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กิตติกรรมประกาศ
คูม่ อื ครูชดุ นีส้ ำ� เร็จได้ดว้ ยการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาคีซงึ่ เป็นคณะท�ำงานว่าด้วยความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา (SRGBV) ขององค์การ UNGEI ประจ�ำภูมภิ าคเอเซีย
ตะวันออกและแปซิฟิก อันประกอบด้วยองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UNWOMEN)
องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนเิ ซฟ) และองค์การเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำส่งเสริมในการพัฒนาชุดเครือ่ งมือนี้
อย่างดียงิ่ จากหลายท่าน ดังนี้ ลอร่า ดีโวส์, แคเร็น ฮัมฟรีส่ -์ วาอ์, โจแอนนา เฮแรท, แอนนา-การิน แจทฟอรส์, อเล็กซานเดอร์ มูนฟี , เอลินา นิคไู ลเนน, แอนเดรีย ไนเบิรก์ , เช็มบา เรกฮาแวน,
จัสติน ซาสส์ และ อเลสแซนดรา ทรานควิลลี
ส�ำหรับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาคูม่ อื เล่มนี้ ได้รบั มาจากองค์การยูนเิ ซฟ องค์การเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิม่ พลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ และองค์การยูเนสโก
โดยองค์การยูเนสโกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานด้านการพัฒนา การออกแบบ และการจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือเล่มนี้
จึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการเขียนทุกท่าน อันได้แก่ รองศาสตราจารย์เฮเลน เคฮิลล์, แซลลี่ บีเดิล, มิเชล เดวิส และแอนน์ ฟาร์เรลลี่ แห่งศูนย์วิจัยเยาวชนบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์เมลเบิร์น มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอื่น ที่จะน�ำคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและจัดท�ำหลักสูตรเพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคทางเพศภาวะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้คู่มือชุดนี้รวมทั้งข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการปลูกสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียน
จ�ำเป็นต้องอาศัยในการมีสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
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อภิธานศัพท์
Accomplice (ผู้สมคบ): บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง
Bisexual (คนรักสองเพศ): บุคคลที่มีความรู้สึกรักใคร่เสน่หาต่อบุคคลเพศเดียวกันและ/หรือต่างเพศกับตน อาจพบการใช้ค�ำอื่น เช่น คนรักสองเพศ, ไบเซ็กชวล
Bullying (การรังแก): การท�ำร้ายผู้อื่นทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ที่เป็นการกระท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ผู้กระท�ำเรียกว่าผู้รังแก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเลือกรังแกคนที่ตนเห็นแล้วว่าอ่อนแอกว่าหรือ
มีความแตกต่างจากผูอ้ นื่ การรังแกรวมถึง การใช้ถอ้ ยค�ำหยาบคายเหยียดหยาม ด่าทอ ดูหมิน่ เสียดสีซำ�้ ๆ ซากๆ ข่มเหงคุกคามให้หวาดกลัว ท�ำลายหรือรีดไถทรัพย์สนิ สมบัตขิ า้ วของ ท�ำร้าย
ร่างกาย และกล่าวโทษผู้อื่นเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ทั้งนี้การรังแกถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง
Corporal punishment (การลงโทษทางกาย): การท�ำโทษที่ใช้ก�ำลังและตั้งใจให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรือทางใจ ซึ่งมีทั้งกรณีที่รุนแรง และไม่รุนแรง
Cyber bullying (การข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์): การรังแกรูปแบบหนึ่งโดยใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น ในห้องสนทนาเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล) หรือโทรศัพท์มือถือ
(เช่น การส่งข้อความเอสเอ็มเอส) ในการสร้างความเดือดเนือ้ ร้อนใจหรือเป็นอันตรายต่อผูอ้ นื่ ทัง้ นี้ อาจมีการใช้คำ� ทีต่ า่ งออกไป เช่น การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์การกลัน่ แกล้งบนอินเทอร์เน็ต
การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ เป็นต้น
Discrimination (การเลือกปฏิบัติ): การเลือกปฏิบัติ คือ การปฏิบัติที่ตั้งข้อรังเกียจกีดกันหรือไม่เป็นธรรมต่อคนบางคนหรือบางจ�ำพวก ซึ่งเป็นการไม่ยอมรับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มี
พื้นฐานมาจากลักษณะแตกต่างบางประการ ได้แก่ เพศ เพศภาวะ สัญชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ (วัฒนธรรม) ‘เชื้อชาติ’ หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติจะถูกกีดกันจากสิทธิ
และโอกาสที่ตนเองสมควรจะได้รับเฉกเช่นเดียวกับผู้อื่น ทั้งนี้ การเลือกปฏิบัติถือเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน นั่นคือ บุคคลทั้งปวงมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ที่เท่าเทียมกันและสมควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน
Empathy (ความรูส้ กึ เข้าอกเข้าใจ): ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ นื่ อย่างทีเ่ รียกว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
Gay (เกย์): บุคคลที่มีความรู้สึกรักใคร่เสน่หาต่อบุคคลที่มีเพศภาวะเดียวกันเป็นส�ำคัญ โดยทั่วไปใช้กับผู้ชาย บางครั้งใช้ค�ำว่าชายรักชาย
Gender (เพศภาวะ): เพศภาวะ หมายถึงทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให้เป็นไปตามเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตั้งแต่แรกเกิด พฤติกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
ความคาดหวังทางวัฒนธรรม บรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ทสี่ งั คมก�ำหนดสร้างขึน้ เรียกว่าเพศภาวะตามแบบแผน ส่วนพฤติกรรมทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าวเรียกว่าเพศภาวะไม่เป็นไปตามแบบแผน
นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ คือ วิธีการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สิ่งที่ชอบประพฤติปฏิบัติ และลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งนี้ บทบาทด้าน
เพศภาวะและความคาดหวังดังกล่าวเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งยังแตกต่างกันไปแม้แต่ภายในวัฒนธรรมเดียวกันหรือระหว่างวัฒนธรรมก็ตาม
Gender-based violence (ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ): ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะคือการกระท�ำรุนแรงที่เจาะจงไปที่คนบางคนหรือบางกลุ่มเพราะเพศภาวะของคนกลุ่มนั้น
ซึ่งเป็นการกระท�ำที่มุ่งให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายหรือทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศแก่ผู้ถูกกระท�ำ การกระท�ำความรุนแรงนี้เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติทางเพศภาวะ
จากความคาดหวังในเรื่องบทบาทหญิงชาย และจากภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ
Gender equality (ความเสมอภาคทางเพศภาวะ): การที่สังคมเห็นคุณค่าของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภาวะ และการใช้เงื่อนไขอันเท่าเทียมกันในการได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนของตนโดยสมบูรณ์ รวมทั้งในการมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว
1

Gender equity (ความเท่าเทียมระหว่างเพศ): กระบวนการอันเป็นการปฏิบตั ติ อ่ คนทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยไม่คำ� นึงถึงเพศภาวะ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม จ�ำเป็นต้องน�ำบางมาตรการ
มาใช้เพือ่ ชดเชยข้อเสียเปรียบเชิงสังคมทีก่ ดี กันไม่ให้ทกุ คนมีโอกาสเท่ากันในการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเท่าเทียมคือวิธกี าร ความเสมอภาคคือผลลัพธ์
Gender expression (การแสดงออกทางเพศภาวะ): วิธีที่บุคคลสื่อสารและแสดงออกถึงเพศภาวะของตนให้ผู้อื่นรับทราบ อาจจะสื่อสารผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทรงผม การใช้เสียง
พฤติกรรม และการใช้สรรพนาม
Gender identity (อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ): วิธีที่บุคคลบ่งชี้ตัวตนว่าเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือไม่ใช่ทั้งชายและหญิง หรือเป็นทั้งหญิงและชาย หรือผสมผสานกัน ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรง
กับเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตั้งแต่แรกเกิด ทั้งนี้แตกต่างจากการแสดงออกทางเพศภาวะ กล่าวคืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะนั้นผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
Gender justice (ความเป็นธรรมทางเพศภาวะ): การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการให้คุณค่าอันเที่ยงธรรมแก่คนทุกคนทุกเพศภาวะอย่างเป็นกลาง
Help-seeking (การแสวงหาความช่วยเหลือ): การแสวงหาความช่วยเหลือคือการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้รบั ความช่วยเหลือในเรือ่ งการเข้าใจ การให้คำ� แนะน�ำปรึกษา และการเกือ้ หนุนทัว่ ไป
อันเป็นการตอบสนองต่อปัญหาหรือประสบการณ์ทุกข์ใจ ทั้งนี้การแสวงหาความช่วยเหลือต้องพึ่งพิงผู้อื่น ดังนั้นจึงมักอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Homophobia (ความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน): ความเกลียดกลัวอึดอัดล�ำบากใจ มีจิตใจคับแคบ หรือเกลียดชัง กลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
Homophobic bullying (การรังแกด้วยเหตุแห่งความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน): คือการรังแกด้วยเหตุแห่งเพศภาวะประเภทหนึง่ ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากการทีผ่ รู้ งั แกยึดติดกับบรรทัดฐาน
เพศที่สังคมก�ำหนด และไม่ยอมรับวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานดังกล่าว จึงก่อเหตุรังแกผู้ที่อยู่นอกกรอบบรรทัดฐาน
Human rights (สิทธิมนุษยชน): สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีค่ นทุกคนพึงได้รบั อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในฐานะทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์ โดยเกีย่ วข้องกับการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ของทุกคน และรับประกันว่าทุกคนต้องมีทรัพยากรขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการอยูร่ อด การพัฒนาตนเอง และมีสว่ นร่วมทางสังคม และเป็นสิทธิทเี่ ท่าเทียมกันของมนุษยชาติทวั่ โลก ไม่มผี ใู้ ด
ล่วงละเมิดได้
Intersex (เพศก�ำกวม): ค�ำศัพท์ทใี่ ช้ในการจ�ำแนกประเภทบุคคลทีม่ เี พศก�ำเนิดไม่ชดั เจน หรือมีลกั ษณะทางกายวิภาคของเพศสรีระภายในและ/หรือภายนอกปนกันทัง้ เพศชายและเพศหญิง
ตัง้ แต่กำ� เนิด บุคคลทีม่ เี พศก�ำกวมอาจระบุตวั ตนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือไม่ใช่ทงั้ สองเพศก็ได้ สถานภาพเพศก�ำกวมนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับวิถที างเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะแต่อย่างใด
เพราะคนเพศก�ำกวมก็ต้องมีประสบการณ์ด้านวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเพศก�ำกวม
Lesbian (เลสเบี้ยน): ผู้หญิงที่มีความรู้สึกรักใคร่เสน่หากับผู้หญิงด้วยกัน บางครั้งใช้ค�ำว่าหญิงรักหญิง ทั้งนี้หญิงรักหญิงยังอาจเป็นคนไม่ฝักใฝ่ทางเพศก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนข้ามเพศ
เป็นเควียร์ และอื่นๆ ก็ได้
Men who have sex with men (ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย หรือ เอ็มเอสเอ็ม): ผูช้ ายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผูช้ ายด้วยกัน ไม่วา่ จะมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหรือไม่กต็ าม และไม่วา่ จะนับว่าตนเอง
มีอัตลักษณ์เกย์หรือคนรักสองเพศหรือไม่ก็ตาม
Perpetrator (ผู้ก่อเหตุความรุนแรง): บุคคลผู้ลงมือการกระท�ำที่ใช้ความรุนแรงหรือท�ำให้เกิดความเจ็บปวดและ/หรือท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
Positive behaviour management (การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก): กลวิธกี ารจัดการพฤติกรรมเชิงบวกมุง่ เน้นทีก่ ารป้องกันการเกือ้ กูล และหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า ทัง้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาคุณค่าความสัมพันธ์และทักษะที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน มากกว่าการลงโทษเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
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Power (พลังอ�ำนาจ): พลังอ�ำนาจสามารถเป็นได้ทั้งเชิงบวกและลบพลังอ�ำนาจเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อเราใช้พลังอ�ำนาจที่มีภายในตัวเองเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น ส่วนพลัง
อ�ำนาจเชิงลบจะเกิดขึน้ เมือ่ คนกลุม่ หนึง่ ใช้ขอ้ ได้เปรียบทางวัฒนธรรมไปควบคุมคนอีกกลุม่ หนึง่ ความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับพลังอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
Prejudice (ความรังเกียจเดียดฉันท์): ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งโดยทั่วไปมักประกอบสร้างขึ้นโดยขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ หรือขาดเหตุผลเกี่ยว
กับเชื้อชาติ ศาสนา หรือกลุ่มอื่น และมักจะมีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร บางครั้งอาจใช้ค�ำว่า อคติ
Rape (การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา): การบังคับขืนใจบุคคลอื่นให้มีการร่วมเพศหรือร่วมประเวณีโดยมีการสอดใส่อวัยวะเพศโดยที่บุคคลนั้นไม่ยินยอมพร้อมใจ
Respect (ความเคารพเอาใจใส่): ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของมนุษย์ทุกคนและสรรพชีวิตทั้งปวงบนโลกนี้
School-related gender-based violence (SRGBV) (ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา): ความรุนแรงทุกรูปแบบ (ทั้งชัดเจนและเชิงสัญลักษณ์) รวมทั้งการกลัว
ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในบริบทการศึกษา (ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ภายในสถานศึกษา ระหว่างเดินทางไปกลับ และในสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์ความขัดแย้ง)
ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายหรือทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศแก่เด็ก (เด็กหญิง ชาย เพศก�ำกวม และข้ามเพศ และเยาวชนทุกวิถีทางเพศ)
SRGBV เกิดขึ้นจากการยึดติดกับภาพเหมารวม บทบาท หรือบรรทัดฐานที่สังคมคาดหวังต่อเด็กๆในเรื่องเพศภาวะและอัตตลักษณ์ทางเพศ ถ้าผู้ถูกกระท�ำมีความอ่อนด้อยทางสังคมด้านอื่น
เพิ่มเข้ามา อาจจะมีผลให้ความรุนแรงหนักหน่วงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ SRGBV อาจรวมถึงความรุนแรงทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ
Sexual assault (การล่วงละเมิดทางเพศ): การกระท�ำทางเพศใดๆ ทีบ่ คุ คลไม่ยนิ ยอม ได้แก่ แตะเนือ้ ต้องตัว ลูบคล�ำสัมผัส ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา บังคับขืนใจให้รว่ มเพศ และอืน่ ๆ ในลักษณะนี้
Sexual harassment (การคุกคามทางเพศ): การแสดงพฤติกรรมทางวาจาหรือทางกายที่ส่อไปในทางเพศอันไม่เป็นที่ต้องการ เช่น ความเห็นและท่าทางเรื่องเพศที่ไม่พึงปรารถนา ทั้งนี้
มักกระท�ำโดยบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจและกระท�ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (เช่น นายจ้างกระท�ำต่อลูกจ้าง)
Sexual identity (อัตลักษณ์ทางเพศ): อัตลักษณ์ที่ปัจเจกบุคคลบ่งชี้เพศวิถีของตนเอง (ตามปกติมักจะขึ้นอยู่กับวิถีทางเพศ)
Sexual orientation (วิถีทางเพศ): ความรู้สึกรักใคร่เสน่หา ซึ่งอาจจะมีต่อคนที่มีเพศภาวะตรงข้ามหรือเดียวกันกับตน หรือมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอื่นก็ได้
Sexuality (เพศวิถ)ี : ความรูค้ วามเชือ่ ทัศนคติคา่ นิยมและพฤติกรรมทางเพศของปัจเจกบุคคล โดยมีหลายมิติ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบการตอบสนองทางเพศ,
เอกลักษณ์ทางเพศวิถที างเพศบทบาททางเพศและบุคลิกภาพ, และความคิดความรูส้ กึ และความสัมพันธ์ ซึง่ การแสดงออกทางเพศวิถจี ะได้รบั อิทธิพลตามหลักจริยธรรมจิตวิญญาณวัฒนธรรม
และศีลธรรม
Stereotype (ภาพเหมารวม): มโนคติหรือความนึกคิดเกี่ยวกับคนบางคนที่ถูกกล่าวถึงโดยเหมารวมแบบง่ายๆ และไม่สนใจความจริง มักอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะจ�ำเพาะบางอย่าง
หรืออย่างใดอย่างหนึง่ มักจะไม่จริงและน�ำไปสูค่ วามรังเกียจเดียดฉันท์และการเลือกปฏิบตั ภิ าพเหมารวมทีห่ มายถึงเด็กหญิงเด็กชายผูช้ ายหรือผูห้ ญิงนัน้ เรียกว่าภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ
Social cohesion (ความยึดเหนีย่ วทางสังคม): สังคมทีม่ คี วามเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นทางสังคม หมายถึง สังคมทีค่ นทุกกลุม่ มีจติ ส�ำนึกความเป็นเจ้าของรูส้ กึ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึง่
และมีความถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่าจะมีความแตกต่างใดๆ ทั้งด้านความคิดอ่าน ทัศนะทักษะและประสบการณ์ก็ตาม ทั้งนี้การศึกษาสามารถช่วยส่งเสริมความยึดเหนี่ยวทางสังคมได้โดยการ
ท�ำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมและอบรมสั่งสอนให้เห็นความหมายของการเป็นพลเมืองสัมพันธภาพอันสันติสุขและดีต่อสุขภาพ ตลอดจนการให้เกียรติยอมรับความหลากหลาย
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Stigma (การตีตรา): ทัศนะหรือดุลพินิจความคิดเห็นหรือการตัดสิน ที่ปัจเจกบุคคลหรือสังคมสะท้อนภาพในเชิงลบของคนบางคนหรือบางจ�ำพวก เมื่อมีการตีตราเกิดขึ้นกับใครหรือ
กลุ่มใด ผลลัพธ์ย่อมน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้นั้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
Tolerance (ความอดกลั้น): การเต็มใจยอมรับ ความรู้สึก พฤติกรรม อุปนิสัย หรือความเชื่อของผู้อื่นที่แตกต่างไปจากของตน ทั้งๆที่ตนเองอาจจะไม่เห็นพ้องกับความรู้สึก พฤติกรรม
อุปนิสัย หรือความเชื่อเหล่านั้น
Transgender (คนข้ามเพศ): ค�ำศัพท์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นค�ำกลางเพื่อใช้อ้างถึงคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศภาวะแตกต่างจากเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตั้งแต่
แรกเกิด ทัง้ นี้ อัตลักษณ์คนข้ามเพศไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั กระบวนการขัน้ ตอนทางการแพทย์ แต่ขนึ้ กับตัวคนๆนัน้ เอง คนข้ามเพศ รวมถึง คนทีถ่ กู ก�ำหนดเป็นเพศหญิงเมือ่ แรกเกิดแต่ระบุตวั ตนว่า
เป็นผู้ชาย (หญิงสู่ชายหรือผู้ชายข้ามเพศ) และคนที่ถูกก�ำหนดเป็นเพศชายเมื่อแรกเกิดแต่ระบุตัวตนว่าเป็นผู้หญิง (ชายสู่หญิงหรือผู้หญิงข้ามเพศ) เป็นต้น
Victim (ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง): ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงคือบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรง
Violence against women and girls (ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี): การกระท�ำใดๆ ที่เป็นความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่เป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเสียหาย
หรือทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายจิตใจและเพศแก่สตรี ทั้งนี้รวมถึงการขู่ว่าจะกระท�ำดังกล่าวการบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวตามอ�ำเภอใจท�ำให้เสียอิสรภาพ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือในชีวิตส่วนตัวก็ตาม
Whole-school approach (การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ): การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสมาชิกทุกคนในบริบทสถานศึกษา (ครูอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง) ล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสถานศึกษาที่เกื้อหนุนและคุ้มครองความปลอดภัย โดยครอบคลุมระบบโรงเรียน
ทุกแง่มุม ได้แก่ นโยบายและกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม
Witness (ผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรง): ในบริบทความรุนแรงนี้ ผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์คอื บุคคลทีไ่ ด้เห็นหรือได้ยนิ การกระท�ำด้วยความรุนแรง หรือได้ฟงั ค�ำบอกเล่าการกระท�ำด้วยความ
รุนแรง
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บทนำ�
นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสถานศึกษาที่ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนทางสังคม ทว่าเด็กหนุ่มสาวบางคนกลับต้องเผชิญความรุนแรงและการคุกคามล่วงละเมิดต่างๆ ซึ่งรวม
ไปถึงความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในสถานศึกษา พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน หรือระหว่างเดินทางไปกลับบ้านและโรงเรียน
ในฐานะที่เป็นครูอาจารย์นั้น เราย่อมมีบทบาทส�ำคัญในการป้องกันการกระท�ำที่เป็นความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ ผู้บริหาร หรือระบบ
การศึกษาในระดับกว้าง ก็ล้วนเป็นแบบอย่างเชิงบวกได้ ทั้งยังสามารถเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีสัมพันธภาพอันดีต่อสุขภาพและเคารพใส่ใจซึ่งกันและกัน ตลอดจน
จัดท�ำแผนงานป้องกันความรุนแรงโดยบูรณาการเข้าไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือครูฉบับนี้จึงจัดท�ำขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น

ส�ำหรับใคร?

เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยครูอาจารย์ เช่นเราๆ ท่านๆ ในการจัดท�ำหลักสูตรและด�ำเนินงานตามแผนจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวคือเหมาะส�ำหรับนักเรียน
กลุม่ อายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี แต่กส็ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียนกลุม่ อายุมากกว่านีไ้ ด้ เนือ่ งจากประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับช่วงอายุของผูเ้ รียน ครอบคลุม
หัวข้อส�ำคัญๆ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะและการส่งเสริมสัมพันธภาพที่เคารพใส่ใจซึ่งกันและกัน เนื้อหาในส่วนบทน�ำนี้ท�ำหน้าที่
เป็นเครื่องมืออ้างอิงส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงวิธีการส�ำหรับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อด�ำเนินงานด้านการป้องกันความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

ที่ไหน?

ถึงแม้กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือฉบับนี้จะออกแบบมาเพื่อน�ำไปใช้กับการศึกษาในระบบโรงเรียน แต่ก็สามารถปรับแก้ให้ใช้ในบริบทการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ เช่น ผ่านศูนย์
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ โครงการเพื่อการรู้หนังสือ เป็นต้น ในการนี้ แม้ว่าคู่มือเล่มนี้จะพัฒนาขึ้นส�ำหรับโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ครูอาจารย์จะท�ำหน้าที่เชิงรุกในการประยุกต์สื่อชุดนี้ให้ตอบสนองความต้องการของชั้นเรียนที่สอน ให้เข้ากับสถานศึกษา และเหมาะกับบริบทของประเทศ อนึ่งคู่มือเล่มนี้ถือเป็น
เอกสารมีชีวิตเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือจ�ำเป็นต้องปรับเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ โดยอาศัยความคิดเห็นที่เป็นผลสะท้อนกลับจากการใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไหร่?

กิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้มีความเหมาะสมและสามารถน�ำไปใช้ได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ สังคมศึกษา โครงการ
สภาอภิบาลให้ค�ำปรึกษาแนะแนว กิจกรรมทักษะชีวิต หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา เพศวิถีศึกษา และโครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ เป็นต้น บทเรียนทุกบท
ประกอบด้วยกิจกรรมขยายผลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในบริบทสถานศึกษาในระดับที่กว้างขึ้น โดย
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรเร่งรัด หรือปรับให้เหมาะสมส�ำหรับน�ำไปบูรณาการอย่างยั่งยืนตลอดหลักสูตรก็ได้ นอกจากนี้ กิจกรรมยังถูกออกแบบมา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสร้างเสริมความตระหนักรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย
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อย่างไร?

กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในคู่มือฉบับนี้มีข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยด้านประสิทธิภาพการสอนส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะ การป้องกันความรุนแรงและ
การพัฒนาทักษะชีวติ เช่น งานวิจยั ด้านการป้องกันการรังแกแสดงให้เห็นว่าการรูส้ กึ ว่าตนปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าทีโ่ รงเรียนสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
1
ทีด่ ขี นึ้ [1-6] และการรูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียนนัน้ เป็นปัจจัยเชิงป้องกันทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับเด็กวัยรุน่ [7, 8] นอกจากนีย้ งั แสดงให้เห็นอีกว่าการท�ำให้คนทีเ่ คยเผชิญความ
รุนแรงหรือรู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงได้มีเครื่องมือหรือทักษะจ�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนินการที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง ส่วนงานวิจัยด้านแผนงาน โครงการ และหลักสูตร
เพศศึกษาก็แสดงให้เห็นว่า เป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับอิทธิพลของบรรทัดฐานสังคมเชิงลบทีเ่ ห็นชอบยอมรับ
ความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศรูปแบบอืน่ ๆ [9, 10] หลักฐานเชิงประจักษ์จากหลักสูตรสุขศึกษาและทักษะชีวติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า เป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่
ในการใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทักษะทางสังคมและยังจ�ำเป็นต้องใช้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั แิ ละมีความสอดคล้องทีน่ กั เรียนสามารถฝึกฝนและซักซ้อม
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกได้ [11-15]
เด็กนักเรียนบางคนอาจเห็นว่าเนื้อหาสาระชุดนี้กระตุ้นเตือนให้ตนเองต้องจดจ�ำประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อพบว่านักเรียนคนใดกลัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดี ควรให้นักเรียน
คนนั้นได้ท�ำกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเชิงบวก และอนุญาตให้มีเวลาพิเศษโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมกลุ่มหากเด็กต้องการ ทั้งนี้ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีรักษาระดับการมีส่วนร่วม
ของเด็กไว้โดยใช้กิจกรรมที่มีโครงสร้างมีแบบแผนและไม่เป็นการคุกคามต่อเด็ก นอกจากนี้ควรคุยกับนักเรียนคนนั้นเพื่อพิจารณาดูว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะเหตุใด?

การตอบสนองแบบครอบคลุมทัง้ ระบบโรงเรียนเพือ่ ป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษานัน้ ต้องรวมการจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนเข้าไว้ดว้ ย
โดยท�ำให้เป็นการสอนอย่างชัดเจนในเรือ่ งความเป็นธรรมทางเพศภาวะกับการป้องกันความรุนแรง ซึง่ กิจกรรมการเรียนรูท้ อี่ อกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเพิม่ พูนความรู้
อันเป็นประโยชน์ สร้างเสริมทัศนคติที่ดี และพัฒนาทักษะส�ำหรับการมีสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
เด็กและวัยรุน่ ทีร่ สู้ กึ ว่าคนในโรงเรียนห่วงใยเอาใจใส่ตนและรูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรู้ มักจะมีแนวโน้มสูงกว่าในการเป็นผูม้ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขนึ้
และมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนทางวิชาการดีขึ้น นอกจากนี้ เด็กและวัยรุ่นที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในระดับสูงยังมีแนวโน้มน้อยกว่าในการเป็นผู้ใช้สารเสพติด หรือ
เกี่ยวข้องกับความรุนแรง หรือรายงานว่ามีปัญหาสุขภาพจิต หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรอีกด้วย [3, 16, 17]

มีอะไรบ้าง?

ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนชุดนี้ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ค�ำชี้แจง ซึ่งเป็นข้อแนะน�ำส�ำหรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา ว่าด้วยแนวคิดหลักและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสารชุดนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติม
จากอภิธานศัพท์ดังแสดงไว้แล้วโดยละเอียดข้างต้น ก่อนส่วนค�ำชี้แจงนี้
ส่วนทีส่ องเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างอย่างมีแบบแผน ส�ำหรับครูผสู้ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย กระบวนการสอนโดยละเอียดส�ำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อส�ำคัญเจ็ดหัวข้อ โดยมีรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1 ข้างล่างนี้

6

ตารางที่ 1 : ขอบข่ายหัวข้อส�ำคัญส�ำหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: รู้และเข้าใจ
เรื่องเพศภาวะกับความเสมอภาคทางเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: ยกระดับ
การรับรู้เรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

หัวข้อที่ 1 : เพศภาวะกับความเสมอภาค
หัวข้อที่ 3 : การรับรู้เรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
หัวข้อที่ 2 : ความเสมอภาคทางเพศภาวะและแบบอย่างเชิงบวก หัวข้อที่ 4 : ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: พัฒนา
ทักษะส�ำหรับสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
หัวข้อที่ 5 :
หัวข้อที่ 6 :
หัวข้อที่ 7 :
			

ทักษะการสือ่ สารเพือ่ สัมพันธภาพทีเ่ คารพเอาใจใส่กนั และกัน
ทักษะส�ำหรับผู้รู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง
ทักษะการแสวงหาความช่วยเหลือและทักษะการเกื้อหนุน
โดยกลุ่มเพื่อน

ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมทักษะ และปลูกฝังทัศนคติ โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้ :
บัญญัตภิ าษาและกรอบแนวคิด : เพือ่ ให้สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นนั้ ผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องรูแ้ ละเข้าใจค�ำศัพท์และกรอบแนวคิดส�ำคัญเพือ่ ช่วยในการสนทนาและ
ขบคิดใคร่ครวญ

ส่วนที่ 1
ข้อแนะน�ำ
ก่อนจัดการเรียน
การสอนตามแผน

ส่วนที่ 2
กระบวนการสอน
โดยละเอียดส�ำหรับ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

เพิม่ พูนความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ : เพือ่ ให้สามารถท�ำความเข้าใจอิทธิพลของบรรทัดฐานแง่ลบทางเพศภาวะและด�ำเนินการเพือ่ คัดค้าน ทัดทาน รายงาน หรือป้องกันความรุนแรง
ได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ :
• รู้และเข้าใจว่าบรรทัดฐานทางเพศภาวะมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ ความปรารถนา การปฏิบัติ และพฤติกรรมอย่างไร
• รู้และเข้าใจว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติกับความเชื่อ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศภาวะทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน และส�ำนักงาน
• ระบุและทัดทานความรังเกียจเดียดฉันท์ทางเพศและภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ
• รู้จักคุณลักษณะส�ำคัญและผลกระทบของบรรทัดฐานทางเพศภาวะที่ไม่เท่าเทียมกัน
ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม : เพื่อให้สามารถท�ำงานป้องกัน รายงาน คัดค้าน หรือแก้ปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศและความรุนแรงเป็นที่
ยอมรับไม่ได้ และต้องเชื่อว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภาวะ ความพึงใจทางเพศ อายุ ฐานะ หรือคุณลักษณะอื่นๆ การส่งเสริมทัศนคติเพื่อสังคมเหล่านี้ยังช่วยสร้างความยึดเหนี่ยว
ทางสังคมให้มากขึ้น ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ แก่นความเชื่อหลักที่ต้องปลูกฝังส่งเสริมมีดังนี้ :
• มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีเพศภาวะใด
• คนทุกคนไม่ว่าจะมีเพศภาวะใดย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ให้เกียรติและเคารพสิทธิมนุษยชน
• ทุกคนมีหน้าที่ให้เกียรติและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางเพศภาวะ
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ : เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจผลกระทบเชิงลบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ และต้องเชื่อ
ว่ามีความเป็นไปได้ที่ตนจะสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ผ่านการลงมือปฏิบัติเหล่านั้น
สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทางสังคม : เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานแง่ลบทางสังคมได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้ท�ำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนจากคนที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันนี้
สร้างเสริมทักษะ: เพือ่ ให้สามารถรูจ้ กั และเข้าใจว่าควรท�ำอย่างไรและท�ำเมือ่ ไหร่ในการรายงาน หยุดยัง้ คัดค้าน ทัดทาน หรือท�ำงานเพือ่ ป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นนั้ ผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องได้เรียน
รู้ทักษะในการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น การชี้แนะสาธารณะและสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลตนเอง การเกื้อหนุนเชิงบวกโดยกลุ่มเพื่อน การยืนยันในความคิดตน และแสวงหาความช่วยเหลือ

เชิงอรรถ
1
ตัวเลขในวงเล็บแทนล�ำดับรายการอ้างอิง ทั้งนี้ รายการอ้างอิงทั้งหมดมีรายละเอียดปรากฏดังแสดงไว้ในตอนท้ายของส่วนที่ 1
7

ส่วนที่

1

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา

เราทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพเอาใจใส่ต่อผู้เรียนรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น สมาชิกชุมชนโรงเรียนแต่ละคนย่อมมี
สิทธิได้รบั การคุม้ ครองให้ปลอดภัยและให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของตน ทัง้ ยังมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วยความเคารพเอาใจใส่ ไม่วา่ จะเป็นครูผชู้ ว่ ยหรือหัวหน้าสถานศึกษา นักการภารโรง
หรือศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษา หรือแม้แต่ครูแนะแนวหรือนักเรียนก็ตาม
เนือ้ หาส่วนแรกนีน้ ำ� เสนอกรอบแนวคิดและหัวข้อส�ำคัญส�ำหรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ช่วยให้ครูอาจารย์ได้พนิ จิ พิเคราะห์ดวู า่ ประเด็นอันเกีย่ วเนือ่ งด้วย
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะนั้นจะเกิดขึ้นในบริบทท้องถิ่นของท่านได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกว่า หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบจะช่วยเกื้อหนุนให้ความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาลดน้อยลงได้อย่างไร

ท�ำไมจึงใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแก้ปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?

เด็กทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้รบั การศึกษาทีป่ ราศจากความรุนแรง ซึง่ กิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนถือเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของการด�ำเนินงานแบบรอบด้านทีโ่ รงเรียนตอบสนองและป้องกัน
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ โดยเชื่อว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่วางแผนอย่างรัดกุมและออกแบบอย่างรอบคอบนั้น จะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถซึมซับทัศนคติเชิงบวกและ
สร้างเสริมทักษะส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวกได้

เป็นประโยชน์แก่ครูอย่างไร?

การตระหนักรูใ้ นสิทธิทางเพศเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานทุกแห่ง ครูอาจารย์เองก็จะได้รบั ประโยชน์นี้ หากทีท่ ำ� งานปลอดภัยจากการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ การสอนหนังสือ
ถือเป็นวิชาชีพที่ท้าทายยิ่ง และครูคงกลัดกลุ้มหงุดหงิดร�ำคาญใจไม่น้อย เมื่อพบเห็นลูกศิษย์มีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง อย่างไรก็ดี หากอยู่ในสถานศึกษาที่ปลูกฝังด้านสัมพันธภาพ
ที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทั้งครูและนักเรียนย่อมได้รับการเกื้อหนุนค�้ำจุนและเอื้ออ�ำนวยด้วยสภาพแวดล้อมอันเป็นมิตร [1, 18]

เหตุใดสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจึงส�ำคัญ?

1

ส่วนที่

หลักการและเหตุผล ข้อแนะน�ำส�ำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
ขณะนี้ โรงเรียน
ของท่านใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาและ
ป้องกันความรุนแรง
หรือความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ
บ้างหรือไม่?

สัมพันธภาพทีเ่ คารพเอาใจใส่ซงึ่ กันและกันมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อสวัสดิภาพของครูและผูเ้ รียน ตลอดจนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน [19] ส่วนสัมพันธภาพเชิงบวกกับเพือ่ นนักเรียนด้วยกันจะ
ก่อให้เกิดมิตรภาพและการเกื้อหนุนที่ดีในหมู่ผู้เรียน ทั้งยังช่วยเพิ่มแรงจูงใส่ใฝ่สัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง
(เช่น การใช้สารเสพติดและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) [18, 19]
ในทางตรงกันข้าม สัมพันธภาพทีไ่ ม่ดกี บั เพือ่ นนักเรียนก็จะส่งผลเชิงลบต่อสวัสดิภาพและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยพบว่าทัง้ ผูก้ อ่ เหตุความรุนแรงและผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงบน
ฐานเพศภาวะจะมีแนวโน้มประสบปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าผู้อื่น ซึ่งปัญหาที่มักพบบ่อยๆ ได้แก่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า [20-25]
นอกจากนี้ สัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างครูกับลูกศิษย์ก็ส�ำคัญเช่นกัน กล่าวคือ เด็กนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับครู จะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและมุ่งมั่นท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วง
อย่างเต็มที่มากกว่าผู้อื่น ทั้งยังรู้จักเข้าหาครูเมื่อต้องการความช่วยเหลือ แต่เด็กที่มีสัมพันธภาพไม่ดีกับครู จะมีแนวโน้มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่า และไม่ค่อยขอความช่วยเหลือ
จากครูเมื่อตนเผชิญเหตุการณ์การรังแกหรือการคุกคาม [19, 26-29]

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ครูควรท�ำอย่างไรในการเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกกับลูกศิษย์?

มีงานศึกษาวิจัยหลายฉบับที่ได้สอบถามนักเรียนโดยตรงว่า ครูที่มีประสิทธิภาพควรท�ำอย่างไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกกับนักเรียน [18, 30-33]
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าครูทมี่ ปี ระสิทธิภาพคือครูทที่ ำ� อะไรก็เป็นระเบียบเรียบร้อย มีขอบเขตชัดเจน สนใจฟังเด็กในชัน้ และตัง้ ใจท�ำหน้าทีก่ ารงาน ตลอดจนเป็นผูใ้ ห้โครงสร้าง ออกค�ำสัง่
วางระเบียบ ขณะเดียวกันก็มคี วามท้าทายให้ดว้ ย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็สำ� คัญเช่นกัน เพราะรูปแบบความสัมพันธ์ของครูสามารถสร้างความแตกต่างด้านความขยันหมัน่ เพียร
ความผูกพัน และการรับรู้คุณค่าแห่งตนให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ได้อย่างมาก ทั้งนี้ นักเรียนตอบว่าตนจะรู้สึกมีก�ำลังใจและอยากพยายามให้หนักขึ้น หากครูมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
ท่านปฏิบตั พิ ฤติกรรมใด
เป็นประจ�ำอยู่แล้วบ้าง?
พฤติกรรมใดบ้าง
ที่ท่านต้องการน�ำไป
ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ให้บ่อยขึ้น?

• ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายนักเรียน
• แสดงความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์
• ให้ความสนใจกับสิ่งที่นักเรียนท�ำ
• ฟังนักเรียนอย่างตั้งใจ
• ให้การสนับสนุน ให้ความหวังและก�ำลังใจเมื่อเด็กก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้น
• ปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนด้วยการยอมรับและเอาใจใส่
• หลีกเลี่ยงรูปแบบที่รุนแรงหรือการลงโทษส�ำหรับแนวทางการบริหารจัดการนักเรียน
• อธิบายสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น
• พยายามเข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของลูกศิษย์ ตลอดจนความสนใจของเด็กแต่ละคน
เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกพอใจมากหากครูมีความมั่นคงและยุติธรรม [18, 29] จัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนด้วยวิธีเชิงบวกเพื่อให้การเรียนการสอนด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น [27, 34]
แนวปฏิบตั หิ นึง่ ทีค่ วรใช้ในการอบรมสัง่ สอนศิษย์ดว้ ยวิธที เี่ คารพใส่ใจซึง่ กันและกันคือ การสร้างวินยั เชิงบวกหรือการจัดการพฤติกรรมเชิงบวก ซึง่ การสร้างวินยั เชิงบวกจะมุง่ เน้นเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านบวก โดยส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้รู้จักรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง แทนที่จะควบคุมความประพฤติด้วยการท�ำให้เด็กกลัว ครูควรใช้การสร้างวินัยเชิงบวกด้วย
วิธีต่อไปนี้
• อบรมสั่งสอนเด็กเรื่องสิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ และมาตรฐาน
• สอนเด็กให้รู้จักวิธีควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยปลูกฝังทักษะชีวิตและทักษะสังคม เช่น การเคารพให้เกียรติผู้อื่น การให้ความร่วมมือ การสื่อสาร และกระบวนการ
แก้ปัญหา
• ส่งเสริมให้เด็กสร้างการตระหนักรู้เรื่องผลของพฤติกรรมเชิงบวกและลบของตนเองต่อผู้อื่น
• สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความปรารถนาที่จะเป็นคนเกรงใจและเคารพใส่ใจผู้อื่น
• พัฒนาเด็กให้รู้และเข้าใจว่ากฎระเบียบและความคาดหวังเป็นกลไกที่ท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิและความต้องการของผู้คนได้อย่างไร
นอกจากนี้ ครูยังเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์เรื่องความเสมอภาคทางเพศภาวะได้จากวิธีการสอนของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การสนใจลูกศิษย์ทุกคนเท่าๆ กัน ให้ความส�ำคัญกับเด็กทุกคน
โดยถ้วนหน้า โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภาวะ และพยายามเลี่ยงหรือไม่ส่งเสริมภาพเหมารวมทางเพศภาวะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งในการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนและในขณะจัดการเรียน
การสอนเนื้อหาสาระที่ตนรับผิดชอบ
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ครูบางคนมักเป็นกังวลว่าการเอ่ยถึงประเด็นปัญหาความรุนแรงอาจส่งผลเชิงลบต่อเด็กที่มีประสบการณ์ถูกกระท�ำรุนแรง แต่กระนั้นก็ตาม ครูสามารถท�ำให้การสนทนาหารือเกี่ยวกับ
ความรุนแรงและการป้องกันเป็นสิง่ ทีป่ ลอดภัยและให้ผลประโยชน์แก่เด็กได้ โดยส่วนหนึง่ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทีว่ างแผนอย่างรอบคอบ หรืออาจจะใช้สถานการณ์สมมติแทนที่
จะเป็นการยกตัวอย่างจากเรื่องราวเหตุการณ์ของใครคนใดคนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนี้ควรออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาและส�ำรวจประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงนี้ ในสภาพแวดล้อม
ที่ปราศจากการกล่าวหาด่าว่ากันและกัน อันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจตรงไปตรงมาและท้าทายเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักตั้งค�ำถาม
คัดค้านทัดทานทัศนคติและวิธีปฏิบัติที่เป็นอันตราย โดยไม่ต้องข้องแวะกับการกล่าวหาด่าว่ากันและกัน หรือเอ่ยถึงเรื่องราวส่วนตัวของใครบางคน อย่างไรก็ดี สื่อการเรียนการสอน
บางชนิดในหลักสูตรอาจเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์เศร้าหรือโกรธ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือตัวครูผู้สอนเองก็ตาม
เด็กนักเรียนบางคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงป้องกันตนเอง โดยแสดงออกด้วยการหัวเราะกลบเกลื่อน ท�ำเป็นเรื่องตลก หรืออาจกล่าวหาหรือปฏิเสธว่าทั้งความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะและผลของความรุนแรงประเภทนี้ไม่มีอยู่จริงหรอก หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ครูอาจบูรณาการวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพรูปแบบต่างๆ
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเกเรหรือเหยียดหยันนั้นๆ หรืออาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหรือใช้การส่งต่อส�ำหรับเด็กนักเรียนที่รู้สึกว่าสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป ส�ำหรับเด็กที่รู้สึกว่า
สือ่ การเรียนการสอนท�ำให้ตนหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี ครูอาจหากิจกรรมทางเลือกอืน่ ๆ ให้หากจ�ำเป็น รวมทัง้ ติดตามผลเพือ่ วางแผนปฏิบตั กิ ารเท่าทีจ่ ำ� เป็น เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
กลยุทธ์ในการรับมือกรณีดังกล่าว หรือส่งต่อเด็กนักเรียนคนนั้นไปยังการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น

ครูควรท�ำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าลูกศิษย์ก�ำลังเผชิญความรุนแรง หรือเมื่อนักเรียนเข้าพบ
เพื่อแจ้งเหตุการณ์ความรุนแรง?

นักเรียนอาจลังเลว่าจะเข้าหาครูหรือบุคลากรในโรงเรียนเพื่อรายงานความรุนแรงดีหรือไม่ นี่อาจเป็นเพราะเด็กรู้สึกอับอายขายหน้า ไร้ความหวัง หรือไม่มั่นใจว่าครูจะเป็นแหล่ง
ให้ความช่วยเหลือได้ดีหรือไม่นั่นเอง บ้างก็อาจกลัวว่าตนจะเป็นส่วนเร่งขยายให้ปัญหาความรุนแรงนั้นขยายใหญ่โตบานปลายออกไปอีกก็ได้
หากท่านสงสัยว่าลูกศิษย์กำ� ลังเผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะแล้วนัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีท่ า่ นจะต้องเป็นผูเ้ ริม่ ต้นการสนทนาติดตามผลเอง แทนทีจ่ ะรอให้ลกู ศิษย์เข้าหาแต่อย่างเดียว
ทั้งนี้ การสนทนาติดตามผลนั้นควรกระท�ำในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เพื่อไม่ให้เป็นการตีตราลูกศิษย์ ท�ำให้เด็กอับอาย หรือตกอยู่ในอันตรายนั่นเอง ซึ่งค�ำถามที่ควร
ใช้เริ่มต้นการสนทนาดังกล่าวข้างต้นมีดังต่อไปนี้
• เด็กหลายคนมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ ถูกกระท�ำรุนแรง หรือถูกปฏิบัติ
• ไม่ดีด้วย แล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆ ของหนูบ้างหรือเปล่า?
• แล้วหนูล่ะ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างไหม?
• เป็นเหตุการณ์แบบไหนเหรอ?
• เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง?
• เจอบ่อยไหม เคยเจอกี่ครั้งแล้ว?
• มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้าง?
• แล้วมันส่งผลกระทบกระเทือนตัวหนูยังไงบ้าง?

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ส่วนที่

ครูควรพูดคุยเรื่องปัญหาความรุนแรงกับลูกศิษย์อย่างไร?

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
โรงเรียนของท่าน
ได้สง่ เสริมให้นกั เรียน
และผูป้ กครองรายงาน
เหตุการณ์ความรุนแรง
หรือไม่?
มีวธิ กี ารรายงาน
ทีร่ อบคอบและ
ปลอดภัยไว้สำ� หรับ
นักเรียนหรือไม่?
มีอะไรอีกบ้างทีจ่ ะช่วย
ให้โรงเรียนสามารถ
ด�ำเนินการในด้านนี้
ได้มากขึน้ ?
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ในกรณีที่ลูกศิษย์เปิดเผยเหตุการณ์ให้ฟัง ท่านจ�ำเป็นต้องแสดงอาการตอบสนองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สิ่งที่ท่านควรพูดโต้ตอบกับลูกศิษย์ที่มารายงานว่าตนมีประสบการณ์ความรุนแรง
มีดังนี้
• ดีแล้วล่ะ ดีแล้ว เป็นเรื่องดีนะที่หนูมาเล่าให้ครูฟัง
• เรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดกับหนูเลย
• พวกนั้นไม่ควรปฏิบัติอย่างนี้กับหนู เพราะหนูไม่สมควรต้องมาเจออะไรแบบนี้
• มันไม่ใช่ความผิดของหนูหรอก ถ้าหากใครสักคนจะใช้ความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมรุนแรง
• ครูเข้าใจดี มันพูดยากนะครูรู้ แต่หนูเล่าให้ครูฟังอีกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
ท่านมีความเห็น
เช่นไรบ้าง เมื่อน�ำกรอบ
การท�ำงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพไปใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันความรุนแรง
ในโรงเรียน?
โรงเรียนด�ำเนินการได้ดี
ในด้านใดบ้าง?
และมีด้านใดอีกบ้าง
ที่จ�ำเป็นต้องท�ำงาน
เพิ่ม?
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ท่านเองก็สามารถเอาใจใส่ลูกศิษย์ เปิดใจยอมรับความต้องการของศิษย์ด้วยการเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวและปกปิดเป็นความลับได้ โดยการส่งเรื่องต่อไปยังหัวหน้าสถานศึกษาดูวิธีการ
ทีร่ ะมัดระวัง รอบคอบ และเคารพความต้องการของลูกศิษย์คนทีเ่ ข้ามาหาท่าน อนึง่ การกระท�ำรุนแรงบางประเภทอาจถึงขัน้ ต้องรายงานเรือ่ งไปยังเจ้าพนักงานท้องถิน่ ซึง่ สามารถท�ำได้
โดยวิธีการที่ปกปิดเป็นความลับของลูกศิษย์ ทั้งระหว่างกระบวนการแจ้งเหตุและภายหลังจากการรายงาน

ครูควรท�ำอะไรอีกบ้างเพื่อให้ทราบว่าใครอาจได้รับผลกระทบจากความรุนแรง?

สิ่งที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถท�ำได้เพื่อสอดส่องดูแลทั่วโรงเรียนมีอยู่หลายประการเพื่อให้ทราบว่ามีเหตุการณ์รุนแรงหรือไม่รวมทั้งตอบสนองอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมี
เหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเกิดขึ้น เช่น
โรงเรียนบางแห่งก�ำหนดกลไกที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถแจ้งเหตุการณ์ความ
• ตรวจตราบริเวณที่นักเรียนรายงานว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเช่น เขตประตูรั้วโรงเรียน รุนแรงได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือถูกเปิดเผยตัวตน โดยมี
ในช่วงเวลาเปิดปิดประตูบริเวณห้องสุขาและสถานที่ลับตาคนในพื้นที่โรงเรียน หรือ วิธีการที่ใช้ทั่วไปดังนี้
ช่วงพักระหว่างคาบหรือพักกลางวัน
• เชิญชวนให้นักเรียนแจ้งข้อมูลผ่านกล่องรับความคิดเห็นทั่วไป
• จับตาดูการหยอกล้อเล่นหัวแบบแรงๆตามระเบียงพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการโรง
• เชิญผู้ปกครองเข้าประชุมหารือกับครูหรือส่งจดหมายถึงครูประจ�ำชั้น
อาหารตอนเข้าแถวหรือบริเวณที่มีคนชุมนุมจ�ำนวนมาก
• โทรศัพท์ส่งอีเมลหรือส่งจดหมายติดต่อระหว่างบ้านกับโรงเรียน
• คอยฟังและสังเกตรูปแบบการคุกคามด้วยถ้อยค�ำวาจาเชิงลบ
• ติดป้ายประชาสัมพันธ์รอบบริเวณโรงเรียนเพือ่ ให้ขอ้ มูลวิธแี จ้งเหตุความรุนแรง
• สอดส่องมองหาเด็กนักเรียนทีม่ กั ปลีกตัวโดดเดีย่ วทัง้ ในห้องเรียนและพืน้ ทีก่ ลางแจ้ง
• จับตาดูรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเด็กรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
• คอยติดตามเด็กที่มักมีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยๆ
• ติดตามเด็กที่รายงานว่าป่วยขณะอยู่ที่โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีรูปแบบการเจ็บป่วยระหว่างช่วงพักเด็กกลุ่มนี้อาจก�ำลังเผชิญอารมณ์วิกฤตเช่นเศร้าโศกทุกข์ใจหรือ
ท�ำนองเดียวกันนี้ซึ่งอาจน�ำไปสู่อาการทางร่างกายได้
• สอบถามนักเรียนเมื่อพบเห็นรอยฟกช�้ำด�ำเขียวบาดแผลเสื้อผ้าฉีกขาดหรือหนังสือข้าวของสูญหาย
• ติดตามเด็กนักเรียนที่พบว่ามีอากาศน�้ำตาคลอหน่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแปลกแยกหรือตกใจง่ายเนื่องจากอาจเป็นเด็กที่ก�ำลังเผชิญเหตุการณ์บอบช�้ำทางจิตใจบางประการ
• ติดตามผลในทันทีเมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

ความพยายามของโรงเรียนในการลดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อมีการสนับสนุนด้วยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและเอือ้ ต่อการเรียนรูก้ ารใช้กระบวนการพัฒนาทัง้ ระบบนัน้ ต้องให้ความส�ำคัญกับนโยบายการด�ำเนินการ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษา
[35]
รูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลกมักจะใช้เป็นเครือ่ งมือน�ำทางในการด�ำเนินงานทัง้ ระบบโรงเรียนเนือ่ งจากโมเดลนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับการลงมือปฏิบตั สิ ามด้านได้แก่
ก) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข) โครงสร้างบริหารโรงเรียนนโยบายและความสัมพันธ์และ ค) ความร่วมมือกับภาคีผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆ [36]

แผนภาพที่1: กรอบการท�ำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก [ปรับจาก 37]

1

ส่วนที่

โรงเรียนควรท�ำอย่างไร?

หลักสูตร
การเรียนการสอน

โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
โครงสร้างบริหาร
โรงเรียนนโยบาย
และความสัมพันธ์

ความร่วมมือ
กับภาคี ผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กร

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ตารางที่ 2 ข้างล่างนีน้ ำ� เสนอตัวอย่างแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันความรุนแรงทีส่ ถานศึกษาสามารถน�ำไปใช้ได้โดยบูรณาการครบทัง้ สามด้านตามกรอบการท�ำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
องค์การอนามัยโลก

ตารางที่ 2 : การด�ำเนินงานตามกรอบการท�ำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงสร้างบริหารโรงเรียน นโยบาย และความสัมพันธ์

ประกอบด้วย…
• นโยบายโรงเรียนที่แก้ปัญหาการคุกคามและความรุนแรงทุกรูปแบบ
• การใช้นโยบายด�ำเนินการทางวินัยของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นที่การอบรมครูให้ใช้วิธีสร้างวินัยเชิงบวก
• การจัดท�ำและน�ำใช้ระบบรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงที่รักษาความลับและมีความปลอดภัย (และท�ำให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันทั้งครูและนักเรียน)
• นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนอย่างเต็มที่ (เช่น การร่วมก�ำหนดกฎระเบียบของห้องเรียนหรือการจัดตั้งสภานักเรียน)

หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วย…
• หลักสูตรที่มีเนื้อหากล่าวถึงการรับรู้เรื่องเพศภาวะและการป้องกันความรุนแรง
• เค้าโครงรายวิชาและสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก ความเสมอภาคทางเพศภาวะและความอดกลั้น
• การสอนทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง
• ครูอาจารย์เป็นแบบอย่างในด้านวิธีรับมือกับความขัดแย้งโดยสันติและปราศจากอคติทางเพศภาวะ
• การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษารอบด้าน

ความร่วมมือกับภาคี ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ

ประกอบด้วย…
• การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจในการด�ำเนินงานของโรงเรียน
• การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
• การประสานงานและร่วมมือท�ำงานกับสมาชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างปลอดภัย
• การมีภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อที่เข้มแข็งในกรณีที่เด็กต้องการบริการทางการแพทย์หรือการคุ้มครอง
• กลไกการแจ้งเหตุการณ์และเปิดเผยข้อมูลที่ปลอดภัยส�ำหรับเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรายงานข้อกังวลใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
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เนือ้ หาในส่วนนีเ้ ป็นการให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกีย่ วกับหัวข้อหลักของกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทัง้ อธิบายว่าวิธกี ารพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบจะสามารถ
น�ำไปใช้ในการป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาได้อย่างไรอนึ่ง ท่านสามารถใช้ทรัพยากรชุดนี้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมของครู
ให้สามารถน�ำชั้นเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ได้
ประเด็นปัญหาเรือ่ งความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะนัน้ อาจแตกต่างกันไปได้อย่างมากระหว่างประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน หรือแม้แต่ภายในประเทศก็ตาม ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรพิจารณา
แต่ละประเด็นให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของตนเอง

การท�ำความเข้าใจเรื่องเพศภาวะและบรรทัดฐานทางเพศภาวะ

ในการสอนเรือ่ งความรุนแรงบนฐานเพศภาวะนัน้ ครูจำ� เป็นต้องจัดหาเครือ่ งช่วยนักเรียนให้สามารถท�ำความเข้าใจแยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างทางชีวภาพของผูช้ ายกับผูห้ ญิง กับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมทีข่ ดั เกลาสืบต่อกันมา ในภาษาอังกฤษนัน้ ค�ำว่า ‘sex’ ซึง่ หมายถึง ‘เพศสรีระ’ จะใช้เพือ่ สือ่ ถึงความแตกต่างทางกายภาพหรือชีวภาพของร่างกาย
ผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งตามปกติแล้วจะถูกก�ำหนดโดยยีนของแต่ละคน ส่วนค�ำว่า ‘gender’ ซึ่งหมายถึง ‘เพศภาวะ’ นั้นใช้เพื่อหมายถึงความแตกต่างที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความ
คาดหวังทางสังคมวัฒนธรรมและบรรทัดฐานเกี่ยวกับการรับรู้ว่า “การเป็นผู้ชาย” หรือ “การเป็นผู้หญิง” มีลักษณะอย่างไร
ในหลายๆ บริบท ผูช้ ายมักถูกคาดหวังว่าจะต้องเข้มแข็ง มีกำ� ลังอ�ำนาจ และเป็นผูค้ วบคุม ส่วนผูห้ ญิงก็จะต้องหัวอ่อน ว่านอนสอนง่าย อยูใ่ นโอวาท แต่สำ� หรับคนข้ามเพศแล้ว ความเป็นตัวตน
จะมีลักษณะที่ไม่เป็นแบบแผนตามบทบาททางเพศที่ก�ำหนดขึ้นจากเพศทางชีวภาพของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงข้ามเพศ (คนข้ามเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิง) คือบุคคลที่มีเพศสรีระ
เมือ่ แรกเกิดเป็นผูช้ ายแต่ระบุตวั ตนตามบรรทัดฐานทางเพศค่อนไปทางความเป็นหญิงมากกว่า ทัง้ นีอ้ าจรวมถึงรูปลักษณ์ทางกายภาพ การแสดงความเป็นตัวตน และบทบาทในบ้านและ
ที่ท�ำงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับค�ำว่า ‘intersex’ ที่หมายถึง ‘เพศก�ำกวม’ ใช้เพื่อจ�ำแนกบุคคลที่มีเพศก�ำเนิดไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะทางกายวิภาคของเพศสรีระภายในและ/หรือภายนอก
ปนกันทัง้ เพศชายและเพศหญิงตัง้ แต่กำ� เนิด คนเพศก�ำกวมอาจระบุตวั ตนว่าเป็นผูช้ ายหรือผูห้ ญิงหรือไม่ใช่ทงั้ สองเพศก็ได้ โดยสถานภาพเพศก�ำกวมนัน้ จะไม่เกีย่ วข้องกับวิถที างเพศหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะแต่อย่างใด เพราะคนเพศก�ำกวมก็ต้องมีประสบการณ์ด้านวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเพศก�ำกวม

1

ส่วนที่

แนวคิดและประเด็นส�ำคัญเพื่อการท�ำความเข้าใจเบื้องต้น

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
บรรทัดฐานทางเพศ
ภาวะในชุมชนท้องถิ่น
ของท่านมีอะไรบ้าง?
บรรทัดฐานเหล่านี้
ส่งผลแง่ลบอย่างไร?
บรรทัดฐานและ
ความคาดหวังเหล่านี้
มีบทบาทต่อการแสดง
พฤติกรรมของนักเรียน
อย่างไรบ้าง?

ความแตกต่างทางเพศภาวะด้านสุขภาพการศึกษาและเศรษฐกิจหลายๆประการ ไม่ได้มีต้นก�ำเนิดในทางชีวภาพแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของบรรทัดฐานทางเพศภาวะกับ
แนวปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและเชิงสถาบัน ค�ำอธิบายความแตกต่างแบบง่ายปรากฏดังแสดงในตารางที่ 3 ด้านล่างนี้

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ตารางที่ 3 :ความแตกต่างอันเนื่องมาจากเพศก�ำเนิดกับเพศภาวะ
ความแตกต่างทางเพศสรีระ

ความแตกต่างทางเพศภาวะ

มีลักษณะทางชีวภาพหรือทางกายวิภาคของร่างกายเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันตั้งแต่ก�ำเนิด
(ในคนเพศก�ำกวมจะไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะปนกัน)

เรียนรู้ลักษณะความแตกต่างผ่านกระบวนการขัดเกลาเอาอย่างและสังเกตแล้วถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ความแตกต่างทางร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วโลก

มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนื่องจากในบริบททางสังคมวัฒนธรรมต่างที่กันบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก�ำเนิดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

ความแตกต่างเหล่านี้อาจน�ำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเคารพ
คุณค่าของบุคคลไม่เท่าเทียมกันหรือเมื่อไม่ยอมรับบรรทัดฐานที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน

ความแตกต่างนี้จะสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่นหรือเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

บรรทัดฐานทางเพศภาวะสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงข้ามกาลเวลาได้

ความเชื่อเกี่ยวกับบรรทัดฐานและบทบาททางเพศภาวะประกอบสร้างขึ้นจากสังคม ในที่นี้ บรรทัดฐานทางเพศภาวะคือมุมมองว่าการกระท�ำ การพูดจา การแต่งกาย และการแสดงออก
ว่าบุคคลเป็นหญิงหรือชายนั้นควรเป็นอย่างไร เด็กจะเรียนรู้บรรทัดฐานและความคาดหวังเหล่านี้ในระหว่างที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ กระบวนการขัดเกลาดังกล่าวจึงมีอิทธิพลต่อบทบาท
ทีเ่ ด็กจะรับไปยึดถือปฏิบตั ิ เด็กๆ สามารถซึมซับความคาดหวังทางเพศภาวะจากแหล่งต่างๆ ได้หลายทาง ไม่วา่ จะเป็น พ่อแม่ผปู้ กครอง กลุม่ เพือ่ นวัยเดียวกัน ครูอาจารย์ หรือแม้แต่สอื่ ต่างๆ
นอกจากนี้เด็กยังรู้จักสังเกตและท�ำตามวิธีปฏิบัติเชิงสถาบัน ธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ดี บางคนไม่อยากกะเกณฑ์ให้ตนเองต้องเข้าไปอยูใ่ นกรอบความคาดหวังทางเพศภาวะทีส่ งั คมก�ำหนด ขณะทีบ่ างคนก็เชือ่ ว่าตนเกิดมาในร่างกายทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมส�ำหรับตัวเอง
ยกตัวอย่างเช่น คนข้ามเพศจะมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะไม่ตรงกับเพศสรีระที่ถูกก�ำหนดตอนถือก�ำเนิด ซึ่งอาจเป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (มีรูปร่างลักษณะผู้หญิง หรือเป็นทีร่ จู้ กั
ในนามผูห้ ญิงข้ามเพศ) หรือจากหญิงเป็นชาย (มีรปู ร่างลักษณะผูช้ าย หรือเป็นทีร่ จู้ กั ในนามผูช้ ายข้ามเพศ) [24] บางคนก็ไม่ตอ้ งการระบุตวั ตนว่าเป็นชายหรือหญิงเพศใดเพศหนึง่ ไปเลย
แต่ชอบให้มองว่าเป็นการผสมผสานของทัง้ สองเพศ ส่วนบางคนก็ระบุตวั ตนว่าเป็น “เพศทีส่ าม” เช่น คนฮิจะราในแถบเอเชียใต้ และคนฟาอะฟาฟินใี นกลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ โดย
ในบางประเทศ เช่น บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล และปากีสถาน เพศทีส่ ามคืออัตลักษณ์ทรี่ บั รองตามกฎหมาย โดยระบุไว้ในบัตรประจ�ำตัวประชาชนและเอกสารราชการอืน่ ๆ เด็กบางคน
ก็มีเพศก�ำกวมกล่าวคือ เพศตามธรรมชาติตอนถือก�ำเนิดมีลักษณะไม่ตรงแบบ เช่น คุณลักษณะทางกายภาพฮอร์โมนหรือโครโมโซมไม่อาจจ�ำแนกได้ว่าเป็นหญิง หรือชาย ดังนั้นเด็กเพศ
ก�ำกวมจึงอาจรวมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ระบุตัวตนตามเพศสรีระตอนถือก�ำเนิดหรือไม่ถูกก�ำหนดว่าเป็นชายหรือหญิงตั้งแต่แรกเกิดก็ได้
ความคาดหวังทางเพศภาวะบางประการอาจเป็นอันตรายหรือน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ตัวอย่างบรรทัดฐานทางเพศที่เป็นอันตราย ได้แก่ ฐานคติที่ยอมรับว่าเด็กหนุ่มสามารถ
พูดจาแทะโลมผู้หญิงที่เดินผ่านไปมาตามท้องถนนได้หรือฐานคติที่มองว่าระดับการศึกษาของลูกสาวไม่ส�ำคัญเท่าของลูกชายเป็นต้น
นอกจากนี้บรรทัดฐานทางเพศในชุมชนหนึ่งอาจแตกต่างจากอีกชุมชนหนึ่งก็ได้ กล่าวคือบางชุมชนก็ยึดถือการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างชายหญิงและแสดงให้เห็นมากกว่าชุมชนอื่น
เป็นต้น
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บรรทัดฐานทางเพศมีผลต่อรูปแบบการส่งลูกเข้าเรียนและอยูศ่ กึ ษาต่อในระบบโรงเรียน เช่น ในบางพืน้ ทีม่ กี ารยึดถือปฏิบตั วิ า่ เด็กผูห้ ญิงต้องช่วยท�ำงานบ้านหรือแต่งงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ด้วยความคาดหวังเช่นนี้จึงท�ำให้เด็กผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียนกลางคันส�ำหรับเด็กผู้ชายนั้นสังคมก็คาดหวังว่าจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระและหารายได้ให้แก่ครอบครัว
ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นกัน เมื่อครอบครัวมองไม่เห็นประโยชน์อันใดจากการส่งลูกผู้หญิงเข้าเรียนจึงไม่ให้ความส�ำคัญและมักตัดสินใจให้ลูกสาวออกจากโรงเรียนก่อนลูกชาย
หลายประเทศมีอตั ราการเข้าเรียน การอยูใ่ นระบบโรงเรียนและการส�ำเร็จการศึกษาของเด็กหญิงกับเด็กชายแตกต่างกัน บางแห่งมีอตั ราเด็กชายในระบบโรงเรียนมากกว่าเด็กหญิงอย่างเห็นได้ชดั เจน
ในโรงเรียนประถมศึกษา (เช่น อัฟกานิสถาน อินเดีย สปป.ลาว และปากีสถาน) หรือในโรงเรียนมัธยมศึกษา (อัฟกานิสถานอินเดีย สปป.ลาว เนปาล และปากีสถาน) [40]

1

ส่วนที่

การค�ำนึงถึงผลกระทบจากบรรทัดฐานทางเพศที่ไม่เท่าเทียมกัน

หลายวัฒนธรรมมีการยึดถือบรรทัดฐานทางเพศที่ท�ำให้เด็กสาวต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยมากซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเด็กและลูกๆ ที่จะเกิดตามมา ในประเทศอินเดียหญิง
ที่แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี ได้รับการศึกษาน้อยกว่าหญิงที่แต่งงานเมื่ออายุ 18 แล้วอย่างมีนัยส�ำคัญผู้หญิงกลุ่มเดียวกันนี้ยังมีโอกาสคลอดลูกที่มีน�้ำหนักแรกเกิดต�่ำและมีภาวะ
ทุพโภชนาการสูงกว่าอีกด้วย [38] ในประเทศเนปาล มีการศึกษาหลายฉบับเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงส�ำคัญระหว่างระดับการรู้หนังสือของผู้หญิงกับความสามารถในการเข้าใจสาระ
ส�ำคัญด้านสุขภาพที่ได้ยินทางวิทยุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความอยู่ดีมีสุขของลูกๆ ได้ [39]
การส�ำเร็จการศึกษาระดับประถม และมัธยมถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งแก่ทุกคนไม่ว่าจะมีเพศภาวะใด เพราะนี่อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อลูกหลานในอนาคตหญิงที่ได้รับการศึกษามักจะมี
แนวโน้มมีลกู ทีส่ ขุ ภาพดีกว่า แม่ทไี่ ด้รบั การศึกษาสูงกว่ามักมีแนวโน้มมีสว่ นร่วมวางแผนครอบครัวและมักมีจำ� นวนบุตรน้อยกว่า ลูกของหญิงกลุม่ นีม้ แี นวโน้มรอดชีวติ พ้นวัยทารกสูงกว่า
และจะมีปัญหาสุขภาพน้อยกว่า แต่ละปีที่ผู้หญิงได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจะเท่ากับการตายของทารกลดลงร้อยละ 7 ถึง 9 [42] นอกจากนี้ แม่ที่ได้รับการศึกษายังสามารถมีส่วนช่วย
เกื้อหนุนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของในครอบครัวได้ดีกว่าอีกด้วย [43]
เยาวชนข้ามเพศหลายคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเนือ่ งจากการตีตรา การเลือกปฏิบตั ิ และความรุนแรง เด็กนักเรียนกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญกับการรังแกรูปแบบต่างๆ หากมีวธิ กี ารแสดงออก
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะทีก่ ำ� กับเพศสรีระของตน การถูกรังแกจะส่งผลต่อการเข้าเรียน สมรรถนะทางวิชาการ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตลอดจนจ�ำกัดโอกาสต่างๆ
ในอนาคต [44-46]
บรรทัดฐานทางเพศเชิงลบจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในลักษณะเดียวกันกับที่มีผลต่อการศึกษา เช่น เยาวชนชายอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี ทั่วโลกจะมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนและความรุนแรงระหว่างบุคคล [41] ทั้งยังมีแนวโน้มสูงกว่าในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติดชนิดอื่นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเพราะ
เยาวชนชายจะชื่นชอบกิจกรรมเสี่ยงตายบ้าบิ่นที่ไม่ค่อยปลอดภัยเป็นพิเศษ ด้วยเชื่อตามกันว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เป็นลูกผู้ชาย[46] แต่ในทางตรงกันข้าม ส�ำหรับเยาวชนหญิงแล้ว
การแต่งงานก่อนวัยอันควรกลับท�ำให้เยาวชนหญิงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงสูงต่อการมีปัญหาสุขภาพของมารดา ความรุนแรงในครอบครัว และการออกจากโรงเรียนกลางคันโดยพบว่า
ปัญหาสุขภาพของมารดาเป็นความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งของเด็กสาวอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี ในประเทศอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมาร์ เนปาล
ปาปัวนิวกินี และปากีสถาน [41]

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ผู้ชายกับความรุนแรงระหว่างบุคคล

ผูช้ ายมักถูกคาดหวังว่าต้องเป็นผูม้ กี ำ� ลังอ�ำนาจ กล้าหาญและควบคุม จนอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ ความรุนแรงระหว่างบุคคลติดอันดับหนึง่ ในสามของความเสีย่ งร้ายแรง
สูงสุดต่อสุขภาพระยะยาวของชายหนุ่มในประเทศอัฟกานิสถานหมู่เกาะมาร์แชลล์ฟิลิปปินส์ปากีสถานซามัวไทยและตองกา [41]
ปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญของเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี ด้วยเช่นกัน หลายประเทศรายงานว่าเด็กสาวมีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในอัตราสูงกว่าเด็กหนุ่ม
และประเทศส่วนมากในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ รายงานว่า ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและการท�ำร้ายตัวเอง ติดอันดับหนึง่ ในสามโรคทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ซึง่ ส่งผลต่อความอยูด่ มี สี ขุ ระยะยาว
ของวัยรุน่ หญิง [41] ส่วนเยาวชนชายก็มกั ไม่คอ่ ยเต็มใจแสวงหาความช่วยเหลือเมือ่ ประสบปัญหาเหล่านีเ้ พราะเด็กหนุม่ มักรูส้ กึ ว่าการยอมรับหรือสารภาพว่าตนมีภาวะบีบคัน้ ทางอารมณ์
นัน้ ไม่เป็นลูกผูช้ าย เยาวชนข้ามเพศก็มกั ประสบปัญหาสุขภาพจิตอันเนือ่ งมาจากความทุกข์ใจทีต่ อ้ งคอยรูส้ กึ ว่าท�ำไมร่างกายของตนเองจึงไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ทัง้ ยังไม่คอ่ ย
ได้รบั การยอมรับจากสังคมอีกด้วย [47] บางคนอาจใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนเพือ่ ชะลอการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายเมือ่ เข้าสูว่ ยั แรกรุน่ หรือเพือ่ กระตุน้ ลักษณะทางร่างกายให้เข้ากับอัตลักษณ์
การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เยาวชนข้ามเพศต้องเผชิญก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตายในอัตราที่สูงเป็นอย่างยิ่ง [47-49]

บรรทัดฐานทางเพศภาวะกับภาพลักษณ์ทางร่างกาย

ในบางประเทศหญิงสาวต้องเผชิญกับความกดดันอย่างความกดดันอย่างมากที่ต้องมีรูปลักษณ์มีเสน่ห์เป็นที่น่าดึงดูดใจ ทั้งยังต้องทนทุกข์ทรมานเพราะภาวะบีบคั้นในเรื่องการรักษา
ภาพลักษณ์ทางร่างกายและโรคที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติในอัตราสูง [41] ตัวอย่างเช่นความกดดันอย่างรุนแรงด้านภาพลักษณ์ทางร่างกายมีผลท�ำให้เกิดโรคที่มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติในอัตราสูงในบรูไนดารุสซาลามสิงคโปร์และมณฑลไต้หวันของสาธารณรัฐจีน [41] ทั้งนี้ ภาวะผิดปกติที่เกิดจากภาพลักษณ์ทางร่างกาย
ยังส่งผลกระทบต่อชายหนุ่มด้วย แต่ในกลุ่มหญิงสาวจะพบบ่อยกว่า

การนิยามความรุนแรง

ความรุนแรงระหว่างบุคคลสามารถส่งผลกระทบต่อผูค้ นได้ทกุ เพศทุกวัย ทุกวัฒนธรรมและทุกชนชัน้ วรรณะ ศัพท์คำ� ว่า‘ความรุนแรง’น�ำมาใช้ในวงกว้าง เพือ่ หมายความรวมถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นในเชิงลบรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พฤติกรรมหรือการกระท�ำใดๆ ทางร่างกายวาจาจิตใจและทางเพศโดยมีตัวอย่างพฤติกรรมหรือการกระท�ำแต่ละด้านดังแสดงข้างล่างนี้
• การกระท�ำทางร่างกาย
• การกระท�ำทางวาจา
				
• การกระท�ำทางจิตใจ
• การกระท�ำทางเพศ
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– ทุบตี ท�ำให้สะดุดหรือลื่นล้ม แหย่หรือจี้ให้จักจี้ ชกต่อย เตะถีบ ขว้างปาวัตถุข้าวของ
– พูดค�ำหยาบดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ (ซึ่งรวมถึงการแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อันเป็นการกีดกันทางเพศ
การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และการเหยียดเชื้อชาติทั้งในรูปแบบถ้อยค�ำหรือข้อเขียน)
– กระจายข่าวลือ จ้องมอง สะกดรอย คอยเฝ้าติดตาม ข่มขวัญ ท�ำให้เสียเกียรติ คุกคามขู่เข็ญ ท�ำให้อับอายขายหน้า
– นินทาเสียดสีเรื่องเพศ คุกคามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ท�ำให้เสียเกียรติและ/หรือขู่ขวัญทางเพศ บังคับให้รับรู้หรือ
ใช้การกระท�ำรูปถ่าย ภาพวาด หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเพศ

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะถือเป็นความรุนแรงระหว่างบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการกระท�ำรุนแรงรูปแบบต่างๆต่อเป้าหมายที่เป็นคนบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ
กล่าวคือ พฤติกรรมหรือการกระท�ำใดๆ ที่มุ่งให้เป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายหรือทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศแก่คนบางคน (ผู้ชาย ผู้หญิง
คนเพศก�ำกวม หรือคนข้ามเพศ) โดยเกิดขึ้นจากความคาดหวังในเรื่องบทบาทหญิงชายและภาพเหมารวมทางเพศภาวะ
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจัดสรรแบ่งปันอ�ำนาจที่ไม่เท่ากัน ตามปกติมนุษย์จะใช้อ�ำนาจโดยการเข้าควบคุมทรัพยากรความคิดและความรู้ ซึ่งอาจจะ
ใช้ไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ [50, 51] ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่มีอ�ำนาจบางคนอาจตัดสินใจใช้อ�ำนาจของตนสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกก็ได้แต่ก็อาจมีการใช้อ�ำนาจหน้าที่โดย
มิชอบได้เช่นกัน ซึ่งความรุนแรงบนฐานเพศภาวะก็คือการใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดนั่นเอง โดยอาจอยู่ในรูปของการใช้ก�ำลังอ�ำนาจทางร่างกายโดยมิชอบ อันได้แก่ การกระท�ำรุนแรงทาง
ร่างกาย (เช่น ทุบตี ผลัก หรือตบ) หรืออาจเกิดขึน้ ในรูปของการใช้อทิ ธิพลทางด้านจิตใจหรืออารมณ์โดยมิชอบ เช่น เมือ่ บางคนโน้มน้าวชักจูง หรือกล่อมให้ผอู้ นื่ ท�ำสิง่ ทีข่ ดั กับผลประโยชน์
ของตนหรือละเมิดสิทธิหรือควบคุมผูอ้ นื่ โดยท�ำให้กลัว [50] ในหลายๆ สังคม ผูห้ ญิงถูกสอนว่าจะต้องยอมอยูใ่ นอาณัตขิ องผูช้ าย ท�ำให้ผหู้ ญิงถูกลดทอนอ�ำนาจลง ส่วนคนข้ามเพศโดยทัว่ ไป
ก็จะมีอ�ำนาจน้อยกว่าอยู่แล้ว นี่เป็นเพราะเขามีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางเพศตามแบบแผนทั่วไปนั่นเอง

1

ส่วนที่

ความเชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะกับความรุนแรง: ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

ตัวอย่างความรุนแรงบนฐานเพศภาวะมีดังต่อไปนี้
• ความรุนแรงทางร่างกาย – สามีทุบตีภรรยาเพราะใช้เงินโดยไม่ขออนุญาตจากตนก่อน
• ความรุนแรงทางวาจา
– ป้าพูดจากระแนะกระแหนค่อนแคะหลานสาวว่าสนใจแต่เรื่องเรียน ถากถางหลานว่าคงไม่มีใครอยากเอาไปท�ำภรรยาเพราะเรียนเก่งเกินไป
• ความรุนแรงทางจิตใจ
– เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้เพื่อนอีกคนเข้ากลุ่มด้วยและชอบขโมยข้าวเขาไป เพราะคิดว่าเขามีลักษณะท่าทางอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง
• ความรุนแรงทางเพศ
– เด็กผู้ชายตะโกนกระเซ้าเย้าแหย่เด็กสาวที่เดินผ่านไปมาตามท้องถนนด้วยถ้อยค�ำสัปดนลามกหรือลวนลามโดยแอบแตะเนื้อต้องตัวระหว่างที่
				
เด็กสาวเดินออกจากประตูโรงเรียน
ความชุกของเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รวมทัง้ ระหว่างกลุม่ ต่างๆ ภายในประเทศใดประเทศหนึง่ หากแจกแจงข้อมูลภายในประเทศแล้ว
มักจะพบบ่อยๆ ว่า เด็กผู้หญิงในท้องที่ชนบทและเด็กผู้หญิงฐานะยากจนคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นในการเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ส่วนคนข้ามเพศและ
คนรักเพศเดียวกันก็เป็นกลุม่ ทีเ่ ผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในอัตราทีส่ งู กว่าคนเพศอืน่ ทัง้ นีข้ อ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงบนฐานเพศภาวะอาจเก็บรวบรวม
ได้ยาก เนื่องจากคนมักจะลังเลว่าควรไปรายงานว่าตนเองคือผู้ก่อเหตุหรือเป็นผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงดีหรือไม่ นั่นจึงหมายความว่าข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจเป็นตัวแทนของ
ประชากรทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ (เช่นเด็กผูห้ ญิงเทียบกับเด็กผูช้ ายหรือไม่กส็ ตรีเทียบกับเด็กและเยาวชน) หรือความรุนแรงทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพียงประเภทใดประเภทหนึง่
เท่านัน้ จึงท�ำให้เกิดช่องว่างทางข้อมูลอันส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ กล่าวถึงประเด็นอ่อนไหวเปราะบาง เช่น ความรุนแรงทางเพศหรือความรุนแรงต่อคนข้ามเพศ เพราะข้อมูลประเภทนี้
มีความไวทางจริยธรรมสูงส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่นคนอาจจะกลัวการถูกไล่ท�ำร้าย ถูกตามเบียดเบียนหากเปิดเผยพฤติกรรมบางอย่างหรือการบ่งชี้ตัวตนของบางคน)

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงให้เห็นความชุกทีแ่ ตกต่างกันของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ซึง่ เป็นความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศทีก่ ระท�ำต่อผูห้ ญิงในประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคที่มีข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ [52]

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
สถิติความรุนแรงฐานเพศ
ภาวะในพื้นที่
ของท่านเป็นเท่าไร?
ใครมีความเสี่ยง
มากที่สุด?
และมีความเสี่ยงที่สุด
เมื่อไรและที่ไหน?
นักเรียนคนใดมีความ
สุ่มเสี่ยงเปราะบาง
ต่อความรุนแรงฐานเพศ
ภาวะมากที่สุด?
นักเรียนคนใดมีแนวโน้ม
เป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรง
ฐานเพศภาวะมากที่สุด?
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คิริบาส

หมู่เกาะ บังคลาเทศ วานูอาตู บังคลาเทศ
โซโลมอน (นอกเขต
(ในเขต
เทศบาล)
เทศบาล)

ซามัว

ไทย
(นอกเขต
เทศบาล)

ไทย
(ในเขต
เทศบาล)

อินเดีย

ตูวาลู

ติมอร์
เลสเต

หมู่เกาะ
มาร์แชลล์

เนปาล

ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น

ที่มา: ที่มา: องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (2556)

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับรูปแบบวิถีที่สังคมวัฒนธรรมต่างๆ ท�ำความเข้าใจกับบทบาททางเพศของชายหญิงซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ หลายประการ โมเดลแบบจ�ำลองในหน้าถัดไปนี้ แสดงให้เห็นวิธีการที่ความเข้าใจและประสบการณ์เผชิญความรุนแรงหรือการปกป้องคุ้มครองของผู้คนได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อม ‘ระดับ’ ต่างๆ อย่างไร โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมระยะประชิด ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้านโรงเรียน, สภาพแวดล้อมระดับสถาบัน ได้แก่ นโยบาย
และระบบทีจ่ ดั สรรทรัพยากรและก�ำหนดบริการสาธารณะ, และอ�ำนาจบังคับในภาพรวม ได้แก่ วัฒนธรรมศาสนาและความเชือ่ ซึง่ ปัจจัยในสภาพแวดล้อมเหล่านีห้ ลายอย่างสามารถส่งผล
ในเชิงบวกเพื่อป้องกันความรุนแรง หรือในเชิงลบเพื่อเพิ่มความชุกของเหตุการณ์ความรุนแรงก็ได้ ดังนั้นความพยายามด�ำเนินงานที่มุ่งผลในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่ควรมองเพียงแค่
ปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเท่านั้น หากยังต้องแก้ปัญหาทัศนคติและพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในระดับชุมชนนโยบายและสังคมในวงกว้างอีกด้วย

1

ส่วนที่

แผนภาพที่ 2 : ปัจจัยที่ช่วยลดความชุกของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา

วัฒนธรรม ศาสนา
ความเชื่อ
บรรทัดฐานที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ

การไม่ยอมรับความเกลียดกลัว
คนรักเพศเดียวกัน
การไม่ยอมอดกลั้น
ต่อการเลือกปฏิบัติ

สภาพแวดล้อม
ระดับสถาบัน

นโยบายการปกป้องคุ้มครอง ...
ออกกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน
การบริการด้านสุขภาพและชุมชน
กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายการศึกษา:
ขยายโอกาสการเข้าถึงให้เท่ากันทั้งเด็กหญิงชาย
จัดอบรมครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการเป็นตัวแทนทางเพศภาวะ
ทั้งครู/ผู้บริหาร ออกกฎหมายห้ามการลงโทษ
ทางร่างกาย
นโยบายอื่นๆ:
ลดปัญหาความยากจน
เสริมสร้างศักยภาพสตรี
นโยบายสุขภาพถ้วนหน้า
ส่งเสริมการจ้างงาน
โครงการรณรงค์
เผยแพร่ผ่านสื่อระดับชาติ

สภาพแวดล้อม
ระยะประชิด

ครอบครัว:
ความผูกพันรักใคร่กลมเกลียว
ปฏิบัติต่อลูกหญิงชายเท่าเทียมกัน
ไม่ยอมรับความรุนแรง
อบรมสั่งสอนสร้างวินัยเชิงบวก
ปลอดแอลกอฮอล์และยาเสพติด

โรงเรียน:
สัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างครูกับศิษย์
นโยบายลงโทษทางวินัยที่เป็นธรรม
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง
หลักสูตรที่สอนสัมพันธภาพเชิงบวกโดยตรง
ละแวกบ้าน:
ถนนหนทางปลอดภัย
การศึกษาชุมชน
ไม่คบค้าสมาคม กับผู้ใช้ความรุนแรง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางสังคม

บุคคล

โรงเรียนมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมระยะประชิด โดยโครงการหรือแผนงาน รวมทั้งกิจกรรมโรงเรียนที่น�ำเสนอในที่นี้ สามารถส่งผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมและประสบการณ์ทง้ั ในปัจจุบนั และอนาคตของเด็กและเยาวชนได้ จะเป็นการดียงิ่ หากความพยายามด�ำเนินงานในโรงเรียน ได้รบั การเติมเต็มโดยกลยุทธ์เชิงบวกในบริบทบ้าน
และชุมชน ตลอดจนในสภาพแวดล้อมระดับสถาบันและสังคมวัฒนธรรมในวงกว้าง

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

ประสบการณ์เผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะอาจก่อให้เกิดผลด้านสุขภาพจิตร้ายแรงแก่ชายหนุ่ม หญิงสาว และเยาวชนข้ามเพศได้ [53] งานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่
เคยประสบเหตุความรุนแรงในบ้าน และผูช้ ายหรือคนข้ามเพศทีเ่ ผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะมีแนวโน้มทีจ่ ะซึมเศร้าหดหูอ่ ดิ โรยเหนือ่ ยหน่าย หรือรูส้ กึ ไร้คา่ สูง และยังมีความเสีย่ งสูงต่อ
การประสบปัญหายาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย [24, 54]
นอกจากนี้ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบ้าน ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของเด็กได้ [55, 56]ตัวอย่างเช่นการศึกษากลุ่มประชากรขนาดใหญ่ในบังกลาเทศ
พบว่าผู้หญิงที่เคยเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบ้านมีแนวโน้มมีลูกเป็นเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการเรื้อรัง) [57] สิ่งนี้คือการเน้นย�้ำว่าความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อความอยู่ดีมีสุขของบุคคลและครอบครัว
คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในโรงเรียน

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาคือความรุนแรงรูปแบบใดก็ตามที่มีสาเหตุมาจากบทบาททางเพศภาวะและสัมพันธภาพ ซึ่งเกิดขึ้นภายในหรือบริเวณรอบๆ สถาน
ศึกษา และระหว่างเดินทางไปกลับ ความรุนแรงนี้อาจเกิดขึ้นในห้องเรียน แต่โดยส่วนใหญ่มักพบว่าเกิดขึ้นบ่อยในบริเวณที่ไม่ค่อยมีการควบคุมดูแลทั้งภายในและรอบๆ สถานศึกษา
พื้นที่เหล่านี้ ได้แก่ บริเวณโรงอาหาร/ลานสันทนาการ บริเวณห้องสุขา หรือในหอพักนักเรียนประจ�ำ หรือบ้านพักครู หรืออาจเกิดขึ้นในช่วงเดินทางมาโรงเรียนหรือระหว่างทางกลับบ้าน
ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเป็นความรุนแรงที่กระท�ำโดยเพื่อนนักเรียนหรือผู้ใหญ่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หรือพนักงานขับรถรับส่งก็ตาม
คนที่มีก�ำลังอ�ำนาจน้อยกว่าทั้งภายในและรอบๆ โรงเรียน จะมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสาว มักจะเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ นอกจากนี้ คนข้ามเพศและคนที่ถูกเหมารวมว่ามีความสนใจเพศเดียวกันก็มักจะมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาด้วยเช่นกัน
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะประเภททีเ่ กิดขึน้ ตามโรงเรียนต่างๆ มักจะเป็นการสะท้อนภาพความรุนแรงบนฐานเพศภาวะทีเ่ กิดขึน้ ตามชุมชนในวงกว้าง โดยมีตวั อย่างของรูปแบบความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4ข้างล่างนี้

ตารางที่4 : ตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
ความรุนแรงทางวาจา

ความรุนแรงทางจิตใจ

• ใช้ค�ำหยาบคายเพราะความเกลียดกลัว
• ไม่ยอมรับคนที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน
คนรักเพศเดียวกัน
ทางเพศตามแบบแผนเข้ากลุ่ม
• หยอกเย้า ล้อเลียน ยั่วแหย่ ฉีกหน้าคนที่ไม่เป็น • กระจายข่าวลือ ซุบซิบนินทา
ไปตามบรรทัดฐานทางเพศตามแบบแผน
• มีอาการ ชักสีหน้า หรือท�ำท่าทาง
• ใช้ภาษาทางเพศดูหมิ่น เหยียดหยาม
เพราะรังเกียจ ดูถูก หรือท�ำอย่างหยาบคาย
ล่วงละเมิด
• ใช้ค�ำหยาบคายด่าทอหรือประณามอดีตทาง
เพศที่คาดเดากันไปเอง

ความรุนแรงทางร่างกาย

ความรุนแรงทางเพศ

• คุกคามคนที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางเพศ
ตามแบบแผนโดยการหยิก จิกหัวตบ ตี ผลัก
ถีบ เตะ หรือขว้างปาข้าวของ
• บังคับข่มขู่คนบางเพศภาวะให้ใช้แรงงาน
หรือบริการ (เช่น ผู้หญิงต้องอยู่เวร
ท�ำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน)
• ใช้การลงโทษทางร่างกายนักเรียนชายด้วยวิธีที่
รุนแรงกว่า

• จูบลูบคล�ำ หรือแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่เต็มใจ
• วิพากษ์วิจารณ์ในทางเพศเรื่องพฤติกรรมหรือ
ชื่อเสียงของคนอื่น
• บังคับให้มีเพศสัมพันธ์
• ข่มขืน
• บังคับให้ดูการกระท�ำทางเพศ
หรือภาพลามกอนาจาร

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะระหว่างเดินทางมาโรงเรียน

งานศึกษาวิจยั หลายฉบับแสดงให้เห็นว่านักเรียนอาจเผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะระหว่างทางขณะทีเ่ ด็กก�ำลังเดินไปโรงเรียนและกลับบ้าน หรือขณะทีก่ ำ� ลังรอรถโดยสาร [58, 59]
ซึ่งอาจเป็นความรุนแรงที่กระท�ำโดยผู้ขับขี่รถโดยสารหรือคนที่เดินไปมาตามท้องถนนในบางพื้นที่ เด็กสาวที่ต้องเดินทางไกลๆ อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามล่วงละเมิดมากขึ้น
ส�ำหรับพื้นที่ความขัดแย้งหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เด็กสาวอาจมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการถูกลักพาตัวหรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ [60]
การประสบเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะระหว่างทางไปกลับบ้านและโรงเรียน อาจมีผลต่อการเข้าเรียนของเด็ก [60]ผู้ปกครองควรพิจารณาให้ลูกย้ายโรงเรียน หากรู้สึกว่า
ลูกเดินทางไปกลับโรงเรียนโดยไม่ปลอดภัย [61]
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งานศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบในเชิงลบหลายอย่างต่อการเรียนและสุขภาพของเด็กที่เคยเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะกับตัวเอง นอกจากนั้น ผลเสียเหล่านี้
ยังอาจเกิดขึน้ กับเด็กทีเ่ คยรูเ้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรงและต้องมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความหวาดกลัวว่าสักวันเหตุการณ์ดงั กล่าวคงต้องเกิดขึน้ กับตนเอง ทัง้ นี้ ตัวอย่างผลกระทบของความรุนแรง
ได้น�ำเสนอไว้ดังแสดงในตารางที่ 5 ในหน้าถัดไป

ตารางที่ 5 : ผลกระทบและผลต่อจิตใจที่เกิดจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา
ที่มีต่อการเรียน ได้แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียน
ผลการเรียนต�่ำลง
สนใจโรงเรียนน้อยลง
หวาดกลัวการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ไม่กล้าเข้าหาครูเพื่อขอความช่วยเหลือ
แปลกแยก ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน (เช่น กีฬา)
ย้ายโรงเรียน
หยุดเรียน ไม่เข้าเรียนที่ใดเลย
ทางเลือกเข้าสู่สาขาวิชาและอาชีพลดน้อยลง

ผลของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่มีต่อจิตใจอาจท�ำให้ความเสี่ยง
ของกลุ่มอาการต่อไปนี้เพิ่มขึ้น คือ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

ส่วนที่

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

การเห็นคุณค่าในตนเองลดต�่ำลง
ความวิตกกังวล
ภาวะซึมเศร้า
สุขภาพร่างกายทรุดโทรม
สูญเสียความไว้วางใจผู้อื่น
พฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง
ความขัดแย้งในครอบครัว
การท�ำร้ายตัวเอง
การฆ่าตัวตาย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดชนิดอื่น

เมือ่ นึกถึงผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ท่านจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจผลกระทบของความถีแ่ ละระยะเวลา รวมทัง้ ระดับความร้ายแรงของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ นักเรียนอาจได้รบั
ผลกระทบเลวร้ายจากความรุนแรงชนิดทีเ่ กิดต่อเนือ่ งและสังเกตยากได้สงู พอๆ กับประเภททีเ่ กิดอย่างโจ่งแจ้งเพียงครัง้ เดียว โดยเหตุการณ์ความรุนแรงทัง้ รูปแบบทีไ่ ม่รา้ ยแรงแต่ตอ่ เนือ่ ง
และเหตุการณ์ร้ายแรงแบบครั้งเดียว อาจเป็นสาเหตุของผลกระทบต่อการเรียนและต่อจิตใจในเชิงลบดังแสดงข้างต้นก็ได้เช่นกัน
คนเราอาจแสดงอาการตอบสนองต่างกันเมือ่ เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าเด็กสาวทีเ่ คยประสบเหตุการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มจะประสบภาวะซึมเศร้าหรือวิตก
กังวลสูงกว่า ส่วนเด็กหนุ่มที่เคยตกเป็นเหยื่อก็มักแสดงความก้าวร้าวใช้สารเสพติดหรือก่อเรื่องต่างๆ เช่น พฤติกรรมเกเรชอบหาเรื่อง [53, 62, 63]

การระบุตัวเด็กที่เผชิญความรุนแรงและความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่โรงเรียน

เด็กหนุม่ สาวทุกคนล้วนมีโอกาสเผชิญความรุนแรงทีโ่ รงเรียนหรือบริเวณรอบโรงเรียนด้วยกันทัง้ สิน้ แต่เหตุทเี่ กิดกับเด็กสาวอาจต่างจากเหตุทเี่ กิดกับเด็กหนุม่ หลักฐานเชิงประจักษ์แสดง
ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มมักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกาย ส่วนเด็กสาวมักตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางวาจา [60]

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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ความรุนแรงระหว่างเพื่อนนักเรียน

ข้อมูลด้านความรุนแรงในสถานศึกษาทีเ่ ก็บรวบรวมได้โดยมากมักหมายถึงความรุนแรงในรูปของการกลัน่ แกล้งรังแกระหว่างเพือ่ นนักเรียน ทัง้ นี้ ไม่คอ่ ยมีการแจกแจงโดยเฉพาะลงไปว่า
การกลัน่ แกล้งรังแกเหล่านีม้ สี ดั ส่วนความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเป็นเท่าใด แต่ขอ้ มูลด้านการข่มเหงรังแกในภาพรวมก็แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงระหว่างเพือ่ นนักเรียนเป็นเรือ่ งธรรมดา
ที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนแถบเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม อัตราความถี่ในแต่ละประเทศกลับแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าบางพื้นที่ความรุนแรงอาจเป็นเรื่องปกติ แต่ใน
พื้นที่อื่นเด็กนักเรียนจะถูกขัดเกลาทางสังคมให้มีความเชื่อว่าความรุนแรงคือวิธีจัดการความขัดแย้ที่ไม่อาจยอมรับได้ ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตรานักเรียน
ที่เคยเผชิญการข่มเหงรังแกภายในระยะหนึ่งเดือนก่อนการส�ำรวจอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 15 (เมียนมาร์) จนกระทั่งร้อยละ 70 (ซามัว) [64]
ความรุนแรงระหว่างเพือ่ นนักเรียนมักจะเกิดขึน้ จากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับชนชัน้ วรรณะเชือ้ ชาติสถานภาพชนพืน้ เมือง และเพศภาวะ [58, 60, 64] ทัง้ นี้ เด็กชายมักจะ
มีแนวโน้มสูงกว่าเด็กหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในการเป็นทั้งเป้าหมายและผู้ก่อเหตุความรุนแรงและการกลั่นแกล้งรังแกทุกรูปแบบในสถานศึกษา [65] นอกจากนี้ ยังมีหลักฐาน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนข้ามเพศและเด็กชายที่สนใจเพศเดียวกัน จะตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงและการกลั่นแกล้งรังแกในระดับที่สูงกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่น
[45] อย่างไรก็ดี เด็กสาวและเยาวชนข้ามเพศก็ยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะสูงอยู่นั่นเอง

แผนภูมิที่ 2 : ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ความรุนแรงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

ความรุนแรงทางจิตใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

หญิง
ชาย

ฮ่องกง อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

ฮ่องกง อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

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

แผนภูมขิ า้ งต้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบและอัตราการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอาจแตกต่างกันอย่างมากทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศในหลายๆ พืน้ ทีเ่ ด็กผูช้ ายมีแนวโน้มเผชิญ
ความรุนแรงทางร่างกายระหว่างเพื่อนนักเรียนสูงกว่าเมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิงยกตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลียอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ และมณฑลไต้หวันของสาธารณรัฐจีน
เด็กผู้ชายมักมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงทางร่างกาย และมีผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 20 และผู้ชายร้อยละ 35รายงานว่าตนเคยถูกท�ำร้ายร่างกายที่โรงเรียนเนื่องจากความ
รุนแรงระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน [25] แนวโน้มดังกล่าวก็พบในประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเช่นกัน ที่นี่เด็กผู้ชายจะมีแนวโน้มเผชิญความรุนแรงทางร่างกายสูงกว่า
เด็กผู้หญิงถึงประมาณสี่เท่าตัว
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เยาวชนข้ามเพศก็ตกอยูใ่ นความเสีย่ งและเปราะบางต่อการถูกข่มเหงรังแกและความรุนแรงได้อย่างสูง งานวิจยั จากนิวซีแลนด์รายงานว่านักเรียนทีเ่ ป็นเด็กข้ามเพศจ�ำนวนมากกว่าครึง่ หนึง่
กังวลว่าอาจมีใครบางคนที่โรงเรียนมาท�ำร้ายหรือก่อกวนตน อีกทั้งยังมีแนวโน้มรายงานการถูกกลั่นแกล้งรังแกประจ�ำสัปดาห์สูงกว่าเพื่อนนักเรียนที่ไม่ใช่คนข้ามเพศถึงสามเท่าตัว [67]

ข้อมูลสถิติส�ำคัญจากบางประเทศ

1

ส่วนที่

ในบางบริบทเด็กผู้หญิงอาจมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงทางวาจาหรือทางจิตใจสูงกว่า จากงานศึกษาวิจัยที่ส�ำรวจเด็กชายหญิงจ�ำนวน 2,500คน ในพื้นที่สองจังหวัดของ
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าเด็กผู้หญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 มากกว่าร้อยละ 10มีแนวโน้มเผชิญการถูกละเลย ท�ำท่าเฉยเมยหรือตะคอกใส่สูงกว่า และมีแนวโน้มถูกหยอกล้อ
กลั่นแกล้งสูงกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชาย [66]

ความรุนแรงทางร่างกายที่กระท�ำโดยเพื่อนนักเรียนในบริบทสถานศึกษา มีการรายงานโดยกลุ่มนักเรียนต่อไปนี้
• นักเรียนอายุระหว่าง 5 ถึง 18 ปี ในพื้นที่สองจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 35 [66]
• เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสองแห่งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 36 [68]
• ความรุนแรงทางจิตใจและทางวาจาในบริบทสถานศึกษา มีการรายงานโดยกลุ่มนักเรียนต่อไปนี้
• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 40 [25]
• นักเรียนอายุระหว่าง 5 ถึง 18 ปี ในพื้นที่สองจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวนเกือบสองในสาม [66]
• เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสองแห่งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จ�ำนวนร้อยละ 36 (หยอกล้อแกล้งรังแก) [68]
• ผูต้ อบแบบสอบถามการส�ำรวจออนไลน์ทเี่ ป็นคนรักเพศเดียวกันและคนทีย่ งั ไม่แน่ใจกับเพศภาวะของตนเองจากเวียดนามรายงานว่าถูกรังแกด้วยวาจา จ�ำนวนร้อยละ75 [69]

ความรุนแรงต่อนักเรียนทีเ่ ป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือเพศภาวะไม่สอดคล้องตามแบบแผน

นักเรียนทีเ่ ป็น (หรือถูกมองว่าเป็น) หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ คนเพศก�ำกวม (เรียกรวมว่ากลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ) มักจะมีแนวโน้มได้รบั ผลกระทบ
จากความรุนแรงในบริบทโรงเรียน ซึ่งมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเป็นรูปแบบเดียวกันทุกกลุ่ม [44]
ความรุนแรงประเภทนีโ้ ดยทัว่ ไปแล้วจะถูกประกอบสร้างขึน้ โดยทัศนคติเชิงลบและอคติตอ่ คนทีไ่ ม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามบรรทัดฐานทางเพศภาวะกระแสหลัก ดังนัน้ จึงสามารถเข้าใจ
ได้ว่า นี่คือความรุนแรงบนฐานเพศภาวะรูปแบบหนึ่ง บางครั้งก็เรียกความรุนแรงประเภทนี้ว่า ‘ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน’ หรือ ‘ความรุนแรงด้วยเหตุ
แห่งความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ’ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความรุนแรงซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศภาวะ [45]
ตัวอย่างเช่น เด็กชายบางคนจะถูกล้อเลียนเยาะหยันซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เพราะมีกิริยาท่าทางที่ถูกมองว่าเป็นลักษณะของผู้หญิง หรือเด็กผู้หญิงถูกแยกออกไม่ยอมให้รวมกลุ่ม เพราะอยากท�ำ
แต่สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับว่า ‘เป็นผู้ชายเกินไป’ และไม่เหมาะส�ำหรับเด็กผู้หญิง นอกจากนี้ ในหลายๆ ประเทศมักเหมารวมกันเองว่า ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องระหว่างคนเพศตรง
ข้ามเท่านั้นจึงจะมีได้ หรือเฉพาะชายหญิงเท่านั้นที่ควรจะมีความสัมพันธ์ทางเพศ อย่างไรก็ดี ทั่วทุกมุมโลกมีผู้คนจ�ำนวนมากเป็น ‘คนรักเพศเดียวกัน’ ซึ่งหมายความว่าเขาเหล่านี้คือคน
ที่มีความรู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ชายอาจมีความรู้สึกสนใจผู้ชายด้วยกัน หรือผู้หญิงก็อาจมีความรู้สึกสนใจผู้หญิงด้วยกัน ทั้งนี้ บางคนอาจเป็น ‘คนรักสองเพศ’
และมีความรู้สึกสนใจทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
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เด็กนักเรียนที่ประกาศว่าตัวเองเป็น ‘คนรักเพศเดียวกัน’ จะมีแนวโน้มเผชิญความรุนแรงสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่รู้ข้อเท็จจริงและทัศนคติเชิงลบของชุมชน กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้
เป็นคนรักเพศเดียวกันแต่ถูกมองว่าเป็น และกลุ่มที่เป็นคนเพศก�ำกวมและคนข้ามเพศก็อาจต้องเผชิญการข่มเหงรังแกได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐาน
กระแสหลักนั่นเอง ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ด�ำเนินการในประเทศไทยดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ที่เคยประสบเหตุการณ์
ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ อันเป็นผลมาจากวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่เป็นจริงหรือที่ถูกมองว่าเป็น [24]

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

คนรักเพศเดียวกันและ/หรือ
มีความหลากหลายทางเพศ
ถูกมองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันและ/หรือ
มีความหลากหลายทางเพศ

การรังแก
รูปแบบต่างๆ

ทางร่างกาย

ทางวาจา

ทางสังคม

ทางเพศ

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

ความรุนแรงทีม่ พี นื้ ฐานมาจากวิถที างเพศหรืออัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศภาวะ ก่อให้เกิดผลกระทบอันร้ายแรงได้ เยาวชนทีเ่ คยประสบความรุนแรงดังกล่าวมักจะพบว่ามีอาการ
ดังนี้
• มีอัตราความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในระดับที่สูงขึ้น
• มีแนวโน้มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใช้ยาเสพติดและกิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
• มีผลการเรียนต�่ำกว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่น [24, 70-72]
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บางครัง้ ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนก็อาจเป็นผูก้ อ่ เหตุความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเสียเอง เช่นการใช้วธิ สี ร้างวินยั ทางร่างกายหรือการลงโทษทางร่างกาย ก็ถอื เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึง่
ซึ่งอาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องทางเพศได้ การด�ำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบอันเป็นความพยายามเพื่อลดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะนั้น ตามปกติแล้วจะครอบคลุมการให้ความส�ำคัญกับ
การยกเลิกวิธีลงโทษทางร่างกายรวมเข้าไว้ด้วย
นี่อาจเป็นสิ่งท้าทายอีกประการหนึ่ง เพราะในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก ทั้งครูและผู้ปกครองต่างก็เชื่อว่ามาตรการสร้างวินัยด้วยวิธีลงโทษทางร่างกายเช่น ตี เฆี่ยน หรือฟาด ไม่ว่าจะด้วยมือ
ไม้เรียว หรือเข็มขัด ถือเป็นวิธีที่ดีส�ำหรับการควบคุมพฤติกรรม [73-76] อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นว่าการลงโทษทางร่างกายมีประสิทธิภาพ แต่ในทางกลับกัน
มีหลักฐานยืนยันว่าการลงโทษทางร่างกายไม่ประสบความส�ำเร็จในการหยุดยั้งพฤติกรรมเชิงลบ ทั้งยังไม่สามารถอบรมสั่งสอนพฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวกได้อีกด้วย [77] เมื่อครูใช้
ความรุนแรง จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ซึมซับว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ งานศึกษาวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าการลงโทษทางร่างกายอาจส่งผลดังต่อไปนี้ [78-80]

1

ส่วนที่

ครูกับความรุนแรงในบริบทสถานศึกษา

• ส่งผลในเชิงลบต่อการเรียน อันจะน�ำไปสู่ผลการเรียนที่ตกต�่ำลง หรือท�ำให้นักเรียนต้องลาออกกลางคัน
• ส่งผลเสียต่อสุขภาพสวัสดิภาพและความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ได้แก่ ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความรู้สึกสิ้นหวัง ความอับอายขายหน้า และกลัวครูหรือโรงเรียน
• ท�ำลายสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ส่งผลให้ความไว้เนื้อเชื่อใจการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกลดลง
• กระตุ้นพฤติกรรมต่อต้านสังคมให้เข้มข้นขึ้นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเมื่อเวลาล่วงเลยไป ซึ่งอาจรวมถึงการก่อเหตุความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
การลงโทษทางร่างกายเป็นสิง่ ต้องห้ามตามนโยบายหรือตามกฎหมายในหลายๆ ประเทศในภูมภิ าคนี้ กระนัน้ ก็ยงั คงพบเห็นการปฏิบตั อิ ยูใ่ นหลายๆ โรงเรียน ทัง้ นี้ การลงโทษทางร่างกาย
มีส่วนที่เกี่ยวข้องทางเพศในลักษณะที่ว่า เด็กผู้ชายมักจะมีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของการลงโทษทางร่างกาย และครูผู้ชายมักจะเป็นคนลงมือจัดการท�ำโทษดังกล่าว
นอกจากนีย้ งั มีความรุนแรงรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ เป็นความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถาน
ศึกษาที่กระท�ำโดยครูผู้บริหารหรือพนักงานขับรถรับส่งตัวอย่างเช่น ผู้บริหารเสนอว่าจะ
ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้นักเรียนหญิงคนหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับบริการทางเพศ นี่ถือเป็นความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาได้เช่นเดียวกันกับการเรียกร้องบริการทางเพศ
เพื่อแลกผลการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ครูเองก็อาจตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้ เช่น ครูผู้หญิงอาจ
ต้องเผชิญกับการถูกคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางจิตใจทีก่ ระท�ำโดยนักเรียน ครูผชู้ าย
หรือผู้บริหาร [60]
นอกจากนี้ครูยังอาจเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียนระหว่างเพื่อนครู หรือพบเห็นเพื่อนครูสั่งให้กระท�ำต่อเด็กนักเรียน เป็นต้น

ความรุนแรงของครูส่งผลกระทบต่อลูกศิษย์อย่างไร?
ในอัฟกานิสถานครูจะใช้ความรุนแรงทางร่างกาย (การลงโทษทางร่างกาย) เป็นสาเหตุ
หลักประการหนึ่งที่นักเรียนรายงานว่าท�ำไมจึงไม่ไปโรงเรียน [60]
การศึกษาชิ้นหนึ่งในเนปาลพบว่า เด็กร้อยละ 14 รายงานว่าต้องลาออกจากโรงเรียน
กลางคันเนื่องจากความกลัวครู [60]
การศึกษาในปาปัวนิวฤกินแี สดงให้เห็นว่าเด็กผูห้ ญิงจะคอยหลบการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
เพือ่ เลีย่ งการกลายเป็นจุดสนใจขงครูและ/หรือความบอบช�ำ้ จากการถูกคุกคามทางเพศ
[60]

ครูกลุ่มนี้อาจรู้สึกกลัว ไม่กล้าเข้าไปแทรกแซงหรือรายงานใดๆ หากรู้สึกว่าตนไม่มีอะไรคอยรองรับ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนา
นโยบายโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนอย่างดี จึงถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญในการเตรียมครูให้สามารถด�ำเนินงานป้องกันความรุนแรงได้อย่างเต็มที่
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สาเหตุของการเกิดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

อัตราการเกิดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาในระดับสูง มักจะมีแนวโน้มมากขึ้นในพื้นที่ที่มีการยอมรับความรุนแรงในสังคม ซึ่งการยอมรับทางสังคมในเรื่องความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะนัน้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางแห่ง มีผหู้ ญิงมากถึงร้อยละ 90ทีค่ ดิ ว่าความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้ในบางสถานการณ์ ส่วนผูช้ าย
นั้นก็มีสัดส่วนสูงมากเช่นกันที่เชื่อว่าความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แม้ว่าจะมีหลายกรณีที่ระดับการยอมรับจะต�่ำกว่าของกลุ่มผู้หญิงก็ตาม [40]
ยกตัวอย่างเช่นเมื่อพิจารณาถึงการกระท�ำอันเป็นการละเมิดต่อคู่สมรส ซึ่งเป็นความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่งจะพบว่า ที่หมู่เกาะโซโลมอนมีผู้หญิงอายุ 15-49ปี ถึงร้อยละ 69คิด
ว่าถือเป็นการสมควรแล้วที่สามีจะทุบตีภรรยา ในอินเดียมีผู้หญิงร้อยละ 54ที่เห็นด้วยว่าพฤติกรรมการทุบตีภรรยาเป็นเรื่องสมควร ส่วนฟิลิปปินส์มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 14เท่านั้นที่เชื่อ
ว่าเป็นการสมควรแล้วที่สามีจะ “ทุบตีภรรยา”ในบางสถานการณ์[40](โปรดดูแผนภูมิที่4ข้างล่างนี้)

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

อินเดีย

หมู่เกาะโซโลมอน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ที่มา: UNICEF (2014)

การยอมรับความรุนแรงของคนในสังคมนั้น เป็นทั้งต้นเหตุและผลลัพธ์ของความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนมีบทบาทหน้าทีใ่ นการปลูกฝังบ่มเพาะ
ความคิดของเด็กเกี่ยวกับเพศภาวะและความรุนแรง เมื่อใดก็ตามที่ความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสถานศึกษา มันเท่ากับว่าโรงเรียนก�ำลังส่งสารสื่อไปยังเด็กๆ
ว่าเรื่องเหล่านี้คือส่วนปกติธรรมดาของชีวิต ในขณะเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่ความรุนแรง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชิวิตนอกรั้วโรงเรียนของเด็กๆ เมื่อนั้นพวกเขาก็จะมีโอกาสยอมรับ
ความรุนแรงในบริบทโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น
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ในหลายๆ ประเทศ ชุมชนต่างก็หันมาท�ำงานร่วมกันเพื่อขจัดการยอมรับความรุนแรง
ในครอบครัว ในอัฟกานิสถาน เด็กสาววัยรุน่ มีแนวโน้มยอมรับ “การทุบตีภรรยา” น้อยกว่า
ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 6 ส่วนในติมอร์-เลสเต เด็กหนุ่มวัยรุ่นก็มีแนวโน้มยอมรับ
“การทุบตีภรรยา” น้อยกว่าผู้ชายวัยผู้ใหญ่ถึงเกือบร้อยละ 10 [40]
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ส่วนที่

ถึงแม้ชุมชนโดยรอบจะมีระดับการยอมรับความรุนแรงบนฐานเพศภาวะสูงเพียงใดก็ตาม แต่โรงเรียนก็ยังคงต้องรักษากฎระเบียบและความคาดหวังต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ตกลงและเข้าใจ
โดยทั่วกันว่า สามารถยอมรับพฤติกรรมใดได้บ้าง เมื่อเวลาค่อยๆ ล่วงเลยไป โรงเรียนก็จะสามารถส่งอิทธิพลต่อทัศนคติของชุมชนได้เอง ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนคือสถาบันที่ได้รับการ
เคารพยอมรับนับถืออยูแ่ ล้ว ดังนัน้ กฎระเบียบโรงเรียนจึงควรส่งเสริมบรรทัดฐานทางเพศภาวะในเชิงบวกด้วย โรงเรียนยังสามารถด�ำเนินงานป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้ โดย
การแสดงให้ชมุ ชนเห็นว่าความรุนแรงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ วิธกี ารหนึง่ ทีโ่ รงเรียนสามารถท�ำได้กค็ อื การให้ตวั อย่างทีด่ ใี นเรือ่ งความเท่าเทียมกันหรือความยุตธิ รรมด้านความสัมพันธ์
ทางเพศภาวะภายในสถานศึกษา โรงเรียนสามารถด�ำเนินการได้ผ่านการออกกฎระเบียบหรือก�ำหนดนโยบาย ตลอดจนส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

สรุปข้อสังเกต
เนือ้ หาสัน้ ๆ ในส่วนบทน�ำนี้ ได้ให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นแก่ทา่ นเกีย่ วกับเพศภาวะ ความรุนแรง ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา ตลอดจนสัมพันธภาพทีเ่ คารพเอาใจใส่กนั และกัน
ในส่วนถัดไปของคู่มือการจัดการเรียนการสอนชุดนี้ จะเป็นการน�ำเสนอชุดกิจกรรมเพื่อน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเป็นแนวทางให้แก่ครูอาจารย์ในการพูดคุย สนทนา
อภิปรายเรื่องเพศภาวะ ความรุนแรง การแสวงหาความช่วยเหลือ และสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่กันและกัน ร่วมกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำ�ชี้แจงและข้อแนะนำ�สำ�หรับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
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แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
โปรดตอบค�ำถามต่อไปนี้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของท่านในประเด็นส�ำคัญดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนบทน�ำข้างต้น (ท่านสามารถตรวจค�ำตอบได้ท้ายแบบทดสอบนี้)
O โปรดวงกลมล้อมรอบค�ำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. เพศภาวะ …
ก. ถูกก�ำหนดตามเดือนเกิดของท่าน
ข. คือความแตกต่างทางชีวภาพหรือทางกายภาพระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
ค. หมายถึงทัศนคติที่มองว่ากิริยาท่าทาง การพูดจา การแต่งตัว และการแสดงออกว่าเป็นชายหรือหญิงควรมีลักษณะเช่นใด
2. เพศสรีระ ...
ก. ถูกก�ำหนดตามเดือนเกิดของท่าน
ข. คือความแตกต่างทางชีวภาพหรือทางกายภาพระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
ค. หมายถึงทัศนคติที่มองว่ากิริยาท่าทาง การพูดจา การแต่งตัว และการแสดงออกว่าเป็นชายหรือหญิงควรมีลักษณะเช่นใด
3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ภาพเหมารวมทางเพศภาวะ?
ก. ผู้หญิงต้องว่านอนสอนง่าย
ข. ผู้ชายต้องแข็งแรงและมีอ�ำนาจเหนือผู้อื่น
ค. ผู้หญิงคือผู้ให้ก�ำเนิดทารก
ง. ผู้ชายจะเก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความรุนแรงทางร่างกายของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?
ก. เด็กผู้ชายคนหนึ่งล้อเด็กผู้หญิงว่าเสียงดัง
ข. เด็กสาวคนหนึ่งไม่ยอมพูดกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนเพราะคิดว่าเสื้อผ้าที่เพื่อนสวมดูขี้เหร่
ค. เด็กผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งผลักเด็กผู้ชายอีกคนจนล้มลงไปกองกับพื้น เพราะเพื่อนๆ ไม่เชื่อว่าเขาไม่เป็นผู้ชายเต็มตัว
ง. เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งผิวปากใส่เด็กสาวที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรก
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความรุนแรงทางวาจาของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?
ก. เด็กผู้ชายคนหนึ่งว่าเพื่อนนักเรียนชายร่วมชั้นเรียนอีกคนว่าเป็นตุ๊ด / ออกสาว / สตรีเหล็ก
ข. เด็กสาวสองคนไม่ยอมให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนมาเข้ากลุ่มอ่านหนังสือด้วย
ค. เด็กหนุ่มคอยหาโอกาสแอบลูบขาเด็กสาวในระหว่างท�ำโครงงานด้วยกันโดยที่เธอไม่ยอมให้จับ
ง. เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งทะเลาะกัน ท้าตีท้าต่อยกันหลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จ
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6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความรุนแรงทางเพศของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?
ก. ครูบอกนักเรียนหญิงคนหนึ่งว่าคงไม่วันได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเป็นที่ส�ำหรับผู้ชายเท่านั้น
ข. นักเรียนชายคนหนึ่งตามนักเรียนหญิงอีกคนไปจนถึงห้องน�้ำ และบอกว่าเธอโตขึ้น รูปร่างเปลี่ยนไป และสวยขึ้น
ค. เด็กผู้หญิงขโมยสร้อยคอกัน
ง. เด็กสาวผลักเด็กหนุ่มเพราะเขาหาว่าเธออัปลักษณ์
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความรุนแรงทางจิตใจของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา?
ก. กลุ่มเด็กผู้ชายหยอกล้อและก่อกวนเพื่อนร่วมชั้นที่มีท่าทางเหมือนผู้หญิง ไม่ให้เล่นด้วย และไล่ให้ไปเล่นกับผู้หญิง
ข. คนขับรถแท็กซี่เกลี้ยกล่อมให้ขึ้นรถฟรีไปโรงเรียนโดยแลกกับบริการทางเพศ
ค. เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งบอกเพื่อนว่าเขาซุ่มซ่ามจึงไม่ให้เตะฟุตบอลด้วย
ง. เด็กผู้ชายสองคนชกต่อยกันเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
8. ถูก หรือ ผิด? นักเรียนที่มีสัมพันธภาพอันดีกับครูมักจะมีแนวโน้มมีความมุ่งมั่นท�ำงานจนส�ำเร็จ พยายามอย่างหนัก และรู้จักเข้าหาครูในฐานะที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือ
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนจะชื่นชอบมากหากครูมีพฤติกรรม ...
ก. ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายลูกศิษย์
ข. ให้ความสนใจใจสิ่งที่ลูกศิษย์ท�ำ
ค. สร้างวินัยด้วยการใช้ไม้แข็ง
ง. กล่าวชมว่าครูภูมิใจในตัวลูกศิษย์
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ครูควรกล่าวแก่นักเรียนที่เข้าหาเพื่อรายงานการประสบเหตุการณ์ความรุนแรง?
ก. ครูอยากช่วยนะ
ข. หนูช่วยเล่าให้ครูฟังอีกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง?
ค. ครูไม่อยากได้ยินเรื่องพรรค์นี้อีกนะ
ง. โรงเรียนเราอยากให้อะไรพวกจบสิ้นกันเสียที ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย

1. ค.
3. ค.
5. ก.
7. ก.
9. ค.

เฉลย

2. ข.
4. ค.
6. ข.
8. ถูก
10. ค.
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แหล่งข้อมูลส�ำหรับสถานศึกษา
ลิงค์แหล่งข้อมูล
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เกี่ยวกับอะไร?

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

โมเดลโรงเรียนเพือ่ นเด็ก (Child-Friendly Schools หรือ CFS) ขององค์การยูนเิ ซฟให้คำ� แนะน�ำเกีย่ ว
กับการจัดท�ำแผนงานแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กชายหญิงทุกคนโดยถ้วนหน้า
โดยจัดท�ำเป็นคูม่ อื ไว้ให้โรงเรียนได้นำ� ไปใช้

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

ชุดเครื่องมือของยูเนสโกให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียนในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และจัดการศึกษาพิเศษแบบรวมกลุม่ ซึง่ ยินดีตอ้ นรับ เอือ้ อ�ำนวย และให้ความรูใ้ ห้การศึกษาแก่เด็กทุก
คน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศภาวะ ร่างกาย สติปัญญา ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ อารมณ์ ภาษา หรือ
ลักษณะอื่นๆ ซึง่ จะมีคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการท�ำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน การสร้างวินยั เชิงบวก
และการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยและเป็นมิตรกับผู้เรียน

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

ส่วนที่ 2 ของชุดเครือ่ งมือเพศภาวะในเครือข่ายการศึกษาในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (Genia) ประกอบ
ด้วยเครือ่ งมือส�ำหรับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจอันดีตอ่ เพศภาวะ โดยมี
เครือ่ งมือช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการวัดและประเมินผล

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

โมเดลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ออกแบบมาเพื่อช่วยรัฐบาล (จากภาคการ
ศึกษาจนกระทั่งสาธารณสุข) และโรงเรียนในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่ดีต่อ
สุขภาพ

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

ชุดเครื่องมือโรงเรียนดีจะช่วยให้ครูและนักเรียนได้ท�ำงานร่วมกันในการส�ำรวจดูว่าโรงเรียนดีเป็น
อย่างไร และส่งเสริมให้ช่วยกันสร้างสรรค์โรงเรียนดีตามบริบทของตนเอง

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

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร The Doorways มีแผนการสอนส�ำหรับนักเรียน (Doorways I) ที่ปรึกษา
ชุมชน (Doorways II) และครู (Doorways III) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ในบริบทสถานศึกษา

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

พันธมิตรโรงเรียนปลอดภัยแห่งรัฐวิกตอเรียมีทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
นักเรียน และผูป้ กครอง ในการแก้ปญั หาการรังแกบนฐานเพศวิถี อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศภาวะ
และส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษแบบรวมกลุ่มมากขึ้น

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

ชุดเครื่องมือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงมีแผนการสอนส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

เกี่ยวกับอะไร?

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

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้สนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม ให้สามารถ
จัดการคดีความรุนแรงบนฐานเพศภาวะต่อผู้หญิงได้

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

เยาวชนจากทั่วโลกได้ร่วมกันผลิตคู่มือการแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย
การระบุจุดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่มีความปลอดภัยน้อย การท�ำความเข้าใจภาพเหมารวม
แบบต่างๆ และความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง และการคิด
ทบทวนหาวิธีช่วยเหลือคนที่ถูกท�ำร้ายหรือหยอกล้อรังแก

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

คู่มือฉบับนี้มีเทคนิควิธี กรณีศึกษา และค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานกับผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล ว่า
ด้วยเรื่องรูปแบบทางเลือกส�ำหรับการสร้างวินัย

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

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติที่มีประโยชน์ส�ำหรับคนหนุ่มสาวเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นปลอดภัยจากการ
ถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง การถูกแสวงหาผลประโยชน์ และความรุนแรง
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2

คู่มือการจัดการเรียนการสอน
แบบหน่วยการเรียนรู้

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมในชั้นเรียนที่น�ำเสนอในคู่มือครูเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อช่วยให้
ครูผสู้ อนสามารถส่งเสริมสัมพันธภาพทีเ่ คารพเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน ตลอดจนมุง่ แก้ปญ
ั หา
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนมีเป้าหมาย
ในภาพรวมคือการเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก ยกระดับการตระหนักรู้และ
สร้างเสริมทักษะด้านสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่กันและกัน และปลอดภัยจากความ
รุนแรงทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการตอบสนองอย่างเหมาะสม หากพบเห็น
เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่นก่อเหตุความรุนแรงบนฐานเพศภาวะอีกด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนยังออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการทางภาษา ดังนั้น คู่มือการจัดการเรียนรู้
ชุดนี้จึงเป็นส่วนผสมของเทคนิควีธีการสอนอันหลากหลาย ที่มีทั้งการเรียนการสอน
“แบบดั้งเดิม” และเทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วมวิธีต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมทั้งประเภทการท�ำงานเป็นคู่ แบบกลุ่มย่อย กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ ซึ่งจะ
น�ำมาใช้ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน
ส่วนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเขียนเล่าเรือ่ ง
นิทานภาพ บทภาพยนตร์ละครและจดหมาย ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความรุนแรงบทฐานเพศภาวะ
กิจกรรมข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนจดหมาย/
หนังสือราชการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทีม่ ที งั้ การสร้างตัวละครและเขียนบทพูด และการ
ร่างค�ำกล่าวสุนทรพจน์ ซึง่ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษานีย้ งั จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วม
ในการชี้แนะสาธารณะด้านความรุนแรงในระดับโรงเรียนอีกด้วย
ในภาพรวมนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ปูพนื้ ฐานทางภาษาและกรอบแนวคิด – เพือ่ ให้สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ ว
กับเนื้อหาว่าด้วยความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้และเข้าใจความ
แตกต่างทางภาษาอันส�ำคัญ ดังนั้นกิจกรรมแรกๆ จึงเน้นการสอนค�ำศัพท์และให้กรอบ
แนวคิดส�ำคัญโดยตรง
2. เพิม่ พูนความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับการประกอบ
สร้างเพศภาวะ – เพือ่ ให้ดำ� เนินการคัดค้าน ทัดทาน รายงาน หรือป้องกันความรุนแรงได้นนั้

ผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องสามารถท�ำความเข้าใจว่า บรรทัดฐานทางเพศภาวะประกอบสร้างอัตลักษณ์
และพฤติกรรมได้อย่างไร และต้องสามารถระบุอคติและภาพเหมารวมทางเพศภาวะแล้ว
จึงจะลงมือทัดทานได้ ดังนั้น บทเรียนในส่วนนี้ จึงมุ่งความสนใจไปที่การรู้จักบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะและผลกระทบต่อชีวิตคนในสังคม
3. ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม – เพื่อให้สามารถท�ำงานป้องกัน รายงาน คัดค้าน หรือ
แก้ปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อว่าความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศและความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และเชื่อว่าคนทุกคน ไม่ว่าจะมี
เพศภาวะใด ย่อมมีสทิ ธิได้รบั การปฏิบตั ใิ นลักษณะทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล
ดังนั้น บทเรียนส่วนนี้จึงมุ่งความสนใจไปที่สิทธิมนุษยชนและหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับการ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
4. ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ – เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานป้องกันความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะได้นนั้ ผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องรูจ้ กั และเข้าใจผลกระทบเชิงลบของความรุนแรงประเภทนี้
และต้องเชื่อว่าตนมีโอกาสและสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ด้วยการ
ลงมือปฏิบตั ดิ งั กล่าว เช่นนัน้ แล้ว เนือ้ หาในส่วนนีจ้ งึ เน้นความส�ำคัญด้านผลเสียต่อสุขภาพ
เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะ

2

ส่วนที่

การใช้สื่อวัสดุการเรียนการสอน

ค�ำถาม
ชวนย้อนคิด
โรงเรียนของท่านมีการ
จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนทีต่ อบสนองและ
แก้ปัญหาความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ
บ้างหรือไม่?

5. สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทางสังคม – เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการ
เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานสังคมเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนให้ทำ� งานได้อย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืนจากกลุม่ คนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ เช่นเดียวกัน ดังนัน้
บทเรียนในส่วนนี้จึงน�ำเสนอกิจกรรมอันหลากหลายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและชี้แนะสาธารณะทั้งแบบงานกลุ่มและงานเดี่ยว
6. สร้างเสริมทักษะและพัฒนากลยุทธ์ – เพื่อให้รู้และเข้าใจว่าควรท�ำอย่างไรและท�ำ
เมื่อไหร่ในการรายงาน หยุดยั้ง คัดค้าน ทัดทาน หรือท�ำงานป้องกันความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้เรียนรู้ทักษะในการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น การชี้แนะ
สาธารณะและการสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลตนเอง การเกื้อหนุนเชิงบวกโดย
กลุ่มเพื่อน การยืนยันในความคิดตนและแสวงหาความช่วยเหลือ ดังนั้น บทเรียนส่วนนี้จึง
ประกอบด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะอันหลากหลาย โดยมีจดุ เน้นทีก่ ารสร้างเสริม
ทักษะการสื่อสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับการรักษาสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กลุ่มเป้าหมาย

คู ่ มื อ การจั ด การเรี ย นการสอนชุ ด นี้ อ อกแบบมาเพื่ อ ให้ น� ำ ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ตามปกติแล้วจะเป็นกลุม่ อายุ 11-14 ปี) ประกอบด้วยกิจกรรมการพูด
และเขียนทีเ่ หมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผูเ้ รียน แม้จะตัง้ ใจให้นำ� ไปใช้กบั
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่กส็ ามารถประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รียนในระดับชัน้ ทีส่ งู กว่านีไ้ ด้
โดยสามารถใช้กับบริบทชายล้วน หญิงล้วน หรือสหศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ครูควรใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ทใี่ กล้ชดิ กับลูกศิษย์ เพือ่ หาความจ�ำเป็นในการเรียนรูข้ องแต่ละชัน้ เรียน แล้ว
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ทีแ่ บ่งออกเป็นเจ็ดหัวข้อ ซึง่ แต่ละหัวข้อจะมีกจิ กรรมในชัน้ เรียนตัง้ แต่สามกิจกรรมไปจนถึง
ห้ากิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาจัดการเรียนการสอนประมาณ 30 นาที ถึงหนึง่ ชัว่ โมง
อย่างไรก็ดี แม้จะมีเวลาก�ำหนดไว้ให้แล้ว แต่ระยะเวลาสอนจริงก็ขนึ้ อยูก่ บั บริบทของชัน้ เรียน
และครูผู้สอนแต่ละคนด้วยเช่นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นออกแบบไว้ให้เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ได้ทั้งชั้นเรียน
ขนาดใหญ่และเล็ก ครูควรเตรียมกิจกรรมล่วงหน้าโดยอ่านขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างละเอียด เพราะมีตัวเลือกไว้ให้หลายข้อ แต่ครูไม่จ�ำเป็นต้องเตรียมสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเพิม่ เติมแต่อย่างใด กระนัน้ ก็ตาม เอกสารเสริมทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้
ในที่นี้ ก็เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับให้ต้องใช้ทุกครั้งไป แต่ละกิจกรรม
จะมีขนั้ ตอนการสอนโดยละเอียดทีละขัน้ ตอนไว้ให้ ประกอบกับจุดเน้นในการสอนเมือ่ จ�ำเป็น
ทั้งนี้ ครูสามารถดัดแปลง ยืดขยาย และปรับปรุงกิจกรรมและสถานการณ์จ�ำลองได้ เพื่อ
ให้สอดรับและเหมาะกับความต้องการของนักเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
รู้และเข้าใจเรื่องเพศภาวะกับ
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2:
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3:
ยกระดับการรับรู้เรื่องความ พัฒนาทักษะส�ำหรับสัมพันธภาพ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ทีเ่ คารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

• หัวข้อที่1: เพศภาวะกับความ • หัวข้อที่3: การรับรู้เรื่องความ • หัวข้อที่ 5: ทักษะการสื่อสาร
เสมอภาค
รุนแรงบนฐานเพศภาวะ
เพื่อสัมพันธภาพที่เคารพ
• หัวข้อที่ 2: ความเสมอภาค • หัวข้อที่ 4: ความรุนแรงบน
เอาใจใส่กันและกัน
ทางเพศภาวะและแบบอย่าง
ฐานเพศภาวะในบริบทสถาน • หัวข้อที่6: ทักษะส�ำหรับผูร้ เ้ ู ห็น
เชิงบวก
ศึกษา
เหตุการณ์ความรุนแรง
• หัวข้อที่ 7: ทักษะการแสวงหา
ความช่วยเหลือและทักษะการ
เกื้อหนุนโดยกลุ่มเพื่อน

แต่ละหัวข้อการเรียนรู้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

• กิจกรรมการเรียนรู้จ�ำนวน 4-5 กิจกรรม ออกแบบให้สอดรับและเข้ากันได้ดีกับ
หลักสูตรแกนกลางของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ (ค�ำแนะน�ำเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ ง
นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วในที่นี้)
• เกมส�ำรอง เตรียมไว้ให้เพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้ออ�ำนวยและ
เป็นมิตรกับผูเ้ รียน แต่กส็ ามารถใช้เป็นกิจกรรมทีส่ อื่ แก่นสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หัวข้อการเรียนรู้แต่ละหัวข้อได้เช่นกัน
• งานเพิม่ เติม ครูสามารถมอบหมายให้นกั เรียนท�ำเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
หรืออาจใช้กจิ กรรมเสริมสร้างความยึดเหนีย่ วทางสังคม เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ภาคพลเมืองและสังคม ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน
• ข้อเสนอแนะส�ำหรับกิจกรรมเสริมสร้างชุมชน เพือ่ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการเป็น
ผู้สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนปลอดภัยและโรงเรียนเพื่อนเด็ก

•
•
•
•
•

จุดประสงค์การเรียนรู้
เวลาโดยประมาณซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความจ�ำเป็น
ค�ำส�ำคัญ เพื่อแนะน�ำค�ำศัพท์ที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอนการสอนส�ำหรับครู ในการปฏิบัติตามเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จุดเน้นส�ำหรับครูผสู้ อนเพือ่ ช่วยให้ครูสามารถด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท ประเด็นปัญหาและ
ความต้องการในท้องถิ่น
• สรุปประเด็นส�ำคัญ เพื่อช่วยให้ครูสามารถเน้นสาระส�ำคัญและย�้ำประเด็นส�ำหรับ
การเรียนรู้ของกิจกรรมนั้นๆ ให้ทุกคนในชั้นเรียนได้ทราบอีกครั้ง

เสริมสร้างความมัน่ ใจให้แก่ครู จัดอบรมตามความต้องการ

ครูส่วนใหญ่จะรู้สึกซาบซึ้งพึงพอใจหากได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่การจัดการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเรื่องหลักสูตรก่อน
น�ำไปใช้จริงในห้องเรียน การอบรมดังกล่าวจะช่วยเพิม่ พูนความรูข้ องครูเกีย่ วกับเนือ้ หาและ
สร้างความมั่นใจในการใช้เทคนิคสอนตามที่แนะน�ำในหลักสูตร บางพื้นที่อาจจัดให้มีการ
อบรมครูอย่างเป็นทางการ แต่บางกรณี โรงเรียนก็อาจจัดกิจกรรมอบรมภายในขึน้ เอง ไม่วา่
จะเป็นกรณีใดก็ตาม ครูผู้สอนควรได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (เช่น การประชุม
คณะครูผสู้ อนรายวิชาเดียวกัน) ก่อนสอนจริงในชัน้ เรียน การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่า เมือ่
ครูได้ลองท�ำกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองแล้ว ครูจะมีความคุน้ เคยกับเนือ้ หา ทักษะ และ
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนซึ่งจะเป็นการยกระดับความมั่นใจและความสามารถของครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง[14]

เตรียมก่อนสอนทีหลัง…
ศึกษาให้ทะลุปรุโปร่ง!

ควรอ่านและท�ำความเข้าใจค�ำแนะน�ำส�ำหรับครูโดยละเอียดก่อนน�ำหลักสูตรนี้ไปสอน
(ในส่วนที่ 1 ของเอกสารฉบับนี)้ ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นทีม่ ขี อ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับประเด็น
เพศภาวะและความรุนแรง และให้ข้อเสนอแนะอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับบูรณาการ
คู่มือการเรียนรู้ในชั้นเรียนชุดนี้เข้ากับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่
ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง และเป็นเพือ่ นเด็ก นอกจากนี้ บทน�ำยังจะช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใด

หลักสูตรนีจ้ งึ ส�ำคัญ และได้ทราบเคล็ดลับโดยละเอียดเกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
หากไม่แน่ใจหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสารชุดนี้ โปรดย้อนกลับไป
ศึกษาทบทวนจากอภิธานศัพท์ดังแสดงไว้แล้วโดยละเอียดในส่วนต้นของเอกสารคู่มือ

หากลุ่มสาระหลักแล้วจึงเขียนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการออกแบบให้น�ำไปใช้สอนโดยเรียงตามล�ำดับ แม้ว่าจะ
สามารถแยกใช้เพียงบางกิจกรรมหรือบางหัวข้อตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุด
ควรสอนจนครบทุกกิจกรรม ส่วนกิจกรรมส�ำรองที่มีไว้ให้น�ำไปใช้สอนเสริมนั้น จะช่วยให้
มีสว่ นร่วมอย่างลึกซึง่ ยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการมีสว่ นร่วมภาคพลเมือง
กับชุมชนโรงเรียนในระดับกว้างขึ้น
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ส่วนที่

แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ส�ำหรับสถานศึกษาที่ได้ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำสม�่ำเสมออยู่แล้ว ทั้งด้านเพศวิถี เพศภาวะ
หรือความรุนแรง อาจย่นหลักสูตรให้สนั้ กระชับลงกว่านีก้ ไ็ ด้ แต่สำ� หรับบริบททีบ่ รรทัดฐาน
ทางเพศภาวะเคร่งครัดอย่างมาก ไม่คอ่ ยยืดหยุน่ และระดับการยอมรับความรุนแรงก็คอ่ น
ข้างสูง อาจจ�ำเป็นต้องยืดเวลาทีใ่ ช้สำ� หรับกิจกรรมยกระดับการรับรูท้ างเพศภาวะออกไปอีก
ก็ได้ ทั้งนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
บางกิจกรรมอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะภาษา แต่บางกิจกรรมก็อาจ
เหมาะกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิต หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา
และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม หรือบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเพศวิถศี กึ ษารอบด้าน
เป็นต้น
ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้เพื่อนครูได้ท�ำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันเตรียมการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ อนึ่ง ดังที่ได้อธิบายและให้ค�ำแนะน�ำไว้แล้วในบทน�ำ ตั้งแต่
ส่วนต้นเอกสารฉบับนี้ว่า จะเป็นการดีอย่างยิ่ง หากหลักสูตรการสอนในชั้นเรียนชุดนี้มี
การน�ำไปด�ำเนินการโดยบูรณาการเข้ากับโครงการริเริ่มเพื่อการต่อต้านความรุนแรงใน
โรงเรียนทั้งระบบเป็นวงกว้าง ซึ่งให้ความส�ำคัญโดยตรงกับความรุนแรงที่มีพื้นฐานมาจาก
เพศภาวะโดยธรรมชาติ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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ปรับกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องเข้ากับบริบทท้องถิน่

คูม่ อื การเรียนการสอนชุดนีอ้ อกแบบมาเพือ่ ให้นำ� ไปใช้กบั โรงเรียนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ซึง่ เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามหลากหลาย ถึงแม้ประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะในบริบทสถานศึกษาจะเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายๆ ประเทศทั่ว
ภูมภิ าค แต่กย็ งั จ�ำเป็นต้องปรับแต่งหลักสูตรเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการและจุดแข็ง
ของแต่ละท้องถิ่น
ส�ำหรับกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้กรณีศกึ ษาหรือสถานการณ์สมมตินนั้ จากตัวอย่างทีม่ ไี ว้ให้ในคูม่ อื
ฉบับนี้ ครูควรเลือกใช้สถานการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นมากที่สุด หรืออาจใช้ความ
รูค้ วามช�ำนาญจากผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ให้ชว่ ยจ�ำลองสถานการณ์สมมติทเี่ ป็นการสะท้อน
ภาพบริบทท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุด
ในกรณีทมี่ กี ารปรับแต่งสถานการณ์สมมตินนั้ ครูตอ้ งตรวจดูให้แน่ใจว่าเนือ้ หาเกีย่ วกับใคร
ท�ำอะไร ที่ไหน มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ โปรดเลี่ยงการใช้สถานการณ์ที่เป็นกรณี
ร้ายแรงที่สุด โดยเน้นสถานการณ์ประเภทที่นักเรียนมีโอกาสเผชิญมากที่สุด
ในคอลัมน์ดา้ นขวามือของท่านนี้ แสดงตัวอย่างวิธปี รับแต่งสถานการณ์ให้สอดคล้องกับท้อง
ถิ่น โดยยกตัวอย่างจากหัวข้อที่ 6 กิจกรรมที่ 1

หัวข้อที่ 6: กิจกรรมที่1:
สถานการณ์สมมติตามที่ปรากฏ
ในคู่มือ:
บนรถโรงเรียนระหว่างทางกลับบ้าน
ผึ้งเห็นพวกเด็กผู้ชายก�ำลังหาเรื่อง
เด็กชายหงิมๆ ขีอ้ ายทีเ่ รียนอยูห่ อ้ ง
เดียวกันกับผึ้ง พวกนั้นรุมต่อยจนเขา
ลงไปกองกับพื้น

วิธีพิจารณาปรับแต่ง:
ทบทวนให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวกับใคร ท�ำอะไร ที่ไหน
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ใคร= เด็กสาวมัธยม ชือ่ ผึง้ (ครูอาจใช้ชอื่ เด็กทีเ่ ป็นผูร้ เู้ ห็น
เหตุการณ์ตา่ งจากนี้ หรือเลือกเพศอืน่ หรือเปลีย่ นแปลง
เด็กที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้ถูกกระท�ำเป็นกลุ่มอายุอื่น
หรือเพศอื่น)
ที่ไหน = บนรถโรงเรียน (ครูอาจพิจารณาเปลีย่ นเป็นรถไฟ
หรือเดินไปโรงเรียน ขึ้นอยู่กับพาหนะหรือรูปแบบการเดิน
ทางที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน)
ท�ำอะไร = กลุ่มเด็กหนุ่มก�ำลังหาเรื่องเด็กหนุ่มอีกคน
ความรุนแรงทางร่างกาย (ครูอาจเปลี่ยนรูปแบบความ
รุนแรงที่เกิด เช่น จากทางร่างกายเป็นทางวาจา)
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จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
เมื่อปรับแต่งสถานการณ์สมมติให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นนั้น ครูผู้สอนต้องไม่ใช้เรื่อง
ส่วนตัวที่นักเรียนในชั้นรู้เรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี เพราะเด็กจะสามารถระบุได้ทันที
ว่าสถานการณ์ตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องของใคร มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เหตุการณ์เช่นนี้
อาจท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายได้

การบริหารจัดการชั้นเรียน
การใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนทีน่ ำ� เสนอในคูม่ อื ฉบับนี้ ส่วนใหญ่ใช้หลักการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะ ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน มากกว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
เพียงอย่างเดียว ทัง้ ยังเป็นหลักการทีช่ ว่ ยนักเรียนพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ (เช่น การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ทักษะทางสังคม และการแก้ปญ
ั หา) ประกอบด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย
ได้แก่ การจับคูอ่ ภิปราย กิจกรรมแก้ปญ
ั หากลุม่ ย่อย กิจกรรมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะ และบทบาทสมมุติ เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นเรือ่ งท้าทายอยูบ่ า้ งส�ำหรับ
ครูทคี่ นุ้ เคยกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นครูเป็นศูนย์กลาง แต่กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ
มีส่วนร่วมก็มีข้อดีหลายประการ ทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียนที่ครูเป็น
ผูด้ ำ� เนินการได้อย่างลงตัวและประสบความส�ำเร็จดียงิ่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ผูเ้ รียนมีแนวโน้ม
จดจ�ำสิง่ ทีก่ ำ� ลังเรียนรูไ้ ด้ดหี ากได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูแ้ บบส่วนร่วม นัน่ เป็นเพราะ
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนนักเรียน อีกทั้งยังได้ฝึกฝน
ทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้นั่นเอง ทั้งนี้
อาจเป็นไปได้ที่นักเรียนบางคนจะรู้สึกวิตกกังวลในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื่องจากเหตุการณ์ที่ตนเคยประสบมาในอดีต หากสงสัยว่ามีกรณีดังกล่าว เป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่ครูจะต้องหาวิธีอันรอบคอบให้เด็กถอนตัวอย่างมีศักดิ์ศรี แล้วหากิจกรรม
ทางเลือกอื่นให้เด็กท�ำ ส�ำหรับกรณีดังกล่าวนี้ ครูควรใช้การสนทนาติดตามผลรายบุคคล
(โปรดดูขอ้ เสนอแนะข้างล่างนี)้ หรืออาจส่งต่อ หรือจัดหาความช่วยเหลือเพิม่ เติมตามสมควร

นอกจากนี้ ข้อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ ทีว่ า่ เพราะเหตุใดหลักการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมจึงเป็นกลวิธี
การเรียนรูท้ ดี่ ี ปรากฏดังแสดงไว้แล้วในบทน�ำ อีกทัง้ ยังมีคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธบี ริหารจัดการ
ชั้นเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย

การจัดการหัวข้ออ่อนไหว

ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างมากทีค่ รูจะต้องมีความไวต่อปฏิกริ ยิ าของนักเรียนระหว่างการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมชุดนี้ เพราะเด็กบางคนอาจมีแผลเก่ามาจากเหตุการณ์ความรุนแรงแล้ว
บางส่วนก็อาจใช้ชีวิตอยู่กับเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงระหว่าง
เพื่อนนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางคนก็อาจเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงเสียเอง ซึ่ง
กลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องรับรู้ว่าสิ่งที่ตนกระท�ำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
ถ้อยค�ำหยาบคายดุดา่ ว่ากล่าวกัน แต่ควรหันมาสอนพฤติกรรมเชิงบวกทีป่ ลอดความรุนแรง
เพื่อใช้เป็นหนทางไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน อันจะน�ำไปสู่
โรงเรียนและชุมชนที่ทั้งปลอดภัยและเข้มแข็ง ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามและ
บริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลความรุนแรงของนักเรียนมีไว้ให้ในคู่มือครูฉบับนี้แล้ว

ส่งเสริมการเคารพความเป็นส่วนตัว

ในหลักสูตรนี้ เราจะใช้สถานการณ์สมมติที่มีเนื้อหาใกล้เคียง แทนการเชิญชวนให้นักเรียน
เล่าเรื่องราวส่วนตัวของตนเอง เพื่อแสดงการเคารพความเป็นส่วนตัว แต่บางครั้ง ครูก็ต้อง
คอยย�้ำเตือนให้ผู้เรียนทราบว่า เราจ�ำเป็นจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน
ถ้าเห็นว่าเด็กบางคนก�ำลังจะพูดอะไรไม่เหมาะสมเกีย่ วกับคนอืน่ ครูควรจะกล่าวแทรกด้วย
ค�ำย�้ำเตือนทันที ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่าการขัดจังหวะเชิงป้องกัน

และครูผู้สอนเองก็ควรมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันกับนักเรียน กล่าวคือ ครูควร
เลือกประสบการณ์สว่ นตัวทีเ่ หมาะสมบางอย่างเท่านัน้ มาเล่าให้นกั เรียนฟัง ทัง้ ยังควรปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์อีกด้วย บทบาทส�ำคัญของครูก็คือการส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้คิด
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงค่อยพูดตอบโต้ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรเตรียมการสอนอย่างดีเพือ่ ให้สามารถน�ำกิจกรรมได้อย่างราบรืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทคี่ รูเคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมากับตัวเองโดย[46] สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะช่วยครูได้กค็ อื
การเพ่งความสนใจให้จดจ่ออยูก่ บั การสอนทีอ่ ยูเ่ ฉพาะหน้า ส�ำหรับรายการสือ่ การสอนอืน่ ๆ
ซึง่ อาจจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอนหรือเป็นข้อมูลเพิม่ เติม มีรวมไว้ให้แล้วในตอนท้าย
ของส่วนที่ 1 ค�ำชี้แจงและข้อแนะน�ำส�ำหรับครู ส่วนตัวเลขในวงเล็บ เช่น [1] หมายถึง
รายการอ้างอิงเพิ่มเติมที่ปรากฏในตอนท้ายของส่วนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
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ส่วนที่

กลวิธีที่จะช่วยให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่
• แจ้งวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของกิจกรรมอย่างชัดเจน
• อธิบายวิธีการขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้ชัดเจนก่อนให้นักเรียน
ท�ำงานคู่หรืองานกลุ่ม
• เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามก่อนลงมือท�ำงาน
• ก�ำหนดเวลาท�ำงานให้ชัดเจน
• กระตุ้นให้นักเรียนผลัดกันพูดทีละคนตามล�ำดับ (ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่ม)
• ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม(ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่ม)
• ปล่อยให้เกินเวลาได้นิดหน่อย ให้นักเรียนได้มีโอกาสเปลี่ยนคู่เพื่อท�ำงานร่วมกับ
หลายๆ คน จะได้สร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

การคอยดูแลให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นการท�ำงานกลุม่ และงานเดีย่ วให้สำ� เร็จ ก็ถอื
เป็นมาตรการเชิงป้องกันส�ำหรับนักเรียนได้อกี ทางหนึง่ หรืออาจใช้กลวิธกี ารพัฒนาโดยเน้น
จุดแข็งก็ช่วยได้เช่นกัน เพราะท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าใครๆ ก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ครูสามารถย�้ำเตือนนักเรียนถึงวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวได้ โดยอาจกล่าวว่า “การไป
เที่ยวเล่าเรื่องคนอื่นว่าใครเคยท�ำอะไรมาแล้วบ้างนั้น มันง่ายก็จริง แต่วิธีแบบนี้ จะท�ำให้
เราเถียงกัน ด่าว่ากัน โทษกันไปโทษกันมา เพราะฉะนัน้ เราจะใช้สถานการณ์สมมติเป็นต้น
เรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือ เราควรท�ำ
อย่างไรให้สถานการณ์ถกู ต้องเหมาะสมดีขนึ้ ในอนาคต เวลาเขียนงานส่งครูกเ็ หมือนกัน ถ้า
เราเล่าเรื่องประสบการณ์ของใครบางคน นักเรียนก็ต้องรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของ
เขาด้วย นั่นคือ เราจะต้องไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ใช้ข้อมูลจริง ที่พอมีคนมาอ่านแล้วทราบทันทีว่า
เป็นเรื่องของใคร นักเรียนจ�ำไว้นะ นี่คือวิธีการหนึ่งที่เราจะแสดงว่าเราเคารพเอาใจใส่กัน
และกัน ช่วยเหลือพึ่งพากันและกันจนประสบความส�ำเร็จในการเรียนด้วยดีไปพร้อมหน้า
พร้อมตากัน”
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ถ้ารู้สึกว่าเด็กนักเรียนคนใดก�ำลังจะท�ำผิดกฎความเป็นส่วนตัว ครูควรแทรกทันที
ด้วยการพูดว่า“ครูรสู้ กึ ว่าหนูกำ� ลังจะเล่าเรือ่ งส่วนตัวทีม่ นั ละเอียดอ่อนอยูห่ รือเปล่า
ครูให้เวลาหนูทบทวนก่อนนิดหนึ่งนะว่า หนูจะเล่ายังไงให้เรื่องนี้เข้ากับกฎเคารพ
ความเป็นส่วนตัวและเอาใจใส่ต่อผู้อื่นของเรา”  
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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ทักษะการฟังแบบไตร่ตรองโดยการสะท้อนคิด

การฟังโดยการสะท้อนคิดเป็นวิธแี สดงให้คสู่ นทนาอีกฝ่ายได้ทราบว่าท่านเข้าใจสิง่ ทีเ่ ขาพูด
ซึง่ เป็นทักษะส�ำคัญส�ำหรับครู เมือ่ นักเรียนเล่าเรือ่ งหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ครูควรตอบสนอง
ด้วยวิธกี ารทีแ่ สดงให้เห็นว่าตนเข้าใจสิง่ ทีน่ กั เรียนร่วมน�ำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น ครูอาจสรุป
และสะท้อนกลับตามทีเ่ ข้าใจว่านักเรียนก�ำลังสือ่ อะไร (เช่น “หนูกำ� ลังจะบอกว่าแม่จะคอย
ยับยั้งไม่ให้ลูกสาวได้พูดเพราะแม่กลัวขายหน้า ใช่ไหมจ๊ะ?”) ในกรณีนี้ การฟังโดยการ
สะท้อนคิดจะมีประโยชน์มากกว่าการแสดงความเห็นด้วยการตัดสิน (เช่น ‘ท�ำได้ดมี ากจ๊ะ’หรือ
‘เป็นตัวอย่างที่ดีจังเลย’) เพราะช่วยในการท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องและขยายความให้
ละเอียดยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังท�ำให้นกั เรียนทราบว่าสิง่ ทีต่ นน�ำเสนอออกไปเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกัน หรือ
อาจจะเพิ่มเติมข้อมูลหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น

การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและการยอมรับ
วิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะทีห่ ลากหลาย

บางกิจกรรมในหลักสูตรส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักสูตรนี้ ได้แนะน�ำ
วิธรี บั รูส้ ทิ ธิของผูท้ มี่ วี ถิ ที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอันหลากหลายและความเปราะบาง
ของผู้ที่ถูกมองว่า ‘แตกต่าง’ ต่อการเผชิญความรุนแรงหรือการกีดกัน บางคน (ทั้งครูและ
นักเรียน) ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะหรือเพศวิถตี ามแบบแผน และมักจะเผชิญ
กับการถูกตีตราหรือการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นอันตรายต่อการเรียนสุขภาพและสวัสดิภาพ
ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ รูจะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านวิธปี ฏิบตั ทิ ยี่ อมรับเพศภาวะและ
ความหลากหลาย ซึ่งอาจท�ำได้โดยการใช้ภาษาและตัวอย่างที่ครอบคลุมความแตกต่าง
หลากหลาย แทนที่จะใช้แนวทางหรือตัวอย่างที่เหมารวมว่าไม่ควรมีความหลากหลาย
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมบางกิจกรรมทีใ่ ห้อภิปรายเกีย่ วกับสัมพันธภาพระหว่างคูร่ กั เพศเดียวกัน
ใช้กรณีศึกษาของเยาวชนข้ามเพศและยกตัวอย่างในแง่ดีของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ทั้งนี้
ยังนับเป็นสิ่งส�ำคัญอีกด้วยที่ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาที่ครอบคลุมความ
แตกต่างหลากหลาย โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหรือวิธีปฏิบัติใดๆ อันเป็นการตีตราผู้ที่ไม่
สอดคล้องกับความคาดหวังเชิงบรรทัดฐานทางสังคม
ในบางโรงเรียนนักเรียนอาจได้รบั การอบรมสัง่ สอนเรือ่ งประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
หลากหลายของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอยู่แล้ว (ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียน
ที่ใช้หลักสูตรเพศวิถีศึกษารอบด้าน)ดังนั้นจึงควรมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีและไม่ควรรู้สึก
อึดอัดล�ำบากใจกับประเด็นเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีย่ อมรับและให้สทิ ธิอย่างเป็นทางการแก่คนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศด้วยแล้ว
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ก็ยิ่งจะมีแนวโน้มที่ความรู้ทั่วไปและการยอมรับในชุมชนดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ในสถานศึกษาและชุมชนบางแห่ง ชุดข้อมูลดังกล่าวนีย้ งั คงเป็นเรือ่ งใหม่ ดังนัน้ ความรูค้ วาม
เข้าใจสาธารณะที่จะสามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นั้น อาจจะยังมีอยู่เพียงเล็กน้อย
ในสถานการณ์เช่นนี้ นับเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่ครูจะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยปราศจากการ
ตัดสิน ทัง้ นี้ ครูหลายคนอาจเห็นว่าเป็นประโยชน์ดี หากจะยึดรูปแบบการท�ำงานให้อยูภ่ ายใต้
กรอบการเคารพและปลอดความรุนแรงต่อทุกคน ไม่วา่ จะเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มใหญ่
หรือคนกลุม่ น้อยก็ตาม เพราะมีงานวิจยั แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้เราจะขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องนี้เพียงใดในอดีตคนที่มีวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอันหลากหลายก็มีอยู่
ทั่วไปในทุกประชาชาติและวัฒนธรรม

การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเพศก�ำเนิดโดยธรรมชาติ
เพศภาวะ วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ

ส�ำหรับกิจกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะนั้น ครูจ�ำเป็นจะ
ต้องช่วยให้นักเรียนสามารถเปรียบต่างและจ�ำแนกแยกแยะให้ได้ระหว่างเพศสรีระ เพศ
ภาวะ วิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (เด็กนักเรียนที่เพิ่งเรียนและเป็นข้อมูลใหม่
มักจะสับสนแนวคิดเหล่านี้)
เพศสรีระ (biological sex) คือเพศทางชีวภาพตอนแรกเกิดของแต่ละบุคคล (เช่น ลักษณะ
ทางกายวิภาคของอวัยวะเพศภายในและ/หรือภายที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด) บางคนเกิดมา
พร้อมกับอวัยวะเพศผู้ชาย บางคนก็เกิดมาพร้อมอวัยวะเพศหญิง บางคนมีเพศก�ำเนิด
ไม่ชัดเจนหรือปนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง (เรียกว่า ‘คนเพศก�ำกวม’) เพศสรีระของ
แต่ละคนไม่ได้เป็นสิ่งก�ำหนดว่าบุคคลนั้นจะดึงดูดสนใจใคร เช่น คนที่มีลักษณะทาง
กายวิภาคของอวัยวะเพศชายอาจดึงดูดสนใจผู้หญิง ผู้ชาย หรือทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ได้
ซึ่งลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งผู้หญิงและคนเพศก�ำกวมก็เป็นได้เช่นเดียวกัน
เพศภาวะ (gender) คือค�ำศัพท์ที่ใช้เพื่อหมายถึงความแตกต่างที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
อันเป็นผลมาจากความคาดหวังและบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมว่าการเป็น “ผู้ชาย”
หรือ “ผู้หญิง” ในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้นหมายถึงอะไร

การใช้เกมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ จะมีเกมส�ำรองเตรียมไว้ให้ ซึง่ เป็นเกมทีส่ ามารถน�ำไปใช้เพือ่ ช่วย
ให้เด็กๆ ในชั้นได้เรียนรู้ที่จะเข้าหาเพื่อนๆ หรือรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน
หรือสร้างสัมพันธภาพอันเข้มแข็ง หรือเพิ่มความมั่นใจทางสังคม นอกจากนี้ แต่ละเกมยัง
สามารถน�ำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กได้ส�ำรวจตรวจค้นเนื้อหาสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อการเรียนรูแ้ ต่ละหัวข้อ โดยมีคำ� ถามเตรียมไว้ชว่ ยครูให้สามารถด�ำเนินการอภิปราย
เกี่ยวกับสาระส�ำคัญของแต่ละหัวข้อได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ครูยังสามารถใช้เกมเป็น
เครือ่ งมือในการน�ำเข้าสูบ่ ทเรียน หรือเล่นระหว่างท�ำกิจกรรมเพือ่ เติมพลังหรือกระตุน้ ความ
สนใจในบทเรียน และ/หรือเน้นย�้ำเนื้อหาสาระส�ำคัญก็ได้ ทั้งนี้ ครูควรเล่นเกมร่วมกับเด็ก
นักเรียนในชั้นเรียนด้วย

ส่วนที่

อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (gender identity) คือค�ำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายว่าบุคคลรู้สึกว่า
ตนเป็นใคร เช่น รู้สึกว่าตนเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง หรือก�้ำกึ่ง โดยส่วนมากแล้วคนที่เกิดมา
พร้อมกับเพศก�ำเนิดตามธรรมชาติของผูห้ ญิงหรือผูช้ าย ก็มกั รูส้ กึ ว่าตนอยูใ่ นประเภทนัน้ ๆ
ขึ้นอยู่กับเพศก�ำเนิดโดยธรรมชาติ แต่บางคนก็รู้สึกว่าตนเกิดมาในร่างกายที่ ‘ไม่ถูกต้อง’
ตนสมควรจะได้อยูใ่ นร่างกายของเพศตรงข้าม คนกลุม่ นีอ้ าจระบุตวั ตนว่าเป็น ‘คนข้ามเพศ’
หรือ ‘คนเพศที่สาม’ ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงข้ามเพศ (คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง) คือ
คนทีเ่ กิดมาพร้อมกับร่างกายและอวัยวะของผูช้ าย แต่รสู้ กึ ว่าจริงๆ แล้วตนเป็นผูห้ ญิง ดังนัน้
จึงพยายามแสวงหาการเปลีย่ นแปลงรูปร่างลักษณะทางกายภาพ การแสดงออกความเป็น
ตัวตน และบทบาทที่บ้านและที่ท�ำงาน เพื่อให้ตนสามารถแสดงออกได้ว่าเป็นผู้หญิง (หรือ
อาจมีความปรารถนาอย่างมากทีจ่ ะท�ำเช่นนี้ แต่รสู้ กึ ว่าตนไม่อาจท�ำได้ เนือ่ งจากการตีตรา
และแรงกดดันทางสังคม)

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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วิถีทางเพศ (sexual orientation) คือคนที่บุคคลมีความรู้สึกรักใคร่เสน่หาคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง บางคนก็รู้สึกสนใจคนต่างเพศ บางคนก็รู้สึกกับเพศเดียวกัน บางคนก็รู้สึกกับทั้ง
สองเพศ และบางคนก็ไม่รสู้ กึ กับเพศใดเลย เพศสรีระของบุคคลไม่ได้เป็นสิง่ ก�ำหนดวิถที าง
เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลคนนั้น ทั้งนี้วิถีทางเพศไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับ
กิจกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ ซึง่ บุคคลอาจรูส้ กึ รักใคร่เสน่หาหรือมีวถิ ที างเพศกับ
คนประเภทใดประเภทหนึง่ ก็จริง แต่อาจไม่ได้มเี พศสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมทางเพศกับคน
ประเภทนั้นจริงๆ ก็ได้
ทั้งนี้ ค�ำนิยามของค�ำศัพท์อื่นๆ ปรากฏดังแสดงไว้แล้วในส่วนอภิธานศัพท์ของคู่มือเล่มนี้

การรับมือกับมุมมองที่แตกต่าง

การสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ให้นกั เรียนสามารถแสดงมุมมองทีแ่ ตกต่างได้อย่างเต็มทีน่ นั้ ถือว่า
เป็นสิง่ ส�ำคัญ นักเรียนไม่ควรรูส้ กึ ว่าจ�ำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนทุกเรือ่ งเสมอไป สิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับครูก็คือ การตั้งค�ำถามปลายเปิดเพื่อน�ำไปสู่การอภิปราย การสรุปความเห็นต่าง
ที่แต่ละคนน�ำเสนอ และการให้นักเรียนคิดใคร่ครวญถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กระท�ำในลักษณะต่างๆ หากความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเหล่านี้น�ำไปสู่การข่มเหงรังแก
ความรุนแรง การกีดกัน หรือการหยอกล้อให้อับอายรูปแบบอื่น ครูควรใช้กฎระเบียบของ
โรงเรียนทีห่ า้ มพฤติกรรมดังกล่าวแล้วจึงค่อยใช้แผนการจัดการพฤติกรรมเพือ่ ให้ความรูอ้ กี
รอบแก่ผู้กระท�ำผิดหรือมีส่วนในการแสดงพฤติกรรมก่อความร�ำคาญหรือละเมิดเหล่านั้น

แผนผังวัตถุประสงค์และเนื้อหากิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นคูม่ อื เล่มนี้ ออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมทักษะ และปลูกฝังทัศนคติตารางด้านล่างนีแ้ สดงวัตถุประสงค์หลัก จุดเน้นส�ำคัญของกลวิธกี าร
เรียนการสอน และงานที่ต้องท�ำที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติที่เกี่ยวข้องบทเรียนหลายบทจะแทรกอยู่ในหัวข้อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันหลายหัวข้อ ดังนั้นจึง
อาจปรากฏให้เห็นในตารางได้หลายครั้ง
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วัตถุประสงค์

กลวิธีการเรียนการสอน

ปูพื้นฐานทางภาษาและกรอบแนวคิด:
เพื่อให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับความรุนแรงบน
ฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้และเข้าใจค�ำศัพท์และ
กรอบแนวคิดส�ำคัญเพื่อช่วยในการสนทนาและการขบคิด
ใคร่ครวญ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานทางภาษาและกรอบแนวคิด
จะสอนประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• นิยามและความหมายของศัพท์ค�ำว่า ‘เพศสรีระ’กับ ‘เพศภาวะ’
• การใช้ศัพท์ค�ำว่า ‘ความรุนแรง’ ที่ครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ได้แก่
ความรุนแรงทางสังคมทางร่างกายทางเพศ และทางจิตใจ
• การประสมค�ำศัพท์ระหว่างค�ำว่าเพศภาวะกับความรุนแรงเพื่อ
ท�ำความเข้าใจความหมายของศัพท์ค�ำว่า ‘ความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะ’ โดยอาจใช้สลับกับค�ำว่าความรุนแรงจากเพศภาวะ
• นิยามและความหมายของศัพท์ค�ำว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ โดยอ้างอิง
จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และหลักความเชื่อ
ที่ว่าบุคคลทุกคนเกิดมาย่อมมีคุณค่าของมนุษย์เสมอภาคกัน
และมีสิทธิในความยุติธรรมทางเพศเท่าเทียมกัน
• นิยามและความหมายของศัพท์ค�ำว่า ‘การเลือกปฏิบัติ’ เพื่อช่วย
ท�ำความเข้าใจว่าคนบางกลุม่ เผชิญความรุนแรงซึง่ เป็นรูปแบบทีร่ า้ ย
แรงขึน้ เพราะเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่างไร
• นิยามศัพท์ค�ำว่า ‘คนข้ามเพศ’ ‘คนรักเพศเดียวกัน’และ
‘ความพึงใจทางเพศ’ ความเข้าใจค�ำศัพท์เหล่านี้จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ยกระดับการรับรู้ว่าคนกลุ่มนี้เผชิญความรุนแรงรูปแบบ
ที่ร้ายแรงขึ้นอย่างไร
• การประสมค�ำศัพท์ระหว่างค�ำว่าเพศภาวะกับความรุนแรงเพื่อ
ท�ำความเข้าใจความหมายของศัพท์ค�ำว่า ‘ความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะ’ โดยอาจใช้สลับกับค�ำว่าความรุนแรงจากเพศภาวะ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่ 1: กิจกรรมที่ 1: เพศภาวะคืออะไร?
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 2: เที่ยงธรรม เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 5: ความแตกต่างกับการเลือกปฏิบัติ
หัวข้อที่ 3: กิจกรรมที่ 1: ความรุนแรงคืออะไร?
หัวข้อที่ 3: กิจกรรมที่ 2: ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?
หัวข้อที่ 5: กิจกรรมที่ 3: ท�ำความรู้จักกับการยืนยันในความคิดตน
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่ 6: เพศวิถีกับการตีตรา

กลวิธีการเรียนการสอน

เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับการประกอบสร้างเพศภาวะ:
เพื่อให้สามารถท�ำความเข้าใจอิทธิพลของบรรทัดฐานทางเพศ
ภาวะในแง่ลบและสามารถด�ำเนินการเพื่อคัดค้าน ทัดทาน
รายงาน หรือป้องกันความรุนแรงได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมี
ความสามารถดังต่อไปนี้:
• รู้และเข้าใจว่าบรรทัดฐานทางเพศภาวะมีอิทธิพลต่ออัต
ลักษณ์ ความปรารถนา การปฏิบัติ และพฤติกรรมอย่างไร
• รู้และเข้าใจว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติกับ
ความเชื่อ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ที่ก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศภาวะทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน และ
ส�ำนักงาน
• ระบุและทัดทานความรังเกียจเดียดฉันท์ทางเพศและภาพ
เหมารวมด้านเพศภาวะ
• รู้จักคุณลักษณะส�ำคัญและผลกระทบของบรรทัดฐานทาง
เพศภาวะที่ไม่เท่าเทียมกัน

นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อยกระดับการรับรู้แบบมีวิจารณญาณ
เรื่องบรรทัดฐานทางเพศภาวะ ดังต่อไปนี้:
• ระบุและอธิบายภาพเหมารวมทางเพศภาวะที่แสดงให้เห็นผ่านนิทาน
ส�ำหรับเด็กนิทานพื้นบ้านสื่อและวรรณกรรม
• ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะวิธีที่ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ
เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของคนในโรงเรียน ในชุมชน รวมทั้ง
ในสังคมอื่นๆ
• วาดแผนที่แสดงบริเวณที่ความรุนแรงประเภทต่างๆ เกิดขึ้น
ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตห้องเรียน บริเวณโรงเรียน
และเส้นทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
• แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหักล้างภาพเหมารวมทางเพศ
ภาวะโดยการแต่งนิทานส�ำหรับเด็กหรือนิทานพื้นบ้านที่ตัวละครเอก
สามารถล้มล้างท�ำลายบรรทัดฐานทางเพศภาวะและท�ำให้เกิด
ผลกระทบในเชิงบวกได้ส�ำเร็จ

ปลูกฝังทัศนคติเพื่อสังคม:
เพื่อให้สามารถท�ำงานป้องกัน รายงาน คัดค้าน หรือแก้ปัญหา
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเชื่อว่า
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศและความรุนแรงเป็นเรื่องที่
ยอมรับไม่ได้ และต้องเชื่อว่าคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่
ว่าจะมีเพศภาวะ ความพึงใจทางเพศ อายุ ฐานะใดก็ตาม
ทั้งนี้ แก่นความเชื่อหลักที่ต้องปลูกฝังส่งเสริมมีดังนี้:
• มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมี
เพศภาวะใด
• ความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะคือความอยุติธรรม
• คนทุกคนไม่ว่าจะมีเพศภาวะใดย่อมมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติ
ในลักษณะที่ให้เกียรติและเคารพสิทธิมนุษยชน
• ทุกคนมีหน้าที่ให้เกียรติและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น
โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางเพศภาวะ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีเหล่านี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
• ก�ำหนดภาพตามวิสัยทัศน์ของตนเองว่าสังคมที่เป็นธรรมและเสมอ
ภาคกันควรประกอบสร้างขึ้นจากอะไร
• อธิบายตามความเชื่อของตนเองว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่า
เทียมกันควรมีลักษณะย่างไรส�ำหรับสัมพันธภาพในชีวิตประจ�ำวันที่
บ้าน ที่โรงเรียนและในชุมชน
• ระบุว่าคนกลุ่มใดมีแนวโน้มจะต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติหรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนเองในระดับที่สูงกว่าผู้อื่นทั้งในชุมชน ใน
ประเทศและทั่วโลก
• ระบุกฎระเบียบบรรทัดฐานและวิธีปฏิบัติที่จ�ำเป็นจะต้องมีเพื่อด�ำรง
สังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งคนทั้งมวล
• เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของสิทธิมนุษยชน
• ให้เหตุผลเพื่อยืนยันความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ
• อธิบายลักษณะของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะประเภทที่นักเรียน
อาจพบเจอที่โรงเรียน
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อการลดความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่1: กิจกรรมที่2: ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ
หัวข้อที่ 2: กิจกรรมที่7: เยาวชนแกนน�ำ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่1: แบบอย่างที่ดี
หัวข้อที่1: กิจกรรมที่3: บทบาทชายหญิงที่น�ำเสนอผ่านพื้นที่ในสื่อ
หัวข้อที่3: กิจกรรมที่2: ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?
หัวข้อที4่ : กิจกรรมที1่ : แผนทีค่ วามรุนแรงจากเพศภาวะในโรงเรียน
หัวข้อที5่ : กิจกรรมที2่ : สัมพันธภาพชายหญิงทีเ่ คารพใส่ใจกันและกัน

2

ส่วนที่

วัตถุประสงค์

หัวข้อที่1: กิจกรรมที่4: ทัดทานบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ
หัวข้อที่1: กิจกรรมที่5: หักล้างความเชื่อผิดๆ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่2: เที่ยงธรรม เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่3: สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ
ในชีวิตประจ�ำวัน
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่4: การใช้พลังอ�ำนาจทางบวกและลบ
หัวข้อที่2: กิจกรรมที่5: ความแตกต่างกับการเลือกปฏิบัติ
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่1: เพื่อนดีที่น่าคบ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ:
เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานป้องกันความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้จัก
และเข้าใจผลกระทบเชิงลบของความรุนแรงประเภทนี้
และต้องเชื่อว่าตนมีโอกาสและ
สามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้
ด้วยการลงมือปฏิบัติดังกล่าว

กลวิธีการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการตระหนักรู้และความร่วมรู้สึกให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
• แสดงรายละเอียดผลกระทบทางสังคมอารมณ์และร่างกายที่เกิดจาก
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
• ส�ำรวจรูปแบบวิธีที่ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะสามารถตัดทอน
การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการพักผ่อนหย่อนใจกีฬา หน้าที่
การงานการเรียนชุมชนและชีวิตครอบครัว
• เรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่มี
ต่อการเรียน และต่อสุขภาพทางสังคมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
• อธิบายถึงผลในเชิงบวกและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเพื่อนหรือผู้ใหญ่
ใช้ปฏิบัติการป้องกัน ฟื้นฟู แก้ไขในการตอบสนองความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ
• พัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับการต้านแรงกดดันเชิงลบจากเพื่อน
ให้มีส่วนร่วมในการกระท�ำอันเป็นความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

สนับสนุนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทางสังคม:
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้สึกถึงแรงสนับสนุนทางสังคมเปิด
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการเปลี่ยนแปลง
โอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
บรรทัดฐานสังคมเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
• ก�ำหนดกฎระเบียบและสิ่งที่คาดหวังซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการรักษา
ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้ท�ำงาน
ห้องเรียนและโรงเรียนให้ปลอดจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนจากกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน • เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่มีต่อ
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ผู้ถูกกระท�ำ และผู้ก่อเหตุความรุนแรง
• ระบุการกระท�ำและฝึกปฏิบัติสิ่งที่ผู้รู้เห็นเหตุการณ์จะสามารถท�ำได้
เพื่อลดขัดจังหวะป้องกัน หรือรายงานความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
• ยกระดับการรับรู้ผลเสียของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบท
โรงเรียนของตนเอง
• ผลิตข้อความที่สื่อแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนทางสังคม
ในเชิงบวก เพื่อส่งให้แก่ผู้เคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรง
• ระบุแหล่งให้การสนับสนุนในโรงเรียนแก่ผู้เคยประสบเหตุการณ์
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่3: กิจกรรมที่3: ผลของความรุนแรงจากเพศภาวะ
หัวข้อที่3: กิจกรรมที่4: ผลเสียต่อสุขภาพจากบรรทัดฐานทางเพศ
หัวข้อที่4: กิจกรรมที่3: ความร่วมรู้สึกจินตนาการ
และอารมณ์แฝงเร้น

หัวข้อที่4: กิจกรรมที่2: กฎเชิงบวกของพื้นที่เรียนรู้อันปลอดภัย
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่1: เพื่อนดีที่น่าคบ
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่1: ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุการณ์
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่2: การสร้างกลยุทธ์เกื้อหนุน
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่2: แหล่งให้ความช่วยเหลือ
หัวข้อที7่ : กิจกรรมที3่ : เอาชนะแรงต้านการแสวงหาความช่วยเหลือ

กลวิธีการเรียนการสอน

สร้างเสริมทักษะและพัฒนากลยุทธ์:
เพื่อให้รู้และเข้าใจว่าควรท�ำอย่างไร และท�ำเมื่อไหร่ ในการ
รายงาน หยุดยั้ง คัดค้าน ทัดทาน หรือท�ำงานเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้นั้น ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้
เรียนรู้ทักษะในการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น การชี้แนะ
สาธารณะและสนับสนุนผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลตนเอง
การเกื้อหนุนเชิงบวกโดยกลุ่มเพื่อน การยืนยันในความคิดตน
และการแสวงหาความช่วยเหลือ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะและพัฒนากลยุทธ์เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
• เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการควบคุมตนเองและการจัดการ
ความโกรธที่สามารถน�ำมาใช้เมื่อรู้สึกอยากใช้ความก้าวร้าว
เพื่อยืนยันและแสดงพลังอ�ำนาจเหนือผู้อื่น
• เรียนรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญของการขอโทษ ปฏิบัติการฟื้นฟู
และการไม่ท�ำซ�้ำ หากตนเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
• เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการยืนกรานเพื่อต้านแรงกดดันเชิงลบ
จากสังคมให้มีส่วนร่วมในความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
• เรียนรู้และฝึกฝนวิธียืนยันสิทธิของตน วิธีรายงานความรุนแรง
หรือวิธีแสวงหาความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ
• ฝึกฝนทักษะในการส่งต่อเพื่อนนักเรียนและเกื้อหนุนเพื่อนนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
• ฝึกฝนทักษะในการส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อเพื่อนนักเรียนซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความเอนเอียงไปสู่การมีส่วนร่วมกับความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่4: กิจกรรมที่4: การกล่าวค�ำขอโทษ
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่3: ท�ำความรู้จักกับการยืนยันในความคิดตน
หัวข้อที่5: กิจกรรมที่4: ใช้ประโยค ‘เรา’แสดงความรู้สึก
และยืนยันความต้องการ
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่3: จะท�ำอะไรเพื่อช่วยดีนะ!
หัวข้อที่6: กิจกรรมที่4: แค่ตั้งใจฟังก็ช่วยเพื่อนได้แล้ว
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่1: ถ้าจะขอความช่วยเหลือ
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่2: แหล่งให้ความช่วยเหลือ
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่3: เอาชนะแรงต้านการแสวงหาความช่วย
เหลือ
หัวข้อที่7: กิจกรรมที่4: ข้อความให้ก�ำลังใจ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

2

ส่วนที่

วัตถุประสงค์
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หัวข้อที่ 1: เพศภาวะกับความเสมอภาค

หัวข้อที่
1

กิจกรรมที่

1

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างศัพท์
ค�ำว่า ‘เพศก�ำเนิด’ กับ
‘เพศภาวะ’

ค�ำส�ำคัญ
เพศก�ำเนิด
เพศภาวะ

ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ครู จ� ำ เป็ น จะต้ อ งช่ ว ยนั ก เรี ย นให้ ส ามารถท� ำ ความเข้ า ใจมโนทั ศ น์ ข องค� ำ ว่ า
‘เพศภาวะ’ และเข้าใจว่าบรรทัดฐานทางเพศมีอิทธิพลต่อวิธีการที่ผู้คนแสดง
พฤติกรรมและได้รับการปฏิบัติในลักษณะต่างๆ ได้อย่างไร นักเรียนจะต้องเข้าใจค�ำ
ส�ำคัญทุกค�ำเพื่อช่วยในการท�ำงานที่เป็นกรอบความคิดเชิงมโนทัศน์นี้ ครูควรใช้
ตัวอย่างเพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถเทียบความเข้าใจเข้ากับความเป็นจริงในชีวิต
ประจ�ำวันได้ โดยดึงความสนใจผู้เรียนมาสู่วิธีการที่เด็กๆ เรียนรู้บรรทัดฐานเหล่านี้
หรือผ่านกระบวนการขัดเกลาโดยสังคมรอบตัวเด็ก ทั้งนี้ ครูควรมองโลกในแง่ดีและ
เปิดใจยอมรับว่าคนเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานเชิงลบขณะที่
ปกป้องบรรทัดฐานเชิงบวกของสังคมไปพร้อมกันได้

กิจกรรมที่ 1: เพศภาวะคืออะไร?
ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายจะพบเจอประสบการณ์ตา่ งๆ ตลอดช่วงชีวติ ตัง้ แต่วยั เด็กจนเป็น
ผูใ้ หญ่ไม่เหมือนกัน มีบางสิง่ บางอย่างทีเ่ รามักคิดว่าเกีย่ วข้องกับผูห้ ญิง และบางอย่าง
ก็มกั เกีย่ วข้องกับผูช้ าย ในกิจกรรมนีเ้ ราจะมาส�ำรวจกันว่าสิง่ เหล่านัน้ มีอะไรบ้าง และเริม่ ต้น
ด้วยการตัง้ ค�ำถามว่า อะไรบ้างคือความแตกต่างทางชีวภาพหรือกายภาพ และอะไรบ้าง
คือความแตกต่างทีเ่ ราถูกอบรมสัง่ สอนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
2. เริ่มต้นด้วยการเขียนสองค�ำนี้บนกระดาน

ผู้ชาย

ผู้หญิง

3. ถามนักเรียนในชั้นหรือกลุ่มย่อยว่า: มีค�ำว่าอะไรบ้างที่เรามักจะนึกถึงเวลาบรรยาย
ผูห้ ญิง สักคนหนึง่ ? ให้นกั เรียนท�ำ ‘แผนผังค�ำศัพท์’ บนกระดาน โดยนักเรียนช่วยกัน
คิดค�ำที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท�ำเช่นเดียวกันกับศัพท์ค�ำว่า ผู้ชาย
ช�่ำชอง
เรื่องเพศ
เก็บอารมณ์

ร่างกาย
แข็งแรง
พ่อ

ผู้ชาย

ดูแล
เอาใจใส่
ไม่รุนแรง

บึกบึน
สนใจกีฬา
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หัวหน้า
ครอบครัว

ว่านอนสอน
ง่าย

สงบเสงี่ยม
แม่

ผู้หญิง
เรียบร้อย

สะอาด
หมดจด

4. ให้นักเรียนใช้เวลาประมาณ 10 นาที เขียนแผนผังค�ำศัพท์ของตัวเองลงในสมุดจด
(ครูอาจให้นักเรียนท�ำเป็นคู่ก็ได้)
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
กิจกรรมนีเ้ ป็นการพิจารณาดูความแตกต่างทีพ่ บได้จากบรรทัดฐานทางเพศของผูช้ าย
และผูห้ ญิงทัง้ นี้ มีเพศภาวะอืน่ ๆ ทีบ่ คุ คลอาจระบุวา่ ตัวเองเป็น ได้แก่ ‘คนข้ามเพศ’หรือ
‘เพศที่สาม’ หลายประเทศประกาศให้คนข้ามเพศหรือเพศที่สามเป็นเพศภาวะ
ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ครูควรศึกษาเพิม่ เติมว่าประเทศไทยยอมรับบุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศอย่างเป็นทางการหรือยัง ถ้าครูเห็นว่าเพศภาวะคนข้ามเพศดังกล่าวนี้เป็นที่
รูจ้ กั กันดี อาจเพิม่ เติมไว้ตงั้ แต่ตอนนีก้ ไ็ ด้ โดยวาดวงกลมเพิม่ อีกหนึง่ วง และเขียนค�ำว่า
‘คนข้ามเพศ’ เพื่อท�ำแผนผังค�ำศัพท์เพิ่มเติม แต่ถ้าไม่เป็นที่รู้จักหรือเด็กอาจจะยัง
ไม่คอ่ ยเข้าใจ ครูควรปล่อยไว้กอ่ น แล้วจึงค่อยสอนให้เด็กท�ำความเข้าใจเรือ่ งคนข้ามเพศ
หรือเพศที่สาม โดยให้เด็กท�ำงานตามที่ปรากฏในกิจกรรมที่ 6 หัวข้อที่ 2
5. ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าความแตกต่างบางส่วนจากรายการที่ช่วยกันคิดนั้นเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางชีวภาพตามธรรมชาติทกี่ ำ� หนดเพศชายและเพศหญิง เป็นความแตกต่าง
ทีต่ ดิ ตัวเรามาตัง้ แต่เกิด เราจึงใช้คำ� ว่าเพศก�ำเนิดเพือ่ อธิบายตามหลักชีววิทยาว่าเป็น
เพศชายหรือเพศหญิง จากนั้นชี้ให้นักเรียนเห็นว่าความแตกต่างอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ
เพศภาวะ ซึง่ เป็นความแตกต่างทีป่ ระกอบสร้างขึน้ โดยวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และ
การขัดเกลาทางสังคมว่าเพศชายควรท�ำอะไร เพศหญิงควรท�ำอะไร ซึ่งเราถูกอบรม
สั่งสอนให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือการเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง เพราะว่านั่นคือวิถีที่
สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเหล่านี้ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ค�ำว่าgender หรือ เพศภาวะ บางครัง้ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้เป็นค�ำตรงๆ
หรือบัญญัติศัพท์ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยที่ใช้ค�ำว่าเพศสื่อความได้
หลายความหมายและพบในหลายค�ำ ท�ำให้เด็กสับสนได้ ดังนัน้ ครูควรยกตัวอย่างให้เด็ก
เห็นอย่างชัดเจนเพื่อเข้าใจความหมายและมโนทัศน์ของค�ำนี้.
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ส่วนที่

6. ให้นกั เรียนเขียนหมายเหตุกำ� กับลักษณะทุกลักษณะทีเ่ ป็นความแตกต่างทางเพศภาวะ
ลงในสมุดจด (หรืออาจสั่งให้ท�ำเป็นกลุ่มโดยใช้แผนผังค�ำศัพท์บนกระดาน)
7. ให้นักเรียนจดค�ำจ�ำกัดความของเพศสรีระและเพศภาวะลงในสมุด
• เพศสรีระ คือ ค�ำทีใ่ ช้อธิบายลักษณะทางชีวภาพตามธรรมชาติทกี่ ำ� หนดความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
• เพศภาวะ คือ ค�ำทีใ่ ช้อธิบายลักษณะทีค่ วามเชือ่ ซึง่ คนยึดถือว่าผูช้ ายและผูห้ ญิงควร
ประพฤติตวั อย่างไรส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนนัน้ ได้แก่ ลักษณะการแต่งกาย
สิ่งที่กระท�ำ และความสัมพันธ์กับผู้อื่น บทบาทและความคาดหวังทางเพศภาวะ
เป็นสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ เปลีย่ นแปลงตามกาลเวลา และแตกต่างข้ามวัฒนธรรมหรือแม้แต่
ในวัฒนธรรมเดียวกัน

หัวข้อที่ 1

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูจ�ำเป็นจะต้องใช้การอภิปรายเกี่ยวกับบทบาททางเพศในการระบุและหักล้าง
ภาพเหมารวมทางเพศภาวะ แต่โปรดระวังว่าสิง่ ทีค่ รูพดู ออกไปและตัวอย่างทีค่ รูยกให้
เด็กเห็นต้องไม่เป็นการส่งเสริมภาพเหมารวมเสียเอง ทั้งนี้ อาจจะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ถ้าครูจะถามค�ำถามทีก่ ระตุน้ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เช่น ความแตกต่างนี้
เป็นความแตกต่างทางชีวภาพหรือทางกายภาพหรือเป็นสิ่งเราเรียนรู้ได้?

8. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ค�ำว่า เพศสรีระ เป็นค�ำที่ใช้อธิบายความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง
• ค�ำว่า เพศภาวะ เป็นค�ำที่ใช้อธิบายบทบาทและความคาดหวังของผู้ชายและ
ผู้หญิงที่เราเรียนรู้จากชุมชน
• บทบาทและความคาดหวังทางเพศภาวะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
• เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนเราจะไม่สอดคล้องตามภาพเหมารวมทางเพศภาวะ

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้
มีเอกสารเสริม
เตรียมไว้ให้
ในส่วนท้ายหัวข้อ
ครูอาจแจกเอกสาร
หรือให้นักเรียนเขียน
แผนผังค�ำศัพท์
ลงในสมุดจดก็ได้

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 2: ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ

หัวข้อที่
1

กิจกรรมที่

2

60 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียนจะได้:
• พิจารณาว่าบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะมีอิทธิพล
ต่อประสบการณ์ของ
ผู้คนแตกต่างกันอย่างไร
• ระบุว่าบรรทัดฐานทาง
เพศภาวะในแต่ละชุมชน
แตกต่างกันได้อย่างไร
และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาอย่างไร
• ระบุว่าบรรทัดฐานทาง
เพศภาวะสามารถ
น�ำไปสู่วิธีปฏิบัติและ
พฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
เช่น ความไม่เสมอภาค
การเลือกปฏิบัติ
การกีดกันความรุนแรง
และความเสี่ยง
ได้อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ

การเลือกปฏิบัติ
การกีดกันบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะ
ความคาดหวัง
52

ขั้นตอนการสอน

1. ให้นกั เรียนนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กและทบทวนดูวา่ จดจ�ำช่วงเวลาทีต่ นเองเริม่ รูส้ กึ ว่า
ถูกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึง่ เนือ่ งจากเพศภาวะ (เพราะเป็นเด็กผูห้ ญิงหรือ
เด็กผูช้ าย) ได้หรือไม่ นักเรียนอาจจ�ำได้วา่ เคยถูกสอนให้ทำ� อย่างนัน้ อย่างนี้ เพียงเพราะ
นั่นเป็นสิ่งที่เชื่อตามกันมาว่าถูกต้องเหมาะสมและควรค่าแก่การเป็นเด็กผู้หญิง ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับเด็กผู้ชาย ถ้านึกอะไรออกก็ให้จดลงสมุด
2. ให้นักเรียนเลือกความทรงจ�ำที่เหมาะสมแล้วแลกเปลี่ยนกันกับคู่หรือกลุ่มย่อย
3. เลือกนักเรียนบางคู่หรือบางกลุ่มออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ส�ำคัญๆ บางส่วนเกี่ยวกับเพศภาวะที่เกิดขึ้นตั้งแต่
บุคคลยังเป็นเด็กเล็ก แล้วลองนึกหาการตระหนักรูใ้ นเวลาถัดมา ในช่วงวัยเรียนระดับ
ประถม
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
งานศึกษาวิจัยจากต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าเด็กมีแนวโน้มเริ่มตระหนักถึงบทบาท
ทางเพศภาวะตอนอายุสองหรือสามปี [81] เด็กจะเรียนรูบ้ ทบาททีแ่ ตกต่างของตัวเอง
ผ่านรูปแบบวิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติกับตน ผ่านของเล่นที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เล่น ผ่านการ
เฝ้าสังเกตดูคนนั้นคนนี้ ผ่านรูปแบบเสื้อผ้าการแต่งตัวและจากภาพและข้อความที่
ได้เห็นได้ยินในหนังสือและสื่อต่างๆ
5. ทวนความจ�ำของนักเรียนเรือ่ งความหมายของค�ำว่าเพศภาวะ โดยอธิบายว่าเพศภาวะ
นั้นจะถูกก�ำหนดโดยความคาดหวังหรือบรรทัดฐานทางสังคมหรือวัฒนธรรมว่า
คาดหวังอะไรบ้างจากผู้ชายและผู้หญิง ผู้คนรอบตัวเราเริ่มปฏิบัติกับเราในลักษณะ
ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้ว นี่คือ
วิธกี ารทีเ่ ราซึมซับและรับรูบ้ รรทัดฐานทางเพศภาวะของครอบครัวและสังคมของเรา
บางครั้งเราก็จะถูกอบรมสั่งสอนว่าเราต้องประพฤติตัวให้สอดคล้องและปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางเพศภาวะของครอบครัวและสังคม ซึ่งความคาดหวังและมาตรฐาน
แบบนี้ก็เรียกว่า ‘บรรทัดฐานทางเพศภาวะ’ ด้วยเช่นกัน

6. ให้นกั เรียนจดตารางต่อไปนีล้ งในสมุดและใช้ขอ้ มูลจากการอภิปรายก่อนหน้านีม้ าช่วย
ในการระบุความคาดหวังบางอย่างที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิงในช่วงอายุต่างๆ (ครูอาจ
ยกตัวอย่างหนึง่ หรือสองตัวอย่างลงในตารางเพือ่ ช่วยให้นกั เรียนสามารถลงมือท�ำได้เอง
หรืออาจให้นักเรียนท�ำงานเป็นคู่เพื่อช่วยให้ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น)
อายุ
โดยประมาณ

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อผู้ชาย

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อผู้หญิง

ความคาดหวังทาง
สังคมที่มีต่อทั้งสองเพศ

5 ปี

เล่นแรงๆ และส่งเสียงดัง

เล่นเงียบๆ

เชื่อฟังพ่อแม่

10 ปี

ห้ามร้องไห้หรือแสดง
อารมณ์โศกเศร้าเสียใจ

ต้องแสดงความอ่อนโยน
รักใคร่เอ็นดู

ตั้งใจเรียนหนังสือ
เชื่อฟังพ่อแม่

15 ปี

แสดงความกล้าหาญและ แสดงความสุภาพเรียบร้อย
สามารถพึ่งพาตนเองได้
สนใจในรูปลักษณ์
ช่วยเหลือดูแลคนอื่น

เชื่อฟังพ่อแม่

วัยผู้ใหญ่

หาเลี้ยงครอบครัว

อบรมเลี้ยงดูลูก
ดูแลงานบ้าน อยู่กับบ้าน

รักลูก

วัย ปู่ ย่า
ตา ยาย

ไปไหนมาไหนได้
ด้วยตัวเอง

ต้องการการปกป้อง
คุ้มครองจากผู้ชาย
เวลาเดินทาง

ประพฤติตัวแบบเดียว
กับที่พ่อแม่เคยปฏิบัติ

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
มีตวั อย่างเพิม่ เติมไว้ให้ทา้ ยหัวข้อนีแ้ ล้ว ครูควรใช้ตวั อย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นความคาดหวัง
ที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิงในบริบทของสังคมไทย
7. ให้นักเรียนออกมาน�ำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ครูควรเรียกนักเรียนหลายๆ คน
เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนและแตกต่างหลากหลาย
8. ในการอภิปรายทัง้ ชัน้ เรียน ครูควรใช้คำ� ตอบของนักเรียนเพือ่ เสริมประเด็นทีว่ า่ ถึงแม้
เราจะไม่ทนั ได้สงั เกตหรือตัง้ ค�ำถามกับความคาดหวังทางเพศภาวะเหล่านี้ แต่กม็ บี างครัง้
ที่เราอาจจ�ำเป็นต้องตั้งข้อสงสัยบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้
ก) เมือ่ บรรทัดฐานและความคาดหวังก่อให้เกิดอันตราย ข) เมือ่ บรรทัดฐานและความ
คาดหวังน�ำไปสู่ความไม่เสมอภาคหรือความไม่เป็นธรรมทางเพศ ค) เมื่อบรรทัดฐาน

9. ถามนักเรียนในชั้นว่าบรรทัดฐานและความคาดหวังใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าอาจน�ำไป
สูอ่ นั ตรายหรือความไม่เสมอภาค (ตัวอย่างบรรทัดฐานทางเพศทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูช้ าย
ได้แก่ การคาดหวังว่าผู้ชายจะต้องบึกบึนก�ำย�ำล�่ำสัน ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อโอกาสที่
ผู้ชายจะกลายเป็นผู้มีส่วนในการกระท�ำรุนแรง ส่วนตัวอย่างบรรทัดฐานทางเพศ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูห้ ญิง ได้แก่ การคาดหวังว่าผูห้ ญิงจะต้องว่านอนสอนง่าย ยอมอยูใ่ น
อาณัตขิ องผูช้ าย ซึง่ อาจจะท�ำให้ผหู้ ญิงคิดว่าเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้หากผูช้ ายจะใช้ความ
รุนแรงกับตน ตัวอย่างของบรรทัดฐานที่น�ำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันอีกประการหนึ่ง
ได้แก่ การคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องเรียน
หนังสือสูงๆ) ให้นกั เรียนวงกลมล้อมรอบบรรทัดฐานจากรายการตัวอย่างทัง้ หมดทีค่ ดิ
ว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย
10. ให้นกั เรียนในชัน้ ช่วยกันตอบว่าบรรทัดฐาน/ความคาดหวังใดบ้างทีน่ กั เรียนคิดว่าอาจ
น�ำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันและอาจจะเป็นอันตรายส�ำหรับผู้หญิงและส�ำหรับผู้ชาย
11. บอกนักเรียนในชั้นให้หาค�ำตอบต่อไปนี้:
• นักเรียนคิดว่าบรรทัดฐานเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่นับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
เป็นต้นมา

• นักเรียนคิดว่าบรรทัดฐานในชุมชนอืน่ ในจังหวัดเดียวกันกับเรา หรือในประเทศอืน่ ๆ
จากทั่วทุกมุมโลกแตกต่างกันหรือไม่

12. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บรรทัดฐานทางเพศภาวะและความคาดหวังมีอิทธิพลต่อวิธีการด�ำเนินของผู้คน
• บรรทัดฐานทางเพศภาวะบางประการอาจเป็นอันตรายและสามารถหยุดยั้งผู้คน
จากการกระท�ำสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องเหมาะสมส�ำหรับตนเอง
• การตระหนักในบรรทัดฐานทางเพศภาวะจะช่วยให้ผคู้ นรูจ้ กั ตัง้ ค�ำถามถึงความเป็น
ธรรมของบทบาทและท้าทายวิธีปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอันตราย
• บรรทัดฐานทางเพศภาวะและความคาดหวังมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการ
เผชิญชีวิตของคนเรา บางครั้งก็เป็นไปในทางบวก หลายครั้งก็เป็นไปในแง่ลบและ
ก่อความเสียหาย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้บรรทัดฐานทางเพศ
ภาวะและความคาดหวังในครอบครัวและชุมชนของเราเอง และต้องมุ่งมั่นท�ำงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและความคาดหวังที่เห็นว่าจะน�ำไปสู่อันตรายหรือ
ความไม่เท่าเทียมกัน (ครูควรอธิบายเสริมว่านักเรียนจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งความ
เสมอภาคทางเพศเพิ่มเติมอีกในหัวข้อที่ 2)

2

ส่วนที่

และความคาดหวังปิดกัน้ ทางเลือกของผูค้ น และ ง) เมือ่ บรรทัดฐานและความคาดหวัง
ถูกใช้ในการตัดสินและแบ่งแยกผู้คน หรือท�ำให้คนรู้สึกว่าตนเองผิดปกติ

กิจกรรมที่ 2 : ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ

หัวข้อที่ 1

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ทุกวัฒนธรรมล้วนมี ‘กฎกติกา’ ก�ำกับสิง่ ทีค่ าดหวังจากเพศชายและสิง่ ทีค่ าดหวังจากเพศหญิง ความคาดหวังเหล่านีอ้ าจครอบคลุมรวมถึงสิง่ ต่างๆ เช่น ทรงผมเสือ้ ผ้าและอาชีพ รวมทัง้
คาดหวังว่าผู้คนควรจะกระท�ำหรือประพฤติตัวอย่างไร
บางคนอาจรูส้ กึ ว่าตนไม่เหมาะกับร่างกายทีต่ ดิ ตัวมาโดยก�ำเนิดและปรารถนาจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเชือ่ ว่าทีจ่ ริงแล้วตนเองเป็นสมาชิกคนหนึง่ ของเพศตรงข้ามแต่เกิดมาในร่างกาย
ที่ผิดยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจเกิดมามีลักษณะทางชีวภาพเป็นผู้ชายแต่รู้สึกว่าตนเองควรเป็นผู้หญิง จึงไว้ผมหรือแต่งตัวในลักษณะที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานเพศหญิงแทนที่จะ
เป็นไปตามธรรมเนียมของเพศชาย ค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบายคนกลุ่มนี้ก็คือ‘คนข้ามเพศ’หรืออีกค�ำหนึ่งก็คือ ‘เพศที่สาม’กลุ่มคนข้ามเพศจึงไม่ระบุตัวตนว่าสอดคล้องกับบทบาททางเพศ
ตามแบบแผนที่ถูกก�ำหนดให้โดยอาศัยเพศสรีระที่ติดตัวมาโดยก�ำเนิด
บางคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะทางกายวิภาคอวัยวะเพศทีไ่ ม่สอดคล้องกับค�ำนิยามโดยทัว่ ไปของชายหรือหญิง ค�ำศัพท์ทใี่ ช้เรียกคนกลุม่ นีก้ ค็ อื ‘คนเพศก�ำกวม’ซึง่ เพศก�ำกวมนีไ้ ม่ใช่
ความเจ็บป่วยหรือเป็นอาการของโรคอะไร แต่เป็นความแตกต่างทางกายภาพ คนเพศก�ำกวมก็ย่อมมีสิทธิในการเติบโตขึ้นโดยได้รับการยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นและสมควรได้รับ
อนุญาตให้แสดงออกตามความพึงใจทางเพศของตนเอง
ในบางชัน้ เรียน อาจมีความเหมาะสมทีค่ รูจะน�ำเสนอมโนทัศน์เรือ่ งคนข้ามเพศและคนเพศก�ำกวมตัง้ แต่กจิ กรรมนีแ้ ต่ในบางชัน้ เรียนครูอาจจะเลือกน�ำเสนอทัง้ สองเพศนีค้ รัง้ แรกด้วย
กิจกรรมการเรียนรูท้ อี่ อกแบบมาเพือ่ สอนเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจนโดยตรง (โปรดดูกจิ กรรมการเรียนรูท้ ี่ 6 หัวข้อที่ 2) และหลังจากนัน้ จึงค่อยรวมทัง้ สองเพศนีเ้ ข้าไว้ในกิจกรรม ในสถานการณ์
สมมติ และในงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนท�ำ
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

53

กิจกรรมที่ 3: บทบาทชายหญิงทีน่ ำ� เสนอผ่านพืน้ ทีใ่ นสื่อ

หัวข้อที่
1

กิจกรรมที่

3

60 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ส�ำรวจดูว่าบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะได้รับการ
เสริมแรงผ่านสื่อและ
พื้นที่ทางสังคมอื่นๆ
อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ

บรรทัดฐานทางสังคม
ภาพเหมารวม
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ขั้นตอนการสอน

1. ทวนความจ�ำนักเรียนว่าในกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ า่ นมา นักเรียนได้สำ� รวจว่าบรรทัดฐาน
ทางเพศและความคาดหวังมีอิทธิพลต่อโอกาสและพฤติกรรมของชายและหญิง
อย่างไรบ้าง การเรียนรู้บรรทัดฐานนั้นมีอยู่หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆ จะเรียนรู้
ว่าตนเองถูกคาดหวังอะไรไว้บา้ งจากพฤติกรรมของพ่อแม่และจากการสังเกตลักษณะ
ทีผ่ ชู้ ายกับผูห้ ญิงถูกปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อีกวิธหี นึง่ ทีเ่ ด็กๆ เรียนรูบ้ รรทัดฐานก็คอื การ
ซึมซับผ่านนิทานหรือภาพลักษณ์ชายหญิงที่เด็กได้เห็นได้ยินจากหนังสือนิตยสาร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่ออื่นๆ
2. ให้นักเรียนจับคู่หรือรวมกลุ่มสามคนเพื่อท�ำกิจกรรมนี้ อธิบายว่านักเรียนจะต้อง
อภิปรายร่วมกันกับคูห่ รือกลุม่ แล้วออกมาน�ำเสนอรายงานหน้าชัน้ โดยเลือกแนวทาง
ท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
แนวทางที่ 1:
ให้นักเรียนพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือที่ได้อ่านล่าสุดหรือเมื่อไม่นานมานี้ แล้ว
ตอบค�ำถามว่า ตัวละครชายและตัวละครหญิงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ถูกปฏิบตั แิ ตก
ต่างกันอย่างไรบ้าง?บุคลิกของตัวละครถูกน�ำเสนอให้เห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? มี
ตัวละครอื่นใดบ้างหรือไม่ที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะตามแบบแผน
ทั่วไป?
แนวทางที่ 2:
ให้นกั เรียนพูดคุยอภิปรายโดยนึกถึงรายการหรือละครโทรทัศน์ทตี่ วั เองชืน่ ชอบ แล้ว
ตอบค�ำถามว่าผู้ร่วมรายการหรือตัวละครชายและหญิงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ถูก
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? บุคลิกของแต่ละคนถูกน�ำเสนอให้เห็นแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง? มีผู้ร่วมรายการหรือตัวละครอื่นใดบ้างหรือไม่ที่ไม่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานทางเพศภาวะตามแบบแผนทั่วไป?

แนวทางที่ 3:
ให้นกั เรียนพูดคุยอภิปรายโดยดูหนังสือพิมพ์เก่าและนิตยสารเก่า แล้วตอบค�ำถามว่า
ตัวแสดงชายและตัวแสดงหญิงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ตัวแสดงแต่ละตัวถูกน�ำเสนอ
ให้เห็นอย่างไรบ้าง? มีตวั แสดงอืน่ ใดบ้างหรือไม่ทไี่ ม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศ
ภาวะตามแบบแผนทั่วไป? (ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายอาจจะมีแนวโน้มปรากฏในสื่อว่า
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือธุรกิจ ส่วนผู้หญิงก็อาจจะมีแนวโน้มปรากฏในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความงามหรือความเป็นแม่ หรือผู้ชายอาจจะถูกน�ำเสนอออกมาใน
บทบาททีก่ ระฉับกระเฉงปราดเปรียวว่องไว ผจญภัยหรือมีความเป็นผู้นำ� ส่วนผูห้ ญิง
ก็อาจได้รับบทบาทที่มีบุคลิกของการเป็นผู้ให้ ดูแลห่วงใย หรือมีความเป็นแม่)
แนวทางที่ 4:
ให้นักเรียนพูดคุยอภิปรายโดยดูจากโฆษณา(ทางโทรทัศน์นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์)
แล้วตอบค�ำถามว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่เป้าหมายทางการตลาดมุ่งไปที่ผู้หญิง
ประเภทใดมีเป้าหมายที่ผู้ชาย?โฆษณาเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานทางเพศ
ภาวะได้อย่างไรบ้าง?
3. ส�ำหรับการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ให้นักเรียนออกมาน�ำเสนอรายงานหน้าชั้น
เรียน โดยพูดคุยอภิปรายว่าสื่อประเภทต่างๆ สามารถเป็นส่วนเสริมแรงบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะได้อย่างไร รวมทั้งศักยภาพของสื่อในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่จะสามารถ
ท้าทายภาพเหมารวมทางเพศภาวะตามแบบแผนได้

4. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• สื่ อ และวรรณกรรมเต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ งราวที่ แ สดงให้ เ ห็ น บทบาททางเพศและ
บรรทัดฐานที่เป็นภาพเหมารวมต่างๆ ซึ่งแนวคิดการสร้างภาพแทนเหล่านี้อาจจะ
จ�ำกัดทางเลือกของผู้คน
• เรื่องราวต่างๆ ในสื่อและวรรณกรรมจะมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเราเกี่ยวกับบทบาท
ทางเพศและบรรทัดฐาน
• เราจ�ำเป็นต้องคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับวิธีที่คนถูกน�ำเสนอให้เห็น
ในสื่อเพื่อที่เราจะสามารถท้าทายภาพเหมารวมอันเข้มงวดและเป็นอันตราย

กิจกรรมที่ 4: ทัดทานบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ
ขั้นตอนการสอน

1. ให้นักเรียนจดค�ำศัพท์และความหมายของค�ำว่าเพศสรีระและเพศภาวะลงในสมุด
2. ในกิจกรรมนีเ้ ราจะพิจารณาดูวธิ กี ารทีเ่ ราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทเี่ ราเห็น
ว่าใครบางคนที่ได้รับอิทธิพลทางลบจากบรรทัดฐานทางเพศภาวะ
3. เขียนสถานการณ์ต่อไปนี้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนท�ำงานกลุ่มย่อย ช่วยกันคิด
พิจารณาว่าตัวละครแต่ละตัวควรจะพูดว่าอย่างไรในการตอบโต้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นข้อความ
ตอกย�้ำบรรทัดฐานทางเพศภาวะเชิงลบ
ข้อความตอกย�้ำ….

ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?

‘ผู้หญิงเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอก ไปไกลๆ เลยไป๊
มีแต่ผู้ชายนั่นแหละ เขาเล่นกีฬากัน’

เด็กหญิง 5 ขวบ ที่อยากเตะบอล
ควรจะพูดว่า…

‘เด็กผู้ชายเขาไม่ท�ำอาหารกันหรอก
งานท�ำกับข้าวเป็นเรื่องของผู้หญิงนะ’

เด็กชาย 10 ขวบ ที่อยากท�ำอาหาร
ควรจะพูดว่า…

‘รู้หรอกน่าว่าแกน่ะชอบไปโรงเรียน
แต่ตอนนีแ้ ก 15 แล้วนะ หยุดสนใจเรือ่ งเรียนได้
แล้ว
ตั้งหน้าตั้งตาหาแฟนให้ได้ซักทีเถอะ’

เด็กสาววัย 15 ปีที่อยากมีการศึกษาสูงๆ
ควรจะพูดว่า…

‘นายน่ะขี้ขลาดเกินไป ไม่กล้าท�ำหร้อก”

เด็กหนุ่มวัย 15 ปีที่ไม่อยากร่วมกิจกรรมเสี่ยง
ควรจะพูดว่า…

หัวข้อที่
1

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังปรากฏอยู่ในครอบครัวเรา ในโรงเรียน ใน
ชุมชน
• บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังภายในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนบาง
อย่างสามารถน�ำไปสู่อันตรายและความไม่เสมอภาค
• เราสามารถระบุบรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังที่ไม่เป็นธรรมได้
• เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราจะต้องทัดทานบรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังที่
ก่อให้เกิดอันตรายและไม่เป็นธรรมเพื่อการสร้างครอบครัวโรงเรียนและชุมชนที่มี
ความเป็นธรรมทางเพศภาวะ
• มี ห ลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ ค นเราสามารถพู ด ตอบโต้ ไ ด้ เ พื่ อ ทั ด ทานและหั ก ล้ า ง
ภาพเหมารวมและบรรทัดฐานทางเพศภาวะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นธรรม

ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?

‘ผู้หญิงเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอก ไปไกลๆ เลยไป๊
มีแต่ผู้ชายนั่นแหละ เขาเล่นกีฬากัน’

เด็กหญิง 5 ขวบที่อยากเตะบอลควรจะพูดว่า…
“หนูเตะบอลเก่งมากจริงๆ นะ หนูเสียใจจัง
ที่ไม่ให้เล่นด้วย ถ้าให้เข้าทีมหนูจะช่วยให้
ชนะได้เลยละ ผู้หญิงก็เตะบอลเก่งเหมือนกัน
นะ จะบอกให้!”

4

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• พัฒนากลยุทธ์และแผน
ทัดทานบรรทัดฐานทาง
เพศเชิงลบ

ค�ำส�ำคัญ

เพศภาวะ
บรรทัดฐานทางเพศภาวะ

เอกสาร
เสริม

4. ตัวอย่างค�ำตอบอาจจะเป็นดังนี้:
ข้อความตอกย�้ำ….

กิจกรรมที่

กิจกรรมนี้
มีเอกสารเสริมเตรียมไว้
ให้ในส่วนท้ายหัวข้อ
ครูอาจแจกเอกสาร
ที่เตรียมไว้หรือให้
นักเรียนเขียนตาราง
ลงในสมุดจดเองก็ได้

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 5: หักล้างความเชือ่ ผิดๆ

หัวข้อที่
1

กิจกรรมที่

5

1. เขียนค�ำ‘myth - เรือ่ งโกหก’ บนกระดาน แล้วถามว่า นักเรียนคิดว่าค�ำนีห้ มายถึงอะไร
แล้วจึงเขียนค�ำจ�ำกัดความว่า เรือ่ งโกหก คือ ความคิดหรือความเชือ่ ทีย่ อมรับตามกัน
โดยทั่วไปในวงกว้างแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ความจริง

30 นาที

2. อธิบายว่าบรรทัดฐานทางเพศทีม่ อี ยูใ่ นสังคมอาจน�ำไปสูเ่ รือ่ งโกหกเกีย่ วกับความสามารถ
ของผูช้ ายและผูห้ ญิง ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องรับรูแ้ ละทัดทานหักล้างเรือ่ งโกหก
หรือความเชื่อผิดๆ เหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจท�ำให้เจ็บปวดหรือเป็นอันตรายได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ระบุเรื่องโกหกเกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางเพศ
และความคาดหวัง
• ทัดทานและหักล้าง
เรื่องโกหกที่เชื่อ
กันมาผิดๆ
เรื่องบรรทัดฐาน
ทางเพศและ
ความคาดหวัง

ค�ำส�ำคัญ

เพศภาวะ
ความเชื่อผิดๆ
ความคาดหวัง
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ขั้นตอนการสอน

3. ถามนักเรียนในชัน้ ว่า มีใครรูจ้ กั หรือนึกเรือ่ งโกหกเกีย่ วกับผูช้ ายและผูห้ ญิงออกบ้างไหม?
4. อธิบายว่าในกิจกรรมนีน้ กั เรียนจะได้ทำ� งานร่วมกันเพือ่ ทัดทานและหักล้างเรือ่ งโกหก
ที่พบบ่อยๆ ให้นักเรียนจับกลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มละสามหรือสี่คน แจกกระดาษที่
เขียนเรื่องโกหกไว้ให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น ควรรวมสิ่งที่นักเรียนได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ด้วย
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ก่อนเริม่ ท�ำกิจกรรมนี้ ครูควรตัดกระดาษเป็นริว้ ๆ เตรียมไว้กอ่ นล่วงหน้า แต่ละแผ่นจะ
มีเรือ่ งโกหกทีเ่ ชือ่ กันมาผิดๆ อยูห่ นึง่ เรือ่ งตามทีเ่ ตรียมไว้ให้ดงั รายการข้างล่างนี้ ครูจะ
ต้องใช้หนึง่ เรือ่ งต่อหนึง่ กลุม่ ทีม่ สี ามหรือสีค่ น และเตรียมกระดาษเปล่าไว้เผือ่ ให้นกั เรียน
ได้เขียนเพิม่ ด้วย
เรื่องโกหก: (เขียนเรื่องโกหกแล้วตัดกระดาษเป็นริ้วๆ หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งชิ้น)
เด็กผู้ชายร้องไห้เป็นคนอ่อนแอ
เด็กผู้หญิงเล่นกีฬาไม่เก่ง
เด็กผู้ชายใส่สีชมพูไม่ได้
ในแต่ละครอบครัว ผู้ชายควรเป็นคนตัดสินใจเรื่องส�ำคัญทุกเรื่อง
ผู้หญิงควรท�ำงานบ้านทุกอย่าง
เด็กผู้ชายฉลาดกว่าเด็กผู้หญิง

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยอภิปรายกันเพื่อตอบค�ำถามดังต่อไปนี้:
• เรื่องโกหกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เชื่อตามกันโดยทั่วไปในชุมชนของเราหรือไม่?
• อะไรคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหก (เชื่อตามกันมาผิดๆ)?
• สิ่งที่เชื่อตามกันในเรื่องโกหกนี้น�ำไปสู่อะไร?
• เราจะพบเห็นตัวอย่างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่ความเป็นจริงได้ที่ไหน?
• เราจะทัดทานหักล้างเรื่องโกหกที่เชื่อตามกันมาผิดๆ เรื่องนี้ได้อย่างไร?
6. ให้นกั เรียนบางกลุม่ อ่านออกเสียงเรือ่ งโกหกของกลุม่ ให้เพือ่ นในห้องฟัง และน�ำเสนอ
แนวความคิดของกลุ่มในการทัดทานหักล้างเรื่องโกหกด้วยการข้อเท็จจริง

7. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บรรทัดฐานทางเพศน�ำไปสูเ่ รือ่ งโกหกว่าอะไรเป็นไปได้และอะไรเป็นไปไม่ได้สำ� หรับ
เรา
• เรื่องโกหกที่เชื่อตามกันมาผิดๆ เหล่านี้บางครั้งก็อาจเป็นอันตราย
• เราสามารถท�ำงานร่วมกันเพือ่ ทัดทานหักล้างเรือ่ งโกหกทีเ่ ชือ่ ตามกันมาผิดๆ เหล่า
นี้ได้
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
โปรดเตรียมค�ำตอบเพือ่ อธิบายเพิม่ เติม หากมีนกั เรียนบางคนยืนยันว่าเรือ่ งโกหกเป็นข้อ
เท็จจริง จะเป็นการดีอย่างยิง่ ถ้าครูสามารถยกตัวอย่างบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงระดับชาติให้เด็ก
ได้เห็น ที่เป็นผู้หญิงเก่งด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์และผู้ชายเก่งด้านศิลปะ โดยชี้ให้
นักเรียนได้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างคนเพศเดียวกันอาจจะโดดเด่นชัดเจนยิง่ กว่าความ
แตกต่างระหว่างคนต่างเพศกันเสียอีก

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ใช้เกมทีเ่ ตรียมไว้ให้ในทีน่ เี้ ป็นการเปิดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำเข้าสูก่ ารอภิปราย เพราะ
การเล่นเกมนัน้ สนุกสนาน ช่วยให้นกั เรียนเข้าร่วมกลุม่ กับเพือ่ นได้อย่างกลมกลืน และยัง
ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรอีกด้วย นอกจากนี้ การเล่นเกมยังแฝงสาระส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อการเรียนรูเ้ อาไว้ดว้ ย ดังนัน้ ครูจงึ ควรจบเกมด้วยการสรุปสาระส�ำคัญ
โดยถามนักเรียนว่าได้ขอ้ คิดอะไรบ้างจากการเล่นเกม
1. ชีใ้ ห้นกั เรียนเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรนีเ้ กีย่ วข้องกับการสร้างสัมพันธภาพ
ที่เคารพเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและนอกรั้วโรงเรียน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนอยูร่ ว่ มกันฉันมิตรทีเ่ คารพซึง่ กันและกันทีโ่ รงเรียนเราทุกคนจึงต้องท�ำงานร่วมกัน
เช่นเดียวกับในเกมที่เราก�ำลังจะเล่นต่อไปนี้
2. ให้นักเรียนทุกคนยืนล้อมวงเป็นวงกลมขนาดใหญ่ (แต่ถ้ามีพื้นที่จ�ำกัดให้นักเรียนยืน
ล้อมรอบโต๊ะเป็นวงขนาดย่อมหลายๆ วงก็ได้)หัวหน้ากลุม่ เริม่ ปรบมือเพือ่ ส่งให้เพือ่ น
ที่อยู่ข้างใดก่อนก็ได้ จากนั้นคนที่รับไว้ก็จะส่งต่อไปยังเพื่อนคนที่ยื่นข้างๆ โดยการ
ปรบมือส่งให้กัน ต่อจากนั้นคนต่อๆ ไปก็รับไว้และปรบมือส่งต่อกันไปเป็นทอดๆ
เหมือนลูกโซ่ (ครูสาธิตการเล่นให้เด็กดูก่อนหนึ่งรอบ)
3. ในรอบทีส่ องแสดงให้นกั เรียนเห็นว่าการปรบมือส่งให้เพือ่ นสามารถเปลีย่ นทิศทางได้
โดยการปรบมือส่งย้อนกลับคืนไปยังทิศทางเริ่มต้นที่ส่งมา
4. จากนั้นเริ่มต้นเกมปรบมือส่งต่ออีกครั้ง รอบนี้ให้เพิ่มการกล่าวค�ำว่า ‘เคารพ’ หรือ
‘ใส่ใจ’ พร้อมกับปรบมือส่งให้เพื่อน
5. จากนั้นจึงเริ่มรอบใหม่โดยกล่าวค�ำว่า‘เพื่อนกัน’หรือ‘ฉันมิตร’พร้อมปรบมือส่งต่อ
6. อภิปราย:
จากเกมนี้ เราได้รบั สาระส�ำคัญอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่นสารสาระส�ำหรับคน
ที่ท�ำงานเพื่อให้สร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยเป็นมิตรและเคารพเอาใจใส่ทุกคน?ในเกมนี้
เราได้ส่งต่อเสียงปรบมือหรือถ้อยค�ำให้กัน แต่ในชีวิตจริงนั้นความคิดเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนและวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นถูกส่งต่อไปยังผู้คนได้อย่างไร?

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   
เปลี่ยนความคาดหวังทางเพศภาวะด้วยนิทานเด็ก:

ให้นกั เรียนในชัน้ นึกถึงนิทานเด็กหรือนิทานพืน้ บ้านทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ มีเนือ้ เรือ่ งทีเ่ สริมแรง
บรรทัดฐานทางเพศภาวะทีเ่ ป็นภาพเหมารวม ให้นกั เรียนดัดแปลงเรือ่ งราวเพือ่ ให้ตวั ละคร
หลักไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่คาดหวังตามแบบแผน อธิบายให้นักเรียนฟังว่าการ
ดัดแปลงและเล่าเรื่องใหม่แบบนี้ จะเป็นการสอนเด็กเล็กว่าคนเราไม่สมควรต้องถูกกักขัง
จองจ�ำอยู่ภายในกรอบบรรทัดฐานทางเพศอันคับแคบแต่เราควรได้รับการเคารพและเป็น
คนดีได้ ถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างจากบรรทัดฐานแบบแผนดั้งเดิมจัดให้นักเรียนได้น�ำเสนอ
เพื่อแบ่งปันความคิดเมื่อนักเรียนได้ปรับแต่งเรื่องราวและแทรกภาพประกอบที่เหมาะสม
แล้ว ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสไปอ่านให้เด็กเล็กฟัง แล้วกลับมาน�ำเสนอรายงาน
ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองจากเด็กๆ

2

ส่วนที่

เกมส�ำรอง: ปรบมือส่งต่อ   

หัวข้อที่ 1

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
โครงการรณรงค์‘พลังวัยใสท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ!’

ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์แสดงข้อความเชิงบวกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นว่า
ใครๆ ก็สามารถมุ่งมั่นจนบรรลุตามความปรารถนาได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศภาวะใด

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูควรร่วมเล่นเกมกับนักเรียนด้วย เพราะจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันเข้มแข็ง
ระหว่างครูกบั ลูกศิษย์
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 2: ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ
ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อผู้ชาย

5 ปี

10 ปี

15 ปี

วัยผู้ใหญ่

วัย ปู่ ย่า ตา ยาย
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ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อผู้หญิง

ความคาดหวังทางสังคม
ที่มีต่อทั้งสองเพศ

กิจกรรมที่ 2: ตีแผ่บรรทัดฐานทางเพศ
การทัดทานบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ
ข้อความตอกย�้ำ….

ตัวละครควรตอบโต้ว่าอย่างไร?
เด็กหญิง 5 ขวบ ที่อยากเตะบอล ควรจะพูดว่า…

2

ส่วนที่

เอกสารเสริม

หัวข้อที่ 1

เด็กชาย 10 ขวบ ที่อยากท�ำอาหาร ควรจะพูดว่า…

เด็กสาววัย 15 ปีที่อยากมีการศึกษาสูงๆ ควรจะพูดว่า…

เด็กหนุ่มวัย 15 ปีที่ไม่อยากร่วมกิจกรรมเสี่ยง ควรจะพูดว่า…

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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หัวข้อที่ 2: ความเสมอภาคทางเพศภาวะและแบบอย่างเชิงบวก

หัวข้อที่
2

กิจกรรมที่

1

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• อธิบายคุณลักษณะและ
อุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง
ที่นักเรียนให้คุณค่า
ในตัวผู้อื่น
• พิจารณาธรรมชาติของ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
และอุปนิสัยที่เป็น
จุดแข็งที่ได้รับการให้
คุณค่าซึ่งไม่ใช่ลักษณะ
ทางเพศ

ค�ำส�ำคัญ

จุดแข็ง
คุณค่า
ลักษณะนิสัย

ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
การใช้กลวิธพี ฒ
ั นาโดยเน้นจุดแข็งและวิธกี ารทีค่ นได้รบั แรงบันดาลใจจากแบบอย่าง
ที่ดี ถือเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการจัดท�ำกลยุทธ์เพื่อลดความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

กิจกรรมที่ 1: แบบอย่างที่ดี
ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายให้นักเรียนฟังว่ากิจกรรมนี้จะให้ความส�ำคัญกับคุณลักษณะในเชิงบวกที่เรา
ชืน่ ชมในตัวผูอ้ นื่ และให้คณ
ุ ค่ากับตัวเราเอง ในตอนแรกจะเริม่ ต้นด้วยการมุง่ ความสนใจ
ไปที่คุณลักษณะของคนที่เรารู้จักและชื่นชม
2. ท�ำเป็นตัวอย่างโดยการบรรยายคุณลักษณะของบุคคลทีค่ รูชนื่ ชมยกตัวอย่างด้วยการ
บอกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของบุคคล
ได้อย่างไร เขียนคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือลักษณะนิสนั ทีเ่ ป็นจุดแข็งเหล่านีบ้ างส่วน
บนกระดานตัวอย่างเช่น:
กล้าหาญ ซื่อสัตย์
เมตตา
เป็นธรรม สร้างสรรค์ ฉลาด
เป็นผู้น�ำ มั่นใจ
รักใคร่
3. ให้เวลานักเรียนได้คิดใคร่ครวญถึงคนที่ชื่นชมหรือนับถือในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งต้อง
เป็นคนที่นักเรียนเคยพบด้วยตนเอง อาจจะเป็นคนใกล้ตัว เช่น ญาติๆ หรือคนสนิท
ของครอบครัว โดยจะต้องปกปิดชือ่ บุคคลนัน้ เก็บเป็นความลับ ให้นกั เรียนเขียนค�ำบรรยาย
ลงสมุดอย่างน้อยสามค�ำ เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่นักเรียนชื่นชมในตัวบุคคลผู้นั้น
4. จัดให้นักเรียนได้ท�ำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มสามคน เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบุคคล
ทีต่ นเองชืน่ ชม โดยน�ำเสนอค�ำทีต่ นเลือกมาบรรยายคุณลักษณะพิเศษของบุคคลผูน้ นั้
5. ขออาสาสมัครจากแต่ละกลุ่มเพื่อน�ำเสนอรายงานค�ำที่ใช้บรรยายคุณลักษณะที่
รวบรวมได้ในกลุม่ ของตน ครูเขียนรายการค�ำบรรยายบนกระดาน อาจเพิม่ เติมค�ำอืน่ ๆ
ตามสมควร (เช่น ค�ำที่เตรียมไว้ให้ในรายการลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งในตอนท้าย
กิจกรรมนี้)
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6. ชี้ให้นักเรียนเห็นว่า คุณลักษณะที่เราชื่นชมหลายคุณลักษณะโดยธรรมชาติแล้ว
ไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ เพศ กล่าวคือ เราอาจชืน่ ชมจุดแข็งต่างๆ เช่น ความกล้าหาญความภักดี
ภูมิปัญญาความสร้างสรรค์อารมณ์ขันหรือความอดทน ของใครก็ได้โดยไม่เกี่ยวกับ
เพศภาวะของคนนั้น
7. เมือ่ ท�ำกิจกรรมระดมความคิดกลุม่ เสร็จแล้วให้นกั เรียนแต่ละคนวาดรูปก้างปลาบุคคล
ต้นแบบของตัวเองลงในสมุด เว้นพืน้ ทีร่ อบๆ รูปคนก้างปลานัน้ ไว้เพือ่ เขียนคุณลักษณะ
เชิงบวกทุกประการที่นักเรียนเห็นในตัวบุคคลผู้นั้น โดยเลือกจากรายการค�ำบรรยาย
ที่เห็นบนกระดาน อีกวิธีหนึ่งก็คือให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงและ
แบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นว่าสิ่งที่เราชื่นชมในตัวผู้อื่นเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์
เอื้อเฟื้อ
ใจดี
เที่ยงธรรม

ซื่อสัตย์
ตลก
ใจกว้าง
น่าเชื่อถือ

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ทุกคนมีลกั ษณะนิสยั ทีเ่ ป็นจุดแข็งส่วนบุคคลหลายข้อ จุดแข็งเหล่านีจ้ ะช่วยให้เราเรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ มีความเป็นธรรมและเข้ากับผู้อื่นได้ดี ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างดี ตัวอย่าง
ของจุดแข็งประเภทนี้ ได้แก่ เมตตา เที่ยงธรรมตลกกล้าหาญให้อภัย ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์
ขยันหมั่นเพียร และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
8. ให้นักเรียนย้อนไปดูคุณลักษณะที่ตนเองระบุไว้ และวงกลมล้อมรอบคุณลักษณะที่
ชอบเป็นพิเศษ แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบอกสิ่งที่ตนเองเลือกให้เพื่อนๆ ในชั้นฟัง

9. เมือ่ ตอบครบทุกคนแล้ว อธิบายให้นกั เรียนฟังว่า โดยปกติคนมักจะเลือกคุณลักษณะ
ที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าสิ่งที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบไว้นั้น
อาจจะเป็นจุดแข็งทีต่ วั เองก็มอี ยูแ่ ล้วก็ได้ ให้นกั เรียนลองคิดว่าถ้าตัวเองมีคณ
ุ ลักษณะ
เช่นนั้นจริง นักเรียนจ�ำได้หรือไม่ว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่เคยใช้จุดแข็งนั้น
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
นักจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า หากเราช่วยนักเรียนในการระบุและใช้จุดแข็งของ
ตัวเองและผู้อื่นได้แล้ว นักเรียนจะมีแนวโน้มอยู่ดีมีสุขและประสบความส�ำเร็จที่
โรงเรียน [82, 83]
10. ถามนักเรียนว่า คุณลักษณะใดบ้างที่เราทุกคนควรประพฤติปฏิบัติเพื่อท�ำให้โรงเรียน
ของเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและด้วยความเคารพ
ไม่ว่าเราจะมีเพศภาวะใด หรือไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างใดๆ? ค�ำตอบที่ได้รับอาจ
จะมีคณ
ุ ลักษณะเช่น ความเทีย่ งธรรม ความใจกว้าง และความอดทนอดกลัน้ เป็นต้น
11. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาพวาดนี้เป็นเครื่องคอยย�้ำเตือนลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งที่
ตนเองชืน่ ชม และคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าให้ใช้จดุ แข็งดังกล่าวทีต่ วั เองมีอยูแ่ ล้วนัน้
อย่างสม�่ำเสมอในชีวิตประจ�ำวัน
12. กิจกรรมเสริมส�ำหรับการพัฒนาทักษะทางภาษา:
ให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลทีต่ นเองชืน่ ชม โดยเขียนบุคคลผูน้ นั้
โดยไม่ต้องระบุชื่อก็ได้เนื้อหาควรจะกล่าวถึงคุณลักษณะอย่างน้อยสามประการที่
นักเรียนคิดว่าเป็นจุดแข็งที่พบในตัวบุคคลผู้นั้น พร้อมทั้งบรรยายการกระท�ำที่แสดง
คุณลักษณะเหล่านั้นอย่างชัดเจน
13. กิจกรรมขยายผลเพิ่มเติมส�ำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับชุมชนโรงเรียนใน
ระดับกว้าง:
จัดโครงการพี่บัดดี้หรือเพื่อนคู่หู โดยให้นักเรียนรุ่นพี่ท�ำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้รนุ่ น้อง นักเรียนรุน่ พีท่ เี่ ป็นอาสาสมัครต้นแบบอาจช่วยสอนการบ้านให้
รุน่ น้อง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และช่วยเหลือ
รุน่ น้องหากน้องต้องการ พีอ่ าสาสมัครกลุม่ นีอ้ าจจะเข้าร่วมการอบรมทีเ่ กีย่ วกับความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาลักษณะคล้ายกันนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัว
ส�ำหรับการรับบทบาทเป็นเพื่อนต้นแบบที่ดีอีกด้วย

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูควรใช้เวลาในการสะท้อนคิดคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวเองด้วย คุณลักษณะของ
ตัวเองทีท่ ำ� ให้เป็นครูทดี่ ไี ด้แก่อะไรบ้าง?คุณลักษณะใดบ้างทีค่ รูจำ� เป็นจะต้องมีเพือ่ ให้
สามารถปฏิบัติกับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน?
ครูสามารถเป็นแบบอย่างทางเพศภาวะในเชิงบวกทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่ลกู ศิษย์ได้อย่าง
ดียิ่ง เพราะนักเรียนมักจะเรียนรู้จากการสังเกตทัศนคติพฤติกรรมและกิริยาท่าทาง
ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูนั่นเอง
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กิจกรรมที่ 1 : แบบอย่างที่ดี

หัวข้อที่ 2

14. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• เราทุกคนล้วนมีลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งส่วนบุคคลที่หลากหลายด้วยกันทั้งสิ้น
• จุดแข็งเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
• เราสามารถเลือกบุคคลทีเ่ ราอยากเอาเป็นเยีย่ งอย่างในการประพฤติปฏิบตั ติ ามได้
ในชีวิต
• ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็งและคุณค่าสามารถน�ำมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เคารพเอาใจใส่ทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งผู้ใด
ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดแข็ง *
ห่วงใย
ท�ำเพื่อคนอื่น
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

กล้าหาญ
ท�ำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัว
หรือวิตกกังวล

ให้อภัย
ปล่อยวางความโกรธและ
ความเจ็บปวดเวลามีใครท�ำให้
อารมณ์ไม่ดี

ภาวะผู้น�ำ 
คิดหาหนทางและ
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม

อารมณ์ขัน
หัวเราะง่ายและชอบท�ำให้
คนอื่นหัวเราะไปด้วย

เที่ยงธรรม
ท�ำให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน
และท�ำอะไรตามกฎ

ห่วงใย
ท�ำเพื่อคนอื่น
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

เอื้อเฟื้อ
แบ่งปันข้าวของกับผู้อื่น
และให้คนอื่นเล่นด้วย

พากเพียร
ตั้งใจท�ำอะไรให้ส�ำเร็จ
แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ท�ำได้ง่าย

ห่วงใย
ท�ำเพื่อคนอื่น
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ข่มใจตนเอง
ควบคุมอารมณ์รุนแรงต่างๆ ได้ดี
แม้จะอยากกรีดร้อง โอดครวญ
หงุดหงิด อารมณ์เสียใส่คนอื่น

ความใฝ่รู้
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

* ดัดแปลงและแก้ไขจาก
ลักษณะนิสัยที่เป็น
จุดแข็ง 24 ประการ
ของนักจิตวิทยา
คริส ปีเตอร์สัน และ
มาร์ติน เซลิกแมน
(2004) จากหนังสือ
Character strengths
and virtues: A
handbook and
classification
ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด
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กิจกรรมที่ 2: เที่ยงธรรม เท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน

หัวข้อที่
2

กิจกรรมที่

2

60 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียนจะได้:
• อธิบายลักษณะของการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม
เสมอภาค และเคารพ
เอาใจใส่ที่นักเรียน
เชื่อว่าควรจะมีใน
ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และที่ท�ำงาน
• ชี้แนะสาธารณะให้เห็น
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่จ�ำเป็นในการสร้างโลก
ที่คนได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีคุณค่าความเป็น
มนุษย์เท่ากัน
โดยถ้วนหน้า

ค�ำส�ำคัญ

ความเสมอภาค
ศักดิ์ศรี
ความเคารพ
สิทธิมนุษยชน
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ขั้นตอนการสอน

1. ให้นกั เรียนหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงโลกใบทีม่ แี ต่ความเทีย่ งธรรม สถานทีท่ คี่ นได้รบั
การปฏิบตั อิ ย่างดีและเท่าเทียมกันโดยถ้วนหน้า ไม่วา่ จะเป็นชายหรือหญิง ไม่วา่ จะมี
เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพใดๆ ลองคิดดูวา่ โลกใบนีจ้ ะเป็นอย่างไรส�ำหรับผูค้ น
2. ให้เวลานักเรียนได้แลกเปลี่ยนโลกทัศน์ของตัวเองกับคู่หรือกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน
ให้นักเรียนบางคนหรือบางกลุ่มเล่าให้เพื่อนในชั้นฟัง
3. ถามนักเรียนว่า จ�ำเป็นต้องมีกติกาหรือความคาดหวังอะไรบ้างเพือ่ รักษาความเทีย่ งธรรม
ให้คงอยู่ในโลกใบนั้น กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความเห็นเพื่อเป็นความคิดร่วมกัน
ของห้อง
4. ให้นักเรียนท�ำงานเป็นคู่หรือรวมกันเป็นกลุ่มย่อยเพื่อก�ำหนดความคาดหวังหรือกฎ
กติกาของตนเอง จากนั้นครูเพิ่มความท้าทายเข้าไปด้วยการตั้งเงื่อนไขว่า ถ้านักเรียน
สามารถตั้งกติกาที่จะท�ำให้โลกเป็นสถานที่มีความเที่ยงธรรมได้เพียงห้าข้อ นักเรียน
จะก�ำหนดกฎกติกาอะไรบ้าง?
5. ให้นกั เรียนรายงานให้เพือ่ นในชัน้ ฟัง ครูรวบรวมความคิดของนักเรียนโดยเขียนข้อคิด
เห็นทั้งหมดบนกระดาน
6. อธิบายให้นกั เรียนฟังว่า ตัง้ แต่สมัยโบราณมาแล้ว บรรพบุรษุ ของเราต่างขบคิดอย่างหนัก
เกีย่ วกับการสร้างโลกทีม่ คี วามเทีย่ งธรรมทีท่ กุ คนได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คิดหาวิธีปกป้องผู้คน รวมทั้ง ‘กฎกติกา’ ที่จ�ำเป็นต้องมีไว้
เครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ ช่วยให้เราสร้างโลกทีท่ กุ คนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เท่าเทียมกันด้วยความเคารพก็คอื ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า The United Nations Universal Declaration of
Human Rights (UNDHR) อีกเครื่องมือหนึ่ง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Convention of the Rights of the Child (CRC) ซึ่งมี
จุดเน้นส�ำคัญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กได้รับการปฏิบัติ และอีกเครื่องมือหนึ่ง
ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ หรือภาษาอังกฤษ
เรียกว่า The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW) ซึ่งมีจุดเน้นส�ำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้หญิงได้
รับการปฏิบัติ

7. ถามนักเรียนในชัน้ ว่า นักเรียนรูจ้ กั สิทธิมนุษยชนหรือไม่ ถ้ารูจ้ กั ให้บอกว่าสิทธิมนุษย
ชนของตัวนักเรียนเองนั้นมีอะไรบ้าง
8. เขียนค�ำจ�ำกัดความบนกระดาน ให้นักเรียนจดลงในสมุด
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่เป็นของมนุษย์ทุกคน เราทุกคนล้วนมีสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากความเชื่อที่ว่า มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและ
สิทธิ นัน่ ย่อมหมายความว่า เราทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพและ
ความเป็นธรรม [18]
9. ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับได้รบั การ
พิจารณาอนุมัติในระดับสากลรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะลงนามเข้าร่วมใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อประกาศว่าจะปกป้องสิทธิของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในประเทศของตน อนุสัญญาก็คือบัญชีรายการความคาดหวังที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ และท�ำให้คนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยจากอันตราย
ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลของทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อประเทศใดลงนามในอนุสัญญาแล้ว ย่อมมีภาระผูกพันในการ
ด�ำเนินการทุกวิถีทางตามขอบเขตอ�ำนาจของตนเพื่อปกป้องสิทธิของพลเมืองทุกคน
10. อธิบายให้นักเรียนฟังว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ จ�ำนวนมากระบุไว้ในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิซึ่งทุกข้อล้วนแต่มีความส�ำคัญแต่มีอยู่สองข้อที่คนรู้จักมากเป็นพิเศษ
ครูเขียนสิทธิทั้งสองข้อต่อไปบนกระดาน:
• เด็กทุกคนเมื่อเกิดมา ย่อมมีอิสระและควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
• เด็กทุกคนย่อมสามารถเรียกร้องสิทธิของตน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศสีผิวภาษาความ
คิดและความเชื่อศาสนาระดับความมั่งคั่งประเทศที่เกิด [18]
11. ให้นักเรียนจดสิทธิทั้งสองข้อลงในสมุด
12. ให้นกั เรียนเปรียบเทียบสิทธินกี้ บั กฎกติกาทีค่ ดิ ขึน้ มาส�ำหรับ‘โลกใบทีม่ แี ต่ความเทีย่ งธรรม’
ของแต่ละคู่หรือกลุ่ม มีข้อเหมือนและข้อต่างอย่างไรบ้าง?
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13. ให้นักเรียนท�ำงานในกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเพื่อท�ำให้ทุกคนได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้เวลา 10 นาที แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมารายงาน
หน้าชั้นและเขียนบนกระดานว่าต้องการเปลี่ยนอะไรบ้าง เพื่อท�ำให้ประเทศของเรา
เป็นชาติที่มีความเที่ยงธรรมและเท่าเทียมกัน
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
สิทธิบางข้อที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่าเด็กทุกคนมีสิทธิในสุขภาพ
โภชนาการการศึกษาการเล่น และการบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์บคุ คล สิทธิในการเรียนรูแ้ ละใช้ภาษา
และวัฒนธรรมประเพณีของครอบครัว และอืน่ ๆ นอกจากนี้ เด็กไม่ควรจะตกภายใต้สงิ่
ต่างๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ การเข้าร่วมสงครามการค้ามนุษย์งานทีเ่ ป็นอันตรายหรือให้โทษต่อ
สุขภาพ ตลอดจนสิง่ อืน่ ในลักษณะนี้

หัวข้อที่ 2

14. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• หากท�ำงานร่วมกันแล้ว เราก็จะสามารถสร้างโลกที่มีความเที่ยงธรรมได้ โลกที่คน
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
• เราสามารถก�ำหนดความคาดหวังและกฎกติกาเพือ่ ช่วยปกป้องสิทธิของประชาชน
• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเครือ่ งมือทีค่ อยเตือนผูค้ นให้ปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วย
ความเคารพและเท่าเทียมกัน

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
สิทธิมนุษยชนอาจเป็นแนวคิดทีย่ ากจะเข้าใจและต่างคนก็อาจมีมมุ มองทีต่ า่ งกันว่าควร
จะรวมสิง่ ใดไว้บา้ งในสิทธิมนุษยชนของเรา หลักสูตรนีจ้ ะดึงความสนใจไปยังความเชือ่ ที่
ว่ามนุษย์ทกุ คนควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีศกั ดิศ์ รีและเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะมีความแตก
ต่างทางเพศภาวะอย่างใดก็ตาม

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 3: สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชีวติ ประจ�ำวัน

หัวข้อที่
2

กิจกรรมที่

3

35 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ชี้บอกว่าการเคารพ
ความเสมอภาค
ทางเพศภาวะและ
สิทธิมนุษยชน
มีลักษณะอย่างไร
ในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์
ในชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำส�ำคัญ

บรรทัดฐานทางสังคม
ภาพเหมารวม

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสารเสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้าย
หัวข้อนี้ ครูอาจแจก
เอกสารให้นักเรียน แต่ละ
คู่หรือให้นักเรียนจด
ค�ำถามลงในสมุด หรือบน
กระดาษฟลิปชาร์ทก็ได้
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ขั้นตอนการสอน

1. ทบทวนความหมายของค�ำศัพท์ เพศภาวะ และสิทธิมนุษยชน ทีเ่ รียนจากกิจกรรมก่อนๆ
2. ชีแ้ จงว่า นักเรียนจะได้ทำ� งานร่วมกันเพือ่ ช่วยกันขบคิดว่า การทีค่ นในครอบครัว ใน
โรงเรียนและทีท่ ำ� งาน ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียมด้วยความเคารพใส่ใจในสิทธิของกัน
และกันโดยไม่มกี ารแบ่งเพศนัน้ จะมีลกั ษณะอย่างไร
3. อันดับแรก ให้นกั เรียนเล่นเกมทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ขบคิดเกีย่ วกับ
สิง่ ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องท�ำให้ได้ เพือ่ การปฏิบตั ติ อ่ คนอืน่ ด้วยความเคารพเอาใจใส่ ครูอธิบาย
วิธกี ารและขัน้ ตอนการเล่นเกมกระจกเงา และให้เวลาเล่นเกมสักครูห่ นึง่

วิธเี ล่นเกมกระจกเงา:

ยืนหันหน้าเข้าหากันกับคู่ คนทีห่ นึง่ จะเริม่ เป็นผูน้ ำ� ก่อน โดยการท�ำท่าทางต่างๆ ด้วย
การเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆ คนที่สองพยายามท�ำตามให้เหมือนที่สุด เหมือนกับเป็น
เงาสะท้อนในกระจก หลังจากนัน้ จึงให้สลับกันเป็นผูน้ ำ� ให้คนทีส่ องเป็นคนเริม่ ออกท่า
ทางก่อน แล้วให้คนที่หนึ่งเลียนแบบ ท�ำตามให้เหมือนว่าเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพ
ของกันและกัน
4. หลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเลือกคู่หรือสองคู่ที่ประสานงานกันได้ดีให้ออกมาแสดง
ท่าทางกระจกเงาให้เพื่อนในชั้นดู ครูถามเพื่อนในชั้นที่เหลือ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ผู้สังเกตการณ์ว่า นักเรียนเห็นอะไรจากการเล่นเกมนี้ ที่ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
สัมพันธภาพที่เคารพเอาใจใส่กันและกัน

5. ให้นกั เรียนท�ำงานกับเพือ่ นคนเดิม (หรือไปรวมกับคูอ่ นื่ เป็นกลุม่ สีค่ น) งานทีต่ อ้ งท�ำก็
คือ อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ถ้าผู้ชายและผู้หญิงได้รับโอกาสที่
เท่าเทียมกัน
• ที่บ้าน - ถ้ามีความเสมอภาคทางเพศในครอบครัวแล้วล่ะก็:
		 - พ่อแม่คงจะให้ลูกสาวได้…
		 - พ่อแม่คงจะให้ลูกชายได้…
• ที่โรงเรียน - ถ้ามีความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียนแล้วล่ะก็:
		 - ครูคงจะให้นักเรียนหญิงได้…
		 - ครูคงจะให้นักเรียนชายได้…
		 - เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนหญิงได้….
		 - เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนชายได้…
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
เมือ่ มีนกั เรียนไม่เห็นพ้องต้องกัน ส่งเสริมให้นกั เรียนกลุม่ นัน้ แสดงความเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน
ในลักษณะทีน่ า่ พอใจทัง้ สองฝ่าย กล่าวคือ ไม่ใช้ถอ้ ยค�ำหรือน�ำ้ เสียงทีด่ า่ ว่า ถากถาง หรือ
ประชดประชันกัน ก่อนทีน่ กั เรียนจะตอบข้อโต้แย้งของกันและกัน ขอให้นกั เรียนสรุปสิง่
ทีฝ่ า่ ยตรงข้ามได้กล่าวมาเสียก่อน เพือ่ ดูวา่ นักเรียนเข้าใจตรงกันหรือตัง้ ใจฟังเพือ่ นพูด
แสดงมุมมองอย่างชัดเจนดีแล้วหรือไม่จากนั้นจึงให้นักเรียนได้แสดงความเห็นของ
ตนเองบ้าง และให้บอกข้อสังเกตด้วยว่าส่วนใดคือความเห็นต่างกันและส่วนใด คือ
ความเห็นตรงกัน

กิจกรรมที่ 4: การใช้พลังอ�ำนาจทางบวกและลบ
ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายว่าในกิจกรรมนีน้ กั เรียนจะได้พดู คุยถึงรูปแบบวิธที พี่ ลังอ�ำนาจถูกใช้ ซึง่ สามารถ
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ขั้นแรก นักเรียนจะได้เล่นเกมสั้นๆ เพื่อให้ได้คิด
และเห็นว่าการเป็นคนที่มีพลังอ�ำนาจเป็นอย่างไร และการเป็นคนที่ไม่มีพลังอ�ำนาจ
เป็นอย่างไร อธิบายวิธีเล่นเกมหุ่นยนต์กับผู้คุม

วิธีเล่นเกมหุ่นยนต์กับผู้คุม:

• ยืนหันหน้าเข้าหากันกับคู่ คนที่หนึ่งจะเป็นผู้น�ำก่อน เรียกว่าผู้คุม เริ่มด้วยการยื่น
มือข้างหนึ่งออกไปข้างหน้า หันฝ่ามือออก คนที่สองจะเป็นหุ่นยนต์ โดยต้องรักษา
ระยะห่างระหว่างจมูกของตัวเองกับฝ่ามือของผูค้ มุ ให้ได้ระยะคงทีส่ ม�ำ่ เสมอ เมือ่ ผู้
คุมยกมือไปทางไหน หุน่ ยนต์กต็ อ้ งขยับตาม ผูค้ มุ อาจพาหุน่ ยนต์เดินไปเดินมารอบๆ
ห้องก็ได้ ให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วจึงสลับบทบาท

อภิปรายผล:

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เป็นหุ่นยนต์ในเกมนี้ แทนที่จะได้เป็นผู้คุม?
• นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างจากเกมนี้ที่ท�ำให้รู้สึกได้ว่าการที่บุคคลหนึ่งมีพลังอ�ำนาจ
เหนือคนอื่นในชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไร?
2. ชีใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจว่าเกมนีแ้ สดงให้เราเห็นแล้วว่า เป็นเรือ่ งง่ายแค่ไหนทีค่ นทีม่ อี ำ� นาจ
เหนือคนอืน่ อาจจะละเลยไม่ทนั สังเกตเห็นผลกระทบของการใช้อำ� นาจของตัวเองต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจนั้น เช่นนี้แล้วเราควรเข้าใจว่าการใช้พลัง
อ�ำนาจไปล่วงละเมิดคนอื่นนั้นท�ำได้อย่างง่ายดาย
3. ถามนักเรียนในชั้นว่า นักเรียนคิดว่าค�ำว่า พลังอ�ำนาจ มีความหมายว่าอย่างไร เก็บ
รวบรวมค�ำตอบจากหลายๆ คน
4. อธิบายให้นกั เรียนฟังว่า สิง่ หนึง่ ทีค่ นเราเข้าใจเกีย่ วกับพลังอ�ำนาจก็คอื การคิดว่าพลัง
อ�ำนาจคือความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบการใช้พลัง
อ�ำนาจในทางลบ อาจได้แก่การใช้อำ� นาจบาดใหญ่ควบคุมบางสิง่ บางอย่างหรือบางคน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบอะไร
ก็ตาม ส่วนรูปแบบการใช้พลังอ�ำนาจในทางบวกนัน้ อาจได้แก่การใช้ทรัพยากรทักษะ
การกระท�ำหรืออิทธิพล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น

หัวข้อที่
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5. ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าระดับพลังอ�ำนาจที่แต่ละบุคคลมีนั้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
สถานการณ์หรือแต่ละสัมพันธภาพ ยกตัวอย่างเช่น ระดับพลังอ�ำนาจส่วนตัวของวัยรุน่
คนหนึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสัมพันธภาพกับบุคคลต่างๆ เช่น กับเด็กรุ่นน้อง กับ
เพื่อนวัยเดียวกัน และกับครูอาจารย์หรือพ่อแม่ เป็นต้น
6. อ่านสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
เด็กอายุ 13ปี คนหนึ่งถูกไหว้วานให้ดูแลหลานสองคนในระหว่างที่พวกผู้ใหญ่ก�ำลัง
ท�ำกับข้าวอยู่อีกห้องหนึ่ง หลานคนโตอายุ 5 ขวบ คนเล็กอายุ 3 ขวบ แต่แล้วจู่ๆ
เด็ก 5 ขวบ ก็ตีน้อง 3 ขวบ
ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายตามค�ำถามน�ำ ดังต่อไปนี้:
• ใครมีพลังอ�ำนาจในสถานการณ์นี้?
• ใครมีพลังอ�ำนาจมากที่สุด?
• เด็ ก วั ย 13 ปี คนนี้ ค วรท� ำ อย่ า งไร จึ ง จะเป็ น การใช้ พ ลั ง อ� ำ นาจเชิ ง บวก
(หรือการกระท�ำที่เป็นประโยชน์)?
• เด็กวัย 13 ปี คนนี้ควรท�ำอย่างไร จึงจะเป็นการใช้พลังอ�ำนาจเชิงลบหรือการ
กระท�ำที่ให้โทษ?
7. อธิบายให้นกั เรียนฟังดังนี้ การเข้าใจว่าการใช้พลังอ�ำนาจระหว่างบุคคลในลักษณะต่างๆ
บางครั้งก็มีประโยชน์ เช่น
• พลังอ�ำนาจเหนือกว่า:คือการมีอ�ำนาจควบคุมผู้อื่นหรือควบคุมสถานการณ์ พลัง
อ�ำนาจเหนือผู้อื่นนี้สามารถน�ำไปใช้ได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ยกตัวอย่างเช่น
พ่อแม่มีพลังอ�ำนาจเหนือลูกๆ แต่ก็มักจะใช้ในการดูแลทะนุถนอมลูก แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ผูใ้ หญ่บางคนก็อาจท�ำร้ายเด็ก ซึง่ ถือเป็นการใช้พลังอ�ำนาจในทางลบ
• พลังอ�ำนาจร่วม:การมีพลังอ�ำนาจร่วมกับผู้อื่นหรือกลุ่มอื่น ได้แก่ การท�ำงานร่วม
กันกับคนอืน่ ๆ เพือ่ ให้งานลุลว่ งด้วยดี หรือท�ำให้บางสิง่ บางอย่างเกิดขึน้ ได้สำ� เร็จ พลัง
อ�ำนาจประเภทนีก้ ส็ ามารถน�ำมาใช้ได้ทงั้ เชิงบวกและเชิงลบ ยกตัวอย่างเช่น คนใน
กลุ่มสามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ขึ้น หรืออาจ
ไปช่วยเหลือคนในชุมชน นี่เรียกว่าการใช้พลังอ�ำนาจร่วมในเชิงบวก แต่อย่างไรก็ดี
คนสามารถรวมกลุ่มกันไปก่ออาชญากรรมหรือเป็นอันธพาลสร้างความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่นก็ได้ นี่เรียกว่าการใช้พลังอ�ำนาจร่วมในเชิงลบ
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

4

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• พิจารณาพลังอ�ำนาจ
ประเภทต่างๆ
ที่มีอยู่ในความ
สัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
• ท�ำความเข้าใจ
การใช้พลังอ�ำนาจ
ในทางบวก
และทางลบ
• ระบุการใช้พลังอ�ำนาจ
ในทางบวกและ
ทางลบที่พบเห็น
ในสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนและ
ระหว่างเพศภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

พลังอ�ำนาจ
สถานภาพ
การเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจ
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• พลังอ�ำนาจภายใน:หมายถึง การมีทรัพยากรความคิดความรู้เครื่องมือและทักษะ 10. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
ส�ำหรับการโน้มน้าวใจตัวเองและผู้อื่นให้ท�ำอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นคนที่กล่าว
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
สุนทรพจน์อนั ทรงพลังทีส่ ามารถเชิญชวนให้คนหันมาใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อม จน
• เราสามารถใช้พลังอ�ำนาจได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
กระทั่ ง สามารถลดปริ ม าณขยะลงได้ นี่ คื อ การใช้ พ ลั ง อ� ำ นาจภายในที่ เ ป็ น
• พลังอ�ำนาจมีหลายประเภท ได้แก่ พลังอ�ำนาจเหนือกว่า พลังอ�ำนาจร่วม และพลัง
เชิงบวก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ใช้การปราศรัยโจมตีฝ่ายอื่น ยุยง
อ�ำนาจภายใน
ปลุกปั่นให้ผู้คนเกลียดชังกัน เช่น ผู้ที่นับถือต่างศาสนากัน เป็นต้น ลักษณะนี้คือ
• สัมพันธภาพรูปแบบต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากวิธีการใช้พลังอ�ำนาจของคนภายใน
การใช้พลังอ�ำนาจภายในที่เป็นเชิงลบ
สัมพันธภาพนั้นๆ
• ให้นกั เรียนกลับไปดูสถานการณ์ตวั อย่างก่อนหน้านี้ แล้วชีใ้ ห้นกั เรียนเห็นว่าเด็กโต
• พลังอ�ำนาจก�ำหนดโดยลักษณะต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศภาวะ เชื้อชาติ การศึกษา
ย่อมมีพลังอ�ำนาจมากกว่าเด็กเล็ก กล่าวคือเด็กโตจะมีพลังอ�ำนาจเหนือกว่าเพราะ
ความมั่งคั่ง และแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ
ว่าตัวโตกว่า ขณะเดียวกัน เด็กโตก็มพี ลังอ�ำนาจร่วมอีกด้วยเช่นกัน เพราะสามารถ
• ผู้ที่มีพลังอ�ำนาจเหนือผู้อื่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้พลังอ�ำนาจดังกล่าวใน
ไปขอให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ มาช่วยเหลือได้นั่นเอง
ลักษณะที่เป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น
นอกจากนี้ เด็กโตยังมีพลังอ�ำนาจภายในอีกด้วย เพราะว่ามีทกั ษะความสามารถ
และความคิดว่าควรจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างไร จะเห็นว่าเด็กอายุ 13 ปี
คนนี้ได้รับค�ำสั่งให้เป็นผู้ดูแล นั่นคือการได้รับการมอบหมายพลังอ�ำนาจจาก
ผูใ้ หญ่ ซึง่ การได้รบั บทบาทพิเศษหรือต�ำแหน่งพิเศษ หรือหน้าทีพ่ เิ ศษนัน้ สามารถ
เพิ่มพลังอ�ำนาจของบุคคลได้
8. ให้นกั เรียนนึกถึงตัวอย่างอืน่ ๆ ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบของพลังอ�ำนาจทัง้ สามประเภท
ดังกล่าวข้างต้น
9. ให้นักเรียนท�ำรายการสิ่งที่มีอิทธิพลต่อระดับพลังอ�ำนาจของผู้คน (บางคนอาจจะให้
ค�ำตอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ ความมั่งคั่งอายุ การงานเพื่อนเพศภาวะ เชื้อชาติเพศวิถี
ภาษาศาสนาขนาดร่างกาย ความแข็งแรงความโด่งดังเป็นที่นิยมทักษะความรู้
ทรัพย์สิน เป็นต้น)
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กิจกรรมที่ 5: ความแตกต่างกับการเลือกปฏิบตั ิ
ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายให้นกั เรียนฟังว่าในสังคมจะมีคนบางคนหรือบางกลุม่ ทีพ่ ลังอ�ำนาจน้อยกว่าผูอ้ นื่
คนกลุม่ นีจ้ ะมีความเสีย่ งและเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ครูเขียนค�ำว่า
“การเลือกปฏิบตั ”ิ บนกระดาน
2. ครูให้นกั เรียนบอกความหมายของค�ำตามทีน่ กั เรียนเข้าใจ จดค�ำส�ำคัญตามทีน่ กั เรียน
บอกรวบรวมไว้บนกระดาน
3. ครูอธิบายความหมายและเขียนค�ำนิยามบนกระดาน การเลือกปฏิบัติ คือ วิธีปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อคนบางคนหรือบางจ�ำพวก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีพื้นฐานมาจาก
ลักษณะแตกต่างบางประการ ได้แก่ เพศสรีระ ศาสนา สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ (วัฒนธรรม)
เชื้อชาติ ฐานะทางสังคม หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
4. ครูให้นักเรียนท�ำกิจกรรมระดมสมองเพื่อระบุคนกลุ่มต่างๆ ทั่วโลกที่เคยเผชิญ
เหตุการณ์การเลือกปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรียนจดแต่ละสถานการณ์แยกกันไว้ในกระดาษ
คนละแผ่น เมื่อได้สถานการณ์ต่างๆ มาแล้ว ครูให้นักเรียนนึกถึงสถานการณ์ใน
ประเทศไทยที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และให้นักเรียนบอกว่าในแต่ละ
สถานการณ์นั้นใครคือผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ
5. เมื่อนักเรียนท�ำกิจกรรมระดมความคิดเสร็จแล้ว ครูแจกกระดาษที่เขียนสถานการณ์
ต่างๆ นั้นให้นักเรียนคนละหนึ่งสถานการณ์ (แต่ถ้านักเรียนในชั้นมีจ�ำนวนมาก
แจกคู่ละหนึ่งสถานการณ์ก็ได้)
6. ครูลากเส้นบนพืน้ หน้าห้องหนึง่ เส้น สมมติให้ปลายด้านหนึง่ เป็นระดับการเลือกปฏิบตั ิ
สูงสุด ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นระดับการเลือกปฏิบัติต�่ำสุด
7. ครูชแี้ จงให้นกั เรียนฟังว่า จะให้นกั เรียนผลัดกันน�ำกระดาษสถานการณ์ไปวางบนเส้น
ระดับการเลือกปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรียนเล่าให้เพือ่ นๆ ฟังว่า ใครคือคนหรือกลุม่ คนทีถ่ กู
เลือกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์นนั้ พร้อมทัง้ ให้เหตุผลว่าท�ำไมจึงวางสถานการณ์ไว้ทรี่ ะดับ
การเลือกปฏิบตั ริ ะดับนัน้ ๆ เมือ่ ถึงตาใคร คนนัน้ จะมีสทิ ธิยา้ ยกระดาษสถานการณ์ของ
คนอืน่ ไปวางทีร่ ะดับอืน่ แต่ตอ้ งสามารถให้เหตุผลได้วา่ ท�ำไมจึงสมควรย้ายไประดับอืน่
8. ครูควรย�้ำให้นักเรียนเข้าใจว่าในกิจกรรมนี้ไม่มี ‘ค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด’ เพราะสิ่งที่
นักเรียนท�ำก็คอื การคิดพิจารณาใคร่ครวญว่าการเลือกปฏิบตั ริ ปู แบบต่างๆ มีผลกระทบ
ต่อใครและกระทบอย่างไร

9. เมือ่ นักเรียนวางกระดาษสถานการณ์ครบหมดทุกคนแล้ว ครูรวมกระดาษสถานการณ์
สองถึงสามสถานการณ์เข้าด้วยกัน แล้วถามนักเรียนว่า ถ้าผูท้ ถี่ กู เลือกปฏิบตั มิ ลี กั ษณะ หัวข้อที่
2
ส่วนบุคคลมากกว่าหนึง่ ลักษณะ ระดับการเลือกปฏิบตั คิ วรจะอยูท่ รี่ ะดับใด ยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่
เช่นบุคคลดังต่อไปนี้
• หญิงสาวที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
• คนพิการที่มีฐานะยากจน
• คนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาสและว่างงาน

5

10. ครูให้นักเรียนดูเส้นระดับความรุนแรงของการเลือกปฏิบัติที่วางสถานการณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนสังเกตเห็นรูปแบบความ
ไม่เป็นธรรมบ้างหรือไม่ มีลักษณะอย่างไรบ้าง ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบได้ ครูควร
ช่วยแนะน�ำให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่า คนบางคนหรือบางจ�ำพวกต้องเผชิญความ
ด้อยโอกาสและการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบ นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่ม
บุคคลทีต่ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างมากทีส่ ดุ จากผูค้ นทีอ่ ยูร่ ายล้อมรอบๆ ตัวพวกเขา
ด้วยการชี้แนะสาธารณะและผลักดันเชิงนโยบายเพื่อสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

11. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บางคนได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธที ไี่ ม่ดเี พราะสาเหตุจากเพศภาวะ ศาสนา ชาติพนั ธุ์
(วัฒนธรรม) เชื้อชาติ วิถีทางเพศ ฐานะทางสังคม หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
• รูปแบบการปฏิบัติด้วยวิธีเชิงลบนี้เรียกว่าการเลือกปฏิบัติ
• การเลือกปฏิบตั กิ อ่ ให้เกิดอันตรายได้ เนือ่ งจากขัดขวางผูค้ นไม่ให้ได้รบั โอกาสทีเ่ ท่า
เทียมกัน หรือไม่ให้ได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย
• การเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การเลือกปฏิบัติบนฐานเพศภาวะ ซึ่งเกิดขึ้น
เมือ่ คนบางคนหรือบางกลุม่ ทีม่ พี ลังอ�ำนาจมากกว่าผูอ้ นื่ ใช้พลังอ�ำนาจในเชิงลบ รวม
ทั้งมีส่วนร่วมหรือปล่อยให้เกิดการปฏิบัติในเชิงลบต่อกลุ่มคนอีกบางจ�ำพวก

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการเห็นต่างในทางทีน่ า่ พอใจทัง้ สองฝ่าย กระตุน้ ให้นกั เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างชัดเจน รวมทัง้ สรุปประเด็นทีเ่ ห็นต้องกันหรือเห็น
ต่างกันกับผูอ้ นื่ อธิบายให้นกั เรียนได้เข้าใจว่า บนเวทีอภิปรายทีเ่ คารพให้เกียรติกนั นัน้ ผู้
เข้าร่วมประชุมมักจะทัดทานหักล้างความคิดของกันและกัน โดยไม่ดหู มิน่ ดูแคลนบุคคล
ทีม่ คี วามคิดต่างจากตนแต่อย่างใด
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• ท�ำความเข้าใจ
ศัพท์ค�ำว่า การเลือก
ปฏิบัติ
• เพิ่มการตระหนัก
ว่าการเลือกปฏิบัติ
คือการใช้พลังอ�ำนาจ
โดยมิชอบ
• ระบุกลุ่มคนและ
กลุ่มย่อยที่มี
แนวโน้มเผชิญ
การเลือกปฏิบัติ
สูงกว่าผู้อื่น

ค�ำส�ำคัญ

การเลือกปฏิบัติความ
ทุพพลภาพ
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กิจกรรมที่ 6: เพศวิถกี บั การตีตรา

หัวข้อที่
2

กิจกรรมที่

6

25 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะ
ได้:
• สร้างความตระหนัก
ว่าการเลือกปฏิบัติ
บนฐานเพศภาวะ
บางรูปแบบมีความ
รุนแรงอย่างยิ่ง
ต่อคนข้ามเพศหรือ
คนรักเพศเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ

การเลือกปฏิบัติ
ผู้ที่มีความรักใคร่เสน่หา
เพศเดียวกัน
คนรักเพศเดียวกัน
การตีตราคนข้ามเพศ

68

ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายให้นักเรียนฟังว่า คนบางจ�ำพวกต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง
หลายรูปแบบเพราะสาเหตุจากเพศภาวะ สถิตทิ วั่ โลกพบว่าผูห้ ญิงคือกลุม่ คนทีม่ กั ต้อง
เผชิญการเลือกปฏิบัติและการกีดกันโอกาส ซึ่งในบางพื้นที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง
กว่าทีอ่ นื่ ๆ ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างรูปแบบการเลือกปฏิบตั ทิ ผี่ หู้ ญิงต้องเผชิญ (โปรด
อ้างอิงเอกสารสรุปข้อมูลส�ำคัญทางเพศเพื่อช่วยในการอธิบาย ทั้งนี้ รายละเอียดใน
ภาคผนวกน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก)
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเพิม่ เติมว่า คนบางจ�ำพวกต้องเผชิญการเลือกปฏิบตั เิ พราะ
สาเหตุทมี่ พี นื้ ฐานจาก ‘วิถที างเพศ’ โดยให้ความหมายของค�ำว่า วิถที างเพศ ว่าหมายถึง
ค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบายความรู้สึกรักใคร่เสน่หาต่อผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นคนที่มีเพศภาวะตรง
ข้ามหรือเดียวกันกับตน หรือคนทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศภาวะอืน่ ก็ได้ บางคนอาจมีความ
รู้สึกสนใจคนที่มีเพศภาวะตรงข้ามกับตน ซึ่งจะเรียกว่าคนรักต่างเพศ ส่วนบางคนก็
จะมีความรูส้ กึ สนใจคนทีม่ เี พศภาวะเดียวกันกับตน ซึง่ มักจะเรียกว่าคนรักเพศเดียวกัน
และบางคนก็อาจจะมีความรูส้ กึ สนใจทัง้ สองเพศ ซึง่ ค�ำทีม่ กั จะใช้เรียกคนกลุม่ นีก้ ค็ อื
คนรักสองเพศ ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน หรือถูกเชื่อว่าเป็นคนกลุ่มนั้น
มักจะถูกเลือกปฏิบัติด้วยเช่นกัน ทั้งยังอาจต้องเผชิญการตีตราและการข่มเหงรังแก
ได้ในช่วงชีวิต ซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนด้วย การเลือกปฏิบัติในลักษณะนี้ย่อมส่งผลกระ
ทบเชิงลบต่อคนเหล่านี้อย่างมาก
อีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ กั ถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยสาเหตุทมี่ พี นื้ ฐานมาจากเพศภาวะคือคนข้ามเพศ
ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มเติมว่า คนข้ามเพศคือคนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นชาย
หรือหญิง แต่รู้สึกว่าที่จริงแล้วตนเป็นคนอีกเพศหนึ่ง คนข้ามเพศที่มีเพศก�ำเนิดเป็น
ชายจะรู้สึกว่าตนควรมีรูปลักษณ์ของผู้หญิง ส่วนคนที่มีเพศก�ำเนิดเป็นหญิงก็จะรู้สึก
ว่าตนควรมีรูปลักษณ์ของผู้ชาย ดังนั้น คนข้ามเพศส่วนใหญ่จึงต้องการแต่งกายและ
ใช้ชวี ติ ตามแบบเพศทีต่ นเองรูส้ กึ ว่าเป็นตัวตนของเขา แต่คนกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญอุปสรรค
ทางสังคมมากมาย ท�ำให้บางคนเลือกเข้ารับการรักษาทางการแพทย์เพื่อช่วย
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายให้เหมือนเพศตรงข้ามมากที่สุด คนข้ามเพศต้องเผชิญการ
เลือกปฏิบตั หิ ลากหลายรูปแบบ รวมทัง้ แรงกดดันเชิงลบมากมายจากคนรอบข้าง ซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียน การจ้างงาน สุขภาพ และความอยู่ดีมีสุข

อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติก็คือคนที่มีเพศก�ำกวม ค�ำว่า เพศก�ำกวม
เป็นค�ำที่ใช้อธิบายบุคคลที่มีคุณลักษณะตัวบ่งชีความเป็นเพศสรีระไม่ชัดเจน
เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะทางกายวิภาคของเพศสรีระแตกต่างจากลักษณะทางกายวิภาค
เพศชายหรือเพศหญิงทั่วไป กล่าวคือมีเพศก�ำเนิดไม่ชัดเจนว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง
แต่มีลักษณะปนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นจึงจ�ำแนกเป็นเพศเฉพาะ เรียกว่า
เพศก�ำกวม ซึง่ ไม่ใช่ความเจ็บป่วย แต่เป็นลักษณะเพศก�ำเนิดของบุคคล ทัง้ นี้ คนเพศ
ก�ำกวมมักจะต้องเผชิญกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะ
หลายคนยังไม่เข้าใจว่ามีเพศนี่อยู่ด้วย ท�ำให้คนกลุ่มนี้มักจะถูกเข้าใจผิดว่ามีอาการ
เจ็บป่วยหรือเป็นโรค หรือต้องรูส้ กึ อับอาย เมือ่ ต้องพยายามปกปิดหรือฝืนเป็นอีกคนหนึง่
แทนทีจ่ ะได้เป็นคนทีต่ นรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเอง คนข้าม
เพศนั้นก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพเช่นเดียวกับคนอื่นๆ เพราะการตีตรา
และการเลือกปฏิบัติล้วนแต่ส่งผลเสียต่อการเรียน การจ้างงาน สุขภาพ และความ
อยู่ดีมีสุขของคนทุกคน
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนข้ามเพศ คนเพศก�ำกวม คนรักสองเพศ และคนรักเพศเดียวกัน
เป็นประเด็นปัญหาที่รุนแรงอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติ
สามารถท�ำให้สขุ ภาพจิตเสือ่ มลงได้ รวมทัง้ อัตราการฆ่าตัวตายของคนกลุม่ นีก้ ส็ งู กว่ามาก
ดังนัน้ ครูจงึ ควรใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เช่นนี้ โดยพยายามสะท้อนให้เห็นทัศนคติ
ของครูดว้ ยการระมัดระวังการใช้คำ� ศัพท์หรือการกระท�ำในชัน้ เรียน โดยเลีย่ งค�ำศัพท์หรือ
การกระท�ำทีม่ คี วามหมายส่อไปในแง่ลบหรือเป็นการตีตรา

3. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• คนเราอาจมีความรูส้ กึ ดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้ คนทีม่ คี วาม
รู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกันเรียกว่าคนรักเพศเดียวกัน
• บางคนอาจรู้สึกว่าตนเกิดมาในร่างกายที่ไม่เหมาะกับตัวตนที่แท้จริง จึงอาจเลือก
แสดงออกว่าเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งต่างไปจากเพศสรีระก�ำเนิดของตน คนกลุ่มนี้เรียก
ว่า คนข้ามเพศ
• บางคนอาจเกิดมาโดยมีลกั ษณะทางกายวิภาคของเพศสรีระปนกันทัง้ เพศชายและ
เพศหญิง คนกลุ่มนี้เรียกว่าคนเพศก�ำกวม
• คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนเพศก�ำกวม มักจะต้องเผชิญ
การถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาเหล่านี้

กิจกรรมที่ 7: เยาวชนแกนน�ำ

หัวข้อที่
2

ขั้นตอนการสอน

1. ครูแนะน�ำให้นักเรียนในชั้นรู้จักตัวละครทั้งสาม ได้แก่ แทน ใหม่ และไลลา ในฐานะ
‘แบบอย่างที่ดี’ หรือบุคคลที่เราควรนิยมชมชอบ ทั้งสามคนนี้เป็นที่ชื่นชอบเพราะ
เขากล้าท�ำตามค่านิยมทีต่ นเองนับถือ นัน่ คือการเคารพใส่ใจผูอ้ นื่ ทัง้ ยังมีปฏิภาณไหวพริบ
รู้จักประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติใน
ชีวติ ประจ�ำวันภายในรัว้ โรงเรียน บางครัง้ เพือ่ นนักเรียนก็เรียกเด็กสามคนนีว้ า่ ‘เยาวชน
แกนน�ำ’ และหันมาท�ำตามอย่างที่ทั้งสามคนใช้ ซึ่งเป็นการกระท�ำเรียบง่ายและ
แสดงออกถึงมิตรภาพ เพื่อต่อต้านการข่มเหงรังแกและความรุนแรง(โปรดดูข้อมูล
ของแทน ใหม่และไลลา จากตาราง ‘เยาวชนแกนน�ำ’ข้างล่างนี้)
เยาวชนแกนน�ำ
ใหม่
ใครๆ ก็ชื่นชมและชอบใหม่
เพราะใหม่จะกล้าพูดตรงๆ
เวลาเห็นคนถูกแกล้ง และยัง
รู้จักสรรหาค�ำพูดที่ชัดเจนเพื่อ
บอกว่าการรังแกคนอื่นเป็น
สิ่งไม่ดี ซึ่งใหม่จะมีวิธีพูด
เรื่องนี้โดยไม่เป็นการหาเรื่อง
ชวนทะเลาะ เธอจึงเป็นที่รัก
ของเพื่อน ใครๆ ก็อยากเข้าหา
เพราะเธอมีอัธยาศัยไมตรี เป็น
มิตรกับทุกคน ท�ำให้เพื่อนๆ
รู้สึกดีเวลาได้อยู่ใกล้

แทน
เด็กผู้ชายล้วนชื่นชมยกย่อง
แทน แม้จะไม่ใช่คนที่วิ่งเร็ว
ที่สุด เรียนเก่งที่สุด หรือแข็ง
แรงที่สุด แต่เขาก็เป็นคนที่มี
อัธยาศัยไมตรีดีที่สุดในห้อง
แทนจะกล้าพูดตรงๆ ออกรับ
แทนเพื่อนเวลาเห็นเพื่อน
ถูกแกล้ง เขามีน�้ำใจให้เพื่อน
ทุกคน มีไมตรีและเคารพใส่ใจ
เพื่อนทุกคนเท่าอย่างเทียมกัน
รู้จักสรรหาค�ำพูดที่ชัดเจนเพื่อ
บอกว่าการรังแกคนอื่นเป็นสิ่ง
ไม่ดีมีวิธีพูดโดยไม่ดูเหมือนหา
เรื่องชวนทะเลาะหรือท�ำให้คน
อื่นรู้สึกอาย

ไลลา
ไลลาเป็นเด็กกล้าหาญเด็ดเดีย่ ว
ตัดสินใจเปิดเผยตัวตนว่าเป็น
คนข้ามเพศจากเด็กชายเป็น
เด็กหญิง จึงเริ่มไว้ผมยาวและ
สวมเสื้อผ้าแบบผู้หญิง และใช้
ชื่อผู้หญิงว่าไลลา เด็กนักเรียน
คนอื่นต่างชื่นชมความตั้งใจมุ่ง
มั่นและกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ของเธอ เพื่อนๆ ยังชอบที่ไลลา
เป็นคนตลก อารมณ์ดี ชอบท�ำ
ให้เพื่อนๆ หัวเราะ และใช้ชีวิต
อย่างร่าเริงอยู่เสมออีกด้วย
เพื่อนๆ ในห้องยังชืน่ ชมไลลา
เพราะเธอกล้ายืดหยัดต่อการถูก
ข่มเหงรังแกอีกด้วย เพราะตัว
เองนั้นเข้าใจดีว่าการถูกรังแก
เป็นอย่างไร เธอจึงกล้าพูด
ตรงๆ ออกรับแทนเพื่อนเวลา
เห็นเพื่อนถูกแกล้ง ไลลาเป็น
เด็กที่รู้จักยืนยันในความคิดตน
ว่าทุกคนควรได้รับการชื่นชม
ตามที่ตัวเองเป็น

2. ครูให้นักเรียนท�ำงานเป็นคู่หรือกลุ่มละสามคน โดยเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งจาก
‘เยาวชนแกนน� ำ ’เป็ น ตั ว ละครเอกแล้ ว เลื อ กสถานการณ์ ม าหนึ่ ง สถานการณ์
(หรือมากกว่าก็ได้) จากตัวอย่างในตาราง “การรับมือกับการเลือกปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน”
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ถ้าครูดดั แปลงแก้ไขเรือ่ งราวของตัวละครทีใ่ ช้ในกิจกรรมนี้ ครูตอ้ งแน่ใจว่าไม่ได้ตดั จุดเน้น
ส�ำคัญของลักษณะนิสยั ทีแ่ สดงความเคารพใส่ใจและเมตตาต่อผูอ้ นื่ ทิง้ ไป ส่วนการรูจ้ กั
ยืนหยัดต่อสูก้ บั การตีตราและเลือกปฏิบตั กิ ต็ อ้ งไม่ถกู ตัดออกไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนข้ามเพศ คนเพศก�ำกวม หรือสนใจเพศเดียวกัน หรือคนที่
ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะกระแสหลักของสังคม
3. เมื่อเลือกตัวละครเอกและสถานการณ์หลักที่ตัวละครเอกจะต้องเผชิญได้แล้ว งานที่
นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติในล�ำดับถัดไปมีดังนี้
• เลือกการแสดงน�้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง 5 วิธี (หรือมากกว่าก็ได้) ที่ แทน ใหม่
และไลลาอาจจะเลื อ กใช้ ใ นสถานการณ์ นั้ น ๆ โดยสามารถเลื อ กจากตาราง
“50 วิธีแสดงน�้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง” เพื่อเป็นแนวทางในการคิดหาวิธีเลือก
การกระท�ำของตัวละคร เมื่อเสร็จแล้วจึงท�ำขั้นตอนต่อไป
• เขียนบทพูดสั้นๆ ที่นักเรียนคิดว่าแทน ใหม่ หรือไลลาอาจจะพูดในสถานการณ์
นั้นๆ โดยนักเรียนจะเขียนบทพูดขึ้นมาเองก็ได้ หรืออาจจะใช้ตัวอย่างจากตาราง
‘อานุภาพแห่งถ้อยค�ำ’เพื่อเป็นแนวทางก็ได้
4. เมื่อนักเรียนท�ำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
พร้อมอธิบายว่าท�ำไมจึงเลือกวิธีและถ้อยค�ำเหล่านั้น

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

7

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียนจะได้:
• ระบุการแสดงน�้ำใจ
ไมตรีง่ายๆ ที่ใช้
เป็นแรงสนับสนุน
เชิงบวกแก่เพื่อนได้
• พัฒนาบรรทัดฐานเ
ชิงบวกส�ำหรับการ
ข้าช่วยเป็นแรง
สนับสนุนเชิงบวก
แก่เพื่อนที่ถูกตีตรา
หรือเลือกปฏิบัติ

ค�ำส�ำคัญ

แบบอย่าง
ภาวะผู้น�ำ

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริมเตรียมไว้ให
้ในส่วนท้ายหัวข้อนี้
ครูอาจแจกเอกสาร
ให้นักเรียน แต่ละคู่
หรือให้นักเรียน
จดค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษ
ฟลิปชาร์ท ก็ได้
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5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• เราสามารถใช้การแสดงน�ำ้ ใจไมตรีในชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ แสดงว่าเราไม่สนับสนุนการ
ปฏิบัติในเชิงลบหรือการเลือกปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน
• เราสามารถแสดงภาวะผูน้ ำ� ในฐานะแบบอย่างทีด่ ขี องเพือ่ นนักเรียนได้โดยการเลือก
ใช้การแสดงน�้ำใจไมตรีเชิงบวก และการพูดตรงๆ เพื่อยืดหยัดไม่เห็นด้วยกับการ
เลือกปฏิบัติบนฐานเพศภาวะหรือความสนใจทางเพศ
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ชีใ้ ห้นกั เรียนเห็นว่า ถึงแม้การแสดงน�ำ้ ใจไมตรีเหล่านีจ้ ะเป็นวิธกี ารง่ายๆ แต่การกระท�ำ
ในชีวิตประจ�ำวันธรรมดาก็ถือว่าเป็นภาวะผู้น�ำรูปแบบหนึ่งเช่นกัน เราพบเห็นผู้คน
เลือกใช้การแสดงน�้ำใจไมตรีเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง และแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนเริ่มท�ำ
คนแรก แต่เราก็สามารถยื่นมือเข้าช่วยเสริมความแข็งแกร่งของภาวะผู้น�ำนั้นได้ โดย
การเข้าร่วมท�ำตาม ส่วนผูค้ อยเฝ้าชมเหตุการณ์ผรู้ เู้ ห็นเหตุการณ์และผูส้ งั เกตการณ์ ก็
สามารถช่วยท�ำให้โลกใบนีน้ า่ อยูข่ นึ้ ได้ หากรูจ้ กั ปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมติดตามการกระท�ำ
ของผูน้ ำ� ในเชิงลบ และหันมาช่วยเสริมแรงให้การกระท�ำของผูน้ ำ� ในเชิงบวกเข้มแข็งยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ เรายังอาจมีประสบการณ์ในการแสดงภาวะผูน้ ำ� หรือเป็นคนเริม่ กระท�ำการ
บางอย่างเป็นคนแรกได้ในช่วงชีวติ ซึง่ การเป็นคนเริม่ คนแรกนัน้ ต้องอาศัยความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยวอย่างยิ่ง
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กิจกรรมที่ 3: สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชีวิตประจ�ำวัน
สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในชีวิตประจ�ำวัน
ที่บ้าน - ถ้ามีความเสมอภาคทางเพศในครอบครัวแล้วล่ะก็

ที่โรงเรียน - ถ้ามีความเสมอภาคทางเพศที่โรงเรียนแล้วล่ะก็

ที่ท�ำงาน - ถ้ามีความเสมอภาคทางเพศในที่ท�ำงานแล้วล่ะก็

พ่อแม่คงจะให้ลูกสาวได้...

ครูคงจะให้นักเรียนหญิงได้…

เจ้านายคงจะให้ผู้หญิงได้…

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

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

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

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

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

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

พ่อแม่คงจะให้ลูกชายได้...

ครูคงจะให้นักเรียนชายได้…

เพื่อนร่วมงานคงจะให้ผู้หญิงได้…

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

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

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

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

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

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

พ่อแม่คงจะให้ลูกที่เป็นเด็กข้ามเพศได้...

ครูคงจะให้นักเรียนที่เป็นเด็กข้ามเพศได้…

เจ้านายคงจะให้ผู้ชายได้…

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

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

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

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

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

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

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนหญิงได้…

เพื่อนร่วมงานคงจะให้ผู้ชายได้…

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

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

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

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

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนชายได้…

เจ้านายคงจะให้คนข้ามเพศได้…

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

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

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

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

2

ส่วนที่

เอกสารเสริม

หัวข้อที่ 2

เพื่อนนักเรียนคงจะให้นักเรียนที่เป็นเด็กข้ามเพศได้…
.......................................................................................................
......................................................................................................

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 7: เยาวชนแกนน�ำ
การรับมือกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อนผู้ชายในกลุ่มของแทนพากันพูดติดตลก กระเซ้าเย้าแหย่ ส่งเสียงแซวดังๆ
เกี่ยวกับรูปร่างของเด็กผู้หญิงที่พวกเขาเดินตามระหว่างทางเวลาเดินกลับจากโรงเรียน?

แทนจะท�ำ/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

แทนได้ยินกัปตันทีมกีฬาชายบอกเด็กรุ่นน้องสองคนว่า ไม่ให้มาลงเล่นเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬา
เพราะไม่อยากให้มีพวก ‘ตุ๊ดแต๋ว’อยู่ในทีม?
เพื่อนในห้องคนหนึ่งบอกแทนว่าตัวเองเป็นเด็กข้ามเพศ และอยากให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้และ
ปฏิบัติกับตนเองในฐานะคนข้ามเพศ?
ไลลาเห็นเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ปฏิเสธเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ยอมท�ำงานร่วมด้วย
เพราะคิดว่าเขามีกิริยาท่าทางเป็นผู้หญิงมากเกินไป

ไลลาจะท�ำ/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

ไลลาได้ยินพวกเด็กผู้ชายใช้ค�ำว่า ‘ผู้หญิง’เป็นค�ำสบประมาทกัน เช่น บอกเพื่อนร่วมทีมกีฬาว่า
‘หยุดเล่นเหมือนพวกผู้หญิงซะที’
ไลลาได้ยินเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งแสดงความเห็นว่า ไม่ควรให้มีเด็กผู้หญิงมารวมอยู่ในห้อง
เด็กเก่งคณิตศาสตร์
ใหม่สังเกตเห็นว่าเพื่อนในห้องคนหนึ่งมักจะถูกคนอื่นๆ ไล่ผลักและเรียกว่าไอ้เกย์
ระหว่างเข้าแถวรอเข้าห้องเรียนในแต่ละวัน

ใหม่จะท�ำ/พูดอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้

ใหม่ได้ยินเพื่อนนักเรียนในห้องคนอื่นๆ รังแกเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
เพราะลักษณะท่าทาง รูปร่างหน้าตาของเธอ
ใหม่ทราบมาว่าเพื่อนนักเรียนหญิงในห้องคนหนึ่งถูกเด็กผู้ชายรุ่นพี่คุกคามล่วงละเมิดระหว่างทาง
มาโรงเรียนแทบทุกวัน
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ส่วนที่

เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 7: เยาวชนแกนน�ำ
ถ้อยค�ำนั้นทรงพลัง แค่พูดก็เท่ากับการกระท�ำ – ฉะนั้นเราอยากจะพูดอะไร?

ปกติเธอก็เป็นคนน่ารักมีน�้ำใจดีอยู่นะ ท�ำไมไม่ลอง
แสดงน�้ำใจกับ ก. บ้างล่ะ? เรารู้สึกไม่ดีเลย
เวลาเห็นเธอพูดอะไรเกี่ยวกับ ก. อย่างนั้น

บางทีนายอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก เราก็รู้ เพื่อนๆ
เขาหัวเราะกัน เราก็เห็น แต่ที่นายพูดน่ะ
มันท�ำร้ายจิตใจของ ก. นะ เราว่าพอเหอะ
ไปเตะบอลกันดีกว่า

ค�ำว่า เด็กผู้หญิง
น่ะไม่ใช่ค�ำสบประมาทกันนะ

มุขตลกใช่ไหมเนี่ย
แต่มันออกแนวเหยียดเพศไปหน่อยนะ ไม่ค่อยข�ำเท่าไหร่
เราชอบมุขอื่นมากกว่า

คนเขาจะชอบนายมากกว่านี้อีกนะ ถ้านายท�ำกับทุกคนในทีม
เหมือนๆ กัน เคารพทุกคนเท่าๆ กัน นายเป็นกัปตันทีม
ของเรานะ พวกเราชื่นชมนาย อยากเป็นอย่างนาย
อยากร่วมทีมที่มีมิตรภาพดีๆ ให้กัน

เรามีเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่างๆ ได้
แล้วท�ำไมเราถึงไม่เลิกใจร้าย
กับคนด้วยกันบ้างล่ะ

โรงเรียนไม่ใช่เวทีประกวดความงามนะ เลิกพูดเรือ่ งรูปร่าง
หน้าตาของคนอืน่ กันเถอะ เราว่าไม่มใี ครดีกว่าใคร
เพราะความสวยความหล่อความเป๊ะแค่นนั้ หรอก อีกอย่างหนึง่
คนเราก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนอืน่ เพราะรูปร่างหน้าตาของเขา
ด้วย

เราว่าดีออกที่โรงเรียนเรามีคนหลายๆ แบบ
โลกคงน่าเบื่อแย่เนอะ ถ้าทุกคนเหมือนกันไปหมด
เราชอบนะเวลา ก. เขาท�ำอะไรไม่เหมือนคนอื่น
เราน่าจะชื่นชมที่ ก. เขากล้าท�ำอย่างนั้นด้วยซ�้ำ

นั่นมันรังแกกันเพราะเหยียดเพศนะ
เราไม่ชอบนะ พอซะทีเถอะ

ไม่ตลกเลย มันเจ็บนะ

เราไม่ชอบเลยเวลาตัดใครออกเพราะเขาแค่ไม่เหมือนคนอื่น
แค่นั้น มันท�ำให้เราดูวิเศษกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่น
เราว่าไปบอกให้ ก. มาเข้ากลุ่มกันเถอะ

คนเขากลัวกันนะ มาเที่ยวไล่ผลักกันทั่วโรงเรียนแบบนี้
หยุดท�ำเถอะนะ มันดูไม่ดีเท่าไหร่หรอก
เวลาคนสามคนมารุมแกล้งคนคนเดียวน่ะ

การเป็นผู้ชายน่ะ มีวิธีเป็นได้ตั้งหลายอย่าง แต่ที่มาบังคับให้เด็ก
ผู้ชายทุกคนรู้สึกว่าตัวเองต้องแข็งแรงบึกบึนนั้นน่ะ มันไม่ดีต่อ
พวกเราเลยนะ

เธอตั้งใจว่าเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะ  
แต่ค�ำพูดเธอเหมือนเป็นการดูถูกเรา

บางทีนายอาจไม่รู้ตัวนะ แต่เวลานายไปไล่ผลักคนอื่นน่ะ
มันท�ำให้คนกลัว
แบบนี้ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้ๆ นายหรอก

หัวข้อที่ 2

หรือ พูดอย่างที่ใจเราอยากบอก เราจะพูดอย่างไร?
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 7: เยาวชนแกนน�ำ
การรับมือกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
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ท�ำการ์ดให้กัน

ส่งข้อความให้กัน

ส่งยิ้มให้หรือกอด

ตบไหล่เบาๆ

แบ่งขนมให้

ชวนมารวมกลุ่ม

นั่งด้วยกัน

ปรับความเข้าใจ

เล่นเกม

ท�ำการบ้านด้วยกัน

เดินกลับบ้านด้วยกัน

ส่งรูปน่ารักให้

เล่าเรื่องข�ำขันด้วยกัน

ให้ยืมของ

เชิญมางานวันเกิด

ร้องเพลงหรือเต้นด้วยกัน

จับมือ

กล่าวค�ำทักทายกัน

ถามสารทุกข์สุขดิบ

เล่าเรื่องตลกให้กันฟัง

ชมเชย

ขอให้ช่วย

อาสาช่วยเหลือ

ขอโทษส�ำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

ตั้งใจรับฟัง

โพสต์ข้อความแสดงมิตรภาพ
บนสื่อสังคม

ถ่ายรูปด้วยกัน

ช่วยท�ำงานของโรงเรียน

จักรยานด้วยกัน

ชวนเข้าชมรมกีฬาด้วยกัน

บอกเพื่อนว่าเราไม่สนับสนุน
การกลั่นแกล้งรังแก

ไปเป็นเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือรายงานการละเมิด

นั่งในรถไปโรงเรียนด้วยกัน

ขอให้ช่วยท�ำงาน

ขอค�ำแนะน�ำ

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยกัน

ส่งเสริมให้เพื่อนคนอื่น
ยอมให้ทุกคนเข้ากลุ่ม

พูดออกรับแทนเมื่อเห็นคนอื่น
มาหาเรื่องรังแก

รายงานการถูกรังแก
กับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ

ไม่หัวเราะเยาะหรือร่วมพูดคุย
เรื่องด่าว่าคนอื่น

เขียนจดหมาย

ส่งอีเมลให้กัน

แบ่งลูกอมขนมหวานให้กัน

โบกมือทักทายกัน

ถามความรู้สึกกัน

สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อน

แบ่งปันเรื่องราวตลกให้กันฟัง

บอกความรู้สึกของตนเอง

กล่าวขอบคุณ

สนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่ม

1. จัดเก้าอีเ้ ป็นรูปวงกลม ให้นกั เรียนนัง่ ตามทีน่ งั่ ทีจ่ ดั ไว้ (เก้าอีท้ วี่ า่ งให้ยกออก)
2. ครูนำ� เล่นเกมโดยยืนอยูก่ ลางวง อธิบายวิธเี ล่นว่า ครูจะเป็นคนเริม่ ก่อนโดยใช้ประโยค
ว่า ‘เอ๊ะ ใครกันนะที…่ ’(เช่น ‘เอ๊ะ ใครกันนะทีช่ อบกินไอศกรีม’) เรียกให้คนทีม่ ลี กั ษณะ
เช่นนั้น รีบลุกขึ้นวิ่งไปสลับที่นั่งกับคนที่มีลักษณะเดียวกันทดลองเล่นรอบแรกด้วย
ลักษณะใดก็ได้ (เช่น ‘เอ๊ะ ใครกันนะที่สวมรองเท้าขาว’)ขณะที่นักเรียนลุกขึ้นวิ่งไป
สลับที่นั่ง ครูยกเก้าอี้ว่างออกหนึ่งตัว จะท�ำให้มีนักเรียนที่ไม่มีที่นั่งเหลืออยู่กลางวง
หนึ่งคน
3. นักเรียนทีเ่ หลือคนนี้ จะเป็นคนเรียกเพือ่ นในรอบต่อไป (ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนนีอ้ าจ
จะเรียกเพื่อนๆ ว่า ‘เอ๊ะ ใครกันนะที่เดินมาโรงเรียนวันนี้’) แล้วคนที่เดินมาโรงเรียน
ทุกคนก็ต้องลุกขึ้นวิ่งไปสลับที่นั่งกัน ส่วนคนที่หาที่นั่งไม่ทัน ก็จะเป็นคนเรียกเพื่อน
ในรอบถัดไป
4. เล่นหลายๆ รอบจนครูเห็นว่านักเรียนนั่งสลับที่กันตามความเหมือนและความต่าง
ปะปนกันอย่างทั่วถึง และนักเรียนก็เริ่มสังเกตเห็นความเหมือนและความต่างเหล่านี้
5. ครูถามนักเรียนว่า เกมนีส้ อนให้เราเห็นสิง่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญอะไรบ้าง มีขอ้ ความส�ำคัญ
อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียน และมีสารอะไรบ้างที่สื่อให้เห็นว่า
ทุกคนล้วนแตกต่างกัน
6. ครูเน้นให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญว่า มีความแตกต่างมากมายระหว่างคนในกลุ่มคน
เราทุกคนก็ล้วนแต่มีความคิดและจุดแข็งที่แตกต่างกันเราจึงจ�ำเป็นต้องเคารพใส่ใจ
และยอมรับคนที่มีความแตกต่างจากเรา รวมทั้งคนที่เหมือนกันกับเราด้วยเช่นกัน

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   
เแนวทางที่ 1:
สร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กเล็ก

• สร้างสรรค์ตัวละครเอกที่เป็นสัตว์ขึ้นมาหนึ่งตัว ตัวละครเอกตัวนี้จะเป็นคนพบ
สถานการณ์ที่มีความไม่เที่ยงธรรมหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากเพศภาวะ
อาจจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน ในชุมชน หรือที่ท�ำงาน
• ให้ด�ำเนินเรื่องโดยมีเนื้อหาดังนี้
		 - สถานการณ์เป็นอย่างไร
		 - ท�ำให้คนที่เผชิญความรุนแรงรู้สึกอย่างไร
		 - ท�ำให้ผู้เห็นเหตุการณ์รู้สึกอย่างไร และ
		 - ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
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ส่วนที่

เกมส�ำรอง: “เอ๊ะ ใครกันนะ…”   

หัวข้อที่ 2

แม่แบบหนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กเล็ก
เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กเล็กขนาด 6 หน้า
โดยใช้แม่แบบข้างล่างนี้
หน้า 1
แนะน�ำตัวละคร ควรเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ เลือก
ฉากของเรื่องที่ใดที่หนึ่ง ดังนี้
• ที่บ้าน
• ที่โรงเรียน
• การแข่งกีฬาหรืองานเทศกาล
• ที่ท�ำงาน

หน้า 2
เล่าสถานการณ์ที่ตัวละครหลักเห็นตัวละครอีก
ตัวถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือก�ำลังเผชิญ
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

หน้า 3
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่เป็นผู้ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรงบนฐานเพศภาวะที่เกิด
จากการปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลอย่างไรต่อการไป
โรงเรียน ชีวิตที่บ้านหรือในชุมชน

หน้า 4
ตัวละครเอกถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดว่ามีอะไร
บ้างที่ไม่ยุติธรรมจากสถานการณ์ที่ได้เห็นได้ยิน

หน้า 5
บอกการกระท�ำที่ตัวละครเอกเลือกปฏิบัติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะ

หน้า 6
อธิบายว่าคนอื่นเรียนรู้อะไรบ้างจากตัวอย่างที่ดี
ที่ตัวละครหลักแสดงให้เห็นในการช่วยเหลือผู้
ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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แนวทางที่ 2:
ร่างจดหมายถึงนายจ้าง

• เขียนจดหมายส่งถึงนายจ้างเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงในทีท่ ำ� งานเพือ่ ให้เป็น
สถานที่ที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื้อหาในจดหมายควรมีดังต่อไปนี้
		 - รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการเลือกปฏิบัติ
		 - รายละเอียดของผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติรูปแบบนี้ที่มีต่อผู้คน
		 - ข้อเสนอแนะถึงสิ่งที่ควรด�ำเนินการในเรื่องนี้

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   

เขียนจดหมายส่งถึงชุมชนโรงเรียนหรือผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ แนะน�ำวิธปี รับปรุงด้านสิทธิ
ทางเพศภาวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยน�ำเสนอตัวอย่างส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
และข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับโรงเรียนของเรา
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หัวข้อที่ 3: การรับรู้เรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนจ�ำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจว่า ความรุนแรงทางเพศภาวะ และการรังแกมี
ลักษณะเช่นใด ทั้งยังจ�ำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจความรุนแรงประเภทต่างๆ อย่าง
ถ่องแท้ รวมทั้งทราบค�ำศัพท์ที่ควรใช้ในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเองหรือ
ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องรู้และเข้าใจผลเสียของความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อ
ผู้เผชิญเหตุการณ์ ผู้สังเกตการณ์ และผู้ก่อเหตุอีกด้วย

กิจกรรมที่ 1: ความรุนแรงคืออะไร?
ขั้นตอนการสอน

1. ครูเขียนค�ำต่อไปนี้บนกระดานเป้าหมาย ผู้ก่อเหตุ ผู้สมคบ ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ แล้วให้
นักเรียนบอกว่ารูจ้ กั และเข้าใจค�ำเหล่านีอ้ ย่างไรบ้าง เมือ่ พูดคุยเสร็จแล้ว ครูบอกความ
หมายให้นักเรียนเข้าใจ (นักเรียนควรจดความหมายลงในสมุด)
เป้าหมาย (บางครั้งเรียกว่าผู้ถูกกระท�ำ) = บุคคลผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง
ผู้ก่อเหตุ = บุคคลผู้ลงมือการกระท�ำที่ใช้ความรุนแรง หรือท�ำให้เกิดความเจ็บปวด
และบาดเจ็บ
ผูส้ มคบ = บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีส่ ง่ เสริม ร่วมวง หรือแสดงว่าตนได้รบั ความเพลิดเพลิน
จากเหตุการณ์ความรุนแรง
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (หรือผู้สังเกตการณ์) = บุคคลผู้พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง
ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเพิม่ เติมว่า ตามปกติแล้วเรามักจะใช้คำ� ว่าความรุนแรงเพือ่
เรียกการกระท�ำทางร่างกายต่อผูอ้ นื่ เท่านัน้ เช่น ทุบตีตบฟาด เตะถีบ เป็นต้นอย่างไร
ก็ตามค�ำว่าความรุนแรงนี้ยังสามารถน�ำมาใช้เพื่อหมายความรวมถึงการกระท�ำและ
พฤติกรรมต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ทรมานและเป็นอันตราย เช่น ความรุนแรงทางวาจา ซึง่
เป็นสิง่ ทีค่ นพูดหรือเขียนเกีย่ วกับคนอืน่ แม้จะเป็นเพียงถ้อยค�ำก็ตาม แต่ขอ้ ความเหล่า
นีก้ ส็ ามารถสร้างความเจ็บปวดเดือดร้อนอย่าร้ายแรงแก่เราได้ ดังนัน้ การกระท�ำด้วย
ถ้อยค�ำเหล่านีจ้ งึ ถือเป็นความรุนแรงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ความรุนแรงยังอาจเกิดขึน้
กับจิตใจของเรา (ส่งผลกระทบต่อจิตใจหรืออารมณ์ผอู้ นื่ ) และทางเพศ (เกีย่ วข้องกับ
อวัยวะของสงวนของผูอ้ นื่ หรือส่งผลกระทบต่อส่วนนัน้ ของผูอ้ นื่ ) ทัง้ นี้ สามารถเกิดขึน้

หัวข้อที่
3

โดยซึง่ หน้ากับตัวเอง หรือผ่านทางโลกไซเบอร์ หรือผ่านสือ่ สังคมหรือเว็บไซต์อนื่ ๆหรือ
ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ เช่น โทรศัพท์ และไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่กส็ ามารถ
เป็นได้ทงั้ ผูก้ อ่ เหตุหรือเป้าหมายด้วยกันทัง้ สิน้
2. วาดตารางต่อไปนี้บนกระดาน
ความรุนแรงทางร่างกาย

ความรุนแรงทางวาจา

ความรุนแรงทางจิตใจ

ความรุนแรงทางเพศ

3. ให้นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความเห็นว่าค�ำศัพท์ต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไรบ้าง
พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างสองถึงสามเหตุการณ์สำ� หรับค�ำศัพท์แต่ละค�ำ ครูควรให้คำ� จ�ำกัด
ความเพิ่มเติม ตามสมควรและจ�ำเป็น
ความรุนแรงอาจเกิดขึน้ กับตัวโดยซึง่ หน้า ผ่านสือ่ สังคมด้วยการโพสต์ขอ้ ความ ผ่านภาพ
วาดขีดเขียนในทีส่ าธารณะหรืออีเมลแสดง ‘ความเกลียดชัง’อาจจะมีถอ้ ยค�ำ ภาพ รูป
เรื่องราว สัญลักษณ์ วัตถุ ทรัพย์สินหรือการแตะเนื้อต้องตัวลูบคล�ำสัมผัสบางอย่าง
ความรุนแรงทางจิตใจได้แก่ การขูเ่ ข็ญ เหยียดหยาม ข่มขวัญฉีกหน้าหรือสบประมาทผูอ้ นื่
ท�ำให้ได้อับอาย รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ แม้จะไม่ได้แตะต้องร่างกายแต่อย่างใด
ความรุนแรงทางร่างกายได้แก่ การท�ำร้ายร่างกายหรือท�ำลายหรือขโมยข้าวของ
ทรัพย์สินของผู้อื่น
ความรุนแรงทางเพศหมายถึง การสัมผัสทางเพศโดยที่ผู้อื่นไม่เต็มใจหรือไม่อนุญาต
ได้แก่ การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา และการสัมผัสทางเพศรูปแบบอื่น เช่น การลูบคล�ำ
สัมผัสบริเวณของสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการพูดจาที่ส่อ
ไปในเรื่องเพศเกี่ยวกับผู้อื่น การเล่าเรื่องลามกสัปดน หรือการโพสต์รูปภาพที่มี
ลักษณะทางเพศของใครบางคน
ความรุนแรงทางวาจาได้แก่ การใช้ถ้อยท�ำทั้งการพูดและการเขียน ซึ่งเป็นการด่าว่า
ด้วยค�ำหยาบคาย ด้วยพฤติกรรมข่มขู่ ด้วยการแพร่กระจายข่าวลือเรื่องใครบางคน
หรือการตวาด ตะคอก และตะโกนใส่ผู้อื่น
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

1

45 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• เรียนรู้ว่าความรุนแรง
มีหลายรูปแบบ
ได้แก่ ทางร่างกาย
ทางจิตใจ ทางวาจา
และทางเพศ
• บ่งชี้ว่าในเวลาต่างๆ
คนเราอาจตกเป็น
เป้าหมายพยาน
หรือผู้สังเกตการณ์
ผู้ก่อเหตุและ/หรือ
ผู้สมคบ และระบุ
ผลเสียของ
ความรุนแรงต่อ
บุคคลเหล่านี้
• ท�ำความเข้าใจว่าการ
เลือกปฏิบัติและความ
รุนแรงมักเกิดขึ้นด้วยกัน
และมีผลกระทบ
คล้ายกัน

ค�ำส�ำคัญ

ความรุนแรง
เป้าหมาย
ผู้ก่อเหตุผู้สมคบ
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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4. ครูสงั่ ให้นกั เรียนวาดตารางพร้อมทัง้ จดความหมายของความรุนแรงแต่ละประเภทลง
ในสมุด

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ความรุนแรงมีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ
• คนเราสามารถตกอยู่ในฐานะต่างๆ ได้หลายฐานะในเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ละ
ครั้ง ได้แก่ ผู้ที่เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงโดยตรง ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ผู้สมคบ
และพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ส�ำหรับนักเรียนบางคนแล้ว ความรุนแรงถือเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวัน ดังนัน้ จึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีค่ รูควรจะต้องมีความไวต่อปฏิกริ ยิ าของนักเรียนเหล่านีใ้ นระหว่างกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนบางคนอาจเคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรงมาแล้ว บางคนก็อาจเป็น
ผูก้ อ่ เหตุความรุนแรงเสียเอง และบางคนก็อาจเคยเป็นผูร้ ว่ มสมคบในเหตุการณ์ ดังนัน้
จึงนับว่ามีความส�ำคัญยิง่ ทีค่ รูจะต้องตัง้ ใจแน่วแน่ในการสอนเรือ่ งพฤติกรรมทางเลือก
เชิงบวกซึง่ ไม่ใช้ความรุนแรง ให้เป็นวิธสี ร้างสัมพันธภาพทีเ่ คารพใส่ใจผูอ้ นื่ และเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง พยายามหลีกเลี่ยงการท�ำให้ชั้นเรียนต้องกลายเป็นสถานที่ที่นักเรียน
สามารถใช้คำ� หยาบ ด่าว่า หรือหยอกล้อให้เพือ่ นอับอายหรือเสียใจ โดยครูควรจะพูด
แทรกเพือ่ ปรามเด็กนักเรียนทีก่ ำ� ลังจะเล่าเรือ่ งทีเ่ พือ่ นในห้องเคยท�ำ นอกจากนี้ ครูควร
กระตุน้ ให้เด็กทีจ่ ะรายงานการกระท�ำรุนแรงให้ดำ� เนินการโดยส่วนตัว แล้วเลือกบริบทที่
เป็นส่วนตัวเพือ่ ติดตามพฤติกรรมเด็กทีถ่ กู รายงานว่าเป็นผูก้ อ่ เหตุความรุนแรง
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กิจกรรมที่ 2: ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?
ขั้นตอนการสอน

1. ครูยำ�้ ให้นกั เรียนทราบว่า ในกิจกรรมทีผ่ า่ นมา นักเรียนได้ทราบแล้วว่าการเลือกปฏิบตั ิ
และความรุนแรงมีหลายประเภท ทัง้ ทางวาจา ทางร่างกาย และทางจิตใจ จากนัน้ ครู
ตั้งค�ำถามให้นักเรียนนึกย้อนกลับไปทบทวนดูว่า คนกลุ่มใดมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อ
หรือต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงมากกว่าผู้อื่น?ครูเขียนค�ำตอบตามที่
นักเรียนบอกบนกระดาน
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังเพิม่ เติมว่า สถิตจิ ากทัว่ โลกพบว่า ผูห้ ญิงมีแนวโน้มเผชิญการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ที่ มี ส าเหตุ จ ากเพศภาวะมากกว่ า ผู ้ ช าย แต่ ผู ้ ช ายบางคนก็ อ าจมี
ประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเพศภาวะด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่
สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศ ในกิจกรรมนี้ เราจะได้พูดคุยและขบคิดด้วยกัน
เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงจากเพศภาวะ
3. ครูให้นักเรียนนึกทบทวนดูว่า ศัพท์ค�ำว่า เพศภาวะ หมายความว่าอย่างไร (โปรดดู
หัวข้อที่ 1: กิจกรรมที่ 1 และ 2) จากนัน้ ครูอธิบายเพิม่ เติมว่า เมือ่ เราน�ำค�ำศัพท์คำ� ว่า
ความรุนแรง มารวมกับ เพศภาวะ เราจะได้ศพั ท์คำ� ใหม่ทมี่ คี วามหมายใหม่วา่ ความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ หรือความรุนแรงที่มีสาเหตุเพราะเพศภาวะ หรือความรุนแรงจาก
เพศภาวะ
4. ครูให้ความหมายของค�ำศัพท์ ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ดังต่อไป
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ คือ การกระท�ำรุนแรงที่เจาะจงไปที่คนบางคน เพราะ
เพศภาวะของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการกระท�ำที่มุ่งให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายหรือทุกข์
ทรมาน ทัง้ ทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศแก่ผถู้ กู กระท�ำ (ผูช้ าย ผูห้ ญิง คนข้ามเพศ)
ทัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากความคาดหวังในเรือ่ งบทบาทหญิงชายและจากภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ
นอกจากนี้ ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะยังเกิดขึน้ จากความคาดหวังต่อบรรทัดฐานที่
ก�ำกับเพศภาวะของบุคคล และสัมพันธภาพทีม่ พี ลังอ�ำนาจไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

5. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างความรุนแรงบนฐานเพศภาวะมาประเภทละหนึ่งตัวอย่าง
โดยพยายามให้นักเรียนตอบให้ครบทุกประเภททั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา หัวข้อที่
3
และทางเพศ (โปรดดูตัวอย่างบางส่วนจากด้านล่างนี้)
ตัวอย่างความรุนแรงจากเพศภาวะ
ทางร่างกาย สามีตบตีภรรยาเพราะภรรยาท�ำอาหารเย็นยังไม่เสร็จตอนที่เขาหิวข้าว
ทางวาจา เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งร้องตะโกนใส่ชายคนหนึ่ง แซวเขาแรงๆ เพราะว่าเขามี
กิริยาท่าทางเหมือนผู้หญิง
ทางจิตใจ เด็กชายคนหนึ่งขู่แฟนว่าจะประจานให้เธออับอายขายหน้าเสียชื่อเสียง
ถ้าเธอไม่ยอมท�ำตามที่เขาต้องการ
ทางเพศ ผู้ชายคนหนึ่งบังคับขืนใจผู้หญิงให้เธอยอมปล่อยให้เขาลูบคล�ำสัมผัส
6. ครูชแี้ จงค�ำสัง่ ว่าจะให้นกั เรียนท�ำงานกลุม่ ย่อย แต่ละกลุม่ จะได้รบั มอบหมายให้ทำ� งาน
กับสถานการณ์สมมติ และให้คดิ สถานการณ์ของกลุม่ เพิม่ ขึน้ มาด้วยอีกหนึง่ สถานการณ์
โดยให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงจากเพศภาวะรูปแบบต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
เด็กหนุ่มสาวทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน ให้บอกประเภทของความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละสถานการณ์ และสิ่งที่ควรด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความรุนแรง
จากเพศภาวะในแต่ละสถานการณ์ดังกล่าวนั้น
สถานการณ์ที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ตอนสราสินีเดินไปโรงเรียน ตามปกติเธอจะต้องเดินไปพร้อม
เพื่อนๆ แต่บังเอิญวันนั้นรอตั้งนานแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาเสียที สราสินีกลัวไปไม่ทันเวลา
โรงเรียนเข้าเรียน จึงรีบไปก่อน เธอต้องเดินประมาณสองซอยจึงจะถึงโรงเรียน แต่
ระหว่างทางนัน้ เธอจะต้องเดินผ่านกลุม่ เด็กผูช้ ายรุน่ พีโ่ รงเรียนเดียวกันกลุม่ หนึง่ ทีช่ อบ
มารวมตัวกันกลุ่มใหญ่คอยแซวหญิง พอสราสินีเดินมาถึง พวกนั้นก็พากันผิวปากใส่
หน�ำซ�้ำยังมีคนหนึ่งแอบย่องมาจับน่องของเธอด้วยซ�้ำ

ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะสามารถส่งผลกระทบต่อผูค้ นได้ทกุ คน (ไม่วา่ จะเป็นผูช้ าย
ผู้หญิง คนเพศก�ำกวม หรือคนข้ามเพศก็ตาม)

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

2

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• ให้นิยามค�ำว่าความ
รุนแรงจากเพศภาวะ
• ยกตัวอย่าง
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะประเภทต่างๆ
• ตระหนักว่าทุกคน
สามารถเป็นเป้าหมาย
ของความรุนแรง
จากเพศภาวะได้
แต่คนบางจ�ำพวก
อาจมีแนวโน้มตกเป็น
เหยื่อมากกว่าผู้อื่น

ค�ำส�ำคัญ

การเลือกปฏิบัติความรุนแรง
จากเพศภาวะ

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริมเตรียมไว้ให้
ในส่วนท้ายหัวข้อนี้
ครูอาจแจกเอกสาร
ให้นักเรียน แต่ละคู่
หรือให้นักเรียน
จดค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษ
ฟลิปชาร์ท ก็ได้
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สถานการณ์ที่ 2
ไฮท์เป็นเด็กนักเรียนชั้น ม. 2 อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนๆ ในห้องก็เริ่มแกล้งไฮท์ต่างๆ นานา
หยอกล้อเขา หาว่าเขาเหมือนผู้หญิง พอไปซ้อมบาสเกตบอลตามปกติ เพื่อนร่วมทีมก็
เดินมาบอกว่าเขาไม่ตอ้ งมาซ้อมอีกแล้ว เพราะทุกคนไม่อยากให้เขาอยูร่ ว่ มทีมอีกต่อไป
หลังจากนั้นไฮท์จึงไปไล่ถามเพื่อนๆ ว่ามีใครรู้บ้างไหม เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมจู่ๆ ทุกคนก็
พากันเกลียดเขา เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกไฮท์ว่า มีคนโพสต์รูปตัดต่อเป็นหน้าไฮท์แต่แต่ง
ตัวเป็นผู้หญิงเต็มเฟซบุ๊กไปหมด
สถานการณ์ที่ 3
นุ้ยเป็นเด็กสาววัย 13 ปี ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ร่างกายของนุ้ยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย
แรกรุ่น เริ่มเป็นสาวแล้ว พอถึงวันเปิดภาคเรียนวันแรก พวกเด็กผู้ชายก็ชไี้ ม้ชี้มอื มาทาง
นุ้ยแล้วพากันหัวร่อต่อกระซิก บ้างก็ท�ำเป็นแกล้งมาเดินชนนุ้ยตามระเบียงทางเดินบน
อาคารเรียน มีเด็กห่ามอยู่คนหนึ่งตั้งใจเดินมาชี้ที่หน้าอกของนุ้ย แล้วก็ท�ำท่าทางบอก
ว่าหน้าอกนุ้ยโตขึ้นมาก คนอื่นๆ เลยพากันหัวเราะเฮฮา ท�ำให้นุ้ยเริ่มรู้สึกว่าไม่น่ามา
โรงเรียนเลย
สถานการณ์ของกลุ่ม

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริมเตรียมไว้ให้
ในส่วนท้ายหัวข้อนี้
ครูอาจแจกเอกสาร
ให้นักเรียน แต่ละคู่
หรือให้นักเรียน
จดค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษ
ฟลิปชาร์ท ก็ได้
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ค�ำถามเพื่อการอภิปราย:
• ความรุนแรงจากเพศภาวะในสถานการณ์นี้เป็นความรุนแรงประเภทใด? (ทาง
ร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางเพศ)
• สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง?
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อด�ำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?
7. ให้เวลาแต่ละกลุ่มออกมารายงานน�ำเสนอผลการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไข

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
สร้างสรรค์สถานการณ์สมมติขนึ้ มาให้เป็นตัวแทนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
โดยพยายามยกตัวอย่างทีม่ รี ะดับความรุนแรงไม่สงู มากและเป็นเหตุการณ์ทพี่ บ
ได้ทวั่ ไปบ่อยๆ แทนทีจ่ ะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะขัน้ ร้ายแรงแต่อย่าง
เดียว นีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนได้ตระหนักว่าเหตุการณ์เหล่านีอ้ าจเกิดขึน้ ทีใ่ ดได้บา้ งในชีวติ
ประจ�ำวันของเราทุกคน เมือ่ ครูสงั่ งานและชีแ้ จงขัน้ ตอนการท�ำงานสร้างสรรค์สถานการณ์
ของแต่ละกลุม่ นัน้ โปรดย�ำ้ เตือนนักเรียนว่า ต้องไม่ระบุชอื่ ของตัวเอง ชือ่ เพือ่ น หรือชือ่
คนอืน่ ทีเ่ พือ่ นในห้องรูจ้ กั ดี และต้องหลีกเลีย่ งการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผูอ้ นื่ โดย
พยายามไม่ใช้รายละเอียดเหตุการณ์ทเี่ พือ่ นในชัน้ จะจ�ำได้วา่ เป็นเรือ่ งของใคร

8. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเป็นการกระท�ำรุนแรงต่อเป้าหมายด้วยเหตุแห่งพื้น
ฐานทางเพศภาวะ
• ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะอาจส่งผลกระทบต่อคนทุกคน แต่สว่ นใหญ่มกั จะเป็น
คนที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศที่มักจะเผชิญบ่อยๆ
• เราอาจไม่ทันสังเกตเห็นความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ เพราะมักจะถูกมองว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของบรรทัดฐานทางเพศในการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังทางเพศ
• เราสามารถท�ำงานต่อต้านความรุนแรงบนฐานเพศภาวะได้ โดยการเรียนรูว้ ธิ บี ง่ ชีค้ วาม
รุนแรงทุกรูปแบบ การระบุวา่ ความรุนแรงเหล่านีเ้ ป็นการกระท�ำผิด ก็ถอื เป็นก้าวแรก
ของความพยายามป้องกันหรือแก้ไขประเด็นปัญหานี้อย่างเหมาะสม
• เราสามารถท�ำงานเพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
ได้ผา่ นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์เชิงป้องกันกับกลยุทธ์การแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3: ผลของความรุนแรงจากเพศภาวะ

หัวข้อที่
3

ขั้นตอนการสอน

1. จัดให้นักเรียนท�ำงานกลุ่มย่อย กลุ่มละสามหรือสี่คน
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2. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้พูดคุยเกี่ยวกับความรุนแรง
ประเภทต่างๆ ทีน่ กั เรียนชาย นักเรียนหญิง และนักเรียนทีเ่ ป็นคนข้ามเพศ อาจเผชิญ
ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ระบุอารมณ์
ความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้น

30 นาที

3. แจกกระดาษให้นกั เรียนกลุม่ ละแผ่น (หรือให้นกั เรียนใช้กระดาษสมุดของตนเองก็ได้)
4. ให้นกั เรียนพับกระดาษทบกันแบบครึง่ หน้า ด้านหนึง่ ให้วาดรูปร่างผูห้ ญิง อีกด้านหนึง่
ให้วาดรูปร่างผู้ชาย
5. ส�ำหรับพื้นที่นอกร่างกาย ให้นักเรียนเขียนความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเขียน
แยกกันระหว่างผู้ชาย ผู้หญิง และคนข้ามเพศ ครูช่วยแนะนักเรียนให้ยกตัวอย่าง
ความรุนแรงทางร่างกาย (เช่น ทุบตี ถีบเตะ) และความรุนแรงทางวาจาและจิตใจ
(เช่น ข่มขู่ ข่าวลือ ใช้ค�ำหยาบ)
6. ส�ำหรับพื้นที่ในร่างกาย ให้นักเรียนเขียนอารมณ์ความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่
ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ เหล่านี้
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูควรเน้นย�ำ้ ให้นกั เรียนเห็นว่า การทีน่ กั เรียนรูจ้ กั และเข้าใจว่าผลกระทบทางอารมณ์
ของความรุนแรงมีอะไรบ้างนัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ เมือ่ เราได้ทราบถึงผลกระทบของความ
รุนแรงแล้ว เราก็จะสามารถรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป้าหมาย จนกระทั่งมีแนวโน้มลดลงที่
จะกลายเป็นผูก้ อ่ เหตุความรุนแรงหรือมีความอดกลัน้ ต่อความรุนแรง หรือหาข้อแก้ตวั
ว่าเป็นแค่เรือ่ งตลกหรือล้อกันเล่น การระบุพฤติกรรมต่างๆ ว่าเป็นรูปแบบความรุนแรง
หรือการกลั่นแกล้งรังแก เป็นขั้นตอนแรกสู่ความเข้าใจว่าพฤติกรรมประเภทนี้ไม่เป็น
ที่ยอมรับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

7. ในระหว่างการน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันเปรียบเทียบความรุนแรงประเภทที่มัก
เผชิญโดยเด็กหนุ่ม เด็กสาว และเยาวชนข้ามเพศ
8. ครูตั้งค�ำถามต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
• ความรุนแรงรูปแบบใดที่คนมีประสบการณ์เผชิญบ่อยที่สุด มีรูปแบบเดียวกันหรือ
ไม่ส�ำหรับเด็กสาว เด็กหนุ่ม และเยาวชนข้ามเพศ?
• ความรุนแรงรูปแบบใดทีผ่ ชู้ ายมักก่อเหตุตอ่ ผูช้ าย รูปแบบใดต่อผูห้ ญิง และรูปแบบ
ใดต่อคนข้ามเพศ?
• ความรุนแรงรูปแบบใดที่ผู้หญิงมักก่อเหตุต่อผู้หญิง รูปแบบใดต่อผู้ชาย และรูป
แบบใดต่อคนข้ามเพศ?
• นักเรียนสังเกตเห็นรูปแบบการเกิดความรุนแรงรูปแบบใดบ้างหรือไม่?
9. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มรายงานสิ่งที่สังเกตเห็นจากการท�ำแบบฝึกหัดในกิจกรรมนี้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• อธิบายความรุนแรง
จากเพศภาวะประเภท
ที่ผู้ชายมักจะสังเกต
กระท�ำ หรือเป็น
เป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
• อธิบายความรุนแรง
จากเพศภาวะประเภท
ที่ผู้หญิงมักจะสังเกต
กระท�ำ หรือเป็น
เป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
• ระบุผลกระทบทาง
ร่างกายและจิตใจของ
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะในบริบท
โรงเรียนที่มีต่อ
เป้าหมาย พยาน
ผู้สมคบ และผู้ก่อเหตุ

ค�ำส�ำคัญ

การเลือกปฏิบัติความ
รุนแรงจากเพศภาวะ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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10. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ความรุนแรงภายในโรงเรียน ความรุนแรงทางจิตใจ ทางวาจา ทางร่างกาย หรือทาง
เพศ ล้วนแต่มีผลกระทบเชิงลบมากมายต่อผู้ที่เคยเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าว
• สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ ร่างกาย และสุขภาพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเรียนของบุคคลอีกด้วย
• การที่เราสามารถรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ
ได้นั้น จะท�ำให้เรามีโอกาสน้อยลงที่จะกลายเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงหรือมีความ
อดกลั้นต่อความรุนแรงทุกรูปแบบ
• ในหลายพื้นที่ เด็กหนุ่ม เด็กสาว และเยาวชนข้ามเพศ มีแนวโน้มที่จะใช้และเผชิญ
ความรุนแรงรูปแบบที่แตกต่างกัน
• ในหลายพื้นที่ เด็กผู้ชายมีแนวโน้มเผชิญและเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงทางร่างกาย
สูงกว่าผู้อื่น แต่เด็กผู้หญิงจะมีแนวโน้มเผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะสูงกว่า
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กิจกรรมที่ 4: ผลเสียของบรรทัดฐานทางเพศต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการสอน

1. จัดให้นักเรียนท�ำงานกลุ่มย่อย กลุ่มละสามหรือสี่คน
2. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับทราบสถิติเกี่ยวกับหนุ่มสาว
ข้อมูลก็คอื สารสนเทศอย่างหนึง่ ตัวเลขสถิตเิ กีย่ วกับประชากรก็คอื ข้อมูลอีกประเภทหนึง่
ซึง่ เก็บรวบรวมได้หลายวิธี เช่นการส�ำรวจจ�ำนวนประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศต่างๆ
หรือจังหวัดต่างๆ ข้อมูลมีประโยชน์และส�ำคัญเพราะสามารถช่วยเน้นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา
ให้เด่นชัดขึน้ ทัง้ ยังช่วยผูค้ น (เช่น รัฐบาล) ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้ เราจะ
เริม่ ต้นด้วยการดูขอ้ มูลเกีย่ วกับคนทีม่ อี ายุรนุ่ เดียวกันกับนักเรียนในโรงเรียนเรา ครูเลือก
ข้อมูลขึ้นมาหนึ่งชุดอ่านให้นักเรียนในชั้นฟังแล้วร่วมกันอภิปราย ใช้ค�ำถามต่อไปนี้
เพื่อน�ำการอภิปราย
• นักเรียนคิดว่า ท�ำไมคนเพศหนึ่งจึงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและสิทธิมากกว่า
คนเพศอื่น?
• บรรทัดฐานและความคาดหวังทางเพศมีผลต่อรูปแบบนี้อย่างไร?
3. ครูมอบหมายสถิตหิ นึง่ ชุดต่อหนึง่ กลุม่ ให้เวลานักเรียนเตรียมตัวอธิบายให้เพือ่ นในชัน้
ฟังว่าชุดข้อมูลที่ได้รับมานั้นบอกอะไรเราบ้าง (สถิติบางส่วนก็รายงานเรื่องเพศภาวะ
บางส่วนก็รายงานเรื่องความรุนแรง และบางส่วนก็รายงานเรื่องผลกระทบของการ
เลือกปฏิบัติและความรุนแรง)

หัวข้อที่

4. ครูเรียกนักเรียนบางกลุ่มน�ำเสนอข้อมูลให้เพื่อนในชั้นฟัง ผลัดกันสอนเพื่อนในชั้นว่า
ข้อมูลของตนหมายความว่าอย่างไร โดยให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าชุดข้อมูลนั้นๆ
ดีหรือไม่ดีอย่างไร และเกี่ยวข้องกับเพศภาวะและการเลือกปฏิบัติอย่างไร

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ถ้าเราดูขอ้ มูลแล้ว เราจะพบว่าบรรทัดฐานทางเพศน�ำไปสูผ่ ลกระทบเชิงลบต่อการ
เรียนของเรา และสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเรา ได้อย่างไร
• การทัดทานหักล้างบรรทัดฐานทางเพศอาจช่วยได้ในการท�ำงานต่อต้านความ
รุนแรงทางเพศและส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่เคารพใส่ใจกันและกัน

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ตัวอย่างสถิติบางส่วนได้น�ำเสนอไว้ด้านล่างนี้แล้ว ทั้งยังมีข้อมูลสถิติเพิ่มเติมไว้ให้ในภาค
ผนวก ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติจากบางประเทศ เช่น สปป.ลาว
ทั้งนี้ มีลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้แล้วเพื่อให้ครูสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประเทศไทยได้โดยสะดวก

3

กิจกรรมที่

4

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• ระบุว่าบรรทัดฐาน
ทางเพศบางอย่าง
มีผลเสียต่อสุขภาพ
และสิทธิมนุษยชน

ค�ำส�ำคัญ

บรรทัดฐานทางเพศ

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
บรรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังของชุมชนส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของ
คนเราหรือไม่? บางครัง้ ก็อาจเป็นไปได้ทบี่ รรทัดฐานทางเพศและความคาดหวังจะมีผลเสีย
ต่อสุขภาพของคน เช่น ท�ำให้เรามีความเสีย่ งต่อการเจ็บป่วยหรือได้รบั บาดเจ็บมากขึน้ เป็นต้น
ยกตัวอย่างเช่น บรรทัดฐานทางเพศที่ส่งเสริมให้ผู้ชายเป็นคนเข้มแข็งบึกบึนอาจน�ำไปสู่
อัตราการมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงขึ้นได้ เช่นการใช้ยาเสพติดหรือขับขี่ยานพาหนะโดย
ไม่ปลอดภัยในภูมภิ าคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุการเสียชีวติ อันดับต้นๆ
ของเด็กหนุ่มอายุ 10-14 ปี ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน ซึ่งส่วน
หนึ่งนั้นเป็นเพราะผู้ชายมักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนนั่นเอง [41]
ส�ำหรับประเทศอืน่ ๆ นัน้ บรรทัดฐานทางเพศก็มอี ทิ ธิพลต่อการเข้าโรงเรียนของเด็กผูห้ ญิง
ท�ำให้เด็กสาวหลายคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของตัว
เด็กเอง รวมไปถึงสุขภาพของลูกๆ ของเด็กเหล่านี้อีกด้วย [84]
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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ตัวอย่างสถิติบางส่วน (ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ภาคผนวก)
นักเรียนหญิงที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 46
ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงยังมีแนวโน้มเข้าเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาน้อยกว่าเด็กผู้ชาย กล่าวคือมีเด็กผู้ชายร้อยละ 54
(หรือเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย) เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20
Table%205.pdf

ผู้ชายมีโอกาสอยู่บนท้องถนนสูงกว่าเพศอื่น เพราะในหลายๆ ประเทศผู้ชายมีแนวโน้ม ‘เคลื่อนย้าย’
สูงกว่าผู้หญิง กล่าวคือ ผู้ชายได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านและขับขี่ยานพาหนะได้อย่างอิสระ
มากกว่าผู้หญิง
ผู้ชายถูกสอนว่าจะต้องเป็นผู้กล้า ท้าทาย เสี่ยงภัย และห้ามกลัวเจ็บปวดหรือบาดแผลบางครั้งสิ่งนี้
อาจสร้างแรงกดดันให้ จึงมักเสี่ยงอันตรายจากความเร็วหรือชอบการแข่งขันบนท้องถนน
เด็กหนุ่มและผู้ชายมักมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติดอื่นๆ สูงกว่าผู้หญิง ซึ่ง
ท�ำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะหรือแม้แต่เดินตามท้องถนน

ในภูมภิ าคเอเชียใต้เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่ากัน?

บางครั้ง เด็กผู้หญิงและผู้หญิงสาวก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องอยู่กับบ้าน ช่วยรับผิดชอบงานบ้านงาน
เรือนและเลี้ยงดูเด็ก

เพศชายข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กผู้ชายร้อยละ 55เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 6 ใน 10 คนของเด็กชายทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่า
เด็กผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 46 หรือคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 5 ใน 10 คน [40]

ในหลายๆ ประเทศบางครั้งการศึกษาของเด็กผู้หญิงก็จะถูกมองว่าไม่ส�ำคัญเท่าการศึกษาของเด็ก
ผู้ชาย เพราะผูห้ ญิงไม่ตอ้ งเติบโตขึน้ ไปเพือ่ หารายได้เลีย้ งครอบครัว แต่ผชู้ ายคือคนทีต่ อ้ งรับหน้าทีด่ งั
กล่าวนัน้

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี
:http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรก
ในวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปี ได้แก่อะไร?
การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปี
ที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมา ได้แก่ ความรุนแรงระหว่างบุคคล ซึ่งไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหา
สุขภาพหรือการบาดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
จ�ำนวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ในภูมิภาคเอเชียใต้ที่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ29
หรือคิดเป็นจ�ำนวนเกือบ 3 ใน 10คนของเด็กสาวทั้งหมด[40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่
:http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf

84

ค�ำอธิบายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะอาจมีดังนี้

ในบางประเทศ ลูกสาวจะถูกเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมให้อยู่แต่กับบ้านเท่านั้น เพราะพ่อแม่กลัวว่า
ลูกสาวจะได้รับอันตรายหากไปอยู่นอกบ้าน
เด็กผู้ชายและชายหนุ่มถูกคาดหวังว่าต้องสามารถแสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่าแข็งแกร่ง บึกบึน สมชาย
ชาตรี เพื่อพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว
ผู้หญิงจะมีแรงกดดันอย่างหนึ่งก็คือ การเป็นช้างเท้าหลังหรือยอมอยู่ในโอวาทของผู้ชาย
เพราะความเชื่อที่ว่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงทุกด้าน และดังนั้นผู้ชายจึงควรกุมอ�ำนาจควบคุมผู้หญิง
ความเชื่อที่ว่าลูกผู้หญิงต้องเชื่อฟังสามี

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูสามารถน�ำเกมนีม้ าใช้เวลาใดก็ได้ เพือ่ ช่วยให้หอ้ งเงียบสงบลงบ้าง เตรียมนักเรียนให้
พร้อมยิง่ ขึน้ และกลับมาสนใจบทเรียน ตัง้ ใจเรียนยิง่ ขึน้
1. ให้นกั เรียนยืนเป็นวงกลมขนาดใหญ่ (หรือถ้าพืน้ ทีจ่ ำ� กัด ให้นกั เรียนยืนอยูท่ โี่ ต๊ะหันหน้า
หากระดาน) ครูอธิบายว่า ในการเล่นเกมนี้ ทุกคนต้องท�ำตามผูน้ ำ� พยายามเลียนแบบ
ให้เหมือนทีส่ ดุ เหมือนกับว่าทุกคนเป็นกระจกเงาบานใหญ่ คนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� จะต้องค่อยๆ
ออกท่าทาง ท�ำช้าๆ เหมือนเป็นภาพช้า
2. ครูเริม่ ท�ำเป็นตัวอย่างก่อน เคลือ่ นไหวช้าๆ เพือ่ ดูวา่ นักเรียนทุกคนท�ำตามทันหรือไม่
พยายามรักษาจังหวะการเคลือ่ นไหวให้เนิบช้า หลังจากนัน้ ให้ตวั แทนนักเรียนผลัดกัน
ออกมาเป็นผูน้ ำ� โดยเน้นย�ำ้ ว่า ผูน้ ำ� ต้องท�ำท่าเป็นภาพช้า ผลัดเปลีย่ นผูน้ ำ� โดยให้นกั เรียน
ส่งต่อกันไปเรือ่ ยๆ
3. หลังจากนั้น ครูถามนักเรียนว่า สังเกตเห็นสาระส�ำคัญอะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้
ข้อความที่เกมนี้ส่งถึงนักเรียนก็คือการพยายามท�ำงานร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก เพือ่ สร้างใบทีน่ า่ อยูย่ งิ่ ขึน้ นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า เรา
ควรเชือ่ ฟังใคร เอาอย่างใคร และไม่ควรท�ำตามใครในพฤติกรรมทางสังคมของเรา
4. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังเพิม่ เติมว่าเมือ่ มีบรรทัดฐานทางเพศทีเ่ ป็นอันตรายอยูใ่ นชุมชน
ของเรา (ตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานทางเพศที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ) เราต้องท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ เปลีย่ นแปลงบรรทัดฐานดังกล่าวนัน้ แล้วมองหาหนทางเพือ่ ท�ำตามความ
เป็นผู้น�ำในเชิงบวก ไม่ใช่ภาวะผู้น�ำเชิงลบ และอาจมีบางครั้งที่พวกเราเองแต่ละคน
นั่นแหละ จะมีโอกาสเป็นผู้น�ำในสถานการณ์ทางสังคมของเรา ดังนั้นเราจึงควรเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นเสมอ

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   
แนวทางที่ 1:

ให้นักเรียนแต่งบทกวีเพลงหรือแร็พ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบ
ของความรุนแรงที่อาจมีต่ออารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรง
โดยตรงหรือเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว

แนวทางที่ 2:

ให้นักเรียนแต่งนิทาน/วาดการ์ตูนที่มีเนื้อหาแง่บวกซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กๆ ได้ฟัง
ค�ำอบรมสัง่ สอนจากปูย่ า่ ตายายว่าให้รจู้ กั เคารพยอมรับนับถือกันมากกว่าหันไปใช้ความรุนแรง

2

ส่วนที่

เกมส�ำรอง: “ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว”   

หัวข้อที่ 3

แนวทางที่ 3:

ให้นกั เรียนออกแบบโปสเตอร์แสดงแบบอย่างทางเพศในเชิงบวก หรือโปสเตอร์แสดงผลกระทบ
ของบรรทัดฐานทางเพศเชิงลบ

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
ยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงจากเพศภาวะ: แตกต่างในสิ่งที่ถูกที่ควร

เปิดเวทีใ่ ห้นกั เรียนได้จดั แสดงการ์ตนู /นิทานให้นกั เรียนรุน่ น้องได้เข้าชม จัดเวทีให้นกั เรียน
ได้แสดงคอนเสิร์ต/ร้องเพลงแร็พ/อ่านบทกวี ให้เพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆ รับชม หรืออาจใช้
ช่วงเวลาเข้าแถว เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ปลอดความรุนแรง หรืออาจจัด
ให้มีการประกวดแข่งขันระดับโรงเรียนและจัดเทศกาลศิลปะการแสดงประจ�ำภาคเรียน
การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่‘กัลยาณมิตร’
อธิบายให้นกั เรียนทราบว่า เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีน่ กั เรียนจะต้องมีคนทีไ่ ว้วางใจได้เพือ่ ขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงนักเรียนควรจะรู้สึกสะดวกใจในการไปขอ
ความช่วยเหลือจากครู นอกจากนี้ นักเรียนรุ่นพี่บางคนอาจรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็น
กัลยาณมิตรซึ่งหมายความว่านักเรียนกลุ่มนี้เสนอตัวเข้ามาท�ำงานในฐานะคนที่เพื่อน
นักเรียนและรุ่นน้องรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือ เวลาเผชิญเหตุการณ์
พบเห็น หรือได้ยินข่าวความรุนแรง รวมทั้งเป็นคนที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำที่ดีว่าควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ครูควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่
กัลยาณมิตรกลุ่มนี้ว่าเป็นคนที่น้องๆ จะไปขอค�ำแนะน�ำว่าควรไปขอความช่วยเหลือจากที่
ใดได้บ้าง ทั้งนี้ โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อให้นักเรียน
กัลยาณมิตรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 2: ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?
ความรุนแรงจากเพศภาวะภายในรั้วโรงเรียนหรือรอบบริเวณโรงเรียน
สถานการณ์ที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ตอนสราสินีเดินไปโรงเรียน ตามปกติเธอจะต้องเดินไปพร้อมเพื่อนๆ แต่บังเอิญวันนั้นรอตั้งนานแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาเสียที สราสินีกลัวไปไม่ทันเวลาโรงเรียนเข้าเรียน จึงรีบไปก่อน เธอต้อง
เดินประมาณสองซอยจึงจะถึงโรงเรียน แต่ระหว่างทางนัน้ เธอจะต้องเดินผ่านกลุม่ เด็กผูช้ ายรุน่ พีโ่ รงเรียนเดียวกันกลุม่ หนึง่ ทีช่ อบมารวมตัวกันกลุม่ ใหญ่คอยแซวหญิง พอสราสินเี ดินมาถึง พวกนัน้ ก็พากันผิวปากใส่
หน�ำซ�้ำยังมีคนหนึ่งแอบย่องมาจับน่องของเธอด้วยซ�้ำ
ค�ำถามเพื่อการอภิปราย:
• ความรุนแรงจากเพศภาวะในสถานการณ์นี้เป็นความรุนแรงประเภทใด? (ทางร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางเพศ)
• สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง?
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อด�ำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?
สถานการณ์ที่ 2
ไฮท์เป็นเด็กนักเรียนชั้น ม. 2 อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนๆ ในห้องก็เริ่มแกล้งไฮท์ต่างๆ นานา หยอกล้อเขา หาว่าเขาเหมือนผู้หญิง พอไปซ้อมบาสเกตบอลตามปกติ เพื่อนร่วมทีมก็เดินมาบอกว่า เขาไม่ต้องมาซ้อมอีก
แล้ว เพราะทุกคนไม่อยากให้เขาอยู่ร่วมทีมอีกต่อไป หลังจากนั้นไฮท์จึงไปไล่ถามเพื่อนๆ ว่ามีใครรู้บ้างไหม เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมจู่ๆ ทุกคนก็พากันเกลียดเขา เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกไฮท์ว่า มีคนโพสต์รูปตัดต่อเป็น
หน้าไฮท์แต่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเต็มเฟซบุ๊กไปหมด
ค�ำถามเพื่อการอภิปราย:
• ความรุนแรงจากเพศภาวะในสถานการณ์นี้เป็นความรุนแรงประเภทใด? (ทางร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางเพศ)
• สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง?
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อด�ำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?
สถานการณ์ที่ 3
นุย้ เป็นเด็กสาววัย 13 ปี ช่วงปิดเทอมทีผ่ า่ นมา ร่างกายของนุย้ เปลีย่ นแปลงเข้าสูว่ ยั แรกรุน่ เริม่ เป็นสาวแล้ว พอถึงวันเปิดภาคเรียนวันแรก พวกเด็กผูช้ ายก็ชไี้ ม้ชมี อื มาทางนุย้ แล้วพากันหัวร่อต่อกระซิก บ้างก็ทำ� เป็น
แกล้งมาเดินชนนุ้ยตามระเบียงทางเดินบนอาคารเรียน มีเด็กห่ามอยู่คนหนึ่งตั้งใจเดินมาชี้ที่หน้าอกของนุ้ย แล้วก็ท�ำท่าทางบอกว่าหน้าอกนุ้ยโตขึ้นมาก คนอื่นๆ เลยพากันหัวเราะเฮฮา ท�ำให้นุ้ยเริ่มรู้สึกว่าไม่น่า
มาโรงเรียนเลย
ค�ำถามเพื่อการอภิปราย:
• ความรุนแรงจากเพศภาวะในสถานการณ์นี้เป็นความรุนแรงประเภทใด? (ทางร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางเพศ)
• สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง?
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อด�ำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?
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ส่วนที่

2

กิจกรรมที่ 2: ความรุนแรงจากเพศภาวะคืออะไร?
สร้างสถานการณ์ของกลุ่ม

หัวข้อที่ 3
ค�ำถามเพื่อการอภิปราย:
• ความรุนแรงจากเพศภาวะในสถานการณ์นี้เป็นความรุนแรงประเภทใด? (ทางร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางเพศ)
• สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง?
• ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้?
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อด�ำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง?

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูสามารถย�้ำเตือนนักเรียนถึงวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวได้ โดยอาจกล่าวว่า “การไปเที่ยวเล่าเรื่องคนอื่นว่าใครเคยท�ำอะไรมาแล้วบ้างนั้น มันง่ายก็จริง แต่วิธีแบบนี้ จะท�ำให้
เราเถียงกัน ด่าว่ากัน โทษกันไปโทษกันมา เพราะฉะนั้น เราจะใช้สถานการณ์สมมติเป็นต้นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือ เราควรท�ำ
อย่างไรให้สถานการณ์ถูกต้องเหมาะสมดีขึ้นในอนาคต เวลาเขียนงานส่งครูก็เหมือนกัน ถ้าเราเล่าเรื่องประสบการณ์ของใครบางคน นักเรียนก็ต้องรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของ
เขาด้วย นั่นคือ เราจะต้องไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ใช้ข้อมูลจริง ที่พอมีคนมาอ่านแล้วทราบทันทีว่าเป็นเรื่องของใคร นักเรียนจ�ำไว้นะ นี่คือวิธีการหนึ่งที่เราจะแสดงว่าเราเคารพเอาใจใส่กัน
และกัน ช่วยเหลือพึ่งพากันและกันจนประสบความส�ำเร็จในการเรียนด้วยดีไปพร้อมหน้าพร้อมตากัน”

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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หัวข้อที่ 4: ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษา

หัวข้อที่
4

กิจกรรมที่

1

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• ระบุสถานที่และเวลา
ที่ส่วนใหญ่แล้วเรา
จะมีโอกาสเผชิญความ
รุนแรงจากเพศภาวะ
ที่โรงเรียน รวมทั้งสถานที่
และเวลาที่ส่วนใหญ่
เราจะปลอดภัยจาก
ความรุนแรงจากเพศภาวะ

ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีเ่ ราจะต้องพัฒนาความรูส้ กึ รับผิดชอบร่วมกันในการท�ำให้โรงเรียนเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัยและเป็นมิตรส�ำหรับทุกคน ดังนัน้ ส่วนหนึง่ ของกระบวนการนีจ้ งึ เป็นการ
ระบุประเภทความรุนแรงจากเพศภาวะทีม่ กั เกิดขึน้ ในบริเวณโรงเรียน ระบุสถานทีแ่ ละเวลาทีค่ วามรุนแรงนีม้ กั เกิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ ระบุผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูค้ น และระบุสงิ่ ทีเ่ ราจะท�ำได้
เพื่อป้องกันความรุนแรงจากเพศภาวะและให้แรงสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค�ำหยาบคายกล่าวหาหรือด่าว่ากันในการท�ำงานดังกล่าว

กิจกรรมที่ 1: แผนที่ความรุนแรงจากเพศภาวะในโรงเรียน
ขั้นตอนการสอน
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแผนที่บริเวณโรงเรียนแบบคร่าวๆ แสดงถนนเส้นหลัก
ทางเดิน และอาคารร้านรวงรอบๆ โรงเรียน โดยให้ระบุเส้นทางต่างๆ ที่เด็กนักเรียน
ใช้เดินทางไปกลับ การคมนาคมรูปแบบต่างๆ (เช่น เดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ และอื่นๆ)
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใส่สัญลักษณ์หรือระบุชื่อพื้นที่ส่วนต่างๆ ตามจ�ำเป็น
2. ครูถามนักเรียนดังนี้
พื้นที่ใดบ้างทั้งในโรงเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
นักเรียนทุกคน? ให้นักเรียนระบายสีท�ำสัญลักษณ์พื้นที่ดังกล่าวด้วยสีใดสีหนึ่ง
3. พืน้ ทีใ่ ดบ้างทัง้ ในโรงเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน ทีน่ กั เรียนเคยพบเห็นหรือประสบ
เหตุการณ์ความรุนแรง? ให้นกั เรียนระบายสีทำ� สัญลักษณ์พนื้ ทีด่ งั กล่าวด้วยสีอกี สีหนึง่

ค�ำส�ำคัญ

ความรุนแรงจากเพศภาวะ
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ตัวอย่างเช่น

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยเพื่อระบุว่าความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นที่ไหน
และเกิดขึ้นอย่างไร กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนทราบถึงรูปแบบการเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงได้ นอกจากนั้น ยังช่วยให้ครูได้รับทราบว่าความรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนและ
อย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถช่วยสร้างสรรค์โรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับ
นักเรียนมากขึ้นอีกด้วย

4. ครูถามนักเรียนดังนี้
ความรุนแรงประเภทใดเกิดขึ้นในสถานที่เหล่านี้? ทั้งนี้ ครูควรย�้ำเตือนนักเรียนให้
นึกถึงความรุนแรงจากเพศภาวะประเภทต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในโรงเรียน
ก�ำหนดเครื่องหมายแสดงความรุนแรงประเภทต่างๆ ลงในแผนที่ ยกตัวอย่างเช่น
= ความรุนแรงทางจิตใจ
d ความรุนแรงทางวาจา
y ความรุนแรงทางร่างกาย
l ความรุนแรงทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ
ให้นกั เรียนเขียนสัญลักษณ์กำ� กับว่าแต่ละเครือ่ งหมายใช้แทนความรุนแรงประเภทใด

2

ส่วนที่

5. ให้นักเรียนสองถึงสามกลุ่มอาสาออกมาน�ำเสนอภาพวาดแผนที่ของตนเอง ครูใช้
ค�ำถามต่อไปนี้เพื่อน�ำการอภิปรายในชั้น:
• นักเรียนหญิงและนักเรียนชายเผชิญความรุนแรงอยูท่ เี่ ดียวกันในโรงเรียนหรือไม่?
• ความรุนแรงมักจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุด?
• เพราะเหตุใดคนจึงไม่ได้รับการลงโทษจากการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในสถาน
ที่ดังกล่าว?
• เราต้องท�ำอะไรบ้างเพื่อยุติเหตุการณ์ความรุนแรงนี้?

หัวข้อที่ 4

6. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ความรุนแรงสามารถเกิดขึน้ ได้หลายพืน้ ทีใ่ นบริเวณโรงเรียน ตามอาคารบ้านเรือน
รอบๆ โรงเรียน และระหว่างการเดินทางไปกลับบ้านและโรงเรียน
• บางครัง้ เราก็สามารถระบุรปู แบบการเกิดความรุนแรงได้วา่ มักจะเกิดทีไ่ หนและเกิด
ขึ้นเมื่อไหร่
• การระบุรปู แบบการเกิดความรุนแรงจากเพศภาวะในบริบทโรงเรียนได้นนั้ สามารถ
ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การท�ำงานเพื่อยุติความรุนแรงและสร้างสรรค์พื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับทุกคน

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 2: กฎเชิงบวกของพืน้ ทีเ่ รียนรูอ้ นั ปลอดภัย

หัวข้อที่
4

กิจกรรมที่

2

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ก�ำหนดกฎกติกา
และข้อตกลงที่
นักเรียนต้องการ
เพื่อสนับสนุนให้มี
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย เป็นมิตร
และเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับทุกคน
ในห้อง/ทั้งโรงเรียน

ค�ำส�ำคัญ

ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ บรรทัดฐาน
ทางเพศพื้นที่ปลอดภัย
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม
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ขั้นตอนการสอน

1. ครูทบทวนให้นักเรียนจ�ำได้ว่า เราได้พูดคุยเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนมาแล้ว เราได้
ระบุพื้นที่ปลอดภัยลงในแผนที่โรงเรียนแล้ว (หัวข้อที่ 4: กิจกรรมที่ 1) เราได้พูดคุยเกีย่ ว
กับสิง่ ทีเ่ ราสามารถลงมือท�ำได้เพือ่ สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในโรงเรียนแล้ว (หัวข้อที่
2: กิจกรรมที่ 3) และเราต่างก็ต้องการห้องเรียนที่ดีอย่างเท่าเทียมกันส�ำหรับทุกคน ดัง
นั้น ในกิจกรรมนี้ เราจึงจะมาพูดคุยกันถึงความปลอดภัยและความเท่าเทียมกันใน
ห้องเรียนของเราและขยายไปถึงระดับโรงเรียนด้วย เราจะมาตัดสินใจร่วมกันว่าเรา
สามารถท�ำอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเท่าเทียมกันด้วยการ
ออกแบบกฎโรงเรียนเชิงบวก

• เราจ�ำเป็นต้องมีกฎระเบียบอื่นใดอีกหรือไม่ ส�ำหรับพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียน? ยกตัวอย่าง
เช่น บริเวณห้องสุขา ระเบียงทางเดิน หรือสนามกลางแจ้ง?
• เราจ�ำเป็นต้องมีกฎระเบียบอะไรบ้างเพือ่ เป็นสิง่ ยืนยันว่าทุกคนขยันหมัน่ เพียรและตัง้ ใจ
เรียนได้อย่างเต็มที่ขณะอยู่ในโรงเรียน?
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ค�ำว่า‘ผูห้ ญิง’ไม่ใช่คำ� ส�ำหรับการดูหมิน่ เหยียดหยามกัน ครูตอ้ งท�ำให้นกั เรียนเข้าใจว่า เมือ่ ใด
ก็ตามทีม่ คี นใช้คำ� ว่า ‘ผูห้ ญิง’หรือ ‘ตัวเมีย’ไปดูถกู ดูแคลนเด็กผูช้ าย นัน่ หมายถึงการเลือก
ปฏิบตั ซิ อ้ นกันถึงสองครัง้ ชัน้ แรกคือการใช้คำ� ทีห่ มายถึงเพศหญิงเป็นค�ำสบประมาท และชัน้
ทีส่ องคือการเหยียบย�ำ่ เด็กผูช้ ายคนนัน้ ว่าเขามีความผิดปกติเกีย่ วกับการเป็นเพศชาย

2. ให้นกั เรียนหยิบแผนทีโ่ รงเรียนทีไ่ ด้ทำ� สัญลักษณ์แสดงพืน้ ทีป่ ลอดภัยและไม่ปลอดภัยใน
บริเวณโรงเรียนไว้แล้วขึ้นมาดู แล้วช่วยกันออกกฎ กติกา และข้อตกลงใหม่ๆ เพื่อท�ำให้
โรงเรียนและห้องเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ยอมรับ และใส่ใจ

6. ติดกฎ กติกา ข้อตกลง ที่นักเรียนช่วยกันก�ำหนดไว้ที่หน้าห้องเรียน (หรือที่อื่นตามความ
เหมาะสม) เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนใจนักเรียนว่าเรามีกฎ กติกา ข้อตกลงทีจ่ ะท�ำให้หอ้ งเรียน/
โรงเรียนของเราเป็นสถานทีย่ ตุ ธิ รรม

3. ครูควรเน้นย�้ำว่า ข้อก�ำหนดใหม่นี้จะต้องส่งเสริมให้ทุกคน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และผู้ที่ไม่
สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศตามแบบแผน ได้มีสิทธิอันเท่าเทียมกันในการร่วมใช้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และเป็นมิตร

กิจกรรมนีช้ ว่ ยให้เราได้เรียนรูป้ ระเด็นต่างๆ ว่า:
• นักเรียนและครูจ�ำเป็นจะต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อออกกฎ กติกา ข้อตกลงเพื่อการสร้าง
ห้องเรียนและโรงเรียนที่ปลอดภัย
• คนบางกลุม่ เช่น เด็กผูห้ ญิงและคนทีไ่ ม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศ มักจะเป็นผูเ้ ผชิญ
เหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้นเราจึงต้องนึกถึงคนกลุ่มนี้ไว้เสมอเมื่อเราออกกฎต่างๆ
• พื้นที่บางแห่งทั้งในรั้วโรงเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียนจะปลอดภัยน้อยกว่าที่อื่น เรา
จึงจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงรูปแบบการเกิดความรุนแรง เพือ่ ให้สามารถก�ำหนดกฎระเบียบ
ในการท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้

4. ครูแจ้งให้นกั เรียนในชัน้ ทราบว่า ในขัน้ ตอนนี้ เราจะช่วยกันออกกฎ กติกา ข้อตกลงใหม่ๆ
สำหรับห้องเรียนและโรงเรียนของเรา เพือ่ เป็นสิง่ ยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยมีสขุ และหมัน่ เพียร
(ขัน้ ตอนนีส้ ามารถท�ำร่วมกันทัง้ ห้องก็ได้ หรืออาจสัง่ ให้นกั เรียนท�ำงานเป็นกลุม่ ย่อย หรือ
เป็นคู่ โดยอาจแบ่งกลุ่มนักเรียนตามเพศเป็นกลุ่มเพศเดียวกันก็ได้)
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
การให้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วมในการคิดพิจารณาเกีย่ วกับกฎ กติกา ข้อตกลง ทีต่ นเองจ�ำเป็น
ต้องมีนนั้ จะช่วยในการปลูกฝังความรูส้ กึ รับผิดชอบ ทัง้ ยังสอนนักเรียนให้เข้าใจอย่างลึกซึง้
ว่าท�ำไมเราจึงต้องมีกฎระเบียบ
5. ให้นักเรียนขบคิดพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
• เราต้องการกฎกติกาอะไรบ้างเพือ่ เป็นสิง่ ยืนยันว่าทุกคนมีความสุขทีโ่ รงเรียน?เมือ่ จะ
ก�ำหนดกฎแต่ละข้อ นักเรียนต้องค�ำนึงถึงเด็กผูช้ าย เด็กผูห้ ญิง และเด็กทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับบรรทัดฐานทางเพศตามแบบแผนด้วย
• เราต้องการกฎกติกาอะไรบ้างเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยที่โรงเรียน ซึ่งต้อง
รวมไปถึงความปลอดภัยจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ?

7. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:   
การเล่นเกมจะช่วยให้นกั เรียนจดจ�ำกฎระเบียบต่างๆ ได้ดขี นึ้ เพราะมีลกั ษณะทีเ่ ล่นทีจริง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ครูเห็นว่าถึงเวลาทีต่ อ้ งตักเตือนนักเรียนบ้างแล้ว
• หาสิง่ ของทีเ่ ด็กนักเรียนจะโยนส่งกันไปมาได้งา่ ยและไม่ทำ� ให้เด็กเจ็บตัว (เช่น ลูกบอลเป่าลม
หรือ ของเล่นยัดไส้)
• ให้นกั เรียนยืนเป็นวงกลม หรือยืนอยูก่ บั โต๊ะถ้าพืน้ ทีจ่ ำ� กัด
• อธิบายวิธีเล่นว่า ครูจะโยนสิ่งของส่งให้นักเรียน เมื่อรับได้แล้วจะต้องบอกกฎ กติกา
ข้อตกลงของห้องเรียนมาคนละหนึง่ ข้อ
• จากนัน้ โยนส่งให้เพือ่ นคนอืน่ ๆ ต่อไป คนทีร่ บั ได้กต็ อ้ งบอกกฎ กติกา ข้อตกลงของห้องเรียน
มาคนละหนึง่ ข้อต่อไปเรือ่ ยๆ

กิจกรรมที่ 3: ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ การจินตนาการ และอารมณ์แฝงเร้น
ขั้นตอนการสอน

1. ครูถามนักเรียนดังนี้
เรามีวิธีบอกหรือทราบได้อย่างไรว่าคนอื่นก�ำลังคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรอยู่? (นักเรียน
อาจจะตอบว่า เราสามารถสังเกตได้จากภาษากาย อาการท่าทาง และปฏิกิริยา หรือ
ตั้งใจรับฟังสิ่งที่เขาพูด หรือลองจินตนาการว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ถ้าเป็น
ตัวเราเอง เราจะรู้สึกนึกคิดอย่างไร)
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า คนเราจ�ำเป็นจะต้องรูจ้ กั จินตนาการว่าคนอืน่ ๆ เขาใช้ชวี ติ
กันอย่างไร บางครัง้ เราก็สามารถ ‘อ่าน’ คนออกและเดาได้วา่ เขาก�ำลังคิดอะไรกันอยูห่ รือ
รูส้ กึ อย่างไร โดยการสังเกตภาษากาย ฟังน�ำ้ เสียง และสังเกตอาการท่าทาง เป็นต้น แต่บางครัง้
สิง่ เหล่านีก้ อ็ าจไม่เพียงพอ นัน่ เป็นเพราะผูค้ นอาจปิดบัง อ�ำพราง ซ่อนเร้นอารมณ์ความ
รู้สึกของตนเอง หรือแกล้งท�ำเป็นว่าทุกอย่างปกติดี เราจึงจ�ำเป็นต้องท�ำทั้งสองอย่าง
ได้แก่ จินตนาการว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์นนั้ และถามเขาตรงๆ ว่ารูส้ กึ อย่างไร ความสามารถ
ในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นนี้เรียกว่า ‘ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ’
ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ คือ ความสามารถในการจินตนาการและหยัง่ รูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ
นึกคิดของผู้อื่น
3. ครูแนะน�ำมโนทัศน์ของอารมณ์แฝงเร้นให้นกั เรียนในชัน้ ได้ทำ� ความเข้าใจ โดยวาดภาพแสดง
แบบจ�ำลอง ‘เรืออารมณ์’ประกอบการสอน จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการ
ใช้ค�ำเปรียบเปรยหรืออุปมาอุปมัยนี้เป็นวิธีอธิบายว่าอารมณ์บางอารมณ์ก็เห็นเด่นชัด
เพราะอยู่ใกล้ผิวน�้ำ ส่วนอารมณ์อื่นๆ อาจถูกปิดบัง ฝังลึก ซ่อนเร้นเอาไว้ (อยู่ใต้ผิวน�้ำ)
แต่กย็ งั คงส่งผลกระทบต่อเราอยูน่ นั่ เอง ทัง้ นี้ อารมณ์ทอี่ ยูล่ กึ ลงไปใต้ผวิ น�ำ้ นัน้ อาจเป็นอารมณ์
ทีส่ ำ� คัญกับเรามากทีส่ ดุ ก็ได้ หรืออาจเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดอารมณ์อนื่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้ผวิ น�ำ้ ได้
ยกตัวอย่างเช่น ความหวาดกลัว หรือเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ หรืออับอายขายหน้า มักจะเป็นสาเหตุของ
ความโกรธเดือดดาล หรืออิจฉาริษยา หรือการโทษตัวเอง หรือขวยเขินกระดากอาย โดย
จะเห็นว่ามีเพียงความโกรธเดือดดาลและขวยเขินกระดากอายเท่านัน้ ทีแ่ สดงเด่นชัดออกมา
แบบจ�ำลองเรืออารมณ์

หัวข้อที่

4. ครูให้นกั เรียนท�ำงานเป็นคูห่ รือเป็นกลุม่ ในขัน้ แรกนีใ้ ห้เขียนสถานการณ์สนั้ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความรุนแรงจากเพศภาวะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จากนั้นให้วาดรูปเรืออารมณ์เพื่อ
แสดงการเปรียบเปรย เมื่อนักเรียนมีสถานการณ์ไว้ในใจแล้ว ให้เขียนอารมณ์ที่อาจเป็น
อารมณ์ฝงั ลึก แฝงเร้น หรืออารมณ์ทแี่ สดงออกอย่างเด่นชัด ครูทำ� เป็นตัวอย่างพร้อมกัน
ทั้งห้อง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มสามารถท�ำงานได้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างอารมณ์แฝงเร้นฝังลึกอาจมีดังต่อไปนี้
เศร้าใจโกรธเคืองกลุ้มใจกระดากอายหวาดหวั่นกล้าหาญ
อับอายเกรงกลัวเสียเกียรติร้อนรนใจอ้างว้างสิ้นหวัง
5. เมือ่ เขียนอารมณ์ตามต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมลงบนเรืออารมณ์แล้ว ให้นกั เรียนพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความเห็นกันว่าอารมณ์แฝงเร้นฝังลึกใดบ้างที่ตัวละครน่าจะพยายามปกปิดซ่อนเร้น
ไม่ให้คนอื่นได้รู้มากที่สุด และมีแรงกดดันที่แตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเด็กผู้ชายกับ
เด็กผู้หญิงในการปิดบังซ่อนเร้นอารมณ์บางอย่าง?
6. ครูให้เวลาแต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ของตนเองให้เพื่อนในชัน้ ฟัง และบอกว่ามีอารมณ์
ใดบ้างที่ตัวละครเอกแต่ละตัวอาจจะต้องเผชิญ รวมทั้งบอกว่าแรงกดดันเนื่องจากเพศ
ภาวะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
7. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังเพิม่ เติมว่า โดยทัว่ ไปแล้ว คนทีเ่ คยประสบเหตุการณ์ความรุนแรง
มักรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสะดวกใจเวลาต้องไปรายงานเหตุการณ์ตอ่ ใครบางคน เพราะสุดท้ายแล้ว
มักจะคิดกันไปเองว่า อย่างไรเสียส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นความผิดของตนเองเช่นกัน ที่ตนเอง
อาจเผลอท�ำอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นดึงดูดความรุนแรงเข้าก็ได้ หรือไม่ก็อาจหลงลืม
ความเป็นจริงไปข้อหนึ่งว่า ใครบางคนจงใจเลือกใช้พลังอ�ำนาจของเขาไปในทางทีเป็น
โทษ หรือไม่กอ็ าจรูส้ กึ อับอายขายหน้า จึงพยายามหาทางจัดการอารมณ์เหล่านีด้ ว้ ยการ
แกล้งท�ำเป็นว่า เหตุการณ์ความรุนแรงนัน้ ไม่เคยเกิดขึน้ เลย หรือไม่มผี ลกระทบอะไรต่อ
ตัวเองเลย
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:   
ครูอาจเลือกให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมรวมทัง้ ห้องก็ได้ โดยขออาสาสมัครให้ออก
มาหน้าชัน้ เรียนและแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ให้เพือ่ นๆ ดู ด้วยการแสดงออกทางสีหน้า
และภาษากาย แล้วให้เพือ่ นนักเรียนคนอืน่ ๆเดา/บอกว่าอารมณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ พือ่ นก�ำลัง
แสดงให้ดหู รือน�ำเสนออยูน่ นั้ คืออะไร
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4

กิจกรรมที่

3

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เรียนรู้เกี่ยวกับ
มโนทัศน์ของค�ำว่า
ความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจ (หรือความ
สามารถในการเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดของผู้อื่น)
• พิเคราะห์ดผู ลกระทบ
เชิงบวกของความ
ร่วมรู้สึกที่มีต่อการ
ป้องกันและแก้ไข
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

ความรู้สึก
เห็นอกห็นใจ
จินตนาการ
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8. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ คือ ความสามารถในการจินตนาการและหยั่งรู้ว่าผู้อื่น
อาจก�ำลังรู้สึกนึกคิดอะไร
• บางคนอาจมีอารมณ์ฝังลึกบางอย่างที่รู้สึกได้ลึกซึ้งกว่าผู้อื่น จึงมักปรารถนา
จะปกปิดอารมณ์ฝังลึกเหล่านี้ไว้ เนื่องจากไม่สะดวกใจที่จะบอกเล่าให้แก่ผู้อื่นได้
รับทราบ
• เราอาจพัฒนาความสามารถในการรู้สึกเห็นอกเห็นใจขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะในการสังเกต การรับฟัง การจินตนาการ การถามไถ่ และการแสดง
ความห่วงใย
• ทักษะเหล่านี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเราจะพบได้บ่อยครั้งว่าคนที่เคย
ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงมักจะไม่ค่อยบอกเล่าให้ใครฟัง ดังนั้นทักษะเหล่านี้
จึงท�ำให้เรามีหนทางช่วยเหลือโดยการแสดงความเข้าใจและให้แรงสนับสนุน
• หากเราสามารถร่ ว มรั บ รู ้ อ ารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของผู ้ ที่ เ คยประสบเหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงมาแล้ว เราจะมีแนวโน้มน้อยลงอย่างมากทีจ่ ะกลายเป็นผูก้ อ่ เหตุความ
รุนแรงดังกล่าวเสียเอง หรือรับรู้ดูดายอย่างนิ่งเฉยเมื่อพบเห็นหรือได้ยินว่ามีคน
กระท�ำรุนแรงต่อผู้อื่น
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กิจกรรมที่ 4: การกล่าวค�ำขอโทษ
ขั้นตอนการสอน

1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เราทุกคนล้วนแต่เคยท�ำผิดพลาดมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น
เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราท�ำอะไรผิดพลาดไปแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรท�ำก็คือการ
กล่าวค�ำขอโทษ และพยายามท�ำให้สิ่งต่างๆ กลับมาเป็นเหมือนเดิม บางครั้งหากเรา
คิดใคร่ครวญโดยใช้ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ เสมือนว่าตนเองตกอยูใ่ นสถานการณ์นนั้ ๆ
เราจะตระหนักได้วา่ การกระท�ำของเรานัน้ ได้กอ่ ให้เกิดความรูส้ กึ อับอาย รังเกียจ หวาด
กลัว หรือชอกช�้ำใจให้แก่ใครบางคน และในสถานการณ์เช่นว่านั้น เราควรกล้ายืดอก
รับและแสดงความรู้สึกส�ำนึกและขอโทษ
2. ส่วนประกอบส�ำคัญของการกล่าวค�ำขอโทษนั้นมีหลายประการ ครูเขียนขั้นตอน
ต่อไปนี้บนกระดาน
• รับรู้ว่าตัวเองได้ท�ำอะไรลงไปบ้าง (ระบุการกระท�ำหรือพฤติกรรม)
• บรรยายว่าความชอกช�้ำใจ อันตรายความรู้สึกขุ่นเคืองหรือผลกระทบของการ
กระท�ำนั้นที่มีต่อผู้อื่น
• บอกความตั้งใจว่าการกระท�ำนั้นจงใจให้เกิดผลอย่างไร
• ระบุความตั้งใจครั้งใหม่ว่าต่อไปจะท�ำอะไร (ยื่นข้อเสนอว่าจะซ่อมให้/จ่ายค่าเสีย
หาย และสัญญาว่าจะไม่ท�ำอีก)
• พูดว่าขอโทษ
• ยอมรับทุกกรณีไม่ว่าคนนั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไร และให้เวลาเขาได้ท�ำใจพิจารณา
ทบทวนค�ำขอโทษของเรา เขาอาจจะไม่อยากยกโทษให้เรา หรืออาจใช้เวลาสัก
หน่อยกว่าจะให้อภัย แต่ไม่วา่ จะอย่างไร การกล่าวค�ำขอโทษก็ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่าเขา
จะยอมยกโทษให้เราหรือเปล่า

หัวข้อที่
4

5. ร่วมกันอภิปรายดังต่อไปนี้
เราต้องใช้ความกล้าหาญยืดอกยอมรับอย่างไรบ้างเพือ่ การ ‘ส�ำนึกผิด’ หรือกล่าวค�ำขอโทษ?
เรารูส้ กึ แตกต่างอย่างไรบ้างหากมีใครสักคนมาขอโทษเราหลังจากท�ำไม่ดกี บั เราต่างๆ
นานา?การให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะไม่กระท�ำผิดซ�ำ้ อีกแล้วนัน้ มีความส�ำคัญอย่างไรบ้าง?

6. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมที่

4

20 นาที

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บางครั้งสิ่งที่เราท�ำลงไปหลายๆ อย่างก็อาจท�ำให้ผู้อื่นเจ็บช�้ำน�้ำใจ ขุ่นเคืองใจ
อับอายขายหน้า หรืออารมณ์เสียได้
• ถ้าเราสามารถรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ ผูอ้ นื่ ได้แล้วนัน้ เราก็จะสังเกตได้งา่ ยขึน้ ว่าเมือ่ ไหร่
คนจะเจ็บช�้ำน�้ำใจหรือขุ่นเคืองใจ และยังท�ำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อีก
ด้ ว ย นี่ คื อ ขั้ น ตอนส� ำ คั ญ ในการต้ า นทานการกลั บ ไปมี พ ฤติ ก รรมให้ โ ทษอี ก
ในอนาคต
• การกล่าวค�ำขอโทษอาจช่วยคลี่คลายความรู้สึกชอกช�้ำใจและอัปยศอดสูลงได้
• การกล่าวค�ำขอโทษต้องอาศัยความกล้าหาญ
• การฝึกพูดออกเสียงเพือ่ กล่าวค�ำขอโทษหลายๆ ครัง้ อาจช่วยได้ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ ง
ไปขอโทษใครจริงๆ

ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
ค�ำขอโทษ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• ฝึกการใช้ความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจ
เป็นเครื่องมือในการ
กล่าวค�ำขอโทษ

ค�ำส�ำคัญ

3. ครูให้นักเรียนเลือกสถานการณ์สมมติที่เคยเรียนมาแล้วหนึ่งสถานการณ์ (หรือให้
นักเรียนคิดสถานการณ์สมมติขึ้นมาใหม่ แต่ต้องเป็นสถานการณ์ที่จ�ำเป็นต้องมีการ
กล่าวค�ำขอโทษ) จากนั้นให้นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อกล่าวค�ำขอโทษโดยท�ำตามขั้น
ตอนดังกล่าวข้างต้น
4. ครูเรียกอาสาสมัครออกมาอ่านบทพูดเพื่อกล่าวค�ำขอโทษให้เพื่อนในชั้นฟัง

เกมส�ำรอง: สวัสดีเธอจ๋า    

1. ครูย�้ำเตือนนักเรียนให้พึงจ�ำได้อยู่เสมอว่าเราจ�ำเป็นต้องแสดงมิตรภาพและยินดี
ต้อนรับทุกคนที่โรงเรียน อธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ช่วยสร้าง
มิตรภาพและความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
2. ครูออกค�ำสัง่ ให้นกั เรียนเดินไปเดินมาทัว่ ห้อง เมือ่ ครูสงั่ ‘หยุด’ ให้นกั เรียนจับคูก่ บั คน
ที่อยู่ใกล้ที่สุด (ครูดูว่านักเรียนมีคู่ครบทุกคนหรือไม่ หากเหลือเศษ ให้รวมเป็นกลุ่ม
สามคน) คู่คนนี้เราจะเรียนว่า คู่หมายเลย 1 จากนั้นแต่ละคู่มีเวลา 1 นาที ช่วยกัน
ประดิษฐ์และฝึกการทักทายด้วยท่าทางพิเศษ จะเป็นการจับมือ การไหว้ หรือการท�ำ
สัญลักษณ์อื่นๆ ก็ได้ ซึ่งการทักทายด้วยท่าทางพิเศษนี้ต้องเป็นสัญญาณเฉพาะของ
คนกลุ่มพิเศษบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อความสร้างสรรค์ อาจใช้เสียงประกอบร่วมกับการ
ออกท่าทางด้วยก็ได้
3. ให้เวลาแต่ละคู่ได้ฝึกการทักทายด้วยท่าทางพิเศษสองสามนาที
4. จากนั้นครูออกค�ำสั่งให้นักเรียนเดินทั่วห้องอีกครั้ง เมื่อครูสั่ง ‘หยุด’ ให้นักเรียนต้อง
รีบหาคู่ของตนเองให้เจอเร็วที่สุดเพื่อฝึกทักทายด้วยท่าทางพิเศษ
5. เมื่อนักเรียนแสดงการทักทายด้วยท่าทางพิเศษแล้ว ครูออกค�ำสั่งให้นักเรียนเดิน
ทั่วห้องอีกครั้ง แล้วสั่ง ‘หยุด’
6. รอบนี้นักเรียนต้องหาคู่คนใหม่ โดยรอบนี้จะเรียกว่า คู่หมายเลย 2 ช่วยกันประดิษฐ์
และฝึกการทักทายด้วยท่าทางพิเศษท่าใหม่ แต่ละคู่มีเวลา 1 นาที ฝึกท�ำท่าทาง
สองสามรอบ
7. จากนัน้ ครูออกค�ำสัง่ ให้นกั เรียนเดินทัว่ ห้องอีกครัง้ เมือ่ ครูสงั่ ‘หยุด’รอบนีใ้ ห้นกั เรียน
รีบหาคู่หมายเลย 2 ให้เจอแล้วแสดงการทักทายด้วยท่าทางพิเศษ จากนั้นรีบไปคู่
หมายเลย 1 แล้วแสดงการทักทายด้วยท่าทางพิเศษเฉพาะของตน
8. ให้นกั เรียนได้เล่นแบบนีอ้ กี หนึง่ รอบ จากนัน้ รอบสุดท้าย ให้นกั เรียนจับกลุม่ สีค่ นแล้ว
ประดิษฐ์การทักทายด้วยท่าทางพิเศษเฉพาะของกลุ่มขึ้นใหม่
9. ครูให้นักเรียนได้ขบคิดและใคร่ครวญดูว่าการเล่นเกมนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้าง?เกมนี้มี
สาระส�ำคัญทีซ่ อ่ นอยูก่ ค็ อื เราจะมีการกล่าวทักทายต้อนรับด้วยท่าทางพิเศษเฉพาะกลุม่
แล้วถามนักเรียนว่า มีสิ่งใดบ้างที่ท�ำให้เรารู้สึกเป็นที่ต้อนรับเมื่อเรามาโรงเรียน?
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10. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังว่า การทักทายกันอย่างมิตรสหายนัน้ เป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะทุกคน
ต่างก็ตอ้ งการรับรูว้ า่ ตนเองได้รบั การต้อนรับอย่างดีเป็นทีย่ อมรับของคนอืน่ ทีโ่ รงเรียน
ส่งเสริมให้ทกั เรียนทักทายคนอืน่ ฉันมิตรเมือ่ เจอกันทีโ่ รงเรียน ไม่วา่ เขาจะเป็นเด็กรุน่ น้อง
รุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน เหมือนกับเราหรือต่างจากเราก็ตาม!

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   

ครูให้นักเรียนร่างจดหมายถึงผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ตอนนี้ นักเรียนรับบทบาทเป็น
‘นักเรียนทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ’ซึง่ จะเป็นผูใ้ ห้มมุ มองจากนักเรียนเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ในกรณีนเี้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความรุนแรงทีน่ กั เรียนต้องเผชิญทัง้ ภายในรัว้ โรงเรียน
และรอบนอกบริเวณโรงเรียน เนื้อหาในจดหมายต้องประกอบด้วยข้อแนะน�ำต่างๆ ว่ามี
สิ่งใดบ้างที่จะช่วยในการลดเหตุการณ์ความรุนแรงลงได้ นักเรียนอาจใช้แผนที่ (ที่ท�ำใน
กิจกรรมที่ 1) และกฎ กติกา ข้อตกลง(ที่ท�ำในกิจกรรมที่ 2) ช่วยในการร่างจดหมายก็ได้
หรืออาจจะส่งส�ำเนาแนบไปกับจดหมายก็ได้ โดยแนบแผนที่แสดงพื้นที่และประเภท
เหตุการณ์ความรุนแรงที่นักเรียนพบว่าเกิดขึ้นทั้งภายในและรอบๆ โรงเรียน รวมทั้งเชิญ
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาให้มาเยีย่ มชมห้องเรียนเพือ่ รับฟังนักเรียนน�ำเสนอข้อแนะน�ำ และ/
หรือ จัดแสดงแผนที่
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
โปรดสังเกตว่า จะเป็นประโยชน์แก่ครูอย่างยิง่ หากให้นกั เรียนได้แสดงมุมมองต่อประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เขาต้องเผชิญ บ่อยครั้งที่การกลั่นแกล้งรังแกและความรุนแรงเป็น
เหตุการณ์ทนี่ กั เรียนประสบในบริเวณพืน้ ทีล่ บั ตาคน ซึง่ มักเล็ดลอดสายตาของผูใ้ หญ่ การ
เชิญให้นักเรียนได้น�ำเสนอข้อมูลเช่นนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนได้รับมุมมองจากคนวงใน
นอกจากนีย้ งั ช่วยให้นกั เรียนมีความรูส้ กึ ว่ามุมมองของตนมีความส�ำคัญ ซึง่ จะท�ำให้พวก
เขารูส้ กึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและได้รบั การเคารพเอาใจใส่

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
โครงการรณรงค์โรงเรียนส่งเสริมสัมพันธภาพที่เคารพใส่ใจ

ครูเชิญชวนให้นักเรียนวางแผนออกแบบโครงการรณรงค์ที่เผยแพร่สื่อสารเกี่ยวกับการส่ง
เสริมโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบและจัดท�ำ
โปสเตอร์ส่งเสริมพฤติกรรมแสดงน�้ำใจและมิตรภาพ แล้วน�ำไปติดตามบริเวณทางเข้า
โรงเรียน และ/หรือ การสร้างสรรค์ค�ำขวัญ สโลแกนหรือเพลงเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก

หัวข้อที่ 5: ทักษะการสือ่ สารเพือ่ สัมพันธภาพทีเ่ คารพใส่ใจกันและกัน
ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมสัมพันธภาพทางเพศในเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการป้องกัน
ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะนักเรียนย่อมได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูเ้ พือ่ ให้รจู้ กั
ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเคารพให้เกียรติใส่ใจกันและกัน

กิจกรรมที่ 1: เพื่อนดีที่น่าคบ
ขั้นตอนการสอน

1. ครูชใี้ ห้นกั เรียนเห็นความส�ำคัญของมิตรภาพในช่วงทีเ่ ราเติบโตขึน้ ไปเป็นวัยรุน่ เต็มตัว
แต่บางครัง้ มิตรภาพก็เป็นเรือ่ งยากล�ำบากส�ำหรับใครหลายคนได้เช่นกัน เป็นเรือ่ งปกติ
ที่เราอาจจะต้องเผชิญกับความอ้างว้างบ้าง หรืออาจกลัวว่าเพื่อนๆ จะชอบเราหรือ
เปล่า บางครัง้ เราก็อาจเป็นกังวลหรือกลุม้ ใจทีต่ อ้ งคอยเอาใจเพือ่ นๆ และนัน่ อาจท�ำให้
เราหลงลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องส�ำหรับตัวเราเอง
2. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท�ำงาน กลุ่มละประมาณห้าหรือหกคน
3. ครูแจกกระดาษและให้แต่ละกลุม่ เตรียมดินสอปากกาเพือ่ ท�ำกิจกรรมระดมความคิด
ชีแ้ จงให้นกั เรียนเข้าใจว่าในระหว่างท�ำกิจกรรมระดมสมอง นักเรียนจะต้องจดบันทึก
ความคิดทุกอย่างที่สมาชิกน�ำเสนอลงไปโดยไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะเห็นด้วยหรือไม่
เพราะกิจกรรมระดมสมองคือกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้เราได้รบั รูค้ วามคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
4. ครูสั่งให้นักเรียนแบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วน ด้านหนึ่งให้เขียนว่า คงจะดีนะถ้า
เพื่อนเรา….และอีกด้านหนึ่งให้เขียนว่า คงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเรา…
5. จากนั้นให้นักเรียนระดมความคิดตามหัวข้อทั้งสองดังกล่าว
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
โปรดสังเกตว่าในการท�ำกิจกรรมเช่นนี้ จะไม่มคี ำ� ตอบทีถ่ กู หรือผิด เพราะเป็นกิจกรรมที่
ออกแบบมาเพือ่ ให้นกั เรียนได้รจู้ กั คิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ จะเป็นการดีอย่างยิง่
ถ้านักเรียนแต่ละคนมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันออกไป เพราะนีค่ อื เหตุผลว่าท�ำไมจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีเ่ ราควรให้เวลาแก่กนั และกันได้รว่ มแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ควรให้นกั เรียนรวบรวมความคิดเห็นจากหัวข้อ คงจะดีนะถ้าเพือ่ นเราเป็นอย่างนี…้ .แล้ว
ท�ำเป็นโปสเตอร์ไปติดผนังห้อง
ตัวอย่างของแต่ละหัวข้ออาจมีดังนี้
คงจะดีนะถ้าเพื่อนเรา…

คงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเรา...

น่าไว้ใจ
ให้ก�ำลังใจ
ช่วยท�ำการบ้าน
แบ่งปันสิ่งต่างๆ
ข�ำมุขตลกของเรา
ใส่ใจให้เกียรติเรา

ไม่ซื่อสัตย์
กระจายข่าวลือ
ชอบออกค�ำสั่งบงการ
อิจฉาเรา
หัวเราะเยาะเรา
ไม่ให้เราเข้ากลุ่ม

6. ครูเรียกให้นักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ่านรายการจากหัวข้อ ‘คงจะดี’และให้อีกกลุ่ม
หนึ่งอ่านหัวข้อ ‘คงไม่ดี’จากนั้นให้กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมสิ่งที่แตกต่างไปจากสองกลุ่มนี้
7. ในระหว่างที่แต่ละกลุ่มน�ำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มอยู่นั้น ครูขออาสาสมัครให้มา
ช่วยรวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนๆ และเขียนบนกระดาน.
8. ครูแนะให้นักเรียนใช้ตาราง 50 วิธีแสดงน�้ำไมตรีแก่คนรอบข้าง และให้บอกว่าวิธีใด
เหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยคนทีเ่ คยตกเป็นเป้าหมายของเหตุการณ์ความรุนแรงจากเพศภาวะ
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนน�ำความคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยใน
การสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นสถานที่เป็นมิตรกับทุกคน

9. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• มิตรภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญเพราะช่วยให้เรารูส้ กึ อยูด่ มี คี วามสุขและมีความความเป็นเจ้าของ
• เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจกังวลว่าคนจะชอบเราหรือไม่
• เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการเลือกแนวทางส�ำหรับการลงมือปฏิบัติที่มีความเหมาะสม
ส�ำหรับตัวเองมากที่สุด แทนที่จะเป็นการพยายามท�ำตัวเพื่อเอาใจคนอื่น
• เราสามารถบอกพฤติกรรมที่มีแสดงการเคารพให้เกียรติใส่ใจกันได้
• ไม่วา่ จะเป็นมิตรภาพใดก็ตาม เราสามารถทัดทานท้าทายการกระท�ำทีไ่ ม่เคารพให้
เกียรติใส่ใจกันได้
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อที่
5

กิจกรรมที่

1

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• ระบุคุณลักษณะการกระ
ท�ำและทัศนคติทั้งแง่บวก
และลบของมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนนักเรียน

ค�ำส�ำคัญ

มิตรภาพ
การเกื้อหนุนจากเพื่อน

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้าย
หัวข้อนี้ ครูอาจแจก
เอกสารให้นักเรียน
แต่ละคู่หรือให้นักเรียน
จดค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษฟลิป
ชาร์ท ก็ได้
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กิจกรรมที่ 2: สัมพันธภาพชายหญิงทีเ่ คารพใส่ใจกันและกัน

หัวข้อที่
5

กิจกรรมที่

2

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ระบุว่าคุณลักษณะ
การกระท�ำและ
ทัศนคติแง่บวก
สามารถเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชาย
หญิงให้เข้มแข็งได้
อย่างไร ทั้งระหว่าง
พี่น้องเพื่อนคู่สมรส
เพื่อนนักเรียนและ
เพื่อนร่วมงาน

ค�ำส�ำคัญ

มิตรภาพ
จุดแข็ง

96

ขั้นตอนการสอน

1. จากกิจกรรมที่แล้ว นักเรียนได้ขบคิดพิจารณาถึงคุณลักษณะแง่บวกและแง่ลบของ
มิตรภาพ และได้รบั ทราบว่ามิตรภาพเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ทัง้ ระหว่างเพือ่ นเพศเดียวกัน
และเพื่อนต่างเพศกัน แต่บางครั้งในสัมพันธภาพระหว่างคนเพศตรงข้ามกันนั้น ยังมี
คุณลักษณะส�ำคัญอีกหลายประการที่เราควรพยายามตั้งใจท�ำให้เกิดขึ้น ในกิจกรรม
นี้เราจะมาช่วยกันคิดว่าคุณลักษณะแง่บวกส�ำคัญที่ควรมีในมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน
นัน้ คุณลักษณะใดบ้างทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสัมพันธภาพระหว่างหนุม่ สาวและผูห้ ญิงกับผูช้ าย
ได้อีกบ้าง

2. ครูให้นักเรียนกลับไปดูโปสเตอร์แสดงรายการ คงจะดีนะถ้าเพื่อนเรา…. ที่ท�ำไว้ใน
กิจกรรมที่แล้ว

ตัวอย่าง:
คงจะดีนะถาเพื่อนเรา…
นาไวใจ
ใหกำลังใจเวลาเราเจอเรื่องแยๆ
ชวยทำการบาน
แบงปนสิ่งตางๆ
ทำใหเรารูสึกด
ขำมุขตลกของเรา
เคารพใสใจใหเกียรติเรา
พี่นอง
+
ชวยเหลือแกปญหา
แบงหนาที่ทำงานบาน

3. อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่าคุณลักษณะทีด่ ที เี่ พือ่ นพึงแสดงต่อกันนัน้ ก็เป็นคุณลักษณะ
ที่มีความส�ำคัญต่อสัมพันธภาพด้วยเช่นกัน
4. ครูสงั่ ให้นกั เรียนท�ำเครือ่ งหมายสีเ่ หลีย่ มข้าวหลามตัดไว้ขา้ งๆ คุณลักษณะทีน่ กั เรียน
คิดว่ามีความส�ำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างพีน่ อ้ ง ถามนักเรียนว่า มีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆ
เพิม่ เติมหรือไม่ทสี่ ำ� คัญส�ำหรับพีช่ ายน้องชายพีส่ าวน้องสาวควรแสดงแก่กนั เพือ่ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีมีสุขและเท่าเทียมกัน?
5. ครูสั่งให้นักเรียนท�ำเครื่องหมายหัวใจไว้ข้างๆ คุณลักษณะที่นักเรียนคิดว่ามีความ
ส�ำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส (สามีภรรยา) ในการใช้ชีวิตสมรสร่วมกันถาม
นักเรียนว่า มีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆ เพิม่ เติมหรือไม่ทสี่ ำ� คัญส�ำหรับคูส่ ามีภรรยาทีค่ วรแสดง
แก่กันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีสุขและเท่าเทียมกัน?
6. ครูสั่งให้นักเรียนท�ำเครื่องหมายวงกลมไว้ข้างๆ คุณลักษณะที่นักเรียนคิดว่ามีความ
ส�ำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพือ่ นร่วมงาน (เพศตรงข้าม) ในการใช้ชวี ติ ท�ำงานร่วม
กันถามนักเรียนว่า มีคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ที่ส�ำคัญส�ำหรับเพื่อนร่วมงาน
ที่ควรแสดงแก่กันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีสุขและเท่าเทียมกัน?

คูสมรส
+
แบงหนาที่ทำงานบาน
เขาใจความตองการ
รับฟงความคิดเห็น

เพื่อนรวมงาน
+
เปนกันเอง
ปฏิบัติตอทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน
จายเงินตรงเวลา!

7. เพื่อเป็นการสะท้อนคิดใคร่ครวญ ครูให้นักเรียนรายงานแสดงความเห็นว่า นักเรียน
สังเกตเห็นอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสัมพันธภาพ
ระหว่างชายหญิงในสถานการณ์ต่างๆ
8. ครูเน้นย�้ำให้นักเรียนสังเกตเห็นว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายประการที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคนั้น มักเป็นคุณลักษณะที่ท�ำให้ผู้คนมีสัมพันธภาพที่ดีมีความสุข

9. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• มีคุณลักษณะที่ดีหลายประการที่เราต่างมองหาเพื่อการมีมิตรภาพอันดีระหว่าง
เพื่อน
• คุณลักษณะที่ดีที่เรามองหาจากมิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนมีความส�ำคัญต่อ
สัมพันธภาพด้วยเช่นกัน
• คุณลักษณะทีส่ ง่ เสริมความเสมอภาคก็คอื คุณลักษณะทีท่ ำ� ให้คนเรามีสมั พันธภาพ
ที่ดีมีความสุข

กิจกรรมที่ 3: ท�ำความรู้จักกับการยืนยันในความคิดตน
ขั้นตอนการสอน

1. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่าเราทุกคนจ�ำเป็นต้องมีทกั ษะเพือ่ ให้สามารถสือ่ สารความ
จ�ำเป็นและสิทธิของเราในสัมพันธภาพกับเพือ่ น ครอบครัว เพือ่ นร่วมงาน และนายจ้าง
โดยไม่ต้องมีความรุนแรงหรือก้าวร้าว แต่กระนั้น เรายังต้องท�ำให้สิทธิของเราได้รับ
การเคารพด้วย ไม่วา่ เราจะมีเพศภาวะใดหรืออายุเท่าไหร่กต็ ามทัง้ นี้ เราไม่ควรรูส้ กึ ผิด
เมื่อต้องพูดปฏิเสธบางอย่างเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อตนเอง หรือไม่เคารพเรา หรือเป็น
อันตรายต่อตัวเรา
2. ครูอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเพิม่ เติมว่า เราสามารถเลือกใช้วธิ แี สดงออกได้สามรูปแบบ
เพื่อสื่อสารความรู้สึก ความต้องการความคิดเห็นหรือความจ�ำเป็นของเราได้ดังต่อนี้
• แบบก้าวร้าว คือ การทีบ่ คุ คลแสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็นของตนในลักษณะ
ทีเ่ ป็นการคาดโทษข่มขูเ่ รียกร้องหรือใช้ความรุนแรง กล่าวคือ การทีบ่ คุ คลผลักดัน
เพื่อสิทธิของตัวเองเกินควร จนสิทธิของผู้อื่นไม่มีความหมาย เหมือนต้องการจะ
กล่าวว่า ‘นีค่ อื สิง่ ทีฉ่ นั ต้องการนะ สิง่ ทีเ่ ธอต้องการน่ะไม่สำ� คัญหรอก!’ การก้าวร้าว
เป็นวิธโี หมใช้พลังงานอ�ำนาจตนเองข่มผูอ้ นื่ ในแง่ลบ
• แบบยืนยันความคิดตน (ชัดเจนและสุภาพและเคารพ)คือ การทีบ่ คุ คลแสดงความ
รู้สึกความจ�ำเป็น สิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย หรือความคิดเห็นของตนโดยไม่
เป็นการคาดโทษหรือข่มขูผ่ อู้ นื่ และไม่ละเมิดสิทธิของผูใ้ ด คนทีร่ จู้ กั ยืนยันความคิด
ตนจะสามารถกล่าวตอบรับหรือปฏิเสธอย่างสุภาพและเคารพผู้อ่ืน แต่ต้องไม่
เป็นการยอมละทิ้งความอยู่ดีมีสุขของตัวเองและต้องไม่รู้สึกผิด ซึ่งจะเท่ากับการ
กล่าวว่า ‘ฉันเคารพตัวเองนะ และก็เคารพเธอด้วย’
• แบบยอมจ�ำนน คือ การทีบ่ คุ คลไม่สามารถแสดงความรูส้ กึ ความจ�ำเป็น ความคิด
เห็นหรือความชอบของตนเอง หรืออาจแสดงออกในลักษณะทีอ่ อ้ มค้อมเกินไปจนผูอ้ นื่
ไม่อาจเข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อ คนที่มีลักษณะหัวอ่อนยอมคนง่าย อาจจะรู้สึก
ผิดเมื่อต้องกล่าวปฏิเสธ แม้ว่าการท�ำบางสิ่งบางอย่างจะไม่ดีหรือเป็นอันตรายต่อ
ตนเองก็ตาม เหมือนการกล่าวว่า ‘สิ่งที่เธอต้องการน่ะส�ำคัญนะ แต่ฉันไม่เป็นไร
หรอก อย่าห่วงเลย’
3. แสดงตัวอย่างสมมติสนั้ ๆ เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นความแตกต่างระหว่างการสือ่ สารทัง้ สาม
รูปแบบนี้ (อีกวิธีหนึ่งคือใช้สถานการณ์สมมติต่อไปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้)

หัวข้อที่
5

4. สถานการณ์สมมติ:เด็กหญิงวัย 13 ไปถามเด็กผูช้ ายกลุม่ หนึง่ ว่าขอเตะบอลด้วยคนได้
ไหม เด็กชายคนหนึ่งตะโกนตอบกลับมาว่า “บ้าหรือเปล่า! ผู้หญิงจะไปได้เรื่องอะไร!
มีแต่ผู้ชายหรอกเขาเตะบอลกัน!”
• ค�ำตอบแบบก้าวร้าว เด็กหญิงตะโกนใส่คืน บอกว่า“อ้าว ก็ฉันเห็นแกวิ่งเหมือนผู้
หญิงนี่!!!ถ้าแกวิ่งเหมือนหญิงแล้วยังเตะบอลได้ ฉันก็คงเล่นได้เหมือนกันน่ะ
แหละ!!!”
• ค�ำตอบแบบยืนยันความคิดตน เด็กผู้หญิงพูดว่า “เราเตะบอลเก่งนะ แย่จังพวก
นายไม่ให้เราเล่นด้วย ถ้าให้เราเข้าทีม เราช่วยพวกนายให้ชนะได้นะ ผู้หญิงก็เตะ
บอลเก่งเหมือนกันบอกไว้ก่อน!”
• ค�ำตอบแบบยอมจ�ำนน เด็กผูห้ ญิงไม่พดู อะไรตอบโต้ ได้แต่เดินจากไปเงียบๆ แล้ว
เริ่มร้องไห้
5. ครูชใี้ ห้นกั เรียนเห็นว่า ในสถานการณ์ทเี่ ราต้องแก้ไขความขัดแย้ง หรือในสถานการณ์
ทีเ่ รารูส้ กึ กดดันเมือ่ ต้องท�ำอะไรบางอย่างทีเ่ ราอึดอัดใจ การยืนยันความคิดตนจะเป็น
ทักษะทีม่ ปี ระโยชน์สำ� หรับเราอย่างยิง่ หากเรารูจ้ กั ยืนยันความคิดตัวเอง เราจะยังคง
มีความสุภาพ แต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่
ก่อประโยชน์สูงสุดแก่เรา
6. ครูช้ีแจงค�ำสั่งให้นักเรียนเลือกท�ำงานหนึ่งอย่างจากแนวทางต่อไปนี้ โดยให้นักเรียน
แสดงให้เห็นความแตกต่างของวิธีตอบโต้รูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งแบบก้าวร้าว
แบบยืนยันความคิดตน และแบบยอมจ�ำนน ทัง้ นีน้ กั เรียนอาจสร้างสรรค์สถานการณ์
ของตนเองขึ้นมาใหม่ก็ได้ หรืออาจใช้สถานการณ์สมมติดังข้างล่างนี้
สถานการณ์สมมติ นักเรียนใช้ค�ำหยาบหยอกล้อกัน
แนวทาง ก การ์ตูน ให้นักเรียนวาดภาพการ์ตูนง่ายๆ สามภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่เป็นเป้าหมายหรือพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ควรตอบโต้อย่างไรในลักษณะของ ก)
แบบก้าวร้าว ข) แบบยืนยันความคิดตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

3

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เเรียนรู้ความแตก
ต่างระหว่าง
พฤติกรรมการ
แสดงออกที่ยืนยัน
ความคิดตน ก้าวร้าว
และยอมจ�ำนน
• ฝึกกลยุทธ์สื่อสารใน
การยืนยันความคิด
ตนเพื่อแก้ไขหรือ
ป้องกันความรุนแรง
บนฐานเพศภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

การสื่อสาร
การยืนยันความคิดตน
ความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะ
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แนวทาง ข ท�ำท่าตัวแข็ง ให้นกั เรียนท�ำงานเป็นคูเ่ พือ่ สร้างสรรค์การแสดงท�ำท่าตัวแข็ง
(หรือภาพนิ่ง) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายหรือพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ควร
ตอบโต้อย่างไรในลักษณะของ ก) แบบก้าวร้าว ข) แบบยืนยันความคิดตน และ
ค) แบบยอมจ�ำนน จากนั้นครูจัดให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นให้เพื่อนในห้องได้
รับชม แล้วเพือ่ นๆ ช่วยกันทายว่าแต่ละท่านัน้ ก�ำลังแสดงให้เห็นการตอบโต้รปู แบบใด
แนวทาง ค บทบาทสมมุติ ให้นกั เรียนท�ำงานเป็นคูห่ รือเป็นกลุม่ เพือ่ เตรียมการแสดง
บทบาทสมมติสั้นๆ สามเรื่องเพื่อสาธิตให้เห็นว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายหรือพยานผู้รู้เห็น
เหตุการณ์ควรตอบโต้อย่างไรในลักษณะของ ก) แบบก้าวร้าว ข) แบบยืนยันความคิด
ตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน จากนัน้ ครูจดั ให้นกั เรียนออกมาแสดงหน้าชัน้ ให้เพือ่ นใน
ห้องได้รับชม แล้วเพื่อนๆ ช่วยกันทายว่าแต่ละเรื่องนั้นก�ำลังแสดงให้เห็นการตอบโต้
รูปแบบใด
แนวทาง ง บทพูด ให้นักเรียนเขียนบทพูดสั้นๆ สามบทเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็น
เป้าหมายหรือพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ควรตอบโต้อย่างไรในลักษณะของ ก) แบบ
ก้าวร้าว ข) แบบยืนยันความคิดตน และ ค) แบบยอมจ�ำนน
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
การท�ำท่าตัวแข็งก็คอื การท�ำภาพนิง่ ไม่มกี ารเคลือ่ นไหว ไม่มกี ารส่งเสียง เหมือการถ่าย
ภาพ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เฟรมภาพทีแ่ สดงฉาก/ท�ำท่าตัวแข็งได้โดยการใช้ภาษา
กายและการแสดงออกทางสีหน้า

10. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• การรู้จักยืนยันความคิดตนจะช่วยให้เราสามารถยืนหยัดเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น
• เราสามารถยืนยันความคิดตนในลักษณะมีความสุภาพได้
• ทักษะการยืนยันความคิดตนสามารถน�ำไปใช้ได้กบั ครอบครัวทีบ่ า้ น กับสัมพันธภาพ
ต่างๆ ที่โรงเรียนและที่ท�ำงานเพื่อช่วยในการสร้างสัมพันธภาพที่เคารพใส่ใจซึ่งกัน
และกัน

98

กิจกรรมที่ 4: ใช้ประโยค ‘เรา’ แสดงความรู้สึกและยืนยันความต้องการ
ขั้นตอนการสอน

หัวข้อที่
5

1. ในกิจกรรมที่แล้ว เราได้เรียนรู้การสื่อสารเพื่อยืนยันความคิดตนเมื่อมีความขัดแย้ง
หรือปัญหาสัมพันธภาพทีต่ อ้ งจัดการแก้ไข นอกจากนัน้ ยังมีประโยชน์อกี ด้วยเมือ่ เรา
ต้องการจะให้คนอืน่ รับรูค้ วามรูส้ กึ ความชอบความจ�ำเป็น ความต้องการหรือข้อกังวล
ของเราเมื่อเราก�ำลังเผชิญความทุกข์ใจ ความบีบคั้นทางจิตใจ หรือมีปัญหาเรื่อง
สัมพันธภาพกับใครก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้อย่างยิ่งก็คือ การที่เราสามารถบอก
ใครสักคนว่าเรารูส้ กึ อย่างไรในขณะทีเ่ ราเองก็สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ความ
รู้สึกของเราไปด้วย วิธีหนึ่งที่เราจะท�ำได้ในลักษณะที่เคารพใส่ใจกันและกันรวมทั้ง
ยืนยันในความคิดของเราไปในตัวก็คือการใช้ประโยค ‘เรา’นี่คือวิธีการแสดงความ
รู้สึกหรือบอกความในใจอย่างสุภาพ นุ่มนวล และชัดเจน แทนที่จะไปต่อว่าด่าทอกัน
และกัน

4. ครูให้นักเรียนใช้แม่แบบดังต่อไปนี้ เพื่อลองเขียนตัวอย่างของตนเอง จากนั้นให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนตัวอย่างของตนเองกับคู่หรือกับกลุ่ม แล้วคัดเลือกประโยคเพื่อ
ฝึกพูดแล้วออกมาแสดงหน้าชั้น

2. ในการใช้ประโยค ‘เรา’เพือ่ บอกกล่าวความในใจนัน้ เราจะบรรยายว่าการกระท�ำหรือ
พฤติกรรมต่างๆ ท�ำให้เรารู้สึกอย่างไร

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• เมื่อเผชิญกับความวิตกกังวลหรือมีปัญหาสัมพันธภาพ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือ
การบอกความรู้สึกของเราด้วยวิธีสุภาพและเคารพใส่ใจ
• การใช้ประโยค ‘เรา’ คือวิธีแสดงความรู้สึกหรือบอกความในใจอย่างเคารพผู้อื่น
และเป็นวิธีขอร้องผู้อื่นอย่างสุภาพ นุ่มนวล และยืนยันความคิดตน
• การใช้ประโยค ‘เรา’ ช่วยให้เราสามารถแสดงความรูส้ กึ หรือบอกความในใจโดยไม่
ต้องด่าว่าผู้อื่น

ยกตัวอย่างเช่น
• เวลาพวกนายทิ้งเราไว้นอกวงไม่ให้ร่วมเกมเรารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว
• เวลาพวกเธอหัวเราะเยาะเราตอนที่เราได้คะแนนน้อยๆ เรารู้สึกเสียใจ
• เวลาพวกนายบอกว่าไม่ให้เราเล่นฟุตบอลด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิง เรารู้สึกถูก
ทอดทิ้ง
• เวลาพวกเธอแกล้งล้อเรา หาว่าเราไม่เข้าพวก เรารู้สึกปวดร้าวใจ
3. การใช้ประโยค ‘เรา’ยังสามารถช่วยให้เราบอกกล่าวหรือแนะน�ำวิธีแก้ปัญหาหรือ
ขอความช่วยเหลือได้อย่างสุภาพนุ่มนวล
ยกตัวอย่างเช่น
• เรารู้สึกหงุดหงิดร�ำคาญใจนะ เวลาเธอมายืมปากกาโดยไม่ขอเราก่อน แล้วพอเรา
จะใช้ มันก็ไม่อยู่ที่เดิม เราก็เลยอยากขอร้องเธอว่าเวลาจะมาใช้อะไรของเรา ช่วย
บอกเราก่อนหน่อยนะ
• เวลานายล้อชื่อตอนเป็นเด็กของเราน่ะเรารู้สึกเหมือนนายคิดว่าเรายังเป็นเด็กอยู่
จริงๆ ถึงนายจะพูดว่าแค่ล้อเล่นก็เหอะ เราก็เลยอยากขอร้องว่าช่วยเรียกชื่อเรา
ดีๆ หน่อยได้ไหม

ประโยค ‘เรา’
เรารู้สึก 			 (บอกว่ารู้สึกอย่างไร)
เวลา 			 (เล่าการกระท�ำหรือสิ่งที่เกิดขึ้น)
เราก็เลย 			 (ระบุค�ำขอร้อง/ความในใจ)

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ส�ำหรับบางภาษาและวัฒนธรรม การใช้ประโยค ‘เรา’อาจท�ำได้ยากและเป็นเรือ่ งผิดปกติ
ดังนัน้ ครูจงึ ควรช่วยนักเรียนให้สามารถเลือกวิธกี ารแสดงความรูส้ กึ หรือบอกความในใจ
โดยใช้ประโยค ‘เรา’ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

4

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• เรียนรู้และฝึกใช้ประโยค
‘เรา’เป็นกลยุทธ์สื่อสาร
ยืนยันความคิดตน
• ฝึกใช้ประโยค ‘เรา’ใน
บริบทการป้องกันและ
รายงานความรุนแรงจาก
เพศภาวะ
• ฝึกแสดงความจ�ำเป็น
ส่วนตัวในทางบวกโดย
ไม่โทษคนอื่น

ค�ำส�ำคัญ

การสื่อสาร
การสื่อสาร
การยืนยันความคิดตน
ประโยค ‘เรา’

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริม
เตรียมไว้ให้ในส่วนท้าย
หัวข้อนี้ ครูอาจแจก
เอกสารให้นักเรียน
แต่ละคู่หรือให้นักเรียน
จดค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษฟลิป
ชาร์ท ก็ได้
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เกมส�ำรอง:    

1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมวงใหญ่
2. ครูอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมว่า ครูจะเป็นผู้น�ำก่อน โดยจะท�ำเสียงและออกท่าทาง
จากนั้นทุกคนในวงต้องเลียนแบบและต้องท�ำตามพร้อมๆ กัน (ตัวอย่างเช่น ชูมือขึ้น
พร้อมท�ำเสียง ‘เปรี้ยง!’หรือกระโดดพร้อมท�ำเสียง ‘ตึ้ง!’)
3. ท�ำซ�้ำอีกรอบหนึ่งโดยท�ำท่าใหม่และออกเสียงใหม่ (อย่างสร้างสรรค์)
4. ครูน�ำอีกสองสามรอบ จากนั้นให้นักเรียนเป็นผู้น�ำเกม
5. หลังจากทีเ่ ล่นไปสักพัก เมือ่ นักเรียนหลายๆ คนมีโอกาสได้เป็นผูน้ ำ� เกม ครูถามนักเรียน
ดังต่อไปนี้
• เมื่อไหร่จึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเลียนแบบการกระท�ำหรือค�ำพูดของคนอื่น
เหมือนที่เราท�ำตอนเล่นเกมนี้? (ตัวอย่างค�ำตอบอาจได้แก่ เมื่อเขาประพฤติปฏิบัติ
ตัวในลักษณะที่เคารพให้เกียรติผู้อื่น)
• แล้วเมื่อไหร่จึงจะถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีในการเลียนแบบการกระท�ำหรือค�ำพูดของคน
อืน่ ? (ตัวอย่างค�ำตอบอาจได้แก่ เมือ่ เขาประพฤติปฏิบตั ติ วั ในลักษณะทีไ่ ม่ให้เกียรติ
หรือเป็นโทษแก่ผู้อื่น)
• นักเรียนควรท�ำอย่างไรบ้าง หากเราพบเห็นว่าใครมีพฤติกรรมที่ท�ำร้ายหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อื่น?
6. ครูอธิบายสรุปว่า บางครั้งการกระท�ำและค�ำพูดของคนเราอาจท�ำร้ายหรือให้โทษต่อ
ผูอ้ นื่ และเมือ่ ใดทีเ่ ราพบเห็นเหตุการณ์เช่นนัน้ เราต้องระมัดระวังตัวเองให้ดแี ละต้อง
ไม่ไปเลียนแบบพฤติกรรมเช่นนั้น
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งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   

ให้นกั เรียนเลือกหนังสือหรือนิทานทีไ่ ด้อา่ นในสาระภาษาและวรรณคดี กลุม่ สาระภาษาไทย
แล้วเลือกฉากหรือบทที่ตัวละครรู้สึกเศร้าใจ อารมณ์เสีย โกรธเกรี้ยว หรืออึดอัดคับข้องใจ
งานที่ต้องท�ำก็คือ ให้นักเรียนบอกอารมณ์ว่าตัวละครก�ำลังรู้สึกอย่างไร จากนั้นให้นักเรียน
ใช้ประโยค ‘เรา’แบบยืนยันความคิดตน ทีต่ วั ละครเอกตัวนัน้ ควรใช้เพือ่ แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ
บอกความในใจ หรือเขียนค�ำขอร้องตามที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
กิจกรรมที่น�ำโดยผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนเพื่อนเด็ก

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอแนวความคิดและวิธีปฏิบัติส�ำหรับการจัดโครงการ
รณรงค์เพื่อสรรค์สร้างโรงเรียนเพื่อนเด็ก ยกตัวอย่างเช่น การน�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
ลานกีฬากลางแจ้ง การมีสว่ นร่วมในปฏิสมั พันธ์แบบข้ามอายุ การจัดแสดงรูปภาพนักเรียน
ตัวอย่างที่ดี เป็นต้น

เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 1: เพื่อนดีที่น่าคบ
50 วิธีแสดงน�้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง
ท�ำการ์ดให้กัน

ส่งข้อความให้กัน

ส่งยิ้มให้หรือกอด

ตบไหล่เบาๆ

แบ่งขนมให้

ชวนมารวมกลุ่ม

นั่งด้วยกัน

ปรับความเข้าใจ

เล่นเกม

ท�ำการบ้านด้วยกัน

เดินกลับบ้านด้วยกัน

ส่งรูปน่ารักให้

เล่าเรื่องข�ำขันด้วยกัน

ให้ยืมของ

เชิญมางานวันเกิด

ร้องเพลงหรือเต้นด้วยกัน

จับมือ

กล่าวค�ำทักทายกัน

ถามสารทุกข์สุขดิบ

เล่าเรื่องตลกให้กันฟัง

ชมเชย

ขอให้ช่วย

อาสาช่วยเหลือ

ขอโทษส�ำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

ตั้งใจรับฟัง

โพสต์ข้อความแสดงมิตรภาพบนสื่อ
สังคม

ถ่ายรูปด้วยกัน

ช่วยท�ำงานของโรงเรียน

จักรยานด้วยกัน

ชวนเข้าชมรมกีฬาด้วยกัน

บอกเพื่อนว่าเราไม่สนับสนุนการกลั่น
แกล้งรังแก

ไปเป็นเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือรายงานการละเมิด

นั่งในรถไปโรงเรียนด้วยกัน

ขอให้ช่วยท�ำงาน

ขอค�ำแนะน�ำ

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยกัน

ส่งเสริมให้เพื่อนคนอื่น
ยอมให้ทุกคนเข้ากลุ่ม

พูดออกรับแทนเมื่อเห็นคนอื่นมาหา
เรื่องรังแก

รายงานการถูกรังแกกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ

ไม่หัวเราะเยาะหรือร่วมพูดคุยเรื่องด่า
ว่าคนอื่น

เขียนจดหมายให้กัน

ส่งอีเมลให้กัน

แบ่งลูกอมขนมหวานให้กัน

โบกมือทักทายกัน

ถามความรู้สึกกัน

สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อน

แบ่งปันเรื่องราวตลกให้กันฟัง

บอกความรู้สึกของตนเอง

กล่าวขอบคุณ

สนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่ม

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อที่ 5
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เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 1: เพื่อนดีที่น่าคบ
ใช้ประโยค ‘เรา’ สื่อสารความในใจ
เรารู้สึก
เวลา
เราก็เลย

(บอกว่ารู้สึกอย่างไร)
(เล่าการกระทำ�หรือสิ่งที่เกิดขึ้น)
(ระบุคำ�ขอร้อง/ความในใจ

ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้: เรารู้สึกหงุดหงิดร�ำคาญใจนะ เวลาเธอมายืมปากกาโดยไม่ขอ
เราก่อน แล้วพอเราจะใช้ มันก็ไม่อยู่ที่เดิม เราก็เลยอยากขอร้องเธอว่าเวลาจะมาใช้
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หัวข้อที่ 6: ทักษะส�ำหรับผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรง
ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
งานวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันการกลัน่ แกล้งรังแสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในการตอบสนองที่ดีนั้นเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ กว่าการมุง่ ความสนใจเฉพาะผูท้ เี่ ป็นเป้าหมายของความรุนแรงหรือ
ผู้ก่อเหตุความรุนแรงเท่านั้น

กิจกรรมที่ 1: ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุการณ์
ขั้นตอนการสอน

1. ครูเตือนความจ�ำให้นกั เรียนนึกถึงค�ำว่า พยานผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรง ว่าหมาย
ถึงบุคคลทีพ่ บเห็นหรือได้ยนิ เหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลอืน่
2. ส�ำหรับกิจกรรมนี้ ครูสั่งให้นักเรียนช่วยกันขบคิดว่า ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้
พบเห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรบ้าง งานที่นักเรียนต้องท�ำก็คือ ให้
นักเรียนลองนึกดูว่าพยานผู้รู้เห็นจะคิดว่าอย่างไรเมื่อได้เห็นการกระท�ำรุนแรง แล้ว
ให้นักเรียนเขียนข้อความที่เป็นความรู้สึกนึกคิดนี้ลงไปใน ‘กล่องส�ำหรับเขียนความ
คิด’ในภาพการ์ตูนหรือภาพร่างตัวละครและเหตุการณ์
3. ครูให้ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับนักเรียนในการเขียนความคิดของตนเอง

5. ครูเรียกนักเรียนสองสามคนให้รายงานให้เพือ่ นๆ ฟังว่าตนเองเขียนอะไรบ้าง ระหว่าง
ที่นักเรียนรายงานผลนั้น ครูถามค�ำถามต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิด
• ผลกระทบทีเ่ กิดกับพยานผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์จะแตกต่างออกไปไหม ถ้าเราเปลีย่ นตัว
ละครเป็นเพศอื่น ไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กที่เป็นพยานหรือเด็กที่เป็นเป้าหมาย?
• จะมีอะไรเปลีย่ นแปลงหรือไม่ถา้ เราเปลีย่ นอายุหรือขนาดร่างกายของพยานผูร้ เู้ ห็น
เหตุการณ์หรือเด็กที่เป็นเป้าหมาย?

6. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ไม่ใช่แค่บุคคลที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงกับตัวเองโดยตรงแต่ผู้เดียวเท่านั้น
ที่ ไ ด้ รั บ อั น ตราย ผู ้ ที่ พ บเห็ น หรื อ ได้ ยิ น เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงก็ อ าจได้ รั บ
ประสบการณ์อันตรายนั้นด้วยเช่นกัน
• การไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง อาจท�ำให้พยานผู้รู้เห็นเกิดความ
รู้สึกวิตกกังวลและหวาดผวาได้ หรืออาจท�ำให้เกิดความคิดว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่น
เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
• การเป็นผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรงอาจมีผลกระทบระยะยาวได้ เนือ่ งจากท�ำให้
คนเราไม่สามารถเลือกกระท�ำการใดๆ ตามที่ต้องการ เพราะหวาดกลัวว่าตนเอง
อาจตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงบ้างเมื่อไหร่ก็ได้

4. ลองให้นกั เรียนเลือกใช้สถานการณ์สมมติทเี่ ตรียมไว้ให้แล้ว (ในหน้าถัดไป)เหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึง่ หรือคิดขึน้ มาใหม่ดว้ ยตนเองก็ได้ จากนัน้ ครูถามนักเรียนว่าตัวละคร
น่าจะคิดว่าอะไรหรือรู้สึกอย่างไร

หัวข้อที่
6

กิจกรรมที่

1

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนีน้ กั เรียน
จะได้:
• ส�ำรวจผลกระทบของ
ความรุนแรงที่มีต่อพยาน
ผู้รู้เห็นหรือได้ยิน
เหตุการณ์ความรุนแรง

ค�ำส�ำคัญ

พยานผู้รู้เห็น
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

เอกสาร
เสริม

กิจกรรมนี้มี เอกสาร
เสริม เตรียมไว้ให้
ในส่วนท้ายหัวข้อนี้
ครูอาจแจกเอกสาร
ให้นักเรียน แต่ละคู่
หรือให้นักเรียนจด
ค�ำถามลงในสมุด
หรือบนกระดาษฟลิป
ชาร์ท ก็ได้

ตัวอย่างความคิดหรือความรู้สึกที่ตัวละครอาจจะมี ได้แก่
น่ากลัวจังเลย
เราจะท�ำยังไงดีล่ะเนี่ย?
ถ้าเป็นเราคงดูแย่กว่านั้นอีก
เราไปฟ้องใครดีไหมนะ?
เราไปขอให้คนช่วยดีไหมนะ?
อยู่เงียบๆ แบบนี้ดีกว่าเรา
เราจะโดนดีไปด้วยไหมเนี่ยถ้าขืนพูดอะไรไป ฉันวิ่งหนีดีไหมน้า?
เอาไงดี เข้าไปช่วยดีไหมนะ?
แล้วถ้าเจ้าพวกนัน้ หันมาเล่นงานเราล่ะ?
โรงเรียนนี้น่ากลัวชะมัดเลย
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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พอโรงเรียนเลิก อวัศยาก็เดินกลับบ้านพร้อมกับน้องสาวสองคน ระหว่างทางเธอเห็นเด็กชายสองคนก�ำลังก้อร่อก้อติกเด็ก
นักเรียนหญิงรุ่นพี่เธอปีหนึ่งอยู่อีกฟากของถนน สองคนนั้นพยายามเดินเข้าประชิดตัวรุ่นพี่ซึ่งมีท่าทางหวาดกลัว เจ้าคนหนึ่ง
ยังถึงขั้นจับเนื้อต้องตัวเธออีกด้วย รุ่นพี่จึงพยายามวิ่งหนีแต่เจ้าพวกนั้นก็ยังคงวิ่งตาม แถมใช้ค�ำลามกสัปดนเรียกเธอต่างๆ
นานา จนสักพักพวกนั้นเห็นว่ามีผู้ใหญ่เดินผ่านมา

ช่วงพักกลางวัน ระหว่างทีอ่ รรณพก�ำลังกินข้าวเทีย่ งอยู่ เขาก็สงั เกตเห็นเพือ่ นห้องเดียวกันคนหนึง่ ถูกพวกรุน่ พีร่ มุ ผลักอยูต่ รง
ระเบียงทางเดิน จังหวะนั้นไม่มีครูอยู่แถวนั้นเลย พวกเด็กรุ่นพี่ล้อเขาว่ากระตุ้งกระติ้งเหมือนเด็กผู้หญิง

ช่วงพักกลางวัน เกรซนัง่ รวมกลุม่ อยูก่ บั เพือ่ นๆเธอสังเกตเห็นนักเรียนหญิงทีเ่ พิง่ เข้ามาเรียนใหม่กำ� ลังพยายามขอเล่นกับกลุม่
นักเรียนหญิงที่ก�ำลังเล่นกระโดดยางกันอยู่ แต่ถูกกลุ่มนั้นไล่ตะเพิดให้เธอ ‘ไปข้างหน้าก่อนไป๊’ไม่ยอมให้เธอเล่นด้วยเพราะ
เธอไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม

ระหว่างทีน่ งั่ รถโรงเรียนกลับบ้าน ผึง้ เห็นพวกเด็กผูช้ ายรุมแกล้งเพือ่ นนักเรียนชายห้องเดียวกันกับเธอ เขามีบคุ ลิกเงียบๆ และ
ขี้อาย พวกนั้นผลักเขาจนตกจากเบาะรถ แถมยังไม่ยอมคืนกระเป๋านักเรียนให้เขา ตลอดทางจนถึงจุดที่เขาต้องลงรถคนขับ
รถโรงเรียนก็ไม่เห็นจะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลย

กานต์กับเพื่อนเดินผ่านนักเรียนเข้าแถวรอซื้ออาหาร พวกเขาเห็นเด็กรุ่นพี่ไถเงินน้องคนหนึ่ง หน�ำซ�้ำยังผลักเด็กคนนั้นออก
จากแถวไปอีก พวกเขารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแน่ๆ

เด็กนักเรียนสามคนซึง่ เรียนอยูช่ นั้ เดียวกันก�ำลังหัวเราะข้อความและรูปภาพทีส่ ง่ ต่อๆ กันทางอีเมล กระจายข่าวลือของเพือ่ น
อีกคนหนึ่งในห้องอย่างเสียๆ หายๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย
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กิจกรรมที่ 2: การสร้างกลยุทธ์เกื้อหนุน
ขั้นตอนการสอน

1. ครูยำ�้ เตือนนักเรียนให้เข้าใจว่า พยานผูร้ เู้ ห็น คือบุคคลทีพ่ บเห็นหรือรับรูว้ า่ มีเหตุการณ์
ความรุนแรงเกิดขึ้นกับใครบางคน
2. พยานผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์สามารถกลายเป็นส่วนส�ำคัญของการแก้ปญ
ั หาได้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า
พวกเขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ความรุนแรงนัน้ อย่างไร แต่ทงั้ นีผ้ รู้ เู้ ห็นเหตุการณ์อาจ
ลงเอยที่การกลายเป็นผู้มีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับความรุนแรงหรือท�ำให้ความ
รุนแรงคงอยู่ต่อไปก็ได้ โดยการเป็นผู้ชมที่ให้การสนับสนุน หรือแม้แต่เข้าไปสมทบ
จนกลายเป็นผู้สมคบเสียเอง นอกจากนี้ การนิ่งดูดายหรือไม่มีปฏิกิริยาใดตอบโต้ ก็
อาจท�ำให้เกิดการตีความแบบเหมารวมไปได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณยอมรับการใช้
ความรุนแรง
3. ครูตั้งค�ำถามต่อไปนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบ การกระท�ำใดบ้างที่เป็นไปได้ว่าผู้รู้เห็น
เหตุการณ์อาจเลือกปฏิบตั ใิ นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทีต่ นพบเห็นมา?
รวบรวมความคิดที่นักเรียนเสนอทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ และเขียนไว้บนกระดาน
ตัวอย่างการตอบสนองที่นักเรียนอาจเสนอมา ได้แก่
• ขอให้ผู้ก่อเหตุหยุดการกระท�ำนั้น
• เดินหนีไปจากสถานการณ์นั้น แต่ก็รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
รับทราบด้วย
• ถ้าผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์รสู้ กึ สะดวกใจ อาจไปตามหาผูท้ ปี่ ระสบเหตุการณ์ความรุนแรง
เพื่อให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนในภายหลัง (เช่นถามไถ่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง บอก
เขาว่าเรารู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเขา)
• ขอความช่วยเหลือจากครู
• เล่าให้เพื่อนฟัง
• เรียกคนอื่นมาดูเหตุการณ์ความรุนแรง
• หัวเราะ
• เข้าไปสมทบ
• ดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
• เดินหนีไปจากสถานการณ์นั้นเฉยๆ แต่ไม่ท�ำอะไรเลย

4. ครูให้นกั เรียนระบุวา่ การตอบสนองใดจากรายการทีช่ ว่ ยกันน�ำเสนอมาแล้วนี้ เป็นการ
ใช้พลังอ�ำนาจในเชิงลบของผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ขีดเส้นทับการกระท�ำเหล่านั้นเพื่อเป็น
เครื่องหมายว่าถูกขีดฆ่าออกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีแต่เฉพาะกลยุทธ์การใช้
ตัวอย่างการตอบสนองที่เหลือ ได้แก่
• ขอให้ผู้ก่อเหตุหยุดการกระท�ำนั้น
• เดินหนีไปจากสถานการณ์ แต่รายงานเหตุการณ์ต่อผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ
• ไปตามหาผูท้ ปี่ ระสบเหตุการณ์ความรุนแรงเพือ่ ให้การช่วยเหลือเกือ้ หนุนในภาย
หลัง (เช่น ถามไถ่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง)
• ขอความช่วยเหลือจากครู
• เล่าให้เพื่อนฟัง
• เรียกคนอื่นมาดูเหตุการณ์ความรุนแรง
• หัวเราะ
• เข้าไปสมทบ
• ดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
5. อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่า บ่อยครัง้ เมือ่ คนได้เห็นหรือได้รอู้ ะไรเกีย่ วกับความรุนแรงแล้ว
ก็เป็นเรื่องยากว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป เราอาจกังวลว่าถ้าเราเข้าไปยุ่ง เราอาจต้องเจ็บ
ตัวเสียเอง หรืออาจท�ำให้สถานการณ์เลวร้ายไปกันใหญ่ ยิง่ จะท�ำให้ผปู้ ระสบเหตุการณ์
ความรุนแรงแย่ลงไปอีก นัน่ จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมจึงมีเป็นประโยชน์ทเี่ ราต้องพิจารณา
ทัง้ กลยุทธ์ในเชิงบวกและความปลอดภัยส่วนบุคคลในกิจกรรมนีเ้ ราจะช่วยกันขบคิด
ใคร่ครวญหาข้อแนะน�ำดีๆ ทีเ่ หมาะส�ำหรับคนทีไ่ ด้รไู้ ด้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เรา
จะย้อนกลับไปดูรายการกลยุทธ์เชิงบวกที่ได้ท�ำไว้แล้วบนกระดานเพื่อช่วยในการท�ำ
กิจกรรมนีใ้ ห้งา่ ยขึน้ เราจะช่วยกันพิจารณาว่าผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ควรตอบสนองอย่างไร
จึงจะเป็นวิธีการที่ทั้งปลอดภัยและให้การเกื้อหนุน
6. ครูก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคู่เลือกท�ำงานเพียงหนึ่งสถานการณ์หรืออาจ
มากกว่านั้นก็ได้ โดยเลือกจากสถานการณ์ที่เตรียมไว้ให้แล้ว (ดูหน้าถัดไป) โดยให้
นักเรียนพูดคุยกันว่ากลยุทธ์ใดที่แต่ละคนคิดว่าผู้รู้เห็นเหตุการณ์ควรใช้ในระยะสั้น
(ในสถานการณ์ทนั ที) และกลยุทธ์ใดทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในภายหลังหรือติดตามผลหลัง
จากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสักพักหนึ่ง ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่าเราจะต้องพิจารณาทั้ง
พลังอ�ำนาจของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและประเด็นความปลอดภัยเช่นเดียวกับวิธเี กือ้ หนุน
ผู้ที่เป็นเป้าหมายของความรุนแรงด้วยเช่นกัน
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อที่
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กิจกรรมที่

2

30 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• ส�ำรวจการตอบสนอง
ของพยานว่าสามารถส่ง
เสริมหรือป้องกันความ
รุนแรงจากเพศภาวะ
อย่างไร
• เรียนรู้กลยุทธ์เชิงบวกที่
พยานสามารถใช้ป้องกัน
หรือลดผลกระทบของ
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะ
• ฝึกวิธีการที่เหมาะสม
ปลอดภัยและรับผิดชอบ
ที่พยานใช้ตอบสนอง
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์
แรงสนับสนุนระหว่างเพื่อน
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ช่วงพักกลางวัน จะมีเด็กผูช้ ายคนหนึง่ จาก
ห้องเราชอบไปแกล้งน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
ฉันว่าเขาเรียกร้องความสนใจน่ะ เพราะ
น้องเขาน่ารักดี บางทีเพื่อนผู้ชายคนอื่นก็
พากันหัวเราะ แต่ฉันว่าท่าทางน้องเขา
ตกใจนะ และก็ไม่พอใจด้วย
ตอนไปเข้าห้องน�้ำระหว่างคาบเรียน ผม
เห็นรุน่ พีส่ องคนข่มขูเ่ ด็กรุน่ น้องอยู่ เขาพา
กันยืนขวางทางน้องไว้ไม่ให้ออกจากห้องน�ำ้
น้องดูตกใจกลัวมาก แต่พวกนั้นก็ยังขวาง
อยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้น้องได้กลับไปเข้า
ห้องเรียน
บนรถโรงเรียน ตอนขาไปโรงเรียนค่ะ มีเด็ก
ผู้ชายคนหนึ่งมาแอบหมอบอยู่หลังเพื่อน
หนูแล้วก็แกล้งเปิดกระโปรงตอนเราเผลอ
ไม่ได้มองเขา เพื่อนหนูตกใจมากค่ะแล้วก็
อายมากด้วย
ช่วงพักระหว่างคาบเช้า พวกเพื่อนผู้ชาย
พากั น หั ว เราะเยาะท� ำ ท่ า ทางล้ อ เลี ย น
เพื่ อ นอี ก คน หาว่ า เขากระตุ ้ ง กระติ้ ง
‘เหมือนผูห้ ญิง’แล้วก็บอกเขาว่าโรงเรียนนี้
ไม่ใช่ที่ของเขา
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ระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน เห็นพี่
ม. 3 แย่งกระเป๋ารุน่ น้องโยนเข้าป่าข้างทาง
เสร็ จ แล้ ว ก็ หั ว เราะแล้ ว หนี ไ ปกั บ เพื่ อ น
เฉยเลย เด็กคนนั้นอารมณ์เสียใหญ่เลยล่ะ
อาทิ ต ย์ ที่ แ ล้ ว กลุ ่ ม เพื่ อ นผู ้ ห ญิ ง พากั น
ปล่อยข่าวลือเรื่องเสียๆ หายๆ ของเพื่อน
ผู้หญิงอีกคนในห้องเรานี่แหละ ฉันรู้ว่ามัน
ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อย แต่มันก็เสียหาย
ไปแล้ว
มีเด็กผู้หญิงเพิ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่คน
หนึง่ พอดีเขามาจากทางใต้นะ่ ครับ ผิวเลย
เข้มกว่าคนอืน่ ในโรงเรียน พอช่วงพักกลาง
วั น มี เ ด็ ก ผู ้ ช ายคนหนึ่ ง ไปเรี ย กเขาว่ า
‘ยัยหน้าลิง’ เด็กที่นั่งอยู่แถวนั้นทั้งผู้หญิง
ผู้ชายพากันหัวเราะใหญ่ ทีนี้คนเลยเรียก
เธออย่างนั้นกันทั้งโรงเรียนเลยครับ
พีส่ าวหนูเล่าให้ฟงั ว่าอาจารย์ผชู้ ายคนหนึง่
ชอบบอกให้พี่อยู่ท�ำงานต่อหลังเลิกเรียน
แล้วก็ชอบท�ำตัวเป็นกันเองกับพี่หนู ชอบ
แตะเนื้ อ ต้ อ งตั ว พี่ เขาด้ ว ย พี่ สั่ ง หนู ว ่ า
อย่าบอกพ่อแม่เราเดี๋ยวพวกเขาจะให้ย้าย
โรงเรียน

7. ครูเรียกตัวแทนแต่ละสถานการณ์เพือ่ รายงานให้เพือ่ นในชัน้ ทราบสถานการณ์ละหนึง่
คู่หรือหนึ่งกลุ่ม โดยให้รายงานว่าเลือกแนวทางใดส�ำหรับมาตรการระยะสั้น? และ
เลือกแนวทางใดส�ำหรับการติดตามผล?
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ครูควรเลือกสถานการณ์ทสี่ อดคล้องกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียน แต่ถา้ จ�ำเป็นต้อง
ต้องปรับเปลีย่ นหรือเขียนขึน้ ใหม่เพือ่ ให้เหมาะกับบริบทของตัวเอง ก็ทำ� ได้ ไม่เป็นไร
แต่ตอ้ งเลือกตัวอย่างทีธ่ รรมดาสามัญพบเห็นได้ทวั่ ไปและไม่รา้ ยแรงมาก พยายามเลีย่ ง
การใช้สถานการณ์ทเี่ ลวร้ายทีส่ ดุ ถ้าครูมเี วลา เตรียมแผนการใช้และสถานการณ์ตา่ งๆ
ให้พร้อมบนกระดานก่อนเริม่ ชัน้ เรียน

8. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต้องเลือกว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร
• หากผู้รู้เห็นเหตุการณ์ให้ความสนใจผู้ก่อเหตุ อาจน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมท�ำให้เกิด
ความรุนแรงด�ำเนินต่อเนื่องเรื่อยไป
• การมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองสามารถเป็นการเกือ้ หนุนผูท้ เี่ ป็นเป้าหมายความรุนแรงได้ และ
ยังช่วยท�ำให้การกระท�ำรุนแรงครั้งใหม่ยุติลงอีกด้วย
• การมีปฏิกิริยาตอบสนองต้องอาศัยทั้งความเข้มแข็งและความกล้าหาญ
• การมีปฏิกิริยาตอบสนองอาจมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้รู้เห็นเหตุการณ์จึงควรเลือกว่า
จะตอบสนองอย่างไรในระยะสัน้ เพือ่ ปกป้องความปลอดภัยของตนเอง และควรใช้
กลยุทธ์ใดเพือ่ การติดตามผลเพือ่ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีสว่ นช่วยในการลดหรือรับมือ
กับปัญหาความรุนแรง

จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
ส่งเสริมให้นกั เรียนน�ำเสนอเรือ่ งแบบภาพรวมทัว่ ไปมากกว่าการใช้เรือ่ งราวส่วนตัวจริงๆ
ครูตอ้ งคอยย�ำ้ เตือนนักเรียนอยูเ่ สมอว่า เราต้องไม่ใช้ชอื่ จริงถ้าเราเล่าสถานการณ์ทเี่ ฉพาะ
เจาะจงชัดเจน

กิจกรรมที่ 3: ฉันช่วยเพื่อนได้อย่างไรบ้าง !
ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายให้นกั เรียนเข้าใจว่าเขาสามารถพัฒนากิจกรรมก่อนหน้านีใ้ นระยะสัน้ และระยะ
ยาว
2. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ 3 บทบาท คนแรกท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อน
คนที่สองท�ำหน้าที่ส่งต่อเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่เพื่อน และคนที่ 3 ท�ำหน้าที่
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่เพื่อน
• รักษาความปลอดภัย : ตั้งค�ำถาม: ผู้เห็นเหตุการณ์จ�ำเป็นต้องป้องกันตนเองหรือ
ป้องกันเพื่อนที่เป็นเป้าหมายหรือไม่ หากจ�ำเป็นจะสามารถป้องกันให้เกิดความ
ปลอดภัยได้อย่างไร
• ให้ความช่วยเหลือ: ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถท�ำอะไรได้บ้าง? (ที่ไม่ต้องรอคนอื่น
หรือผู้ใหญ่มาช่วย)
• ส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ: ใครบ้างที่ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถปรึกษาหรือขอ
ความช่วยเหลือ จะพูดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นหรือผู้ใหญ่อย่างไร

หัวข้อที่
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6. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• มีวิธีการที่ผู้รู้เห็นเหตุการณ์สามารถน�ำไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นเป้าหมายของ
ความรุนแรง
• การซักซ้อมช่วยให้เกิดทักษะและการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�ำไปใช้ได้เมือ่ เกิดเหตุการณ์
จริง
• ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกวิธีการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม
• เป็นสิ่งส�ำคัญต้องเรียนรู้เมื่อไหร่ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นและหรือ
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

3. เมื่อถึงเวลารายงานในกลุ่มใหญ่ ให้แต่ละกลุ่มย่อยอ่านบทบาทสมมุติพร้อมค�ำตอบ
ของกลุ่มดัง ๆ

กิจกรรมที่

3

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• เขียนบทพูดที่ผู้รู้เห็น
เหตุการณ์สามารถน�ำมา
ใช้ได้ในการรายงาน
ความรุนแรงจากเพศ
ภาวะหรือให้ความช่วย
เหลือแก่ผู้ประสบ
เหตุการณ์ความรุนแรง

ค�ำส�ำคัญ

4. หลังจากการรายงานในกลุ่มใหญ่แล้ว ขอให้นักเรียนแต่ละคนเลือกหนึ่งในบทบาท
สมมุตแิ ละเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยให้ใช้ประโยค “เรา” ในสองหัวข้อนี้
ก) ฉันสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง ข) ฉันจะบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ อาทิ
ครูหรือพ่อแม่ได้อย่างไร

การช่วยเหลือกันเอง
ระหว่างเพื่อน

5. จากนั้นให้นักเรียนจับคู่เพื่อท�ำการซักซ้อมบทบาทสมมุติ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 4: การรับฟังอย่างตัง้ ใจเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ

หัวข้อที่
6

กิจกรรมที่

4

ขั้นตอนการสอน

1. อธิบายนักเรียนให้เข้าใจถึงประเด็นท้าทายทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ เพือ่ น ๆ พยายามช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ผูเ้ ป็นปัญหาอาจไม่รบั ฟังเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้รสู้ กึ เข้าใจ

2. เขียนถ้อยค�ำการฟังอย่างตั้งใจบนกระดาน และอธิบายว่ามันเป็นเทคนิคในการช่วย
เหลือผู้อื่น

20 นาที

การฟังอย่างตั้งใจท�ำให้มั่นใจว่าความสนใจของคุณจะอยู่ที่ผู้พูด ไม่หันเหไปจากจุดที่
ต้องการจะท�ำ และเป็นวิธีการที่ท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกได้รับการเคารพและเข้าใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

นอกจากนีก้ ารฟังอย่างตัง้ ใจยังช่วยให้ผฟู้ งั ได้สะท้อนกลับสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ แก่ผพู้ ดู และสรุป
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ด้วยถ้อยค�ำของตนเอง ท�ำให้ผพู้ ดู ได้มโี อกาสแก้ไขหากมีการเข้าใจไม่ถกู ต้อง
หรือช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ฟังนั้นเข้าใจสิ่งที่พูด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้พูดมีความ
ชัดเจนในความคิดหรือสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• เรียนรู้เทคนิคการ
ฟังอย่างตั้งใจเป็น
กลยุทธ์ส�ำหรับการ
เสริมสร้างศักยภาพ
และให้การช่วย
เหลือกันเอง
ระหว่างเพื่อน

ค�ำส�ำคัญ

การช่วยเหลือกันเอง
ระหว่างเพื่อน
การฟังอย่างตั้งใจ

การฟังอย่างตัง้ ใจยังช่วยปรับปรุงภาษากาย ระดับของอารมณ์ และการโต้ตอบของบุคคล
การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่วิธีการที่แสดงว่าคุณเห็นด้วยกับผู้พูด แต่เป็นวิธีการที่แสดงว่า
คุณเข้าใจสิ่งที่ก�ำลังฟังหรือความรู้สึกของผู้พูด
3. ให้นัก เรียนจับ คู่เพื่อฝึก เทคนิ ค การฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ โดยให้ ก. เป็ น คนพู ด และ
ข. เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ ให้ ก. คิดถึงเรื่องที่ต้องการจะปรับทุกข์กับเพื่อน และให้ข.
ทักทายว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากนัน้ ให้ ก. เริม่ เล่าเรือ่ งและข.พยายามฝึกการฟังอย่างตัง้ ใจ
4. ซักพักจึงให้นักเรียนสลับบทบาทเพื่อให้อีกฝ่ายได้ฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
5. สอบถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจและเมื่อเป็นผู้พูด
6. อธิบายว่าเทคนิคนีส้ ามารถน�ำไปใช้กบั บุคคลทีร่ สู้ กึ แย่จากการมีประสบการณ์ดา้ นลบ
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จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
บุคคลสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยการฟังอย่างตัง้ ใจ สะท้อนให้เห็นว่ามีกจิ กรรม
ใดบ้างทีน่ กั เรียนได้เรียนรูก้ ารเห็นอกเห็นใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ทีซ่ อ้ นเร้น

7. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนีช้ ว่ ยให้เราได้เรียนรูป้ ระเด็นต่างๆ ว่า:
• การฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญที่แสดงว่าเราเห็นอกเห็นใจและให้การ
สนับสนุน
• การฟังจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ เมือ่ เราฟังอย่างมีสติและสะท้อนให้ผพู้ ดู ได้รวู้ า่ เรา
เข้าใจ ซึง่ เราสามารถกระท�ำได้โดยการฟังอย่างตัง้ ใจและสรุปสิง่ ทีผ่ พู้ ดู พูดหรือรูส้ กึ
หากเราสรุปผิด ผู้พูดก็สามารถแก้ไขให้เราได้

(ให้นักเรียนหาตะเกียบ ปากกาที่มีปลอกเพื่อเล่นเกมนี้ หนึ่งคนต่อ1คู่หรือมากกว่านั้น)
1. หากเป็นไปได้ควรเล่นเกมในห้องที่มีพื้นที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
2. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าเกมนี้จะทดสอบทักษะการท�ำงานร่วมกัน โดยให้นักเรียน
จับคู่โดยมีตะเกียบ (หรือปากกาที่มีปลอก)ระหว่างนิ้วของทั้งคู่และเดินไปรอบๆ ห้อง
3. ให้นักเรียนจับคู่และแจกอุปกรณ์
4. ขออาสาสมัครในการท�ำเป็นตัวอย่าง วางตะเกียบระหว่างนิว้ ของนักเรียนและของครู
จากนั้นครูแสดงการเป็นผู้น�ำโดยยกตะเกียบขึ้นและลง และเดินไปรอบๆ ห้อง
5. หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนจับคู่เพื่อท�ำตามตัวอย่าง
6. โดยเปิดเพลงประกอบให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้องพร้อมกับการพยายาม
ให้ตะเกียบหรือปากกายังคงอยูร่ ะหว่างนิว้ ของทัง้ คู่ เมือ่ ได้ฝกึ ฝนเป็นคูพ่ อสมควรแล้ว
ก็ให้เพิ่มตะเกียบเชื่อมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเป็นเส้นเดียวกันและ
เคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งห้อง
7. ประเด็นอภิปรายร่วมกัน
• นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จอย่างไร? (ตัวอย่างเช่น คอยมองเพื่อน
แต่ละคน, สื่อสารระหว่างกันให้ไปพร้อมกันช้า ๆ หรือเร็ว)
• มีการพัฒนาทักษะอะไรบ้างจากการเล่นเกม?
• ตอนไหนที่นักเรียนจะใช้ทักษะนี้ในโรงเรียน?สนามเด็กเล่น? ในห้องเรียน?

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   

ให้นกั เรียนสร้างเรือ่ งเกีย่ วกับคนบางคนทีท่ ำ� สิง่ ทีต่ า่ งออกไปด้วยการกระท�ำทีเ่ รียบง่าย และ
มีเมตตา นักเรียนอาจน�ำเสนอความคิดของตนด้วยการเล่าเรือ่ ง, ตัวการ์ตนู , บทละคร, หรือใช้
สมุดภาพของเด็ก
จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
การ์ตนู เป็นเรือ่ งราวทีว่ าดอย่างง่าย ๆ ทีแ่ สดงล�ำดับของเหตุการณ์ บุคลิกทีถ่ กู วาดให้ดตู ลก
หรือดูเกินจริง เกิดจากความคิดค�ำนึงหรือค�ำพูดทีผ่ ดุ ขึน้ มาบ่งบอกว่าตัวการ์ตนู ก�ำลังคิดหรือ
พูดอะไร

2

ส่วนที่

เกมส�ำรอง: เกมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน   

หัวข้อที่ 6

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
กิจกรรมที่น�ำโดยผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนเพื่อนเด็ก

ให้นักเรียนอ่านเรื่องของตัวเองหรือแสดงบทบาทที่หลากหลายของตัวการ์ตูน, การแสดง
บทบาทสมมุติ, หรือบทละคร ในห้องประชุมของโรงเรียน นักเรียนอาจสนุกสนานกับการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการกระท�ำที่มีเมตตา

8. สรุปโดยเน้นให้เห็นว่าการฟังอย่างตั้งใจ, การสังเกต, ความร่วมมือ, การสื่อสาร,
การฝึกฝนซ�ำ้ ๆ ช่วยให้เกิดทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อทัง้ ในห้องเรียนและในสนามเด็กเล่น การ
ท�ำงานเป็นทีมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และสนุกร่วมกัน และยังท�ำให้นักเรียนทั้งชั้นมี
ความสุขและรู้สึกปลอดภัย

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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เอกสารเสริม

กิจกรรมที่ 1: ผลกระทบต่อผู้รู้เห็นเหตุการณ์
พอโรงเรียนเลิก อวัศยาก็เดินกลับบ้านพร้อมกับน้องสาวสองคน ระหว่างทางเธอเห็นเด็กชายสองคนก�ำลังก้อร่อก้อติกเด็ก
นักเรียนหญิงรุ่นพี่เธอปีหนึ่งอยู่อีกฟากของถนน สองคนนั้นพยายามเดินเข้าประชิดตัวรุ่นพี่ซึ่งมีท่าทางหวาดกลัว เจ้าคนหนึ่ง
ยังถึงขั้นจับเนื้อต้องตัวเธออีกด้วย รุ่นพี่จึงพยายามวิ่งหนีแต่เจ้าพวกนั้นก็ยังคงวิ่งตาม แถมใช้ค�ำลามกสัปดนเรียกเธอต่างๆ
นานา จนสักพักพวกนั้นเห็นว่ามีผู้ใหญ่เดินผ่านมา
ช่วงพักกลางวัน ระหว่างทีอ่ รรณพก�ำลังกินข้าวเทีย่ งอยู่ เขาก็สงั เกตเห็นเพือ่ นห้องเดียวกันคนหนึง่ ถูกพวกรุน่ พีร่ มุ ผลักอยูต่ รง
ระเบียงทางเดิน จังหวะนั้นไม่มีครูอยู่แถวนั้นเลย พวกเด็กรุ่นพี่ล้อเขาว่ากระตุ้งกระติ้งเหมือนเด็กผู้หญิง
ช่วงพักกลางวัน เกรซนัง่ รวมกลุม่ อยูก่ บั เพือ่ นๆเธอสังเกตเห็นนักเรียนหญิงทีเ่ พิง่ เข้ามาเรียนใหม่กำ� ลังพยายามขอเล่นกับกลุม่
นักเรียนหญิงที่ก�ำลังเล่นกระโดดยางกันอยู่ แต่ถูกกลุ่มนั้นไล่ตะเพิดให้เธอ ‘ไปข้างหน้าก่อนไป๊’ไม่ยอมให้เธอเล่นด้วยเพราะ
เธอไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม
ระหว่างทีน่ งั่ รถโรงเรียนกลับบ้าน ผึง้ เห็นพวกเด็กผูช้ ายรุมแกล้งเพือ่ นนักเรียนชายห้องเดียวกันกับเธอ เขามีบคุ ลิกเงียบๆ และ
ขี้อาย พวกนั้นผลักเขาจนตกจากเบาะรถ แถมยังไม่ยอมคืนกระเป๋านักเรียนให้เขา ตลอดทางจนถึงจุดที่เขาต้องลงรถคนขับ
รถโรงเรียนก็ไม่เห็นจะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลย
กานต์กับเพื่อนเดินผ่านนักเรียนเข้าแถวรอซื้ออาหาร พวกเขาเห็นเด็กรุ่นพี่ไถเงินน้องคนหนึ่ง หน�ำซ�้ำยังผลักเด็กคนนั้นออก
จากแถวไปอีก พวกเขารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแน่ๆ

เด็กนักเรียนสามคนซึง่ เรียนอยูช่ นั้ เดียวกันก�ำลังหัวเราะข้อความและรูปภาพทีส่ ง่ ต่อๆ กันทางอีเมล กระจายข่าวลือของเพือ่ น
อีกคนหนึ่งในห้องอย่างเสียๆ หายๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย
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หัวข้อที่ 7: ทักษะการแสวงหาความช่วยเหลือและการช่วยเพือ่ น
ท�ำความเข้าใจกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องตระหนักว่า มีสถานการณ์หลายประเภทที่นักเรียนต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น นอกจากนั้น นักเรียนยังควรจะสามารถบอกแหล่ง
แสวงหาความช่วยเหลือแหล่งต่างๆ ได้อีกด้วย (เช่น จากเพื่อนนักเรียนและครู)นักเรียนควรเรียนรู้และซักซ้อมกลยุทธ์แสวงหาความช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อให้ตนเองได้รู้สึกมั่นใจว่า
จะสามารถรับมือและตอบสนองในเชิงบวกต่อสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เมือ่ เป็นผูป้ ระสบเหตุการณ์หรือผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต ทักษะการช่วย
เหลือกันเองระหว่างเพื่อนหรือทักษะการเกื้อหนุนในกลุ่มเพื่อน ก็นับเป็นทักษะที่ส�ำคัญและมีประโยชน์ยิ่งเมื่อนักเรียนต้องให้ความช่วยเหลือกันและกันหากถึงคราวจ�ำเป็น

กิจกรรมที่ 1: ถ้าจะขอความช่วยเหลือ
ขั้นตอนการสอน

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เมื่อเราต้องผ่านช่วงเวลาลุ่มๆ ดอนๆ เคราะห์ดีเคราะห์
ร้ายในช่วงชีวติ เราทุกคนล้วนต้องการความช่วยเหลือเกือ้ หนุนจากใครสักคนไม่ชว่ งใด
ก็ชว่ งหนึง่ การตัดสินอย่างหนึง่ ทีเ่ ราต้องท�ำก็คอื หากเราต้องไปขอความช่วยเหลือแล้ว
เมือ่ ไหร่ทเี่ ราควรจะไปแสวงหาและจะไปแสวงหาได้จากใคร ยิง่ ไปกว่านัน้ แล้ว บางครัง้
เราก็อาจต้องส่งต่อเรื่องของเพื่อนไปขอรับความช่วยเหลือ ดังนั้นเราจึงควรทราบว่า
เราควรส่งต่อเมื่อไหร่และส่งต่ออย่างไร กิจกรรมต่อไปนี้จะเป็นการร่วมกันอภิปราย
ถึงเรื่องดังกล่าว ครูเริ่มเปิดการพูดคุยโดยชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะต้อง
ช่วยกันจัดล�ำดับความส�ำคัญของสถานการณ์สมมติทจี่ ะได้อา่ นว่าเหตุการณ์ใดจ�ำเป็น
ต้องไปแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เหตุการณ์ใดสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุน
กันเองได้ในกลุ่มเพื่อน หรือแม้แต่จัดการได้ด้วยตนเอง
2. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มท�ำงานกลุ่มสี่ถึงหกคน ครูอาจแจกกระดาษสถานการณ์สมมติ
ให้แต่ละกลุ่ม หรืออ่านให้นักเรียนฟังก็ได้ และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มท�ำงานคนละ
สถานการณ์ ครูชแี้ จงเพิม่ เติมว่า นักเรียนจะต้องเตรียมตัวตอบปัญหาต่อไปนีแ้ ละออก
มารายงานให้เพื่อนในชั้นฟัง
• สถานการณ์นถี้ อื ว่าร้ายแรงหรือไม่? ตัวละครควรรับมือสถานการณ์และจัดการด้วย
ตนเองหรือควรไปขอให้คนช่วย? ตัวละครควรไปขอความช่วยเหลือจากใคร? จะ
เกิดอะไรขึ้นถ้าตัวละครไม่บอกใคร ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว?
3. ครูเรียกให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ออกมารายงานหน้าชัน้ และให้นกั เรียนเปรียบเทียบค�ำ
แนะน�ำของแต่ละกลุ่ม และถามนักเรียนทั้งชั้นว่า สถานการณ์ใดบ้างที่คิดว่าจ�ำเป็น
ต้องส่งต่อให้ผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือ?สถานการณ์ใดบ้างทีส่ ามารถจัดการกันเองได้ในกลุม่ เพือ่ น?

4. ครูย�้ำเตือนนักเรียนว่า การแสวงหาความช่วยเหลือ การเกื้อหนุน หรือค�ำแนะน�ำจาก
ผู้อื่นนั้น ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่อย่างใด นี่คือสัญญาณบ่งบอกความเข้มแข็ง
ต่างหาก นี่คือวิธีสร้างพลังอ�ำนาจร่วมและน�ำมาใช้ในเชิงบวก พลังอ�ำนาจประเภทนี้
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีคนใช้พลังอ�ำนาจเหนือกว่าในทางให้โทษแก่ผู้อื่น อาจ
จ�ำเป็นต้องมีแรงสนับสนุนจากกลุม่ ใหญ่เพือ่ ช่วยปกป้องสิทธิของบุคคล ดังนัน้ จึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องสร้างเสริมทักษะการแสวงหาความช่วยเหลือ เพือ่ ทีว่ า่ ในอนาคตเรา
จะได้รู้จักไปขอความช่วยเหลือให้ตัวเองและผู้อื่น นอกจากนี้ การแสวงหาความช่วย
เหลือเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ยังท�ำให้เรามีโอกาสเข้าแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะท�ำให้
แนวโน้มการเกิดปัญหาลุกลามบานปลายทุเลาเบาบางและคลี่คลายลงได้บ้าง
5. ครูควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียน
และในชุมชน

หัวข้อที่
7

กิจกรรมที่

1

60 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• พิจารณาว่าเมื่อไหร่ที่
การรายงานและการ
แสวงหาความช่วยเหลือ
จะมีการรับประกัน
ส�ำหรับการตอบสนอง
ต่อความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะในบริบท
สถานศึกษา

ค�ำส�ำคัญ

การแสวงหาความช่วยเหลือ

6. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• ในช่วงชีวติ คนเราย่อมต้องมีชว่ งเวลาทีโ่ ชคชะตาพลิกผันขึน้ ๆ ลงๆ ท�ำให้เราจ�ำเป็น
ต้องขอความช่วยเหลือเกื้อหนุน
• เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องทราบว่าเมือ่ ไหร่ทเี่ ราควรไปขอความช่วยเหลือให้แก่
ตนเองหรือให้ผู้อื่น
• การเก็บง�ำปัญหาทีร่ า้ ยแรงเกินกว่าจะรับมือไหวไว้คนเดียวรังแต่จะท�ำให้ปญ
ั หานัน้
ลุกลามบานปลายไปใหญ่
• ถ้าเราได้คดิ ใคร่ครวญไว้ลว่ งหน้าว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครและขออย่างไร
นั้น เราอาจจะสามารถรับมือและตอบสนองต่อภาวะกดดันที่เกิดจากสถานการณ์
ยากล�ำบากได้ดียิ่งขึ้น
คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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สถานการณ์สมมติ:
ช่วงพักกลางวัน อรุณเตะบอลกับเพื่อนๆ กลุ่มใหญ่ที่เรียนอยู่ระดับชั้นเดียวกัน เขาพยายามสกัดการท�ำประตูแต่พลาดไป อีกทีมเลยเตะเข้าโกลจนได้ประตูชัย พอจบเกม พวกเพื่อน
ตัวโตๆ ที่อยู่ทีมเดียวกันก็มารุมผลักอรุณจนล้มลงไปกองกับพื้น พอจะลุกขึ้นยืน ก็มีคนหนึ่งปล่อยหมัดเข้าใส่อรุณ แถมด่าเขาว่า “แกน่าจะไปเล่นทีมหญิงโน่น!เพราะมีไอ้อ่อนอย่าง
แกไงเลยท�ำทีมเราแพ้”พวกเพื่อนๆ ที่เหลือเลยสมทบกันใหญ่ รุมด่าเขาว่า “อ่อนเหมือนหญิง”
สถานการณ์นี้ร้ายแรงหรือไม่?อรุณควรปรึกษาใครหรือไม่? เพื่อนๆ ควรไปปรึกษาใครหรือไม่?ควรจะปรึกษาใคร?จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครตอบสนองใดๆ?
ไม่นานมานี้ ชาญณรงค์เพิ่งเปิดเผยความลับกับเพื่อนสนิทชื่อบุญญาพรว่า เขาชอบผู้ชายแต่เขายังไม่พร้อมจะบอกใคร ยังไม่กล้าบอกเพื่อนๆ คนอื่นที่โรงเรียน ที่บ้านเขาก็ยังไม่รู้เรื่อง
นี้ เขาไว้ใจบุญญาพรเลยเล่าให้ฟัง แต่บุญญาพรก็ไปเล่าต่อ เรื่องราวก็เลยกระจายไปทั่วโรงเรียน ทีนี้คนทั้งโรงเรียนไม่ว่าหญิงหรือชายก็คอยแต่จะแกล้งเขา
สถานการณ์นี้ร้ายแรงหรือไม่? บุญญาพรควรปรึกษาใครหรือไม่? ควรจะปรึกษาใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครตอบสนองใดๆ?
มิญช์เพิ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเป็นวันแรก ระหว่างทางไปโรงเรียน ก็มีเด็กนักเรียนชายรุนพี่กลุ่มหนึ่งพากันเดินตามเธอ แกล้งหยอกและแอบแตะเนื้อต้องตัวเธอ ทุกวันเธอต้องเดิน
ผ่านเส้นทางนี้และต้องเจอเจ้าพวกนี้เสมอ เธอไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวคนอื่นจะคิดว่าเป็นความผิดของเธอเอง
สถานการณ์นี้ร้ายแรงหรือไม่? มิญช์ควรปรึกษาใครหรือไม่? ควรจะปรึกษาใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครตอบสนองใดๆ?
อังค์วราเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย โตขึ้นเธออยากเป็นวิศวกร จึงมุ่งมั่นจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เธอมีอาคนหนึ่งเป็นวิศวกร เขาอาสาจะช่วยติวข้อสอบให้ ตอนนั่งติว อา
ของเธอชอบเข้ามานัง่ ใกล้ๆ ยิง่ พอถึงเวลาอธิบายโจทย์ปญ
ั หา เขายิง่ ขยับมาเบียดอังค์วราชิดมากกว่าเดิม เธอเลยบอกเขาว่าอึดอัด ถอยห่างไปหน่อย แต่เขาก็ทำ� เป็นไม่สนใจค�ำพูดของ
เธอ
สถานการณ์นี้ร้ายแรงหรือไม่? อังค์วราควรปรึกษาใครหรือไม่? ควรจะปรึกษาใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครตอบสนองใดๆ?
ชัชฎาไม่ได้มาโรงเรียนจะเป็นสัปดาห์แล้ว อาจารย์พากันคิดว่าเธอขี้เกียจ ก็เลยคาดโทษเธอ แต่กาญจนา เพื่อนสนิทของเธอ รู้ดีว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือ ช่วงนี้ชัชฎาตัวสูงขึ้นเร็วมาก
เสื้อกระโปรงของเธอก็เลยเขินไปหมด ที่บ้านเธอก็ไม่ค่อยจะมีเงิน จึงยังไม่ได้ไปหาซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ กาญจนาก็เลยกลุ้มใจ กังวลว่าชัชฎาจะไม่กลับมาเรียนต่ออีกแล้ว
สถานการณ์นี้ร้ายแรงหรือไม่? กาญจนาควรปรึกษาใครหรือไม่? ควรจะปรึกษาใคร? จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครตอบสนองใดๆ?

112

กิจกรรมที่ 2: แหล่งให้ความช่วยเหลือ
ขั้นตอนการสอน

1. ครูชแี้ จงให้นกั เรียนฟังว่า กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้เราสามารถระบุได้วา่ ในชีวติ เรานัน้ มีใคร
บ้างทีเ่ ราจะไปขอความช่วยเหลือ การเกือ้ หนุน หรือค�ำแนะน�ำได้ จะเป็นประโยชน์ตอ่
ตัวนักเรียนอย่างยิง่ ทีไ่ ด้คดิ พิจารณาเกีย่ วกับเรือ่ งนีต้ งั้ แต่เนิน่ ๆ เพือ่ ทีว่ า่ ในอนาคตหาก
เราต้องเผชิญปัญหาท้าทายต่างๆ เราจะได้รวู้ า่ มีใครบ้างทีเ่ ราสามารถเข้าหาได้
2. ครูอธิบายค�ำสัง่ ว่าให้นกั เรียนแต่ละคนวาดรูปมือโดยทาบมือบนกระดาษแล้วลากเส้น
ตามรูปมือของตัวเอง แล้วให้ระบุชื่อหรือท�ำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งลงบนนิ้วแต่ละนิ้วของรูปมือข้างหนึ่ง บุคคลเหล่านี้คือคนที่นักเรียนจะ
เข้าหาได้เพือ่ ไปขอความช่วยเหลือเมือ่ ประสบปัญหาหรือมีขอ้ ยุง่ ยากใจท�ำให้กลัดกลุม้
ครูควรแนะให้นกั เรียนระบุชอื่ คนในครอบครัวอย่างน้อยหนึง่ คน และคนจากบริบทอืน่ ๆ
อีกอย่างน้อยหนึ่งคน (เช่น ที่ท�ำงาน ที่โรงเรียน ที่ชมรม) ส่วนมืออีกข้างหนึ่งให้ระบุ
ชื่อหรือท�ำสัญลักษณ์ของบุคคลที่นักเรียนสามารถหรืออยากจะให้ความช่วยเหลือ
เกื้อหนุนนิ้วละหนึ่งชื่อ
3. ครูอธิบายขัน้ ตอนการท�ำงานว่ามีหา้ ขัน้ ตอนทีน่ กั เรียนควรท�ำเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
หรือพลังอ�ำนาจภายในของตนเองในการแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองแบบรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
โดยระบุหนึ่งขั้นตอนต่อหนึ่งนิ้วมือข้างที่ให้ความช่วยเหลือ
• ขัน้ ที1่ – ตาดูหฟู งั เขาก�ำลังพูดอะไร ท�ำอะไร หรือแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอย่างไร?
• ขั้นที่ 2 – ความหลังยังจ�ำช่วงเวลาที่เราเคยตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันนี้คือเมื่อ
ไหร่? ตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไร?
• ขั้นที่3 – ย�้ำดูรู้ใจถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ตอนนี้ เราจะรู้สึกอย่างไร?
• ขั้นที่4 – ถามไถ่ใส่ใจจะได้รับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร ก็ต้องถามไถ่ด้วยความจริงใจ
• ขั้นที่5 – ห่วงใยไมตรีบอกกล่าวให้เขารับทราบหรือท�ำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงให้
เขารับรู้ว่าเราพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขา

หัวข้อที่
7

4. ครูย�้ำให้นักเรียนจดจ�ำผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งห้าคนที่นักเรียนได้ระบุไว้ในรูปมือ เพื่อ
ทีว่ า่ เมือ่ ถึงคราวจ�ำเป็นในอนาคตเราจะได้นกึ ถึงและไปหาเพือ่ ขอความช่วยเหลือ และ
เราต้องไม่ลืมนึกถึงคนที่เราใส่ชื่อไว้ในมืออีกข้าง ซึ่งเป็นคนที่เราจะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ หรือการเกือ้ หนุนด้วยเมือ่ ยามทีเ่ ขาต้องการ โดยย�ำ้ เตือนนักเรียน
อีกครั้งว่า เราไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนเสมอไปว่าจะไปหาใครเพื่อขอความ
ช่วยเหลือได้บ้าง ดังนั้นการช่วยเหลือกันเองระหว่างเพื่อนจึงถือเป็นโอกาสอันวิเศษ
ยิ่งที่เราจะช่วยกันสรรค์สร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากความรุนแรง

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักแสวงหาความช่วยเหลือในยามที่เราเผชิญ
สถานการณ์อันยากล�ำบาก
• เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องรูจ้ กั ส่งต่อเพือ่ นไปยังผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ หากเพือ่ น
รู้สึกว่าเขาไม่อาจไปแสวงหาความช่วยเหลือได้ด้วยตัวเขาเอง
• เราสามารถเป็นได้ทั้งผู้แสวงหาความช่วยเหลือและผู้ให้ความช่วยเหลือ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมที่

2

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้:
• ระบุบุคคลที่นักเรียนจะ
สามารถแสวงหาการเกื้อ
หนุนได้หากเผชิญหรือรู้
เห็นเหตุการณ์ความ
รุนแรงจากเพศภาวะ
• ระบุบุคคลที่นักเรียนจะ
สามารถให้การเกื้อหนุน
ได้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อ
ส่งเสริมการลด
เหตุการณ์ความรุนแรง
จากเพศภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

การแสวงหาความช่วยเหลือ
การช่วยเหลือกันเอง
ในกลุ่มเพื่อน การส่งต่อ
เพื่อนเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือ
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กิจกรรมที่ 3: เอาชนะแรงต้านการแสวงหาความช่วยเหลือ

หัวข้อที่
7

กิจกรรมที่

3

40 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ส�ำรวจอุปสรรคของ
การรายงานและ
การแสวงหาความ
ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ความ
รุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะ

ค�ำส�ำคัญ

การแสวงหา
ความช่วยเหลือ
การยืนยันความคิดตน
ความอับอาย
การถูกปฏิเสธ

ขั้นตอนการสอน

1. ครูเล่าให้นกั เรียนฟังว่า บ่อยครัง้ ทีค่ วามอับอาย ความกลัวการถูกปฏิเสธ การต�ำหนิหรือ
การแสดงความไม่พอใจ มักจะเป็นอุปสรรคของการแสวงหาความช่วยเหลือ เมือ่ ใดก็ตาม
ที่เรามีความกลัวเหล่านี้ เราต้องใช้ความกล้าหาญมากเป็นพิเศษจึงจะออกไปขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ในกรณีเช่นว่านี้ การแสวงหาความช่วยเหลือจึงเป็นการกระท�ำที่
แสดงความกล้าหาญ และมีบางครัง้ อีกเช่นกัน ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องเรียกใช้จดุ แข็งอืน่ ๆ เพิม่ เติม
เช่น ความจงรักภักดีความรักความเมตตาหรือภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ ช่วยให้เราปลุกความกล้าหาญ
ให้ลุกโชน แล้วก้าวออกไปแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อใดก็ตามที่เราออกไปแสวงหาความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเพื่อตัว
เราเองหรือเป็นตัวแทนของผูอ้ นื่ สิง่ ส�ำคัญก็คอื เราต้องกล้ายืนยันในความคิดตนเอง ครูบอก
ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูกิจกรรมที่เราซักซ้อมการเขียนประโยค ‘เรา’ แบบสุภาพและ
ยืนยันความคิดของตนเอง (โปรดดูหวั ข้อที่ 4กิจกรรมที่ 4) ในทีน่ เี้ ราสามารถใช้ประโยค ‘เรา’
แบบสุภาพและยืนยันความคิดของตนเองในการแสวงหาความช่วยเหลือได้เช่นกัน
3. ครูชี้แจงค�ำสั่งให้นักเรียนเข้าใจว่า ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ท�ำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
เพือ่ เตรียมบทละครสัน้ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการแสวงหาความช่วยเหลือเพือ่ ตนเอง หรือการ
แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อเกื้อหนุนเพื่อนนั้น สามารถท�ำได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้การ
แสวงหาความช่วยเหลืออาจกระท�ำโดยตัวละครที่เป็นผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง
หรืออาจจะเป็นเพื่อนๆ ของคนนั้นก็ได้ ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่
ทีค่ รูแจกให้หรือเขียนบนกระดาน ในการเตรียมเขียนบทละครสัน้ ครัง้ นี้ นักเรียนจะต้อง
ช่วยกันพิจารณาตัดสินใจประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเป็นล�ำดับแรก
• ใคร= มีใครบ้างปรากฏตัวอยู่ในฉาก? (เช่นเพื่อนนักเรียนสองคนกับครู)
• ที่ไหน= ฉากนี้เกิดขึ้นที่ไหน? (เช่น หน้าห้องพักครู)
• เมื่อไหร่= ฉากนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่? (เช่นหลังเลิกเรียน)
• อะไร= ฉากนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร? (เช่น การบอกครูว่ารู้สึกกังวลใจและเป็นห่วง
เพื่อนที่ตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ)
• อย่างไร= ในฉากนี้ตัวละครจะเดินเรื่องอย่างไร? (เช่นวิธีการที่กว่าเด็กนักเรียนจะกล้า
เล่าให้ครูฟัง)
4. เมือ่ นักเรียนวางแผนว่าใคร ท�ำอะไรทีไ่ หนเมือ่ ไหร่อย่างไร เสร็จแล้ว ให้นกั เรียนเขียนบท
ละครสั้นและซักซ้อมเพื่อออกมาแสดงบทพูดนั้น หรืออาจจะเตรียมเป็นละครบทบาท
สมมติและซ้อมเล่นให้สมจริงเลยก็ได้
5. เมื่อนักเรียนออกมาแสดงบทพูดหรือเล่นบทบาทสมมติแล้ว ในตอนท้ายการแสดง ให้
นักเรียนสะท้อนคิดว่าผู้แสวงหาความช่วยเหลือต้องเจอกับอะไรบ้าง โดยถามว่า
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• ผูแ้ สวงหาความช่วยเหลือก�ำลังคิดอะไรหรือรูส้ กึ อย่างไรในการขอความช่วยเหลือ? มี
ความกลัวความกังวลและความหวังอะไรบ้าง?
• ถ้ามีความกังวลเช่นนั้น ต้องใช้จุดแข็งอะไรบ้างในการเริ่มต้นบทสนทนาขอความช่วย
เหลือ?
6. ครูอาจให้นกั เรียนท�ำงานต่อโดยอาศัยสถานการณ์เดิม ให้นกั เรียนแต่ละคูช่ ว่ ยกันคิดหา
ค�ำแนะน�ำดีๆ ส�ำหรับตัวละครทีแ่ สวงหาความช่วยเหลือ จากนัน้ รวบรวมค�ำแนะน�ำ และ
ขออาสาสมัครให้ช่วยแสดงให้เพื่อนๆ ดูว่าเรามีวิธีให้ค�ำแนะน�ำเหล่านี้อย่างไรในแต่ละ
สถานการณ์
7. สรุปประเด็นส�ำคัญ:
กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• บางครัง้ การแสวงหาความช่วยเหลือก็อาจท�ำได้ยาก เพราะความกลัวการถูกตัดสิน ถูก
ปฏิเสธ หรือถูกคาดโทษ หรือกลัวว่าคนอื่นจะไม่เชื่อเรา
• เมื่อมีความกลัวเหล่านี้ เราต้องอาศัยความกล้าหาญเพื่อก้าวข้าวความกลัวและออก
ไปขอความช่วยเหลือ
• เราอาจใช้ทกั ษะการยืนยันในความคิดตนเองและประโยค ‘เรา’ เพือ่ ช่วยในบทสนทนา
ขอความช่วยเหลือ
มารตีกนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ กลัดกลุม้ ใจเพราะมีกลุม่ เด็กผูช้ ายคอยแกล้งและชอบเดินตามเธอทัง้ ขาไปและขากลับ
จากโรงเรียน มารตีไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับแม่ เพราะกลัวแม่ดุ หาว่าเธอเองนั่นแหละที่อ่อยผู้ชาย
กฤษณะหยุดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยอยากมาโรงเรียนทุกวัน เพื่อนในห้องชอบแกล้งแรงๆ บางครั้งก็ถึงขั้นทุบตี พอมี
รอยฟกช�้ำด�ำเขียว เขาก็ไม่อยากมาโรงเรียน กลัวคนอื่นจะถามว่าไปท�ำอะไรมา เขากลัวเกิดเรื่องขึ้นอีกถ้าบอกว่า
ใครแกล้ง
อัสนีอายุ 15 ปี เพื่อนเขาส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิง ตอนเด็กๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอโตขึ้นคนชักจะเริ่มล้อเขาว่า
กระตุ้งกระติ้ง อ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง
อุไรวรรณถูกเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนแกล้งโพสต์ข้อความทวิตเตอร์และเฟซบุ๊คว่าเธอ พวกนั้นหาว่าเธอไม่มีเกียรติ
อุไรวรรณรู้สึกเสียใจและสับสน ไม่เข้าใจว่าเพื่อนๆ กล่าวหาเธออย่างนั้นเพราะอะไร
นันชนกอาจจะต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะที่บ้านต้องการให้อยู่ช่วยเลี้ยงน้องชาย เธอรู้สึกเสียใจมาก
เพราะเธอเรียนดี ผลการเรียนก็ดี ครูอาจารย์พากันคิดว่าเธอต้องได้ทนุ เรียนต่อมหาวิทยาลัยปีหน้าแน่ๆ แต่พอ่ บอก
ว่า ถึงอายุจะยังไม่ 18 ปีเต็ม พ่อก็จะให้นนั ชนกแต่งงานปีหน้า พอน้องคนเล็กเข้าโรงเรียนได้แล้วก็จะให้แต่งเลยทันที
เด็กนักเรียนหญิงรู้สึกอึดอัดและไม่อยากอยู่ในห้องเวลาเด็กผู้ชายส่งโทรศัพท์ต่อกันไปมาพากันดูรูปโป๊ รูปลามก
อนาจาร แต่พวกเธอก็ไม่มีใครกล้าบอกครู พวกผู้ชายพากันหัวเราะคิกคัก บางคนก็ทะลึ่งตึงตังมาถามเด็กผู้หญิง
ว่าพวกเธอเป็นแบบนี้หรือเปล่าเวลาไม่ใส่เสื้อผ้า

กิจกรรมที่ 4: ข้อความให้ก�ำลังใจ
ขั้นตอนการสอน

1. คนคอยห่วงใยเรา ถามเราว่า ‘เป็นไงบ้าง?’ก็เป็นการปลอบใจที่ดีมากแล้ว นอกจาก
นีเ้ พือ่ นยังสามารถส่งเสริมกันให้ได้รบั การช่วยเหลือเกือ้ หนุนทีถ่ กู ต้องเหมาะสมได้อกี
ด้วย กิจกรรมต่อไปนีเ้ ป็นโอกาสทีเ่ ราจะได้ฝกึ ใช้วธิ งี า่ ยๆ ส�ำหรับการให้แรงสนับสนุน
ในกลุ่มเพื่อน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ด้วยถ้อยค�ำกระชับชัดเจน
2. แนวทางที่ 1
ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนในชั้นฟังดังต่อไปนี้
นักเรียนทราบมาว่าเพื่อนคนหนึ่งถูกเพื่อนนักเรียนท�ำไม่ดีต่างๆ นานาใส่ นักเรียนจึง
คิดว่าอยากจะเขียนข้อความให้กำ� ลังใจส่งให้เพือ่ นคนนัน้ ข้อความทีน่ กั เรียนจะเขียน
ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ถ้อยค�ำให้ก�ำลังใจ
• วิธีรับมือสถานการณ์
• แหล่งให้ความช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำปรึกษา
เมือ่ เขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้นกั เรียนเปลีย่ นกันอ่านกับเพือ่ นข้างๆ ตัวอย่างข้อความ
อาจมีดังนี้ เป็นใครก็คงรู้สึกแย่สุดๆ แน่ถ้าเจอคนท�ำใส่แบบนั้น เดี๋ยวตอนพักเราไป
เล่นด้วยกันนะ ถ้าเธออยากพูดระบายเรื่องนี้ เรายินดีรับฟังนะ
แนวทางที่ 2
ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนในชั้นฟังดังต่อไปนี้

หัวข้อที่
7

ให้นกั เรียนส่งข้อความตอบกลับเพือ่ นคนนัน้ ข้อความทีน่ กั เรียนจะเขียนควรประกอบ
ด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ถ้อยค�ำให้ก�ำลังใจ
• วิธีรับมือ
• แหล่งให้ความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ครูให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นกันอ่านข้อความกับเพือ่ นข้างๆ ตัวอย่างข้อความอาจมีดงั นี้
เป็นไรวะแก เราว่าเดี๋ยวอะไรๆ ก็คงดีขึ้นเองแหละ ถ้าอยากระบาย เรายินดีรับฟังนะ
ครูให้นกั เรียนท�ำงานกับคูค่ นเดิม โดยการสวมบทบาทโทรศัพท์หาเพือ่ น เมือ่ คุยได้สกั
พักให้สลับบทบาทกัน ในการท�ำกิจกรรมนี้ ให้นกั เรียนช่วยกันคิดหาค�ำปรึกษาแนะน�ำ
เพิ่มเติมอีกสองอย่าง จากนั้นครูเรียกอาสาสมัครให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติการ
โทรศัพท์ให้ก�ำลังใจกันให้เพื่อนในชั้นได้ดูเป็นตัวอย่าง

5. สรุปประเด็นส�ำคัญ:

กิจกรรมที่

4

20 นาที
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ในกิจกรรมนี้นักเรียน
จะได้:
• ฝึกกลยุทธ์การช่วย
เหลือกันเองระหว่าง
เพื่อนด้วยวิธีง่ายๆ

ค�ำส�ำคัญ

กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ว่า:
• เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องรู้จักให้ก�ำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้เพื่อน
• เราสามารถเป็นก�ำลังแรงใจสนับสนุนเพื่อนได้โดยการใช้ข้อความสั้นกระชับเพื่อ
บอกเพือ่ นว่าเรารับรูค้ วามรูส้ กึ เจ็บปวดรวดร้าวของเพือ่ น เราคอยเป็นก�ำลังใจเคียง
ข้างเพื่อนเสมอ หรือออกมาเจอกันเพื่อนพูดคุยระบายปัญหาต่างๆ

การช่วยเหลือกันเอง
ระหว่างเพื่อน
การแสวงหา
ความช่วยเหลือ

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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จุดเน้นส�ำหรับครูผู้สอน:
แนวทางนีเ้ หมาะส�ำหรับบริบททีน่ กั เรียนส่วนใหญ่มโี ทรศัพท์มอื ถือ หรือใช้สอื่ สังคม
(เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์อนิ สตาแกรม ฯลฯ) ควรเลือกท�ำกิจกรรมนี้ เฉพาะสถานการณ์
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของตนเท่านัน้

พักหลังมานี้ เพื่อนคนหนึ่งของนักเรียนดูเครียดๆ แล้ววันหนึ่งเขาก็ส่งข้อความหา
นักเรียนว่า คงเป็นวันที่แย่ที่สุดของการไปโรงเรียนแล้วล่ะวันนี้

เกมส�ำรอง: เกมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน   

(ให้นักเรียนหาตะเกียบ ปากกาที่มีปลอกเพื่อเล่นเกมนี้ หนึ่งคนต่อ1คู่หรือมากกว่านั้น)
1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มหกถึงเจ็ดคน จากนั้นยืนเป็นวงกลมล้อมรอบโต๊ะ
2. สาธิตขั้นตอนการเล่นเกมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อน คนแรกจะเริ่มต้นด้วยประโยคว่า
‘หาอะไรแก้เซ็งดีกว่า เราว่าจะท�ำแบบนี…้ ’จากนัน้ ใบ้คำ� แสดงท่าทางทีน่ กั เรียนอยาก
ท�ำ (เช่น ท�ำท่าเล่นกีต้าร์ / เต้น / ร้องเพลง ฯลฯ)แต่ต้องไม่พูดหรือส่งเสียงใดๆ
3. เพื่อนคนอื่นในกลุ่มต้องช่วยกันเดาว่าก�ำลังใบ้ท่าทางอะไร เมื่อมีคนเดาค�ำตอบได้
ถูกต้องแล้ว จึงเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นคนใบ้ค�ำต่อไปและผลัดกันไปเรื่อยๆ
4. ครูให้เวลานักเรียนได้เล่นจนครบทุกคนในกลุ่ม
5. จากนัน้ ถ้ามีเวลาเหลือ ครูให้นกั เรียนได้เล่นรอบทีส่ อง แต่รอบนีใ้ ห้เปลีย่ นประโยคใหม่
เป็น ‘หาอะไรใจเย็นดีกว่า เราว่าจะท�ำแบบนี้…’
6. เมื่อนักเรียนได้เล่นครบทุกคนแล้ว ครูถามนักเรียนว่าสาระส�ำคัญที่ได้รับจากเกมนี้มี
อะไรบ้าง สารที่ต้องการสื่อคืออะไร

งานเพิ่มเติม: เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ   

ส�ำหรับงานเพิ่มเติมชิ้นสุดท้ายนี้ นักเรียนจะได้สร้างสรรค์นิทานเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่ดี
ในช่วงเวลาที่เพื่อนต้องการ ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า นิทานที่นักเรียนต้องแต่งนั้นจะ
ต้องมีองค์ประกอบห้าอย่างและต้องมีบทสนทนาทีเ่ ป็นฉากการช่วยเหลือกันระหว่างเพือ่ น
การเป็นแรงสนับสนุนในกลุ่มเพื่อน หรือการแสวงหาความช่วยเหลือ
องค์ประกอบส�ำคัญห้าประการ ได้แก่
1. ตัวละครเอก (พระเอกหรือนางเอก)เป็นเพื่อนของบุคคลที่ประสบเหตุการณ์ความ
รุนแรงบนฐานเพศภาวะ
2. บุคคลทีป่ ระสบเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริเวณโรงเรียนหรือรอบๆ
โรงเรียน ต้องมีลักษณะดังนี้
• เด็กผู้ชายถูกกลั่นแกล้งหยอกล้อเพราะไม่เป็น“ลูกผู้ชาย”เต็มตัว
• เด็กผู้หญิงถูกรุ่นพี่ผู้ชายลวนลามระหว่างทางไปกลับโรงเรียน
• เด็กข้ามเพศที่ถูกเพื่อนนักเรียนกีดกันออกจากกลุ่ม
• เด็กผู้หญิงเห็นภาพไม่น่าดูที่มีคนโพสต์ต่อว่าเธอเพราะเธอบอกปฏิเสธเด็กผู้ชาย
คนหนึ่งไปว่าไม่อยากคบกับเขา

7. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถท�ำได้เพื่อท�ำให้เรา
สบายใจขึ้น ถ้าหากเรารู้สึกเศร้าเสียใจ หรือท�ำให้เราใจเย็นลงเมื่อเรารู้สึกโมโหหรือ
โกรธจัด เป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับเราอย่างยิ่ง หากเรามีกลยุทธ์รับมือและจัดการอารมณ์ได้
หลากหลายวิธี และจะดีไปกว่านั้นอีกหากเราได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันวิธีจัดการอารมณ์
กับเพื่อนๆ

3. บทสนทนาระหว่างเพือ่ นทีด่ คี ยุ กัน ตัวละครเอกพูดกับเด็กทีเ่ ผชิญความรุนแรงว่าควร
ท�ำอย่างไรกันดี

8. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังเพิม่ เติมว่า ในการเล่นเกมนี้ เราต้องเดาว่าเพือ่ นๆ ก�ำลังท�ำท่า
อะไร เพราะว่าบางครั้งเวลาเพื่อนเรามีปัญหาหรือเผชิญช่วงเวลายากล�ำบาก เราอาจ
คาดเดาได้ยากว่าเพื่อนคิดอะไร หรือรู้สึกอย่างไร ถ้าหากเราเป็นห่วงเพื่อนที่โรงเรียน
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำก็คอื เราต้องหาทางช่วยเพือ่ นให้ได้ และสิง่ หนึง่ ทีน่ กั เรียนท�ำได้กค็ อื
การถามว่าเพื่อนเป็นอย่างไรบ้าง หรืออาจไปปรึกษาครูก็ได้

5. ตัวอย่างของการแสวงหาความช่วยเหลือหรือการส่งต่อเพือ่ นไปขอรับความช่วยเหลือ
จากผู้ใหญ่ที่เหมาะสม

4. ฉากทีเ่ พือ่ นต้องแสดงการช่วยเหลือกันระหว่างเพือ่ นหรือเป็นแรงสนับสนุนให้เพือ่ นที่
เผชิญความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

ปฏิบัติการโรงเรียนทั้งระบบ:   
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานบริการชุมชนมาบรรยายในโรงเรียน

ช่วยกันศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยงานทีใ่ ห้บริการในชุมชนด้านการป้องกันความรุนแรง
หรือการคุ้มครองเด็กตัวอย่างเช่น อาจมีบริการให้ค�ำปรึกษาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง เป็นต้น จากนั้นเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นวิทยากรหรือให้ข้อมูลแบบเด็ก
เข้าใจง่าย หรือขอโปสเตอร์หรือข้อมูลส�ำหรับจัดแสดงในบริเวณโรงเรียน
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สถิติระดับภูมิภาค

ในภูมิภาคเอเชียใต้ จ�ำนวนเด็กผู้ชายเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?

2

ส่วนที่

ภาคผนวก: สถิตสิ ำ�หรับกิจกรรมหัวข้อที่ 1
ร้อยละ54 หรือ 54 คนจากเด็กผู้ชายทุกๆ 100 คน
ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มน้อยกว่าเด็กผู้ชาย กล่าวคือมีเด็กผู้หญิงเพียงร้อยละ 46 หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
ในภูมิภาคเอเชียใต้ จ�ำนวนเด็กผู้หญิงเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ46
ตัวเลขสถิตินี้คือจ�ำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เด็กผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มน้อยกว่าเด็กผู้ชาย กล่าวคือมีเด็กผู้ชายร้อยละ 54 (หรือเกินครึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อย) ที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
ในภูมิภาคเอเชียใต้เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่ากัน?
เพศชายข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กผู้ชายร้อยละ 55เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 6ใน 10คนของเด็กชายทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่า เด็กผู้หญิงมีเพียงร้อยละ
46หรือคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 5ใน 10คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรกในวัยรุ่นชายอายุ15-19 ปี ได้แก่อะไร?
การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมา ได้แก่ ความรุนแรงระหว่างบุคคล ซึ่งไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพหรือการ
บาดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
ถูกหรือผิด–นักเรียนที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ รายงานว่าถูกกลั่นแกล้งรังแกเพราะนักเรียนคนอื่นคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นคนที่มีเพศภาวะดังกล่าว?
ถูก การศึกษาวิจัยในพื้นที่ห้าจังหวัดของประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 24.5 ของเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศรายงานว่าถูกกลั่นแกล้งหรือข่มเหงรังแก
เพราะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากถูกมองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ[24]

คู่มือการจัดหลักสูตรแบบหน่วยการเรียนรู้
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สถิติระดับภูมิภาค

ในภูมิภาคเอเชียใต้ จ�ำนวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ29
หรือคิดเป็นจ�ำนวนเกือบ 3 ใน 10 คนของเด็กสาวทั้งหมด[40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf
ถูกหรือผิด – หากผู้ชายเคยเห็นการกระท�ำรุนแรงต่อมารดาตอนตัวเองเป็นเด็ก จะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงในอนาคต
ถูก เด็กผู้ชายที่เคยเห็นเหตุการณ์แม่ถูกท�ำร้ายในช่วงวัยเด็ก และเป็นความรุนแรงทางกายที่เกิดจากฐานเพศภาวะ จะมีแนวโน้มสูงขึ้นสองเท่าตัวในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือการทะเลาะวิวาท
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ [85]
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จ�ำนวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ34
หรือคิดเป็นจ�ำนวนกว่าหนึ่งในสาม [40]
โปรดสังเกตว่าตัวเลขสถิตินี้แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียมีร้อยละ 25(หรือประมาณหนึ่งในสี่)เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 84 (หรือเกิน 8
ใน 10 คน เล็กน้อย)ในประเทศอัฟกานิสถาน
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf
ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่มีต่อการเรียนหรือทางเลือกในการศึกษาสามประการมีอะไรบ้าง?
ค�ำตอบบางส่วนอาจมีดังต่อไปนี้
ไม่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียน		

ผลการเรียนต�่ำลง				

สนใจโรงเรียนน้อยลง

หวาดกลัวการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน		

ไม่กล้าเข้าหาครูเพื่อขอความช่วยเหลือ		

แปลกแยก

หยุดเรียน ไม่เข้าเรียนที่ใดเลย 		

ทางเลือกเข้าสู่สาขาวิชาและอาชีพลดน้อยลง		

ย้ายโรงเรียน

ผลกระทบของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทสถานศึกษาที่อาจมีต่อจิตใจสามประการได้แก่อะไรบ้าง?
ค�ำตอบบางส่วนอาจมีดังต่อไปนี้
การเห็นคุณค่าในตนเองลดต�่ำลง			

ความวิตกกังวล			

ภาวะซึมเศร้า

สุขภาพร่างกายทรุดโทรม			

สูญเสียความไว้วางใจผู้อื่น		

การท�ำร้ายตัวเอง

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดชนิดอื่น
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ใน สปป.ลาว จ�ำนวนเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ65 หรือต�่ำกว่า 7 คน จากเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คน [86]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:

2

ส่วนที่

สถิติระดับประเทศ*
*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก สปป.ลาว โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย

http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/C.2-Staying-in-school-learning-to-read.asp
ใน สปป.ลาว เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่ากัน?
เพศชายข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กผู้ชายร้อยละ 39เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนไม่ถึง 4 ใน 10คน ของเด็กชายทั้งหมด) เมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว พบว่า มีเด็กผู้หญิงร้อยละ 32
(หรือคิดประมาณ 3 ใน 10คน) [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ ENGLISH.pdf
ใน สปป.ลาว สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรกในวัยรุ่นชายอายุ15-19 ปี ได้แก่อะไร?
การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด อับดับรองลงมา ได้แก่ ความรุนแรงระหว่างบุคคล ซึ่งไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพหรือการ
บาดเจ็บในผู้หญิงวัยเดียวกัน[41]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
ใน สปป.ลาว สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในวัยรุ่นหญิงอายุ15-19 ปี ได้แก่อะไร?
ภาวะแทรกซ้อนในสุขภาพมารดาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่พบบ่อยที่สุด[41]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
ถูกหรือผิด – หากผู้ชายเคยเห็นการกระท�ำรุนแรงต่อมารดาตอนตัวเองเป็นเด็ก จะมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงต่อภรรยาหรือคู่อยู่กินในอนาคต
ถูก ชายหนุ่มที่เคยเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงบนฐานเพศภาวะทางร่างกาย ที่กระท�ำต่อมารดาของตน ในช่วงวัยเด็ก มีแนวโน้มสูงขึ้นห้าเท่าตัวในการใช้ความรุนแรงต่อภรรยาหรือคู่อยู่กินในอนาคต[85]
ใน สปป.ลาว จ�ำนวนวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปี ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 50
หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่ง [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
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สถิติระดับประเทศ*
*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก สปป.ลาว โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย

ใน สปป.ลาว จ�ำนวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 56
หรือคิดเป็นเกือบ 6 ใน 10 คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
ใน สปป.ลาว จ�ำนวนผู้หญิง (อายุ 15-49 ปี) ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 58
หรือคิดเป็นเกือบ 6 ใน 10 คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
ในสปป.ลาว จ�ำนวนผู้ชาย (อายุ 15-49 ปี) ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากสามีจะทุบตีภรรยาคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 49
หรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
ใน สปป.ลาว จ�ำนวนประชากรกลุ่มอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 24
หรือคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf

ถูกหรือผิด - ในสปป.ลาวรัฐธรรมนูญ (ฉบับ ค.ศ. 1991)รับรองการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกรัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลาว ฉบับปี ค.ศ. 1991 ระบุให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
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ใน สปป.ลาว จ�ำนวนหญิงสาว (อายุ 15-24ปี) ที่เป็นผู้รู้หนังสือ (อ่านออกเขียนได้) คิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 79
หรือคิดเป็นเกือบ 8 ใน 10 คน [40]

2

ส่วนที่

สถิติระดับประเทศ*
*ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นสถิติจาก สปป.ลาว โปรดใช้ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อดูสถิติของประเทศไทย

*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
ในสปป.ลาว จ�ำนวนชายหนุ่ม (อายุ 15-24ปี) ที่เป็นผู้รู้หนังสือ (อ่านออกเขียนได้) คิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 89
หรือคิดเป็นเกือบ 9 ใน 10 คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
ใน สปป.ลาว จ�ำนวนวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปี ที่เข้าถึงสื่ออย่างน้อยหนึ่งประเภท อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 93
หรือคิดเป็นมากกว่า 9 ใน 10 คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
ใน สปป.ลาว จ�ำนวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่เข้าถึงสื่ออย่างน้อยหนึ่งประเภท อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นร้อยละเท่าใด?
ร้อยละ 92
หรือคิดเป็นมากกว่า 9 ใน 10 คน [40]
*หาข้อมูลประเทศไทยได้จากที่นี่:
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
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คูมือจัดทำหลักสูตร
เพื่อปองกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

แผนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ11-14 ป)

