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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ ง จ

คำนำ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ








แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เริ ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม2549–กันยายน2551นับเป็นแผนงานแรกของสสส.ที่
ทำความเข้าใจเรือ่งเพศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งในแง่มุมของความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจความพึงพอใจทางเพศและโรคในระบบสืบพันธุ์โดย
ยึดแนวคิดเพศภาวะเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน
ซึ่งส่งผลให้แผนงานมุง่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างสังคมที่
ไม่เอือ้ให้บุคคลสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้มากกว่ามุง่จัดการใน
ระดับตัวบุคคลนิยามของเพศสัมพันธ์ที ่ปลอดภัยจึงครอบคลุมถึงการ
ปลอดภัยจากความรุนแรงการตัง้ท้องที่ไม่พร้อมและการติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์

แผนงานมียุทธศาสตร์การทำงานทีเ่นน้การใช้ขอ้มลู ความรู ้เปน

ฐานในการส่ือสารปรับเปลี่ยนวิธีคิดเร่ืองเพศในสังคม มุ่งพัฒนา

นโยบาย มาตรการ และระบบบริการทีเ่อ้ือต่อการมีสุขภาวะทางเพศ 

รวมท้ัง การสร้างเครือข่ายการทำงานสุขภาวะทางเพศท่ีมฐีานคิดเร่ือง

เพศเชิงบวกตลอด2ปของการดำเนินงานภาคีแผนงานได้นำแนวคิด
สุขภาวะทางเพศไปสูร่ะดับปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและหลาก
หลายกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มสาวประเภทสองเยาวชนพลทหารเกณฑ์
ผู้หญิงและผู้ชายมีเชื้อพนักงานบริการและผู้หญิงมุสลิมภาคใต้เป็นต้น
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มลฤดี ลาพิมล  พิมพวัลย์ บุญมงคล  ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ    
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

การทำงานที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับวิธีคิดและแนวทาง
การทำงานของภาคแีผนงานในหลายๆด้านเชน่มีการปรบัเปลี่ยนมุมมอง
เร่ืองเพศจากเดิมที่มุ่งเนน้แต่มิติด้านโรคและอนัตรายมาสู่มุมมองเชงิบวก
ที่คำนึงถึงความสุขและสัมพันธภาพทางเพศทุกด้านมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูสู้สุ่ขภาวะทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงผสมผสานกับการใช้มุมมองเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดับวิธีคิดและพฤตกิรรมจากภายในของบคุคลรวมทั้งเกดิการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
บคุลากรและเปน็แหลง่การเรยีนรู้ระหว่างภาคแีผนงานดว้ยกนั

อย่างไรกด็ีกระบวนการทำงานที่กลา่วมาขา้งตน้จะดำเนนิไปอยา่งมี
พลังและถูกทิศทางมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาฐานความรู้จากการวิจัย
อย่างเป็นระบบแผนงานจึงได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย‘การสร้างและจดัการความรู้ดา้นเพศวิถ ี

เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’ โดยหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่ง
ภายใต้ชุดโครงการนี้

หวังว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะอย่างรอบด้านจะได้รับ
ความรู้และความเพลดิเพลนิในระหว่างที่อ่านหนงัสือเลม่นี้




แผนงานสรา้งเสรมิสุขภาวะทางเพศ

ดำเนนิงานโดย
มูลนธิสิร้างความเขา้ใจเรื่องสุขภาพผู้หญงิ(สคส.)

สนบัสนนุโดย
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.)

กนัยายน2551

ง จ
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ


ùการสร้างและจดัการความรู้ดา้นเพศวถิ
ีเพศภาวะ
และสุขภาพทางเพศû




หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขับเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมทีส่นับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

เพศทีด่ ีทัง้ทางกาย จิต และปญญา รวมถึงการขับเคลื่อนให้สังคมเกิด
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้างสังคมที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเพศ
(เช่นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ)เพื่อนำไปสูส่ังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ
(sexualwellbeing)

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’เปน็ส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อน
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสุขภาวะทางเพศอันจะนำไปสู่ขอ้เสนอในการสรา้งเงื่อนไขทางสังคม
และวัฒนธรรมที ่ลดความเสีย่งเรือ่งเพศที ่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่เพิ่มความปลอดภยัในการใชช้วิีตดา้นเพศ
ของคนในสังคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1.
การสร้าง∞านข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ


1.1การพฒันาฐานขอ้มูลสุขภาวะทางเพศที่สามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ได้โดยภาคีเครือขา่ยและผู้สนใจดังนี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื ่อหนังสือที ่เกี ่ยวกับเรื ่องเพศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัจำนวน5แหง่

(ข)การสร้างฐานข้อมูลข่าวและบทความที่เกี ่ยวกับเรื ่องเพศ
ในรอบ10ปที่ผ่านมาฐานข้อมูลก.และข.นี้มีรายงาน
วิจัยที่เป็นผลผลิตออกมาร่วมกันชื่อมี ‘เร่ือง’ เพศแบบไหน

ฉ ช
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มลฤดี ลาพิมล  พิมพวัลย์ บุญมงคล  ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ    
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

ในห้องสมุดและข่าว  : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ  

บทความ ในฐานข้อมูลสขุภาวะทางเพศโดยกลุภาวจนสาระ
พร้อมกับตัวอย่างเอกสารรณรงค์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล
จากขา่วและบทความเร่ืองเพศ

(ค)การสร้างฐานข้อมูลคำถามในคอลัมน์ถามตอบปัญหาเรื่อง
เพศและชีวิตในสือ่สิง่พิมพ์และในเว็บไซต์รายงานวิจัยจาก
งานส่วนนี้ชื่อคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ
โดยญาณาธรเจยีรรัตนกลุ

1.2การสังเคราะห์นโยบายมาตรการและปฏิบัติการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับเรือ่งเพศรายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อวิธีคิดเรื่อง
เพศวิถขีองรัฐไทยโดยวราภรณ์แชม่สนทิ

1.3การสังเคราะห์องค์ความรู้เรียนเร่ืองเพศจากเอกสารการเรยีนการ
สอนเพศศึกษา ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ
รายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื ่อ เรื ่อง ‘เพศ’ ในคู ่มือการเรียน
การสอนเรือ่ง ‘เพศศึกษา’ ในสถานศึกษาไทย โดยนันทิยา
สุคนธปฏภิาค

2.
การวิจัยเพื่อค้นหาบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อความเสี่ยง



 และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ


ศึกษาวิจัยเชิงประวัตศิาสตร์เรือ่งเพศจากความทรงจำร่วมของ
สังคมไทยโดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมือ่สังคม(หรือชนชั้นนำเพราะหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์ของ
ชนช้ันนำ)เผชญิกบัการทา้ทายในรปูแบบตา่งๆจากภายนอกถอืไดว่้าเปน็
รายงานเรือ่งเพศวิถีจากประวัติศาสตร์ความทรงจำเล่มแรกของประเทศ
ไทยชื่อว่าประวัตศิาสตรข์องเพศวิถี:ประวัตศิาสตรเ์รื่องเพศ/เรื่องเพศใน
ประวัติศาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์ส่งสัมพนัธ์

ฉ ช
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดและทำความเข้าใจระบบความคิด-ความ
เชื่อความหมายในประเด็น‘เพศวิถ’ีและ‘บรบิทเส่ียงและบรบิทที่ส่งเสรมิ’
ของสือ่นิยม(popularmedia) ได้แก่รายการและโฆษณาทางทีวีสื่อ
สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ตสือ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ (IEC
Materials)สือ่โฆษณายาและเทคโนโลยีเสริมสร้างอรรถรสทางเพศสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้นงานส่วนนี้นับได้ว่าเป็น
ชุดโครงการยอ่ยอยู่ในชดุโครงการใหญ่มีรายงานรวม6เรื่องคอื

1. เพศวิถชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก:พื้นที่ไซเบอร์โครงสรา้ง
อำนาจและสุขภาวะทางเพศ
 รณภมิูสามัคคีคารมย,์พมิพวัลย์บญุมงคล
 และวชริาจนัทร์ทอง

2.แคมฟรอ็กและเพศวิถขีองวัยรุ่นหญงิไทย
 วชริาจนัทร์ทอง,พมิพวัลย์บญุมงคล,
 รณภมิูสามัคคีคารมย์และชยานนัท์มโนเกษมสุข

3.ยาออนไลน์:ประดิษฐกรรมเร่ืองเพศ
 ภานพุฒัน์พุ่มพฤกษ,์พมิพวัลย์บญุมงคล
 และรณภมิูสามัคคีคารมย์

4.เพศวิถี60วินาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสุข,พมิพวัลย์บญุมงคล
 และรณภมิูสามัคคีคารมย์

5.จากคู่สรา้งคู่สมถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรื่องเพศและ
การตอ่รองของผู้หญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อุไรรัตน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวัลย์บญุมงคล

6.เบื้องลกึเบื้องหลงัอุดมการณ์เร่ืองเพศและสุขภาพในส่ือรณรงค์
ของเอ็นจโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล
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มลฤดี ลาพิมล  พิมพวัลย์ บุญมงคล  ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ    
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วิเคราะห์สือ่โป๊ ในฐานะเป็นช่องทางหลักของการเรียนรู้เรื่องเพศ
อย่างไม่เป็นทางการในสังคมไทยที่ถูกมองว่าคือภาพสะท้อนกามารมณ์
ผู้ชายไทยน่าสนใจว่าจินตนาการเรือ่งเพศในหนังสือโป๊เหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศหรือไม่อย่างไรรายงานวิจัย
เรือ่งนี้ชื่อว่าหนังสือโป๊ตลาดล่าง:ความรู้มายาคติและจินตนาการใน
เร่ืองเพศโดยชลดิาภรณ์ส่งสัมพนัธ์

3.

การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/



 ประสบการณ์ของเจ้าของปัญหา



เพื ่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากกลุ่มประชากรต่างๆที่
องค์กรเครือข่ายของแผนงานฯทำงานอยู่ด้วยดังนี้พนักงานบริการกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่มชนเผ่ากลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง
กลุ่มคู่สามีภรรยาและคนโสดเปน็ต้น

เป้าหมายของการวิจัยคือรูปธรรมของการเรียนรู้ทักษะเพื่อสร้าง
สุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศระดับบุคคลอย่างไรก็ตาม
เนือ่งจากกลุ่มเป้าหมายมจีำนวนหลากหลายมากในระยะแรกของแผน
งานฯจึงมีงานวิจัยในส่วนนี้อยู่เพียง2กลุ่มคือผู้หญิงชนชั้นกลาง(ใน
รายงานชื่อ‘ฉัน(ก็)รักนวลสงวนตัว’โดยกนกวรรณธราวรรณ)และ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ(ในรายงานชื่อ‘ชวิีตตวัตนและเรื่องเพศ
ของสาวประเภทสอง’โดยสทิธพินัธุ์บญุญาภสิมภารรณภมิูสามัคคคีารมย์
และพมิพวัลย์บญุมงคล)

สำหรับกลุ่มอื่นๆได้แก่พนักงานบริการกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคู่สามีภรรยาฯลฯผลผลติที่ไดค้อืรายงาน
กึ่งวิจัยกึ่งพฒันาผ่านกจิกรรมโครงการตามยทุธศาสตร์ที่2‘ส่ือสารสังคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ’ที่มีการนำเสนอใน
การประชมุใหญ่ของแผนงานฯในวันที่13-15ตลุาคม2551ดว้ยเชน่กนั
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

4.

การศึกษาแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ



 ผ่านระบบเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน


ระยะแรกของแผนงานฯได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์
ความคิดและผลสะเทือนของการให้ความรูเ้รือ่งเพศจากโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจในฐานะระบบเฝ้าระวงัปัจจัยเสี่ยงของโครงการป้องกันเอดส์ใน
กลุ่มเยาวชนที่จัดขึ้นทั้งในและนอกระบบโรงเรียนดำเนินงานโดยองค์กร
PATHแห่งประเทศไทยอาจนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน
หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางคือจนถึง
ปัจจุบัน(2550)มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันทั้งสิน้699
แห่งโดยมีครผู่านการอบรมกบัโครงการรวม4,322คน

รายงานวิจัยเรือ่งนี้มิได้ประเมินผลสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
กา้วย่างแต่ประเมินผลสะเทอืนทางความคดิของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทั้งใน
ฐานะผู ้สอนและผู ้เรียนรายงานวิจัยส่วนนี ้ชื ่อวาทกรรมเรื ่องเพศใน
หลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่:มุมมองการต่อรองและการประยุกต์ใช้
โดยมลฤดีลาพิมล,พิมพวัลย์บุญมงคล,ศรินยาสิงห์ทองวรรณ,
อุไรรัตน์หน้าใหญ่และรณภมิูสามัคคีคารมย์

สำหรับการดำเนินงานระยะที่สองแผนงานฯจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังเดิมว่าระบบใดมีบทบาทเชิงชี้นำระบบอื่นได้แก่
การให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นระบบแนะแนวในโรงเรียนการ
ทำงานแนวpeereducatorsเชน่ศูนยบ์รกิารที่เปน็มิตรสำหรบัเยาวชน
เช่นfriendcornerหรือmilkshopการทำงานในชุมชนและศูนย์ให้
คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเภทฮอตไลนส์ายดว่นตา่งๆ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลและจัดการ
ความรู้ผ่านการวิจัยรวม4ด้านข้างต้นจนเกิดผลผลิตเป็นรายงานวิจัย
รวม10เล่มสถาบนัฯหวังว่ารายงานทั้งหมดนี้จะชว่ยในการวางรากฐาน
การมองเรือ่งเพศอย่างรอบด้านเพื่อทำความเข้าใจ“วัฒนธรรมทางเพศ
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มลฤดี ลาพิมล  พิมพวัลย์ บุญมงคล  ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ    
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

ของสังคมไทย”เพราะอำนาจทางวัฒนธรรมเปน็กลไกสำคญัในการควบคมุ
วิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์และเป็นอีกหนึ่งก้าวของเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยที่มุ่งหมายถงึการศกึษาในเรื่องตอ่ไปนี้

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรือ่งเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสือ่
ต่างๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสัมพนัธแ์บบรักใคร่เชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นร่างกายตัวเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครัง้นี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนับสนุนให้บคุคลมีสุขภาวะทางเพศที่ดีทั้งทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพร่องไม่สมบรูณ์หรือมีความเห็นต่อหนงัสือรายงานวิจยัไม่ว่าเรื่อง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยินดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ ฏ ฐ

คำนำ 
คณะผู้วิจัย




ในแวดวงของผู้ที่ทำงานเรือ่งเพศศึกษาเพศวิถีและเอชไอวีเอดส์
ไม่มีใครไม่รูจ้ัก“โครงการกาวยางอยางเขาใจ”หรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาอยา่งรอบด้านโดยมีเยาวชนเปน็ศนูยก์ลางเปา้หมาย
สำคัญของโครงการกา้วยา่งฯกเ็พื่อส่งเสริมการจดักระบวนการเรยีนรู้เรื่อง
เพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งมีการ
จัดการเรียนรูต้ัง้แต่ระดับโรงเรียนมัธยมตอนต้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
รวมถงึเยาวชนนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา5ปของการดำเนินงาน(ตั้งแต่พ.ศ.2546–
2551) โดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการสาธารณสุข (แพธ)
ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขโครงการก้าวย่างฯได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและทัศนคติ
ของผู้คนจำนวนมากทั้งครูผู้สอนเยาวชนผู้บรหิารสถานศกึษาวิทยากร
ผู้ดำเนินการฝกอบรมคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการในระดับภูมิภาคและ
ระดับจังหวัดอีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายคนทำงานเพศศึกษาขึ้นและผลิต
สือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาในรปูแบบต่างๆที่เกีย่วข้องกับกระบวนการเรียนรู้
เรือ่งเพศออกมาจำนวนมากนับเป็นโครงการตัวอย่างการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาในด้านการจดักระบวนการเรยีนรู้ใน
เร่ืองเพศที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่ง

รายงานวิจัยเรือ่ง“วาทกรรมเรือ่งเพศในหลักสูตรเพศศึกษา 
แนวใหม: มุมมอง การตอรอง และการประยกุตใช”ชิ้นนี้เปน็การศกึษา
วาทกรรมเรือ่งเพศและแนวคิดเรือ่งเพศวิถีทั้งที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
และสื่อสิ่งพิมพ์เพศศึกษาต่างๆของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจและทั้งที่
เป็นความคิดความเชื่อเรือ่งเพศวิถีส่วนตัวของบุคคลผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาทำให้ได้เห็นว่าในการเรียน
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ฏ ฐ

การสอนจริงๆผู ้สอนผู้เรียนรวมทั้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้องแต่ละคนที่ต่างก็มี
ประสบการณ์เกี ่ยวข้องส ัมพันธ์กับเพศว ิถีแตกต่างหลากหลายนั ้น
ได้ตอบโต้ต่อรองกับแนวคิดเรือ่งเพศวิถีในหลักสูตรของโครงการก้าวย่าง
และได้นำเอาแนวคิดนั้นมาประยกุต์ใชอ้ยา่งไรบา้ง

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้และ
ประสบการณ์ทุกๆท่านทั้งเจ้าหน้าที่ทีมฝึกอบรม และหนุนเสริมวิชาการ
ในโครงการก้าวย่างฯขององค์การแพธ คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการภาค
ตะวันตก และภาคตะวันตกและระดับจังหวัด ซึ ่งมาจากองค์กรพัฒนา
เอกชน 2 ท่าน คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัดของโครงการ
ก้าวย่างฯ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย ์(ในโครงการก้าวย่างฯ) ผู้เรียน
ชายหญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น และตอนปลายที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนาย่อยของโรงเรียนกลางพิทยา 
ศึกษานิเทศก ์เจา้หนา้ที่สาธารณสุขจงัหวัด อาจารยม์หาวิทยาลยัทา่นหนึ่ง
ในสถานศึกษาแห่งหนึ ่งทางภาคเหนืออย่างไรก็ตามคณะผู ้วิจัยต้อง
ขออภัยมาณที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อสถานศึกษารายชื่อผู้
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาและผู ้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาที่ร่วมแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงได้ทั้งนี้ เพื่อรักษาความลับความเป็นส่วนตัว
และแสดงความเคารพต่อประสบการณ์ของผู้ที่รว่มแบง่ปนัขอ้มูลทกุทา่น

คณะผู้วิจัยมุง่หวังว่ารายงานฉบับนี้จะชวนให้ผู้อ่านทั่วไปที่ยังอาจ
ไม่เคยรูจ้ักกับโครงการก้าวย่างฯมาก่อนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
แนวคิดเรือ่งเพศซึ่งอยู่เบื้องหลังการจัดทำ“หลักสูตรเพศศึกษา”ในสังคม
ไทยมากขึ้นขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง
“คนกา้วย่างฯ”และคนทำงานเร่ืองเพศภาวะเพศวิถีสุขภาวะทางเพศและ
เอชไอวีเอดส์แล้วรายงานฉบับนี้จะเป็นเสมือนบทบันทึกแห่งการแลก
เปลี่ยนเรียนรูใ้นเรือ่งเพศวิถีที่แม้จะมีมุมมองที่แตกต่างไปบ้างหากเราก็
ยังคงอยู ่บนเส้นทางเดียวกันในการจะสร้างสรรค์สังคมที่ตระหนักและ
เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเพศสิทธทิางเพศเพื่อส่งเสรมิการ
เขา้ถงึสุขภาวะทางเพศของเยาวชนอยา่งทั่วถงึและเทา่เทยีมกนั

คณะผู้วิจยั
กนัยายน2551
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วาทกรรมเรื่องเพศ


ในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่:


มุมมอง
การต่อรอง
และการประยุกต์ ใช้







มลฤด ีลาพิมล1 

พิมพวลัย ์บญุมงคล2 

ศรินยา สงิหท์องวรรณ3 

อุไรรัตน์ หน้าใหญ่4 

และรณภมู ิสามคัคคีารมย์5 

1 นักว ิจัยประจำโครงการจัดตั ้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนหนึ่งของคณะทำงานเรือ่งผู้หญิงในงานเอดส์คณะกรรมการองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.ชาติ)

2 รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,ผู ้อำนวยการโครงการจัดตั ้งสำนักงานศึกษานโยบาย
สาธารณสุขสวัสดิการและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

3 นักว ิจัยประจำโครงการจัดตั ้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนหนึ่งของคณะทำงานเรือ่งผู้หญิงในงานเอดส์คณะกรรมการองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.ชาติ)

4 นักว ิจัยประจำโครงการจัดตั ้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

5 นักว ิจัยประจำโครงการจัดตั ้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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1ความเป็นมา 
 และแรงจูงใจร่วมเรียนรู้ 

 
 

 

 

ขณะที่ทัศนะเชิงบวกต่อความเป็นวัยรุ่น/เยาวชน สะท้อนเป็นประจำ
ผ่านสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมต่างๆ ดังจะเห็นได้

จากคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาต ิภายใต้แนว
ทางหลักๆ ที่ว่า“เยาวชนเป็นอนาคตของชาต ิ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ” แต่ในขณะเดียวกัน ทัศนะเชิงลบที่มีต่อเยาวชนก็ถูกนำ
เสนอต่อสังคม ผลิตซ้ำและตอกย้ำอยู่เนืองๆ ผ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เยาวชนในส่ือกระแสหลกั รวมทั้งความรู้ทางวิชาการ จากรายงานการศึกษาวิจยั
ด้านสังคมและพฤติกรรมของเยาวชนว่า “เยาวชนเป็นผู้ที่ขาดวุฒิทางภาวะทาง
อารมณ์ เปน็ปญัหาของสังคม ชอบยุ่งเกี่ยวและหมกมุ่นในเร่ืองเพศ”  
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

อิทธิพลของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมผ่านแนวความคิดในเรือ่ง
เพศและความเป็นเยาวชนดังกล่าว กอปรกับปัจจุบัน ความเป็นเยาวชน
ครอบคลุมช่วงอายุที่กว้างขึ้น บริบทของการใช้ชีวิตคูแ่ละการแต่งงานของผู้คน  
ในสังคมไทยก็แตกต่างจากในอดีต ที่แต่งงานกันเมือ่อายุยังอยู่ในช่วงวัยรุน่ เช่น 
แต่งงานเมือ่อายุ 17 ป ีอีกทั้งภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบการตลาด  
ในปัจจุบัน และกระบวนการพัฒนาไปสูค่วามทันสมัยของประเทศไทย การ
จัดการให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระเบียบผ่านการแต่งงานก็เป็น
เรือ่งที่สลับซับซ้อน เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสและอนาคตทางการ
ศึกษาต่อของเยาวชน และคุณภาพของประชากรในวัยเจริญพันธุ ์ดังนั้นผู้ใหญ่
และรัฐได้พยายามคิดค้นหามาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อจะ
ทำให้เยาวชนไทยดำเนนิชวิีตแบบไม่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองเพศ (Asexual Children) 
ดังนั้น กระบวนการจัดการเรือ่งเพศสัมพันธ์ของเยาวชนโดยผู้ใหญ ่จึงเป็นไป  
ในทิศทางที่ควบคุมไม่ให้มีเพศสัมพันธ ์หรือชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ
เยาวชนจนกว่าจะแต่งงาน (Abstinence from Sex until Marriage) 

แม้ว่าการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน ภายใต้แนวคิดของ
โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้แสดงให้เห็นว่า มีแนวทางการจัดการปัญหา
เร่ืองเพศของเยาวชน โดยผนวกการชะลอการมีเพศสัมพันธค์ร้ังแรกไว้จนกว่าจะ
แต่งงาน แต่โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้สร้างกระบวนการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาของครูร่วมกบัเยาวชน ส่งเสริมให้ครูเพศศึกษาตระหนกัและเขา้ใจระบบวิธี
คิดและความเชื ่อทางสังคม-วัฒนธรรมเรือ่งเพศ วิถีชีวิตทางเพศของวัยรุน่   
ทั้งยงัทำให้ผู้เรียน/เยาวชนและครูเพศศึกษาเขา้ใจวิธคิีดและค่านยิมเร่ืองเพศของ
กนัและกนั ทำให้เยาวชนสามารถวิเคราะห์ถงึที่มาที่ไป และผลดี/ผลเสียของการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทางเลือกในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สุขภาวะ
ทางเพศ สิทธิทางเพศ และมิติอืน่ๆ ของเพศศึกษา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
แนวคิดและเสริมสร้างศักยภาพของครูเพศศึกษา ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในระบบ
การให้คำปรึกษา การดูแลและช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาที่ประสบปัญหา
ในเร่ืองเพศ 

เพศวถีิแบบหญิงจึงแตกต่างและแยกขาดออกจากเพศวถิีแบบชาย ทั้งๆ   
ที่ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม เพศวิถีทั้งแบบหญิงและเพศวิถีแบบชาย 
ต่างส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่และเป็นพื้นที่ของการเจริญงอกงามของค่านิยม
เร่ืองเพศ วัฒนธรรมทางเพศและพฤติกรรมทางเพศบางอยา่งของสังคม จะเห็น
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ได้ว่า วิถีชีวิตทางเพศของเยาวชนหญิงจะถูกจับจ้องเพ่งเล็งโดยผู้คนในสังคม   
คำอธบิายเร่ืองวิถเีพศของวัยรุ่นหญิงจะเกี่ยวพนักบัความเปราะบาง อันเปน็ที่มา
ของความเสีย่งของเยาวชนหญิงในการตัง้ครรภ์ที่ไม่พร้อม และแนวโน้มที่จะถูก
สังคมประณามว่าเปน็ “ผู้หญิงใจง่าย ใจแตก” หากไม่ดำเนนิวิถชีวิีตทางเพศตาม
กรอบศีลธรรมจรรยา ในทางกลับกัน การกำกับควบคุมเพศวิถีของเยาวชนชาย
เปน็ไปในรูปแบบกลางๆ และเชื่อมโยงคำนยิามการดำเนนิวิถชีวิีตทางเพศนอกรีต  
ว่า เปน็การปฏบิติัที่ไม่เคารพเกยีรติของผู้หญิงเทา่นั้น  

การดำเนินงานโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ในการจัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งอ้างอิงแนวคิดเพศวิถ ีกระบวนการ
จัดการเรียนรูโ้ดยมีผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเปิดพื ้นที่ให้เยาวชนเป็นองค์
ประกอบสำคัญในการดำเนินงาน ทำให้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน
ในโรงเรียนเชื่อว่า “เยาวชนมีศักยภาพ และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่าง  
มีความหมาย” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดต่อเยาวชนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ให้ความสนใจศึกษาประเด็นเด็กและเยาวชนมายาว  
นานที่ว่า “เด็กมีศักยภาพ เด็กมีความหลากหลายไม่เหมือนกนั”6  

โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”7 ได้ริเริม่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถาน
ศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนบัสนนุของกองทนุโลกเพื่อแกไ้ขปญัหาเอดส์ 
วัณโรค และมาเลเรีย (Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and 
Malaria-GFATM) บริหารโดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข 
(Program for Appropriate Technology on Health) ซึ่งเป็นที่รูจ้ักในนาม 
“PATH หรือ องค์กรแพธ” โครงการ “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” ได้เร่ิมดำเนนิการจดั
กระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและครู

6  ไม่ใชเ่ด็กอยา่งที่คุณคิด. <http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=
a1_19012007_03> 

7 ความเป็นมาโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ <http://www.teenpath.net/teenpath/database/
Intro.asp> 
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เพศศึกษา นบัต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถงึวันที่ 30 กนัยายน 2551 เวลา
ดำเนนิการรวมกว่า 5 ป)ี  

สถานศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการก้าวย่างอย่าง
เขา้ใจ ทั้งส้ิน 699 แห่งใน 68 จงัหวัด อยู่ใน 66 สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 414 
แห่ง ใน 32 จังหวัด นอกจากนี ้ ยังมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 233 แห่งใน 60 จังหวัด สถาน
ศึกษาในสังกดัคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 38 ศูนย์
การเรียนรู้ใน 16 จงัหวัด สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 แห่ง และ
ศูนย์ฝึกจำนวน 2 แห่ง ได้เข้าร่วมดำเนินงานจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถาน
ศึกษาในโครงการฯ ดังปรากฏในข้อมูลโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ณ วันที ่
13 ธนัวาคม 25508  

 กระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาตาม
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ดำเนินผ่านเครือข่ายการดำเนินงานเพศศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์กรภาคี สถานศึกษา วิทยากรหลกัเพศศึกษา และครูเพศศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ9 ประกอบดว้ย ผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชพี 
ได้แก ่นักนโยบายและนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิชาการด้านประวัติศาสตร ์
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และการปกครอง ผู ้เชี ่ยวชาญด้านระบาดวิทยา   
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย นักพัฒนาองค์กรเอกชนด้านเอดส ์
ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน นักสือ่สารมวลชนด้านสือ่สิง่พิมพ ์และ  
นกัส่ือสารมวลชนด้านส่ือโทรทศัน ์ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” 
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ   
ที่เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการดำเนินงานเชิงระบบ ให้มีการจัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษาเข้าไปในสถานศึกษา และการคืบคลานของการจัดการเรียนรู้

8 สรุปจำนวนสถานศึกษา < http://www.teenpath.net/teenpath/database/Summary.html> 
9 องค์กรแพธ. รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ใน คู ่มือการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชนช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ (4-6). ภายใตโ้ครงการ
กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ สนับสนุนโดยโครงการกองทนุโลก 2547. หนา้ 384. 
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เพศศึกษา ที่ขยายวงออกไปนอกปริมณฑลของการสาธารณสุขแล้ว บุคคลซึ่ง
เป็นผู้แทนของสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือยังเป็นสัญลักษณ์ของความรู้เชิง
วิชาการที่ถูกนำใช้มาเป็นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและรับรอง
ความเปน็ทางการของความรู้ทางวิชาการที่โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจได้พัฒนา
ขึ้น และนำไปรณรงค์เผยแพร่ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้จดัการเรียนรู้เพศ
ศึกษาในสถานศึกษา  

กลา่วได้ว่า การขบัเคลื่อนการคิดของสังคมไทยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้เพศศึกษานั้น มีสถาบันทางสังคมสำคัญๆ ที่มีอำนาจในการชี้นำความคิด
ความเชื่อในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ภายใต้ความร่วมมือในโครงการก้าว
ย่างอย่างเข้าใจ ตัวอย่างเช่น สถาบันการศึกษาซึ่งรับผิดชอบในการกำกับดูแล
การจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนในชาต ิ สถาบันทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ซึ่งดำเนนิภารกจิด้านการกำกบัควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และ
การดูแลสุขอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพของประชากร สถาบันทางกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลความประพฤติและความสงบ
เรียบร้อยของเด็กและยาวชน เครือขา่ยองค์กรพฒันาภาคเอกชน ซึ่งดำเนนิงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองสิทธิของประชาชนชายขอบของสังคม เช่น 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส ์สถาบันวิชาการ ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการเรือ่งเพศวิถีและเพศภาวะ ด้วยมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เป็นทางการและได้รับการยอมรับจากสังคม รวม
ถึงสถาบันสื่อสารมวลชน ทั้งสิ่งพิมพ์และโทรทัศน ์สถาบันและองค์กรภาคีเครือ
ขา่ยในการดำเนนิโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เพศศึกษาแบบ
รอบด้าน และสถานะทางสังคมของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจ สะท้อนให้เห็นถึงโครงข่ายพันธมิตรของอำนาจในหลากระดับ เช่น 
อำนาจรัฐที่มีสิทธิชอบธรรมในการบริหารจัดการ และอำนาจทางความรูที้่มา
พร้อมกบัอัตลกัษณ์และสถานะทางสังคมของสถาบนั และองค์กรทางสังคมที่ร่วม
กนัขบัเคลื่อนการดำเนนิโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  

ความรว่มมือขององคก์รภาคีเครือข่ายได้เผยให้เหน็ความพยายาม
รวบรวมอำนาจที่กระจายอยู่ในสังคมเข้ามารวมอยู่ในตำแหน่งแห่งที ่ซึ่งอำนวย
ประโยชน์ให้เกิดอำนาจร่วมในการผลิตความรูค้วามจริงที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา
รอบด้าน สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาของโครงการก้าวย่างฯ นอกจากนี ้
สถานะทางสังคมขององค์กรภาคีเครือข่ายยังช่วยยกระดับการดำเนินงาน
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โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ให้มีสถานะเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ด้านการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนเอือ้
อำนวยสนามของการผลิตความรูค้วามจริงให้กับภาคปฏิบัติทางวาทกรรมเพศ
ศึกษาแบบรอบด้าน สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ดำเนนิไปอยา่งเปน็ระบบ 

กล่าวโดยสรุป การดำเนินกิจกรรมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจในการ
จัดการเร ียนรูเ้พศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ถือเป็น 
“กระบวนการ/ปฏิบัติการทางวาทกรรม” เพราะองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนา/ผลิต
ขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการก้าวย่างฯ ในทัศนะของคณะผู้วิจัยมองว่า เป็น
ความพยายามสร้างความหมาย ความคิดความเชื่อ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ให้กลายมาเป็นความรูค้วาม
จริงกระแสหลกัในชมุชนของผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรือ่ง “การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงแนวคิดของ
แนวทางการทำงานเพือ่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ: การศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา (โครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ)” มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษา 3 ประการคือ   
ประการแรก เพื่ออธบิายฐานคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถใีนวาทกรรมเพศศึกษา
รอบด้านของโครงการการส่งเสริมการปอ้งกนัเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา 
(โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ) ประการที่สอง เพื่อเผยให้เห็นฐานคิดด้านเพศ
ภาวะและเพศวิถีของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในโครงการก้าวย่างฯ และวาทกรรมที่
กำกับแนวความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศวิถีของผู้จัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษา โดยคณะผู้วิจัยต้องการนำเสนอเสียงและประสบการณ์ของกลุ ่มคน  
ดังกล่าว มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปฏิบัติการทางวาทกรรมของโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจ และผลกระทบต่อแนวคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถีในการจัดการ
เรียนการสอนเรือ่งเพศในสถานศึกษาของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ประการที่
สาม เพื่อศึกษากระบวนการต่อรองตอบโต้ของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่มีต่อ
ชุดความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศวิถ ีในวาทกรรมเพศศึกษารอบด้าน
ของโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังนี้ คณะผู้วิจยัได้นำแนวคิด
เรือ่งเพศภาวะ (Gender) เพศวิถ ี (sexuality) วาทกรรม (discourse) 
อำนาจ (power) อำนาจในตน (agency) เพื่อพิเคราะห์กระบวนการต่อรอง
ตอบโต้ของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาต่อระบบความคิดความเชื่อเรือ่งเพศภาวะ
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และเพศวิถ ีที ่แฝงตัวมากับวาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านของโครงการ  
กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ รายละเอียดต่างๆ มีดังนี ้

เพศภาวะ (gender) ในบางครัง้อาจพบการใช้คำ เพศสภาพ เพศ
สถานะ ความเป็นหญิงเป็นชาย มิติหญิงชาย บทบาทหญิงชาย ในเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหมายความถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังระบบความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทเพศของ
บุคคล ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตนับตัง้แต่วัยเด็ก เข้าสูว่ัยรุน่ วัยผู้ใหญ ่และวัย  
สูงอาย ุการหลอ่หลอมระบบความคิดความเชื่อดังกลา่ว กระทำผา่นสถาบนัของ
รัฐและองค์กรทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็ครอบครัว สถาบนัการศึกษา เครือขา่ย  
ทางสังคมและเพื่อน ศิลปะ วรรณกรรม ดนตร ี กีฬา ประเพณีและพิธีกรรม 
ตลอดจนสือ่สารมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร ์โทรทัศน ์วิทย ุสิง่พิมพ ์
อินเตอร์เนต็ ฯลฯ  

กระบวนการดังกล่าวได้ทำหน้าที ่กำหนดกฎเกณฑ ์แนวทางปฏิบัต ิ
แบบแผนทางสังคม และขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง ทำให้
สมาชิกในสังคมทั้งหญิงชายเรียนรู ้ รับรู ้ ตระหนัก ยอมรับเอาและสวมเอา
บทบาทและภาระหน้าที ่ดำเนินชีวิตตามความคาดหวังทางสังคมในฐานะที ่ 
เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้อง  
กับเพศสรีระของตนเอง เช่น การสวมใส่เสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกาย การละเล่น   
การพูดจา เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน่และเพศตรงข้าม บทบาทและพฤติกรรม  
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบสร้างทางสงัคมและวัฒนธรรมของ
ความเป็นชายและความเป็นหญิง (social and cultural construction of 
gender) เม่ือเพศภาวะเปน็ระบบความคิดความเชื่อและค่านยิมของคนในสังคม 
เรือ่งบทบาทความเป็นหญิงเป็นชาย ปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา พลวัตทางสังคม และช่วงเวลาในยุคสมัย จึงมีผลต่อชุด
ความคิดความเชื่อและค่านยิมที่แตกต่างกนัออกไปในเร่ืองความเปน็เพศ 

เพศวิถี (sexuality) ในบางครัง้อาจพบการใช้คำ วิถีเพศ วิถีชีวิตทาง
เพศ ชีวิตทางเพศ การใช้ชีวิตทางเพศ เรือ่งเพศ เรือ่งทางเพศ ปริมณฑล  
ในเรือ่งเพศ ในเอกสารและบทความวชิาการที่เกีย่วข้อง เพือ่หมายความถึง   
ค่านยิม ความคิดความเชื่อ ทศันคติ ของผู้คนในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้
ความหมายเรือ่งเพศ ความรูส้ึกทางเพศ ความต้องการและอารมณ์ปรารถนา
ทางเพศ ความสุขและความพึงพอใจทางเพศ พฤติกรรมการแสดงออกและ  
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การปฏิบัติทางเพศ การรับรูเ้กี่ยวกับคูค่วามสัมพันธ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ 
รวมความถงึอัตลกัษณ์ทางเพศของคู่ความสัมพนัธท์างเพศ จำนวนและอายขุอง
คูค่วามสัมพันธ์ทางเพศ ระยะเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ทางเพศ สถานะทาง
เศรษฐกจิและสังคมของคู่ความสัมพนัธ ์การส่ือสารและการต่อรองทางเพศ ฯลฯ 
มิติต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ล้วนเป็นผลของกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรม การอบรมส่ังสอน การบอกกลา่ว การเติบโตและการปฏสัิมพนัธ์
กับผู้อืน่ ในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมของปัจเจกบุคคล ส่งผลให้ทั้ง
หญิงและชายแสดงบทบาทและพฤติกรรมของตนเองในเรือ่งเพศไปตามบทบาท
ความเป็นหญิงเป็นชาย หากหญิงชายนำกฎเกณฑ์ในเรือ่งเพศมาปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม สังคมก็จะมีการให้รางวัล ได้รับคำชมเชยชื่นชมยินด ีและให้การ
ยอมรับ ในขณะที่หากหญิงหรือชายใดละเลย มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา
ทางเพศที่สังคมได้คาดหวังไว ้สังคมก็จะมีมาตรการลงโทษในหลากรูปแบบที่
แตกต่างกันไป เช่น การไม่ยอมรับ การตำหนิติเตียน หรือการจำกัดโอกาส  
ในการเขา้ถงึการพฒันาและการบริการที่เกี่ยวขอ้ง 

นักสตรีนิยมสายรือ้สร้างองค์ความรูม้ีมโนทัศน์ในเรือ่งเพศวิถีว่า เพศวิถี
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล และกระบวนการ  
เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคล เพศสัมพันธ์มีความสำคัญต่อ  
ความสัมพันธ์ของคน และเป็นแก่นแกนของเสน่หาอารมณ์ของมนุษย ์และ  
ยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรัก ความสุขและความพึงพอใจทางกายอีกด้วย 
นอกจากนี ้ ยังมีมุมมองที่ว่า อัตลักษณ์ทางเพศวิถีไม่ได้มีสาเหตุมาจากลักษณะ
ทางกายวิภาคแต่อยา่งใด หากเปน็การแทรกแซงหรือผลพวงของการหลอ่หลอม
ขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น อัตลักษณ์ทางเพศวิถีจึงเป็นสิง่ที่ไม่
ตายตัว ไม่คงที่ เลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงไปมา นอกจากนี้ แรงปรารถนาทางเพศ 
ความสนใจใคร่รูใ้นเรือ่งเพศและพฤติกรรมทางเพศ ล้วนแต่เป็นผลพวงทาง
วัฒนธรรม กล่าวโดยสรุปคือ วัฒนธรรมทำหน้าที่กำกับและให้ความหมายของ
เพศวิถขีองผู้คน10  

10 Taweesit, Suchada. Approaches to Adolescent Sexuality. PowerPoint Presentation. 
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วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ระบบ เครือข่าย และกระบวนการ
ในการผลติเอกลกัษณ์ ความหมาย ความคิด ความเขา้ใจให้กบัสังคม ในรูปแบบ
ของการใช้ภาษาในการพูดและการเขียนถึง การใช้สัญลักษณ์แทน ตลอดจน
กระทำ แสดงออกและปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันและองค์กรทาง
สังคมที ่เกี ่ยวข้องกับเรือ่งดังกล่าว ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมดำเนินไป  
ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที ่มีลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ อันได้แก่ 
ขนบธรรมเนยีม จารีตปฏบิติั ความคิดความเชื่อ ระบบคุณค่าและสถาบนัต่างๆ 
มาเปน็เคร่ืองมือและกลวิธใีนการจดัวางตำแหนง่แห่งที่ ตอกยำ้และผลติซำ้ความ
หมาย กำหนดกฎเกณฑ์และความรู ้รวมไปถึงทำหน้าที่จรรโลงความคิดความ
เชื่อให้ดำรงอยู่ในสังคม และเปน็ที่ยอมรับในวงกว้างกลายเปน็ ‘วาทกรรมกระแส
หลกั’ จนทำให้ผู้คนในสังคมเกดิความเขา้ใจ เชื่อตาม ยอมรับและเขา้ใจว่าความ
รู้เร่ืองดังกลา่วนั้น เปน็ความจริงแทต้ามธรรมชาติ ไม่ได้สถาปนาขึ้นแต่อยา่งใด11 

การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse analysis) ตามกรอบแนวคิด
ของมิเชล ฟูโกต ์ (1926-1984) เป็นการวิเคราะห์เพื ่อเปิดเผยให้เห็นถึง 
กระบวนการสถาปนาความคิดความเชื่อบางอยา่งให้กลายมาเป็น “ความรู้ความ
จริง” ที่จริงแท้แน่นอน อุดมการณ์เบื้องหลังของผู้ประกอบสร้างความคิดความ
เชื่อ ตลอดจนชี้ให้เห็นโครงสร้างวิธีคิดของสังคมและโครงข่ายอำนาจของผู้ผลิต
ความคิดความเชื่อและความรู ้ ในการกระทำให้ความคิดความเชื่อเหล่านั้นถูก  
รับรู้และกลายตัวมาเปน็ชดุความรู้ความจริงกระแสหลกัที่ผู้คนในสังคมเชื่อถอืสืบ
ต่อกันมา ทัศนะของฟูโกต์มองเห็นว่าทุกสิง่ล้วนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ซึ่งไม่
ได้มีความลงตัวชัดเจนและหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว หากหน่วยทางสังคมเหล่านั้น
โยงใยสัมพันธ์กันภายใต้ระบอบโครงสร้างอำนาจ มีการตอบโต้ช่วงชิงอำนาจใน
การชี้นำทางความคิดและที่ทางในสังคมอยู่ตลอดเวลา เม่ือหนว่ยหนึ่งในสังคมมี
การขับเคลื่อนการนำทางความคิดความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็จะปรากฏ
ขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อแย่งชิงอำนาจนำในการสร้างความคิดความเชื่อจาก
กนัและกนั12 

11 ปราบดา ประภาศิริ. เสียงเงียบของแม่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี: อำนาจ การต่อรอง และการขัดขืน. 
วิทยานพินธศิ์ลปศาสตร์มหาบณัฑิต (สตรีศึกษา) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548. 

12 กฤตยา อาชวนิจกลุ และกนกวรรณ ธราวรรณ. วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและ
เพศวิถีกับเอดส์ศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส, 2550. 
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อำนาจ (power) ในทัศนะของมิเชล ฟูโกต ์ซึ่งเป็นผู้สร้างนิยามความ
หมายใหม ่ได้ชี้ให้เห็นรูปแบบใหม่ของอำนาจที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาใน
สังคม จากเดิมที่ทรัพยากร เชน่ สินค้า ทรัพยสิ์นของปจัเจกบคุคล ชนชั้น หรือ
ความสัมพนัธท์างสังคมถกูอธบิายว่าเปน็อำนาจ มาสู่นยิามความหมายใหม่ที่ว่า 
“ความรู้ (power) และความจริง (knowledge)” กมี็ฐานะเปน็อำนาจในอีก
รูปแบบหนึ่งเช่นกัน ฟูโกต์ได้ขยายความให้เห็นว่าอำนาจ (power) กับความรู ้
(knowledge) มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และพึ่งพิงกันอย่างแนบแน่น ซึ่งปรากฏ
ให้เห็นในลักษณะของการสร้างความสามารถและกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ให้กับ
ปจัเจกบคุคล เปน็ร่างกายที่เชื่องและอยู่ในโอวาท (docile bodies) ซึ่งถกูสร้าง
ขึ้นมาโดยการสร้างวินยัในชวิีตประจำวัน หรือปฏบิติัการเร่ืองเพศที่ถกูทำให้เปน็
เรือ่งปกต ิรวมถึงอัตลักษณ์ที่ถูกผลิตโดยผ่านวาทกรรมใหม่ๆ ในเรือ่งเพศล้วน
แสดงให้เห็นผลที่เกดิจากการใชอ้ำนาจ  

ฟโูกต์ให้เหตุผลในงานเขยีนชื่อ The History of Sexuality (1984) ว่า
รัฐบาลได้ตระหนักว่าตนกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอัตราการเกิดและอัตรา
การตาย ความยนืยาวของชวิีต สุขภาพ การเจบ็ปว่ย อาหารและที่อยู่อาศัยดัง
นั้น ในศตวรรษที ่18 ปริมณฑลเรือ่งเพศ (Sexuality) ได้กลายมาเป็นจุดเน้น
ของวาทกรรมอย่างเข้มข้น ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จัดระเบียบควบคุมและจัดการ
เร่ืองเพศ โดยการสร้างนยิามของ “ความปกติของเร่ืองเพศ” นบัจากต้นศตวรรษ
ที ่19 เป็นต้นมา ได้มีการพูดและการเขียนมากมายเกี่ยวกับเรือ่งเพศ โดย
พยายามที่จะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นปกติของการตอบสนองทางเพศ
และประเภทของอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identities) ที่ได้รับอนุญาตและ
เป็นไปได้ภายในบริบททางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ อำนาจที่กระทำต่อร่างกาย
เปดิโอกาสความเปน็ไปได้ให้กบัการนำไปใชใ้นการควบคุมและการกดบงัคับ มาก
กว่าที่จะเป็นเรือ่งของการปิดกั้น การห้ามและการปฏิเสธ การก่อตัวและการ
คลี่คลายของวิชาชีพ อย่างเช่น การบำบัดอาการป่วยทางจิต วิชาแพทย ์งาน
สังคมสงเคราะห ์รวมถึงวิชาการต่างๆ เช่น สังคมวิทยา อาชญาวิทยา “มี
อิทธพิลอยา่งมากต่อพฒันาการ และการแพร่กระจายเทคนคิใหม่ๆ ของอำนาจ” 

ในมุมมองของฟูโกต ์อำนาจสมัยใหม่ไม่ได้ปฏิบัติการโดยผ่านการบังคับ 
หรือการจำกัดความสามารถและกิจกรรมที่มีอยู ่แต่โดยผ่านการสร้างอัตลักษณ์
ใหม่ๆ ความรูแ้ละปฏิบัติการณ ์ ในแง่นี ้ เห็นได้วา่ความรูใ้นรูปแบบวาทกรรม 
(Discursive knowledge) มีลักษณะของการปฏิบัติในแง่ผลกระทบ (ดังนั้นจึง
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เรียกควบคู่กนัไปว่าวาทกรรม/ปฏบิติัการ) วาทกรรมในลกัษณะนี้ปรากฏให้เห็น
ไม่เพยีงแต่ในตัวบทที่เปน็งานเขยีนเทา่นั้น แต่ยงัปรากฏให้เห็นในปฏบิติัการของ
สถาบนัและองค์การด้วย  

ฟูโกต์เผยให้เห็นว่า อำนาจเป็นสนามของความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และเคลื่อนตัวตลอดเวลา โดยที่การครอบงำก็เปลี่ยนรูปตลอดเวลาด้วย ดังนั้น
อำนาจในความคิดของฟูโกต์จึงเป็นเครือข่ายของพันธมิตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา อำนาจกระจัดกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่ง ควบคูไ่ปกับการต่อต้าน 
และเปน็ไปไม่ได้ที่จะกา้วออกมาให้หลดุพน้จากเครือขา่ยของอำนาจ หรือเคลื่อน
ตัวให้หลุดออกมาจาก “สนามของพลัง” กล่าวโดยสรุป “อำนาจมีลักษณะเป็น
เครือข่าย มันมีสายใยถักทอไปทั ่วทุกหนทุกแห่ง เช่นเดียวกับการต่อต้าน 
(resistance) และเพิ่มความจำเปน็ในการสร้างวินยัและการกดบงัคับ กลา่วคือ 
อำนาจเปน็ปรากฏการณ์ที่แปรผนั ดำรงอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมและตำแหนง่
แห่งที่ที่หลากหลาย เทคโนโลยีใหม่ๆ ของอำนาจได้ปรากฏตัวขึ้นมาจุดต่างๆ 
มากมายในสังคมและไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในรัฐ ดังนั้น การวิเคราะห์แนว  
วิพากษ์จะต้องให้ความสนใจไปที่ชุดปฏิบัติการที่มีลักษณะเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบของอำนาจและการครอบงำที่มีลักษณะเฉพาะด้วย ดังนั้น การมองเห็น 
“เทคโนโลยีของอำนาจ” และรูปแบบต่างๆ ของการต่อต้าน ว่ามีลักษณะเฉพาะ
และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะที่หลากหลาย
และกระจายตัวของอำนาจของฟโูกต์นั่นเอง13 

อำนาจในตน (Agency) หรือ “ศักยภาพในตน” ในทัศนะของฟูโกต ์
ปจัเจกบคุคลถกูมองว่าเปน็ผู้กระทำการที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถ
เอาชนะข้อจำกัดที่ถูกสังคมกำหนด และสามารถบรรลุถึงซึ่งการเป็นนายเหนือ
ตัวเอง (self mastery) จึงมีความสอดคล้องเป็นเอกภาพในตัวเอง สามารถ
ตระหนกัรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้อยา่งเต็มท่ี ปัจเจกบุคคล
จึงเป็นศูนย์กลางที่มีเอกภาพ ซึ่งสามารถมีประสบการณ์และเข้าไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับโลกทางสังคมในฐานะทั้ง “ผู้กระทำ (Agency/ Agent) ที่มีความ
สมบูรณ์และมีเหตุผล”14 ดังนั้น อำนาจในตน หมายความถึง อำนาจในการ

 
13 เชษฐา พวงหัตถ,์ Structure- Agency: โครงสร้าง-ผู้กระทำการ. กรงุเทพฯ: คณะกรรมการสภา

วิจยัแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมกาวิจัยแหง่ชาต,ิ 2546. หนา้ 74-87. 
14 เชษฐา พวงหัตถ,์ เร่ืองเดียวกนั. หน้า 53-54. 
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เปลี่ยนแปลงของปัจเจกบุคคล ซึ่งก่อตัวมาจากประสบการณ ์การรับรู ้ความ
รูส้ึกนึกคิด ความพยายาม ความเข้าใจ ปรากฏการณ ์และการแสดงออกของ
สำนึกและความตืน่ตัว พฤติกรรมและการกระทำที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมาย
เพื่อที่จะทำความเข้าใจ ให้ความหมาย ตีความ เจรจาต่อรอง ท้าทาย ต่อต้าน 
ดัดแปลง หาหนทางผสมผสาน ปรับเปลี่ยนเรียนรู ้และเลือกรับเอากฎกติกา
ทางสังคมและแนวทางการปฏิบัติบางอย่างของสังคม มาใช้ให้เหมาะสม  
กับเงือ่นไขกับบริบทชีวิตและบริบทเฉพาะทางสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  
และการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางสังคมของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า 
“อำนาจในตน” เป็นผลพวงของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีรูปแบบและมีลักษณะ
สลบัซบัซอ้นมากขึ้น รูปแบบและลกัษณะของปฏสัิมพนัธท์างสังคมดังกลา่ว อาจ
ก่อตัวขึ ้นมาทั้งในลักษณะของการเผชิญหน้า เป็นความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
ระหว่างอุดมการณ์ของสังคมกระแสหลัก กับชุดความคิดความเชื่อของปัจเจก  
บุคคลที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด และเป็นการต่อต้านขัดขืนกับอำนาจ
ของการครอบงำทางความคิด ความหมาย ความเขา้ใจและอุดมการณ์ต่างๆ  
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2แนวทางเรียนรู้ร่วม 
 และพิเคราะห์แนวคิด  
 “เพศศึกษารอบด้าน” 
 

 

 

วิธีวิทยา 

 เป็นการศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสตรีนิยม และการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม ที่อ้างอิงแนวคิดเชงิสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งนี้ตลอดกระบวนการศึกษาจะให้สำคัญ
และมีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ (Gender sensitivity) และบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายที่เฉพาะเจาะจง (Specific 
Contexts) ของสถานศึกษาในพื้นที่เปา้หมายในการดำเนนิโครงการกา้วยา่งฯ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

คณะผู้วิจัยตระหนักเป็นอย่างดีถึงการใช้เครือ่งมือเก็บข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย เพื่อใช้รวบรวมชุดประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การสอน  

แนวทางเรียนรู้ร่วม 
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รวมทั้งความรูข้องผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา และคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ 
(Coach) ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดลำพูนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อเรียนรูร้ะบบความคิดความหมายเรือ่งเพศ ซึ่งเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอย
กำหนดกฎเกณฑ์ให้ครูผู้สอนปฏบิติัตามหรือคำนงึถงึ เม่ือจดักระบวนการเรียนรู้
เรือ่งเพศศึกษาให้กับผู ้เร ียนได้อย่างลุ ่มลึกที ่ส ุด จึงนำการวิเคราะห์ตัวบท 
(Textual Analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) 1) 
เนื้อหาสาระของเอกสาร คูม่ือฝึกอบรม และสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาของโครงการ 
“กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” อาทเิชน่ แนวคิดในการออกแบบการจดัการเรียนรู้สำหรับ
คร ูและผู้ปฏิบัติงานเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา คูม่ือฝึกอบรม  
ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน คูม่ือการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาในสถานศึกษาสำหรับชว่งชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3) และชว่งชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปีที ่4-6) แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษารอบด้านในสถาน
ศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) เรือ่งเล่าที่ได้มาจากการพูดคุยเชิงลึก 
(In-depth Interviews) การสัมภาษณ์อัตชีวประวัต ิการพูดคุยกลุ ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participatory observation) การรับฟังเรือ่งเล่าอย่างใส่ใจ (Deep listening) 
การร่วมแบง่ปนั (Intersubjectivity) การจดบนัทกึสนาม (Field notes) และ
การตรึกตรองและยอ้นทบทวน (Reflexivity) จงึเปน็ตัวแปรสำคัญในตรวจสอบ
ข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์วิธีคิดของผู้วิจัย รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างคณะผู้วิจัย ครูผู้สอนและทีมหนุนเสริมวิชาการ ผู้เรียนและกลุ่มคนที่
เกี่ยวขอ้ง 

คณะผู ้ว ิจัยเล็งเห็นความจำเป็น และความสำคัญของกระบวนการ
ทำความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำคัญของการศึกษา ประเด็นคำถาม
หลักในการวิจัย ชุดเครือ่งมือในการศึกษาเรียนรูป้ระสบการณ ์ขอบเขตข้อมูล  
ในการร่วมแบ่งปัน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล องค์ประกอบของคณะผู้วิจัย   
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษา ตลอดจน
กระบวนการให้ความยนิยอมพร้อมใจ (Informed Consent) ในการบันทึกเสียง
การพูดคุย การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือยกเลิกการนำข้อมูลที่ได้ร่วมแบ่งปันกับ
ผู้วิจยัไปดำเนนิการในลำดับต่อไป 

การเรียนรูค้วามคิดและประสบการณ์ชีวิตของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา 
และคณะทำงานหนนุเสริมวิชาการในจงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดลำพนู ส่วนใหญ่  
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เกิดขึ้นในโรงเรียน สถานที่ทำงานหรือสำนักงานที่ผู้ร่วมแบ่งปันเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกตามความสะดวก ความเป็นส่วนตัว เงียบและไม่มีคนพลุกพล่าน เช่น 
ห้องประชุมในสำนักงาน ห้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ห้องพักคร ูห้อง
ทำงานฝ่ายบริหาร ห้องสมุด ห้องกิจกรรม ห้องแนะแนว ห้องรับรองแขก แม้
กระทั่งพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนหรือสำนักงาน เช่น โต๊ะหินอ่อนใต้ร่มไม ้เป็นต้น 
ด้วยพื้นที่ในการพูดคุยเรียนรูอ้ยู ่ในปริมณฑลของการทำงาน ผู้วิจัยสามารถ
สังเกตการณ์บริบททางสังคม-วัฒนธรรม บรรยากาศและสภาพแวดล้อม   
รูปแบบปฏสัิมพนัธ ์พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และได้รับรู้ขอ้มูลบางแง่มุมและ
ข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกิดขึ้น ณ เวลา ซึ่งผู้วิจัยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ยินเรือ่ง
เลา่เหลา่นั้นจากปากของผู้เกี่ยวขอ้ง หากมิได้ร่วมอยู่ในสถานการณ์/เหตุการณ์ 

การรับรูต้่อชุมชน/ผู้ที่ถูกศึกษา ซึ่งหมายถึงผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา 
คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการในสองจังหวัดผู้เรียนและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ด้วย
มุมมองใหม่ในฐานะ “ผู้ร่วมแบ่งปัน (Research participants)” จะชว่ยกระตุ้น
เตือนให้ผู ้วิจัยมีความละเอียดอ่อน และตระหนักถึงการจัดปรับและลดทอน
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่ร่วมแบ่งปัน ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการศึกษาเรียนรูว้ิธีคิดและประสบการณ์ชีวิต ทั้งยัง
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยที่ร่วมแบ่งปัน (Intersubjectivity) ซึ่ง
เปน็วิธวิีทยาเชงิสตรีนยิมอันเปน็ตัวจกัรสำคัญ ให้การถา่ยทอดประสบการณ์ผา่น
เรือ่งเล่าในชีวิตและการทำงานของเขาเหล่านั้น ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ด้วยภาษาของเขาเหลา่นั้นเอง ซึ่งสะทอ้นให้เห็นอยา่งเด่นชดั
ว่าระบบความคิดความเชื่อความหมายเรือ่งเพศ ทั้งที่เป็นกระแสหลักในสังคม
และเป็นกระแสทางเลือก ซึ่งถ่ายทอดผ่านปฏิบัติการของโครงการก้าวย่างอย่าง
เข้าใจนั ้น ถูกผู ้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาและทีมหนุนเสริมวิชาการ ในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและฐานะสถาบันทางสังคมนั้นกระทำการเช่นไร ทั้งในปริมณฑล
ของงานและชีวิตส่วนตัว ในอันที ่จะ “เลือกรับ ต่อรอง โต้แย้งหรือขัดขืน”   
ต่อระบบความคิดความหมายเร่ืองเพศต่างๆ เหลา่นั้น 

 นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้ร้ือถอนภาพตัวแทนของนกัวิจยั ซึ่งทำหนา้ที่กระตุ้น
ให้เกิดการพูดคุยเพียงเพราะต้องการเข้าถึงข้อมูลเท่านั ้น แต่ประกอบสร้าง  
อัตลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้ร่วมเรียนรู ้การวิจัยได้ประยุกต์แนวทางการศึกษาเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนาที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการเกาะติดชุมชนและใช้เวลาอยู่ใน
พื้นที่/ชมุชนอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจที่มีต่อกนัและกนั เพศสรีระที่

�������.indd   16 10/7/08   7:55:14 PM



วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 1�

เหมือนหรือแตกต่างเป็นปัจจัยเสริมหรือข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและได้รูจ้ัก
ตัวตนและชีวิตทางสังคมของผู้ร่วมแบ่งปัน เช่น ผู ้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา   
ทีมหนุนเสริมวิชาการ และผู้วิจัยส่วนใหญ่มีเพศสรีระที่เป็นหญิง จึงทำให้เกิด
ความไว้วางใจและสะดวกใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตระหว่างผู้หญิงกับ  
ผู้หญิงในฐานะคนใน ในขณะที่ผู้วิจัยพบว่า การร่วมแบ่งปันกับครูผู้สอนเพศ
ศึกษาและทีมหนุนเสริมวิชาการที่มีเพศสรีระเป็นชายนั้นมิได้เป็นไปอย่างราบรืน่
เทา่ไรนกั ทั้งนี้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและประสบการณ์ชวิีตในบางจงัหวัดที่ผู้วิจยั
มีอัตลกัษณ์ร่วมทางสังคม เชน่ เปน็คนภมิูภาคเดียวกนั พดูภาษาทอ้งถิ่นเหมือน
กัน มีภูมิหลังทางสังคมและวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความรู้
และประสบการณ์ชวิีตที่ลงลกึกว่า 

ผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ 

การลงเกบ็ขอ้มูลในระดับทมีหนนุเสริมวิชาการจากส่วนกลาง คณะผู้วิจยั
ได้พูดคุยเชิงลึกเจ้าหน้าที่ทีมฝึกอบรมขององค์กรแพธที่รับผิดชอบในโครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 2 คน เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 32-38 ปี, และทีม
หนุนเสริมในพื้นที ่จังหวัดในภาคตะวันตกที่เป็นหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส ์2 คน เป็นชาย 1 คน ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์กร คนที ่2 
เปน็หญิง ตำแหนง่เจา้หนา้ที่ฝกึอบรมขององค์กร อายรุะหว่าง 30-45 ป ี

สำหรับการดำเนินโครงการการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาในสถาน
ศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง คณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในโรงเรียนกลางพิทยา (ชื่อ
สมมติ) คณะผู้วิจัยได้พูดคุยเชิงลึกกับผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา จำนวน 9 คน 
ประกอบด้วย ครเูพศชาย 1 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการก้าว
ย่างของโรงเรียน บทบาทหน้าที ่ในโรงเรียนดำรงตำแหน่งครูหัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย อายุ 45 ปี และครู
สอนเพศศึกษาเพศหญิง 8 คน บทบาทเปน็ครูฝา่ยปกครอง ฝา่ยแนะแนว ฝา่ย
วิชาการ ฝ่ายงานอนามัย สขุศึกษา วทิยาศาสตร ์สังคม ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ อายรุะหว่าง 43-53 ป,ี ผู้เรียนที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย จำนวน 8 กลุ่ม แยกเปน็เพศหญิง เพศชายอยา่งละ 4 กลุ่ม ประกอบไป
ด้วยผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปทีี่ 2 มัธยมศึกษาปทีี่ 3 มัธยมศึกษาปทีี่ 5 
และมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ซึ่งมีอายรุะหว่าง 13-17 ป ี

สำหรับการดำเนินโครงการการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาในพื้นที่ภาค
เหนอื คณะผู้วิจยัดำเนนิการวิจยัในโรงเรียนเหนอืวิทยา (ชื่อสมมติ) คณะผู้วิจยั
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ได้พดูคุยเชงิลกึกบัทมีหนนุเสริมวิชาการในพื้นที่ภาคเหนอื 5 คน ประกอบด้วย
เพศชาย 2 คน บทบาทคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็น  
ผู้ประสานงานในฝ่ายวิชาการของโครงการก้าวย่างของภาคเหนือ และดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์1 คน อายุระหว่าง 43-48 ป ีเพศหญิง 3 คน ดำรง
ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข 1 คน อาจารย์ฝ่ายวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลยั 1 คน และศึกษานเิทศก ์1 คน อายรุะหว่าง 45-55 ป ีในระดับ
การจัดการเรียนรูเ้ร ือ่งเพศศึกษาในโรงเรียนคณะผู ้ว ิจัยได้พูดคุยเชิงลึกกับ  
ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา จำนวน 9 คน เพศชาย 2 คน บทบาทเปน็อาจารย์
ฝ่ายปกครอง และครูผู้สอนในกลุ่มวิชาสาระคณิตศาสตร ์อายุระหว่าง 45-50 
ป ีและครูสอนเพศศึกษาเพศหญิง 7 คน รับผดิชอบภาระหนา้ที่เปน็ครูแนะแนว 
ครูฝ่ายปกครอง และครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษและสุขศึกษา อายุระหว่าง 45-50 ป ีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นชาย อาย ุ54 ปี และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ เพศหญิง อาย ุ 55 ป ี ซึ ่งเป็นผู ้ประสานงานของโครงการ  
กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจในโรงเรียน  

อัตลักษณ์ทางสังคม: ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมแบ่งปัน 

มิติความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู ้ว ิจัยและผู ้ร ่วมแบ่งปันต่างถูก  
ต่อรองในระดับที่ต่างกันไปตามแต่กาลและเทศะ เช่น ความแตกต่างด้านอายุ
ระหว่างผู้ร่วมแบ่งปันและผู้วิจัย เช่น ผู้ร่วมแบ่งปันมีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่สูงกว่า  
ผู้วิจัยบางคน ผู้วิจัยมีอายุระหว่าง 25–38 ป ีประกอบกับประเพณีวัฒนธรรม
เดิมของไทยที่ผู้น้อยต้องแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า บทบาทและสถานะ
ทางสังคมภายใต้นยิามของความเปน็ครู/อาจารยท์ี่มาพร้อมกบัภาพตัวแทนทาง
สังคมการเปน็ “ผู้ให้ความรู”้ การขาดอัตลกัษณ์รว่มทางสังคมในฐานะคนทำงาน
จากภาครัฐ ความเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่สามารถให้คุณให้โทษ
แก่ผู้ร่วมแบ่งปัน ความรูส้ึกถึงการเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เช่น การเป็นนักการ
ศึกษา นักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน 
ฯลฯ ความเป็นคนจากภูมิภาคเดียวกัน สถานภาพความเป็นคนโสดหรือคนที่มี
ครอบครัวและมีบุตรแล้ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของความสัมพันธ์เชิง
อำนาจ สัมพันธภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และระดับความลุ่มลึกของข้อมูลและ
ประสบการณ์ชวิีตที่ได้ถกูถา่ยทอดและแบง่ปนั 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

องค์ประกอบของคณะผู้วิจัย & ภูมิหลังทางสังคม-วัฒนธรรม 

ด้วยความเปน็นกัวิจยัหนา้ใหม่และเปน็นกัวิจยัจากชมุชน มีเสียงสะท้อน
และความเป็นกังวลใจเรือ่งทักษะในการวิจัย ศักยภาพในการคิดและวิเคราะห ์
วิธกีารต้ังคำถามเพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบวิธคิีดในการศึกษา นอกจากนี ้การที่
ผู ้วิจัยเป็นผู้จัดกระบวนการการเรียนรูเ้รือ่งเอดส์และเพศวิถ ี เป็นผู้แทนจาก
ชุมชนที่เคยได้ผ่านกระบวนการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาอย่างรอบด้านที่จัดโดย
องค์การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการสาธารณสุข (PATH) ซึ่งเปน็หนว่ยงานประสาน
และหนุนเสริมวชิาการโครงการก้าวย่างอยา่งเข้าใจ วิธีคิดเรื่องเพศของผู้วิจัยถูก
มองว่า อาจจะถูกครอบงำหรือได้รับอิทธิพลจากกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
เร่ืองเพศดังกลา่ว และผู้วิจยัอาจจะขาดมุมมองเชงิวิเคราะห์วิพากษต่์อหลกัสูตร 
และวิธจีดัการเรียนรู้เร่ืองเพศอยา่งรอบด้านในแบบกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  

ความเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ในทางกลับกันได้ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก 
คุณลักษณะที่พร้อมจะรับฟัง พร้อมเรียนรูป้ระสบการณ์กับผู้ร่วมแบ่งปันโดย  
ไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก เสาะแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมจากการศึกษางานวิจัยที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงความรูเ้ชิง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประยุกต์แนวคิดเชิงสตรนีิยมหลังโครงสร้างและมิติเพศ
ภาวะและเพศวิถ ีทั้งยงัร่วมกนัจดัประชมุเชงิปฏิบัติการหลายคร้ัง เพ่ือเสริมเติม
มุมมองเชิงทฤษฎีและวิธีพินิจเชิงวิพากษ ์นอกจากนี ้คณะผู้วิจัยมีความเชื่อว่า 
“เรือ่งเพศเป็นการประกอบสร้างทางสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งกฎกติกาเรือ่งเพศ
กระแสหลัก ได้กำหนดวิถีปฏิบัติเรื่องเพศที่คับแคบไว้ให้กับผู้คนในสังคม”  

จุดยืนของคณะผู้วิจัย 

คณะผู้วิจัยมีความสนใจและมีเจตนารมณ์ที่จะนำเสนอชุดความรูค้วาม
จริงเรื่องเพศ ในมุมมองที่รอบด้านในมิติเชิงบวก เช่น เรื่องเพศมีความเป็นองค์
รวมทีค่รอบคลมุถงึระบบความคิดความหมาย พฤติกรรม/การปฏบิติั ความสุข
และแรงปรารถนาทางเพศ การสือ่สารและการต่อรองทางเพศ อัตลักษณ์ทาง
เพศ เป็นวงจรการเรียนรูเ้รือ่งเพศตลอดชีวิต มิใช่เพียงมิติของโรคและการ
กระทำทางเพศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยตัวตนทางเพศของผู้วิจัย 
ความเป็นคนรักเพศเดียวกัน (ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนรักสองเพศ ฯลฯ)   
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ฐานคิด และระดับของการยอมรับและทัศนคติที่เปิด
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กว้างต่อคนรักเพศเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรและความ
กังวลใจของผู้ร่วมแบ่งปันที่มีต่อผู้วิจัย อย่างไรก็ด ีในการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ในตน และร้ือสร้างมายาคติที่มีต่อคนรักเพศเดียวกนัของผู้ร่วมแบง่ปนั ผู้วิจยัใช้
คำถามและกระบวนการปรึกษากระตุน้ให้ผู้ร่วมแบ่งปันได้ย้อนทวน ตรวจสอบ 
ทา้ทายวิธคิีดเร่ืองเพศ และค้นหาคำตอบในเร่ืองนั้นด้วยตนเอง  

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังนี้นำแนวทางการมีส่วนร่วม (partici-
patory approach) ตลอดกระบวนการวิจยัมาเปน็ปรัชญาในการวิจยั โดยสร้าง
การมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของกระบวนการวิจัย กล่าวคือ 
การตัง้คำถามในการวิจัย วิธีวิทยาในการวิจัย ความเป็นไปได้และความเหมาะ
สมกบับริบทสังคม-วัฒนธรรมในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ด้วยวิธี
การดังกล่าว เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา วิธีการสุม่ตัวอย่างและการ
เข้าถึงข้อมูล การรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานบริหาร
โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ จากองค์การเทคโนโลยเีพื่อการสาธารณสุข (PATH) 
การประเมินจุดแข็งและข้อจำกัดของคณะผู้วิจัย เพื่อนำมาเสริมสร้างทักษะใน
การวิจยัและเพิ่มเติมมุมมองเชงิวิเคราะห์วิพากษข์องผู้วิจยั  

หลงัจากการพดูคุยทกุคร้ังเสร็จส้ินลง คณะผู้วิจยัจะร่วมแบง่ปนัเกี่ยวกบั
รายละเอียดที่ได้จากการพดูคุย รวมถงึประเด็นสำคัญเร่ืองเพศที่เห็นผา่นการนำ
เสนอมุมมองและประสบการณ์ของผู้ร่วมแบ่งปัน สะท้อนบรรยากาศการพูดคุย 
ทา่ทขีองผู้ร่วมแบง่ปนั ปญัหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างการพดูคุย อารมณ์ความ
รูส้ึกของผู้วิจัยต่อการพูดคุยในครัง้นั้นๆ รวมทั้งตัง้ข้อสังเกตและวิเคราะห์ระบบ
ความคิดความเชื่อและความหมายในเร่ืองเพศ ภาพตัวแทนทางเพศ กระบวนการ  
ต่อรองและวาทกรรมที่เคลอืบแฝงมากบัเร่ืองราวที่ถกูถา่ยทอด  

คณะผู้วิจัยจดบันทึกรายละเอียดของประสบการณ์สนามโดยละเอียด 
ตีความขอ้มูลจากบทถอดเทปสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง ต้ังขอ้สังเกต วิเคราะห์เร่ือง
ราวที่ถูกบอกเล่าโดยผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ   
ผู้เรียนและบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง มองหาชอ่งว่างและขอ้มูลที่หลน่หาย เขยีนรายงาน
การวิเคราะห์รายกรณ ีโดยเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการศึกษาด้วยมุมมอง
สตรีนยิมหลงัโครงสร้าง ขบคิด ตรวจสอบ ต้ังคำถามและถกเถยีงกบัขอ้มูลและ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรูม้า รวมถึงพินิจตรึกตรองวิธีคิดของผู้วิจัยเองด้วย หลัง
จากนั้นจะนำรายงานการวิเคราะห์มาสร้างการเรียนรู้และอภปิรายร่วมกนัในการ
ประชุมประจำเดือนของคณะผู้วิจัย และรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพื่อ  
นำไปประยกุต์ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลและเรียนรู้ประสบการณใ์นการพดูคยุครั้งตอ่ไป 
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จริยธรรมในการวิจัย 

ผู ้ว ิจัยซึ ่งเก็บข้อมูลภาคสนามจำนวนสามในสีค่นของคณะผู ้ว ิจัย ม ี 
อัตลักษณ์ทางสังคมเป็นคนทำงานมิติเพศภาวะและเพศวิถีในเครือข่ายและ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส ์คนทำงานด้านพัฒนาศักยภาพและการม ี 
ส่วนร่วมของเยาวชน อาสาสมัครเยาวชนในการทำงานด้านการปอ้งกนัเอชไอวี/
เอดส ์นักรณรงค์สิทธิมนุษยชนด้านเอดส ์และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอ
แนะข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย ์พ.ศ.2550 ซึ่งพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้นความตระหนักและการคำนึงถึงมิติสิทธิมนุษยชนของผู้ร่วม
แบ่งปันในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การเก็บรักษา
ความลับ (Confidentiality) กระบวนการให้ความยินยอมพร้อมใจ (Informed 
Consent) การเข้าถึงข้อมูล (Debriefing) และผลประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
(Benefits and Reciprocity) จึงเป็นปรัชญาและแนวทางสำคัญในการดำเนิน
การวิจัย เพื ่อหลีกเลี ่ยงการละเมิดส ิทธิทั ้งโดยเจตนาและมิได ้เจตนาใน
กระบวนการวิจัย เพื่อย้ำเตือนการปฏิบัติต่อกันและการเคารพในสิทธิมนุษยชน
ของกนัและกนั 

ความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาความลับ (Privacy and Confidentiality) 

ความเป็นส่วนตัวและการได้รับการรักษาความลับ เป็นสิทธิมนุษยชนที่
ทุกคนพึงมีพึงได ้ผู้วิจัยได้ละเอียดอ่อนและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนตลอด
กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์
ชีวิต เพื่อระมัดระวังมิให้การนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการพูดคุยเรียนรู้
ประสบการณ ์ตลอดจนการซักถาม ไม่เป็นการก้าวล่วงและละเมิดความเป็น
ส่วนตัว และมีศูนย์กลางอยู่ที่ความต้องการและความสะดวกสบายใจของผู้ร่วม
แบ่งปัน นอกจากนี ้แนวคำถามที่ใช้ในการพูดคุยเรียนรูป้ระสบการณ ์ผู้วิจัย
ตระหนักถึงข้อจำกัดของภาษา อำนาจของภาษา และภาพตัวแทนของวิธีคิด
ผา่นการใชภ้าษา ฉะนั้นผู้วิจยัได้พยายามอยา่งดีท่ีสุด เพ่ือหลกีเลี่ยงการใชภ้าษา
ที่แฝงด้วยอคติทางเพศและทศันคติเชงิลบในเร่ืองเพศ พยายามใชค้ำที่เปน็กลาง
ในการพดูคุย ในกรณีที่ไม่มีคำศัพทเ์ฉพาะที่เหมาะสมในภาษาไทย ผู้วิจยักอ็ธบิาย  
ความ แทนที่จะนำคำที่ใชก้นัอยู่ทั่วไปในสังคมแต่เคลอืบด้วยอคติมาใช ้

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะในมิติใดก็แล้วแต่ที่ครูผู้สอน คณะทำงานหนุน
เสริมวิชาการ ผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันกับคณะผู้วิจัย ถือเป็น

�������.indd   21 10/7/08   7:55:15 PM



วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

ความลับระหว่างผู้ร่วมแบ่งปันและผู้วิจัย ความคิดเห็นของผู้ร่วมแบ่งปันต่อ
เนื้อหาและการนำแสนอเรือ่งราวของผู้ร่วมแบ่งปันต้องได้รับการผนวกเข้ามา 
นามของผู้ร่วมแบ่งปันก็เป็นนามสมมต ิและเทปบันทึกเสียงของการพูดคุย  
เชิงลึกแต่ละครัง้จะถูกทำลายเมือ่การวิจัยสิน้สุดลง ชื่อของผู้ร่วมแบ่งปันและ  
ชื่อของสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งและปรากฏในรายงานการวิจยันี้เปน็ชื่อสมมต ิ

การให้ความยินยอมพร้อมใจ (Informed Consent)  

จากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน คณะผู้วิจัยมีจุดยืน
และแนวคิดที่ว่า การให้ความยินยอมพร้อมใจ (Informed Consent) เป็น 
“กระบวนการที่ต่อเนื่อง (Continued Process)” ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงยึด
แนวทางการให้ความยินยอมพร้อมใจด้วยวาจา แทนที่จะนำแบบฟอร์มการให้
ความยินยอมทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรมาใช ้เพื่อหลีกเลีย่งการรบัรูข้องผูร้่วมแบ่ง
ปนัและบรรยากาศของการศึกษาวิจยั ที่ตกอยู่ภายใต้แบบแผนของความสัมพนัธ์
เชิงอำนาจในลักษณะของ “ผู้ทำการล้วงลึกข้อมูล” และ “ผู้ให้ข้อมูล” หากแต่
เป็นการร่วมแบ่งปันของเจ้าของความรูแ้ละประสบการณ์ในแบบสองทาง และ
เพื่อลดแรงกดดันด้านความรูส้ึกผูกมัดของผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่จำเป็น
ต้องแบง่ปนัขอ้มูลในการวิจยัคร้ังนี้ ถา้ตนรู้สึกไม่สะดวกใจ 

อยา่งไรกต็าม การอธบิายถงึวัตถปุระสงค์ในการวิจยั วิธกีารเกบ็รวบรวม
ประสบการณ์จากคณะผู้สอนเพศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ ผู้เรียน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาความลับ ผลประโยชน์ร่วมในฐานะเจ้าของ
ความร ูค้วามจร ิง การเปิดโอกาสให้ม ีการแลกเปลี ่ยนสอบถามระหว่าง
กระบวนการวิจัย ได้เผยให้เห็นมโนทัศน์ของผู้วิจัยด้านความเป็นส่วนตัว ความ
ตระหนักและความเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู ้ร ่วมแบ่งปันประสบการณ ์  
อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจซึ่งกัน  
และกนั 

การบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Debriefing) 

ตลอดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียนรูป้ระสบการณ์นั ้น   
ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ ผู้เรียน และบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง จำเปน็ต้องได้รับทราบรายละเอียดอยา่งตรงไปตรงมาเกี่ยวกบัการวิจยั 
เช่น วัตถุประสงค์ในการศึกษา แรงจูงใจและเป้าหมายในการดำเนินการวิจัย 
คำถามสำคัญของการวิจัย เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมชุดประสบการณ ์แนว
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คำถามในการพูดคุยเชิงลึก ระยะเวลาในการพูดคุยเชิงลึก เพื่อเรียนรูว้ิธีคิดและ
ประสบการณ์ ผู้วิจยัได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกบัผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ
จากกระบวนการร่วมแบ่งปันและเรียนรูแ้นวคิด ผ่านการย้อนทวนประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามบริบททาง
สังคม-วัฒนธรรมและนโยบายของแต่ละสถานศึกษา และจากกระบวนการ
ประกอบสร้างคำอธิบายและชุดความรูค้วามจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนเพศศึกษาในสถานศึกษา  

คณะผู้วิจยัได้ชี้ชดัว่า การศึกษาคร้ังนี้มิได้เป็นการวิจยัประเมินผลรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด หากแต่มุง่เน้นศึกษาถึง “ผลสะเทือนเชิง
แนวคิด” ของการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาภายใต้แนวคิดเพศศึกษาอย่าง  
รอบด้านของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ และกลวิธีในการต่อรอง เลือกรับ   
โต้แยง้ และขดัขนืต่อวิธคิีดเร่ืองเพศของครูผู้สอนและบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง ประเด็น
คำถามที่ชี้ชวนให้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้วิเคราะห์ระบบความคิดความเชื่อเรือ่งเพศของตน ผ่าน
การทบทวนเหตกุารณ์หรือเรือ่งราวของชีวติทางสงัคมและในโลกของการทำงาน 
อาจจะกระทบต่ออารมณ์ความรูส้ึกหรือนำมาซึ่งความรูส้ึกต่อต้านและขัดแย้ง
ด้านแนวคิด อย่างไรก็ด ีคณะผู้วิจัยได้ระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเพื ่อมิให้เกิด
เหตุการณใ์นลักษณะดังกล่าว และได้พยายามอธิบายถึงเจตนารมณใ์นการ
กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้และการร่วมแบง่ปนัประสบการณ์ 

ผลประโยชน์ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน (Benefits and Reciprocity) 

ผู้วิจัยได้แถลงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของคณะผู้วิจัย โครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในแง่ของการได้มาซึ่งชุดความรูค้วามจริงเกี่ยวกับการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาในสถานศึกษา คณะผู้วิจยัพงึระลกึเสมอว่า การวิจยั
เชิงสตรีนิยมนั้น ศูนย์กลางของการวิจัยคือ ผูร้่วมแบ่งปันประสบการณ ์และ  
มีสิทธิโดยชอบธรรมที ่จะปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูล เลือกหยิบข้อมูลและ
ประสบการณ์ในชีวิตเฉพาะในประเด็นที่สะดวกใจ หรือแม้กระทั่งยกเลิกการนำ
ขอ้มูลที่ได้แบง่ปนักบัผู้วิจยัแลว้ไปใชป้ระโยชน ์

ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้มีโอกาสบอกเล่าเรือ่งราวที่เกี่ยวข้อง ย้อนทวนเหตุการณ์/เรือ่งราว
ในชวิีตและในการทำงาน ได้พนิจิพเิคราะห์ระบบความคิดความเชื่อเร่ืองเพศของ
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ตน ได้มองเห็นอารมณ์ความรูส้ึกและจุดยืนของตนเองในเรือ่งเพศ ได้บอกเล่า
เรือ่งราวในชีวิตที่อาจจะไม่เคยได้มีโอกาสแบ่งปันและเก็บงำไว้ในใจมาเป็นเวลา
นาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูลและเรียนรู้ประสบการณ์ชวิีตในการวิจยันี้ คณะผู้วิจยั
ได้แบ่งปันข้อมูล หนังสือและคูม่ือฝึกอบรมเรือ่งเพศวิถีและอนามัยการเจริญ
พนัธุ์ของเยาวชน หนงัสือวิชาการและส่ือที่เกี่ยวขอ้งสุขภาวะทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ ์ เช่น ซีดีเรื่องการตั้งท้องที่ไม่พร้อมและแท้งที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น 
มิตรภาพระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ได้ก่อร่างขึ้นและยังคง
ดำรงอยู ่ทั้งในฐานะพี่สาว พี่ชาย ผู้หญิง/ผู้ชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัว 
เพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการทำงานเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน รวมถึงมิติเพศ
ภาวะและเพศวิถีในงานเอดส ์และในฐานะปัจเจกบุคคลผู้ดำรงอยู่ท่ามกลาง
ความคาดหวังของสังคม ทั้งในฐานะผู้หญิง ผู้ชาย พอ่ แม่ ลกู พี่สาว พี่ชาย ครู 
ผู้เรียน ฯลฯ 

แม้ว่าการศึกษาครัง้นี้จะเป็นการสะท้อนเสียงของผู้จัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษา คณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ ผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
รักษาความลับและการแสดงความเคารพต่อประสบการณ์ของผู้ร่วมแบ่งปันเป็น
ส่ิงสำคัญยิ่งที่ผู้วิจยัระลกึอยู่เสมอ และพยายามกระตุ้นเกดิการพดูคุย ภายใต้วิธี
คิดของการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนตัง้อยู่
บนฐานของความต้องการที่แท้จริงของผู้ร่วมแบ่งปัน อัตลักษณ์ทางสังคมของ  
ผู้วิจัยในฐานะนักกิจกรรมสังคมจากหน่วยงานพัฒนาเอกชนและคนทำงานเอดส์
ในชุมชน และนักรณรงค์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์อาจส่งผลต่อ
ความรูส้ึกย้อนแย้งและทัศนคติเชิงลบต่อแนวคิดบางอย่างของผู้ร่วมแบ่งปัน 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะให้คำอธิบายและชุดความรู้
ความจริงจากการวิจัยครัง้นี ้ ยืนอยู ่บนพื ้นฐานของการสร้างความรูจ้าก
ประสบการณ ์และเสียงของผู้ร่วมแบ่งปันตามเจตนารมณ์ของการวิจัยเชิงสตรี
นยิมที่คณะผู้วิจยัได้แถลงไว้ 
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3กระบวนการประกอบสร้าง:  
 วาทกรรมเพศศึกษารอบด้าน 

 

 

 

 

ผังภูมิด้านล่างนี ้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการการจัดเพศศึกษาในสถานศึกษาตามโครงการ “ก้าวย่าง

อย่างเข้าใจ” ขั้นตอนและชุดเครือ่งมือหลักของการถ่ายโอนองค์ความรู ้และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนใน
สถานศึกษา โดยใช้ “กระบวนการฝึกอบรม” เป็นช่องทางหลักในการพัฒนา
ทักษะ องค์ความรู ้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้จัดการเรียนรูแ้ละผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเพศศึกษา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นโครงข่ายของบุคลากรด้านการสาธารณสุข
และการศึกษาที่เกี่ยวขอ้งของปฏบิติัการในระดับต่างๆ  

3
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องค์กรแพธและองค์กรภาคีดำเนนิงาน (Node) ซึ่งหมายถงึ องค์กรภาคี
หลกัที่รับผดิชอบ เปน็หนว่ยงานประสานและบริหารการดำเนนิงานในระดับพื้นที่ 
ได้ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและกลไกสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อรองรับการ
ทำงานสนบัสนนุให้เกดิกระบวนการการจดัเพศศึกษาในสถานศึกษาตามโครงการ 
“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เริม่ต้นด้วยการร่วมกันจัดกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรหลัก (Master Trainer หรือ MT) ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ MT 
ระยะเวลา 5 วันนี ้ ใช้เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็น
วิทยากรหลักในการจัดฝึกอบรมให้กับครูเพศศึกษา โดยใช้หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมของครูเพศศึกษา15 ระยะเวลา 4 วัน และวิทยากรหลกั หรือ MT จะทำ
หน้าที่หนุนเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาของครูในสถานศึกษา 
ในลำดับต่อไป ซึ่งวิทยากรหลัก หรือ MT ที่มีความพร้อมและมีพัฒนาการที ่
โดดเด่นในการจัดกระบวนการฝึกอบรมสำหรับครูเพศศึกษา จะได้รับการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูเ้พิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ 
(Coach) ในกระบวนการติดตามหนุนเสริมครูเพศศึกษา หลังจากที่ครูผ่านการ
อบรมและได้เริม่จัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรียนรู้เพศศึกษาให้เยาวชน  

คณะกรรมการอำนวยการ 

องค์การแพธ 
(Path) 

องค์การภาคี 
ดำเนนิ (Node)1 

วทิยากรหลกั 
(MT)2 สถานศกึษา คร ู ผู้เรยีน 

พี่เลี้ยงวชิาการ (Coach)3 

องค์การแพธ องค์การแพธ องค์การภาคี วทิยากรหลกั องค์การแพธ องค์การภาคี วทิยากรหลกั 

พี่เลี้ยงวชิาการ (Coach)พี่เลี้ยงวชิาการ (Coach)

ตารางที่ 1 โครงสร้างกระบวนการสนับสนุนการจัดเพศศึกษาในสถานศึกษา 
ตามโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” 

15 องค์กรแพธ. “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของครูในการจดัการเรยีนรู้เพศศกึษา” ใน แนวคิดใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูส้ำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  
<http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual10-02-02.pdf> 
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1. แนวคิดเพศศึกษารอบด้าน และองค์ประกอบ  
 ของการจัดเรียนรู้เพศศึกษา 

1.1 แนวคิดเพศศึกษารอบด้าน 

แนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน16 ของโครงการ “กา้วยา่ง
อย่างเข้าใจ” ยืนอยู่บนหลักการสำคัญ 4 ด้านที่ค้ำชูการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชน คอื 1) แนวคิดการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกตอ้งในเรือ่งวิถีทางเพศ 
และการเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการตามช่วงวัยแก่เยาวชน เช่น การให้
ความรูเ้กี่ยวกับสรีระ การเจริญพันธุ ์การช่วยตัวเอง การตัง้ครรภ ์อัตลักษณ์
ทางเพศ การตอบสนองความต้องการทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ เอชไอวี/
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ฯลฯ  

2) แนวคิดด้านการได้รับโอกาสเขา้ถงึกระบวนการเรียนรู้ ที่จะต้ังคำถาม 
สำรวจและประเมินทัศนคติของตนเองในเรือ่งเพศของเยาวชน เพื่อทำความ
เข้าใจที่มาที่ไปของการให้คุณค่าในเรือ่งต่างๆ ของตนเองอันมาจากการเรียนรู้
และสถาบันครอบครัว เพื่อเยาวชนจะได้ใช้เป็นฐานความรูใ้นการพัฒนาความ
สัมพนัธก์บัคนในครอบครัวและกบัคนแต่ละเพศ  

3) แนวคิดการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆ ของเยาวชน อาท ิการ
สือ่สาร การตัดสินใจ การระบุความต้องการ การจัดการความขัดแย้ง การ
ปฏิเสธ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ เพื่อเยาวชนจะได้พัฒนาทักษะความ
สัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับคนอืน่ บนฐานของความพึงพอใจและความ
เคารพต่อกนั  

4) แนวคิดด ้านการส่งเสร ิมและพัฒนาความร ับผิดชอบในเร ือ่ง
สัมพนัธภาพและความสัมพนัธท์างเพศของเยาวชน ซึ่งมีนยัยะต่อการจดัการกบั
อารมณ์ความต้องการทางเพศ การใชเ้คร่ืองมือปอ้งกนัและการคุมกำเนดิ เพราะ
การจัดการเรียนรูเ้พศศึกษามีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านลบจาก
การมีเพศสัมพันธ์ เช่น การท้องไม่พร้อม ความรุนแรงทางเพศ เอชไอวี/เอดส ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษารอบด้าน 

16 องค์กรแพธ. “แนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน” ใน แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้
สำหรับครู และผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาสำหรับเยาวชน. กรกฎาคม 2550. <http://www.  
teenpath.net/teenpath/manual/manual10-01-05.pdf> 
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1.2 องค์ประกอบของการจัดเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน 

องค์ประกอบของการจัดเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน (Compre-
hensive Sexuality Education)17 ซึ่งสภาเพศศึกษาและข้อมูลเรือ่งเพศวิถ ี 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา18 ได้พัฒนาขึ้นมานั้น มุง่เน้นให้เกิด ‘การบ่มเพาะ
คุณสมบัติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเยาวชน’ อันจะนำมาซึ่ง ‘การเติบโต
เป็นผู้ใหญ ่‘ที่มีสุขภาวะทางเพศ ทั้งนี ้ เพศศึกษารอบด้านจึงตัง้อยู่บนฐานคิด  
ด้านพฒันาการเร่ืองเพศของมนษุย ์6 ด้านหลกัๆ19 ดังนี้คือ 

 1.2.1 มิตกิารพฒันาตามธรรมชาตขิองชว่งวยัมนษุย ์(Human Development) 

ในมิตินี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในสรีระของ
ตนเอง การแสวงหาข้อมูลและความรูเ้รือ่งเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจการสืบต่อ
เผ่าพันธุ์ได้ตามความต้องการ เชื่อว่าเรือ่งเพศเป็นความต้องการตามธรรมชาต ิ
และไม่จำเป็นต้องเป็นไปเพื่อการขยายเผ่าพันธุ ์การยอมรับ เคารพและเห็น
คุณค่าความเปน็ตัวตนทางเพศและรสนยิมทางเพศที่แตกต่างของตนเองและผู้อ่ืน 
และการมีปฏสัิมพนัธท์างเพศที่เหมาะสมและปราศจากอคติทางเพศ 

17 องค์กรแพธ. องค์ประกอบของการจดัเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบดา้น (Comprehensive Sexuality 
Education) <http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual10-01-06.pdf> 

18 สภาเพศศึกษาและข้อมูลเรือ่งเพศวิถีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ซีคัส) : The Sexuality 
Information and Education Council of the United States of America (SIECUS) เปน็องคก์ร
สาธารณประโยชน์ที่รณรงค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรือ่งเพศอย่างรอบด้าน (Comprehensive 
Sexuality Education) ในโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี) โดยชู
ประเด็นว่าเพศศึกษาอยา่งรอบด้านส่งเสริมเพศวิถเีชงิบวกและทำใหค้นมีสุขภาวะ เปน็การส่งเสรมิ
และสนบัสนนุให้เกดิความเทา่เทยีมและความเสมอภาคทางเพศ ทำใหค้นยอมรบัความหลากหลาย
ทางเพศ ให้ขอ้มูลที่รอบด้านเหมาะสมกบัชว่งอายุของเด็ก เชน่ สรรีะ การตั้งครรภ ์การชว่ยตวัเอง 
การรักเพศเดียวกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ฯลฯ เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเรียนรู้เรื่องทัศนคต ิ
และวัฒนธรรมทางเพศในห้องเรียน อ้างใน M Ervine, Janice. Talk about Sex: The Battles 
over Sex Education in the United States of America.2004  

19 ในทศันะของซคัีส เพศศึกษารอบด้านเปน็กระบวนการเรียนรู้และเขา้ถงึขอ้มูลตลอดชวิีต เพื่อปลูกฝงั
เจตคติ ความเชื่อ และค่านยิมที่เกี่ยวขอ้งกบัความเปน็ตัวตน (อตัลักษณ)์ สัมพนัธภาพ และความ
รู้สึกซึ้งที่มาจากความสัมพนัธท์างเพศ ดังนั้นเพศศึกษาจงึมิใช่เพยีงการสอนใหเ้ยาวชนรู้จักสรรีะและ
พฒันาการทางร่างกายที่เกี่ยวกบัอนามัยการเจริญพนัธุ์เทา่นั้น แตต่อ้งผนวกเอามิตขิองพฒันาการ
ทางเพศ อนามัยการเจริญพนัธ์ุ สัมพนัธภาพระหว่างบคุคล อารมณแ์ละความรู้สึก ความรู้สึกซึ้งที่มา
จากความสัมพนัธ์ทางเพศ ภาพลักษณ์ที่มีต่อเน้ือตัวร่างกาย และบทบาทเพศ SIECUS ตระหนกัเปน็
อยา่งดีถงึอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน คนใกล้ชดิ โรงเรียน ศาสนา ส่ือ และคู ่ตอ่การเรยีนรู้เรื่อง
เพศของเยาวชน <http://www.siecus.org/pubs/biblio/bibs0010.html> 
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 1.2.2 มิติสัมพันธภาพกับผู้อื่น (Relationship) 

แนวคิดสำคัญยึดถือหลักการด้านสิทธิของเยาวชน ในการแสดงออก  
ซึ่งความรักและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อืน่ การพัฒนาความสัมพันธ์และ
รักษาความสัมพนัธก์บัผู้อ่ืน การหลกีเลี่ยงสัมพนัธภาพที่เอารัดเอาเปรียบและไม่
เท่าเทียม ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้านในการตัดสินใจสร้างสัมพันธภาพ
และการสร้างครอบครัว 

 1.2.3. มิติการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Personal skills) 

การส่งเสริมและพฒันาทกัษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะอยา่งรอบด้าน 
ทกัษะการตัดสินใจอยา่งมีประสิทธภิาพ การรู้เท่าทันความปรารถนาและค่านยิม
ของตนเอง การฝกึฝนให้เกดิความรู้สึกรับผดิชอบต่อการกระทำของตนเอง และ
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธภิาพกบัครอบครัว คนรัก คนใกลช้ดิและเพื่อน นบัว่า
เปน็เปา้หมายสำคัญของการเรียนรู้ภายใต้มิติการพฒันาทกัษะส่วนบคุคล  

 1.2.4. มิติพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) 

การเรียนรูเ้พศศึกษาในมิติของพฤติกรรมทางเพศ คาดหวังว่าจะช่วยส่ง
เสริมศักยภาพเยาวชนในการแสวงหาข้อมูลและเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมสุขภาวะทาง
เพศ สิทธิในการแสดงออกซึ่งวิถีทางเพศและตัวตนทางเพศตามค่านิยมและ
ความเชื่อของตนเอง ทำให้คนได้รับความพึงพอใจ และสามารถแสดงออกใน
เรือ่งทางเพศได้ตลอดช่วงชีวิต โดยเคารพในสิทธิของผู้อืน่ วิเคราะห์ผลกระทบ
ทางบวกและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมทางเพศของตน และ  
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคูด่้วยความยินยอมพร้อมใจ มีความปลอดภัย และ  
มีความเทา่เทยีม 

 1.2.5. มิติสุขภาพทางเพศ (Sexual Health) 

เนือ้หาสาระในมิตสิ ุขภาวะทางเพศคาดหวงัว่าจะมีข้อมูลความรู ้ที ่ 
เอือ้อำนวยให้เยาวชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาวะทาง
เพศ ตัดสนิใจเลือกเครือ่งมือคมุกำเนิด และการป้องกันเอชไอว/ีเอดส์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ตามความต้องการและสถานการณ์ชีวิตของตน มี
ศักยภาพในการตัดสินใจและแสวงหาแนวทางการจดัการและการดูแลที่เหมาะสม
ตามความเชื่อและค่านิยมของตนเองในกรณีที่ท้องไม่พร้อม มีวิธีการป้องกัน
ตนเองและระงับการลว่งละเมิดทางเพศได้ 
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 1.2.6. มิติสังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) 

เนื ้อหาสาระของการเรียนรูเ้พศศึกษาในหมวดสังคมและวัฒนธรรม   
มุง่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการคิดและวิเคราะห์ว่า โครงสร้างทางสังคม-
วัฒนธรรม เชน่ ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ เผา่พนัธุ์และผวิสี การเลี้ยงดูของ
ครอบครัว สือ่ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ส่งผลให้เกิดอคติทางเพศ มีอิทธิพลต่อ
ความคิดความเชื่อที่กำกับทัศนะต่อความเป็นหญิงเป็นชายในเรือ่งเพศ รสนิยม
ทางเพศ ค่านิยมเรือ่งเพศ ความรูส้ึกและการปฏิบัติทางเพศของบุคคล การ
เคารพในค่านิยมทางเพศที่แตกต่างของผู้อืน่ การได้ทำความเข้าใจมิติสังคม-
วัฒนธรรมกับเรือ่งเพศ จะทำให้เยาวชนเห็นว่า เรือ่งเพศเป็นเรือ่งที่มีความ
เฉพาะไปตามแต่ละบคุคล ทำให้เขา้ใจว่าการตีตรา แบ่งแยกและกดีกนับุคคลอ่ืน
ที่มีการปฏิบัติทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่สมควร อีก
ทั้งชี้ให้เห็นถึงช่องทางของกระบวนการประชาธิปไตยในการกำหนดกติกาทาง
สังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการมีสุขภาวะทางเพศของสังคมและชุมชนที่ตนเป็น
สมาชกิอยู่  

โครงการ “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” ยดึม่ันในหลกัการที่ว่า การจดักระบวนการ  
เรียนรูเ้พศศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเน้นให้เกิดกระบวนคิดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู ้ต้องอาศัยความไว้วางใจและ
สัมพันธภาพที่ด ีเพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ั้งสองทาง ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิด วิเคราะห ์แยกแยะ มีความรู ้รูส้ึกสนุกสนาน รูจ้ักทางเลือกในการป้องกัน 
ตลอดจนรูเ้ท่าทันสือ่ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตผ่านช่วงวัยรุน่ และ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของผู้เรียนได้อีกดว้ย 

2. เครื่องมือของอำนาจ: ตอกย้ำความคิดความเชื่อ   
 ความหมายเพศศึกษารอบด้าน 

2.1 หลักสูตรวิทยากรหลักเพศศึกษา (MT) 

คู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้านของโครงการ “ก้าว
ย่างอย่างเข้าใจ” ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการของหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ 
MT ระยะเวลา 5 วัน ว่าประกอบด้วย  
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1) หัวขอ้ 1 แนะนำตวั ช้ีแจงโครงการ และวัตถปุระสงคข์องการอบรม20 

2) หัวขอ้ 2 สร้างความคุ้นเคย และกำหนดขอ้ตกลงในการเรียนรู้ร่วมกนั21  

กิจกรรม “ตุก๊ตาล้มลุก” ทำหน้าที่เป็นกุญแจไขสูป่ระตูแห่งการเรียนรู้
เรือ่งเพศศึกษา ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจร่วมกันถึงเงือ่นไข
และขอ้ตกลง ที่จะส่งเสริมและรับประกนัให้กระบวนการพดูคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์และความรู้สึกในเรื่องเพศ อันจะทำให้การเรียนรู้เรื่องเพศ
เต็มไปด้วยความสนกุสนานและความสบายใจ 

3) สำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นกับเรื่องเพศและเพศศึกษา22  

การเรียนรู้และทำความเขา้ใจมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอิทธพิลต่อ
สถานการณ์ทางเพศและวิถีชีวิตทางเพศของเยาวชน ความสนใจเรือ่งเพศของ
เยาวชนและช่องทางการเรียนรูเ้รือ่งเพศ การวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการแสดงออก และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันของ
เยาวชน และปัจจัยที ่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ที ่ร ับผิดชอบและ
ปลอดภยั อันจะเอ้ืออำนวยต่อการพฒันาสุขภาวะของเยาวชน กจิกรรม “สถานี 
รูเ้ขา รูเ้รา” ถูกนำมาใช้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ในระยะเวลา 90 นาท ีซึ่งคาดหวังว่าจะนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการจดัการ
เรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษา โดยร่วมกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงร่วมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาที่สอดรับกับวิถีชีวิตทางเพศของเยาวชน และคำนึงถึงความต้องการและ
ความสนใจของเยาวชนเปน็สำคัญ 

 

 

20 โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ “หัวขอ้ 1 แนะนำตัว ชี้แจงโครงการและวัตถปุระสงคข์องการอบรม”   
ใน คูม่ือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน. พฤศจิกายน 2550 <http://www.  
teenpath.net/teenpath/manual/manual09-01-01.pdf> 

21 โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 2 สร้างความคุ้นเคยและกำหนดขอ้ตกลงในการ
เรียนรู้ร่วมกนั “ ใน คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจกิายน 2550. <http:  
//www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-02-01.pdf> 

22 โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 3 สำรวจสถานการณเ์กี่ยวกบัวัยรุ่นกบัเรื่องเพศ
และเพศศึกษา” ใน คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจกิายน 2550. <http:  
//www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-03-01.pdf> 
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

4) ความเข้าใจเรื่องเพศ/เพศวิถี และเพศศึกษา23  

กจิกรรม “เส้นชีวิต” ถกูออกแบบเพื่อนำมาใชจ้ดัการเรียนรู้ เพื่อปรับวิธี
คิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนิยามความหมายเรือ่งเพศ/เพศวิถี 
(Sexuality) ภายใต้โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ว่า “เรือ่งเพศมีความ
หมายมากกว่าการร่วมเพศ เรือ่งเพศไม่ได้เป็นเพียงเรือ่งของการมีเพศ
สัมพันธ์” หาก “เรือ่งเพศเป็นเรือ่งธรรมชาติ” เปน็ส่วนหนึ่งของชวิีตต้ังแต่เกดิ
จนตาย เกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางสังคม-วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจที่ส่งผล  
ต่อการเรียนรูแ้ละการรับรูค้วามเป็นตัวตนของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย
มิต ิอาท ิทัศนคต ิความเชื่อ การให้คุณค่า ภาพลักษณ์ทางร่างกาย อารมณ ์
บคุลกิภาพ รสนยิม การหลอ่หลอมทางสังคม การแสดงออก สรีระ และความ
พึงพอใจทางเพศ กล่าวคือ เรือ่งเพศเป็นองค์รวม ประกอบด้วยมิติของความ
เป็นส่วนรวมและความเป็นปัจเจกที่สัมพันธ์กับการเรียนรูต้ลอดช่วงชีวิตของคน 
ซึ่งต้องสร้างกระบวนการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกายในแต่ละ
ช่วงวัยของคน ดังนั้น นิยามเพศศึกษาเดิมที่ว่าเพศศึกษาเป็นการสอนให้มีเพศ
สัมพันธ์และเป็นการชี้โพรงให้กระรอกนั้น จึงถูกแทนที่ด้วยทัศนะเพศศึกษา
แนวคิดใหม ่หรือแนวคิดเพศศึกษารอบด้าน24 ของหลักสูตรฝึกอบรม อันเป็น
แนวคิดพื้นฐานสำคัญในการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้และกจิกรรมของหลกัสูตร 
มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้านคือ 

 1. พฒันาการของมนษุย ์(Human Development) 

 2. สัมพนัธภาพ (Relationship) 

 3. ทกัษะส่วนบคุคล (Personal skills) 

 4. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) 

 5. สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) 

6. สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) 

23 โครงการกา้วยา่งอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 4 ความเขา้ใจเรื่องเพศ/เพศวิถ ีและเพศศกึษา” 
ใน คูม่ ือฝึกอบรมการเรียนรู ้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจิกายน 2550. <http://
www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-04-01.pdf> 

24 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการให้การศึกษาเรื่อง “ชีวติและครอบครัวศึกษา” 
กรุงเทพฯ: 2543 และ A Comprehensive Sexuality Education, SIECUS, National Guidelines 
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

5) หุ้นส่วนการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่25 

แนวคิดเรือ่งหุน้ส่วนการเรียนรูร้ะหว่างเยาวชนและผู้ใหญ ่ถูกแปลงมา  
สร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่น 2 ชดุกจิกรรมคือ 1) กจิกรรม “ย้อนรอยวัยรุ่น” 
และ 2) กจิกรรม “ณัฐกับเมย์”  

ระยะเวลา 60 นาทีในการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม “ย้อนรอยวัยรุน่”   
มีเปา้หมายให้ผู้เขา้รับการฝกึอบรมได้เขา้ใจ “ความเป็นวัยรุ่น” ผา่นการทบทวน
และวิเคราะห์ประสบการณ์ตรงในชีวิตช่วงวัยรุ่นของตนเอง และการวิเคราะห์คำ
กล่าวของโสเครติส ปรัชญาเมธีกรีกที่ได้กล่าวไว้เมือ่ 500 ปี ก่อนคริสตกาล 
สะทอ้นทศันะต่อวัยรุ่นว่า 

“บันทึกลับเฉพาะถึงพวกผู้ใหญ่ 

เยาวชนของเราทกุวันนี้ชอบทำตัวหรูหรา ฟุ่มเฟอืย 

ไม่มีมารยาท ชอบขดัคำส่ัง ไม่นบัถอืผู้ใหญ ่

เอาแต่สรวลเสเฮฮา 

พวกเขาไม่แสดงความเคารพเม่ือผู้ใหญ่เขา้หอ้งมา 

ชอบเถยีงพอ่แม่ พดูจาไม่รู้จกักาลเทศะ 

มูมมาม เห็นแกก่นิ และเปน็กบฏต่อครู” 

เพื่อใชเ้ปน็แนวทางการคิด วิเคราะห์และเปรียบเทยีบความเหมือน/แตก
ต่างด้านพฤติกรรม และการแสดงออกของวัยรุน่ ภาพตายตัวของผู้ใหญ่ที่มีต่อ
วัยรุน่ในแต่ละยุคสมัย ทำให้ผู้ใหญ่ได้วิเคราะห์ทัศนคติของตนเองที่มีต่อวัยรุน่ 
เปิดใจและพร้อมที่จะรับฟังวัยรุน่ กิจกรรมชุดนี้ทำหน้าที่ย้ำเตือนความเข้าใจ
เรือ่ง “ความเป็นสากลเรือ่งธรรมชาติของวัยรุน่” ที่เหมือนกันทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน สะท้อนภาพมุมกลับให้เห็นว่า สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมคือสิง่ที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกและพฤติกรรม  
ของเยาวชน ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้วยการนำเสนอ

25  โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ. “ หัวขอ้ 5 หุ้นสว่นการเรยีนรู้ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ”่ 
ใน คูม่ ือฝึกอบรมการเรียนรู ้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจิกายน 2550.<http://www.  
teenpath.net/teenpath/manual/manual09-05-01.pdf> 
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

ข้อมูลเรือ่งอายุการมีประจำเดือนครัง้แรกของผู้หญิงที่ลดลง และช่วงอายุที่มาก
ขึ้นของผู้หญิงที่แต่งงาน เชื่อมโยงกบัชว่งระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นของความต่ืนตัว
ทางเพศของผู้หญิง ความรูด้ังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษา เพื่อดูช่องว่าง
พัฒนาการเรือ่งเพศด้านชีวภาพและด้านสังคม นอกจากนี ้ความพยายามปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ที่มีต่อวัยรุน่จาก “วัยรุน่เป็นปัญหา” มาเป็น “วัยรุน่
กำลงัเผชญิปญัหา” จะชว่ยให้ผู้ใหญ่มีแนวทางในการจดัการกบัปญัหาที่รอบด้าน 
โดยให้ความสนใจต่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู ้การรับรู ้
การแสดงออก และพฤติกรรมของวัยรุน่ เพื่อเตรียมความพร้อมของวัยรุน่ให้
ดำรงชวิีตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข รับผดิชอบและปลอดภยั ตลอดจนเชื่อม
โยงกบัแนวคิดเร่ืองความเปน็วัยรุ่นกบัการจดัการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น  

 ส่วนกิจกรรม “ณัฐกับเมย์” นั้น มุง่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรูใ้น
ระยะเวลา 90 นาท ีผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษา “เรือ่งของณัฐกับเมย์” ซึ่ง
เกี่ยวกบัการทอ้งไม่พร้อมของคู่รักในวัยเรียนที่ชื่อณัฐกบัเมย ์ณัฐเป็นเด็กหนุ่มว่า
นอนสอนง่าย อาย ุ17 ป ีกำลงัเรียนชั้นม.6 และเมย ์เปน็ผู้เรียนหญิงอาย ุ15 
ป ีซึ่งพ่อแม่แยกทางกันและอยู่ในความอุปการะของน้าสาวซึ่งทำงานอยู่ต่าง
จังหวัด เมย์อาศัยอยู่หอพักกับเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน ผู้เข้ารับการอบรมได้ระดม
สมองหาแนวทางตัดสินใจจัดการปัญหาของณัฐกับเมย ์ด้วยการสวมบทบาท  
สมมติเป็น 4 กลุ่มคือ 1) พ่อแม่ของณัฐ 2) น้าของเมย ์3) เป็นณัฐ และ   
4) เป็นเมย ์และวิเคราะห์ผลกระทบของการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในแต่ละ  
รูปแบบ  

กิจกรรมดังกล่าวนี้คาดหวังว่าจะทำให้เกิดการเรียนรูเ้รือ่งผลกระทบของ
การที่ผู้ใหญ่ไม่เชื่อมัน่ในศักยภาพของเยาวชน และอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก ส่งผลให้ผู้ใหญ่นำมุมมอง ทัศนคต ิระบบค่านิยมและความเชื่อ
ทางเพศในวิถทีางของผู้ใหญ่ ไปตัดสินใจและจดัการกบัปญัหาเร่ืองเพศแทนเด็กที่
ประสบปัญหา ทำให้ละเลยที่จะสร้างบรรยากาศที่เอือ้อำนวยให้เยาวชนเกิด
กระบวนการเรียนรู ้การคิดอย่างรอบด้าน การวิเคราะหห์นทางทีเ่หมาะสมกับ
ตนเอง อันจะนำมาซึ่งการตัดสินใจอยา่งชาญฉลาดท่ีจะเลอืกแนวทางการจดัการ
กบัปญัหาเร่ืองเพศที่ไม่รอบด้าน และทำให้ขาดทกัษะในการดำเนนิชวิีตทางเพศที่
รับผิดชอบและปลอดภัยของเยาวชน รวมถึงความสำคัญที่ผู้ใหญ่จะคอยเป็น
กำลังใจ และเอือ้อำนวยให้เด็กได้ก้าวพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมือ่ประสบ
ปญัหาชวิีต 
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

 กจิกรรม “ณัฐกับเมย์” เสมือนว่ากำลงัเปดิชอ่งทางของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อกฎเกณฑ์
ทางศีลธรรม เช่น “การยุติการตัง้ครรภ์/การทำแท้งของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” 
โดยหยบิยกประเด็นการนำมาตรฐานทางศีลธรรม มาเปน็มาตรวัดในการจดัการ
กับปัญหาท้องไม่พร้อมของผู ้หญิง โดยละเลยว่าการตัดสินใจทำแท้งเป็น   
“ทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจ” ของผู้เรียนหญิงที่ท้องไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรม “ณัฐกับเมย์” ก็ไม่ลืมที ่จะกระตุน้ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี ่ยนใน
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกบัการทำแทง้ อาท ิวิธกีารทำแทง้ ค่าใชจ้า่ย สถานบริการ 
ผู้ให้บริการ ผลขา้งเคียง/ภาวะแทรกซอ้นจากการทำแทง้ ผู้ดูแล ฯลฯ นอกจาก
นี ้ กิจกรรม “ณัฐกับเมย์” ยังมีวัตถุประสงค์ที ่จะเปิดพื้นที ่ให้เกิดการพูดคุย
วิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษา ในการจัดการกับปัญหาผู้เรียนท้องไม่พร้อม 
และแลกเปลี่ยนถงึวิธกีารที่หลากหลายในการจดัการกบัปญัหาดังกลา่วด้วย 

 6) ข้อมูลเรื่องเพศ: องค์ความรู้และทัศนะความเชื่อ26 

 สำหรับระยะเวลาทั้งสิน้ 2 ชั่วโมง 30 นาที ของกระบวนการเรียนรูใ้น
หัวขอ้ เรือ่งเพศ: องค์ความรูแ้ละทัศนะความเชือ่ 2 ชดุกจิกรรมที่นำมาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก ่กจิกรรม “ใครเอ่ย” และ กจิกรรม “คำถาม 9 ข้อ”  

 กิจกรรม “ใครเอ่ย” ชี้ให้เห็นกระบวนการให้ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลผิดๆ 
เกี่ยวกับเรือ่งเพศ โดยใช้ผู้เรียนเป็นจุดเริม่ต้นของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ขอ้มูล เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบข้อมูลความรู้ ว่าขอ้มูลความรู้ ทศันะและ
ความเชื่อเรือ่งเพศที่แต่ละคนได้เรียนรูแ้ละรับรูม้านั้น เป็นความจริงหรือความ
เชื่อ โดยใชก้จิกรรมเชงิสำรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม 4 ชดุ ได้แก ่คำถามกลุ่มที ่
1 เนื ้อตัวร่างกาย คำถามกลุ่มที ่ 2 ข้อมูลการป้องกันท้องและป้องกันโรค 
คำถามกลุ่มที ่3 ความเชื่อเรื่องเพศ กลุ่มที ่4 ความรู้สึก การแสดงออก และ
การส่ือสารเร่ืองเพศ 

 กิจกรรม “คำถาม 9 ข้อ ” มุง่เน้นให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้สำรวจ
ทัศนคต ิความเชื่อ และค่านิยมของตนเองและผู้อืน่ในเรือ่งเพศ และทำให้เห็น  

26 โครงการกา้วยา่งอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ.”หัวขอ้ 6 ขอ้มูลเร่ืองเพศ: องคค์วามรู้และทศันะความเชื่อ” 
ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจิกายน 2550.<http://www.teen 
path.net/teenpath/manual-click.asp?ID=09-06-01> 
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

อีกครัง้ว่า “เรือ่งเพศ เช่น การมีแฟน โอกาสเฉียด อารมณ์และความต้องการ
ทางเพศ การช่วยตัวเอง ฯลฯ เป็นเรือ่งธรรมชาต ิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย ์
และเป็นรสนิยมของบุคคล” มีความเป็นหญิงเป็นชายเข้ามาเกี่ยวข้อง ความคิด 
ความรู้สึกที่มีต่อความสัมพนัธข์องผู้หญิงและผู้ชาย มีความเหมือนและแตกต่าง
กัน อีกทั้งสะท้อนให้เห็นทัศนะเชิงบวกว่า เรือ่งเพศเป็นเรือ่งของความรืน่รมย์ 
ฉายให้เห็นชอ่งว่างของการส่ือสารขอ้มูลความรู้เร่ืองเพศของผู้ใหญ่ที่ส่งผา่นไปยงั
เด็กว่ามักจะส่งแง่มุมข้อมูลด้านลบ น่าเบื่อและเป็นอันตราย การให้การศึกษา
เรือ่งเพศและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน เปิดเผยตรงไปตรงมากับเยาวชน 
จะชว่ยลดการแสวงหาขอ้มูลเร่ืองเพศจากชอ่งทางอ่ืนๆ เชน่ ส่ือ 

7) ความเข้าใจเร่ืองเอชไอวี/เอดส ์และตวัอยา่งการออกแบบการเรียนรู้27 

กิจกรรม “แลกน้ำ” ซึ่งถูกนำมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให้ข้อมูล
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ว่า พบในการมีเพศสัมพันธ์ของคูเ่พศ
สัมพันธ์ทั่วไป ไม่ได้เกิดจากการการซื้อขายบริการทางเพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอว ีรวมทั้งปรับเปลี่ยนความเข้าใจและความเชื่อ  
ที่ผิดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงและช่องทางการแพร่และรับเชื้อเอชไอว ีโดยใช้ผังภูมิ
เครือขา่ยเพศสัมพนัธแ์สดงให้เห็นว่า การติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้เกดิขึ้นเฉพาะเพยีง
คนบางกลุ่มเท่านั้น ตลอดจนให้ข้อมูลความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเพศ และ
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่รูปแบบต่างๆ กับความเสีย่งในการติดเชื้อเอชไอว ีการ
สร้างความรูชุ้ดใหม่เพื่อลบภาพเหมารวมที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอว ี
เพื่อลดการรังเกยีจ กดีกนั และการเลอืกปฏบิติัต่อผู้เชื้อเอชไอวีในสังคม  

นอกจากนี ้กจิกรรม “แลกน้ำ” ยงัได้นำเสนอแง่มุมเกี่ยวกบัความเส่ียง
ของการติดเชื้อเอชไอวีว่า ไม่ได้เปน็เร่ืองไกลตัวและไม่ได้เปน็เพยีงเร่ืองโรค ทำให้
ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรูใ้นกิจกรรมดังกล่าวฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์และประเมิน
โอกาสเส่ียง ทางเลอืกที่หลากหลายในการลดโอกาสเส่ียง และการปอ้งกนัตนเอง
และคู่จากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ีทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ
ความรูแ้ละทักษะในการประเมินและวิเคราะห์โอกาสเสีย่งในการติดเชื้อเอชไอว ี
ไปประยกุต์ใชใ้นการปอ้งกนัตนเองและคู่ในชวิีตประจำวันได้ 

27 โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 7 ความเขา้ใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์และตวัอยา่งการ
ออกแบบการเรียนรู้” ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจกิายน 2550.   
<http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-07-01.pdf> 
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

8) ทัศนะและการให้คุณค่าเร ือ่งเพศ และแนวคิดเร ือ่งเพศและ  
เพศสภาพ (Gender)28 

กระบวนการของชดุกจิกรรม “เลือกข้าง” ใชร้ะยะเวลา 60 นาทมุ่ีงเนน้
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ย้อนทวน และตระหนักถึงทัศนะเรื่องเพศ และระบบการ
ให้คุณค่าต่อพฤติกรรมทางเพศของตนและของคนในสังคมที่แตกต่างกันไป ผ่าน
การเลือกแสดงจุดยืนของตนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับพฤติกรรม
ทางเพศ หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรือ่งเพศดังกล่าว โดยคำถามอยู่ภายใต้
กรอบคำถามหลัก 4 เรือ่ง คือ ค่านิยมต่อการมีประสบการณ์ทางเพศก่อนแต่ง
และการมีคู่นอนหลายคนของหญิงและชาย ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อถงุยางและการพก
ถุงยาง การสือ่สารระหว่างคู ่การเปิดเผยเรือ่งประสบการณ์/ประวัติทางเพศ 
การรักเดียวใจเดียวและโอกาสในการมีเพศสัมพนัธใ์นชวิีต 

นอกจากนี ้ยังย้ำให้เห็นว่าทัศนะเรือ่งเพศของคนขึ้นอยู่กับพื้นฐานการ
เลี้ยงด ูการเรยีนรู ้และสิง่แวดล้อม รวมไปถึงลักษณะการปฏิสัมพันธ ์เงือ่นไข
และระยะเวลาของความสัมพนัธ ์และส่วนใหญ่กรอบทางศีลธรรมมักจะถกูนำมา
เป็นเครือ่งตัดสินพฤติกรรมและการปฏิบัติทางเพศของคน รวมถึงวิเคราะห์
เปรียบเทียบมุมมองของผู้หญิงผู้ชายที่มีต่อเรือ่งเดียวกัน เผยให้เห็นทัศนะเรือ่ง
เพศที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายในเรือ่งเดียวกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานเพศศึกษาจึงต้อง
ตระหนักรูถ้ึงทัศนะและความเชื่อของตนเอง เพื่อจะได้ระลึก ตรวจสอบการ
ตัดสินคุณค่าและการกระทำทางเพศของตนว่า กำลังนำความคิดความเชื่อและ
บรรทัดฐานเรือ่งเพศของตนเข้ามาตัดสินพฤติกรรมทางเพศอยู่หรือไม ่กิจกรรม 
“เลือกข้าง” นำความคิดหลักในเรือ่งทัศนะเรือ่งเพศ และการปรับใช้มุมมอง
หญิงชายในเร่ืองเพศ ค่านยิมและอคติในเร่ืองเพศ และเพศสัมพนัธท์ี่ปลอดภยั 

กิจกรรม “ปรับ” เป็นชุดกิจกรรมที ่2 ที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่องทัศนะและ
การให้คุณค่าเร่ืองเพศ และแนวคิดเร่ืองเพศและเพศสภาพ (Gender) ของผู้เขา้
รับการอบรม โดยศึกษาพฤติกรรมทางเพศของคน 14 คนตามที่ได้รับมาและ
สอบถามผู้เข้าร่วมคนอืน่ๆ ว่า “ยอมรับ” หรือ “ยอมรับไม่ได้” การเกิดขึ้นของ
พฤติกรรมหรือกิจกรรมทางเพศในรูปแบบดังกล่าว ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องจ่ายค่า

28 โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องคก์รแพธ.“หวัขอ้ 8 ทศันะและการใหค้ณุคา่เรื่องเพศ และแนวคดิ
เรือ่งเพศและเพศสภาพ (Gender)” ใน คูม่ ือฝึกอบรมการเรียนรู ้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน 
พฤศจกิายน 2550. <http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-08-01.pdf> 
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

ปรับเปน็ 3 ระดับคือ 500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 บาท กจิกรรม “ปรับ” 
คาดหวังที่จะชี้ให้เห็นการยอมรับและทำความเขา้ใจที่มาที่ไปของพฤติกรรม และ
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางเพศนั้นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็น  
ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของคน ทา่มกลาง
บรรทัดฐานและค่านยิม ความเชื่อเร่ืองเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย 

9) การสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม29 

10) การสื่อสารเรื่องเพศ30 

กิจกรรม “ซองสนทนา” เป็นกิจกรรมทีม่ีเป้าประสงค์เพือ่วิเคราะห์
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความพร้อม ความรูส้ึกต้องการ สะดวกใจและตัดสินใจ  
ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รือ่งเพศ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ
สือ่สารเรือ่งเพศ รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของการสือ่สารเรือ่งเพศ คำถามใน
ซองสนทนาจะเกี่ยวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ อาทเิชน่ การร่วมเพศทางปากและทาง
ทวารหนกั ความรู้สึกสุดยอดและการร่วมเพศ ความรู้สึกต่อเพศสัมพนัธค์ร้ังแรก 
ค่านิยมทางเพศ สิง่ที่กระตุน้เร้าอารมณ์และความต้องการทางเพศ จินตนาการ
ทางเพศ ทศันคติต่อการใชถ้งุยางอนามัย ฯลฯ 

กิจกรรมการเรียนรูใ้นระยะเวลา 45 นาทีในชื่อกิจกรรม “คำถามชิว“ 
ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการเป็นผู้ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลเรือ่งเพศ ที่จะ
ต้องต้ังอยู่พื้นฐานของการให้ขอ้มูลที่เปน็ขอ้เทจ็จริง ไม่ใชค่วามเห็น หรือถา้เปน็
ความคิดเห็นก็ต้องระบุว่าเป็นความเห็นส่วนตัว การแสวงหาข้อมูลเรือ่งเพศจะ
ต้องประเมินแหลง่ขอ้มูลและผู้ให้ขอ้มูลด้วย 

กจิกรรม “เจาะใจวัยรุน่” ใชเ้วลา 90 นาท ีดำเนนิกระบวนการเรยีนรู้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคต ิความคิด ความรูส้ึกที่มีต่อเรือ่งเพศของ
วัยรุ่น และวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในเรื่องเพศ ผ่านสถานการณ์สมมติของ
รายการทีวีเพศศึกษายอดนิยมสำหรับวัยรุน่ที่ม ี “ผู้เชี่ยวชาญ” มาเป็นผู้ตอบ

29 โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ. “หัวข้อ 9 การสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม” ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจิกายน 2550.   
<http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-9-01.pdf> 

30 โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 10 การส่ือสารเรื่องเพศ” ใน คู่มือฝึกอบรมการ
เรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจิกายน 2550. http://www.teenpath.net/teenpath/
manual/manual09-10-01.pdf> 
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

คำถามเร่ืองเพศให้กบัวัยรุ่น กจิกรรม “เจาะใจวัยรุ่น” เปน็การความสำคัญของ
การสือ่สารเรือ่งเพศกับวัยรุน่ ที่จะต้องอ้างอิงข้อเท็จจริง ความต้องการและ
สถานการณ์เร่ืองเพศของวัยรุ่นเผชญิอยู่ 

11) เป้าหมายเพศศกึษาและปจัจยัทีส่่งผลต่อสุขภาวะทางเพศของ
เยาวชน31 

12) แนะนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “เพศศึกษารอบด้าน” และการ
สาธิตการจัดการเรียนรู้32 

13) สรุปกระบวนการอบรม33 

เร่ืองเลา่บางส่วนขา้งลา่งถอดความมาจากบนัทกึการพดูคุยเชงิลกึกบั นำ้ 
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส เพศภาวะหญิง อาย ุ32 ป ีขององค์กรแพธ ซึ่งมี
บทบาทภาระหน้าที ่ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการใน
ส่วนกลาง สะทอ้นให้เห็นถงึการตระหนกัเปน็อยา่งดีในข้อจำกดัของกระบวนการ
ฝึกอบรมวิทยากรหลักในระยะเวลาอันสัน้ และผลกระทบเชิงวิธีคิดที่จะมีต่อ
วิทยากรหลักและผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ตลอดจนบ่งบอกถึงแนวความคิด
ความเชื่อด้านเพศภาวะ เพศวิถีและความเป็นเยาวชนที่ถูกร้อยเรียงเข้าไปใน
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลัก และหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรูแ้ละ  
ผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา เช่น เพศภาวะเป็นกระบวนการการหล่อหลอมทาง
สังคม เป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายและระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเยาวชน บริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม กระแส
บริโภคนิยมกับอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางเพศของเยาวชน ความเป็นองค์รวม
และครอบคลมุมิติที่หลากหลายของเพศวิถ ีเชน่ ความคิดความเชื่อและค่านยิม
เรือ่งเพศ นิยามความหมายเรือ่งเพศ/เพศวิถ ีการสือ่สารเรือ่งเพศของคนใน

31 โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ “หัวข้อ 11 เป้าหมายเพศศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
สุขภาวะทางเพศของเยาวชน” ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน <http://
www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-11-01.pdf> 

32 โครงการกา้วยา่งอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 12 แนะนำชดุกจิกรรมการเรยีนรู้ “เพศศกึษารอบ
ด้าน” และการสาธิตการจัดการเรียนรู”้ ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรู ้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน 
พฤศจกิายน 2550. <http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-12-01.pdf> 

33 โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 13 สรปุกระบวนการอบรม” ใน คู่มือฝึกอบรม  
การเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน พฤศจกิายน 2550.<http://www.teenpath.net/teenpath/
manual/manual09-13-01.pdf> 

�������.indd   39 10/7/08   7:55:20 PM



วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ �0

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

สังคม ผลกระทบของเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับมิติสุขภาวะทางเพศ เช่น 
การทอ้งไม่พร้อม การทำแทง้ที่ไม่ปลอดภยั การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ฯลฯ  

“...ถา้ในมุมเยาวชนที่ทำให้เห็นเร่ืองเพศ มันไม่ได้เปน็ปญัหา กจ็ะเปน็ตัว
กจิกรรม “ย้อนรอยวัยรุน่” มันจะชดัเจนมาก เพราะมันทำใหผู้้สอนเพศ
ศึกษาได้เห็นว่า เมือ่ตอนที่เขาเป็นวัยรุน่ เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน 
แกน่ๆ ทา้ทาย เฮ้ียวๆ ชอบทำตามแฟชั่น อะไรฮิตฉนักฮิ็ตตาม เขากจ็ะ
เห็นว่าตัวเขาเองกอ็ยู่ในบริบทแบบนั้น กถ็ามว่าสมัยนั้นหนแีม่ไปเที่ยว ไป
โดดนำ้ ครูบางคนเผาโรงเรียน กรณีครูไม่ฟงัความคิดเห็นของเขา เขาไม่
ทำการบ้าน ครูไม่ฟังเขาตีเขา ทำร้ายคร ูยกพวกตีกัน ก็จะรูส้ึกว่า เฮ้ย 
สมัยนั้นกมี็เหรอ ไม่เห็นฉนัรู้เร่ืองเลย ทำให้เขาเห็นมุมว่า ในประเด็นเร่ือง
เด็กมันไม่ได้ต่างกันหรอก ทำให้เห็นความสำคัญว่า เออ... เด็กวัยนี้มัน
อันตรายเนาะ มันต้องเจอปัญหาเยอะแยะเลย คือ ความเป็นวัยรุน่ยัง  
มีอยู่ แลว้กส่ิ็งแวดลอ้มที่ผู้ใหญ่มักจะทำให้ มักจะกอบโกยรายได้ ไม่ว่าจะ
เปน็เร่ืองส่ืออะไรต่างๆ มันกย็ั่วยเุขาเหมือนกนั ถา้ลองให้เขากลบัมาเปน็
วัยรุ่น เขาคงเอาตัวไม่รอด... 

ส่วนเรือ่งเพศที ่ทำให้เห็นชีวิตเขา “สถานีร ูเ้ขาร ูเ้รา” จะทำให้เขา
วิเคราะห์เห็นสถานการณ์ของวัยรุ่น แต่พยายามทำให้เห็นประเด็นขึ้นมา
ว่าท่ีเราเปน็ห่วงเขา เราเปน็ห่วงอะไรกนัแน ่สถานการณ์ต่างจากเม่ือกอ่น
อยา่งไร แต่ว่ามันกย็งัไม่ชดันะ แต่เปน็การพยายามจดุประเด็นเหลา่นี้ขึ้น
มา แต่ว่าเร่ืองเพศที่นำ้ได้คุยให้ฟงัเนี่ย ครูเขาบอกว่าส่ิงเหลา่นี้มันเปลี่ยน
ไป เรือ่งเพศมันคงจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บยาก มันเป็นเรือ่งที่ต้องทำงานอยู่
เรือ่ยๆ ส่วนเนื้อหาเรือ่งเพศ ตัวกิจกรรม “เส้นชีวิต” ก็เขย่าครูผู้สอน
เหมือนกัน เพราะมันทำให้เห็นเรือ่งเพศที่มีอยู่หลายมิติมากขึ้น และ
สังคมกค็าดหวังกบัเร่ืองเหลา่นี้เยอะขึ้น และเร่ือง “แลกน้ำ” กท็ำให้เห็น
ผลกระทบชดัเจนว่า ถา้ประวัติทางเพศและการส่ือสารเปน็เร่ืองสำคัญต่อ
เรือ่งเหล่านี ้ถ้ามันไม่สือ่สารและมีความคาดหวังต่อกัน ก็ยิ่งทำให้ไม่พูด 
ไม่เลา่เร่ืองนี้มากข้ึน และโอกาสที่จะปอ้งกนัตัวเองมันกไ็ม่ง่าย... 

ตัว training พาลงไปแลกเปลี่ยนในระดับลึกๆ ไม่ได้มาก และลงคุย
เนื้อหาเรือ่งอำนาจ เรือ่งสิทธิไม่ค่อยเยอะ แต่จะทำให้เห็นเรือ่งเพศวิถ ี 
ในมุมกว้างๆ ก่อน เห็นเรือ่งผลกระทบของเพศวิถีตรงนี ้ เห็นเรือ่งของ
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วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 
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ความพร้อมในการพดูคุยเร่ืองเพศ เห็นการทำงานกบัเยาวชน ตัวกจิกรรม 
“ย้อนรอยวัยรุ่น” กจิกรรม “ณัฐกับเมย์” ทำให้เห็นอำนาจการตัดสินใจ
ของผู้ใหญ่ว่าถ้ามันเยอะมาก มันไม่ได้สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ห้เด็กได้  
มีส่วนร่วม มันมีหลายเรือ่งในนั้น มีทั้งสาธิตการสอนและการทำความ
เข้าใจกับตัวแผนการสอน เพราะฉะนั้น การฝึกอบรม 4 วัน ในตอน
ประเด็นที่แลกเปลี่ยน เพราะใน 4 วัน มันมีหลายเรือ่ง อย่างที่ครูสอน  
มาแลกเปลี่ยนกนัในเร่ืองนี้แลว้คิดอยา่งไร 

การฝกึอบรมจะเร่ิมต้นด้วยการทำให้เห็นสถานการณ์เร่ืองเพศกอ่น ทำให้
เขาสบายใจที่จะเรียนรูเ้รือ่งเพศ ไม่ว่าจะเป็นทำให้เขาสบายใจในวันแรก 
และมุมเร่ืองเยาวชน วันแรกๆ ทำความเขา้ใจเร่ืองเพศแบบกว้าง การพดู
คุยเรือ่งเพศ กิจกรรมที่ต้องพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกัน ทำให้เขา
วางใจกนักอ่น การสร้างขอ้ตกลงกนักอ่นในชว่งแรก ใน 4 วันที่เราจะพดู
คุยกันเรือ่งเพศอย่างสบายใจ วันสุดท้าย เห็นว่าเรือ่งเพศมันมีความ
สำคัญอยา่งไร อยากทำแลว้ เห็นความสำคัญแลว้ อยากซื้อแลว้ คราวนี้
ส่ิงที่เรามีให้คือ ตัวแผน (แผนการจดัการเรียนรู้-ผู้วิจยั) ที่จะมีให้ แต่ตัว
แผนนี่ก็ปรับได้นะ เหมือนเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง คุณต้องได้ลองสินค้าด ู  
คุณรูจ้ักสินค้าตัวนี ้คูม่ือการใช้สินค้าตัวนี้แค่ไหน ก็จะเป็นวันที่ทำความ
เขา้ใจตัวสินค้าในส่วนของ 4 วัน ในส่วนเนื้อหาเราจะแบง่เปน็ 2 วันคร่ึง 
และในส่วนของการสาธิตการสอน ของเราก็จะอยู่ที ่1 วันครึง่ประมาณ
นั้น...”34 

(น้ำ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง 32 ปี) 

2.2 สื่อสิ่งพิมพ์เพศศึกษา 

นอกจากความคิดความเชื ่อและความหมายเรือ่งเพศ จะปรากฏใน
หลักสูตรเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าสือ่  
สิง่พิมพ์เพศศึกษา35 ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ถูกนำมาใช้เชิงกลยุทธ์  

34 พูดคุยเชิงลึกกับ “น้ำ “เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อาย ุ32 ปี) เมือ่วันที ่4 
กนัยายน 2550 

 35 <http://www.teenpath.net/teenpath/project-print.asp#013> 
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ในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางความรู ้3 ด้านหลักๆ ของโครงการ อันได้แก ่
การจัดการเร ียนร ูเ้พศศึกษา การพัฒนาเยาวชนด้านบวก และการจัด
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น จดหมายข่าว “เซ็กส์สังวาส” 
หรือ S-exchange ซึ่งเป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน หนังสือเล่มเล็กขนาด 
พอ็กเกต็บุ๊ค จำนวน 3 เลม่ ในเดือนพฤศจกิายนพ.ศ.2550 ออกมาเผยแพร่ใน
งานประชุมเชิงวิชาการเพศศึกษาในระดับชาต ิระดับภาค และระดับจังหวัด 
ทั่วประเทศ และได้สร้างความฮือฮาและดึงความสนใจของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับ
การเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชน หนงัสือเลม่เลก็ทั้ง 3 เลม่ได้แก ่

1. “เติมความให้เต็มคำ: เพศศึกษารอบด้านในสังคมไทย” เปน็หนงัสือ
เล่มเล็กลำดับที ่1 รวบรวมเอาเนื้อหาจากการประชุมวิชาการเพศศึกษาและ
บทความจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ โดยรวบรวมความคิดที่เกี่ยวกับเรือ่ง
เพศวิถ ีมุ่งหวังให้เป็นการขยายความคิดที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถกเถียง
ในความคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเติบโตทางความคิดของ
สังคมไทย  

2. “พัฒนาเยาวชนด้านบวก: คิดเป็น รักเป็น เลือกได้ ปลอดภัย  
รับผิดชอบ” เป็นหนังสือเล่มเล็กลำดับที ่2 ซึ่งรวมเนื้อหาจากการประชุมวิชา
การเพศศึกษาและบทความจากโครงการกา้วยา่งอยา่งเข้าใจ ว่าด้วยการถกเถยีง
จากต่างมุมมองถึงการหาวิธีทำงานร่วมกัน ในการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู ้
แก่เยาวชนให้เท่าทัน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในเรือ่งระบบคุณค่าของ
สังคมอย่างเหมาะสม และตัง้คำถามต่อความพยายามที่จะบอกให้เยาวชน 
มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภยั  
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3. “ชวนกระรอกเข้าโพรง: ว่าด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
รอบด้าน” เปน็หนงัสือเลม่เลก็ลำดับที ่3 ซึ่งรวมเนื้อหาจากการประชมุวิชาการ
เพศศึกษาและบทความจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ว่าด้วยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน  

นอกจากนั้น ยังมีสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาอืน่ๆ ของโครงการ “ก้าวย่าง
อย่างเข้าใจ” ทีอ่อกมาเผยโฉมสร้างความสนใจตอ่สังคมและผู้คนในแวดวงการ
ศึกษาของไทย อาทิเช่น หนังสือเล่มเล็กที่ชื่อ ไขความลับ: “รุน่เรา เราเลือก 
เรารับผิดชอบ” บันทึกประสบการณ์สองปีแรกของเยาวชนและคนทำงานค่าย
ละคร ส่ือ และ ICTeen โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ ได้รับการจดัพมิพแ์ละเผย
แพร่เมือ่เดือนกันยายน 2549 เป็นหนังสือทีส่ ่งเสียงสะท้อนจากเยาวชน   
ครูพี่เลี้ยง และคนทำงานในการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้รือ่งเพศและเอดส์ให้  
กับเยาวชนในโครงการฯ ผ่าน “ค่ายละคร สือ่ และ ICT” ก้าวทุกก้าวนับตั้งแต่  
จุดเริม่ต้นของกลุ่มคนใจเดียวกัน กระบวนการค่าย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อุปสรรค ความสำเร็จ และความผดิหวังกบัประสบการณ์ 2 ป ีของการกา้วยา่ง
อย่างเข้าใจ ในระหว่างทาง 5 ป ีจนกระทั่งผลิดอกออกผลเป็นกลุ่มเยาวชน
หลายกลุ่ม หลายแห่ง อีกทั้งยังได้ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าใจและสนับสนุนจนถึงวันนี ้
กลุ ่มเป้าหมายคือคนทำงานกับเยาวชนโดยการใช้ค่ายละครคุยเปิดใจ รัก
ปลอดภยั  

สำหรับหนังสือเล่มเล็กที่ชื่อ “คุยเปิดใจ รักปลอดภัย” ร่วมจัดทำกับ
โครงการคุยเปิดใจ รักปลอดภัยขึ้น เพื่อการสือ่สารเรือ่งเพศอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างพอ่แม่และบตุรหลานในครอบครัว กเ็ปน็ส่ือส่ิงพมิพเ์พศศึกษาที่ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากคนทำงานกับเยาวชน ส่วนสือ่เพื่อการเรียนรูเ้รือ่งเพศ
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการ์ตูนสำหรับเยาวชนนั้น พิธีกรขวัญใจวัยรุน่ชื่อดัง 
“น้าเน็ก” ได้เขียนคำนิยมหนังสือ เมือ่เปิดตัวหนังสือก็ได้รับความสนใจอย่าง
ท่วมท้นในการรายงานข่าวของสือ่มวลชนกระแสหลัก ทั้งทางสือ่สิง่พิมพ์และ
โทรทัศน ์ก็เป็นอีกสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาของโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”   
ที่นบัว่าฮือฮาและได้รับความสนใจมากที่สุดทั้งโดยเยาวชนและผู้ใหญ่ 

เมือ่พิจารณาสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษา จะเห็นว่าสือ่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กลาง
ของโครงการสำหรับนำเสนอ ตอกย้ำและส่งผ่านระบบความเชื่อความหมาย  
ในเร่ืองต่างๆ ความเชื่อความหมายเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถ ีแนวคิดและความ
สำคัญของการจัดกระบวนการเรียนเพศศึกษา และการพัฒนาเยาวชนด้านบวก 
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เป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่ความสำเร็จและบทเรียนการทำงานการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สะท้อนเสียงของเครือข่ายคนทำงาน
เพศศึกษา อาทิเช่น วิทยากรหลัก พี่เลี้ยงหนุนเสริมวิชาการ ครูเพศศึกษาและ  
ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรภาคีดำเนินงาน และยังเป็นเครือ่งมือรณรงค์
ทางสังคมที่สำคัญในการสือ่สารสาธารณะ เพื่อสร้างสิง่แวดล้อมและบรรยากาศ
ทางสังคม ที่เอือ้อำนวยให้การจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้
โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สามารถขับเคลื่อนไปได ้และมีเสียงตอบรับที่ดี
จากสังคม ขณะเดียวกันก็ทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในการสร้างกระแส
ความคิดและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรือ่งเพศและเยาวชนกับผู้คนในสังคมผ่าน
สถาบนัส่ือ 

3. ฐานคิดด้านเพศภาวะ และเพศวิถีในวาทกรรมเพศศึกษา  
 รอบด้าน ของหลักสูตรโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 

จากการทบทวนและวิเคราะห์ตัวบทในหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลัก
เพศศึกษา คูม่ือสำหรับผู้จัดการเรียนรูแ้ละผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา คูม่ือ
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และเอกสารสิง่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการก้าว
ย่างอย่างเข้าใจ พบชุดความคิดความเชื่อ ความหมายด้านเพศภาวะ และเพศ
วิถทีี่ปรากฏอยา่งเด่นชดัในโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจดังนี้  

3.1 ชุดความคิดความเชื่อ และความหมายด้านเพศภาวะ  

 3.1.1. กระบวนการขัดเกลาทางสังคม-วัฒนธรรม 

จากการวิเคราะห์ตัวบทในคูม่ือการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษา แผนการ
เรียนรู้ ‘เส้นแบ่งแห่งเพศ’36 พบสาระสำคัญมีความว่า  

“บทบาททางเพศความเป็นชาย ความเป็นหญิงของแต่ละบุคคล หรือ 
“เพศสภาพ” (Gender) เป็นเรือ่งที ่ส ังคมวัฒนธรรมกำหนด ผ่าน
กระบวนการเรียนรูแ้ละหล่อหลอมจากการบอก สอน หรือปฏิสัมพันธ์

36 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 15 ‘เส้นแบง่แหง่เพศ’” ใน คู่มือจัดการ
เรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3. หนา้ 363-367. 
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ระหว่างกนัในสังคม อัตลกัษณ์ทางเพศ คือ ตัวตนที่แทจ้ริงของแต่ละคน
ว่าต้องการทำแบบไปนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากเพศสรีระที่ตนเองเปน็กไ็ด้” 

ซึ่งสอดคล้องกับสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาและบทความในเว็บไซต ์จดหมาย
ขา่ว S-ex Change ป ี2549 และประจำป ี2550 จำนวน 6 ฉบับ กลา่วถงึ
เชื่อมโยงระบบความคิดความเชื่อเรือ่งเพศภาวะ (Gender) ไว้อย่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่า “เพศภาวะ หรือ ความเป็นชายหญิง” เป็นสิง่ประกอบสร้างทาง
สังคม-วัฒนธรรม ไม่ใช่ธรรมชาติกำหนด ความคิดความเชื่อเรือ่งเพศภาวะ  
ส่งอิทธพิลให้คนสวมบทบาท แสดงพฤติกรรม และมีวิถเีพศที่แตกตา่งกนัออกไป  

 3.1.2. บทบาท ความคาดหวังทางสังคม และภาพตัวแทนความเป็นหญิง  
    เป็นชาย 

ข้อความบางตอนจากการพูดคุยกลุ่มย่อยกับมีน ผู ้จัดการโครงการ  
กา้วยา่งฯ และนา ที่ปรึกษาฝา่ยวิชาการ องค์กรแพธ ความว่า 

มีน “...อันที่นา่สนใจเขา้ใจว่าเปน็ของกรมสุขภาพจติ ของซคีสัมี 6 ดา้น
ใช่ไม ๊แต่พอกรมสุขภาพจิตเอามา เขาก็ไปแปลหมวดสังคม-วัฒนธรรม
แตกออกมาเป็นหมวด gender (เพศภาวะ-ผู้วิจัย) และของเขามันไป
ผลติซำ้ว่า ผู้หญิงควรจะมีลกัษณะแบบไหน ผู้ชายควรจะเปน็แบบไหน... 

นา “...ซึ่งในขณะที่ของเราทำออกมาเปน็เชงิ Gender line (เส้นสมมุติ-  
ผู้วิจัย) ด้วยซ้ำไป อันเดียวที่ดูต่างกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบตัว
กจิกรรมหรืออะไรมา เราจะทำให้กอ่น บอกว่าพื้นฐานแตกต่างกนัที่สรีระ 
ที่เหลือมันไม่ได้แตกต่างเลย ขณะที่ตัวหมวดกระแสหลักที่ใช้อยู ่ เขา
ต้องการจะผลักดันโมเดลว่า อย่างนี้เป็นผู้หญิง อย่างนี้เป็นผู้ชาย มันมี
ประเด็นที่แย้งกันคือ เวลาที่บอกใน reference (ข้อมูลอ้างอิง-ผู้วิจัย) 
ทกุคนกจ็ะใชแ้หลง่เดียวกนั แต่พอมาออกแบบเป็นหลกัสูตรกจิกรรมหรือ
อะไร กจ็ะเปน็คนละเร่ืองเลยในตัวกจิกรรม...”37 

แผนการเรียนรู้ ‘เส้นแบ่งแห่งเพศ’ ยงัเสริมมุมมองที่ว่า การเรียนรู้ทาง
สังคมของบุคคลนั้น เป็นการเรียนรูบ้ทบาทแห่งความเป็นเพศหญิงเพศชาย 

37 เนื้อหาจากบันทึกการพูดคุยกลุ่มย่อยกับมีน ผู้จัดการ โครงการก้าวย่างฯ และนา ที่ปรึกษาฝ่าย  
วิชาการ องค์กรแพธ วันที่ 26 มิถนุายน 2550. 
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ความคาดหวังของสังคมต่อความเป็นหญิงเป็นชายส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ชวิีตบคุคล กลา่วได้ว่า การพเิคราะห์ระบบความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะของ
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ พยายามผลิตคำอธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสวมทาบบทบาทและกระทำหน้าที่ทางสังคมของหญิงชาย ให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม-วัฒนธรรม เห็นได้ชัดว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมี
เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นหญิง
และชาย ที่ถูกประกอบสร้างจากสังคม-วัฒนธรรม สังคมได้กำหนดกฎเกณฑ์
และกติกาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการสวมบทบาทหน้าที่ตามความคาดหวังของ
สังคม และได้สร้างภาพตัวแทนทางเพศของผู้หญิงผู ้ชายที่ต้องยึดถือปฏิบัต ิ 
ให้สอดคลอ้งกบัเพศสรีระของตน  

 3.1.3. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศ  

ความไม่เท่าเทียมทางเพศและความไม่เสมอภาคทางเพศในทัศนะของ
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนั้น มีที่มาที่ไปจากการแบ่งแยกความสามารถของ
บุคคล เพราะเหตุแห่งความเป็นเพศ ดังตัวอย่างเช่น การที่ฝ่ายหญิงถูกปลูกฝัง
ให้เชื่อและยอมรับว่า ผู้หญิงที่เป็นแฟนหรือภรรยามีหน้าที่ร่วมเพศกับแฟนหรือ
สาม ีตัวอย่างสุดท้ายคือ ความเชือ่และความเข้าใจผิดว่าที่วา่ เพศชายมีความ
ต้องการทางเพศสูงกว่า ทำให้ผู้ชายสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการทางเพศ
ได้อย่างอิสระ มีประสบการณ์/พฤติกรรมทางเพศทางเพศอย่างโชกโชน จึงจะ
ถอืว่าเปน็ “ชายแท”้ ในขณะที่ผู้หญิงต้องไม่แสดงอารมณ์/ความต้องการทางเพศ 
และผู้หญิงที ่ไม่สามารถรักนวลสงวนตัวไว้จนกว่าจะถึงแต่งงานหรือมีคูเ่พศ
สัมพนัธห์ลายคน มักถกูให้ค่าว่าเปน็ “ผู้หญิงไม่ดี”38 นอกจากนี้ แผนการเรียนรู้ 
“ปัญหา (เรือ่งเพศ) ปรึกษาใครดี” ซึ่งมีสาระสำคัญในการทำความเข้าใจ
ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายรูปแบบ และวัยร ุน่ควรร ูเ้ท่าทัน
สถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศเพื่อเตรียมการป้องกัน หาทางออกและ
จดัการกบัปญัหาที่อาจเกดิขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นสรุปการเรียนรู้มีความว่า 

“...ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นเรือ่งที่ผู้ถูกกระทำ โดย
เฉพาะผู้หญิง ยังรูส้ึกเป็นเรือ่งน่าละอาย และอาจไม่กล้าปรึกษาและ  

38 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 9 ‘อยา่งนี้สิชาย’” ใน คู่มือจัดการเรียน
รู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5. หนา้ 220-222. 
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ให้ความช่วยเหลือในปัญหาเหล่านี ้ทั้งนี ้ปัญหาเหล่านี้อาจมีผลกระทบ
ตามมาหลายอยา่ง และอาจเกดิข้ึนได้อีก...”39 

ตัวอย่างดังกล่าวเปิดเผยให้เห็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อหญิงชาย
แตกต่างกันไป เพราะเหตแุห่งความเป็นเพศ ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดความสัมพันธ์เชิง
อำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม นำมาซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศและ
การกระทำทางเพศต่อผู้หญิง หากโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจยดึถอืแนวคิดเร่ือง  
สิทธมินษุยชน ว่าเปน็รากฐานสำคัญของการสร้างความเสมอภาคทางเพศ นำมา  
ซึ่งการเคารพกนั ความเทา่เทยีมในความสัมพนัธ ์เป็นความรับผดิชอบต่อกนัของคู่  

3.2 ชุดความคิดความเชื่อ และความหมายด้านเพศวิถี  

 3.2.1 เรื่องเพศ ‘ไม่ใช่เพียงเพศสัมพันธ์’  

“...เพศศึกษาเปน็กระบวนการจดัการเรียนรู้เกี่ยวกบัเพศ (sexuality) ที่
ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การทำงานของสรีระและการ
ดูแลสุขอนามัย ทัศนคต ิค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนา 
ทั้งด้านความรู ้ความคิด ทัศนคต ิอารมณ ์และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
บุคคล ที่จะช่วยใหส้ามารถเลือกดำเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสขุและ
ปลอดภยั สามารถพฒันาและดำรงความสัมพนัธก์บัผู้อ่ืนได้อยา่งมีความ
รับผดิชอบและสมดุล”40 

ข้อความชี้ให้เห็นว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจได้ผลิตความหมายและ
ความเข้าใจเรือ่งเพศ ที่มีความเป็นองค์รวมว่า “เรือ่งเพศ ไม่ใช่เพียง เพศ
สัมพันธ์” หากเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างแนบแน่น และได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก
สังคม-วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเรียนรูแ้ละการรับรูค้วามเป็นตัวตน
ของมนุษย์ในหลากมิต ิเช่น ทัศนคต ิความเชื่อและค่านิยม ระบบการให้คุณค่า 
ภาพลกัษณ์ทางร่างกาย อารมณ์ บคุลกิภาพ รสนยิม การหลอ่หลอมทางสังคม 

39 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 14 : ปญัหา (เรื่องเพศ) ปรกึษาใครด”ี 
ใน คูม่ ือจัดการเรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนช่วงชั ้นที ่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3. หน้า 359-361. 

40 องค์กรแพธ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ. “บทนำ : เพศศึกษากับกระบวนการพัฒนาเยาวชน”   
ในคูม่ ือจัดการเรียนรูเ้พศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนช่วงชั ้นที ่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3. หน้า 13. 
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การแสดงออก สรีระ และความพึงพอใจทางเพศ ฯลฯ ซึ่งชี้ชัดว่าแนวคิดความ
เชื่อและความหมายต่อประเด็นเพศวิถีของปัจเจกบุคคลในทัศนะของโครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจนั้น มองเห็นว่า เป็นผลพวงของปฏิบัติการอบรมสัง่สอน  
ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื ่อปลูกฝังความความคิดความเชื ่อที ่กระทำกับ
ปัจเจกบุคคล สถาบันและองค์กรทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา 
ศาสนา ส่ือ ฯลฯ 

 3.2.2 เรื่องเพศเป็น ‘เรื่องธรรมชาติ’ และเป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 

มโนทศันท์ี่ว่า “เรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติ” บง่ชี้ว่า แนวคิดเพศศึกษา
รอบด้านของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจได้ประยุกต์ความรูเ้ชิงวิชาการทาง
ชวีวิทยาและจติวิทยา ซึ่งเปน็องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่เกี่ยวขอ้ง
กับพัฒนาการทางร่างกายของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมใน
การรับรองและสร้างมุมมองเชงิบวกให้อารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการทาง
เพศของทั้งหญิงและชาย การกระทำบางอย่างในเรือ่งเพศ เช่น การช่วยตัวเอง 
ถูกรับรูแ้ละเข้าใจว่าเป็นผลพวงของความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย ์
การนำความรู้เชงิวิชาการมาร่วมในการผลติความรู้ ความเขา้ใจและความเชื่อชดุ
ใหม่เช่นนี ้ทำให้มิติอารมณ ์ความต้องการและแรงปรารถนาทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศบางอย่าง ถูกให้ความหมายใหม่ด้วยแง่มุมเชิงบวกว่า เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีดำรงของมนุษย ์อีกทั ้งทำให้กระบวนการเรียนรูเ้รือ่งเพศที่
เหมาะสมได้รับการบอกกลา่วว่า จะต้องดำเนนิไปอยา่งสอดรับกบัพฒันาการทาง
ร่างกายในแต่ละชว่งวัยของคนต้ังแต่เกดิจนตาย 

 “...ความเปน็จริงอยา่งหนึ่งที่เรารับรู้คือ ความ“วิตกกงัวล” เร่ืองวัยรุ่นมี
เพศสัมพนัธเ์ร็ว มีคนส่วนใหญ่ทั้งในบา้น ในโรงเรียน ในชมุชน ไม่ต้องการ
ให้เด็กข้องแวะกับเรือ่งการมีเพศสัมพันธ ์ จึงหลีกเลี ่ยงที ่จะพูดคุย 
พยายามปกปดิเร่ืองเพศ หรือกระทั่งขม่ขู่ด้วยภาพที่นา่หวาดกลวั 

ทำอย่างนั้นแล้วได้ผลหรือไม ่คำตอบก็พอจะมองเห็นกันอยู่ในทุกวันนี ้
เพราะการห้ามมีเพศสัมพันธ์เป็นสิง่ที่ยาก เนื่องจากเพศสัมพันธ์เป็น
ธรรมชาติของคน…”41 

41 แสงจนัทร์ เมธาตระกลู. โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ. องคก์รแพธ. สามเส้าเพศศกึษา.<http://
www.teenpath.net/teenpath/sexcom/sexcom20061116.doc> 
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 3.2.3 เรื่องเพศเป็น ‘ความสุข/ความรื่นรมย์’ 

“...ควรชี้ให้เห็นว่า เพศสัมพันธ์เป็นความสุขหนึ่งของชีวิตบุคคลที่พึง
แสวงหาได้ตามความพร้อม เป็นการยอมรับของทั้งสองฝ่ายที่จะมีความ
สุขร่วมกัน รับรูแ้ละพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความรูส้ึกของกันและกัน 
และผลที่จะตามมาร่วมกนั...”42 

แง่มุมและทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับ “เรือ่งเพศ” และ
กระบวนการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาของเด็กและเยาวชนที่มีความโน้มเอียงไปใน
ทางลบ เพราะข้อมูลความรูท้ี่เผยแพร่ในสือ่ส่งผ่านความเข้าใจและความหมาย
เรือ่งเพศที่ว่า เรือ่งเพศนั้นน่าเบื่อและเป็นอันตราย เพราะสถาบันทางสังคม  
ที่เกี่ยวข้องตรวจตรา ควบคุม กำกับ และกดทับพฤติกรรมทางเพศ และจำกัด
ให้เพศวิถีของวัยรุน่อยู่ในกรอบที่สังคม-วัฒนธรรมกำหนด โครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจได้นำเสนอทัศนะเชิงความรูด้้านบวกของเพศวิถีเข้ามาแทนที ่และ
เปดิมุมมองเกี่ยวกบัเร่ืองเพศว่า เร่ืองเพศเปน็ ‘เรื่องของความรื่นรมย์’ 

 3.2.4 ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นรสนิยมทางเพศ 

สรุปประเด็นสำคัญของแผนการเรียนรู้ “หลากรส หลายแบบ” ทีม่เีนือ้
ความว่า “ในความเป็นจริงแม้คนส่วนใหญ่จะเป็นหญิงและเพศชาย แต่รสนิยม
ทางเพศมีความหลากหลายมากกว่านั้น เราพบว่า ในสังคมมีทั้งคนรักต่างเพศ 
(heterosexual) คนรักเพศเดียวกัน (homosexual) และคนที่รักได้ทั้งสองเพศ 
(bisexual) รสนิยมทางเพศแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ไม่ต่างจากการเลือกกิน
อาหาร ซึ่งแต่ละคนชอบแตกต่างกันไป แม้จะชอบกินก๋วยเตีย๋วเหมือนกัน แต่
บางคนก็ชอบกินเส้นเล็ก ขณะที่หลายๆ คนกินแต่เส้นใหญ่เป็นต้น”43 นำเสนอ
ความคิดความเชื่อที่ว่าความเปน็จริงในสังคมคนมีหลากหลายเพศ แต่ละคนมีรูป
ลกัษณ์ภายนอก บคุลกิภาพ ความชอบ/ไม่ชอบ นสัิยส่วนตัว ความเชื่อ ศาสนา
แตกต่างกนัไป ตลอดจน “รสนิยมทางเพศ” เชน่เดยีวกบัแผนการเรยีนรู ้“โลก

42 โครงการกา้วยา่งอย่างเขา้ใจ องค์กรแพธ. “แผนการเรียนรู้ที่ 13 ‘จนิตนาการรกั’. ใน คู่มือฝึกอบรม
การเรียนรู้เพศศึกษา“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 251. 

43 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 14 ‘หลากรส หลายแบบ’ ”. ใน คู่มือ
จัดการเรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5. หนา้ 246-247. 
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ของเธอ โลกของฉัน”44 ดังนั้น การมีเพศสัมพนัธ ์ความรู้สึกรัก ชอบหรือดึงดูด
ใจเพศเดียวกัน เพศตรงข้าม หรือกับทั้งสองเพศไม่ใช่เรือ่งผิดปกต ิแต่เป็น
รสนิยมทางเพศซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเคารพอย่างเท่าเทียมเสมอกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกกีดกัน
เพราะรสนยิมทางเพศที่แตกต่าง 

 3.2.5 การสื่อสารเรื่องเพศ 

“...การตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นเรือ่งของ “ความ
พร้อม” ของคนสองคน และเปน็เร่ืองที่ไม่มีใครบอกใครได้ แต่ “เรา” ต้อง
บอกตัวเราเองได้ ดังนั้น ส่ิงที่เราต้องคิดไว้เสมอคือ “เราอยากให้หรือจะ
ยอมให้เกดิอะไรข้ึนกบัชวิีตเราบา้ง” ถา้อยากให้เกดิ จะทำอยา่งไร และถา้
ไม่อยากให้เกดิขึ้น เราจะทำอะไรได้บา้ง (อาจยกตัวอยา่งจากภาพวาดที่  
ผู้เขียนวาดว่า ถ้าไม่ต้องการให้มีปัญหาที่ตามมาจากการเพศสัมพันธ์ที ่ 
ไม่พร้อม หรือไม่ปอ้งกนั เชน่ การต้ังครรภ ์เราจะทำอะไรได้บา้ง หรือถา้
ต้องการให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรักพัฒนาไปเรือ่ยๆ และเรียนรูก้ัน
มากขึ้น จนถงึขั้นตัดสินใจที่จะใชช้วิีตคู่ร่วมกนั เราจะต้องทำอยา่งไรบา้ง 
หรือถา้เราต้องการยติุความสัมพนัธ ์เราจะทำอยา่งไรเปน็ต้น)45 

โดยทั่วไป คู่ความสัมพนัธท์างเพศมักจะไม่กลา้ส่ือสารกนัอยา่งตรงไปตรง
มาเกี่ยวกบัสัมพนัธภาพทางเพศ เพราะเปน็ประเด็นละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงต่อ
การนำมาซึ่งความขัดแย้ง และผลกระทบสุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพด้าน
อื่นๆ46 บุคคลควรได้เรียนรูเ้พื่อยืนยันความต้องการ ฝึกฝนการสือ่สารเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและลดความขดัแยง้ เรียนรู้ที่จะกลา้ปฏเิสธหรือต่อรองกบัผู้อ่ืน เม่ือ
การกระทำทางเพศหรือการปฏบิติัทางเพศบางอยา่ง เชน่ การมีเพศสัมพันธโ์ดย
ไม่สวมถุงยางอนามัย อาจส่งผลกระทบหรือความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น 
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตัง้ครรภ์ที่ไม่พร้อม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า

 
44 องค์กรแพธ โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที ่10 ‘โลกของเธอโลกของฉนั’. ใน คู่มือ

จัดการเรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 235-241. 
45 องค์กรแพธ โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที ่13 ‘จินตนาการรกั’. ใน คู่มือจัดการ

เรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 246-250. 
46 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 5 ‘เรื่องของตน้กบัออ้’” ใน คู่มือจัดการ

เรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5. หนา้ 196-203. 
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โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจได้ให้น้ำหนักและนิยามความหมายการสือ่สารเรือ่ง
เพศ ครอบคลมุถงึการมีสุขภาวะทางเพศ และสัมพนัธภาพส่วนบคุคลในมิติอ่ืนๆ 
ด้วย ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามิติการสือ่สารเรือ่งเพศเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของการจดัการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา 

 3.2.6 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้องและรอบด้าน  

เนื่องจากเยาวชนไทยเรียนรูเ้รือ่งเพศจากสือ่ อินเตอร์เน็ต วิดีโอ วีซีด ี
หนังสือภาพ การ์ตูนโป ๊ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อและทัศนคติเรือ่งเพศของเยาวชน 
ดังนั้น แนวคิดในการออกแบบการเรียนรูเ้พศศึกษาให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 
จึงเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตและความสนใจของเยาวชน รวมทั้งการ
มองส่ิงรอบตัวมาเปน็ส่ือในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนได้ประยกุต์ใช ้โดยอยู่
บนฐานความเชื่อม่ันว่า ถา้เยาวชนได้รับขอ้มูลความรู้เร่ืองเพศท่ีถกูต้องและรอบ
ด้าน เปิดเผย และตรงไปตรงมา เยาวชนจะสามารถเลือกสิง่ที่ดีสำหรับตัวเอง
ได้47 ตัวอย่างเช่น แผนการเรียนรู ้“รูจ้ักคุ้นเคย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เรียนรูว้ิธีการคุมกำเนิด การป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค ์และการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์อันเป็นการเรียนรูเ้พื่อการดุแลสุขภาพทางเพศที่นำ
เสนอสรุปสาระสำคัญส่วนหนึ่งว่า 

“...การแสวงหาข้อมูลเกี ่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด ถือเป็นการแสดง  
ความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและต่อคนที่เรามีเพสสัมพันธ์ด้วย 

มีคนจำนวนมากยังเชื ่อว ่าเร ือ่งเพศเป็นเร ือ่งน่าอาย ทำให้ไม่กล้า
หาความรูใ้นเรือ่งนี้อย่างเปิดเผย จึงส่งผลให้ขาดความรู้ หรือมีความ
เชื่อผิดๆ จนส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ ทั้งที่การมีข้อมูลที่ถูกต้อง รอบ
ด้านและเพียงพอในเรือ่งเพศจะช่วยให้ทุกคนมีทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตัวเองเมื่อตัดสินใจในเรื่องเพศ เช่น การสื่อสารกับคู่/คนรอบข้าง การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ฯลฯ...”48 

47 <http://www.teenpath.net/teenpath/sexevent/SexMeetingEW01/content-009.doc> 
48 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. แผนการเรียนรู้ที่ 6 ‘”รู้จกัคุ้นเคย” ใน คู่มือจัดการเรียนรู้

เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 203-205. 
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4. ฐานคิดเพศภาวะ เพศวิถีของคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการ   
 (ส่วนกลาง) 

 สำหรบัการวิเคราะห์ฐานคิดเพศภาวะ เพศวิถขีองคนเรานั้น จำเป็นยิ่งท่ี
จะต้องวิเคราะห์และเขา้ใจถงึพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ หรือบริบทชวิีต ดังนั้น การ
ศึกษาชิ้นนี้ที่มุง่ศึกษา วิเคราะห์ให้เห็นถึงฐานเพศภาวะ เพศวิถีของคณะทำงาน
หนนุเสริมวิชาการ จงึสำคัญยิ่งที่จะต้องฉายให้เห็นบริบทของแต่ละคนดังต่อไปนี้ 

4.1 บริบทชีวติ: เจา้หน้าท่ีฝกึอบรมและคณะทำงานหนุนเสริมวชิาการ (ส่วนกลาง) 

แอม เป็นหญิงโสด ทำงานเป็นเจ้าหน้าที ่โครงการอาวุโสของแพธ   
เธอผ่านประสบการณ์การทำงานด้านเอชไอวี/เอดส ์ทั้งในฐานะอาสาสมัครดูแล  
ผู้ป่วยเอดส์และเจ้าหน้าที่โครงการมาหลากหลายโครงการ นับตั้งแต่ปีพ.ศ.  
2537 แอมเป็นผู้ที ่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเอดส์และเพศ
ศึกษาอย่างมสี่วนร่วม ซึง่เป็นที ่ร ูจ้ักและไดร้ับการยอมรับอย่างสูงในความ
สามารถในแวดวงคนทำงาน ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะผู้จัด
กระบวนการเรียนรูท้ี ่มีความเป็นกันเอง มีอารมณ์สนุกสนาน เป็นนักฟังที่ด ี  
ทั้งยังมีความสามารถเฉพาะตัวสูงในการจับสรุปและเชื่อมโยงประเด็นของการ
แลกเปลี่ยนพดูคุย 

ด้วยความที่แอมเคยเป็นนักกีฬาและเป็นนักกิจกรรมตัวยงเมือ่ครั้งเป็น  
ผู้เรียนและนักศึกษา เช่น เคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียน เป็นผู้เรียนตัวอย่างที่มี
ความประพฤติดีและมีผลการเรียนด ีเป็นผู้สนใจศึกษาเรียนรูพุ้ทธศาสนาอย่าง
จริงจงั ซึ่งสะทอ้นผา่นการเปน็ประธานชมรมพทุธศาสนา มีประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการชวิีตในสมัยเรียนระดับอุดมศึกษา ด้วยการเปน็เจา้ของกจิการร้าน
ขายอาหารตามสัง่ หารายได้เลี้ยงตนเอง รับผิดชอบส่งเสียน้องชายให้เรียนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถเผื่อแผไ่ปยงัผู้อ่ืนด้วยการให้บริการเงินกู้
ฉุกเฉินกับเพื่อนๆ นักศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาเรือ่งความรักความสัมพันธ์กับ
เพื่อนๆ เป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของตนเองและของน้อง
คนเลก็จนเรียนจบ แอมจงึเปน็คนที่มีบคุลกิภาพคลอ่งแคลว่ เชื่อม่ันในตนเองสูง 
พูดจาชัดเจนฉะฉาน มีความเป็นมิตร และมีอารมณ์ขัน แอมเป็นคนที่รักและ
สนใจศึกษาหาความรูแ้ละความบันเทิงจากการอ่านหนังสือ เธอมีหนังสือ
มากมายในความครอบครอง และใฝฝ่นัที่จะเปดิร้านอาหารและร้านหนงัสือ เม่ือ
เธอเกษียณตนเองจากการทำงานประจำ ซึ่งเธอตัง้เป้าหมายไว้เมือ่เธออายุ
ประมาณ 45 ป ี 
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แอมเป็นลูกคนกลางของครอบครัวคนจีนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เติบโตมาในครอบครวัที่มีความก้ำกึ่งระหว่างครอบครวัเดีย่วและ
ครอบครัวขยาย ได้สัมผัส เรียนรูแ้ละรับรูถ้ึงรูปแบบของคูค่วามสัมพันธ์ของคน
รักเพศเดียวกัน และการจัดความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างไป
จากสังคมทั่วไป เชน่ มีสมาชกิในครอบครัวอยู่ในความสัมพนัธแ์บบหญิงรักหญิง 
หรือมีญาติสนิทฝ่ายหญิงที่ดำรงชีวิตคูอ่ยู่ในความสัมพันธ์ซ้อน และสามารถ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตคูร่่วมกับคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างลงตัวและมี
ความสุข แอมเชื่อว่าสิง่แวดล้อมในครอบครัวและการเติบโตมาในครอบครัวที่มี
ความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตทางเพศ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
หลอ่หลอมทศันคติ ค่านยิม และความเชื่อที่แตกต่างในเร่ืองระบบเพศภาวะและ
เพศวิถ ีรวมไปถึงมีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนทางเพศของเธอที่ที่เลื่อนไหล
ปรับเปลี่ยนได้ไปตามกาลเวลา 

ตี๋ เป็นชายโสด ทำงานเป็นผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรพัฒนาเอกชน   
(เอน็จีโอ) ทีท่ำงานส่งเสริมและรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อการเข้าถึงการดูแล   
การป้องกันและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส ์เป็นหน่วยงานเอน็จีโอที่
คร่ำหวอดในการทำงานเสริมศักยภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ
ของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในภาคตะวันตก เริ่มทำงานในประเด็นสุขภาพด้วย
การเป็นอาสาสมัครรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มคนทำงานในโรงงาน การ
ทำงานและการใช้ชีวิต ปฏิสังสรรค์กับกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส ์ทำให้
ต้ังคำถามกบัมายาคติและภาพตัวแทนของความดีงาม มาตรฐานศีลธรรมจรรยา
ในเรือ่งเพศของสังคม และกลายเป็นปัจจัยผลักดันให้เข้าสูก่ารทำงานรณรงค์ใน
ประเด็นเอดส์อยา่งเต็มเวลาและต่อเนื่องมาจนถงึปจัจบุนั 

เขาเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูมาในครอบครัวคนจีนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
เขตภาคตะวันตก ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นเมืองแห่งสถานบริการทางเพศ ตี๋
เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนชายล้วนของนิกายคริสตศาสนา จึงพบเห็น
เพื่อนผู้เรียนชายที่เป็นตุ๊ดและกะเทยมักถูกกลั่นแกล้งจนเป็นเรื่องปกต ิโดยส่วน
ตัว ตีม๋องว่าเพื่อนๆ นักเรียนชายที่เป็นตุด๊/กะเทยเป็นคนมีอารมณ์สนุกสนาน 
เขาจึงชอบและบางครัง้ก็จะรวมกลุ่มพูดคุยด้วย ตีไ๋ด้มาศึกษาต่อในกรุงเทพฯใน
โรงเรียนชายล้วน เมือ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พักอาศัยอยู่
หอพักและใช้ชีวิตด้วยตนเองตลอดจนจบการศึกษา ตีเ๋ติบโตมาในสิง่แวดล้อม  
ที่พ่อแม่ไม่ได้สือ่สารในเรือ่งเพศกับลูกๆ มักย้ำเตือนไม่ให้เที่ยวผู้หญิงบริการ  
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ทางเพศ เพราะอาจทำให้ติดโรคกามโรคได ้ เขาเรียนรูเ้รือ่งเพศในช่วงวัยหนุ่ม
จากการอ่านหนังสือโป๊ที่ร้านขายหนังสือของเพื่อน เพราะเขามักจะไปช่วยขาย
หนงัสือที่ร้านของเพื่อนสนทิ  

เพื่อนๆ นักเรียนของตีน๋ิยมมาซื้อบริการทางเพศที่บ้านเกิดของตีเ๋มือ่  
ปดิภาคเรียน ชื่อเสียงของบา้นเกดิมักถกูเพื่อนนำลอ้เลยีนว่า ต๋ีเปน็ชายที่ชำ่ชอง 
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางเพศ แม้ว่าตี๋ไม่เคยซื้อบริการทางเพศมาก่อน
ก็ตาม ตีซ๋ื ้อบริการทางเพศครัง้แรกแบบเพื่อนมากลากไป เพราะหากไม่ซื ้อ
บริการกจ็ะถกูเพื่อนลอ้เลยีนได้ เขาเลา่ว่ารู้สึกแปลกๆ ท่ีคนสองคนมีเพศสัมพันธ ์ 
กนัโดยยงัไม่ได้ทำความรู้จกักนัมากอ่น หลายๆ คร้ัง การจำใจไปซื้อบริการทางเพศ  
จบลงโดยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ หากเพียงซื้อชั่วโมงและนั่งพูดคุยกับหญิงบริการ
เพื่อให้หมดเวลา  

ตีเ๋ป็นหนึ่งในนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่รายล้อมด้วยนักกิจกรรมรุน่น้อง
มากมาย เมือ่ครัง้ศึกษาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ในช่วงของการรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และ
เป็นยุคแห่งการเฟื่องฟูในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยกับคนรุน่ใหม่ในสังคม
ไทยในขณะนั้น ต้องคอยรับฟงัเร่ืองราวของรุ่นนอ้งนกัศึกษาหญิงที่อกหัก เสียใจ
ผิดหวังเพราะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนรุน่พี่นักกิจกรรมและแกนนำนักศึกษา   
ซึ่งเปน็เพื่อนของต๋ี  

ตีเ๋ป็นหนึ่งในคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาของโครงการก้าวย่าง
อยา่งเขา้ใจ เปน็สมาชกิคนเดียวในคณะทำงานพฒันาหลกัสูตรที่มีเพศภาวะเปน็
ชาย ตีร๋ับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมวัฒนธรรม 
ซึ่งต๋ีให้ขอ้สังเกตว่า หลกัสูตรเพศศึกษาฯ ยงัขาดมุมมองของผู้ชาย ส่วนใหญ่มิติ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีในหลักสูตรเพศศึกษาฯ ค่อนข้าง
ให้นำ้หนกัและความสำคัญกบัการที่ผู้มีเพศภาวะหญิงเสียเปรียบ หรือการนำเอา
มาตรฐานซ้อนมาตัดสินคุณค่าความเป็นหญิง โดยตีใ๋ห้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 
เนื้อหาในมิติดังกล่าวของหลักสูตรเพศศึกษาฯ ยังคงนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความ
สำคัญกบัการที่ผู้ชายต้องเรียนรู้เกี่ยวกบัผู้หญิง เขา้ใจในความเปน็ผู้หญิง และยงั
คงมีช่องว่างในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ผู้หญิงได้เรียนรูใ้นประเด็น
ของผู้ชาย “ความรุนแรงที่มีต่อผู้มีเพศภาวะผู้ชาย” อันเกิดจากความคาดหวัง
และแรงกดดันทางสังคมในการสวมบทบาท ทำหน้าที ่ผ่านการนิยามความ
หมายของ “ความเปน็ชาย” 

�������.indd   54 10/7/08   7:55:24 PM



วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

วาทกรรมเรื่องเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

น้ำ แต่งงานแล้วทำงานเป็นเจ้าหน้าที ่โครงการอาวุโสของแพธ เป็น
ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวคนจีน มีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร เป็น
ครอบครัวชนชั้นกลางที่ประกอบอาชพีค้าขาย ได้รับการปลกูฝงัเลี้ยงดูให้มีหนา้ที่
และบทบาทเพศอย่างชัดเจนตามเพศสรีระ เช่น ลูกผู ้หญิงต้องทำงานบ้าน   
บางครัง้น้ำรูส้ึกถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ผู้หญิงต้องทำงานบ้าน ในขณะที่
ผู ้ชายไม่ต้องทำหน้าที่และบทบาทเช่นเดียวกัน น้ำเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพ
คลอ่งแคลว่ ดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัย และมัน่ใจในตัวเอง สะท้อนจากคำพูดคำจา  
ที่ชดัเจนและการแต่งกายที่ค่อนขา้งร่วมสมัย 

น้ำรูจ้ักคบหากับเพื่อนนักศึกษาร่วมสถาบันซึ่งเป็นผู้ชายที่ดีในอุดมคติ
ของสังคม วางแผนแต่งงาน สร้างครอบครัว และใช้ชีวิตร่วมกันเฉกเช่นคูร่ัก
ทั่วไปในสังคม การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเรือ่งเพศและความสัมพันธ์จากการได้
ทำงาน ทำให้นำ้ได้คิดทบทวนเกี่ยวกบัความสัมพนัธแ์ละยติุความสัมพนัธข์องตน
กับคนรัก และการตัดสินใจดังกล่าวทำให้น้ำรูส้ึกกดดัน ถูกตำหน ิและต้องคอย
ตอบคำถามจากคนรัก คนในครอบครัว และเพื ่อน น้ำแต่งงานกับสามีซึ ่ง
ประกอบกจิการส่วนตัว เพราะสามารถส่ือสารเร่ืองเพศกนัได้อยา่งเปดิเผย และ
มีความเขา้ใจที่ดีให้แกก่นัและกนั การจดัความสัมพนัธใ์นชวิีตคู่ภายใต้กรอบแห่ง
ความเป็นสามีและภรรยาค่อนข้างน่าสนใจที่น้ำและสามีเชื่อมัน่ในแนวทางที่ว่า 
“ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง” ดังนั้น น้ำและสามีจึงเคารพและให้อิสระต่อกัน
และกันในเรือ่งเพศ ทั้งยังตระหนักเป็นอย่างดีในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
แม้ว่าจะมีการจดัการจา้งคนทำความสะอาดและดูแลความสะอาดในบา้น แต่นำ้
ยังต้องทำงานดูแลภายในบ้านบางส่วนเป็นครัง้คราว เพราะเธอเป็นรักความ
สะอาด ในขณะที่สามีบอกจดุยนืชดัเจนต้ังแต่แรกว่าชอบทำงานบา้น 

น้ำเล่าว่า เธอมักใช้เวลากับหลานๆ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์วันหยุด
นกัขตัฤกษ ์หรือชว่งปดิภาคเรียน เพื่อส่ือสารพดูคุยและส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง
เพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการทำกิจกรรมร่วมกับหลานๆ ตอกย้ำความ
เชื่อมัน่ในศักยภาพของเยาวชนในการเรียนรู ้คิด วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ง
เพศ น้ำยังให้การปรึกษากับพนักงานขายและคนทำงานในร้านของเพื่อนบ้าน
เกี่ยวกบัการจดัการความสัมพนัธแ์ละการส่ือสารเร่ืองเพศอีกด้วย 

น้ำจบการศึกษาด้านส่งเสริมสุขภาพจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ มี
ความสนใจและตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรสาธารณะ
ประโยชน ์เคยผ่านประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจเรือ่ง
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เอดส์ในกลุ่มแรงงานขนาดเลก็ และกลุ่มแรงงานหญิงขา้มชาติที่ต้ังครรภ ์ปจัจบุนั
เป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสองค์กรแพธ ทำหนา้ที่ด้านการฝกึอบรมและหนนุเสริมวิชาการ 

4.2 ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะ 

 4.2.1 เพศภาวะเป็นกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม-วัฒนธรรม 

เร่ืองเลา่จากประสบการณ์ชวิีตและการทำงานของเจา้หนา้ท่ีสนบัสนนุเชงิ
วิชาการของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ชี้ชัดถึงแนวความคิดความเกี่ยวกับ
ระบบความคิดเร่ืองเพศภาวะ ว่าเปน็ผลพวงของกระบวนการประกอบสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมผา่นสถาบนัทางสังคมหลกัๆ ไม่ว่าจะเปน็ สถาบนัครอบครัว   
สถาบันการศึกษา สถาบันด้านการแพทย์/สาธารณสุข กระบวนการเคลื่อนไหว 
ฯลฯ  

“ครอบครัวพี่มีการเรียนรู้เร่ืองเพศต่างจากคนอ่ืน เชน่ ในครอบครัวไม่ได้
รู้สึกว่า การเปน็ภรรยาอีกคนหนึ่งมันเปน็เร่ืองผดิบาปเสียหายนะ มันเปน็
เร่ืองที่เกดิข้ึนได้ แต่ครอบครัวพี่ถอืว่าเปน็เร่ืองการเคารพกติกา เชน่ นา้พี่
ก็เป็นภรรยาคนที่สองของหลานชายพี่อ่ะนะ คือ น้าพี่เขาจะไม่เข้าไปวุน่
วายบ้านใหญ่เลย ก็คือ อยู่ในที่ทางของตนเอง ไม่มีทางไประรานกัน ก็
เป็นวัฒนธรรมคนจีนด้วยไง บ้านพี่เป็นคนจีน พ่อของหลานพี่เขาก็เป็น
คนจนี แลว้แม่ฝา่ยนู้นกเ็ปน็คนจนี คือ วัฒนธรรมจนี ผวัหนึ่งมีเมียหลาย
คนเปน็เร่ืองธรรมดา แลว้นา้ของพี่เขากไ็ปยกนำ้ชาเคารพบา้นใหญ่ กแ็ค่
นั้น แต่หลงัจากนั้นกต่็างคนต่างอยู ่เออ.. ครอบครัวนั้นเขากรู้็นะว่านา้พี่
เขากมี็ลกู คือ หลานพีค่นนี ้เขากไ็ม่เขา้มากา้วกา่ย ต่างคนต่างอยู ่เนี่ย
พอ่ของเด็กเขากม็ารับผดิชอบดูแลเด็ก เดือนหนึ่งมาบา้นบา้ง คือ พี่รู้สึก
ว่าบา้นพี่พอพดูประเด็นเร่ืองเพศ กจ็ะเข้าใจ เออ... พี่สาวพี่กเ็ปน็หญิงรัก
หญิง อยู่กบัแฟน ใชช้วิีตคู่ร่วมกนั เพราะนั้น มันไม่ได้เกดิจากการทำงาน
ด้วยนะ พี่รู้สึกว่าครอบครัวพี่มีวิธกีารเรียนรู้เร่ืองเพศที่ต้องคอย balance 
(จดัสมดุล-ผู้วิจยั) แบบครอบครัว เราอยู่กนั 5-6 คน แต่พอรวมญาติ
มาหันหลายๆ คน เร่ืองเมียหลวง เมียนอ้ย เร่ืองนอ้ง เร่ืองหลาน รักเพศ
เดียวกนั พี่ต้องคอยชวนคิดชวนคุยนะ่...” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

“พอเปน็เร่ือง gender (เพศภาวะ-ผู้วิจยั) ส่ิงที่เราต้องการให้เค้าเรียนรู้ 
หลายเร่ืองเปน็เร่ืองที่คนสมมติขึ้นมา มันไม่ใชเ่ร่ืองจริงเชน่ เพศหญิงต้อง
เปน็ยงัไง เพศชายต้องเปน็ยงัไง อยา่งผู้ชาย ทำให้เค้าคิดว่ามีบางอยา่งถกู
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กระทำ เชน่ คุณต้องสละให้เด็ก สตรี คนชรา มันรู้สึกว่าชอบธรรมหรือไง 
กฉ็นัเปน็แมน มันกถ็กูต้องแลว้ที่ต้องเสียสละ” 

(ตี๋ ผู้ประสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ชาย อายุ 43 ปี) 

ความคิดความเชื่อของต๋ีที่เกี่ยวขอ้งกบัความเปน็หญิงเปน็ชายในขอ้ความ
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะนำเอาฐานวิธีคิดเรือ่งบทบาทเพศเป็น
สิง่สมมต ิ เป็นสิง่ที่สังคมสร้างขึ้นผ่านการคาดหวังในแต่ละเพศ มาบูรณาการ
สร้างหลักสูตรเพศศึกษาที่รอบด้าน โดยให้แต่ละเพศได้เรียนรูถึ้งความคาดหวัง  
ที่เกดิขึ้น เพื่อให้รู้เทา่ทนัความคาดหวังหรือภาระที่แตล่ะเพศตอ้งแบกรบั 

แม้ว่าการเลี้ยงดูและสิง่แวดล้อมในครอบครัวมีอิทธิพลย่างสูงต่อการ
ระบบความคิดเรือ่งเพศวิถีและเพศภาวะที่มีความยืดหยุ่น แตกต่างจากผู้คน
ทั่วไปในสังคมในกรณีของแอม แต่เธอกย็อมรับว่าการได้เข้ารับการฝกึอบรมเร่ือง
เพศวิถีและเพศภาวะในตา่งประเทศ และการทำงานคลุกคลีในประเด็นการ
พัฒนาระบบสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน ก็มีผลต่อการความคิดและมุม
มองในเร่ืองดังกลา่วเชน่กนั 

“... เออ...ตอนที่พี่เข้าอบรมเร่ืองsexuality (เพศวิถ-ีผู้วิจยั) ที่ลอนดอน 
แล้วกลับมาทำงานอยู่ที ่สถาบัน มันทำให้เรากลับมาตัง้คำถามกับ
ปรากฏการณ ์คือ เราเห็นปรากฏการณ ์แต่เราไม่รูที้่มาที่ไป พอเราไป
เรียนรู้ เรากลบัมาเห็นปรากฏการณ์นั้น มันกข็ยายมุมมองมากขึ้น อยา่ง
ในชีวิตพี่ก็ไม่เคยที่แฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหม พอพี่มาทำงานเรือ่ง sex and 
gender (เพศ และเพศภาวะ-ผู้วิจยั) เม่ือกอ่นพี่เขา้ใจว่าธรรมชาติเกดิมา
ผู้หญิงต้องเปน็ยงัไง พี่ไม่รู้ว่ามันคือกระบวนการกลายมาเปน็ มันทำให้พี่
คิดว่าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชายส ิและพี ่ก็คิดว่าคนที ่ดีจริงคือ   
คนที่เชื่อฟงัพอ่แม่ ทำตามขนบธรรมเนยีมประเพณี...พอพ่ีไปเรียนรู้ตรงนี ้  
พี่จึงรูว้่ามันเป็นกระบวนการทางสังคมที่มันหล่อหลอมให้มนุษย์มันเป็น
เนาะ พอพี่รู้ พี่กเ็อามาทำงานเอดส์.. พี่รู้ว่าเอาเขา้มาใชย้งัไง...” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

 4.2.2 เพศภาวะเป็นมติขิองอำนาจ การเขา้ถงึทรพัยากรและการจดัการผลประโยชน ์

การมีอำนาจหรือความไร้อำนาจทางเศรษฐกิจ และความเป็นผู้นำหรือ  
ผู้ตามทางเศรษฐกิจของผู้หญิง มีนัยสำคัญต่ออำนาจการต่อรองของผู้หญิงกับ
บททางเพศ และความคาดหวังทางสังคมต่อความเป็นผู้หญิงในฐานะเมียและแม่ 
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การใช้ชีวิตคูอ่ยู่ร่วมกับแฟนโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรรมแต่งงาน ดังจะเห็นได้
ชดัเจนจากเสียงสะทอ้นของแอมที่ว่า 

“...พี่มีแฟน แต่ไม่เคยมีใครต้ังคำถามกบัพี่ว่า เม่ือไหร่จะมีลกู แม้กระทั่ง
ตอนที่มีแฟนเป็นผู้ชายนะ ส่วนหนึ่งพี่คิดว่าเป็นอำนาจของการเลี้ยง
ตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ เออ.. พี่เปน็คนมีรายได้ เลี้ยงพอ่ เลี้ยงแม่ 
ส่งน้องเรียน พี่คิดว่าผู้หญิงเรามันมีตรงเนี้ย การตัง้คำถามกับเรือ่งมีลูก 
มีผวั มันลดลงไปเยอะ พดูง่ายๆ พึ่งพงิเศรษฐกจิ พึ่งพงิความม่ันคงทาง
จิตใจ...พ่อแม่คงเรียนรู ้อีเด็กคนนี้ปล่อยมันไปเถอะ มันเอาตัวรอดได ้
แลว้พอพี่จบปุ๊บ พี่กส่็งแม่ ส่งนอ้งเรียน...” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

4.3 ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถี 

 4.3.1 เพศวิถีเกี่ยวข้องกับความสุข อารมณ์และแรงปรารถนาทางเพศ 

“...ไม่ต้องเรียนรูเ้พศศึกษา คนเราก็มีวิถีชีวิตทางเพศอยู่แล้วล่ะ และคน  
ก็อยากจะทำตามอารมณ ์ตามความรูส้ึกของตนเองอยู่แล้ว เพียงแต่
ความรู้สึกผดิในตัวเองมันแรง เพยีงแต่พอได้คุยกนั มันฉกีมุมมองไปทาง
อ่ืน เทา่นั้นเอง...” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

ข้อความข้างต้นชี ้ให้เห็นถึงทัศนะต่อเพศวิถีของเจ้าหน้าที ่โครงการ  
ก้าวย่าง ในมิติของอารมณ์และความรูส้ึกของมนุษย์ว่า ไม่สามารถแสดงออก
ตามอารมณ์ความรูส้ึกทางเพศของตนได ้เพราะกฎเกณฑ์ทางสังคม-วัฒนธรรม
ได้ผูกตรวนการคิดของปัจเจกให้ตรวจตราและควบคุมตนเอง แต่การได้พูดคุย  
กจ็ะทำให้มุมมองบางอยา่งได้คลี่คลาย 

“เรือ่งความสุขทางเพศคงต้องมองให้ละเอียดกว่านั้น ว่าเป็นเซ็กส์ที่
ป้องกนั เซก็ส์ที่ปลอดภยั เซก็ส์ที่ยนิยอมกบัเซก็ส์ที่ต้องการ เราอยู่ในไหน 
เซ็กส์ที่ป้องกันอาจจะไม่ใช่เซ็กส์ที่ยินยอม เซ็กส์ที่ป้องกันมันอาจจะเป็น
เซ็กส์ที่ปลอดภัย ปลอดภัยต่อสิง่แวดล้อม ปลอดภัยต่อการถูกกระทำ 
ปลอดภัยต่อการถูกอะไรทั้งหลาย เซ็กส์ที่เกิดจากการยินยอมหรือไม่
อยากได้ แต่ว่ายอมเพื่อเค้า ต้องการทางเดียวกนัทั้งนั้น” 

(ตี๋ ผู้ประสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ชาย อายุ 43 ปี) 
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การพิจารณามิติความสุขทางเพศในแง่มุมของตีต๋้องลงลึกและรวมความ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู ่ว่ามีการสื่อสารถึงความต้องการและเป็นการยินยอม
พร้อมใจของทั้งคู่หรือไม่อยา่งไร และที่สำคัญ การมีเพศสัมพนัธไ์ด้คำนงึถงึความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์หรือการถูกกระทำความ
รุนแรงหรือไม่อย่างไร ซึ่งเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนปัจจุบันต้องเน้นที่มิติของ
ความต้องการ และความยนิยอมพร้อมใจด้วย  

 4.3.2 เพศวิถีเป็นการสื่อสารเรื่องเพศและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคู่ 

 ทกัษะและความสามารถในการส่ือสารเร่ืองเพศเป็นอกีหนึ่งเง่ือนไขสำคญั
ในการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคูค่วามสัมพันธ์ทางเพศ และการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูทกัษะการส่ือสารอาจจะเร่ิมต้นจากเร่ืองทั่วไปในชวิีตประจำวัน 
และนำมาสู่การพดูคุยเร่ืองเพศของตนกบัคู่ได้ 

“...ความสมดุลของพี่ก็คือ พี่ไม่แบ่งบทบาทชัดเจนกับแฟนว่าพี่กับแฟน
ต้องทำอะไรกนับา้ง คำว่าสมดุลของพี่คือว่า พี่กบัเขายอมรับกนัว่าเราจะ
ทำอะไรแค่ไหน อย่างการอยู่ด้วยกัน ไม่ได้แปลว่าใครจะต้องมาเป็นคน
กวาดบา้น ถบูา้น ใครจะเปน็คนทำกบัขา้ว ชั้นทำกบัขา้ว เธอต้องถบูา้น
นะ พี่รู้สึกว่า ความสมดุลในเร่ืองทั่วๆ ไปกอ่นว่า วันนี้อยากทำอะไรหรือ
ไม่อยากทำอะไร ถา้ไม่อยากซกัผา้กว็างกองไว้กอ่นกไ็ด้ หรือเวลาซกักอ็าจ
จะมาชว่ยกนัซกั สำคัญที่สุด ต้องคุยกนั เพราะฉะนั้น ถา้ถามว่า ความ
สมดุลคืออะไร กคื็อเปน็เร่ืองคุยกนั ..เปน็เร่ืองที่ต้องส่ือสารกนัระหว่างเรา
กบัคู่ รวมไปถงึเร่ืองเพศด้วยสำนกังานนะ อยากมี sex (เพศสัมพนัธ-์ผู้
วิจยั) อยากมีเพราะอะไร ไม่อยากมีเพราะอะไร พี่รู้สึกว่าเวลามี sex มัน
ก็อยากมีเมือ่ตอนพร้อมทางอารมณ์ความรูส้ึกเนาะ ไม่ได้อยากม ีsex 
เพราะแบบว่าถูกเชิญชวนให้ม ีคือพี่ว่ามันเป็นเรือ่งที่ต้องคุยกัน วันนี้
อยากมีไหม เหนื่อยมาหรือเปล่า เราแลกเปลี่ยนเรือ่งของกันและกันใน
ชวิีตคู่ ทำให้บรรยากาศการคุยมีชวิีตชวีามากขึ้น” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

“...มันเปน็เร่ืองที่ต้องคุยกนัต้ังแต่แรกๆ เราชดัเจนกนัต้ังแต่แรกๆ ว่า ชวิีต
เราเป็นของเรา เราต่างคนต่างก็รูส้ึกอย่างนั้น เรามีความคิดตรงกันว่า 
ชวิีตเราเปน็ของเรา อยู่ด้วยกนักเ็หมือนพดูคุยกนั ใครจะไปมีอะไรกบัใคร
กไ็ด้ ไม่เปน็ไร กใ็ชถ้งุยางไป มันเปน็เร่ืองที่ต้องคุยกนั อยู่ด้วยกนักพ็ดูคุย
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ไป เรากดู็แลตัวเอง เราใชถ้งุยางทกุคร้ัง เรากเ็ลอืกใชวิ้ธกีารคุมกำเนดิที่  
ใชถ้งุยางมาตลอด...” 

(น้ำ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 32 ปี) 

 4.3.3 เพศวิถีมีความลื่นไหลไปมา ไม่หยุดนิ่ง ไม่ตายตัว 

มุมมองเร่ืองเพศวิถทีี่คงที่และตายตัวของคนนั้นถกูทา้ทาย มโนทศันเ์ร่ือง
เพศในมุมมองใหมไ่ด้เข้ามาแทนที่และทำให้เกิดความเข้าใจชุดใหมที่่ว่า “เพศวิถี
เป็นเรือ่งที่ลื ่นไหล สลับกลับไปมา ไม่คงที ่ ไม่ตายตัว ปรับเปลี่ยนไปได้ตาม
บริบทชวิีตและกาลเวลาของแต่ละคน” เกดิจากการเรียนรู้และสรุปความคิดรวบ
ยอดจากการได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทาง
เพศของกลุ่มชายรักชาย และการได้ปฏสัิมพนัธแ์ละเรียนรู้ประสบการณ์ชวิีตของ
คนกลุ่มดังกลา่ว 

“เรียนรู้เรื่องอย่าเหมารวมว่าเกย์ต้องเป็นแบบนั้น กะเทยทุกคนต้องเป็น
แบบนี้ และอยา่คิดว่าเพศในโลกนี้ไม่ได้มีแค่หญิงชาย เม่ือกอ่นได้แต่ฟงัเขา
ว่าเกย์รุก เกย์รับ ฯลฯ พูดเพราะเราไม่ได้ลงไปทำงานกับเขา พอลงไป
ทำงานด้วยรูเ้ลยว่าเกย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น กะเทยไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคน 
หรือเกย์ใครเป็นรุกก็รุกชัดเจน ใครเป็นรับก็รับชัดเจน พอเรียนรู ้มันก็
ไม่ใชไ่ง พี่กรู้็สึกว่า มันลื่นไหลทางเพศ มันกล็ื่นไหลท้ังทางพฤติกรรมและ
การแสดงออก วิธคิีดที่เขาได้เรียนรู้ตามประสบการณ์ของเขา...” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

 4.3.4 เพศวถิ ีเป็น ‘เร่ืองธรรมชาต’ิ และเป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวติ 

การทำงานเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน โดยการจัดหลักสูตรให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปทีี ่2 ด้วยความรู้สึกนกึคิดว่า ความเปลี่ยนแปลงในชว่งวัยนั้นเปน็
ชว่งที่สำคัญที่สุด หากเม่ือทำโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ พี่แอมและทมีกลบัหา
แนวทางการทำงานร่วมกันว่า เรือ่งเพศศึกษาน่าจะเป็นเรือ่งที่เรียนรูไ้ปตลอด
ชีว ิต ซึ ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของเธอที ่เปลี ่ยนแปลงจากด้านใน ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ของคนอ่ืน  

“พี่ว่าการเรียนเรือ่งเพศศึกษามันไม่ได้อยู่ในห้องเรียน มันไม่ได้แปลว่า
เพื่อนพี ่ต้องมาเข้าเรือ่งเพศศึกษา แต่พี่ว่าเรือ่งเพศเป็นเรือ่งวิถีชีวิต 
เพราะนั้น ถา้เค้าได้อ่านหนงัสือดี สักเลม่เกี่ยวกบัเร่ืองวิถชีวิีตทางเพศมัน
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กน็า่จะได้ ถา้เค้าได้ดูรายการทวีีดีๆ นะ แลว้เค้าดูหนงัดีๆ สักเร่ือง แลว้
เค้ามาต้ังคำถามกบัชวิีตตัวเองเนี่ย นี่กคื็อการเรียนรู้เร่ืองเพศ พี่ถงึว่าการ
เรียนรู้เร่ืองเพศมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรอก แต่มันเปน็การเรียนรู้ได้ทกุที ่
เพราะมันกคื็อชวิีต พี่รู้สึกอยา่งนั้นนะ แต่ว่าการเรียนรู้เร่ืองเพศมันต้องมี
คนมาชวนคิด ชวนตัง้คำถาม แบบว่าแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะกัน   
เพราะว่าเรือ่งเพศมันเป็นเรือ่งทัศนะเยอะนะพี่ว่า โดยข้อเท็จจริงมันก็มี
บ้าง แต่ว่าปญัหามันกคื็อเร่ืองทศันคตินี่แหละ” 

(แอม เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์กรแพธ หญิง อายุ 38 ปี) 

 4.3.5 เพศวิถีเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศ  

“...ถา้ผมเปน็เด็ก แลว้รับผดิชอบตัวเอง กบัรับผดิชอบคนอ่ืน รับผดิชอบ
ต่อสังคม เช่น การมีเซ็กส์เป็นเรือ่งของสิทธิส่วนบุคคล แต่เค้าจะรับผิด
ชอบความรู้สึกของพอ่แม่หรือเปลา่ รับผดิชอบต่อคนในครอบครัวหรือไม่ 
คำถามเดียวกันกับพ่อแม่ที่ต้องคิดในเรือ่งสิทธิทางเพศ แต่ก็ต้องอยู่บน
ฐานของความรับผิดชอบ โดยที ่เรือ่งศีลธรรมคุณธรรมก็อีกมุมหนึ ่ง   
จะเอามาตัดสินเร่ืองเพศไม่ได้ แต่เร่ืองการดำรงชวิีตต่างหาก...” 

(ตี๋ ผู้ประสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ชาย อายุ 43 ปี) 

ความคิดเห็นของตีข้๋างต้นสะท้อนว่า ประเด็นศีลธรรมจรรยาส่งผล
กระทบอย่างยิ่งต่อความคาดหวัง การให้ความหมาย การตัดสินคุณค่าเรื่องเพศ
ในกลุ่มเยาวชน เพราะพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนมักถกูเชื่อมโยงกบัประเด็น
ศีลธรรมและคุณธรรมของสังคม หากเยาวชนไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังของ
สังคม เช่น การพูดหรือเรียนรูเ้รือ่งเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมีคู่
หรือแฟนมากกว่าหนึ่งคน เปน็ต้น ทั้งยงัต้ังข้อสังเกตว่า หากคนในสังคมหรือใน
สถานศึกษาเคารพและเชื่อมัน่ในหลักการสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบและ
การสือ่สาร โดยปราศจากการนำมาตรฐานตัดสินศีลธรรมจรรยาในเรือ่งเพศมา
ตัดสินแล้ว การเรียนรูเ้รือ่งเพศแบบรอบด้านของเยาวชนย่อมสามารถเกิดขึ้นได้
และสร้างสุขภาวะทางเพศของเยาวชนย่อมได้รับการส่งเสริมและแตกต่างจากใน
อดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของตี ๋สิทธิด้านเพศของเยาวชนเองควร  
ต้ังอยู่บนฐานของการเคารพสิทธ ิการไม่ละเมิดสิทธ ิและเรียนรู้ความรับผดิชอบ
กบัคู่ความสัมพนัธข์องตน รับผดิชอบต่อครอบครัว และสังคมด้วยเชน่กนั  
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4ถอดรหัสความคิด 
และการต่อรองตอบโต้:  

 วาทกรรมเพศศึกษารอบด้าน 

 

1. บริบทพื้นที่การเรียนรู้ผลกระทบเชิงแนวคิด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นองค์กรภาคีดำเนินงานใน 
ภาคเหนือ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานวิทยากรหลักจำนวน 19 คน 
และการดำเนนิโครงการ “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” ของสถานศึกษาจำนวน 54 แห่ง 
ในพื้นที ่4 จงัหวัด อันได้แก ่จงัหวัดนา่น แพร่ ลำปาง และลำพูน โดยจงัหวัด
ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ใน 2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัยผลกระทบเชิงแนวคิด มีสถาน
ศึกษาที่เขา้ร่วมดำเนนิงานตามโครงการจำนวนทั้งส้ิน 22 แห่ง 

 สำหรับการดำเนินงานโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ในเขตภาคตะวัน
ตกและตะวันออก มูลนธิเิขา้ถงึเอดส์ จงัหวัดกาญจนบรีุ (Access) เปน็องค์กร
ภาคีดำเนินงานซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานโครงการ ซึ่งมีวิทยากรหลัก
จำนวน 111 คน และสถานศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการจำนวน 129 แห่ง ในพื้นที่ 
8 จงัหวัด เปน็สถานศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก รวม 110 แห่ง 

ถอดรหัสความคิด 
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ครอบคลุมการดำเนินงานในจังหวัดกาญจนบุร ีนครปฐม เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาค
ตะวันออกมีจำนวนรวม 19 แห่ง ใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ชลบรีุ ซึ่งเปน็สถานศึกษาในสังกดักรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งนี ้ โครงการวิจยัได้ร่วมกบัหนว่ยงานประสานงานในภาคกลางและภาค
เหนอื ดำเนนิการสุ่มเลอืกพื้นที่ด้วยวิธกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คัดเลอืกสถาน
ศึกษาในเขตจังหวัดภาคกลางและเขตจังหวัดภาคเหนือจังหวัดละ 1 แห่ง เป็น
กรณีศึกษาสำหรับโครงการวิจัยนี ้ โดย “โรงเรียนกลางวิทยา” เป็นพื้นที่ศึกษา
ของสถานศึกษาของจังหวัดในเขตภาคกลาง และ “โรงเรียนเหนือวิทยา” เป็น
พื้นที่ศึกษาของสถานศึกษาของจงัหวัดในเขตภาคเหนอื 

1.1 โรงเรียนกลางพิทยา: บริบทการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา  
 ในเขต ‘กึ่งเมืองกึ่งชนบท’ 

โรงเรียนกลางพิทยา เป็นโรงเรียนในเขต 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาจงัหวัดในภาคกลาง ในสังกดัสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยเปดิสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 มีจำนวนผู้เรียนทั้งส้ิน 1,710 คน 
และเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ตัง้แต่ปี 2547 โดยมีครู  
ผู ้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษารุน่ป ีพ.ศ.2547 จำนวน 8 คน รุ ่นปี  
พ.ศ.2548 จำนวน 10 คน รุน่ปีพ.ศ.2549 จำนวน 11 คน และรุน่ล่าสุด
ปีพ.ศ.2551 จำนวน 6 คน รวมมีครูผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 36 คน49 
จากจำนวนครูผู้สอนประมาณ 70 คน ผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่าง
เข้าใจของโรงเรียน เป็นอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และเป็น
อาจารย์หัวหน้าระดับ เพศชาย ซึ่งผ่านเข้ารับการฝึกอบรมครูเพศศึกษานับตัง้
แต่ปพี.ศ.254850 

โรงเรียนกลางพทิยาเปน็โรงเรียนสหศึกษาประจำอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่
ในเขตชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โรงเรียนแห่งนี้ตัง้อยู่บริเวณชานเมืองก่อนเข้าถึง
เขตใจกลางอำเภอ อยู่ใกล้สถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ ห้องสมุด

49 <http://www.teenpath.net/teenpath/database/School-Info.asp?Mode=PLT&Format=1&
Prov=73&Area=&Ed=&Head=&Base=1&Gen=A&Node=&Sch=43&TP=> 

50 <http://www.teenpath.net/teenpath/content.asp?menu=3&submenu=3&ID=30002> 
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ประชาชน เปน็ต้น โรงเรียนแห่งนี้เปน็โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีสนามฟตุบอลขนาด
มาตรฐานด้านหนา้โรงเรียน หันหนา้ขนานไปกบัถนนซปุเปอร์ไฮเวย ์มีบรรยากาศ  
ร่มครึม้ไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว ซึ่งติดสนามฟุตบอลลึกเข้าไปจนถึง
บริเวณบา้นพกัอาจารยท์ี่อยู่ด้านใน 

จากการสังเกตการณ์ในแต่ละครัง้ที่คณะผู้วิจัยได้ลงไปพูดคุยกับอาจารย ์ 
ผู้สอนเพศศึกษาในโรงเรียนแห่งนี ้อาจารย์หญิงฝ่ายปกครองท่านหนึ่ง ซึ่งทำ
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ดูแลความสะอาดและตรวจตราความสงบเรียบร้อยของ  
ผู้เรียนในบริเวณโรงอาหารเล่าว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนของโรงเรียนแห่งนี้มาจาก
บริเวณตำบลรอบนอกของอำเภอ เพราะเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอ
จะเดินทางไปศึกษาต่อในตัวจังหวัด ผู้เรียนจะเดินทางออกจากบ้านโดยนั่งรถ
โดยสารประจำทางหรือรถรับ-ส่งผู้เรียนตัง้แต่เช้า ดังนั้น ผู้เรียนบางคนจึงไม่ได้
ทานอาหารเชา้มาจากบา้น พอถงึเวลาพกัเบรก ผู้เรียนจงึรู้สึกหิวและมักใชเ้วลา
ช่วงพักเบรกสำหรับรับประทานอาหาร โดยรวบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
มาเป็นมือ้อาหารเดียวกัน พฤติกรรมดังกล่าวของผู้เรียนก็เป็นที่เข้าใจกันในหมู่
อาจารย์และอาจารย์โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างยืดหยุ่นกับผู้เรียนเรือ่งการใช้เวลารับ
ประทานอาหาร อย่างไรก็ด ีอาจารย์ได้คอยกำชับดูแลให้ผู ้เรียนเข้าเรียนใน
รายวิชาถัดไปได้ทันเวลา51 ซึ่งข้อมูลจากคำบอกเล่าของอาจารย์หญิงท่านนั้นก็
สอดคล้องกับภาพเหตุการณ์ที่คณะผู้วิจัยได้เห็นในแต่ละครัง้ที่ลงไปพูดคุยและ
เกบ็ขอ้มูลในโรงเรียน เชน่ ในชว่งของเวลาพกัเบรกประมาณสิบโมงกว่าๆ จะเห็น
ผู้เรียนทั้งระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลายจำนวนมากนั่งรับประทานอาหาร
อยู่ที่โรงอาหารอยา่งรีบเร่ง  

อาจารย์หญิงท่านนี้ยังสะท้อนความห่วงกังวลปัญหาอาจเกิดขึ้นในกรณีที่
ผู ้เรียนมาถึงโรงเรียนแต่เช้ามาก ก่อนที่อาจารย์จะมาถึงโรงเรียน ทำให้ไม่มี
อาจารย์เพียงพอในการดูแลตรวจตราความเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาการ
ลักลอบมีเพศสัมพันธ์กันในบริเวณที่ลับตาในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงปรับปรุง
มาตรการตรวจตราเข้มงวดมากขึ้น และอาจารย์ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มาทำงานให้เร็วกว่าผู้เรียน  

51 สังเกตการณ์ขณะพดูคุยเชิงลึกกบั อ.เปร้ียว ผู้จัดการเรียนรู้เพศศกึษา โรงเรยีนกลางพทิยา วันที่ 28 
กนัยายน 2550. 
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บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนในช่วงที ่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน   
ผู้เรียนจะใช้เวลาช่วงพักกลางวันนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยและพูดคุยกันเป็นกลุ่ม 
แบง่แยกเพศหญิงชายที่บริเวณโต๊ะหินอ่อนที่จดัไว้บริเวณหนา้ห้องสมุด ด้านขา้ง
ห้องพักอาจารย์ฝ่ายปกครอง บริเวณใต้ร่มไม้ด้านหน้าอาคารเรียนและโดยรอบ
บริเวณสนามบาสเกตบอล ส่วนใหญ่ในช่วงพักกลางวันผู้เรียนชายจะรวมกลุ่ม
เล่นกีฬาประเภทตะกร้อ ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ในขณะที่ผู้เรียนหญิงจะนั่ง
จับกลุ่มพูดคุยกัน โดยมีผู้เรียนชายที่มีบุคลิกภาพลักษณะอ้อนแอ้นดูเป็นหญิง
ร่วมกลุ่มสนทนาอยู่ด้วย จากการสังเกตการณ์จะเห็นผู้เรียนที่เป็นกลุ่มคนหลาก
หลายทางเพศปรากฏให้เห็นจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะใน
กลุ่มของตน แต่จะปะปนอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่เปน็หญิง 

ที่บริเวณประตูทางเข้าด้านซ้ายติดกับสนามฟุตบอลของโรงเรียน จะเห็น
รถตู้และรถบรรทกุขนาดเลก็ที่ปรับมาเปน็รถบริการรับ-ส่งผู้เรียน เรียงรายรอรับ
ผู้เรียนอยู่ด้านหน้าบริเวณโรงเรียน จำนวนผู้เรียนจะบางตาลงอย่างรวดเร็วมาก
หลังจากเสียงสัญญาณโรงเรียนเลิกได้ไม่นานนัก เพราะผู้เรียนต่างก็มุง่หน้าเดิน
ไปยังรถรับ-ส่งผู้เรียนที่จอดรอรับอยู่โดยรวดเร็ว และมีผู้เรียนจำนวนไม่มาก  
ที่ยนืรอรถโดยสารประจำทางที่บริเวณด้านหนา้โรงเรยีนทั้งสองฝั่งถนน 

แนวทาง “การเดินเรียน” ซึ ่งหมายถึง ไม่มีการจัดห้องเรียนประจำ
สำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น แต่จะจัดห้องเรียนไว้สำหรับจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละกลุ่มสาระวิชาแทน ตัวอย่างเช่น ห้อง 211 เป็นห้องประจำ
ของอาจารย์แหวน ผู้สอนวิชาภาษาไทย เมือ่ถึงคาบเรียนสาระวิชาภาษาไทย   
ผู้เรียนก็จะเป็นฝ่ายย้ายมาที่ห้องดังกล่าว เป็นแนวทางการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาในอดีตเล็งเห็นว่าเหมาะสม อาจารย์หญิง52 ท่าน
หนึ่งได้แบ่งปันว่า แนวทางดังกล่าวช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษาหลายประการ เช่น (1) เพื่อกระตุน้ให้ผู้เรียนร่วมกันรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน เพราะผู้เรียนตระหนักดีว่าห้องเรียนดัง
กล่าวเป็นห้องพักของอาจารย์ด้วย (2) เพื่อป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียนเสีย
หาย เพราะการละเลยและขาดการดูแลรักษาและไม่เห็นคุณค่าของทรัพยสิ์นของ

52 เนื้อหาจากการพูดคุยเชิงลึกกับอ.หวาน ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา โรงเรียนกลางพิทยา วันที ่9 
ตุลาคม 2550. 
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ผู้เรียน (3) เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์และการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ของ  
ผู้เรียนในระหว่างเวลาพัก เป็นต้น ซึ่งอาจารย์หญิงท่านนี้ก็เห็นด้วยกับแนวทาง
ดังกล่าวและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทางสถานศึกษาและผู้เรียน แม้ว่าในระยะ
แรกของการดำเนินการ ผู ้เรียนรูส้ ึกเหนื ่อยกับการเดินขึ ้นเดินลง ย้ายจาก
ห้องเรียนหนึ่งไปยังห้องเรียนหนึ่ง และเสียเวลาไปประมาณ 10-15 นาที   
ในระหว่างการเปลี่ยนคาบ แต่อาจารย์ท่านนี้ก็เห็นประโยชน์ด้านการส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย และลดอาการง่วงเหงาหาวนอนไปได ้และป้องกัน  
การที่เด็กจะไปมีอะไรกนัชว่งเวลาพกัได้ 

อาจารยท์า่นนี้ยงัให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า พอ่แม่และผู้ปกครองของผู้เรียนใน
โรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรับจา้งรายวันทั่วไป ทำอาชพีรับจา้งขบัรถ
บรรทุก และหรือทำการเกษตร จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยด ีจากการทำ
ระเบียนประวัติผู้เรียนพบว่า มีพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เรียนบางรายเสียชีวิตด้วย
โรคเอดส ์ข้อมูลจากคำบอกเล่าของอาจารย์หญิงสอดคล้องกับนโยบาย 1   
ใน 12 ด้านในการส่งเสริมด้านโภชนาการ การกีฬา และสุขอนามัยสำหรับคร ู
นักเรียน และบุคลากร รวมทั้งป้องกันและแก้ไขสิง่เสพติดและโรคเอดส์ของ
โรงเรียนกลางพิทยา ซึ่งในด้านหนึ่งก็สะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่และแนวทาง
การจดัการปญัหาของสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่53 

ระบบรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียนถูกจัดการไว้ค่อนข้างด ี
เพราะมีเจา้หนา้ที่ของโรงเรียนนั่งประจำอยู่ที่ประตูทางเขา้โดยมีคอมพวิเตอร์โนต้
บุ ๊คที ่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทำการบันทึกภาพพาหนะที่ขับผ่านเข้ามาใน
บริเวณโรงเรียน แต่ไม่ได้มีการตรวจบตัรผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนแต่อยา่งใด 

ที ่บริเวณหน้าห้องสมุดและในบริเวณห้องสมุดจะมีผู ้เรียนมานั ่งอ่าน
หนงัสือในชว่งพกัเที่ยงเปน็จำนวนมาก บา้งกน็ั่งจบักลุ่มที่ม้าหินอ่อนใกลก้บัห้อง
สมุด ส่วนใหญ่จะนั่งแยกกลุ่มหญิงชาย บางกลุ่มกน็ั่งคละกนัไป มีผู้เรียนบางคน
นั่งจีบกัน แฟชั่นนิยมของผู้เรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้กระเป๋าเป ้ทั้งหญิงและชาย   
ผู้เรียนหญิงนิยมนุ่งกระโปรงสัน้เหนือเข่า และแขวนตุก๊ตาตัวใหญ่คล้ายๆ พวง
กญุแจห้อยที่กระเปา๋เปบ้า้ง ผู้เรียนหญิงที่โตหนอ่ยกผ็ดัหนา้ทาแปง้ ใบหนา้นวล
เนยีนขาวผอ่งใสและปากแดงอมชมพ ูส่วนผู้เรียนชายท่ีเป็นชั้นเรียนมัธยมปลาย

 
53 <http://www.kpsw.ac.th/html/mission.html> 
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ก็จะเดินกันเป็นกลุ่ม และเอาชายเสือ้นักเรียนออกนอกกางเกงเล็กน้อย ซึ่งเป็น
ภาพที่พบเห็นทั่วไปในโรงเรียน นอกจากนี้จะพบขอ้ความฝากรักฝากด่าไว้บนโต๊ะ
ม้าหินอ่อนนั่งพักผ่อน เช่น คำว่า “สาวกเรสโทเลี่ยน” ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม
นยิมบางอยา่งในด้านดนตรีและเพลงของผู้เรียนที่นี่  

ผู ้เรียนส่วนใหญ่ที ่นี ่จะมาโรงเรียนโดยการนั ่งรถโดยสารรับส่ง เวลา
ประมาณสามโมงจะเห็นรถมาจอดรอผู้เรียนกันเป็นทิวแถว มีบางส่วนที่จะเอา  
รถมอเตอร์ไซด์มาโรงเรียนเอง อาชีพของผู้ปกครองของผู้เรียนโรงเรียนแห่งนี ้ 
จะประกอบอาชีพ รับจ้าง ขับรถบรรทุก ค้าขาย ทำไร ่ทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเปน็ส่วนใหญ่ 

คณะผู้วิจัยได้เข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูลกับทางโรงเรียนในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2550 อาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้มีความเป็นมิตรและ
เป็นกันเองมาก บรรยากาศของโรงเรียนแห่งนี้ดูร่มรืน่ จากประตูทางเข้าไปใน
โรงเรียนจะเจอกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ด้านขวามือ อย่างไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาที่คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในโรงเรียน กลับไม่พบเห็นผู้เรียน
เล่นกีฬาที ่สนามฟุตบอลเลย แต่ผู ้เร ียนจะใช้เวลาว ่างเล่นกีฬาที ่สนาม
บาสเกตบอลและสนามวอลเล่ย์บอล ขณะที่คณะผู ้วิจัยพูดคุยกับอาจารย์ผู ้
ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจโรงเรียนกลางพิทยาที่ห้องพักฝ่าย
ปกครอง จะสังเกตเห็นผู้เรียนเดินเข้าออกห้องปกครองเป็นระยะ บ้างก็มารับ
ทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแต่งกายผิดระเบียบ บ้างก็มาส่งงาน และบางคน  
ก็พาผู ้ปกครองมาพบอาจารย์ ในบริเวณโรงเรียนจะมีข้อมูลเรื ่องเพศศึกษา   
ที่ได้จากโครงการกา้วยา่งฯ มาติดไว้ตามทางเดินเปน็ระยะๆ  

บทสัมภาษณ์ของผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจโรงเรียน
กลางพทิยาความว่า “… ผมหวังว่าคนที่เข้าอบรมจะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนบ้าง 
แม้ไม่ 100% หรือไม่ถึง 50% แต่ก็ยังดี เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมามี
เรือ่งเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แม้เราเองก็สอนได้ไม่ครบ อย่างถ้าจะบูรณาการ
ก็จะสอนได้ไม่ครบทั้ง 6 หมวด หรือถ้าจะสอนเต็มแผนก็ไม่มีคาบพอ 16 คาบ
ต่อปี เพราะติดกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี ทั้งนี้หากกระทรวงฯ มุ่งมั่นในการ

54 บทสัมภาษณ์อาจารยห์นุ่ม ผู้ประสานงานโครงการกา้วยา่งอย่างเขา้ใจโรงเรยีนกลางพทิยา ในขา่ว  
กา้วยา่งออนไลน์ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2550  
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จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาจริงๆ ครูอาจสะดวกใจแลกเปลี่ยนกับนักเรียน
มากขึ้น”54 สะทอ้นให้เห็นข้อจำกดัเร่ืองการจดัสรรคาบเรยีนในการจดัการเรยีนรู้
เรือ่งเพศศึกษาในโรงเรียนกลางวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูลโครงการก้าว
ย่างอย่างเข้าใจที่ว่า โรงเรียนกลางพิทยาได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาในสถานศึกษา ตามความพร้อมและความสนใจของครูที่เข้าร่วมอบรม 
โดยใช้กิจกรรมทั้งคาบเรียน ทั้งนี้ยังไม่ได้วางแผนสำหรับทุกระดับชั้น และยัง
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในรูปแบบบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ โดยมีแผนการจัด
เพศศึกษาให้ผู้เรียนตามเวลาที่ครูจัดสรรได ้โดยอาจจัดการเรียนรูห้ลักสูตรเพศ
ศึกษาได้ไม่ถงึ 16 คาบต่อปกีารศึกษา55 

1.2 โรงเรียนเหนือวิทยา: บริบทการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา  
 ในสถานศึกษาในเขต “ชุมชนกึ่งชนบท” 

โรงเรียนเหนอืวิทยา เปน็โรงเรียนประจำอำเภอในเขตจงัหวัดภาคเหนอืที่
ดำเนินการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจำอำเภอขนาดเล็ก เข้าร่วมดำเนิน
โครงการการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาอย่างรอบด้านในสถานศึกษาตัง้แต่
ปีพ.ศ.2547 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 โดยมี
จำนวนผู้เรียน 1,448 คน และมีอาจารยผ์ู้สอนประจำประมาณ 69 คน ทำเล
ที่ตัง้ของโรงเรียนแห่งนี้ตัง้อยู่บริเวณใจกลางตัวอำเภอ อยู่ในเขตชุมชน บริเวณ
โดยรอบมีร้านค้าทั่วไป ร้านขายอาหารตามสัง่ ร้านขายของชำ และร้านค้า
สะดวกซื้อ ธนาคารพานชิย ์เนื่องจากเปน็อำเภอขนาดเลก็ บรรยากาศโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนจงึค่อนขา้งเงียบสงบ 

โรงเรียนเหนือวิทยามีทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ในย่านชุมชน บริเวณโดย
รอบโรงเรียนเป็นร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร ธนาคาร สังเกตง่าย รัว้โรงเรียน
เปน็สีม่วง เปน็โรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานรองอันดับหนึ่ง 4 ป ีซอ้น
ในหลายๆ ด้าน ด้านหลังโรงเรียนมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขา การออกแบบ
แผนผงัโรงเรียนเปน็รูปตัวย ูเม่ือเขา้สู่โรงเรียนจะพบอาคารเรียนขนานทั้งซา้ยมือ
และขวามือ ระหว่างอาคารจะเป็นสนามหญ้า หน้าเสาธงมีพระประธานตัง้อยู่
ด้านหน้าเสาธง รอบๆ สนามหน้ามีซุม้ต้นอินทนิลเป็นที่นัง่พักผ่อนของผูเ้รียน 
อาคาร 60 ป ีเปน็ที่ต้ังของอาคารอำนวยการ ประกอบด้วยห้องธรุการ ห้องโสต

55 <http://www.teenpath.net/teenpath/database/School-Info.asp?Mode=PLT&Format=1&
Prov=73&Area=&Ed=&Head=&Base=1&Gen=A&Node=&Sch=43&TP=> 
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ทศันปูกรณ์ ห้องเรียน ห้องดนตรีไทย ห้องพสัดุ ห้องครูประจำเวรต้ังอยู่ตรงขา้ม
เสาธง ด้านขวาของอาคาร 60 ป ีเป็นเรือนแนะแนว เป็นห้องกิจกรรมขนาด
เลก็ มีบรรยากาศค่อนขา้งสบายๆ และผอ่นคลาย เปน็ที่แสดงผลงานของผู้เรียน 
มีโต๊ะเขียนหนังสือเป็นโต๊ะพับแบบญีปุ่่นวางเรียงราย และจะเห็นผู้เรียนมานั่ง
รวมกลุ่มทำงานหรือพูดคุยกันในห้องดังกล่าวในเวลาช่วงพักเรียน คณะผู้วิจัยได้
มานัง่ทำงาน นั่งดืม่น้ำชากาแฟ สัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย ์นัง่รอทีมงาน 
ทำให้คณะผู้วิจัยได้สร้างความสนิทสนมกับครูมากขึ้น เพราะห้องแนะแนวเป็น
ห้องที่ครูแต่ละท่านมานั่งพูดคุยกัน และมีผู้เรียนมานั่งทำงานและเข้ามาส่งงาน 
มาขอคำปรึกษาจากอาจารย์แนะแนวด้วย บรรยากาศของห้องแนะแนวมีความ
เป็นกันเอง มีเอกสาร แผ่นพับ ข้อมูลเรือ่งสุขภาพ เรือ่งเพศ ฯลฯ ไว้ให้อ่าน  
และแจก ผู้เรียนกล้าเข้ามาคุย นั่งเล่น หรือนั่งทำงาน อาจเป็นเพราะครูฝ่าย
แนะแนวเป็นครูที่บุคลิกภาพค่อนข้างอบอุน่ เป็นกันเอง เข้าใจผู้เรียน มีผลงาน  
ผู้เรียนจัดแสดงไว้ด้วย ถ้ามองทะลุหน้าต่างออกไปจากห้องแนะแนว จะเห็น
ความเปน็มาเปน็ไปของผู้เรียนในโรงเรียนนี้ 

บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนเหนือวิทยา ผู้เรียนจะนั่งรวมกลุ่มกันบริเวณ
ม้านั่งหินอ่อนใต้ต้นอินทนิล ซึ่งทางโรงเรียนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
และสีดอกอินทนลิยงัเปน็สีประจำโรงเรียน ผู้เรียนจะนั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อนกนัต้ังแต่
เชา้จนโรงเรียนเลกิ นั่งกนัเปน็กลุ่ม บา้งกน็ั่งรอเปลี่ยนคาบวิชา บา้งกน็ั่งทำงาน 
นั่งคุยกนั นั่งหลบั บางทกีเ็ห็นครูมานั่งสอนเด็กที่ม้าหินอ่อน จากการสังเกตพบ
ว่า ม้านั่งหินอ่อนของที่นี่จะไม่ค่อยพบขอ้ความฝากรักหรือฝากความคิดถงึ  

การรวมกลุ่มของผู้เรียน ถ้าเป็นกะเทยที่ออกหญิงมากๆ ก็จะมีการรวม
กลุ่มของตนเอง และส่งเสียงดังหยอกล้อผู้เรียนหญิง ผู้เรียนชายที่มีอากัปกริยา
เป็นหญิงไม่มากนักก็รวมกลุ ่มเดินกับกลุ ่มผู ้เรียนที ่เป็นหญิง อย่างไรก็ตาม   
กลับไม่พบการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่เป็นหญิงรักหญิง แต่จะเห็นปะปนอยู่กับ  
ผู้เรียนหญิง  

แฟชั่นการแต่งกายของผู้เรียนหญิง ถา้ไว้ผมยาว ขา้งหนา้จะไว้ผมปา้ยไป
ด้านใดด้านหนึ่งและผมขา้งหนา้จะยาว ส่วนใหญ่ใบหนา้จะขาวนวลเพราะทาแปง้ 
แต่ทางโรงเรียนไม่ถอืว่าผดิระเบยีบ ผู้เรียนบางคนสะพายเป ้บางคนเดินถอืแฟม้
ที่มีที่จับเป็นแฟชั่นภายในกลุ่ม ผู้เรียนโรงเรียนเหนือวิทยาส่วนใหญ่ถ้านั่งกัน
เป็นกลุ่มก็จะแยกหญิง แยกชายชัดเจน ไม่ค่อยเห็นจับคูคุ่ยกันแบบแฟน (ใน
ช่วงที่ผู้วิจัยมาอยู่โรงเรียน) ในช่วงพักกลางวันผู้เรียนบางกลุ่มก็จะเล่นปิงปอง 
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นั่งหลบั ซอ้มดนตรีไทย หรือไม่กน็ั่งคุยกนั มีกจิกรรมเสียงตามสายโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ดำเนินการ ให้ทั้งสาระและความบันเทิงโดยเปิดเพลงร่วมสมัยคลอกันไป 
สังเกตได้ว่าอาจารย์และผู้เรียนในโรงเรียนเหนือวิทยาจะมีความเป็นกันเอง 
สังเกตจากผู้เรียนไม่ค่อยเกร็งเวลาคุยกับคร ูจะพูดคุยทักทายกันอย่างเป็นมิตร
ยิ้มแยม้  

การเดินทางมาเรียน จะเห็นผู้เรียนบางส่วนขี่รถมอเตอร์ไซด์มาเรียนด้วย
ตนเอง อยา่งไรกดี็ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะนั่งรถโดยสารรถรับ-ส่ง อาจารยส่์วนใหญ่
ที่โรงเรยีนเหนือวิทยาเคยเป็นศษิย์เก่าของโรงเรยีน และเป็นคนพื้นเพในพื้นที ่
และหรือมีบา้นพกัอยู่ใกลโ้รงเรียน ครูบางทา่นเดินมาโรงเรียน ผู้ปกครองผู้เรียน
มีหลากหลายอาชีพ เช่นเกษตรกรรม รับจ้างตามโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
ค้าขาย ทำงานต่างจงัหวัด ผู้เรียนบางคนอาศัยอยู่กบัตายายหรือคนแก ่

เนื่องจากโรงเรียนเหนือวิทยาตัง้อยู่ในใจกลางชุมชน อาจารย์ที่เป็นหนึ่ง
ในคณะผู้บริหารได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในแต่ละวันของการเข้าแถวหน้า
เสาธงในตอนเชา้ หากทางโรงเรียนมีความประสงค์ให้ผู้ปกครองและชมุชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ความเป็นไปเกี่ยวกับผู้เรียนและโรงเรียน รวมถึง
หากต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชชุน โรงเรียนจะเปิดเคร่ือง
ขยายเสียงขนาดใหญ ่เพื่อกระจายเสียงไปยังชุมชนได้กว้างไกลที่สุด แต่ถ้าหาก
เปน็เพยีงการประชาสัมพนัธข์อ้มูลซึ่งมีความสำคัญไม่มากนกั และเปน็การอบรม
ตักเตือนผู้เรียน เป็นเรือ่งราวภายใน และยังไม่ประสงค์ให้ทางผู้ปกครองได้รับรู้
หรือเป็นกังวล ทางโรงเรียนจะใช้เครือ่งขยายเสียงขนาดเล็กที่แพร่กระจายเสียง
ได้เฉพาะในบริเวณโรงเรียนเทา่นั้น  

โรงเรียนเหนือวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานที่ได้เข้าร่วม
ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาตัง้แต่ปี 2547 มี
บคุลากรที่ผา่นการฝกึอบรมหลกัสูตรครูเพศศึกษาในรุ่นป ี2547 จำนวน 5 คน 
และรุ่นป ี2548 จำนวน 4 คน รุ่นป ี2550 จำนวน 2 คน โดยครูจำนวน 8 
คนที่ผ่านหลักสูตรได้ทดลองใช้กิจกรรมเพศศึกษา มีประชุมสรุปบทเรียนและ
พัฒนาเป็นลำดับตัง้แต่ป ี2547 ครูเพศศึกษาในรุน่บุกเบิกได้นำเสนอผลการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนเพศศึกษาต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตอบรับของผู้เรียน และประโยชน์  
ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่มาขอรับคำปรึกษา ดังนั้นคณะ  
ผู้บริหารและคณะครูได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องได้
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เรียนรูเ้พศศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้มีการประชุมชี้แจงต่อคณะคร ู
ผลักดันให้เกิดการขยายการทำงานเพิ่มและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึก
อบรมหลกัสูตรครูเพศศึกษา และขยายผลเพื่อสร้างความเขา้ใจและพฒันาระบบ
สนบัสนนุให้ครูได้ทดลองนำไปบรูณาการในสาระวิชาที่สอน จงึฝกึอบรมอบรมครู
ทั้งโรงเรียน พัฒนาระบบหนุนเสริมวิชาการโดยครูรุน่พี่ช่วยแนะนำครูรุน่น้อง 
ตลอดจนจัดตัง้กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนเพศศึกษาในสถาน
ศึกษา คือ ‘คณะกรรมการเพศศึกษาของสถานศึกษา’ อันประกอบด้วยคณะ
ทำงานหลัก 3 กลุ ่มคือ ‘ทีมนำ’ อันหมายถึง ผู ้บริหาร และตัวแทนของ
กรรมการสถานศึกษา ‘ทีมเลขา’ ซึ่งหมายถึง ครูที่ผ่านการอบรมเพศศึกษา 
และ ‘ทมีทำ’ ซึ่งหมายถงึ ครูผู้สอนทกุคน  

ปัจจุบันโรงเรียนเหนือวิทยามีทีมงานครูเพศศึกษาทั้งสิน้ 15 คน ได้รับ
คัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดให้เป็นโรงเรียนแกนนำเพศ
ศึกษาของเขต และกำลังเดินหน้าผลักดันให้การเรียนเพศศึกษาเพื่อเยาวชนเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพราะรูปแบบการจัดเพศศึกษาในโรงเรียนเหนือวิทยาได้
เกดิการจดัการเรียนเพศศึกษาอยา่งต่อเนื่องและเปน็ระบบแลว้ กลา่วคือ ผู้เรียน
ทุกห้องทุกระดับได้เรียนเพศศึกษาไม่น้อยกว่า 16 คาบต่อป ีและโรงเรียนมี
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูเ้พศศึกษานอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูน
ทักษะชีวิต โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ยิน ได้ฟัง ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กบัเพศศึกษาที่หลากหลาย เชน่ การพดูหนา้เสาธง การพดูในชั่วโมงโฮมรูม การ
เข้าค่ายลูกเสือระดับอำเภอ การปฐมนิเทศผู้เรียนใหม ่(ม.1 และ ม.4) การ
ประชมุผู้ปกครอง ตลอดจนร่วมกจิกรรมเยาวชนท่ีมีลกัษณะบูรณาการท่ีผา่นเขา้
มากับโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพื่อนใจวัยรุน่ ทูบีนัมเบอร์วัน และก้าวย่าง
อย่างเข้าใจ เป็นต้น ทั ้งนี ้ รูปแบบการจัดเพศศึกษาในโรงเรียนเหนือวิทยา  
ได้ดำเนนิงานใน 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  

1. การจดัการเรียนรู้เพศศึกษาแบบเขม้ขน้ หมายถงึการจดัการเรียนทั้ง
คาบและเต็มแผนในวิชาสุขศึกษา โดยจดัการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-2 
และมัธยมศึกษาปีที ่4-5 ในแต่ละระดับได้เรียนเพศศึกษาระดับละ 8 คาบต่อ
ภาคเรียน และในวิชาแนะแนว จัดในระดับมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษา  
ปทีี่ 6 ระดับละ 8 คาบต่อภาคเรียนเชน่กนั 

2. การจดัการเรียนรู้เพศศึกษาในหนว่ยบรูณาการ ภายใต้แนวคิด “1 ครู 
1 คาบ ใน 1 ภาคเรียน” โดยที่ครูทุกคนต้องนำกิจกรรมเพศศึกษา โดยอาจใช้
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ทั้งแผนการเรียนรู้หรือแบบสอดแทรก ไปจดักจิกรรมคนละ 1 คาบทกุภาคเรียน  

บทเรียนการทำงานและความสำเร็จของโรงเรียนเหนือวิทยาถูกสะท้อน 
แบ่งปัน และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนเพศศึกษาในโครงการ “ก้าวย่างอย่าง
เข้าใจ” ถึงความสำคัญของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญ
กับการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขปญัหาผลกระทบจากวิถชีวิีตวัยรุ่น เชน่ การต้ังทอ้งไม่พร้อม การมัวเมาลุ่ม
หลงในวัตถ ุฯลฯ รวมทั้งชี้ช่องเชิงนโยบายให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติเชิงบวกให้กับผู้เรียนในการดำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังได้พัฒนาเครือ่งมือจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนที่เปน็เยาวชนอีกด้วย  

นอกจากนี ้ปัจจัยสำคัญในระดับสถานศึกษาที่มีต่อก้าวย่างแห่งความ
สำเร็จของโรงเรียนเหนอืวิทยานั้น มาจากการทำงานเชงิระบบอยา่งต่อเนื่องผา่น 
‘กลไกของสถานศึกษา’ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ‘ฝ่ายวิชาการ’ ในการช่วยผลักดัน
ให้การเรียนเพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร กล่าวคือ การจัดการเนื้อหา 
การวางแผนงาน และพัฒนานโยบายระดับสถานศึกษา เพื่อให้มีการทำงานเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดระบบการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจากบคุลากรในองค์กร และมีชอ่งทางส่ือสารเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในองค์กร การได้มาซึ่งมติของ
สถานศึกษาในการนำไปสูก่ารปฏิบัต ิรวมถึงการสร้างระบบสนับสนุนทางวิชา
การที่ต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนเพศศึกษา และสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจให้กับครูเพศศึกษา โดย
ให้การดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และเตรียมความพร้อมของครูในการนำ
แผนการเรียนรู้เพศศึกษาไปจดักจิกรรมการเรียนรู้กบัผู้เรียนได้ เชน่ สนบัสนนุให้
ครูที่ยงัที่ไม่เชื่อม่ันได้นำกจิกรรมไปทดลองใช ้มีการฝกึต้ังคำถาม ฯลฯ  

นับตัง้แต่ทีมวิจัยได้เข้าไปคุยและเก็บข้อมูลกับทางโรงเรียนนั้น ทางคณะ
ผู้วิจัยรูส้ึกดีและผูกพันกับทางคณาจารย์และโรงเรียนมาตัง้แต่แรกก้าวแรกที่ไป 
ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ความสะอาดสะอ้าน ความร่มร่ืนของโรงเรียน และ
ความเอือ้เฟื้อของคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่สละเวลาให้กับคณะผู้วิจัยเป็น
อยา่งดี เชน่ การต้อนรับขบัสู้ดูแล การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดำเนนิโครงการกา้ว
ย่างอย่างเข้าใจ การติดต่อประสานงาน และการอำนวยความสะดวกในการพูด
คุยเชิงลึกกับทางอาจารย์ผู้สอนเพศศึกษา ทำให้เกิดความรูส้ึกสนิทสนมในเวลา
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อันรวดเร็ว อาจเป็นเพราะการใช้ภาษาท้องถิ่นในการสือ่สารพูดคุย การใช้เวลา
ร่วมกันหลังจากการพูดคุยสัมภาษณ ์เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การ
เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน แม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำงาร
ระหว่างอาจารยผ์ู้สอนเพศศึกษาและผู้วิจยั  

2. บริบทชีวิต: MT ระดับจังหวัดและผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา 

2.1 โรงเรียนกลางพิทยา จังหวัดภาคกลาง 

อ.หนุม่ เป็น MT ระดับจังหวัดและผู้จัดการเรียนรู้ที่มีเพศภาวะชาย   
รับผดิชอบงานฝา่ยปกครองพร้อมกบัภาระหนา้ที่ผู้ประสานงานโครงการกา้วยา่ง
ของโรงเรียนกลางพิทยา ปัจจุบันแต่งงานแล้วกับภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงมาจาก  
ต่างวัฒนธรรมและความเชื่อ มีบุตรสาว 1 คนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุน่ อ.หนุ่ม
บอกว่าลกูสาวจะสนทิสนมกบัแม่มากกว่าเพราะเปน็ผู้หญิงเหมือนกนั  

เนื่องจากพื้นเพเดิมอ.หนุ่มเป็นคนต่างจังหวัด แต่มาใช้ชีวิตในภาคกลาง
เพราะต้องเขา้มาศึกษาต่อ อ.หนุ่มเลา่ว่าการละเลน่พื้นบา้นเปน็แหลง่เรียนรู้เร่ือง
เพศของตน เพราะมักจะได้ยินคำพูดสองแง่สองง่ามที ่ส ่อนัยทางเพศหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองเพศสอดแทรกเขา้มา เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกตลกโปกฮา ในสมัยเรียน
ระดับมัธยมและอุดมศึกษา อ.หนุ่มผ่านกิจกรรมแบบลูกผู้ชายมาอย่างมากมาย 
อาทเิชน่ การรับนอ้งใหม่ การเขา้ค่ายลกูเสือ ฯลฯ  

อ.อุม้ เป็น MT ระดับจังหวัดและผู้จัดการเรียนรู ้ที ่มีเพศภาวะหญิง   
มีบคุลกิภาพค่อนขา้งเปน็มิตร เปดิเผยและมีอารมณ์ขนั เธอเลา่ว่าตนเองเติบโต
มาในครอบครัวคนจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 7 
คน และอ.อุม้เป็นลูกสาวคนเล็ก ครอบครัวปลูกฝังการดำเนินบทบาททางเพศ 
และการประพฤติตนตามกรอบของผู้หญิงที่เข้มงวดให้กับอ.อุม้ ประกอบกับ
บคุลกิภาพของผู้หญิงที่ค่อนขา้งเรียบร้อย และได้ศึกษาเลา่เรียนในโรงเรียนหญิง
ลว้นประจำจงัหวัดเปน็เวลากว่า 6 ป ีทำให้อ.อุ้มไม่เคยเดินไปไหนคนเดียว เม่ือ
เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา เธอจะต้องมีเพื่อนหญิงอยู่ด้วยเสมอ ในครอบครัวขอ
งอ.อุม้ไม่มีการพูดคุยสือ่สารเรือ่งเพศระหว่างพ่อแม่กับลูก ไม่มีการแบ่งปัน
ประสบการณ ์และเรียนรูเ้รือ่งการดูแลรักษาสุขอนามัยผู้หญิงในหมูพ่ี่ๆ น้องๆ   
ที่เป็นหญิง แม้อ.อุม้ จะเป็นน้องสาวคนเล็กในบรรดาพี่ผู้หญิงจำนวนหลายคน
ก็ตาม อ.อุม้ยังต้องเรียนรูเ้รือ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายด้วยตัวเองจากการ
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สังเกตและเลยีนแบบ เธอปรึกษาพดูคุยเร่ืองเพศกบัสามีได้ แม้เธอจะยงัรู้สึกอาย
ที่จะสอบถามขอ้มูลเร่ืองเพศบางอยา่งจากสามี  

 อ.อุ้ม แต่งงานใชช้วิีตคู่กบัเพื่อนนกัศึกษาชายร่วมสถาบนัที่เพื่อนแนะนำ
ให้รู้จกัในสมัยเรียน มีสามีประกอบกจิการส่วนตัว มีบตุรชาย 2 คนกำลงัอยู่ใน
ชว่งวัยรุ่น  

อ.เปรีย้ว เป็น MT ระดับจังหวัดและผูจ้ัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะหญิง 
เปน็บตุรสาวของขา้ราชการทหารและได้รับการควบคุมในเร่ืองเพศจากครอบครัว 
โดยพ่อสัง่สอนและชี้แนวทางของการเป็นกุลสตรีอยู่เสมอๆ เริม่ศึกษาเล่าเรียน
ชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนหญิงล้วนมาตลอด โดย
พ่อแม่ขับรถมารับในวันเสาร์อาทิตย ์เพราะฉะนั้น ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับกลุ่ม
เพื่อนในโรงเรียนประจำ ขณะที่พี่ชายอยู่กับแม่ที่บ้าน จนกระทั่งจบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การอยู่กับเพื่อนหญิงและการอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่
ตลอด ทำให้ชว่งวัยเรียนจงึไม่ค่อยมีเพื่อนชายหรือแฟน และแม้แต่ชวิีตในระดับ
อุดมศึกษาก็เข้าศึกษาในสาขานาฏศิลป ์ เมือ่จบแล้วก็ได้บรรจุเป็นราชการใน
โรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน และชีวิตในโรงเรียนนี้เองที่ได้พบรักและแต่งงาน
แล้วกับสามีที่เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพคร ูมีบุตรสาว 2 คนอายุอยู่ในช่วงผู้ใหญ่
ตอนต้น จากคำบอกเลา่ของอ.เปร้ียว เธอรู้สึกเหนด็เหนื่อยกบัภาระทำหนา้ที่แม่
บา้น ที่ต้องต่ืนแต่เชา้ดูแลความเรียบร้อยทกุอยา่งในบา้นทั้งพอ่ของตนเอง สามี
และลูก อ.เปรีย้วใช้ชีวิตหลังบรรจุราชการที่โรงเรียนกลางพิทยามาโดยตลอด   
แต่ในขณะเดียวกัน เธอก็รูส้ึกภูมิใจในความเป็นผู้หญิง การเป็นภรรยาที่ด ีและ
แม่ที่เขา้ใจลกู และลกูศิษยข์องตน 

อ.เรืองรอง เปน็ผู้จดัการเรียนรู้ที่มีเพศภาวะหญงิ เธอมีความภาคภูมิใจ
ในวิชาชพีครู และทำงานสอนมาเปน็เวลายาวนาน คำพูดของสะท้อนคุณค่าและ
ความสำคัญของผู้เรียนของอ.เรืองรอง “เรากนิอยู่สบายอยา่งนี ้ เพราะเราได้เงิน
เดือนจากเขา” อ.เรืองรองมีบคุลกิภาพที่เจา้ระเบยีบและนา่เกรงขาม เม่ือแสดง
บทบาทอาจารย์ฝ่ายปกครอง เธอเล่าว่าเธอรูส้ึกดีที่สามารถทำให้ผู ้เรียนใน
ปกครองมีความประพฤติดี มีพฤติกรรมที่ดีและต้ังใจเรียน เชน่ ผู้วิจยัมักจะเห็น
เธอเข้าไปขัดจังหวะ พูดคุยตักเตือนและอบรมสัง่สอนความประพฤต ิเมือ่พบ  
ผู้เรียนหญิงชายนั่งคุยกันแบบกระหนุงกระหนิง เธอเป็นครูที่มีบุคลิกภาพเรียบ
ง่าย ไม่แต่งหนา้แต่งตัว  
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อ.เรืองรองมาจากครอบครัวฐานะยากจน และต้องต่อสู้ชวิีตต้ังแต่วัยเด็ก 
ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนภาคตะวันตก พ่อแม่ประกอบอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าและ  
เป็นช่างซ่อมจักรยาน เนื่องจากต้องช่วยเหลือครอบครัว ช่วยพ่อทำงานและหา  
รายได้พิเศษ เธอไม่ได้มีเวลาเล่นสนุกสนานในวันหยุดเหมือนเด็กๆ อายุรุน่ราว
คราวเดียวกนั ในชว่งวัยเรียนเธอมุ่งม่ันเอาแต่ศึกษาเลา่เรียน และมีผลการเรียน  
ค่อนข้างด ี เธอเล่าว่า “พีเ่รียนอย่างมุง่มัน่ พีเ่อาชีวิตพีเ่ป็นเดิมพัน” เธอจึง  
ไมไ่ด้ใช้ชีวติวัยรุน่ในวิถีเช่นวยัรุน่ทั่วไป อ.เรืองรองบอกว่าถ้าคนเราตัง้ใจเรียน  
จะไม่มีเวลาไปคิดเรือ่งอืน่ พ่อของเธอปลูกฝังว่า “ถ้าดูทีวีมากๆ จะทำให้เรา
ไม่มีสมาธิและเรียนหนังสือไม่รูเ้รือ่ง การมีแฟนก็เหมือนกัน มันจะทำให้เรา  
เสียสมาธิได้”  

อ.เรืองรองแต่งงานใช้ชีวิตคูก่ับสามีซึ่งเป็นข้าราชการ มีบุตรสาว 3 คน 
อยู่ในชว่งวัยรุ่นและวัยทำงาน สามีของเธอไม่ด่ืมเหลา้ไม่สูบบหุร่ีและไม่นยิมการ
เข้าสังคม ชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้าน เป็นคนไม่ค่อยพูด งานดูแลในบ้านก็จะมีการ
แบ่งหน้าที่ชัดเจนกับสาม ี เช่น สามีจะซักผ้า ขับรถ ทำงานบ้าน ทำกับข้าว 
ส่วนเธอจะรับทำหนา้ที่อบรมส่ังสอนลกู เธอเลา่ว่า “ลูกพีจ่ะดีจะชัว่ขึ้นอยู่กับพี่
เลยนะ” อ.เลา่ว่าลกูสาวจะสนทิกบัแม่มากกว่าพอ่  

อ.ตา เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี ่มีเพศภาวะหญิง มาจากครอบครัวคนชั้น
กลาง ทางบ้านประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในตัวเมือง เธอเล่าว่าพ่อเป็นคนเจ้าชู ้ 
มีภรรยาหลายคน แต่แม่ใจกว้างที่พ่อมีผู้หญิงใหม ่แต่แม่ยังถือมัน่รักเดียวใจ
เดียวอยู่เสมอ ปัจจุบันพ่อได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะเป็นลูกสาวคนเล็ก อ.ตา  
จงึได้รับอภสิิทธิ์ ไม่ต้องชว่ยเหลอืทำงานบา้น หนา้ที่รับผดิชอบงานบา้นและชว่ย
เหลอืการค้าขายตกเปน็ภาระหนา้ที่ของพี่ชายและพี่สาว อ.ตาเลา่ว่าพี่สาวคนโต
ของอ.ตาต้องเสียสละออกจากโรงเรียนด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อมา
ทำงานชว่ยเหลอืครอบครัวหารายได้ส่งเสียนอ้งๆ ให้ได้เรียนหนงัสือ  

อ.ตาใช้ชีวิตในช่วงวัยรุน่มีวิถีชีวิตเหมือนวัยรุน่ทั่วๆ ไป เรียนหนังสือ 
นอกเหนือจากการทำกิจกรรม ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนหญิงชายที่สนิทกัน
เป็นกลุ่มใหญ ่อ.ตาก็ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษาในการรณรงค์ประชาธิปไตย
ด้วย ทำให้ไม่ค่อยสนใจเร่ืองแฟนและความสัมพนัธก์บัเพื่อนต่างเพศเทา่ไรนกัใน
สมัยเรียน ปัจจุบันอ.ตาใช้ชีวิตตามลำพังกับลูกสาว และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีกับ
อดีตสาม ีลูกสาวของเธอกำลังอยู่ในช่วงวัยรุน่ ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง 
และชอบใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่กบัเพื่อน 

�������.indd   75 10/7/08   7:55:28 PM



วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ��

วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

อ.เอ เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี ่มีเพศภาวะหญิง มาจากครอบครัวชนชั้น
กลาง เป็นบุตรสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง 4 คน พ่อรับข้าราชการส่วนแม่เป็น
แม่บ้าน ด้วยบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเงียบขรึมของพ่อ เธอจึงเห็นแม่เป็นผู้สวม
บทบาทผู้นำครอบครัว เนื่องจากอ.เอเป็นบุตรสาวคนสุดท้อง เธอจึงมีความ
สนทิสนมกบัคุณพอ่มาก เธอได้รับการเลี้ยงดูแตกต่างพี่สาวและพี่ชาย ใชช้วิีตใน
วัยเด็กโดยไม่ค่อยถูกควบคุมให้ใช้เวลาอยู่กับบ้านเหมือนพี่สาวพี่ชาย แต่มีเวลา
ได้เที่ยวเลน่และคบหาเพื่อนฝงูอายรุุ่นราวคราวเดียวกนัอยา่งอิสระ เธอได้เข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนหญิงลว้นของคริสตศาสนานกิายหนึ่ง เคยมีเพื่อนผู้หญิงมา
จบี แต่เธอปฏเิสธเพราะไม่ชอบผู้หญิงด้วยกนั เม่ือศึกษาในระดับอุดมศึกษา เธอ
ไม่ได้คบหาเพื่อนชายหรือมีคนรักในสมัยเรียน เธอเลา่ว่าเธอเปน็คนที่วางตัวค่อน
ข้างเคร่งครัด ไม่แสดงออกเรือ่งเพศ อาจจะด้วยเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ
เรียบร้อย ค่อนขา้งเกบ็ตัว  

อ.เอเชื่อว่า คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความบริสุทธิ์และการรักเดียวใจเดียว 
ชวิีตคู่ของอ.เอเร่ิมต้นเม่ือแต่งงานกบัคนรักที่เปน็เพื่อนร่วมวิชาชพี ตอนอาย ุ23 
ป ีมีบตุร 2 คนกำลงัศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การ
แบง่หนา้ที่ในครอบครัว ส่วนใหญ่สามีรับภาระงานหนกั แต่กย็งัชว่ยทำอาหารได้ 
เธอสามารถสือ่สารพูดคุยเรือ่งเพศกับคูไ่ด ้แม้จะมีความเชื่อเรือ่งเพศที่ต่างกัน 
ทั้งยงัวางแผนเร่ืองการคุมกำเนดิและการมีลกูร่วมกนั 

อ.ว ิ เป็นผู ้จัดการเรียนรูท้ี ่ม ีเพศภาวะหญิง เติบโตมาในครอบครัว
เกษตรกรไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภาคกลาง ทำอาชีพเลี้ยงสัตว ์พ่อแม่ช่วยกัน
ทำเกษตรกรรมเพื่อหารายได้เลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่มพีี่น้องทัง้หมด 9 คน อ.วเิป็นบุตรสาวคนที่สอง แต่พีส่าวคนโตสุขภาพ  
ไม่ค่อยแข็งแรง อ.ว ิต้องรับผิดชอบงานดูแลบ้านตั้งแต่ยังเล็ก ที่บ้านของอ.ว ิ  
มีพี่ชาย นอ้งสะใภ ้หลาน และยา่อาศัยอยู่ด้วยกนั พอ่เปน็ผู้ชายที่รักครอบครัว   
เสียสละ ดูแลครอบครัวเป็นอย่างด ีรักเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์กับแม่เสมอมา 
พอ่กลายเปน็ต้นแบบของผู้ชายในฝนัของอ.วิ 

อ.วิเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนด ีแต่เพื่อลดความห่วงกังวลของพ่อแม ่
และต้องเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในการดูแลงานบ้าน เธอจึงตัดสินใจเรียน
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งใกล้บ้าน ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ
ประกอบสร้างให้อ.วิในฐานะลูกผู้หญิง ต้องมีความผูกพันและรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ละทิ้งความปรารถนาส่วนตัวเพื่อเสียสละให้กับครอบครัว ชีวิตช่วง
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เป็นนักศึกษาค่อนข้างราบเรียบ เธอเดินทางไปกลับเพื่อไปเรียนหนังสือทุกวัน 
เธอถูกปลูกฝังจากพ่อแม่เกี ่ยวกับความสำคัญของผู ้หญิงที ่มีอิสรภาพ และ
สามารถทำให้ผู้หญิงเลี้ยงตัวเองได้  

อ.วิจึงให้ความสนใจกับการศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอันดับหนึ่ง เมือ่เรียน
จบ อ.วิผ่านการทำงานที่หลากหลาย ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ที่รร.กลางพิทยา 
เธอรับราชการครูมาแล้วกว่า 11 ป ีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาผู้เรียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เกเรและมีปัญหาเรือ่งเพศ ทำให้
เธอเห็นสถานการณ์ปัญหาเรือ่งเพศที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น พบปัญหาผู้เรียน
หญิงท้องไม่พร้อม ทำให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการสอนเพศ
ศึกษาในสถานศึกษา อ.ว ิซึ่งเป็นสาวโสดในการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้จัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษา รร.กลางพิทยา มักจะถูกหยอกเย้าจากเพื่อนอาจารย์ในฐานะ  
ผู้หญิงโสด และเธอก็จะแสดงความเขินอายอย่างเห็นได้ชัดจากอากัปกริยาที่
ใบหน้าแดงและอมยิ้ม อ.วิค่อนข้างเป็นกังวลและไม่มัน่ใจกับการเป็นคนโสด 
และการจดัการเรียนการสอนเพศศึกษา 

อ.โก๋ เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะหญิง ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจาก
ภาคอิสาน เติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางที่พอ่แม่เปน็ขา้ราชการ เปน็ลกูสาวคน
สุดท้องที่พ่อแม่ตามใจ และดำเนินชีวิตแบบกุลสตรีมาตลอดเหมือนเช่นพี่สาว  
ที่เปน็ต้นแบบ เธอแต่งงานมีชวิีตคู่กบัพนกังานบริษทัเอกชนที่ภาคกลาง เธอต้อง
ยา้ยมารับราชการที่โรงเรียนกลางพทิยา ส่วนสามีทำงานต่างจงัหวัด ท้ังคู่มีบุตร
ชาย 1 คนและต้องรับภาระดูแลลกูชายคนเดียว พกัอาศัยอยู่กบัครอบครัวสามี 
ซึ่งเปน็ครอบครัวคนจนีที่ค่อนขา้งเคร่งครัดต่อบทบาทความเปน็เมีย แม่ และลกู
สะใภ ้เธอต้องดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีจีน และการอยู่ร่วม
กันในครอบครัวขยาย เพราะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่รักอิสระ
และชอบศิลปะ หลายครัง้ที่เธอเกิดความอึดอัดใจกับการใช้ชีวิตครอบครัวใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว และตัง้ใจว่าเมือ่ลูกชายเติบโตขึ้นและสามารถดูแลตัว
เอง เธอจะยา้ยกลบัไปอยู่ที่บา้นเกดิ แม้ว่าจะอยู่ห่างจากสามีและลกูกต็าม  

อ.หวาน เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะหญิง เติบโตมาในครอบครัวที่
พอ่เปน็ทหาร แม่ทำอาชพีค้าขาย เวลาส่วนใหญ่อยู่กบัพอ่ และมีพอ่เปน็คนคอย
ดูแลงานบ้าน ต่อมาในภายหลังมีเหตุพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้ความสนิทสนม
และความสัมพนัธก์บัพอ่ห่างเหินไป อ.หวานเปน็คนรักเรียนและมีผลการเรียนดี 
ต้องออกเดินทางจากบ้านที่อยู่ในเขตปริมณฑลมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ แต่
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เช้า และกลับถึงบ้านมืดค่ำทุกวัน เธอสนใจงานพัฒนาและเป็นนักกิจกรรม  
ค่ายอาสาพัฒนาเมือ่ครัง้เป็นนักศึกษา คิดว่างานบ้านเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้อง
ชว่ยกนัดูแล เขา้ใจและมีมุมมองเร่ืองความไม่เทยีมระหว่างเพศ  

อ.หวานยังเป็นโสดและพึงพอใจกับการใช้ชีวิตตามลำพังโดยไม่แต่งงาน 
ร่วมกับหลานชาย 2 คน ที่เธอรับอุปการะเลี้ยงด ูแม้บางครัง้จะรูส้ึกว่าการ
ดำเนนิชวิีตยงัไม่เติมเต็มกต็าม เธอเปน็พี่คนโตในพี่นอ้งทั้งหมด 4 คนและมีนอ้ง
ชาย 1 คน ที่เป็นเธอบอกว่าเป็นสาวประเภทสองทำงานโชว์ที่เมืองท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก อ.หวานดูเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อย เมือ่ครัง้ที่เป็น
อาจารย์สอนที่ต่างจังหวัด เธอเคยถูกตัง้ข้อสังเกตจากนักเรียนว่าเป็นโรคกลัว
ผู้ชาย อ.หวานได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางเพศบางอยา่ง และเห็นการใชช้วิีตทางเพศ
ของเยาวชนชายและหญิงผ่านวิถีชีวิตและประสบการณ์ชีวิตทางเพศของหลาน
ชาย ซึ่งปจัจบุนัอยู่ในชว่งวัยรุ่นตอนปลาย เพราะหลานชายของอ.หวานค่อนขา้ง
ใชช้วิีตและมีประสบการณ์ทางเพศที่โลดโผน หลงัจากผา่นเขา้รับการฝกึอบรมครู
เพศศึกษา เธอตัดสินใจพาหลานชายไปตรวจเลอืดหาเชื้อเอชไอวี และรู้สึกตกใจ
เม่ือหลายชายร้องขอให้จดัหาถงุยางอนามัยให้ เพื่อใชใ้นวันเทศกาล 

2.2 โรงเรียนเหนือวิทยา จังหวัดภาคเหนือ 

อ.เดือน เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะหญิง มีบุคลิกท่าทางเปิดเผย
และพูดคุยเก่ง เป็นลูกสาวคนโตของพี่น้องสามคน พื้นเพเดิมเป็นคนภาคเหนือ 
เติบโตมาในครอบครัวข้าราชการ แต่แม่ลาออกจากราชการมาเลี้ยงลูก ด้วย
ความที่เปน็บตุรสาวคนโต เธอจงึต้องรับภาระในการดูแลนอ้งและงานบา้นต้ังแต่
ยงัเลก็ อ.เดือนได้รับการเลี้ยงดูมาอยา่งเคร่งครัดในการประพฤติตนให้เปน็ผู้หญิง
เรียบร้อย และดำเนินชีวิตในอยู่ในกรอบวัฒนธรรมอันดีงาม อ.เดือนเชื่อมัน่ใน
อุดมการณ์รักนวลสงวนตัว และการรักษาพรหมจรรยจ์วบจนวันแต่งงาน ว่าเปน็
เครือ่งหมายของคุณค่าและการได้รับการยกย่องเชิดชูจากคูค่รอง จะสามารถ
ทำให้คู่เห็นความสำคัญและความสัมพนัธย์นืยาว  

อ.เดือนดำเนนิชวิีตแบบคนทั่วไปในสังคม เธอได้พบคนรักระหว่างท่ีเรียน
หนังสือ ตกลงเป็นคูห่มัน้หมายกัน และตัดสินใจแต่งงานเมือ่จบการศึกษา 
ปัจจุบันตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอเดียวกับโรงเรียนเหนือวิทยา และมีบุตรด้วยกัน 2 
คน เธอบอกว่าชีวิตในช่วงวัยรุน่ของเธอขาดหายไป เพราะแต่งงานตัง้แต่อาย ุ 
ยังน้อย เมือ่แต่งงานมีครอบครัว เธอต้องรับภาระดูแลทั้งสามีและลูก และงาน
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พิเศษสารพัดอย่างและทำกิจการค้าขาย เพื่อหารายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย  
ในครอบครัว เธอได้เรียนรูชี้วิตทางเพศที่แตกต่างและปัญหาทางเพศบางอย่าง
ของเยาวชน จากนกัเรียนที่มาชว่ยกจิการที่ร้าน  

อ.อุดม เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี ่มีเพศภาวะเป็นชาย พื้นเพเดิมเป็นคน
อำเภอใกลเ้คียง และรับราชการครูมาเปน็เวลายาวนาน เคยเป็นอาจารยส์อนใน
ชุมชนชาติพันธุ ์และได้เรียนรูว้ัฒนธรรมทางเพศและการจัดการปัญหาเรือ่งเพศ
สัมพันธ์ของเยาวชนของชุมชนชาติพันธุ ์ เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองและสอนวิชา
เลอืกเสรีจงึมีโอกาสได้ปฏสัิมพนัธก์บัผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีและมีปัญหาด้าน
ความประพฤต ิอ.อุดมเล่าว่า ในระยะเวลากว่า 10 ป ีที่ผ่านมา พบผู้เรียน
ประสบปัญหาเรือ่งเพศสัมพันธ์และยาเสพติดมากขึ้น ระบบการติดตามดูแล  
ผู้เรียนที่อ.อุดมเข้าไปมีส่วนร่วมจึงมีการประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน 
สถานตีำรวจ ฝา่ยสารวัตรนกัเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบล 

อ.อ ุดม ได ้ร ับการเลี ้ยงด ูมาแบบวัฒนธรรมคนจีนที ่ต ้องมีหน้าที ่ 
รับผิดชอบในบ้านตามอายุ เช่น ต้องทำงานช่วยกิจการที่บ้าน และรับผิดชอบ
ดูแลน้องๆ เพราะเป็นพี่ชายคนโต ขณะที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเคยทำงาน
พิเศษที่โรงแรม เพื่อหารายได้เป็นค่าเล่าเรียน เมือ่ครัง้เป็นหนุ่มเคยซื้อบริการ
ทางเพศ และจัดหาพนักงานบริการทางเพศหญิงไว้ให้บริการกับแขกที่มาพักใน
โรงแรม แต่งงานแลว้ ภรรยารับราชการด้านการพยาบาลและการแพทย ์มีบตุร
สาว 2 คนซึ่งกำลงัอยู่ในวัยทำงาน อ.อุดมบอกว่า ภรรยาสามารถพดูคุยส่ือสาร
เรือ่งเพศ ความรัก การดูแลสุขอนามัยร่างกายของผู้หญิงกับลูกสาวได้ดีกว่า 
เพราะเกี่ยวขอ้งกบัวิชาชพี 

อ.สมปอง เป็นผู ้จัดการเรียนรูท้ี ่ม ีเพศภาวะเป็นชาย เติบโตมาใน
ครอบครัวขา้ราชการครูที่มีลกูหลายคนต้องด้ินรนต่อสู้ชวิีต เปน็ลกูคนที ่2 ของ
พี่น้องทั้งหมด 4 คน ซึ่งมีพื้นเพเดิมเป็นคนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดภาค
เหนือที่รร.เหนือวิทยาตัง้อยู ่ครอบครัวได้ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญและรักการ
ศึกษาเล่าเรียน ช่วงวัยรุน่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในเมือง เช่า
ห้องพกัอาศัยอยู่กบัเพื่อนและทำงานพเิศษในชว่งวันหยดุเสาร์อาทติย ์หารายได้
เปน็ค่าเลา่เรียนของตนเอง เพราะไม่อยากรบกวนพี่ชายที่รับผดิชอบค่าใชจ้า่ยใน
การศึกษาของตน ทั้งยังได้จุนเจือทางบ้านอีกด้วย อ.สมปองเป็นคนขยันตัง้ใจ
เรียน ทางบ้านจึงวางใจ การออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านช่วงวัยรุน่ทำให้ชีวิตมีอิสระ 
รูส้กึตืน่ตาตืน่ใจกับสถานทีท่่องเที่ยวในเมอืงใหญ ่ทำให้ได้ทดลองประสบการณ์
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ชีวิตใหม่ที่สนุกสนาน ตืน่เต้นและสุม่เสีย่งหลายอย่าง เช่น การซื้อบริการทาง
เพศกบัพนกังานบริการหญิง การใชส้ารเสพติด เป็นต้น เพราะต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเพื่อนและลบคำท้าทายของเพื่อน แต่สุดท้ายก็กลับมาตัง้ใจเรียน
จนจบการศึกษาและหวังที่มีอนาคตที่ดี เพราะพอ่แม่ส่งมาให้ศึกษาเลา่เรียน  

อ.สมปองแต่งงานกับภรรยาซึ่งรับราชการครูเช่นกัน มีบุตร 2 คนอยู่ใน
วัยทำงานและศึกษาในระดับอุดมศึกษา รูส้ ึกภาคภูมิใจที ่ลูกทั ้งสองคนรักด ี  
ไม่นอกลู่นอกทาง และต้ังใจศึกษาเลา่เรียน  

อ.สมปองเปน็คนค่อนขา้งขรึม พดูนอ้ย แต่ดูเป็นคนเอาจริงเอาจงัในการ
ทำงาน รับผิดชอบวิชาเลือกเสรีและเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองมาเป็นเวลานาน 
จึงต้องประสานงานเรือ่งการติดตามดูแลผู้เรียนกับผูน้ำชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ ่น ปลัดอำเภอ ฯลฯ ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันวาเลนไทน ์
วันลอยกระทง เปน็ต้น  

อ.สมชาย เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะเป็นชาย มาจากครอบครัว
ชนชั้นกลางในชนบท พืน้เพเดิมเปน็คนในทอ้งถิน่ที่โรงเรียนต้ังอยู ่เปน็ครอบครัว
ที่ฐานะเศรษฐกจิดี ประกอบอาชพีค้าขายและทำเกษตรกรรม โดยมีโรงสีขา้วและ
ไร่นาให้เช่า อ.สมชายเป็นลูกชายคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด 6 คน และมีพี่
สาวคนเดียวในบรรดาพี่ๆ ทั้งหมด เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่พ่อเป็นผู้กุม
อำนาจทกุอยา่งในบา้น และมีความเปน็เผด็จการในการตัดสินใจ ให้ความสำคัญ
กับลูกชายมากกว่าลูกสาว เช่น ไม่ให้พี่สาวเรียนต่อ และให้ไปเรียนเย็บผ้าแทน 
บางครัง้ทำให้เขารูส้ึกอึดอัด แต่ก็ได้แต่เก็บไว้ในใจ ค่อนข้างสนิทสนมใกล้ชิดกับ
แม่มากกว่าพ่อ เพราะความที่พ่อเป็นคนเจ้าระเบียบและชอบกำหนดกฎเกณฑ์
และจำกัดอิสระ เช่น ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวงานวัด งานประจำปีของหมูบ่้าน 
เป็นต้น ในช่วงวัยรุน่ก็ใช้ชีวิตวัยรุน่เหมือนคนอืน่ๆ ทั่วไป แต่เพราะได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูมาอยา่งเข้มงวด มีความสัมพนัธท์ี่แนบแนน่กบัครอบครัว และเปน็
คนที่ขยันเรียนจึงไม่ได้ประพฤติตัวแบบนอกลู่นอกทาง แม้ว่าจะได้รับอิสรภาพ
มากขึ้นจากการได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ทำให้มีผลการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี  

ปัจจุบัน อ.สมชายเป็นโสด อาศัยอยู่กับแม่และมีความสุขกับการดูแล  
แม่และหลานๆ ใชเ้วลาทำกจิกรรมสังสรรค์กบักลุ่มเพื่อนบา้งเปน็คร้ังคราว และ
สนใจศึกษาและอ่านหนังสือธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ อ.สมชายเป็นศิษย์เก่า
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รร.เหนือวิทยา และได้ทำตามความฝันที่ว่าจะกลับมาสอนหนังสือที่บ้านเกิด  
เม่ือจบการศึกษา 

อ.พิช เป็นผู้จัดการเรียนรูท้ี่มีเพศภาวะเป็นหญิง เป็นคนกระฉับกระเฉง
คล่องแคล่วว่องไว เธอเล่าว่านักเรียนมองว่าเป็นคนด ุ เพราะพูดเสียงดังและ  
ไม่ค่อยยิ้ม อาจเพราะเปน็อาจารยฝ์า่ยปกครองจึงต้องทำตัวให้นกัเรียนเกรงขาม 
เธอเข้ารับราชการครูที่รร.เหนือวิทยาบ้านเกิดเมือ่เรียนจบ และทำงานสอนที่นี่
มาเป็นเวลายาวนาน รวมถึงรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียน
มากมาย  

อ.พิชเติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรรมในชนบท เป็นคนในจังหวัด 
ครอบครัวทำไร่ทำสวน ฐานะทางบ้านยากจน และต้องกินอยู่กันอย่างประหยัด 
เธอเป็นลูกคนกลางในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 4 คน พ่อแม่ให้ความสำคัญกับ
ลกูชายและมีการแบง่งานกนัทำที่ชดัเจนว่า การทำงานบา้นเปน็ของผู้หญิง และ
งานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ซึ่งในบางครัง้เธอก็รูส้ึกคับข้องใจ
อย่างมาก อ.พิชเป็นคนมีมานะและอดทน ช่วยเหลืองานบ้านและงานในไร ่
รับจ้างทำงานหารายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้าน ตัง้ใจเรียนและมี
ความฝันที่อยากเห็นฐานะทางบ้านดีขึ้น จะหาเงินมาสร้างบ้านใหม่และทำให้
ครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที ่ดีกว่าเดิม เธอเป็นเด็กผู้หญิงในชนบทที่ถูก
อบรมสัง่สอนให้รักนวลสงวนตัว แม้บางครัง้ทางบ้านจะไม่สนับสนุนให้เรียน
หนงัสือ เพราะฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว แต่เธอกใ็ห้ความสำคัญกบัการ
เรียน มีความมุมานะ และมีผลการเรียนที่ดี เม่ือปดิเทอมจะทำงานรับจา้ง เพื่อ
เก็บออมไว้สำหรับจ่ายเป็นค่าเทอม เธอถูกอบรมให้พึงระวังการวางตัวและการ
คบเพื่อนชายเมือ่ครัง้เป็นนักเรียน และต้องอาศัยอยู่หอพักเมือ่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนประจำจงัหวัด 

อ.พิชแต่งงานมีครอบครัวและสามีรับราชการครูเช่นกัน มีลูก 2 คนที่
กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อ.พิชเล่าว่า เธอให้ความสำคัญกับทั้งงาน
บา้นและงานโรงเรียน และยดึม่ันในหลกัการครอบครัวอบอุ่น ใชเ้วลาทำกจิกรรม
ในวันหยุดและให้ความดูแลเอาใจใส่ลูก แต่ถ้ามีกิจกรรมโรงเรียนสามีก็จะทำ
หนา้ที่แทน  

อ.อุไร เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรรม ได้รับการอุปการะในการ  
ส่งเสียและรับผดิชอบดูแลค่าใชจ้า่ยในการศึกษาจากพ่ีสาวท่ีเป็นพยาบาล จนจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดภาคเหนือ อ.อุไร
เป็นนักกิจกรรมตัวยง ตัง้แต่เมือ่ครัง้เป็นนักศึกษา เช่น เป็นประธานชมรม  
นักศึกษาจากจังหวัดบ้านเกิด และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนหลายประเภทกจิกรรม เชน่ กจิกรรมด้านส่ือประชาสัมพนัธ ์
กจิกรรมสันทนาการ เปน็ต้น  

ด้วยพี่สาวเปน็พยาบาล เธอจงึมีขอ้มูลความรู้เร่ืองสุขอนามัยผู้หญิงและ
การเจริญพันธุ ์ตัง้แต่เป็นวัยรุน่และนำข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปัน และให้การ
ปรึกษากับเพื่อนนักศึกษา อ.อุไรเคยมีประสบการณ์ให้การปรึกษาและช่วยเหลือ
เพื่อนนักศึกษาหญิงที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยข้อมลูและการปรึกษาที่ได้รับจาก  
พี่สาวเกี่ยวกับการทำแท้งที่ปลอดภัย ในครัง้นั ้นความรู้สึกผิดและบาปยังคง  
ฝังอยู ่ในใจเธอ และรูส้ ึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการทำลายชีวิต แต่เมือ่ได้  
ผ่านกระบวนการการเรียนรูเ้พศศึกษาของโครงการก้าวย่างฯ เธอก็มีมุมมองที่
แตกต่างไปจากเดิม  

เพราะเป็นคนที่มีจิตใจเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอืน่ 
อ.อุไรมักจะอุปการะหลานและส่งเสียให้เรียนจบการศึกษา อ.อุไรมีหลานที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ทั้งที่เปน็กะเทย เปน็ทอม ทำให้อ.อุไรได้เห็น ยอมรับ
และเข้าใจวิถีชีว ิตและความคิดของเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ปัจจุบันอ.อุไรแต่งงานและมีลูกชาย 1 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 
เปน็แม่ที่ค่อนขา้งเปดิกว้างยอมรับให้ลกูชายคบหากบัแฟนสาว และคอยแนะนำ
ตักเตือนเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ให้ลูกชายของตนประพฤติปฏิบัติกับ
คนรักอยา่งให้เกยีรติ  

อ.วรรณา เติบโตมาในครอบครัวขนาดใหญ ่และเปน็บตุรสาวคนที่ 7 ใน
บรรดาพี่นอ้งทั้งหมด 8 คน พอ่แต่งงานใหม่มีแม่เลี้ยง เธอเลา่ว่าเป็นคนท่ีไม่ได้
ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุน่เหมือนวัยรุน่ทั่วๆ ไป เมือ่ครัง้เรียนระดับอุดมศึกษา ไม่ได้
สนใจเร่ืองเพศตรงขา้มหรือพฒันาความสัมพนัธก์บัใครในฐานะคนรัก เพราะเปน็
คนที่รักการศึกษาเลา่เรียน อ.วรรณาเปน็คนที่สนใจศิลปะการแสดงและนาฏศิลป ์
นอกเหนอืจากนำนกัเรียนที่มีความสามารถในศิลปะการแสดงเขา้ไปร่วมกจิกรรม
ของชุมชน อ.วรรณามีความสุขกับการคิดค้นและพัฒนาสือ่ประกอบการเรียน
การสอน เพื ่อให้ผู ้เรียนมีทักษะในการพัฒนาความเข้าใจในตนเองและผู ้อืน่ 
อ.วรรณาแต่งงานแล้วกับสามีซึ่งประกอบกิจการส่วนตัวด้านการเกษตร มีบุตร 
2 คน กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษา ลูกทั้งสองของ  
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อ.วรรณาสนิทสนมกับเธอมาก เธอเคยสือ่สารกับสามีให้สนิทสนมกับบุตรชาย
มากกว่านี้ เพื่อลกูชายจะได้เรียนรู้และซมึซบัความเปน็ชายจากผู้เปน็พอ่ 

อ.นา เติบโตในครอบครัวเกษตรกร เป็นลูกสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่
น้อง 4 คน สนิทกับพ่อ ในบรรดาพี่น้องผู้หญิงเป็นคนที่คอยดูแลปกป้องพี่สาว 
เพราะเปน็คนที่มีบคุลกิภาพออกห้าวๆ เพราะได้เรียนรู้และซมึซบับคุลกิภาพของ
พอ่ อ.นาสามารถทำงานหนกัในไร่ในอยา่งผู้ชายได้ สมัยเรียนระดับมัธยมเธอเขา้
เรียนในโรงเรียนหญิงล้วน เมือ่สมัยเรียนระดับอุดมศึกษามีเพื่อนผู้หญิงมาชอบ 
แต่รูส้ ึกว่าตนเองไม่ใช่และยืนยันว่าตนเองไม่มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน รูส้ ึก
ขยะแขยงเพื่อนผูห้ญิงคนนั้น และรูส้ึกเกลียดเพื่อนผู้หญิงคนนั้นในที่สดุ อ.นา
เชื่อมั่นเรื่องรักเดียว ใฝ่ฝันและต้องการมีชีวิตที่ครอบครัวที่อบอุ่น อ.นาแต่งงาน
กับเพื่อนรุน่พี่เคยเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันเดียวกัน แต่ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่
ตามลำพังกับลูกชายที่กำลังอยู่ช่วงในวัยรุน่ เพราะมีทัศนคติในการใช้ชีวิตและ
ความคาดหวังต่อชวิีตครอบครัวแตกต่างกนั 

อ.นิ เป็นคนที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อยและค่อนข้างเงียบขรึม แต่กระฉับ  
กระเฉงในตัวเอง พื้นเพเปน็คนในพื้นที ่เธอเกดิและเตบิโตมาในครอบครวัเกษตรกร   
ประกอบอาชีพทำนาทำสวนและค้าขาย อ.นิเป็นลูกสาวคนสุดท้องของลูกๆ 
ทั้งหมด 3 คนคือมีพี่ชายและพี่สาว อยา่งละ 1 คน พอ่แม่ยงัอยู่ด้วยกนั  

เมือ่ครัง้ที ่ยังเป็นวัยรุน่วัยเรียน เนื ่องจากมีผลการเรียนอยู่ในระดับ  
ปานกลาง อ.นจิงึถอืคติในการดำเนนิชวิีตในชวิีตชว่งนั้นว่า “รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน” 
เธอเริม่มีแฟนเมือ่ครัง้ที ่ศกึษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา เมือ่สอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครูเป็นครัง้แรก เธอได้พบรักกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งเป็นรุน่น้องและ
สอนในสถานศึกษาเดียวกัน อ.นิจึงตัดสินใจแต่งงานกับสาม ีปัจจุบันมีลูกชาย   
1 คน กำลงัอยู่ในชว่งอายวัุยรุ่นตอนต้น  

เมือ่พิจารณาบริบทชีวิตของผู้จัดการเรียนที่มีเพศภาวะเป็นหญิง จะเห็น
ได้ว่าแม้จะมีความแตกต่างในแง่ของสถานะเศรษฐกจิของครอบครัว ซึ่งมีฐานะดี
หรือฐานะยากจน จะมาจากครอบครัวขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ผู้จัดการเรียนรู้
หญิงส่วนใหญ่ผ่านเข้าสูร่ะบบการศึกษาในโรงเรียนหญิงล้วน ที ่น่าสนใจคือ   
ผู้หญิงจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังให้ปฏิบัติตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน  
ภายใต้กรอบนิยามของ “ความเป็นผู้หญิง” อย่างค่อนข้างเข้มข้นและชัดเจน 
ผ่านกฎเกณฑ ์ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
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ประจำวัน ตลอดจนความคาดหวังด้านแนวการประพฤติตนที่เหมาะสม สำนกึที่
ฝงัแนน่ในความเปน็วัยเรียนและการตอกยำ้ถงึผลกระทบทางลบจากเพศสัมพันธ์
และความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่มีต่อชีวิตลูกผู้หญิง ทำให้ผู้จัดการเรียนรู้
เพศศึกษาที่มีเพศภาวะเป็นหญิงกำกับควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเอง
อย่างเข้มงวด และแสดงบทบาทเพศของตนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องในวิถีทาง  
ที่สังคมคาดหวัง  

ในขณะที่ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่มีเพศภาวะเป็นชาย ส่วนใหญ่ไม่ได้
ถกูอบรมบม่เพาะแนวคิดเชน่เดียวกบัผู้หญิงจากครอบครัว ในทางกลบักนั ค่อน
ข้างได้รับอิสระในการดำเนินชีวิต แต่การหล่อหลอมและความคาดหวังที่กระทำ
กับการสวมทาบบทบาทความเป็นชายที ่สะท้อนผ่านภูมิหลังทางสังคม-
วัฒนธรรมนั้น เริม่ต้นชัดเจนเมือ่อยู่ในกลุ่มเพื่อน เช่น กรณีอ.สมปอง อ.อุดม
และอ.หนุ่ม  

สิง่ที่เหมือนกันในกลุ่มผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่มีมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ไม่ว่าจะมีเพศภาวะเป็นหญิงหรือชาย ความกดดันและความคาด
หวังในชีวิตอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมของตนเอง จึงส่งผลต่อการ
ตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ในฐานะลูกที่ดีและนักเรียนนักศึกษาที่ด ีการวาง
เป้าหมายและความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเมือ่เรียนจบการศึกษา 
สามารถหางานทำที่ดีได ้และสามารถรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม ่ เป็นเหมือนเครือ่งกระตุน้ทางอ้อม  
ในการแสดงบทบาทเพศแนวขนบ นอกจากนี ้ยังพบว่าเพราะภาระหน้าที่ทาง
เศรษฐกิจต่อครอบครัว ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ใช้ชีวิต  
ในช่วงวัยรุน่หนุ่มสาวเยี่ยงวัยรุน่ทั่วไปในสังคม ดังนั้น แนวโน้มการดำเนินชีวิต
ทางเพศจงึจะเปน็ไปตามครรลองหลกัของสังคม 

3. ร่องรอยระบบความเชื่อความหมายเดิม 

3.1 ฐานวิธีด้านเพศภาวะ  

 3.1.1 เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว และเฝ้ารอเวลาอันควร 

คำบอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของอ.อุม้สะท้อนให้เห็นว่า การเติบโต
มาในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบจารีตและอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็น
หญิงอยา่งเขม้ขน้ ทำให้เธอไม่ได้เรียนรู้เร่ืองเนื้อตัวร่างกายและการเปลี่ยนแปลง
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ทางร่างกายของผู้หญิง และอยู่กับความเข้าใจว่าผู้หญิงต้องไม่ประสีประสาเรือ่ง
เพศและต้องรักนวลสงวนตัว ต้องระมัดระวังความสัมพนัธก์บัเพื่อนต่างเพศ  

“...พูดเรือ่งเกี่ยวกับส่วนตัวจะไม่พูดถึง เห็นเขาเป็นเมนส์ใส่ผ้าอนามัย 
เราก็ดูเฉยๆ เราก็ไม่เคยถาม เป็นเมนส์ก็ใส่ผ้าอนามัย ก็รูว้่าถ้าเราเป็น 
เรากใ็ส่เหมือนเขา อยา่งเห็นเขามีสิว เรากอ็ยากมีสิว แต่เราไม่มี อยาก
บีบสิวเหมือนเขา เปน็ความรู้สึกเลยีนแบบเพราะเปน็เด็ก แลว้เราเปน็เด็ก
ผู้หญิงเทา่นั้นเอง แต่อาบนำ้ต้องถอูยา่งนี้ไม่มีใครสอน แม้พ่ีเป็นนกัเรียน
เอง ครูก็ไม่เคยพูด เพราะสมัยพี่เรียน เขาไม่พูดเรื่องเพศอะไรตรงนี้เลย 
แม้กระทั่งการช่วยตัวเอง เราดูหนัง เราก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ แล้วอย่าไป
หวังว่าเราจะดูหนังโป ๊เพราะเราอยู่ในพี่น้องผู้หญิงแล้วพ่อเขาก็หวง ไม่
เคยสัมผสัส่ิงพวกนี ้ไม่รู้เร่ือง เขามีแฟนกนัเขาคุยกนั เราถกูส่ังสอนเร่ือง
รักนวลสงวนตัว ต้องถงึเวลาอันควร ถา้เปน็นกัเรียนใส่ชดุนกัเรียนจะให้ไป
เดินกบัเพื่อนผู้ชายจะไม่มีความกลา้เลย กลวั กลวัพอ่แม่ว่า กลวัพอ่แม่
เห็น กลวัพี่เห็น เหมือนเปน็กรอบให้เราเลย เราจะไม่กลา้เร่ืองเพศ เราจงึ
ไม่รูจ้ักของผู้ชาย ไม่กล้าแม้กระทั่งเรียนระดับอนุปริญญา พี่เรียนปวส. 
ครูสังคมกนัเองยงับอก แกเปน็ผู้หญิงอยา่ไปเดินกบัผู้ชาย เห็นผู้ชายต้อง
เดินหน ีเปน็อีกโลกหนึ่งเลย เพราะโรงเรียนพี่เปน็โรงเรียนหญิงลว้น เรียน
ท่ีนั่น 6 ป)ี…” 
(อ.อุ้ม MT และผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

ความเห็นของอ.วิต่อสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของผู้เรียน
หญงิบ่งชี้ว่า เธอยังตกอยูภ่ายใตว้าทกรรมความเป็นผู้หญงิด ีวา่ด้วยการเก็บ
ถนอมความบริสุทธิ์จนกระทั่งถงึวันแต่งงาน  

“...ถ้าครูมองนะ ครูมีความรูส้ึกว่าในตัวของผู้หญิงลดลง ก็คือเราถูก  
ปลกูฝงั ครูในอาย ุ40 กว่า เรากจ็ะฝงัใจว่า ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเปน็
ส่ิงท่ีสำคัญที่เราจะมอบให้กบัคนที่เรารัก อยู่ด้วยกนั...”  

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

อ.เดือนมีความเชื่อว่าการบม่เพาะคุณค่าเปน็หญิงต้องรักษาความบริสุทธิ ์
ต้องรักนวลสงวนตัว อาจเพราะในสังคมไทยไม่มีการสอนวิธีการคุมกำเนิด และ
การห้ามปรามนั้นก็เพื ่อความปลอดภัยของผู้หญิง เพราะในทางวัฒนธรรม
ประเพณ ีผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหาย และจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่สามีค่อน
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ข้างให้เกียรติก็เพราะตนรักษาความบริสุทธิ์จนวันแต่งงาน เป็นแม่ของลูกและ
เปน็เมียที่ดี  

“…พ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ไปในทางที่ไม่ดี...เรือ่งผู้ชาย เราก็ไม่ได้เรียนรู ้พอ
ผู้ชายมาใกลเ้รากก็ลวั สมัยนั้นกลวั ไม่มีการมาสอน เรากก็ลวัว่าจะเป็น
อะไร เสียชื่อเสียงพ่อแม่วงศ์ตระกูล ท้องมา...เราไม่รูจ้ักการป้องกัน  
ถงุยางอนามัยเรากไ็ม่เคยรู้นะ ยาคุมกำเนดิครูกไ็ม่เคยรู้จกั...แต่จะถกูปลกู
ฝงัมาว่า ให้รักนวลสงวนตัว ให้เปน็ลกูผู้หญิง ให้รักษาความบริสุทธิ์...”  

...ถา้เขาเห็นคุณค่าของเรา ผู้ชายกจ็ะเทใจให้เราหมดเลย มานกึถงึตอนนี ้
อายหุ้าสิบแลว้ แฟนเรามันถงึเห็นคุณค่าของเรา เห็นว่า...คนนี้คือแม่ของ
ลกูละ...บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ ์กดู็ยาก ถา้ไม่รู้กดี็ แต่มันกผ็ดิในใจเรา ผู้ชาย
ถามร้อยทั้งร้อยแลว้กย็งัเอาผู้หญิงบริสุทธิ์...”  

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 

 3.1.2 เพศสรีระ ‘กำหนด’ บทบาทเพศและการแบ่งงานกันทำ 

 อ.เอเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายมีความแตกต่างกันด้านสรีระ จึงเป็นเหตุให้ต้อง  
มีการแบ่งงานกันทำ เช่น ผู้ชายแข็งแรงต้องทำงานหนักและงานในเชิงเทคนิค 
ส่วนร่างกายผู้หญิงอ่อนแอไม่เหมาะกับการทำงานหนักจึงต้องทำงานเบา เช่น 
งานบ้าน แต่การแบ่งงานเหล่านี้ก็สามารถแบ่งเบากันทำได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในชีวิต อย่างไรก็ด ีแม้เธอจะเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีแม่เป็น
ผู้นำ และยอมรับว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำ แต่เธอยังคงความเชื่อ
ว่า ผู้ชายต้องเป็นผู้นำและผู้หญิงต้องเป็นผู้ตาม และเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยม ี 
ฝา่ยชายรับหนา้ที่เปน็ผู้นำครอบครัว 

“...ก็อย่างนี้ก็เป็นงานผู้หญิงนะงานบ้าน ผู้ชายก็เป็นเรื่องไฟฟ้า ที่หนักๆ
ปลูกต้นไม้ต้นไร่แบ่งๆกันไป แต่ถึงเวลาถ้าจะช่วยกันก็ช่วยกันได้เค้าจะไป
ปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกได ้ เค้าก็ช่วยไปซื้อกับข้าวให้ได ้อะไรอย่างนี ้ไม่มี
ปัญหา...คือครูเปน็คนมีแนวความคิดเดิมอยู่แลว้ว่า ครูให้ผู้ชายนำ...แต่ว่า
ถ้าให้ผู้ชายนำแล้วไปเจอผู้ชายที่ไม่ได้เรือ่งเลย มันก็เสียหาย...ถ้าเค้าด ี
เรากป็ลอ่ยให้เค้านำไป ถา้รู้สึกเค้าไม่ไหว ยกความเปน็ผู้นำมาที่เรา...” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 
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“…สังคมเห็นว่าผู้หญิงมีลักษณะอย่างนี ้ ตามสรีระเพศหญิงเพศชาย   
จากนั้นมาการเลี้ยงดูทุกอย่าง จริงๆ ก็เลี้ยงดูเหมือนกัน เพียงแต่ผู้ชาย
ต้องเปน็อยา่งนี ้ผู้หญิงต้องอ่อนหวานอยา่งนี ้กลายเปน็ตัวสังคมกำหนด
ขึ้นมา...สังคมเป็นคนกำหนดว่าเพศชายต้องเป็นอย่างนี ้ผู้หญิงต้องเป็น
อยา่งนี ้แต่ถา้พดูจริงๆ ทกุคนกท็ำได้ ผู้ชายกเ็ยบ็ปักถกัร้อยได้ นี่คือความ
สามารถ เรากไ็ปทำงานผู้ชายกไ็ด้ ถา้เรามีพลงัพอ เราตอ้งยอมรบัเพ่ือน 
บางทีครอบครัวสังคมเสีย้มสอนเขามา ทำให้เขารูส้ึกว่าเป็นผู้ชายไม ่ 
ต้องทำ...” 

(อ.นิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 45 ปี) 

 อ.โก๋เชื ่อว่าทั้งหญิงชายควรปฏิบัติตามบทบาทเพศที่สังคมกำหนดไว ้
เพราะถือว่าเป็นสิง่ดีงาม เช่น ผู้ชายสามารถช่วยตัวเองได ้เพื่อจัดการอารมณ์
ความต้องการทางเพศของตนเอง ในขณะที่มองว่าการที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้
ตัวเองนั้นเปน็ส่ิงไม่เหมาะสม ผู้หญิงต้องเรียนรู้ที่จะเกบ็งำอารมณ์ความต้องการ
ทางเพศของตน หากผู้หญิงและเด็กมีการเรียนรูเ้รือ่งเพศก่อนวัย สำหรับอ.โก๋  
นั้นเปรียบเหมือนการส่งเสริมหรือชี้โพรงให้กระรอก  

“...การที่ผู้หญิงชว่ยตนเองนั้นคงไม่ดี เพราะเรากไ็ม่เคย และผู้หญิงเองก็
เก็บอารมณ์ได ้แต่บางคนก็ไม่รูน่้ะ ช่วยตัวเองสบาย แต่วา่ตัวเองเก็บได ้
ไม่รูว้่าจะแนะนำช่วยตัวเองอย่างไร ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง ส่วนเด็กผู้ชาย  
ชว่ยตัวเองไม่ผดินะ ถา้ชว่ยตัวเองแลว้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้น
กับเด็กม.ต้นยังไม่พูด แต่ว่าพอถึงม.ปลายคงเรียบร้อยแล้ว ตามวัย  
ตามเพื่อน...” 

(อ.โก๋ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 36 ปี) 

การแบ่งภาระหน้าที ่หลังชีวิตแต่งงานเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของคนที ่ 
มีครอบครัวไปเสียแล้ว ครอบครัวของอาจารย์ก็เช่นกัน แม่มีหน้าที่ดูแลลูก   
ถึงแม้ว่าทั้งสามีและภรรยาจะมีรายได้ทั้งคู ่แต่เหมือนว่าผู้ที่หาเลี้ยงและจุนเจือ
ครอบครัว หลกัๆ กคื็อผู้เปน็สามีนั่นเอง 

“แฟนพี่เขารับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัว แต่เขาไม่ค่อยชอบสอนลูก  
เทา่ไหร่ เขาจะเปน็คนเงียบมาก ไม่พดูเลย แลว้เขากไ็ม่ไดก้นิเหลา้เมายา   
ไม่เหลวไหล และเขาก็มีงานทำแล้ว ทางบ้านก็มีฐานะเท่าบ้านพี่น่ะ เค้า
เป็นเกษตรตำบล อยู่แถวๆ บา้นพี่นะ่ อยู่อำเภอเมือง ตอนแต่งงานใหม่ๆ 
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ไม่เคยขอตังค ์ เพื่อนก็แซว หนูไม่เอาหยิ่งเรามีตังค์เอง บอกไม่ได้ต้อง  
ไปขอ ตอนหลงัๆ กบ็อก นี่แก... ต้องเอาตังค์มาให้ฉนับา้ง เขากจ็ะเอาใส่
ไว้ในพานในห้องไว้ให้ทกุเดือน เดือนหนึ่งเขากใ็ห้ 10,000 บาท เรากจ็ะ
เอาไว้ให้ลกู เงินเรากจ็ะไว้เปน็ค่าข้าว ค่าอะไรเง๊ียะ จะเกบ็ไว้เอง ส้ินเดือน
ปุ๊บเขากจ็ะรู้เลย ต้องใส่พานไว้ให้เรา” 

(อ.เรืองรอง ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 52 ปี) 

 3.1.3 บทบาทเพศและความคาดหวังของสังคม 

การเป็นลูกสาวคนเล็ก พี ่สาวคนโต หรือการต้องเข้าไปศึกษาต่อใน
โรงเรียนประจำจังหวัด ต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกฝังวิธีคิดเรือ่งเพศภาวะ
ของผู้หญิง เช่น การเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้าน เรียนเก่งและขยันศึกษาเล่า
เรียนในกรณีของอ.ตา ทำให้เธอไม่ต้องทำงานดูแลงานบ้านการเรือน ซึ่งเป็น
ความคาดหวังทางสังคมต่อผู้หญิง แต่กลับได้รับการส่งเสริมให้เรียนจนจบ
ปริญญาตร ีแม ่พี่ชายและพี่สาว เป็นผู้รับภาระงานดูแลบ้านและการหาเลี้ยง
ครอบครัว อยา่งไรกดี็ คำบอกเลา่ของอ.ตากส็ะทอ้นให้เห็นว่า บตุรสาวคนโตทำ
หนา้ที่ชว่ยพอ่แม่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว และสนบัสนนุการเงินให้กบันอ้งๆ ได้
ศึกษาเล่าเรียน เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไม่ต้องสวมบทบาทเพศ และทำหน้าที่ตาม
ความคาดหวังทางสังคมอยา่งเคร่งครัดตามระบบเพศภาวะ  

“...เพราะสมัยเด็กเนี่ยที่บา้นค้าขาย ขายอาหารขายขา้วแกง แต่ครูไม่เคย
ทำนะ จะเป็นแม่กับพวกพี่ๆ ที่บ้านครูมีความสามารถในการทำอาหาร  
ทุกคน พี่สาวจะเปน็แม่ครัว พี่สะใภ ้คือครอบครัวเปน็แม่ค้าว่าง้ันเถอะ ที่
บ้านเค้าไม่ให้ครูทำอะไรมาก อยา่งมากกแ็ค่เด็ดกระเพรา เด็ดพริก เค้าจะ
ให้เราเรียนหนงัสืออยา่งเดียว คือพอ่แม่พี่นอ้งปลอ่ยให้เรียนไป กเ็หมือนๆ 
กับครูที่ทำกับลูกทุกวันนี ้จะไม่ใช้ทำอะไรมากมาย แต่พี่สาวทำอาหาร
หมดเลยนะ คือ เค้าไม่ได้เรียนหนงัสือไงคะ ที่ครูบอกครูเรียนจบปริญญา
ตรีคนเดียวในบ้านพี่ชายก็แค่ม.3 สมัยก่อนนะค่ะ แล้วพี่สาว เค้ายอม
ออกมาตัง้แต ่ป.4 มาเลี้ยงดูครอบครัว ครูก็เรียนอย่างเดียว เป็นเด็ก
เรียนเกง่เรียนดี ที่บา้นไม่ให้ทำอะไรมาก เปน็ลกูสาวคนสุดทอ้งด้วย คือ
ทางบ้านเค้าทำอยู่แลว้ เราอาจจะชว่ยบา้ง ชว่ยออกไปดูเค้าขายบา้ง แต่
เรากไ็ม่ได้เปน็คนขาย คือทำอะไรนดิๆ หนอ่ยๆ กคื็อเราไม่ได้รู้สึกอะไรตรง
นั้น แต่ส่วนมากเรากจ็ะเรียน เค้ากไ็ม่จำ้จี้จำ้ไชอะไร…” 

[อ.ตา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี] 
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“อยา่งผู้ชายกอ็ยากให้เขา กค่็อนขา้งหัวโบราณอยู ่กไ็ม่ถงึกบัโบราณถอย
หลงัไป กเ็ขา้ใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไป แต่กย็งัต้องการผู้นำ นี่ไม่เคยเรียก
ร้องในความรู้สึกตัวเอง ผู้ชายกต้็องให้เกยีรติ ไม่ไปลว่งเกนิเขาจนกว่าจะ
ถงึเวลาอันเหมาะสม จนกว่าจะเปน็ตัวจริงเสียงจริง อันนั้นไม่มีใครว่า แต่
ถ้าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริง ถามว่าอนาคตเกิดพลาดพลั้งขึ้นมา แล้วตัวเอง  
มีความรับผิดชอบพอไหม... คือให้เราดูแลตัวเองไป ไม่ได้มีความพิเศษ 
เพราะอย่างเราเห็นคนอืน่ เขาอุตส่าห์เสียสละมาอยู่ด้วย เป็นลูกสะใภ้   
กค็วรลดทางเพื่อนลงบา้ง มาดูแลครอบครัว ดูแลลกู...” 

(อ.นา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง) 

 3.1.4 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไม่เท่าเทียมทางเพศ 

อ.วิมองว่า การประกอบสร้างความเปน็หญิงชาย ทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบ
และผู้ชายได้เปรียบอยู่เสมอ เพราะผู้ชายเป็นผู้กำหนดกติกาของสังคมโดย
เฉพาะกฎเกณฑ์เรือ่งเพศ เช่น สังคมยอมรับให้ผู ้ชายคบผู้หญิงได้หลายคน   
แต่กลับเป็นเรือ่งที่เสียหายสำหรับผู้หญิงที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ในทัศนะ
ของ อ.เดือน วิธีคิดของสังคมไทยเรือ่งการแสดงออกทางเพศ สะท้อนความไม่
เทา่เทยีมทางเพศ เพราะผู้หญิงจะถกูสอนกดขม่ไว้ในขณะที่ผู้ชายเปน็อิสระ  

“...ครูคิดว่าผู้ชายเปน็คนกำหนด เปน็ผู้ชายมีเมียหลายคนไม่เปน็ไร แต่ผู้
หญิงไม่ได ้ ผู ้หญิงจะมาบอกว่าฉันจะมีผัวซักสีห่ ้าคน ผู ้ชายก็ไม่
ยอมรับ...ครูว่าผู้ชายเปน็คนบงัคับ เปน็คนกำหนด ผู้หญิงหัวอ่อนกต็าม 
แลว้ผูห้ญิงที่เปน็ไทยแท้ๆ  รักษาประเพณีกต้็องเชื่อฟัง เป็นชา้งเท้าหลงัมี
สามีเดียว เชื่อฟงัเค้า ไม่ว่าเค้าจะว่ายงัไง ตามเค้าทกุอยา่ง แลว้ถา้ผู้หญิง
จะมาเกง่กว่าเค้าทกุอยา่ง ผู้ชายมันกไ็ม่ยอม...”  

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

  “...แต่ถา้รู้ว่าผู้หญิงผา่นหลายผวัมากว่็าไม่ดี...ถามว่ายติุธรรมกไ็ม่ แต่
ว่ามันเปน็จารีตเปน็อะไรของเมืองไทยเรา...ไม่เทา่กนันะในความคิดของครู 
แต่ว่าความเสีย่งของผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิง เรือ่งชื่อเสียงวงศ์ตระกูล 
เวลาดูเขาไม่มาดูกนัหรอกว่า ผู้ชายคนนี้ผา่นผู้หญิงมาเปน็สิบ คือ มันถกู
ปลูกฝังมาไม่เป็นไร แต่ถ้าผู้หญิงผ่านมาเป็นสิบสิเดือดร้อน ไม่ได ้ ไม่ด ี
อยา่งนั้นอยา่งนี้ มันถกูฝงัมา...มันอยู่ในหัวมันแกย้าก” 

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 
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 3.1.5 ‘ความเป็นไทย’ กับความเป็นหญิง  

แม้ว่าจะมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศและการปฏิบัติที่แตกต่าง  
ในเรือ่งเพศของหญิงและชายในสังคมไทย แต่อ.ว ิเชื่อว่า “ผู้หญิงไทยแท้” ต้อง
ปกปิดเนื ้อตัวร่างกายของตนเอง ถ้าผู ้หญิงที ่ไม่ปฏิบัติตามเดิมและรับเอา
วัฒนธรรมอืน่เข้ามา ผูห้ญิงขาดคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงไทย ความคิด
ความเชื่อในความเป็นหญิงของอ.ว ิ ยังสะท้อนว่าคุณค่าความเป็น “ผู้หญิงไทย
แท้” นั ้น ขึ ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินชีวิตและประพฤติตัวให้อยู ่ 
ในธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงามของความเปน็ไทย  

“...เด็กราชภัฏไม่เรียบร้อย ครูก็รูส้ึกว่าวัฒนธรรมเรามันเสือ่มไป แต ่ 
พอไปนั้นทำไมคุณดูแต่รูปลกัษณ์เค้า เค้าไม่ดีอะไร เราเออ จริงๆ ด้วยนะ 
ทำไมเราไม่เคยนึกถึงในแง่แบบนี้นะ ทำให้ทัศนคติเราเปลี่ยนไปในทางที่
พดูคุยคนอ่ืน มองคนอ่ืนในทางที่ดีข้ึน... 

...สามคนนี้พอลม้ลงไปสามคนนี้ไม่ได้นุ่งกางเกงในเลย...สารวัตรนกัเรียน
เค้ากถ็ามว่าทำไมถงึไม่นุ่งกางเกงใน เค้ากบ็อกว่าเป็นแฟชั่นค่ะ เป็นแบบ
ญ่ีปุ่น.. ถา้เกดิมันเผยแผม่าถงึนครปฐม มันกท็ำใจไม่ได้เหมือนกนันะ ครู
คิดว่าทำใจไม่ได้รับไม่ได้...ซึ่งตรงนั้นมันเป็นสิง่ที่ควรปกปิดในชาติไทย
เรา...” 

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

ความเป็นหญิงไทยและวัฒนธรรมไทย จำกัดการพูดถึงเรือ่งเพศของ  
ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะ ถึงแม้ว่าจะมีความรูก้็ตาม ความ
เปน็ผู้หญิงไทยกข็ดัขวางการพดูคุยแลกเปลี่ยนนั้น  

“เราอาจจะอาย เพราะว่าเราเปน็ผู้หญิงม้ังคะ...เรากบ็อกว่าเรารู้จกั...เรารู้
แต่เราไม่กล้าพูด เพราะเราเป็นผู้หญิง...เรายังมีวัฒนธรรมไทยครอบอยู ่  
ผู้หญิงไม่ควรพดูเร่ืองอยา่งนี้ต่อหนา้คนที่ยงัไม่ค่อยรู้จกั ท้ังท่ีเรามีความรู้ 
แต่ว่าเราไม่กลา้” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 
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3.2 ฐานคิดเรื่องเพศวิถี  

 3.2.1 เพศที่หลากหลาย: พฤติกรรมเลียนแบบและความผิดปกติ  

อ.โก๋มองว่าความเป็นเพศที่หลากหลายนั้นเกิดการพฤตกิรรมการเลียน
แบบในกลุ่มเพื่อน เป็นการทำตามอย่างกันไป และอาจเป็นความผิดปกติของ
ฮอร์โมนอีกด้วย หญิงชายมีอยู่จริง เพศหญิงควรที่จะเป็นกุลสตร ี เรียบร้อย   
ไม่กา้วร้าว และชายควรเปน็ผู้นำ  

“...ทางด้านจิตใจมากกว่าที่เป็นแบบนี ้แต่ว่าประถมก็ไม่ได้แสดงออก  
มากเท่าไหร ่ขึ้นมัธยมปุ๊บก็มีรุน่พีม่ีตัวอย่าง ซึ่งกล้ามากขึ้น ก็ตามกัน 
และนา่จะมีส่วนมาจากฮอร์โมนเพศด้วยนะ..” 

(อ.โก๋ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 36 ปี) 

 3.2.2 คนรักเพศเดียวกันผิดปกติ อารมณ์รุนแรง 

อ.เอกังวลว่าลูกสาวจะเป็นหญิงรักหญิงที่เป็นทอม และมีภาพลักษณ์ใน
หัวว่า ทอมเป็นผู้หญิงสวมทับบทบาทผู้ชายเป็นสิง่ที่ไม่ปกต ิเพราะผู้หญิงย่อม
ต้องมีวิถีทางเพศแบบรักต่างเพศ มีคูเ่ป็นผู้ชาย ฉะนั้นอ.ตาเชื่อว่า อัตลักษณ์
และรสนิยมทางเพศสามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นผู้หญิงที่รักต่างเพศได ้โดยการ
เพิ่มความเป็นหญิงให้ลูกสาว เช่น การฝึกกิริยามารยาทแบบหญิง การพูดจา  
ที่นุ่มนวล สวมใส่กระโปรง  

“...การแต่งกาย เค้าชอบใส่กางเกง เรากน็ุ่งกระโปรงซ ิการพดูจา เค้าไม่
ค่อยจะนุ่มนวลเลย เรากพ็ยายามใส่ให้เค้า ชี้ให้เค้าเห็นลกัษณะผู้หญิงว่า
น่าดูยังไง จะชี้ประเด็นนั้น เราไม่ได้ส่งเสริมการที่ลูกเก่งทำกิริยาเหมือน
ผู้ชายด ีมันไม่ดีนะลูก เราเป็นผู้หญิงนะ แล้วพอตอนหลังมารูว้่าเค้า  
มีแฟนเปน็ผู้ชายกดี็ใจ พอรู้ว่าเค้าไม่ผดิปกต.ิ..”  

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

ความคาดหวังของแม่อยากให้ลูกอยู่ในครรลองคลองธรรมของสังคม 
ด้วยหวังว่ามีลูกผู้หญิงต้องมีวิถีชีวิตแบบหญิงเรียบร้อยไม่กระโดกกระเดก 
อ.เรืองรองมีความกังวลกับลูกสาวคนเล็ก เพราะบุคลิกภายนอกที่เป็นคนตัวสูง  
ดูห้าว ไม่ค่อยชอบใส่กระโปรง สังคมมักจะมองว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้ต้องเป็น
ทอม นี่คือความกังวลของคนที่เป็นแม่ในขณะที่ลูกสาวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุน่  
ซึ่งเปน็วัยที่กำลงัค้นหาตัวเอง 
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“...ถ้าลูกพี่เป็นทอม พี่จะห่วงเขาอยู่อย่างว่าเขาจะถูกหลอก ก็จะถูกไอ้
พวกทอมเหมือนกนั มันจะอยู่กนัได้สักกี่ปี ไอ้พวกนี้อารมณ์มันจะรุนแรง 
สักวันไม่อยากเป็นทอม อยากจะไปเป็นผู้หญิงแล้วไปมีแฟน มันก็จะมี
ปัญหาอีก เพราะว่ามันรับกันไม่ได ้มันจะฆ่ากันตาย เห็นข่าวพวกทอม
พวกอะไรจะอารมณ์รุนแรง จะหึงจะอะไรแรงกว่าปกต ิพี่ถึงได้ว่าไอ้พวก
นกัเรียนที่เปน็ผู้ชายตุ้งต้ิง ถา้เธอทำเหมือนที่ผู้หญิงเขาเปน็ เขากรู้็สึกว่า
มันธรรมดา แต่เธอเวลาเป็น มันมากกว่าผู้หญิงเขา เป็นอาการมันดี้
ด้ามันเกินผู้หญิงที่เป็น เขาถึงได้ว่าเธอ คือถ้าลูกเราเป็นเราก็จะห่วงเขา
คือ ถา้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ถกูใครหลอก กเ็ปน็ไปเถอะ กไ็ม่ได้ว่า
กนั เพราะตัวเองเลอืกชวิีตของตัวเองอยา่งนี ้อีกไม่นานแม่กต็าย จะอะไร
นกัหนา พี่กจ็ะเปน็ของพี่แบบนี้ กส็อนลกูเด๋ียวแม่กต็าย แม่สอนให้ทกุคน
รูจ้ักเลี้ยงตัวเอง สุดท้ายแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกจนตายหรอก แม่ต้องตายก่อน
อยู่แลว้…” 

(อ.เรืองรอง ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 52 ปี) 

 3.2.3 เรื่องเพศ = เพศสัมพันธ์ และเป็นสิ่งสกปรก 

อ.วิยังเชื่อว่า เรือ่งเพศเป็นของคนที่มีคู ่คนโสดมักจะขาดข้อมูล และ  
บางคร้ังไม่เขา้ใจ เร่ืองภาษาเพศหรือ ตลกเร่ืองเพศ และเชื่อเรื่องเพศในกรอบที ่ 
ถกูต้อง เวลา สถานที ่รวมไปถงึทา่ทางการร่วมเพศ ต้องเป็นท่าพ้ืนฐาน ผู้ชาย
อยู่ข้างบนและสอดใส ่ท่าทางการร่วมเพศที่มากกว่าท่านี ้และเป็นไปเพื่อความ
สุข ความหฤหรรษ ์เปน็ส่ิงที่นา่รังเกยีจ 

“.. ตอนนั้นครูยังไม่ได้ไปก้าวย่าง ครูนั่งดูไปปวดหัวมากเลย จี๊ดๆ มาก
เลย นั่งดูแล้วครูก็อาเจียนก็เลิกดู...ไม่รูม้ันเหมือนกับว่าเก็บกดหรือว่า
อะไร ไอ้ที่มันตึกๆๆ ไรกไ็ม่รู้นะ มันอะไรกไ็ม่รู้ จติใจมันบอกไม่ถกูนะ แลว้
มันตกใจ วิธกีารมันสารพดัวิธเีลย บางทคีนเรามันจะนั่งกนัอยา่งนี้ใชไ่หม 
มีโก้งโค้ง โห! ทะแยง กลับเข้ามามันก็เครียด ณ จุดนั้นครูเครียดมาก  
เลยค่ะ สักพัก ครูดูไปสัก 15 นาทีค่ะ ก็มีดูดมีอมอะไรบ้างละ สักพักก ็ 
ไม่ไหว เลกิดู”  

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 45 ปี) 

ในการเรียนรูเ้รือ่งเพศที่เหมาะสม อาจารย์เห็นว่าควรจะเป็นช่วงที่เรียน
จบและแต่งงานแลว้ แต่การเรียนรู้เร่ืองเพศของอาจารยน์ั้นมีอุปสรรค คือความ
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อาย ด้วยเหตุผลว่าไม่ได้เปน็เร่ืองทั่วไป เร่ืองเพศควรเปน็อยู่ในที่ลบัไม่ควรนำมา
ทำแบบนี ้ เพราะเรือ่งเพศเป็นเรือ่งที่สกปรก ผู้หญิงถูกกล่อมเกลาให้ทำแต่เรือ่ง  
ที่ดีงาม ผู้หญิงไม่ควรแสดงออกเร่ืองเพศในที่สาธารณะ 

“ครูเพิ่งดูหนงัเอ็กซต์อนที่ครูแต่งงานแลว้ คือถา้ดูหลายคนเรากจ็ะออกมา 
คือมีเพื่อนบา้นที่ละแวกใกลเ้คียงเค้ากช็วนเราดู คือเรากจ็ะอาย ไม่กลา้ดู 
พอเค้าเปดิดูกนัสักพกัเรากอ็อกไป ไม่รู้สิมันเกดิความอาย มันเหมือนเปน็
เร่ืองส่วนตัวนะ แลว้คนเค้าหัวการค้า เอาเร่ืองแบบนี้มาเปน็จดุขาย เรา
ศึกษาจากที่แต่งงานแลว้ ดูหลงัจากมีลกูแลว้ด้วยซำ้ไปม๊ัง คือไม่ใชเ่หมือน
สมัยนี้ที่หนงัแบบนี้มีอยู่ทั่วไป หรืออยา่งไรไม่รู้ แต่ครูไม่กลา้ดู ไม่ใชเ่ร่ือง
ท่ัวไป” 

(อ.โก๋ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 36 ปี) 

 3.2.4 พฤติกรรมทางเพศของผู้เรียน: การลอกเลียนแบบจากสื่อ 

อาจารย์ใช้แนวคิดในเชิงจิตวิทยามาอธิบายว่าเด็กในโรงเรียนเลียนแบบ
สือ่ลามก มีอยู่ตามบ้านของผู้ปกครอง บวกกับการไม่เอาใจใส่ของผู้ปกครองที่
วันๆ เอาแต่กนิเหลา้ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ต้องการความรักความอบอุ่น และ
เขา้ใจว่าการกระทำในส่ือที่เห็น เปน็การแสดงความรักอยา่งหนึ่ง 

 “…เขาก็จะมีสือ่ที่เป็นปัญหาหลัก ตอนนั้นม ีม.2 อยู่คนหนึ่งเขาจะให้
ผู้ชายคอยจบูเขา เปดิกระโปรง เรากเ็ลยจบัเขามา เขาบอกว่าบ้านเขามี
ไอ้สือ่แบบนี ้เยอะ สือ่ลามก หนังโป ๊ เขาบอกว่าพอเขาเมาพอเชิญ  
ผู้ปกครองมา พี่ก็บอกว่าเด็กคนนี้มันก็คงจะเป็นอย่างนี ้ เพราะพ่อมันก็
เมาตลอดเวลา และเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูอย่างนี้ทุกวัน เราก็บอก
ทำไม เขาบอกว่าเขาอยากให้ผู้ชายทำกบัเขาเหมือนที่เขาดูในหนงั...”   

4. อิทธิพลของก้าวย่างฯ และความคิดที่ลงรอย 

 วาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านของโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ ได้ส่ง
ผา่นความคิดความเชื่อและความเขา้ใจที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบเพศภาวะและเพศวิถี
ของผู ้จัดการเร ียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาในหลายมิต ิและหลากระดับ   
ที่ปรากฏเด่นชัดมากคือ ความเข้าใจว่าเพศภาวะ/เพศสภาพ เป็นกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมด้านการแสดงบทบาทเพศตามความคาดหวังของสังคม 
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และการกระทำตามบทบาทเพศนั ้นส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่าง
ระหว่างผู้หญิงผู้ชาย และสะท้อนการที่เพศหญิงและเพศชายได้รับการปฏิบัต ิ 
ที่แตกต่าง ทัศนะและความเข้าใจของผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาเกี่ยวกับมิติที ่ 
รอบด้านของเพศวิถ/ีเร่ืองเพศว่าไม่ใชเ่พยีงเพศสัมพนัธ ์หากเปน็วิถชีวิีตทางเพศ
และการเรียนรูต้ลอดช่วงชีวติ ที่ครอบคลุมมิติอารมณ ์ร่างกาย ความสัมพันธ ์
สังคม-วัฒนธรรม อัตลกัษณ์และรสนยิมทางเพศ ฯลฯ  

 มุมมองเรือ่งสิทธิของคนหลากหลายทางเพศและรสนิยมทางเพศก็เป็น
อีกมิติที่โดดเด่นของวิธคิีดเร่ืองเพศที่เปดิรับมากขึ้นของผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา 
ตลอดจนทัศนคติเชิงบวกของการจัดการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาสำหรับเยาวชน 
ก็สะท้อนผ่านทัศนะของผู้จัดการเรียนรูว้่า เพศศึกษาไม่ได้เป็นการชี้โพรงให้
กระรอกแต่อย่างใด ทั้งยังได้เห็นความเชื่อมัน่ของผู้จัดการเรียนรูศ้ึกษาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเพศสัมพนัธท์ี่ปลอดภยัของเยาวชน ผา่นการให้ขอ้มูลที่ถกูต้อง รอบ
ด้าน และเพยีงพอด้านเคร่ืองมือปอ้งกนัโรคและทอ้งที่ไม่พร้อม เปน็ต้น 

4.1 เท่าทันความเป็นหญิงชาย: สิ่งสร้างทางสังคมเรื่องเส้นแบ่งแห่งเพศ  

การเลือกหยิบเอาแผนการเรียนรูชื้่อ “เส้นสมมติ” มาจัดการเรียนรูก้ับ  
ผู้เรียน ชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษามีความเข้าใจว่า เรือ่งเพศเป็นการ
ประกอบสร้างทางสังคมและความเปน็เพศที่หลากหลายเปน็เร่ืองปกติ การเลี้ยง
ดูที่ล้วนสร้างความคาดหวังต่อความเป็นหญิงชาย ความเป็นเพศสรีระหญิงชาย
ไม่ใช่ตัวชี ้วัดความสามารถของบุคคล ฉะนั้น ทั้งหญิงและชายสามารถสลับ
บทบาทหนา้ที่กนัได้ แลว้แต่ความสามารถ คือการตัดสินใจที่เปน็สิทธขิองบคุคล 
ซึ่งอาจารยจ์ะสะทอ้นผา่นการปรามผู้เรียน ที่มักจะลอ้เลยีนเพื่อนที่เปน็กะเทยให้
เคารพสิทธกิารเปน็เพศนั้นๆ  

“...เราเองวิเคราะห์กจิกรรมตัวเองในกา้วยา่ง ทำ “เส้นสมมติ” ทำสอง
ด้าน ด้านนี้ชาย ด้านนี้หญิง ชายแบบสุดๆ หญิงแบบสุดๆ แลว้ถามว่าคิด
ว่าตัวเองอยู่จดุไหน เพราะว่าผู้อบรมในสามสิบส่ีสิบคนแต่ละรุ่น กไ็ม่มีใคร
ไปยนือยู่ที่ชายๆ หรือหญิงสุดๆ มันกจ็ะมีเหลื่อมๆ มาจดุกึ่งกลาง หรือมี
คนที่เหมือนมีเพศชายในสรีระกย็นืในฝั่งชายกมี็ ผู้หญิงที่มายนืในฝั่งผู้ชาย
บ้างกมี็เหมือนกนั กเ็ลยทำให้เห็น นั้นคือการประเมินตัวเอง ในวุฒิภาวะ
ที่โตแลว้ อยา่งผมกไ็ม่ได้ยนืตรงชายสุดๆ บางอยา่งเรากท็ำไม่ได้ อยา่งที่
มาตรฐานตามความเขา้ใจ ผู้ชายต้องเปน็อยา่งนั้นอยา่งนี้ตามความเข้าใจ
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ของสังคม ผู้หญิงต้องเรียบร้อยนุ่มนวล เย็บปักถักร้อยทำอาหาร อะไร
พวกนี้ เรากมี็บางอยา่งที่ไม่ใชช่ายแท้ๆ ” 
(อ.หนุ่ม MT และผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพทิยา ชาย 47 ป)ี 

“...สังคมเห็นว่าผู้หญิงมีลักษณะอย่างนี ้ตามสรีระตามเพศหญิงเพศชาย 
จากนั้นมาการเลี้ยงดูทุกอย่าง จริงๆ ก็เลี้ยงดูเหมือนกัน เพียงแต่ผู้ชาย
ต้องเป็นอย่างนั้น ผู้หญิงต้องอ่อนหวานอย่างนี ้กลายเป็นสังคมเป็นตัว
กำหนดขึ้นมา.. 

...สังคมเปน็ตัวกำหนดว่า เพศชายต้องเปน็อยา่งนี้ ผู้หญิงต้องเปน็อยา่งนี้ 

...แต่ถ้าพูดถึงจริงๆ ทุกคนก็ทำได ้ผู้ชายก็เย็บปักถักร้อยได ้นี่คือความ
สามารถ เราก็ทำไปทำงานผู้ชายได ้ถ้าเรามีพลังพอ...เราต้องยอมรับ
เพื่อน...บางทคีรอบครัวหรือสังคมเส้ียมสอนเขามา ทำให้เขารู้สึกว่าเปน็
ผู้ชายไม่ต้องทำ...” 

(อ.นิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 45 ปี) 

“...พอตอนนี้ได้มาเข้าโครงการก้าวย่าง เราทำไมเรามองคนในแง่เดียว 
มองคนในด้านเดียว เอาสังคมมาเปน็ตัวกำหนดว่าสังคมเราต้องเปน็อยา่ง
นั้น ซึ่งมันไม่ใชอ่ะ บางทเีราอาจจะมองพลาดไป เค้าไปเปน็เมียนอ้ย เค้า
รักกนัเค้าไรกนักไ็ด้นะ่ มันอยู่ที่จติใจด้วย เราไม่รู้ว่าเพื่อนเราขาดอะไรมา
กอ่นหรือปา่ว แลว้มีคนมาเติมเต็มให้ ซึ่งตอนแรกเรามองว่าการเปน็เมีย
น้อยมันผิด นี้คือเรามองวัฒนธรรมเรา มองประเพณีเรา สังคมเป็นตัว
มอง ครอบครัวต้องมีผัวเดียวเมียเดียว ถ้าเกิดม ีสมมติว่าหลายเมีย 
สังคมไม่ว่าแต่ว่าหลายผวั สังคมรับไหม... 

...ที่ครูได้สอนคือเส้นชวิีต...เราเลยมาคุยให้เด็กฟงัว่าเธอคิดยงัไง...คืออยา่
มองคนแต่รูปร่างแล้วก็หน้าตาในสิง่ที่เค้าเป็น ให้มองว่าเค้าประพฤติ
ปฏบิติัอยา่งไร ความคิดยงัไง อะไรที่มองว่าเค้าเปน็ผู้หญิง อะไรที่มองว่า
เค้าเปน็ผู้ชาย ไอ้จริงแทห้รือปา่ว ครูกต็อบไม่ได้ เพราะว่าบางคนเค้ารู้สึก
ว่าฉนัเปน็ผู้หญิงแท้ๆ  ถา้ไอ้นี้ได้ไอ้โนน้ได้ บางคนเค้าเปน็ผู้ชาย ไม่รู้สิ เกย์
กเ็ยอะ มองไม่ออก...” 

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 45 ปี) 
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ทัศนะของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาข้างต้น เผยให้เห็นถึงการตระหนัก
และการรูเ้ท่าทันอิทธิพลกระบวนการประกอบสร้างและให้ความหมาย จัด
บทบาท มอบหมายบทบาทหน้าที่ของหญิงชาย ผ่านการเลี้ยงดูจากสังคมและ
ครอบครัว ทั้งได้สะท้อนว่าการเรียนรูเ้ช่นนี้ได้จำกัดศักยภาพและการแสดงออก
ของคนทั้งสองเพศ และแสดงความเห็นว่า ในความเป็นจริงแล้วหญิงชายเท่า
เทียมกัน สามารถสลับกันทำบทบาทหน้าที่กันได ้โดยไม่ยึดตดิว่าเป็นเพศสรีระ
หญิงหรือชาย 

4.2 เรื่องเพศไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์: อิทธิพลของวาทกรรมใหม่ 

 ทัศนะต่อการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาที่มักจะถูกมองว่า “เพศศึกษา” เป็น
แค่การสอน “เรือ่งเพศ การมีเพศสัมพันธ์ และเป็นเรือ่งลามก” เรื่องเพศจึงไม่
ค่อยได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย สือ่สาร และนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับ  
ผู้เรียนเทา่ใดนกั ผู้จดัการเรียนรู้มักจะรู้สึกลำบากใจที่จะพดูคุยให้คำแนะนำเร่ือง
เพศกบัผู้เรียน อีกทั้ง “ความเป็นเพศหญิง” ดูเหมือนเปน็อปุสรรคสำคญัของคร ู
ชุดความรูเ้รือ่งเพศศึกษาภายใต้แนวคิดและภายใต้วาทกรรมเรือ่งเพศแบบใหม่
ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ทำให้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่ผ่านการ  
เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาในแง่มุมใหม่ๆ ว่า “เรือ่งเพศ  
มิใช่เพียงเพศสัมพันธ์เท่านั ้น แต่เกี ่ยวโยงกับมิติอ ืน่ๆ อีกถึง 6 มิติ เช่น 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล” ครผูู ้สอนจึงได้ซึมซับรับเอาเพศศึกษา ทำให ้ 
ผู้จดัการเรียนรู้เกดิความสนใจและนำมาปรับใชก้บัผู้เรยีนที่เปน็วัยรุ่น  

ผู้วิจัย: เรือ่งอะไรบ้างคะที่อาจารย์ทำ หลายๆ เรื่องที่อาจารย์หยิบเข้า
มาทำเปน็เนื้อหาในส่ือตะกร้าเพศศึกษา? 

“...คือกมี็หลายๆ เร่ืองเหมือนกนั และพยายามทำให้ครบทกุ 5-6 หมวด
ขององค์กรแพธ เชน่พฒันาการของมนษุย ์สุขภาวะทางเพศ สัมพนัธภาพ
ทางเพศ และกพ็ฤติกรรมทางเพศ และกวิ็ธกีารเขามีอารมณ์ทางเพศ จะ
จัดการอารมณ์ของตัวเองยังไง และก็ด้านสังคม-วัฒนธรรม และทักษะ
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเทคนิคการใหค้ำปรึกษา เทคนิคการให้คำปฏิเสธ 
เชน่ แฟนชวนขอมีเพศสัมพนัธ ์เขาควรจะทำอยา่งไร หรือเวลาเพื่อนเขา
มีปัญหา เชน่ เขาทอ้งข้ึนมาและมาขอคำปรึกษา กเ็ลยคิดว่าในปกติ ตอน
แรกที่ได้รางวัล ต้องนำตัวโน้นก่อนแล้วกันนะคะ พี่คิดว่าพอดีสอนเรือ่ง
เพศไปเร่ือง “ไม่รู้ตัว” ทนีี้แผนมันยงัไม่ครบวงจรกเ็ลยเอาของแพธมาปรับ 
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โดยในฐานะตัวเองเป็นครูแนะแนว ก็เลยเพิ่มเทคนิคการให้คำปรึกษา 
เพราะว่าเร่ืองนี้เราจะรู้อยู่แลว้ เวลาเด็กมีปัญหาคนแรกท่ีเขาจะปรึกษาก็
คือเพื่อน เพราะว่าผู้ใหญ่นี่ยงัไม่ถงึ เด็กจะเขา้หาเพื่อนกอ่น เนี่ย เอ๊ะ ถา้
เพือ่นเขาแนะนำไปเรือ่ยเนี่ย เด็กเขาก็จะได้คำปรกึษาที่ผิดๆ ก็เลยให้
แนวทางเกี่ยวกบัการให้คำปรึกษาว่าจะทำอยา่งไรให้เขาได้รู้เทคนคิการให้
คำปรึกษา พอรู้เทคนคิแลว้กจ็ะได้ให้คำแนะนะหรือว่าคนอ่ืนได้ต่อไป...” 

(อ.วรรณา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 48 ปี) 

“...ตอนที่ไม่ได้อบรม พี่คิดว่ามันกค็งจะสอนแต่เร่ืองเพศอยา่งเดียว เร่ือง
เพศ เพศสัมพันธ ์การระวังการป้องกัน แต่พอเราไปอบรมมนัมหีลาย
หมวด มี 6 หมวด มีสัมพนัธภาพ ฯลฯ มันมีประโยชนเ์ยอะกเ็ขา้ใจ ใน
เมือ่มันเป็นวิชาที่มีประโยชน์ ใครไม่สอนเราก็จะสอน เพราะเรามีความ
รู้สึกว่าเด็กเราได้ประโยชน ์และกจ็ะแจง้ผู้ปกครองที่เปน็ที่ปรึกษาว่าเราจะ
สอนเขา เราอธิบาย ผู้ปกครองก็ยอมรับ ประชุมเราก็จะบอกว่าอารมณ์
วัยรุน่เป็นอย่างไร พ่อแม่ควรทำอย่างไรกับลูกบ้าง แต่ตอนนี้ลูกเริม่ม ี 
ความเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องให้พอ่แม่ยอมรบัเขา เขา้ใจเขา มันกเ็หมือน  
กับเพศศึกษา ที่เรามีอยู่ในมือมันไม่ใช่แค่เรือ่งเพศศึกษาความเป็นหญิง
เป็นชายแค่มีการร่วมเพศ มันไม่ใช ่มันจะมีแตกไปอีกหลายๆ หมวด คือ
ถา้เราสามารถสอนให้ครบองค์ มันทำให้เด็กเราสามารถปรับตัวกบัคนใน
สังคมได้อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข รู้เทา่ทนัเร่ืองราวต่างๆ..  

…เขาไม่คัดค้านในการที่เราจะสอนกับเขา แต่เราชี้แจงว่าเราจะสอนอะไร
บา้งมันมี 6 หมวด มีอะไรพี่กจ็ะชี้แจงให้เขาฟงั แลว้มันมีประโยชนอ์ะไร
อย่างไร ก็จะสอนเขา เวลามาประชุมครัง้ที ่ 2 พี ่ก็จะบอกเขาว่า 
พฒันาการของลกูเปน็อยา่งไรตอนนี ้แลว้พ่อแม่ต้องเขา้ใจนะต้องยอมรับ
ลูก ลูกมีความเป็นสาวขึ้นคือให้เขารูพ้ัฒนาการของลูกเขาด้วย ก็จะได้
เขา้ใจ กจ็ะบอกเขาไปในหลายๆ หมวด เขากฟ็งัเรา ถา้เราบอกเขาให้เปน็
เพือ่นลกูมากขึน้ กจ็ะบอกเขาว่าอารมณ์วัยรุ่นเป็นอยา่งไร พ่อแม่ควรทำ
อยา่งไรกบัลกูบา้ง แต่ตอนนี้ลกูเร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรต้องให้พอ่แม่
ยอมรับเขา เข้าใจเขา” 
(อ.อุ้ม MT และผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 
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“...เราสอนเรือ่งเพศศึกษามาตลอด แต่เราสอนเรือ่งกายวิภาคไม่ใช่เรือ่ง
ของความคิด ร่างกาย การเปลี่ยนแปลง การคุมกำเนดิ การใชถ้งุยาง แต่
ไม่ได้สอนเรือ่งความคิด สอนเป็นเนื้อหาวิชาเหมือนสุขศึกษา อันนี้แตก
ต่าง เราเปิดใจมากขึ้น ทำใจมากขึ้น รับมากขึ้น คือรับ เข้าใจ ยอมรับ 
เราไม่ได้ฝกึตรงนั้นกบัเด็กเลย แนน่อนที่เราอยากอบรมอีกนะ แต่เรายงัไม่ 
get เราไม่รู้จะพดูอยา่งไรให้เด็กโต้ตอบกบัเรากลบัมา แต่ในกรณีนี้เราต้อง
ไปพูดให้เด็กฟัง เด็กฟังเพราะเด็กยังไม่รู ้ เด็กโต้ตอบมาก็เป็นเรือ่งพื้นๆ 
เราก็โต้ตอบได ้เพราะประสบการณ์เรามากกวา่เขาเยอะ แตถ้่าเป็นเรือ่ง
ความคิดเป็นเรือ่งยากที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิด เราเองยังบอกลูกให้
เปลี่ยนความคิดยงัยากเลย บางทเีร่ืองของวัยรุ่นเร่ืองจติใจจะพดูอยา่งไร
ให้เราเข้าใจเขา เขาเข้าใจเรา…” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

4.3 สิทธิ: มุมมองและทัศนะต่อคนรักเพศเดียวกัน 

การเป็นคนรักเพศเดียวกันคือรูปแบบการหนึ่งของการเลือกใช้ชีวิตคู ่ 
ของคนที่มีความชอบ ความต้องการและรสนยิมที่แตกตา่งกนัออกไป  

“... แผนการเรียนรู ้ ‘เธอเขา’ อะไรเนี่ยแหละ ทำให้เราเรียนรูก้ารอยู ่ 
ร่วมกนั ว่าเราอยา่ไปรังเกยีจเขา เพราะเขาเป็นแบบนั้น ทำให้เราอยู่ร่วม
กนัได้อยา่งมีความสุข ให้เขารู้ว่าทกุวันนี้ไม่ได้มี 2 เพศ มีเพศที ่3 เพศ  
ที ่4 ก็ไม่ได้ผิดปกติไปจากเรา เมือ่ก่อนเรามองว่าผิดปกต ิแต่เดีย๋วนี้ไม่
ผดิแลว้ เพราะว่ามีมากข้ึน แลว้เขากไ็ม่ได้สร้างปญัหาให้ใคร กท็ำให้เราได้
รูว้่าเมือ่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด เราก็น่าจะอยู่ร่วมกันได ้คือไม่ให้รังเกียจคน
เหลา่นี้ คนในหมู่บา้นมี ขา้งบา้นกมี็ กเ็ปน็วัยรุ่น 20 กว่าทำงานแลว้ เขา
ก็มาอยู่กับผู้หญิงด้วยกัน เขาก็สร้างฐานะด้วยกัน ซื้อรถเก๋ง เขาทำงาน
นิคม เราดูแล้วก็ช่วยเหลือกันด ีเราก็ไม่ได้รังเกียจเขา แม่เขาก็ยอมรับ   
ในเม่ือเขาไม่ได้สร้างปญัหาอะไรมากมาย ทกุคนกเ็ปดิใจกว้าง...” 

(อ.วรรณา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 48 ปี) 

“...ส่วนมากจะสอนเรือ่งเอดส ์การคบเพื่อน ผู้ชายคบได้ไหม ให้หัวข้อ 
บางทีผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบกะเทย เกลียดกะเทย ก็ต้องคุยให้เขาฟังว่า 
เขามางี ้แก้ไม่ได้หรอก เดีย๋วนี้มีนิดหน่อยก็เปิดหมดแล้วตัง้แต่ประถม 
เดีย๋วนี้มองออก เมือ่ก่อนไม่ออกจะเก็บตลอด ม.ปลายก็โผล่สักคนสอง
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คน ตอนนี้เด็กเปิด ถ้าเดินงีใ้ช่แน่ เยอะ (เน้นเสียง) กะเทยไม่ค่อยมี
ปญัหา ที่มีปญัหาคือนกัเรียนหญิง ผู้หญิงมีเพศสัมพันธต้ั์งแต่อายยุงันอ้ย 
กะเทยไม่ค่อยม ีดูแล้วไปตามทางของมัน จบม.5 ม.6 ไปเป็นอาคาซ่า 
เด๋ียวนี้กเ็ห็นแต่งหนา้ทาเลบ็ พนกังานแถวบา้นเยอะ..ไม่มีอะไร ไม่เหมือน
ผู้หญิง เปน็แลว้เปน็ไว เสียแลว้กเ็สียไป ไม่มีอาชพี ไม่มีความรู้ อยู่บา้น
หาเงิน พอคนนี้ให้ เลกิคนนี้ กไ็ปต่ออีกคน...” 

(อ.อุดม ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 50 ปี) 

“...เด๋ียวนี้เขาเปดิกว้างมากข้ึน ผู้หญิงเปน็ทอม หลานสาวกเ็ปน็ทอม มี
แฟนเปน็ผู้หญิง แม่เขาเปดิกว้าง แม่เขากย็อมรับไม่ได้ซเีรียสอะไร หลาน
คนนงึกเ็ปน็กะเทย ทีเ่อามาเลี้ยงลา่สุด มี 3-4 รุ่น รุ่นลา่สุดเปน็กะเทย 
ลูกของน้องสาวเป็นทอมที่ว่าไปเข้าโปล ิที่เล่าให้ฟังเมือ่อาทิตย์ที่แล้ว 
แฟนเขาแต่ละคนสวย เรียนดีๆ กันทั้งนั้นเลย เรียนพยาบาล เรียนมช. 
แลว้เขาคบกนัดี ไม่ได้มีอะไรนา่เกลยีดหรือเสียหายและดูแลกนั นอ้งสาวที่
เป็นแม่ของหลานกมี็ความรู้สึกในด้านดีที่ลกูเขามีพฤติกรรมแบบนี ้เขาไม่
ได้บอกว่ากลุ ้มใจ มันเป็นทอมต้องไม่ดีแน่ๆ เขาไม่ได้ว ่า ทุกคนใน
ครอบครัวกย็อมรับไม่ได้ว่า 

หลานผู้ชายที่เป็นกะเทย ตอนนี้แม่เขารับไปอยู่ด้วยแล้ว มาเรียนที่นี ่
ม.1-3 เขาจะเปดิเผยมาเลา่ให้ฟงัตลอดว่า แฟนเขาอยู่กรุงเทพฯ รู้จกักนั
ทางอินเตอร์เนต็ ตอนแรกคนนั้นไม่รู้เลยว่าหลานครูเปน็ผู้ชาย เวลาที่คุย
โทรศัพท ์เขาจะสมมติตัวเองว่าเป็นผู้หญิง เวลาพูดเขาก็จะดัดเสียงเป็น  
ผู้หญิง...วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่งหน้า เครือ่งสำอาง 
ต่อขนตา ทาเลบ็ ซื้อวิกผม เขามีวิกผมยาววิกผมส้ันเรียงไว้ในตู้ มันเปิด
มากขึ้นตอนนี้ กะเทยไม่ค่อยกดดันแลว้...” 

(อ.อุไร ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง) 

“คิดว่าไม่ต่อต้านเรือ่งนี ้ เพราะว่าถ้าผู้ชายเขาอยู่ด้วยกันได้โดยที่เขาอาจ  
ไม่ได้คาดหวังเรือ่งการมีบุตร ผู้หญิงก็อาจจะคิดว่าไม่ต้องท้อง ยิ่งเป็น  
ผู้หญิงกคิ็ดว่านา่จะอยู่ด้วยกนัได้...” 

(อ.นิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 45 ปี) 

“...นั่นคือความคิดเดิมที่เราคิดว่าส่ิงปกติ ต้องมีเพศหญิง-ชาย เพื่อที่จะ
อยู่กบัสังคมอยา่งราบร่ืน มีครอบครัวต่อๆ ไป มีลกู สืบทอดต่อไป อันนั้น
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คือความคิดเดิมๆ แต่เพศเดียวกนั ชาย-ชาย หญิง-หญิง คือเขาอาจจะมี
ความสุข แต่เขาก็จะจบตรงนั้นใช่หรือไม ่ต่อไปเป็นอย่างไรก็จบกันไป 
ความคิดคือไม่น่าจะเป็นแบบนั้น ชีวิตน่าจะมีการสืบทอด อย่างน้อยก็มี
ญาติ ญาติโกโหติกาสืบทอดกนัไป เราไม่นา่จะมีกนัแค่สองคนแลว้จบกนั
ไป หลงัจากเรามาศึกษาตรงนี ้เรากเ็ขา้ใจว่าเร่ืองเพศมีความหลากหลาย
ขึ้น อ่านแล้วเข้าใจเขามากขึ้น น่าจะดีมากขึ้น เราก็ไมต่้องทุกข์ใจ เราก ็ 
ไม่ต้องเดือดร้อนใจ… 

...ผู้ชาย-ผู้ชาย เลสเบี้ยน เกย์ก็เป็นสิทธิของตัวเค้า การป้องกันก็ถือว่า
เค้าดูแลตัวเค้าเองได้ ตัวเค้าแต่เรากย็งักลวั สังคม...ตัดสินใจแลว้ เค้าเชื่อ
มัน่เค้าก็ทำ ก็ถือว่าเป็นสิทธิของเค้า แต่เราก็ไม่อยากให้ลูกหลานเราไป  
ทำอยา่งนั้น เพราะว่าแฟนเค้าโอเคทำด้วยกนัไปด้วยกนั กไ็ม่รู้ กเ็ปน็สิทธิ
เค้ามากกว่า...มีความสุขได ้ก็ถือว่าเป็นสิทธิความสุขของเค้า ไม่เดือด
ร้อนในกลุ่มของเค้าไป ยอมรับได้ในกลุ่มนั้น...”  

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

“...ข้อมูลก็มีการถกเถียงเหมือนกันว่าเกิดจากอะไร บางคนหลายคนก็
บอกว่ามันเปน็มาต้ังแต่เกดิ เพราะมีงานที่หลกัฐานขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์  
ที่รองรับ เราก็ได้ฟังมันมีอยู่จริงๆ มีบางคนที่เป็นเพราะว่ากลุ่มพาไป 
สุดทา้ยกจ็ะเปลี่ยนเอง ถา้เค้าไม่ใช ่ถา้ใช ่เค้ากจ็ะใชจ่ริงๆ เปน็ต้ังแต่เกดิ  
กมี็ แลว้เด็กปจัจบุนัมีคนเยอะขึ้น มีคนลกัษณะนี้เพิ่มขึ้น มันกไ็ม่ใชเ่ร่ือง
แปลกอะไร…” 
(อ.หนุ่ม MT และผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพทิยา ชาย 47 ป)ี 

ผู้วิจัย: แล้วอ.อุม้มองเรือ่งรักเพศเดียวกันอย่างไร เช่น ผู้หญิงชอบ  
ผู้หญิง รับได้ไม่ได้อยา่งไร? 

“...ถามว่าเม่ือกอ่นถา้ไม่เขา้อะไรนี ่คงไม่ได้ แต่คือ เราไม่รู้ลกึๆ แต่พี่คุย
กบักะเทย พี่มีความรู้สึกว่าเขาเกง่ เขามีความคิดแปลก ถามรังเกยีจไหม 
ไม่รังเกียจนะ แต่เขาเป็นอย่างนั้น เราอาจรับข้อมูลมาหลายอย่าง บาง
คนอาจเป็นเพราะแฟชั่น แต่บางคนเป็นเพราะเขาต้องเป็น เคยคุยกับ
แฟนสมัยเขาเรียน เขาบอกเพื่อนเขามีกะเทย เขารับไม่ได้เขาบอกใน
เพื่อนห้องเขามีกะเทย เพื่อนในกลุ่มเขาคลา้ยไปอ้อน เกาะแกะ เขานดัมา
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เลย รุมเตะ (หัวเราะ) แต่เขาไม่ได้ทำ แต่เขาเลา่ให้ฟงัเพื่อนเขาเลา่แบบนี้
รุมเลย เรากบ็อกเธอ คนที่เปน็ผู้ชาย เขาไม่ค่อยชอบกะเทย แต่เราเปน็  
ผู้หญิง เราไม่นั่น ชอบคุย ชอบฟงั บางทเีห็น” 

ผู้วิจยั: ชอบคุยกบัเขา หรือเพราะเห็นเปน็ผู้หญิงเหมือนกนั  

ชอบ ไม่ใชถ่งึกบัตลก แต่ชอบออกตลกนดิๆ แต่ไม่ถอืว่าลอ้เลยีนเขา อีก
อยา่งตอนอยู่โรงเรียนเดิมมีอาจารยท์ี่เขาจบนาฏศิลป ์พี่คนนี้จะตุ้งต้ิงเขา
เป็นตัวพระลักษณ์พระราม ชอบคุยกับเขา เขามีเพื่อนที่เป็นกะเทย
เหมือนกัน ชอบฟังเขาคุยกัน บางอย่างที่เราไม่รู ้ เราก็ถามเขาก็จะบอก 
อยา่งพี่ไปชลบรีุ พี่แดงเขาไปสระผม แลว้ฝนเขาไปตัดผม ร้านเปน็กะเทย 
พี่ก็ถามว่าเป็นนานแล้วเหรอ สัมภาษณ์เขา อยากคุย เขาก็บอกน้องคน
ที่ไหน หน้าตาเขาคล้ายๆ คนเหนือ คนจีน เขาบอกไม่ใช่หรอก เขาพูด
เลย เขาบอกเปน็คนบรีุรัมย ์ถามทำไมเปน็แบบนี้ พอ่แม่รู้ไหม พอ่แม่ไม่รู้
แต่พอตอนหลงัพี่เปดิรูปดูในร้าน เจา้ของร้านนา่จะเปน็ เขาบอกแต่กอ่น
เขาทำงานอยู่กรุงเทพ ไม่ได้เป็นช่างเสริมสวย เขาทำงานอืน่แล้วเถ้าแก่
โรงงานปดิไป เลยส่งเขาไปเรียนทางนี้ เขาเลยเปน็ชา่งเสริมสวย เขากเ็ลา่
เรือ่งในวงการดารา ใครที่เป็นอย่างนี ้ชอบคุยเล่นสัพเพเหระกับเขามาก
กว่า ไม่ได้รังเกยีจ ถามว่าตัวเองมีโอกาสจะเปน็หรือเปลา่ ไม่เปน็ แต่กบั
เพื่อนผู้หญิงนี่ แรกๆ เลยที่รับรู้ มีความรู้สึกว่ารังเกยีจ 

ผู้วิจยั: เพื่อนผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง… 

“...อืม แต่เด๋ียวนี้ เราโตแลว้ เราแยกแยะได้ แต่เม่ือกอ่น รู้สึกมันผดิ เรา
ถูกสอนมาว่ามันต้องเป็นหญิงกับชาย หญิงกับหญิงมันผิดธรรมชาต ิรับ
ไม่ได้ทำไมเขาต้องเปน็อยา่งนั้น เราไม่รู้สาเหตุ เขาเปน็เพราะอะไร ทำไม
ต้องเปน็ รู้แต่ว่าเขาเปน็คนที่เสียดายมาก เขาสวย เขาเปน็ทอม มีอยู่คร้ัง
สมัยเปน็นกัเรียนมีรุ่นนอ้งคนนงึ บา้นเขามีพ่ีนอ้งสองคน ผู้ชายหนา้ตาดี
มาก รุน่เดียวกับพี ่จัดว่าหล่อเลย ผู้หญิง สวยน่ารัก ผู้ชายเป็นกะเทย 
ลูกสาวกลายเป็นทอม สลับกัน ผู้ชายทุกวันนี้แปลงเพศไปเลย เรารูส้ึก
เสียดาย หนา้ตาดี นอ้งนี้สมัยเรียนเปน็มือกลอง เปน็ทอมไปเลย แต่เราก็
ไม่เขา้ใจว่าทำไมเพราะอะไร แต่รู้สึกแค่นี้ แค่นั้นเอง…” 
(อ.อุ้ม MT และผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 
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4.4 เพศศึกษาไม่ ได้ชี้โพรงให้กระรอก 

 มุมมองที่ว่าวัยรุน่คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสีย่งต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่
ป้องกัน เสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อม ฉะนั้นเพศศึกษาสำหรับเยาวชนจึงกลายเป็น
มาตรการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ง วาทกรรมกลุ่มเสีย่งได้เปิดพื้นที่ให้เพศศึกษา
สำหรับเยาวชนได้มีที่ยนืในสนามแห่งการประกอบสร้างความรู้ด้านเพศภาวะและ
เพศวิถ ีท้าทายวาทกรรมชี้โพรงให้กระรอกและสร้างความหมายใหม่ของการ
เรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชนให้กว้างขวางมากกว่าเดิม  

“สมัยนี้เราคงไม่ชี้โพรงให้กระรอก เพราะมันเป็นชีวิตประจำวัน เผลอๆ 
อาจจะเสีย่งพลาดพลั้ง ..ถ้าปล่อยให้เด็กท้อง ไม่ค่อยเห็นด้วย...น่าจะมี
อะไรทีเ่ปิดรับ เช่นเผลอ แตถ้่าเราวางใหเ้ด็กเรือ่งการป้องกันตัวอย่างดี
ที่สุด คุณต้องทำถ้าไม่ทำก็ต้องไปทำแท้งอย่างนี ้ ...ผู้ปกครองเดี๋ยวนี้เริ่ม
ให้เด็กมีเพื่อน ตรงนี้ก็เสีย่ง เขาก็ต้องรูจ้ักป้องกันเป็นอันดับแรก จุดนี้
เยอะๆ ..บางคนประเภทไวไฟ.. เด็กกลุ่มเส่ียง..เพื่อให้เกดิความตระหนกั
ถงึการปอ้งกนัตัวเอง ระหว่างเด็กเส่ียงที่เราคัดมาเลย ใครท่ีมีแฟน นำผู้
ปกครองมาคุยกัน ..ลูกตัวเองคบผู้ชายอย่างไรจะมีปัญหาอย่างไรใน
อนาคต...”  

 “...เพราะว่าบางทเีราอาจจะมองภาพรวมว่าเด็กม.ต้น เขารู้นอ้ย แต่ไม่ 
บางคนเชื่อไหมเด็ก ม.ต้น ปรมาจารย์ทางเพศก็มีนะ คือเขารูม้ากเลย 
บางคนประเภทเชี่ยวชาญเลยนะ บางทพีี ่ม.ปลาย เขายงัไม่ประสีประสา 
เรามองแต่ภาพรวม แต่ถ้าเรามองทะลุไปเนี่ย แล้วเราดูแล้วว่าเด็กมี
ปฏิกิริยาตอบรับกับเราได ้ไม่ว่าจะเป็น ม.ต้น หรือม.ปลาย ไม่แตกต่าง
กนั แสดงว่าเราคิดต่างหากเด็กเขารู้นอ้ยไป แต่ไม่ เด็ก ม.ต้นอาจจะรู้มาก
ด้วยซ้ำ มันเป็นวัยที่เขาอยากรูอ้ยากลอง เพราะงัน้เขาก็ไปทำอะไรของ
เขา เรากคิ็ดว่า นา่จะปรับใชไ้ด้นะ เด็กม.ต้น เขานา่จะรู้นะ เรากล็องสอน
ไป เด็กเขาชอบนะ มีปฏิกิริยาตอบรับ ต่างกับม.ปลายด้วยซ้ำไป เราก็
เออ.. มันได้นี ่กเ็ลยไม่ฟงัทฤษฏขีองเขาแลว้ เรากเ็อาของเขาเองค่ะ เอา
ของจริงมาเลย เด็กสามารถใชใ้นชวิีตประจำวันไปได้เลย บางคนขอเบอร์
โทรศัพท ์เราควรให้ไหม คิดว่าเขาคิดอะไรอยู ่ เราก็บอกว่าถ้าอยากรูจ้ัก
เขาจะให้ไหม ถ้าให้แล้วจะเป็นยังไงต่อ เราก็ให้ข้อคิดต่อ คือพยายามให้
เดก็ฝึกการคิด เพราะบางทีเดก็เขาไม่ไดม้องทะลุไกล เขาคิดสัน้ๆ งัน้ให้
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เด็กได้ฝกึ ได้คิดมองไกล ผลกระทบที่ตามมาต่างหาก มันจะเปน็ยงัไง เรา
บอกว่าอย่างทุกวันนี้วัยรุน่เขาคิดว่า การไม่มีแฟนเป็นการอายเพื่อน 
น้อยหน้าเพื่อน แต่ถามว่าการไม่มีแฟนมันเป็นเกราะป้องกัน อย่างน้อย
เราก็ไม่ต้องมาคิดเรือ่งปวดหัว บางทีคิดว่าแฟนชวนไปมีอะไรแล้วเราจะ
ปฏิเสธอยา่งไร กคื็ออยา่งนอ้ยๆ กย็งัประคับประคองเราไปชว่งหนึ่ง เราก็
ต้องสอนและชี้ให้เห็นตรงนี ้ เพราะงัน้ส่วนหนึ่งของแพธก็จะดีมากเลย   
กจ็ะหยบิตรงนี้มา อ๋อ! เอามาปรับตรงนี้ หลายๆ แผนค่ะ…” 

(อ.วรรณา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 48 ปี) 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งมีสือ่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดพฤติกรรมเลียน
แบบ และทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพนัธต้ั์งแต่อายยุงันอ้ย เปน็วิกฤตที่ทำให้ต้องเลอืก
รับเอาเพศศึกษาเพื่อการปอ้งกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธแ์ละทอ้งไม่พร้อม แม้
จะขัดต่อความเชื่อเรือ่งวัยอันควรกับค่านิยมรักนวลสงวนตัวของอาจารย์เอง
กต็าม  

“...เพราะฉะนั้นครูกอ็ยากเอาเพศศึกษา เอาให้เขารู้ว่า จริงๆ มันกเ็หมือน
ชี้โพรงให้กระรอกเหมือนกนั...แต่ว่าถา้ในวัยนี ้ทัศนคติครูยงัไม่เปลี่ยนเท่า
ไหร่นะ แต่ว่าวัยที่เด็กสักขนาดนี้ ม.1 ม.2 ม.3 เค้ายงัไวเกนิไปที่จะมี ซึ่ง
วัฒนธรรมเราสมัยก่อนคือให้รักนวลสงวนตัว ไม่ให้ยุ่งกับผู้ชายถ้าไม่ถึง
เวลา ไม่ใช่คูข่องเรา แต่เดีย๋วนี้โลกมันเปลี่ยนไป สือ่ต่างๆ เข้ามาเยอะ
มาก แลว้พอส่ือเข้ามากเ็กดิการเลยีนแบบ ทำไมเหมือนฉนัทำอยา่งนี้ ฉนั
ป้องกันแต่ฉันไม่ท้อง...ถ้าเห็นนักเรียนมานั่งคุยกันในที่ลับตา ทำใจไม่ได้
หรอก ถงึแม้ว่าจะไปกา้วยา่งฯ มากเ็หอะ ถงึไปมา ถงึต้องเปดิมาตอนนี ้
เค้าเรียกว่าไงนะ เราห้ามเค้าไม่ได้ ในเร่ืองตอนนี้เร่ืองของวัยรุ่นห้ามไม่ได้ 
บอกตรงๆ เลยห้ามเค้าไม่ฟงั” 

“…เพศศึกษา มันต้องสอนกอ่นเด็กไปมี ให้รู้กอ่น ถา้ไม่รู้แลว้ไปมี ไปสอน
ท่ีหลงั มันกไ็ปไม่ได้ ขั้นต่อไป กอ่นเด็กเร่ิมเปน็อยา่งไร ทำแลว้เกดิปญัหา 
ไปมีเพศสัมพันธ ์เกิดความทุกข์แล้วเป็นไง พ่อแม่เสียใจ แล้วไม่ได้เรียน
ต่อ ต้องคุยกัน...ครัง้แรกที่ไปอบรม ผมคิดว่าเป็นเรือ่งชี้โพรงให้กระรอก 
ชว่งหลงัๆ เห็นเด็กบางคนมันรู้มากกว่าเรา เพราะบางคนเคยทำ เรากเ็ลย
บอกต้องบอกให้มันรู้กอ่นที่มันจะทำ...” 

(อ.อุดม ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 50 ปี) 
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4.5 เพศสัมพันธ์ที่พร้อม-เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  

ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษายังคงให้ความสำคัญอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์ที่
พร้อมของวัยรุน่ โดยให้ความหมายว่าต้องเป็นวัยที่มีความพร้อมทางสังคม 
ครอบครัวและคนรอบข้าง และความพร้อมทีจ่ะยอมรับผลกระทบทีต่ามมาจาก
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชน เช่น คนรอบข้างอาจมองว่าไม่รักนวลสงวน
ตัว ครอบครัวรับไม่ได ้สูญเสียชื่อเสียง ฯลฯ และมีความคิดว่าเยาวชนที่อยู่ใน
ระบบโรงเรียนต้องทำหนา้ที่เรียนโดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองเพศ เพราะเร่ืองเพศจะ
กลบักลายมาเปน็ภาระสำหรับการเลา่เรียนได้ 

“...การมีเพศสัมพนัธมี์ความสำคัญ มันมีผลกระทบทั้งกอ่นมีแลว้กห็ลงัมี 
คุณพร้อมจะรับสภาพนั้นได้ไหม ถ้ามีแล้วพ่อแม่รู ้คุณรับในสิง่ที่เค้ามอง
คุณได้ไหม ถา้คุณรับได้กโ็อเค ถา้รับไม่ได้ กต้็องคิดให้มันหนกั ถา้พอ่แม่
รับไม่ได้ คุณกจ็ดัการว่าจะทำมันยงัไง เพ่ือนรับไม่ได้ เพ่ือนมองในภาพท่ี
สำส่อน เพื่อนมองในภาพที่เหลวแหลก คุณรับได้ไหม จบ ถา้คุณรับไม่ได้ 
ครอบครัวคุณรับไม่ได ้คุณจะอยู่อย่างไร คุณช่วยตัวเองไม่ได ้คุณจะทิ้ง
การเรียนหนีเรียนออกไป ผมก็มองว่าวัยอันควร ต้องดูว่าเค้าพร้อมไหม 
ในเวลาอันควรเค้าพร้อมไหม” 
(อ.หนุ่ม MT และผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพทิยา ชาย 47 ป)ี 

ผู้วิจัย: อาจารย์ให้ข้อมูลเด็กอย่างไรบ้างเรือ่งการป้องกัน ให้เขาเห็น
ความสำคัญในการปอ้งกนั 

“...เราสอนเด็ก ม.1 แลว้เทอมนี้ยงัสอนนอ้ย รุ่นกอ่นๆ เราพดูถงึถงุยาง 
พดูเร่ืองเอดส์ พดูความนา่กลวัว่ามันมองไม่เห็นนะ สวยๆ อยา่งนี้กไ็ม่รู้ว่า
เป็นหรือไม่เปน็ คนนี้มาไม่รู้ว่าเปน็หรือไม่เปน็ เธอไปเห็นว่าเปน็เพื่อนห้อง
เดียวกนั เพิ่งจบ ป.6 ใสๆ ซื่อๆ กช็วนกนัเขา้ปา่อ้อย มันกใ็ชไ่หม เขาก็
เออ มันมองไม่ออก แล้วพออนาคตมันไปตรวจเจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้น 
ตัวเองเปน็แลว้พอ่แม่รับได้ไหม ต้องคุยออกมาเปน็ลกัษณะแบบนี้ …” 
(อ.อุ้ม MT และผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

4.6 อารมณ์และความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ  

ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษามองว่าอารมณ์ความต้องการทางเพศเป็นเรือ่ง
ธรรมชาติ ฉะนั้นการปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศด้วยการชว่ยตัวเอง จงึเป็นส่ิงท่ี
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ต้องสร้างการเรียนรู้กบันกัเรียนทั้งหญิงและชาย ให้รู้สึกว่าเปน็เร่ืองธรรมดา เธอ
สะทอ้นด้วยการเลา่ถงึการนำเนื้อหาเร่ืองวิธกีารชว่ยตัวเอง การชกัว่าวมาจดัการ
เรียนรูก้ับผู้เรียนว่าเป็นความสุขด้วยมือ โดยอ.เอจะเริม่ตัง้แต่การพูดเรือ่งความ
ต้องการทางเพศนำกอ่น  

“...เด็กสมัยนี้มันกเ็ร็ว เจอกนัแปบ๊เดียวมันกมี็เพศสัมพนัธแ์ลว้ อยา่งเด็ก 
ม.ปลาย รุ่นพี่กไ็ปคุยกบัเด็ก ม.2 ส่วน ม.1 นี่ไม่ค่อยรู้เร่ืองอะไร ยกเว้น
บางคน แต่ ม.2 นี่กจ็ะเร่ิมแลว้ อยา่งรู้จกักนัตอนเชา้ โรงเรียนกต่็างกนั 
พอตอนเที่ยงพักกินข้าวก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน หรือไม่อาจจะเป็นพี่สอน 
เพราะเป็นเรื่องเป็นราวมาหลายครั้ง บางทีผู้ปกครองฝ่ายชายเขาไปแจ้ง
ความ กเ็อาตำรวจไปสอบ พอตำรวจสอบเด็ก ม.2 กร้็องไห้ บอกว่าไม่ได้
ทำ พอถามไม่ได้ทำแลว้ทำไมไปนอนกบัเขา บอกพี่เขาสอนให้...” 

(อ.อุดม ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 50 ปี) 

 “…มนษุยก์นินอนสืบพนัธุ์ ถา้ทำได้แค่นั้น มันกไ็ม่ต่างอะไรกบัสัตว์ สร้าง
ความดี เรากเ็ลยยกตัวอยา่งเร่ืองที่เราสอนให้เค้าฟงัว่า เออ...มันสืบพนัธุ์
ตรงนี ้ เราก็ยังดีกว่ามันนะ ทำความดีอะไรกันได ้เค้าก็พูดถึงชีวะ ความ
เปน็ธรรมชาติอะไรต่ออะไร แลว้เรากคุ็ยเร่ืองนีก้นัได้เร่ือยๆ…เพราะเราไม่
ได้ปิดอะไร มันนา่จะรู้ มันไม่ใชเ่ปน็เร่ืองที่เเปลกจนคุยกนัไม่ได้... 

...ครูคิดว่าเปน็เร่ืองธรรมชาติของมนษุย ์ถา้เราเรียนเราเขา้ใจ เราจะได้ทำ
ถกู ถา้คนไม่มาพดูมาบอก บางทเีรากป็ดิๆ บงัๆ เรากจ็ะเสียสุขภาพจติ
ด้วยว่า เราทำไรผดิปกติ เค้าจะได้ทำด้วยความสบายใจ แลว้เค้ากไ็ด้รู้จกั 
ไม่ไปคลอ้ยตามอารมณ์บางคร้ัง ถา้เค้าเกดิชว่ยตัวเองดีกว่า... 

...อยา่งฝนัเปยีก มันเปน็ยงัไง ถา้เธอเกดิความรู้สึกอยา่งนี ้เธอกช็ว่ยตัว
เองได ้ไม่ผิดอะไร ในห้องคร ูอาคารโน้นทำเป็นรูปว่าว ทำเป็นว่ามีเรื่อง
เลา่มากมาย อยากจะฟงัเร่ืองว่าวเร่ืองไหนให้บอกมา เค้าจะรู้ เค้าจะชกั
ว่าวขึ้นมานะผู้ชาย กเ็ร่ิมบทสนทนาเรากบ็อกว่าชกัว่าวเปน็ยงัไง การชว่ย
ผู้ชาย มันเปน็ในแง่ดี ถา้เกดิความรู้สึกต้องการ เธอกร็ะบายความรู้สึกได้
วิธนีี้นะ ไม่จำเปน็ต้องทำผู้หญิงให้เกดิความเสียหาย…” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 
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4.7 ฐานคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา กับความหลากหลายทางเพศ 

การเป็นคนรักเพศเดียวกัน ความฝังใจกับพฤติกรรมการแสดงออกของ
พ่อแม่และคนในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง ลักษณะทางพันธุกรรม (ยีน) รวม
ถึงการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เป็นชุดความรูท้ี ่ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่ยอมรับใน
ความหลากหลายทางเพศนำมาใชอ้รรถาธบิายสาเหตุของความต้องการเปน็เพศ
อ่ืน เชน่ อธบิายความเปน็กะเทยว่ามาจากลกูชายที่สนทิกบัแม่ และมองเห็นว่า
แม่มักถูกทำร้ายให้เจ็บปวดโดยพ่อ เขาจึงไม่ประทับใจความเป็นชายของพ่อซึ่ง
สร้างความเจ็บปวดให้คนที่เขารัก จึงปฏิเสธความเป็นผู้ชายเพราะไม่อยากใช้
ความรุนแรง ส่วนความเป็นทอมจะตรงข้ามกัน เนื่องจากเห็นแม่ซึ่งเป็นผู้หญิง
ถกูทำร้าย ผู้หญิงมักเปน็ฝา่ยถกูกระทำ จงึเลอืกสวมความเปน็ชายและใชค้วาม
รุนแรงเหมือนพอ่ 

“…หรือผู้ชายเขาก็จะเกลียดพวกกะเทย เพศที่สามที่สีน่ะ เราก็ต้องมา  
บอกเขาว่าทกุคน เราพอใจในเพศเราม้ัย (พอใจ) ถามว่าตัวเพศที่สามเขา
กพ็อใจ เพราะง้ันทกุคนกพ็อใจในเพศของตัวเองที่เปน็อยู่ แต่ในเม่ือทกุคน
พอใจ เราควรไหมที่จะรังเกยีจเพศที่สามที่ส่ี กะเทย หรือทอมเนี่ย เพราะ
ว่าเขาก็มีความนึกคิดเหมือนกับเรา เขาเลวร้ายไหม พฤติกรรมเขาไม่ได้
เลวร้าย ทำไมเราต้องไปรังเกยีจเขา ทกุคนมีคุณค่ามีศักด์ิศรีเทา่กนั เราไม่
ทำตัวให้เปน็ปญัหากแ็ลว้กนั เราอยา่ไปรังเกยีจกนั จะเปน็เพศอะไรกแ็ลว้ 
แต่ขอให้เราเปน็คนดีกแ็ลว้กนั ตรงนี้ให้เขาเห็นอยา่ไปรังเกยีจ เพราะเด็ก
ผู้ชายจะรังเกยีจ ผู้ชายกจ็ะไปว่าเขา เด็กกะเทยกจ็ะโกรธผู้ชายท่ีไปว่าเขา 
เพราะง้ันมันจะต้องมีสาเหตุที่เขาเปน็อยา่งนี ้

เพราะอยา่งครู ครูจะชอบศึกษา ครูจะบอกไว้เลยว่า 90% มาจากพอ่อาจ
จะดุเกนิไป ทนีี้พอ่ดุเด็กกไ็ม่กลา้เข้าใกล ้เพราะง้ันเด็กจะใกลใ้คร (ใกลแ้ม่) 
กน็ัน่สิ เพราะง้ันเขาใกลช้ดิกบัแม่เขากต้็องเลยีนแบบใคร กต้็องเลยีนแบบ
แม่ จงึทำให้เขามีจติใจอ่อนโยนคลา้ยผู้หญิง หรือบางทพีอ่แม่อยา่ร้างกนั 
เขาก็มาอยู่กับแม่แล้วนักเรียนคิดว่าเขาจะเลียนแบบใคร (ก็ต้องเลียน
แบบแม่) ถามว่ามันเปน็ความผดิของเขาไหม (กไ็ม่ใช)่ คือไม่ใชค่วามผดิ
ของใคร แต่ผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจกนักเ็ลยแยกทางกนัดีกว่าที่จะมีปญัหาต่อไป 
เพราะงัน้เนี่ย ถามว่าในเมือ่ที่เขาเป็นแบบนี ้ เขาสร้างความเดือดร้อนให้
ใครไหม ก็ไม่ได้สร้าง เพราะงัน้อย่าไปรังเกียจกัน ครูก็มาสรุปตรงนี้ค่ะ 
หรือว่าทอมทำไมเขาเปน็ทอม เพราะอะไร กใ็ห้เขาเห็นตรงนี้ค่ะ 
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แลว้อยา่งในจติวิทยาแนะแนว มันจะพดูถงึเร่ืองความแบบปลอ่ยนะ กจ็ะ
มีแนวคิดแบบปลอ่ย กจ็ะมีการพดูถงึเร่ืองความปกติและไม่ปกติบา้งอะไร
อยา่งนี้ค่ะ ตัวอาจารยเ์องเนี่ยพออธบิายให้เด็กฟงัว่ามันเปน็เร่ืองของการ
ที่เด็กเรียนรูส้ัง่สมพฤติกรรม แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เกิดความปกติทางเพศก็
ต้องบอกเขา เช่น ผู ้ชายฮอร์โมนเพศหญิงมีในตัวเยอะเกินไป จริงๆ 
ครอบครัวเขาไม่มีปญัหาอะไร แต่ว่าเกดิฮอร์โมนนั้นมีในตัวเขามากเกนิไป
เขากเ็ลยมีจติใจคลา้ยผู้หญิง เพราะง้ันถามว่าเขาผดิไหม เขากไ็ม่ได้ผดินะ 
แต่ฮอร์โมนมันไปอยู่ในตัวเขา ความผดิปกติในร่างกายโนน่ เพราะง้ันเราก็
โทษไม่ได้มันเปน็อยา่งนั้น เขากไ็ม่อยากเปน็แต่ว่ามันเปน็โดยที่ว่าเกดิจาก
ความผดิปกติในร่างกายฮอร์โมนเพศ เรากบ็อกไป....”  

(อ.วรรณา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 48 ปี) 

“...หนึ ่งด้วยพันธุกรรมร่างกายของเขา สองมาจากครอบครัว บาง
ครอบครัวอาจจะมีลูกผู้ชายหลายคน ก็เลี้ยงดูแบบผู้ชาย ประมาณว่า   
ผู้ชายเปน็กะเทยอาจจะมองว่าผู้ชายรังแกผู้หญิงครูคิดเองนะ เปน็เพศแม่ 
หรือทอมเห็นว่าทางครอบครัวพ่อแม่ข่มเหงกัน มันก็อาจจะก่อตัวขึ้น
นอ้ยๆ...  

…โดยส่วนตัวค่อนข้างยอมรับ เพราะว่าเค้าเกดิมาอะไรมันแลว้ มันมาไม่
ได้กต้็องปลอ่ยให้เค้าเปน็ไป มาเปน็ผู้ชายไม่ได้กต้็องปลอ่ยไป คิดว่าอยา่ง
นั้น ค่อยข้างจะยอมรับ...เออ เป็นเรือ่งฮอร์โมนไป...อย่างเค้าเข้าไปอยู่
กลุ่มอยา่งนั้นอยา่งนี้นะ่ ต่อให้มันไปอยู่กลุ่มผู้ชาย แต่ว่าฮอร์โมนมันไม่ได้
มันกเ็ปน็ กคิ็ดอยา่งนั้น...” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางวิทยา หญิง 50 ปี) 

“...มันมีหลายๆ อยา่งประกอบกนั ความผดิปกติของฮอร์โมนร่างกาย มัน
ผิดปกติมาตัง้แต่กำเนิดแล้ว และอีกอย่างการเลี้ยงดูเนี่ยก็มีส่วนสำคัญ
มาก อย่างที่บอกว่า เขาก็คลุกคลีเล่นแต่กับเรา แล้วก็กลุ่มเพื่อน อ้อ! 
เคยมีเด็กที่โรงเรียนเก่าคนหนึ่ง ตอนที่เค้าอยู่ม. 1 ดูนุ่มนิ่มตุม๋ติม๋ พอ
เขา้ไปเรียนต่อในอำเภอกลบัมาอีกท ีอ้าว! เปน็แมนเลย เรากเ็อ๊ะ สงสัย 
กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลกับเค้ามาก พอคบเพื่อนกลุ่มใหม่ก็ต้องปรับ ไม่
สามารถจะแสดงความเปน็สาวออกมาได้ กเ็ลยมาเปน็แมน แต่กไ็ม่รู้ว่าจะ
เป็นแมนตลอดไปหรือเปลา่นะ ตอนนั้นต่างกนัมาก ระหว่างม.ต้นที่อยู่กบั
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เรากับตอนม.ปลาย มาอีกท ีก็โอ้โหเลย! กลุ่มเพื่อนก็มีผลอย่างมาก
เหมือนกนั...” 

(อ.หวาน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางวิทยา หญิง 44 ปี) 

5. กระบวนการต่อรองตอบโต้กับชุดคิดสาธารณะ 

มโนทศันเ์ร่ือง “อำนาจในตนของปจัเจกบคุคล” อันมีรากฐานจากแนวคิด
และความเชื่อที่ว่า “บคุคลหนึ่งนั้นมิได้ตกเปน็เหยื่อของการถกูใชอ้ำนาจหรือเปน็
ฝ่ายถูกกระทำเสมอไป หากปัจเจกบุคคลก็ดำรงอยู่ในสังคมในฐานะที่เป็น  
ผู้กระทำการอีกด้วย เนื่องจากบุคคลสามารถที่จะคิด เลือก และตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนการรับรูห้รือความรูส้ึกนึกคิดของตนและนำความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างมาสูช่ีวิตของตนเองได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ  
จดิูธ คีแกน ที่กลา่วไว้ว่า ถา้หากวิธพีเิคราะห์เชงิสตรีนยิมหลกีเลี่ยงหรือละเลย
มิให้ความสำคัญต่อมิติอำนาจในตนของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง 
“อำนาจในตนของผู้หญิง” นั่นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการทำให้ความพยายามที่
จะท้าทายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจแบบชายเป็นใหญ่ในสังคมของ
ขบวนการสตรีนิยมอ่อนกำลังลงไปด้วย ทั้งนี้เพราะวิธีคิดดังกล่าวกำลังปฏิเสธ
การดำรงอยู่ของ “ผู้ที่จะกระทำการ” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของความไม่เท่า
เทียมในสังคมเหล่านั ้น ซึ ่งกิดเดนส ์ (1984) ยังกล่าวไว้ว่า มโนทัศน์เรือ่ง
อำนาจในตนผูกตรึงอยู่กับแนวคิดที่เชื่อว่า บุคคลแต่ละคนนั้นล้วนมีศักยภาพ
หรือมีอำนาจที่จะโต้ตอบสถานการณ์หรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นหรือส่ง
ผลกระทบกับตนด้วยวิธีการที่สร้างสรรค ์นอกจากนี ้กอดดาร์ด (2000: 3, 
27) ยังให้บทนิยามที่ใกล้เคียงกันไว้ว่า อำนาจในตนของบุคคลนั้น เป็นทั้ง
ศักยภาพและความตัง้ใจที่แน่วแน่ของผู้กระทำการในอันที่จะดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมที่ตนเผชิญอยู ่ทั้งนี ้ลิสเตอร ์
(1997) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า อำนาจในตนถือเป็นศักยภาพของปัจเจกบุคคล
หรือของกลุ่มคนที่จะเดินทางเขา้สู่กระบวนการแห่งการตระหนกัรู้ด้วยตนเองหรือ
คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว มโนทัศน์เรือ่ง “อำนาจในตน” เหล่านี้ต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่า อำนาจในตนของคนแต่ละคนนั้น กำเนิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอำนาจของสังคมและแฝงตัวอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคมของคนด้วย 
กล่าวคือ อำนาจในตนของปัจเจกบุคคลนั้นจะนำเสนอตัวเองออกมาในหลาก
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ลกัษณะและหลายทศิทาง ซึ่งรูปแบบที่แตกต่างของอำนาจในตนเหลา่นั้น จะเปน็
เสมือนเข็มทิศกำหนดให้ผู้กระทำการ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่มทาง
สังคมสามารถที่จะสร้างโอกาสและใส่รหัสความหมายให้กับการปฏิบัติหรือวิถี
ชีวิตของตนเอง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การนำเอามุมมองเรือ่งอำนาจในตนของ
มนุษย์มาเป็นประเด็นวิเคราะห์สำคัญนั้น นอกจากจะเป็นกระบวนการตีแผ่
บริบททางสังคม-วัฒนธรรม ที่บุคคลไม่ว่าจะมีเพศภาวะหญิงหรือชายเข้าไป
เกี ่ยวข้องแล้ว ยังนับว่าเป็นการเร ียนรูชุ้ดประสบการณ์ชีว ิตที ่ผลักดันให้
ปจัเจกบคุคลเหลา่นั้นสามารถกา้วผา่นเร่ืองราวต่างๆ ในชวิีตไปได้ 

อำนาจในตนของมนษุยเ์ปน็เคร่ืองหมายของการต่อรอง ต่อต้าน ตอบโต้ 
และขัดขืนต่ออำนาจที่มากับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ควบคุมและ
กดขม่การคิด การตัดสินใจและวิถปีฏบิติัของผู้คนในสังคม ผา่นการแฝงตัวมากบั
ความรู้ทางวิชาการ คำส่ังสอนด้านศีลธรรมจรรยา ความเชื่อทางศาสนาและจติ
วิญญาณ ตลอดจนค่านยิมและความเชื่ออ่ืนๆ ที่ถกูนำมาเปน็องค์ประกอบสำคัญ
ในการประเมิน และตัดสินคุณค่าผลพวงของการกระทำทางสังคมอย่างใดอย่าง
หนึง่ของปัจเจกบุคคล การดำรงอยู่ของมโนทัศน์เรือ่งอำนาจในตน เท่ากับ
เป็นการตอกย้ำความเชื่อที่ว่า ทางเลือกและการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลนั้นมี
ความเปน็อิสระและชดัเจนในตนเอง ปจัเจกบคุคลมีเหตุผลในการปฏบิติัหรือการ
กระทำของตน และพร้อมที่จะยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำ
และการตัดสินใจนั้นๆ ของตนเอง 

แม้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาจะได้วิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าระบบ
เพศภาวะนั้น ถกูนำมา เปน็ “กติกาหลกั” และเปน็ “กฎเหลก็” ของสังคมที่นำ
มาใชก้ำหนดบทบาทเพศ หนา้ที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ปฏสัิมพนัธท์างสังคม 
การแสดงออกและพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงผู้ชาย สถาปนาความเป็นหญิง
เป็นชายให้กับคนในสังคม ทำหน้าที่ขีดเส้นเขียนกรอบให้ผู้คน ไม่ว่าจะมีเพศ
ภาวะแบบใดต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับการยอมรับและไม่ถูก
ลงโทษทางสังคม แม้จะตระหนักรูถึ้งผลพวงที่เกิดกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ
และการเลอืกปฏบิติักต็าม  

ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษากลายเป็นชุด
เหตุผลหลักที่นำมาค้ำยันชุดค่านิยม ความเชื่อและความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
เพศภาวะและเพศวิถ ีซึ่งบทเรียนในการดำเนนิชวิีตของผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา
ที่ได้สรุปและสังเคราะห์จากประสบการณ์ส่วนตัว และเง่ือนไขปจัจยัที่ทำให้ตนใน
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ฐานะ “ผู้หญิง” หรือ “ผู้ชาย” สามารถข้ามผ่านอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ใน
ชว่งวัยต่างๆ นบัต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่นวัยเรียน วัยผู้ใหญ่ และนำมาซึ่งความสำเร็จ
ในชวิีต ณ ปจัจบุนั ทั้งนี้ค่านยิมความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศวิถขีองผู้จดัการ
เร ียนรูเ้พศศึกษาที ่เป็นฐานคิดของปัจเจกนั ้น อาจจะเป็นชุดคำอธิบายที ่
สอดคล้องไปในทางเดียวกับแนวคิดเชิงกระหลักของสังคม หรืออาจจะเป็นชุด
เหตุและผลของปจัเจกที่ได้รับอิทธพิลจากครอบครัวและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น หาก
ขัดแย้งและไม่เป็นเนื้อหนึ่งกับฐานคิดที่หลักสูตรก้าวย่างอย่างเข้าใจกำลังนำ
เสนอ ทำให้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษารูส้ึกขัดขืน สร้างกระบวนการต่อรอง และ
หาหนทางนำเข้ามาวิธีคิดที่ตนเชื่อมัน่เข้ามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาให้กบัผู้เรียน  

กล่าวคือ ความคิดความเชื ่อ และความเข้าใจเรือ่งเพศเหล่านั ้นต่าง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถานะทางสังคมอืน่ๆ ของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ไม่ว่า
จะเปน็นกัเรียนที่ดี ลกูที่ดี แม่ที่ดี ภรรยาที่ดี ครูที่ดี ผู้หญิงที่ดี ถกูนำเขา้มาเปน็
เหตุและผลหลักในการอธิบาย สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศบางอย่างของเยาวชน ผนวกกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่
สมดุลของผู้จัดการเรียนรูแ้ละผู้เรียนและการบริหารจัดการในชั้นเรียน ได้เปิด
โอกาสให้การโน้มน้าว การชี ้นำทางความคิด และการให้ความสำคัญกับคำ
อธิบายของผู้จัดการเรียนรูเ้กิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำเข้ามา
เป็นประเด็นเสริมและสอดแทรก การสวมทาบ/แทนที่เหตุผลที่มีอยู่เดิม และ
การบิดเบือนสาระสำคัญที่หลักสูตรก้าวย่างอย่างเข้าใจพยายามจะนำเสนอ   
ดังจะเห็นได้จากตัวอยา่งของการวิเคราะห์กระบวนการต่อรองตอบโต้กบัชดุวิธคิีด
ของโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  

5.1 ความเป็นหญิง: อุดมการณ์รักนวลสงวนตัว-เพศสัมพันธ์ ในการแต่งงาน  

กระบวนการถ่ายทอดความเชื่อความหมายของเพศวิถีในกระแสหลัก   
ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวและอยู่ในกรอบของวัยอันควร ถูกสอดแทรกเข้าได้
อยา่งลงตัวในวิชาภาษาไทย ในวรรณคดีไทยมีตัวอยา่งเร่ืองราวความสัมพนัธท์าง
เพศซึ่งสามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา ความรูส้ึกน้อยใจและเสียดายต่อ
การตัดสินใจของตัวละครนางจนิตหราที่มีเพศสัมพนัธก์บัอิเหนา ถกูหยบิมาเพื่อ
ย้ำให้เห็นว่า ผู้หญิงไม่ควรมอบความสาวให้แก่ใครด้วยความรัก ทั้งที่ยังไม่ได้
ผา่นพธิกีรรมการแต่งงาน หรือเลอืกหยบิเพลงรักขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่า วัยรุ่น
เป็นที่ความสัมพันธ์ยังไม่ควรพัฒนาถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กัน ผู้หญิงหมดคุณค่า
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เมือ่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง เพราะได้ประทับ
ตราความเป็นเจ้าของแล้ว ผู ้หญิงจึงต้องรักษาความบริสุทธิ ์ให้กับชายที่จะ
แต่งงานด้วย ซึ่งความบริสุทธิ์คือหลกัฐานยนืยนัความเปน็ผู้หญิงดี นกัเรียนหญิง
จงึไม่สมควรแสดงออก ให้ใครแตะเนื้อต้องตัว การเลน่ถงึเนื้อถงึตัวเส่ียงต่อการมี
เพศสัมพนัธ ์ซึ่งทำแลว้ติดใจ ควบคุมตัวเองไม่ได้  

“...วิธีการสอดแทรกของเรา เราสอดแทรกในจังหวะไหน อย่างเราสอน
วรรณคดีไทย มีเนื้อหาอยา่งนางจนิตหรารักกบัอิเหนา แลว้อิเหนากต้็อง
ไปอีกเมืองหนึ่ง เมืองของนางบษุบา นางจนิตหรากน็อ้ยอกนอ้ยใจมาพร่ำ
รำพัน ว่าเสียดายตัวไปแล้ว คิดผิดไปแล้ว ก็มอบใจให้แล้ว เราก็สอด
แทรกตรงนั้น เอ่อถา้เปน็เราเปน็ผู้หญิงแลว้ไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่ง แลว้
เราไปให้เนื้อตัวร่างกายของเราไปทั้งหมด ยงัไม่มีอะไรแนน่อนมันสมควร 
ที่จะทำไหม? ยังไง ก็จะไปสอดแทรกไปในทุกบททุกตอน ถ้าสอนฟังให้
เด็กฟงัเพลงรักไปแลว้ เรากจ็ะมาเนน้พดูถงึความรักว่า เอ่อ ความรักมัน
มีขอบเขตแค่ไหน? ควรจะปลอ่ยเนื้อปลอ่ยตัวไปแค่ไหน? อยา่งไร? สอด
แทรกลงไป ซึ่งคิดว่าโดยบคุลกิภาพแลว้ เราไม่มีปญัหา เด็กกช็อบเรียนใน
ลักษณะนี ้คือเราแทรกเรื่องอย่างนี้ๆ เข้าไปได ้ก็อยู่ตรงนี้มา 30 ป ีครู
สอนภาษาไทย.. 

...แต่ยำ้เขาบอ่ยว่าผู้หญิงนี้เสียเปรียบผู้ชาย...เราพลาดพลั้งเสียทใีห้ผู้ชาย 
ตัวเราจะไม่มีคุณค่า เขาจะมองเราเปน็เบี้ยลา่งเหมือนหมูในอวย อะไรกไ็ด้ 
แต่ถา้ลกูดูแลเร่ืองนี้ได้ จนถงึการแต่งงานกนั แลว้มีความสัมพนัธท์ี่ลกึซึ้ง
จะดีกว่า เม่ือถงึเวลาแลว้เรารู้ว่าเราจะแต่งงานกบัคนๆ นี้...ว่าอยา่เผลอ
ไผลไปขนาดนั้น ผู้หญิงก็จะเสียเปรียบทุกวันในสังคมไทย...เพื่อนไล่ตี
เพื่อนในห้อง ผู้ชายไปตีเค้าอยา่งนั้นไม่ได้ เธอไม่ใชน่ะ ไปตีไปกอดรัดเค้า
นะ ไม่ใช่เล่นกันที่ถูก...อย่าไปเล่นในลักษณะนี ้ เล่นแล้วติดใจวิง่ไปให้เค้า
กอดกนัไปกนัมา..”  

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

“…ครกู็บอกเขานะว่า ที่ครูพูดไปทั้งหมดใหใ้ช้วิจารณญาณด้วย ครูยังไม่
บอกว่า ต้องเชื่อที่พดูไป คือความเชื่อของครูหนจูะเชื่อหรือไม่ ให้มีเหตุผล
ในตัวเองมีวิจารณญาณ คำพดูบางคำ ส่ิงที่ครูสอนอาจจะไม่ถกูกไ็ด้ เวลา
สอนจะไม่บอกว่า ให้เชื่อทั้งหมด อาจจะ 50-60 กแ็ลว้แต่ แลว้ส่ิงท่ีครู
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สอนเปน็ส่ิงที่ดีที่สุด แต่ว่าจะไม่ปฏบิติัตามกไ็ม่เปน็ไร ให้รู้จกัปอ้งกนัตัวเอง   
ดูแลตัวเอง เร่ืองถงุยาง แต่ไม่ใชแ่นะนำว่าเดก็ผู้หญงิ ตอ้งพกถงุยางนะ 

…ถา้ครูเห็น ครูกว่็า ครูกเ็ตือนเค้า บอกว่าถา้ครูเกดิเจอเธอขา้งนอก ครูก็
ห้ามเธออยา่งนี้เหมือนกนั ครูว่าเธอในฐานะที่ครูเปน็ครู แลว้เธอเปน็ลกู
ศิษย ์ครูจะไม่สนใจถ้าเป็นคนอืน่นั้นเป็นสิทธิของเธอ แต่ถ้าเกิดเธอทำ
อะไรไม่เกินเลยกันนั่งคุยกัน ไม่เป็นไร ก็พูดให้เค้าฟัง ถ้านั่งเฉยๆ ไม่คิด
อะไรเกินเลย มันไม่น่าเกลียดมาก ครูทุกคนก็ไม่ว่าอะไรนะ ถ้าเห็นนัก
เรียนมานั่งคุยกนัในที่ลบัตา ทำใจไม่ได้หรอก ถงึแม้ว่าจะไปกา้วยา่งฯ มา
ก็เหอะ ถึงไปมาถึงต้องเปิดมาตอนนี ้ เค้าเรียกว่าไงนะ เราห้ามเค้าไม่ได ้
ในเร่ืองตอนนี้เร่ืองของวัยรุ่นห้ามไม่ได้ บอกตรงๆ เลย ห้ามเค้าไม่ฟงั” 

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 45 ปี) 

ค่านยิมและความเชื่อทางสังคม-วัฒนธรรมที่ผกูระบบความคิดความเชื่อ
ด้านคุณค่าผ่านความเป็นผู้หญิงที่ดีซึ่งจะต้องไม่ยุงเกี่ยวเรือ่งเพศก่อนแต่งงาน 
สะท้อนชัดในระบบการให้คุณค่าต่อความเป็นหญิงในคำบอกเล่าของอ.เรืองรอง
ว่าผู้หญิงควรจะมีการวางตัว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ความคาดหวัง
ของสังคมและการกำหนดกรอบพฤติกรรมทางเพศของหญิงโดยสังคม ดูเหมือน
จะยังประทับแน่นอยู่ในทัศนะของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาและอาจารย์มักจะ
ผลิตซ้ำแนวคิดความเชื่อในเรือ่ง “รักนวลสงวนตัว” เมือ่จัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศ
ศึกษาแบบบรูณาการ  

“...แม่ครูสอนไว้ว่า คนเราเกิดมาจะเด็ดดอกไม้ได้คนละดอก แต่ดอกไม้
เขาให้เดินไปสุดทา้ยเขาให้เลอืกดอกไม้ที่สวยที่สุดหนึ่งดอก ถา้เธอรีบเด็ด
ตัง้แต่ต้นทางเธอไปเจอดอกอืน่สวยกว่าอีก เธอก็ยังเด็ดไม่ได้อะไรอย่าง
เนี้ย กพ็ยายามเปรียบเทยีบให้เขาดู แลว้พวกผู้หญิงกจ็ะบอกว่าเวลาสอน
ให้เขาวิเคราะห ์เขาจะพูดถึงดอกไม้หลายๆ อย่าง อย่างเธอจะเป็นดอก
อะไร ทำไมเขาชอบดอกกหุลาบ เพราะอะไร กลว้ยไม้มันกส็วย ทำไมเขา
ไม่ค่อยพูดถึง แล้วจะให้เขาช่วยกันคิด บอกกุหลาบมันก็มีหนามมีอะไร
อยา่งเนี้ย จะหยบิจะจบัอะไรต้องระวัง กลว้ยไม้มันกส็วยเหมือนกนั แต่
ว่ากล้วยไม้มันก็ไม่มีอะไรที่ไปป้องกันตัว ก็เปรยีบเหมือนผู้หญิงที่ฉลาด 
รู้จกัคิดอะไรให้รอบคอบ เหมือนกหุลาบที่ทั้งสวยทั้งหอม เขากจ็ะไปปกัไว้
ในแจกัน ถ้าเธอเป็นดอกต้อยติง่ ใครจะมาเหยียบเธอจะมาหยิบเธอก็ได ้
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กจ็ะพดูให้เขาเห็นในลกัษณะนี้ จะพดูเร่ือยๆ” 
(อ.เรืองรอง ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 52 ปี) 

ผู้วิจัย: แล้วอย่างสือ่อันนี้ล่ะคะอาจารย์...ที่เป็นรูปผู้หญิงตกแต่งด้วย
ดอกไม้ อาจารยต้์องการส่ือสารเร่ืองอะไรกบัผู้เรียนคะ?  

“... อ๋อ... ชื่องาน ‘คิดให้ดีก่อนมีเพศสัมพันธ์” ...กบ็อกว่าเนี่ย ผู้หญิง
เราถ้ายังบริสุทธิ์อยู ่ เหมือนดอกไม้ที่ว่ายังมีความหวานอยู ่ผึ้งก็ยังมา
ตอม แต่ถ้าหมดความหวานเมือ่ไร ผู้ชายเขาจะไม่มาเหลียวแล เปรียบ
เหมือนเราเป็นดอกไม ้ถ้าเรายังมีความสาวเหลืออยู ่รักษาพรหมจรรย์ 
รักนวลสงวนตัว ผู้ชายเขาก็จะมา จะเรียกสินสอดเป็นล้านก็ได ้แต่ถ้า
ความสาวหมดไป ลา้นกจ็ะไม่เหลอื จะเหลอืพันแค่นี้เอง แกลง้พูดให้เด็ก
ฟงั ค่าตัวเราจะลดทนัท ีเพราะง้ันเรายิ่งรักษาพรหมจรรยเ์รานานได้เทา่ไร 
มันกจ็ะมีค่า ดีกว่าเราปลอ่ย ไม่รักนวลสงวนตัว…” 

(อ.วรรณา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 48 ปี) 

“...ก็ด ีถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด ป้องกันเชื้อป้องกันอะไรได้
หมด อะไรที่มีจะมาทางเพศสัมพนัธ ์ยาคุมยงัปอ้งกนัไม่ได้...ทนีี้เรากต้็อง
แทรกว่า..จะเป็นไปได้ไหม ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี ้ มีเพศ
สัมพนัธ.์..” 

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 

ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาบางราย แม้จะยอมรับว่าวิถีชีวิตของวัยรุน่ใน
ปัจจุบันนั ้นเปลี่ยนไป การแสดงออกทางเพศที่ผู ้หญิงเคยถูกกรอบไว้ไม่ให้
แสดงออกทางเพศ เชน่ มีแฟน แต่ผู้หญิงกบัการคบเพื่อนต่างเพศและการมีเพศ
สัมพันธ์ของวัยรุน่นับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ แต่อาจารย์ก็มักจะเตือนสติผู้เรียน
หญิงให้รักคุณค่าของตนเอง คุณค่าในความเป็นผู้หญิงในเนื้อตัวร่างกาย ดังนั้น
การสอนเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ อาจารยจ์ะมุ่งเนน้ไปที่ผู้หญิงมากกว่า 

“...คอืพยายามจะดึงเวลาเขาใหเ้ขามีความคิดมากกว่านี ้วา่อันนี้มันแค่
มัธยมนะ แค่บา้นนอกนะ ต่อไปความสวยความงามของหนยูงัไม่เต็มที่นะ 
หนูก็ยังอยู ่14-15 หนูยังต้อง 17-18 หนูลองคิดดูนะว่า ถ้าหนูไปที่
ราชภัฏ ไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะ เราอาจจะไปเจอสิ่งดีๆ ที่นั่นก็ได ้
จริงอยู่นะว่าพวกหนูเป็นผู้หญิง ถ้าได้เสียเนื้อเสียตัวไปแล้วเนี่ย มันมี
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ความเสียใจลึกๆ เสียใจไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าหนูเดิน
แบบนี้นะ แทนที่หนอูาจจะเจอส่ิงที่ดีๆ คนอ่ืนมารู้ประวัติเราเนี่ย อาจจะ
เสียกไ็ด้” 

(อ.สมชาย ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 43 ปี) 

 “เราเปน็ครูต้องสอนนกัเรียน เราจะมานอกกรอบไม่ได้ อายใจเรา...เรา
เป็นครูก็ต้องเป็นแบบอย่าง สอนนักเรยีนปากก็บอกใหน้ักเรียนรกันวล
สงวนตัว แต่...ครูไม่รักนวลสงวนตัว...พูดได้เต็มปากกับแฟนว่า ครู
บริสุทธิ ์ผุดผ่องไม่เคยผ่านมือผู ้ชายมา แล้วก็สามารถพูดได้เต็มปาก 
จนถงึทกุวันนี ้สอนลกูสอนนกัเรียนได้ อยา่งเชื่อม่ัน...มันคือความคิดของ
ครูผู้หญิงเรามันมีการสอนมาแต่ด้ังเดิม เปน็ขนบธรรมเนยีมมาแต่ด้ังเดิม 
จารตีมา ผู้หญงิต้องรักนวลสงวนตัว ต้องรักษาความบริสทุธิ ์ความเสีย
เปรียบผู้หญิงมีมากกว่า...”  

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 

5.2 วาทกรรมวัยเด็ก-วัยเรียน: ใสซื่อ บริสุทธิ์ ไร้กามารมณ์ 

การจดัการเรียนสอนเร่ืองเพศสำหรับวัยรุ่นตอนต้น เป็นอีกเหตุผลหนึง่ท่ี
ทำให้อาจารย์ไม่สะดวกใจที่ไม่ต้องพูดคุยสือ่สารข้อมูลเรือ่งเพศลงลึกมากนัก 
กอปรกับอุดมคติของความเป็นครูที่ดีและความเป็นผู้หญิงดีที่ถูกนำมาสวมทาบ
อยู่ถึง 2 ชั้นว่าต้องเป็น “ครูผู้หญิงที่ดี” ทำให้ครูผู้สอนหญิงไม่สามารถพูดเรื่อง
เพศได้อย่างเปิดเผยกับผู้เรียน ประกอบกับการนำหลักสูตรเพศศึกษาก้าวย่างฯ 
มาปรับใช้ด้วยตนเอง ทำให้อาจารย์ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้านเนื้อหาและ
หาเกณฑ์ประเมินให้ได้ว่า ควรจะอยู่ที ่ตรงไหนและจะทำอย่างไร เพื ่อจะไม่
เป็นการชี ้ทางให ้ผู ้เร ียนอยากร ูอ้ยากลองในเร ือ่งเพศ แต่เป็นการสร ้าง
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศอยา่งแทจ้ริง  

“บางคนเขาก็จะโต้ตอบว่า เขารูแ้ล้ว มีบางคนก็ไม่เคยรูว้่าเพื่อนเป็น
อยา่งไร บางคนกรู้็มาก เพราะตัวเองไม่เคยรู้ว่าเพื่อนเปน็อยา่งไร บางคน
ก ็expert แลว้ บางคนยงั innocent อยู่เลย ม.1 กมี็บางห้องโตเร็วกว่า
เด็กทั่วไป ซำ้ชั้นมา ประสบการณ์ชวิีตของเธอโชกโชน ครอบครัว สังคม
รอบตัว” 

วาทกรรมความเป็นเด็ก ซึ่งผู้เรียนถูกคาดหวังว่าต้องไร้เดียงสาเรือ่งเพศ 
และไม่ขอ้งเกี่ยวเร่ืองเพศและหนา้ที่ของการเปน็วัยรุ่นวัยเรียน ที่ยงัรับผดิชอบตัว
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เองไม่ได ้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาจึงมักจะต้องแทรกแซงและจับจ้องความ
สัมพันธ์ของเด็กให้อยู่ในสายตา แม้ว่าอาจารย์บางรายจะยืดหยุ ่นให้วัยรุน่
สามารถคบหากันฉันท์คูร่ ักได ้แต่ก็มีขอบเขตกำหนดไว้ว่า จะต้องไม่มีเรือ่ง
กามารมณ์มาเกี่ยวขอ้ง เหตุเพราะยงัไม่สามารถรับผดิชอบตนเองได้ และส่ิงที่จะ
ทำให้วัยรุน่รอดพ้นจากปัญหาคือการยับยั้งชั่งใจ สวมบทบาทนักเรียน และทำ
หนา้ที่เรียนหนงัสือ ต้องให้ความสำคัญกบัการเรียนเปน็อันดับหนึ่ง ให้เร่ืองความ
รักความสัมพันธ์เป็นเรือ่งรองลงไป ดังนั้นอาจารย์จึงพยายามสัง่สอนให้ผู้เรียน
สนใจการเรียน โดยมักชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการมีความรักในวัยเรียน   
ซึ่งอาจนำไปสู่การท้องไม่พร้อมและเรียนไม่จบในที่สุด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ้ 
กบันกัเรียนหญิงทกุคน ไม่ว่าจะเรียนเกง่หรือไม่กต็าม ดงัความเหน็ที่ว่า 

“... เด็กเราจะเอาเต็มกระบวนการอยา่งผู้ใหญ่ไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่ถามป๊ับ
เขามขี้อมูลอยู ่ เขาก็เอาออกมา เด็กไม่ม ีม.ต้น ม.ปลาย ก็ต่างกันนะ 
อย่างพี่สอนม.1 ไม่ได้ใช้กระบวนการตรงนั้นเต็มกระบวนเลย อาจเปิด
โอกาสให้เด็กพดูบา้ง แต่เวลาไงค่ะ 1 เด็กไม่มีขอ้มูล กไ็ม่รู้จะแลกอะไรกบั
เรา แต่เขาแลกกับเพื่อนได้บ้าง เช่น ฝันเปียกมีไหม เราต้องเป็นคนนำ 
รู้จกัไหมฝนัเปยีก เขากท็ำหนา้อยา่งนี ้ผู้หญิงกท็ำง้ี บางทผีู้ชายกไ็ม่รู้นะ 
ท่ีห้องมีคนนงึ เปน็หนุ่ม ดูสีหนา้รู้แลว้ เออ ฝนัเปยีกรู้ไหมคืออาการอยา่ง
นี ้เรากเ็ลา่ให้เขาฟงั อาการเปน็อยา่งนี้นะ ผู้หญิงเปน็เมนส์ ไหนใครเปน็
เมนส์แลว้บา้ง ลกัษณะจะเปน็การสอนมากกว่า สุดทา้ยแลกเปลี่ยน กว่็า
เธอเป็นอย่างไร ลักษณะเล่าประสบการณ์ตัวเอง เป็นเรือ่งนี้ก็ไม่แตกไป
เยอะ กย็งัเปน็การให้ข้อมูลอยู่...” 

(อ.อุ้ม วิทยากรหลัก & ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา   
รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

“...ลกูต้องระวังเนื้อระวังตัว ครูกไ็ม่ได้ว่าอะไร ลกูกอ็ายยุงันอ้ยจะเลี้ยงดู
กนัอยา่งไร รักกนักต่็างคนต่างเรียน พอลกูผา่นชวิีตไปอีกชว่งหนึ่ง ลกูถงึ
จะรูว้่ามีอะไรอีกเยอะที่ลูกจะรู ้ถ้าเวลา 15-16 มีอะไรกันก็จะจบแค่นี ้  
มีลูกมาจะเอาอะไรเลี้ยง ก็พูดกันไปอย่างนี ้ ใหเ้รียนก่อนเป็นแฟนกัน   
เปน็ได้ หลกีเลี่ยง เขาอยู่บา้นเขา เราอยู่บา้นเราต่างคนต่างเรียนหนงัสือ
กนัไป เรากจ็ะพดูแบบนี้...” 

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร. เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 
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“ตอนนั้นเรียนเปน็หลกั รักเปน็รอง...เรากเ็สริมตัวอยา่งรุ่นพี่เปน็อยา่งไร 
ที่ยงัเรียนไม่ทนัจบกท็อ้ง หรือเด็กเกง่กท็อ้งได้...คนเกง่กมี็พลาดได้เหมือน
กนั...ยงัไม่ทนัจบม.3 กท็อ้งแลว้ ...ช่วงนั้นเราไม่เคยสนใจเทา่ไหร่ ความ
เป็นเพื่อนก็คือความเป็นเพื่อน จนเราเรียนระดับม.ปลาย เราก็ไม่ได้มี
แฟนก็เลย ถ้าเรียนรูเ้รือ่งเหล่านั้น เราก็ทำตัวเราเป็นปกต ิจนไปเรียน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีแฟน…ก็คือ ทำงาน เรียนจบแล้ว ทำงานมีเงิน
เดือน... บางทเีราเจอเด็กที่มีลกัษณะจะคุ้นเคยกบัผู้ชาย เรากส็อนเค้าว่า 
อยา่ไปสนใจนะ ให้เรียนหนงัสือ” 

(อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร. กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

“...กน็า่เปน็อยา่งนั้น เราเขา้ใจว่าแค่เปน็วัยรุ่น กำลงัเป็นเพ่ือน เป็นแฟน
กนั ยงัไม่ใชถ่งึขั้นแนน่อน มีความพร้อม ความรู้ การงาน ฐานะ พอมา
ทำตรงนี้ปั๊บ ก็แสดงว่าความคิดของเขา ก็ไม่ยังความรับผิดชอบ ไม่ใช่
ความรักอะไร เป็นแค่ตามสภาพแวดล้อม ตัวกระตุน้ ลักษณะอารมณ์
ธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้นเอง แสดงว่าความยับยั้งชั่งใจของเขายังไม่ม ี
ถา้เขายบัยั้งชั่งใจได้กต้็องไม่ ทั้งหญิงและชาย ตอนนี้ยงัไม่ถงึเวลา...”  

(อ.นา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร. เหนือวิทยา หญิง) 

“...ไม่เหมาะสมหรอกนะที่เด็กจะมีอะไรกันในวัยเรียน เราไม่อยากให้มัน
เกดิด้วยซำ้ ถา้ตัวเองปอ้งกนัได้ ถา้ตัวเองสามารถที่จะชว่ยเขาได้ให้เขารู้
เทา่ทนัได้กไ็ม่อยากให้เกดิ พี่สอนเร่ืองให้ใชจ้นิตนาการรัก จะพูดให้เขาฟัง
ว่าอันนี้ๆ นะเสร็จแลว้มันจะมีภาพที่ผู้หญิงกบัผู้ชายนอนตักกนั พี่บอกเขา
ว่าลองคิดสิว่าภาพต่อไปนี้มันจะเปน็อะไร พี่ให้เขาวาดภาพมีอยู่กลุ่มหนึ่ง 
มันกว็าดภาพที่เขามีเพศสัมพนัธก์นัแลว้ผู้หญิงกโ็กง้โค้งแลว้ผู้ชายกอ็ยู่ขา้ง
หลัง พี่ก็ตกใจแสดงว่ามันต้องไปเห็นมาจากไหนแน่เลย มันจะมีอย่างนี้
ออกมา บางทเีรากต็กใจ เธอรู้อะไรมากมายขนาดนี้เลยหรือ? แต่บางคน
มันก็จูงมือกันเดิน มันก็มีหลายความคิดของเด็กนะ บางคนก็เป็นภาพ
ที่นอนอยู่บนเตียงตรงเนี้ย เราก็จะสรุปว่าตรงเนี้ย ถ้าเธอผู้หญิงถ้ามี
โอกาสใกลช้ดิ มันกมี็ทางที่จะทำให้เราเปน็อะไรได้หลายๆ อยา่ง แต่กไ็ม่ได้
เอาภาพไปติดทั้งหมด เพราะว่าภาพบางอยา่งอันตราย ขนาดเรายงัตกใจ 
เอาให้อาจารยอี์กคนดูเด็กเราเขียนรูปนี้มาเลยดูซ”ิ 

(อ.เรืองรอง ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร. กลางวิทยา หญิง 52 ปี) 
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การที่ต้องจัดการเรียนรูเ้รือ่งการป้องกันสร้างความอึดอัดกับผู้จัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษา เพราะจัดการเรียนรูเ้รือ่งการป้องกันก็เท่ากับผู้จัดการเรียนรู้
เพศศึกษายอมรับการมเีพศสัมพันธ์ในวยัเรยีน ผู้จัดการเรยีนรูเ้พศศึกษาจึงได้
ตีความเจตนารมณ์และนิยามของ “การป้องกัน” ให้สอดคล้องกับค่านิยมความ
เชื่อเรือ่งการงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของตน และเปิดพื้นที่ให้สอดแทรก
ความคิดดังกลา่วเขา้ไปในเนื้อหา แม้ว่าจะเห็นความสำคัญและความจำเปน็ของ
การให้ข้อมูลเรือ่งเพศสัมพันธ์โดยป้องกันกับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม จุดใหญ่
ใจความที่ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษายงัเนน้ยำ้อยู ่ คือ ความเชื่อเร่ืองการละเว้นมี
เพศสัมพนัธก์อ่นวัยอันควร 

 “...เพราะไม่อยากให้นกัเรียนมีเพศสัมพนัธก์อ่นวัย มันไม่ดี นกัเรียนยงั
บริหารจัดการตัวเองไม่ได ้ เกิดเรือ่งขึ้นมาปั๊บ ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าไป
จดัการ ถา้ไม่ใชพ่อ่แม่ กเ็ปน็ครู ตัวเองจดัการไม่ได้ จดัการกจ็ดัการไม่ถกู 
ไปทำแท้ง...เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรยังห้ามอยู ่ ยังชี้ให้เห็นถึงโทษถึง
ด้านลบของการมีเพศสัมพนัธก์อ่นวัย...ไปดูหลกัสูตรยงัมีอยู ่ไม่ใชว่่าเป็น
เรื่องบวกนะ อยากให้นักเรียนรู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะป้องกัน
ตนเอง ไม่ให้มีเพศสัมพนัธก์อ่นวัยอันสมควร ถา้มีมันจะเกดิแบบนั้นแบบ
นี้ ในนั้นที่ครูได้ดู ไม่ได้ยอมรับนะ...”  

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 

“...อยา่งเวลาสอน...อยา่งเม่ือวานเราไปสอน เปน็คาบแทน แทนที่จะคุม
เด็กเฉยๆ เราก็ถือถุงยางไปแล้วก็เออ คราวนี้ก็ว่าครูจะแจกของในถุงนี ้
เด็กกย็กมือกนัใหญ่ นกึว่าเขาจะเอาขนมไปแจก พอหยบิถงุยางขึ้นมาเด็ก
กหั็วเราะกนัใหญ่ กบ็อกครูจะแจกจริงๆ แต่ต้องมาทำความเข้าใจกนักอ่น 
ว่าถงุยางมีเพื่ออะไร มีไว้เพื่อการคุมกำเนดิ การปอ้งกนัโรคเอดส์ อันนี้คือ
จดุสำคัญที่เนน้ ส่วนใหญ่เขาไม่ขอ มีเด็กผู้หญิงคนนงึขอ...อืม แต่ยงัไม่ได้
ให้กรณีนี ้บอกว่าเดีย๋วมาคุยกับคร ูหลังครูสอน แล้วเขาก็ไม่มาเลย 
เพราะถงุยางให้แบบสบายๆ กไ็ม่ดีเอาไปเลน่ มองเหมือนของเลน่กนัไป ก็
ไม่ได้ให้ไปง่ายๆ สมมติเด็กผู้ชายมาขอก็ว่าเออ เธอเอาไปใช้กับใคร เขา
บอก เพื่อนผู้หญิง เราก็บอกเป็นหญิงขายบริการหรือเปล่า เขาก็บอก
ไม่ใช ่แฟนผม ใชก้บัผู้หญิงคนเดียว เขาเอาไปใชก้บัหญิงบริการเรากว่็าก็
ดีแลว้ เอาไป แต่กไ็ม่อยากให้ไป การใชบ้ริการแบบนั้นบอ่ยๆ มันเส่ียงนะ 
ถ้ามีผู ้หญิงคนเดียว ก็ป้องกันด้วยเสีย่งด้วย ก็อยากให้เขาได้ทั ้ง 2 
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อย่าง...ก็ยังงงว่า ทำไมเธอรูว้่าทำไมเขามีอะไรกันในห้องน้ำ ..ถ้าเป็น  
ตัวเขาเอง กดี็ที่รู้จกัปอ้งกนั แต่กไ็ม่อยากใหเ้ขาใชวิ้ธกีารนี้ในวัยเรยีน...” 

 (อ.เอ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

“…ก่อนจะถึงวันวาเลนไทน ์พี่ก็จะเอาเรือ่งความรัก ความสัมพันธ์แบบ
กุ๊กกิ๊กของวัยรุน่มาพูดคุย เปรียบเทียบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม ่
มาพูดคุยกับเด็ก (ผู้เรียน) จะให้งานเด็กเป็นรายบุคคลในแต่ละหัวข้อ 
เชน่ ความรู้เกี่ยวกบัถงุยาง พี่จะเนน้ที่ขอ้มูลเร่ืองประสิทธภิาพของถงุยาง
นะ จะยังไม่พูดคุยหรือหยิบเรือ่งเพศสัมพันธ ์หรือวิธีการใช้ถุงยางมา  
พดูคุย…” 

(อ.เปรี้ยว MT และผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา   
รร.กลางพิทยา หญิง 51 ปี) 

5.3 “วาทกรรมความเป็นครู-แม่”: ภาษา กับการสื่อสารเรื่องเพศ 

สถานะทางสังคม จรรยาบรรณ และการสวมบทบาทที่เขม้งวดของความ
เปน็ครูตามความคาดหวังของสังคม ทำให้อาจารยม์องว่า การใชภ้าษาที่ชดัเจน
ตรงไปตรงมาในการสือ่สารระหว่างการจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษาในสถาน
ศึกษายังไม่เหมาะสม แม้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาจะมองเห็นอรรถประโยชน์
ของการนำหลักสูตรเพศศึกษาโครงการก้าวย่างฯมาจัดการเรียนรูแ้ละบูรณาการ
สอน เพราะมีหลายๆ อยา่งที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกนัตัวเอง มีทักษะ
ในการปฎิเสธฝ่ายตรงข้ามอย่างไรแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น และสนับสนุนให้  
ผู้เรียนได้ทำกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง แต่ด้วยภาพลกัษณ์ของความเปน็ครูที่ว่า ครู
คือผู้สูงส่ง เป็นที่น่านับถือ ภาพลักษณ์จะต้องไม่แปดเปื้อนในเรือ่งเพศ เพราะ
เป็นเรือ่งสกปรก ทำให้ผู้จัดการเรียนรูท้ี ่มีเพศภาวะหญิงเห็นว่า การใช้ภาษา
เกี่ยวกบัเร่ืองเพศอยา่งโจง๋คร่ึมไม่เหมาะกบัการส่ือสารในบริบทโรงเรียน  

“ตอนไปอบรมเพศศึกษาครัง้แรกเนี่ย เค้าเป็นองค์กรของเค้าที่พูดเรือ่งนี้
โดยเฉพาะ เค้าจะถงึพริกถงึขงิเร่ืองของการใชค้ำพูด พวกวิทยากรนั่นนะ
คะ อาจจะเปน็เพราะว่าความมุ่งหวังกคื็อความชดัเจนในเร่ืองนี้นะการใช้
คำพดูของเค้าค่อนขา้งจะชดัเจน แต่บางคร้ังอันนี้ส่วนตัวนะ พี่ขอเปดิเผย
ความในใจว่าในความเปน็ครูเนี่ย มันรับคำพดูนั้นไม่ค่อยได้ นี่แบบว่าเรา
แต่งงานแลว้นะคะ พดูว่า จู ๋จิ๋ม ยงัรับได้ คำว่าเพศสัมพันธ ์กย็งั โอ.เค 
แต่ที่วิทยากรพูดนั้นมันเป็นคำ....พี่นึกไม่ออก แต่ไม่สมควรพูด มันเป็น
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ภาษาพูดนะคะ แล้วบางทีในความเป็นครูของเรานี่มันเอาคุยกับนักเรียน
วัยนี้ยงัไม่ได้ในตอนนี้ มันต้องเปน็อีกระดับหนึ่งที่ไม่ใชน่กัเรียน นกัศึกษา” 

(อ.ตา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

วาทกรรมความเป็นครูและความเป็นหญิงที่กำกับการสวมบทบาทความ
แม ่ทำให้อาจารย์หญิงแสดงบทบาทความเป็นแม่ในการอบรมสัง่สอนลูก และ
กำกับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ และสัมพันธภาพของนักเรียนหญิง  
และนกัเรียนชาย  

“...พอดีมีเพื่อนนักเรียนอยู่โต๊ะโน้นแหละ ผู้หญิงม.1 หน้าห้องคอมนั่ง
จุ๊กจิ๊กกนั เราเห็นกท็นไม่ได้ ด้วยความที่เราเปน็เพศแม่ถงึจะไม่ได้แต่งงาน 
แต่เราไม่อยากให้ลกูเราเปน็อยา่งนี้ไง ถงึแม้ว่าจะเปน็แค่ลกูศิษย.์..” 

 (อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 45 ปี) 

5.4 อิทธิพลของวาทกรรมด้านศีลธรรมกับการสอน  
 และจัดการกับปัญหาการทำแท้งเมื่อท้องไม่พร้อมในวัยเรียน 

มาตรฐานเชิงศีลธรรมจรรยา วาทกรรมเรือ่งบาปและการฆ่ามักจะเป็น
ชดุเหตุและผลสำคัญของผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาในการต่อรองกบัทางเลอืกอ่ืนๆ 
ในการจัดการปัญหากรณีท้องไม่พร้อมของผู้เรียน ที่ขัดแย้งกับค่านิยมความเชื่อ
เรือ่งเพศของตน ตัวอย่างเช่น การทำแท้งเป็นบาปหนักและอันตรายสำหรับผู้
หญิง ผู้จัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศจึงต้องให้ข้อมูลเชิงลบและน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับ
การทำแท้ง เพื่อขู่ให้ผู้เรียนหวาดกลัวและไม่กล้าตัดสินใจเลือกทำแท้งในกรณี
ทอ้งไม่พร้อม เพราะต้องเผชญิกบัความเส่ียง เนื่องจากไม่มีขอ้มูลแหลง่บริการที่
รับรองความปลอดภยัโดยแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ  

“...ครูกม็องว่ามันผดิศีลธรรม อันตรายถงึตาย ถา้เปน็กรณีที่ไม่หนกัหนา
สาหัสเดือนสองเดือนจะทำอย่างไร แต่ไม่เคยถึงขั้นเอาออกนะ ...บาปส ิ
อันตรายถงึชีวิตด้วย อันนี้พดูกบัเด็กๆ ที่ประชมุ ฉะนั้นวิธกีารที่ดีคือต้อง
ปอ้งกนั ไปพดูอยา่งนี้...กก็ลวัว่าเด็กจะไปมีอะไร แต่ว่าจะพูดถงึอันตราย
การทำแทง้ทำอะไรนะ....เรากไ็ม่แนใ่จว่าที่เด็กไปทำมีที่ไหนบา้ง ไม่ค่อยมี
ความรู้ ไม่มีขอ้มูล ถา้สมมติจากหมอ เรากมี็เปอร์เซน็ต์ไว้ใจ...ความรู้สึก
ยิ่งแย่กว่าเราเป็นหลายเท่า เขาจะตัดสินใจเองไม่ได ้นอกจากเขาไป
ปรึกษาคนใดคนหนึ่ง ที่เขาไว้ใจแลว้เขากช็ว่ยกนัตัดสินใจ” 
 (อ.นิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร. เหนือวิทยา หญิง 45 ปี) 
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“...เมือ่สองอาทิตย์ที่แล้ว เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.4 ท้องขึ้นมา 
เนี่ยเพิ่งจะคุยไปนะว่าโรงเรียนเรามีปัญหาเรือ่งเด็กตัง้ท้องแค ่2-3 ราย 
ไม่คิดไม่ฝันเลยนะ ว่าเด็กที่เรียนหนังสือดีมาก มีผลการเรียนด ีจะมา
พลาดพลั้งท้องซะแล้ว พี่นะรูส้ึกเสียดายเด็กแบบนี้จริงๆ เลย แล้วเด็ก
ต้องเสียโอกาสในอนาคตไปเพราะเรือ่งแบบนี ้พี่ก็พยายามคุยกับเด็กนะ 
พยายามให้เด็กไม่คิดทำแทง้ เพราะเรารู้ว่าถา้เด็กเปน็ตัวแลว้ มันจะเต้น
ตุบ๊ ตุ๊บ ตรงนี ้(ชี้ไปที่ต้นคอ) ก็เลยเล่าให้เด็กเค้าฟังว่า ตลอดชีวิตของ
การเปน็ครูมาเนี่ย ครูเห็นเด็กที่เกดิมาแบบไม่ได้ต้ังใจแบบนี ้หนา้ตานา่รัก 
(เนน้เสียง) มันฉลาดๆ แลว้กช็า่งรู้ทั้งนั้น มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเอา
เด็กออก ไม่อยากให้เค้าทำเวรทำกรรม กพ็ยายามชว่ยให้เค้าคิดที่จะเอา
เด็กไว ้ เราก็พยายามช่วยกันหาทางออกให้เค้า ก็บอกว่าจะให้ลูกหยุด
เรียนไปก่อนเทอมหนึ่ง แล้วลูกค่อยกลับมาเรียนเทอมหน้าตอนที่ลูก
พร้อม จะบอกข่าวให้ผู้ปกครองรูยั้งไง ตอนนี้นี่แหละปัญหา ทำยังไงจะ
ทำให้ผู้ปกครองเด็กเค้าเขา้ใจและให้กำลงัใจเด็ก...” 

(อ.อุ๊ คณะผู้บริหารสถานศึกษา รร.เหนือพิทยา หญิง 55 ปี) 

“เพราะว่ามันค่อนข้างจะ 1.ถ้าเป็นเรือ่งของบาปนะ คือมันจะเป็น
ตราบาป เรากไ็ม่รู้สนบัสนนุให้เด็กอยา่งไร แต่เรากมี็วิธกีารชี้แจงให้เด็กว่า
ถา้มันเปน็แบบนี้แลว้ถา้ไม่ให้มันเกดิขึ้นกบัตัวนี้แลว้ เธอจะทำยงัไง คือเรา
จะให้เด็กย้อนมาคิดตัวนี ้มากกว่า แล้วก็ถ้าในเรือ่งของปัญหาสังคม
เนี่ยมันมีเยอะ ถา้ให้เด็กทอ้งแลว้คลอดออกมา แต่อันนี้กย็งัไม่รู้ว่าทางแก้
มันจะออกมายงัไง เรากไ็ม่รู้ว่าจะแนะนำยงัไง คือมันเลยตามเลย คือทอ้ง
เนี่ยนะก็คือจะเป็นในเรือ่งของภาระที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับครอบครัว ซึ่ง
อาจจะไม่ดูแลเขาอย่างดีหรือเปล่า อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรือ่งของ ถ้าตัว
เองสบายใจนะเร่ืองของบาปบญุคุณโทษเปน็เวรกรรมจะสบายใจ” 

(อ.สมชาย ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 48 ปี) 

5.5 ผู้หญิงกับร่างกายแบบศีลธรรมจรรยาในเพศศึกษา 

ชุดความรูท้างเพศศึกษาถูกนำมาปรับใช้/บูรณาการกับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์กบัผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 1 ซึ่งเป็นความสะดวกใจและ
เป็นความต้องการของผู้จัดการเรียนรู ้ที่หาพื้นที่สอดแทรกมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของบตุรที่พงึมีต่อบพุการี ทำให้การเรียนรู้เพศศึกษาในด้านพัฒนาทาง
ร่างกายที่เนื้อสาระมีความเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ เปิดช่องทางให้เพิ่มเติม
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ความหมายทางจริยศาสตร์ให้กับร่างกายของผู้หญิง กล่าวคือ ร่างกายของผู้
เรียนหญิงที ่ท้องไม่พร้อมถูกเคลือบความหมายเชิงศีลธรรมจรรยาว่า เป็น
ร่างกายที่นำความเสือ่มเสียมาสูต่นเอง ครอบครัวและบุพการ ีดังนั้น หากผู้
เรียนหญิงต้องการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการ ีผู้หญิงจักต้องเข้มงวด
กวดขันตนเอง ไม่ให้ข้องเกี่ยวเรือ่งเพศในวัยเรียนและนำมาซึ่งการท้องไม่พร้อม 
ในขณะที่การตัง้ครรภ์และการคลอดบุตรของผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานและมี
สถานะความเปน็แม่นั้น กลบัมีความชอบธรรมและมีสถานะสูงส่งกว่า  

“ครูสอนชวีะ ทกุ case เราเจอกบัตัวเองหมดเลย กเ็ลา่ให้เด็กฟงั เรามี
ลูกยาก เอาประสบการณ์ตัวเองไปสอน การเจริญเติบโตผิดปกต ิเรือ่ง
ร่างกายของเรา เหมาะกบัวัยของเขา ซึ่งเราไม่ได้ไปฟงัมา ไม่ได้เรียนรู้จาก
การอบรม เรียนรู้จากแผนที่เขาให้มา แลว้เอามาศึกษา แลว้คิดว่าเราจะ
ใช้อย่างไรตามสิง่ที่เรามีอยู ่ เช่น เราก็เอาสารคดีเรือ่งการเดินทางของ
มดลกู ต้ังแต่เร่ิมปฏสินธจินคลอดให้ผู้เรียนได้ดู บางคร้ังเวลาจำกดัเราก็
อยากปลกูฝงัเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและการวางตัว จริงๆ การสอนเร่ือง
นี้อยากให้ย้อนกลับไปดูว่าพ่อแม่ดูแลเธออย่างไร คนเกิดมาอย่างไร คือ
การสร้างความคิด ความรู้สึก ภาพตรงนี้อาจสร้างความคิด ความรู้สึกว่า 
พอ่แม่ลำบาก ปลกูจติสำนกึให้เด็กไม่นอกลู่นอกทาง ถา้พลาดพลั้งไปจะ
ทำอยา่งไร ให้ผู้เรียนได้คิดถงึหัวอกพอ่แม่ ว่าการมีลกูและการคลอดลกูนี้
ลำบากยากเยน็อยา่งไร...” 

(อ.ตา ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 50 ปี) 

5.6 การปะทะกันของวาทกรรมหลากชุดว่าด้วยคนรักเพศเดียวกัน:   
 วิทยาศาสตร์ ศาสนา จิตวิทยา สิทธิ 

ในมุมมองในเรือ่งของคนรักเพศเดียวกัน มีองค์ความรูเ้ชิงวิชาชีพหลาย
ชุดที่ถูกอ้างอิง เมือ่พยายามหาสาเหตุของการเป็นคนรักเพศเดียวกัน บ้างก็นำ
ความรูท้างวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรือ่งลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนส์มาเป็นชุด
เหตุและผล เชน่ ต้องไปสืบสาวทางกรรมพนัธุ์ว่า คนท่ีมีรสนยิมทางเพศเป็นคน
รักเพศเดียวกันมีเครือญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ใครบ้างที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน ชุด
ความรู้เชงิจติวิทยาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการเลี้ยงดู กเ็ปน็ชดุความรู้หลกัอีกชดุ
ที่ถกูนำมาเชื่อมโยงกบัการเปน็คนรักเพศเดียวกนัว่า หากพ่อแม่กำหนดว่าอยาก
ได้ลูกผู้หญิงแต่ลูกกลับเกิดมาเป็นผู้ชาย ดังนั้น เมือ่เกิดมาแล้วก็จะพยายาม
เลี้ยงลูกให้เป็นผู้หญิง นอกจากนี ้ยังมุมมองด้านศาสนาและความเชื่อในหลัก
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ธรรมคำสอนเรือ่งบาป บุญ คุณ โทษ ที ่ถูกนำมาเป็นเหตุผลว่า คนที่เป็น 
กะเทย ทอม ตุ๊ด ด้ี เพราะว่าภพชาติที่แลว้ได้ไปทำกรรมไม่ดีไว้ เชน่ การไปผดิ
ลกูผดิเมียชาวบา้น เจา้ชู้ไกแ่จ ้ขม่ขนืผู้หญิงที่ไม่ใชภ่รรยาของตนเอง เม่ือเกดิมา
ในภพชาติปจัจบุนัจงึได้กรรมเวรเหลา่นั้นติดตัวมาเปน็มรดกด้วย และทำให้คนที่
มีรสนิยมทางเพศแบบนี ้ ซึ่งความรูท้างศาสนาในด้านหนึ่งได้ตีตราว่าคนรักเพศ
เดียวกนัเปน็สัญลกัษณ์ของการประพฤติหรือพฤติกรรมไม่ดีในเร่ืองเพศ เชน่  

“มองในส่วนของด้านยีนส ์อันนี้จะลงไปด้านยีนส์เลยในความเชื่อของครู
นะ แลว้กก็ารเลี้ยงดู 1. ยนีส์ในการเลี้ยงดู แลว้กศ็าสนา อ๋อ! ในเร่ืองของ
ท่ีว่าพอดีไปอ่านในหนงัสือ คือคนที่เกดิมาลกัษณะเปน็ทอมหรือเปน็ด้ีเนี่ย
หรือเปน็ตุ๊ดเปน็เกยเ์นี่ยนะ คือมันจะสืบเนื่องมาจากชาติที่แลว้ ว่าคุณไป
ทำอะไรไว้ชาติที่แลว้ ทำผดิอะไร แลว้ถงึมาเปน็แบบนี ้เปน็คนเจา้ชู้ไกแ่จ้
เลย ไม่อยู่ในศีลในธรรม ไปผดิลกูผดิเมียเขา ไปเลน่ชู้กบัคนมีเจา้ของ คือ
ในมุมมองตรงนั้นก็คือทุกสิง่ทุกอย่าง เขาจะอธิบายทั้งที่มาและที่ไปก่อน 
มันจะเป็นแบบนี้ก่อนจะปฏิสนธ ิก็คือถ้าเฉไปทางนู้นก็จะเฉไป แต่ถ้ามา
ทางนี้ในเรือ่งของวิทยาศาสตร์เนี ่ยคือยีนส์นะ คือบางทีมันแก้ไม่ได้ไง   
ใชไ่หมครับ คือเรากจ็ะสืบๆ ว่าเปน็ยงัไง นา่จะมีลกัษณะตัวยนีส์ที่ทำให้มา
เป็นตัวนี ้แล้วลักษณะอีกอย่างก็คือการเลี้ยงด ูอาจจะมาจากการเลี้ยงดู
ของครอบครัว เขาอยากได้ลกูผู้หญิงนะแต่ลกูผู้ชายเกดิมากจ็ะใส่ๆ เขา้ไป 
มันจะแยกเป็น 3 อย่างนะ คือการเลี้ยงด ูศาสนา แล้วก็ลักษณะทาง
วิทยาศาสตร์คือเปน็ยนีส์” 

(อ.สมชาย ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา ชาย 43 ปี) 

“...หนึ ่งด้วยพันธุกรรมร่างกายของเขา สองมาจากครอบครัว บาง
ครอบครัวอาจจะมีลูกผู้ชายหลายคน ก็เลี้ยงดูแบบผู้ชาย ประมาณว่า   
ผู้ชายเปน็กะเทยอาจจะมองว่าผู้ชายรังแกผู้หญิงครูคิดเองนะ เปน็เพศแม่ 
หรือทอมเห็นว่าทางครอบครัวพ่อแม ่ข่มเหงกันมันก็อาจจะก่อตัวขึ้น
น้อยๆ...โรงเรียนคือที่บ่มเพาะ ฉะนั้น การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพเป็น
จดุยนืของครูที่จะสร้างนกัเรียนที่มีคุณภาพ จงึมองขา้มเพศ แม้ความเปน็
ทอมและกะเทยจะเป็นเพศที่ไม่สมบูรณ ์แต่ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนดีตั้งใจ
เรียนและอยู่ในกฎระเบยีบของโรงเรียน อาจารยจ์ะมองขา้มตัวตนทางเพศ
ของเด็กกลุ่มนี้ไป  

(อ.เดือน ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.เหนือวิทยา หญิง 50 ปี) 
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“..กะเทยค่อนขา้งจะมีความรุนแรงมากกว่าผู้หญิงที่เขาแสดงออกเร่ืองคำ
พดู...นา่จะเปน็เร่ืองโชว์ออฟ อยู่ไหนอยากให้มีคนดูเขา...เรามาดูแลว้เด็ก
กไ็ม่เปน็มากเทา่ไหร่ แต่คนรอบขา้งประณามเขาว่าเปน็กะเทย บางทบีอก
เลยว่าเธอห้ามพดูเด็ดขาด ไม่ต้องพดู เขาอยากเปน็อะไรกช็า่งเขา ไม่ต้อง
เฉพาะเจาะจงให้เขา ไม่ต้องไปตัดสินว่าชวิีตเขาเปน็อยา่งนั้นอยา่งนี้...”  
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5สรุป อภิปราย 
 และข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์กระบวนการต่อรองและการตอบโต้ของผู้จดัการเรียน
รูเ้พศศึกษากับระบบความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศวิถี

ของวาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้าน ฉายให้เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างด้านผลกระทบเชิงแนวคิดของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาภายใต้โครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ว่ามีสาเหตุจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ประสบการณ์ส่วน
บุคคลของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมและ
หนนุเสริมวิชาการให้กบัผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา (วิทยากรหลกัและคณะทำงาน
หนุนเสริมวิชาการ) 2) โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ และ3) บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่เขา้ร่วมในโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  
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ประสบการณ์ส่วนบุคคล 

จะเห็นได้ว่า ฐานคิดเพศภาวะและเพศวิถีชุดหลักๆ ของคณะทำงานฝึก
อบรมและคณะทำงานหนุนเสริมวิชาการจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรแพธและองค์กรภาคีเครือขา่ยด้านเอดส์นั้น มีความสอดประสานกบัระบบ
วิธีคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถีของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจในการจัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษารอบด้าน ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นหญิงเป็นชายและบทบาท
เพศเป็นการประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เพศวิถี/เรือ่งเพศมิใช่เพียง
เพศสัมพนัธแ์ละเปน็เร่ืองธรรมชาติ เปน็การเรียนรู้ตลอดชวิีต ความหลากหลาย
ทางเพศและรสนิยมทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศ การเข้าถึง
ข้อมูลความรูเ้รือ่งเพศที่ถูกต้อง รอบด้านและพอเพียงเป็นสิทธิมนุษยชนด้าน
เพศ ฯลฯ ในขณะที่ภมิูหลงัทางการศึกษา พื้นฐานครอบครัว วิถกีารเลี้ยงดูและ
เติบโตในวัยเด็ก ประสบการณ์ชีว ิตในช่วงวัยต่างๆ ความเชื ่อทางศาสนา 
สถานการณ์การใช้ชีวิตคู่/การแต่งงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน สิ่งแวดล้อม
ทางสังคมทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และชุมชน ฯลฯ เข้ามามีอิทธิพลและทำให้ระบบ
ความคิดความเชื่อและความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้
และเสริมศักยภาพ ไม่ได้เปน็เนื้อหนึ่งเดียวกนัทั้งหมด 

ดังนั้น เมือ่มกีารจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาใหก้ับผูเ้รยีน ระบบวิธี
คิดเรือ่งเพศของผู้จัดการเรียนรูไ้ม่สามารถละวางความคิด ความเชื่อและความ
เข้าใจเรือ่งเพศในแบบฉบับของตนไว้ก่อน และหยิบชุดคำอธิบายของก้าวย่างฯ 
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ด้ตามที่โครงการฯ คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น เพราะ
หากเมือ่ใดที่ชุดความคิดความเชื่อเหล่านั้นของผู้จัดการเรียนรูแ้ตกต่างและ  
ขดัแยง้กบัชดุเหตุผลหลกัของโครงการฯ ผูจ้ดัการเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็น “ผู้กระทำ
การ” สามารถดัดปรบัแนวคิดรวบยอด/สรุปสาระสำคัญของแผนการเรียนรูน้ั้น 
ให้เปน็ไปในทศิทางที่จะสอดรับ ลงรอย หรือเปดิพื้นที่ให้ความคิดความเชื่อเร่ือง
เพศของตนสามารถแทรกตัวเขา้ไปได้อยา่งเหมาะเจาะพอดี  

ค่านิยมและความคิดความเชื่อเรือ่งเพศของผู้จัดการเรียนรูน้ั้นแฝงตัวมา
หลายช่องทาง เช่น สถานะ/บทบาทและความคาดหวังต่อผู้ประกอบวิชาชีพคร ู
การตีความและให้ความหมายของ “จรรยาบรรณครู” ประเภทและระดับความ
ลึกของข้อมูลความรูแ้ละความเชื่อเรือ่งเพศที่นำเสนอสูผู่้เรียน มาตรวัดความ
อ่อนไหวของข้อมูลความรูแ้ละโอกาสในการนำไปประยุกต์ใช้ในทางที่ไม่พึง
ประสงค์ บทบาทและหนา้ที่ในสถานศึกษาของผู้จดัการเรียนรู้ ความเปน็ผู้หญิง/
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ความเป็นผู้ชาย ความเป็นพ่อ/ความเป็นแม ่เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการเรียนรู้
ที่มีเพศภาวะหญิงนำมาเปน็เปดิพื้นที่ให้กบัการนำเสนอแง่มุมเร่ืองเพศที่แตกต่าง
จากทัศนะทางเพศของโครงการฯ ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายทางเพศ การ
แสดงออกทางเพศและพฤตกิรรมทางเพศของผู้เรียนทีร่ักเพศเดียวกัน มักได้รับ
การอธบิายจากทศันะทางความรู้ด้านจติวิทยาและสาธารณสุข ว่าเกดิจากความ
ผดิปกติของฮอร์โมน การเลยีนแบบพฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวและการ
เลี้ยงดู เปน็ต้น 

 

ผังภูมิแสดงฐานคิดโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ฐานคิดก้าวยา่งฯ    ระดับเจา้หนา้ที่โครงการฯ 

      ฐานคิดส่วนใหญ่ตรงกนั 

      บางส่วนต่อรอง หยบิใช ้

 

    

ฐานวิธคิีดโหนดภาคตะวันตก-ออก  ฐานวิธคิีดโหนดภาคเหนอื 

*สิทธมินษุยชนดา้นเอดส์และเพศ   *จติวิทยาการศึกษา 

*เพศภาวะ      *การสาธารณสุข 

 

โหนด (จงัหวัดในภาคกลาง)   โหนด(จังหวัดในภาคเหนอื)  

 

 

      คัดเลอืกโดยสมัครใจ 

      ผู้ปฏบิติังานมีฐานคิดที่โดดเด่น  

*สิทธมินษุยชน    *การสาธารณสุข-พยาบาล 

ด้านเอดส์และเพศ    ส ุขศ ึกษา อนามัยเด ็กและว ัยร ุน่   

      จติวิทยาแนะแนว 

 

      ฐานคิดด้านจติวิทยา สาธารณสุข  

        ถูกนำมาใชอ้ธบิายความหลากหลายทางเพศ 
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โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  

1. แนวทางการทำงานเพศศึกษาของโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ เนน้ท่ี
แนวทางการส่งเสริมสิทธทิางเพศเป็นหลัก ทำให้เนื้อหาทีส่่งเสรมิการมสีุขภาวะ
ทางเพศถูกลดทอน โดยจำกัดการมีสุขภาวะทางเพศให้อยู่กับทักษะการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกันเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทั้งยังไม่ได้ผูกโยงบทบาทเพศ
ในมิติอ่ืนๆ ในชวิีตประจำวัน ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาวะทางเพศ 

2. กระบวนการฝึกอบรมวิทยากรหลักและผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา 
ละเลยที ่จะให้ความสำคัญและตัง้คำถามกับที ่มาของชุดความคิดที ่กำกับ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลในเรือ่งเพศภาวะและเพศวิถ ีซึ่งวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
อิทธพิลเชงิแนวคิดของวาทกรรมกระแสหลกั/องค์ความรู้เชงิวิชาการด้านวิชาชพี
ต่างๆ ตลอดจนวาทกรรมกระแสหลักในระดับชาต ิที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีของ
เยาวชนในการปลูกฝังความคิดความเชื่อ ค่านิยมและความหมายเรือ่งเพศ 
ตัวอย่างเช่น วาทกรรมเรือ่ง ความเป็นนักเรียนและความสนใจใฝ่เรียน ความ
เป็นเด็กกับการเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเรื่องเพศ และวาทกรรมกระแสหลัก 
“วัยรุ่นมีปญัหา” เปน็ต้น  

3. แนวคิดด้านเพศภาวะที่นำเสนอในโครงการก้าวย่างฯ จำกัดอยู่เพียง
กบับทบาททางเพศที่เชื่อมโยงกบัวิถชีวิีตทางเพศเทา่นั้น ขาดมุมมองเพศภาวะที่
เชื่อมโยงและนำไปใช้กับมิติอืน่ๆ ในชีวิตประจำวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศ
และสุขภาวะทางเพศ ขาดการนำเสนอชดุคิดเร่ืองเพศภาวะ  

4. การเปิดช่องทางเลือกที่หลากหลายของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ของวัยรุน่ ที่ครอบคลุมตัง้แต่การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ ์การสำเร็จความใคร่
ด้วยตัวเอง ไปจนถงึการมีเพศสัมพนัธท์ี่ปลอดภยั ได้เปดิพื้นที่ให้ค่านยิมและความ  
เชื่อทางเพศอันนำมาซึ่งความไม่เท่าเทียมทางเพศยังดำรงอยู ่ไม่ถูกท้าทายและ  
ถอดร้ือ เพื่อสร้างความหมายใหม่ที่ยดึถอืหลกัการเรื่องความเสมอภาคเทา่เทยีม 

บริบทของโรงเรียน/พื้นที่  

1. วาทกรรมความเปน็สถาบนัการศึกษา ที่กำกบัอยา่งเคร่งครัดมุมมอง
ต่อความเปน็เยาวชนว่าเปน็ “นกัเรียน” มีภาระหนา้ท่ีหลกัในการศึกษาเลา่เรียน 
และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ได้ทำงาน
ร่วมกนัอยา่งเข้มขน้ ดังจะเห็นได้จากกรณีของการบริหารจดัการและการติดตาม
ดูแลผู้เรียนของโรงเรียนกลางพทิยา  
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2. ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษารอบด้านใน
บริบทชุมชน มีผลต่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศ
วิถ ีกล่าวคือ ผลกระทบเชิงวิธีคิดของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ (16 คาบ/ปีการศึกษา) 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีคิดด้านเพศภาวะของผู้จัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาสูงกว่าในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาเชิงบูรณาการในกลุ่ม
สาระที่อาจารย์รับผิดชอบ ในคาบการเรียนรูว้ิชาแนะแนว หรือเปิดโอกาสให้
บูรณาการตามความสมัครใจของอาจารย์ผู้สอน เพราะผู้จัดการเรียนรูม้ีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์ทางความคิดกับผู้เรียน ได้รับรูส้ถานการณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับ  
ผู้เรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางเพศของเยาวชนในปจัจบุนัจากประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียน และได้สะท้อนย้อนคิดเกี่ยวกับเรือ่งราวต่างๆ ที่ได้เรียนรูร้่วมกับ  
ผู้เรียนในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ รับมาเป็นนโยบายและ
ภารกจิของสถานศึกษา และพฒันาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย ์
เอือ้อำนวยให้เกิดการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาไดร้่วมคิดและลงมือปฏิบัตอิย่างตอ่เนื่อง นำมาซึง่ผล
กระทบเชิงบวกในเรียนรูแ้ละรับรูส้ถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงในเรือ่งเพศของ  
ผู้เรียน สร้างความไว้วางใจและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดการเรียนรู้
เพศศึกษาและผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริมให้ระบบการติดตามดูแลผู้เรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ ดังนั้น ฐานคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถขีองผู้จดัการเรียนรู้เพศ
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีการจดัการเรียนรู้เชงิระบบ จงึมีแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง  
เชงิวิธคิีดที่สูงกว่า 

4. พื้นที่ทางกายภาพของสถานศึกษาส่งผลต่อรูปแบบของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน คร ูและชุมชน เช่น ในชุมชนกึ่งชนบท มีการทำงานร่วมกัน 
กลุ่มและเครือขา่ยระหว่างครูในโรงเรียนเหนอืวิทยากบัผู้ปกครองและการทำงาน
เป็นเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนอืน่ๆ อาจารย์และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันสูง และ
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปเหมือนเป็นลูกหลาน มีครูแนะแนวและห้องที่เป็น
กจิจะลกัษณะ ทำให้เด็กมีชอ่งทางการสะทอ้นปญัหา  

 ชุมชนกึ่งเมือง เชิญผู้ปกครองปรึกษารายบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนน้อย เนื่องจากวิถีชีวิตของความเป็นชุมชนเมือง การปฏิสัมพันธ์
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ทางสังคมค่อนข้างเป็นทางการ และมีความปัจเจกสูงกว่า ทั้งยังมีการควบคุม
และจดัระเบยีบค่อนขา้งมาก  

 การไม่แยกบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างอาจารย์แนะแนวกับอาจารย์
กลุ ่มสาระ ทำให้ผู ้เรียนเด็กไม่สามารถเข้าถึงที ่ปรึกษา เพราะอาจารย์ฝ่าย
แนะแนวให้บริการปรึกษาและไม่มีพื้นที่สำหรับการปรึกษาพดูคุย สะทอ้นปญัหา 
และเรียนรู้ปญัหาร่วมกนั 

 ปริมาณงานของอาจารย์ โครงการที่รับผิดชอบ การลำดับความ  
สำคัญ การตีความ นโยบายการจัดระบบการศึกษาของไทยที่เน้นวิชาการ เพื่อ
ความสามารถในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา บริบท  
เศรษฐกิจ ทุนนิยม ระบบตลาด และการแข่งขัน/ผลิต ทำให้กลุ่มสาระที่ได้รับ
ความสำคัญเป็นกลุ่มวิชาแกน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์วิชาเพศศึกษา
ภายใต้โครงการก้าวย่างฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ชวิีต  

 อาจารย์เห็นความสำคัญเรือ่งการสอนวิชาทักษะชีวิต เพราะหวาด  
กลัวการสูญเสียเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ด ีแผนเรือ่งการป้องกันเพศ
สัมพนัธไ์ปอยู่กบันกัเรียนระดับม.ปลาย  

 ผู ้เร ียนไม่ต้องการความรูท้ี ่เป็นชุดสาธารณะของคร ู เช่น ผู ้เร ีย
นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจกับมิติของเพศสัมพันธ ์ในขณะที่
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจใคร่รู้ประเด็นการจดัการความสัมพนัธ ์  
(สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมจากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เรียน โรงเรียนกลาง
พิทยา) ซึ ่งตรงข้ามกับการจัดวางลำดับเนื ้อหาในหลักสูตรเพศศึกษาของ  
โครงการฯ และการคัดเลอืกแผนการเรียนรู้ของผู้จดัการเรยีนรู้เพศศกึษา  

 แม้ว่าองค์กรภาคีเครือข่ายซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและหนุนเสริม  
วิชาการให้กับสถานศึกษา จะมีแนวคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถีที่โดดเด่นและ
สอดคลอ้งกบัโครงการกา้วยา่งฯ แต่บริบททางสังคม-วัฒนธรรมของสถานศึกษา 
และประสบการณ์ชีวิตของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญซึ่ง
ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู ้ทำความเข้าใจ ให้ความหมาย และเลือกรับเอา
ระบบวิธีคิดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะและเพศวิถีในวาทกรรมเพศศึกษา
แบบรอบด้านของโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ 
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อภิปราย 

  อุดมการณ์เรื่องเพศ:   
 ความต่อเนื่องและเป็นระบบของปฏิบัติการทางวาทกรรม 

จะเห็นได้ว่าโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้พยายามเลือกใช้กลวิธ ี 
ที ่หลากหลาย สร้างสรรค ์ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมด้านการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านในสถานศึกษา ไป
พร้อมๆ กบัการส่ือสารสาธารณะ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออำนวยและเปน็มิตร
ต่อการเรียนรูเ้พศศึกษาของเยาวชนในสังคมไทย โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตร 
คูม่ือ เอกสาร และสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาของโครงการฯ เช่น คูม่ือฝึกอบรมเพศ
ศึกษาสำหรับเยาวชนสำหรับผู้จัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน
สำหรับผู้เรียนในระดับต่างๆ โดยคูม่ือฝึกอบรมดังกล่าว มุง่เน้นให้เป็นหลักสูตร
การเร ียนรูต้ ้นแบบ ที ่ผู ้จัดการเร ียนรูส้ามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาได้ทันท ีคูม่ือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา
แบบรอบด้าน ชุดเอกสารเผยแพร่แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษา
รอบด้านในสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (คู่มือสำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษา) สือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาของโครงการในรูปแบบจดหมาย ซึ่งเป็นจดหมาย
ขา่วเซก็ส์สังวาสราย 3 เดือน S-exchange/สังวาสสาระ ซึ่งเปน็เวทกีารส่ือสาร
เร่ืองเพศศึกษาสำหรับเครือขา่ยโครงการ “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” และเครือขา่ยคน
ทำงานด้านเอดส ์เพศศึกษา และสุขภาพทางเพศ สือ่สังวาสซึ่งออกทุกวันที ่1 
และวันที ่16 เพื่อเปน็ส่ือกลางในการกระจายขา่วสารและเผยแพร่ความคิดเห็น
กับสือ่มวลชนสาขาต่างๆ หนังสือเล่มเล็ก ซึ่งรวบรวมข้อมูลและความรูม้าจาก
การประชุมวิชาการเพศศึกษา เป็นทั้งแหล่งข้อมูลความรูแ้ละเครือ่งมือรณรงค์
สาธารณะที่สำคัญ เพื่อทำให้ครูเพศศึกษาและเครือข่ายผูป้ฏิบัติงานด้านเพศ
ศึกษารอบด้าน  

คูม่ือฝึกอบรม เอกสารและสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาต่างๆ ของโครงการ 
“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเป็น “เทคโนโลยี/เครือ่งมือของ
อำนาจ (Technologies of power)” เพื่อให้ครูเพศศึกษาและผู้คนที่เกี่ยวขอ้งใช้
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และยืนยันความคิดความเชื่อในเรือ่งเพศของตนเอง ได้
ตระหนักรูแ้ละทำความเข้าใจสถานการณ์ทางประวัติศาสตร ์สังคม-วัฒนธรรม
และสุขภาพ ที่ส่งอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของระบบความเชื่อและความหมาย
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เรือ่งเพศกระแสหลักของผู้คนในสังคม เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรูแ้ละถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในชั้นเรียน ทั้งจากมุมมองของครู
เพศศึกษา ผู้เรียน และผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมไปถึงได้ย้ำเตือนเป้าหมาย
ร่วมและคุณูปการของการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านสำหรับ
ผู้เรียนซึ่งเปน็เยาวชน 

แต่เดิม องค์ความรู้วิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละระบาดวิทยา 
ชวีวิทยา ศีลธรรม จริยธรรม จติวิทยา ประชากรศาสตร์ และส่ือสารมวลชนว่า
ด้วยเอชไอวี/เอดส์และเพศ ได้ยึดครอง ครอบงำ และจำกัดขอบเขตของคำ
นยิามและความหมายเร่ืองเพศของสังคมไทยไว้ว่า “เรือ่งเพศ เป็นเรือ่งสกปรก 
เป็นเรือ่งไม่ดี เป็นเรือ่งปกปิดไม่สมควรพูด เป็นเรือ่งทีเ่ด็กและเยาวชนไม่สม
ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว เป็นความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่ออนาคตในการศึกษา
ของเยาวชน เป็นเรือ่งของผูใ้หญ่ทีเ่ป็นคู่สามีภรรยา เป็นเรือ่งของโรคและการ
ระบาด และเป็นเรือ่งของนักวิชาชีพด้านแพทย์และการสาธารณสุข” แต่ด้วย
การดำเนินงานภายใต้โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” คูม่ือฝึกอบรม คูม่ือ
สำหรับผู้บริหาร หลักสูตรเพศศึกษา เอกสารและสือ่สิง่พิมพ์เพศศึกษาต่างๆ 
กลายเป็นเครือ่งมือทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของการ
ประกอบสร้าง ตอบโต้ ถกเถยีง และร้ือสร้างชดุความรู้วิชาการที่รวมความหลาก
หลาย ทั้งวาทกรรมกระแสหลกัและวาทกรรมกระแสรอง ที่สอดรับกบัวิธคิีดการ
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาเอาไว ้อัน
ได้แก ่มิติประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมกับเรือ่งเพศ มุมมองเพศภาวะและ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ สือ่ภาพยนตร ์ศิลปะการละครกับเพศวิถีเชิงบวก สุข
ภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
ของเยาวชน สิทธเิหนอืเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง สิทธทิี่จะได้รับการปฏบิติัที่เทา่
เทียมและไม่ถูกแบ่งแยกตีตรา เพราะมีวิถีชีวิตทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  
ที่แตกต่าง สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา ภายใต้แนวคิด
เชงิบวกต่อความเปน็เยาวชน สิทธใินการเขา้ถงึการศึกษา ฯลฯ  

นอกจากนี ้ โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ยังเปิดพื้นที่ทางสังคมและ
สร้างความชอบธรรมให้คำอธิบายเรื่องเพศกระแสรองที่แฝงตัวมาในรูปแบบของ
ความรู้เชงิวิชาการภายใต้ตราสินค้า “กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ” ดังทศันะของฟโูกต์ ที่
ว่า ความรูท้างวิชาการเปรียบดังอำนาจในการปกครองประชาชนของรัฐ ทั้งนี้
เพราะหนังสือหรือตำรา มีอำนาจในการชี้นำความคิดและการกระทำของผู้อ่าน
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ในวิถีทางต่างๆ นานา เช่น หนังสือในฐานะแหล่งอำนาจในระดับปัจเจกของ  
ผู ้เร ียนหร ือผู ้อ ่าน ความเป็นหญิง (Femininity) และความเป็นชาย 
(masculinity) จะถูกทำให้ปรากฏขึ้นอย่างโดดเด่นในฐานะที่เป็นมาตรฐานหรือ
ครรลอง และเป็นทั้ง “จริยศาสตร์” ดังนั้นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของผู้เรียน
หรือผู ้อ่านก็จะถูกพัฒนาขึ้นอย่างไม่รูต้ ัว ตัวอย่างเช่น ภาพของผู้หญิงที ่ถูก
ทำลายความบริสุทธิ์และได้รับความทุกข์ทนจากการเป็นผู้ถูกกระทำ จะได้รับ
ความสงสารและความเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง และภาพของครูในฐานะผู้กระทำการ 
เช่น ครูเพศศึกษากับความเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพ 
และการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคต
ของชาติ เปน็ต้น  

ดังนั ้น ชุดเหตุและผลที ่รองรับความรูเ้กี ่ยวกับเพศศึกษาที ่รอบด้าน
สำหรับเยาวชน สิทธิมนุษยชน และสุขภาวะทางเพศของโครงการก้าวย่างฯ 
กลับกลายเป็นความรูท้างวิชาการที่มีพลังอำนาจในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเชิง
กระแสในเรือ่งเพศ บ่อนเซาะอคติที่มีต่อความเป็นเยาวชน ส่งเสริมแนวคิดการ
จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาสำหรับเยาวชนของผู้คน โดยเฉพาะผู้จัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานเพศศึกษา ด้วยการเน้นย้ำวิธีคิดเรือ่งเพศในบางมิต ิผ่าน
ทัศนะของนักวิชาการและนักสือ่สารมวลชนที ่มีชื ่อเสียงอยู ่อย่างซ้ำๆ และ  
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกสร้างความคิดความหมาย ค้ำช ูและปลูกถ่ายระบบความคิด
ความเชื่อเรือ่งเพศวิถีและเพศภาวะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูเ้พศ
ศึกษา  

กลา่วถงึที่สุดแลว้ สาระความรู้เชงิวิชาการของโครงการฯ เหลา่นั้น ได้รับ
การนำเสนอด้วยกลยุทธ์การสือ่สารที่ร่วมสมัย มีความแยบยล เป็นมิตร มี
ความต่อเนื่อง เปน็องค์รวม และเปน็ระบบ เสมือนหนึ่ง “คนทีป่ว่ยไขต้้องได้รับ
การได้รบัการรักษาอาการเจ็บป่วย ดว้ยการรับยาที่ถูกขนาดและการรักษาที่ต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม จนกว่าจะมัน่ใจได้ว่าอาการดังกล่าวได้หายเป็น
ปกติ” (ภาวนา เหวียนระวี-ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มยอ่ยกบัมีน ผู้แทนองค์กร
แพธในคณะผู้บริหารโครงการกา้วยา่งฯ วันที่ 3 กนัยายน 2550)  

วาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
จึงสามารถมองได้จาก 2 แง่มุมคือ 1) เป็นความพยายามที่จะอรรถาธิบาย   
ทั้งสถานการณ์ปัญหาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะและเพศวิถีของ  
ทั้งเยาวชนและของสังคมไทยโดยรวม 2) เป็นวาทกรรมเรือ่งเพศที่สะท้อนและ
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56 ส่ือเพศศึกษา <http://www.teenpath.net/teenpath/media.asp> 

บง่บอกถงึปญัหาที่มาจากอุดมการณ์เร่ืองเพศ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยสัมผสั
และรับรู้ได้ผา่นระบบการศึกษา  

นอกจากนี ้ ในแง่ของความรูแ้ละอำนาจ โครงการก้าวย่างฯได้ตีความ 
อธบิายความหมาย และขยายขอบเขตของ “วาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้าน
สำหรับเยาวชน” และพยายามสร้างให้เกดิชมุชนปฏบิตักิารในกลุ่มอาจารยแ์ละ
ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเป็นห่วงกังวลกับสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ง
ทางเพศ ซึ่งผู้เรียนที่เป็นเยาวชนกำลังประสบอยู ่จะเห็นได้ว่า “เทคโนโลยี/
เครือ่งมือของอำนาจ-technologies of power” ว่าดว้ยความรู้ดา้นการจดัการ
เรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน ภายใต้โครงการก้าวย่างฯ ถูกส่งผ่านไปยัง
อาจารย ์ผูป้ฏิบัติงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ในรูปแบบของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พศศึกษาสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ทำให้
วาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาปรากฏโฉมใน  
รูปแบบที่กะทัดรัด ง่ายแก่การทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช ้และเข้า
ถึงได้ง่ายผ่าน ทั้งในรูปแบบเอกสารสิง่พิมพ์และอิเล็กโทรนิกส์ไฟล์ที่สามารถ
ดาวนโ์หลดได้จากศูนยด์าวนโ์หลด56  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีของอำนาจของวาทกรรมเพศศึกษาแบบ
รอบด้านโครงการกา้วยา่งฯ จะสามารถเขา้ถงึได้และนำไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ได้อย่างง่ายดาย แต่วาทกรรมเพศศึกษาของโครงการก้าวย่างฯ ก็ไม่สามารถลด
ทอนอำนาจของวาทกรรมเรือ่งเพศกระแสหลักอืน่ๆ ในสังคมได้อย่างสิน้เชิง 
เพราะเม่ือเทคโนโลยขีองอำนาจปรากฏ กจ็ะเห็นรูปแบบต่างๆ นานาของการต่อ
ต้านขดัขนื ซึ่งจะเห็นได้ชดัว่า วาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชน
ในสถานศึกษาของโครงการก้าวย่างฯ ส่งผลกระทบตามแต่ละพื้นที ่แต่ละส่วน 
แต่ละกลุ่มคน และแต่ละเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วาทกรรมเพศศึกษาแบบ
รอบด้านจงึไม่ใชก่ระบวนการที่ทรงอำนาจ และสามารถแผข่ยายอิทธพิลครอบงำ
แนวความคดิของผูจ้ัดการเรียนรูเ้พศศกึษาในสถานศึกษาในทุกพื้นที ่และเข้าถึง  
ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาทุกคน แต่ผลกระทบเชิงแนวคิดนั้นกลับปรากฏให้เห็น
ว่า มีความลักลั่น ขัดแย้ง แตกต่างกันเอง ไม่ต่อเนื่อง และไม่แน่นอน เพราะ
เหตุที่ว่าผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษามีอำนาจในตน มีศักยภาพ และ
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มีความสามารถในฐานะมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนแปลง ท้าทาย และต่อต้านอำนาจ
ของความรูที้ ่แฝงตัวมากับวาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบด้านของโครงการ  
กา้วยา่งฯได้ 

นอกจากนี ้ปฏกิริิยาของผู้จดัการเรียนรู้ต่อวาทกรรมเพศศึกษาแบบรอบ
ด้านในสถานศึกษา ก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการต่อต้าน การ
แสวงหาทางเลอืกและคุณค่าและความหมายใหม่ของเพศศึกษา การปฏเิสธและ
การหันหลังให้กับวาทกรรมดังกล่าวยังปรากฏให้เห็น ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงการ
ต่อสูช้่วงชิงพื้นที่ในการสร้างความคิด ให้ความหมาย สร้างความเข้าใจของ
อำนาจความรู ้3 ชุดหลักๆ คือ อำนาจของชุดความคิดความเชื่อของปัจเจก  
บุคคล อำนาจของความคิดความเชื่อและค่านิยมในแบบของรัฐ ที่แฝงตัวปะปน
อยู่ในกรอบความคิดของปจัเจก และอำนาจของชดุความรู้ท่ีมากบัวาทกรรมเพศ
ศึกษาแบบรอบด้านโดยโครงการกา้วยา่งฯ 

ดังนั้น กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้จัดการเรียนรู้
เพศศึกษาโครงการกา้วยา่งฯ จกัต้องคำนงึถงึ ไม่มองขา้มและละเลยสภาพความ
เป็นจร ิงทางสังคมที ่ว ่า ชุมชนของผู ้จัดการเร ียนร ูเ้พศศึกษาที ่ผ่านเข้าส ู ่
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการกา้วยา่งฯ มีความแตกต่างหลากหลายทางชนชั้น   
เพศภาวะ เพศวิถ ีวัฒนธรรม ภูมิหลังทางการศึกษา ค่านิยม และความคิด
ความเชื่อเรือ่งเพศ ฯลฯ ซึ่งแยกไม่ออกจากบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของ
ความเป็นชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ ดังนั้น การทำความเข้าใจและ  
รับรูส้ภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะในการจัดการเรียนรู ้เพศศึกษาใน  
สถานศึกษาในแต่ละทอ้งที่ จะทำให้เขา้ใจสภาพและฐานะของผู้จดัการเรียนรู้เพศ
ศึกษาและชุมชนที่สถานศึกษาตัง้อยู ่ภายใต้บริบทของกระบวนการและความ
สัมพนัธใ์นระดับภมิูภาคและในระดับประเทศด้วย 

ประเด็นหลักๆ ที่จะต้องพิจารณาร่วมกันคือ ข้อเสนอต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สังคมการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเรียนรูเ้รือ่งเพศศึกษา กำลังก้าวมาสูจุ่ดหักเหที่สำคัญ ในขณะที่การ
จดัการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้านในสถานศึกษาภายใต้โครงการกา้วยา่งฯ ได้
เปิดพื้นที่ให้กับผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่เชื่อมัน่ในแนวทางการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนด้านเพศของเยาวชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและ
อนามัยที่เป็นมิตรกับเยาวชน ขณะเดียวกัน ก็ได้เปิดพื้นที่ให้เกิด “ปฏิกิริยา
ตอบโต้” ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งกำลังรูส้ึกกดดันและปริวิตก  
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ว่าวัฒนธรรมและประเพณ ีค่านิยมและความเชื่อที่พวกเขายึดถือมาเป็นเวลา
ยาวนาน บรรทัดฐานทางสังคมที่เคยมีกำลังอยู่ในสถานะที่เสีย่งต่อการดัดปรับ
เปลี่ยนแปลง และอาจจะกำลังสูญหายไปในที่สุด เพราะกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านของโครงการก้าวย่างฯ เป็นตัวจักรสำคัญที ่ 
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบที่จะเกดิกบัเยาวชนรุ่นตอ่ไปได ้ 

ผู้คนที่มีความเชื่อและความวิตกกังวลเช่นว่านี้ได้มีโอกาสคิดทบทวน 
พยายามทำความเข้าใจ ต่อสูต้่อรอง และหาทางออกให้กับความวิตกกังวลดัง
กล่าว ด้วยการปฏิเสธแนวทางการจัดการเรียนรูแ้บบโครงการก้าวย่างฯ 
พยายามค้นหาชอ่งทางในการนำความคิดความเชื่อที่ตนยดึถอืมาประยกุต์เขา้ไป
ในแผนกิจกรรมการเรียนรูส้ำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาไว้โดยโครงการก้าวย่างฯ เพราะ
หากมองให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของโครงสร้างสังคม-
วัฒนธรรม อำนาจของความรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านภายใต้โครงการก้าวย่างฯ 
ตลอดจนอำนาจในตนของปัจเจกและศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง 
เราก็จะเห็นได้ว่า ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมในโครงการก้าว
ย่างฯ สวมบทบาทในฐานะที่เป็นทั้ง “ผูก้ระทำการ (Agency/agent)” และ   
“ผูท้ีถู่กกระทำ (Object)” ดังนั้น ประเด็นท้าทายให้คิดต่อก็คือ โครงการก้าว
ย่างฯ จะกำหนดและควบคุมทิศทางการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และผสมผสาน
แนวคิดเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถใีนกระบวนการจดัการเรียนรู้เพศศึกษาในสถาน
ศึกษาในโรงเรียนนำร่องได้อย่างไร เป้าหมายและความหมายของการส่งเสริม
และพฒันาศักยภาพของผู้จดัการเรียนรู้และผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและสถานศึกษาต่อจากนี้ไปจะเปน็อยา่งไร 

แม้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้านในสถานศึกษา 
ได้มีส่วนสร้างกลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มชุมชน/สังคมปฏิบัติขนาดใหญ่ที่คนรูส้ึก
ผูกพันกัน ยึดมัน่ในอุดมการณ์บางอย่างร่วมกัน และอยากเป็นส่วนหนึ่งของ
ขบวนการเคลื่อนไหวผลกัดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลง อยา่งไรกต็าม ชมุชนปฏบิติั
นี้กเ็ปน็ชมุชนที่ไร้พื้นที่ทางกายภาพให้ยดึติด  

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการ  

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษา
สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา คณะผู้ศึกษามีขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ และความ
คิดเห็นที่น่าจะนำมาพิจารณาในการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทาง
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เพศที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับของการพัฒนา การหนุน
เสริมวิชาการ และระดับปฏิบัติการในด้านการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาให้กับ  
ผู้เรียนในโครงการก้าวย่างฯ และในระดับการรณรงค์สร้างสิง่แวดล้อม ที่เอือ้
อำนวยให้เกดิการจดัการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน มีรายละเอียด
ดังนี้คือ 

 ระดับการบริหารจัดการและหนุนเสริมวิชาการ (โครงการก้าวย่างฯ) 

1. กระบวนการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมศักยภาพของวิทยากรหลัก   
ผู้จัดการเรียนรู ้และผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา ควรจะสร้างกระบวนการตัง้
คำถามถึงที่มาชุดวิธีคิดเรือ่งเพศของแต่ปัจเจกบุคคลว่าได้รับอิทธิพลจากอะไร   
มีสาเหตุเกดิจากปจัจยัใดบา้ง และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ถงึที่มาของสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดชุดความคิดความเชื่อดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าสูก่ระบวนการตัง้คำถาม 
สำรวจ ท้าทาย และรือ้สร้างความคิดความเชื่อของตน มีเพียงถามเพื่อให้พูด 
(วิเคราะห์แล้วจะทำให้รูว้่าเรายึดติด หรือถูกครอบงำกับความคิดชุดใด อยู่จะ
ปรับอยา่งไร) 

กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรูผ้่านการฝึกอบรมที ่ม ุง่เน้นให้
ว ิทยากรหลักและผู ้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาได้มีโอกาสทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์เรือ่งเพศของเยาวชน ได้มีกระจกสะท้อนความคิดความเชื่อและ
ทัศนคติของตนเองในเรือ่งเพศฐานะผู้ใหญ ่ ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชิง
อำนาจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก นัยต่อกระบวนการตัดสินใจและหนทางแก้ปัญหา
ทางเพศของผู้เรียน ได้ทำความเขา้ใจว่าการทีผู่้ใหญ่ขาดความเชือ่ม่ันในศักยภาพ 
และไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธุข์องเยาวชน สง่ผล
ให้ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษานำความเชื่อและค่านิยมนั้นมาตัดสินพฤติกรรมการ
แสดงทางเพศของเยาวชน และชี้นำให้เยาวชนหาทางออกที่ตนเห็นว่าเหมาะสม
มาเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องสัมพันธ์
กับบริบทปัญหา ชีวิต วัฒนธรรมและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ถือว่า
เปน็ขอ้เด่นของการดำเนนิโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสวมรับเอาบทบาท ภาระหน้าที ่ความคาด
หวังทางสังคมของผู้ประกอบวิชาชพีและจริยธรรมในวิชาชพีครู มักถกูมาเป็นชดุ
อธิบายหลักของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ในการนำความคิดความเชื่อและ  
ค่านิยมทางที่ตนยึดถือ มานำเสนอเป็นเนื้อหาสาระหลักในระหว่างการจัดการ
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เรียนรูเ้พศศึกษาในประเด็นเฉพาะบางประเด็น เช่น การให้ความสำคัญกับการ
ตอกย้ำอุดมการณ์รักนวลสงวนตัวของผู้เรียนหญิง ในฐานะที่เป็นรูปแบบหลัก
ของการป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แทนที่จะนำเสนอทางเลือกที่
หลากหลายและรอบด้านของการป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์ที ่ปลอดภัย 
เป็นต้น การใช้เกณฑ์ช่วงอายุของผู้เรียนเป็นมาตรฐานเดีย่วในการคัดกรองและ
เลอืกสรรแผนการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับผู้เรียนในชว่งวัยรุ่นตอนต้น เพราะมอง
ว่ายงัเปน็เด็กและไร้เดียงสาเร่ืองเพศ โดยละเลยสถานการณ์และพลวัตทางสังคม 
วัฒนธรรมทางเพศที่แปรเปลี่ยนไปที่มีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลเรือ่งเพศอย่างไร ้ 
ขีดจำกัดของผู้เรียนผ่านการเข้าถึงสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คลิปโทรศัพท์
มือถอื ความสนใจที่แทจ้ริงของผู้เรียน การคัดกรองและเลอืกสรรขอ้มูลเกี่ยวกบั
บรกิารดา้นสขุภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ์ทีผู่้จัดการเรียนรูเ้พศศกึษา
รูส้ึกสะดวกใจและเห็นว่าเหมาะสมของผู้เรียน การจำกัดช่องทางการส่งต่อเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้เขา้ถงึบริการที่รอบด้านและเปน็มิตรสำหรับเยาวชน หรือชี้นำการคิด
การตัดสินใจของผู้เรียน 

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาและคณะทำงานหนุนเสริมเชิงวิชาการ โครงการก้าวย่างฯ ควรจะ
เสริมสร้างและส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ย่างวิเคราะห์วิพากษ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเปดิโอกาสให้ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาได้ร่วมกนัวิเคราะห์ ทำความ
เข้าใจ และตระหนักถึงอทิธิพลและผลกระทบของ “ภาพตัวแทนทางวิชาชีพใน
ฐานะครู/อาจารย์” ตลอดจน “สาขาความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของผูจ้ัดการ
เรียนรูเ้พศศึกษา” รวมถึง “บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานศึกษา” 
ต่อกระบวนการรับรูแ้ละทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศและพฤติกรรม
ทางเพศของผู้เรียน การให้คำอธิบาย การทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหา
ของผู้เรียน และการมองหาหนทางของการแก้ปัญหาของผู้เรียนในระดับที่แตก
ต่างกนัออกไป  

ตัวอย่างเช่น อาจารย์ผู้สอนที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านจิตวิทยาแนะแนว 
ด้านบริหารการศึกษา ด้านสังคมวิทยา ด้านวิทยาศาสตร ์ด้านภาษา ด้านการ
งานอาชพี ฯลฯ มีความคิดความเชื่อ ทศันคติและแนวทางการจดัการปญัหาทอ้ง
ไม่พร้อมและการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยของผู้เรียนหญิงที่มีผลการเรียนดีและ
ประพฤติด ีและผูเ้รยีนหญิงที่มผีลการเรียนไมด่ีและมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมใน
เรือ่งเพศอย่างไร หรือผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและ
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่แตกต่างและบทบาทภาระหน้าที่อื่นในสถานศึกษา 
เชน่ เปน็คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา เปน็ครูฝา่ยปกครอง เปน็หัวหนา้ระดับ จะมี
มุมมองอย่างไรกับอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายของผูเ้รยีน โดยเฉพาะกลุ่ม  
ผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเปน็กะเทย ตุ๊ด เกย ์ทอม ด้ี หญิง
รักหญิง และจะพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน สนับสนุนดูแลไม่ให้ผู้เรียน
กลุ่มดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเพื่อนๆ หรือคณาจารย์ เพราะความ
แตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศและพฤติกรรรมทางเพศ เป็นต้น พร้อมทั้งสร้าง
กระบวนการสรุปการเรียนรูแ้ละเชื่อมโยงประเด็นให้ได้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า 
ทศันะเชงิความรู้อันมีรากฐานมาจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้จดัการ
เรียนรู้เพศศึกษา สะท้อนนัยเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสถานการณ์ปัญหานั้นๆ ของ
ผู้เรียนอยา่งไร และมโนทศันดั์งกลา่วที่เปน็แกน่แกนของการวิเคราะห์ปัญหาและ
หรือบริการปรึกษาของผู้เรียน จำกดัหรือส่งเสริมสิทธทิางเพศท่ีเกี่ยวข้องกบัการ
เข้าถึงการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน และบริการด้านสุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ที ่เป็นมิตรของผู้เรียน และมุมมองด้านอืน่ๆ ที่น่าจะนำมา
ประยกุต์ใชใ้นการวิเคราะห์ร่วมนั้น นา่จะเปน็ชดุความรู้ด้านใด และเพราะอะไร  

ในการคิดแทนเยาวชนและอัตลักษณ์เชิงซ้อน/อัตลักษณ์ที่หลากหลาย
ของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา ที่ปรับเปลี่ยนผันแปรไปกับลักษณะและความ
สัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นและเยาวชน ทั้งที่เป็นบุตรหลาน ผู้เรียนควรจะถูกนำ
มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาได้มองเห็นอยา่งชดัเจนว่า 
ระดับของการยอมรับและการทำความเขา้ใจต่อประเด็นปญัหาของผู้จดัการเรียน
รู้เพศศึกษา มีผลต่อรูปแบบลกัษณะของการเขา้ถงึขอ้มูล การส่งต่อ การแสวงหา  
หนทางออกสำหรับปญัหาร่วมกนัของเยาวชนกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  

อานันท ์กาญจนพันธ์57 ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการคิดอย่างเชื่อมโยง  
กับบริบท (contextualization) เพื่อศึกษาทำความเข้าใจสังคมไว้ว่า จะต้อง
เชื ่อมโยงแนวความคิดอืน่ๆ ที ่เป็นบริบทหรือเงือ่นไขของเรือ่งนั ้นเข้าหากัน   
ซึ่งประกอบด้วยบริบททางวัฒนธรรม บริบททางประวัติศาสตร์ บริบทของระบบ

57 อานันท์ กาญจนพนัธุ์, การทะลกุรอบคิดของทฤษฎแีละวิธวิีทยาของการทะลุกรอบคดิ: มิตใิหม่ใน
มานษุวิทยาไทย? ใน ทะลุกรอบคิดของทฤษฎี บรรณาธิการโดยอานนัท ์กาญจนพนัธุ์. กรงุเทพฯ : 
ศูนยม์านษุยวิทยาสิรินธร, 2546 
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นิเวศ และบริบททางสังคมของความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น 
จึงต้องพิจารณาเชื่อมโยงกับเงือ่นไขเหล่านี้ด้วย เช่น ความคิดเรือ่งอัตลักษณ ์  
กไ็ม่อาจดำรงตนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในการวิเคราะห์เร่ืองอัตลกัษณ์จะต้องเชื่อมโยง
กับความคิดอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคม (social status) หรือวาท
กรรม (discourse) ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน กล่าวในบางกรณ ีอัตลักษณ์ก็
แสดงออกมาเป็นสถานภาพทางสังคม แต่ในบางกรณีก็มีลักษณะของวาทกรรม 
เพราะความหมายของอัตลกัษณ์นั้นมักลื่นไหลอยู่เสมอตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป เม่ือความหมายไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ขึ้นอยู่ภายใต้บริบทซึ่งกเ็ปลี่ยนแปลง  
ไปได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความสัมพนัธเ์ชงิอำนาจ ความเขา้ใจอัตลกัษณ์
กซ็บัซอ้นมากขึ้นไป 

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูม้ ิต ิเพศภาวะและเพศวิถีที ่ประยุกต ์
“แนวทางการปรับเปลี่ยน/รือ้สร้าง (De-constructionism)” วิธีคิดอันมีที่มา
จากชดุประสบการณ์ส่วนตัว และระบบความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะและเพศ
วิถีของผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ทำงานเพือ่ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน เพราะการที่ผูจ้ดัการเรียนรู้เพศ
ศึกษาต้องคอยย้ำเตือนให้ละเอียดอ่อนต่อท่าท ีพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาโต้ตอบ
ของผู้เรียนและของตนที่ผูกโยงกับค่านิยมและความเชื่อเรือ่งเพศในบางประเด็น 
ดังเนื้อหาขอ้เสนอแนะสำหรับผู้ดำเนนิกจิกรรมความว่า 

“ผู้ดำเนินกิจกรรมควรระมัดระวังท่าทีของตนเองในการพูดถึงคนรักเพศ
เดียวกนั หรือการติดเชื้อเอชไอวี ที่อาจเปน็การตอกยำ้ทศันคติในทางลบ 
หรือกระทบอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดยควร
สังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียน หากมีการล้อเลียนเพื่อนที่มีลักษณะดังกล่าว 
เพราะในห้องเรียนอาจมผูี้เรียนทีเ่ป็นคนรกัเพศเดียวกัน หรือมคีนรูจ้ัก 
คนในครอบครัวที่มีเชื้อเอชไอวี หรือแม้กระทั่งผู้เรียนบางคนอาจเปน็ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีก็ได ้ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรูที้่เอือ้ประโยชน์
สำหรับผู้เรียนทกุคนอยา่งแทจ้ริง”58 

58 องค์กรแพธ โครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ. “แผนการเรียนรู้ที่ 10 ‘โลกของเธอ โลกของฉนั’” ใน คู่มือ
จัดการเรียนรู้เพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. หนา้ 236. 
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หากเมือ่พิจารณาบริบทของการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมในชั้นเรียนแล้ว ข้อปฏิบัติดังกล่าวอาจถูกละเลยหรือนำไปปฏิบัต ิ 
ได้ยากในสถานการณ์จริง ทั้งนี้เพราะความสัมพนัธเ์ชงิอำนาจระหว่างผู้เรยีนและ  
ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา การจดัการในชั้นเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ บทบาท
หน้าที่ของผู้สอนกับการส่งผ่านข้อมูล โอกาสในการพูดและแสดงความคิดเห็น
ของผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู ้ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปิด
โอกาสแนวคิดความเชื่อและความหมายเร่ืองเพศชดุปัจเจก ซึ่งอาจจะสังเคราะห์
ขึ้นจากประสบการณ์ส่วนบุคคล หรืออาจจะเป็นระบบคิดเชิงกระแสที่เข้ามายึด
หลกัปกัฐานอยู่ในมโนทศันข์องผู้จดัการเรียนรู้ เขา้มาปนเปื้อนกบัคำอธบิายและ
ความเข้าใจด้านเพศภาวะและเพศวิถีในแบบโครงการก้าวย่างฯ และชุดความ
หมายเร่ืองเพศที่ถกูปรับแต่ง “ชุดพันทาง” ได้รับการถา่ยทอด ส่งผา่นและผลติ
ซำ้อยู่ในทกุปฏสัิมพนัธร์ะหว่างผู้จดัการเรียนรู้และผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน เพราะบทบาทในฐานะผู้จดัการเรียนรู้เปิดพ้ืนท่ีให้เกดิการรวบอำนาจใน
การสรุปความคิดรวบยอดของแผนการเรียนรูน้ั ้นๆ มาไว้ที ่ผู ้จัดการเรียนรู ้
ทั้งหมด และผู้จดัการเรียนรู้ต่างกไ็ด้รับอภสิิทธิ์ในการดำเนนิการจบัสรุปความคิด
รวบยอดและเชื่อมโยงประเด็นสำคัญของแผนการเรียนรู้นั้นๆ 

3. จดุร่วมเชงิแนวคิดด้านการส่งเสริมสิทธมินษุยชน สิทธทิางเพศ และ
สุขภาวะทางเพศ น่าจะเป็นเกณฑ์สำคัญของโครงกาฯ ในการคัดเลือกบุคลากร 
องค์กรภาคี/หนว่ยงานในระดับภาค ระดับจงัหวัด และระดับสถานศึกษา เขา้มา
มีส่วนร่วมในการขยายความครอบคลมุของพื้นที่ดำเนนิการด้านการจดัการเรียน
รู้เพศศึกษา และสร้างกระบวนการสำรวจความคิดความเชื่อด้านเพศภาวะ เพศ
วิถ ีและสุขภาวะทางเพศ ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งที่ผนวกรวมมิติสังคม-วัฒนธรรมด้าน
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเพศ
ของเยาวชน เพื ่อจะได้คัดกรองหุน้ส่วนในการทำงานซึ ่งมีแนวคิดที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชนหญิง ชาย และ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศในสถานศึกษาผ่านการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาใน
สถานศึกษา 

4. ควรจะพิจารณาขยาย “ความเป็นองค์รวมและความหลากมิติของ
ระบบเพศภาวะและเพศวิถี” ที่เชื่อมร้อยปัจจัยด้านพลวัตทางสังคมและอิทธิพล
ต่อการใช้ชีวิตทางเพศเข้ามาประกอบ เช่น การสือ่สารและการต่อรองทางเพศ 
ทั้งของคูค่วามสัมพันธ์/กลุ่มความสัมพันธ ์การส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธ์
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อันดีระหว่างบคุคล/กลุ่มคนที่มีอัตลกัษณ์ทางเพศที่แตกต่าง การจดัการความรัก
และความสัมพันธ ์ทางเลือกของการเติมเต็มความสุขของคูค่วามสัมพันธ ์
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และวิถีทางเพศ วัฒนธรรมทางเพศของเยาวชน 
ฯลฯ เพื่อที่จะรับประกันว่ามิติเชิงบวกของวิถีชีวิตทางเพศจะได้รับความสำคัญ
เท่าเทียมกับมิติด้านโรคและความปลอดภัยของสุขภาวะทางเพศ โดยแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรูใ้นหลักสูตรเพศศึกษาในทุกระดับ อาทิ ผู้จัดการเรียนรู้
และผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษา และผู้เรียนที่ได้ผ่านการทบทวน พัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรจะสะทอ้นอยา่งชดัเจนประเด็นดังกลา่วขา้งต้น 

5. โครงการก้าวย่างฯ ควรจะแสดง “จดุยืนทางสังคมทีช่ดัเจน” ด้าน
ระบบความคิดความเชือ่และความหมายด้านเพศภาวะ และเพศวิถีที่เกี่ยวข้อง
กับเพศวิถีของวัยรุน่ โดยประเด็น “การไม่มีเพศสัมพันธ์/การงดเว้นเพศ
สัมพันธ์” ไม่สมควรถูกกล่าวถึงในฐานะทางเลือกของการมีเพศสัมพันธ์ที ่
ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน เพราะผลการศึกษาพบว่า ผู้จัดการเรียนรูเ้พศศึกษา
รอบด้านสำหรับเยาวชน มักจะหยิบยกความคิดความเชื่อดังกล่าวมาใช้กับ
อธิบายพฤติกรรมทางเพศของผู้เรียนหญิง ซึ่งกลายเป็นการผลิตซ้ำและค้ำชู
ระบบความคิดความเชื่อด้านบทบาทเพศที่ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมทางเพศ 
อันเนื่องมาจากการส่งเสริม “ค่านิยมรักนวลสงวนตัวในกลุ่มผู้เรียนหญิง” ซึ่ง
ความคิดความเชื่อดังกล่าว ขัดแย้งและไม่ลงรอยกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนด้าน
เพศ นอกจากนี ้ทางเลือกที่หลากหลายของอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
ทางเพศสัมพนัธ ์และการต้ังครรภท์ี่ไม่พร้อม อันสอดคลอ้งกบัความหลากหลาย
ทางเพศและการปฏบิติัทางเพศของเยาวชน ควรจะได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและ
เผยแพร่อยา่งรอบด้าน 

ระดับสถานศึกษา 

1. ผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษาสะทอ้นความห่วงกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์
ที่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีประสบปัญหาเรื่องเพศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 
ทำให้ผู้เรียนเหล่านั้นสูญเสียโอกาสในการศึกษาในช่วงสำคัญของชีวิต ดังที่การ
สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเรือ่งเพศและความห่วงใยของผู้จัดการเรียนรูจ้าก
รร.กลางพทิยาที่ว่า 

“...แต่ว่าที่ครูหนกัใจคือ เด็กที่เค้าเรียบร้อยค่ะ แลว้พอเค้ามีเพศสัมพนัธ์
กันปุ๊บ เค้าไปเลยค่ะ ม.6 เขามีสองราย ครูก็ไม่รูว้่าจะไปตามเขายังไง 
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โทรศัพทไ์ปเขากไ็ม่รับอีก เบอร์แปลกๆ กบ็อกเพื่อน ซึ่งบอกเพื่อนกไ็ม่ได้
ผลไง เธอไปตามคนนี้มาคุยกับครูหน่อยซ ิมันเกิดปัญหาอะไร น่าจะคุย
กันได้นะ มันเหลือเทอมเดียวจะจบม.6 แล้ว เขาก็ไปเลย เขาอาจจะ  
คิดว่า หนึ่งเขาไปนอนแลว้มีคนรู้เห็น...” 

(อ.วิ ผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษา รร.กลางพิทยา หญิง 44 ปี) 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความห่วงใยของโครงการก้าวย่างฯ ในแง่
ที่ว่า การเรียนรูเ้พศศึกษาถูกลดทอนความสำคัญลง เพราะเนื้อหาเพศศึกษา  
ถูกนำไปรวมในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในขณะที่งานวิจัยบ่งชี้ว่า 
เด็กและเยาวชนมีปัญหามากในปัจจุบันและสังคมต้องการคนเข้ามาร่วมใน  
การจดัการกบัปญัหา แต่ความรู้สึกร่วมในการเปน็เจา้ของปญัหาและการเขา้มามี
ส่วนรว่มของภาคการศกึษาพบวา่ยังมอียูน้่อยมาก ดังนั ้น ความไม่สมดุล
ระหว่าง “วิชาชีวิตกับวิชาที่ต้องสอบ” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นนั้น จึงเป็นช่องโหว่สำคัญของระบบการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชน59 

ดังนั้น โครงการกา้วยา่งฯ ควรจะผนวกการรณรงค์เชงินโยบายของสถาน
ศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดระบบการศึกษาไทย ที่มุง่เน้นการพัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะชีวิตหรือ “วิชาชีวิต/วิชาความเป็นคน” ควบคูไ่ปกับการ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน เช่น มีกระบวนการให้รางวัลจูงใจ
กับผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตดีเด่น ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่นด้านการ  
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะชวิีตในกลุ่มผู้เรียน เชน่ โรงเรยีนเหนอืวิทยา เปน็ตน้ 

2. ควรส่งเสริมการทำงานเชงิเครือขา่ยระหว่างผู้จดัการเรียนรู้เพศศึกษา
และผู้เรียน ผู้จดัการเรียนรู้และผู้ปกครอง สถานศึกษา-องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่นและหน่วยบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง 
และรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายในการควบคุม และการผ่านกฎเกณฑ์และ
ระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษาที่เข้มงวดและขาดการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
และส่งเสริมปฏสัิมพนัธท์ี่เปน็แนวราบระหว่างอาจารยก์บัผู้เรียน  

59 “ราชภัฏ” เยือนงานเอดส์โลกที่เม็กซิโก. <http://www.teenpath.net/teenpath/content.asp?  
Menu=1&SubMenu=2&MicMenu=&ID=00154> 
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3. สถานศึกษาควรจะมีนโยบายที่ให้ความสำคัญด้าน “บริการการ
ปรึกษา” และจัดให้มีอัตรากำลังอาจารย์ด้านจิตวิทยาแนะแนว เพื่อทำหน้าที่
โดยตรงในการประสานงานและเอือ้อำนวยความสะดวกในกระบวนการติดตาม
ดูแลผู้เรียน การส่งต่อเพื่อรับบริการด้านสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวข้องจากหน่วย
บริการในชุมชน และดำเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริม  
สุขภาวะทางเพศในโรงเรียน ร่วมกับเครือข่ายผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาและ  
ผู้เรียนที่เป็นแกนนำในสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
บริการการปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสะท้อนปัญหาดังกล่าวในบรรยากาศ
ที่เปน็มิตรและตอบสนองต่อสถานการณ์ปญัหาได้ทนัทว่งท ี

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต  

ประเด็นข้อจำกัดที่พบในการวิจัยครัง้นี้และข้อเสนอแนะในการดำเนิน
กิจกรรมโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน
สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา นำมาสูข่้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการวิจัย  
ในอนาคตดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัยควรจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ภาคสนามในระดับต่างๆ กันในหลากหลายพื้นที ่
โดยนำความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ให้เห็นถึง
รูปแบบ สาเหต ุและผลกระทบเชิงวิธีคิดที่แตกต่างกันไป พร้อมๆ ไปกับการ  
นำมุมมองเชงิทฤษฎมีาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ภาคสนามเหลา่นั้น 

2. นอกจากนี้ งานวิจยัในอนาคตนา่จะทำความเขา้ใจวาทกรรมเพศศึกษา  
แบบรอบด้านภายใต้โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ในฐานะที่เป็น “วาทกรรม  
ของพลวัตทางสังคมในเรือ่งเพศ” ทั้งในมิติของความคิด ความเข้าใจ และ  
คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อิทธิพลและผลกระทบ
ต่อการพฒันาระบบการศึกษาของชาติด้วย 
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มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤดี ลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 1��

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ. “หัวข้อ 7 ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์
และตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้” ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษา
อย่างรอบด้าน. พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath.net/  
teenpath/manual/manual09-07-01.pdf> 

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ .“หัวข้อ 13 สรุปกระบวนการอบรม”   
ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรูเ้พศศึกษาอย่างรอบด้าน. พฤศจิกายน 2550.   
<http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual09-13-01.pdf> 

โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ. “หัวขอ้ 8 ทศันะและการใหค้ณุคา่เรื่องเพศ 
และแนวคิดเร่ืองเพศและเพศสภาพ (Gender)” ใน คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้
เพศศึกษาอย่างรอบด้าน. พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath. 
net/teenpath/manual/manual09-08-01.pdf> 

โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ .”หัวขอ้ 6 ขอ้มูลเรื่องเพศ: องคค์วามรู้และ
ทัศนะความเชื ่อ” ใน คูม่ ือฝึกอบรมการเรียนรู ้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน. 
พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath.net/teenpath/manual-
click.asp?ID=09-06-01> 

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ “หัวข้อ 1 แนะนำตัว ชี้แจงโครงการและ
วัตถปุระสงค์ของการอบรม” ใน คูม่ือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบ
รอบด้าน. พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath.net/teenpath/
manual/manual09-01-01.pdf> 

โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ” หัวขอ้ 11 เปา้หมายเพศศกึษาและปจัจยัที่
ส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศของเยาวชน” ใน คู่มือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษา
อย่างรอบด้าน. พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath.net/
teenpath/manual/manual09-11-01.pdf> 

โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ องค์กรแพธ. “แนวคิดในการจดัการเรยีนรู้เพศศกึษารอบ
ด้าน” ใน แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครู และผู้ปฏิบัติงานด้าน
เพศศึกษาสำหรับเยาวชน. กรกฎาคม 2550 <http://www.teenpath.net/
teenpath/manual/manual10-01-05.pdf> 

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์กรแพธ. “ หัวข้อ 5 หุ้นส่วนการเรียนรู้ระหว่าง
เยาวชนและผู้ใหญ่” ใน คูม่ือฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน. 
พฤศจิกายน 2550. <http://www.teenpath.net/teenpath/manual/
manual09-05-01.pdf> 
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วาทกรรมเร่ืองเพศในหลกัสตูรเพศศกึษาแนวใหม:่
มุมมอง การตอ่รอง และการประยุกต์ใช้ 

มลฤด ีลาพิมล พิมพวัลย์ บุญมงคล ศรนิยา สิงห์ทองวรรณ   
อุไรรตัน์ หน้าใหญ ่และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 1��

ไม่ใช่เด็กอย่างที่คุณคิด. <http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?  
file=1&code=a1_19012007_03> 

แสงจันทร ์ เมธาตระกูล. โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ. องค์กรแพธ. สามเส้าเพศ
ศึกษา. <http://www.teenpath.net/teenpath/sexcom/sexcom  
20061116.doc> 

องค์กรแพธ. “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา”. 
ใน แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานเพศ
ศึกษาสำหรับเยาวชน. กรกฎาคม 2550. <http://www.teenpath.net/
teenpath/manual/manual10-02-02.pdf> 

องค์กรแพธ. สรุปจำนวนสถานศึกษา <http://www.teenpath.net/teenpath/
database/Summary.html> 

องค์กรแพธ. องค์ประกอบของการจัดเรียนรูเ้พศศึกษาแบบรอบด้าน (Compre  
hensive Sexuality Education) <http://www.teenpath.net/teenpath/
manual/manual10-01-06.pdf> 

<http://www.kpsw.ac.th/html/mission.html> 

<http://www.teenpath.net/teenpath/content.asp?menu=3&submenu=3&ID=
30002> 

<http://www.teenpath.net/teenpath/database/School-Info.asp? Mode=PLT&
Format=1&Prov=73&Area=&Ed=&Head=&Base=1&Gen=A&Node=&Sch=
43&TP=> 

<http://www.teenpath.net/teenpath/sexevent/SexMeetingEW01/content-
009.doc> 

<http://www.teenpath.net/teenpath/project-print.asp#013> 

<http://www.siecus.org/pubs/biblio/bibs0010.html> 
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