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ค�านิยม

 เพศวถีิศึกษาในค�านิยามของร่างกฎหมายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นฉบบัใหมข่องไทย หมายถึง
กระบวนการเรียนรูใ้นเร่ืองเพศท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของสิทธิการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและความรูเ้ก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธุ ์
ใหค้วามส�าคญักบัความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ท่ีครอบคลุมถึงพฒันาการในแต่ละชว่งวยั การมีสมัพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้น การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
เร่ืองเพศ

 “เพศวถีิศึกษา” เป็นค�าใหมท่ี่มีในกฎหมายไทย ทั้งท่ีมีการใชป้ระปรายในวงการสาธารณสุข การศึกษา และพฒันา
สงัคมมาหลายปี และเป็นค�าท่ีใชแ้พร่หลายในต่างประเทศทัว่ไป

 กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ (UNFPA) เป็นองคก์รซ่ึงมีการด�าเนินการดา้นประชากรและการพฒันา การให้
แนวทางการด�าเนินงานเร่ืองเพศวถีิศึกษาเป็นมาตรการส�าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ซ่ึงเป็นส่วน
ส�าคญัในการใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชนในทุกชว่งวยั ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งประเด็นสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะซ่ึง
เป็นมาตรการส�าคญัมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั

 การรวบรวมความรูใ้นดา้นดงักล่าวจงึเป็นส่ิงท่ีสมควรจะเผยแพร่ต่อประชาชนทัว่ไปใหเ้ขา้ใจในองคค์วามรูเ้ร่ืองสิทธิ
มนุษยชนและเพศภาวะ ซ่ึงไดร้บัการใหค้วามส�าคญัจาก สหประชาชาติ (UN) และประชาคมทั้งโลก

นายแพทยเ์จตน์ ศิรธรานนท์
เลขาธิการองคก์ารสมาชิกรฐัสภาแหง่เอเชียดา้นประชากรและการพฒันา
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ค�านิยม

 เม่ือ 2,400 ปีมาแลว้ มหากาพยม์หาภารตะของอินเดียไดก้ล่าวถึงการมีเพศสมัพนัธก์อ่นสมรส ความสมัพนัธท์าง
เพศแบบชัว่คราว และความพึงพอใจทางเพศของสตรี ซ่ึงลว้นใหค้�าสอนเร่ืองเพศสมัพนัธน์านัปการแกค่นหนุ่มสาวในยุคน้ัน

 อีก 500 ปีถดัมา ในสมยัราชวงศฉิ์นแหง่แผ่นดินจนีมีการผลิตต�ารา “ศิลปะการประกอบกิจในหอ้งหบั” หรือ “The Art 
of the Bedchamber” ซ่ึงเป็นต�าราเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีส�าคญั ในเวลาเดียวกนัน้ีเองก็เร่ิมมีการท�าเคร่ืองรางสมรสส�าหรบัคูบ่่าวสาว 
ซ่ึงมีลวดลายท่าทางท่ีคูส่มรสพึงปฏิบติัในคืนววิาห ์เพ่ือใหบ้รรลุหนา้ท่ีท่ีมีต่อครอบครวัและสงัคมในการใหก้�าเนิดบุตร

 ในเวลาไล่เล่ียกนัน้ัน กวชีาวโรมนันามวา่โอวดิก็ถกูสัง่หา้มไมใ่หเ้ขา้กรุงโรมเพราะไดเ้ขียนบทกวนิีพนธท่ี์ช่ือ “ศิลปะ
แหง่รกั” หรือ “The Art of Love” ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี และท่าทางในการร่วมรกั 

 หลายส่ิงไมเ่คยเปล่ียนแปลง หน่ึงในน้ันก็คือ ความจ�าเป็นในการเตรียมเยาวชนใหพ้รอ้มส�าหรบัการใชชี้วติแบบผูใ้หญ่ 
และนัน่ยอ่มรวมถึงการเตรียมความพรอ้มส�าหรบัชีวติทางเพศ   ผมรูสึ้กประหลาดใจเสมอท่ีพบวา่ทุกวนัน้ียงัมีผูใ้หญ่ท่ีเจตนา
ดีหลายคนเช่ือวา่ การสอนเพศศึกษาท่ีดีท่ีสุดคือการไมบ่อกอะไรแกค่นหนุ่มสาวเก่ียวกบัเร่ืองเพศเลย เพ่ือท่ีวา่ “เด็กๆจะได้
ไมนึ่กถึงเร่ืองเพศ และก็จะไดไ้มมี่เพศสมัพนัธ”์  ความเช่ือเชน่น้ีเรียกวา่เป็นความเช่ือท่ีไมไ่ดต้ั้งอยูบ่นเหตุและผล เพราะท่ีจริง
แลว้หนุ่มสาวไม่ว่าในยุคสมยัใดต่างก็นึกถึงเร่ืองเพศ และมกัจะเร่ิมมีชีวิตทางเพศกนัในวยัรุ่น ดังน้ัน จึงไม่เพียงแต่เป็น 
ความเช่ือท่ีไมส่มเหตุสมผล หากแต่ยงัเป็นการกระท�าท่ีขาดความรบัผิดชอบอีกดว้ย 

 เม่ือเยาวชนไมไ่ดร้บัขอ้มลูท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงเร่ืองเพศวถีิและสมัพนัธภาพ อีกทั้งยงัไมมี่พ้ืนท่ีใหเ้รียนรูก้าร
มีความสมัพนัธท์างเพศอยา่งมีความรบัผิดชอบและเคารพต่อคูข่องตนเองแลว้น้ัน ยอ่มมีแนวโนม้วา่จะน�าไปสูปั่ญหาท่ีรุนแรง

 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเช่ือเป็นอยา่งยิ่งวา่ เยาวชนควรไดร้บัขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั
เพศวถีิและสมัพนัธภาพ เพ่ือจะไดมี้ทศันคติและคา่นิยมท่ีอยูบ่นฐานของขอ้เท็จจริง รวมทั้งมีความอ่อนไหวและเคารพต่อเพศ
ภาวะ วธีิดงักล่าวน้ีพบวา่ใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุดในทุกประเทศทัว่โลก ส่วนทางเลือกอ่ืนๆ เชน่ การไมส่อนเพศวถีิศึกษา เร่ืองท่ีแต่งข้ึน
มาหลอกๆ การใหข้อ้มลูท่ีมีอคติ เพศศึกษาท่ีเน้นแต่ชีววทิยา และการส่งเสริมใหง้ดเวน้การมีเพศสมัพนัธ ์ ลว้นแต่ไมไ่ดผ้ล
ส�าหรบัการป้องกนัการตั้งครรภแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์รวมทั้งเอชไอวี

 เพศสมัพนัธอ์ยูก่บัเรามาตั้งแต่ยุคกอ่นท่ีจะมีมนุษยเ์สียอีก และก็ดว้ยส่ิงน้ีท่ีท�าใหมี้เราๆ ท่านๆ เชน่ทุกวนัน้ี การไม่
บอกขอ้เท็จจริงเร่ืองเพศใหแ้กล่กูหลานของเรา เพ่ือใหพ้วกเขาสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัชีวติทางเพศของตนเองไดอ้ยา่งชาญ
ฉลาดน้ัน จึงไม่เพียงแต่เป็นการกระท�าท่ีขาดความรบัผิดชอบ หากยงัเป็นการยอ้นแยง้กบัความเป็นจริงของประวติัศาสตร์
มนุษยท่ี์เรามีร่วมกนัมานับพนัๆ ปีอีกดว้ย

คาสปาร ์พีค
ผูแ้ทนประจ�าประเทศไทย

กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ
30 ธนัวาคม 2558



กิตตกิรรมประกาศ

กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ (UNFPA) ใคร่ขอขอบคุณและแสดงความซาบซ้ึง ไปยงัเพ่ือนร่วมงานและภาคีเครือขา่ย
ทั้งหลาย ท่ีไดใ้หข้อ้มลูเชิงวิชาการในระหวา่งการจดัท�า เอกสารแนวทางการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากร
แหง่สหประชาชาติ: การใหค้วามส�าคญักบัสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะฉบบัน้ี ประการแรกและส�าคญัท่ีสุด ขอขอบพระคุณ
บุคคลสองท่านน้ีเป็นอยา่งยิง่ นิโคล ฮาเบอรแ์ลนด ์รองกรรมการอาวุโสแหง่สภาประชากร (Population Council) และเดโบราห ์
โรโกว ์ ท่ีปรึกษาอิสระแหง่สภาประชากร ผูเ้ขียนหลกัของเอกสารฉบบัร่าง และผูค้อยแนะน�าในการพฒันาปรบัแก ้ นับตั้งแต่
การประชุมเชิงกลยุทธค์รั้งแรกท่ี UNFPA จดัข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2554

นอกจากน้ี ยงัขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมพฒันาเชิงกลยุทธ ์ ดงัน้ี เอสเธอร ์ โคโรนา จาก
สมาคมเพศวถีิศึกษาเม็กซิกนั  เอฮิตา อิโคโกเด-ไอคปิ์ตานย ีผูป้ระสานงานโครงการริเร่ิมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเด็กหญิงแหง่ศนูย์
เดลตา้  โอลกา เดอ ฮาน ท่ีปรึกษาอิสระ  อีฟ ลี ท่ีปรึกษาอิสระ  แกร่ี บารเ์กอร ์ผูอ้�านวยการนานาชาติแหง่โปรมนัโด-สหรฐั  
และลุยซา คาบลั ขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโครงการกฎหมายนานาชาติแหง่ศนูยสิ์ทธิอนามยัการเจริญพนัธุ ์ ทั้งน้ี 
ขอขอบพระคุณแคทเธอรีน รตัเกอสเ์ป็นอยา่งสงู ท่ีกรุณาดแูลงานดา้นบรรณาธิการและพิสจูน์อกัษรรอบแลว้รอบเล่า

อน่ึง ขอแสดงความช่ืนชมท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคของ UNFPA เป็นอยา่งยิง่ ท่ีไดก้รุณาเสนอความเห็นเชิงวพิากษ์ตลอดจนให้
ขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ ดงัน้ี อชัฮา โมฮาหมดั  อเล็กซานเดอร ์โบดิโรซา  โจเซฟิน เซาวาริน  มาริจา วาซิเลวา-บาเลเซฟ 
และวคิตอเรีย คามาโช และขอขอบพระคุณเอลิซาเบธ เบโนมาร ์ แมร่ี โอตีโน  ลอร่า ลาสก้ี  เลยล์า ชาราฟี  ปราทีค อวสัถี 
ตลอดจนสมาชิกกลุ่มงานวยัรุ่นและเยาวชนจากส�านักงานประจ�าประเทศและส�านักงานประจ�าอนุภมิูภาคทุกท่าน ท่ีไดเ้พ่ิม
เติมมุมมองระดบัชาติและระดบัภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอขอบพระคุณอยา่งสงู ไปยงัเพ่ือนร่วมงานท่ีไดจ้ดัท�ากรณีศึกษา
และน�าเสนอไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี ไดแ้ก ่ประเทศอารเ์จนตินา ประเทศนิการากวั รฐัอาหรบั ประเทศอียปิต ์ประเทศเนปาล 
เอเชียกลาง ประเทศมองโกเลีย ประเทศแอฟริกาใต ้ประเทศกวัเตมาลา ประเทศโคลอมเบีย และประเทศอุรุกวยั

ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณมาริโอ เวอรก์ารา ผูช้่วยผูแ้ทนประเทศเอกวาดอร ์ เป็นอยา่งสงู ท่ีกรุณารบัหน้าท่ีโดยละเอียดในฝ่าย
วิชาการ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการทบทวนและปรับแกร่้างสุดทา้ย ในการน้ี UNFPA ใคร่ขอแสดงความขอบคุณ 
โมนา เคดเบย ์ รองผูอ้�านวยการฝ่ายวิชาการ อย่างสุดซ้ึง ท่ีกรุณาน�าทางและช้ีแนะกระบวนการจดัท�าเอกสารแนวทาง 
การด�าเนินงานฉบบัน้ี ค�าแนะน�า ก�าลงัใจ ตลอดจนการก�ากบัดแูลทางดา้นวชิาการของท่าน ทรงคุณคา่ยิง่

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณบรซู แคมป์เบล ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ และเคท กิลมอร ์รองผูอ้�านวยการบริหาร ท่ีไดใ้หข้อ้มลู 
การส่งเสริม และแรงสนับสนุนท่ีมีคา่อนัหาท่ีสุดมิได้
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บทที่ 1 บทน�ำ 7

บทท่ี 1 บทน�า

1.1 วตัถุประสงคข์องแนวทางการด�าเนินงาน

สิทธิในการเขา้ถึงเพศวถีิศึกษาตั้งอยูบ่นหลกัของสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน และเป็นวธีิหน่ึงในการเสริมพลงัใหเ้ยาวชนสามารถ
ดแูสุขภาพของตนเอง  มีความเป็นอยูท่ี่ดี และมีศกัด์ิศรีแหง่ตน แนวทางการด�าเนินงานฉบบัน้ีก�าหนดกรอบการท�างานของ 
UNFPA ในส่วนงานเพศวถีิศึกษา ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 5 ภารกิจของยุทธศาสตรว์ยัรุ่นและเยาวชนของ UNFPA โดยเช่ือมโยงกบัภารกิจ
อีก 4 ดา้น ไดแ้ก ่การสนับสนุนการใชข้อ้มลูเชิงประจกัษ์เพ่ือการพฒันา การลงทุนและการด�าเนินกิจกรรม การสรา้งเสริม
ศกัยภาพดา้นการบริการสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ รวมทั้งการป้องกนั รกัษา และดแูลการติดเช้ือเอชไอว ี  
การด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มประชากรเปราะบาง และการมีส่วนร่วมและความเป็นผูน้�าของเยาวชน

เอกสารฉบบัน้ีเสนอแนวทางการสนับสนุนของ UNFPA ต่อภาครฐั
และภาคีเครือขา่ยในการออกแบบ ด�าเนินการ และประเมินผลการ
เรียนการสอนเพศวถ๊ิศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยแสดงใหเ้ห็น
ถึงขัน้ตอนต่างๆในการการก�าหนดล�าดบัความส�าคญั  ขัน้ตอนด�าเนิน
การตามแผนปฏิบติัการ และขัน้ตอนการประเมินผลลพัธท่ี์ไดม้าตรฐาน  
จึงเป็นเคร่ืองมือใหแ้กผู่บ้ริหารโครงการและท่ีปรึกษาทางวชิาการ

แนวทางการด�าเนินงานฉบับน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ อนุสญัญาระหวา่งประเทศต่างๆท่ีวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และ
มาตรฐานทางวชิาการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือใหห้น่วยงานต่างๆ และองคก์ร

เอกสารฉบบัน้ีเสนอแนวทางการสนับสนุน
ของ UNFPA ต่อภาครฐัและภาคีเครือขา่ย 
ในการออกแบบ ด�าเนินการและประเมิน
ผลการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษา  
โดยแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนต่างๆในการ
ก�าหนดล�าดบัความส�าคญั  ขั้นตอน 
ด�าเนินการตามแผนปฏิบติัการ และขัน้ตอน
การประเมินผลลพัธท่ี์ไดม้าตรฐาน
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ภาคีในการด�าเนินงานไดมี้นิยามท่ีตรงกนัเก่ียวกบัเพศวถีิศึกษา และร่วมกนัส่งเสริมแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ

เอกสารฉบบัน้ีเนน้หลกัการพ้ืนฐานของเพศวถีิศึกษา และใหร้ายละเอียดองคป์ระกอบเน้ือหาสาระส�าคญั  นอกจากน้ัน ยงัน�า
เสนอและก�าหนดกรอบการด�าเนินงานช่วยเหลือท่ีส�าคญั 4 ดา้น เพ่ือเสริมสรา้งประสิทธิภาพการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา
ระดบัประเทศภายใตก้ารสนับสนุนของ UNFPA และระบุเสน้ทางการสรา้งสมรรถนะภายในองคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน

แนวทางการด�าเนินงานฉบบัน้ีไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือน�าไปใช ้โดยความร่วมมือระหวา่ง UNFPA และภาคีเครือขา่ย เพ่ือให้
บรรลุวสิยัทศัน์การเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาท่ีสามารถสรา้งการเปล่ียนแปลงแกเ่ยาวชนทัว่โลกบนพ้ืนฐานของสิทธิ

1.2 นิยามและหลกัปฏิบตัขิองเพศวิถีศึกษา

เพ่ือใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนักบัแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา (ICPD)  
พ.ศ. 2537 ตามมติ CPD 2009 ขอ้มติท่ี 2009/1 ยอ่หนา้ 7 และมติ CPD 2012 ขอ้มติท่ี 2012/1 ยอ่หนา้ 26 ของ 
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา (CPD) รวมทั้งแนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา (ITGSE) 
ขององคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) ตลอดจนขอ้ตกลงระหวา่งประเทศฉบบั
อ่ืนๆ UNFPA ไดนิ้ยามเพศวิถีศึกษา* (comprehensive sexuality education) ว่า คือกลวิธีการเรยีนการสอนเพศวิถีศึกษาท่ี
ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของสิทธิและใหค้วามส�าคญักบัเพศภาวะ ไม่ว่าจะอยูใ่นหรอืนอกโรงเรยีน  เพศวิถีศึกษาเป็นหลกัสูตร
การศึกษาท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถใชค้วามรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและค่านิยมเพ่ือพฒันามุมมองเชิง
บวกดา้นเพศวิถี พรอ้มกบัพฒันาการดา้นอารมณแ์ละสงัคมของตนเอง ทั้งน้ี โดยน�าวิสยัทศันแ์บบองคร์วมของเพศวิถี
และพฤตกิรรมทางเพศมาใช ้ ซ่ึงครอบคลมุมากกว่าการมุ่งเนน้การป้องกนัการตัง้ครรภแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์
เพศวถีิศึกษาท�าใหเ้ด็กและเยาวชน

• ไดร้บัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย�า เก่ียวกบัเพศวถีิของมนุษย ์สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์และสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงรวมถึงเร่ืองกายวภิาคและสรีรวทิยาทางเพศ การสืบพนัธุ ์ การคุมก�าเนิด การตั้งครรภ ์และการคลอด โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอว/ีเอดส ์ ชีวติครอบครวัและความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล วฒันธรรมกบัเพศวถีิ การเสริม
ศกัยภาพสิทธิมนุษยชน การไมเ่ลือกปฏิบติั ความเสมอภาค และบทบาททางเพศ พฤติกรรมและความหลากหลาย
ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และวธีิปฏิบติัท่ีเป็นอนัตราย

• ส�ารวจ บม่เพาะค่านิยมและทศันคตดิา้นบวก ต่อสุขภาวะทางเพศและอนามยัเจริญการพนัธุข์องตนเอง และพฒันา
ไปสูก่ารเคารพตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ  เพศวถีิศึกษาชว่ยใหเ้ยาวชนสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตน ในทางกลบักนั ก็รูจ้กัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ ยอมรบั อดทน และเอาใจใส่ โดยไมเ่ลือกเพศ 
ชาติพนัธุ ์เช้ือชาติ หรือวถีิทางเพศ

• พฒันาทกัษะชีวิต ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการคิดเชิงวิพากษ์ การส่ือสาร  การเจรจาต่อรอง การตดัสินใจ และการกลา้
แสดงออก ทกัษะเหล่าน้ีน�ามาซ่ึงความสมัพนัธอ์นัดีและกอ่ใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึนกบัสมาชิกในครอบครวั เพ่ือนร่วมชัน้ มิตร
สหาย และคนรกัหรือคูน่อน 

เพศวถีิศึกษาท่ีมีการสอนตั้งแต่เน่ินๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาพอสมควร และรวมองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ไวทุ้กประการ 
จะท�าใหเ้ยาวชนมีศกัยภาพในการตดัสินใจอย่างมีขอ้มลูในเร่ืองเพศวิถีของตวัเอง รวมถึงสุขภาวะทางเพศและอนามยัการ 
เจริญพนัธุ ์และสามารถพฒันาทกัษะชีวติท่ีจ�าเป็นต่อการปกป้องตนเองไปพรอ้มกบัการรูจ้กัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น

ในหลายบริบท เพศวิถีศึกษาอาจเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน เช่น “ทกัษะชีวิต” “ชีวิตครอบครวั” หรือ “เอชไอวีศึกษา” หรือ  
“เพศวถีิศึกษาแบบองคร์วม” ช่ือท่ีหลากหลายเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส�าคญัของเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไป เชน่ “ทกัษะ
ชีวติ” อาจหมายรวมถึงการใหค้วามส�าคญักบัเร่ืองการดแูลสมาชิกครอบครวัท่ีเจ็บป่วย การรบัมือกบัการสญูเสียหรือปัญหา
ส�าคญัในบา้น

*    ค�าอ่ืนๆ ท่ีใช ้คือ เพศศึกษารอบดา้น หรือเพศวถีิศึกษารอบดา้น
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อยา่งไรก็ตาม ดงัท่ีระบุไวใ้นรายงานการประชุมหารือระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร่ือง “เพศวถีิศึกษา: การเดินหนา้เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
ความเท่าเทียมทางเพศ และการพฒันาสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ”์ (Bogota, 2010) หลกัการส�าคญัท่ีตอ้ง
ปรากฏในการด�าเนินงานและในหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาเสมอ คือ:

• เคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย และรบัรองวา่เพศวถีิศึกษาน้ันเป็นสิทธิ
• ฝึกทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และเสริมสรา้งศกัยภาพความเป็น

พลเมืองของเยาวชน
• ปลกูฝังบรรทดัฐานและทศันคติท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการไมแ่บ่งแยก
• เนน้ใหเ้ห็นถึงความเปราะบางและการแบ่งแยก
• สรา้งความรูสึ้กเป็นเจา้ของระดบัประเทศหรือทอ้งถ่ินและความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม
• ใชแ้นวทางการสอนเชิงบวกและมุมมองเร่ืองเพศวถีิตลอดชว่งชีวติของบุคคล

1.3 สิทธิในการเรยีนรูเ้พศวิถีศึกษา: นโยบายและกรอบกฎหมาย

สิทธิในการเรียนรูเ้พศวถีิศึกษาถกูก�าหนดไวใ้นสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งสิทธิในการศึกษาและสิทธิในสุขภาพ ตามท่ีก�าหนด
ข้ึนเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศจ�านวนมาก เช่น อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสญัญา
วา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรปูแบบ (CEDAW) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (CRPD)

แผนปฏิบติัการจากการประชุม ICPD พ.ศ. 2537 เรียกรอ้งใหร้ฐับาลชาติต่างๆ จดัใหมี้การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของวยัรุ่น และไดร้ะบุคุณสมบติัส�าคญัของการศึกษาดงักล่าว1 แผนปฏิบติัการฯ ยงัระบุชดัเจนวา่ 
การศึกษาดงักล่าวควรจดัทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ใหส้อดคลอ้งกบัชว่งอายุ โดยเร่ิมสอนตั้งแต่อายุนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
ปลกูฝังการตดัสินใจอยา่งมีวุฒิภาวะ และมีเป้าประสงคเ์พ่ือลดความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ นอกจากน้ัน แผนปฏิบติัการยงัเรียก
รอ้งใหร้ฐับาลและองคก์รพฒันาเอกชนสรา้งความมัน่ใจวา่การด�าเนินโครงการเพศวถีิศึกษาจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะต่างๆ อาทิ 
ความสมัพนัธแ์ละความเท่าเทียมระหวา่งเพศ ความรุนแรงในวยัรุ่น พฤติกรรมทางเพศท่ีมีความรบัผิดชอบ การคุมก�าเนิด ชีวติ
ครอบครวั และการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์เช้ือเอชไอว ีและโรคเอดส์

การประชุม ICPD+5 พ.ศ. 2542 ไดเ้สริมแรงและก�าหนดเพ่ิมเติมถึงความรบัผิดชอบของรฐับาลในการใหข้อ้มลูดา้นสุขภาวะ
ทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุแ์บบทางการและไม่เป็นทางการ อนัเป็นส่วนหน่ึงของ “การส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของ 
วยัรุ่น การเสริมสรา้งความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีมีความรบัผิดชอบ รวมทั้งปกป้อง
วยัรุ่นจากการตั้งครรภใ์นวยัเยาวแ์ละการตั้งครรภท่ี์ไม่ตั้งใจ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ รวมทั้งเอชไอวี/เอดส ์ และการล่วง
ละเมิดทางเพศ เพศสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในครอบครวั และการใชค้วามรุนแรงทางเพศ”2 “แผนการด�าเนินงานท่ีส�าคญั” และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัของปัญหาสุขภาพทางเพศ (เชน่ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ/์
เอชไอว)ี และการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เช่น การใชค้วามรุนแรง) และช้ีแจงวา่เป้าหมายของเพศวถีิศึกษารอบดา้นจะตอ้ง
ครอบคลุมขอบขา่ยทั้งสองเร่ืองน้ี

1  แผนปฏิบติัการ ICPD ยอ่หนา้ท่ี 4.29, 7.37, 7.41, และ 7.47; ดท่ีู ภาคผนวก 1 ส�าหรบัภาษาเฉพาะเพ่ิมเติมและการวเิคราะห ์เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/

public/global/publications/pid/1973 

2 สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ, “ปฏิบติัการส�าคญัส�าหรบัการด�าเนินการตามแผนปฏิบติัการของการประชุมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา”, A/

RES/S-21/2, 8 พฤศจิกายน 1999, ยอ่หนา้ท่ี 35(b) เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/Interna¬tional-Conference-on-Population-

and-Development/ICPD5-key-actions
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กรอบขอ้ความท่ี 1 ประเทศอารเ์จนตนิา: สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ

ในประเทศอารเ์จนตินา เพศวถีิศึกษาถกูก�าหนดข้ึนตามกฎหมาย ซ่ึงใชเ้วลาสามปีในการผ่านกฎหมายฉบบัน้ี โดยตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของทั้งกฎหมายระดบัชาติท่ีควบคุมดา้นการศึกษา เอชไอว/ีเอดส ์และการคุม้ครองเด็กและวยัรุ่น เคร่ืองมือก�ากบั
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการ
เลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรปูแบบ

การตรากฎหมายวา่ดว้ยเพศวถีิศึกษา เกิดข้ึนในบริบทของการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายเพ่ือส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียม
ทางเพศ เชน่ การท�าใหก้ารสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองถกูกฎหมาย และการส่งเสริมสิทธิในการเกษียณ 
อายุของผูห้ญิง กฎหมายฉบบัน้ีรบัรองสิทธิของเยาวชนท่ีจะไดเ้รียนเพศวถีิศึกษา และก�าหนดใหร้ฐัตอ้งสรา้งความมัน่ใจวา่
ไดจ้ดัการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาในทุกโรงเรียนไมว่า่สงักดัรฐัหรือเอกชน ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษา 
กฎหมายฉบบัน้ียงัก�าหนดเน้ือหาของเพศวถีิศึกษาอีกดว้ย โดยบงัคบัใหต้อ้งเนน้และแกไ้ขปัญหาดา้นเพศภาวะและสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนมิติทางชีววทิยา

ขณะท่ีครผููส้อนเช่ือวา่เพศวถีิศึกษามีความส�าคญั แต่รอ้ยละ 60 บอกวา่ไมรู่ว้ธีิการสอน ดงัน้ัน การน�ากฎหมายไปสู่การ
ปฏิบติัจึงเกิดข้ึนพรอ้มกบัความพยายามในการจดัหาเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นแกค่รผููส้อน โดยท�าใหค้รผููส้อนสามารถจดัการกบั
ทศันคติและความรูค้วามเขา้ใจของตวัเองกอ่นในเบ้ืองตน้ จากน้ันจึงเป็นการสอนตามหลกัสตูรในหอ้งเรียน และในขั้น
สุดทา้ยเป็นการท�างานร่วมกบัพอ่แม ่โดยใหค้วามเคารพต่อความหลากหลายของครอบครวั  นอกจากน้ี รฐับาลอารเ์จนตินา
ยงัมุง่สรา้งสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเพ่ือปกป้องสิทธิของทุกคนใหม้ากข้ึนโดยไมจ่�ากดัเพศภาวะหรือวถีิทางเพศ และดว้ย
แนวคิดเชน่น้ีจึงเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีรบัประกนัสิทธิในการศึกษาของทุกคน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา กระทรวงศึกษาธิการไดฝึ้กอบรมครผููส้อนทุกระดบัการศึกษาผ่านหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา
ออนไลน์  (online CSE courses) และในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการฝึกอบรมครแูหง่ชาติ จึงมีการจดัอบรม
อยา่งเขม้ขน้ใหแ้กค่รผููส้อนเพศวถีิศึกษาทุกจงัหวดั  โดยเนน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นสงูสุด กระทรวงศึกษาธิการยงัริเร่ิมกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลนโยบายเพศ
วถีิศึกษา เพ่ือประเมินความคืบหนา้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551(เรียบเรียงจากการน�าเสนอและอภิปรายของมารา บราวเออร ์
กระทรวงศึกษาธิการ และเอเลียนอร ์เฟาร ์ตวัแทน UNFPA ประเทศอารเ์จนตินา ปรบัปรุงแกไ้ขโดย UNFPA ส�านักงาน
ประจ�าประเทศ เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557)

นอกจากน้ัน ยงัมีการชูประเด็นพนัธสญัญาดา้นนโยบายเพศวิถีศึกษาในเอกสารระดบัสงูของภมิูภาคต่างๆ อีกดว้ย ไดแ้ก ่
พิธีสารกฎบตัรแอฟริกนัวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน เก่ียวกบัสิทธิสตรีในทวปีแอฟริกา พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 
2005)3 (พิธีสารมาปโูต) ปฏิญญารฐัมนตรีท่ีแสดงพนัธสญัญาของประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียนอยา่งชดัเจน
ในการจดัใหมี้เพศวถีิศึกษา พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)4 และพนัธสญัญาระดบัรฐัมนตรีวา่ดว้ยเพศวถีิศึกษาและบริการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุส์�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชนในภมิูภาคแอฟริกาตะวนัออกและใต ้พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)5

3 กฎบตัรแอฟริกนัเขา้ถึงไดจ้าก: www.achpr.org/instruments/women-protocol.

4 ท่ีประชุมรฐัมนตรีดา้นสาธารณสุขและการศึกษาครั้งท่ีหน่ึงเพ่ือหยุดการติดเช้ือเอชไอวแีละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธใ์นลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, “ปฏิญญา

รฐัมนตรี: การป้องกนัดว้ยการศึกษา”, เม็กซิโกซิต้ี, 1 สิงหาคม 2008. เขา้ถึงไดจ้าก: www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/

declaration-preventing-education-english.pdf.

5 รายงานสรุปของ UNESCO เก่ียวกบัพนัธสญัญาระดบัรฐัมนตรีเร่ือง Young People Today, Time to Act Now หรอื หนุ่มสาววนัน้ี ถงึเวลาลงมือแลว้ เขา้ถึงไดจ้าก: www.

unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/east-and-southern-africa-commitment.
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1.4 หลกัฐานท่ีแสดงประสิทธิผลของการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ดา้นประสิทธิผลของเพศวิถีศึกษา ผลกัดนัให ้
UNFPA มุง่มัน่เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กโ่ครงการเพศวถีิศึกษาท่ี
มีอยู่ และออกแบบโครงการใหม่ๆ ส�าหรับใชท้ั้งภายในและนอก
โรงเรียน

จนถึงปัจจุบนั การศึกษาส่วนใหญ่นิยามความมีประสิทธิผลของเพศ
วถีิศึกษา ในแงข่องการรายงานพฤติกรรมเส่ียงของตนเอง (เชน่ การ
ชะลอการมีเพศสมัพนัธค์รั้งแรก การลดลงของความถ่ีในการมีเพศ
สมัพนัธ ์ การมีจ�านวนคูน่อนนอ้ยลง และการใชถุ้งยางอนามยัและ/
หรือวธีิคุมก�าเนิดรปูแบบอ่ืนเพ่ิมข้ึน) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งหลายช้ินช้ีใหเ้ห็นวา่ ในจ�านวนโครงการสอนเพศวถีิศึกษา
ท่ีไดมี้การประเมินผลอยา่งเขม้งวด  ผลจากสองในสามของโครงการ
เหล่าน้ันน�าไปสู่การลดลงของพฤติกรรมเส่ียงหน่ึงดา้นหรือมากกวา่ 
จากการประเมินผลซ�้ายงัแสดงใหเ้ห็นต่อไปว่า การสอนเพศวิถี
ศึกษานั้นไม่ไดส้่งเสริมใหเ้ยาวชนมีเพศสมัพนัธค์รั้งแรกเร็วข้ึน
หรอืมีกิจกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภยั ตรงกนัขา้ม โครงการท่ีมุ่งสอนใหล้ะเวน้การมีเพศสมัพนัธ ์กลบัไม่สามารถพิสูจน์
ใหเ้ห็นไดว่้ามีประสิทธิภาพ6

ยิง่ไปกวา่น้ัน จากการทบทวนต่างๆยงัไดร้ะบุคุณลกัษณะจ�านวนหน่ึง เชน่ ความส�าคญัของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ท่ีมีผลน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง7 คุณสมบติัอ่ืนๆท่ีจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงบวก เม่ือรวมเขา้ไวใ้นหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา 
ประกอบดว้ยลกัษณะต่อไปน้ี:

• มุง่เนน้ท่ีพฤติกรรมเฉพาะดา้นอนัจะน�าไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว ้
• ใหเ้น้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมชดัเจน และน�าเสนอขอ้มลูเป็นขั้นตอนอยา่งเป็นเหตุเป็นผล
• มุง่เนน้ท่ีความเส่ียงเฉพาะหรือปัจจยัป้องกนัท่ีตอบสนองหรือยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลง และเนน้สถานการณท่ี์อาจ

น�าไปสู่เพศสมัพนัธท่ี์ไม่ป้องกนัหรือไม่พึงประสงค ์ ขณะท่ีเสริมสรา้งทกัษะการป้องกนั และส่งเสริมการรบัรูค้วาม
สามารถของตนเองไปดว้ย

• แกปั้ญหาเร่ืองคา่นิยมส่วนบุคคล บรรทดัฐานทางสงัคม และการรบัรูค้วามเส่ียง

ผลลพัธท่ี์พึงประสงคข์องโครงการเพศวถีิศึกษาควรก�าหนดใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยอยูบ่นฐานขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีมากพอ 
และประเมินผลตามขอ้มลูน้ัน ประสิทธิผลของโครงการเพศวถีิศึกษาควรวดัจากผลลพัธท่ี์พึงประสงค ์เชน่ การลดลงของอตัรา
การตั้งครรภท่ี์ไมต่ั้งใจ อตัราโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอว ีการใชค้วามรุนแรงต่อคู ่การเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานทาง
เพศภาวะ ความกา้วหน้าดา้นความเท่าเทียมทางเพศในวงกวา้ง และการเสริมสรา้งศกัยภาพเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกท่ี
เรียกรอ้งสิทธิของตวัเอง

ส�าหรบักระบวนการวางแผนหลกัสตูรน้ัน ขัน้ตอนส�าคญัอาจรวมถึงการประเมินความตอ้งการในประเทศหรือทอ้งถ่ิน การระบุ
เป้าหมายและผลลพัธอ์ยา่งชดัเจน การใหผู้เ้ช่ียวชาญมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสตูร การใชร้ปูแบบท่ีเนน้ความเป็นเหตุเป็น
ผล และการทดลองน�าร่องหลกัสตูร (ส�าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสตูรเพศวถิศึีกษา โปรดดท่ีูหวัขอ้ 3.3)

6 องคก์ารเพ่ือการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, แนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเรื่ องเพศวถิศึีกษา การใชข้อ้มลูเชิงประจกัษส์ �าหรบัโรงเรยีน ครู

และผูใ้หค้วามรูด้า้นสขุภาพ เลม่ท่ี 1 หลกัการและเหตผุลของเพศวถิศึีกษา, UNESCO, ปารีส, ธนัวาคม พ.ศ. 2552, หนา้ 15, 17. เขา้ถึงไดจ้าก: www.unesco.org/

new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality-education.

7 อา้งแลว้, หนา้ 18-22. คุณลกัษณะส�าคญัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งขั้นตอนวางแผน ไดแ้ก ่การใหผู้เ้ช่ียวชาญการวจิยัดา้นพฒันาหลกัสตูรมีส่วนร่วม การประเมินความ

ตอ้งการทอ้งถ่ิน การระบุเป้าหมายอยา่งชดัเจน การใชร้ปูแบบสอดคลอ้งกบัหลกัเหตุผล และการทดสอบน�าร่อง ทั้งน้ียงัมีการแนะน�าใหมุ้ง่เนน้แคบๆ ท่ีพฤติกรรมเฉพาะ

อนัจะน�าไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด แจกแจงเน้ือหาดา้นพฤติกรรมใหช้ดัเจน มุง่เนน้ท่ีความเส่ียงเฉพาะหรือปัจจยัป้องกนัท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงได ้เนน้สถานการณ์

ท่ีอาจน�าไปสู่เพศสมัพนัธท่ี์ไมป้่องกนัหรือไมพึ่งประสงค ์แกไ้ขปัญหาเร่ืองคา่นิยมส่วนบุคคล และการรบัรูบ้รรทดัฐานทางสงัคมและความเส่ียง เสริมสรา้งทกัษะการ

ป้องกนั จดัการทกัษะและการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ตามล�าดบัท่ีเป็นตรรกะ

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ดา้นประสิทธิภาพ
ของเพศวถีิศึกษา ผลกัดนัให ้UNFPA  
มุง่มัน่เสริมสรา้งความเขม้แข็งให ้
แกโ่ครงการเพศวถีิศึกษาท่ีมีอยู ่และ
ออกแบบโครงการใหม่ๆ  ส�าหรบัใชท้ั้ง
ภายในและนอกโรงเรียน ผลการวจิยัท่ี
ส�าคญัแสดงใหเ้ห็นวา่การบรูณาการ 
มุมมองเร่ืองเพศภาวะเขา้กบัเพศวถีิศึกษา  
ไมไ่ดเ้ป็นเพียงเร่ืองสิทธิมนุษยชนเท่าน้ัน 
แต่ยงัเป็นเร่ืองส�าคญัเร่งด่วนดา้นสุขภาวะ
ทางเพศของเยาวชนอีกดว้ย



แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ12

ท่ีน่าสงัเกตคือ การศึกษาท่ีท�าการประเมินผลเหล่าน้ัน ไมเ่พียงแต่แสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงของตนเอง 
แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการลดลงของอตัราการตั้งครรภท่ี์ไม่ตั้งใจหรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธอี์กดว้ย การทบทวนการวิจยั
ประเมินผลในปี พ.ศ. 2553 พบวา่หลกัสตูรท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิทางสุขภาพ โดย “ใหค้วามส�าคญักบัเพศภาวะ” เกิดประสิทธิผล
อยา่งเห็นไดช้ดักวา่โครงการท่ี “ไมส่นใจเร่ืองเพศภาวะ”8

ผลจากการศึกษาดงักล่าวชว่ยตอกย�า้งานวจิยัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ บรรทดัฐานทางเพศภาวะเป็น “ปัจจยัทางเขา้ (gateway factor)” 
ท่ีน�าไปสูผ่ลลพัธอ์นัหลากหลายของวยัรุ่น เชน่ เยาวชนกลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองความเท่าเทียมกนัระหวา่งเพ่ือนในวยัเดียวกนั 
หรือเยาวชนท่ีคบกบัเพศตรงขา้มโดยเคารพในความเท่าเทียมกนัมากกวา่เพ่ือนคนอ่ืนๆ  มีแนวโนม้ท่ีจะชะลอการมีเพศสมัพนัธ์
ครั้งแรก  มีการใชถุ้งยางอนามยัและอุปกรณคุ์มก�าเนิดมากกวา่ เยาวชนกลุ่มน้ียงัมีอตัราการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
เอชไอว ีและการตั้งครรภท่ี์ไมต่ั้งใจต�า่กวา่ ทั้งมีแนวโนม้ในการมีความสมัพนัธท่ี์ใชค้วามรุนแรงนอ้ยกวา่9,10

การบรูณาการมุมมองเร่ืองเพศภาวะเขา้กบัเพศวถีิศึกษา ไมไ่ดเ้ป็นเพียงเร่ืองสิทธิมนุษยชนเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นเร่ืองส�าคญัเร่งด่วน
ดา้นสุขภาวะทางเพศของเยาวชนอีกดว้ย  การชปูระเด็นเร่ืองสิทธิและเพศภาวะในโครงการเพศวถีิศึกษาสามารถส่งอิทธิพล
ต่อผลลพัธท่ี์หลากหลาย เชน่ น�าไปสูก่ารลดลงของการใชค้วามรุนแรงและการรงัแกท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองเพศ  สภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียนมีความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน  เยาวชนมีศกัยภาพท่ีจะลุกข้ึนปกป้องสิทธิของตนเองมากข้ึน  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเด็ก
วยัรุ่นชายและหญิงท่ีเท่าเทียมกนัมีมากข้ึน และมีความกา้วหนา้ดา้นความเท่าเทียมทางเพศในวงกวา้งมากข้ึน

1.5 องคป์ระกอบส�าคญั 9 ประการของเพศวิถีศึกษา

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและหลกัการของเพศวถีิศึกษาตามท่ีกล่าวมาแลว้ พรอ้มดว้ยผลการวจิยัท่ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ น�าไปสูก่าร
ออกแบบหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีใชไ้ดก้บัการด�าเนินงานแนวด่ิงหรือเชิงเด่ียว นัน่คือการน�าหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาทั้งหลกัสตูรไปใชโ้ดยผูส้อนเพียง
คนเดียว และ/หรือสอนใหแ้กผู่เ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตายตวั และยงัใชไ้ดก้บัการด�าเนินงานท่ีใชก้ลวธีิแนวนอนหรือขา้มสาขา ท่ีครู
ผูส้อนวชิาต่างๆ มาร่วมกนัรบัผิดชอบการสอนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละหวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัตลอดหลกัสตูร

การด�าเนินการสอนเพศวถีิศึกษาควรอยูบ่นหลกัการของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และครอบคลุมองคป์ระกอบต่อไปน้ีทุกประการ:

(1) อยูบ่นพ้ืนฐานหลกัสากลในเรือ่งสิทธิมนุษยชน

หลกัสตูรเพศวถีิศึกษา ถือเป็นเคร่ืองมือส�าหรบัส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิในสุขภาพ
และการขจดัการเลือกปฏิบติั แมแ้ต่ผูเ้รียนท่ีอายุน้อยก็สามารถเขา้ใจถึงแนวคิดของความเป็นธรรม การเคารพผูอ่ื้น  
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และโอกาสในการมีส่วนร่วม การปกป้องสิทธิในเน้ือตวัร่างกายของตน และความเป็นอิสระ
จากการตีตราและการใชค้วามรุนแรง การบรรลุความเขา้ใจแนวคิดเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงชีวติประจ�าวนัของเด็กและเยาวชน 
และยงัเป็นการสรา้งรากฐานใหก้บัวธีิปฏิบติัดา้นบวกต่อความเป็นอยูแ่ละความสมัพนัธท์างสงัคมของบุคคล

8 ดท่ีู: Haberland, Nicole, “What Happens When Programs Emphasize Gender? A Review of the Evaluation Research”, น�าเสนอท่ี UNFPA Global Technical 

Consultation on Comprehensive Sexuality Education, โบโกตา, 30 พฤศจิกายน 2553.  และดท่ีู: Gay, Jill, et al., What Works for Women and Girls: Evidence for 

HIV/AIDS Interventions, Open Society Institute, นิวยอรก์, มิถุนายน 2553 และเว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง: www.whatworksforwomen.org. 

9 Rogow, Deborah, และ Nicole Haberland, “Sexuality and Relationships Education: Toward a Social Studies Approach”, Sex Education, ปีท่ี 5, ฉบบัท่ี 4, 

พฤศจิกายน 2548, หนา้ 333-344. เขา้ถึงไดจ้าก: www.popcouncil.org/pdfs/SE_5_4.pdf.

10 Haberland, Nicole, และ Deborah Rogow, บรรณาธิการ, It’s All One Curriculum - Volume 1: Guidelines for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and 

Human Rights Education, สภาประชากร, นิวยอรก์, 2552, หนา้ 4. เขา้ถึงไดจ้าก: www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf.
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UNFPA ถือวา่สิทธิมนุษยชนเป็นองคป์ระกอบหลกั ไมใ่ชส่่วนเสริมของเพศวถีิศึกษา ดงัน้ัน หลกัสตูรและวฒันธรรมหอ้งเรียน 
ควรส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีไมเ่ลือกปฏิบติั เชน่เดียวกบันโยบายและวธีิปฏิบติัภายในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้ง
กระตุน้ใหเ้กิดบรรทดัฐานและทศันคติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่าง ซ่ึงรวมถึงความหลากหลายทางเพศดว้ย

การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา สามารถส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิ โดยแกไ้ขปัญหาความเปราะบาง การถกูแบ่งแยก
กีดกนั และการตระหนักถึงความซบัซอ้นของวถีิชีวติเยาวชน การท�าเชน่น้ีจะก�าหนดพ้ืนฐานส�าหรบัเยาวชนทุกคน รวมทั้ง
กลุ่มท่ีมีความเปราะบางใหมี้ความมัน่คงดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ สุขภาพจิต ตลอดจนความเป็น
อยูท่ี่ดี 

(2) จดุเนน้เรือ่งเพศภาวะ

ขอ้ตกลงระหว่างประเทศก�าหนดว่า เพศวิถีศึกษาตอ้งส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ ขณะเดียวกนั งานวิจยัเก่ียวกบัเพศวิถี
ศึกษาก็ยืนยันว่า น่ีเป็นกุญแจส�าคัญของเพศวิถีศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ การด�าเนินงานต่างๆ ควรมุ่งเน้นเร่ืองเพศภาวะ
ด้วยหลากหลายวิธี เพศภาวะอาจเป็นหัวขอ้แยกเฉพาะใน
หลกัสตูรเพศวถีิศึกษาก็ได ้โดยมีหวัขอ้ยอ่ยท่ีส�าคญั ไดแ้ก่

• การใหค้�านิยามเพศภาวะ และบรรทดัฐานของเพศชาย/
เพศหญิง

• วธีิการท่ีเด็กชายและเด็กหญิงถกูขดัเกลาทางสงัคมเร่ือง
บทบาททางเพศ และการเปล่ียนแปลงของบรรทดัฐาน
ทางเพศภาวะ

• ผลกระทบของบรรทัดฐานทางเพศภาวะต่อชีวิตของ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในครอบครัว ความ
สมัพนัธก์บัคู ่ตลอดจนชีวติการศึกษา

• เน้ือหาเก่ียวกบัเพศภาวะจากส่ือและศาสนา
• ลกัษณะและผลกระทบของความไมเ่ท่าเทียมกนัทางเพศ

ในสงัคม เช่น การเขา้ถึงการจา้งงาน พ้ืนท่ีสาธารณะ 
และการปฏิบติัต่อกนัภายใตก้ฎหมาย 

เม่ือน�าเสนอประเด็นเพศภาวะในหวัขอ้ต่างๆ  หลกัสตูรเพศวถีิศึกษายงัสามารถชปูระเด็นไดด้ว้ยวา่เพศภาวะน้ันมีอิทธิพล
ต่อการเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ ์เพศวถีิ สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์และความเส่ียงต่อเอชไอว ีหวัขอ้ส�าคญัอาจ
สอนเป็นประเด็นแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยการเรียนรู ้เชน่ หวัขอ้ท่ีวา่ดว้ยการตั้งครรภห์รือเอชไอว ีและอาจ
รวมถึง:

• อ�านาจท่ีไมเ่ท่าเทียมกนัในความสมัพนัธเ์ม่ือเจรจาต่อรองการใชถุ้งยางอนามยัและอุปกรณคุ์มก�าเนิด
• การใชค้วามรุนแรงต่อคู ่(และความรุนแรงบนพ้ืนฐานของเพศภาวะ) รวมถึงการถกูบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธโ์ดยไม่

สมคัรใจ
• การแต่งงานในวยัเด็กและการขลิบอวยัวะเพศหญิง

เพศภาวะยงัเป็นมิติท่ีส�าคญัของทกัษะการส่ือสาร การกลา้แสดงออก เจตนาเป้าหมาย การตดัสินใจ และการสรา้งความ
สมัพนัธ ์  การเรียนการสอนทกัษะเหล่าน้ีควรรวมมุมมองดา้นเพศภาวะไวด้ว้ย นอกเหนือจากในหลกัสตูรแลว้ การเนน้
เร่ืองเพศภาวะยงัเช่ือมโยงกบัความพยายามในการขจดับรรทดัฐานทางเพศภาวะท่ีส่งผลอนัตรายในสภาพแวดลอ้มแห่ง
การเรียนรู ้และชว่ยใหเ้ด็กผูห้ญิงไดอ้ยูใ่นระบบการศึกษา

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศก�าหนดวา่  
เพศวถีิศึกษาตอ้งส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ ขณะเดียวกนั งานวจิยัเก่ียวกบั
เพศวถีิศึกษาก็ยนืยนัวา่ น่ีเป็นกุญแจ
ส�าคญัของเพศวถีิศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา เพศภาวะอาจ
เป็นหวัขอ้แยกเฉพาะหรือน�าไปใชก้บั
หวัขอ้อ่ืนในหลกัสตูร

นอกเหนือจากในหลกัสตูรแลว้ การเนน้
เร่ืองเพศภาวะยงัเช่ือมโยงกบัความ
พยายามขจดับรรทดัฐานทางเพศภาวะท่ี
ส่งผลอนัตรายในสภาพแวดลอ้มแหง่การ
เรียนรู ้และชว่ยใหเ้ด็กผูห้ญิงไดอ้ยูใ่น
ระบบการศึกษา
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(3) ขอ้มูลท่ีแม่นย�า ถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร ์

หากเยาวชนตอ้งสามารถป้องกนัตนเองจากผลลพัธเ์ชิงลบดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ และมีวถีิชีวติ
ทางเพศท่ีดีต่อสุขภาพของตนเอง มีความปลอดภยั และตนเองพึงพอใจเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้น้ัน เยาวชนจ�าตอ้งมีขอ้มลู
รอบดา้นและถกูตอ้ง การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีไมใ่หข้อ้มลูรอบดา้นและถกูตอ้งแมน่ย�าน้ัน ไมต่อบสนองต่อสิทธิของ
เยาวชนในการไดร้บัขอ้มลู จึงไมจ่ดัวา่เป็นเพศวถีิศึกษา

หวัขอ้ต่างๆ ท่ีเยาวชนตอ้งไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและรอบดา้น มีดงัน้ี:

• สิทธิมนุษยชนและคา่นิยม
• บรรทดัฐานทางเพศภาวะ
• เพศวถีิและพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงประเด็นความยนิยอมและการตดัสินใจ การบีบบงัคบัทางเพศ และความ

หลากหลายทางเพศ
• ร่างกาย รวมถึงการเขา้สู่วยัเจริญพนัธุแ์ละการสืบพนัธุข์องมนุษย์
• ความสมัพนัธก์บัครอบครวัและกลุ่มเพ่ือน ตลอดจนความสมัพนัธก์บัคู ่และความสมัพนัธร์ะยะยาว
• การส่ือสารและทกัษะการตดัสินใจ รวมถึงการปฏิเสธการถูกบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ ์ การเจรจาต่อรอง การใช ้

ถุงยางอนามยั/วิธีคุมก�าเนิดส�าหรบัชายและหญิงอย่างถูกตอ้ง การขอค�าแนะน�าและการสนับสนุนจากพ่อแม ่
ตลอดจนการรูจ้กัระมดัระวงัการใชส้ารเสพติดและความเส่ียงทางเพศ

• สุขภาวะทางเพศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ/์เอชไอวแีละเอดส ์การตั้งครรภท่ี์ไมต่ั้งใจ ถุงยาง
อนามยัและการคุมก�าเนิด ตลอดจนขอ้มลูเก่ียวกบัวธีิการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพและความชว่ยเหลืออ่ืนๆ

(4) สรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท่ี้ปลอดภยัและเอ้ือตอ่สุขภาวะท่ีดี

สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ปลอดภยัและเอ้ือต่อสุขภาวะท่ีดี คือสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดการรงัแก ปลอดการเลือกปฏิบติั 
ปลอดการคุกคามและการใชค้วามรุนแรง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีควรมีอยูใ่นการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพไมว่า่จะเป็นวชิาใดอยูแ่ลว้  
แต่ส�าหรบัเพศวถีิศึกษา เร่ืองเหล่าน้ีมีความจ�าเป็นอยา่งยิง่ ความปลอดภยัเป็นประเด็นส�าคญัทั้งในบริบทภายในและนอก
โรงเรียน ซ่ึงครอบคลุมขณะท่ีนักเรียน/ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเดินทางไปโรงเรียน หรืออยูใ่นพ้ืนท่ีจดัการเรียนรู ้ หรือเดินทาง
กลบับา้น สมาชิกชุมชนการเรียนรูทุ้กคน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หญ่จะตอ้งปลอดภยั

โรงเรียนและกลุ่มชุมชนท่ีใหบ้ริการเด็กและเยาวชน ตอ้งมีนโยบายเขม้งวดในการหา้มไมใ่หมี้การเลือกปฏิบติั การรงัแก 
และการคุกคามหรือกิจกรรมทางเพศเกิดข้ึนระหวา่งครหูรือเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นผูใ้หญ่กบัผูเ้รียน และควรก�าหนดนโยบายท่ี
ปกป้องและรกัษาความลบัของผูเ้รียน และการรายงานกรณีท่ีมีการละเมิดการรกัษาความลบั  เพ่ือใหน้โยบายเหล่าน้ีด�าเนิน
การไดผ้ล จ�าเป็นจะตอ้งสนับสนุนและจดัฝึกอบรมแกค่รผููส้อนและเจา้หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมเชน่กนั

(5) มีการเช่ือมโยงกับแหล่งบริการดา้นสุขภาวะเพศและอนามัยการเจริญพนัธุ ์ และ
โครงการริเริ่มอ่ืนๆ ท่ีแกปั้ญหาเพศภาวะ ความเสมอภาค การเสริมพลงั การเขา้ถึง 
การศึกษาและสินทรพัยท์างเศรษฐกิจและสงัคมแก่เยาวชน  

การเช่ือมโยงการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาเขา้กบัโครงการริเร่ิมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมกนั ชว่ยสรา้งผลลพัธเ์ชิงบวกมากข้ึน ทั้งยงั
ชว่ยแกปั้ญหาปัจจยัเชิงโครงสรา้งท่ีผลกัดนัไปสู่ความเปราะบาง เชน่:

• การส่งเสริมใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาวะทางเพศท่ีเป็นมิตร 
• การส่งเสริมใหเ้ยาวชนรูจ้กักฎหมาย โครงการ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อสิทธิของตนเอง
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• การรวมเอาขอ้มลูเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเป็นอนัตรายเขา้ไวใ้นหลกัสตูร (เชน่ การ
เคล่ือนไหวเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสงัคม) ตลอดจนการใหท้างเลือกท่ีปลอดภยัแกผู่เ้รียน ในการมีส่วนร่วมอยา่ง
เขม้แข็งเพ่ือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก 

• การท�างานร่วมกบัการด�าเนินงานผลกัดนักฎหมาย นโยบาย โครงการ และกลไกการบงัคบัใชท่ี้จะช่วยใหเ้ด็ก 
ผูห้ญิงไดเ้รียนต่อในโรงเรียน (เชน่ โครงการใหเ้งินชว่ยเหลืออยา่งมีเง่ือนไข) และเพ่ือป้องกนัการคุกคามทางเพศ  
การใชค้วามรุนแรงต่อคู ่การรงัแกคนรกัเพศเดียวกนั ตลอดจนการเลือกปฏิบติัในสถานท่ีท�างานและในท่ีสาธารณะ 

• การท�าใหก้ารเช่ือมโยงเหล่าน้ีเป็นผลส�าเร็จ ผ่านกลไกผูต้รวจการแผ่นดิน ท่ีเยาวชนสามารถเขา้ถึงเพ่ือขอรบัความ
ชว่ยเหลือได้

• การเช่ือมโยงไปยงัโครงการริเร่ิมของ UNFPA เพ่ือวยัรุ่นหญิง11

(6) จดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนรว่มเพ่ือน�าขอ้มูลไปใชไ้ดใ้นระดบับุคคล และเพ่ือ
ทกัษะท่ีเขม้แข็งในการส่ือสาร การตดัสินใจ และการคิดเชิงวิพากษ์

การท่ีเยาวชนจะรบัเอาพฤติกรรมท่ีปลอดภยัอนัเป็นผลจากการ
เรียนไปปฏิบติัน้ัน เยาวชนตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้
และตอ้งไดร้บัการส่งเสริมใหส้ามารถน�าขอ้มลูไปใชก้บัตนเองโดย
ประยุกตใ์ชก้บัวถีิชีวติดา้นอารมณ ์ความสมัพนัธ ์และการตดัสิน
ใจได ้ ดงัน้ัน เพศวถีิศึกษา ไมว่า่จะสอนในหรือนอกโรงเรียน ควร
ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและใชร้ปูแบบการมีส่วนร่วม ครอบคลุม
ทั้งพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั

ทกัษะส�าคญัท่ีสุดท่ีตอ้งสอนในเพศวถีิศึกษาน้ัน ไดแ้ก ่การส่ือสาร 
การเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ นอกจากน้ี เน่ืองจาก
พฤติกรรมทางเพศไดร้บัอิทธิพลอยา่งมากจากบรรทดัฐานทาง
เพศภาวะ และเพราะการทบทวนบรรทดัฐานเร่ืองน้ีจ�าเป็นตอ้งมี
การสะทอ้นและการวเิคราะหส่์วนบุคคล หลกัสตูรจงึตอ้งส่งเสริม
ใหเ้กิดทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์

การส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์และรูจ้กัวเิคราะหน้ั์น เป็นเป้าหมายของระบบการศึกษาส่วนใหญ่ และ
เป็นเป้าหมายขององคก์รพฒันาเอกชนจ�านวนมากท่ีท�างานดา้นการศึกษา อยา่งไรก็ดี ดว้ยการส่งเสริมการคิดเชิงวพิากษ์
น้ี เพศวถีิศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจึงน�าไปสู่การความกา้วหนา้ทางวชิาการโดยรวมท่ีเขม้แข็งได้

งานวิจยักรณีศึกษาช้ินหน่ึงท่ีด�าเนินการเม่ือไม่นานมาน้ีเสนอแนะวา่ การพฒันาทกัษะและการใชว้ิธีการเรียนการสอน 
แบบน้ี สามารถยกระดบัความพึงพอใจและแรงจงูใจในวชิาชีพของครผููส้อนไดด้ว้ย ท�าใหเ้กิดผลกระเพ่ือมในเชิงบวกต่อการ
สอนของครท่ีูมากกวา่การสอนเพศวถีิศึกษา ครผููส้อนท่ีไดเ้รียนรูว้ธีิการเรียนการสอนแบบน้ีจากการฝึกอบรมดา้นเพศวถีิ
ศึกษา รายงานวา่กลวธีิดงักล่าวส่งเสริมใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งนักเรียนกบัครผููส้อนและนักเรียนกบัโรงเรียน12 ยิง่กวา่
น้ัน การปลกูฝังใหเ้กิดอุปนิสยัท่ีตั้งอยูบ่นความมีเหตุผลต่อการท�าความเขา้ใจเร่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้นและ
สงัคม เป็นการวางรากฐานตลอดชีวติใหแ้กก่ารเป็นพลเมืองผูร้อบรูด้ว้ยขอ้มลูขา่วสาร

11 แผ่นพบั “Action for Adolescent Girls” เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/youth/UNFPA%20Action%20for%20Adolescent%20

Girls%20brochure.pdf. 

12 ดท่ีู: Population Council, “Health + Equality + School Engagement: Scenarios USA Reinvents Sex Education”, Quality/Calidad/Qualité, Q/C/Q ฉบบัท่ี. 21, 

นิวยอรก์, 2557. เขา้ถึงไดจ้าก: www.popcouncil.org/uploads/pdfs/qcq/QCQ21.pdf.

การเปล่ียนแปลงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน 
เม่ือบุคคลเช่ือวา่ตนเองส�าคญั และมกัมี
แนวโนม้ท่ีจะตอ้งการสรา้งความแตกต่าง
เชิงบวกใหแ้กโ่ลก การเรียนการสอนเร่ือง
การผลกัดนันโยบาย สามารถน�าชีวติจริง
เขา้มาไวใ้นหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาไดด้ว้ย 
และชว่ยพฒันาขีดความสามารถผูเ้รียนให้
เป็นตวัแทนทั้งในและนอกวถีิชีวติของ
ตนเอง และพฒันาสู่การเป็นผูน้�าในชุมชน
ของตน
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(7) เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมในการผลกัดนันโยบายและในฐานะ
พลเมือง  

วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพในการดึงดดูเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษามีหลายวธีิ หน่ึงในน้ันคือใหเ้ยาวชน
มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเต็มท่ีในการออกแบบโครงการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่โครงการริเร่ิมต่างๆ จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
แกปั้ญหาของผูเ้รียนไดจ้ริง   แมห้ลายแหง่ใหว้ยัรุ่นท�าหนา้ท่ีเป็นเพ่ือนผูใ้หค้วามรู ้(peer  educators)  ส่ิงท่ีส�าคญัไมแ่พ้
กนัแต่มกัถกูมองขา้ม คือการรวมเอาหวัขอ้ทกัษะพ้ืนฐานส�าหรบัการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการผลกัดนันโยบาย
เขา้ไวใ้นหลกัสตูรดว้ย จึงเป็นการดียิง่หากหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาจะไดบ้รูณาการบทเรียนเหล่าน้ี  ไดแ้ก ่การมีส่วนร่วมใน
ฐานะพลเมือง ความเท่าเทียมทางเพศ การลดความรุนแรง การคุม้ครองทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีและความ
หลากหลาย

เม่ือบุคคลเช่ือวา่ตนเองส�าคญั มกัมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งการสรา้งความแตกต่างเชิงบวกใหแ้ก่โลก โดยอาจแสดงออกในรปู
ของการกระท�าระหวา่งบุคคล เชน่ การเขา้ไปขดัขวางญาติท่ีก�าลงัจะขลิบอวยัวะเพศลกูสาวตนเอง หรือเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีก�าลงั
รงัแกผูอ่ื้น หรืออาจเป็นการกระท�าในระดบัวงกวา้งข้ึน เช่น กลุ่มเยาวชนชายท่ีก�าลงัใชค้วามรุนแรงในท่ีสาธารณะโดย
สาเหตุมาจากเร่ืองเพศ ประเด็นก็คือ การเรียนการสอนเร่ืองการผลกัดนันโยบาย สามารถน�าชีวติจริงเขา้มาไวใ้นหลกัสตูร
เพศวถีิศึกษาไดด้ว้ย และยงัช่วยเสริมพลงัใหแ้ก่ผูเ้รียนใหมี้ความเป็นผูน้�าในชีวติส่วนตวั และพฒันาไปสู่การเป็นผูน้�าใน
ชุมชนของตนเอง

(8) มีความสอดคลอ้งทางดา้นวฒันธรรมในการแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ความไม่เทา่เทียมทางเพศ

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศเป็นคุณคา่สากล เก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริบทท่ีหลากหลาย แต่เรายงัพบเห็นถึง
การไมใ่หคุ้ณคา่เหล่าน้ีในสงัคมเป็นส่วนใหญ่ เชน่ อ�านาจท่ีไมเ่ท่าเทียมกนัในความสมัพนัธเ์ชิงคูแ่ละในสงัคม ความรุนแรง
ท่ีมาจากเพศภาวะ การกระท�าสองมาตรฐานในเร่ืองเพศวถีิ การคุกคามต่อเยาวชนรกัเพศเดียวกนั การขดัเกลาทางสงัคม
ท่ีแตกต่างกนัของเด็กหญิงเม่ือเทียบกบัเด็กชาย อาทิ แรงกดดนัต่อเด็กชายใหเ้ป็นผูน้�าและต่อเด็กผูห้ญิงใหเ้ป็นผูย้อมจ�านน 
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซ่ึงรวมถึงการคา้ทางเพศ  

นอกจากน้ี การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศภาวะน้ันแตกต่างกนัไปตามแต่
บริบท เช่น การขลิบอวยัวะเพศหญิง การล่อลวงทางเพศกบัเด็กผูห้ญิง การปฏิเสธไม่ใหเ้ด็กผูห้ญิงเขา้เรียนในระดบั
มธัยมศึกษา กฎหมายการรบัมรดก และการแต่งงานในวยัเด็ก การกระท�าเหล่าน้ีอาจเป็นท่ีแพร่หลายมากในภมิูภาคหน่ึง
เม่ือเทียบกบัอีกภมิูภาค  ทั้งน้ี หากมีการสรา้งความรูสึ้กเป็นเจา้ของในประเทศหรือทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลาก
หลาย รวมทั้งผูผ้ลกัดนันโยบายดา้นความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน ใหมี้ส่วนร่วมระหวา่งขั้นตอนการวางแผน
หลกัสตูร จะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่หลกัสตูรเพศวถีิศึกษาน้ันเหมาะสมและมีความละเอียดอ่อนต่อบริบทในประเทศหรือทอ้งถ่ิน 

(9) ท�างานเชิงรุกกบัทั้งภาคสว่นทางการและไม่เป็นทางการ และครอบคลมุทุกกลุม่อายุ

ส่ิงส�าคญัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา คือตอ้งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและทุกพ้ืนท่ีท่ีมีเยาวชนอยู ่
เพราะทศันคติเก่ียวกบัเพศภาวะและเพศวถีิกอ่ตวัข้ึนตั้งแต่ช่วงวยัประถมศึกษา  และมกัมีมากยิง่ข้ึนในวยัแรกรุ่นหรือวยั
เร่ิมเขา้สู่ภาวะเจริญพนัธุ ์จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการ   เยาวชนท่ีเป็นผูห้ญิงจ�านวน
มากไมส่ามารถเขา้เรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาได ้จึงกลายเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีสุดต่อการถกูละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้
รบัผลลพัธท่ี์ไมพึ่งประสงคด์า้นสุขภาวะทางเพศ 

แมแ้ต่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอตัราการเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงู มกัพบวา่เยาวชนกลุ่มท่ีมีความเปราะบางท่ีสุด 
คือกลุ่มท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบการศึกษาหรือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการไมเ่ขา้เรียน อาทิ
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เด็กหญิงท่ีก�าลงัศึกษาแต่อยูใ่นชั้นเรียนท่ีต�า่กวา่อายุ เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจและความกดดนัในครอบครวั  เด็กหนุ่ม
ในกลุ่มอนัธพาล  วยัรุ่นท่ีใชส้ารเสพติด เยาวชนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ เด็กหญิงและเด็กชายท่ียอมมีกิจกรรม
ทางเพศเพ่ือความอยูร่อดทางเศรษฐกิจ  น่ีจงึเป็นเหตุผลท่ีขอ้ตกลงระหวา่งประเทศระบุวา่ ควรจดัใหมี้การด�าเนินงานเพศ
วิถีศึกษาทั้งในบริบทชุมชนการด�าเนินงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ควรมีลกัษณะของการจดัอยา่งมีความต่อเน่ือง
มากกวา่จดัแบบแยกส่วน ตวัอยา่งเชน่ บางหลกัสตูรจดัในโรงเรียนก็จริง แต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นชว่งเวลาเรียน การด�าเนินงานนอก
โรงเรียนหลายโครงการใหค้รจูากโรงเรียนมาเป็นผูใ้หค้วามรู ้   บางโรงเรียนพ่ึงพาองคก์รพฒันาเอกชนใหเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลู
แก่นักเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศท่ีภาคประชาสงัคมอ่อนแอและจ�าตอ้งพยายามรกัษาความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบั
รฐับาล เพ่ือด�ารงสถานะและอิทธิพลขององคก์รตนเองไวใ้หไ้ด้

การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาแบบไมเ่ป็นทางการน้ันสามารถแสดงบทบาทเชิงกลยุทธไ์ดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการด�าเนินงาน
ลกัษณะดงักล่าวมีความส�าคญัในการเขา้ถึงเยาวชนท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบโรงเรียน ตวัอยา่งเชน่ เด็กหญิงและเด็กชายท่ีมีฐานะ
ยากจน เด็กผูห้ญิงท่ีตอ้งแต่งงานในวยัเด็ก  การด�าเนินงานนอกระบบโรงเรียน จึงมีความไดเ้ปรียบกวา่ในการตอบสนอง
ความตอ้งการทางการเรียนรูแ้ละทางสงัคมของเยาวชนท่ีมีความเปราะบาง ไมว่า่จะอยูใ่นโรงเรียนหรือไมก็่ตาม นอกจาก
น้ี การด�าเนินงานท่ีอาศยัชุมชนเป็นฐานมกัเขา้ถึงพอ่แมผู่ป้กครองไดง้า่ยกวา่

1.6 ความมุ่งมัน่และความรบัผิดชอบของ UNFPA

เพศวิถีศึกษา เป็นหน่ึงใน 5 ภารกิจของยุทธศาสตรว์ยัรุ่นและเยาวชนของ UNFPA13และมีความส�าคญัในอนัดบัตน้ๆ ของ 
แผนยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2557-256014  ผลลพัธท่ี์ 2 ของแผนยุทธศาสตรก์�าหนดให ้UNFPA รบัผิดชอบในเร่ือง “การยกระดบั
ความส�าคญัดา้นวยัรุ่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่วยัรุ่นหญิงท่ีอายุนอ้ย ในนโยบายและการด�าเนินงานพฒันาระดบัประเทศ โดยเนน้
การส่งเสริมการจดัใหมี้เพศวิถีศึกษาและบริการดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ”์ นอกจากน้ี UNFPA ยงัมี 
ความรบัผิดชอบต่อ “การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการออกแบบและด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีใชชุ้มชนและโรงเรียน
เป็นฐาน อนัเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ”15

ความรบัผิดชอบน้ี จะวดัจากจ�านวนประเทศท่ีมีหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาระดบัชาติท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และวดัระดบั
ท่ีส่งผลต่อตวัช้ีวดัในขั้นผลลพัธ ์ดงัน้ี

• ผลลพัธท่ี์ 2 ตวัช้ีวดัท่ี 1: รอ้ยละของเยาวชนชายหญิง อายุ 15-24 ปี ท่ีสามารถระบุวธีิการป้องกนัการติดเช้ือ 
เอชไอวผ่ีานการมีเพศสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง และสามารถปฏิเสธความเขา้ใจผิดท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอว ี 
(เพศหญิง/เพศชาย)

• ผลลพัธท่ี์ 2 ตวัช้ีวดัท่ี 2: จ�านวนประเทศท่ีมีกฎหมายและนโยบายท่ีอนุญาตใหว้ยัรุ่น โดยไมจ่�ากดัสถานภาพสมรส 
เขา้ถึงบริการดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ 

13 เอกสาร ยุทธศาสตรด์า้นวยัรุ่นและเยาวชนของ UNFPA: สู่การตระหนักในขีดความสามารถเต็มศกัยภาพของวยัรุ่นและเยาวชน (2556) (UNFPA Strategy on 

Adolescents and Youth: Towards Realizing the Full Potential of Adolescents and Youth, 2013) เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/public/adolescents.

14 เอกสาร แผนยุทธศาสตรข์อง UNFPA: ประจ�าปี พ.ศ. 2557-2560 (UNFPA Strategic Plan: 2014-2017) เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/public/home/about/

strategic-direction.

15 ผลผลิตท่ี 7 ภาคผนวกท่ี 1: กรอบผลลพัธแ์บบบรูณาการ, แผนยุทธศาสตรข์อง UNFPA ประจ�าปี พ.ศ. 2557-2560: รายงานของผูอ้�านวยการบริหาร (UNFPA 

Strategic Plan, 2014-2017: Report of the Executive Director) (DP/FPA/2013/12). เขา้ถึงไดจ้าก: www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12131.
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การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษายงัมีการเช่ือมโยงกบัผลลพัธแ์ละตวัช้ีวดัอ่ืนของแผนยุทธศาสตร ์ไดแ้ก ่ความกา้วหนา้ดา้นความ
เท่าเทียมทางเพศ การเสริมพลงัใหแ้กส่ตรีและเด็กผูห้ญิง และสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ ์ซ่ึงรวมทั้งสตรี วยัรุ่น และเยาวชนท่ี
มีความเปราะบางและมกัถกูมองขา้มมากท่ีสุด (ผลลพัธท่ี์ 3 ของ UNFPA) จ�านวนประเทศท่ีมีการป้องกนั คุม้ครอง และตอบ
สนองต่อปัญหาความรุนแรงบนพ้ืนฐานของเพศภาวะ ท่ีบรูณาการกบัการด�าเนินงานดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการ
เจริญพนัธุร์ะดบัชาติ (ตวัช้ีวดัท่ี 10.1) จ�านวนประเทศท่ีองคก์รภาคประชาสงัคมสนับสนุนการจดัท�าโครงการต่างๆท่ีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผูช้ายและเด็กผูช้ายในการแกไ้ขปัญหาความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ ซ่ึงรวมถึงความรุนแรงบนพ้ืนฐานของเพศ
ภาวะ สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์และสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ ์(ตวัช้ีวดัท่ี 11.2)

แมว้า่รฐับาลส่วนใหญ่จะบรรจุการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาไวห้ลายรปูแบบ แต่หลายโครงการยงัมีจุดอ่อนในการออกแบบ   
มีขอบเขตจ�ากดั ด�าเนินการล่าชา้เกินไปในระดบัมธัยมศึกษา หรือด�าเนินการไมต่่อเน่ือง  ขอ้คน้พบใหม่ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นแนวทาง
ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการมีทรพัยากรใหม่ๆ ในการน�าแนวทางเหล่าน้ีไปปฏิบติั ท�าใหเ้ป็นชว่งเวลาท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่
ท่ีจะส่งเสริมใหเ้พศวถีิศึกษามีความกา้วหนา้ในฐานะท่ีเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน พฒันาคุณภาพและขยายการจดัใหมี้เพศ
วถีิศึกษา  อยา่งไรก็ตาม การบรรลุซ่ึงผลลพัธเ์หล่าน้ีจ�าเป็นตอ้งท�างานร่วมกนัหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกบัภาคสาธารณสุข 
องคก์รภาคประชาสงัคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทีมงานเฉพาะกิจระหวา่งองคก์รแหง่สหประชาชาติ และโครงสรา้งอ่ืนๆ   
นอกจากนน้ ความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีก�าลงัพฒันายงัมีความส�าคญัเป็นล�าดบัตน้ๆ ในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา

เพ่ือชว่ยเจา้หนา้ท่ี UNFPA ท่ีท�าหนา้ท่ีสนับสนุนการออกแบบและการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน้ือหาในบท
ต่อไป จะแสดงใหเ้ห็นขอบเขตของกรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลือ 4 ดา้นหลกั ดงัเน้ือหาท่ีอธิบายในทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 
หรือ ผลผลิตท่ี 7 ของแผนยุทธศาสตรข์อง UNFPA และคูมื่อการก�าหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ UNFPA ดงัน้ี:

• กรอบการด�าเนินงานช่วยเหลือ ดา้นท่ี 1: เสริมสรา้งความเขม้แข็งของนโยบายและผลกัดนันโยบายเพศวถีิศึกษา
อยา่งกวา้งขวาง ใหเ้กิดความยัง่ยนื มีความครอบคลุมรอบดา้น และเขา้ถึงเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน 

• กรอบการด�าเนินงานช่วยเหลือ ดา้นท่ี 2: สรา้งศกัยภาพทางวชิาการเพ่ือพฒันาคุณภาพการด�าเนินงาน โดยเนน้
เร่ืองหลกัสตูรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมครผููส้อนเพศวถีิศึกษา  

• กรอบการด�าเนินงานช่วยเหลือ ดา้นท่ี 3: ส่งเสริมปัจจยัคุม้ครองทางสงัคม ท่ีอยูน่อกเหนือหลกัสตูรและการเรียน
การสอนเพศวถีิศึกษา เพ่ือใหค้รอบคลุมสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูแ้ละทางสงัคมของเยาวชน

• กรอบการด�าเนินงานช่วยเหลือ ดา้นท่ี 4: สนับสนุนใหก้ารด�าเนินงานเพศวถีิศึกษามีการติดตามและประเมินผลท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัญหาความไมเ่สมอภาค บรรทดัฐานทางเพศภาวะ อ�านาจในความสมัพนัธร์ะหวา่งคู ่
และการใชค้วามรุนแรงต่อคู่

เอกสารแนวทางการด�าเนินงานโดย UNFPA ฉบบัน้ี ยงัแกปั้ญหาเร่ืองชอ่งทางส�าหรบัการเสริมสรา้งคุณภาพของการด�าเนิน
โครงการเพศวถีิศึกษารอบดา้น การสรา้งการยอมรบั และการประสานงานกบัภาคีเครือขา่ยและหลายภาคส่วน ตลอดจนการ
พฒันาขีดความสามารถในการตรวจสอบและการประเมินผล เน้ือหาในบทท่ี 2-5 ใหข้อ้มลูพ้ืนฐาน องคป์ระกอบส�าคญั และ
ปฏิบติัการท่ีแนะน�าท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการแทรกแซงท่ีส�าคญัทั้งส่ีกรอบ กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ จะถกูเนน้ไวใ้นกรอบ
ขอ้ความในหนา้ต่างๆ ตลอดทั้งเล่ม ส่วนรายการแหล่งขอ้มลูน้ันปรากฏดงัท่ีแสดงไวใ้นภาคผนวก
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บทท่ี 2 การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและผลกัดนันโยบาย 
เพศวิถีศึกษา

กรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลอื ดา้นท่ี 1: เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของนโยบายและผลกัดนันโยบายเพศ
วถิศึีกษาอยา่งกวา้งขวางใหเ้กิดความยัง่ยนื มีความครอบคลมุรอบดา้น และเขา้ถงึเยาวชนทัง้ในและนอก
โรงเรยีน 

นโยบายและการผลกัดนัเชิงนโยบายน้ัน หมายความถึงความมุ่งมัน่
และภาวะผู ้น� าท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถขยายความครอบคลุมจากบริบทภายใน
โรงเรียนออกไปสู่นอกโรงเรียน  เชน่เดียวกบัการด�าเนินงานดา้นอ่ืนๆ 
การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษามีแนวโน้มท่ีจะกา้วหน้าไดดี้ในสภาพ
แวดลอ้มท่ีนโยบายและกฎหมายเอ้ืออ�านวย  นอกจากน้ัน กลุ่ม
พนัธมิตรท่ีก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นระบบเพ่ือร่วมกนัผลกัดนันโยบายยงัมี
บทบาทส�าคญัในการสรา้งความเขม้แข็งของนโยบายอีกดว้ย

อยา่งไรก็ตาม ในหลายบริบทยงัขาดการส่งเสริมในเร่ืองเพศวถีิศึกษา
เน่ืองจากไม่มีกรอบกฎหมายท่ีชดัเจนใหแ้ก่การด�าเนินงานภายใน
โรงเรียน หรือเพราะมีการคดัคา้นจากชุมชนหรือเป็นท่ีรบัรูว้า่ชุมชุนไม่
เห็นดว้ย มีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีมีขอ้มูลและแนวทางด�าเนินการท่ี
สามารถน�าไปใชเ้พ่ือเอาชนะอุปสรรคเหล่าน้ีได้

การสรา้งความยัง่ยนืใหแ้กก่ารด�าเนิน
งานเพศวถีิศึกษาในระยะยาว จ�าเป็นตอ้ง
พฒันาขีดความสามารถทางสงัคมและ
ความมุง่มัน่ของฝ่ายการเมือง กล่าวคือ 
ความสามารถของพนัธมิตรและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีจะสนับสนุนเพศวถีิศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตอ้งเผชิญกบัการ
คดัคา้นหรือการเปล่ียนแปลงในรฐับาล 
ส่วนในระยะยาวน้ัน การใชค้วามร่วมมือ
กบัหลายภาคส่วน มีแนวโนม้ท่ีจะน�าไปสู่
การด�าเนินงานท่ีครอบคลุมรอบดา้น 
มากข้ึน และมีฐานการสนับสนุนท่ีเขม้แข็ง
ยิง่ข้ึน
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20 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

การด�าเนินงานของส�านักงาน UNFPA ประจ�าประเทศหลายโครงการมีความตอ้งการความชว่ยเหลือทางวชิาการเพ่ือเสริมสรา้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด�าเนินนโยบายเพศวถีิศึกษา และเพ่ือท�าใหน้โยบายตอบสนองเป้าหมายทั้งดา้นสุขภาวะทางเพศ
และดา้นสิทธิมนุษยชนและการพฒันา บทท่ี 3 จะน�าเสนอขอ้มลูพ้ืนฐานเร่ืองการเสริมสรา้งความมุง่มัน่และภาวะผูน้�า และ
แผนปฏิบติัการท่ีมี 5 องคป์ระกอบท่ีส�าคญัในการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของนโยบายและการผลกัดนัเชิงนโยบาย

2.1 ภาพรวมเก่ียวกบัความมุ่งมัน่และภาวะผูน้ �า

การสรา้งความสนับสนุนการด�าเนินงานเพศวถีีศึกษา หมายถึง การมุง่ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และการผลกั
ดนัใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในทุกระดบั ไดแ้ก ่ ภายในกระทรวงต่างๆท่ีดแูลดา้นการศึกษาและเยาวชน ในหมู ่
ผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่งท่ีมาจากการแต่งตั้ง ส่ือมวลชน ผูป้กครอง ผูน้�าศาสนา นักการศึกษา ผูน้�าเยาวชน และองคก์รพฒันาเอกชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รท่ีท�างานเพ่ือเยาวชนและองคก์รท่ีน�าโดยเยาวชน การด�าเนินการเช่นน้ีตอ้งอาศยัการท�าแผนท่ีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และศึกษาจุดยนืตลอดจนแนวโนม้การสนับสนุนหรือคดัคา้นเพศวถีิศึกษาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ัน

ในการพฒันาแผนผลกัดนัเชิงนโยบายน้ัน ควรวางกลยุทธบ์นพ้ืนฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์โดยใชข้อ้มลู ประสบการณ ์และ
ขอ้โตแ้ยง้ท่ีมาจากทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีมีความส�าคญัเท่าเทียมกนักบัการท�างานเชิงรุกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นผูมี้อิทธิพล คือการ
ท�างานร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและไดร้บัผลกระทบโดยตรงมากท่ีสุด การขยายการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาไมอ่าจบรรลุผล 
อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุดหากเป็นการก�าหนดมาจากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจเหนือกวา่ การปรึกษาหารือและสรา้งการมีส่วน
ร่วมกบัครอูาจารย ์ผูป้กครอง เยาวชน และผูน้�าชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นอยา่งยิง่

การสรา้งความยัง่ยนืใหแ้ก่การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาในระยะยาว จ�าเป็นตอ้งพฒันาขีดความสามารถทางสงัคมและความ
มุง่มัน่ของฝ่ายการเมือง กล่าวคือ ความสามารถของพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีจะสนับสนุนเพศวถีิศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือตอ้งเผชิญกบัการคดัคา้นหรือการเปล่ียนแปลงในรฐับาล การท�างานเชิงรุกกบัส่ืออาจช่วยใหเ้กิดการส่ือสารเผย
แพร่เน้ือหาขอ้ความท่ีแสดงการสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีท�าอยา่งครอบคลุมรอบดา้นและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ส่วนใน
ระยะยาวน้ันการใชค้วามร่วมมือจากหลายภาคส่วนมีแนวโนม้ท่ีจะน�าไปสู่การด�าเนินงานท่ีครอบคลุมรอบดา้นมากข้ึน และมี
ฐานการสนับสนุนท่ีเขม้แข็งยิง่ข้ึน

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัความมุ่งมัน่และภาวะผูน้�าใน
การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัประถมศึกษา 
ควรท�าร่วมกนักบัการผลกัดนัการด�าเนินงานเพ่ือเขา้ถึงเยาวชนท่ี
อยูน่อกระบบการศึกษา ซ่ึงมีความส�าคญัอยา่งยิง่ยวดในบริบทท่ี
เยาวชนจ�านวนมากไดเ้ขา้เรียนเพียงระดบัประถมศึกษา ซ่ึงมกั
เป็นกลุ่มเด็กหญิงและกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการมีสุขภาพไมดี่ การด�าเนิน
งานระดบัประเทศในบางแห่งไดมี้โครงการริเร่ิมท่ีมุ่งสรา้งการมี
ส่วนร่วมของผูช้ายและเด็กผูช้ายเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศ สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ และควรมีการ
พิจารณาโครงการริเร่ิมเหล่าน้ันว่ามีส่วนช่วยในการด�าเนินงาน
เพศวถีิศึกษาโดยเฉพาะในบริบทนอกระบบการศึกษาอยา่งไรบา้ง    

การท�าใหเ้พศวถีิศึกษาท่ีมีลกัษณะครอบคลุมรอบดา้นและอยูบ่นพ้ืนฐานของสิทธิเป็นวิชาบงัคบั ผ่านช่องทางกฎหมายหรือ
การก�าหนดเป็นนโยบายน้ันนับเป็นกา้วท่ียิง่ใหญ่ แต่ก็เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้เท่าน้ัน  นโยบายเหล่าน้ันจ�าเป็นตอ้งมีการน�าไป
ปฏิบติั และการด�าเนินงานจ�าเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณอยา่งยัง่ยนื แมว้า่การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
เป็นส่ิงส�าคญัในระยะเร่ิมตน้ของการด�าเนินงาน แต่เพศวถีิศึกษาควรถกูก�าหนดไวใ้นแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของ
รฐั  นอกจากน้ัน เพ่ือใหเ้กิดความมุง่มัน่ของภาครฐัและเพ่ือใหน้โยบายตลอดจนงบประมาณของรฐัสรา้งการเปล่ียนแปลงได ้
จ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบของผูก้�าหนดนโยบายท่ีมาจากทุกภาคส่วนและหลากหลายสถาบนั

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัความมุง่
มัน่และภาวะผูน้�าในการด�าเนินงานเพศวถีิ
ศึกษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัประถมศึกษา ควร
ท�าร่วมกนักบัการผลกัดนัการด�าเนินงานเพ่ือ
เขา้ถึงเยาวชนท่ีอยูน่อกระบบการศึกษา ซ่ึงมี
ความส�าคญัอยา่งยิง่ยวดในบริบทท่ีเยาวชน
จ�านวนมากไดเ้ขา้เรียนเพียงระดบัประถม
ศึกษา ซ่ึงมกัเป็นกลุ่มเด็กหญิงและกลุ่มท่ี 
เส่ืยงต่อการมีสุขภาพไมดี่



บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา 21

การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษานั้นควรมีความเช่ือมโยงกบัการบริการท่ีเป็นมิตรกบัเยาวชน เน่ืองจากมีการพิสูจนแ์ลว้
ว่าการจดัใหมี้การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแตไ่ม่สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาวะทางเพศนั้น ท�าใหก้ารป้องกนัโรค
ติดต่อทางเพศสมัพนัธใ์นวัยรุ่นและเยาวชน การตั้งครรภใ์นวัยรุ่น การล่วงละเมิดทางเพศ และการปรบัเปล่ียน
พฤตกิรรมการป้องกนัของเยาวชนมีประสิทธิภาพลดลง ดงันั้น ความรว่มมือเป็นภาคีกนัระหว่างภาคสาธารณสุุข ภาค
การศึกษา และหน่วยงานดา้นเยาวชนจงึเป็นส่ิงท่ีจ �าเป็นอยา่งยิง่  

2.2 เรือ่งส�าคญัเรง่ดว่น 5 ประการในดา้นนโยบายและการผลกัดนัเชิงนโยบาย

เน่ืองจากเยาวชนจ�านวนมากท่ีเส่ียงต่อการมีสุขภาพไมดี่ไดเ้ขา้เรียนเพียงระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะเด็กผูห้ญิง ความส�าคญั
เร่งด่วนส�าหรบัผูน้�าและการปฏิบติัตามนโยบายจึงไดแ้ก ่ การสรา้งสภาพแวดลอ้มทางนโยบายใหมี้การจดัการเรียนการสอน
เพศวถีิศึกษาในระดบัประถมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียนท่ีใหค้วามส�าคญักบัการเสริมพลงัผูเ้รียน การผลกัดนัเชิงนโยบาย
ใหมี้การต่อตา้นการแต่งงานในวยัเด็กและการใชค้วามรุนแรงบนพ้ืนฐานของเพศภาวะในรปูแบบต่างๆ  การสนับสนุนการ
รณรงคเ์พ่ือชว่ยใหเ้ด็กผูห้ญิงไดอ้ยูใ่นระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดเ้รียนต่อระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

เพ่ือบรรลุปลายทางดงักล่าว จ�าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพในการสรา้งการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการหล่อหลอม
เจตจ�านงทางการเมืองในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายในกระทรวงท่ีดแูลดา้นการศึกษา และกระทรวงท่ีดแูลดา้นสาธารณสุข 
เยาวชน สตรี กิจการสงัคม และการคุม้ครองทางสงัคม และท่ีขาดไมไ่ดคื้อ การเขา้มามีส่วนร่วมของผูด้�ารงต�าแหน่งท่ีมาจาก
การแต่งตั้ง ส่ือมวลชน ผูป้กครอง ผูน้�าศาสนา บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม นักการศึกษา องคก์รพฒันาเอกชนท่ีท�างานเพ่ือ
เยาวชน กลุ่มท่ีท�างานดา้นผูห้ญิง และกลุ่มท่ีท�างานกบัวยัรุ่นชายและเด็กผูช้ายในการผลกัดนันโยบายท่ีมีผลกบัวยัรุ่น

องคป์ระกอบของเร่ืองส�าคญัเร่งด่วน 5 ประการและปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

(1) ประเมินสภาพแวดลอ้มทางนโยบาย 

ด�าเนินการประเมินสถานการณข์องนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ไมเ่พียงแต่ในเร่ืองเพศวถีิศึกษาเท่าน้ัน 
แต่รวมถึงในดา้นการศึกษาและการบรูณาการเร่ืองเพศภาวะดว้ย 

 
ปฏิบตักิาร

 J จดัท�าแผนท่ีดา้นสภาพแวดลอ้มของนโยบาย และแสวงหาจุดแรกเขา้เชิงกลยุทธเ์พ่ือสรา้งประเด็นใหก้บัเพศวถีิ
ศึกษา รวมถึงการระบุตวับุคคลท่ีท�าหนา้ท่ีควบคุมการเขา้ถึงขอ้มลูหรือผูมี้อ�านาจตดัสินใจ และก�าหนดผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียรายหลกั

• ประเมินศกัยภาพเพ่ือสรา้งการมีส่วนร่วมในการปฏิรปูการศึกษาและการก�าหนดนโยบายดา้นสุขภาพใน
โรงเรียน โดยอาจน�าโครงการริเร่ิมดา้นสุขภาวะในโรงเรียนทัว่โลกท่ีจดัท�าโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO’s 
Global School Health Initiative) มาเป็นตวัอยา่งอา้งอิง

• ประเมินทศันคติของผูก้�าหนดนโยบายดา้นการศึกษาในดา้นการใหค้วามส�าคญักบัเพศภาวะและการสอน
ท่ีเนน้การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 

• มีประเด็นและขอ้ค�าถามดา้นนโยบายและกฎหมายบรรจุอยูใ่นเคร่ืองมือประเมินสถานการณ ์เพ่ือใหท้ราบ
ถึงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้และส่ิงส�าคญัท่ียงัขาด

 J ร่วมมือกบัภาคีส�าคญัๆ รวมถึงเยาวชนและผูป้กครองในการประเมินสถานการณด์า้นเพศวถีิศึกษา ทกัษะชีวติ 
และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ การศึกษาและการบรูณการเร่ืองเพศภาวะทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
และจดัท�ารายการส�าคญัเร่งด่วนสงูสุดในการปฏิบติัการ



22 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• ระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยต่อยอดจากสมัพนัธภาพท่ีมีอยูเ่ดิมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ
• เช่ือมโยงเขา้กบัโครงการริเร่ิมของภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีเป้าหมายคาบเก่ียวกนัอยู ่ เช่น การปฏิรปูกฎหมาย 

นโยบาย และการด�าเนินงานและการรณรงคร์ะดบัชาติเพ่ือยุติการแต่งงานในวยัเด็ก ป้องกนัการติดเช้ือ 
เอชไอว ีส่งเสริมการศึกษาของเด็กผูห้ญิง และส่งเสริมกฎหมายท่ีต่อตา้นการขม่ขืน

 J ใชค้วามเช่ียวชาญของ UNFPA หรือประสานความร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก ในการน�าเสนอขอ้มลูเชิง
ประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือ โดยอา้งอิงกฎหมายและนโยบายระดับชาติและจากต่างประเทศ ตลอดจนหลักการ  
สนธิสญัญา และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน

(2) สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและนกัการศึกษาเขา้ใจหลกัสูตรเพศวิถีศึกษา  

เพ่ือใหเ้กิด “ความครอบคลุมรอบดา้น” เพศวถีิศึกษาจะตอ้งสะทอ้นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั
การของการประชุม ICPD รวมทั้งหลกัการส�าคญัและองคป์ระกอบของการด�าเนินงานท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารแนวทางการ
ด�าเนินงานฉบบัน้ี (ดท่ีู หวัขอ้ 1.5 องคป์ระกอบส�าคญั 9 ประการ) ควรส่งเสริมใหภ้าคีระดบัประเทศคุน้เคยกบัหลกัการ
และเหตุผลท่ีเป็นขอ้มลูเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัความส�าคญัของเพศภาวะ การใหค้วามส�าคญักบัสิทธิและความครอบคลุมรอบ
ดา้น ตวัอยา่งเชน่ การเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนวา่เพศวถีิศึกษาพิสจูน์แลว้วา่มีประสิทธิภาพในการบรรลุผลลพัธด์า้นสุขภาพทาง
เพศเชิงบวก ไมไ่ดน้�าไปสูก่ารเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมทางเพศ และสามารถชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายทางการศึกษาและพฒันาการ
ดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 
ปฏิบตักิาร

 J ผลิตและเผยแพร่สรุปยอ่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลกัดนัเชิงนโยบาย
 J จดัและเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค และเผยแพร่รายงานอยา่งกวา้งขวางภายใน 

UNFPA
 J จดัท�ากรณีศึกษาการด�าเนินงานผลกัดนัเชิงนโยบายท่ีประสบความส�าเร็จ และเน้นความส�าคญัของแนวทาง

ใหม่ๆและทรพัยากรต่างๆท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์รองรบัเพ่ือใชป้ระกอบการประชุมวางแผนและการประชุม
หารือทางวชิาการในระดบัโลก ระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศ

(3) เป็นผูน้ �าในการผลักดันและจดัใหมี้การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาอย่างกวา้งขวาง  

ทั้งในและนอกระบบโรงเรยีน  

กลยุทธพ้ื์นฐานในการผลกัดนัเชิงนโยบายน้ัน หมายรวมถึงการใชข้อ้มลู ประสบการณ ์และขอ้โตแ้ยง้ท่ีมาจากทอ้งถ่ิน เพ่ือ
สรา้งแนวร่วมเร่ืองเพศวถีิศึกษาในหมูบุ่คคลท่ีมีอิทธิพล เชน่ ผูน้�าศาสนา บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม และนักขา่ว นอกจาก
น้ี ยงัเป็นส่ิงส�าคญัท่ีตอ้งใหพ้อ่แมผู่ป้กครองมีส่วนเก่ียวขอ้ง เชน่ เปิดโอกาสใหพ้อ่แมผู่ป้กครองเขา้ร่วมชัน้เรียนเพศวถีิศึกษา
และแสดงความคิดเห็นหรือขอ้กงัวลใจ และจดัท�าเอกสารขอ้มลูเก่ียวกบัการสนับสนุนเพศวถีิศึกษาของพอ่แมผู่ป้กครอง 

เยาวชนท่ีท�าหนา้ท่ีผลกัดนันโยบายเป็นส่วนส�าคญัในการสรา้งความเข็มแข็งใหก้บัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา จึงจ�าเป็น
ตอ้งสรา้งความเป็นหุน้ส่วนกบัเยาวชนและหล่อหลอมความเป็นผูน้�าและการมีส่วนร่วมของพวกเขาในฐานะท่ีเป็นสิทธิและ
เป็นส่ิงจ�าเป็น และควรขอความคิดเห็นและใหเ้ยาวชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้การหารือในเร่ืองใดๆ ซ่ึงจะเป็นการ
สรา้งความไวเ้น้ือเช่ือใจและแนวร่วมระหวา่งคนต่างวยัเพ่ือใหไ้ดค้วามสนับสนุนการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาอยา่งถว้นทัว่ 
ควรส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนในการผลกัดนันโยบายโดยการใหผู้น้�าเยาวชนเขา้ร่วมเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด�าเนิน
นโยบาย และการรวบรวมบทเรียนเร่ืองการผลกัดนัสนับสนุนเชิงนโยบายและสิทธิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายเก่ียวกบัเพศ
วถีิศึกษา สิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย เขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา

 



บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา 23

 
ปฏิบตักิาร

 J สรา้งภาคีเครือขา่ยและขอแรงสนับสนุนในทุกระดบั ตั้งแต่รากหญา้ไปจนถึงผูมี้อ�านาจและผูมี้อิทธิพล ประสาน
กบัพอ่แมผู่ป้กครอง ครอูาจารย ์และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ใหมี้ส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 J อาศยัการสมัมนาและวงประชุมหารือต่างๆท่ีจดัโดยสหประชาชาติ และความเป็นภาคีหุน้ส่วนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ
ของสหประชาชาติ สรา้งใหเ้ป็นเวทีในการผลกัดนัเชิงนโยบายเร่ืองเพศวถีิศึกษาท่ีอยูบ่นหลกัการของสิทธิและ
เพศภาวะ

 J สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีเป็นการผลกัดนัสนับสนุนเชิงนโยบายตามความเหมาะสม โดยเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศก�าลงัพฒันา ในหวัขอ้ต่างๆ เชน่:
• การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
• การสรา้งการมีส่วนร่วมของฝ่ายท่ีคดัคา้น
• การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี (เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษท่ี  3)
• การสรา้งความตระหนักใหแ้กผู่ส่ื้อขา่ว

 J ระบุและสรา้งความสมัพนัธ ์เจตจ�านงทางการเมือง และความสามารถของบุคลากรในกระทรวงและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งในโครงการท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน

 J ท�างานร่วมกบัรฐับาลทอ้งถ่ิน และองคก์รภาคประชาสงัคม เพ่ือด�าเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
กรณีท่ีไมมี่นโยบายหรือกฎหมายระดบัชาติท่ีเอ้ืออ�านวย

 J เป็นพนัธมิตรกบัองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีเป็นผูบุ้กเบิกพฒันาและด�าเนินงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงดา้นเพศ
ภาวะ เชน่ โครงการท่ีสรา้งการมีส่วนร่วมของวยัรุ่นชายและเด็กชาย การท�างานเชิงรุกกบักลุ่มเยาวชนท่ีไมไ่ด้
อยูใ่นโรงเรียน และการเนน้การใหค้วามส�าคญัแกเ่ด็กผูห้ญิงท่ีมีความเปราะบาง รวมทั้งเด็กผูห้ญิงท่ีสมรสแลว้

(4) กระตุน้ใหก้ารด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบตักิารของ ICPD และวาระ ICPD หลงัปี พ.ศ. 2557 

ซ่ึงแผนปฏิบติัการของ ICPD หลงัปี พ.ศ. 2557 ยนืยนัตามการประชุม ICPD วา่ “สนับสนุนอยา่งท่วมทน้ต่อมติท่ีวา่ การ
เคารพ คุม้ครอง ส่งเสริม และเติมเต็มสิทธิมนุษยชน เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นในการยกระดบัศกัด์ิศรีและความเป็นอยู่
ของสตรีและวยัรุ่นหญิง และในการเสริมพลงัใหค้นกลุ่มน้ีไดใ้ชสิ้ทธิในดา้นอนามยัการเจริญพนัธุข์องตนเอง”

 
ปฏิบตักิาร

 J รวบรวมขอ้มลูเชิงประจกัษ์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่หากความเท่าเทียมทางเพศเป็นเป้าหมายหรือองคป์ระกอบส�าคญั
ในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา จะส่งผลดีท่ีเก่ียวขอ้งต่อตวัช้ีวดัดา้นสุขภาวะทางเพศไดอ้ยา่งไร

 J รวบรวมขอ้มลูเชิงประจกัษ์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ วธีิการสอนใหล้ะเวน้การมีเพศสมัพนัธก์อ่นแต่งงานเพียงอยา่ง
เดียวน้ันไมมี่ประสิทธิภาพ และเพศวถีิศึกษาไมไ่ดเ้ร่งใหมี้เพศสมัพนัธค์รั้งแรกเร็วข้ึน ทั้งยงัไมท่�าใหมี้พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศมากยิง่ข้ึน

(5) สรา้งหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปรายนโยบายและกระตุน้ 
ใหเ้กิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

 
ปฏิบตักิาร

 J ช้ีใหเ้ห็นทรพัยากรทางการเงินและทางวชิาการเพ่ือน�าไปใชใ้นการศึกษาการด�าเนินโครงการต่างๆไดอ้ยา่งแมน่ย�า
 J ช้ีใหเ้ห็นการด�าเนินโครงการท่ีใหค้วามสนใจและตั้งเง่ือนไขในการประเมินผลเชิงปริมาณอย่างแม่นย�า  

(ดท่ีู หวัขอ้ 5.3.5) สนับสนุนการวจิยัน้ี และเผยแพร่ผลการวจิยั 
 J รวบรวมขอ้มลูเชิงประจกัษ์เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและเห็นดว้ยจากหน่วยงานและบุคคลท่ีท�าหนา้ท่ีควบคุมการ

เขา้ถึงขอ้มลูหรือผูมี้อ�านาจตดัสินใจ



24 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กรอบขอ้ความท่ี 2 ประเทศนิการากวั: การท�างานรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ความเป็นมาและรายละเอียดการด�าเนินโครงการ: UNFPA และสมาคมเทศบาลแหง่ประเทศนิการากวั ไดริ้เร่ิมความร่วมมือ
เป็นภาคีในการส่งเสริมสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุข์องเยาวชนในระดบัทอ้งถ่ินในปี พ.ศ. 2541  ภายในเวลาหกปีไดมี้การ
ด�าเนินโครงการบา้นวยัรุ่นและเยาวชนใน 23 เมือง โดยเป็นการท�างานนอกระบบการศึกษาเพ่ือพฒันาความสามารถของ
เยาวชนในการผลกัดนันโยบาย การส่ือสาร และการใหค้วามรูแ้บบเพ่ือนชว่ยพ่ือน (peer education)

ผลลพัธแ์ละบทเรยีน: การประเมินผลโครงการบา้นวยัรุ่นและเยาวชนพบวา่ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพึงพอใจ มีการเสนอ
แนะบทเรียนท่ีส�าคญั คือในแต่ละเขตเทศบาล พบวา่กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนมีความสามารถเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเขตเทศบาล 20 เขต
มีการจดัสรรงบประมาณของตนเองใหแ้กกิ่จกรรมในโครงการบา้นวยัรุ่นและเยาวชนน้ี ส่วนการสนับสนุนทางสงัคมจาก
ตวัแทนสถาบนั ผูป้กครอง และผูน้�าชุมชน ก็เร่ิมมีมากข้ึน

ผลการประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่ การเสริมสรา้งขีดความสามารถในการด�าเนินงานวมทั้งความยัง่ยนืของนโยบายและโครงการ
เยาวชนเป็นส่ิงส�าคญั เพศวถีิศึกษาไมเ่พียงแต่ควรจะเช่ือมโยงกบัชีวติประจ�าวนั แต่เยาวชนยงัควรมีสิทธิท่ีจะ “เรียนรูเ้ร่ือง
วธีิการเรียนรู”้ และควรจะไดเ้ป็นผูเ้ล่นหลกัในการเรียนรูข้องตนเอง เยาวชนพรอ้มท่ีจะเติบโตและสามารถตกัตวงประโยชน์
จากโอกาสต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมว้า่หน่วยงานรฐัในระดบัเทศบาลมีศกัยภาพสงูในการเดินหนา้นโยบายและ
กิจกรรมต่างๆส�าหรบัเยาวชนรวมถึงเพศวถีิศึกษา แต่ทรพัยากรต่างๆในระดบัประเทศจะตอ้งเขา้มามีส่วนชว่ยดา้นคา่ใชจ้า่ย
โดยรวมในระยะยาว

โครงการบา้นวยัรุ่นและเยาวชนใชว้ธีิด�าเนินงานท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศ และ “เนน้ความสามารถ” 
โดยมีปฏิบติัการหลกัท่ีมุง่เนน้ส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุใ์นหมูว่ยัรุ่นและเยาวชน ผ่านการพฒันา
กระบวนการใหค้วามรูแ้ละการส่ือสาร เสริมสรา้งความเป็นผูน้�าและการมีส่วนร่วมของเยาวชน และการมีส่วนร่วมของหน่วย
งานทอ้งถ่ิน ความส�าเร็จต่างๆ ไดแ้ก:่

• เครือขา่ยเยาวชนเขา้ร่วมการฝึกอบรมและท�างานกบัส่ือต่างๆในระดบัเทศบาล ทั้งวทิยุ วดิีทศัน์ งานเขียน และ 
การแสดงบนเวที และผูน้�าเยาวชนเขา้ร่วมการฝึกอบรมท่ีเป็นหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

• ทีมฝึกอบรมทอ้งถ่ินไดร้บัการอบรมครบถว้น และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการฝึกอบรมใหแ้กเ่พ่ือนผูใ้หค้วามรูใ้นแต่ละเขต
เทศบาล

• หน่วยงานรฐัในทอ้งถ่ินยงัคงมุง่มัน่สนับสนุนการด�าเนินงานและส่งเสริมเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง และการร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานรฐัในทอ้งถ่ินกบัองคก์รพฒันาเอกชนท่ีส�าคญัในทอ้งถ่ินก็มีความเขม้แข็งมากข้ึน 

• มีการออกแบบเว็บไซต ์และน�ามาใชเ้พ่ือเผยแพร่ประสบการณ ์และกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี พ.ศ. 2551 โครงการบา้นวยัรุ่นและเยาวชนไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากรฐับาลเนเธอรแ์ลนดแ์ละรฐับาลฟินแลนด ์
เพ่ือขยายการด�าเนินงานใหค้รอบคลุมเขตเทศบาล 43 เขต  ในระยะยาวจุดมุง่หมายคือการมีโครงการบา้นวยัรุ่นและ
เยาวชนในเขตเทศบาลทั้ง 153 เขตทัว่ประเทศนิการากวัโดยเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากทอ้งถ่ิน เร่ิมตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2557 โครงการน้ีไดข้ยายไปยงัเขตเทศบาลอีก 12 เขต ดว้ยการท�างานประสานความร่วมมือกบักระทรวงเยาวชน 

(อา้งอิงจากการน�าเสนอโดย แชนทลั ปาลเลส ์ แห่งส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศนิการากวั เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน 
UNFPA ประจ �าประเทศ  สิงหาคม พ.ศ. 2557)



บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา 25

กรอบขอ้ความท่ี 3 รฐัอาหรบั: การปรบัรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งสุขภาวะทางเพศและ
อนามยัการเจรญิพนัธุน์อกระบบการศึกษา จากท่ีขบัเคล่ือนโดยฝัง่ผูใ้หบ้รกิารเป็นการขบัเคล่ือน
จากความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

ความเป็นมา: ภมิูภาครฐัอาหรบัประกอบดว้ย 22 ประเทศในแถบตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีประชากรมากกวา่ 
350 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 50 อายุต�า่กวา่ 25 ปี เยาวชนส่วนใหญ่ของรฐัอาหรบัเกือบทุกประเทศเขา้เรียนในระบบการศึกษา 
จึงเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาในโรงเรียน แต่เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาละเอียดอ่อน จึงท�าใหมี้การ
ด�าเนินการสอนท่ีเป็นทางการไมม่าก

แมจ้ะมีความแตกต่างหลากหลายระหวา่งประเทศต่างๆ ในภมิูภาคน้ี แต่ละประเทศก็ยงัมีลกัษณะร่วมกนัอยูห่ลายประการ 
ไดแ้ก ่ความไมม่ัน่คงทางการเมือง การขาดธรรมาภิบาล ความอ่อนแอของสถาบนัทางการเมือง สงัคมในระบบอุปถม้ภ ์และ
ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศท่ีฝังรากลึก การเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะกบัเยาวชนโดยเฉพาะมีอยูอ่ยา่ง
จ�ากดั และส่วนใหญ่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้ไปท่ีความตอ้งการของเยาวชน ตลอดทัว่ทั้งภมิูภาคมีโครงการใหค้วามรูเ้ร่ืองเพศวถีิกบัชุมชน
ท่ีมีความเส่ียงสงูทางสุขภาพ ซ่ึงมกันิยามวา่ประชากรกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก ่ ชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชาย พนักงานบริการทางเพศ 
และผูใ้ชส้ารเสพติดโดยการฉีด โดยจ�ากดัการท�างานผ่านหน่วยงานภาคประชาสงัคมเท่าน้ัน

การพดูคุยเร่ืองเพศและเพศวถีิเป็นส่ิงตอ้งหา้ม ขณะเดียวกนัความแตกแยกในสงัคมก็ทั้งหยัง่ลึกและยากท่ีจะหมดไป ไมว่า่จะ
เป็นความแตกแยกระหวา่งวยั ระหวา่งกลุ่มเคร่งศาสนากบักลุ่มท่ีเป็นอิสระจากความเช่ือทางศาสนา ระหวา่งวาทศิลป์เร่ือง
สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นจริงในพ้ืนท่ี ระหวา่งผูท่ี้มีอ�านาจกบัผูไ้รอ้�านาจ และระหวา่งผูป้ระกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั และใน
วงการวชิาการ ทั้งน้ีมีความขดัแยง้และความตึงเครียดระหวา่งคา่นิยมดั้งเดิมกบัประสบการณแ์ละความตอ้งการในปัจจุบนัของ
เยาวชน การเปิดใจพดูคุยเร่ืองขอ้กงัวลเหล่าน้ีอยา่งตรงไปตรงมาและเคารพซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นอยา่งยิ่ง แมจ้ะมี
อุปสรรคมากเพียงใด การด�าเนินงานสอนดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุก็์ยงัมีความคืบหนา้ เน่ืองจากไมมี่
การด�าเนินงานท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน องคก์รพฒันาเอกชนจึงรบับทบาทประเด็นน้ี ส่วนเยาวชนก็มองหาวธีิท่ีสรา้งสรรคแ์ละ
ใชพ้ื้นท่ีต่างๆในการส่ือสาร เชน่ อินเทอรเ์น็ต การสนทนาออนไลน์ และส่ือสงัคมออนไลน์

รายละเอียดการด�าเนินงาน: ในปี พ.ศ. 2556 ศนูยศิ์ลปะและวฒันธรรมแหง่ชาติและมลูนิธิกษัตริยฮุ์สเซนในความร่วมมือ
กบั UNFPA ไดจ้ดัตั้งศนูยภ์มิูภาคเพ่ือความเป็นเลิศดา้นการศึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนโดยใชก้ารแสดงละครเวทีเป็นฐาน โดย
ศนูยร์ะดบัภมิูภาคท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงอมัมานใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการในภมิูภาครฐัอาหรบั และใหก้ารฝึกอบรมท่ีไดร้บัการ
รบัรองจากสถาบนัการละครเวทีนานาชาติของ UNESCO

เครือขา่ย Y-PEER คือเครือขา่ยเยาวชนเพ่ือนชว่ยเพ่ือนท่ีเช่ือมโยงกบัองคก์รต่างๆ มากกวา่ 500 องคก์ร ทั้งภาครฐัและเอกชน
ในกวา่ 50 ประเทศ ในยุโรปตะวนัออก เอเชียกลาง ตะวนัออกกลาง แอฟริกาเหนือและตะวนัออก และเอเชียแปซิฟิก  เครือขา่ย 
Y-PEER ใชก้ารผสมผสานกลวธีิการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์การเรียนรูแ้บบสาระบนัเทิง ส่ือสงัคมออนไลน์ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  โดยมีเป้าหมายปรบัรปูแบบการใหค้วามรูแ้ละบริการดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุจ์ากท่ีขบัเคล่ือน
จากฝัง่ผูใ้หบ้ริการไปเป็นการขบัเคล่ือนจากความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

UNFPA มีท่ีมัน่ในภมิูภาครฐัอาหรบัผ่านทางโปรแกรม Y-PEER ในฐานะผูใ้หบ้ริการท่ีมีความน่าเช่ือถือในดา้นการจดัการเรียนรู ้
เร่ืองสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุใ์หแ้กเ่ยาวชนนอกระบบการศึกษา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ศนูยศิ์ลปะและวฒันธรรมแหง่ชาติถกูก�าหนดใหท้�าหนา้ท่ีจดัการและด�าเนินงานฝึกอบรมและกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัการใหค้วามรูท้ั้งหมดของ Y-PEER ในรฐัอาหรบั และยงัรบัผิดชอบดา้นการติดตาม ใหข้อ้เสนอแนะ และควบคุมคุณภาพ 
จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแนวสรา้งสรรคใ์นระดบัภมิูภาคอยา่งต่อเน่ือง ร่วมกบัผูฝึ้กสอนของ Y-PEER และบุคคลท่ีมีช่ือ
เสียงในสงัคม ตลอดจนจดัท�าบญัชีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษา เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือทางวชิาการใหแ้กป่ระเทศในภมิูภาค



26 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ผลการด�าเนินงาน: 

• ดว้ยการใชก้ลวธีิการศึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนโดยใชก้ารละครเป็นฐาน UNFPA สามารถเขา้ถึงเยาวชนในประเทศ
เลบานอนไดถึ้ง 31,931 คน ในประเทศอียปิตไ์ดถึ้ง 12,000 คน และในส่วนท่ีเหลือของภมิูภาครฐัอาหรบัอีก 
18,000 คน

• ดว้ยการใชโ้ครงการ “จบัเขา่คุยกนั” (Let’s Talk) ของ Y-PEER UNFPA เขา้ถึงเยาวชนไดม้ากกวา่ 1.4 ลา้นคน ผ่าน
ขอ้ความส่ือสาร การฝึกอบรม และการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ์

• มีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมใหแ้กบุ่คคลผูมี้ช่ือเสียงในสงัคม และมี “ทตู Y-PEER” (Y-Peer Ambassadors) จ�านวน 
21 คน เขา้ร่วมฝึกอบรม นอกจากน้ี การฝึกอบรมเร่ืองการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองกบัความเป็นพลเมือง ถกูจดัข้ึน
ในประเทศจอรแ์ดน ตนิูเซีย และอียปิต ์ 

• ทุนส�าหรบัเยาวชนจ�านวน 26 ราย ไดร้บัการจดัสรรใหแ้กส่�านักงานของ UNFPA ใน 9 ประเทศ ไดแ้ก ่จิบตีู อียปิต ์อิรกั 
เลบานอน ลิเบีย ปาเลสไตน์ โซมาเลีย ซดูาน และตนิูเซีย

• ในชว่งท่ี UNFPA ด�าเนินงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินในภมิูภาคน้ี โครงการ Y-PEER ไดท้�างานอยูต่ามคา่ยผูล้ี้ภยัใน
ประเทศต่างๆ ไดแ้ก ่อิรกั จอรแ์ดน เลบานอน ซดูาน และสาธารณรฐัอาหรบัซีเรีย นอกจากน้ี ยงัมีการน�าคูมื่อการฝึก
อบรมผูฝึ้กโครงการ Y-PEER ในภาวะฉุกเฉินและในบริบทเพ่ือมนุษยธรรม ท่ีพฒันาข้ึนในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2556 ไปใช้
เป็นเคร่ืองมืออา้งอิงในภมิูภาคอ่ืนอีกดว้ย 

• UNFPA ไดส้นับสนุนการฝึกอบรม Y-PEER ในระดบัอนุภมิูภาคหน่ึงครั้ง และระดบัประเทศสองครั้ง ใหแ้ก่ผูฝึ้กและครู
อาจารยรุ์น่ใหม่ท่ีท�างานในภาวะฉุกเฉินและในบริบทเพ่ือมนุษยธรรม การฝึกอบรมยงัจดัใหแ้กผู่ฝึ้กอีก 70 คน ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้น�าจดัการฝึกอบรมดา้นการศึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนขั้นพ้ืนฐานอีกหา้ครั้งในเวลาต่อมา การจดัคา่ยซาตารี 
ประเทศจอรแ์ดน เขา้ถึงเยาวชนผูล้ี้ภยัชาวซีเรียได ้120 คน

• ดว้ยการใชก้ารรณรงคห์วัขอ้ “ใชชี้วติของคุณ” (Live Your Life) ในประเทศอียปิต ์ UNFPA ไดใ้หข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบั  
เอชไอว/ีเอดส ์โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์การแต่งงานในวยัเด็ก โภชนาการ และการวางแผนครอบครวัแกเ่ยาวชนชาย
หญิงในโรงเรียนของรฐั 240 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนในเขตอนุรกัษ์นิยมสงูทางตอนเหนือของประเทศอียปิต ์โครงการ
รณรงคน้ี์ไดใ้หโ้อกาสเรียนรูเ้ก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศแกเ่ยาวชนท่ีมีรายไดน้อ้ยจ�านวน 7,200 ราย

(เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าภมิูภาครฐัอาหรบั สิงหาคม พ.ศ. 2557)

กรอบขอ้ความท่ี 4 ประเทศอียปิต:์ การสรา้งความรว่มมือกบัภาคีเครอืข่ายและปรบัตวัเขา้ 
กบัความเป็นจรงิ

ความเป็นมาและรายละเอียดโปรแกรม: รอ้ยละ 40 ของประชากร 80 ลา้นคน ท่ีอาศยัอยูใ่นอียิปตมี์อายุ 10-29 ปี  
หลงัจากท่ีอตัราเจริญพนัธุร์วมลดลงเป็นเวลาหลายปี ก็รกัษาระดบัคงท่ีต่อเน่ืองอยูท่ี่ 3.1 เด็กผูห้ญิงอายุ 15-19 ปี ท่ีมี 
เพศสมัพนัธ ์เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้เขา้ถึงการคุมก�าเนิดนอ้ยท่ีสุด ความชุกของการขลิบอวยัวะเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 75 ของ
ผูห้ญิงอายุ 10-29 ปี 

ความพยายามครั้งแรกในการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ ท่ีริเร่ิมโดยสภาเด็กและมารดา
แหง่ชาติในปี พ.ศ. 2546 ไมมี่ความยัง่ยนื เน่ืองจากความลม้เหลวในการวางรากฐานการผลกัดนันโยบายและการท�างานเชิง
รุกกบัชุมชน โครงการน้ีส่งแพทยแ์ละนักสงัคมสงเคราะหเ์ขา้ไปตามโรงเรียนเพ่ือใหค้วามรูแ้กว่ยัรุ่นหญิงอายุ 15-17 ปี และ
เกิดการคดัคา้นอยา่งรุนแรง จากประสบการณน้ี์เอง กลุ่มท่ีสนับสนุนจงึเร่ิมสรา้งความตระหนักถึงความจ�าเป็นในการใหค้วาม
รูด้า้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุใ์นชุมชน ดว้ยการท�างานเชิงรุกกบัผูป้กครองและผูน้�าศาสนา

หน่วยสุขภาพวยัรุ่นของสภาแหง่ชาติ ไดจ้ดัตั้งโครงการการใหค้วามรูด้า้นอนามยัการเจริญพนัธุ ์โดยร่วมมือกบัองคก์รพฒันา
เอกชน 17 ราย ท่ีท�างานนอกโรงเรียนทัว่ประเทศ  UNICEF สนับสนุนการพฒันาหลกัสตูรของโครงการ ส่วนคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาร่วม UNICEF-UNFPA ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการด�าเนินโครงการ



บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา 27

ปัจจุบนัโครงการใหค้วามรูด้า้นอนามยัการเจริญพนัธุไ์ดข้ยายไปสูว่ยัรุ่นชายอายุ 15-17 ปีดว้ย และมีการพฒันาส่ือการเรียน
รูท่ี้เหมาะกบัเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน องคก์รพฒันาเอกชนทอ้งถ่ินไดร้บัการฝึกอบรมใหน้�าหลกัสตูรไปใชใ้นฐานะของกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร กิจกรรมนอกโรงเรียน โดยมีสภาแหง่ชาติท�าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานติดตามความกา้วหนา้ โครงการน้ียงัไดเ้ร่ิม
ตน้ท�างานร่วมกบัเครือขา่ย Y-PEER นอกภาครฐัในภมิูภาค เพ่ือพฒันาโครงการท่ีด�าเนินการโดยเยาวชน

 ทีมงาน Y-PEER แหง่ชาติอียปิตไ์ดจ้ดัการฝึกอบรมใหแ้กเ่พ่ือนผูใ้หค้วามรูท่ี้ท�างานในภาคองคก์รพฒันาเอกชน และไดป้ระยุกต์
ใชห้ลกัสตูรระดบัภมิูภาคท่ีพฒันาข้ึนในเลบานอน ท่ีรวมเอามุมมองทางศาสนาเขา้ไวด้ว้ย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ย
คอ่นขา้งสงู โครงการน้ีจงึไมไ่ดร้บัการสนับสนุนต่อ กระน้ัน UNFPA ก็ยงัคงร่วมมือกบัเครือขา่ย Y-PEER ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์ร
พฒันาเอกชนกวา่ 50 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในอียปิต ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละ
สิทธิในเร่ืองดงักล่าวใหแ้กเ่ยาวชนในโรงเรียน มหาวทิยาลยั และศนูยเ์ยาวชน โดยใชโ้รงละครและวธีิการส่ือสารสองทางรปู
แบบอ่ืน นอกจากน้ี UNFPA ยงัมีส่วนร่วมกบัสมาคมสมาพนัธนั์กศึกษาแพทยร์ะหวา่งประเทศของประเทศอียปิตท่ี์มุง่ด�าเนิน
งานท่ีครอบคลุมเยาวชน เพ่ือสรา้งความตระหนักของเยาวชนเก่ียวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
มหาวทิยาลยัทุกแหง่ทัว่ประเทศ

เม่ือเร็วๆ น้ี UNFPA ไดเ้ร่ิมตน้สนับสนุน Ma3looma (http://ma3looma.net) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ภาษาอาหรบัท่ี
ใชช้่องทางต่างๆ เพ่ือใหเ้ยาวชนเขา้ถึงขอ้มลูและสิทธิเก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุข์องตนเอง ไดแ้ก ่
Twitter Facebook YouTube และ ask.fm 

ผลลพัธแ์ละบทเรียน: บทเรียนหน่ึงจากประสบการณใ์นประเทศอียปิตคื์อการไม่ยอมแพท่ี้จะหาวิธีพดูคุยประเด็นท่ีส�าคญั 
เชน่ การขลิบอวยัวะเพศหญิง การแต่งงานในวยัเด็ก และการตีตรา แมจ้ะมีอุปสรรคบา้งก็ตาม วฒันธรรมไมใ่ชส่ิ่งหยุดน่ิง และ
ความทา้ทายก็คือการหาหนทางท่ีจะเปิดประเด็นท่ียากท่ีจะส่ือสารและการเร่ิมตน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม

ในบริบทท่ีระบบการศึกษาเต็มไปดว้ยปัญหา และหน่วยงานภาครฐัไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมในประเด็นอ่อนไหวต่างๆ องคก์ร
พฒันาเอกชนจะเป็นผูมี้บทบาทส�าคญั นอกจากน้ี ชอ่งทางใหม่ๆ  น�าไปสู่การท�างานเชิงรุกท่ีดียิง่ข้ึน อีกทั้งการท่ีผูน้�าเยาวชน
เขา้มามีส่วนร่วมท�าใหข้อ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนมากข้ึน แมจ้ะมีขอ้จ�ากดัทางวฒันธรรมท่ีเห็นได้
ชดั แต่ก็มีโอกาสมากข้ึนส�าหรบัส่ิงท่ีเยาวชนคาดหวงัจะไดรู้เ้ก่ียวกบัขอ้มลูและสิทธิดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญ
พนัธุ ์

อยา่งไรก็ตาม แมภ้ายหลงัความส�าเร็จเหล่าน้ี ก็ยงัคงมีอุปสรรคมากมายในการเร่ิมใชห้ลกัสตูรเพศวถีิศึกษา ตราบจนปัจจุบนั 
เพศวถีิศึกษาก็ยงัไมไ่ดเ้ร่ิมด�าเนินการในประเทศอียปิตท์ั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา หนทางท่ีจะขา้มอุปสรรคเหล่าน้ี
ไปไดอ้าจตอ้งอาศยัการส�ารวจหาชอ่งทางใหม่ๆ  เชน่ ส่ือสงัคมออนไลน์ในการเผยแพร่และใหค้วามรูเ้ร่ืองเพศวถีิ และการสรา้ง
การมีส่วนร่วมและความเป็นผูน้�าของเยาวชนตลอดกระบวนการริเร่ิมหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาเพ่ือใหมี้ความครอบคลุมรอบดา้น
อยา่งแทจ้ริง 

(เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)



28 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลอื ดา้นท่ี 2: สรา้งศักยภาพทางวชิาการเพ่ือพฒันาคณุภาพการด�าเนินงาน 
โดยเนน้เรื่ องหลกัสตูรการเรยีนการสอน และการฝึกอบรมครผู ูส้อนเพศวถิศึีกษา 

เน้ือหาในบทท่ี 3 มีจุดเนน้ท่ีการบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาอยา่งมีคุณภาพภายในโรงเรียนและในชุมชน
วงกวา้ง บทน้ีจะอภิปรายความต่อเน่ืองของการด�าเนินงานในระบบและนอกระบบการศึกษา และใหภ้าพรวมของกระบวนการ
ประเมินสถานการณ ์รวมทั้งค�าแนะน�าในการปรบัปรุงหลกัสตูรและสนับสนุนใหค้รผููส้อนใชก้ลวธีิการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

3.1 การด�าเนินงานภายในและนอกโรงเรยีน: ความแตกตา่งและความสอดคลอ้ง

การประกนัคุณภาพการด�าเนินงานในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีขอ้ดีเฉพาะอยา่ง และมีความทา้ทายเฉพาะอยา่งเชน่กนั 
หลกัสตูรในโรงเรียนอาจจะพฒันาข้ึนอยา่งเป็นทางการและเป็นระบบมากกวา่ และใหข้อ้มลูบางอยา่ง เชน่ วธีิการประเมินและ
เน้ือหาซ่ึงคอ่นขา้งเป็นรปูแบบเดียวกนัท่ีครผููส้อนทุกคนสามารถน�าไปใชไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนอาจขาดการฝึกอบรมท่ีจ�าเป็น
ท่ีจะท�าใหต้นเองสามารถใชส่ื้อการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งสะดวกใจและสรา้งการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนได ้ ยิ่งไปกวา่น้ัน มีเพียงไม่ก่ี
ประเทศท่ีประเมินการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาอยา่งเป็นทางการ อีกทั้งเน่ืองจากเพศวถีิศึกษาไมส่ามารถประเมินไดใ้นหลาย
ประเทศ การส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนเพ่ือรกัษาคุณภาพการสอนหลงัจากท่ีมีการด�าเนินงานไปแลว้ จึงอาจเป็นเร่ืองทา้ทาย

บทท่ี 3 การสรา้งศกัยภาพทางวิชาการเพ่ือพฒันาคณุภาพ 
การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา
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การด�าเนินงานท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานและโครงการริเร่ิมนอกโรงเรียน 
อาจด�าเนินการในระดบัโครงการขนาดเล็ก เขา้ถึงเยาวชนไดน้อ้ย
กวา่ แต่มกัท�างานเขา้ถึงกลุ่มท่ีมีความเปราะบางไดดี้กวา่ ซ่ึงรวม
ถึงเด็กผูห้ญิงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการศึกษา จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะ
ก�าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนหลงัเวลาเรียนตามความ
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงเยาวชนท่ีมีความเปราะบางให้
มากกวา่กลุ่มท่ีมีโอกาสดีกวา่ในสงัคม

การด�าเนินงานนอกโรงเรียนสามารถน�าเสนอเน้ือหาและองคป์ระกอบ 
อ่ืนๆ ท่ีไม่อาจเกิดข้ึนไดใ้นบริบทโรงเรียน เช่น การจดัประชุม 
เชิงปฏิบติัการ การใหบ้ริการทางสุขภาพ การจดักิจกรรมสนับสนุน
ทางสงัคม สายด่วนขอ้มลู และกิจกรรมร่วมระหวา่งผูป้กครองและ
เด็ก  มีตวัอยา่งท่ีมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีชีวติชีวาของโครงการ
นอกระบบโรงเรียนในทุกภมิูภาคและในหลายประเทศ ตวัอยา่ง
เชน่ โครงการเขียนเร่ืองหรือผลิตภาพยนตร ์การรณรงคผ์ลกัดนั
เชิงนโยบาย และการใหค้วามรูแ้กพ่อ่แมร่วมถึงกลุ่มพอ่เพ่ือเสริม
พลงัใหแ้กล่กูสาวของตนเอง16

อยา่งไรก็ดี การประเมินความตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพพรอ้มดว้ยจุดมุง่เนน้ท่ีไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ยงัจ�าเป็นตอ้งมีใน
การปรบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ใหแ้กก่ลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงมกัมีความตอ้งการในการเรียนรูท่ี้แตก
ต่างกนั และมีความกงัวลท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศ รายละเอียดเก่ียวกบั “กิจกรรมการวดัความครอบคลุม”17และ
การวจิยัพ้ืนฐาน (Formative Research) เพ่ือใหท้ราบอคติหรือความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการกบัการออกแบบ
การด�าเนินงาน มีระบุอยูใ่นหวัขอ้ 5.3

โดยภาพรวมแลว้ จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งตระหนึกถึงความเช่ือมโยงและความสอดคลอ้งกนัของภาคการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ และเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งรกัษาการสนับสนุนระยะยาวต่อความชว่ยเหลือและการจดัท�าเอกสารบนัทึกการด�าเนิน
งานท่ีแสดงแนวโนม้วา่จะน�าไปสู่ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์

UNFPA สามารถสนับสนุนประเทศภาคีเครือขา่ยไดโ้ดยการใหค้วามชว่ยเหลือดา้นวชิาการ การน�าการประชุม และส่งเสริมให้
เกิดการเช่ือมโยงกนัระหวา่งหลายภาคส่วน สรา้งการมีส่วนร่วมของภาคการศึกษา ภาคสุขภาพ และภาคเยาวชน รวมทั้งองคก์ร
ท่ีท�างานเพ่ือเยาวชนและองคก์รท่ีมีเยาวชนเป็นผูน้�า และองคก์รดา้นสิทธิสตรี ตลอดจนองคก์รท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

3.2 การประเมินสถานการณเ์พศวิถีศึกษา: การระบุจดุแข็งและช่องโหว่

การประเมินสถานการณเ์พ่ือการระบุและจดัล�าดบัความส�าคญัความตอ้งการ เป็นขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีจะน�าไปสู่การปรบัปรุง
คุณภาพหลกัสตูร กลวธีิการสอน และการฝึกอบรมครผููส้อนเพศวถีิศึกษา โดยอาศยัความร่วมมือกบัภาคีเครือขา่ยและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีส�าคญั (ไดแ้ก ่ผูป้กครอง ผูก้�าหนดนโยบาย ผูน้�าชุมชนและศาสนา) ใหป้ระเมินบริบทและสถานการณ ์เพ่ือระบุ
ปฏิบติัการท่ีมีความส�าคญัเร่งด่วนสงูสุด ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กก่ารด�าเนินงานทั้งภายในและนอก
โรงเรียน การประเมินน้ีอาจรวมถึงการท�าแผนท่ีลกัษณะพ้ืนฐานของเพศวิถีศึกษา ในระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ และระดบั 
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีท่ีประชากรตอ้งเผชิญกบัสถานการณ ์อาทิ มีอตัราการแพร่เช้ือเอชไอวสีงู มีการใชย้าเสพติด
ดว้ยวธีิฉีดสงู หรือมีการคา้มนุษยเ์พ่ือธุรกิจทางเพศสงู

16 ตวัอยา่งของโครงการนอกระบบโรงเรียน ดท่ีู: “Selected Program Examples” ในส่วนแหล่งขอ้มลูเพ่ิมเติมของ It’s All One Curriculum, เล่มท่ี. 2, หนา้ 180. 

17 ดท่ีู, เชน่: Weiner, Adam “Assessing Equity of Access in Programs for Young People”, เอกสารฉบบัยอ่ล�าดบัท่ี 28, สภาประชากร, มีนาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก: 

www.popcouncil.org/uploads/pdfs/TABriefs/28_AssessAccess.pdf  

การประกนัคุณภาพการด�าเนินงานในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน มีขอ้ดีเฉพาะอยา่ง 
และมีความทา้ทายเฉพาะอยา่งดว้ยเชน่กนั  
โดยภาพรวมแลว้ จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้ง
ตระหนักถึงความเช่ือมโยงและความ
สอดคลอ้งกนัของทั้งสองภาคส่วน และส�าคญั
ยิง่ยวดท่ีจะตอ้งรกัษาการสนับสนุนระยะยาว
ต่อความชว่ยเหลือและการจดัท�าเอกสาร
บนัทึกการด�าเนินงานท่ีแสดงแนวโนม้วา่จะ
น�าไปสู่ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์



30 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ใหพิ้จารณาความจ�าเป็นในการสรา้งการสนับสนุนและเห็นดว้ยและความมุง่มัน่ในทอ้งถ่ินในทุกแงมุ่มของเพศวถีิศึกษา ตวัอยา่ง
เชน่ ถา้พบวา่ทกัษะของครผููส้อนเป็นอุปสรรคส�าคญัในการประสบความส�าเร็จของการด�าเนินงาน แต่ไมมี่ความตอ้งการท่ีเกิด
ข้ึนเองส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพดา้นน้ี การลงทุนในการผลกัดนัสนับสนุนเร่ืองน้ี (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอูาจารย ์ ผูอ้�านวยการ 
นักวจิยัทางการศึกษา ฯลฯ) อาจมีความจ�าเป็น ถา้มีการระบุวา่การเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กก่ารเรียนการสอน เป็นความ
ตอ้งการเร่งด่วนท่ีสุดประการหน่ึงของหลายๆ ประเทศ ตอ้งท�าใหก้ารประเมินน้ันตรวจสอบประเด็นปัญหาน้ีอยา่งละเอียด
ถ่ีถว้นเต็มท่ี

เป้าหมายระยะยาวของเรารวมถึง การสนับสนุนอยา่งต่อเน่ืองส�าหรบัการช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน และการจดัท�า
เอกสารบนัทึกการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีมีแนวโนม้วา่จะประสบความส�าเร็จสงูสุด ในกรณีท่ีการด�าเนินงานและกระทรวง
ต่างๆของรฐับาลมีความมุง่มัน่ท่ีจะจดัท�าชุดเน้ือหาตามเกณฑข์ัน้ต�า่ ใหล้งทุนในการสรา้งความเขม้แข็งของคุณภาพการด�าเนิน
งานต่อไป ในกรณีท่ียงัขาดความมุง่มัน่ในการส่งเสริมความครอบคลุมรอบดา้น ใหล้งทุนในดา้นการผลกัดนัเชิงนโยบายและ
ในการจดัสรรการด�าเนินงานนอกระบบโรงเรียนท่ีครอบคลุมรอบดา้น

กรอบขอ้ความท่ี 5 แสดงตวัอยา่งขอ้ค�าถามท่ีสามารถชว่ยในการพฒันาการประเมินสถานการณเ์พศวถีิศึกษาได ้

กรอบขอ้ความท่ี 5 เครือ่งมือประเมินสถานการณเ์พศวิถีศึกษา

การประเมินสถานการณส์ามารถน�าไปใชใ้นการระบุจุดแข็งและชอ่งโหวท่ี่ส�าคญั การจดัล�าดบัความส�าคญัของเป้าหมายของ
การด�าเนินงาน และการระบุความตอ้งการในดา้นการสนับสนุนทางวชิาการ เคร่ืองมือน้ีมีตวัอยา่งค�าถามและวธีิการ
ประเมินส�าหรบัยุทธศาสตรเ์พศวถีิของ UNFPA

สถานการณแ์ละความตอ้งการของเยาวชน

ขอ้ค�าถาม: ความตอ้งการเฉพาะและบรบิทเฉพาะของประชากรกลุม่ยอ่ยกลุม่ตา่งๆ คืออะไร? จ�าเป็นตอ้งมีการ
รวบรวมขอ้มลูทางดา้นประชากร ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ชนบท/เมือง และครอบคลุมหวัขอ้
ต่างๆ ไดแ้ก ่การลงทะเบียนเขา้เรียนในโรงเรียน อายุเม่ือสมรส อายุท่ีเร่ิมตน้มีเพศสมัพนัธ ์ความชุกของเอชไอว ีความชุก
ของการกระท�ารุนแรงต่อคู ่และบรรทดัฐานทางเพศภาวะ (ดหูวัขอ้ 5.3.1 การวจิยัพ้ืนฐานดา้นกลุม่เป้าหมาย)

วิธีการประเมิน: วเิคราะหแ์หล่งขอ้มลูทุติยภมิูท่ีส�าคญั เชน่ การส�ารวจเชิงพรรณนาท่ีด�าเนินการเม่ือไมน่านมาน้ี  
ฐานขอ้มลูการส�ารวจส�ามะโนประชากร และเอกสารของ UNFPA ดา้นแนวทางขอ้มลูเก่ียวกบัวยัรุ่น (www.unfpa.org/youth/
dhs_adolescent_guides.html)

สภาพแวดลอ้มทางนโยบาย 

ขอ้ค�าถามดา้นเน้ือหาของนโยบาย: มีนโยบายดา้นเพศวถิ/ีเอชไอวศึีกษาอะไรบา้งท่ีประกาศใชอ้ย ู?่ นโยบายเหลา่น้ัน
สอดคลอ้งกบั ICPD และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนๆ หรอืไม่? ระบขุอ้มลูท่ีถกูตอ้งทางวทิยาศาสตรห์รอืไม่? รวมประเดน็
เพศภาวะไวห้รอืไม่? มีตวัแปรอะไรบา้ง (อาย/ุระดบัชัน้เรยีน ระยะเวลา)? 

เพศวถิปีระเมินไดห้รอืไม่?มีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใดบา้งประกาศใชอ้ย ู?่ มีระเบียบปฏบิตัิส �าหรบัครแูละเจา้หนา้ท่ีผ ูใ้หญห่รอื
ไม่? มีการด �าเนินงานท่ีจะชว่ยใหเ้ดก็ผูห้ญิงคงอย ูใ่นระบบการศึกษาหรอืไม่? เยาวชนเขา้ถงึบรกิารสขุภาวะทางเพศและ
อนามยัการเจรญิพนัธุห์รอืไม่?

ขอ้ค�าถามดา้นกระบวนการนโยบาย: ลกัษณะของการคดัคา้น (ถา้มี) นโยบาย/การพฒันานโยบายดงักลา่วมีอะไรบา้ง?  
มีหน่วยงานของสหประชาชาติใดบา้งท่ีมีสว่นรว่มก�าหนดนโยบายและผลกัดนันโยบายเพศวถิศึีกษา? ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียรายใดอีก
บา้งท่ีอาจจะมีสว่นรว่มอยา่งสรา้งสรรค ์เชน่ กลุม่ประชาสงัคม กระทรวงตา่งๆ พอ่แม่ผูป้กครอง กลุม่เยาวชนหรอืผูน้�าทางศาสนา?

วิธีการประเมิน: ด�าเนินการวเิคราะหเ์ชิงเน้ือหาของนโยบายท่ีมีอยู ่สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูท่ีส�าคญั



บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา 31

ความครอบคลมุของการด�าเนินงาน

ขอ้ค�าถาม: มีการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาหรือไม?่ มีการเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม?่ การด�าเนินการในปัจจุบนัเขา้ถึง
ใครบา้ง แบ่งตามอายุ เพศ ระดบัการศึกษา ชาติพนัธุ/์วรรณะ/ชนชั้น ฯลฯ? พ้ืนท่ีท่ีมกัถกูมองขา้มอยูภ่ายใตก้ารด�าเนินงาน
ดว้ยหรือไม?่ กลุ่มเส่ียงท่ีมีความเปราะบางอยูภ่ายใตก้ารด�าเนินงานดว้ยหรือไม?่

วิธีการประเมิน: สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูท่ีส�าคญั กิจกรรมการวดัความครอบคลุม การประเมินกระบวนการของการด�าเนินงาน 
ท่ีมีอยู่

คณุภาพการด�าเนินงาน – หลกัสูตรและการฝึกอบรมครู
ขอ้ค�าถามดา้นหลกัสูตร: เน้ือหาสะทอ้นใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบท่ีส�าคญัของเพศวถีิศึกษาดงัท่ีระบุไวใ้นแนวทางการด�าเนินงาน 
(หวัขอ้ 1.5) หรือไม?่ มีความพยายามแกไ้ขประเด็นปัญหาดา้นบรรทดัฐาน/ความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งท่ีเป็นบทเรียนท่ี
แยกชดัเจนและท่ีสอดแทรกอยูใ่นประเด็นต่างๆของวชิาเพศวถีิศึกษาหรือไม?่ การเรียนการสอนใชก้ลวธีิแบบมีส่วนร่วมและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางหรือไม?่ หลกัสตูรและกลวธีิการสอนส่งเสริมใหเ้กิดการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลหรือไม?่ เป็นการ
ด�าเนินงานท่ีเช่ือถือไดโ้ดยท�าตามเป้าหมายและหลกัการท่ีก�าหนดไวห้รือไม?่

วิธีการประเมิน: วเิคราะหเ์น้ือหา ประเมินกระบวนการของการด�าเนินงานท่ีมีอยู ่สงัเกตการณท์างตรง สมัภาษณผ์ูใ้ห ้
ขอ้มลูท่ีส�าคญั

ขอ้ค�าถามดา้นการฝึกอบรมครู: มีการฝึกอบรมกอ่นและระหวา่งด�าเนินการสอนแกค่รผููส้อนเพศวถีิหรือไม?่ มีการก�าหนด
ใหต้อ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพศวถีิศึกษาหรือไม?่ สดัส่วนของครท่ีูไดร้บัการฝึกอบรมในดา้นน้ีมีอยูเ่ท่าไร? ใชว้ธีิการใดในการ
ฝึกอบรมครเูพ่ือใหค้รสูะดวกใจท่ีจะพดูคุยหวัขอ้ในเพศวถีิศึกษา? ครเูรียนรูก้ลวธีิการสอนโดยใชว้ธีิการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางแบบมีส่วนร่วม ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะในการคิดอยา่เป็นเหตุเป็นผลหรือไม?่ ครถูกูประเมินดา้นการสอนเพศวถีิ
ศึกษาหรือไม?่

วิธีการประเมิน: วเิคราะหเ์คา้โครงรายวชิา หลกัสตูร และขอ้ก�าหนดในการด�าเนินงานของวทิยาลยัคร ูสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู
ท่ีส�าคญั สมัภาษณค์ร ูสงัเกตการณท์างตรง

ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรู ้
ขอ้ค�าถาม: ขอ้มลูท่ีมีอยูบ่อกอะไรบา้งเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู?้ เป็นโรงเรียนท่ีมีความเท่าเทียมกนัทางเพศ
หรือไม?่ ยอมรบัการคุกคามและกลัน่แกลง้ทางเพศหรือไม?่ มีการลงโทษทางร่างกายทั้งท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
หรือไม?่ 

วิธีการประเมิน: การสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูท่ีส�าคญั การส�ารวจ การสงัเกตแบบมีโครงสรา้งท่ีโรงเรียน/หอ้งเรียน ทบทวน
นโยบายท่ีก�ากบัดา้นความปลอดภยัในโรงเรียน

การเรยีนการสอนเรือ่งความเทา่เทียมทางเพศและการคิดเชิงวิพากษอ์ยา่งถว้นทัว่ในโรงเรยีน
ขอ้ค�าถาม: มีเน้ือหาและขอ้ความเก่ียวกบัเพศภาวะอะไรบา้งท่ีสอนนอกชั้นเรียนเพศวถีิศึกษา? ประสบการณแ์ละความ
ช�านาญใดบา้งท่ีครมีูเก่ียวกบัวธีิการสอนแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมการคิดเชิงวพิากษ์?

วิธีการประเมิน: ทบทวนต�าราเรียน เอกสารหลกั และใบงานสงัคมศึกษา/หนา้ท่ีพลเมือง/ประวติัศาสตร ์ วเิคราะหก์าร
จดัสรรทรพัยากรใหแ้กกิ่จกรรมกีฬาของเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้าย การแบ่งแยกชนชั้นทางเพศของบุคลากรในโรงเรียน 
สงัเกตการณท์างตรง ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู ้

ความเส่ียง/ปัจจยัป้องกนัในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีกวา้งข้ึน 
ขอ้ค�าถาม: เป็นการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบับริการดา้นสุขภาพหรือไม?่ เช่ือมโยงกบัการด�าเนินงาน
สนับสนุนทาง สงัคม การศึกษา หรือทางกฎหมายอ่ืนๆ หรือไม?่ นักเรียนถกูสอนใหรู้จ้กัเรียกรอ้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมในเชิงบวกหรือไม ่และไดร้บัโอกาสในการฝึกการเรียกรอ้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในเชิงบวกหรือไม?่

วิธีการประเมิน: วเิคราะหเ์น้ือหาของนโยบายโรงเรียนท่ีมีอยู ่ประเมินกระบวนการของการด�าเนินงานท่ีมีอยู ่ทบทวน
มาตรฐานการเรียนรู ้สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูท่ีส�าคญั



32 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

3.3 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั

หลกัสูตรเพศวิถีศึกษาแตกต่างกนัอย่างมากทั้งใน
ดา้นเน้ือหาและคุณภาพ และมีอยูเ่พียงจ�านวนนอ้ย
ท่ีรวมองคป์ระกอบหลกัทั้งหมด ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้
ตกลงระหว่างประเทศและท่ีสงัเคราะหไ์วใ้นหวัขอ้ 
1.5 ของแนวทางการด�าเนินงานฉบบัน้ี แมว้า่สิทธิ
มนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศจะถกูกล่าวถึง
แต่ก็มกัเป็นไปในลกัษณะผิวเผิน ขาดความลึกซ้ึง
ของเน้ือหา จดัไวใ้นช่วงสุดทา้ยของหลกัสตูร หรือ
ไมมี่การสอดแทรกไวต้ามหวัขอ้ต่างๆ อาจกล่าวได้
ว่า ไม่ไดน้�าเอาเร่ืองสิทธิมนุษยชนและความเท่า
เทียมทางเพศมาเป็นหลักการพ้ืนฐานนั่นเอง 
ตวัอยา่งเชน่ มีหลกัสตูรจ�านวนมากท่ีใหค้วามส�าคญั
กบัเร่ืองการส่ือสาร แต่กลบัไม่พดูถึงประเด็นท่ีว่า
อ�านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัมีผลกระทบต่อการส่ือสาร
อยา่งไร 

บางหลกัสตูรส่ือขอ้ความท่ีขดัแยง้กบัประเด็นเพศภาวะ เชน่ ส่ือวา่สตรีควรท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจ แต่กลบัระบุวา่การแต่ง
กายยัว่ยวนเป็นส่ิงท่ีกอ่ใหเ้กิดการขม่ขืน หรือยงัส่งเสริมบรรทดัฐานท่ีเนน้ความเป็นชายแบบดั้งเดิมใหแ้กเ่ด็กผูช้าย นอกจากน้ี 
ยงัอาจมีปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัสตูรเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ตวัอยา่งเชน่ เน้ือหาท่ีส่งเสริมทศันคติท่ีเลือกปฏิบติัต่อคนรกั
เพศเดียวกนั ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายหน้าท่ีใหพ้ฒันาหลกัสูตรจ�านวนมากรบัรูข้อ้ก�าหนดท่ีตอ้งกล่าวถึงประเด็นเพศภาวะและ 
สิทธิมนุษยชน แต่ขาดการสนับสนุนทางวชิาการท่ีจะรวมเน้ือหาเหล่าน้ีเขา้ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

หลกัสตูรจ�านวนมากไมไ่ดใ้หข้อ้มลูท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการคุมก�าเนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคุมก�าเนิดฉุกเฉินและถุงยางอนามยั
ส�าหรบัผูห้ญิง การสอนท่ีเน้นใหล้ะเวน้การมีเพศสมัพนัธเ์ท่าน้ัน18ยงัคงมีการปฏิบติัอยูใ่นหลายประเทศแมจ้ะมีหลกัฐานท่ีมี 
น�้าหนักมากวา่วธีิน้ีไมไ่ดผ้ลก็ตาม การสอนดงักล่าวยงัมีแนวโนม้ท่ีจะใหข้อ้มลูท่ีไมถ่กูตอ้งในหวัขอ้ต่างๆ เชน่ การรกัเพศเดียวกนั 
การส�าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง การยุติการตัง้ครรภ ์บทบาทและความคาดหวงัท่ีเก่ียวกบัเพศ หรือแมแ้ต่ถุงยางอนามยัและเอชไอวี

เร่ืองค่านิยมเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัทั้งสภาพแวดลอ้มของนโยบายและเน้ือหาหลกัสูตร บางโครงการไดแ้สดงความภูมิใจใน 
ตวัเองดา้นการใชก้ลวธีิท่ียดึความรูเ้ป็นฐานและเช่ือวา่เป็นการสอนท่ีไมมี่การส่งเสริมค่านิยมใดๆ แต่ทุกกลวธีิยอ่มถ่ายทอด
คา่นิยมบางประการในระดบัหน่ึง ปัญหาท่ีส�าคญัคือการแสดงความชดัเจนเก่ียวกบัคา่นิยมเหล่าน้ัน และท�าใหแ้น่ใจวา่มีความ
สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความเขา้ใจและความเช่ือของผูเ้รียนดา้นความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน

หลกัสตูรประเภทอ่ืนท่ีมกัสอนวา่การละเวน้การมีเพศสมัพนัธเ์ป็นวธีิการป้องกนัเพียงวธีิเดียวหรือเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด อาจถกูพฒันา
เน้ือหาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคา่นิยมทางศาสนาบางประการ  ส่วนหลกัสตูรท่ีสอดแทรกเพศวถีิศึกษาไวภ้ายใตห้ลกัสตูรทกัษะ
ชีวติ อาจถกูออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมชุดคา่นิยมบางอยา่ง ท่ีอาจไมป่ระสานสอดคลอ้งกบัคา่นิยมท่ีจะท�าใหก้ารด�าเนินหลกัสตูร
เพศวิถีศึกษาประสบความส�าเร็จ และก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลกนัของค่านิยมต่างๆ เช่น การเคารพ การกลา้แสดงออก  

18 คา่นิยมเป็นส่ิงส�าคญัต่อสภาพแวดลอ้มของนโยบายและเน้ือหาหลกัสตูร การใชเ้น้ือหาขอ้ความเก่ียวกบัการละเวน้การมีเพศสมัพนัธย์งัมีใหเ้ห็นอยูท่ัว่ไป บางหลกัสตูร

อาจพฒันาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัคา่นิยมทางศาสนาบางอยา่ง โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีสอนวา่การละเวน้การมีเพศสมัพนัธเ์ป็นวธีิการป้องกนัเพียงวธีิเดียว ส่วนหลกัสตูรอ่ืนๆ 

ท่ีเรียกตวัเองวา่เป็น “ละเวน้การมีเพศสมัพนัธ+์” น้ันเนน้ส่งเสริมการละเวน้การมีเพศสมัพนัธ ์และยงัใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการคุมก�าเนิดและถุงยางอนามยัดว้ย 

(เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการศึกษา หลกัสตูรใดๆ ท่ีสอนเก่ียวกบัการคุมก�าเนิดและถุงยางอนามยัถือวา่เป็นเพศวถีิศึกษา) ส่วนการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาอ่ืนๆ เชน่

หลกัสตูรท่ีนิยมใชว้ธีิยดึความรูเ้ป็นฐานและไมมี่การส่งเสริมคา่นิยมใดๆ พบวา่วธีิการดงักล่าวยงัขาดหลกัท่ีจ�าเป็นต่อการส่งเสริมความเช่ือของผูเ้รียนดา้นความเท่า

เทียมทางเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน บางโครงการ เชน่ หลกัสตูรท่ีสอดแทรกเพศวถีิศึกษาไวภ้ายใตห้ลกัสตูรทกัษะชีวติ อาจส่งเสริมชุดคา่นิยมท่ีอาจไมป่ระสาน

สอดคลอ้งกบัเพศวถีิศึกษา ตวัอยา่งเชน่ ความเคารพ การกลา้แสดงออก การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม หรือความเห็นอกเห็นใจ

หลกัสตูรเพศวถีิศึกษาจ�านวนมากใชก้ลวธีิการสอน 
รปูแบบต่างๆ อยา่งจ�ากดั อาศยัเพียงการบรรยาย  
การระดมความคิดและการเล่นบทบาทสมมติเป็นหลกั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มกัขาดความสนใจในเร่ืองการคิด
เชิงวพิากษ์ การใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิด
ความรูสึ้ก และการใหค้วามส�าคญักบัผลกระทบของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติของผูเ้รียน หลกัสตูรไมค่อ่ยให้
โอกาสท่ีเป็นรปูธรรมแกเ่ยาวชนในการเช่ือมโยงส่ิงท่ี
ก�าลงัเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเขา้กบัโลกกวา้ง ดว้ยการใช ้
กิจกรรมการผลกัดนัเชิงนโยบายหรือการสรา้งความ
ตระหนักในชุมชน
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การคิดเชิงวพิากษ์ ประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกนั การอยูใ่นโอวาท ความรกัชาติ ความเห็นอกเห็นใจ หรือ ความศรทัธา

เน่ืองจากคา่นิยมทางศาสนาหรือวฒันธรรมในประเด็นต่างๆ เชน่ การมีเพศสมัพนัธก์อ่นสมรส ตลอดจนความกงัวลต่อปัญหา
การมีเพศสมัพนัธท่ี์มีความเส่ียงและการแสวงหาผลประโยชน์จากการมีเพศสมัพนัธ ์บางหลกัสตูรรวมทั้งหลกัสตูรท่ีใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัถุงยางอนามยัจงึพรรณาเร่ืองเพศและความสมัพนัธท์างเพศในแงล่บมาก วธีิการดงักล่าวไมช่ว่ยใหว้ยัรุ่นพฒันาศกัยภาพ
และทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อวถีิชีวติทางเพศท่ีมีความรบัผิดชอบ น่าพึงพอใจ และดีต่อสุขภาพ

หลกัสตูรเพศวถีิจ�านวนมากมีกลวธีิการสอนรปูแบบต่างๆอยา่งจ�ากดั อาศยัเพียงการบรรยาย การระดมความคิดและการเล่น
บทบาทสมมติเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการสอนมกัขาดความสนใจต่อการคิดเชิงวพิากษ์การใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ะทอ้น
ความคิดความรูสึ้ก และการใหค้วามส�าคญักบัผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติของผูเ้รียน หลกัสตูรมกัไมค่อ่ยใหโ้อกาส
ท่ีเป็นรปูธรรมแกเ่ยาวชนในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีก�าลงัเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเขา้กบัโลกกวา้ง ดว้ยการใชกิ้จกรรมการผลกัดนันโยบาย
หรือการสรา้งความตระหนักในชุมชน มีเร่ืองเร่งด่วน 3 ประการท่ีส�าคญัในการปรบัปรุงใหห้ลกัสตูรเพศวถีิศึกษามีความทนั
สมยั ซ่ึงแสดงไวด้า้นล่างพรอ้มกบัปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

(1) สนับสนุนการวิเคราะหเ์น้ือหาของหลกัสูตรท่ีใชใ้นปัจจุบนัอย่างเขม้ขน้ ในกรณีท่ี
จ �าเป็นและมีความสนใจ 

การวเิคราะหน้ี์ควรจะด�าเนินการโดยร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญในระดบัภมิูภาคหรือระดบันานาชาติดา้นหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา 
กิจกรรมท่ีส�าคญั ไดแ้ก:่

• เผยแพร่และท�าใหเ้คร่ืองมือการวิเคราะหเ์น้ือหาท่ีมีอยู่ใชง้านไดง้่าย เช่น เคร่ืองมือท่ีใชส้�าหรบัตรวจรายละเอียด
หลกัสตูรของภมิูภาคแอฟริกาตะวนัออกและใต้19

• จดัและสนับสนุนการวเิคราะหเ์น้ือหา เพ่ือใหค้�าแนะน�าเชิงสรา้งสรรคแ์กป่ระเทศต่างๆ ในการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง
ใหก้บัเน้ือหาหลกัสตูร 

(2) สง่เสรมิใหภ้าคีเครอืข่ายในประเทศมีทรพัยากรท่ีส�าคญัในการพฒันาหลกัสูตร

มีเอกสาร 2 ฉบบัหลกัท่ีสามารถน�าไปใชร้่วมกบัภาคีของ UNFPA ในประเทศได ้(โปรดดเูพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก):

• ลว้นแลว้แค่หลักสูตรเดียว: แนวทางและกิจกรรมเพ่ือใหมี้ความเป็นเอกภาพในการเรียนการสอนเร่ืองเพศวิถี  
เพศภาวะ เอชไอว ีและสิทธิมนุษยชน (It’s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach 
to Sexuality, gender, HIV, and Human Rights Education) ท่ีพฒันาโดยคณะท�างานระหวา่งประเทศ และตีพิมพเ์ผย
แพร่โดยสภาประชากร (Population Council) ในหลายภาษา ส่ิงพิมพฉ์บบัน้ีจะชว่ยใหผู้พ้ฒันาหลกัสตูรสามารถบรูณาการ
มุมมองทางเพศภาวะและสิทธิและกลวธีิการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ไวใ้นการเรียนการสอนเร่ืองเพศวถีิและเอชไอว ี 
เล่มท่ี 1 มีเน้ือหายดืหยุน่ เก่ียวกบัการเรียนรูส้�าหรบัการสอนเยาวชนเก่ียวกบัการผลกัดนันโยบาย วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู ้ค�าถามส�าหรบัการอภิปราย และเอกสารสรุปขอ้เท็จจริง เล่มท่ี 2 ใหแ้นวทางเก่ียวกบัวธีิการสอนแบบส่ือสาร
สองทาง พรอ้มทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีพรอ้มน�าไปใชง้านจ�านวน 54 กิจกรรม

• แนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา: การใชข้อ้มลูเชิงประจกัษ์ส�าหรบัโรงเรียน คร ูและผูใ้หค้วามรูด้า้น
สุขภาพ (International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence Informed Approach for Schools, 
Teachers and Health Educators) พฒันาโดย UNESCO และจดัท�าในหลายภาษา เล่มท่ี 1 มีเน้ือหาบางส่วนเป็นการ

19 องคก์ารเพ่ือการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติและกองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ, Sexuality Education: A Ten-Country Review of 

School Curricula inEast and Southern Africa, UNESCO และ UNFPA, 2555. เขา้ถึงไดจ้าก: unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221121e.pdf.



34 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

เฉพาะส�าหรบัผูก้�าหนดนโยบาย และยงัระบุคุณลกัษณะของการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพไวด้ว้ย เล่มท่ี 2 แสดง
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร รวมถึงหวัขอ้ต่างๆท่ีเหมาะกบักลุ่มอายุ 4 กลุ่ม นอกจากน้ียงับรรยายเก่ียวกบัวธีิการด�าเนิน
งานเชิงเด่ียวเปรียบเทียบกบัการด�าเนินงานแบบบรูณาการดว้ย 

 
ปฏิบตักิาร

 J ชว่ยระบุและเผยแพร่ส่ือทรพัยากรท่ีมีประโยชน์
 J ส่งเสริมการเผยแพร่ส่ิงพิมพเ์หล่าน้ี ในกรณีท่ียงัไมเ่คยมีมากอ่น และเช่ือมโยงส่ิงพิมพเ์หล่าน้ีเขา้กบัยุทธศาสตร์

ดา้นวยัรุ่นและเยาวชนของ UNFPA (พ.ศ. 2556)
 J สนับสนุนการแปลเป็นภาษาทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีมีความตอ้งการและความสนใจ ตวัอยา่งเชน่ คูมื่อ ลว้นแลว้แค่

หลกัสตูรเดียว (It’s All One Curriculum) ฉบบัภาษาเบงกาลีและภาษาจีน ไดร้บัการเผยแพร่ไปยงัส�านักงาน
ของ UNFPA ในประเทศท่ีมีประชากรพดูภาษาเหล่าน้ี

(3) จดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการและสนับสนุนความช่วยเหลือดา้นวิชาการ เพ่ือเสริม
สรา้งศกัยภาพในการพฒันาหลกัสูตรของประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลงัพฒันาอาจเป็นจุดเน้นของกิจกรรมน้ี และยงัอาจเก่ียวขอ้งกบัการประเมินภายนอก 
โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขา และการประเมินการด�าเนินงานภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนดว้ยตนเองอีกดว้ย ประเด็น 
ต่อไปน้ีควรไดร้บัการพิจารณา ทั้งน้ีข้ึนกบัความตอ้งการตามล�าดบัความส�าคญั

• ความเขา้ใจวา่เหตุใดและท�าอยา่งไรจึงจะบรูณาการความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นเป้าหมายของ
หลกัสตูรเพศวถีิศึกษา และสอดแทรกโดยตลอดทัว่ทั้งเน้ือหา 

• การน�าเอาแนวคิดดา้นเพศภาวะท่ีสรา้งการเปล่ียนแปลงโดยมุง่เน้นการสรา้งพ้ืนท่ีใหเ้ด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงเขา้มา
ด�าเนินโครงการ โดยท่ีเด็กสามารถสะทอ้นความคิดเห็นและคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเก่ียวกบับรรทดัฐานทางเพศภาวะ 
ซ่ึงรวมถึงบทบาทและทศันคติเหมารวม

• การบรูณาการทฤษฎีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือน�าไปสูก่ารการพฒันาหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาบนพ้ืนฐานเพศภาวะ
และสิทธิมนุษยชน 

• การระบุและจดัล�าดบัความส�าคญัของวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาดา้นปัจจยัเส่ียงและปัจจยัป้องกนั ระบุและตดัเน้ือหาท่ี
สะทอ้นทศันคติเชิงตดัสินผูอ่ื้น หรือมีเน้ือหาท่ีไมถ่กูตอ้งหรือไมจ่�าเป็น 

• การสอนใหเ้ยาวชนมีทกัษะในการผลกัดนัเชิงนโยบายดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละสิทธิ และ
การรวมเอาโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงไวใ้นหลกัสตูร

• การสนับสนุนกลวธีิการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย ท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สะทอ้นความคิดเห็นส่วนบุคคลและในการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  ซ่ึงรวมถึงต่อไปน้ี:

• ปรบัเน้ือหาและการสอน (ใชส่ื้อใหม่ๆ  การแสดง และพ้ืนท่ี/เวทีอ่ืนๆ) เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เชน่ 
วยัรุ่นชายและเด็กผูช้าย และประชากรกลุ่มยอ่ย เชน่ เด็กผูห้ญิงท่ีสมรสแลว้หรือเยาวชนท่ีเป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง 

• พัฒนาหรือใชว้ิดีทัศน์และทรัพยากรการสอนอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ  
ส่ือวดีิทศัน์สามารถอ�านวยความสะดวกในการส่ือสารหวัขอ้ท่ีมีความอ่อนไหวไดเ้ป็นอยา่งดี

 
ปฏิบตักิาร

 J ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจดัฝึกอบรมและใหค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการ ซ่ึงรวมถึง 
UNESCO สหพนัธส์มาคมวางแผนครอบครวัระหวา่งประเทศ (International Planned Parenthood Federation- 
IPPF) และองคก์ารชว่ยเหลือเด็ก (Save the Children) ในหมูห่น่วยงานต่างๆ  



บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา 35

 J ขยายเครือขา่ยผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติ ระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศ ผูท่ี้สามารถใหค้วามชว่ยเหลือดา้น
วชิาการและการฝึกอบรมในประเด็นหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา เชิญผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ขา้ร่วมในบญัชีรายช่ือท่ีปรึกษา
ของ UNFPA

 J จดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นหลกัสตูร ในกรณีท่ีสถาบนัขาดความสามารถในการติดตามการด�าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองควรใหเ้วลาเพียงพอต่อการฝึกแกไ้ขหลกัสูตรใหแ้ลว้เสร็จในช่วงการประชุมเชิงปฏิบติัการน้ัน และ
ติดตามใหก้ารสนับสนุนทางวชิาการต่อไป

กรอบขอ้ความท่ี 6 ประเทศเนปาล: การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาภายในและนอกบรบิทโรงเรยีน

ความเป็นมา: ในประเทศเนปาล ประมาณรอ้ยละ 35 ของประชากรมีอายุต�า่กวา่ 15 ปี ในบรรดาเด็กสาวท่ีมีอายุ 15-19 ปี 
รอ้ยละ 17 เป็นมารดาหรือก�าลงัตั้งครรภบุ์ตรคนแรก ในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 15-19 ปีท่ีสมรสแลว้ รอ้ยละ 42 ไมส่ามารถเขา้
ถึงการวางแผนครอบครวัไดอ้ยา่งเพียงพอ และรอ้ยละ 86 ไมไ่ดใ้ชว้ธีิคุมก�าเนิดท่ีทนัสมยั ทุกๆ 4 ชัว่โมง จะมีเด็กหญิงหรือ
วยัรุ่นหญิงหน่ึงคนเสียชีวติในประเทศเนปาลเน่ืองจากภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภ ์วยัรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโนม้เสีย
ชีวติในระหวา่งตั้งครรภห์รือคลอดบุตรสงูกวา่เป็นสองเท่าของผูท่ี้อายุเกิน 20 ปี ส่วนเด็กหญิงอายุต�า่กวา่ 15 ปี มีแนวโนม้
สงูกวา่เป็นหา้เท่า

ประมาณรอ้ยละ 17 ของผูท่ี้รายงานวา่เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีียงัมีชีวติอยูเ่ป็นเยาวชนอายุ 10-24 ปี งานวจิยัหลายช้ินแสดง
ใหเ้ห็นวา่ความรูร้อบดา้นในเร่ืองเอชไอวขีองประชากรกลุ่มอายุน้ีอยูใ่นระดบัต�า่ คือ รอ้ยละ 25.8 ส�าหรบัเพศหญิง และรอ้ยละ 
33.9 ส�าหรบัเพศชาย แสดงใหเ้ห็นวา่ นอกเหนือจากปัญหาอ่ืนๆแลว้ ยงัขาดการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาในโรงเรียนอีกดว้ย

เพศวิถีศึกษาในระบบโรงเรยีน: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา UNFPA ไดใ้หก้ารสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการของ
รฐับาลเนปาล ในการบรูณาการแนวคิดดา้นประชากรกบัการพฒันาเขา้ไวใ้นหลกัสตูรการศึกษาในระบบ การสนับสนุน 
ดงักล่าวยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองจวบจนการด�าเนินงานประจ�าประเทศรอบท่ี 5 ของ UNFPA (พ.ศ. 2545-2549) เม่ือเพศวถีิ
ศึกษาเร่ิมตน้ข้ึนอยา่งเป็นทางการ โดยน�าเขา้ไปรวมอยูใ่นหลกัสตูรมธัยมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย

จนถึงทุกวนัน้ี เนปาลเป็นเพียงประเทศเดียวในแถบเอเชียใตท่ี้เพศวถีิศึกษาถกูบรรจุไวอ้ยา่งเป็นทางการในหลกัสตูรและการ
ฝึกอบรมคร ูขอ้มลูน้ีไดร้บัการยนืยนัอีกครั้งโดยสหพนัธส์มาคมวางแผนครอบครวัระหวา่งประเทศในระหวา่งการน�าเสนอใน
หวัขอ้เพศวถีิศึกษา ในท่ีประชุมประชากรแหง่ชาติ เมืองกาฐมาณฑุ เม่ือ 5-7 มิถุนายน 2557

เพศวถีิศึกษาในปัจจุบนัน้ีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรูบ้งัคบัส�าหรบัชั้นปีท่ี 9-10 (มธัยมศึกษาปีท่ี 3-4) อยา่งไรก็ตาม 
ส�าหรบัชั้นปีท่ี 6-8 เพศวถีิศึกษาสอดแทรกอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรูท่ี้แตกต่างกนัไป เชน่ สงัคมศึกษา ศิลปะสรา้งสรรค์
สุขศึกษา พลศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม

ตามค�าขอจากแผนกวชิาการของศนูยพ์ฒันาหลกัสตูรน้ัน  UNFPA ไดส้นับสนุนการทบทวนขอ้มลูหลกัสตูรของโรงเรียนใน
ระบบ ส�าหรบัชั้นปีท่ี 1-10 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การประเมินต�าราเรียนและส่ือการเรียนการสอน ตามเกณฑใ์นแนวทางเชิง
วชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา (UNESCO, 2552) ในระหวา่งขั้นตอนกระบวนการ ปรากฎเป็นท่ีชดัเจนวา่การ
ทบทวนก็มีความจ�าเป็นในการแกไ้ขประเด็นปัญหาเชน่ การฝึกอบรมครใูนระหวา่งท�าการสอน รายงานคาดวา่จะไดข้อ้สรุป
และเผยแพร่ภายในส้ินเดือนสิงหาคม 2557 ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีส�าคญัของการทบทวนเพศวถีิศึกษาในเนปาล 
มีดงัแสดงดา้นล่างน้ี

เพศวิถีศึกษาในหลกัสูตร: หลกัสตูรของเนปาลมีหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศวถีิศึกษาอยูใ่นหลกัสตูรชั้นปีท่ี 1-10 ส่วนใหญ่
สอดคลอ้งกบัแนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา แต่ก็ยงัมีความความไมส่ม�า่เสมอในหลายหวัขอ้และในการ
เช่ือมโยงของแต่ละชัน้ปีและความเหมาะสมกบัชว่งอายุ โดยแบ่งเป็นหกประเด็นส�าคญั ดงัน้ี: (1) ความสมัพนัธ ์(2) คา่นิยม 
ทศันคติ และทกัษะ (3) วฒันธรรม สงัคม และสิทธิมนุษยชน (4) การพฒันามนุษย ์(5) พฤติกรรมทางเพศ และ (6)  
สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ์



36 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ถึงแมจ้ะพบวา่มีความครอบคลุมของเน้ือหาในดา้นแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษย ์พฤติกรรมทางเพศ  
และสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา (ชั้นปีท่ี 6-10) แต่ก็มีการ
ครอบคลุมอยา่งจ�ากดัในบางเน้ือหา เชน่ ความสมัพนัธ ์คา่นิยม ทศันคติ และทกัษะ และวฒันธรรม สงัคม และสิทธิมนุษยชน 
แนวคิดและหวัขอ้เก่ียวกบัเพศวถีิศึกษาแทบจะไมมี่การครอบคลุมในระดบัประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 1-5

 J ขอ้เสนอแนะ: แกไ้ขหลกัสตูรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้ของเพศวถีิศึกษา เช่ือมโยงแต่ละชั้นปีดว้ยขอ้มลูท่ีเหมาะสมกบั
วยัและเป็นท่ียอมรบัทางวฒันธรรมตามชั้นปีท่ีระบุไวใ้นแนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา โดยสามารถ
แกไ้ขในชว่งการปรบัปรุงการด�าเนินงานตามวาระปกติของศนูยพ์ฒันาหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการก็ได ้การทบทวน
ครั้งถดัไปจะด�าเนินการในปี พ.ศ. 2558 และจะครอบคลุมชั้นปีท่ี 1-5 ในขณะท่ีชั้นปีท่ี 6-8 จะมีการทบทวนในปี  
พ.ศ. 2559 และชั้นปีท่ี 9-10 ในปี พ.ศ. 2560 หนังสือเรียนและคูมื่อครคูวรมีการปรบัปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีดว้ยเชน่กนั หลงัมีการรบัรองอยา่งเป็นทางการ 

การฝึกอบรมในระหว่างท�าการสอน: ขณะท่ีเพศวถีิศึกษาบรรจุอยูใ่นหลกัสตูร แต่กลบัไมไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม
ในระหวา่งท�าการสอนส�าหรบัครผููส้อน และก�าลงัมีการจดัการเรียนการสอนโดยครผููส้อนท่ีไมผ่่านการฝึกอบรมเพศวถีิศึกษา
อยา่งเป็นทางการ การฝึกอบรมในระหวา่งท�าการสอนท่ีด�าเนินการโดยศนูยพ์ฒันาดา้นการศึกษาแหง่ชาติ (NCED) โดย
ทัว่ไปเป็นการด�าเนินการตามท่ีไดร้บัการรอ้งขอ ส่วนการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนเองน้ันมีอยูน่อ้ยนิด ซ่ึงเป็นการจดัอบรมแบบ 10 
วนั และจดัไปทั้งส้ินสามรุ่นในระยะเวลา 5 ปี มีการแจกจา่ยคูมื่อการฝึกอบรมคร ูและจดัฝึกอบรมทีมผูฝึ้กของ NCED ในปี 
พ.ศ. 2553 แต่หลงัจากน้ันก็ยงัไมเ่คยมีการจดัการฝึกอบรมในระหวา่งท�าการสอนอีก

 J ขอ้เสนอแนะ: ศนูย ์NCED ควรออกขอ้ก�าหนดใหมี้การฝึกอบรมในระหวา่งท�าการสอนเพศวถีิศึกษา ในฐานะของหวัขอ้
ท่ีเป็นอุปทาน แทนท่ีจะถกูจ�ากดัดว้ยวธีิการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยอุปสงค ์ครท่ีูก�าลงัสอนเพศวถีิ โดยไมผ่่านการฝึกอบรมกอ่น
ท�าการสอน ควรถกูรวมอยูใ่นการด�าเนินงานฝึกอบรมในระหวา่งท�าการสอนปกติของ NCED  

การฝึกอบรมก่อนท�าการสอน: ครท่ีูมีสาขาวชิาเอกทางวชิาการ เชน่ สุขศึกษา พลศึกษา และประชากรศึกษา จาก
มหาวทิยาลยัตรีภวูนัมีนอ้ยลง ส่วนคนท่ีมีอยูม่กัจะสอนวชิาอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากวชิาเอก แมว้า่จะยงัคงอยูใ่นวชิาชีพคร ูเป็น
เพราะการขาดโอกาสและไมมี่โควตาภาคบงัคบัส�าหรบัครผููส้อนเพศวถีิศึกษาในโรงเรียนรฐับาล 

 J ขอ้เสนอแนะ: ใหค้วามส�าคญัก่อนอ่ืนกบัการจา้งครท่ีูมีคุณสมบติัเฉพาะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา (ผูท่ี้ไดร้บัการฝึก
อบรมกอ่นท�าการสอน/ปริญญา) ใหส้อนเพศวถีิศึกษา และก�าหนดโควตาภาคบงัคบัใหค้รอบคลุมครผููส้อนเพศวถีิศึกษา

การด�าเนินงานนอกระบบโรงเรยีน: มีโครงการ “ปีการศึกษาแบบยดืหยุน่” ส�าหรบัเด็กท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน แต่หวัขอ้
เพศวถีิศึกษาถกูจ�ากดัอยูเ่พียงเอชไอวแีละเอดส ์และสอนในชว่งชัน้ท่ีสามเท่าน้ัน โครงการน้ีในปัจจุบนัไมร่วมองคป์ระกอบอ่ืนๆ
ของเพศวถีิศึกษาอืกหลายองคป์ระกอบ 

 J ขอ้เสนอแนะ: จดัโครงการปีการศึกษาแบบยดืหยุน่ใหแ้กเ่ด็กท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัวงจรของหลกัสตูร
ในระบบและแกไ้ขหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของแนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา ศนูยก์ารศึกษา
นอกระบบของรฐับาลควรส่งเสริมใหเ้ยาวชนท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบโรงเรียนไดร้บัประโยชน์จาก ชุดความรูเ้ร่ือง “ทกัษะสงัคม
และการเงิน” ซ่ึงถกูออกแบบมาเพ่ือเขา้ถึงเด็กๆผ่านหน่วยงานระดบัรฐัมนตรีหลายภาคส่วน ชุดความรูน้ี้ไดร้บัการพฒันา
ข้ึนโดยกระทรวงสตรี เด็ก และสวสัดิการสงัคม กระทรวงเยาวชนและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขและประชากร ดว้ย
การสนับสนุนทางดา้นวชิาการและการเงินจากกองทุนเพ่ือเด็กแหง่สหประชาชาติ (UNICEF) และส�านักงาน UNFPA ประจ�า
ประเทศเนปาล

(เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
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3.4 การสง่เสรมิการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการเสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ครูผูส้อน 

การเสริมสรา้งทักษะในหมู่ครูผู ้สอนทั้งก่อนด�าเนินการและ
ระหวา่งด�าเนินการ ถกูจดัวา่เป็นความส�าคญัเร่งด่วนสงูสุดล�าดบั
ตน้ๆในหลายๆประเทศ ดงัตวัอยา่งท่ีสอบถามในภมิูภาคหน่ึง พบ
วา่การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาส่วนใหญ่ระบุวา่การขาดทกัษะของ
ครเูป็นอุปสรรคส�าคญัของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน และ/
หรือระบุวา่การลงทุนกบัศกัยภาพของครผููส้อนเป็นความส�าคญั
เร่งด่วน

ขอ้มลูท่ีมาจากผูใ้หข้อ้มลูส�าคญั แสดงใหเ้ห็นวา่แมว้า่หลกัสตูรจะ
ก�าหนดใหมี้การใชก้ลวธีิการสอนแบบมีส่วนร่วม แต่ครผููส้อนมกั
ขาดการฝึกอบรมท่ีเพียงพอท่ีจะอ�านวยความสะดวกใหก้ลวธีิการ
สอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ หรือไม่ก็ตัดกิจกรรมหรือองค์
ประกอบต่างๆท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนออก และ/หรือ
ตดัองคป์ระกอบหรือกิจกรรมท่ีมีเน้ือหาเกียวกบัความเป็นส่วนตวั
ของผูเ้รียนออกไป

นอกจากน้ี ยงัมีครผููส้อนและผูฝึ้กสอนครหูลายคนท่ีรูสึ้กไมส่ะดวกใจกบัหวัขอ้เก่ียวกบัเพศวถีิและการล่วงละเมิดทางเพศ เม่ือ
วิธีการหรือเน้ือหาของหลกัสูตรเพศวิถีศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพถูกละท้ิงหรือลดระดบัลงไปในการด�าเนินงาน ท�าใหร้ปูแบบ
ยอ่หยอ่นและมีแนวโนม้ท่ีจะไมมี่ประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะรบัมือกบัอุปสรรคน้ี ครผููส้อนและผูฝึ้กสอนครคูวรไดร้บัการกระตุน้ให้
สะทอ้นทศันคติของตนเองวา่ประเด็นเพศภาวะมีผลต่อสงัคมอยา่งไร ต่อชีวติของตวัครเูองและต่อชีวติของนักเรียนอยา่งไร เม่ือ
ครผููส้อนมีความอ่อนไหวต่อประเด็นน้ีมากข้ึน หลายๆคนก็คน้พบความเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงในตวัเอง

การฝึกอบรมครผููส้อนจ�านวนมากน้ันตอ้งอาศยัการลงทุนท่ีมากและต่อเน่ืองในระดบัหน่ึง นอกจากน้ีครฝึูกสอน วา่ท่ีครใูน
อนาคต และผูใ้หค้วามรูใ้นชุมชน โดยทัว่ไปมกัไมส่ามารถเขา้ถึงไดผ่้านชอ่งทางสถาบนัเดียวกนั กลไกท่ีมีประโยชน์ส�าหรบัการ
เสริมสรา้งความสามารถของนักการศึกษาและระบบการศึกษา มีระบุไวใ้นหวัขอ้ท่ี 3.4.1 และ 3.4.2 ขอ้แนะน�าเหล่าน้ีหลาย
ขอ้สามารถด�าเนินการไดโ้ดยความร่วมมือกบัหลายหน่วยงานและผูท่ี้มีอ�านาจสัง่การใหมี้การจดัการฝึกอบรมครู

3.4.1 การพฒันาส่ือและแหล่งขอ้มูล

• น�าชุดองคป์ระกอบหลกัท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้ 1.5 มาใชแ้ละแจกจา่ย และเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาท่ี
เป็นสากล เชน่ คูมื่อลว้นแลว้แคห่ลกัสตูรเดียว (It’s All One Curriculum)

• ผลิตและเผยแพร่เอกสารฉบบัยอ่ต่างๆ ใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีดา้นการเรียนการสอน พรอ้มทั้งเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลู 
เก่ียวกบั:

• ประโยชน์ของการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง แบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผลเพ่ือความมีประสิทธิภาพของเพศวถีิศึกษา รวมทั้งผลลพัธด์า้นอ่ืนๆ เช่น สมรรถนะทางวชิาการ ความรูสึ้ก
ผกูพนัของนักเรียนกบัโรงเรียน การคงอยูใ่นโรงเรียน ทกัษะการเป็นพลเมือง และความพึงพอใจของครู

• การใชก้ารศึกษาทางไกลส�าหรบัการฝึกอบรมคร ู โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้ ความตอ้งการดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน วธีิการรกัษาความสมัพนัธแ์ละการสนับสนุนจากบุคคล และบทเรียนจากพ้ืนท่ี

การเสริมสรา้งทกัษะในหมูค่รผููส้อนทั้งกอ่น
ด�าเนินการและระหวา่งด�าเนินการ ถกูจดัวา่
เป็นความส�าคญัเร่งด่วนสงูสุดล�าดบัตน้ๆใน
หลายๆประเทศ ดงัตวัอยา่งท่ีสอบถามใน
ภมิูภาคหน่ึง พบวา่การด�าเนินงานเพศวถีิ
ศึกษาส่วนใหญ่ระบุวา่การขาดทกัษะของครู
เป็นอุปสรรคส�าคญัของความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงาน และ/หรือระบุวา่การลงทุนกบั
ความสามารถของครเูป็นความส�าคญัเร่ง
ด่วน



38 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• พฒันาและเผยแพร่รายช่ือแหล่งขอ้มลูท่ีมีประโยชน์ในดา้นการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาท่ีมีส่วนร่วมและส่งเสริมการ
คิดเชิงวพิากษ์ ท่ีผลิตโดยองคก์รพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศและแหล่งทุนท่ีมุง่เนน้การศึกษาท่ีส่งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ์ แหล่งขอ้มลูการเรียนการสอนออนไลน์ แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมครู และ 
วดีิทศัน์และส่ือการสอนอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ

• พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมครตูน้แบบหรือปรบัจากส่ิงท่ีมีอยู ่ท่ีสามารถน�าไปปรบัใชส้�าหรบัการฝึกอบรมแบบเรียน
รูด้ว้ยตนเอง เชน่เดียวกบัส�าหรบัการศึกษาทางไกล

• ระบุและจดัท�ารายละเอียดของกรณีศึกษาระดบัประเทศท่ีแสดงกลวธีิการเรียนการสอนท่ีเป็นแบบอยา่ง

3.4.2 การสนบัสนุนการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางวิชาการทางตรง 

• จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือฝึกอบรมผูฝึ้กแกนน�า เชน่ ทีมงานฝึกอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะ
เขา้ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้อนดา้นครุศาสตร ์คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารท่ีวทิยาลยัการฝึกหดัคร ูทีมงานฝึกอบรมจาก
กระทรวงท่ีดแูลดา้นเยาวชนและกีฬา และส�าหรบัองคก์รพฒันาเอกชนขนาดใหญ่ท่ีจดัการสอนเพศวิถีศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน

• เผยแพร่องคป์ระกอบหลกัและส่ือและแหล่งขอ้มลูท่ีใชไ้ดส้ากล เช่น คู่มือลว้นแลว้แค่หลกัสตูรเดียว (It’s All One  
Curriculum) ส�าหรบัการใชง้านกบัการด�าเนินงานทั้งภายในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน

• ด�าเนินงานร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือท�าใหม้าตรฐานการฝึกอบรมครกู่อนท�าการสอนมีความสอดคลอ้งกบั
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ดา้นกลวธีิการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางแบบมีส่วนร่วม

• ระบุศนูยค์วามเป็นเลิศและสนับสนุนการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศก�าลงัพฒันา ตวัอยา่งเชน่ สนับสนุนภาคีท่ีส�าคญั
ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของสถาบนัฝึกอบรมดา้นเพศภาวะ เชน่ สถาบนัพฒันาเพศภาวะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการริเร่ิม
เพ่ือพลงัเด็กผูห้ญิง (Girl’s Power Initiative) ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไนจีเรีย หรือเขา้ถึงการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านพ้ืนท่ี
หรือเวทีต่างๆ เชน่ ประตสูู่ความเท่าเทียมทางเพศในโรงเรียน (Portal for Gender Equity in School: PEGE) ท่ีตั้งอยู่
ในประเทศบราซิล 

• เป็นภาคีกบัสถาบนัวชิาการท่ีมีการด�าเนินงานเก่ียวกบัเพศวถีิศึกษา และหน่วยงานอ่ืนของสหประชาชาติตามความ
เหมาะสม เพ่ือพฒันาเครือขา่ยเจา้หน้าท่ีฝึกอบรมหลกัในภมิูภาค อ�านวยความสะดวกและช่วยจดัโครงการริเร่ิมฝึก
อบรมคร ูในระดบัประเทศ ระดบัภมิูภาค และระดบัโลก เชน่ การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การสนับสนุนสถาบนัฝึก
อบรมดา้นเพศภาวะ หลกัสตูรการศึกษาทางไกล หรือการใหค้�าปรึกษาครตูน้แบบ (ดท่ีู ภาคผนวกเพ่ือเช่ือมโยงไปยงั
แหล่งขอ้มลู)

• ลงทุนกบัการผลกัดนัเชิงนโยบาย ท่ีส่งเสริมใหค้รอูาจารย ์ผูอ้�านวยการสถานศึกษา นักวจิยัการศึกษา และอ่ืนๆ เขา้
มามีส่วนร่วม ในกรณีท่ีทกัษะของครถูกูพิจารณาวา่เป็นอุปสรรคส�าคญัของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน แต่ยงัไมเ่กิด
ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในประเด็นดงักล่าว



บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา 39

กรอบขอ้ความท่ี 7 ภมิูภาคเอเชียกลาง: เพศวิถีศึกษาในโรงเรยีนในคีรกี์ซสถาน อซุเบกิสถาน 
และอาเซอรไ์บจาน

ในประเทศคีรกี์ซสถาน หลกัสตูรรปูแบบการใชชี้วติชีวติท่ีดีต่อสุขภาพ (Healthy Life Style: HLS) ไดร้บัการพฒันาข้ึน
ส�าหรบันักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสายสามญั ชั้นปีท่ี 6-11 การทดลองน�าร่องหลกัสตูร HLS เร่ิมตน้เม่ือปี 
พ.ศ. 2554 และหลกัสตูรไดร้บัการอนุมติัโดยหน่วยงานของรฐัดา้นการอาชีวศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2556 หลกัสตูรรวมองค์
ประกอบท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุเ์ขา้ไวด้ว้ย และอิงคูมื่อหลายฉบบัท่ีพฒันา
ข้ึนในปี พ.ศ. 2554 ไดแ้ก ่คูมื่อครหูลกัสตูร HLS  คูมื่อเร่ืองสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุส์�าหรบัเพ่ือนผู้
ใหก้ารฝึกอบรม และคูมื่อการป้องกนัเอชไอวแีละปัญหายาเสพติดส�าหรบัครพ่ีูเล้ียงในหอพกั

เม่ือปี พ.ศ. 2555 คูมื่อน้ีไดน้�าไปทดสอบและน�าร่องในโรงเรียนอาชีวศึกษา 9 แหง่ในกรุงบิชเคก และสืบเน่ืองจาก
ยุทธศาสตร ์HLSของระบบการอาชีวศึกษา ไดมี้การเสนอแนะใหน้�าคูมื่อน้ีไปบรูณาการต่อภายใตช้ัว่โมงเรียนหลกัสตูร HLS 
จ�านวน 20 ชัว่โมง  ครผููส้อน เพ่ือนผูใ้หก้ารฝึกอบรม และครพ่ีูเล้ียงในหอพกัท่ีเขา้ร่วมหลกัสตูร HLS ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาจ�านวน 55 โรงเรียน จาก 110 โรงเรียน จะไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใชห้ลกัสตูรและอยูใ่นกระบวนการ 
บรูณาการหลกัสตูรใหเ้ขา้กบัระดบัทอ้งถ่ินภายในปี พ.ศ. 2557

เม่ือปี พ.ศ. 2556 UNFPA ร่วมกบั UNESCO โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (UNDP) และองคก์รความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศของเยอรมนั (GIZ) สนับสนุนการพฒันาชุดเคร่ืองมือส�าหรบัหลกัสตูรรปูแบบการใชชี้วติท่ีดีต่อสุขภาพ โดยบรูณาการ
ประเด็นปัญหาดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุเ์ขา้ไวด้ว้ย ชุดเคร่ืองมือน้ีอา้งอิงตามแนวทางเชิงวชิาการ 
ท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา และถกูปรบัใหเ้ขา้กบับริบทภายในประเทศ ไดร้บัการออกแบบมาส�าหรบัครผููส้อนในโรงเรียน
ท่ีท�าการสอนนักเรียนชั้นปีท่ี 6-11 โดยไดร้บัอนุมติัเม่ือปี พ.ศ. 2557  ชุดเคร่ืองมือจะถกูน�าไปทดลองในโรงเรียนน�าร่องท่ี
คดัเลือกจากทัว่ประเทศคีรกี์ซสถาน และคาดวา่จะชว่ยยกระดบัการรบัรู ้และเสริมสรา้งทกัษะของนักเรียน ในประเด็น
ปัญหาดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์ซ่ึงรวมถึงการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว ีและการวางแผนครอบครวั

บทเรียนท่ีไดร้บัจากประสบการณใ์นคีรกี์ซสถาน มีดงัน้ี:

• จ�าเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาและบริการท่ีเป็นมิตรกบัเยาวชนเพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมรอบดา้น
• ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วม ไดแ้ก ่รฐับาล นักเคล่ือนไหวดา้นเยาวชน องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รระหวา่งประเทศ 

กลุ่มชุมชน ภาคธุรกิจ และส่ือ
• ความพยายามผลกัดนันโยบายร่วมกนัโดยภาคีทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมมีความส�าคญัอยา่งยิง่
• ความมุง่มัน่ของรฐับาลและการสนับสนุนจากบุคคลส�าคญัท่ีมีอ�านาจตดัสินใจ ในดา้นการส่งเสริมและบรูณาการหลกัสตูร 

HLS มีความส�าคญัต่อการสรา้งความยัง่ยนืของหลกัสตูร

อุปสรรคส�าคญัอนัดบัแรก ไดแ้ก ่การขาดสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายท่ีชว่ยเอ้ืออ�านวยใหว้ยัรุ่นและเยาวชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูและบริการดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุท่ี์เพียงพอและเหมาะสม นอกจากน้ี หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบั 
สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุไ์มไ่ดเ้ป็นภาคบงัคบัในโรงเรียน ดงัน้ันอุปสรรคทา้ทายก็คือ การท�าใหก้ารด�าเนิน
งานเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในประเทศอซุเบกิสถาน การด�าเนินงานดา้นสุขศึกษาเร่ิมตน้ด�าเนินโครงการในโรงเรียนมธัยมศึกษา เม่ือปี พ.ศ. 2545 แต่
ด�าเนินการอยา่งไมถ่ว้นทัว่ ตัง้แต่น้ันมา ยุทธศาสตรห์ลายดา้น ไดแ้ก ่การผลกัดนัเชิงนโยบาย การพฒันาศกัยภาพ การสรา้งความ 
เป็นสถาบนั การสรา้งความร่วมมือกบัภาคี และการขยายไปสู่ระดบัชาติ ไดน้�าไปสู่การขยายตวัของการด�าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ หลกัสตูรไดร้บัการปรบัปรุงและกลุ่มครอูาจารยไ์ดร้บัการเตรียมพรอ้มในการน�าเสนอหลกัสตูร โดยสรุป บรรลุความ
ส�าเร็จดงัต่อไปน้ี มีแผนส�าหรบัพฒันาส่ืออุปกรณ ์มีการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพอ่แมผู่ป้กครอง มีการรวมเน้ือหาพ้ืนฐาน
ดา้นการสอนสุขภาวะทางเพศเขา้ไวใ้นหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาดา้นการสอน และมีการแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูรตาม
แนวทางสากล 



40 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ทั้งในคีรกี์ซสถานและอุซเบกิสถาน มีความกา้วหนา้เกิดข้ึน แต่อุปสรรคก็ยงัคงมีอยู ่แนวโนม้ความทา้ทาย ไดแ้ก ่การขยาย
ความครอบคลุม และการเพ่ิมการใหค้วามส�าคญักบัสิทธิหรือเพศภาวะ อยา่งไรก็ตาม เพศวถีิศึกษายงัไมไ่ดถ้กูก�าหนด
เป็นการศึกษาภาคบงัคบั อีกทั้งการคดัคา้นการใหค้วามรูด้า้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุก็์ยงัคงมีอยู่

ในประเทศอาเซอรไ์บจานแถบเทือกเขาคอเคซสัตอนใต ้การด�าเนินการสอนเพศวถีิศึกษาอยา่งครอบคลุมรอบดา้นใน
โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูรชั้นปีท่ี 9-11 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ต�าราเรียนไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขในปี พ.ศ. 2546 
เพ่ือเพ่ิมเน้ือหาในดา้นสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ ์เพศภาวะ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน ส่วนโครงการริเร่ิมท่ีน�าโดย
เยาวชนท่ีจดันอกระบบโรงเรียนมีการด�าเนินการโดยเครือขา่ย Y-PEER โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกนักบักระทรวง
สาธารณสุขใหก้ารฝึกอบรมและพฒันาส่ืออุปกรณใ์ห้

ขั้นตอนต่อไปในการต่อยอดความส�าเร็จเหล่าน้ีคือ: สนับสนุนเครือขา่ยการเรียนรูแ้บบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนของอาเซอรไ์บจาน 
(Azerbaijan Peer Education Network - AzPEN) พฒันาหลกัสตูรการเรียนรูแ้บบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนนอกระบบโรงเรียนระดบั
ชาติ และเปิดตวักิจกรรมการใหก้ารรบัรองโครงการใหค้วามรูแ้บบเพ่ือนชว่ยเพ่ือนนอกระบบโรงเรียนเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั
อยา่งเป็นทางการ จุดมุง่หมายในระยะยาว คือ การท่ีเยาวชนไดร้บัการเสริมพลงัและเขา้มามีส่วนร่วม และการผ่านกฎหมาย
อนามยัการเจริญพนัธุ ์ซ่ึงยงัไมไ่ดร้บัการลงมติเห็นชอบของรฐัสภาเม่ือปี พ.ศ. 2553

(เรยีบเรยีงจากการน�าเสนอของ ทาเทียนา โปโปวทิสกายา พนัธมิตรเพ่ือการสง่เสรมิอนามยัการเจรญิพนัธุ ์แหง่ประเทศคีรกี์ซ
สถาน อลูกุเบค ซารบีบาเอฟ ส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศอซุเบกิสถาน และทียม์รู ์เซยดีอฟ ส�านักงาน UNFPA ประจ �า
ประเทศอาเซอรไ์บจาน เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศตามล�าดบัท่ีปรากฏ สิงหาคม พ.ศ. 2557)

กรอบขอ้ความท่ี 8 ประเทศมองโกเลีย: การพฒันาผูเ้ช่ียวชาญและหลกัสูตรใหม่

ความเป็นมาและรายละเอียดการด�าเนินงาน: รอ้ยละ 30 ของประชากร 2.7 ลา้นคน ในประเทศมองโกเลียเป็นเยาวชน 
(อายุ 10-24 ปี) การเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาและการรูห้นังสือมีสดัส่วนสงูประมาณรอ้ยละ 98 หลงัจากการล่ม
สลายของระบบสงัคมนิยมในปี พ.ศ. 2533 ประเทศตอ้งประสบกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
หลายครั้ง  ในชว่งท่ีมองโกเลียเปิดประเทศติดต่อกบัประเทศอ่ืนๆ พบวา่อตัราการมีกิจกรรมทางเพศเม่ืออายุยงันอ้ยเพ่ิม
มากข้ึน เชน่เดียวกบัการเพ่ิมข้ึนของการตั้งครรภท่ี์ไมพ่รอ้มและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในปี พ.ศ. 2541 รฐับาลมองโกเลียไดแ้สดงความมุง่มัน่ท่ีจะจดัการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาในโรงเรียนในระดบัชั้นปีท่ี 
3-10 ดว้ยการสนับสนุนจาก UNFPA และความชว่ยเหลือดา้นวชิาการจากองคก์ร Margaret Sanger International รฐับาล
จึงตดัสินใจลงทุนดา้นการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญในระดบัชาติท่ีจะสามารถพฒันาหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาของตนเองไดต่้อไป  
ในการพฒันาหลกัสตูรน้ัน พวกเขาไดร้วบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัความรูแ้ละทศันคติของวยัรุ่นดว้ยวธีิการส�ารวจขอ้มลูพ้ืนฐาน 
หลงัจากน้ันจึงน�าหลกัสตูรไปทดลองใชใ้นโรงเรียนน�าร่องท่ีไดร้บัการคดัเลือก

ในขณะเดียวกนั ทีมงานโครงการไดด้�าเนินการผลกัดนันโยบายกบักระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม และวทิยาศาสตร ์
กระทรวงสาธารณสุข และผูบ้ริหารโรงเรียน พฒันาส่ืออุปกรณก์ารเรียนการสอนใหแ้กค่รผููส้อน นักเรียน และผูป้กครอง 
ตลอดจนพฒันาโครงการฝึกอบรมผูใ้หค้วามรูด้า้นสุขภาพ ทีมงานสามารถอบรมผูฝึ้กอบรมแกนน�าได ้20 คนในระหวา่งปี 
พ.ศ. 2541-2542 หลกัสตูรน้ีครอบคลุมเน้ือหาดา้นเพศวถีิและเพศภาวะ และสรา้งทกัษะในการใหค้�าปรึกษาและการฝึก
อบรมครผููส้อน นอกจากน้ียงัก�าหนดใหต้อ้งมีการฝึกสอนเน้ือหาในโรงเรียนมธัยมศึกษา และการฝึกอบรมท่ีมีผูค้อยควบคุม
ใหแ้กค่รผููส้อนอีกดว้ย 
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ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมหลกัสตูรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจท่ีมากข้ึนของปัญหาทางเพศภาวะ ดงัแสดงในตวัอยา่งต่อไปน้ี:

“มนัแตกตา่งจากท่ีดฉินัคาดเอาไว ้ดฉินัเคยเขา้ใจมาตลอดเลยวา่ เพศวถิโีดยมากแลว้คงจะเก่ียวขอ้งกบัเรื่ องเพศสมัพนัธ ์
การป้องกนัการตัง้ครรภห์รอืโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์แตร่ะหวา่งการอบรม ดฉินัก็ค่อยๆ เริ่ มเขา้ใจวา่ เพศวถิเีป็นเรื่ อง
เก่ียวกบัชีวติมนุษยแ์บบองคร์วม” (ผูฝึ้กอบรมแกนน�า)

“หลงัจากการอบรม ดฉินัคิดวา่ทศันคติของดฉินัเก่ียวกบัเรื่ องเพศวถิเีปลี่ ยนไปอยา่งมาก ตวัอยา่งเชน่ การรกัเพศเดยีวกนั 
มกัจะเป็นเรื่ องแปลกประหลาดมากส�าหรบัตวัดฉินัเอง ดฉินัคิดวา่มนัเป็นเรื่ องไม่ปกติและไม่ถกูตอ้ง แตต่อนน้ีดฉินัสามารถ
พดูเรื่ องเหลา่น้ีไดอ้ยา่งเต็มปากไม่วา่กบัใครๆ” (ผูฝึ้กอบรมแกนน�า)

ผลลพัธแ์ละบทเรยีน: ลกัษณะการบริหารงานแบบรวมศนูยข์องระบบการศึกษาในประเทศมองโกเลีย ไดส้รา้งโอกาสท่ีดี
เยีย่มใหก้บัการยกระดบัเพศวถีิศึกษาใหข้ยายวงกวา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือโรงเรียนต่างๆจะตอ้งน�าหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา
ไปด�าเนินการในโรงเรียน

ในชว่งปี พ.ศ. 2542-2547 ครผููส้อนจ�านวน 680 คน ในจงัหวดัต่างๆ จากทัว่ประเทศ ไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรระยะ 
80 ชัว่โมงเพ่ือน�าไปด�าเนินการต่อ แลไดร้ะบุองคป์ระกอบส�าคญั 4 ประการในระหวา่งการอบรมไวด้งัน้ี

1. การยอมรบัวา่หวัขอ้มีความซบัซอ้นและตอ้งการการเรียนรูห้ลากหลายสาขา เชน่ จิตวทิยา สรีรวทิยา และ
สงัคมวทิยา 

2. การแนะน�าและสนับสนุนใหใ้ชก้ลวธีิการเรียนการสอนแบบส่ือสารสองทาง
3. การส�ารวจคา่นิยมและความเช่ือของตวัครเูอง
4. การส่งเสริมใหค้รผููส้อนรูสึ้กสะดวกใจกบัหวัขอ้ท่ีตอ้งสอน

ความส�าเร็จในประเทศมองโกเลียสามารถสรุปบทเรียนไดด้งัน้ี

• ความพยายามผลกัดนัเชิงนโยบายส่งผลใหมี้การจดัสรรจ�านวนชัว่โมงใหก้บัเพศวถีิศึกษามากข้ึน ในระหวา่งปี  
พ.ศ. 2547-2548

• การฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งโมดลูเก่ียวกบัเพศวถีิศึกษา ไดร้บัการจดัข้ึนอยา่งเป็นทางการ รวมทั้งมีการจดัตั้ง
ศนูยฝึ์กอบรมและทรพัยากรท่ีมหาวทิยาลยัศึกษาศาสตรแ์หง่ประเทศมองโกเลีย

• การพฒันากลุ่มแกนน�าของผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติชว่ยใหร้ฐับาลสามารถพฒันาหลกัสตูรท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อ
วฒันธรรม และตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูรและการฝึกอบรม

• การวจิยัเชิงส�ารวจขอ้มลูพ้ืนฐานมีส่วนชว่ยใหก้ารด�าเนินงานมีความเหมาะสมและเขา้กบัปัจจุบนั
• ในบริบทท่ีมีอตัราการรูห้นังสือสงู ส่ือส่ิงพิมพมี์ประโยชน์ในการถ่ายทอดขอ้มลูใหแ้กว่ยัรุ่น

ประเทศมองโกเลียก�าลงัอยูร่ะหวา่งการปฏิรปูการศึกษา ซ่ึงรวมถึงการปรบัปรุงการด�าเนินงานดา้นการศึกษาในทุกระดบั 
โดยการใชแ้นวคิดของการเรียนรูต้ลอดชว่งชีวติ และอยูบ่นพ้ืนฐานของนโยบายส่งเสริมโอกาสในการพฒันาใหก้บัทุกคน  
ในขณะท่ีใหก้ารสนับสนุนแกก่ระทรวงการศึกษา วฒันธรรม และวทิยาศาสตรน้ั์น UNFPA ก็ก�าลงัพยายามขยายและส่งเสริม
การด�าเนินงานดา้นการศึกษาท่ีเนน้ทกัษะชีวติเป็นส�าคญั ในฐานะของส่วนหน่ึงของความพยายามน้ี UNFPA ไดเ้ป็นผูน้�าการ
ปฏิรปูภาคการศึกษา และการผลกัดนัเชิงนโยบายเพ่ือใหเ้กิดการศึกษา “ท่ีเก่ียวขอ้ง” โดยใหค้วามส�าคญัเป็นพิเศษกบัเพศ
วถีิศึกษา 

(เรยีบเรยีงจากการน�าเสนอและขอ้มลูของ ฉิมเมดลขมั เซโดฟดอรจ์ แหง่กระทรวงการศึกษา และอรุนัชีเมก เกเลกจามทส ์
แหง่ส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศมองโกเลยี เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ  สิงหาคม พ.ศ. 2557)



42 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กรอบขอ้ความท่ี 9 ประเทศแอฟรกิาใต:้ เพศวิถีศึกษาภายใตก้ารใหค้วามรูด้า้นทกัษะชีวิตและ
งานอนามยัโรงเรยีนแบบบูรณาการ

ประเทศแอฟริกาใตไ้ดร้วมองคป์ระกอบของเพศวถีิศึกษาไวใ้นการด�าเนินงานทั้งดา้นทกัษะชีวติและบริการงานอนามยันักเรียน  
ดงัสรุปไวใ้นกรณีศึกษาขา้งล่างน้ี

การใหค้วามรูด้า้นทกัษะชีวิต: การด�าเนินงานส่งเสริมทกัษะชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอชไอวแีละโรคเอดสน้ั์นสืบเน่ืองมาจาก
นโยบายแหง่ชาติวา่ดว้ยเอชไอว/ีเอดสส์�าหรบัผูเ้รียนและนักการศึกษาในโรงเรียนรฐับาลและผูเ้รียนและนักการศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาต่อเน่ืองและการฝึกอบรม (2542) โครงการไดเ้ร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผ่านงบประมาณโดย
กองทุนท่ีมีเง่ือนไขใหแ้กจ่งัหวดัต่างๆ จากการส�านักงานการคลงัแหง่ชาติ

การใหค้วามรูด้า้นทกัษะชีวติน้ี ถกูออกแบบมาเพ่ือลดความเส่ียงของเยาวชนต่อการติดเช้ือเอชไอว ีและเพ่ือติดอาวุธ 
ทางปัญญาใหเ้ยาวชนมีความรูแ้ละทกัษะการตดัสินใจเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศอยา่งมีขอ้มลู โดยใชว้ธีิการทั้งในหลกัสตูร
และเสริมหลกัสตูร ส�าหรบัการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากเอชไอวแีละโรคเอดส ์การใหค้วามรูด้า้นทกัษะชีวติน้ีได้
ด�าเนินการผ่าน “กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารก�าหนดเป้าหมายชีวติ” ในทุกชว่งชั้น

หลกัการส�าคญัของการด�าเนินงาน ประกอบดว้ยการฝึกฝนผูฝึ้กแกนน�า การอบรมคร ูการใหค้วามรูแ้บบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน  
การดแูลและใหก้ารสนับสนุนผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีและการสนับสนุนการบริหารจดัการ พรอ้มทั้งการเฝ้าติดตามและประเมินผล 
ประเด็นเน้ือหาในหลกัสตูรครอบคลุมการใชส้ารเสพติด เอชไอว/ีเอดส ์และสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์
ความเท่าเทียมทางเพศและการไมเ่ลือกปฏิบติั และแรงกดดนัจากกลุ่มเพ่ือนและการกลา้แสดงออก

การด�าเนินงานอนามยัโรงเรยีนแบบบูรณาการ: เร่ิมครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 โครงการงานอนามยัโรงเรียน
แบบบรูณาการน้ี มีจุดมุง่หมายเพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กบ่ริการงานอนามยัโรงเรียนแบบองคร์วมส�าหรบัผูเ้รียนของ
ประเทศแอฟริกาใต ้ซ่ึงครอบคลุมจุดเนน้ดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์โดยการจดัใหมี้ชุดการใหบ้ริการท่ี
ครอบคลุมรอบดา้นมากข้ึนน้ี เป้าหมายก็คือเพ่ือแกไ้ขปัจจยัเง่ือนไขท่ีน�าไปสู่การเจ็บป่วยและการเสียชีวติในนักเรียน ตลอด
จนอุปสรรคท่ีขดัขวางการเรียนรู ้

ในขณะท่ีกอ่นหนา้น้ีบริการงานอนามยัไดด้�าเนินการเฉพาะการตรวจคดักรองสุขภาพและการส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล
เท่าน้ัน การด�าเนินงานท่ีประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนน้ี ซ่ึงน�าโดยกรมอนามยัร่วมกบักรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ชว่ยใหนั้กเรียนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีหลากหลายไดภ้ายในโรงเรียน ผ่านบริการเคล่ือนท่ีสู่ชุมชนภายนอก และผ่านการส่ง
ต่อท่ีมีความเขม้แข็งข้ึนไปยงัสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน นักเรียนแต่ละคนจะไดร้บัการประเมินรายบุคคลโดยทีมงาน
อนามยัโรงเรียนท่ีน�าโดยพยาบาลวชิาชีพอยา่งสม�า่เสมอ และทีมงานอนามยัโรงเรียนใหบ้ริการดา้นสุขภาวะทางเพศและ
อนามยัการเจริญพนัธุ ์ซ่ึงรวมถึงการคุมก�าเนิด และการใหค้�าปรึกษาและการทดสอบเอชไอว ีในกรณีท่ีเหมาะสม

โครงการงานอนามยัโรงเรียนแบบบรูณาการน้ี ไดเ้สริมสรา้งขีดความสามารถใหแ้ก ่หน่วยบริการชุมชนภายนอกดา้นการ
สาธารณสุขมลูฐาน บุคลากรสาธารณสุขชุมชน และผูป้ระสานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสนับสนุนวธีิการพ่ี
สอนนอ้ง (child-to-child approach) โดยอาศยัโรงเรียน/ชุมชนเป็นฐาน โครงการน้ียงัมีการพฒันารปูแบบแนวปฏิบติัดา้น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และยงัจดัประชุมเครือขา่ยระดบัชาติของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเร่งการท�าแบบจ�าลองของแนว
ปฏิบติั และสนับสนุนการด�าเนินงานใน 25 เขตพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการสนับสนุน



บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา 43

ผูเ้ล่นท่ีมีบทบาทส�าคญั ไดแ้ก:่

• กรมอนามยั ไดแ้ก ่ผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้�านวยความสะดวกของหน่วยบริการชุมชนภายนอกดา้นการสาธารณสุขมลูฐาน 
บุคลากรสาธารณสุขชุมชน พยาบาลงานอนามยัโรงเรียน

• กรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก ่ผูส่้งเสริมงานอนามยัโรงเรียน ผูป้ระสานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะท�างานฝ่าย
สนับสนุนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

• คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารโรงเรียน 
• ภาคประชาสงัคม ชุมชน ผูป้กครอง ครอูาจารย ์และผูเ้รียน

(เรยีบเรยีงจากขอ้มลูท่ีปรบัปรงุโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ, พ.ศ. 2557)



44 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

บทท่ี 4 การสง่เสรมิปัจจยัคุม้ครองทางสงัคมทั้งในและนอกบรบิท 
โรงเรยีน

แมว้า่การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการ
ด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา ตอ้งมุง่เนน้ไปท่ี
คุณภาพการด�าเนินงานและสภาพแวดลอ้ม
ทางนโยบายเป็นหลกั ยุทธศาสตรด์า้นวยัรุ่น
และเยาวชนของ UNFPA ยงัมุง่แกปั้ญหาอ่ืนๆ
ดว้ย ซ่ึงลว้นแต่เพ่ือท่ีจะชว่ยใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระดบันานาชาติ
ในดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน  
การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การตาย
ของมารดา และการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี

กรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลอื ดา้นท่ี 3: สง่เสรมิปัจจยัคุม้ครองทางสงัคมท่ีอย ูน่อกเหนือหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนเพศวถิศึีกษา เพ่ือใหค้รอบคลมุสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูแ้ละทางสงัคมของเยาวชน

การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาในบริบทท่ีกวา้งข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ และในทางกลบั
กนัก็ยอ่มไดร้บัผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ัน แมว้า่การสรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บัการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา ตอ้งเน้นไปท่ี
คุณภาพการด�าเนินงานและสภาพแวดลอ้มทางนโยบายเป็นหลกั 
ยุทธศาสตรด์า้นวยัรุ่นและเยาวชนของ UNFPA ยงัมุง่แกไ้ขปัญหา
อ่ืนๆด้วย ซ่ึงล้วนแต่เพ่ือท่ีจะช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายระดบันานาชาติในดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การตายของมารดา และการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว ี หลายประเด็นเหล่าน้ีมีความคาบเก่ียว
อยา่งมากกบัเพศวถีิศึกษา การลงทุนแบบบรูณาการจงึชว่ยใหก้าร
ด�าเนินงานดา้นเพศวิถีศึกษาประสบความส�าเร็จไปดว้ย และยงั
ชว่ยใหป้ระเทศบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนัระหวา่งการด�าเนินงาน
ดา้นต่างๆไดด้ว้ย 
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บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน 45

เน้ือหาในบทท่ี 4 น้ี กล่าวถึงประเด็นท่ีอยูน่อกเหนือหลกัสตูรและการเรียนการสอนเพ่ือครอบคลุมบริบทท่ีกวา้งข้ึน โดยอภิปราย
ถึงวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพปัจจยัคุม้ครองทางสงัคม ในแต่ละส่วนจะเร่ิมตน้จากการใหข้อ้มลูพ้ืนฐานก่อน แลว้จึงตามดว้ย 
ค�าแนะน�าส�าหรบัปฏิบติัการท่ีส�าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก ่ (1) จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีปลอดภยัและเอ้ืออ�านวยแกส่มาชิก
ทุกคนในชุมชนการเรียนรู ้(2) บรูณาการเน้ือหาเก่ียวกบัเพศภาวะและการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลในทุกกลุ่มสาระการเรียน
รู ้และ (3) ใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัเส่ียงและปัจจยัคุม้ครองในสภาพแวดลอ้มวงกวา้งทางสงัคม

4.1 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนท่ีปลอดภยัและเอ้ืออ�านวย

ในหลายๆ กรณี สภาพแวดลอ้มทางการเรียนมกัมีอิทธิพลและท�าใหเ้กิดผลกระทบท่ีขดักบัจุดมุ่งหมายของเพศวิถีศึกษา  
โดยมีอุปสรรคบางอยา่งในเชิงโครงสรา้ง เชน่ นักการศึกษาหลายคนมกัตอ้งท�างานในบริบทท่ีผูเ้รียนคละกลุ่มอายุ ชั้นเรียนมี
ขนาดใหญ่ การสนับสนุนส่ืออุปกรณก์ารสอนไม่เพียงพอ และปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและนักเรียน ส่วนอุปสรรคอ่ืนๆ  
ก็สะทอ้นใหเ้ห็นขอ้เท็จจริงท่ีว่า เน้ือหาอาจมีผลเพียงเพียงเล็กน้อยต่อผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์จากทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนท่ีชกัน�าไปในทางตรงกนัขา้มกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร

ส่ิงท่ีส�าคญัเหนืออ่ืนใดคือ การท�าใหเ้กิดความปลอดภยัทางร่างกายและอารมณแ์กส่มาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรู ้ ในหลาย
บริบท เด็กผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัการถกูคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศจากครแูละเพ่ือนนักเรียนชาย เยาวชนท่ีไมป่ระพฤติตน
ตามบทบาททางเพศท่ีมาแต่ก�าเนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กผูช้าย หรือผูท่ี้ถกูมองวา่เป็นคนรกัร่วมเพศ มกัตกเป็นเป้าหมาย
ของการรงัแกและความรุนแรง ตลอดจนเยาวชนท่ีเป็นผูพิ้การหรือผูติ้ดเช้ือเอชไอวก็ีมกัไมไ่ดก้ารดแูลหรือใหค้วามส�าคญั

ทศันคติของครผููส้อนเอง ซ่ึงรวมทั้งอคติดา้นบรรทดัฐานทางเพศภาวะ และความรูสึ้กสะดวกใจของครใูนการพดูคุยหวัขอ้ท่ียาก
ล�าบาก มกัท�าใหส้ารท่ีส่ือออกไปขดัแยง้กบัเน้ือหาของหลกัสตูร   ในโรงเรียนท่ีมีเด็กผูห้ญิงนอ้ยกวา่เด็กผูช้ายส่ือใหเ้ห็นวา่อาจ
มีการลงทุนของผูป้กครองและชุมชนกบัเยาวชนโดยมีการเลือกปฏิบติัทางเพศ   นอกจากน้ัน แมก้ระทัง่เม่ือบรรดาเด็กผูห้ญิง
ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียน เด็กผูช้ายมกัจะพดูจาแสดงออกมากกวา่ ทั้งยงัไดร้บัโอกาสในการเป็นผูน้�ามากกวา่ และมีแนวโนม้ท่ี
จะไดเ้รียนต่อในระดบัการศึกษาท่ีสงูข้ึนมากกวา่เด็กผูห้ญิง

นอกจากน้ียงัความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งเน้ือหากบั “สภาพแวดลอ้ม” ในการเรียน ตวัอยา่งเชน่ นักวจิยัรายหน่ึงไดต้ั้งขอ้
สงัเกตวา่ แมแ้ต่หลกัสตูรการศึกษาท่ีเขม้งวดอยา่งมาก ก็ไมอ่าจปฏิเสธความเป็นจริงท่ีวา่ “สารตั้งตน้ของชีวติในหอ้งเรียนน้ัน
คืออารมณแ์ละสงัคม”20 ส่วนนักวจิยัอีกรายหน่ึงพบวา่ วฒันธรรมหอ้งเรียนแบบเปิดเป็นส่ิงท่ีส�าคญักวา่เน้ือหาของหลกัสตูร 
เพ่ือท่ีจะสรา้งทศันคติแงบ่วกในดา้นความเป็นประชาธิปไตยใหแ้กผู่เ้รียน21

ดงัน้ัน จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีจะตอ้งพยายามชว่ยใหผู้น้�าโรงเรียน หวัหนา้โครงการ ตลอดจนนักการศึกษา ไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนท่ีปลอดภยั ไมเ่ลือกปฏิบติั และเคารพซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ี ปฏิบติัการตามรายการต่อไปน้ีคือค�าแนะน�าท่ีจะชว่ย
ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้

20 Pianta, Robert C., Enhancing Relationships Between Children and Teachers, American Psychological Association, Washington, D.C., 1999, หนา้ 170, อา้งใน 

Sandra L. Christenson, et al., “Best Practices in Fostering Student Engagement”, Best Practices in School Psychology V, National Association of School 

Psychologists, Washington, D.C., 2008, หนา้ 1099-1120.

21 Ichilov, Orit, “Education and Democratic Citizenship in a Changing World”, Oxford Handbook of Political Psychology, 2003, หนา้ 654, อา้งใน Thorleif 

Pettersson, “Basic Values and Civic Education: A Comparative Analysis of Adolescent Orientations towards Gender Equality and Good Citizen¬ship”, World 

Values Survey, หนา้ 4-5. เขา้ถึงไดจ้าก “Search text” โดยผูเ้ขียนท่ี: www.worldvaluessurvey.org/AJPublications.jsp?CndPU¬TYPE=1&PUID=101
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ปฏิบตักิาร

 J ใหผ้นวกหวัขอ้ดา้นความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มทางการเรียนอยูใ่นเคร่ืองมือประเมินสถานการณ ์(ดท่ีูหวัขอ้ 
3.2) โดยอาจรวมถึงการประเมินปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ความตระหนักต่อเร่ืองเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน

 J หากมีความจ�าเป็น ควรสนับสนุนกระทรวงดา้นการศึกษา เยาวชน สาธารณสุข สตรี และกีฬา ใหจ้ดัท�าเอกสาร
เก่ียวกบัปัญหาดา้นความปลอดภยั

 J สนับสนุนกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและประเมินนโยบายและกลไกท่ีท�าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนรูท่ี้ปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงการคุม้ครองเด็กในโรงเรียน ประสานงานกบัภาคีเครือขา่ยระดบักระทรวงในการ
สนับสนุนการอบรมครแูละบุคลากรเพ่ือผลกัดนันโยบายเหล่าน้ี  ปฏิบติัการเหล่าน้ีมีความส�าคญัในล�าดบัตน้ๆ
ในหลายๆพ้ืนท่ี และควรมีจุดมุง่หมายท่ีจะสรา้งสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี

 J การหา้มไมใ่หมี้การล่วงละเมิดทางเพศ ความสมัพนัธท์างเพศ หรือการท�ารา้ยร่างกายผูเ้รียนโดยครหูรือผูใ้หญ่
ท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบดา้นเยาวชน โดยเด็ดขาด

 J กฎระเบียบในการระบุและรายงานการล่วงละเมิดเด็ก โดยมีการสนับสนุนดา้นการอบรม การบงัคบัใชก้ฎ และ
ระบบฟ้องรอ้ง เพ่ือใหเ้ยาวชนและครอบครวัมีพ้ืนท่ีปลอดภยัในการรายงาน

 J การจดัใหมี้การดแูลโดยผูใ้หญ่ท่ีเพียงพอและเหมาะสมส�าหรบักิจกรรมนันทนาการนอกหอ้งเรียน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กผูห้ญิง

 J เสริมสรา้งความพยายามเหล่าน้ีโดยระบุอยา่งชดัเจนในหลกัสตูรถึงประเด็นความปลอดภยัในโรงเรียน

กรอบขอ้ความท่ี 10 ประเทศกวัเตมาลา: โครงการอาเบรยีนโด โอปอรต์นิูดาเดส 
(โครงการเปิดประตสููโ่อกาส)

ความเป็นมาและรายละเอียดการด�าเนินงาน: ประมาณรอ้ยละ 70 ของประชากรกวัเตมาลามีอายุต�า่กวา่ 30 ปี  เฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน หญิงสาวชาวพ้ืนเมืองในเขตชนบทเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศ  ชาวพ้ืนเมืองจ�านวนมาก 
รวมถึงวยัรุ่นหญิงชาวพ้ืนเมืองมีความเป็นอยูย่ากจนหรือแรน้แคน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74 และรอ้ยละ 22 ตามล�าดบั เม่ือเทียบกบั
รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 7 ของกลุ่มประชากรท่ีไมใ่ชช่าวพ้ืนเมือง (ส�านักงานสถิติแหง่ชาติกวัเตมาลา, 2554)

ความยากจนสรา้งแรงกดดนัอยา่งมหาศาลใหก้บัเด็กสาวชาวพ้ืนเมืองใหอ้อกไปท�างานหารายไดจุ้นเจือครอบครวั เด็กผูห้ญิง
มกัจะถกูใหอ้อกจากโรงเรียนเพ่ือชว่ยท�างานบา้นและกิจกรรมท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้กค่รอบครวั เชน่ งานเกษตกรรมและงาน
ประดิษฐมื์อ ส่วนการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นก็มีลกัษณะเชน่เดียวกนักบัแนวโนม้ของโลกท่ีเกิดข้ึนในประเทศยากจนและก�าลงั
พฒันา กล่าวคือ การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นในกวัเตมาลาพบมากท่ีสุดในกลุ่มเด็กหญิงยากจนและมีการศึกษานอ้ยท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตชนบท

เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณน้ี์ Population Council ไดป้ระสานความร่วมมือกบั UNFPA ด�าเนินโครงการอาเบรียนโด  
โอปอรต์นิูดาเดส (Abriendo Oportunidades) หรือโครงการเปิดประตสูู่โอกาส ในเขตชนบทและพ้ืนท่ีของชุมชนชาวพ้ืนเมือง
กวัเตมาลา  โครงการน้ีสามารถเขา้ถึงเด็กหญิง 8,000 คน ในชุมชนเหล่าน้ันถึง 100 แหง่ และสรา้งเครือขา่ยเยาวชน 
พ่ีเล้ียงผูใ้หค้�าปรึกษาอีก 100 คน โมเดลโครงการอาเบรียนโด โอปอรต์นิูดาเดสน้ี เป็นการด�าเนินงานบนพ้ืนฐานขอ้มลูเชิง
ประจกัษ์ และสามารถเขา้ถึงเด็กหญิงอายุ 8-19 ปี โดยครอบคลุมทั้งผูท่ี้อยูใ่นและนอกระบบโรงเรียน สมรส โสด และแม่
วยัรุ่น  UNFPA ไดส้นับสนุน Population Council จดัท�าแผนปฏิบตัการระยะหลายปี (2556-2560) โดยใชข้อ้มลูเชิง
ประจกัษ์ เพ่ือเขา้ถึงเด็กหญิงชาวพ้ืนเมืองจ�านวนมากท่ีมีฐานะยากจนและมีความเส่ียงต่อการตั้งครรภใ์นเขตพ้ืนท่ีชนบทใน
กวัเตมาลา แผนปฏิบติัการท่ีน�าไปปฏิบติัอยา่งกวา้งขวางน้ีจะชว่ยสรา้งพ้ืนท่ีปลอดภยัใหว้ยัรุ่นหญิงสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
เพ่ือรบัค�าแนะน�าจากพ่ีเล้ียงเป็นประจ�าทุกสปัดาห ์ โดยในการจดักิจกรรมแต่ละ ครั้งจะเป็นไปตามเน้ือหาของคูมื่อหลกัสตูร
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ท่ีครอบคลุมรอบดา้น ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพของเด็กผูห้ญิงในแต่ละชว่งวยั เม่ือการด�าเนินโครงการบรรลุ
ความส�าเร็จอยา่งมีนัยส�าคญัเป็นครั้งแรกในชว่ง 10 ปีของการด�าเนินงาน จึงนับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะผลกัดนัใหโ้มเดลน้ีได้
เขา้สู่ระบบของหน่วยงานท่ีดแูลยุทธศาสตรข์องภาครฐั

นอกจากน้ี ยงัมีความพยายามท่ีจะบรูณาการใหว้ยัรุ่นชายเขา้โครงการอาเบรียนโด โอปอรต์นิูดาเดสน้ีดว้ย โดยการส่งเสริม
ใหว้ยัรุ่นชายเขา้ร่วมการอบรมเพ่ือพฒันาเป็นผูส้นับสนุนโครงการรณรงคริ์บบ้ินขาว (White Ribbon) ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหว
ระดบันานาชาติเพ่ือยุติความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรี ส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ และปรบัเปล่ียนแนวคิดเร่ือง
ความเป็นชาย ถึงวนัน้ีมีวยัรุ่นชายกวา่ 50 คน ใน 5 ชุมชน ไดก้ลายเป็นผูส้นับสนุนท่ีแข็งแกร่งใหก้บัโครงการรณรงคน้ี์

ผลลพัธแ์ละบทเรยีน: การประเมินผลเชิงปริมาณในระดบัครวัเรือนใน 36 ชุมชน ในปี พ.ศ. 2554 บนัทึกไวว้า่โครงการ
อาเบรียนโด โอปอรต์นิูดาเดส ไดน้�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกใหก้บัเด็กผูห้ญิงท่ีดอ้ยโอกาส ดงัน้ี

• ยงัคงศึกษาอยูใ่นโรงเรียน (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 72 ยงัคงศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเม่ือส้ินปีโครงการ 2552/53)
• เด็กผูห้ญิงมีความตอ้งการศึกษาต่อ (รอ้ยละ 52 ตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี และรอ้ยละ 32 ตอ้งการศึกษาต่อ

ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ)
• ชะลอการสมรส (รอ้ยละ 97 รกัษาสถานภาพโสดตลอดการด�าเนินงานในรอบปีโครงการน้ัน)
• ทศันคติในเร่ืองการตั้งครรภเ์ปล่ียนแปลงไป (รอ้ยละ 94 ตอ้งการชะลอการตั้งครรภจ์นกวา่จะอายุมากกวา่ 20 ปี)

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในเชิงบวกก็ปรากฏใหเ้ห็นในครวัเรือนและชุมชน อาทิ ความเป็นอิสระและเป็น 
ตวัของตวัเองของเพศหญิงมีมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีผูป้กครองอนุญาตใหเ้ด็กผูห้ญิงเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ
อาเบรียนโด โอปอรต์นิูดาเดส ความเป็นอิสระในการออกไปเจอเพ่ือนๆ เพ่ิมข้ึน และเด็กผูห้ญิงต่างรายงานวา่สถานะของ
ตนเองเม่ืออยูท่ี่บา้นดีข้ึน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนก็ดีข้ึน

ท่ีส�าคญัคือเด็กผูห้ญิงในโครงการอาเบรียนโด โอปอรต์นิูดาเดส ท่ีถกูสมัภาษณใ์นการส�ารวจเม่ือส้ินสุดโครงการ มีคะแนน
เฉล่ีย 7.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน ในดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ซ่ึงนับเป็นการบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่  
ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการ เด็กสาวชาวพ้ืนเมืองในเขตชนบทอาจมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็น 
ต่อการท่ีจะบรรลุแผนซ่ึงตนเองตั้งไว ้

บทเรียนหน่ึงท่ีไดร้บัจากโครงการ คือ ควรใหค้วามรูด้า้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุท่ี์เขา้ใจไดง้า่ย โดยไม่
จ�าเป็นตอ้งมุง่ใหค้วามรูร้ะดบัลึกซ้ึงในทุกแงทุ่กมุม แต่ควรใหค้วามส�าคญักบัการวางแผนการด�าเนินชีวติมากกวา่ เชน่  
การวางแผนการเรียนต่อในโรงเรียน การหาชอ่งทางสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูข้ึน และการไมแ่ต่งงานหรือ 
ตั้งครรภเ์ร็วเกินไป

(เรยีบเรยีงโดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
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4.2 บูรณาการการเรียนการสอนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศและการคิดเชิง
วิพากษ์

การแปลงความพยายามมุง่มัน่ไปสูค่วามเท่าเทียมทางเพศใหเ้กิด
ข้ึนจริงน้ัน ตอ้งอาศัยความพยายามอย่างมาก และโรงเรียนมี
บทบาทส�าคญัยิง่ในเร่ืองน้ี ภาคประชาสงัคมและกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีได้
ด�าเนินโครงการเพ่ือการเปล่ียนแปลงฐานคิดดา้นเพศภาวะ รวม
ทั้งกลุ่มท่ีท�างานกับเด็กผูช้ายและวยัรุ่นชายเพ่ือเปล่ียนแปลง
บรรทัดฐานเก่าๆเร่ืองเพศชาย ก็อาจมีส่วนร่วมในการขยาย
หลกัสตูรและโอกาสทางการเรียนดว้ย 

การบรูณาการเน้ือหาเร่ืองเพศภาวะเขา้กบัหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา
น้ัน เป็นขั้นตอนส�าคญัยิ่ง อย่างไรก็ตาม สาระการเรียนรูเ้ร่ือง
บรรทดัฐานทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศน้ี ไม่ควรถกูปิด
กั้นไวแ้ต่เฉพาะการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาเท่าน้ัน ทั้งน้ี ถือเป็น
ส่ิงส�าคญัและมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ ท่ีจะท�าใหจุ้ดมุง่เนน้ดา้น
ความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นเน้ือหาพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นของ
รายวชิา (ท่ีวดัและประเมินผลได)้ ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ เป็นประจ�า
ทุกสปัดาหแ์ละทุกปี ประเด็นปัญหาส่วนหน่ึงท่ีควรน�าไปพิจารณา
ในขั้นตอนบรูณาการน้ัน ควรครอบคลุมบรรทดัฐานในปัจจุบนั
โดยเทียบกบับรรทดัฐานท่ีพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี

• แรงกดดนัจากเพ่ือนใหเ้ร่ิมมีเพศสมัพนัธห์รือไมต่อ้งใชถุ้งยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ์
• พฤติกรรมการดแูลสุขภาพ รวมถึงส่ิงตอ้งหา้มอนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจแบบเดิมๆเก่ียวกบัความเป็นชาย
• การตั้งครรภไ์มพึ่งประสงคห์รือไมไ่ดมี้การคุมก�าเนิด
• ความรุนแรงทางเพศ
• การรงัแกในโรงเรียนและในชุมชนละแวกบา้น
• แรงกดดนัท่ีจะตอ้งหารายไดจุ้นเจือครอบครวั
• ส�าหรบับางพ้ืนท่ี อาจมีแรงกดดนัใหต้อ้งเขา้ร่วมกลุ่มเพ่ือนชายท่ีมกัใชค้วามรุนแรง

ประเด็นส�าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ การส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรูท่ี้ใหค้วามส�าคญักบัการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมและเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งการสนทนาแบบเปิดโดยตลอดทั้งหลกัสตูรของโรงเรียน เพ่ือชว่ย
ใหบ้รรลุเป้าหมายของเพศวิถีศึกษา วฒันธรรมหอ้งเรียนท่ีนักเรียนสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
อ�านวย ยอ่มปลกูฝังคา่นิยมประชาธิปไตย  และการส่งเสริมคา่นิยมประชาธิปไตยน้ันมีความสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศเหนือกวา่ตวัแปรทางทศันคติดา้นอ่ืนๆ22

หอ้งเรียนท่ีเยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะของตนเองในดา้นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะสรา้งความเขม้แข็งและท�าใหเ้ยาวชน
สามารถตั้งค�าถามกบับริบททางสงัคมของตนเอง รวมทั้งทา้ทายบรรทดัฐานและพฤติกรรมท่ีบ่อนท�าลายสุขภาพ ความเป็น
อยู ่และสิทธิของตนเอง การเรียนการสอนเชน่วา่น้ีจะขว่ยวางรากฐานใหก้บัการเป็นพลเมืองท่ีมีความหมาย ท่ีสรา้งประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติในดา้นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความรูสึ้กมีอ�านาจในตวัเอง และยงัมีส่วนช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของเพศวถีิศึกษาอีกดว้ย

22 Pettersson, Thorleif, “Basic Values and Civic Education: A Comparative Analysis of Adolescent Orientations towards Gender Equality and Good Citizenship”, 

World Values Survey, 2003. เขา้ถึงไดจ้าก: www.worldvaluessurvey.org/library.  

หอ้งเรียนท่ีเยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะของตนเอง
ในดา้นการคิดเชิงวพิากษ์จะสรา้งความเขม้
แข็งและท�าใหเ้ยาวชนสามารถตั้งค�าถามกบั
บริบททางสงัคมของตนเอง รวมทั้งทา้ทาย
บรรทดัฐานและพฤติกรรมท่ีบ่อนท�าลาย
สุขภาพ ความเป็นอยู ่และสิทธิของตนเอง 

การเรียนการสอนเชน่วา่น้ีจะชว่ยวางรากฐาน
ใหก้บัการเป็นพลเมืองท่ีมีความหมาย ท่ีสรา้ง
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ในดา้น
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ 
ความรูสึ้กมีอ�านาจในตวัเอง และยงัมีส่วนชว่ย
ใหบ้รรลุเป้าหมายของเพศวถีิศึกษาอีกดว้ย
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ส�าหรบัปฏิบติัการท่ีแนะน�าต่อไปน้ี สามารถด�าเนินการโดยบรูณาการหรือแยกเป็นอิสระจากกนัก็ได ้ 

 
ปฏิบตักิาร

 J สนับสนุนการบรูณาการประเด็นเพศภาวะในภาคการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ 
และผูเ้ช่ียวชาญจากภาคประชาสงัคม และผนึกก�าลงัการประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งเพศวถีิศึกษา ความเท่า
เทียมทางเพศ และภาคการศึกษา แสวงหาและสนับสนุนภาคีเครือขา่ยในกระทรวงศึกษาธิการท่ีเห็นชอบกบั
ความพยายามเหล่าน้ี 

 J ระบุสารและวตัถุประสงคก์ารเรียนรูห้ลกัของความเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนพฒันาและเผยแพร่สารและ
วตัถุประสงคส์�าคญัเหล่าน้ัน โดยตอ้งเหมาะสมกบับริบททอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัโอกาสและความทา้ทายของการ
ด�าเนินโครงการเพศวถีิศึกษา 

 J จดัท�าประสบการณท่ี์ไดจ้ากการด�าเนินโปรแกรมใหเ้ป็นเอกสารส�าหรบัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในเร่ืองประโยชน์
ท่ีไดร้บัดา้นวชิาการ สงัคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ของการบรูณาการมุมมองเร่ืองเพศภาวะนอกเหนือจากเพศ
วถีิศึกษาเขา้กบัวชิาต่างๆ ของทุกระดบัชั้น จดัท�าบทสรุปดา้นนโยบายสั้นๆ หรืองานน�าเสนอเก่ียวกบัประโยชน์
ท่ีไดร้บัดา้นวชิาการ สงัคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของการบรูณาการประเด็นเร่ืองเพศภาวะตลอดทุกระดบัชั้น
และวชิาต่างๆ ท่ีจดัสอบได ้ทั้งประโยชน์ท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีแลว้และท่ีมีศกัยภาพวา่จะเกิดข้ึนได้

 J พฒันาแผนระยะสองปีส�าหรบัการประชุมเชิงปฏิบติัการ และ/หรือ ความชว่ยเหลือทางวชิาการ เพ่ือสนับสนุน
ภาคีเครือขา่ยในกระทรวงศึกษาธิการ ในการปรบัปรุงหลกัสตูรสงัคมศึกษา และ/หรือ หลกัสตูรดา้นภาษา โดย
การสอดแทรกมุมมองเร่ืองเพศภาวะตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนการอบรมครูผูส้อนในการปรบัปรุง
หลกัสตูรเหล่าน้ัน

 J ในกรณีท่ีมีความสนใจ สนับสนุนโครงการน�าร่องในการแกไ้ขหลกัสตูรสงัคมศึกษา และ/หรือ หลกัสตูรดา้น
ภาษา โดยการสอดแทรกมุมมองเร่ืองเพศภาวะตลอดหลกัสตูร รวมทั้งสนับสนุนการอบรมครผููส้อนในการ
ด�าเนินการโครงการน�าร่องแกไ้ขหลกัสตูรเหล่าน้ัน
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กรอบขอ้ความท่ี 11 ประเทศโคลอมเบีย: สิทธิ เพศภาวะ ความเป็นพลเมือง และ 
การคิดเชิงวิพากษ์

ความเป็นมาและรายละเอียดการด�าเนินงาน: โคลอมเบียไดส้รา้งความกา้วหนา้เป็นอยา่งมากในดา้นการเพ่ิมการเขา้ถึง
การศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการแหง่โคลอมเบียมีทรรศนะท่ีวา่ การศึกษาท่ีมีคุณภาพยอ่มกอ่ใหเ้กิดการพฒันาท่ียัง่ยนื 
และชว่ยเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นความเป็นพลเมืองของเยาวชน ซ่ึงเป็นศกัยภาพในการมีส่วนร่วมในสงัคมและการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของทุกคน

โคลอมเบียไดจ้ดัท�าแผนปฏิบติัการระดบัชาติวา่ดว้ยเพศวถีิศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2536 แต่ไมไ่ดด้�าเนินการต่อเน่ืองอยา่งยัง่ยนื 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2546 UNFPA ไดส้นับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายโครงการ และในปี พ.ศ. 2548 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดริ้เร่ิมโครงการน�าร่องโดยใชแ้นวทางท่ีครอบคลุมมากข้ึน และ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา 
ดว้ยการสนับสนุนของ UNFPA ไดมี้การขยายการด�าเนินงานดา้นเพศวถีิศึกษาอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ปัจจุบนั เป็นการ
ด�าเนินงานแบบบรูณาการแนวขวาง และด�าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยอยูบ่นฐานคิดท่ี
วา่

• เพศวถีิ คือ การปลกูสรา้งทางสงัคมท่ีก�าหนดความเขา้ใจและประสบการณเ์ก่ียวกบัเพศ เพศภาวะ และวถีิทางเพศของ
เรา จึงจ�าเป็นตอ้งใหค้วามส�าคญักบัประเด็นดา้นการส่ือสาร อารมณ ์การเจริญพนัธุ ์และความพึงพอใจ จากมุมมองทั้ง
ในระดบับุคคล ครอบครวั และสงัคม

• ความเป็นพลเมืองจ�าเป็นต่อการสรา้งและธ�ารงไวซ่ึ้งสนัติภาพ ประชาธิปไตย และการเคารพต่อความหลากหลาย
• การศึกษาท่ีเป็นการสอนใหเ้กิดทักษะความสามารถ ตอ้งอาศัยกระบวนการทางสงัคมท่ีมีความสรา้งสรรคแ์ละเป็น 

กระบวนการเชิงรุก

องคป์ระกอบส�าคญั 4 ประการของการด�าเนินงานไดแ้ก ่(1) ใชมุ้มมองเชิงบวกต่อเพศวถีิ (2) สนับสนุนการพ่ึงพาตนเอง 
ความรบัผิดชอบ และความพึงพอใจของบุคคล (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและท�าใหบ้รรลุผล และ (4) เดินหนา้
เร่ืองสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ยงัเนน้ความส�าคญัของวธีิการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลอีกดว้ย

ผลลพัธแ์ละบทเรยีน: ในการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการด�าเนินงานน้ัน รฐับาลโคลอมเบียไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมี 
ผูแ้ทนจากหลายภาคส่วน และเน่ืองจากระบบการศึกษาเป็นแบบกระจายอ�านาจ คณะกรรมการจึงสามารถส่งเสริมเพศวถีิ
ศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน หลงัจากระยะเวลา 6 ปี ปรากฏวา่มีชุมชนถึง 1,000 แหง่ ท่ีน�าเอาเพศวถีิศึกษาไปด�าเนินการ มีครู
อาจารย ์3,800 คน เขา้รบัการอบรม และมีการจดัตั้งคณะท�างานร่วมระดบัทอ้งถ่ินกวา่ 91 คณะ ซ่ึงเป็นความพยายามท่ี
ภาคสาธารณสุข มหาวทิยาลยั และองคก์รพฒันาเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กระทรวง
ศึกษาธิการไดเ้ปิดตวัแผนปฏิบติัการระยะ 4 ปีฉบบัใหม ่ท่ีใหค้วามส�าคญักบัเพศวถีิศึกษาและความเป็นพลเมือง โดย
กระทรวงยงัคงหวงัวา่จะไดร้่วมมือกบัสหประชาชาติต่อไป เน่ืองจากไดร้บัความชว่ยเหลือทางวชิาการท่ีมีคุณคา่ยิง่

หลงัจากด�าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี เพศวถีิศึกษาและการปลกูฝังความเป็นพลเมืองของประเทศโคลอมเบีย  
ภายใตโ้ครงการ Programa de Educacion para la Sexualidad y  Construccion de Ciudadania (PESCC) ไดข้ยายผล
ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษาถึง 71 หน่วยงาน จากทั้งหมด 94 หน่วยงาน โดยไดร้วบรวมเป็นกรอบแนวคิดและโครง
ร่างการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษา รวมทั้งกระบวนการด�าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสถาบนั 
การจดัการความรู ้และการระดมสรรพก�าลงัและการส่ือสารสงัคม   ภายใตก้ฎหมายฉบบัท่ี 1620 (พ.ศ. 2556) และ
สอดคลอ้งกบัโครงการ PESCC โคลอมเบียไดจ้ดัใหมี้ระบบแหง่ชาติวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน (National System of 
School Coexistence) เพ่ือส่งเสริมใหร้ะบบการศึกษาจดัใหมี้การอบรมดา้นสิทธิมนุษยชน เพศวถีิศึกษา และการป้องกนั
และบรรเทาผลกระทบของความรุนแรงในโรงเรียนดว้ย และกฎหมายฉบบัใหมน้ี่ยงัไดร้วมเอาแนวคิดและแนวทางการ
ด�าเนินงานท่ีพฒันาข้ึนโดยโครงการ PESCC ไวด้ว้ย
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ส่วนยุทธศาสตรด์า้นการเรียนการสอนของครน้ัูน มีการด�าเนินการดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เชน่ มีการน�าเอาวธีิปฏิบติัส�าหรบั
การสอนเพศวถีิศึกษาไวใ้นการอบรมระยะเร่ิมตน้ใหแ้กค่รผููส้อน รวมทั้งมีการพฒันาหลกัสตูรอบรมออนไลน์ส�าหรบั 
เจา้หนา้ท่ีรฐัในภาคการศึกษา สาธารณสุข และการคุม้ครอง  และดว้ยความพยายามจากหลายภาคส่วนจงึไดมี้การพฒันาชุด
คูมื่อ “กระเป๋าอุปกรณก์ารสอน” ประกอบดว้ยแนวทาง ส่ืออุปกรณ ์และเคร่ืองมือส�าหรบัการท�างานกบัวยัรุ่นและเยาวชน
ตามหวัขอ้ของโครงการ PESCC  โดยมีการจดัการอบรมการใชส่ื้อต่างๆเหล่าน้ีในปี พ.ศ. 2557  นอกจากน้ัน ยงัมีการ
ประเมินผลโครงการ PESCC โดยการประเมินภายนอก เพ่ือวดัผลท่ีเกิดข้ึนแกนั่กเรียน การสอนของคร ูและสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน

ในระหวา่งการประชุมระดบัโลกวา่ดว้ยเพศวถีิศึกษา พ.ศ. 2553 ผูแ้ทนจากกระทรวงศึกษาธิการโคลอมเบียไดส้ะทอ้นให้
เห็นการถอดบทเรียนท่ียงัคงน�าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นปัจจุบนั ดงัน้ี:

• การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาในระบบการศึกษาของชาติน้ันไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ทั้งยัง้ตอ้งอาศยัความเพียรพยายามอยา่งต่อ
เน่ืองเป็นระยะเวลาหลายปีเพ่ือกอ่ใหเ้กิดการสนับสนุน จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปิด
กวา้งผ่านการส่ือสารและการระดมสรรพก�าลงัทางสงัคม ส่วนการสรา้งส่ิงแวดลอ้มแบบเปิดกวา้งในโรงเรียน ท่ีขานรบั
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งกอ่ใหเ้กิดความไวว้างใจและการมีส่วนร่วม ก็นับวา่ส�าคญัเชน่กนั

• ในระดบัโรงเรียนน้ัน จ�าเป็นตอ้งสรา้งแรงสนับสนุนเชิงสถาบนัภายในโรงเรียน โดยตอ้งมีการจดัตั้งคณะท�างานร่วม
หลายสาขาภายในโรงเรียน รวมทั้งจดัท�าแผนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบับริบทสถาบนัในภาพใหญ่ และแผนดงักล่าว
ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลรวมอยูด่ว้ย

• การบรูณาการเพศวถีิศึกษาเขา้ไปในรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร หรือการใชก้ลวธีิบรูณาการแนวขวาง พบวา่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

• กระบวนการสรา้งศกัยภาพเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และจ�าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มใหก้บัการบรูณาการเพศวถีิ
ศึกษาไวใ้นการอบรมครกูอ่นการปฏิบติัหนา้ท่ีจริงในระดบัท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการอบรมโดยองคก์รพฒันาเอกชนท่ี
ด�าเนินการกบัครผููส้อนท่ีอยูใ่นโรงเรียนอยูแ่ลว้

• การสรา้งความยัง่ยนืตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน  ทั้งจากภาครฐับาลทุกหน่วยงาน ภายในชุมชน และภาค
ประชาสงัคม แต่ส่ิงส�าคญัท่ีสุดคือการสรา้งความเช่ือมโยงระหวา่งภาคสาธารณสุขกบัภาคการศึกษาในทุกระดบั  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัทอ้งถ่ิน

• การท�างานแต่เฉพาะในโรงเรียนน้ันไมเ่พียงพอ จ�าเป็นตอ้งมีการด�าเนินงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะน�าไปสูผ่ลกระทบโดยรวม 
จึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งมีภาคีเครือข่ายและความร่วมมือในวงกวา้ง ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ และระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก ่ผูก้�าหนดนโยบายในทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง ผูน้�าชุมชน และส่ือมวลชน

ทั้งน้ี กรอบรฐัธรรมนูญและกฎหมายแหง่ชาติ รวมทั้งนโยบายระดบัชาติดา้นการศึกษาและดา้นสิทธิในสุขภาวะทางเพศและ
อนามยัการเจริญพนัธุ ์ ไดช้ว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้มเชิงบวกใหก้บัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีใหค้วามส�าคญักบัเพศภาวะ
และอยูบ่นฐานของสิทธิในโคลอมเบีย  ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมการด�าเนินงานมีดงัต่อไปน้ี

“ผมไดเ้รยีนรูว้า่ พวกเราสามารถรว่มกนัสรา้งส่ิงตา่งๆใหเ้กิดขึ้นไดใ้นประเทศน้ี  ท่ีน่ีมีพ้ืนท่ีใหส้ �าหรบัเราทกุคน และมีอีก
หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรายงัท�าได”้ (ครผููช้าย)

“มนัท�าใหผ้มไดช้ว่ยเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีมีวถิทีางเพศท่ีแตกตา่งกนั และเขา้ใจ วา่พวกเราก�าลงักา้วผา่นความขดัแยง้เดยีวกนั
เพียงแตไ่ม่ไดมี้ประสบการณแ์บบน้ี” (ศิษยเ์กา่ผูช้าย)

“ผมไดเ้รยีนรูว้า่เพศวถิไีม่ใชบ่าป หรอืส่ิงชัว่รา้ย แตเ่ป็นสว่นหน่ึงของการตดัสินใจของมนุษย ์สว่นหน่ึงของชีวติ” (ครผููช้าย)

(เรยีบเรยีงจากการน�าเสนอของมาเรยี เฟรนั์นดา กอมโป รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ และดิเอโก อารเ์บลาเอซ  
ผูป้ระสานงานโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ โคลอมเบีย โดยส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)  



52 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กรอบขอ้ความท่ี 12 ประเทศอรุุกวยั: การด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาระดบัชาติ

เป็นเวลากวา่ศตวรรษท่ีประเทศอุรุกวยัพยายามหลายครั้งหลายคราในการผลกัดนัใหเ้พศวถีิศึกษาเขา้ไปอยูใ่นระบบ
โรงเรียน แต่ก็ไมป่ระสบผลส�าเร็จ  จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาระดบัชาติในทุกระดบัการ
ศึกษาอยา่งต่อเน่ืองนับแต่น้ันมา

กรอบกฎหมายหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาแหง่ชาติอุรุกวยัอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้ตกลงและอนุสญัญาระหวา่งประเทศ ซ่ึงอุรุกวยัลง
นามปฏิบติัตาม ไดแ้ก ่แผนปฏิบติัการของท่ีประชุม ICPD และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก  ในระดบัชาติน้ัน มีการออกขอ้มติ
วา่ดว้ยระบบการศึกษาสาธารณะ เม่ือ พ.ศ. 2548 ซ่ึงน�าไปสู่การจดัตั้งคณะกรรมการเพศวถีิศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ออกแบบการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาระดบัชาติ   ในปี พ.ศ. 2551 กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาทัว่ไปและกฎหมายวา่ดว้ย 
สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุไ์ดย้นืยนัความส�าคญัของการด�าเนินงานดา้นเพศวถีิศึกษาท่ีเขม้แข็งอยา่งต่อเน่ือง
ทัว่ประเทศ 

คณะกรรมการดงักล่าวเป็นผูร้บัผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ และจดัท�ากิจกรรมส�าหรบัการด�าเนินงานตามหลกัสตูร 
ตลอดจนการประเมินความคืบหนา้และระดบัการน�าไปปฏิบติัท่ีเป็นแนวเดียวกนั ยุทธศาสตรห์ลกัของคณะกรรมการมุง่เนน้
ไปท่ีการน�าหลกัสตูรไปปฏิบติั การประสานงานกิจกรรมของ 4 ระบบยอ่ยภายใตโ้ครงการ และเช่ือมประสานการด�าเนิน
การต่างๆ

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการคือการน�าหลกัสตูรเพศวถีิศึกษาไปสู่การปฏิบติัและท�าใหเ้กิดความมัน่คงในทุกระดบัการ
ศึกษาของรฐั ตลอดจนด�าเนินการใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งถาวรและเช่ือมต่อประสานกนั ทั้งน้ี โครงการมี 3 ส่วนท่ีส�าคญั 
ไดแ้ก:่ (1) หลกัสตูรและการน�าไปปฏิบติั (2) การสรา้งศกัยภาพและการฝึกอบรม และ (3) การสรา้งองคค์วามรู ้ โดยตั้ง
อยูบ่นพ้ืนฐานกรอบแนวคิดท่ีใหค้วามส�าคญักบัเพศวถีิศึกษาจากหลกัการและแงมุ่มท่ีส�าคญั เชน่ การรบัรูว้า่เพศวถีิเป็น
ลกัษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล ตลอดจนความเขา้ใจและค�านึงถึงศกัยภาพของเด็กและวยัรุ่นในการรบั
รูแ้ละแสดงออกซ่ึงสิทธิของตนเอง

การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาแหง่ชาติอุรุกวยัน้ีจดัท�าข้ึนบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและวธีิการท่ีครอบคลุมรอบดา้น  
โดยตระหนักถึงแกน่หลกัของความพยายามในการพฒันา ทั้งดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนความส�าคญัของการ
ส่งเสริมสมัพนัธภาพทางเพศท่ีเท่าเทียมกนั การเคารพ และการพ่ึงพาตนเอง ทั้งยงัเห็นคา่ความหลากหลายของมนุษยแ์ละ
ความจ�าเป็นท่ีการด�าเนินงานจะตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัความแตกต่างในดา้นอตัลกัษณท์างเพศภาวะและวถีิทางเพศ รวมทั้งให้
เขา้กบัท่ีตั้งทางภมิูศาสตร ์นอกเหนือจากลกัษณะอ่ืนๆ อีกดว้ย  การด�าเนินงานยงัเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นองคป์ระกอบส�าคญัของ
การพฒันาสุขภาพเด็กและวยัรุ่น รวมทั้งกระบวนการพฒันาตวัตน ดงัน้ันจึงมีการเสนอรปูแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลและทกัษะการใชชี้วติและการส่ือสารของนักเรียนท่ีเหมาะสมกบัอายุ และเพ่ือส่งเสริม
การตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งมีความรบัผิดชอบ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา UNFPA ไดใ้หก้ารสนับสนุนทางวชิาการและงบประมาณในการพฒันาและการน�าขั้นตอนน้ี
ไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั โดยการผลกัดนัเชิงนโยบาย เสริมสรา้งศกัยภาพ อบรมครผููส้อน และผลิตส่ืออุปกรณต่์างๆ

ลกัษณะส�าคญัและความกา้วหนา้

คณะกรรมการเพศวถีิศึกษาไดน้�ายุทธศาสตรเ์พศวถีิศึกษาไปใชโ้ดยตลอดทัว่ทั้งระบบการศึกษาของชาติ โดยระบบยอ่ยทั้ง 
4 ระบบต่างก็มีหลกัสตูรและวธีิการฝึกหดัครเูป็นของตนเอง ทั้งผ่านรปูแบบออนไลน์และการเขา้อบรมดว้ยตวัเอง ซ่ึงมีราย
ละเอียดดงัต่อไปน้ี



บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน 53

• ระดบัการศึกษาปฐมวยัและประถมศึกษา: เพศวถีิศึกษาไดร้บัการบรูณาการอยูใ่นหลกัสตูร ท่ีควรมีการสอนโดยครใูน
รปูแบบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชัว่โมงเรียนในชั้นเรียนแต่ละวนั และใหค้วามรูค้รอบครวัของนักเรียนดว้ย

• ระดบัมธัยมศึกษา: ครท่ีูผ่านการอบรมแลว้จะท�างานร่วมกบัครผููส้อนรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรูต่้างๆ เพ่ือบรูณาการ
เร่ืองเพศวถีิศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา นอกจากน้ีครกูลุ่มน้ียงัจะท�างานร่วมกบัครอบครวัและชุมชน รวมทั้งจดัการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการกบัวยัรุ่นอีกดว้ย

• ระดบัอาชีวศึกษา: จดัการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาเป็นหน่ึงรายวชิา โดยใชเ้วลาสปัดาหล์ะสองชัว่โมง
• การอบรมครผููส้อน: นักศึกษาวิชาชีพครจูะตอ้งเขา้สมัมนาภาคบงัคบัเป็นเวลา 30 ชัว่โมง เร่ืองการสอนเพศวิถีศึกษา 

นอกจากน้ียงัมีการจดัหลกัสตูรการสอนเพศวถีิศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือครอบคลุมครพูละ หวัหนา้สถานศึกษา และ
ครผููส้อนในโรงเรียนสายอาชีพในพ้ืนท่ีชนบท

นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งศนูยเ์อกสารและขอ้มลูอา้งอิง และเครือขา่ยเพศวถีิศึกษาข้ึนใน 19 จงัหวดัทัว่ประเทศอุรุกวยั  
เพ่ือกระจายอ�านาจการด�าเนินงานดา้นเพศวถีิศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ  อีกทั้งยงัมีกลไก
ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั สถาบนัการศึกษา ภาคประชาสงัคม และองคก์รระหวา่ง
ประเทศ นอกจากน้ียงัมีการด�าเนินงานวจิยัและจดัพิมพส่ื์ออุปกรณเ์พ่ือควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ถึงครอบครวั รวมทั้งเด็กและวยัรุ่นท่ีมีความพิการ

อปุสรรคทา้ทายประการส�าคญั

• วธีิฝึกหดัครท่ีูจะใหค้วามรูไ้มจ่�ากดัเฉพาะแคแ่นวคิดของเพศวถีิศึกษาเท่าน้ัน แต่ยงัใหค้วามรูใ้นดา้นทกัษะการสอน  
การคิดเชิงวพิากษ์เก่ียวกบัความเช่ือและความเห็นของตนเอง ตลอดจนการคิดเชิงวเิคราะหเ์ก่ียวกบัวธีิจดัการเรียนการ
สอนของตนเองอีกดว้ย

• การบรรลุการด�าเนินงานรอ้ยละ 100 อยา่งมีคุณภาพสงู จากมุมมองและกรอบแนวคิดท่ีมีการน�าเสนอ
• การประสบผลส�าเร็จในแงข่องการปรบัเปล่ียนทางวฒันธรรมและพฤติกรรม ส่ิงตอ้งหา้มทางวฒันธรรมและความเช่ือท่ี

ผิดๆกนัมาตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมาเก่ียวกบัเร่ืองเพศวถีิ เพศภาวะ และความหลากหลาย คงจะไมส่ามารถ
เปล่ียนแปลงไดท้ั้งหมดภายในชว่งระยะเวลาไมก่ี่ปี การจะท�าเชน่วา่น้ีตอ้งใชก้ระบวนการระยะยาว

• การติดตามผลดว้ยการติดตามและประเมินผล

(การด�าเนินงานเพศวถิศึีกษาแหง่ชาติอรุกุวยั – คณะกรรมการเพศวถิศึีกษาและส�านักงาน UNFPA ประจ �าประเทศ ตลุาคม พ.ศ. 2557)

4.3 ใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัเส่ียงและปัจจยัคุม้ครองในสภาพแวดลอ้มวงกวา้งทาง
สงัคม

แมส้ภาพแวดลอ้มวงกวา้งทางสงัคมจะไมป่รากฏส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชว่งเวลาขณะจดัการเรียนการสอนในระบบ แต่ก็ส่ง
ผลกระทบอยา่งมากต่อสุขภาวะทางเพศและสิทธิของเยาวชน ทั้งในแง่ของการเสริมความแข็งแกร่งใหก้บับรรทดัฐานและใน
การสรา้งโอกาสหรือแมแ้ต่ความทา้ทาย  เช่นเดียวกนักบัการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ ์
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ก็เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวโยงสมัพนัธก์นั ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงและ
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการลงทุนกบัเพศวถีิศึกษา ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก ่การเขา้ถึงกิจกรรมสนัทนาการท่ีมีความปลอดภยัและโอกาส
ในการเป็นผูน้�า ความจ�าเป็นของครอบครวัท่ีมีหวัหน้าครวัเรือนอยู่ในวยัเด็ก ทศันคติของพ่อแม่ท่ีมีต่อการศึกษาและการ
แต่งงานของเด็กผูห้ญิง ทศันคติของเด็กผูช้ายท่ีมีต่อเด็กผูห้ญิง และการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์

ในการออกแบบและด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาน้ัน จะตอ้งตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคมภายนอกโรงเรียนใหม้ากข้ึน 
ซ่ึงเป็นบริบทแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลลพัธท์างเพศอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรบัเด็กผูห้ญิงและเยาวชน
ท่ีถกูมองขา้มหรือไมไ่ดร้บัความส�าคญั โดยตอ้งอาศยัการสรา้งความเช่ือมโยงความพยายามจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกนั  ตวัอยา่งนโยบายและการด�าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่



54 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• กระบวนการส่งต่อไปยงับริการดา้นสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบั
เยาวชน ท่ีมีการใหบ้ริการถุงยางอนามัยและการคุม
ก�าเนิด

• การใหเ้งินอุดหนุนโดยเช่ือมโยงกบัการไดเ้ขา้เรียนของ
เด็กผูห้ญิง และโครงการใหค้วามรูท้างการเงินและการ
ออมเงินแกเ่ด็กผูห้ญิง

• โครงการการศึกษานอกระบบส�าหรบัเยาวชนท่ีไม่ไดอ้ยู่
ในระบบโรงเรียน

• องค์ประกอบท่ีช่วยขยายเสียงและการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน โดยผ่านการผลกัดนัเชิงนโยบาย งานเขียน หรือ
วดิีทศัน์

• การรณรงคผ่์านส่ือแบบดั้งเดิมและส่ือสมยัใหมท่ี่ส่งเสริม
การป้องกนัความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ความรุนแรง
จากการกระท�าของผูท่ี้เกลียดคนรกัร่วมเพศ การบงัคบั
หรือล่วงละเมิดทางเพศ

• การสรา้งความเขม้แข็งและการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อกรณีล่วงละเมิดทางเพศและการกระท�าผิดกฎหมาย
• การเตรียมผูป้กครองใหส้ามารถส่ือสารเร่ืองเพศกบับุตรหลาน

การเป็นภาคีเครือขา่ยกนัระหวา่งภาคสาธารณสุขกบัภาคการศึกษานับวา่มีความจ�าเป็นต่อการพฒันาความเช่ือมโยงระหวา่ง
การจดัการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษาและการจดับริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบัเยาวชน การจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาท่ี
ไมร่บัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาวะทางเพศ ซ่ึงรวมถึงถุงยางอนามยัและการคุมก�าเนิดน้ัน ยอ่มมีประสิทธิภาพน้อยกวา่
หรือแมแ้ต่ผิดหลกัการ

นอกจากน้ี ยงัสามารถพฒันาความร่วมมือกบัภาคีเครือขา่ยจากกระทรวงดา้นเยาวชน กีฬา เพศภาวะ และสาธารณสุข และ
กบัองคก์รพฒันาเอกชนท่ีส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงและสตรี รวมทั้งการสรา้งใหผู้ช้ายและเด็กผูช้ายผลกัดนัประเด็นปัญหาความ
เท่าเทียมทางเพศ เชน่ ตวัอยา่งองคก์รพฒันาเอกชน ไดแ้ก ่องคก์รโปรมุนโด (Promundo) องคก์รเพ่ือความยุติธรรมทางเพศ
ซอนคี (Sonke Gender Justice) และสมาชิกอ่ืนๆ ของภาคีเครือขา่ยเม็นเอ็นเกจ (MenEngage) ไดบ้รูณาการการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานเขา้กบัการด�าเนินงานดา้นเพศวถีิศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยชปูระเด็นเร่ืองค�าจ�ากดัความผิดๆของความ
เป็นลกูผูช้ายและความเป็นชายชาตรี และส่งเสริมใหเ้ด็กผูช้ายเขา้มามีส่วนร่วมในการสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัความหมาย
ของการเป็น “ลกูผูช้ายตวัจริง” และผลกระทบของนิยามเหล่าน้ีต่อความเป็นอยูข่องตนเอง นอกจากน้ี โครงการริเร่ิมต่างๆ
ของภาครฐั บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกบัเยาวชน สถาบนัภาคประชาสงัคม การจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีป็นฐาน และองคก์รดา้นส่ือมวลชนในระดบัยุทธศาสตร ์ยงัสามารถร่วมเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส�าคญั ในการ
ส่งเสริมเพศวถีิศึกษาส�าหรบัเยาวชนนอกระบบโรงเรียนและเยาวชนอ่ืนๆท่ีถกูมองขา้มหรือไมไ่ดร้บัความส�าคญั

 
ปฏิบตักิาร

 J ในเคร่ืองมือประเมินสถานการณน้ั์น ใหมี้ขอ้ค�าถามดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีสรา้งความเปราะ
บางต่อเยาวชน แต่มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยชูประเด็นการเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขอยา่งเหมาะสม ตลอดจนการเขา้ถึงกลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุข์องวยัรุ่น

 J ร่วมเป็นภาคีกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กก่ารเขา้ถึงบริการสาธารณสุข
ท่ีเหมาะสม อนัไดแ้ก่ บริการถุงยางอนามยัและการคุมก�าเนิด การยุติการตั้งครรภท่ี์ปลอดภยั การตรวจคดั
กรองและรกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์การใหค้�าปรึกษาและตรวจหาเช้ือเอชไอวดีว้ยความสมคัรใจ และการ
บริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

การออกแบบและด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา 
จะตอ้งตอบสนองสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ภายนอกโรงเรียนใหม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นบริบท
แวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ผลลพัธท์างเพศอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ส�าหรบัเด็กผูห้ญิงและเยาวชนท่ีถกูมอง
ขา้มหรือไมไ่ดร้บัความส�าคญั  โดยตอ้งอาศยั
การสรา้งความเช่ือมโยงความพยายามจาก
ภาคส่วนต่างๆท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั
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 J ร่วมเป็นภาคีกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กก่รอบกฎหมาย นโยบาย 
การสนับสนุนงบประมาณ การเขา้ถึงบริการสุขภาพ และการด�าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือแกไ้ขสภาพเง่ือนไขต่างๆท่ี
น�าไปสู่ความเปราะบางของเด็กผูห้ญิงและเยาวชนอ่ืนๆท่ีถกูมองขา้มหรือไมไ่ดร้บัความส�าคญั

 J เผยแพร่กรณีศึกษาของนานาประเทศ (เช่น ประเทศสวาซิแลนด)์ ท่ีไดส้รุปส่วนส�าคญัของวธีิการท่ีภาคส่วน
ต่างๆ จะสามารถประสานความร่วมมือกนัเพ่ือเดินหนา้สู่เป้าหมายของเพศวถีิศึกษา

 J สรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัภาครฐัและภาคประชาสงัคม ตลอดจนท�าใหค้วามสมัพนัธน้ั์นแข็งแกร่งข้ึน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนัระหวา่งผูน้�าต่างๆในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา ซ่ึงอาจเนน้การ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะบางดา้นร่วมกนั หรือการส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานในระดบัสงัคม

 J ก�าหนดใหก้ารทดสอบทกัษะการผลกัดนันโยบายและการมีส่วนร่วมในฐานะของพลเมืองเป็นส่วนหน่ึงของเพศ
วถีิศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นทั้งการสรา้งศกัยภาพของเยาวชนในการสรา้งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางสงัคมของตนเอง 
และเพ่ือการพฒันาผลลพัธข์องเพศวถีิศึกษาในดา้นสุขภาวะ เพศภาวะ และสิทธิ
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กรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลือ ดา้นท่ี 4: สนับสนุนใหก้ารด �าเนินงานเพศวถิศึีกษามีการติดตามและ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัญหาความไม่เสมอภาค บรรทดัฐานทางเพศภาวะ อ�านาจ
ในสมัพนัธภาพระหวา่งค ู่ และการกระท�ารนุแรงตอ่ค ู่

การส่งเสริมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาโดยใชแ้นวทางท่ีอยูบ่นฐานเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน
น้ัน ถือเป็นหวัใจส�าคญัของกรอบการด�าเนินงานชว่ยเหลือดา้นท่ี 4  กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งควรมุง่เนน้การประเมินดงัต่อไปน้ี

• ความตอ้งการและความเปราะบางอันเด่นชัดของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้น  
และตวัแปรทางสงัคมอ่ืนๆ 

• ความไมเ่สมอภาคในการเขา้ถึงโครงการและสินทรพัยท์างเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพในภาพรวม
• ผลกระทบของการละเมิดสิทธิ (เช่น การสมรสในวยัเด็ก และความรุนแรงต่อสตรี) บรรทัดฐานทางเพศภาวะ  

และอ�านาจในสมัพนัธภาพระหวา่งคู ่และพฤติกรรมทางเพศ

เน้ือหาในบทท่ี 5 เป็นการใหนิ้ยามค�าศพัทพ้ื์นฐาน และน�าเสนอแบบจ�าลองทางตรรกะพ้ืนฐานของเพศวิถีศึกษาเพ่ือน�าไป
ก�าหนดเป้าหมาย  นอกจากน้ันยงัเสนอเคา้โครงตวัช้ีวดัและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน  

บทท่ี 5 การตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา
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5.1 นิยามศพัทก์ารตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา

การตดิตาม (รวมทั้งการประเมินกระบวนการ) หมายถึงการวดัและประเมินการด�าเนินงานดา้นเพศวถีิศึกษา ทกัษะชีวติ และ
การป้องกนัเอชไอว ีท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นประจ�าสม�า่เสมอ   โดยเป็นการติดตามผลดา้นกิจกรรม ปัจจยัน�าเขา้ ผลผลิต และความ
กา้วหนา้ กล่าวคือ เป็นการติดตามวา่การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จอะไรบา้ง เป็นตน้ 

ปัจจยัน�าเขา้ ไดแ้ก ่ทรพัยากร บุคลากร การฝึกอบรม และวสัดุอุปกรณ ์ส่วน ผลผลิต หมายถึงผลท่ีไดท้นัทีจากการมีปัจจยั
น�าเขา้ ส�าหรบัโครงการในเชิงนโยบายน้ัน ผลผลิตอาจรวมถึง จ�านวนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดร้บัการติดต่อ จ�านวนครั้งของการ
เยีย่มชมโครงการโดยเป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีก�าลงัพฒันา หรือจ�านวนเอกสารสรุปเชิงนโยบายท่ีเผยแพร่   ส่วน
การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาน้ัน ผลผลิตอาจหมายความรวมถึง จ�านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรม  จ�านวนและประเภท
ของเยาวชนท่ีโครงการเขา้ถึง และคุณภาพของการด�าเนินงาน ทั้งน้ี การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาทุกโครงการควรด�าเนินการ
ติดตามปัจจยัน�าเขา้และผลผลิตใหเ้ป็นกิจวตัรสม�า่เสมอ 

การประเมินผล คือการวดัและประเมินความส�าเร็จสองประเภท ไดแ้ก ่ผลลพัธแ์ละผลกระทบ 

• การประเมินผลลพัธ ์เป็นการวดัและประเมินปัจจยัเส่ียงหรือปัจจยัคุม้ครอง เชน่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัทศันคติ 
พฤติกรรม หรือทกัษะ  รอ้ยละของเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายท่ีโครงการเขา้ถึง  และตวัช้ีวดัระยะสั้นอ่ืนๆ  ส�าหรบั
โครงการในเชิงนโยบายน้ัน ผลลพัธอ์าจรวมถึงการอนุมติันโยบายเพศวถีิศึกษาและการน�านโยบายไปด�าเนินการ  การ
อนุมติัการเปล่ียนภาษา งบประมาณ หรือขอบเขตของนโยบาย  หรือการไดร้บัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดเ้สียมากข้ึน  
ทั้งน้ี  โครงการต่างๆควรมีการประเมินผลลพัธอ์ยา่งสม�า่เสมอ

• การประเมินผลกระทบ เป็นการวดัและประเมินต่อไปอีกขั้นหน่ึง โดยเช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงของผลลพัธท่ี์สงัเกต
เห็นไดเ้ขา้กบัโครงการใดโครงการหน่ึงโดยเฉพาะ  ตวัช้ีวดัจะรวมถึงเป้าหมายสงูสุดของโครงการ เชน่ การตั้งครรภไ์ม่
พึงประสงค ์โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการบาดเจ็บเสียหายจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ มีอตัราท่ีลดนอ้ย
ลง หรือผลลพัธด์า้นสิทธิมนุษยชนประการอ่ืนๆ ท่ีถกูก�าหนดเป็นเป้าหมายของโครงการน้ัน  ผลกระทบน้ันจะวดัและ
ประเมินดว้ยการวิจยัวิธีต่างๆ เช่น การวิจยัเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมท่ีช่วยใหเ้กิดการอนุมานสาเหตุ   
อยา่งไรก็ตาม มีเพียงไมก่ี่โครงการท่ีมีศกัยภาพในการด�าเนินการประเมินผลกระทบอยา่งเขม้งวดดงักล่าวได ้

นอกจากน้ี การวิจยัประเภทอ่ืนๆ ก็ถือวา่ส�าคญัส�าหรบัการปรบัปรุงโครงการเพศวิถีศึกษาดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  
การวิจยัพ้ืนฐาน (Formative Research) และ การวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Operations research) 

• การวิจยัพ้ืนฐาน (Formative Research) ชว่ยช้ีใหเ้ห็นความตอ้งการและบริบทท่ีโดดเด่นของกลุ่มยอ่ยต่างๆ รวมทั้ง
ชว่ยประเมินสถานะของ “อุปทาน” ท่ีมีอยู ่กล่าวคือ ช้ีใหเ้ห็นวา่นโยบายและโครงการจดัใหมี้และ/หรือเขา้ถึง หรือไม่
ไดจ้ดัใหมี้และ/หรือเขา้ถึงอะไรบา้ง การวจิยัดงักล่าวมีส่วนชว่ยอยา่งยิง่ต่อการออกแบบการผลกัดนัเชิงนโยบายและ
เน้ือหาของโครงการ  ส่วนการประเมินสถานการณน้ั์น ก็เป็นการวจิยัพ้ืนฐานประเภทหน่ึง ซ่ึงควรน�ามาใชเ้พ่ือใหข้อ้มลู
ในการก�าหนดการด�าเนินการชว่ยเหลือในทุกๆโครงการ (โปรดดท่ีูหวัขอ้ 3.2)

• การวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Operations research) เป็นการช้ีใหเ้ห็นปัญหาของการด�าเนินโครงการ และเป็นการทดสอบ
แนวทางใหม่ๆ  เพ่ือแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ัน ตวัอยา่งท่ีทนัสมยัของการวจิยัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา ไดแ้ก ่การด�าเนิน
งานช่วยเหลือเพ่ือปรบัปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน หรือปรบัปรุงผลลพัธข์องการใหผู้เ้รียนมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการมีส่วนร่วมทางสงัคมในฐานะพลเมือง
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5.2 การก�าหนดเป้าหมายของแผนงาน: แบบจ�าลองความเช่ือมโยงเชิงตรรกะของ
เพศวิถีศึกษา 

การติดตามและประเมินผล รวมถึงการประเมินผลกระทบน้ัน จ�าเป็นตอ้งมีการก�าหนดส่ิงเหล่าน้ีใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่ เป้าหมาย
ของการด�าเนินงาน ปัจจยัเส่ียงหรือปัจจยัคุม้ครองท่ีน�าไปสู่เป้าหมายเหล่าน้ัน ตลอดจนปัจจยัน�าเขา้ท่ีมีผลต่อปัจจยัเส่ียงหรือ
ปัจจยัคุม้ครองเหล่าน้ัน   แบบจ�าลองความเช่ือมโยงเชิงตรรกะส�าหรบัการวจิยั เป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชใ้นการระบุเป้าหมาย หนทาง
สู่การเปล่ียนแปลง และตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัได้

กิจกรรม (หรือ “ปัจจยัน�าเขา้”) ผลผลิต ผลลพัธร์ะยะสั้นและระยะยาว และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการมุง่สูก่ารบรรลุเป้าหมาย
น้ัน เช่ือมโยงถึงกนัและกนัจากส่ิงหน่ึงไปยงัอีกส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีชดัเจนและเขา้ใจงา่ยในเชิงตรรกะ โดยท่ีผลของระดบัหน่ึง
จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของผลในอีกระดบัถดัไป (ดท่ีูภาพท่ี 1)

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากประเด็นต่างๆเก่ียวกบัสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชนมีความเก่ียวโยงสมัพนัธแ์ละซบัซอ้นอยา่งยิง่ 
ดังน้ันความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรท่ีเก่ียวขอ้งจึงไม่มีลักษณะเชิงเสน้ตรงอย่างเคร่งครดัเสมอไป ตัวอย่างเช่น  
การวนิิจฉยัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธอ์าจช้ีใหเ้ห็นถึงความรุนแรงท่ีเกิดจากคู ่ การหวาดกลวัความรุนแรงอาจท�าใหเ้ด็กผูห้ญิง
ไม่กลา้ปฏิเสธการไม่ใชถุ้งยางอนามยั การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคอ์าจน�าไปสู่การแต่งงานในวยัเด็กท่ีถูกบีบบงัคบั ในขณะ 
ท่ีการแต่งงานในวยัเด็กก็อาจเป็นปัจจยัเส่ียงของการตั้งครรภ ์เป็นตน้  

 

กรอบขอ้ความท่ี 13  UNFPA: การแจกแจงขอ้มูลดา้นเพศ

ดงัท่ีระบุไวใ้นมติท่ีประชุม ICPD+5 (ยอ่หนา้ 46) วา่ “ควรน�ามุมมองเชิงเพศภาวะมาใชก้บัทุกๆขั้นตอนในการก�าหนด
นโยบาย และการน�านโยบายไปปฏิบติั ตลอดจนการในการจดับริการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริการดา้นสุขภาวะทางเพศ
และอนามยัการเจริญพนัธุ ์ซ่ึงรวมถึงการวางแผนครอบครวั  การท�าเชน่น้ีตอ้งอาศยัการพฒันาและความพรอ้มของขอ้มลูท่ี
แจกแจงดา้นเพศ รวมทั้งตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมส�าหรบัการติดตามความกา้วหนา้ในระดบัชาติ”

ตวัช้ีวดัท่ีใหค้วามส�าคญักบัเพศภาวะจะท�าใหเ้ห็นอคติทางเพศอยา่งเด่นชดัมากข้ึน ทั้งยงัชว่ยวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเพศภาวะในสงัคมเม่ือเวลาผ่านไปอีกดว้ย  ดงัน้ันจึงเป็นส่วนชว่ยส�าคญัในการพฒันานโยบาย  เม่ือมีการแจกแจงขอ้มลู
ดา้นเพศแลว้  จะใหภ้าพท่ีแมน่ย�าข้ึน เชน่ การมีส่วนชว่ยทางเศรษฐกิจแกส่งัคมโดยผูห้ญิง  ทั้งยงัจะท�าใหม้องเห็นแรงงาน
หญิงท่ีไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในครอบครวัและภาคเศรษฐกิจนอกระบบไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนอีกดว้ย  ในหลายพ้ืนท่ี แนวคิดของการ
ท�างานน้ัน ไมค่รอบคลุมการท�างานของผูห้ญิงท่ีไมมี่เอกสารเป็นทางการ เชน่ การท�างานในเกษตรกรรมขนาดเล็ก การ
ท�างานภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และการตกัน�้าหาฟืน  ดงัน้ัน การมีส่วนชว่ยทางเศรษฐกิจท่ีส�าคญัอยา่งยิง่ของผูห้ญิงจึงไมมี่
การรายงานและมกัไมไ่ดร้บัความสนใจ

เพ่ือแกไ้ขสถานการณน้ี์ UNFPA ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท�าขอ้มลูทางเพศภาวะ พ.ศ. 2553 ข้ึน (www.devinfo.info/
genderinfo) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มลูระดบัโลกของสถิติทางเพศภาวะและตวัช้ีวดัดา้นต่างๆของนโยบาย ไดแ้ก ่ประชากร 
ครอบครวั สุขภาพ การศึกษา การท�างาน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เคร่ืองมือท่ีงา่ยในการใชง้านช้ินน้ีใหค้วาม
กระจา่งแกป่ระเด็นปัญหาทางเพศภาวะดว้ยตาราง แผนภมิู และแผนท่ี ซ่ึงสามารถเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการ  ทั้งยงัสามารถ
น�าไปใชไ้ดโ้ดยรฐับาล องคก์รระหวา่งประเทศ กลุ่มท่ีท�างานผลกัดนัเชิงนโยบาย นักวจิยั และกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการสถิติ
ส�าหรบัการวางแผน การวเิคราะห ์การผลกัดนัเชิงนโยบาย และการสรา้งความตระหนัก 
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โครงการต่างๆ มีความตระหนักมากข้ึนถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัของตวัแปรต่างๆเหล่าน้ี เช่นเดียวกนักบัท่ีตระหนักถึง
ความส�าคญัท่ีเป็นอิสระจากกนัของผลลพัธด์า้นสิทธิมนุษยชน

ส�าหรบัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาน้ัน มุมมองเชิงเพศภาวะและสิทธิสามารถน�าไปใชไ้ดใ้นหลายระดบัของแบบจ�าลองความ
เช่ือมโยงเชิงตรรกะ (ดท่ีูภาพท่ี 2) ยกตวัอยา่งเชน่ หากการลดอตัราการตั้งครรภไ์มพึ่งประสงคแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
เป็นเป้าหมายของโครงการ การลดการมีเพศสมัพนัธท่ี์ถกูบีบบงัคบัก็อาจจดัวา่เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อเป้าหมาย และอาจ
จดัใหเ้ป็น ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ ์ แต่หากโครงการก�าหนดใหก้ารลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เชน่ ความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะ การแต่งงานในวยัเด็ก หรือการบีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ)์ เป็นเป้าหมาย การเปล่ียนแปลงในดา้นอุบติัการณก์าร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนดงักล่าวก็จะกลายเป็น ตวัช้ีวดัในระดบัผลกระทบ แผนภมิูท่ี 1 และ 2 แสดงภาพแบบจ�าลองความ
เช่ือมโยงเชิงตรรกะและแบบจ�าลองท่ีใส่ขอ้มลูเพศภาวะตามล�าดบั 

ภาพท่ี 1. แบบจ�าลองตรรกะพ้ืนฐาน

การวจิยั
พ้ืนฐาน

กิจกรรม ผลผลิต
ผลลพัธ ์   

ระยะสั้น

ผลลพัธ ์   
ระยะยาว

เป้าหมาย

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลลพัธ์

การประเมิน 
ผลกระทบ



CHAPTER 5. MONITORING AND EVALUATING CSE PROGRAMMES        57

 

FIGURE 2. GENDER-INFUSED LOGIC MODEL FOR CSE MONITORING AND EVALUATION  
(GENDER-RELATED ITEMS IN BOLD)

60 แนวทางการดำาเนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ภาพท่ี 2 แบบจ�าลองตรรกะท่ีใสข่อ้มูลเพศภาวะส�าหรบัการตดิตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา  
(รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศภาวะแสดงดว้ยตวัอกัษรสีเขม้)

การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลกระทบ การประเมินผลลพัธ์

กิจกรรมการด�าเนินงาน
• จดัตั้งคณะท�างานร่างหลกัสตูรโดยมี 

ผูแ้ทนจากเยาวชน (ชายและหญิง)
• จดัท�าหลกัสตูรท่ีอยูบ่นฐานเพศภาวะ

และสิทธิใหเ้สรจ็สมบูรณ์
• ท�างานเชิงรุกกบัผูป้กครอง ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
• อบรมครเูร่ืองการใชห้ลกัสตูร และ วธีิ

จดัการเรียนการสอนแบบมีสว่นรว่ม
• จดัหาแหล่งใหถุ้งยางอนามยัและจุด

กระจายถุงยางอนามยั 
• ก�าหนดและจดัใหมี้ระบบส่งต่อไปยงั

บริการสุขภาวะทางเพศและอนามยั
การเจริญพนัธุ์

• ก�าหนดและจดัใหมี้ระบบสง่ตอ่ไปยงั
บา้นพกัฉุกเฉินส�าหรบัผูห้ญิง

กิจกรรมการด�าเนินงาน
•  เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศและอนามยั

การเจริญพนัธุท่ี์ดีข้ึน
• สมัพนัธภาพท่ีมีความเท่าเทียมทางเพศ

กิจกรรมส�าหรบัผูเ้รยีน
• กิจกรรมเก่ียวกบับรรทดัฐานทางเพศภาวะ 

ความเป็นชาย ความเป็นหญิง
• กิจกรรมเก่ียวกบัสิทธิอนามยัการเจรญิพนัธุ ์
• กิจกรรมเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธท่ี์ถูก

บีบบงัคบั 
• กิจกรรมดา้นการวเิคราะหส์ารจากส่ือ 
• กิจกรรมเก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศ

สมัพนัธ ์กบัความเส่ียงท่ีสูงกว่าของเด็ก 
ผูห้ญิง

• กิจกรรมเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยั 
การช้ีใหเ้ห็นสาเหตท่ีุท�าใหบ้าง
สถานการณมี์ความยากล�าบาก (สงัคม 
เพศภาวะ)

• การแจกจา่ยถุงยางอนามยั
• การประสานกบับริการสุขภาวะทางเพศ

และอนามยัการเจริญพนัธุ์
• การเช่ือมโยงกบับา้นพกัฉุกเฉินส�าหรบั 

ผูห้ญิง

ผลลพัธร์ะยะยาว
• มีการใชถุ้งยางอนามยับ่อยข้ึน
• มีการชะลอการมีเพศสมัพนัธค์รั้งแรก
• มีจ�านวนคูน่อนนอ้ยลง
• มีความรุนแรงตอ่คู่ลดลง

ผลลพัธร์ะยะสั้น
• ความรูเ้ร่ืองถุงยางอนามยัและโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธเ์พ่ิมข้ึน
• การเขา้ถึงถุงยางอนามยัเพ่ิมข้ึน
• ทศันคตเิรือ่งความเทา่เทียม 

ทางเพศดีข้ึน
• ทกัษะการคิดเชิงวิพากษดี์ข้ึน
• การปฏิเสธเพศสมัพนัธท่ี์ไมส่มคัรใจหรือ

ความสามารถของตนเองในการใชถุ้งยาง
อนามยัเพ่ิมมากข้ึน 

• การยอมรบัความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะลดลง

• มีบา้นพกัพิงส�าหรบัเด็กผูห้ญิงและสตรี
ท่ีหนีจากคู่รกัท่ีใชค้วามรุนแรง

ผลผลิต
• ชุมชน รวมถึงเด็กผูห้ญิงและสตร ี 

มีความรบัรูไ้วข้ึน 
• หลกัสตูรจดัท�าเสร็จสมบรูณโ์ดยมี 

เน้ือหาท่ีพิจารณาบรรทดัฐานเพศภาวะ 
สมัพนัธภาพ การส่ือสาร อ�านาจ  
ความรุนแรงต่อคู ่ใหข้อ้มลูดา้นถุงยาง
อนามยั การคุมก�าเนิด โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์การตั้งครรภ์

• ครจูากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกแหง่ไดร้บัการอบรมเร่ือง วธีิจดั 
การเรียนการสอนแบบมีสว่นรว่ม  
และเพศภาวะกบัอ�านาจ

• ครูสอนครบทุกเน้ือหา 
• ครูใชวิ้ธีการสอนแบบมีสว่นรว่ม
• ชั้นเรยีนปลอดจากการเลือกปฏิบตั ิ
• มีถุงยางอนามยัแจกในโรงเรียนท่ีเป็น 

กลุ่มเป้าหมายทุกแหง่
• มีการจดัใหมี้ระบบส่งต่อไปยงับริการ
• มีการจดัใหมี้ระบบสง่ตอ่ไปยงับา้น

พกัฉุกเฉินส�าหรบัผูห้ญิง
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5.3 การสนับสนุนใหเ้กิดวาระใหม่ในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
เพศวิถีศึกษา

แนวทางท่ีตั้งอยูบ่นฐานเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน หรือ “การ
เสริมพลงั” ชว่ยใหก้ารด�าเนินงานสามารถก�าหนดเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัผลลพัธไ์ดก้วา้งข้ึน และสามารถประเมินหลกัสตูรท่ีมุง่บรรลุ
ผลลัพธ์ต่างๆท่ีเช่ือมโยงกนัเหล่าน้ี  ขอ้เสนอแนะส�าคญัจากท่ี
ประชุมหารือระดบัโลกวา่ดว้ยเพศวถีิศึกษา พ.ศ. 2553 จดัท�าข้ึน
เพ่ือใหเ้กิดการน�าเอาผลลพัธ์ท่ีกวา้งข้ึนไปใชใ้นการด�าเนินงาน 
และยงัเป็นโอกาสส�าคญัในการสรา้งองคค์วามรูผ่้านกระบวนการ
ประเมินผล

หวัขอ้ 5.3 น้ี จะใหเ้คา้โครงองคป์ระกอบในการจดัล�าดบัความส�าคญั
ของการติดตามและประเมินผลท่ีควรจะน�าไปใชก้บัการด�าเนินงาน
เพศวถีิศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนขอ้มลูแจกแจง 
กล่าวคือการแจกแจงขอ้มูลตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส  
ความยากจน และเช้ือชาติหรือชาติพนัธุ์ ตามความเหมาะสม  
เป็นองคป์ระกอบส�าคญัของกระบวนการติดตามและประเมินผล 
แนวทางในแต่ละองคป์ระกอบท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้น้ี จะใหข้อ้มลูดา้น
วธีิการ เสนอแนะตวัช้ีวดัท่ีเฉพาะเจาะจง ทั้งยงัแนะน�าแนวปฏิบติั
ส�าหรบัการบรรลุผลลพัธท่ี์มีประสิทธิภาพดว้ยเชน่กนั

5.3.1 ด�าเนินการหรอืสนบัสนุนการวิจยัพ้ืนฐานดา้นกลุ่มเป้าหมาย

การจดัท�าเอกสารขอ้มลูบนัทึกดา้นบริบททางสงัคมของการมีเพศสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนน้ัน เป็นขั้นตอนแรกท่ีส�าคญัยิง่ เม่ือท�าการ
ศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย ใหพิ้จารณาดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่ความเส่ียง ความไมเ่สมอภาคในการเขา้ถึง รวมทั้งผลกระทบทาง
ดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและบรรทดัฐานทางเพศภาวะ

วิธีการ ไดแ้ก่ การวิเคราะหข์อ้มลู โดยแจกแจงตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ความยากจน และเช้ือชาติหรือชาติพนัธุ ์ 
เพ่ือระบุความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของเยาวชน รวมทั้งความไมเ่สมอภาค (ส�าหรบัตวัอยา่งชุดขอ้มลู โปรดดท่ีูภาคผนวก) 

ตวัช้ีวดัดา้นกลุม่เป้าหมาย

• พฤติกรรมทางเพศ (การมีเพศสมัพนัธค์รั้งแรก การใชถุ้งยางอนามยั การใชว้ธีิการคุมก�าเนิด)
• อายุเม่ือสมรส
• อายุเม่ือเขา้เรียน (รวมทั้งระดบัชั้นเรียนของแต่ละอายุ)
• ความชุกของความรุนแรงต่อคูแ่ละการมีเพศสมัพนัธท่ี์ถกูบีบบงัคบั
• การยอมรบัความรุนแรงต่อคู ่(ความเช่ือท่ีวา่การทุบตีภรรยาเป็นเร่ืองถกูตอ้ง)
• ความชุกของการมีเพศสมัพนัธข์า้มรุ่น (รวมถึงในคูส่มรส)
• การรบัรูค้วามไมเ่สมอภาคทางอ�านาจในความสมัพนัธ์
• สินทรัพยท์างสังคม (เช่น เพ่ือนในวยัหรือสถานการณ์เดียวกันหรือเพ่ือนคนอ่ืนๆ การมีส่วนร่วมในกีฬาหรือ 

กลุ่มทางสงัคม พ่ีเล้ียงหรือผูท่ี้ใหค้�าปรึกษา)
• การแปลกแยกทางสงัคม การคิดฆา่ตวัตาย การรงัแกหรือความรุนแรง และตวัช้ีวดัอ่ืนๆจากการส�ารวจสุขภาพนักเรียนใน

โรงเรียน (Global School-based Student Health Survey) ท่ีพฒันาโดยองคก์ารอนามยัโลก หรือจากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีมี

 

แนวทางท่ีตั้งอยูบ่นฐานเพศภาวะและ
สิทธิมนุษยชนชว่ยใหก้ารด�าเนินงาน
สามารถก�าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
ผลลพัธไ์ดก้วา้งข้ึน และสามารถประเมิน
หลกัสตูรท่ีมุง่บรรลุผลลพัธต่์างๆท่ีเช่ือม
โยงกนัเหล่าน้ี  ขอ้เสนอแนะส�าคญัจากท่ี
ประชุมหารือระดบัโลกวา่ดว้ยเพศวถีิ
ศึกษา พ.ศ. 2553 จดัท�าข้ึนเพ่ือใหเ้กิด
การน�าเอาผลลพัธท่ี์กวา้งข้ึนไปใชใ้นการ
ด�าเนินงาน และยงัเป็นโอกาสส�าคญัใน
การสรา้งองคค์วามรูผ่้านกระบวนการ
ประเมินผล
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ปฏิบตักิาร

 J ตอ้งใชห้ลกัการและเหตุผลบนขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในการก�าหนดนโยบายและล�าดบัความส�าคญัของแผนงาน
 J ส่งเสริมใหมี้การวจิยัพ้ืนฐานหรือการวเิคราะหข์อ้มลูทุติยภมิูต่างๆท่ีมีอยู ่โดยพิจารณาทั้งในระดบัชาติและระดบั

ยอ่ย
 J น�าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี น�าขอ้มลูไปออกแบบการด�าเนินงาน ระดมสรรพก�าลงัและสรา้งการมีส่วน

ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและภาคีเครือขา่ย ก�าหนดนโยบายและล�าดบัความส�าคญัของแผนงาน วางแผนและ
ด�าเนินการผลกัดนัเชิงนโยบาย

5.3.2 ด�าเนินการหรอืสนบัสนุนการวิจยัพ้ืนฐานดา้นนโยบายและแผนงาน

การวจิยัของ UNFPA ดา้นนโยบายและแผนงาน ควรสนับสนุนการศึกษาความครอบคลุมและการประเมินสถานการณเ์พ่ือระบุวา่:

• ครอบคลุมถึงใครบา้ง โดยจ�าแนกตามอายุ เพศ กลุ่มชาติพนัธุ ์ระดบัชั้น และสถานะทางการศึกษา
• เน้ือหาอะไรบา้งท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและพ้ืนท่ีการเรียนรูอ่ื้นๆ 
• หลกัสตูรเพศวถีิศึกษาและการอบรมครมีูคุณภาพอยา่งไรบา้ง โดยมุง่ความสนใจไปท่ีประเด็นเพศภาวะและการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
• การรบัรูแ้ละประสบการณข์องผูเ้รียนเก่ียวกบัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
• ระดบัความตระหนักของผูก้�าหนดนโยบายการศึกษาต่อขอ้มลูเชิงประจกัษ์ท่ีน�าไปสู่เพศวถีิศึกษาท่ีใหค้วามส�าคญักบั

เพศภาวะ
• การมีหรือขาดนโยบายการศึกษาท่ีบรูณาการการเรียนการสอนเพศวถีิศึกษา ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ความ

ปลอดภยัในโรงเรียน การอนุญาตใหเ้ด็กหญิงตั้งครรภไ์ดเ้รียนต่อ และการจดัการศึกษาใหแ้กเ่ยาวชนท่ีเป็นผูพ้ลดัถ่ิน
• โครงการริเร่ิมระดบัชาติ รวมทั้งโครงการท่ีน�าโดยเยาวชน เพ่ือเดินหนา้เร่ืองความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ และสุขภาวะ

ทางเพศ

วิธีการ ไดแ้ก ่การตรวจรายละเอียดนโยบายและแผนงาน การวจิยัเชิงปฏิบติัการหรือการศึกษาความครอบคลุม เพ่ือช้ีใหเ้ห็น
ขีดความสามารถ อุปสรรคทา้ทาย และปัญหาของการด�าเนินงานท่ีมีอยู ่ การประเมินเหล่าน้ี ประกอบดว้ย การทบทวนชุด
ขอ้มลูและเอกสารท่ีมีอยู่ การสงัเกตในหอ้งเรียน การตรวจสอบการครอบคลุมท่ีเกิดข้ึนจริงของการด�าเนินงาน และการ
สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั อน่ึง อาจจะน�าการส�ารวจมาใชไ้ดเ้ชน่กนั ทั้งหมดน้ี เป็นการประเมินเพ่ือใหข้อ้มลูพ้ืนฐานดา้นสภาพ
แวดลอ้มของนโยบาย  ความเขา้ถึงของแผนงาน คุณภาพและเน้ือหาของแผนงาน ตลอดจนบริบทของเพศวถีิศึกษา

ตวัช้ีวดัดา้นคณุภาพและเน้ือหาของแผนงาน

• รอ้ยละของครท่ีูไดร้บัการฝึกอบรมในเร่ือง
• เน้ือหาของเพศวถีิศึกษา รวมทั้งเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน
• กลวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง

• คุณภาพของหลกัสตูรเพศวถีิศึกษา/ทกัษะชีวติ ในดา้น
• เน้ือหาดา้นเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน
• ความถกูตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์
• ความครอบคลุมรอบดา้น
• กิจกรรมการเรียนการสอน

• คุณภาพของการจดัการศึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน (เน้ือหา รปูแบบการจดัการเรียนการสอน)
• ขนาดของชั้นเรียนโดยทัว่ไปในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
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ตวัช้ีวดัดา้นนโยบายและการผลกัดนัเชิงโยบาย

• ระดบัการสนับสนุนของ
• ผูก้�าหนดนโยบาย
• ผูบ้ริหารโรงเรียน
• ส่ือ
• ผูน้�าศาสนา
• ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ

• ระยะเวลาของแผนงาน
• มีการจดัการเรียนการสอนก่ีครั้งในหลกัสตูร
• ตลอดระยะเวลาก่ีปี

• สดัส่วนและรายละเอียดของเยาวชนท่ีการด�าเนินงานเขา้ถึงแลว้และท่ียงัเขา้ไมถึ่งใน
• โรงเรียน
• การด�าเนินงานท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน
• การจดัการศึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน

• เพศวถีิศึกษาเป็นรายวชิาท่ีตรวจสอบไดห้รือไม่
• จ�านวน/ขนาดของสถาบนัการศึกษาฝึกหดัคร ูท่ีใหก้ารเตรียมความพรอ้มในเร่ือง

• เน้ือหาของเพศวถีิศึกษา
• การจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

• นโยบายดา้นการศึกษาต่อเน่ืองส�าหรบัเด็กผูห้ญิงท่ีตั้งครรภ์
• นโยบายดา้นความปลอดภยัในโรงเรียน
• การจดัใหมี้บริการสาธารณสุขท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชน
• โครงการริเร่ิมท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติ รวมทั้งโครงการท่ีน�าโดยเยาวชน เพ่ือเดินหนา้เร่ืองความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ 

และสุขภาวะทางเพศ 
• การมีโครงการริเร่ิมระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินท่ีใหว้ยัรุ่นชายและผูช้ายมีส่วนร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
• รอ้ยละของการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานของสหประชาชาติมีส่วนเก่ียวขอ้ง เชน่

• การผนวกการด�าเนินงานตอบสนองโดยภาคการศึกษาไวใ้นกลยุทธร์ะดบัชาติดา้นสุขภาวะทางเพศและอนามยั
การเจริญพนัธุ ์และเอชไอว/ีเอดส์

• การผนวกนโยบายสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุไ์วใ้นแผนการศึกษาแหง่ชาติ 

ตวัช้ีวดัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนและทางสงัคมของเยาวชน

• การรบัรูแ้ละประสบการณข์องผูเ้รียนต่อเร่ืองความปลอดภยั/อนัตรายในสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
• คะแนนในส่วนเน้ือหาดา้นเพศภาวะในหลกัสตูร
• ทกัษะและความสะดวกใจของผูส้อนท่ีไมไ่ดส้อนเพศวถีิศึกษาในเร่ือง

• การคิดเชิงวพิากษ์
• การจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
• ทศันคติของผูก้�าหนดนโยบายการศึกษาท่ีมีต่อ
• การเนน้ความส�าคญัเร่ืองเพศภาวะ
• การเนน้การจดัการเรียนการสอนเร่ืองการคิดเชิงวพิากษ์

 
ปฏิบตักิาร

 J พฒันาและเผยแพร่เคร่ืองมือประเมินสถานการณ ์(โปรดดหูวัขอ้ 3.2)
 J สนับสนุนใหมี้การวจิยัพ้ืนฐานในระดบัชาติและระดบัยอ่ย
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 J น�าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี น�าขอ้มลูไปออกแบบและจดัล�าดบัความส�าคญัของการด�าเนินงาน ช้ีใหเ้ห็น
ชอ่งวา่งระหวา่งเน้ือหาและวธีิการ แสดงใหเ้ห็นถึงความไมเ่ท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง ระดมสรรพก�าลงัและสรา้ง
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและภาคีเครือขา่ย และวางแผนด�าเนินการผลกัดนัเชิงนโยบาย

5.3.3 จดัใหมี้การตดิตามตรวจสอบโครงการเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

ระบบติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสมส�าหรบัความมุ่งมัน่ของ UNFPA ในเร่ืองเพศวถีิศึกษาประกอบดว้ย การติดตามวา่มีการ
ด�าเนินงานตามท่ีวางแผนไวห้รือไม ่ คุณภาพของการด�าเนินงานเป็นอยา่งไร ผูท่ี้ไดร้บัประโยชน์จากการด�าเนินงานในความ
เป็นจริงแลว้มีใครบา้ง (แจกแจงขอ้มลูตามอายุ เพศ สถานภาพการศึกษา สถานภาพสมรส ฯลฯ) และดวูา่ความกวา้งและ
ความหลากหลายท่ีการด�าเนินงานครอบคลุมถึงน้ันเป็นอยา่งไร

ทั้งน้ี ถือเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหมี้องคป์ระกอบท่ีเขม้แข็งและใชง้านงา่ยส�าหรบัการติดตามตรวจสอบ ทั้งยงัจ�าเป็นตอ้ง
มีการวิเคราะหข์อ้มลู และน�าขอ้มลูน้ันไปใชเ้พ่ือปรบัปรุงการด�าเนินงาน เช่น การปรบัปรุงหลกัสตูรและการแกไ้ขรายวิชา 
เป็นตน้ การสนับสนุนดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาส�าหรบัด�าเนินการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานเพศ
วิถีศึกษา ก็ถือเป็นการมีส่วนช่วยท่ีมีคุณค่ายิ่ง ส่วนการร่วมสนับสนุนงบประมาณและจดัท�าใหเ้ป็นแบบแผนของการส�ารวจ
พฤติกรรมเป็นระยะของเยาวชนในระบบโรงเรียน และ/หรือ การส�ารวจระดบัชาติเพ่ือการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา ในหมูว่ยัรุ่นและเยาวชน ก็จะใหข้อ้มลูท่ีมีคา่ยิง่เชน่กนั

วิธีการ ไดแ้ก ่ การทบทวนขอ้มลูการติดตามตรวจสอบแผนงานตามวาระปกติ (เชน่ จ�านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อพ้ืนท่ีการ
ด�าเนินงาน  ขอ้มลูเชิงประชากรของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) และการตรวจดเูอกสารเก่ียวกบัการอบรมคร ูตลอดจน การสงัเกตใน
ชั้นเรียน และการสงัเกตและสมัภาษณเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มทางการเรียน

ตวัช้ีวดัส�าหรบัการตดิตามตรวจสอบตามวาระ

• จ�านวนเยาวชนท่ีเขา้ร่วมในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา
• หลกัสตูรและวสัดุอุปกรณท่ี์ใชมี้ความครอบคลุมรอบดา้นในเร่ือง

• ความอ่อนไหวต่อเร่ืองเพศภาวะ
• การตั้งอยูบ่นฐานของสิทธิมนุษยชน
• ความถกูตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์
• การปลกูฝังการคิดเชิงวพิากษ์
• การมีหลกัสตูรและวสัดุอุปกรณใ์หแ้กค่รทุูกคนท่ีด�าเนินการสอนเพศวถีิศึกษา

• หลกัสตูรฝึกอบรมส�าหรบับุคลากรหรือครผููส้อน ประกอบดว้ย
• เน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมรอบดา้น
• กลวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
• ความปลอดภยัในชั้นเรียน

• จ�านวนบุคลากรในการด�าเนินงานท่ีเขา้ร่วมอบรม
• จ�านวนครท่ีูเขา้ร่วมอบรม
• การกระจายครแูละผูใ้หค้วามรู ้รวมทั้งในชุมชนและภมิูภาคชายขอบหรือดอ้ยโอกาส
• รอ้ยละของครผููส้อนท่ีสอนเน้ือหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
• รอ้ยละของครผููส้อนท่ีใชว้ธีิจดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
• คุณภาพของการเรียนการสอนหรือการอ�านวยความสะดวกท่ีพบ
• ความชุกของการเลือกปฏิบติัทางเพศ การคุกคามทางเพศ หรือการรงัแกคนท่ีรกัเพศเดียวกนั ท่ีเกิดข้ึนในสภาพ

แวดลอ้มทางการเรียน
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ปฏิบตักิาร

 J ส่งเสริมใหก้ารด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก UNFPA มีองคป์ระกอบต่างๆในการติดตาม
ความกา้วหนา้ท่ีรดักุมและใชง้านงา่ย 

 J ก�าหนดใหต้อ้งมีการวเิคราะหข์อ้มลูจากการติดตามความกา้วหนา้ในการด�าเนินงาน และน�าขอ้มลูดงักล่าวไป
ใชใ้นการปรบัปรุงการด�าเนินงานในดา้นต่างๆ เชน่ คุณภาพ วธีิการ เน้ือหา ความหนาแน่น และความครอบคลุม
ของโครงการ

 J จดัท�าเอกสารบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัการเรียน รวมถึงการปรบัปรุงแกไ้ขรายวชิา
 J ส่งเสริมใหมี้การติดตามและตรวจวดัการจดัท�าเน้ือหาและการน�าองคป์ระกอบดา้นเพศภาวะและสิทธิมนุษยชน

ไปด�าเนินงาน โดยท�าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินกระบวนการ

5.3.4 ประเมินผลลัพธ์

การประชุมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินผลเพศวถีิศึกษา ซ่ึงจดัข้ึน ณ ส�านักงาน UNFPA นิวยอรก์ เม่ือวนัท่ี 29-31 ตุลาคม 
2557 เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคืบหนา้ล่าสุดของการประเมินการด�าเนินงานเก่ียวกบัเพศวถีิศึกษาท่ีใหค้วามส�าคญักบั
การบรูณาการเพศภาวะและสิทธิมนุษยชนไวใ้นหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเนน้ความ
ส�าคญัเป็นพิเศษในเร่ืองการออกแบบการประเมินผล วธีิการและมาตรวดัร่วมของตวัช้ีวดัท่ีส�าคญั ทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนเรียน
รูก้ารน�าเสนอ ผลการศึกษา และเคร่ืองมือจากประสบการณท์ัว่โลกร่วมกนัในระหวา่งการประชุมดว้ย ทั้งน้ี ล้ิงคไ์ปยงัรายการ
เหล่าน้ีมีปรากฏอยูใ่น ภาคผนวก: แหล่งขอ้มลูส�าหรบัการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา 

ส่ิงจ�าเป็นพ้ืนฐานในการด�าเนินแผนงานเพศวถีิศึกษา คือ การวางแผนอยา่งรอบคอบ การสนับสนุนและส่งเสริมการประเมิน
ผลลพัธ ์ ซ่ึงรวมถึงการจดัท�าขอ้มลูพ้ืนฐาน (baseline) และการติดตามความกา้วหนา้เม่ือส้ินสุดการด�าเนินงาน (end-line) 
และการวเิคราะหต์วัช้ีวดัผลลพัธท่ี์เป็นปัจจยัเส่ียงหรือปัจจยัคุม้ครองทางตรงหรือทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมาย

วิธีการ ไดแ้ก ่การส�ารวจ การสงัเกตและสมัภาษณใ์นหอ้งเรียนโดยตรง และการทบทวนเอกสารขอบเขตการด�าเนินงาน ขอ้มลู
เชิงประจกัษ์ของตวัช้ีวดับางตวัสามารถเก็บรวบรวมไดโ้ดยการวจิยัเฉพาะบางประเภท ตวัอยา่งเชน่ การสมัภาษณก์ลุ่มประชากร
เป้าหมายและการวิเคราะหข์อ้มลูจากการติดตามความกา้วหน้าการด�าเนินงาน สามารถน�ามาใชใ้นการประเมินการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา ส่วนการสงัเกตและสมัภาษณโ์ดยตรงสามารถน�ามาใชใ้นการประเมินความ
สามารถของเยาวชนในการแสดงทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ รวมทั้งแบบวดัระดบัและการส�ารวจต่างๆก็สามารถใหข้อ้มลูเก่ียว
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมได้

ตวัอยา่งแบบวดัระดบัมีดงัตอ่ไปน้ี

• ความนบัถือตนเอง สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดัระดบัความนับถือตนเองของ Rosenberg ท่ีพฒันาข้ึนและใชท้ดสอบ
วยัรุ่นหญิงและชายในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 25082323 แบบวดัระดับน้ีสามารถเขา้ถึงไดท้างออนไลน์จาก 
www.yorku.ca/rokada/psyctest/rosenbrg.pdf

• การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง “แบบวดัระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแบบทัว่ไป” พฒันาข้ึนโดย  
Jerusalem และ Schwarzer ในปี พ.ศ. 2534 และสามารถเขา้ถึงไดท้างออนไลน์จาก http://userpage.fu-berlin.de/
health/selfscal.htm  การรบัรูค้วามสามารถของตนเองหมายถึงความสามารถในการตดัสินใจวา่เม่ือไรจึงจะมีเพศ

23 Rosenberg, Morris, Society and the Adolescent Self-Image, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965.
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สมัพนัธแ์ละเม่ือไรจะปฏิเสธ และสามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบวดัระดบั “การส่ือสารกบัคูเ่ร่ืองเพศ” ซ่ึงแต่เดิมน้ันพฒันา
ข้ึนมาเพ่ือใชก้บัผูห้ญิงและผูช้ายในประเทศกวัเตมาลา24

• แบบวดัระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามยัอยา่งถูกตอ้ง”พฒันาข้ึนโดย Crosby และ
คณะ ในสหรฐัอเมริกา โดยออกแบบมาเพ่ือวดัการรบัรูข้องแต่ละบุคคลเก่ียวกบัความงา่ยหรือความยากในการใชถุ้ง
ยางอนามยัชายอยา่งถกูตอ้ง แบบวดัระดบัน้ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใน คูมื่อมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศวถีิ ดว้ย25

• ความรูสึ้กผกูพนั “แบบวดัความรูสึ้กผกูพนัในวยัรุ่นของ Hemingway” เป็นวธีิการประเมินระดบั “ความรูสึ้กผกูพนั” 
ของเยาวชนท่ีมีต่อครอบครวั โรงเรียน เพ่ือน และตนเอง ซ่ึงพบวา่มีส่วนน�าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และยงัอาจ
พยากรณค์วามรุนแรงและการใชส้ารเสพติดไดด้ว้ย  สามารถเขา้ถึงไดท้างออนไลน์ http://adolescentconnected-
ness.com

• การส่ือสารระหว่างผูป้กครองกบัวยัรุน่ “แบบวดัระดบัการส่ือสารระหวา่งผูป้กครองกบัวยัรุ่น” พฒันาข้ึนโดย Sales, 
Milhausen และ DiClemente แหง่มหาวทิยาลยัเอมอรี (University of Emory) แต่เดิมน้ันพฒันาข้ึนมาส�าหรบัวยัรุ่น
หญิงเช้ือสายแอฟริกนัอเมริกนัในสหรฐัอเมริกา แบบวดัระดบัน้ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใน คูมื่อมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศวถีิ 
ดว้ย

• อ�านาจทางเพศและสมัพนัธภาพ “แบบวดัระดบัอ�านาจในสมัพนัธภาพทางเพศ”26 พฒันาข้ึนมาส�าหรบัใชก้บัผูช้าย
และผูห้ญิงทัว่ไป แต่ก็น�ามาใชก้บัเยาวชนดว้ย และเคยน�าไปใชใ้นประเทศต่างๆ เชน่ จีน จาเมกา แอฟริกาใต ้และ
ซิมบบัเว

• ทศันคตดิา้นความเทา่เทียมทางเพศ “แบบวดัระดบัผูช้ายกบัความเท่าเทียมทางเพศ” พฒันาข้ึนโดย Pulerwitz และ 
Barker27 แหง่สถาบนัโปรมุนโด (Instituto Promundo) ซ่ึงเคยน�ามาใชใ้นบริบทของประเทศก�าลงัพฒันาหลายแหง่ 
ทั้งกบัผูห้ญิงและผูช้าย รวมทั้งวยัรุ่นดว้ย

• แบบวดัระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ28 เป็นแบบวดัระดบัท่ีสรา้งข้ึนจากขอ้ค�าถามในแบบวดัระดบัผูช้ายท่ีมีความ
เท่าเทียมทางเพศและแบบวดัระดับอ�านาจทางเพศและสัมพันธภาพ ส�าหรับวดัความเสมอภาคและอ�านาจใน
สมัพนัธภาพระหวา่งคู ่เคยน�ามาใชใ้นผูห้ญิงและผูช้ายทัว่ไปในประเทศเอธิโอเปียและเคนยา

• การสรา้งพลงัสตรี29 เป็นแบบวดัระดบัท่ีแต่เดิมน้ันพฒันาข้ึนเพ่ือวดัอ�านาจในฐานะผูก้ระท�าการต่างๆ ดว้ยตวัเองของ
ผูห้ญิง กล่าวคือความเป็นอิสระของผูห้ญิงจากการถกูครอบง�าในครวัเรือนและความมัน่คงทางเศรษฐกิจในบงัคลาเทศ

• การกลา้แสดงออกทางเพศ แนวโน้มในการกลา้แสดงออก ไม่กลา้แสดงออก และความมัน่ใจในตนเองในดา้น
พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยัในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนท่ียงัไมแ่ต่งงาน สามารถวดัไดด้ว้ยแบบสอบถามสมัพนัธภาพ
ระหวา่งคูท่ี่พฒันาข้ึนโดยYesmont30 ในสหรฐัอเมริกา

24 Leon, F., R. Lundgren and C. Vasquez, “Couple Communication on Sex Scale”, Draft manuscript, Institute for Reproductive Health, Georgetown University, in 

Nanda, Geeta, 2011, Compendium of Gender Scales, Washington, DC: FHI/360/C-Change.

25 Fisher, Terri D., and others, Handbook of Sexuality-Related Measures, 3rd ed., Routledge, London, 2010. ส�าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดดท่ีู: http://

cw.routledge.com/textbooks/9780415801751.

26 Pulerwitz, Julie, Steven L. Gortmaker and William DeJong, “Measuring Sexual Relationship Power in HIV/STD Research”, Sex Roles, vol. 42, no. 7-8, April 

2000, pp. 637-660.

27 Pulerwitz, Julie, and Gary Barker, “Measuring Attitudes toward Gender Norms among Young Men in Brazil: Development and Psychometric Evaluation of the 

GEM Scale”, Men and Masculinities, vol. 10, no. 3, April 2008, pp. 322-338.

28 Stephenson, Rob, Doris Bartel and Marcie Rubardt, “Constructs of Power and Equity and their Association with Contraceptive Use among Men and Women 

in Rural Ethiopia and Kenya”, Global Public Health, 2012, vol. 7, no. 6, 2012, pp. 618-634.

29 Schuler, Sidney Ruth, Syed Mesbahuddin Hashemi and Ann P. Riley, “The Influence of Changing Roles and Status in Bangladesh’s Fertility Transition: 

Evidence from a Study of Credit Programs and Contraceptive Use”, World Development, vol. 25, no. 4, January 1997, pp. 563-575.

30 Yesmont, Georgia A., “The Relationship of Assertiveness to College Students’ Safer Sex Behaviors”, Adolescence, vol. 27, no. 106, June 1992, pp. 

253-272.
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• การคกุคามทางเพศ ดชันีของการคุกคามทางเพศพฒันาข้ึนโดย Decker และ Hudsun ในสหรฐัอเมริกา สามารถน�า
ไปใชก้บัประชากรอายุ 12 ปีข้ึนไป ส่วนแบบสอบถามทศันคติเร่ืองการคุกคามทางเพศน้ันพฒันาข้ึนโดย Stake และ 
Malovichในสหรฐัอเมริกา เพ่ือส�ารวจปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคามทางเพศในบริบทสถานศึกษา ทั้ง
ดชันีและแบบสอบถามตีพิมพเ์ผยแพร่ใน คูมื่อมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศวถีิ

ตวัช้ีวดัส�าหรบัผลลพัธ์

• รอ้ยละของเยาวชนท่ีเขา้ร่วมในการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา
• รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมในแผนงานเพศวถีิศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการคิดเชิงวพิากษ์
• การเปล่ียนแปลงดา้นความรูเ้ก่ียวกบั

• การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยัและการแพร่เช้ือเอชไอวี
• การเขา้ถึงและการใชก้ารคุมก�าเนิด
• สิทธิมนุษยชน

• การเปล่ียนแปลงดา้นทศันคติในเร่ือง
• บรรทดัฐานทางเพศภาวะ
• ความรูสึ้กถึงอ�านาจในฐานะผูก้ระท�าการต่างๆ ดว้ยตวัเอง และความตัง้ใจชะลอการตัง้ครรภท่ี์เพ่ิมข้ึนของเด็กผูห้ญิง
• ความเช่ือของเด็กผูช้ายเก่ียวกบับทบาทและภาพเหมารวมเร่ืองเพศแบบเดิมๆ
• การเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
• ความอดกลั้นต่อความหลากหลายทางเพศ 
• ความรูสึ้กผกูพนักบัโรงเรียน
• การรบัรูค้วามสมดุลของอ�านาจในสมัพนัธภาพระหวา่งคู่

• การเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมในเร่ือง
• การชะลอการมีเพศสมัพนัธค์รั้งแรก
• การใชถุ้งยางอนามยัชายหรือหญิงและการคุมก�าเนิดเพ่ิมข้ึน
• การลดลงของประสบการณห์รือการถกูบีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธแ์ละการใชค้วามรุนแรงต่อคู่31

• การเขา้ร่วมโครงการพ้ืนท่ีทางสงัคมหรือพ้ืนท่ีสีขาวของเด็กผูห้ญิง
• การมีส่วนร่วมของเด็กผูช้ายในกิจกรรมต่างๆท่ีชว่ยใหพ้วกเขาไดส้ะทอ้นบรรทดัฐาน ความคาดหวงั และการรบัรู ้

ของตนเอง
• ปฏิสมัพนัธใ์นทางบวกต่อผูท่ี้ใหค้�าปรึกษา

 
ปฏิบตักิาร

 J ก�าหนดใหก้ารด�าเนินงานเพศวิถีศึกษาทั้งหมดท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก UNFPA ทั้งโครงการระดบัชาติหรือ
ขนาดใหญ่ มีองคป์ระกอบต่างๆในการติดตามความกา้วหนา้ท่ีมีคุณภาพและใชง้านงา่ย

 J น�าผลการประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงการด�าเนินงาน ช้ีแนะทิศทางในการด�าเนินงาน ตลอดจนน�าไปใชใ้น
การผลกัดนัเชิงนโยบาย

 J ร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการและหน่วยติดตามและประเมินผลของ UNFPA ในการพฒันาองคป์ระกอบชุด
เคร่ืองมือส�าหรบัตวัช้ีวดัเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและผลลพัธท่ี์ไมพึ่งประสงคข์องเพศวถีิศึกษา

31 ตวัช้ีวดั “การลดลงของประสบการณห์รือการถกูบีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธแ์ละการใชค้วามรุนแรงต่อคู”่ ยงัอาจเป็นตวัช้ีวดัในระดบัผลกระทบไดด้ว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเป้า

หมายของแผนงาน
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5.3.5 ในการด�าเนินงานระดบัโลก ควรคดัเลือกการประเมินผลกระทบท่ีวดัการเปล่ียนแปลง
ในดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกบีบบังคับให้มี 
เพศสัมพนัธ ์ หรือเป้าหมายดา้นอ่ืนๆ และใหค้วามสนับสนุนเชิงกลยุทธแ์ก่การประเมิน 
ผลกระทบดงักล่าว

เน่ืองจากขอ้มลูเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัเพศวถีิศึกษาส่วนมากมาจาก
สหรฐัอเมริกา การด�าเนินการประเมินผลในประเทศก�าลงัพฒันา
จึงมีส่วนส�าคญัในการสนับสนุนการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ  ในกรณีท่ีเหมาะสม ควรคดัเลือกการประเมิน 
ผลกระทบท่ีมีความรดักุม ท่ีวดัการเปล่ียนแปลงดา้น โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ ์ การตั้งครรภไ์มพึ่งประสงค ์ การสรา้งศกัยภาพ
ในการปฏิเสธการบีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ ์ หรือเป้าหมายดา้น
อ่ืนๆ และใหค้วามสนับสนุนเชิงกลยุทธแ์กก่ารประเมินผลกระทบ
ดงักล่าว

วิธีการ ไดแ้ก่ แบบการทดลองแบบสุ่มหรือแบบอ่ืนๆ ท่ีมีความ
รดักุมส�าหรบัประเมินผลกระทบของการด�าเนินงานในส่วนของตวั
ช้ีวดัท่ีส�าคญั โดยอาจเป็นการทดสอบรูปแบบการด�าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น การด�าเนินงานท่ีใชค้รผููส้อนในระบบ
การศึกษา เปรียบเทียบกบัการด�าเนินงานท่ีใชบุ้คลากรภายนอก
ท่ีไดร้บัการอบรมเป็นพิเศษมาเป็นผูใ้หค้วามรู ้ หรือแนวทางแบบ
บรูณาการเปรียบเทียบกบัแนวทางแบบแยกส่วนเป็นอิสระจากกนั

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ การส�ารวจ และถา้เป็นไปไดใ้หร้วมถึงตวัช้ีวดัทางชีวภาพส�าหรบัการติดตาม
สถานการณโ์รคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์  ส่วนในทุกกรณีน้ัน จ�าเป็นตอ้งน�าเอาการประเมินผลกระทบมาพิจารณาควบคูไ่ปกบั
การจดัท�าเอกสารเก่ียวกบัการด�าเนินงาน โดยแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่แผนงานใดไดร้บัการประเมินแลว้

ตวัช้ีวดัส�าหรบัเป้าหมายดา้นสุขภาพ

• การลดลงของการตั้งครรภไ์มพึ่งประสงค์
• การลดลงของโรคติดต่อทางเพศสมัพน์ั รวมทั้งการแพร่เช้ือเอชไอวี
• การลดลงของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะและความรุนแรงต่อคู่

ตวัช้ีวดัส�าหรบัเป้าหมายดา้นสงัคมหรอืดา้นสิทธิมนุษยชน

• การลดลงของการบีบบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ์
• การลดลงของการแต่งงานในวยัเด็ก
• การเพ่ิมข้ึนของการรบัรูค้วามเท่าเทียมกนัในสมัพนัธภาพ
• การเพ่ิม ข้ึนของการแสดงใหเ้ห็นถึงอ�านาจในฐานะผูก้ระท�าการต่างๆ ดว้ยตวัเองของเด็กผูห้ญิง

 
ปฏิบตักิาร

 J ระบุค�าถามส�าคญัท่ีจ�าเป็นต่อการประเมินผลกระทบ และด�าเนินการเพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด�าเนิน
การศึกษาดงักล่าว

 J แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือใหเ้กิดการประเมินผลโครงการเพศวิถีศึกษาเชิงปริมาณอย่างรดักุมใหไ้ดอ้ย่างน้อย 1 
โครงการท่ีด�าเนินงานอยูบ่นฐานสิทธิมนุษยชนและมุง่เนน้เร่ืองเพศภาวะ

เน่ืองจากขอ้มลูเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัเพศวถีิ
ศึกษาส่วนมากมาจากสหรฐัอเมริกา  
การด�าเนินการประเมินผลในประเทศก�าลงั
พฒันาจึงมีส่วนส�าคญัในการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานเพศวถีิศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีเหมาะสม ควรคดัเลือกการประเมิน
ผลกระทบท่ีมีความรดักุม ท่ีวดัการ
เปล่ียนแปลงดา้นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
การตั้งครรภไ์มพึ่งประสงค ์การสรา้ง
ศกัยภาพในการปฏิเสธการบีบบงัคบัใหมี้
เพศสมัพนัธ ์หรือเป้าหมายดา้นอ่ืนๆ และให้
ความสนับสนุนเชิงกลยุทธแ์กก่ารประเมิน
ผลกระทบดงักล่าว
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 J เม่ือประเทศท่ีไดร้บัการคดัเลือกไดด้�าเนินการประเมินผลกระทบการด�าเนินงานของตนเองแลว้ ใหใ้ชผ้ลการ
ประเมินน้ันในการปรบัปรุงแผนงาน ช้ีแนะทิศทางในการด�าเนินงาน และน�าผลน้ันไปใชใ้นการผลกัดนัเชิง
นโยบาย

5.3.6 จดัท�าเป็นเอกสารและเผยแพรก่ารถอดบทเรยีนและประสบการณร์ะดบัภูมิภาคหรอื
ระดบัประเทศ

 
ปฏิบตักิาร

 J ถอดบันทึกประสบการณ์และเผยแพร่ทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ์และออนไลน์ ใหท้ัว่ทั้งหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ และ UNFPA

 J น�ากรณีศึกษาและผลการประเมินไปใชใ้นการน�าเสนอหรือการประชุมกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน  
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ
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อกัษรยอ่

AYH Adolescent and Youth Houses (Nicaragua) 

 บา้นเยาวชนและวยัรุ่น

CSE comprehensive sexuality education

 เพศวถีิศึกษา

HLS Healthy Life Style (Kyrgyzstan) 

 หลกัสตูรรปูแบบการใชชี้วติท่ีดีต่อสุขภาพ

ICPD International Conference on Population and Development 

 การประชุมนานาชาติวา่ดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา

ITGSE International Technical Guidance on Sexuality Education 

 แนวทางเชิงวชิาการท่ีเป็นสากลเร่ืองเพศวถีิศึกษา

NCED  National Center for Educational Development (Nepal)

 ศนูยพ์ฒันาดา้นการศึกษาแหง่ชาติ

NGO non-governmental organization

 องคก์รสาธารณประโยชน์

PESCC  Programa de Educacion para la Sexualidad y Construccion de Ciudadania (programme for sexuality  
education and building citizenship, Colombia)       

SRH sexual and reproductive health

 สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ์

STI sexually transmitted infection

 การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ 

UNFPA United Nations Population Fund

               กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ

UNICEF  United Nations Children’s Fund

             กองทุนเพ่ือเด็กแหง่สหประชาชาติ

WHO  World Health Organization 

 องคก์ารอนามยัโลก
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ภาคผนวก: แหลง่ขอ้มูลส�าหรบัการด�าเนินงานเพศวิถีศึกษา

ศกัยภาพทางวิชาการ / นโยบายและการผลกัดนันโยบาย

UNFPA Strategic Plan 2014-2017 (Outcome 2)
www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/strategic_plan/Stategic%20Plan,%202014-2017.docx

UNFPA Strategy on Adolescents and Youth (2013)
www.unfpa.org/public/adolescents

www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/youth/UNFPA%20Adolescents%20and%20Youth%20Strategy.pdf

UNFPA Framework for Action on Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People – 4 Keys (2007)
www.unfpa.org/public/pid/396

The Commission on Population and Development (CPD) (CPD 2009 Resolution 2009/1, ยอ่หนา้ท่ี 7; CPD 2012 
Resolution 2012/1, ยอ่หนา้ท่ี 26)

Comprehensive Sexuality Education: Advancing Human Rights, Gender Equality, and Improved Sexual and Reproduc-
tive Health (UNFPA, 2011), รายงานการปรึกษาหารือทางวชิาการระดบัโลกเร่ืองเพศวถีิศึกษา, กรุงโบโกตา, 30 พฤศจกิายน 
2553

www.unfpa.org/webdav/site/global/groups/youth/public/Comprehensive%20Sexuality%20Education%20Advanc-
ing%20Human%20Rights%20Gender%20Equality%20and%20Improved%20SRH-1.pdf 

ICPD and Human Rights: 20 Years of Advancing Reproductive Rights through UN Treaty Bodies and Legal Reform 
(Center for Reproductive Rights and UNFPA, 2013)

www.unfpa.org/rights/docs/icpd_and_human_rights_20_years.pdf

ICPD+5 – Key actions for the further implementation of the Programme of Action of the International Conference on 
Population and Development, สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ A/RES/S-21/2, 8 พฤศจิกายน 2542

www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD5-
key-actions 

ICPD Programme of Action (1995), รบัรองในท่ีประชุมนานาชาติวา่ดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา, กรุงไคโร, 5-13 
กนัยายน 2537

www.unfpa.org/public/publications/pid/1973

International Technical Guidance for Sexuality Education (UNESCO, 2009) – ใหแ้นวคิดหลกัส�าหรบัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม
อายุ ขอ้ถกเถียงเชิงนโยบายเก่ียวกบัเพศวถีิศึกษา และแนวทางส�าหรบัผูพ้ฒันาหลกัสตูร จดัท�าเป็นภาษาอารบิก จีน องักฤษ 
ฝรัง่เศส โปรตุเกส รสัเซีย สเปน และภาษาไทย

www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guid-
ance-on-sexuality-education  

Volume I: The Rationale for Sexuality Education
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf  
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Volume II: Topics and Learning Objectives
http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument/2009/20091210_international_guidance_sexuality_education_
vol_2_en.pdf  

It’s All One Curriculum: For a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education (Population 
Council, Revised first edition, 2011) – ใหแ้นวคิดท่ีส�าคญั เน้ือหาการสอน ค�าถามต่างๆเพ่ือชวนคุย และตวัอยา่งกิจกรรม
ของแนวทางท่ีใชห้ลกัสตูรแบบบรูณาการ จดัท�าเป็นภาษาบงักลาเทศ จีน องักฤษ ฝรัง่เศส และ สเปน 

www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to

Volume 1: Guidelines – www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf 

Volume 2: Activities – www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_en.pdf 

“Additional Resources for Comprehensive Sexuality Education” – รายการ 12 หนา้กระดาษท่ีใหข้อ้มลูองคก์รและ
แหล่งขอ้มลูท่ีส่งเสริมเพศวถีิศึกษาท่ีเนน้ความส�าคญัของสิทธิและเพศภาวะ มีประโยชน์ต่อการน�าไปสนับสนุนงานผลกัดนั
นโยบาย การพฒันาหลกัสตูร การอบรมคร ู การออกแบบและด�าเนินโครงการ และการสรา้งศกัยภาพทางวิชาการโดย
ทัว่ไป ส่วนใหญ่เขา้ถึงไดโ้ดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย. ดท่ีู: It’s All One Curriculum, vol. 2, หนา้ 178-188. 

Portal for Gender Equity in Schools (PEGE) – โครงการริเร่ิมในประเทศบราซิลท่ีส่งเสริมการฝึกอบรมคร ูโดยอิงขอ้มลูจาก
การประเมินโครงการต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดเร่ืองเพศภาวะ  มีขอ้มลูดา้นวธีิการต่างๆท่ีสามารถน�ามาประยุกตใ์ช้
เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคข์องการอบรมเร่ืองเพศภาวะ มีตวัอยา่งตารางการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยตอบสนอง
วตัถุประสงค ์และมีชอ่งทางใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน์กบัผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการและนักการศึกษาอ่ืนๆไดด้ว้ย 

http://pege.org.br

United Nations Fourth World Conference on Women Platform for Action (FWCW PFA, ยอ่หนา้ 108(k) and A/S-21/5/ 
Add.1, ยอ่หนา้ 71(j).

What Works for Women and Girls: Evidence for HIV/AIDS Interventions (Jill Gay, et al., Open Society Institute, New 
York, June 2010)

www.whatworksforwomen.org 

What Happens When Programs Emphasize Gender? A Review of the Evaluation Research (Nicole Haberland) – น�า
เสนอท่ีการประชุมปรึกษาหารือทางวชิาการระดบัโลกเร่ืองเพศวถีิศึกษา จดัโดย UNFPA, กรุงโบโกตา, 30 พฤศจกิายน, 2553. 

วีดิทศัน์

Batjele: Tell Them (Knowledge for Health) – เคร่ืองมือส�าหรบัครใูนการพดูคุยกบัเยาวชนเร่ืองการคุกคามทางเพศ สามารถ
สัง่แผ่น CD ไดโ้ดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย 

www.k4health.org/toolkits/swaziland-teachers/batjele-tell-them-infocentre-video-part-1-3 

Once Upon a Boy (Promundo) – ภาพยนตแ์อนนิเมชัน่ท่ีไมมี่ค�าพดู บอกเล่าเร่ืองราวของเด็กผูช้ายคนหน่ึงท่ีก�าลงัเติบโต
ท่ามกลางความกดดนัจากเพ่ือน เพศสมัพนัธค์รั้งแรกของเขา งานแรกท่ีไดท้�า และเม่ือกลายมาเป็นพอ่คน ถกูออกแบบมาเพ่ือ
สรา้งการมีส่วนร่วมของเยาวชนชาย นักการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข ในการสะทอ้นตวัแบบของความเป็นชาย สามารถ
สัง่ซ้ือ DVD น้ีได ้

www.promundo.org.br/en/online-store/audio-visuais-loja-virtual/once-upon-a-boy-dvd 
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ปัจจยัคุม้ครองทางสงัคม

The Adolescent Experience In-Depth: Using Data to Identify and Reach the Most Vulnerable Young People (Popula-
tion Council and UNFPA, 2009) – ชุดขอ้มลูเก่ียวกบัวยัรุ่นโดยมี ตาราง แผนภมิู และแผนท่ีจากการส�ารวจดา้นประชากร
และสุขภาพ ส�าหรบัน�าไปใชใ้นการด�าเนินโครงการวยัรุ่น ชุดขอ้มลูครอบคลุมหลายประเด็น รวมถึงความหลากหลายของวยั
รุ่น ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสรรคท่ีวยัรุ่นเผชิญ และบริบทดา้นพฤติกรรมทางเพศ

www.unfpa.org/public/site/global/lang/en/pid/3346

Ministerial Declaration: Preventing through Education (ORELEAC/UNESCO Santiago, 2010) – การประชุมครั้งแรกของ
รฐัมนตรีดา้นสาธารณสุขและดา้นการศึกษาจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพ่ือหยุดยัง้เอชไอวแีละโรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ,์ กรุงเม็กซิโก, 1 สิงหาคม 2551

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/declaration-preventing-education-english.pdf

Young People Today, Time to Act Now (UNESCO, 2013) – ความมุง่มัน่ของรฐัมนตรีต่อเพศวถีิศึกษาและบริการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุส์�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชนแอฟริกาตะวนัออกและแอฟริกาใต,้ 7 ธนัวาคม 2556 

www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/east-and-southern-africa-
commitment

WHO Guidelines: Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes among Adolescents in Developing 
Countries (2011) – ซ่ึงเรียกรอ้งใหมี้การด�าเนินการและก�าหนดทิศทางของการศึกษาวจิยัในอนาคตเก่ียวกบัการป้องกนั
การตั้งครรภท่ี์ไม่พรอ้มและผลลพัธด์า้นอนามยัการเจริญพนัธุท่ี์ไม่ดี แนวทางน้ีพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมอยา่ง
เป็นระบบและการปรึกษาหารือกบัผูก้�าหนดนโยบาย ผูจ้ดัการโครงการและกลุ่มคนท�างานโดยตรงจากประเทศต่างๆทัว่โลก 
ในความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาทส�าคญั  เอกสารเต็มรปูแบบจดัท�าเป็นภาษาองักฤษ โดยเน้ือหาบางตอน
ไดมี้การแปลเป็นภาษาฝรัง่เศส โปรตุเกสและสเปนดว้ย

www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing_early_pregnancy/en

การตดิตามและประเมินผล
การประชุมผูเ้ช่ียวชาญดา้นเพศวถีิศึกษา (CSE Evaluation Expert Meeting), 29-31 ตุลาคม 2557, กองทุนประชากรแหง่
สหประชาชาติ นิวยอรก์: “การสรา้งฉนัทามติเก่ียวกบักรอบการท�างานส�าหรบัการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเพศ
วถีิศึกษา” (Building Consensus on a Common Framework for Monitoring & Evaluation of Comprehensive Sexuality 
Education Programmes) – งานน�าเสนอ การศึกษาและเคร่ืองมือท่ีเขา้ถึงไดท้าง Google Drive ดงัน้ี 

1. นิยามเชิงปฏิบติัการของเพศวถีิศึกษา และนัยดา้นการติดตามและประเมินผล (Operational Definition of CSE: Im-
plications for Monitoring and Evaluation) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJD
FBZmY29fanlWUV9lQWs&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ   

2. การระบุองคป์ระกอบดา้นเพศภาวะและสิทธิมนุษยชนในเพศวิถีศึกษา (Addressing Gender and Human Rights 
Components of CSE) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmOXVfeG02am
1IWEU&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ  

3. การวเิคราะหส์ถานการณเ์พศวถีิศึกษา (CSE Situation Analysis) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderv
iew?id=0B1XJRCJDFBZmTTdaNUtqQU1WQk0&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

4. การวจิยัใหม่ๆ และโอกาสต่างๆ (New Research and Opportunities) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/fold
erview?id=0B1XJRCJDFBZmRDRLdWdLSTdRYUU&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

5. การประเมินผลการด�าเนินงานเพศวถีิศึกษา (CSE Implementation Evaluation) – https://drive.google.com/a/
unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmME5XQ0dlenFHYzg&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOX
Q2N19fdDQ 
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6. การติดตามการด�าเนินงานในประเทศ ภมิูภาค และระดบัโลก (Global, Regional and Country-Level Monitoring) – 
https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmbU9lS3A5Tlg2alk&usp=sharing_eid&ti
d=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

7. การประเมินผลการด�าเนินงาน ตวัช้ีวดั และเคร่ืองมือ (Implementation Evaluation, Indicators and Tools) – https://
drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmNTNqWlE1SjVlTUk&usp=sharing_eid&tid=0B1X
JRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

8. การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (Parental Engagement) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B
1XJRCJDFBZmOFY2YjhNNl8xUGs&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

9. ประสบการณจ์ากประเทศต่างๆในการวดัผลลพัธแ์ละผลกระทบ (Measuring Outcome and Impact: Country Experi-
ences) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmQjE5VG1sU1JNaFk&usp=sh
aring_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ  

เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยัเพศวถีิศึกษา (CSE Research Instruments) 
https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmMEJpMXpKZFpTSUk&usp=sharing_eid&ti

d=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ 

ชุดขอ้มูล

ชุดขอ้มลูเก่ียวกบัวยัรุ่นโดยกองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ (Adolescent Data Guides, UNFPA): ขอ้มลู ตาราง แผนภมิู 
และแผนท่ีจากการส�ารวจดา้นประชากรและสุขภาพ พรอ้มดว้ยไฟล ์PDF ของ 49 ประเทศ – www.unfpa.org/youth/dhs_ad-
olescent_guides.html

การส�ารวจดา้นประชากรและสุขภาพ (Demographic and Health Surveys) – www.measuredhs.com

DevInfo – www.devinfo.org/libraries/aspx/Home.aspx 72 

การส�ารวจสถานการณเ์ด็กและสตรี (Multiple Indicator Cluster Surveys) – www.childinfo.org/mics.html  

การส�ารวจสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO Global School-Based Student Health Survey) 
– www.who.int/chp/gshs/en 

ส่ิงพิมพ์

คูมื่อการออกแบบและประเมินผลโครงการในประเทศโดยกองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ (Handbook: How to Design 
and Conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA) (ส�านักงานประเมินผลอิสระ, นิวยอรก์, ตุลาคม 2557) 

www.unfpa.org/public/home/about/Evaluation/Methodology

ส่วนท่ี 3: เคร่ืองมือและแหล่งขอ้มลู – www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Evaluation_ branch/
Methodology/3.%201%20Part%203%20Toolkit%20web.pdf  

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการด�าเนินงานระดบัโลกเก่ียวกบัมีส่วนร่วมของเด็กผูช้ายและผูช้ายในดา้นสุขภาพและความเท่าเทียมทาง
เพศ (Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health: A Global Toolkit for Action)

www.unfpa.org/public/home/publications/pid/6815

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน – www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2010/10/ cap-8.pdf 

เคร่ืองมือ (จากทุกๆบท) – 
www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/Toolkit_menandboys/tools.pdf
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