆ อย่างไรบ้าง
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