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เพศวิถีศกึ ษาในค�ำนิ ยามของร่างกฎหมายการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ ฉบับใหม่ของไทย หมายถึง
กระบวนการเรียนรูใ้ นเรื่องเพศที่ต้งั อยูบ่ นพื้ นฐานของสิทธิการได้รบั ข้อมูลข่าวสารและความรูเ้ กี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสมั พันธภาพ
กับผูอ้ ื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
เรื่องเพศ
“เพศวิถีศึกษา” เป็ นค�ำใหม่ที่มีในกฎหมายไทย ทั้งที่มีการใช้ประปรายในวงการสาธารณสุข การศึกษา และพัฒนา
สังคมมาหลายปี และเป็ นค�ำที่ใช้แพร่หลายในต่างประเทศทัว่ ไป
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เป็ นองค์กรซึ่งมีการด�ำเนิ นการด้านประชากรและการพัฒนา การให้
แนวทางการด�ำเนิ นงานเรื่องเพศวิถีศึกษาเป็ นมาตรการส�ำคัญในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ ซึ่งเป็ นส่วน
ส�ำคัญในการให้ความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งประเด็นสิทธิมนุ ษยชนและเพศภาวะซึ่ง
เป็ นมาตรการส�ำคัญมากยิง่ ขึ้ นในปั จจุบนั
การรวบรวมความรูใ้ นด้านดังกล่าวจึงเป็ นสิ่งที่สมควรจะเผยแพร่ต่อประชาชนทัว่ ไปให้เข้าใจในองค์ความรูเ้ รื่องสิทธิ
มนุ ษยชนและเพศภาวะ ซึ่งได้รบั การให้ความส�ำคัญจาก สหประชาชาติ (UN) และประชาคมทั้งโลก

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์
เลขาธิการองค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา
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เมื่อ 2,400 ปี มาแล้ว มหากาพย์มหาภารตะของอินเดียได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นสมรส ความสัมพันธ์ทาง
เพศแบบชัว่ คราว และความพึงพอใจทางเพศของสตรี ซึ่งล้วนให้คำ� สอนเรื่องเพศสัมพันธ์นานัปการแก่คนหนุ่ มสาวในยุคนั้น
อีก 500 ปี ถดั มา ในสมัยราชวงศ์ฉินแห่งแผ่นดินจีนมีการผลิตต�ำรา “ศิลปะการประกอบกิจในห้องหับ” หรือ “The Art
of the Bedchamber” ซึง่ เป็ นต�ำราเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีส่ ำ� คัญ ในเวลาเดียวกันนี้ เองก็เริม่ มีการท�ำเครือ่ งรางสมรสส�ำหรับคูบ่ า่ วสาว
ซึง่ มีลวดลายท่าทางที่คสู่ มรสพึงปฏิบตั ิในคืนวิวาห์ เพือ่ ให้บรรลุหน้าที่ที่มตี อ่ ครอบครัวและสังคมในการให้กำ� เนิ ดบุตร
ในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น กวีชาวโรมันนามว่าโอวิดก็ถกู สัง่ ห้ามไม่ให้เข้ากรุงโรมเพราะได้เขียนบทกวีนิพนธ์ที่ชื่อ “ศิลปะ
แห่งรัก” หรือ “The Art of Love” ซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการเกี้ ยวพาราสี และท่าทางในการร่วมรัก
หลายสิง่ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หนึ่ งในนั้นก็คอื ความจ�ำเป็ นในการเตรียมเยาวชนให้พร้อมส�ำหรับการใช้ชวี ติ แบบผูใ้ หญ่
และนัน่ ย่อมรวมถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับชีวติ ทางเพศ ผมรูส้ ึกประหลาดใจเสมอที่พบว่าทุกวันนี้ ยังมีผใู้ หญ่ที่เจตนา
ดีหลายคนเชื่อว่า การสอนเพศศึกษาที่ดีที่สุดคือการไม่บอกอะไรแก่คนหนุ่ มสาวเกี่ยวกับเรื่องเพศเลย เพื่อที่วา่ “เด็กๆจะได้
ไม่นึกถึงเรื่องเพศ และก็จะได้ไม่มีเพศสัมพันธ์” ความเชื่อเช่นนี้ เรียกว่าเป็ นความเชื่อที่ไม่ได้ต้งั อยูบ่ นเหตุและผล เพราะที่จริง
แล้วหนุ่ มสาวไม่ว่าในยุคสมัยใดต่างก็นึกถึงเรื่องเพศ และมักจะเริ่มมีชีวิตทางเพศกันในวัยรุ่น ดังนั้ น จึงไม่เพียงแต่เป็ น
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล หากแต่ยงั เป็ นการกระท�ำที่ขาดความรับผิดชอบอีกด้วย
เมือ่ เยาวชนไม่ได้รบั ข้อมูลที่อยูบ่ นพื้ นฐานของข้อเท็จจริงเรือ่ งเพศวิถีและสัมพันธภาพ อีกทั้งยังไม่มพี นที
ื้ ่ให้เรียนรูก้ าร
มีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพต่อคูข่ องตนเองแล้วนั้น ย่อมมีแนวโน้มว่าจะน�ำไปสูป่ ั ญหาที่รนุ แรง
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่า เยาวชนควรได้รบั ข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เกี่ยวกับ
เพศวิถีและสัมพันธภาพ เพื่อจะได้มีทศั นคติและค่านิ ยมที่อยูบ่ นฐานของข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความอ่อนไหวและเคารพต่อเพศ
ภาวะ วิธีดงั กล่าวนี้ พบว่าใช้ได้ผลดีที่สุดในทุกประเทศทัว่ โลก ส่วนทางเลือกอื่นๆ เช่น การไม่สอนเพศวิถีศึกษา เรื่องที่แต่งขึ้ น
มาหลอกๆ การให้ขอ้ มูลที่มีอคติ เพศศึกษาที่เน้นแต่ชีววิทยา และการส่งเสริมให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ล้วนแต่ไม่ได้ผล
ส�ำหรับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอชไอวี
เพศสัมพันธ์อยูก่ บั เรามาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีมนุ ษย์เสียอีก และก็ดว้ ยสิ่งนี้ ที่ทำ� ให้มีเราๆ ท่านๆ เช่นทุกวันนี้ การไม่
บอกข้อเท็จจริงเรื่องเพศให้แก่ลกู หลานของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวติ ทางเพศของตนเองได้อย่างชาญ
ฉลาดนั้น จึงไม่เพียงแต่เป็ นการกระท�ำที่ขาดความรับผิดชอบ หากยังเป็ นการย้อนแย้งกับความเป็ นจริงของประวัติศาสตร์
มนุ ษย์ที่เรามีร่วมกันมานับพันๆ ปี อีกด้วย

คาสปาร์ พีค
ผูแ้ ทนประจ�ำประเทศไทย
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
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กิตติกรรมประกาศ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ใคร่ขอขอบคุณและแสดงความซาบซึ้ ง ไปยังเพื่อนร่วมงานและภาคีเครือข่าย
ทั้งหลาย ที่ได้ให้ขอ้ มูลเชิงวิชาการในระหว่างการจัดท�ำ เอกสารแนวทางการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ: การให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุ ษยชนและเพศภาวะฉบับนี้ ประการแรกและส�ำคัญที่สุด ขอขอบพระคุณ
บุคคลสองท่านนี้ เป็ นอย่างยิง่ นิ โคล ฮาเบอร์แลนด์ รองกรรมการอาวุโสแห่งสภาประชากร (Population Council) และเดโบราห์
โรโกว์ ที่ปรึกษาอิสระแห่งสภาประชากร ผูเ้ ขียนหลักของเอกสารฉบับร่าง และผูค้ อยแนะน�ำในการพัฒนาปรับแก้ นับตั้งแต่
การประชุมเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกที่ UNFPA จัดขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 2554
นอกจากนี้ ยังขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญท่านอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ เอสเธอร์ โคโรนา จาก
สมาคมเพศวิถีศึกษาเม็กซิกนั เอฮิตา อิโคโกเด-ไอค์ปิตานยี ผูป้ ระสานงานโครงการริเริ่มเพือ่ เพิม่ ศักยภาพเด็กหญิงแห่งศูนย์
เดลต้า โอลกา เดอ ฮาน ที่ปรึกษาอิสระ อีฟ ลี ที่ปรึกษาอิสระ แกรี่ บาร์เกอร์ ผูอ้ ำ� นวยการนานาชาติแห่งโปรมันโด-สหรัฐ
และลุยซา คาบัล ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ งผูอ้ ำ� นวยการโครงการกฎหมายนานาชาติแห่งศูนย์สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้
ขอขอบพระคุณแคทเธอรีน รัตเกอส์เป็ นอย่างสูง ที่กรุณาดูแลงานด้านบรรณาธิการและพิสจู น์อกั ษรรอบแล้วรอบเล่า
อนึ่ ง ขอแสดงความชื่นชมที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของ UNFPA เป็ นอย่างยิง่ ที่ได้กรุณาเสนอความเห็นเชิงวิพากษ์ตลอดจนให้
ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ ดังนี้ อัชฮา โมฮาหมัด อเล็กซานเดอร์ โบดิโรซา โจเซฟิ น เซาวาริน มาริจา วาซิเลวา-บาเลเซฟ
และวิคตอเรีย คามาโช และขอขอบพระคุณเอลิซาเบธ เบโนมาร์ แมรี่ โอตีโน ลอร่า ลาสกี้ เลย์ลา ชาราฟี ปราทีค อวัสถี
ตลอดจนสมาชิกกลุ่มงานวัยรุ่นและเยาวชนจากส�ำนักงานประจ�ำประเทศและส�ำนักงานประจ�ำอนุ ภมู ิภาคทุกท่าน ที่ได้เพิ่ม
เติมมุมมองระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ไปยังเพื่อนร่วมงานที่ได้จดั ท�ำกรณีศึกษา
และน�ำเสนอไว้ในเอกสารฉบับนี้ ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศนิ การากัว รัฐอาหรับ ประเทศอียปิ ต์ ประเทศเนปาล
เอเชียกลาง ประเทศมองโกเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศกัวเตมาลา ประเทศโคลอมเบีย และประเทศอุรุกวัย
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณมาริโอ เวอร์การา ผูช้ ่วยผูแ้ ทนประเทศเอกวาดอร์ เป็ นอย่างสูง ที่กรุณารับหน้าที่โดยละเอียดในฝ่ าย
วิชาการ ตลอดจนสนั บสนุ นกระบวนการทบทวนและปรับแก้ร่างสุ ดท้าย ในการนี้ UNFPA ใคร่ขอแสดงความขอบคุ ณ
โมนา เคดเบย์ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายวิชาการ อย่างสุดซึ้ ง ที่กรุณาน� ำทางและชี้ แนะกระบวนการจัดท�ำเอกสารแนวทาง
การด�ำเนิ นงานฉบับนี้ ค�ำแนะน�ำ ก�ำลังใจ ตลอดจนการก�ำกับดูแลทางด้านวิชาการของท่าน ทรงคุณค่ายิง่
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบรูซ แคมป์ เบล ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายวิชาการ และเคท กิลมอร์ รองผูอ้ ำ� นวยการบริหาร ที่ได้ให้ขอ้ มูล
การส่งเสริม และแรงสนับสนุ นที่มีคา่ อันหาที่สุดมิได้
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

© UNFPA/PEDRO SÁ DA BANDEIRA

บทที่ 1 บทน�ำ

1.1 วัตถุประสงค์ของแนวทางการด�ำเนินงาน
สิทธิในการเข้าถึงเพศวิถีศึกษาตั้งอยูบ่ นหลักของสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้ นฐาน และเป็ นวิธีหนึ่ งในการเสริมพลังให้เยาวชนสามารถ
ดูแสุขภาพของตนเอง มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี และมีศกั ดิ์ศรีแห่งตน แนวทางการด�ำเนิ นงานฉบับนี้ ก�ำหนดกรอบการท�ำงานของ
UNFPA ในส่วนงานเพศวิถีศึกษา ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน 5 ภารกิจของยุทธศาสตร์วยั รุน่ และเยาวชนของ UNFPA โดยเชือ่ มโยงกับภารกิจ
อีก 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุ นการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนา การลงทุนและการด�ำเนิ นกิจกรรม การสร้างเสริม
ศักยภาพด้านการบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการป้องกัน รักษา และดูแลการติดเชื้ อเอชไอวี
การด�ำเนิ นการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรเปราะบาง และการมีส่วนร่วมและความเป็ นผูน้ �ำของเยาวชน
เอกสารฉบับนี้ เสนอแนวทางการสนับสนุ นของ UNFPA ต่อภาครัฐ
และภาคีเครือข่ายในการออกแบบ ด�ำเนิ นการ และประเมินผลการ
เรียนการสอนเพศวิถ๊ศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยแสดงให้เห็น
ถึงขัน้ ตอนต่างๆในการการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ ขัน้ ตอนด�ำเนิ น
การตามแผนปฏิบตั กิ าร และขัน้ ตอนการประเมินผลลัพธ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
จึงเป็ นเครื่องมือให้แก่ผบู้ ริหารโครงการและที่ปรึกษาทางวิชาการ
แนวทางการด�ำ เนิ น งานฉบับ นี้ ตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานของข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ อนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศต่างๆที่วา่ ด้วยสิทธิมนุ ษยชน และ
มาตรฐานทางวิชาการที่เป็ นเลิศ เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆ และองค์กร

เอกสารฉบับนี้ เสนอแนวทางการสนับสนุ น
ของ UNFPA ต่อภาครัฐและภาคีเครือข่าย
ในการออกแบบ ด�ำเนิ นการและประเมิน
ผลการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
โดยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆในการ
ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ ขั้นตอน
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร และขัน้ ตอน
การประเมินผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน
บทที่ 1 บทน�ำ
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ภาคีในการด�ำเนิ นงานได้มีนิยามที่ตรงกันเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา และร่วมกันส่งเสริมแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
เอกสารฉบับนี้ เน้นหลักการพื้ นฐานของเพศวิถีศึกษา และให้รายละเอียดองค์ประกอบเนื้ อหาสาระส�ำคัญ นอกจากนั้น ยังน�ำ
เสนอและก�ำหนดกรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือที่สำ� คัญ 4 ด้าน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
ระดับประเทศภายใต้การสนับสนุ นของ UNFPA และระบุเส้นทางการสร้างสมรรถนะภายในองค์กรให้ดียงิ่ ขึ้ น
แนวทางการด�ำเนิ นงานฉบับนี้ ได้รบั การออกแบบมาเพื่อน�ำไปใช้ โดยความร่วมมือระหว่าง UNFPA และภาคีเครือข่าย เพื่อให้
บรรลุวสิ ยั ทัศน์การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่เยาวชนทัว่ โลกบนพื้ นฐานของสิทธิ

1.2 นิยามและหลักปฏิบตั ขิ องเพศวิถีศึกษา
เพื่อให้เป็ นไปในแนวเดียวกันกับแผนปฏิบัติการของการประชุ มนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD)
พ.ศ. 2537 ตามมติ CPD 2009 ข้อมติที่ 2009/1 ย่อหน้า 7 และมติ CPD 2012 ข้อมติที่ 2012/1 ย่อหน้า 26 ของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยเรือ่ งประชากรและการพัฒนา (CPD) รวมทั้งแนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรือ่ งเพศวิถีศกึ ษา (ITGSE)
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับ
อืน่ ๆ UNFPA ได้นิยามเพศวิถศี กึ ษา* (comprehensive sexuality education) ว่า คือกลวิธกี ารเรียนการสอนเพศวิถศี กึ ษาที่
ตัง้ อยูบ่ นพื้ นฐานของสิทธิและให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะ ไม่ว่าจะอยูใ่ นหรือนอกโรงเรียน เพศวิถีศึกษาเป็ นหลักสูตร
การศึกษาที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมเพื่อพัฒนามุมมองเชิง
บวกด้านเพศวิถี พร้อมกับพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของตนเอง ทั้งนี้ โดยน�ำวิสยั ทัศน์แบบองค์รวมของเพศวิถี
และพฤติกรรมทางเพศมาใช้ ซึ่งครอบคลุมมากกว่าการมุง่ เน้นการป้องกันการตัง้ ครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพศวิถีศกึ ษาท�ำให้เด็กและเยาวชน
• ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ เกีย่ วกับเพศวิถีของมนุ ษย์ สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิมนุ ษยชน
ซึ่งรวมถึงเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาทางเพศ การสืบพันธุ์ การคุมก�ำเนิ ด การตั้งครรภ์ และการคลอด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ ชีวติ ครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วัฒนธรรมกับเพศวิถี การเสริม
ศักยภาพสิทธิมนุ ษยชน การไม่เลือกปฏิบตั ิ ความเสมอภาค และบทบาททางเพศ พฤติกรรมและความหลากหลาย
ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นอันตราย
• ส�ำรวจ บ่มเพาะค่านิยมและทัศนคติดา้ นบวก ต่อสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญการพันธุข์ องตนเอง และพัฒนา
ไปสูก่ ารเคารพตนเอง เคารพสิทธิมนุ ษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ เพศวิถีศึกษาช่วยให้เยาวชนสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตน ในทางกลับกัน ก็รจู ้ กั ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเคารพ ยอมรับ อดทน และเอาใจใส่ โดยไม่เลือกเพศ
ชาติพนั ธุ์ เชื้ อชาติ หรือวิถีทางเพศ
• พัฒนาทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ และการกล้า
แสดงออก ทักษะเหล่านี้ น�ำมาซึ่งความสัมพันธ์อนั ดีและก่อให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้ นกับสมาชิกในครอบครัว เพือ่ นร่วมชัน้ มิตร
สหาย และคนรักหรือคูน่ อน
เพศวิถีศึกษาที่มกี ารสอนตั้งแต่เนิ่ นๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาพอสมควร และรวมองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นไว้ทุกประการ
จะท�ำให้เยาวชนมีศกั ยภาพในการตัดสินใจอย่างมีขอ้ มูลในเรื่องเพศวิถีของตัวเอง รวมถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ และสามารถพัฒนาทักษะชีวติ ที่จำ� เป็ นต่อการปกป้องตนเองไปพร้อมกับการรูจ้ กั เคารพสิทธิของผูอ้ ื่น
ในหลายบริบท เพศวิถีศึกษาอาจเรียกชื่อเป็ นอย่างอื่น เช่น “ทักษะชีวิต” “ชีวิตครอบครัว” หรือ “เอชไอวีศึกษา” หรือ
“เพศวิถีศึกษาแบบองค์รวม” ชือ่ ที่หลากหลายเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของเนื้ อหาที่แตกต่างกันไป เช่น “ทักษะ
ชีวติ ” อาจหมายรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับเรื่องการดูแลสมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่ วย การรับมือกับการสูญเสียหรือปั ญหา
ส�ำคัญในบ้าน
*
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ค�ำอื่นๆ ที่ใช้ คือ เพศศึกษารอบด้าน หรือเพศวิถีศึกษารอบด้าน

แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

อย่างไรก็ตาม ดังทีร่ ะบุไว้ในรายงานการประชุมหารือระหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่ ง “เพศวิถศี กึ ษา: การเดินหน้าเพือ่ สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ”์ (Bogota, 2010) หลักการส�ำคัญที่ตอ้ ง
ปรากฏในการด�ำเนิ นงานและในหลักสูตรเพศวิถีศึกษาเสมอ คือ:
• เคารพสิทธิมนุ ษยชนและความหลากหลาย และรับรองว่าเพศวิถีศึกษานั้นเป็ นสิทธิ
• ฝึ กทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และเสริมสร้างศักยภาพความเป็ น
พลเมืองของเยาวชน
• ปลูกฝังบรรทัดฐานและทัศนคติที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการไม่แบ่งแยก
• เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางและการแบ่งแยก
• สร้างความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของระดับประเทศหรือท้องถิ่นและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
• ใช้แนวทางการสอนเชิงบวกและมุมมองเรื่องเพศวิถีตลอดช่วงชีวติ ของบุคคล

1.3 สิทธิในการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษา: นโยบายและกรอบกฎหมาย
สิทธิในการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาถูกก�ำหนดไว้ในสิทธิมนุ ษยชนสากล รวมทั้งสิทธิในการศึกษาและสิทธิในสุขภาพ ตามที่กำ� หนด
ขึ้ นเป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศจ�ำนวนมาก เช่น อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
แผนปฏิบตั ิการจากการประชุม ICPD พ.ศ. 2537 เรียกร้องให้รฐั บาลชาติต่างๆ จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
เพื่อส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดีของวัยรุ่น และได้ระบุคุณสมบัติสำ� คัญของการศึกษาดังกล่าว1 แผนปฏิบตั ิการฯ ยังระบุชดั เจนว่า
การศึกษาดังกล่าวควรจัดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ให้สอดคล้องกับช่วงอายุ โดยเริม่ สอนตั้งแต่อายุนอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
ปลูกฝังการตัดสินใจอย่างมีวฒ
ุ ิภาวะ และมีเป้าประสงค์เพื่อลดความไม่เท่าเทียมทางเพศ นอกจากนั้น แผนปฏิบตั ิการยังเรียก
ร้องให้รฐั บาลและองค์กรพัฒนาเอกชนสร้างความมัน่ ใจว่าการด�ำเนิ นโครงการเพศวิถีศึกษาจะแก้ไขปั ญหาเฉพาะต่างๆ อาทิ
ความสัมพันธ์และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ความรุนแรงในวัยรุน่ พฤติกรรมทางเพศที่มคี วามรับผิดชอบ การคุมก�ำเนิ ด ชีวติ
ครอบครัว และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้ อเอชไอวี และโรคเอดส์
การประชุม ICPD+5 พ.ศ. 2542 ได้เสริมแรงและก�ำหนดเพิ่มเติมถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลในการให้ขอ้ มูลด้านสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุแ์ บบทางการและไม่เป็ นทางการ อันเป็ นส่วนหนึ่ งของ “การส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
วัยรุน่ การเสริมสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่มคี วามรับผิดชอบ รวมทั้งปกป้อง
วัยรุ่นจากการตั้งครรภ์ในวัยเยาว์และการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้งั ใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอชไอวี/เอดส์ และการล่วง
ละเมิดทางเพศ เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว และการใช้ความรุนแรงทางเพศ”2 “แผนการด�ำเนิ นงานที่สำ� คัญ” และ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ของปั ญหาสุขภาพทางเพศ (เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/
เอชไอวี) และการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน (เช่น การใช้ความรุนแรง) และชี้ แจงว่าเป้าหมายของเพศวิถีศึกษารอบด้านจะต้อง
ครอบคลุมขอบข่ายทั้งสองเรื่องนี้

1 แผนปฏิบตั ิการ ICPD ย่อหน้าที่ 4.29, 7.37, 7.41, และ 7.47; ดูที่ ภาคผนวก 1 ส�ำหรับภาษาเฉพาะเพิ่มเติมและการวิเคราะห์ เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/
public/global/publications/pid/1973
2 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, “ปฏิบตั ิการส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา”, A/
RES/S-21/2, 8 พฤศจิกายน 1999, ย่อหน้าที่ 35(b) เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/Interna¬tional-Conference-on-Populationand-Development/ICPD5-key-actions
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นอกจากนั้ น ยังมีการชูประเด็นพันธสัญญาด้านนโยบายเพศวิถีศึกษาในเอกสารระดับสูงของภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย ได้แก่
พิธีสารกฎบัตรแอฟริกนั ว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนและสิทธิของประชาชน เกี่ยวกับสิทธิสตรีในทวีปแอฟริกา พ.ศ. 2548 (ค.ศ.
2005)3 (พิธีสารมาปูโต) ปฏิญญารัฐมนตรีที่แสดงพันธสัญญาของประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียนอย่างชัดเจน
ในการจัดให้มเี พศวิถีศึกษา พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)4 และพันธสัญญาระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยเพศวิถีศึกษาและบริการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุส์ ำ� หรับวัยรุน่ และเยาวชนในภูมภิ าคแอฟริกาตะวันออกและใต้ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)5

กรอบข้อความที่ 1 ประเทศอาร์เจนตินา: สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ
ในประเทศอาร์เจนตินา เพศวิถีศึกษาถูกก�ำหนดขึ้ นตามกฎหมาย ซึ่งใช้เวลาสามปี ในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ โดยตั้งอยูบ่ น
พื้ นฐานของทั้งกฎหมายระดับชาติที่ควบคุมด้านการศึกษา เอชไอวี/เอดส์ และการคุม้ ครองเด็กและวัยรุ่น เครื่องมือก�ำกับ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิต่อสตรีในทุกรูปแบบ
การตรากฎหมายว่าด้วยเพศวิถีศกึ ษา เกิดขึ้ นในบริบทของการเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายเพือ่ ส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียม
ทางเพศ เช่น การท�ำให้การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็ นเรื่องถูกกฎหมาย และการส่งเสริมสิทธิในการเกษียณ
อายุของผูห้ ญิง กฎหมายฉบับนี้ รับรองสิทธิของเยาวชนที่จะได้เรียนเพศวิถีศึกษา และก�ำหนดให้รฐั ต้องสร้างความมัน่ ใจว่า
ได้จดั การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในทุกโรงเรียนไม่วา่ สังกัดรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนถึงมัธยมศึกษา
กฎหมายฉบับนี้ ยังก�ำหนดเนื้ อหาของเพศวิถีศึกษาอีกด้วย โดยบังคับให้ตอ้ งเน้นและแก้ไขปั ญหาด้านเพศภาวะและสิทธิ
มนุ ษยชน ตลอดจนมิติทางชีววิทยา
ขณะที่ครูผสู้ อนเชื่อว่าเพศวิถีศึกษามีความส�ำคัญ แต่รอ้ ยละ 60 บอกว่าไม่รวู ้ ธิ ีการสอน ดังนั้น การน�ำกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบตั ิจึงเกิดขึ้ นพร้อมกับความพยายามในการจัดหาเครื่องมือที่จำ� เป็ นแก่ครูผสู้ อน โดยท�ำให้ครูผสู้ อนสามารถจัดการกับ
ทัศนคติและความรูค้ วามเข้าใจของตัวเองก่อนในเบื้ องต้น จากนั้นจึงเป็ นการสอนตามหลักสูตรในห้องเรียน และในขั้น
สุดท้ายเป็ นการท�ำงานร่วมกับพ่อแม่ โดยให้ความเคารพต่อความหลากหลายของครอบครัว นอกจากนี้ รัฐบาลอาร์เจนตินา
ยังมุง่ สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของทุกคนให้มากขึ้ นโดยไม่จำ� กัดเพศภาวะหรือวิถีทางเพศ และด้วย
แนวคิดเช่นนี้ จึงเป็ นสภาพแวดล้อมที่รบั ประกันสิทธิในการศึกษาของทุกคน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ฝึกอบรมครูผสู้ อนทุกระดับการศึกษาผ่านหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ออนไลน์ (online CSE courses) และในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการฝึ กอบรมครูแห่งชาติ จึงมีการจัดอบรม
อย่างเข้มข้นให้แก่ครูผสู้ อนเพศวิถีศึกษาทุกจังหวัด โดยเน้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและภาคตะวันตกเฉียงเหนื อ ซึ่งเป็ น
พื้ นที่ที่มีอตั ราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการยังริเริ่มกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลนโยบายเพศ
วิถีศึกษา เพื่อประเมินความคืบหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551(เรียบเรียงจากการน�ำเสนอและอภิปรายของมารา บราวเออร์
กระทรวงศึกษาธิการ และเอเลียนอร์ เฟาร์ ตัวแทน UNFPA ประเทศอาร์เจนตินา ปรับปรุงแก้ไขโดย UNFPA ส�ำนักงาน
ประจ�ำประเทศ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557)

3 กฎบัตรแอฟริกนั เข้าถึงได้จาก: www.achpr.org/instruments/women-protocol.
4 ที่ประชุมรัฐมนตรีดา้ นสาธารณสุขและการศึกษาครั้งที่หนึ่ งเพื่อหยุดการติดเชื้ อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, “ปฏิญญา
รัฐมนตรี: การป้องกันด้วยการศึกษา”, เม็กซิโกซิตี้, 1 สิงหาคม 2008. เข้าถึงได้จาก: www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/
declaration-preventing-education-english.pdf.
5 รายงานสรุปของ UNESCO เกี่ยวกับพันธสัญญาระดับรัฐมนตรีเรื่อง Young People Today, Time to Act Now หรือ หนุ่มสาววันนี้ ถึงเวลาลงมือแล้ว เข้าถึงได้จาก: www.
unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/east-and-southern-africa-commitment.
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

1.4 หลักฐานที่แสดงประสิทธิผลของการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
หลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นประสิทธิผลของเพศวิถีศึกษา ผลักดันให้
UNFPA มุง่ มัน่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการเพศวิถีศึกษาที่
มีอยู่ และออกแบบโครงการใหม่ๆ ส�ำหรับใช้ท้ังภายในและนอก
โรงเรียน

หลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นประสิทธิภาพ
ของเพศวิถีศึกษา ผลักดันให้ UNFPA
มุง่ มัน่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แก่โครงการเพศวิถีศึกษาที่มีอยู่ และ
ออกแบบโครงการใหม่ๆ ส�ำหรับใช้ท้งั
ภายในและนอกโรงเรียน ผลการวิจยั ที่
ส�ำคัญแสดงให้เห็นว่าการบูรณาการ
มุมมองเรื่องเพศภาวะเข้ากับเพศวิถีศึกษา
ไม่ได้เป็ นเพียงเรื่องสิทธิมนุ ษยชนเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นเรื่องส�ำคัญเร่งด่วนด้านสุขภาวะ
ทางเพศของเยาวชนอีกด้วย

จนถึงปั จจุบนั การศึกษาส่วนใหญ่นิยามความมีประสิทธิผลของเพศ
วิถีศึกษา ในแง่ของการรายงานพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง (เช่น การ
ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การลดลงของความถี่ในการมีเพศ
สัมพันธ์ การมีจำ� นวนคูน่ อนน้อยลง และการใช้ถุงยางอนามัยและ/
หรือวิธีคุมก�ำเนิ ดรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้ น) จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องหลายชิ้ นชี้ ให้เห็นว่า ในจ�ำนวนโครงการสอนเพศวิถีศึกษา
ที่ได้มีการประเมินผลอย่างเข้มงวด ผลจากสองในสามของโครงการ
เหล่านั้นน�ำไปสู่การลดลงของพฤติกรรมเสี่ยงหนึ่ งด้านหรือมากกว่า
จากการประเมินผลซ�้ำยังแสดงให้เห็นต่อไปว่า การสอนเพศวิ ถี
ศึกษานั้นไม่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้ น
หรือมีกิจกรรมทางเพศทีไ่ ม่ปลอดภัย ตรงกันข้าม โครงการทีม่ ุ่งสอนให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ กลับไม่สามารถพิสูจน์
ให้เห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพ6
ยิง่ ไปกว่านั้น จากการทบทวนต่างๆยังได้ระบุคุณลักษณะจ�ำนวนหนึ่ ง เช่น ความส�ำคัญของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ที่มีผลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง7 คุณสมบัติอื่นๆที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เมื่อรวมเข้าไว้ในหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ :
• มุง่ เน้นที่พฤติกรรมเฉพาะด้านอันจะน�ำไปสู่เป้าหมายที่กำ� หนดไว้
• ให้เนื้ อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมชัดเจน และน�ำเสนอข้อมูลเป็ นขั้นตอนอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
• มุง่ เน้นที่ความเสี่ยงเฉพาะหรือปั จจัยป้องกันที่ตอบสนองหรือยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลง และเน้นสถานการณ์ที่อาจ
น� ำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันหรือไม่พึงประสงค์ ขณะที่เสริมสร้างทักษะการป้องกัน และส่งเสริมการรับรูค้ วาม
สามารถของตนเองไปด้วย
• แก้ปัญหาเรื่องค่านิ ยมส่วนบุคคล บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรูค้ วามเสี่ยง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการเพศวิถีศึกษาควรก�ำหนดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยอยูบ่ นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีมากพอ
และประเมินผลตามข้อมูลนั้น ประสิทธิผลของโครงการเพศวิถีศึกษาควรวัดจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เช่น การลดลงของอัตรา
การตั้งครรภ์ที่ไม่ต้งั ใจ อัตราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การใช้ความรุนแรงต่อคู่ การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทาง
เพศภาวะ ความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศในวงกว้าง และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกที่
เรียกร้องสิทธิของตัวเอง
ส�ำหรับกระบวนการวางแผนหลักสูตรนั้น ขัน้ ตอนส�ำคัญอาจรวมถึงการประเมินความต้องการในประเทศหรือท้องถิ่น การระบุ
เป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน การให้ผเู้ ชี่ยวชาญมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การใช้รปู แบบที่เน้นความเป็ นเหตุเป็ น
ผล และการทดลองน�ำร่องหลักสูตร (ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับหลักสูตรเพศวิถศี ึกษา โปรดดูที่หัวข้อ 3.3)
6 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, แนวทางเชิงวิชาการที่ เป็ นสากลเรื่ องเพศวิถศี ึกษา การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์สำ� หรับโรงเรียน ครู
และผูใ้ ห้ความรูด้ า้ นสุขภาพ เล่มที่ 1 หลักการและเหตุผลของเพศวิถศี ึกษา, UNESCO, ปารีส, ธันวาคม พ.ศ. 2552, หน้า 15, 17. เข้าถึงได้จาก: www.unesco.org/
new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality-education.
7 อ้างแล้ว, หน้า 18-22. คุณลักษณะส�ำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนวางแผน ได้แก่ การให้ผเู้ ชี่ยวชาญการวิจยั ด้านพัฒนาหลักสูตรมีส่วนร่วม การประเมินความ
ต้องการท้องถิ่น การระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน การใช้รปู แบบสอดคล้องกับหลักเหตุผล และการทดสอบน�ำร่อง ทั้งนี้ ยังมีการแนะน�ำให้มุง่ เน้นแคบๆ ที่พฤติกรรมเฉพาะ
อันจะน�ำไปสู่เป้าหมายที่กำ� หนด แจกแจงเนื้ อหาด้านพฤติกรรมให้ชดั เจน มุง่ เน้นที่ความเสี่ยงเฉพาะหรือปั จจัยป้องกันที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ เน้นสถานการณ์
ที่อาจน�ำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันหรือไม่พึงประสงค์ แก้ไขปั ญหาเรื่องค่านิ ยมส่วนบุคคล และการรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมและความเสี่ยง เสริมสร้างทักษะการ
ป้องกัน จัดการทักษะและการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามล�ำดับที่เป็ นตรรกะ
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ที่น่าสังเกตคือ การศึกษาที่ทำ� การประเมินผลเหล่านั้น ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง
แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงการลดลงของอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้งั ใจหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย การทบทวนการวิจยั
ประเมินผลในปี พ.ศ. 2553 พบว่าหลักสูตรที่มุง่ ผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพ โดย “ให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะ” เกิดประสิทธิผล
อย่างเห็นได้ชดั กว่าโครงการที่ “ไม่สนใจเรื่องเพศภาวะ”8
ผลจากการศึกษาดังกล่าวช่วยตอกย�ำ้ งานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า บรรทัดฐานทางเพศภาวะเป็ น “ปั จจัยทางเข้า (gateway factor)”
ที่น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์อนั หลากหลายของวัยรุน่ เช่น เยาวชนกลุม่ ที่มที ศั นคติที่ดตี อ่ เรือ่ งความเท่าเทียมกันระหว่างเพือ่ นในวัยเดียวกัน
หรือเยาวชนที่คบกับเพศตรงข้ามโดยเคารพในความเท่าเทียมกันมากกว่าเพือ่ นคนอืน่ ๆ มีแนวโน้มที่จะชะลอการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก มีการใช้ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์คุมก�ำเนิ ดมากกว่า เยาวชนกลุ่มนี้ ยังมีอตั ราการติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอชไอวี และการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้งั ใจต�ำ่ กว่า ทั้งมีแนวโน้มในการมีความสัมพันธ์ที่ใช้ความรุนแรงน้อยกว่า9,10
การบูรณาการมุมมองเรือ่ งเพศภาวะเข้ากับเพศวิถีศกึ ษา ไม่ได้เป็ นเพียงเรือ่ งสิทธิมนุ ษยชนเท่านั้น แต่ยงั เป็ นเรือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน
ด้านสุขภาวะทางเพศของเยาวชนอีกด้วย การชูประเด็นเรื่องสิทธิและเพศภาวะในโครงการเพศวิถีศึกษาสามารถส่งอิทธิพล
ต่อผลลัพธ์ที่หลากหลาย เช่น น�ำไปสูก่ ารลดลงของการใช้ความรุนแรงและการรังแกที่มสี าเหตุมาจากเรื่องเพศ สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้ น เยาวชนมีศกั ยภาพที่จะลุกขึ้ นปกป้องสิทธิของตนเองมากขึ้ น ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
วัยรุ่นชายและหญิงที่เท่าเทียมกันมีมากขึ้ น และมีความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศในวงกว้างมากขึ้ น

1.5 องค์ประกอบส�ำคัญ 9 ประการของเพศวิถีศึกษา
ข้อตกลงระหว่างประเทศและหลักการของเพศวิถีศึกษาตามที่กล่าวมาแล้ว พร้อมด้วยผลการวิจยั ที่มมี ากขึ้ นเรื่อยๆ น� ำไปสูก่ าร
ออกแบบหลักสูตรเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ซึ่งเป็ น
หลักการที่ใช้ได้กบั การด�ำเนิ นงานแนวดิ่งหรือเชิงเดี่ยว นัน่ คือการน�ำหลักสูตรเพศวิถีศึกษาทั้งหลักสูตรไปใช้โดยผูส้ อนเพียง
คนเดียว และ/หรือสอนให้แก่ผเู้ รียนที่เป็ นกลุ่มตายตัว และยังใช้ได้กบั การด�ำเนิ นงานที่ใช้กลวิธีแนวนอนหรือข้ามสาขา ที่ครู
ผูส้ อนวิชาต่างๆ มาร่วมกันรับผิดชอบการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละหัวข้อที่แตกต่างกันตลอดหลักสูตร
การด�ำเนิ นการสอนเพศวิถีศึกษาควรอยูบ่ นหลักการของหลักฐานเชิงประจักษ์ และครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้ ทุกประการ:

(1) อยูบ่ นพื้ นฐานหลักสากลในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ถือเป็ นเครื่องมือส�ำหรับส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงสิทธิในสุขภาพ
และการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ แม้แต่ผูเ้ รียนที่อายุน้อยก็สามารถเข้าใจถึงแนวคิดของความเป็ นธรรม การเคารพผูอ้ ื่น
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และโอกาสในการมีส่วนร่วม การปกป้องสิทธิในเนื้ อตัวร่างกายของตน และความเป็ นอิสระ
จากการตีตราและการใช้ความรุนแรง การบรรลุความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ จะเปลีย่ นแปลงชีวติ ประจ�ำวันของเด็กและเยาวชน
และยังเป็ นการสร้างรากฐานให้กบั วิธีปฏิบตั ิดา้ นบวกต่อความเป็ นอยูแ่ ละความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล

8 ดูที่: Haberland, Nicole, “What Happens When Programs Emphasize Gender? A Review of the Evaluation Research”, น�ำเสนอที่ UNFPA Global Technical
Consultation on Comprehensive Sexuality Education, โบโกตา, 30 พฤศจิกายน 2553. และดูที่: Gay, Jill, et al., What Works for Women and Girls: Evidence for
HIV/AIDS Interventions, Open Society Institute, นิ วยอร์ก, มิถุนายน 2553 และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: www.whatworksforwomen.org.
9 Rogow, Deborah, และ Nicole Haberland, “Sexuality and Relationships Education: Toward a Social Studies Approach”, Sex Education, ปี ที่ 5, ฉบับที่ 4,
พฤศจิกายน 2548, หน้า 333-344. เข้าถึงได้จาก: 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, นิ วยอร์ก, 2552, หน้า 4. เข้าถึงได้จาก: www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf.
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

UNFPA ถือว่าสิทธิมนุ ษยชนเป็ นองค์ประกอบหลัก ไม่ใช่สว่ นเสริมของเพศวิถีศึกษา ดังนั้น หลักสูตรและวัฒนธรรมห้องเรียน
ควรส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับนโยบายและวิธีปฏิบตั ิภายในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้ง
กระตุน้ ให้เกิดบรรทัดฐานและทัศนคติที่เคารพสิทธิมนุ ษยชนและความแตกต่าง ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางเพศด้วย
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา สามารถส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิ โดยแก้ไขปั ญหาความเปราะบาง การถูกแบ่งแยก
กีดกัน และการตระหนักถึงความซับซ้อนของวิถีชีวติ เยาวชน การท�ำเช่นนี้ จะก�ำหนดพื้ นฐานส�ำหรับเยาวชนทุกคน รวมทั้ง
กลุ่มที่มีความเปราะบางให้มีความมัน่ คงด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต ตลอดจนความเป็ น
อยูท่ ี่ดี

(2) จุดเน้นเรือ่ งเพศภาวะ
ข้อตกลงระหว่างประเทศก�ำหนดว่า เพศวิถีศึกษาต้องส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ ขณะเดียวกัน งานวิจยั เกี่ยวกับเพศวิถี
ศึ ก ษาก็ ยื น ยัน ว่ า นี่ เ ป็ นกุ ญ แจส�ำ คัญ ของเพศวิ ถี ศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ การด�ำเนิ นงานต่างๆ ควรมุ่งเน้นเรื่องเพศภาวะ
ด้ว ยหลากหลายวิ ธี เพศภาวะอาจเป็ นหัว ข้อ แยกเฉพาะใน
หลักสูตรเพศวิถีศึกษาก็ได้ โดยมีหวั ข้อย่อยที่สำ� คัญ ได้แก่
• การให้คำ� นิ ยามเพศภาวะ และบรรทัดฐานของเพศชาย/
เพศหญิง
• วิธีการที่เด็กชายและเด็กหญิงถูกขัดเกลาทางสังคมเรือ่ ง
บทบาททางเพศ และการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐาน
ทางเพศภาวะ
• ผลกระทบของบรรทัดฐานทางเพศภาวะต่ อชีวิตของ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในครอบครัว ความ
สัมพันธ์กบั คู่ ตลอดจนชีวติ การศึกษา
• เนื้ อหาเกี่ยวกับเพศภาวะจากสื่อและศาสนา
• ลักษณะและผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
ในสังคม เช่น การเข้าถึงการจ้างงาน พื้ นที่สาธารณะ
และการปฏิบตั ิต่อกันภายใต้กฎหมาย

ข้อตกลงระหว่างประเทศก�ำหนดว่า
เพศวิถีศึกษาต้องส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ ขณะเดียวกัน งานวิจยั เกี่ยวกับ
เพศวิถีศึกษาก็ยนื ยันว่า นี่ เป็ นกุญแจ
ส�ำคัญของเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรเพศวิถีศึกษา เพศภาวะอาจ
เป็ นหัวข้อแยกเฉพาะหรือน�ำไปใช้กบั
หัวข้ออื่นในหลักสูตร
นอกเหนื อจากในหลักสูตรแล้ว การเน้น
เรื่องเพศภาวะยังเชื่อมโยงกับความ
พยายามขจัดบรรทัดฐานทางเพศภาวะที่
ส่งผลอันตรายในสภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู ้ และช่วยให้เด็กผูห้ ญิงได้อยูใ่ น
ระบบการศึกษา

เมื่อน�ำเสนอประเด็นเพศภาวะในหัวข้อต่างๆ หลักสูตรเพศวิถีศึกษายังสามารถชูประเด็นได้ดว้ ยว่าเพศภาวะนั้นมีอิทธิพล
ต่อการเข้าสู่วยั เจริญพันธุ์ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และความเสี่ยงต่อเอชไอวี หัวข้อส�ำคัญอาจ
สอนเป็ นประเด็นแยกต่างหากหรือเป็ นส่วนหนึ่ งของหน่ วยการเรียนรู ้ เช่น หัวข้อที่วา่ ด้วยการตั้งครรภ์หรือเอชไอวี และอาจ
รวมถึง:
• อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เมื่อเจรจาต่อรองการใช้ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์คุมก�ำเนิ ด
• การใช้ความรุนแรงต่อคู่ (และความรุนแรงบนพื้ นฐานของเพศภาวะ) รวมถึงการถูกบังคับให้มเี พศสัมพันธ์โดยไม่
สมัครใจ
• การแต่งงานในวัยเด็กและการขลิบอวัยวะเพศหญิง
เพศภาวะยังเป็ นมิติที่สำ� คัญของทักษะการสื่อสาร การกล้าแสดงออก เจตนาเป้าหมาย การตัดสินใจ และการสร้างความ
สัมพันธ์ การเรียนการสอนทักษะเหล่านี้ ควรรวมมุมมองด้านเพศภาวะไว้ดว้ ย นอกเหนื อจากในหลักสูตรแล้ว การเน้น
เรื่องเพศภาวะยังเชื่อมโยงกับความพยายามในการขจัดบรรทัดฐานทางเพศภาวะที่ส่งผลอันตรายในสภาพแวดล้อมแห่ง
การเรียนรู ้ และช่วยให้เด็กผูห้ ญิงได้อยูใ่ นระบบการศึกษา
บทที่ 1 บทน�ำ
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(3) ข้อมูลที่แม่นย�ำ ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
หากเยาวชนต้องสามารถป้องกันตนเองจากผลลัพธ์เชิงลบด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีวถิ ีชีวติ
ทางเพศที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง มีความปลอดภัย และตนเองพึงพอใจเมือ่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วนั้น เยาวชนจ�ำต้องมีขอ้ มูล
รอบด้านและถูกต้อง การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่ไม่ให้ขอ้ มูลรอบด้านและถูกต้องแม่นย�ำนั้น ไม่ตอบสนองต่อสิทธิของ
เยาวชนในการได้รบั ข้อมูล จึงไม่จดั ว่าเป็ นเพศวิถีศึกษา
หัวข้อต่างๆ ที่เยาวชนต้องได้รบั ข้อมูลที่ถกู ต้องและรอบด้าน มีดงั นี้ :
• สิทธิมนุ ษยชนและค่านิ ยม
• บรรทัดฐานทางเพศภาวะ
• เพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงประเด็นความยินยอมและการตัดสินใจ การบีบบังคับทางเพศ และความ
หลากหลายทางเพศ
• ร่างกาย รวมถึงการเข้าสู่วยั เจริญพันธุแ์ ละการสืบพันธุข์ องมนุ ษย์
• ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ตลอดจนความสัมพันธ์กบั คู่ และความสัมพันธ์ระยะยาว
• การสื่อสารและทักษะการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิเสธการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การใช้
ถุงยางอนามัย/วิธีคุมก�ำเนิ ดส�ำหรับชายและหญิงอย่างถูกต้อง การขอค�ำแนะน� ำและการสนั บสนุ นจากพ่อแม่
ตลอดจนการรูจ้ กั ระมัดระวังการใช้สารเสพติดและความเสี่ยงทางเพศ
• สุขภาวะทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวีและเอดส์ การตั้งครรภ์ที่ไม่ต้งั ใจ ถุงยาง
อนามัยและการคุมก�ำเนิ ด ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและความช่วยเหลืออื่นๆ

(4) สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่ปลอดภัยและเอื้ อต่อสุขภาวะที่ดี
สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่ปลอดภัยและเอื้ อต่อสุขภาวะที่ดี คือสภาพแวดล้อมที่ปลอดการรังแก ปลอดการเลือกปฏิบตั ิ
ปลอดการคุกคามและการใช้ความรุนแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ควรมีอยูใ่ นการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพไม่วา่ จะเป็ นวิชาใดอยูแ่ ล้ว
แต่สำ� หรับเพศวิถีศึกษา เรื่องเหล่านี้ มีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ความปลอดภัยเป็ นประเด็นส�ำคัญทั้งในบริบทภายในและนอก
โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมขณะที่นักเรียน/ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเดินทางไปโรงเรียน หรืออยูใ่ นพื้ นที่จดั การเรียนรู ้ หรือเดินทาง
กลับบ้าน สมาชิกชุมชนการเรียนรูท้ ุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผใู้ หญ่จะต้องปลอดภัย
โรงเรียนและกลุ่มชุมชนที่ให้บริการเด็กและเยาวชน ต้องมีนโยบายเข้มงวดในการห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบตั ิ การรังแก
และการคุกคามหรือกิจกรรมทางเพศเกิดขึ้ นระหว่างครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็ นผูใ้ หญ่กบั ผูเ้ รียน และควรก�ำหนดนโยบายที่
ปกป้องและรักษาความลับของผูเ้ รียน และการรายงานกรณีที่มกี ารละเมิดการรักษาความลับ เพือ่ ให้นโยบายเหล่านี้ ด�ำเนิ น
การได้ผล จ�ำเป็ นจะต้องสนับสนุ นและจัดฝึ กอบรมแก่ครูผสู้ อนและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมเช่นกัน

(5) มีการเชื่อมโยงกับแหล่งบริการด้านสุขภาวะเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์ และ
โครงการริเริ่มอื่นๆ ที่แก้ปัญหาเพศภาวะ ความเสมอภาค การเสริมพลัง การเข้าถึง
การศึกษาและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่เยาวชน
การเชื่อมโยงการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาเข้ากับโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่ส่งเสริมกัน ช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกมากขึ้ น ทั้งยัง
ช่วยแก้ปัญหาปั จจัยเชิงโครงสร้างที่ผลักดันไปสู่ความเปราะบาง เช่น:
• การส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะทางเพศที่เป็ นมิตร
• การส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ กั กฎหมาย โครงการ และบริการที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อสิทธิของตนเอง
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• การรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็ นอันตรายเข้าไว้ในหลักสูตร (เช่น การ
เคลื่อนไหวเพือ่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม) ตลอดจนการให้ทางเลือกที่ปลอดภัยแก่ผเู้ รียน ในการมีสว่ นร่วมอย่าง
เข้มแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
• การท�ำงานร่วมกับการด�ำเนิ นงานผลักดันกฎหมาย นโยบาย โครงการ และกลไกการบังคับใช้ที่จะช่วยให้เด็ก
ผูห้ ญิงได้เรียนต่อในโรงเรียน (เช่น โครงการให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข) และเพือ่ ป้องกันการคุกคามทางเพศ
การใช้ความรุนแรงต่อคู่ การรังแกคนรักเพศเดียวกัน ตลอดจนการเลือกปฏิบตั ใิ นสถานที่ทำ� งานและในที่สาธารณะ
• การท�ำให้การเชือ่ มโยงเหล่านี้ เป็ นผลส�ำเร็จ ผ่านกลไกผูต้ รวจการแผ่นดิน ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงเพือ่ ขอรับความ
ช่วยเหลือได้
• การเชื่อมโยงไปยังโครงการริเริ่มของ UNFPA เพื่อวัยรุ่นหญิง11

(6) จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ได้ในระดับบุคคล และเพื่อ
ทักษะที่เข้มแข็งในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการคิดเชิงวิพากษ์
การที่เยาวชนจะรับเอาพฤติกรรมที่ปลอดภัยอันเป็ นผลจากการ
เรียนไปปฏิบตั ิน้ัน เยาวชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้
และต้องได้รบั การส่งเสริมให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้กบั ตนเองโดย
ประยุกต์ใช้กบั วิถีชีวติ ด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์ และการตัดสิน
ใจได้ ดังนั้น เพศวิถีศึกษา ไม่วา่ จะสอนในหรือนอกโรงเรียน ควร
ใช้วธิ ีการที่หลากหลายและใช้รปู แบบการมีส่วนร่วม ครอบคลุม
ทั้งพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
ทักษะส�ำคัญที่สุดที่ตอ้ งสอนในเพศวิถีศึกษานั้น ได้แก่ การสือ่ สาร
การเจรจาต่ อ รอง และการตัด สิ น ใจ นอกจากนี้ เนื่ อ งจาก
พฤติกรรมทางเพศได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากบรรทัดฐานทาง
เพศภาวะ และเพราะการทบทวนบรรทัดฐานเรื่องนี้ จ�ำเป็ นต้องมี
การสะท้อนและการวิเคราะห์สว่ นบุคคล หลักสูตรจึงต้องส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้ น
เมื่อบุคคลเชื่อว่าตนเองส�ำคัญ และมักมี
แนวโน้มที่จะต้องการสร้างความแตกต่าง
เชิงบวกให้แก่โลก การเรียนการสอนเรื่อง
การผลักดันนโยบาย สามารถน�ำชีวติ จริง
เข้ามาไว้ในหลักสูตรเพศวิถีศึกษาได้ดว้ ย
และช่วยพัฒนาขีดความสามารถผูเ้ รียนให้
เป็ นตัวแทนทั้งในและนอกวิถีชวี ติ ของ
ตนเอง และพัฒนาสู่การเป็ นผูน้ �ำในชุมชน
ของตน

การส่งเสริมให้เยาวชนมีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์และรูจ้ กั วิเคราะห์น้ัน เป็ นเป้าหมายของระบบการศึกษาส่วนใหญ่ และ
เป็ นเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนจ�ำนวนมากที่ทำ� งานด้านการศึกษา อย่างไรก็ดี ด้วยการส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์
นี้ เพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงน�ำไปสู่การความก้าวหน้าทางวิชาการโดยรวมที่เข้มแข็งได้
งานวิจยั กรณีศึกษาชิ้ นหนึ่ งที่ดำ� เนิ นการเมื่อไม่นานมานี้ เสนอแนะว่า การพัฒนาทักษะและการใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบนี้ สามารถยกระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในวิชาชีพของครูผสู้ อนได้ดว้ ย ท�ำให้เกิดผลกระเพือ่ มในเชิงบวกต่อการ
สอนของครูที่มากกว่าการสอนเพศวิถีศึกษา ครูผสู้ อนที่ได้เรียนรูว้ ธิ ีการเรียนการสอนแบบนี้ จากการฝึ กอบรมด้านเพศวิถี
ศึกษา รายงานว่ากลวิธีดงั กล่าวส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนกับครูผสู้ อนและนักเรียนกับโรงเรียน12 ยิง่ กว่า
นั้น การปลูกฝังให้เกิดอุปนิ สยั ที่ต้งั อยูบ่ นความมีเหตุผลต่อการท�ำความเข้าใจเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผูอ้ นื่ และ
สังคม เป็ นการวางรากฐานตลอดชีวติ ให้แก่การเป็ นพลเมืองผูร้ อบรูด้ ว้ ยข้อมูลข่าวสาร

11 แผ่นพับ “Action for Adolescent Girls” เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/youth/UNFPA%20Action%20for%20Adolescent%20
Girls%20brochure.pdf.
12 ดูที่: Population Council, “Health + Equality + School Engagement: Scenarios USA Reinvents Sex Education”, Quality/Calidad/Qualité, Q/C/Q ฉบับที่. 21,
นิ วยอร์ก, 2557. เข้าถึงได้จาก: www.popcouncil.org/uploads/pdfs/qcq/QCQ21.pdf.
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(7) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายและในฐานะ
พลเมือง
วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดึงดูดเยาวชนให้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนิ นงานเพศวิถศี กึ ษามีหลายวิธี หนึ่ งในนั้นคือให้เยาวชน
มีสว่ นเกีย่ วข้องอย่างเต็มที่ในการออกแบบโครงการ เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่าโครงการริเริ่มต่างๆ จะสอดคล้องกับความต้องการและ
แก้ปัญหาของผูเ้ รียนได้จริง แม้หลายแห่งให้วยั รุ่นท�ำหน้าที่เป็ นเพื่อนผูใ้ ห้ความรู ้ (peer educators) สิ่งที่สำ� คัญไม่แพ้
กันแต่มกั ถูกมองข้าม คือการรวมเอาหัวข้อทักษะพื้ นฐานส�ำหรับการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการผลักดันนโยบาย
เข้าไว้ในหลักสูตรด้วย จึงเป็ นการดียงิ่ หากหลักสูตรเพศวิถีศึกษาจะได้บรู ณาการบทเรียนเหล่านี้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
ฐานะพลเมือง ความเท่าเทียมทางเพศ การลดความรุนแรง การคุม้ ครองทางกฎหมาย สิทธิมนุ ษยชน ศักดิ์ศรีและความ
หลากหลาย
เมื่อบุคคลเชื่อว่าตนเองส�ำคัญ มักมีแนวโน้มที่จะต้องการสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้แก่โลก โดยอาจแสดงออกในรูป
ของการกระท�ำระหว่างบุคคล เช่น การเข้าไปขัดขวางญาติที่กำ� ลังจะขลิบอวัยวะเพศลูกสาวตนเอง หรือเพือ่ นร่วมชัน้ ที่กำ� ลัง
รังแกผูอ้ ื่น หรืออาจเป็ นการกระท�ำในระดับวงกว้างขึ้ น เช่น กลุ่มเยาวชนชายที่กำ� ลังใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะโดย
สาเหตุมาจากเรื่องเพศ ประเด็นก็คือ การเรียนการสอนเรื่องการผลักดันนโยบาย สามารถน�ำชีวติ จริงเข้ามาไว้ในหลักสูตร
เพศวิถีศึกษาได้ดว้ ย และยังช่วยเสริมพลังให้แก่ผเู้ รียนให้มีความเป็ นผูน้ �ำในชีวติ ส่วนตัว และพัฒนาไปสู่การเป็ นผูน้ �ำใน
ชุมชนของตนเอง

(8) มีความสอดคล้องทางด้านวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
สิทธิมนุ ษยชนและความเท่าเทียมทางเพศเป็ นคุณค่าสากล เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทที่หลากหลาย แต่เรายังพบเห็นถึง
การไม่ให้คุณค่าเหล่านี้ ในสังคมเป็ นส่วนใหญ่ เช่น อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เชิงคูแ่ ละในสังคม ความรุนแรง
ที่มาจากเพศภาวะ การกระท�ำสองมาตรฐานในเรื่องเพศวิถี การคุกคามต่อเยาวชนรักเพศเดียวกัน การขัดเกลาทางสังคม
ที่แตกต่างกันของเด็กหญิงเมือ่ เทียบกับเด็กชาย อาทิ แรงกดดันต่อเด็กชายให้เป็ นผูน้ �ำและต่อเด็กผูห้ ญิงให้เป็ นผูย้ อมจ�ำนน
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งรวมถึงการค้าทางเพศ
นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและการแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภาวะนั้นแตกต่างกันไปตามแต่
บริบท เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง การล่อลวงทางเพศกับเด็กผูห้ ญิง การปฏิเสธไม่ให้เด็กผูห้ ญิงเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา กฎหมายการรับมรดก และการแต่งงานในวัยเด็ก การกระท�ำเหล่านี้ อาจเป็ นที่แพร่หลายมากในภูมิภาคหนึ่ ง
เมื่อเทียบกับอีกภูมิภาค ทั้งนี้ หากมีการสร้างความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของในประเทศหรือท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนได้เสียที่หลาก
หลาย รวมทั้งผูผ้ ลักดันนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุ ษยชน ให้มีส่วนร่วมระหว่างขั้นตอนการวางแผน
หลักสูตร จะท�ำให้มนั ่ ใจได้วา่ หลักสูตรเพศวิถีศึกษานั้นเหมาะสมและมีความละเอียดอ่อนต่อบริบทในประเทศหรือท้องถิ่น

(9) ท�ำงานเชิงรุกกับทั้งภาคส่วนทางการและไม่เป็ นทางการ และครอบคลุมทุกกลุม่ อายุ
สิ่งส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา คือต้องครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและทุกพื้ นที่ที่มีเยาวชนอยู่
เพราะทัศนคติเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีกอ่ ตัวขึ้ นตั้งแต่ช่วงวัยประถมศึกษา และมักมีมากยิง่ ขึ้ นในวัยแรกรุ่นหรือวัย
เริ่มเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับพัฒนาการ เยาวชนที่เป็ นผูห้ ญิงจ�ำนวน
มากไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ จึงกลายเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่สุดต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและได้
รับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ดา้ นสุขภาวะทางเพศ
แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีอตั ราการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสูง มักพบว่าเยาวชนกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุด
คือกลุ่มที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษาหรือเป็ นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการไม่เข้าเรียน อาทิ
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เด็กหญิงที่กำ� ลังศึกษาแต่อยูใ่ นชั้นเรียนที่ตำ� ่ กว่าอายุ เพราะปั ญหาทางเศรษฐกิจและความกดดันในครอบครัว เด็กหนุ่ ม
ในกลุ่มอันธพาล วัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ เด็กหญิงและเด็กชายที่ยอมมีกิจกรรม
ทางเพศเพื่อความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจ นี่ จงึ เป็ นเหตุผลที่ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศระบุวา่ ควรจัดให้มีการด�ำเนิ นงานเพศ
วิถีศึกษาทั้งในบริบทชุมชนการด�ำเนิ นงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ควรมีลกั ษณะของการจัดอย่างมีความต่อเนื่ อง
มากกว่าจัดแบบแยกส่วน ตัวอย่างเช่น บางหลักสูตรจัดในโรงเรียนก็จริง แต่ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาเรียน การด�ำเนิ นงานนอก
โรงเรียนหลายโครงการให้ครูจากโรงเรียนมาเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ บางโรงเรียนพึ่งพาองค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แก่นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ภาคประชาสังคมอ่อนแอและจ�ำต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
รัฐบาล เพื่อด�ำรงสถานะและอิทธิพลขององค์กรตนเองไว้ให้ได้
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาแบบไม่เป็ นทางการนั้นสามารถแสดงบทบาทเชิงกลยุทธ์ได้เป็ นอย่างดี เพราะการด�ำเนิ นงาน
ลักษณะดังกล่าวมีความส�ำคัญในการเข้าถึงเยาวชนที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบโรงเรียน ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงและเด็กชายที่มฐี านะ
ยากจน เด็กผูห้ ญิงที่ตอ้ งแต่งงานในวัยเด็ก การด�ำเนิ นงานนอกระบบโรงเรียน จึงมีความได้เปรียบกว่าในการตอบสนอง
ความต้องการทางการเรียนรูแ้ ละทางสังคมของเยาวชนที่มีความเปราะบาง ไม่วา่ จะอยูใ่ นโรงเรียนหรือไม่ก็ตาม นอกจาก
นี้ การด�ำเนิ นงานที่อาศัยชุมชนเป็ นฐานมักเข้าถึงพ่อแม่ผปู้ กครองได้งา่ ยกว่า

1.6 ความมุ่งมั ่นและความรับผิดชอบของ UNFPA
เพศวิถีศึกษา เป็ นหนึ่ งใน 5 ภารกิจของยุทธศาสตร์วยั รุ่นและเยาวชนของ UNFPA13และมีความส�ำคัญในอันดับต้นๆ ของ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-256014 ผลลัพธ์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์กำ� หนดให้ UNFPA รับผิดชอบในเรื่อง “การยกระดับ
ความส�ำคัญด้านวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัยรุ่นหญิงที่อายุนอ้ ย ในนโยบายและการด�ำเนิ นงานพัฒนาระดับประเทศ โดยเน้น
การส่งเสริมการจัดให้มีเพศวิถีศึกษาและบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ”์ นอกจากนี้ UNFPA ยังมี
ความรับผิดชอบต่อ “การเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศในการออกแบบและด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่ใช้ชุมชนและโรงเรียน
เป็ นฐาน อันเป็ นการส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ”15
ความรับผิดชอบนี้ จะวัดจากจ�ำนวนประเทศที่มีหลักสูตรเพศวิถีศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และวัดระดับ
ที่ส่งผลต่อตัวชี้ วัดในขั้นผลลัพธ์ ดังนี้
• ผลลัพธ์ที่ 2 ตัวชี้ วัดที่ 1: ร้อยละของเยาวชนชายหญิง อายุ 15-24 ปี ที่สามารถระบุวธิ ีการป้องกันการติดเชื้ อ
เอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิเสธความเข้าใจผิดที่สำ� คัญเกี่ยวกับการติดเชื้ อเอชไอวี
(เพศหญิง/เพศชาย)
• ผลลัพธ์ที่ 2 ตัวชี้ วัดที่ 2: จ�ำนวนประเทศที่มีกฎหมายและนโยบายที่อนุ ญาตให้วยั รุ่น โดยไม่จำ� กัดสถานภาพสมรส
เข้าถึงบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

13 เอกสาร ยุทธศาสตร์ดา้ นวัยรุ่นและเยาวชนของ UNFPA: สู่การตระหนักในขีดความสามารถเต็มศักยภาพของวัยรุ่นและเยาวชน (2556) (UNFPA Strategy on
Adolescents and Youth: Towards Realizing the Full Potential of Adolescents and Youth, 2013) เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/public/adolescents.
14 เอกสาร แผนยุทธศาสตร์ของ UNFPA: ประจ�ำปี พ.ศ. 2557-2560 (UNFPA Strategic Plan: 2014-2017) เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/public/home/about/
strategic-direction.
15 ผลผลิตที่ 7 ภาคผนวกที่ 1: กรอบผลลัพธ์แบบบูรณาการ, แผนยุทธศาสตร์ของ UNFPA ประจ�ำปี พ.ศ. 2557-2560: รายงานของผูอ้ ำ� นวยการบริหาร (UNFPA
Strategic Plan, 2014-2017: Report of the Executive Director) (DP/FPA/2013/12). เข้าถึงได้จาก: www.unfpa.org/public/home/exbrd/pid/12131.
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การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษายังมีการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์และตัวชี้ วัดอื่นของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านความ
เท่าเทียมทางเพศ การเสริมพลังให้แก่สตรีและเด็กผูห้ ญิง และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งสตรี วัยรุ่น และเยาวชนที่
มีความเปราะบางและมักถูกมองข้ามมากที่สุด (ผลลัพธ์ที่ 3 ของ UNFPA) จ�ำนวนประเทศที่มีการป้องกัน คุม้ ครอง และตอบ
สนองต่อปั ญหาความรุนแรงบนพื้ นฐานของเพศภาวะ ที่บรู ณาการกับการด�ำเนิ นงานด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุร์ ะดับชาติ (ตัวชี้ วัดที่ 10.1) จ�ำนวนประเทศที่องค์กรภาคประชาสังคมสนับสนุ นการจัดท�ำโครงการต่างๆที่สง่ เสริม
การมีสว่ นร่วมของผูช้ ายและเด็กผูช้ ายในการแก้ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ซึ่งรวมถึงความรุนแรงบนพื้ นฐานของเพศ
ภาวะ สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ (ตัวชี้ วัดที่ 11.2)
แม้วา่ รัฐบาลส่วนใหญ่จะบรรจุการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาไว้หลายรูปแบบ แต่หลายโครงการยังมีจุดอ่อนในการออกแบบ
มีขอบเขตจ�ำกัด ด�ำเนิ นการล่าช้าเกินไปในระดับมัธยมศึกษา หรือด�ำเนิ นการไม่ตอ่ เนื่ อง ข้อค้นพบใหม่ๆที่แสดงให้เห็นแนวทาง
ที่มปี ระสิทธิภาพ ประกอบกับการมีทรัพยากรใหม่ๆในการน�ำแนวทางเหล่านี้ ไปปฏิบตั ิ ท�ำให้เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิง่
ที่จะส่งเสริมให้เพศวิถีศึกษามีความก้าวหน้าในฐานะที่เป็ นสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้ นฐาน พัฒนาคุณภาพและขยายการจัดให้มเี พศ
วิถีศึกษา อย่างไรก็ตาม การบรรลุซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ จ�ำเป็ นต้องท�ำงานร่วมกันหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกับภาคสาธารณสุข
องค์กรภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน ทีมงานเฉพาะกิจระหว่างองค์กรแห่งสหประชาชาติ และโครงสร้างอื่นๆ
นอกจากน้น ความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำ� ลังพัฒนายังมีความส�ำคัญเป็ นล�ำดับต้นๆ ในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ UNFPA ที่ทำ� หน้าที่สนับสนุ นการออกแบบและการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนื้ อหาในบท
ต่อไป จะแสดงให้เห็นขอบเขตของกรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือ 4 ด้านหลัก ดังเนื้ อหาที่อธิบายในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
หรือ ผลผลิตที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์ของ UNFPA และคูม่ ือการก�ำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ UNFPA ดังนี้ :
• กรอบการด�ำเนินงานช่วยเหลือ ด้านที่ 1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
อย่างกว้างขวาง ให้เกิดความยัง่ ยืน มีความครอบคลุมรอบด้าน และเข้าถึงเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน
• กรอบการด�ำเนินงานช่วยเหลือ ด้านที่ 2: สร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนิ นงาน โดยเน้น
เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึ กอบรมครูผสู้ อนเพศวิถีศึกษา
• กรอบการด�ำเนินงานช่วยเหลือ ด้านที่ 3: ส่งเสริมปั จจัยคุม้ ครองทางสังคม ที่อยูน่ อกเหนื อหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูแ้ ละทางสังคมของเยาวชน
• กรอบการด�ำเนินงานช่วยเหลือ ด้านที่ 4: สนับสนุ นให้การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษามีการติดตามและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปั ญหาความไม่เสมอภาค บรรทัดฐานทางเพศภาวะ อ�ำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างคู่
และการใช้ความรุนแรงต่อคู่
เอกสารแนวทางการด�ำเนิ นงานโดย UNFPA ฉบับนี้ ยังแก้ปัญหาเรื่องช่องทางส�ำหรับการเสริมสร้างคุณภาพของการด�ำเนิ น
โครงการเพศวิถีศึกษารอบด้าน การสร้างการยอมรับ และการประสานงานกับภาคีเครือข่ายและหลายภาคส่วน ตลอดจนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบและการประเมินผล เนื้ อหาในบทที่ 2-5 ให้ขอ้ มูลพื้ นฐาน องค์ประกอบส�ำคัญ และ
ปฏิบตั ิการที่แนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับกรอบการแทรกแซงที่สำ� คัญทั้งสี่กรอบ กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ จะถูกเน้นไว้ในกรอบ
ข้อความในหน้าต่างๆ ตลอดทั้งเล่ม ส่วนรายการแหล่งข้อมูลนั้นปรากฏดังที่แสดงไว้ในภาคผนวก
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บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบาย
เพศวิถีศึกษา

กรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือ ด้านที่ 1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายและผลักดันนโยบายเพศ
วิถศี ึกษาอย่างกว้างขวางให้เกิดความยัง่ ยืน มีความครอบคลุมรอบด้าน และเข้าถึงเยาวชนทัง้ ในและนอก
โรงเรียน
นโยบายและการผลักดันเชิงนโยบายนั้ น หมายความถึงความมุ่งมัน่
และภาวะผู้น� ำ ที่ จ�ำ เป็ นต่ อ การด� ำ เนิ น งานเพศวิ ถี ศึ ก ษาให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพและสามารถขยายความครอบคลุมจากบริบทภายใน
โรงเรียนออกไปสู่นอกโรงเรียน เช่นเดียวกับการด�ำเนิ นงานด้านอื่นๆ
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษามีแนวโน้มที่ จะก้าวหน้าได้ดีในสภาพ
แวดล้อมที่ นโยบายและกฎหมายเอื้ ออ�ำนวย นอกจากนั้ น กลุ่ ม
พันธมิตรที่ก่อตั้งขึ้ นอย่างเป็ นระบบเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายยังมี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในหลายบริบทยังขาดการส่งเสริมในเรื่องเพศวิถีศึกษา
เนื่ องจากไม่มีกรอบกฎหมายที่ ชดั เจนให้แก่การด�ำเนิ นงานภายใน
โรงเรียน หรือเพราะมีการคัดค้านจากชุมชนหรือเป็ นที่รบั รูว้ า่ ชุมชุนไม่
เห็ น ด้ว ย มี เ พี ยงไม่กี่ ป ระเทศที่ มี ข อ้ มูลและแนวทางด�ำ เนิ นการที่
สามารถน�ำไปใช้เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ ได้

การสร้างความยัง่ ยืนให้แก่การด�ำเนิ น
งานเพศวิถีศึกษาในระยะยาว จ�ำเป็ นต้อง
พัฒนาขีดความสามารถทางสังคมและ
ความมุง่ มัน่ ของฝ่ ายการเมือง กล่าวคือ
ความสามารถของพันธมิตรและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียที่จะสนับสนุ นเพศวิถีศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้องเผชิญกับการ
คัดค้านหรือการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล
ส่วนในระยะยาวนั้น การใช้ความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วน มีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่
การด�ำเนิ นงานที่ครอบคลุมรอบด้าน
มากขึ้ น และมีฐานการสนับสนุ นที่เข้มแข็ง
ยิง่ ขึ้ น

บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
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การด�ำเนิ นงานของส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศหลายโครงการมีความต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการเพือ่ เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการด�ำเนิ นนโยบายเพศวิถีศึกษา และเพื่อท�ำให้นโยบายตอบสนองเป้าหมายทั้งด้านสุขภาวะทางเพศ
และด้านสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา บทที่ 3 จะน�ำเสนอข้อมูลพื้ นฐานเรื่องการเสริมสร้างความมุง่ มัน่ และภาวะผูน้ �ำ และ
แผนปฏิบตั ิการที่มี 5 องค์ประกอบที่สำ� คัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายและการผลักดันเชิงนโยบาย

2.1 ภาพรวมเกี่ยวกับความมุ่งมั ่นและภาวะผูน้ ำ�
การสร้างความสนับสนุ นการด�ำเนิ นงานเพศวีถีศึกษา หมายถึง การมุง่ ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และการผลัก
ดันให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ได้แก่ ภายในกระทรวงต่างๆที่ดแู ลด้านการศึกษาและเยาวชน ในหมู่
ผูท้ ี่ดำ� รงต�ำแหน่ งที่มาจากการแต่งตั้ง สื่อมวลชน ผูป้ กครอง ผูน้ �ำศาสนา นักการศึกษา ผูน้ �ำเยาวชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรที่ทำ� งานเพื่อเยาวชนและองค์กรที่น�ำโดยเยาวชน การด�ำเนิ นการเช่นนี้ ต้องอาศัยการท�ำแผนที่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาจุดยืนตลอดจนแนวโน้มการสนับสนุ นหรือคัดค้านเพศวิถีศึกษาของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น
ในการพัฒนาแผนผลักดันเชิงนโยบายนั้น ควรวางกลยุทธ์บนพื้ นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้ขอ้ มูล ประสบการณ์ และ
ข้อโต้แย้งที่มาจากท้องถิ่น สิ่งที่มีความส�ำคัญเท่าเทียมกันกับการท�ำงานเชิงรุกกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็ นผูม้ ีอิทธิพล คือการ
ท�ำงานร่วมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รบั ผลกระทบโดยตรงมากที่สุด การขยายการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาไม่อาจบรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากเป็ นการก�ำหนดมาจากหน่ วยงานที่มีอำ� นาจเหนื อกว่า การปรึกษาหารือและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับครูอาจารย์ ผูป้ กครอง เยาวชน และผูน้ �ำชุมชนในระดับท้องถิ่นจึงเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นอย่างยิง่
การสร้างความยัง่ ยืนให้แก่การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาในระยะยาว จ�ำเป็ นต้องพัฒนาขีดความสามารถทางสังคมและความ
มุง่ มัน่ ของฝ่ ายการเมือง กล่าวคือ ความสามารถของพันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่จะสนับสนุ นเพศวิถีศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อต้องเผชิญกับการคัดค้านหรือการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล การท�ำงานเชิงรุกกับสื่ออาจช่วยให้เกิดการสื่อสารเผย
แพร่เนื้ อหาข้อความที่แสดงการสนับสนุ นการด�ำเนิ นงานที่ทำ� อย่างครอบคลุมรอบด้านและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนใน
ระยะยาวนั้นการใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่การด�ำเนิ นงานที่ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้ น และมี
ฐานการสนับสนุ นที่เข้มแข็งยิง่ ขึ้ น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ความมุ่งมัน่ และภาวะผูน้ � ำใน
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษา
ควรท�ำร่วมกันกับการผลักดันการด�ำเนิ นงานเพือ่ เข้าถึงเยาวชนที่
อยูน่ อกระบบการศึกษา ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในบริบทที่
เยาวชนจ�ำนวนมากได้เข้าเรียนเพียงระดับประถมศึกษา ซึ่งมัก
เป็ นกลุม่ เด็กหญิงและกลุม่ ที่เสีย่ งต่อการมีสุขภาพไม่ดี การด�ำเนิ น
งานระดับประเทศในบางแห่งได้มีโครงการริเริ่มที่มุ่งสร้างการมี
ส่วนร่วมของผูช้ ายและเด็กผูช้ ายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศ สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และควรมีการ
พิจารณาโครงการริเริ่มเหล่านั้ นว่ามีส่วนช่วยในการด�ำเนิ นงาน
เพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะในบริบทนอกระบบการศึกษาอย่างไรบ้าง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ความมุง่
มัน่ และภาวะผูน้ �ำในการด�ำเนิ นงานเพศวิถี
ศึกษาที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษา ควร
ท�ำร่วมกันกับการผลักดันการด�ำเนิ นงานเพื่อ
เข้าถึงเยาวชนที่อยูน่ อกระบบการศึกษา ซึ่งมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในบริบทที่เยาวชน
จ�ำนวนมากได้เข้าเรียนเพียงระดับประถม
ศึกษา ซึ่งมักเป็ นกลุ่มเด็กหญิงและกลุ่มที่
เสื่ยงต่อการมีสุขภาพไม่ดี

การท�ำให้เพศวิถีศึกษาที่มีลกั ษณะครอบคลุมรอบด้านและอยูบ่ นพื้ นฐานของสิทธิเป็ นวิชาบังคับ ผ่านช่องทางกฎหมายหรือ
การก�ำหนดเป็ นนโยบายนั้นนับเป็ นก้าวที่ยงิ่ ใหญ่ แต่ก็เป็ นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นโยบายเหล่านั้นจ�ำเป็ นต้องมีการน�ำไป
ปฏิบตั ิ และการด�ำเนิ นงานจ�ำเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณอย่างยัง่ ยืน แม้วา่ การสนับสนุ นจากแหล่งทุนภายนอก
เป็ นสิ่งส�ำคัญในระยะเริ่มต้นของการด�ำเนิ นงาน แต่เพศวิถีศึกษาควรถูกก�ำหนดไว้ในแผนการด�ำเนิ นงานและงบประมาณของ
รัฐ นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดความมุง่ มัน่ ของภาครัฐและเพื่อให้นโยบายตลอดจนงบประมาณของรัฐสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผูก้ ำ� หนดนโยบายที่มาจากทุกภาคส่วนและหลากหลายสถาบัน
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

การด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษานั้นควรมีความเชื่อมโยงกับการบริการที่เป็ นมิตรกับเยาวชน เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้ว
ว่าการจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศนั้น ท�ำให้การป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การล่วงละเมิดทางเพศ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันของเยาวชนมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น ความร่วมมือเป็ นภาคีกนั ระหว่างภาคสาธารณสุุข ภาค
การศึกษา และหน่วยงานด้านเยาวชนจึงเป็ นสิ่งที่จำ� เป็ นอย่างยิง่

2.2 เรือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน 5 ประการในด้านนโยบายและการผลักดันเชิงนโยบาย
เนื่ องจากเยาวชนจ�ำนวนมากที่เสี่ยงต่อการมีสุขภาพไม่ดีได้เข้าเรียนเพียงระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะเด็กผูห้ ญิง ความส�ำคัญ
เร่งด่วนส�ำหรับผูน้ �ำและการปฏิบตั ิตามนโยบายจึงได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาในระดับประถมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียนที่ให้ความส�ำคัญกับการเสริมพลังผูเ้ รียน การผลักดันเชิงนโยบาย
ให้มีการต่อต้านการแต่งงานในวัยเด็กและการใช้ความรุนแรงบนพื้ นฐานของเพศภาวะในรูปแบบต่างๆ การสนับสนุ นการ
รณรงค์เพื่อช่วยให้เด็กผูห้ ญิงได้อยูใ่ นระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
เพือ่ บรรลุปลายทางดังกล่าว จ�ำเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย และการหล่อหลอม
เจตจ�ำนงทางการเมืองในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายในกระทรวงทีด่ แู ลด้านการศึกษา และกระทรวงทีด่ แู ลด้านสาธารณสุข
เยาวชน สตรี กิจการสังคม และการคุม้ ครองทางสังคม และที่ขาดไม่ได้คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ งที่มาจาก
การแต่งตั้ง สื่อมวลชน ผูป้ กครอง ผูน้ �ำศาสนา บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม นักการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ� งานเพื่อ
เยาวชน กลุ่มที่ทำ� งานด้านผูห้ ญิง และกลุ่มที่ทำ� งานกับวัยรุ่นชายและเด็กผูช้ ายในการผลักดันนโยบายที่มีผลกับวัยรุ่น
องค์ประกอบของเรื่องส�ำคัญเร่งด่วน 5 ประการและปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(1) ประเมินสภาพแวดล้อมทางนโยบาย
ด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ไม่เพียงแต่ในเรือ่ งเพศวิถีศกึ ษาเท่านั้น
แต่รวมถึงในด้านการศึกษาและการบูรณาการเรื่องเพศภาวะด้วย
ปฏิบตั กิ าร
JJ

จัดท�ำแผนที่ดา้ นสภาพแวดล้อมของนโยบาย และแสวงหาจุดแรกเข้าเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างประเด็นให้กบั เพศวิถี
ศึกษา รวมถึงการระบุตวั บุคคลที่ทำ� หน้าที่ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือผูม้ ีอำ� นาจตัดสินใจ และก�ำหนดผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียรายหลัก
• ประเมินศักยภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรปู การศึกษาและการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพใน
โรงเรียน โดยอาจน�ำโครงการริเริ่มด้านสุขภาวะในโรงเรียนทัว่ โลกที่จดั ท�ำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO’s
Global School Health Initiative) มาเป็ นตัวอย่างอ้างอิง
• ประเมินทัศนคติของผูก้ ำ� หนดนโยบายด้านการศึกษาในด้านการให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะและการสอน
ที่เน้นการคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล
• มีประเด็นและข้อค�ำถามด้านนโยบายและกฎหมายบรรจุอยูใ่ นเครื่องมือประเมินสถานการณ์ เพือ่ ให้ทราบ
ถึงสิ่งที่มีอยูแ่ ล้วและสิ่งส�ำคัญที่ยงั ขาด

JJ

ร่วมมือกับภาคีสำ� คัญๆ รวมถึงเยาวชนและผูป้ กครองในการประเมินสถานการณ์ดา้ นเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวติ
และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาและการบูรณการเรื่องเพศภาวะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
และจัดท�ำรายการส�ำคัญเร่งด่วนสูงสุดในการปฏิบตั ิการ
บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
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• ระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยต่อยอดจากสัมพันธภาพที่มีอยูเ่ ดิมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
• เชื่อมโยงเข้ากับโครงการริเริ่มของภาคส่วนอื่นๆ ที่มีเป้าหมายคาบเกี่ยวกันอยู่ เช่น การปฏิรปู กฎหมาย
นโยบาย และการด�ำเนิ นงานและการรณรงค์ระดับชาติเพื่อยุติการแต่งงานในวัยเด็ก ป้องกันการติดเชื้ อ
เอชไอวี ส่งเสริมการศึกษาของเด็กผูห้ ญิง และส่งเสริมกฎหมายที่ต่อต้านการข่มขืน
JJ

ใช้ความเชี่ยวชาญของ UNFPA หรือประสานความร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก ในการน�ำเสนอข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่น่าเชื่อถื อ โดยอ้างอิงกฎหมายและนโยบายระดับชาติและจากต่างประเทศ ตลอดจนหลักการ
สนธิสญ
ั ญา และอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน

(2) ส่งเสริมให้ผบู ้ ริหารและนักการศึกษาเข้าใจหลักสูตรเพศวิถศี กึ ษา
เพือ่ ให้เกิด “ความครอบคลุมรอบด้าน” เพศวิถีศึกษาจะต้องสะท้อนข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ
การของการประชุม ICPD รวมทั้งหลักการส�ำคัญและองค์ประกอบของการด�ำเนิ นงานที่อธิบายไว้ในเอกสารแนวทางการ
ด�ำเนิ นงานฉบับนี้ (ดูที่ หัวข้อ 1.5 องค์ประกอบส�ำคัญ 9 ประการ) ควรส่งเสริมให้ภาคีระดับประเทศคุน้ เคยกับหลักการ
และเหตุผลที่เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับความส�ำคัญของเพศภาวะ การให้ความส�ำคัญกับสิทธิและความครอบคลุมรอบ
ด้าน ตัวอย่างเช่น การเน้นให้เห็นชัดเจนว่าเพศวิถีศึกษาพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบรรลุผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพทาง
เพศเชิงบวก ไม่ได้น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขึ้ นของกิจกรรมทางเพศ และสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและพัฒนาการ
ด้านอื่นๆ อีกด้วย
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ
JJ

ผลิตและเผยแพร่สรุปย่องานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันเชิงนโยบาย
จัดและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับประเทศและระดับภูมภิ าค และเผยแพร่รายงานอย่างกว้างขวางภายใน
UNFPA
จัดท�ำกรณีศึกษาการด�ำเนิ นงานผลักดันเชิงนโยบายที่ประสบความส�ำเร็จ และเน้นความส�ำคัญของแนวทาง
ใหม่ๆและทรัพยากรต่างๆที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับเพื่อใช้ประกอบการประชุมวางแผนและการประชุม
หารือทางวิชาการในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

(3) เป็ นผูน้ ำ� ในการผลักดันและจัดให้มีการด�ำเนิ นงานเพศวิ ถีศึกษาอย่างกว้างขวาง
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
กลยุทธ์พื้นฐานในการผลักดันเชิงนโยบายนั้น หมายรวมถึงการใช้ขอ้ มูล ประสบการณ์ และข้อโต้แย้งที่มาจากท้องถิ่น เพื่อ
สร้างแนวร่วมเรื่องเพศวิถีศึกษาในหมูบ่ ุคคลที่มีอิทธิพล เช่น ผูน้ �ำศาสนา บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และนักข่าว นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่ตอ้ งให้พอ่ แม่ผปู้ กครองมีสว่ นเกีย่ วข้อง เช่น เปิ ดโอกาสให้พอ่ แม่ผปู้ กครองเข้าร่วมชัน้ เรียนเพศวิถีศึกษา
และแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลใจ และจัดท�ำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุ นเพศวิถีศึกษาของพ่อแม่ผปู้ กครอง
เยาวชนที่ทำ� หน้าที่ผลักดันนโยบายเป็ นส่วนส�ำคัญในการสร้างความเข็มแข็งให้กบั การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา จึงจ�ำเป็ น
ต้องสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนกับเยาวชนและหล่อหลอมความเป็ นผูน้ �ำและการมีสว่ นร่วมของพวกเขาในฐานะที่เป็ นสิทธิและ
เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น และควรขอความคิดเห็นและให้เยาวชนเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องตั้งแต่เริม่ ต้นการหารือในเรือ่ งใดๆ ซึง่ จะเป็ นการ
สร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจและแนวร่วมระหว่างคนต่างวัยเพื่อให้ได้ความสนับสนุ นการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาอย่างถ้วนทัว่
ควรส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการผลักดันนโยบายโดยการให้ผนู้ � ำเยาวชนเข้าร่วมเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในการด�ำเนิ น
นโยบาย และการรวบรวมบทเรียนเรื่องการผลักดันสนับสนุ นเชิงนโยบายและสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายเกีย่ วกับเพศ
วิถีศึกษา สิทธิมนุ ษยชนและความหลากหลาย เข้าไว้เป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ

JJ

JJ
JJ
JJ

สร้างภาคีเครือข่ายและขอแรงสนับสนุ นในทุกระดับ ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงผูม้ อี ำ� นาจและผูม้ อี ิทธิพล ประสาน
กับพ่อแม่ผปู้ กครอง ครูอาจารย์ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
อาศัยการสัมมนาและวงประชุมหารือต่างๆที่จดั โดยสหประชาชาติ และความเป็ นภาคีหนุ ้ ส่วนกับหน่ วยงานอืน่ ๆ
ของสหประชาชาติ สร้างให้เป็ นเวทีในการผลักดันเชิงนโยบายเรื่องเพศวิถีศึกษาที่อยูบ่ นหลักการของสิทธิและ
เพศภาวะ
สนับสนุ นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่เป็ นการผลักดันสนับสนุ นเชิงนโยบายตามความเหมาะสม โดยเป็ นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา ในหัวข้อต่างๆ เช่น:
• การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
• การสร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ ายที่คดั ค้าน
• การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี (เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ 3)
• การสร้างความตระหนักให้แก่ผสู้ ื่อข่าว
ระบุและสร้างความสัมพันธ์ เจตจ�ำนงทางการเมือง และความสามารถของบุคลากรในกระทรวงและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในโครงการที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน
ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อด�ำเนิ นโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณีที่ไม่มีนโยบายหรือกฎหมายระดับชาติที่เอื้ ออ�ำนวย
เป็ นพันธมิตรกับองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็ นผูบ้ ุกเบิกพัฒนาและด�ำเนิ นงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านเพศ
ภาวะ เช่น โครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นชายและเด็กชาย การท�ำงานเชิงรุกกับกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้
อยูใ่ นโรงเรียน และการเน้นการให้ความส�ำคัญแก่เด็กผูห้ ญิงที่มีความเปราะบาง รวมทั้งเด็กผูห้ ญิงที่สมรสแล้ว

(4) กระตุน้ ให้การด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษาตัง้ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั กิ ารของ ICPD และวาระ ICPD หลังปี พ.ศ. 2557
ซึ่งแผนปฏิบตั ิการของ ICPD หลังปี พ.ศ. 2557 ยืนยันตามการประชุม ICPD ว่า “สนับสนุ นอย่างท่วมท้นต่อมติที่วา่ การ
เคารพ คุม้ ครอง ส่งเสริม และเติมเต็มสิทธิมนุ ษยชน เป็ นปั จจัยพื้ นฐานที่จำ� เป็ นในการยกระดับศักดิ์ศรีและความเป็ นอยู่
ของสตรีและวัยรุ่นหญิง และในการเสริมพลังให้คนกลุ่มนี้ ได้ใช้สิทธิในด้านอนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเอง”
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ

รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพือ่ แสดงให้เห็นว่าหากความเท่าเทียมทางเพศเป็ นเป้าหมายหรือองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา จะส่งผลดีที่เกี่ยวข้องต่อตัวชี้ วัดด้านสุขภาวะทางเพศได้อย่างไร
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อแสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงานเพียงอย่าง
เดียวนั้นไม่มปี ระสิทธิภาพ และเพศวิถีศึกษาไม่ได้เร่งให้มเี พศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้ น ทั้งยังไม่ทำ� ให้มพี ฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศมากยิง่ ขึ้ น

(5) สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปรายนโยบายและกระตุน้
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้ น
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ
JJ

ชี้ ให้เห็นทรัพยากรทางการเงินและทางวิชาการเพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาการด�ำเนิ นโครงการต่างๆได้อย่างแม่นย�ำ
ชี้ ให้เ ห็ น การด�ำเนิ น โครงการที่ ใ ห้ค วามสนใจและตั้ง เงื่ อ นไขในการประเมิ นผลเชิ ง ปริ มาณอย่า งแม่น ย�ำ
(ดูที่ หัวข้อ 5.3.5) สนับสนุ นการวิจยั นี้ และเผยแพร่ผลการวิจยั
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นด้วยจากหน่ วยงานและบุคคลที่ทำ� หน้าที่ควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลหรือผูม้ ีอำ� นาจตัดสินใจ
บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
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กรอบข้อความที่ 2 ประเทศนิการากัว: การท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็ นมาและรายละเอียดการด�ำเนินโครงการ: UNFPA และสมาคมเทศบาลแห่งประเทศนิ การากัว ได้รเิ ริม่ ความร่วมมือ
เป็ นภาคีในการส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุข์ องเยาวชนในระดับท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2541 ภายในเวลาหกปี ได้มีการ
ด�ำเนิ นโครงการบ้านวัยรุ่นและเยาวชนใน 23 เมือง โดยเป็ นการท�ำงานนอกระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของ
เยาวชนในการผลักดันนโยบาย การสื่อสาร และการให้ความรูแ้ บบเพื่อนช่วยพื่อน (peer education)
ผลลัพธ์และบทเรียน: การประเมินผลโครงการบ้านวัยรุ่นและเยาวชนพบว่าผลการประเมินเป็ นที่น่าพึงพอใจ มีการเสนอ
แนะบทเรียนที่สำ� คัญ คือในแต่ละเขตเทศบาล พบว่ากลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนมีความสามารถเพิม่ ขึ้ น ขณะที่เขตเทศบาล 20 เขต
มีการจัดสรรงบประมาณของตนเองให้แก่กิจกรรมในโครงการบ้านวัยรุ่นและเยาวชนนี้ ส่วนการสนับสนุ นทางสังคมจาก
ตัวแทนสถาบัน ผูป้ กครอง และผูน้ �ำชุมชน ก็เริ่มมีมากขึ้ น
ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การเสริมสร้างขีดความสามารถในการด�ำเนิ นงานวมทั้งความยัง่ ยืนของนโยบายและโครงการ
เยาวชนเป็ นสิ่งส�ำคัญ เพศวิถีศึกษาไม่เพียงแต่ควรจะเชื่อมโยงกับชีวติ ประจ�ำวัน แต่เยาวชนยังควรมีสิทธิที่จะ “เรียนรูเ้ รื่อง
วิธีการเรียนรู”้ และควรจะได้เป็ นผูเ้ ล่นหลักในการเรียนรูข้ องตนเอง เยาวชนพร้อมที่จะเติบโตและสามารถตักตวงประโยชน์
จากโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม้วา่ หน่ วยงานรัฐในระดับเทศบาลมีศกั ยภาพสูงในการเดินหน้านโยบายและ
กิจกรรมต่างๆส�ำหรับเยาวชนรวมถึงเพศวิถีศึกษา แต่ทรัพยากรต่างๆในระดับประเทศจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยด้านค่าใช้จา่ ย
โดยรวมในระยะยาว
โครงการบ้านวัยรุ่นและเยาวชนใช้วธิ ีดำ� เนิ นงานที่อยูบ่ นพื้ นฐานของสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศ และ “เน้นความสามารถ”
โดยมีปฏิบตั ิการหลักที่มุง่ เน้นส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ์ นหมูว่ ยั รุ่นและเยาวชน ผ่านการพัฒนา
กระบวนการให้ความรูแ้ ละการสื่อสาร เสริมสร้างความเป็ นผูน้ �ำและการมีส่วนร่วมของเยาวชน และการมีส่วนร่วมของหน่ วย
งานท้องถิ่น ความส�ำเร็จต่างๆ ได้แก่:
• เครือข่ายเยาวชนเข้าร่วมการฝึ กอบรมและท�ำงานกับสื่อต่างๆในระดับเทศบาล ทั้งวิทยุ วีดิทศั น์ งานเขียน และ
การแสดงบนเวที และผูน้ �ำเยาวชนเข้าร่วมการฝึ กอบรมที่เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
• ทีมฝึ กอบรมท้องถิ่นได้รบั การอบรมครบถ้วน และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรมให้แก่เพื่อนผูใ้ ห้ความรูใ้ นแต่ละเขต
เทศบาล
• หน่ วยงานรัฐในท้องถิ่นยังคงมุง่ มัน่ สนับสนุ นการด�ำเนิ นงานและส่งเสริมเยาวชนอย่างต่อเนื่ อง และการร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานรัฐในท้องถิ่นกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สำ� คัญในท้องถิ่นก็มีความเข้มแข็งมากขึ้ น
• มีการออกแบบเว็บไซต์ และน�ำมาใช้เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ และกระตุน้ ให้เกิดการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ. 2551 โครงการบ้านวัยรุ่นและเยาวชนได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และรัฐบาลฟิ นแลนด์
เพื่อขยายการด�ำเนิ นงานให้ครอบคลุมเขตเทศบาล 43 เขต ในระยะยาวจุดมุง่ หมายคือการมีโครงการบ้านวัยรุ่นและ
เยาวชนในเขตเทศบาลทั้ง 153 เขตทัว่ ประเทศนิ การากัวโดยเป็ นการสนับสนุ นงบประมาณจากท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 โครงการนี้ ได้ขยายไปยังเขตเทศบาลอีก 12 เขต ด้วยการท�ำงานประสานความร่วมมือกับกระทรวงเยาวชน
(อ้างอิงจากการน�ำเสนอโดย แชนทัล ปาลเลส์ แห่งส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศนิ การากัว เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน
UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กรอบข้อความที่ 3 รัฐอาหรับ: การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุน์ อกระบบการศึกษา จากที่ขบั เคลื่อนโดยฝั ่งผูใ้ ห้บริการเป็ นการขับเคลื่อน
จากความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ความเป็ นมา: ภูมิภาครัฐอาหรับประกอบด้วย 22 ประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนื อ มีประชากรมากกว่า
350 ล้านคน โดยร้อยละ 50 อายุตำ� ่ กว่า 25 ปี เยาวชนส่วนใหญ่ของรัฐอาหรับเกือบทุกประเทศเข้าเรียนในระบบการศึกษา
จึงเหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน แต่เนื่ องจากเป็ นวิชาที่มีเนื้ อหาละเอียดอ่อน จึงท�ำให้มีการ
ด�ำเนิ นการสอนที่เป็ นทางการไม่มาก
แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ แต่ละประเทศก็ยงั มีลกั ษณะร่วมกันอยูห่ ลายประการ
ได้แก่ ความไม่มนั ่ คงทางการเมือง การขาดธรรมาภิบาล ความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง สังคมในระบบอุปถ้มภ์ และ
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่ฝังรากลึก การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ออกแบบมาให้เหมาะกับเยาวชนโดยเฉพาะมีอยูอ่ ย่าง
จ�ำกัด และส่วนใหญ่ไม่ได้มุง่ เน้นไปที่ความต้องการของเยาวชน ตลอดทัว่ ทั้งภูมิภาคมีโครงการให้ความรูเ้ รื่องเพศวิถีกบั ชุมชน
ที่มีความเสี่ยงสูงทางสุขภาพ ซึ่งมักนิ ยามว่าประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย พนักงานบริการทางเพศ
และผูใ้ ช้สารเสพติดโดยการฉีด โดยจ�ำกัดการท�ำงานผ่านหน่ วยงานภาคประชาสังคมเท่านั้น
การพูดคุยเรื่องเพศและเพศวิถีเป็ นสิ่งต้องห้าม ขณะเดียวกันความแตกแยกในสังคมก็ท้งั หยัง่ ลึกและยากที่จะหมดไป ไม่วา่ จะ
เป็ นความแตกแยกระหว่างวัย ระหว่างกลุ่มเคร่งศาสนากับกลุ่มที่เป็ นอิสระจากความเชื่อทางศาสนา ระหว่างวาทศิลป์ เรื่อง
สิทธิมนุ ษยชนกับความเป็ นจริงในพื้ นที่ ระหว่างผูท้ ี่มีอำ� นาจกับผูไ้ ร้อำ� นาจ และระหว่างผูป้ ระกอบอาชีพที่แตกต่างกัน และใน
วงการวิชาการ ทั้งนี้ มีความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างค่านิ ยมดั้งเดิมกับประสบการณ์และความต้องการในปั จจุบนั ของ
เยาวชน การเปิ ดใจพูดคุยเรื่องข้อกังวลเหล่านี้ อย่างตรงไปตรงมาและเคารพซึ่งกันและกันเป็ นสิ่งที่จำ� เป็ นอย่างยิ่ง แม้จะมี
อุปสรรคมากเพียงใด การด�ำเนิ นงานสอนด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุก์ ็ยงั มีความคืบหน้า เนื่ องจากไม่มี
การด�ำเนิ นงานที่ใช้โรงเรียนเป็ นฐาน องค์กรพัฒนาเอกชนจึงรับบทบาทประเด็นนี้ ส่วนเยาวชนก็มองหาวิธีที่สร้างสรรค์และ
ใช้พื้นที่ต่างๆในการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ ต การสนทนาออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์
รายละเอียดการด�ำเนินงาน: ในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติและมูลนิ ธิกษัตริยฮ์ ุ สเซนในความร่วมมือ
กับ UNFPA ได้จดั ตั้งศูนย์ภมู ิภาคเพื่อความเป็ นเลิศด้านการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้การแสดงละครเวทีเป็ นฐาน โดย
ศูนย์ระดับภูมิภาคที่ต้งั อยูท่ ี่กรุงอัมมานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในภูมิภาครัฐอาหรับ และให้การฝึ กอบรมที่ได้รบั การ
รับรองจากสถาบันการละครเวทีนานาชาติของ UNESCO
เครือข่าย Y-PEER คือเครือข่ายเยาวชนเพือ่ นช่วยเพือ่ นที่เชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในกว่า 50 ประเทศ ในยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนื อและตะวันออก และเอเชียแปซิฟิก เครือข่าย
Y-PEER ใช้การผสมผสานกลวิธีการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ การเรียนรูแ้ บบสาระบันเทิง สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายปรับรูปแบบการให้ความรูแ้ ละบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุจ์ ากที่ขบั เคลื่อน
จากฝัง่ ผูใ้ ห้บริการไปเป็ นการขับเคลื่อนจากความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
UNFPA มีที่มนั ่ ในภูมภิ าครัฐอาหรับผ่านทางโปรแกรม Y-PEER ในฐานะผูใ้ ห้บริการที่มคี วามน่ าเชือ่ ถือในด้านการจัดการเรียนรู ้
เรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ์ ห้แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติถกู ก�ำหนดให้ทำ� หน้าที่จดั การและด�ำเนิ นงานฝึ กอบรมและกิจกรรมที่
เกีย่ วกับการให้ความรูท้ ้งั หมดของ Y-PEER ในรัฐอาหรับ และยังรับผิดชอบด้านการติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และควบคุมคุณภาพ
จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนวสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่ อง ร่วมกับผูฝ้ ึ กสอนของ Y-PEER และบุคคลที่มีชื่อ
เสียงในสังคม ตลอดจนจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและที่ปรึกษา เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่ประเทศในภูมภิ าค

บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
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ผลการด�ำเนินงาน:
• ด้วยการใช้กลวิธีการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้การละครเป็ นฐาน UNFPA สามารถเข้าถึงเยาวชนในประเทศ
เลบานอนได้ถึง 31,931 คน ในประเทศอียปิ ต์ได้ถึง 12,000 คน และในส่วนที่เหลือของภูมิภาครัฐอาหรับอีก
18,000 คน
• ด้วยการใช้โครงการ “จับเข่าคุยกัน” (Let’s Talk) ของ Y-PEER UNFPA เข้าถึงเยาวชนได้มากกว่า 1.4 ล้านคน ผ่าน
ข้อความสื่อสาร การฝึ กอบรม และการให้ความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
• มีการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้แก่บุคคลผูม้ ีชื่อเสียงในสังคม และมี “ทูต Y-PEER” (Y-Peer Ambassadors) จ�ำนวน
21 คน เข้าร่วมฝึ กอบรม นอกจากนี้ การฝึ กอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองกับความเป็ นพลเมือง ถูกจัดขึ้ น
ในประเทศจอร์แดน ตูนิเซีย และอียปิ ต์
• ทุนส�ำหรับเยาวชนจ�ำนวน 26 ราย ได้รบั การจัดสรรให้แก่สำ� นักงานของ UNFPA ใน 9 ประเทศ ได้แก่ จิบตู ี อียปิ ต์ อิรกั
เลบานอน ลิเบีย ปาเลสไตน์ โซมาเลีย ซูดาน และตูนิเซีย
• ในช่วงที่ UNFPA ด�ำเนิ นงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินในภูมิภาคนี้ โครงการ Y-PEER ได้ทำ� งานอยูต่ ามค่ายผูล้ ี้ ภัยใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ อิรกั จอร์แดน เลบานอน ซูดาน และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย นอกจากนี้ ยังมีการน�ำคูม่ ือการฝึ ก
อบรมผูฝ้ ึ กโครงการ Y-PEER ในภาวะฉุกเฉินและในบริบทเพื่อมนุ ษยธรรม ที่พฒ
ั นาขึ้ นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 ไปใช้
เป็ นเครื่องมืออ้างอิงในภูมิภาคอื่นอีกด้วย
• UNFPA ได้สนับสนุ นการฝึ กอบรม Y-PEER ในระดับอนุ ภมู ิภาคหนึ่ งครั้ง และระดับประเทศสองครั้ง ให้แก่ผฝู ้ ึ กและครู
อาจารย์รุน่ ใหม่ที่ทำ� งานในภาวะฉุกเฉินและในบริบทเพื่อมนุ ษยธรรม การฝึ กอบรมยังจัดให้แก่ผฝู้ ึ กอีก 70 คน ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่น�ำจัดการฝึ กอบรมด้านการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนขั้นพื้ นฐานอีกห้าครั้งในเวลาต่อมา การจัดค่ายซาตารี
ประเทศจอร์แดน เข้าถึงเยาวชนผูล้ ี้ ภัยชาวซีเรียได้ 120 คน
• ด้วยการใช้การรณรงค์หวั ข้อ “ใช้ชีวติ ของคุณ” (Live Your Life) ในประเทศอียปิ ต์ UNFPA ได้ให้ขอ้ มูลความรูเ้ กี่ยวกับ
เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแต่งงานในวัยเด็ก โภชนาการ และการวางแผนครอบครัวแก่เยาวชนชาย
หญิงในโรงเรียนของรัฐ 240 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนในเขตอนุ รกั ษ์นิยมสูงทางตอนเหนื อของประเทศอียปิ ต์ โครงการ
รณรงค์นี้ได้ให้โอกาสเรียนรูเ้ กี่ยวกับสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนที่มีรายได้นอ้ ยจ�ำนวน 7,200 ราย
(เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำภูมิภาครัฐอาหรับ สิงหาคม พ.ศ. 2557)

กรอบข้อความที่ 4 ประเทศอียปิ ต์: การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและปรับตัวเข้า
กับความเป็ นจริง
ความเป็ นมาและรายละเอียดโปรแกรม: ร้อยละ 40 ของประชากร 80 ล้านคน ที่อาศัยอยูใ่ นอียิปต์มีอายุ 10-29 ปี
หลังจากที่อตั ราเจริญพันธุร์ วมลดลงเป็ นเวลาหลายปี ก็รกั ษาระดับคงที่ต่อเนื่ องอยูท่ ี่ 3.1 เด็กผูห้ ญิงอายุ 15-19 ปี ที่มี
เพศสัมพันธ์ เป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้าถึงการคุมก�ำเนิ ดน้อยที่สุด ความชุกของการขลิบอวัยวะเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 75 ของ
ผูห้ ญิงอายุ 10-29 ปี
ความพยายามครั้งแรกในการให้ความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ริเริ่มโดยสภาเด็กและมารดา
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2546 ไม่มีความยัง่ ยืน เนื่ องจากความล้มเหลวในการวางรากฐานการผลักดันนโยบายและการท�ำงานเชิง
รุกกับชุมชน โครงการนี้ ส่งแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปตามโรงเรียนเพื่อให้ความรูแ้ ก่วยั รุ่นหญิงอายุ 15-17 ปี และ
เกิดการคัดค้านอย่างรุนแรง จากประสบการณ์นี้เอง กลุ่มที่สนับสนุ นจึงเริ่มสร้างความตระหนักถึงความจ�ำเป็ นในการให้ความ
รูด้ า้ นสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ์ นชุมชน ด้วยการท�ำงานเชิงรุกกับผูป้ กครองและผูน้ �ำศาสนา
หน่ วยสุขภาพวัยรุ่นของสภาแห่งชาติ ได้จดั ตั้งโครงการการให้ความรูด้ า้ นอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนา
เอกชน 17 ราย ที่ทำ� งานนอกโรงเรียนทัว่ ประเทศ UNICEF สนับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรของโครงการ ส่วนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาร่วม UNICEF-UNFPA ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการด�ำเนิ นโครงการ
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ปั จจุบนั โครงการให้ความรูด้ า้ นอนามัยการเจริญพันธุไ์ ด้ขยายไปสูว่ ยั รุน่ ชายอายุ 15-17 ปี ด้วย และมีการพัฒนาสื่อการเรียน
รูท้ ี่เหมาะกับเยาวชนเพิ่มมากขึ้ น องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นได้รบั การฝึ กอบรมให้น�ำหลักสูตรไปใช้ในฐานะของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกโรงเรียน โดยมีสภาแห่งชาติทำ� หน้าที่เป็ นหน่ วยงานติดตามความก้าวหน้า โครงการนี้ ยังได้เริ่ม
ต้นท�ำงานร่วมกับเครือข่าย Y-PEER นอกภาครัฐในภูมิภาค เพื่อพัฒนาโครงการที่ดำ� เนิ นการโดยเยาวชน
ทีมงาน Y-PEER แห่งชาติอยี ปิ ต์ได้จดั การฝึ กอบรมให้แก่เพือ่ นผูใ้ ห้ความรูท้ ี่ทำ� งานในภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และได้ประยุกต์
ใช้หลักสูตรระดับภูมิภาคที่พฒ
ั นาขึ้ นในเลบานอน ที่รวมเอามุมมองทางศาสนาเข้าไว้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากค่าใช้จา่ ย
ค่อนข้างสูง โครงการนี้ จึงไม่ได้รบั การสนับสนุ นต่อ กระนั้น UNFPA ก็ยงั คงร่วมมือกับเครือข่าย Y-PEER ซึ่งประกอบด้วยองค์กร
พัฒนาเอกชนกว่า 50 ราย ครอบคลุมพื้ นที่ส่วนใหญ่ในอียปิ ต์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุแ์ ละ
สิทธิในเรื่องดังกล่าวให้แก่เยาวชนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนย์เยาวชน โดยใช้โรงละครและวิธีการสื่อสารสองทางรูป
แบบอื่น นอกจากนี้ UNFPA ยังมีส่วนร่วมกับสมาคมสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศของประเทศอียปิ ต์ที่มุง่ ด�ำเนิ น
งานที่ ครอบคลุ มเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนั กของเยาวชนเกี่ยวกับสุ ขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ใน
มหาวิทยาลัยทุกแห่งทัว่ ประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ UNFPA ได้เริ่มต้นสนับสนุ น Ma3looma (http://ma3looma.net) ซึ่งเป็ นพื้ นที่สื่อสังคมออนไลน์ภาษาอาหรับที่
ใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลและสิทธิเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเอง ได้แก่
Twitter Facebook YouTube และ ask.fm
ผลลัพธ์และบทเรียน: บทเรียนหนึ่ งจากประสบการณ์ในประเทศอียปิ ต์คือการไม่ยอมแพ้ที่จะหาวิธีพดู คุยประเด็นที่สำ� คัญ
เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง การแต่งงานในวัยเด็ก และการตีตรา แม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่ ง และ
ความท้าทายก็คือการหาหนทางที่จะเปิ ดประเด็นที่ยากที่จะสื่อสารและการเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ในบริบทที่ระบบการศึกษาเต็มไปด้วยปั ญหา และหน่ วยงานภาครัฐไม่ตอ้ งการมีส่วนร่วมในประเด็นอ่อนไหวต่างๆ องค์กร
พัฒนาเอกชนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทส�ำคัญ นอกจากนี้ ช่องทางใหม่ๆ น�ำไปสู่การท�ำงานเชิงรุกที่ดียงิ่ ขึ้ น อีกทั้งการที่ผนู้ �ำเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมท�ำให้ขอ้ ความที่ตอ้ งการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกับเยาวชนมากขึ้ น แม้จะมีขอ้ จ�ำกัดทางวัฒนธรรมที่เห็นได้
ชัด แต่ก็มีโอกาสมากขึ้ นส�ำหรับสิ่งที่เยาวชนคาดหวังจะได้รเู ้ กี่ยวกับข้อมูลและสิทธิดา้ นสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์
อย่างไรก็ตาม แม้ภายหลังความส�ำเร็จเหล่านี้ ก็ยงั คงมีอุปสรรคมากมายในการเริ่มใช้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ตราบจนปั จจุบนั
เพศวิถีศึกษาก็ยงั ไม่ได้เริ่มด�ำเนิ นการในประเทศอียปิ ต์ท้งั ในระบบและนอกระบบการศึกษา หนทางที่จะข้ามอุปสรรคเหล่านี้
ไปได้อาจต้องอาศัยการส�ำรวจหาช่องทางใหม่ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่และให้ความรูเ้ รื่องเพศวิถี และการสร้าง
การมีสว่ นร่วมและความเป็ นผูน้ �ำของเยาวชนตลอดกระบวนการริเริ่มหลักสูตรเพศวิถีศึกษาเพือ่ ให้มคี วามครอบคลุมรอบด้าน
อย่างแท้จริง
(เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)

บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันนโยบายเพศวิถีศึกษา
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บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา

กรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือ ด้านที่ 2: สร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่ อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนิ นงาน
โดยเน้นเรื่ องหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึ กอบรมครูผสู้ อนเพศวิถศี ึกษา
เนื้ อหาในบทที่ 3 มีจุดเน้นที่การบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในโรงเรียนและในชุมชน
วงกว้าง บทนี้ จะอภิปรายความต่อเนื่ องของการด�ำเนิ นงานในระบบและนอกระบบการศึกษา และให้ภาพรวมของกระบวนการ
ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงหลักสูตรและสนับสนุ นให้ครูผสู้ อนใช้กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

3.1 การด�ำเนินงานภายในและนอกโรงเรียน: ความแตกต่างและความสอดคล้อง
การประกันคุณภาพการด�ำเนิ นงานในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีขอ้ ดีเฉพาะอย่าง และมีความท้าทายเฉพาะอย่างเช่นกัน
หลักสูตรในโรงเรียนอาจจะพัฒนาขึ้ นอย่างเป็ นทางการและเป็ นระบบมากกว่า และให้ขอ้ มูลบางอย่าง เช่น วิธีการประเมินและ
เนื้ อหาซึ่งค่อนข้างเป็ นรูปแบบเดียวกันที่ครูผสู้ อนทุกคนสามารถน�ำไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนอาจขาดการฝึ กอบรมที่จำ� เป็ น
ที่จะท�ำให้ตนเองสามารถใช้สื่อการเรียนรูไ้ ด้อย่างสะดวกใจและสร้างการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนได้ ยิ่งไปกว่านั้น มีเพียงไม่กี่
ประเทศที่ประเมินการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาอย่างเป็ นทางการ อีกทั้งเนื่ องจากเพศวิถีศึกษาไม่สามารถประเมินได้ในหลาย
ประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อรักษาคุณภาพการสอนหลังจากที่มีการด�ำเนิ นงานไปแล้ว จึงอาจเป็ นเรื่องท้าทาย

28

แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

การด�ำเนิ นงานที่ใช้ชุมชนเป็ นฐานและโครงการริเริม่ นอกโรงเรียน
อาจด�ำเนิ นการในระดับโครงการขนาดเล็ก เข้าถึงเยาวชนได้นอ้ ย
กว่า แต่มกั ท�ำงานเข้าถึงกลุ่มที่มีความเปราะบางได้ดีกว่า ซึ่งรวม
ถึงเด็กผูห้ ญิงที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะ
ก�ำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลังเวลาเรียนตามความ
เหมาะสม เพื่ อเพิ่ มการเข้าถึ งเยาวชนที่ มีความเปราะบางให้
มากกว่ากลุ่มที่มีโอกาสดีกว่าในสังคม
การด�ำเนินงานนอกโรงเรียนสามารถน�ำเสนอเนื้ อหาและองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่ไม่อาจเกิดขึ้ นได้ในบริบทโรงเรียน เช่น การจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร การให้บริการทางสุขภาพ การจัดกิจกรรมสนับสนุ น
ทางสังคม สายด่วนข้อมูล และกิจกรรมร่วมระหว่างผูป้ กครองและ
เด็ก มีตวั อย่างที่มคี วามคิดสร้างสรรค์และมีชวี ติ ชีวาของโครงการ
นอกระบบโรงเรียนในทุกภูมิภาคและในหลายประเทศ ตัวอย่าง
เช่น โครงการเขียนเรื่องหรือผลิตภาพยนตร์ การรณรงค์ผลักดัน
เชิงนโยบาย และการให้ความรูแ้ ก่พอ่ แม่รวมถึงกลุ่มพ่อเพื่อเสริม
พลังให้แก่ลกู สาวของตนเอง16

การประกันคุณภาพการด�ำเนิ นงานในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน มีขอ้ ดีเฉพาะอย่าง
และมีความท้าทายเฉพาะอย่างด้วยเช่นกัน
โดยภาพรวมแล้ว จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้อง
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องกันของทั้งสองภาคส่วน และส�ำคัญ
ยิง่ ยวดที่จะต้องรักษาการสนับสนุ นระยะยาว
ต่อความช่วยเหลือและการจัดท�ำเอกสาร
บันทึกการด�ำเนิ นงานที่แสดงแนวโน้มว่าจะ
น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

อย่างไรก็ดี การประเมินความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยจุดมุง่ เน้นที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ยังจ�ำเป็ นต้องมีใน
การปรับเนื้ อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งมักมีความต้องการในการเรียนรูท้ ี่แตก
ต่างกัน และมีความกังวลที่แตกต่างกันเกีย่ วกับสุขภาวะทางเพศ รายละเอียดเกีย่ วกับ “กิจกรรมการวัดความครอบคลุม”17และ
การวิจยั พื้ นฐาน (Formative Research) เพื่อให้ทราบอคติหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการกับการออกแบบ
การด�ำเนิ นงาน มีระบุอยูใ่ นหัวข้อ 5.3
โดยภาพรวมแล้ว จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องตระหนึ กถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของภาคการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ และเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องรักษาการสนับสนุ นระยะยาวต่อความช่วยเหลือและการจัดท�ำเอกสารบันทึกการด�ำเนิ น
งานที่แสดงแนวโน้มว่าจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
UNFPA สามารถสนับสนุ นประเทศภาคีเครือข่ายได้โดยการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การน�ำการประชุม และส่งเสริมให้
เกิดการเชือ่ มโยงกันระหว่างหลายภาคส่วน สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคการศึกษา ภาคสุขภาพ และภาคเยาวชน รวมทั้งองค์กร
ที่ทำ� งานเพือ่ เยาวชนและองค์กรที่มเี ยาวชนเป็ นผูน้ �ำ และองค์กรด้านสิทธิสตรี ตลอดจนองค์กรที่สง่ เสริมความเท่าเทียมทางเพศ

3.2 การประเมินสถานการณ์เพศวิถีศึกษา: การระบุจดุ แข็งและช่องโหว่
การประเมินสถานการณ์เพื่อการระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญความต้องการ เป็ นขั้นตอนพื้ นฐานที่จะน�ำไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร กลวิธีการสอน และการฝึ กอบรมครูผสู้ อนเพศวิถีศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียที่สำ� คัญ (ได้แก่ ผูป้ กครอง ผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูน้ �ำชุมชนและศาสนา) ให้ประเมินบริบทและสถานการณ์ เพื่อระบุ
ปฏิบตั ิการที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนสูงสุด ที่จำ� เป็ นส�ำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การด�ำเนิ นงานทั้งภายในและนอก
โรงเรียน การประเมินนี้ อาจรวมถึงการท�ำแผนที่ลกั ษณะพื้ นฐานของเพศวิถีศึกษา ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีที่ประชากรต้องเผชิญกับสถานการณ์ อาทิ มีอตั ราการแพร่เชื้ อเอชไอวีสงู มีการใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีฉีดสูง หรือมีการค้ามนุ ษย์เพื่อธุรกิจทางเพศสูง
16 ตัวอย่างของโครงการนอกระบบโรงเรียน ดูที่: “Selected Program Examples” ในส่วนแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของ It’s All One Curriculum, เล่มที่. 2, หน้า 180.
17 ดูท่ี, เช่น: Weiner, Adam “Assessing Equity of Access in Programs for Young People”, เอกสารฉบับย่อล�ำดับที่ 28, สภาประชากร, มีนาคม 2554. เข้าถึงได้จาก:
www.popcouncil.org/uploads/pdfs/TABriefs/28_AssessAccess.pdf

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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ให้พจิ ารณาความจ�ำเป็ นในการสร้างการสนับสนุ นและเห็นด้วยและความมุง่ มัน่ ในท้องถิ่นในทุกแง่มมุ ของเพศวิถีศึกษา ตัวอย่าง
เช่น ถ้าพบว่าทักษะของครูผสู้ อนเป็ นอุปสรรคส�ำคัญในการประสบความส�ำเร็จของการด�ำเนิ นงาน แต่ไม่มคี วามต้องการที่เกิด
ขึ้ นเองส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ การลงทุนในการผลักดันสนับสนุ นเรื่องนี้ (ที่เกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ ผูอ้ ำ� นวยการ
นักวิจยั ทางการศึกษา ฯลฯ) อาจมีความจ�ำเป็ น ถ้ามีการระบุวา่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเรียนการสอน เป็ นความ
ต้องการเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่ งของหลายๆ ประเทศ ต้องท�ำให้การประเมินนั้นตรวจสอบประเด็นปั ญหานี้ อย่างละเอียด
ถี่ถว้ นเต็มที่
เป้าหมายระยะยาวของเรารวมถึง การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องส�ำหรับการช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน และการจัดท�ำ
เอกสารบันทึกการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความส�ำเร็จสูงสุด ในกรณีที่การด�ำเนิ นงานและกระทรวง
ต่างๆของรัฐบาลมีความมุง่ มัน่ ที่จะจัดท�ำชุดเนื้ อหาตามเกณฑ์ขน้ั ต�ำ่ ให้ลงทุนในการสร้างความเข้มแข็งของคุณภาพการด�ำเนิ น
งานต่อไป ในกรณีที่ยงั ขาดความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมความครอบคลุมรอบด้าน ให้ลงทุนในด้านการผลักดันเชิงนโยบายและ
ในการจัดสรรการด�ำเนิ นงานนอกระบบโรงเรียนที่ครอบคลุมรอบด้าน
กรอบข้อความที่ 5 แสดงตัวอย่างข้อค�ำถามที่สามารถช่วยในการพัฒนาการประเมินสถานการณ์เพศวิถีศึกษาได้

กรอบข้อความที่ 5 เครือ่ งมือประเมินสถานการณ์เพศวิถีศึกษา
การประเมินสถานการณ์สามารถน�ำไปใช้ในการระบุจุดแข็งและช่องโหว่ที่สำ� คัญ การจัดล�ำดับความส�ำคัญของเป้าหมายของ
การด�ำเนิ นงาน และการระบุความต้องการในด้านการสนับสนุ นทางวิชาการ เครื่องมือนี้ มีตวั อย่างค�ำถามและวิธีการ
ประเมินส�ำหรับยุทธศาสตร์เพศวิถีของ UNFPA
สถานการณ์และความต้องการของเยาวชน
ข้อค�ำถาม: ความต้องการเฉพาะและบริบทเฉพาะของประชากรกลุม่ ย่อยกลุม่ ต่างๆ คืออะไร? จ�ำเป็ นต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลทางด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ชนบท/เมือง และครอบคลุมหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน อายุเมื่อสมรส อายุที่เริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์ ความชุกของเอชไอวี ความชุก
ของการกระท�ำรุนแรงต่อคู่ และบรรทัดฐานทางเพศภาวะ (ดูหวั ข้อ 5.3.1 การวิจยั พื้นฐานด้านกลุม่ เป้าหมาย)
วิธีการประเมิน: วิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สำ� คัญ เช่น การส�ำรวจเชิงพรรณนาที่ดำ� เนิ นการเมื่อไม่นานมานี้
ฐานข้อมูลการส�ำรวจส�ำมะโนประชากร และเอกสารของ UNFPA ด้านแนวทางข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่น (www.unfpa.org/youth/
dhs_adolescent_guides.html)
สภาพแวดล้อมทางนโยบาย
ข้อค�ำถามด้านเนื้ อหาของนโยบาย: มีนโยบายด้านเพศวิถ/ี เอชไอวีศึกษาอะไรบ้างที่ ประกาศใช้อยู?่ นโยบายเหล่านั้น
สอดคล้องกับ ICPD และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่ นๆ หรือไม่? ระบุขอ้ มูลที่ ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์หรือไม่? รวมประเด็น
เพศภาวะไว้หรือไม่? มีตวั แปรอะไรบ้าง (อายุ/ระดับชัน้ เรียน ระยะเวลา)?
เพศวิถปี ระเมินได้หรือไม่?มีนโยบายที่ เกี่ ยวข้องใดบ้างประกาศใช้อยู?่ มีระเบียบปฏิบตั ิสำ� หรับครูและเจ้าหน้าที่ ผูใ้ หญ่หรือ
ไม่? มีการด�ำเนิ นงานที่ จะช่วยให้เด็กผูห้ ญิงคงอยูใ่ นระบบการศึกษาหรือไม่? เยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุห์ รือไม่?
ข้อค�ำถามด้านกระบวนการนโยบาย: ลักษณะของการคัดค้าน (ถ้ามี) นโยบาย/การพัฒนานโยบายดังกล่าวมีอะไรบ้าง?
มีหน่วยงานของสหประชาชาติใดบ้างที่ มสี ว่ นร่วมก�ำหนดนโยบายและผลักดันนโยบายเพศวิถศี ึกษา? ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรายใดอีก
บ้างที่ อาจจะมีสว่ นร่วมอย่างสร้างสรรค์ เช่น กลุม่ ประชาสังคม กระทรวงต่างๆ พ่อแม่ผปู้ กครอง กลุม่ เยาวชนหรือผูน้ ำ� ทางศาสนา?
วิธีการประเมิน: ด�ำเนิ นการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาของนโยบายที่มีอยู่ สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สำ� คัญ
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ความครอบคลุมของการด�ำเนินงาน
ข้อค�ำถาม: มีการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาหรือไม่? มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? การด�ำเนิ นการในปั จจุบนั เข้าถึง
ใครบ้าง แบ่งตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา ชาติพนั ธุ/์ วรรณะ/ชนชั้น ฯลฯ? พื้ นที่ที่มกั ถูกมองข้ามอยูภ่ ายใต้การด�ำเนิ นงาน
ด้วยหรือไม่? กลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางอยูภ่ ายใต้การด�ำเนิ นงานด้วยหรือไม่?
วิธกี ารประเมิน: สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สำ� คัญ กิจกรรมการวัดความครอบคลุม การประเมินกระบวนการของการด�ำเนิ นงาน
ที่มีอยู่
คุณภาพการด�ำเนินงาน – หลักสูตรและการฝึ กอบรมครู
ข้อค�ำถามด้านหลักสูตร: เนื้ อหาสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำ� คัญของเพศวิถีศกึ ษาดังที่ระบุไว้ในแนวทางการด�ำเนิ นงาน
(หัวข้อ 1.5) หรือไม่? มีความพยายามแก้ไขประเด็นปั ญหาด้านบรรทัดฐาน/ความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งที่เป็ นบทเรียนที่
แยกชัดเจนและที่สอดแทรกอยูใ่ นประเด็นต่างๆของวิชาเพศวิถีศึกษาหรือไม่? การเรียนการสอนใช้กลวิธีแบบมีส่วนร่วมและ
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางหรือไม่? หลักสูตรและกลวิธีการสอนส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลหรือไม่? เป็ นการ
ด�ำเนิ นงานที่เชื่อถือได้โดยท�ำตามเป้าหมายและหลักการที่กำ� หนดไว้หรือไม่?
วิธีการประเมิน: วิเคราะห์เนื้ อหา ประเมินกระบวนการของการด�ำเนิ นงานที่มีอยู่ สังเกตการณ์ทางตรง สัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูลที่สำ� คัญ
ข้อค�ำถามด้านการฝึ กอบรมครู: มีการฝึ กอบรมก่อนและระหว่างด�ำเนิ นการสอนแก่ครูผสู้ อนเพศวิถีหรือไม่? มีการก�ำหนด
ให้ตอ้ งได้รบั การฝึ กอบรมเพศวิถีศึกษาหรือไม่? สัดส่วนของครูที่ได้รบั การฝึ กอบรมในด้านนี้ มีอยูเ่ ท่าไร? ใช้วธิ ีการใดในการ
ฝึ กอบรมครูเพื่อให้ครูสะดวกใจที่จะพูดคุยหัวข้อในเพศวิถีศึกษา? ครูเรียนรูก้ ลวิธีการสอนโดยใช้วธิ ีการที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการคิดอย่าเป็ นเหตุเป็ นผลหรือไม่? ครูถกู ประเมินด้านการสอนเพศวิถี
ศึกษาหรือไม่?
วิธีการประเมิน: วิเคราะห์เค้าโครงรายวิชา หลักสูตร และข้อก�ำหนดในการด�ำเนิ นงานของวิทยาลัยครู สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ที่สำ� คัญ สัมภาษณ์ครู สังเกตการณ์ทางตรง
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้
ข้อค�ำถาม: ข้อมูลที่มีอยูบ่ อกอะไรบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู?้ เป็ นโรงเรียนที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ
หรือไม่? ยอมรับการคุกคามและกลัน่ แกล้งทางเพศหรือไม่? มีการลงโทษทางร่างกายทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
หรือไม่?
วิธีการประเมิน: การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สำ� คัญ การส�ำรวจ การสังเกตแบบมีโครงสร้างที่โรงเรียน/ห้องเรียน ทบทวน
นโยบายที่กำ� กับด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
การเรียนการสอนเรือ่ งความเท่าเทียมทางเพศและการคิดเชิงวิพากษ์อย่างถ้วนทั ่วในโรงเรียน
ข้อค�ำถาม: มีเนื้ อหาและข้อความเกี่ยวกับเพศภาวะอะไรบ้างที่สอนนอกชั้นเรียนเพศวิถีศึกษา? ประสบการณ์และความ
ช�ำนาญใดบ้างที่ครูมีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์?
วิธีการประเมิน: ทบทวนต�ำราเรียน เอกสารหลัก และใบงานสังคมศึกษา/หน้าที่พลเมือง/ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์การ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมกีฬาของเด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ าย การแบ่งแยกชนชั้นทางเพศของบุคลากรในโรงเรียน
สังเกตการณ์ทางตรง ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู ้
ความเสี่ยง/ปั จจัยป้องกันในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กว้างขึ้ น
ข้อค�ำถาม: เป็ นการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริการด้านสุขภาพหรือไม่? เชื่อมโยงกับการด�ำเนิ นงาน
สนับสนุ นทาง สังคม การศึกษา หรือทางกฎหมายอื่นๆ หรือไม่? นักเรียนถูกสอนให้รจู ้ กั เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในเชิงบวกหรือไม่ และได้รบั โอกาสในการฝึ กการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกหรือไม่?
วิธีการประเมิน: วิเคราะห์เนื้ อหาของนโยบายโรงเรียนที่มีอยู่ ประเมินกระบวนการของการด�ำเนิ นงานที่มีอยู่ ทบทวน
มาตรฐานการเรียนรู ้ สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลที่สำ� คัญ
บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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3.3 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย
หลักสูตรเพศวิถีศึกษาจ�ำนวนมากใช้กลวิธีการสอน
รูปแบบต่างๆ อย่างจ�ำกัด อาศัยเพียงการบรรยาย
การระดมความคิดและการเล่นบทบาทสมมติเป็ นหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มักขาดความสนใจในเรื่องการคิด
เชิงวิพากษ์ การให้โอกาสผูเ้ รียนได้สะท้อนความคิด
ความรูส้ ึก และการให้ความส�ำคัญกับผลกระทบของ
ปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับชีวติ ของผูเ้ รียน หลักสูตรไม่คอ่ ยให้
โอกาสที่เป็ นรูปธรรมแก่เยาวชนในการเชื่อมโยงสิ่งที่
ก�ำลังเรียนรูใ้ นห้องเรียนเข้ากับโลกกว้าง ด้วยการใช้
กิจกรรมการผลักดันเชิงนโยบายหรือการสร้างความ
ตระหนักในชุมชน

หลักสูตรเพศวิถีศึกษาแตกต่างกันอย่างมากทั้งใน
ด้านเนื้ อหาและคุณภาพ และมีอยูเ่ พียงจ�ำนวนน้อย
ที่รวมองค์ประกอบหลักทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในข้อ
ตกลงระหว่างประเทศและที่สงั เคราะห์ไว้ในหัวข้อ
1.5 ของแนวทางการด�ำเนิ นงานฉบับนี้ แม้วา่ สิทธิ
มนุ ษยชนและความเท่าเทียมทางเพศจะถูกกล่าวถึง
แต่ก็มกั เป็ นไปในลักษณะผิวเผิน ขาดความลึกซึ้ ง
ของเนื้ อหา จัดไว้ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
ไม่มีการสอดแทรกไว้ตามหัวข้อต่างๆ อาจกล่าวได้
ว่า ไม่ได้น�ำเอาเรื่องสิทธิมนุ ษยชนและความเท่า
เที ย มทางเพศมาเป็ นหลั ก การพื้ นฐานนั ่ น เอง
ตัวอย่างเช่น มีหลักสูตรจ�ำนวนมากที่ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องการสื่อสาร แต่กลับไม่พดู ถึงประเด็นที่ว่า
อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันมีผลกระทบต่อการสื่อสาร
อย่างไร

บางหลักสูตรสื่อข้อความที่ขดั แย้งกับประเด็นเพศภาวะ เช่น สื่อว่าสตรีควรที่จะสามารถประกอบธุรกิจ แต่กลับระบุวา่ การแต่ง
กายยัว่ ยวนเป็ นสิง่ ที่กอ่ ให้เกิดการข่มขืน หรือยังส่งเสริมบรรทัดฐานที่เน้นความเป็ นชายแบบดั้งเดิมให้แก่เด็กผูช้ าย นอกจากนี้
ยังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้ อหาหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชน ตัวอย่างเช่น เนื้ อหาที่ส่งเสริมทัศนคติที่เลือกปฏิบตั ิต่อคนรัก
เพศเดียวกัน ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายหน้าที่ให้พฒ
ั นาหลักสูตรจ�ำนวนมากรับรูข้ อ้ ก�ำหนดที่ตอ้ งกล่าวถึงประเด็นเพศภาวะและ
สิทธิมนุ ษยชน แต่ขาดการสนับสนุ นทางวิชาการที่จะรวมเนื้ อหาเหล่านี้ เข้าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรจ�ำนวนมากไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกีย่ วกับการคุมก�ำเนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคุมก�ำเนิ ดฉุกเฉินและถุงยางอนามัย
ส�ำหรับผูห้ ญิง การสอนที่เน้นให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น18ยังคงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นหลายประเทศแม้จะมีหลักฐานที่มี
น�้ำหนักมากว่าวิธนี ี้ ไม่ได้ผลก็ตาม การสอนดังกล่าวยังมีแนวโน้มทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถกู ต้องในหัวข้อต่างๆ เช่น การรักเพศเดียวกัน
การส�ำเร็จความใคร่ดว้ ยตนเอง การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ บทบาทและความคาดหวังทีเ่ กีย่ วกับเพศ หรือแม้แต่ถงุ ยางอนามัยและเอชไอวี
เรื่องค่านิ ยมเป็ นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทั้งสภาพแวดล้อมของนโยบายและเนื้ อหาหลักสูตร บางโครงการได้แสดงความภูมิใจใน
ตัวเองด้านการใช้กลวิธีที่ยดึ ความรูเ้ ป็ นฐานและเชื่อว่าเป็ นการสอนที่ไม่มีการส่งเสริมค่านิ ยมใดๆ แต่ทุกกลวิธียอ่ มถ่ายทอด
ค่านิ ยมบางประการในระดับหนึ่ ง ปั ญหาที่สำ� คัญคือการแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับค่านิ ยมเหล่านั้น และท�ำให้แน่ ใจว่ามีความ
สอดคล้องกับการส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อของผูเ้ รียนด้านความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุ ษยชน
หลักสูตรประเภทอืน่ ที่มกั สอนว่าการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็ นวิธีการป้องกันเพียงวิธีเดียวหรือเป็ นวิธีที่ดีที่สุด อาจถูกพัฒนา
เนื้ อหาเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิ ยมทางศาสนาบางประการ ส่วนหลักสูตรที่สอดแทรกเพศวิถีศึกษาไว้ภายใต้หลักสูตรทักษะ
ชีวติ อาจถูกออกแบบมาเพือ่ ส่งเสริมชุดค่านิ ยมบางอย่าง ที่อาจไม่ประสานสอดคล้องกับค่านิ ยมที่จะท�ำให้การด�ำเนิ นหลักสูตร
เพศวิถีศึกษาประสบความส�ำเร็จ และก่อให้เกิดความไม่สมดุลกันของค่านิ ยมต่างๆ เช่น การเคารพ การกล้าแสดงออก
18 ค่านิ ยมเป็ นสิ่งส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมของนโยบายและเนื้ อหาหลักสูตร การใช้เนื้ อหาข้อความเกี่ยวกับการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ยงั มีให้เห็นอยูท่ วั ่ ไป บางหลักสูตร
อาจพัฒนาเนื้ อหาให้สอดคล้องกับค่านิ ยมทางศาสนาบางอย่าง โดยเฉพาะหลักสูตรที่สอนว่าการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็ นวิธีการป้องกันเพียงวิธีเดียว ส่วนหลักสูตรอื่นๆ
ที่เรียกตัวเองว่าเป็ น “ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์+” นั้นเน้นส่งเสริมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ และยังให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิ ดและถุงยางอนามัยด้วย
(เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษา หลักสูตรใดๆ ที่สอนเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิ ดและถุงยางอนามัยถือว่าเป็ นเพศวิถีศึกษา) ส่วนการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาอื่นๆ เช่น
หลักสูตรที่นิยมใช้วธิ ียดึ ความรูเ้ ป็ นฐานและไม่มีการส่งเสริมค่านิ ยมใดๆ พบว่าวิธีการดังกล่าวยังขาดหลักที่จำ� เป็ นต่อการส่งเสริมความเชื่อของผูเ้ รียนด้านความเท่า
เทียมทางเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน บางโครงการ เช่น หลักสูตรที่สอดแทรกเพศวิถีศึกษาไว้ภายใต้หลักสูตรทักษะชีวติ อาจส่งเสริมชุดค่านิ ยมที่อาจไม่ประสาน
สอดคล้องกับเพศวิถีศึกษา ตัวอย่างเช่น ความเคารพ การกล้าแสดงออก การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม หรือความเห็นอกเห็นใจ
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

การคิดเชิงวิพากษ์ ประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกัน การอยูใ่ นโอวาท ความรักชาติ ความเห็นอกเห็นใจ หรือ ความศรัทธา
เนื่ องจากค่านิ ยมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นสมรส ตลอดจนความกังวลต่อปั ญหา
การมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและการแสวงหาผลประโยชน์จากการมีเพศสัมพันธ์ บางหลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรที่ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับถุงยางอนามัยจึงพรรณาเรือ่ งเพศและความสัมพันธ์ทางเพศในแง่ลบมาก วิธกี ารดังกล่าวไม่ชว่ ยให้วยั รุน่ พัฒนาศักยภาพ
และทักษะที่จำ� เป็ นต่อวิถีชีวติ ทางเพศที่มีความรับผิดชอบ น่ าพึงพอใจ และดีต่อสุขภาพ
หลักสูตรเพศวิถีจำ� นวนมากมีกลวิธีการสอนรูปแบบต่างๆอย่างจ�ำกัด อาศัยเพียงการบรรยาย การระดมความคิดและการเล่น
บทบาทสมมติเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธีการสอนมักขาดความสนใจต่อการคิดเชิงวิพากษ์การให้โอกาสผูเ้ รียนได้สะท้อน
ความคิดความรูส้ ึก และการให้ความส�ำคัญกับผลกระทบของปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับชีวติ ของผูเ้ รียน หลักสูตรมักไม่คอ่ ยให้โอกาส
ที่เป็ นรูปธรรมแก่เยาวชนในการเชือ่ มโยงสิง่ ที่กำ� ลังเรียนรูใ้ นห้องเรียนเข้ากับโลกกว้าง ด้วยการใช้กจิ กรรมการผลักดันนโยบาย
หรือการสร้างความตระหนักในชุมชน มีเรื่องเร่งด่วน 3 ประการที่สำ� คัญในการปรับปรุงให้หลักสูตรเพศวิถีศึกษามีความทัน
สมัย ซึ่งแสดงไว้ดา้ นล่างพร้อมกับปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) สนับสนุ นการวิเคราะห์เนื้ อหาของหลักสูตรที่ใช้ในปั จจุบนั อย่างเข้มข้น ในกรณีที่
จ�ำเป็ นและมีความสนใจ
การวิเคราะห์นี้ควรจะด�ำเนิ นการโดยร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับภูมภิ าคหรือระดับนานาชาติดา้ นหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
กิจกรรมที่สำ� คัญ ได้แก่:
• เผยแพร่และท�ำให้เครื่องมือการวิเคราะห์เนื้ อหาที่มีอยู่ใช้งานได้ง่าย เช่น เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับตรวจรายละเอียด
หลักสูตรของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและใต้19
• จัดและสนับสนุ นการวิเคราะห์เนื้ อหา เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำเชิงสร้างสรรค์แก่ประเทศต่างๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั เนื้ อหาหลักสูตร

(2) ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในประเทศมีทรัพยากรที่สำ� คัญในการพัฒนาหลักสูตร
มีเอกสาร 2 ฉบับหลักที่สามารถน�ำไปใช้ร่วมกับภาคีของ UNFPA ในประเทศได้ (โปรดดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก):
• ล้วนแล้วแค่หลักสูตรเดี ยว: แนวทางและกิจกรรมเพื่อให้มีความเป็ นเอกภาพในการเรี ยนการสอนเรื่ องเพศวิถี
เพศภาวะ เอชไอวี และสิทธิมนุ ษยชน (It’s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach
to Sexuality, gender, HIV, and Human Rights Education) ที่พฒ
ั นาโดยคณะท�ำงานระหว่างประเทศ และตีพิมพ์เผย
แพร่โดยสภาประชากร (Population Council) ในหลายภาษา สิง่ พิมพ์ฉบับนี้ จะช่วยให้ผพู้ ฒ
ั นาหลักสูตรสามารถบูรณาการ
มุมมองทางเพศภาวะและสิทธิและกลวิธีการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ไว้ในการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีและเอชไอวี
เล่มที่ 1 มีเนื้ อหายืดหยุน่ เกี่ยวกับการเรียนรูส้ ำ� หรับการสอนเยาวชนเกี่ยวกับการผลักดันนโยบาย วัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้ ค�ำถามส�ำหรับการอภิปราย และเอกสารสรุปข้อเท็จจริง เล่มที่ 2 ให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสื่อสาร
สองทาง พร้อมทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนที่พร้อมน�ำไปใช้งานจ�ำนวน 54 กิจกรรม
• แนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา: การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์สำ� หรับโรงเรียน ครู และผูใ้ ห้ความรูด้ า้ น
สุขภาพ (International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence Informed Approach for Schools,
Teachers and Health Educators) พัฒนาโดย UNESCO และจัดท�ำในหลายภาษา เล่มที่ 1 มีเนื้ อหาบางส่วนเป็ นการ
19 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, Sexuality Education: A Ten-Country Review of
School Curricula inEast and Southern Africa, UNESCO และ UNFPA, 2555. เข้าถึงได้จาก: unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221121e.pdf.

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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เฉพาะส�ำหรับผูก้ ำ� หนดนโยบาย และยังระบุคุณลักษณะของการด�ำเนิ นงานที่มีประสิทธิภาพไว้ดว้ ย เล่มที่ 2 แสดง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงหัวข้อต่างๆที่เหมาะกับกลุ่มอายุ 4 กลุ่ม นอกจากนี้ ยังบรรยายเกีย่ วกับวิธีการด�ำเนิ น
งานเชิงเดี่ยวเปรียบเทียบกับการด�ำเนิ นงานแบบบูรณาการด้วย
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ
JJ

ช่วยระบุและเผยแพร่สื่อทรัพยากรที่มีประโยชน์
ส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ในกรณีท่ียงั ไม่เคยมีมาก่อน และเชือ่ มโยงสิ่งพิมพ์เหล่านี้ เข้ากับยุทธศาสตร์
ด้านวัยรุ่นและเยาวชนของ UNFPA (พ.ศ. 2556)
สนับสนุ นการแปลเป็ นภาษาท้องถิ่น ในกรณีที่มีความต้องการและความสนใจ ตัวอย่างเช่น คูม่ ือ ล้วนแล้วแค่
หลักสูตรเดียว (It’s All One Curriculum) ฉบับภาษาเบงกาลีและภาษาจีน ได้รบั การเผยแพร่ไปยังส�ำนักงาน
ของ UNFPA ในประเทศที่มีประชากรพูดภาษาเหล่านี้

(3) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการและสนับสนุ นความช่วยเหลือด้านวิชาการ เพื่อเสริม
สร้างศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรของประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาอาจเป็ นจุดเน้นของกิจกรรมนี้ และยังอาจเกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา และการประเมินการด�ำเนิ นงานภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยตนเองอีกด้วย ประเด็น
ต่อไปนี้ ควรได้รบั การพิจารณา ทั้งนี้ ขึ้ นกับความต้องการตามล�ำดับความส�ำคัญ
• ความเข้าใจว่าเหตุใดและท�ำอย่างไรจึงจะบูรณาการความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุ ษยชนให้เป็ นเป้าหมายของ
หลักสูตรเพศวิถีศึกษา และสอดแทรกโดยตลอดทัว่ ทั้งเนื้ อหา
• การน�ำเอาแนวคิดด้านเพศภาวะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยมุง่ เน้นการสร้างพื้ นที่ให้เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงเข้ามา
ด�ำเนิ นโครงการ โดยที่เด็กสามารถสะท้อนความคิดเห็นและคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเกีย่ วกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะ
ซึ่งรวมถึงบทบาทและทัศนคติเหมารวม
• การบูรณาการทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาบนพื้ นฐานเพศภาวะ
และสิทธิมนุ ษยชน
• การระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของวัตถุประสงค์และเนื้ อหาด้านปั จจัยเสี่ยงและปั จจัยป้องกัน ระบุและตัดเนื้ อหาที่
สะท้อนทัศนคติเชิงตัดสินผูอ้ ื่น หรือมีเนื้ อหาที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่จำ� เป็ น
• การสอนให้เยาวชนมีทกั ษะในการผลักดันเชิงนโยบายด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุแ์ ละสิทธิ และ
การรวมเอาโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงไว้ในหลักสูตร
• การสนับสนุ นกลวิธีการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพและมีความหลากหลาย ที่ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนการ
สะท้อนความคิดเห็นส่วนบุคคลและในการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งรวมถึงต่อไปนี้ :
• ปรับเนื้ อหาและการสอน (ใช้สื่อใหม่ๆ การแสดง และพื้ นที่/เวทีอื่นๆ) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น
วัยรุ่นชายและเด็กผูช้ าย และประชากรกลุ่มย่อย เช่น เด็กผูห้ ญิงที่สมรสแล้วหรือเยาวชนที่เป็ นชนเผ่าพื้ นเมือง
• พัฒนาหรือใช้วิดีทัศน์ และทรัพยากรการสอนอื่นที่ มีประสิทธิ ภาพ ในกรณี ที่มีโครงสร้างพื้ นฐานที่ เพียงพอ
สื่อวิดีทศั น์สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสารหัวข้อที่มีความอ่อนไหวได้เป็ นอย่างดี
ปฏิบตั กิ าร
JJ

34

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดฝึ กอบรมและให้ความช่วยเหลื อด้านวิชาการ ซึ่งรวมถึ ง
UNESCO สหพันธ์สมาคมวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood FederationIPPF) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ในหมูห่ น่ วยงานต่างๆ

แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

JJ

JJ

ขยายเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ ผูท้ ี่สามารถให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการและการฝึ กอบรมในประเด็นหลักสูตรเพศวิถีศึกษา เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้เข้าร่วมในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา
ของ UNFPA
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านหลักสูตร ในกรณีที่สถาบันขาดความสามารถในการติดตามการด�ำเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องควรให้เวลาเพียงพอต่อการฝึ กแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จในช่วงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการนั้ น และ
ติดตามให้การสนับสนุ นทางวิชาการต่อไป

กรอบข้อความที่ 6 ประเทศเนปาล: การด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษาภายในและนอกบริบทโรงเรียน
ความเป็ นมา: ในประเทศเนปาล ประมาณร้อยละ 35 ของประชากรมีอายุตำ� ่ กว่า 15 ปี ในบรรดาเด็กสาวที่มอี ายุ 15-19 ปี
ร้อยละ 17 เป็ นมารดาหรือก�ำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรก ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่สมรสแล้ว ร้อยละ 42 ไม่สามารถเข้า
ถึงการวางแผนครอบครัวได้อย่างเพียงพอ และร้อยละ 86 ไม่ได้ใช้วธิ ีคุมก�ำเนิ ดที่ทนั สมัย ทุกๆ 4 ชัว่ โมง จะมีเด็กหญิงหรือ
วัยรุ่นหญิงหนึ่ งคนเสียชีวติ ในประเทศเนปาลเนื่ องจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มเสีย
ชีวติ ในระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรสูงกว่าเป็ นสองเท่าของผูท้ ี่อายุเกิน 20 ปี ส่วนเด็กหญิงอายุตำ� ่ กว่า 15 ปี มีแนวโน้ม
สูงกว่าเป็ นห้าเท่า
ประมาณร้อยละ 17 ของผูท้ ี่รายงานว่าเป็ นผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีที่ยงั มีชีวติ อยูเ่ ป็ นเยาวชนอายุ 10-24 ปี งานวิจยั หลายชิ้ นแสดง
ให้เห็นว่าความรูร้ อบด้านในเรือ่ งเอชไอวีของประชากรกลุม่ อายุนี้อยูใ่ นระดับต�ำ่ คือ ร้อยละ 25.8 ส�ำหรับเพศหญิง และร้อยละ
33.9 ส�ำหรับเพศชาย แสดงให้เห็นว่า นอกเหนื อจากปั ญหาอืน่ ๆแล้ว ยังขาดการเรียนการสอนเพศวิถีศกึ ษาในโรงเรียนอีกด้วย
เพศวิถีศึกษาในระบบโรงเรียน: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็ นต้นมา UNFPA ได้ให้การสนับสนุ นกระทรวงศึกษาธิการของ
รัฐบาลเนปาล ในการบูรณาการแนวคิดด้านประชากรกับการพัฒนาเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาในระบบ การสนับสนุ น
ดังกล่าวยังคงมีอย่างต่อเนื่ องจวบจนการด�ำเนิ นงานประจ�ำประเทศรอบที่ 5 ของ UNFPA (พ.ศ. 2545-2549) เมื่อเพศวิถี
ศึกษาเริ่มต้นขึ้ นอย่างเป็ นทางการ โดยน�ำเข้าไปรวมอยูใ่ นหลักสูตรมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงทุกวันนี้ เนปาลเป็ นเพียงประเทศเดียวในแถบเอเชียใต้ที่เพศวิถีศึกษาถูกบรรจุไว้อย่างเป็ นทางการในหลักสูตรและการ
ฝึ กอบรมครู ข้อมูลนี้ ได้รบั การยืนยันอีกครั้งโดยสหพันธ์สมาคมวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศในระหว่างการน�ำเสนอใน
หัวข้อเพศวิถีศึกษา ในที่ประชุมประชากรแห่งชาติ เมืองกาฐมาณฑุ เมื่อ 5-7 มิถุนายน 2557
เพศวิถีศึกษาในปั จจุบนั นี้ เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรูบ้ งั คับส�ำหรับชั้นปี ที่ 9-10 (มัธยมศึกษาปี ที่ 3-4) อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับชั้นปี ที่ 6-8 เพศวิถีศึกษาสอดแทรกอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ี่แตกต่างกันไป เช่น สังคมศึกษา ศิลปะสร้างสรรค์
สุขศึกษา พลศึกษา และสิ่งแวดล้อม
ตามค�ำขอจากแผนกวิชาการของศูนย์พฒ
ั นาหลักสูตรนั้น UNFPA ได้สนับสนุ นการทบทวนข้อมูลหลักสูตรของโรงเรียนใน
ระบบ ส�ำหรับชั้นปี ที่ 1-10 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินต�ำราเรียนและสื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ในแนวทางเชิง
วิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา (UNESCO, 2552) ในระหว่างขั้นตอนกระบวนการ ปรากฎเป็ นที่ชดั เจนว่าการ
ทบทวนก็มีความจ�ำเป็ นในการแก้ไขประเด็นปั ญหาเช่น การฝึ กอบรมครูในระหว่างท�ำการสอน รายงานคาดว่าจะได้ขอ้ สรุป
และเผยแพร่ภายในสิ้ นเดือนสิงหาคม 2557 ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่สำ� คัญของการทบทวนเพศวิถีศึกษาในเนปาล
มีดงั แสดงด้านล่างนี้
เพศวิถีศึกษาในหลักสูตร: หลักสูตรของเนปาลมีหวั ข้อที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรชั้นปี ที่ 1-10 ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับแนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา แต่ก็ยงั มีความความไม่สม�ำ่ เสมอในหลายหัวข้อและในการ
เชือ่ มโยงของแต่ละชัน้ ปี และความเหมาะสมกับช่วงอายุ โดยแบ่งเป็ นหกประเด็นส�ำคัญ ดังนี้ : (1) ความสัมพันธ์ (2) ค่านิ ยม
ทัศนคติ และทักษะ (3) วัฒนธรรม สังคม และสิทธิมนุ ษยชน (4) การพัฒนามนุ ษย์ (5) พฤติกรรมทางเพศ และ (6)
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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ถึงแม้จะพบว่ามีความครอบคลุมของเนื้ อหาในด้านแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุ ษย์ พฤติกรรมทางเพศ
และสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา (ชั้นปี ที่ 6-10) แต่ก็มีการ
ครอบคลุมอย่างจ�ำกัดในบางเนื้ อหา เช่น ความสัมพันธ์ ค่านิ ยม ทัศนคติ และทักษะ และวัฒนธรรม สังคม และสิทธิมนุ ษยชน
แนวคิดและหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาแทบจะไม่มีการครอบคลุมในระดับประถมศึกษา ชั้นปี ที่ 1-5
JJ ข้อเสนอแนะ: แก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อของเพศวิถีศึกษา เชื่อมโยงแต่ละชั้นปี ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมกับ
วัยและเป็ นที่ยอมรับทางวัฒนธรรมตามชั้นปี ที่ระบุไว้ในแนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา โดยสามารถ
แก้ไขในช่วงการปรับปรุงการด�ำเนิ นงานตามวาระปกติของศูนย์พฒ
ั นาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ การทบทวน
ครั้งถัดไปจะด�ำเนิ นการในปี พ.ศ. 2558 และจะครอบคลุมชั้นปี ที่ 1-5 ในขณะที่ช้นั ปี ที่ 6-8 จะมีการทบทวนในปี
พ.ศ. 2559 และชั้นปี ที่ 9-10 ในปี พ.ศ. 2560 หนังสือเรียนและคูม่ ือครูควรมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน หลังมีการรับรองอย่างเป็ นทางการ
การฝึ กอบรมในระหว่างท�ำการสอน: ขณะที่เพศวิถีศึกษาบรรจุอยูใ่ นหลักสูตร แต่กลับไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งของการฝึ กอบรม
ในระหว่างท�ำการสอนส�ำหรับครูผสู้ อน และก�ำลังมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผสู้ อนที่ไม่ผา่ นการฝึ กอบรมเพศวิถีศกึ ษา
อย่างเป็ นทางการ การฝึ กอบรมในระหว่างท�ำการสอนที่ดำ� เนิ นการโดยศูนย์พฒ
ั นาด้านการศึกษาแห่งชาติ (NCED) โดย
ทัว่ ไปเป็ นการด�ำเนิ นการตามที่ได้รบั การร้องขอ ส่วนการฝึ กอบรมที่จดั ขึ้ นเองนั้นมีอยูน่ อ้ ยนิ ด ซึ่งเป็ นการจัดอบรมแบบ 10
วัน และจัดไปทั้งสิ้ นสามรุ่นในระยะเวลา 5 ปี มีการแจกจ่ายคูม่ ือการฝึ กอบรมครู และจัดฝึ กอบรมทีมผูฝ้ ึ กของ NCED ในปี
พ.ศ. 2553 แต่หลังจากนั้นก็ยงั ไม่เคยมีการจัดการฝึ กอบรมในระหว่างท�ำการสอนอีก
JJ ข้อเสนอแนะ: ศูนย์ NCED ควรออกข้อก�ำหนดให้มีการฝึ กอบรมในระหว่างท�ำการสอนเพศวิถีศึกษา ในฐานะของหัวข้อ
ที่เป็ นอุปทาน แทนที่จะถูกจ�ำกัดด้วยวิธีการที่ขบั เคลื่อนด้วยอุปสงค์ ครูที่กำ� ลังสอนเพศวิถี โดยไม่ผ่านการฝึ กอบรมก่อน
ท�ำการสอน ควรถูกรวมอยูใ่ นการด�ำเนิ นงานฝึ กอบรมในระหว่างท�ำการสอนปกติของ NCED
การฝึ กอบรมก่อนท�ำการสอน: ครูที่มีสาขาวิชาเอกทางวิชาการ เช่น สุขศึกษา พลศึกษา และประชากรศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยตรีภวู นั มีนอ้ ยลง ส่วนคนที่มีอยูม่ กั จะสอนวิชาอื่นที่แตกต่างไปจากวิชาเอก แม้วา่ จะยังคงอยูใ่ นวิชาชีพครู เป็ น
เพราะการขาดโอกาสและไม่มีโควตาภาคบังคับส�ำหรับครูผสู้ อนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
JJ ข้อเสนอแนะ: ให้ความส�ำคัญก่อนอื่นกับการจ้างครูที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านสุขศึกษาและพลศึกษา (ผูท้ ี่ได้รบั การฝึ ก
อบรมก่อนท�ำการสอน/ปริญญา) ให้สอนเพศวิถีศึกษา และก�ำหนดโควตาภาคบังคับให้ครอบคลุมครูผสู้ อนเพศวิถีศึกษา
การด�ำเนินงานนอกระบบโรงเรียน: มีโครงการ “ปี การศึกษาแบบยืดหยุน่ ” ส�ำหรับเด็กที่อยูน่ อกระบบโรงเรียน แต่หวั ข้อ
เพศวิถีศกึ ษาถูกจ�ำกัดอยูเ่ พียงเอชไอวีและเอดส์ และสอนในช่วงชัน้ ที่สามเท่านั้น โครงการนี้ ในปั จจุบนั ไม่รวมองค์ประกอบอืน่ ๆ
ของเพศวิถีศึกษาอืกหลายองค์ประกอบ
JJ ข้อเสนอแนะ: จัดโครงการปี การศึกษาแบบยืดหยุน่ ให้แก่เด็กที่อยูน่ อกระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับวงจรของหลักสูตร
ในระบบและแก้ไขหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานของแนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา ศูนย์การศึกษา
นอกระบบของรัฐบาลควรส่งเสริมให้เยาวชนที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบโรงเรียนได้รบั ประโยชน์จาก ชุดความรูเ้ รื่อง “ทักษะสังคม
และการเงิน” ซึ่งถูกออกแบบมาเพือ่ เข้าถึงเด็กๆผ่านหน่ วยงานระดับรัฐมนตรีหลายภาคส่วน ชุดความรูน้ ี้ ได้รบั การพัฒนา
ขึ้ นโดยกระทรวงสตรี เด็ก และสวัสดิการสังคม กระทรวงเยาวชนและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขและประชากร ด้วย
การสนับสนุ นทางด้านวิชาการและการเงินจากกองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำ
ประเทศเนปาล
(เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
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3.4 การส่งเสริมการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ครูผสู ้ อน
การเสริ ม สร้า งทัก ษะในหมู่ค รูผู้ส อนทั้ง ก่ อ นด� ำ เนิ น การและ
ระหว่างด�ำเนิ นการ ถูกจัดว่าเป็ นความส�ำคัญเร่งด่วนสูงสุดล�ำดับ
ต้นๆในหลายๆประเทศ ดังตัวอย่างที่สอบถามในภูมภิ าคหนึ่ ง พบ
ว่าการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่ระบุวา่ การขาดทักษะของ
ครูเป็ นอุปสรรคส�ำคัญของความส�ำเร็จในการด�ำเนิ นงาน และ/
หรือระบุวา่ การลงทุนกับศักยภาพของครูผูส้ อนเป็ นความส�ำคัญ
เร่งด่วน
ข้อมูลที่มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ แสดงให้เห็นว่าแม้วา่ หลักสูตรจะ
ก�ำหนดให้มีการใช้กลวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม แต่ครูผสู้ อนมัก
ขาดการฝึ กอบรมที่เพียงพอที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้กลวิธีการ
สอนดัง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ไม่ ก็ ตัด กิ จ กรรมหรื อ องค์
ประกอบต่างๆที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนออก และ/หรือ
ตัดองค์ประกอบหรือกิจกรรมที่มเี นื้ อหาเกียวกับความเป็ นส่วนตัว
ของผูเ้ รียนออกไป

การเสริมสร้างทักษะในหมูค่ รูผสู้ อนทั้งก่อน
ด�ำเนิ นการและระหว่างด�ำเนิ นการ ถูกจัดว่า
เป็ นความส�ำคัญเร่งด่วนสูงสุดล�ำดับต้นๆใน
หลายๆประเทศ ดังตัวอย่างที่สอบถามใน
ภูมิภาคหนึ่ ง พบว่าการด�ำเนิ นงานเพศวิถี
ศึกษาส่วนใหญ่ระบุวา่ การขาดทักษะของครู
เป็ นอุปสรรคส�ำคัญของความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนิ นงาน และ/หรือระบุวา่ การลงทุนกับ
ความสามารถของครูเป็ นความส�ำคัญเร่ง
ด่วน

นอกจากนี้ ยังมีครูผสู้ อนและผูฝ้ ึ กสอนครูหลายคนที่รสู ้ ึกไม่สะดวกใจกับหัวข้อเกี่ยวกับเพศวิถีและการล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อ
วิธีการหรือเนื้ อหาของหลักสูตรเพศวิถีศึกษาที่มีประสิทธิภาพถูกละทิ้ งหรือลดระดับลงไปในการด�ำเนิ นงาน ท�ำให้รปู แบบ
ย่อหย่อนและมีแนวโน้มที่จะไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะรับมือกับอุปสรรคนี้ ครูผสู้ อนและผูฝ้ ึ กสอนครูควรได้รบั การกระตุน้ ให้
สะท้อนทัศนคติของตนเองว่าประเด็นเพศภาวะมีผลต่อสังคมอย่างไร ต่อชีวติ ของตัวครูเองและต่อชีวติ ของนักเรียนอย่างไร เมือ่
ครูผสู้ อนมีความอ่อนไหวต่อประเด็นนี้ มากขึ้ น หลายๆคนก็คน้ พบความเป็ นผูน้ �ำการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
การฝึ กอบรมครูผสู้ อนจ�ำนวนมากนั้นต้องอาศัยการลงทุนที่มากและต่อเนื่ องในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้ ครูฝึกสอน ว่าที่ครูใน
อนาคต และผูใ้ ห้ความรูใ้ นชุมชน โดยทัว่ ไปมักไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางสถาบันเดียวกัน กลไกที่มปี ระโยชน์สำ� หรับการ
เสริมสร้างความสามารถของนักการศึกษาและระบบการศึกษา มีระบุไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 และ 3.4.2 ข้อแนะน�ำเหล่านี้ หลาย
ข้อสามารถด�ำเนิ นการได้โดยความร่วมมือกับหลายหน่ วยงานและผูท้ ี่มีอำ� นาจสัง่ การให้มีการจัดการฝึ กอบรมครู

3.4.1 การพัฒนาสื่อและแหล่งข้อมูล
• น�ำชุดองค์ประกอบหลักที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.5 มาใช้และแจกจ่าย และเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่
เป็ นสากล เช่น คูม่ ือล้วนแล้วแค่หลักสูตรเดียว (It’s All One Curriculum)
• ผลิตและเผยแพร่เอกสารฉบับย่อต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดา้ นการเรียนการสอน พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับ:
• ประโยชน์ของการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง แบบมีสว่ นร่วม และส่งเสริมการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลเพื่อความมีประสิทธิภาพของเพศวิถีศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์ดา้ นอื่นๆ เช่น สมรรถนะทางวิชาการ ความรูส้ ึก
ผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียน การคงอยูใ่ นโรงเรียน ทักษะการเป็ นพลเมือง และความพึงพอใจของครู
• การใช้การศึกษาทางไกลส�ำหรับการฝึ กอบรมครู โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ความต้องการด้านโครงสร้าง
พื้ นฐาน วิธีการรักษาความสัมพันธ์และการสนับสนุ นจากบุคคล และบทเรียนจากพื้ นที่

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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• พัฒนาและเผยแพร่รายชือ่ แหล่งข้อมูลที่มปี ระโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่มสี ว่ นร่วมและส่งเสริมการ
คิดเชิงวิพากษ์ ที่ผลิตโดยองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและแหล่งทุนที่มุง่ เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ์ แหล่งข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ แหล่งข้อมูลที่เป็ นสิ่งพิมพ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการฝึ กอบรมครู และ
วิดีทศั น์และสื่อการสอนอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมครูตน้ แบบหรือปรับจากสิ่งที่มีอยู่ ที่สามารถน� ำไปปรับใช้สำ� หรับการฝึ กอบรมแบบเรียน
รูด้ ว้ ยตนเอง เช่นเดียวกับส�ำหรับการศึกษาทางไกล
• ระบุและจัดท�ำรายละเอียดของกรณีศึกษาระดับประเทศที่แสดงกลวิธีการเรียนการสอนที่เป็ นแบบอย่าง

3.4.2 การสนับสนุ นการฝึ กอบรมและความช่วยเหลือทางวิชาการทางตรง
• จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อฝึ กอบรมผูฝ้ ึ กแกนน�ำ เช่น ทีมงานฝึ กอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จะ
เข้าถึงผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูส้ อนด้านครุศาสตร์ คณาจารย์และผูบ้ ริหารที่วทิ ยาลัยการฝึ กหัดครู ทีมงานฝึ กอบรมจาก
กระทรวงที่ดแู ลด้านเยาวชนและกีฬา และส�ำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ที่จดั การสอนเพศวิถีศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน
• เผยแพร่องค์ประกอบหลักและสื่อและแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้สากล เช่น คู่มือล้วนแล้วแค่หลักสูตรเดียว (It’s All One
Curriculum) ส�ำหรับการใช้งานกับการด�ำเนิ นงานทั้งภายในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
• ด�ำเนิ นงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อท�ำให้มาตรฐานการฝึ กอบรมครูก่อนท�ำการสอนมีความสอดคล้องกับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นกลวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางแบบมีส่วนร่วม
• ระบุศนู ย์ความเป็ นเลิศและสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น สนับสนุ นภาคีที่สำ� คัญ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฝึ กอบรมด้านเพศภาวะ เช่น สถาบันพัฒนาเพศภาวะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการริเริม่
เพื่อพลังเด็กผูห้ ญิง (Girl’s Power Initiative) ที่ต้งั อยูใ่ นประเทศไนจีเรีย หรือเข้าถึงการฝึ กอบรมออนไลน์ ผ่านพื้ นที่
หรือเวทีต่างๆ เช่น ประตูส่คู วามเท่าเทียมทางเพศในโรงเรียน (Portal for Gender Equity in School: PEGE) ที่ต้งั อยู่
ในประเทศบราซิล
• เป็ นภาคีกบั สถาบันวิชาการที่มีการด�ำเนิ นงานเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา และหน่ วยงานอื่นของสหประชาชาติตามความ
เหมาะสม เพื่อพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักในภูมิภาค อ�ำนวยความสะดวกและช่วยจัดโครงการริเริ่มฝึ ก
อบรมครู ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสนับสนุ นสถาบันฝึ ก
อบรมด้านเพศภาวะ หลักสูตรการศึกษาทางไกล หรือการให้คำ� ปรึกษาครูตน้ แบบ (ดูที่ ภาคผนวกเพื่อเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูล)
• ลงทุนกับการผลักดันเชิงนโยบาย ที่ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา นักวิจยั การศึกษา และอื่นๆ เข้า
มามีสว่ นร่วม ในกรณีท่ีทกั ษะของครูถกู พิจารณาว่าเป็ นอุปสรรคส�ำคัญของความส�ำเร็จในการด�ำเนิ นงาน แต่ยงั ไม่เกิด
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในประเด็นดังกล่าว
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กรอบข้อความที่ 7 ภูมิภาคเอเชียกลาง: เพศวิถีศึกษาในโรงเรียนในคีรก์ ีซสถาน อุซเบกิสถาน
และอาเซอร์ไบจาน
ในประเทศคีรก์ ีซสถาน หลักสูตรรูปแบบการใช้ชีวติ ชีวติ ที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Life Style: HLS) ได้รบั การพัฒนาขึ้ น
ส�ำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ ชั้นปี ที่ 6-11 การทดลองน�ำร่องหลักสูตร HLS เริ่มต้นเมื่อปี
พ.ศ. 2554 และหลักสูตรได้รบั การอนุ มตั ิโดยหน่ วยงานของรัฐด้านการอาชีวศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรรวมองค์
ประกอบที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุเ์ ข้าไว้ดว้ ย และอิงคูม่ ือหลายฉบับที่พฒ
ั นา
ขึ้ นในปี พ.ศ. 2554 ได้แก่ คูม่ ือครูหลักสูตร HLS คูม่ ือเรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุส์ ำ� หรับเพื่อนผู้
ให้การฝึ กอบรม และคูม่ ือการป้องกันเอชไอวีและปั ญหายาเสพติดส�ำหรับครูพี่เลี้ ยงในหอพัก
เมื่อปี พ.ศ. 2555 คูม่ ือนี้ ได้น�ำไปทดสอบและน�ำร่องในโรงเรียนอาชีวศึกษา 9 แห่งในกรุงบิชเคก และสืบเนื่ องจาก
ยุทธศาสตร์ HLSของระบบการอาชีวศึกษา ได้มีการเสนอแนะให้น�ำคูม่ ือนี้ ไปบูรณาการต่อภายใต้ชวั ่ โมงเรียนหลักสูตร HLS
จ�ำนวน 20 ชัว่ โมง ครูผสู้ อน เพื่อนผูใ้ ห้การฝึ กอบรม และครูพี่เลี้ ยงในหอพักที่เข้าร่วมหลักสูตร HLS ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาจ�ำนวน 55 โรงเรียน จาก 110 โรงเรียน จะได้รบั การฝึ กอบรมด้านการใช้หลักสูตรและอยูใ่ นกระบวนการ
บูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับระดับท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. 2557
เมื่อปี พ.ศ. 2556 UNFPA ร่วมกับ UNESCO โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) สนับสนุ นการพัฒนาชุดเครือ่ งมือส�ำหรับหลักสูตรรูปแบบการใช้ชวี ติ ที่ดีตอ่ สุขภาพ โดยบูรณาการ
ประเด็นปั ญหาด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุเ์ ข้าไว้ดว้ ย ชุดเครื่องมือนี้ อ้างอิงตามแนวทางเชิงวิชาการ
ที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา และถูกปรับให้เข้ากับบริบทภายในประเทศ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับครูผสู้ อนในโรงเรียน
ที่ทำ� การสอนนักเรียนชั้นปี ที่ 6-11 โดยได้รบั อนุ มตั ิเมื่อปี พ.ศ. 2557 ชุดเครื่องมือจะถูกน�ำไปทดลองในโรงเรียนน�ำร่องที่
คัดเลือกจากทัว่ ประเทศคีรก์ ีซสถาน และคาดว่าจะช่วยยกระดับการรับรู ้ และเสริมสร้างทักษะของนักเรียน ในประเด็น
ปั ญหาด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการติดเชื้ อเอชไอวี และการวางแผนครอบครัว
บทเรียนที่ได้รบั จากประสบการณ์ในคีรก์ ีซสถาน มีดงั นี้ :
• จ�ำเป็ นต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศกึ ษาและบริการที่เป็ นมิตรกับเยาวชนเพือ่ ให้เกิดความครอบคลุมรอบด้าน
• ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ได้แก่ รัฐบาล นักเคลื่อนไหวด้านเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
กลุ่มชุมชน ภาคธุรกิจ และสื่อ
• ความพยายามผลักดันนโยบายร่วมกันโดยภาคีทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมมีความส�ำคัญอย่างยิง่
• ความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลและการสนับสนุ นจากบุคคลส�ำคัญที่มอี ำ� นาจตัดสินใจ ในด้านการส่งเสริมและบูรณาการหลักสูตร
HLS มีความส�ำคัญต่อการสร้างความยัง่ ยืนของหลักสูตร
อุปสรรคส�ำคัญอันดับแรก ได้แก่ การขาดสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ชว่ ยเอื้ ออ�ำนวยให้วยั รุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ หลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุไ์ ม่ได้เป็ นภาคบังคับในโรงเรียน ดังนั้นอุปสรรคท้าทายก็คือ การท�ำให้การด�ำเนิ น
งานเป็ นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในประเทศอุซเบกิสถาน การด�ำเนินงานด้านสุขศึกษาเริม่ ต้นด�ำเนินโครงการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมือ่ ปี พ.ศ. 2545 แต่
ด�ำเนินการอย่างไม่ถว้ นทัว่ ตัง้ แต่น้ันมา ยุทธศาสตร์หลายด้าน ได้แก่ การผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ การสร้างความ
เป็ นสถาบัน การสร้างความร่วมมือกับภาคี และการขยายไปสู่ระดับชาติ ได้น�ำไปสู่การขยายตัวของการด�ำเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบ หลักสูตรได้รบั การปรับปรุงและกลุ่มครูอาจารย์ได้รบั การเตรียมพร้อมในการน�ำเสนอหลักสูตร โดยสรุป บรรลุความ
ส�ำเร็จดังต่อไปนี้ มีแผนส�ำหรับพัฒนาสื่ออุปกรณ์ มีการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผปู้ กครอง มีการรวมเนื้ อหาพื้ นฐาน
ด้านการสอนสุขภาวะทางเพศเข้าไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสอน และมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางสากล

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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ทั้งในคีรก์ ีซสถานและอุซเบกิสถาน มีความก้าวหน้าเกิดขึ้ น แต่อุปสรรคก็ยงั คงมีอยู่ แนวโน้มความท้าทาย ได้แก่ การขยาย
ความครอบคลุม และการเพิ่มการให้ความส�ำคัญกับสิทธิหรือเพศภาวะ อย่างไรก็ตาม เพศวิถีศึกษายังไม่ได้ถกู ก�ำหนด
เป็ นการศึกษาภาคบังคับ อีกทั้งการคัดค้านการให้ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุก์ ็ยงั คงมีอยู่
ในประเทศอาเซอร์ไบจานแถบเทือกเขาคอเคซัสตอนใต้ การด�ำเนิ นการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างครอบคลุมรอบด้านใน
โรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรชั้นปี ที่ 9-11 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ต�ำราเรียนได้รบั การปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2546
เพื่อเพิ่มเนื้ อหาในด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพศภาวะ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน ส่วนโครงการริเริ่มที่น�ำโดย
เยาวชนที่จดั นอกระบบโรงเรียนมีการด�ำเนิ นการโดยเครือข่าย Y-PEER โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันกับกระทรวง
สาธารณสุขให้การฝึ กอบรมและพัฒนาสื่ออุปกรณ์ให้
ขั้นตอนต่อไปในการต่อยอดความส�ำเร็จเหล่านี้ คือ: สนับสนุ นเครือข่ายการเรียนรูแ้ บบเพื่อนช่วยเพื่อนของอาเซอร์ไบจาน
(Azerbaijan Peer Education Network - AzPEN) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแ้ บบเพื่อนช่วยเพื่อนนอกระบบโรงเรียนระดับ
ชาติ และเปิ ดตัวกิจกรรมการให้การรับรองโครงการให้ความรูแ้ บบเพื่อนช่วยเพื่อนนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้เกิดการยอมรับ
อย่างเป็ นทางการ จุดมุง่ หมายในระยะยาว คือ การที่เยาวชนได้รบั การเสริมพลังและเข้ามามีส่วนร่วม และการผ่านกฎหมาย
อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งยังไม่ได้รบั การลงมติเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อปี พ.ศ. 2553
(เรียบเรียงจากการน�ำเสนอของ ทาเทียนา โปโปวิทสกายา พันธมิตรเพื่ อการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งประเทศคีรก์ ีซ
สถาน อูลกุ เบค ซารีบบาเอฟ ส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศอุซเบกิสถาน และทียม์ รู ์ เซยีดอฟ ส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำ
ประเทศอาเซอร์ไบจาน เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศตามล�ำดับที่ ปรากฏ สิงหาคม พ.ศ. 2557)

กรอบข้อความที่ 8 ประเทศมองโกเลีย: การพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญและหลักสูตรใหม่
ความเป็ นมาและรายละเอียดการด�ำเนินงาน: ร้อยละ 30 ของประชากร 2.7 ล้านคน ในประเทศมองโกเลียเป็ นเยาวชน
(อายุ 10-24 ปี ) การเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและการรูห้ นังสือมีสดั ส่วนสูงประมาณร้อยละ 98 หลังจากการล่ม
สลายของระบบสังคมนิ ยมในปี พ.ศ. 2533 ประเทศต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หลายครั้ง ในช่วงที่มองโกเลียเปิ ดประเทศติดต่อกับประเทศอื่นๆ พบว่าอัตราการมีกิจกรรมทางเพศเมื่ออายุยงั น้อยเพิ่ม
มากขึ้ น เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้ นของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลมองโกเลียได้แสดงความมุง่ มัน่ ที่จะจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนในระดับชั้นปี ที่
3-10 ด้วยการสนับสนุ นจาก UNFPA และความช่วยเหลือด้านวิชาการจากองค์กร Margaret Sanger International รัฐบาล
จึงตัดสินใจลงทุนด้านการฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญในระดับชาติที่จะสามารถพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาของตนเองได้ต่อไป
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น พวกเขาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรูแ้ ละทัศนคติของวัยรุ่นด้วยวิธีการส�ำรวจข้อมูลพื้ นฐาน
หลังจากนั้นจึงน�ำหลักสูตรไปทดลองใช้ในโรงเรียนน�ำร่องที่ได้รบั การคัดเลือก
ในขณะเดียวกัน ทีมงานโครงการได้ดำ� เนิ นการผลักดันนโยบายกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข และผูบ้ ริหารโรงเรียน พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ครูผสู้ อน นักเรียน และผูป้ กครอง
ตลอดจนพัฒนาโครงการฝึ กอบรมผูใ้ ห้ความรูด้ า้ นสุขภาพ ทีมงานสามารถอบรมผูฝ้ ึ กอบรมแกนน�ำได้ 20 คนในระหว่างปี
พ.ศ. 2541-2542 หลักสูตรนี้ ครอบคลุมเนื้ อหาด้านเพศวิถีและเพศภาวะ และสร้างทักษะในการให้คำ� ปรึกษาและการฝึ ก
อบรมครูผสู้ อน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ตอ้ งมีการฝึ กสอนเนื้ อหาในโรงเรียนมัธยมศึกษา และการฝึ กอบรมที่มีผคู้ อยควบคุม
ให้แก่ครูผสู้ อนอีกด้วย
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่มากขึ้ นของปั ญหาทางเพศภาวะ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ :
“มันแตกต่างจากที่ ดิฉนั คาดเอาไว้ ดิฉนั เคยเข้าใจมาตลอดเลยว่า เพศวิถโี ดยมากแล้วคงจะเกี่ ยวข้องกับเรื่ องเพศสัมพันธ์
การป้องกันการตัง้ ครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ระหว่างการอบรม ดิฉนั ก็ค่อยๆ เริ่ มเข้าใจว่า เพศวิถเี ป็ นเรื่ อง
เกี่ ยวกับชีวติ มนุษย์แบบองค์รวม” (ผูฝ้ ึ กอบรมแกนน�ำ)
“หลังจากการอบรม ดิฉนั คิดว่าทัศนคติของดิฉนั เกี่ ยวกับเรื่ องเพศวิถเี ปลี่ ยนไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การรักเพศเดียวกัน
มักจะเป็ นเรื่ องแปลกประหลาดมากส�ำหรับตัวดิฉนั เอง ดิฉนั คิดว่ามันเป็ นเรื่ องไม่ปกติและไม่ถกู ต้อง แต่ตอนนี้ ดฉิ นั สามารถ
พูดเรื่ องเหล่านี้ ได้อย่างเต็มปากไม่วา่ กับใครๆ” (ผูฝ้ ึ กอบรมแกนน�ำ)
ผลลัพธ์และบทเรียน: ลักษณะการบริหารงานแบบรวมศูนย์ของระบบการศึกษาในประเทศมองโกเลีย ได้สร้างโอกาสที่ดี
เยีย่ มให้กบั การยกระดับเพศวิถีศึกษาให้ขยายวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อโรงเรียนต่างๆจะต้องน�ำหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
ไปด�ำเนิ นการในโรงเรียน
ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2547 ครูผสู้ อนจ�ำนวน 680 คน ในจังหวัดต่างๆ จากทัว่ ประเทศ ได้รบั การอบรมในหลักสูตรระยะ
80 ชัว่ โมงเพื่อน�ำไปด�ำเนิ นการต่อ แลได้ระบุองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการในระหว่างการอบรมไว้ดงั นี้
1. การยอมรับว่าหัวข้อมีความซับซ้อนและต้องการการเรียนรูห้ ลากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สรีรวิทยา และ
สังคมวิทยา
2. การแนะน�ำและสนับสนุ นให้ใช้กลวิธีการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง
3. การส�ำรวจค่านิ ยมและความเชื่อของตัวครูเอง
4. การส่งเสริมให้ครูผสู้ อนรูส้ ึกสะดวกใจกับหัวข้อที่ตอ้ งสอน
ความส�ำเร็จในประเทศมองโกเลียสามารถสรุปบทเรียนได้ดงั นี้
• ความพยายามผลักดันเชิงนโยบายส่งผลให้มีการจัดสรรจ�ำนวนชัว่ โมงให้กบั เพศวิถีศึกษามากขึ้ น ในระหว่างปี
พ.ศ. 2547-2548
• การฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งโมดูลเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา ได้รบั การจัดขึ้ นอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมและทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลีย
• การพัฒนากลุ่มแกนน�ำของผูเ้ ชี่ยวชาญระดับชาติชว่ ยให้รฐั บาลสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
วัฒนธรรม และตรงกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึ กอบรม
• การวิจยั เชิงส�ำรวจข้อมูลพื้ นฐานมีส่วนช่วยให้การด�ำเนิ นงานมีความเหมาะสมและเข้ากับปั จจุบนั
• ในบริบทที่มีอตั ราการรูห้ นังสือสูง สื่อสิ่งพิมพ์มีประโยชน์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่วยั รุ่น
ประเทศมองโกเลียก�ำลังอยูร่ ะหว่างการปฏิรปู การศึกษา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการด�ำเนิ นงานด้านการศึกษาในทุกระดับ
โดยการใช้แนวคิดของการเรียนรูต้ ลอดช่วงชีวติ และอยูบ่ นพื้ นฐานของนโยบายส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาให้กบั ทุกคน
ในขณะที่ให้การสนับสนุ นแก่กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์น้ัน UNFPA ก็กำ� ลังพยายามขยายและส่งเสริม
การด�ำเนิ นงานด้านการศึกษาที่เน้นทักษะชีวติ เป็ นส�ำคัญ ในฐานะของส่วนหนึ่ งของความพยายามนี้ UNFPA ได้เป็ นผูน้ �ำการ
ปฏิรปู ภาคการศึกษา และการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการศึกษา “ที่เกี่ยวข้อง” โดยให้ความส�ำคัญเป็ นพิเศษกับเพศ
วิถีศึกษา
(เรียบเรียงจากการน�ำเสนอและข้อมูลของ ฉิมเมดลขัม เซโดฟดอร์จ แห่งกระทรวงการศึกษา และอุรนั ชีเมก เกเลกจามทส์
แห่งส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศมองโกเลีย เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
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กรอบข้อความที่ 9 ประเทศแอฟริกาใต้: เพศวิถีศึกษาภายใต้การให้ความรูด้ า้ นทักษะชีวิตและ
งานอนามัยโรงเรียนแบบบูรณาการ
ประเทศแอฟริกาใต้ได้รวมองค์ประกอบของเพศวิถีศกึ ษาไว้ในการด�ำเนิ นงานทั้งด้านทักษะชีวติ และบริการงานอนามัยนักเรียน
ดังสรุปไว้ในกรณีศกึ ษาข้างล่างนี้
การให้ความรูด้ า้ นทักษะชีวิต: การด�ำเนิ นงานส่งเสริมทักษะชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและโรคเอดส์น้ันสืบเนื่ องมาจาก
นโยบายแห่งชาติวา่ ด้วยเอชไอวี/เอดส์สำ� หรับผูเ้ รียนและนักการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและผูเ้ รียนและนักการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่อเนื่ องและการฝึ กอบรม (2542) โครงการได้เริ่มด�ำเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผ่านงบประมาณโดย
กองทุนที่มีเงื่อนไขให้แก่จงั หวัดต่างๆ จากการส�ำนักงานการคลังแห่งชาติ
การให้ความรูด้ า้ นทักษะชีวติ นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของเยาวชนต่อการติดเชื้ อเอชไอวี และเพื่อติดอาวุธ
ทางปั ญญาให้เยาวชนมีความรูแ้ ละทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีขอ้ มูล โดยใช้วธิ ีการทั้งในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร ส�ำหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากเอชไอวีและโรคเอดส์ การให้ความรูด้ า้ นทักษะชีวติ นี้ ได้
ด�ำเนิ นการผ่าน “กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารก�ำหนดเป้าหมายชีวติ ” ในทุกช่วงชั้น
หลักการส�ำคัญของการด�ำเนิ นงาน ประกอบด้วยการฝึ กฝนผูฝ้ ึ กแกนน�ำ การอบรมครู การให้ความรูแ้ บบเพื่อนช่วยเพื่อน
การดูแลและให้การสนับสนุ นผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี และการสนับสนุ นการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการเฝ้ าติดตามและประเมินผล
ประเด็นเนื้ อหาในหลักสูตรครอบคลุมการใช้สารเสพติด เอชไอวี/เอดส์ และสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
ความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏิบตั ิ และแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนและการกล้าแสดงออก
การด�ำเนินงานอนามัยโรงเรียนแบบบูรณาการ: เริ่มครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 โครงการงานอนามัยโรงเรียน
แบบบูรณาการนี้ มีจุดมุง่ หมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริการงานอนามัยโรงเรียนแบบองค์รวมส�ำหรับผูเ้ รียนของ
ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งครอบคลุมจุดเน้นด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยการจัดให้มีชุดการให้บริการที่
ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้ นนี้ เป้าหมายก็คือเพื่อแก้ไขปั จจัยเงื่อนไขที่น�ำไปสู่การเจ็บป่ วยและการเสียชีวติ ในนักเรียน ตลอด
จนอุปสรรคที่ขดั ขวางการเรียนรู ้
ในขณะที่กอ่ นหน้านี้ บริการงานอนามัยได้ดำ� เนิ นการเฉพาะการตรวจคัดกรองสุขภาพและการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
เท่านั้น การด�ำเนิ นงานที่ประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนนี้ ซึ่งน�ำโดยกรมอนามัยร่วมกับกรมการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงบริการสุขภาพที่หลากหลายได้ภายในโรงเรียน ผ่านบริการเคลื่อนที่ส่ชู ุมชนภายนอก และผ่านการส่ง
ต่อที่มีความเข้มแข็งขึ้ นไปยังสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน นักเรียนแต่ละคนจะได้รบั การประเมินรายบุคคลโดยทีมงาน
อนามัยโรงเรียนที่น�ำโดยพยาบาลวิชาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอ และทีมงานอนามัยโรงเรียนให้บริการด้านสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการคุมก�ำเนิ ด และการให้คำ� ปรึกษาและการทดสอบเอชไอวี ในกรณีที่เหมาะสม
โครงการงานอนามัยโรงเรียนแบบบูรณาการนี้ ได้เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ หน่ วยบริการชุมชนภายนอกด้านการ
สาธารณสุขมูลฐาน บุคลากรสาธารณสุขชุมชน และผูป้ ระสานงานเขตพื้ นที่การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในการสนับสนุ นวิธีการพี่
สอนน้อง (child-to-child approach) โดยอาศัยโรงเรียน/ชุมชนเป็ นฐาน โครงการนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบแนวปฏิบตั ิดา้ น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และยังจัดประชุมเครือข่ายระดับชาติของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเร่งการท�ำแบบจ�ำลองของแนว
ปฏิบตั ิ และสนับสนุ นการด�ำเนิ นงานใน 25 เขตพื้ นที่ที่ได้รบั การสนับสนุ น
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ผูเ้ ล่นที่มีบทบาทส�ำคัญ ได้แก่:
• กรมอนามัย ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูอ้ ำ� นวยความสะดวกของหน่ วยบริการชุมชนภายนอกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
บุคลากรสาธารณสุขชุมชน พยาบาลงานอนามัยโรงเรียน
• กรมการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้แก่ ผูส้ ่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน ผูป้ ระสานงานเขตพื้ นที่การศึกษา คณะท�ำงานฝ่ าย
สนับสนุ นในเขตพื้ นที่การศึกษา
• คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ ริหารโรงเรียน
• ภาคประชาสังคม ชุมชน ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ และผูเ้ รียน
(เรียบเรียงจากข้อมูลที่ ปรับปรุงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ, พ.ศ. 2557)

บทที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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บทที่ 4 การส่งเสริมปั จจัยคุม้ ครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบท
โรงเรียน

กรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือ ด้านที่ 3: ส่งเสริมปั จจัยคุม้ ครองทางสังคมที่ อยูน่ อกเหนื อหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพศวิถศี ึกษา เพื่ อให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูแ้ ละทางสังคมของเยาวชน
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาในบริบทที่กว้างขึ้ น ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้ นกับโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในทางกลับ
กันก็ยอ่ มได้รบั ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้ นเหล่านั้น แม้วา่ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ต้องเน้นไปที่
คุณภาพการด�ำเนิ นงานและสภาพแวดล้อมทางนโยบายเป็ นหลัก
ยุทธศาสตร์ดา้ นวัยรุ่นและเยาวชนของ UNFPA ยังมุง่ แก้ไขปั ญหา
อื่ น ๆด้ว ย ซึ่ ง ล้ว นแต่ เ พื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยให้บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายระดับนานาชาติในด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน
การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การตายของมารดา และการ
ป้องกันการติดเชื้ อเอชไอวี หลายประเด็นเหล่านี้ มีความคาบเกีย่ ว
อย่างมากกับเพศวิถีศึกษา การลงทุนแบบบูรณาการจึงช่วยให้การ
ด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษาประสบความส�ำเร็จไปด้วย และยัง
ช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่มีรว่ มกันระหว่างการด�ำเนิ นงาน
ด้านต่างๆได้ดว้ ย
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แม้วา่ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การ
ด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ต้องมุง่ เน้นไปที่
คุณภาพการด�ำเนิ นงานและสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายเป็ นหลัก ยุทธศาสตร์ดา้ นวัยรุ่น
และเยาวชนของ UNFPA ยังมุง่ แก้ปัญหาอื่นๆ
ด้วย ซึ่งล้วนแต่เพื่อที่จะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับนานาชาติ
ในด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน
การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การตาย
ของมารดา และการป้องกันการติดเชื้ อเอชไอวี

เนื้ อหาในบทที่ 4 นี้ กล่าวถึงประเด็นที่อยูน่ อกเหนื อหลักสูตรและการเรียนการสอนเพือ่ ครอบคลุมบริบทที่กว้างขึ้ น โดยอภิปราย
ถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพปั จจัยคุม้ ครองทางสังคม ในแต่ละส่วนจะเริ่มต้นจากการให้ขอ้ มูลพื้ นฐานก่อน แล้วจึงตามด้วย
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) จัดให้มสี ภาพแวดล้อมทางการเรียนทีป่ ลอดภัยและเอื้ ออ�ำนวยแก่สมาชิก
ทุกคนในชุมชนการเรียนรู ้ (2) บูรณาการเนื้ อหาเกี่ยวกับเพศภาวะและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในทุกกลุ่มสาระการเรียน
รู ้ และ (3) ให้ความส�ำคัญกับปั จจัยเสี่ยงและปั จจัยคุม้ ครองในสภาพแวดล้อมวงกว้างทางสังคม

4.1 จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ปลอดภัยและเอื้ ออ�ำนวย
ในหลายๆ กรณี สภาพแวดล้อมทางการเรียนมักมีอิทธิพลและท�ำให้เกิดผลกระทบที่ขดั กับจุดมุ่งหมายของเพศวิถีศึกษา
โดยมีอุปสรรคบางอย่างในเชิงโครงสร้าง เช่น นักการศึกษาหลายคนมักต้องท�ำงานในบริบทที่ผเู้ รียนคละกลุ่มอายุ ชั้นเรียนมี
ขนาดใหญ่ การสนับสนุ นสื่ออุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ และปั ญหาสุขภาพทั้งของตนเองและนักเรียน ส่วนอุปสรรคอื่นๆ
ก็สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า เนื้ อหาอาจมีผลเพียงเพียงเล็กน้อยต่อผูเ้ รียนที่มีประสบการณ์จากทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่ชกั น�ำไปในทางตรงกันข้ามกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
สิ่งที่สำ� คัญเหนื ออื่นใดคือ การท�ำให้เกิดความปลอดภัยทางร่างกายและอารมณ์แก่สมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรู ้ ในหลาย
บริบท เด็กผูห้ ญิงต้องเผชิญกับการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศจากครูและเพื่อนนักเรียนชาย เยาวชนที่ไม่ประพฤติตน
ตามบทบาททางเพศที่มาแต่กำ� เนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กผูช้ าย หรือผูท้ ี่ถกู มองว่าเป็ นคนรักร่วมเพศ มักตกเป็ นเป้าหมาย
ของการรังแกและความรุนแรง ตลอดจนเยาวชนที่เป็ นผูพ้ ิการหรือผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีก็มกั ไม่ได้การดูแลหรือให้ความส�ำคัญ
ทัศนคติของครูผสู้ อนเอง ซึ่งรวมทั้งอคติดา้ นบรรทัดฐานทางเพศภาวะ และความรูส้ ึกสะดวกใจของครูในการพูดคุยหัวข้อที่ยาก
ล�ำบาก มักท�ำให้สารที่สื่อออกไปขัดแย้งกับเนื้ อหาของหลักสูตร ในโรงเรียนที่มีเด็กผูห้ ญิงน้อยกว่าเด็กผูช้ ายสื่อให้เห็นว่าอาจ
มีการลงทุนของผูป้ กครองและชุมชนกับเยาวชนโดยมีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศ นอกจากนั้น แม้กระทัง่ เมื่อบรรดาเด็กผูห้ ญิง
ได้เข้าเรียนในโรงเรียน เด็กผูช้ ายมักจะพูดจาแสดงออกมากกว่า ทั้งยังได้รบั โอกาสในการเป็ นผูน้ �ำมากกว่า และมีแนวโน้มที่
จะได้เรียนต่อในระดับการศึกษาที่สงู ขึ้ นมากกว่าเด็กผูห้ ญิง
นอกจากนี้ ยังความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้ อหากับ “สภาพแวดล้อม” ในการเรียน ตัวอย่างเช่น นักวิจยั รายหนึ่ งได้ต้งั ข้อ
สังเกตว่า แม้แต่หลักสูตรการศึกษาที่เข้มงวดอย่างมาก ก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็ นจริงที่วา่ “สารตั้งต้นของชีวติ ในห้องเรียนนั้น
คืออารมณ์และสังคม”20 ส่วนนักวิจยั อีกรายหนึ่ งพบว่า วัฒนธรรมห้องเรียนแบบเปิ ดเป็ นสิ่งที่สำ� คัญกว่าเนื้ อหาของหลักสูตร
เพื่อที่จะสร้างทัศนคติแง่บวกในด้านความเป็ นประชาธิปไตยให้แก่ผเู้ รียน21
ดังนั้น จึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นที่จะต้องพยายามช่วยให้ผนู้ �ำโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ตลอดจนนักการศึกษา ได้จดั ให้มสี ภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ปลอดภัย ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ปฏิบตั ิการตามรายการต่อไปนี้ คือค�ำแนะน�ำที่จะช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

20 Pianta, Robert C., Enhancing Relationships Between Children and Teachers, American Psychological Association, Washington, D.C., 1999, หน้า 170, อ้างใน
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, หน้า 1099-1120.
21 Ichilov, Orit, “Education and Democratic Citizenship in a Changing World”, Oxford Handbook of Political Psychology, 2003, หน้า 654, อ้างใน Thorleif
Pettersson, “Basic Values and Civic Education: A Comparative Analysis of Adolescent Orientations towards Gender Equality and Good Citizen¬ship”, World
Values Survey, หน้า 4-5. เข้าถึงได้จาก “Search text” โดยผูเ้ ขียนที่: www.worldvaluessurvey.org/AJPublications.jsp?CndPU¬TYPE=1&PUID=101

บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน
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ให้ผนวกหัวข้อด้านความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางการเรียนอยูใ่ นเครือ่ งมือประเมินสถานการณ์ (ดูที่หวั ข้อ
3.2) โดยอาจรวมถึงการประเมินปั จจัยอื่นๆ เช่น ความตระหนักต่อเรื่องเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน
หากมีความจ�ำเป็ น ควรสนับสนุ นกระทรวงด้านการศึกษา เยาวชน สาธารณสุข สตรี และกีฬา ให้จดั ท�ำเอกสาร
เกี่ยวกับปั ญหาด้านความปลอดภัย
สนับสนุ นกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและประเมินนโยบายและกลไกที่ทำ� ให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรูท้ ี่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการคุม้ ครองเด็กในโรงเรียน ประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับกระทรวงในการ
สนับสนุ นการอบรมครูและบุคลากรเพือ่ ผลักดันนโยบายเหล่านี้ ปฏิบตั ิการเหล่านี้ มีความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ
ในหลายๆพื้ นที่ และควรมีจุดมุง่ หมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
การห้ามไม่ให้มกี ารล่วงละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศ หรือการท�ำร้ายร่างกายผูเ้ รียนโดยครูหรือผูใ้ หญ่
ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบด้านเยาวชน โดยเด็ดขาด
กฎระเบียบในการระบุและรายงานการล่วงละเมิดเด็ก โดยมีการสนับสนุ นด้านการอบรม การบังคับใช้กฎ และ
ระบบฟ้ องร้อง เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัยในการรายงาน
การจัดให้มีการดูแลโดยผูใ้ หญ่ที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับกิจกรรมนันทนาการนอกห้องเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กผูห้ ญิง
เสริมสร้างความพยายามเหล่านี้ โดยระบุอย่างชัดเจนในหลักสูตรถึงประเด็นความปลอดภัยในโรงเรียน

กรอบข้อความที่ 10 ประเทศกัวเตมาลา: โครงการอาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิดาเดส
(โครงการเปิ ดประตูสูโ่ อกาส)
ความเป็ นมาและรายละเอียดการด�ำเนินงาน: ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรกัวเตมาลามีอายุตำ� ่ กว่า 30 ปี เฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน หญิงสาวชาวพื้ นเมืองในเขตชนบทเป็ นกลุ่มประชากรที่มีมากที่สุดในประเทศ ชาวพื้ นเมืองจ�ำนวนมาก
รวมถึงวัยรุน่ หญิงชาวพื้ นเมืองมีความเป็ นอยูย่ ากจนหรือแร้นแค้น คิดเป็ นร้อยละ 74 และร้อยละ 22 ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับ
ร้อยละ 40 และร้อยละ 7 ของกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ชาวพื้ นเมือง (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติกวั เตมาลา, 2554)
ความยากจนสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลให้กบั เด็กสาวชาวพื้ นเมืองให้ออกไปท�ำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว เด็กผูห้ ญิง
มักจะถูกให้ออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยท�ำงานบ้านและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เช่น งานเกษตกรรมและงาน
ประดิษฐ์มือ ส่วนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับแนวโน้มของโลกที่เกิดขึ้ นในประเทศยากจนและก�ำลัง
พัฒนา กล่าวคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในกัวเตมาลาพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กหญิงยากจนและมีการศึกษาน้อยที่อาศัยอยูใ่ น
เขตชนบท
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ Population Council ได้ประสานความร่วมมือกับ UNFPA ด�ำเนิ นโครงการอาเบรียนโด
โอปอร์ตนู ิ ดาเดส (Abriendo Oportunidades) หรือโครงการเปิ ดประตูส่โู อกาส ในเขตชนบทและพื้ นที่ของชุมชนชาวพื้ นเมือง
กัวเตมาลา โครงการนี้ สามารถเข้าถึงเด็กหญิง 8,000 คน ในชุมชนเหล่านั้นถึง 100 แห่ง และสร้างเครือข่ายเยาวชน
พี่เลี้ ยงผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาอีก 100 คน โมเดลโครงการอาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิ ดาเดสนี้ เป็ นการด�ำเนิ นงานบนพื้ นฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และสามารถเข้าถึงเด็กหญิงอายุ 8-19 ปี โดยครอบคลุมทั้งผูท้ ี่อยูใ่ นและนอกระบบโรงเรียน สมรส โสด และแม่
วัยรุ่น UNFPA ได้สนับสนุ น Population Council จัดท�ำแผนปฏิบตั การระยะหลายปี (2556-2560) โดยใช้ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์ เพื่อเข้าถึงเด็กหญิงชาวพื้ นเมืองจ�ำนวนมากที่มีฐานะยากจนและมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในเขตพื้ นที่ชนบทใน
กัวเตมาลา แผนปฏิบตั ิการที่น�ำไปปฏิบตั ิอย่างกว้างขวางนี้ จะช่วยสร้างพื้ นที่ปลอดภัยให้วยั รุ่นหญิงสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อรับค�ำแนะน�ำจากพี่เลี้ ยงเป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์ โดยในการจัดกิจกรรมแต่ละ ครั้งจะเป็ นไปตามเนื้ อหาของคูม่ ือหลักสูตร
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กผูห้ ญิงในแต่ละช่วงวัย เมื่อการด�ำเนิ นโครงการบรรลุ
ความส�ำเร็จอย่างมีนัยส�ำคัญเป็ นครั้งแรกในช่วง 10 ปี ของการด�ำเนิ นงาน จึงนับเป็ นโอกาสอันดีที่จะผลักดันให้โมเดลนี้ ได้
เข้าสู่ระบบของหน่ วยงานที่ดแู ลยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามที่จะบูรณาการให้วยั รุ่นชายเข้าโครงการอาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิ ดาเดสนี้ ด้วย โดยการส่งเสริม
ให้วยั รุ่นชายเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการรณรงค์ริบบิ้ นขาว (White Ribbon) ซึ่งเป็ นการเคลื่อนไหว
ระดับนานาชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรี ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง
ความเป็ นชาย ถึงวันนี้ มีวยั รุ่นชายกว่า 50 คน ใน 5 ชุมชน ได้กลายเป็ นผูส้ นับสนุ นที่แข็งแกร่งให้กบั โครงการรณรงค์นี้
ผลลัพธ์และบทเรียน: การประเมินผลเชิงปริมาณในระดับครัวเรือนใน 36 ชุมชน ในปี พ.ศ. 2554 บันทึกไว้วา่ โครงการ
อาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิ ดาเดส ได้น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กบั เด็กผูห้ ญิงที่ดอ้ ยโอกาส ดังนี้
• ยังคงศึกษาอยูใ่ นโรงเรียน (ผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 72 ยังคงศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนเมื่อสิ้ นปี โครงการ 2552/53)
• เด็กผูห้ ญิงมีความต้องการศึกษาต่อ (ร้อยละ 52 ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และร้อยละ 32 ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ)
• ชะลอการสมรส (ร้อยละ 97 รักษาสถานภาพโสดตลอดการด�ำเนิ นงานในรอบปี โครงการนั้น)
• ทัศนคติในเรื่องการตั้งครรภ์เปลี่ยนแปลงไป (ร้อยละ 94 ต้องการชะลอการตั้งครรภ์จนกว่าจะอายุมากกว่า 20 ปี )
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกก็ปรากฏให้เห็นในครัวเรือนและชุมชน อาทิ ความเป็ นอิสระและเป็ น
ตัวของตัวเองของเพศหญิงมีมากขึ้ น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ผปู้ กครองอนุ ญาตให้เด็กผูห้ ญิงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิ ดาเดส ความเป็ นอิสระในการออกไปเจอเพื่อนๆ เพิ่มขึ้ น และเด็กผูห้ ญิงต่างรายงานว่าสถานะของ
ตนเองเมื่ออยูท่ ี่บา้ นดีขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนก็ดีขึ้น
ที่สำ� คัญคือเด็กผูห้ ญิงในโครงการอาเบรียนโด โอปอร์ตนู ิ ดาเดส ที่ถกู สัมภาษณ์ในการส�ำรวจเมื่อสิ้ นสุดโครงการ มีคะแนน
เฉลี่ย 7.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน ในด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ซึ่งนับเป็ นการบ่งชี้ ให้เห็นว่า
ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ เด็กสาวชาวพื้ นเมืองในเขตชนบทอาจมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้ น ซึ่งเป็ นสิ่งจ�ำเป็ น
ต่อการที่จะบรรลุแผนซึ่งตนเองตั้งไว้
บทเรียนหนึ่ งที่ได้รบั จากโครงการ คือ ควรให้ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่เข้าใจได้งา่ ย โดยไม่
จ�ำเป็ นต้องมุง่ ให้ความรูร้ ะดับลึกซึ้ งในทุกแง่ทุกมุม แต่ควรให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการด�ำเนิ นชีวติ มากกว่า เช่น
การวางแผนการเรียนต่อในโรงเรียน การหาช่องทางสนับสนุ นเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้ น และการไม่แต่งงานหรือ
ตั้งครรภ์เร็วเกินไป
(เรียบเรียงโดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
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4.2 บูรณาการการเรียนการสอนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศและการคิดเชิง
วิพากษ์
การแปลงความพยายามมุง่ มัน่ ไปสูค่ วามเท่าเทียมทางเพศให้เกิด
ขึ้ นจริงนั้ น ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก และโรงเรียนมี
บทบาทส�ำคัญยิง่ ในเรื่องนี้ ภาคประชาสังคมและกลุ่มอื่นๆ ที่ได้
ด�ำเนิ นโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงฐานคิดด้านเพศภาวะ รวม
ทั้งกลุ่ มที่ ท�ำงานกับเด็ กผูช้ ายและวัยรุ่นชายเพื่อเปลี่ ยนแปลง
บรรทัดฐานเก่าๆเรื่ องเพศชาย ก็ อาจมี ส่วนร่วมในการขยาย
หลักสูตรและโอกาสทางการเรียนด้วย
การบูรณาการเนื้ อหาเรื่องเพศภาวะเข้ากับหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
นั้ น เป็ นขั้นตอนส�ำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม สาระการเรียนรูเ้ รื่อง
บรรทัดฐานทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศนี้ ไม่ควรถูกปิ ด
กั้นไว้แต่เฉพาะการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ ถือเป็ น
สิ่งส�ำคัญและมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะท�ำให้จุดมุง่ เน้นด้าน
ความเท่าเที ยมทางเพศกลายเป็ นเนื้ อหาพื้ นฐานที่ จำ� เป็ นของ
รายวิชา (ที่วดั และประเมินผลได้) ในกลุ่มสาระอื่นๆ เป็ นประจ�ำ
ทุกสัปดาห์และทุกปี ประเด็นปั ญหาส่วนหนึ่ งที่ควรน�ำไปพิจารณา
ในขั้นตอนบูรณาการนั้ น ควรครอบคลุมบรรทัดฐานในปั จจุบนั
โดยเทียบกับบรรทัดฐานที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

ห้องเรียนที่เยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะของตนเอง
ในด้านการคิดเชิงวิพากษ์จะสร้างความเข้ม
แข็งและท�ำให้เยาวชนสามารถตั้งค�ำถามกับ
บริบททางสังคมของตนเอง รวมทั้งท้าทาย
บรรทัดฐานและพฤติกรรมที่บอ่ นท�ำลาย
สุขภาพ ความเป็ นอยู่ และสิทธิของตนเอง
การเรียนการสอนเช่นว่านี้ จะช่วยวางรากฐาน
ให้กบั การเป็ นพลเมืองที่มคี วามหมาย ที่สร้าง
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและประเทศชาติ ในด้าน
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
ความรูส้ กึ มีอำ� นาจในตัวเอง และยังมีสว่ นช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายของเพศวิถีศกึ ษาอีกด้วย

แรงกดดันจากเพื่อนให้เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ตอ้ งใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงสิ่งต้องห้ามอันเนื่ องมาจากความเข้าใจแบบเดิมๆเกี่ยวกับความเป็ นชาย
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้มีการคุมก�ำเนิ ด
ความรุนแรงทางเพศ
การรังแกในโรงเรียนและในชุมชนละแวกบ้าน
แรงกดดันที่จะต้องหารายได้จุนเจือครอบครัว
ส�ำหรับบางพื้ นที่ อาจมีแรงกดดันให้ตอ้ งเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนชายที่มกั ใช้ความรุนแรง

ประเด็นส�ำคัญที่ตอ้ งพิจารณาคือ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูท้ ี่ให้ความส�ำคัญกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การเรียน
การสอนแบบมีสว่ นร่วมและเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง รวมทั้งการสนทนาแบบเปิ ดโดยตลอดทั้งหลักสูตรของโรงเรียน เพือ่ ช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายของเพศวิถีศึกษา วัฒนธรรมห้องเรียนที่นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อ
อ�ำนวย ย่อมปลูกฝังค่านิ ยมประชาธิปไตย และการส่งเสริมค่านิ ยมประชาธิปไตยนั้นมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศเหนื อกว่าตัวแปรทางทัศนคติดา้ นอื่นๆ22
ห้องเรียนที่เยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะของตนเองในด้านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลจะสร้างความเข้มแข็งและท�ำให้เยาวชน
สามารถตั้งค�ำถามกับบริบททางสังคมของตนเอง รวมทั้งท้าทายบรรทัดฐานและพฤติกรรมที่บ่อนท�ำลายสุขภาพ ความเป็ น
อยู่ และสิทธิของตนเอง การเรียนการสอนเช่นว่านี้ จะข่วยวางรากฐานให้กบั การเป็ นพลเมืองที่มีความหมาย ที่สร้างประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความรูส้ ึกมีอำ� นาจในตัวเอง และยังมีส่วนช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของเพศวิถีศึกษาอีกด้วย
22 Pettersson, Thorleif, “Basic Values and Civic Education: A Comparative Analysis of Adolescent Orientations towards Gender Equality and Good Citizenship”,
World Values Survey, 2003. เข้าถึงได้จาก: www.worldvaluessurvey.org/library.

48

แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ส�ำหรับปฏิบตั ิการที่แนะน�ำต่อไปนี้ สามารถด�ำเนิ นการโดยบูรณาการหรือแยกเป็ นอิสระจากกันก็ได้
ปฏิบตั กิ าร
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

สนับสนุ นการบูรณาการประเด็นเพศภาวะในภาคการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติ
และผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคประชาสังคม และผนึ กก�ำลังการประสานสอดคล้องกันระหว่างเพศวิถีศึกษา ความเท่า
เทียมทางเพศ และภาคการศึกษา แสวงหาและสนับสนุ นภาคีเครือข่ายในกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นชอบกับ
ความพยายามเหล่านี้
ระบุสารและวัตถุประสงค์การเรียนรูห้ ลักของความเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนพัฒนาและเผยแพร่สารและ
วัตถุประสงค์สำ� คัญเหล่านั้น โดยต้องเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายของการ
ด�ำเนิ นโครงการเพศวิถีศึกษา
จัดท�ำประสบการณ์ที่ได้จากการด�ำเนิ นโปรแกรมให้เป็ นเอกสารส�ำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ ในเรื่องประโยชน์
ที่ได้รบั ด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ของการบูรณาการมุมมองเรื่องเพศภาวะนอกเหนื อจากเพศ
วิถีศึกษาเข้ากับวิชาต่างๆ ของทุกระดับชั้น จัดท�ำบทสรุปด้านนโยบายสั้นๆ หรืองานน�ำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์
ที่ได้รบั ด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของการบูรณาการประเด็นเรื่องเพศภาวะตลอดทุกระดับชั้น
และวิชาต่างๆ ที่จดั สอบได้ ทั้งประโยชน์ที่เป็ นที่ทราบกันดีแล้วและที่มีศกั ยภาพว่าจะเกิดขึ้ นได้
พัฒนาแผนระยะสองปี ส�ำหรับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และ/หรือ ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุ น
ภาคีเครือข่ายในกระทรวงศึกษาธิการ ในการปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษา และ/หรือ หลักสูตรด้านภาษา โดย
การสอดแทรกมุมมองเรื่องเพศภาวะตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนั บสนุ นการอบรมครูผูส้ อนในการปรับปรุง
หลักสูตรเหล่านั้น
ในกรณีที่มีความสนใจ สนับสนุ นโครงการน�ำร่องในการแก้ไขหลักสูตรสังคมศึกษา และ/หรือ หลักสูตรด้าน
ภาษา โดยการสอดแทรกมุมมองเรื่องเพศภาวะตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนั บสนุ นการอบรมครูผูส้ อนในการ
ด�ำเนิ นการโครงการน�ำร่องแก้ไขหลักสูตรเหล่านั้น

บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน
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กรอบข้อความที่ 11 ประเทศโคลอมเบีย: สิทธิ เพศภาวะ ความเป็ นพลเมือง และ
การคิดเชิงวิพากษ์
ความเป็ นมาและรายละเอียดการด�ำเนินงาน: โคลอมเบียได้สร้างความก้าวหน้าเป็ นอย่างมากในด้านการเพิ่มการเข้าถึง
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งโคลอมเบียมีทรรศนะที่วา่ การศึกษาที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
และช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านความเป็ นพลเมืองของเยาวชน ซึ่งเป็ นศักยภาพในการมีส่วนร่วมในสังคมและการเคารพ
สิทธิมนุ ษยชนของทุกคน
โคลอมเบียได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่ ด้วยเพศวิถีศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ไม่ได้ดำ� เนิ นการต่อเนื่ องอย่างยัง่ ยืน
ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2546 UNFPA ได้สนับสนุ นโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ และในปี พ.ศ. 2548
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มโครงการน�ำร่องโดยใช้แนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้ น และ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา
ด้วยการสนับสนุ นของ UNFPA ได้มีการขยายการด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้ น ปั จจุบนั เป็ นการ
ด�ำเนิ นงานแบบบูรณาการแนวขวาง และด�ำเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยอยูบ่ นฐานคิดที่
ว่า
• เพศวิถี คือ การปลูกสร้างทางสังคมที่กำ� หนดความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับเพศ เพศภาวะ และวิถีทางเพศของ
เรา จึงจ�ำเป็ นต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้านการสื่อสาร อารมณ์ การเจริญพันธุ์ และความพึงพอใจ จากมุมมองทั้ง
ในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
• ความเป็ นพลเมืองจ�ำเป็ นต่อการสร้างและธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ประชาธิปไตย และการเคารพต่อความหลากหลาย
• การศึกษาที่เป็ นการสอนให้เกิดทักษะความสามารถ ต้องอาศัยกระบวนการทางสังคมที่มีความสร้างสรรค์และเป็ น
กระบวนการเชิงรุก
องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการของการด�ำเนิ นงานได้แก่ (1) ใช้มุมมองเชิงบวกต่อเพศวิถี (2) สนับสนุ นการพึ่งพาตนเอง
ความรับผิดชอบ และความพึงพอใจของบุคคล (3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและท�ำให้บรรลุผล และ (4) เดินหน้า
เรื่องสิทธิมนุ ษยชน นอกจากนี้ ยังเน้นความส�ำคัญของวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลอีกด้วย
ผลลัพธ์และบทเรียน: ในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั การด�ำเนิ นงานนั้น รัฐบาลโคลอมเบียได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ผูแ้ ทนจากหลายภาคส่วน และเนื่ องจากระบบการศึกษาเป็ นแบบกระจายอ�ำนาจ คณะกรรมการจึงสามารถส่งเสริมเพศวิถี
ศึกษาในระดับท้องถิ่น หลังจากระยะเวลา 6 ปี ปรากฏว่ามีชุมชนถึง 1,000 แห่ง ที่น�ำเอาเพศวิถีศึกษาไปด�ำเนิ นการ มีครู
อาจารย์ 3,800 คน เข้ารับการอบรม และมีการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วมระดับท้องถิ่นกว่า 91 คณะ ซึ่งเป็ นความพยายามที่
ภาคสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กระทรวง
ศึกษาธิการได้เปิ ดตัวแผนปฏิบตั ิการระยะ 4 ปี ฉบับใหม่ ที่ให้ความส�ำคัญกับเพศวิถีศึกษาและความเป็ นพลเมือง โดย
กระทรวงยังคงหวังว่าจะได้ร่วมมือกับสหประชาชาติต่อไป เนื่ องจากได้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการที่มีคุณค่ายิง่
หลังจากด�ำเนิ นโครงการมาเป็ นระยะเวลา 6 ปี เพศวิถีศึกษาและการปลูกฝังความเป็ นพลเมืองของประเทศโคลอมเบีย
ภายใต้โครงการ Programa de Educacion para la Sexualidad y Construccion de Ciudadania (PESCC) ได้ขยายผล
ครอบคลุมหน่ วยงานทางการศึกษาถึง 71 หน่ วยงาน จากทั้งหมด 94 หน่ วยงาน โดยได้รวบรวมเป็ นกรอบแนวคิดและโครง
ร่างการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา รวมทั้งกระบวนการด�ำเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
การจัดการความรู ้ และการระดมสรรพก�ำลังและการสื่อสารสังคม ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 1620 (พ.ศ. 2556) และ
สอดคล้องกับโครงการ PESCC โคลอมเบียได้จดั ให้มีระบบแห่งชาติวา่ ด้วยการอยูร่ ่วมกันในโรงเรียน (National System of
School Coexistence) เพื่อส่งเสริมให้ระบบการศึกษาจัดให้มีการอบรมด้านสิทธิมนุ ษยชน เพศวิถีศึกษา และการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบของความรุนแรงในโรงเรียนด้วย และกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังได้รวมเอาแนวคิดและแนวทางการ
ด�ำเนิ นงานที่พฒ
ั นาขึ้ นโดยโครงการ PESCC ไว้ดว้ ย
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

ส่วนยุทธศาสตร์ดา้ นการเรียนการสอนของครูน้ัน มีการด�ำเนิ นการด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น มีการน�ำเอาวิธีปฏิบตั ิสำ� หรับ
การสอนเพศวิถีศึกษาไว้ในการอบรมระยะเริ่มต้นให้แก่ครูผสู้ อน รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์สำ� หรับ
เจ้าหน้าที่รฐั ในภาคการศึกษา สาธารณสุข และการคุม้ ครอง และด้วยความพยายามจากหลายภาคส่วนจึงได้มกี ารพัฒนาชุด
คูม่ ือ “กระเป๋าอุปกรณ์การสอน” ประกอบด้วยแนวทาง สื่ออุปกรณ์ และเครื่องมือส�ำหรับการท�ำงานกับวัยรุ่นและเยาวชน
ตามหัวข้อของโครงการ PESCC โดยมีการจัดการอบรมการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ ในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนั้น ยังมีการ
ประเมินผลโครงการ PESCC โดยการประเมินภายนอก เพื่อวัดผลที่เกิดขึ้ นแก่นักเรียน การสอนของครู และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยเพศวิถีศึกษา พ.ศ. 2553 ผูแ้ ทนจากกระทรวงศึกษาธิการโคลอมเบียได้สะท้อนให้
เห็นการถอดบทเรียนที่ยงั คงน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในปั จจุบนั ดังนี้ :
• การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาในระบบการศึกษาของชาติน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งยัง้ ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อ
เนื่ องเป็ นระยะเวลาหลายปี เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุ น จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปิ ด
กว้างผ่านการสื่อสารและการระดมสรรพก�ำลังทางสังคม ส่วนการสร้างสิ่งแวดล้อมแบบเปิ ดกว้างในโรงเรียน ที่ขานรับ
สิทธิมนุ ษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งก่อให้เกิดความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม ก็นับว่าส�ำคัญเช่นกัน
• ในระดับโรงเรียนนั้น จ�ำเป็ นต้องสร้างแรงสนับสนุ นเชิงสถาบันภายในโรงเรียน โดยต้องมีการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วม
หลายสาขาภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดท�ำแผนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับบริบทสถาบันในภาพใหญ่ และแผนดังกล่าว
ต้องมีการติดตามและประเมินผลรวมอยูด่ ว้ ย
• การบูรณาการเพศวิถีศึกษาเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร หรือการใช้กลวิธีบรู ณาการแนวขวาง พบว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
• กระบวนการสร้างศักยภาพเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง และจ�ำเป็ นต้องเตรียมความพร้อมให้กบั การบูรณาการเพศวิถี
ศึกษาไว้ในการอบรมครูกอ่ นการปฏิบตั ิหน้าที่จริงในระดับที่แตกต่างกัน รวมถึงการอบรมโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ด�ำเนิ นการกับครูผสู้ อนที่อยูใ่ นโรงเรียนอยูแ่ ล้ว
• การสร้างความยัง่ ยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน ทั้งจากภาครัฐบาลทุกหน่ วยงาน ภายในชุมชน และภาค
ประชาสังคม แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคสาธารณสุขกับภาคการศึกษาในทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับท้องถิ่น
• การท�ำงานแต่เฉพาะในโรงเรียนนั้นไม่เพียงพอ จ�ำเป็ นต้องมีการด�ำเนิ นงานที่หลากหลาย ซึ่งจะน�ำไปสูผ่ ลกระทบโดยรวม
จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องมีภาคีเครือข่ายและความร่วมมือในวงกว้าง ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสีย
ฝ่ ายต่างๆ ได้แก่ ผูก้ ำ� หนดนโยบายในท้องถิ่น ผูป้ กครอง ผูน้ �ำชุมชน และสื่อมวลชน
ทั้งนี้ กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายระดับชาติดา้ นการศึกษาและด้านสิทธิในสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ชว่ ยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กบั การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่ให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะ
และอยูบ่ นฐานของสิทธิในโคลอมเบีย ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมการด�ำเนิ นงานมีดงั ต่อไปนี้
“ผมได้เรียนรูว้ า่ พวกเราสามารถร่วมกันสร้างสิ่ งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้ ที่ นี่ มีพ้ ืนที่ ให้สำ� หรับเราทุกคน และมีอีก
หลายสิ่ งหลายอย่างที่ เรายังท�ำได้” (ครูผชู้ าย)
“มันท�ำให้ผมได้ชว่ ยเพื่ อนคนอื่ นๆ ที่ มีวถิ ที างเพศที่ แตกต่างกัน และเข้าใจ ว่าพวกเราก�ำลังก้าวผ่านความขัดแย้งเดียวกัน
เพียงแต่ไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้ ” (ศิษย์เก่าผูช้ าย)
“ผมได้เรียนรูว้ า่ เพศวิถไี ม่ใช่บาป หรือสิ่ งชัว่ ร้าย แต่เป็ นส่วนหนึ่ งของการตัดสินใจของมนุษย์ ส่วนหนึ่ งของชีวติ ” (ครูผชู้ าย)
(เรียบเรียงจากการน�ำเสนอของมาเรีย เฟร์นันดา กอมโป รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ และดิเอโก อาร์เบลาเอซ
ผูป้ ระสานงานโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ โคลอมเบีย โดยส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ สิงหาคม พ.ศ. 2557)
บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน
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กรอบข้อความที่ 12 ประเทศอุรุกวัย: การด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษาระดับชาติ
เป็ นเวลากว่าศตวรรษที่ประเทศอุรุกวัยพยายามหลายครั้งหลายคราในการผลักดันให้เพศวิถีศึกษาเข้าไปอยูใ่ นระบบ
โรงเรียน แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาระดับชาติในทุกระดับการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่ องนับแต่น้ันมา
กรอบกฎหมายหลักสูตรเพศวิถีศึกษาแห่งชาติอุรุกวัยอยูบ่ นพื้ นฐานของข้อตกลงและอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ ซึ่งอุรุกวัยลง
นามปฏิบตั ิตาม ได้แก่ แผนปฏิบตั ิการของที่ประชุม ICPD และอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในระดับชาติน้ัน มีการออกข้อมติ
ว่าด้วยระบบการศึกษาสาธารณะ เมื่อ พ.ศ. 2548 ซึ่งน�ำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการเพศวิถีศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2551 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาทัว่ ไปและกฎหมายว่าด้วย
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุไ์ ด้ยนื ยันความส�ำคัญของการด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง
ทัว่ ประเทศ
คณะกรรมการดังกล่าวเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ และจัดท�ำกิจกรรมส�ำหรับการด�ำเนิ นงานตามหลักสูตร
ตลอดจนการประเมินความคืบหน้าและระดับการน�ำไปปฏิบตั ิที่เป็ นแนวเดียวกัน ยุทธศาสตร์หลักของคณะกรรมการมุง่ เน้น
ไปที่การน�ำหลักสูตรไปปฏิบตั ิ การประสานงานกิจกรรมของ 4 ระบบย่อยภายใต้โครงการ และเชื่อมประสานการด�ำเนิ น
การต่างๆ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการน�ำหลักสูตรเพศวิถีศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิและท�ำให้เกิดความมัน่ คงในทุกระดับการ
ศึกษาของรัฐ ตลอดจนด�ำเนิ นการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถาวรและเชื่อมต่อประสานกัน ทั้งนี้ โครงการมี 3 ส่วนที่สำ� คัญ
ได้แก่: (1) หลักสูตรและการน�ำไปปฏิบตั ิ (2) การสร้างศักยภาพและการฝึ กอบรม และ (3) การสร้างองค์ความรู ้ โดยตั้ง
อยูบ่ นพื้ นฐานกรอบแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญกับเพศวิถีศึกษาจากหลักการและแง่มุมที่สำ� คัญ เช่น การรับรูว้ า่ เพศวิถีเป็ น
ลักษณะพื้ นฐานของความเป็ นมนุ ษย์ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความเข้าใจและค�ำนึ งถึงศักยภาพของเด็กและวัยรุ่นในการรับ
รูแ้ ละแสดงออกซึ่งสิทธิของตนเอง
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาแห่งชาติอุรุกวัยนี้ จัดท�ำขึ้ นบนพื้ นฐานของสิทธิมนุ ษยชนและวิธีการที่ครอบคลุมรอบด้าน
โดยตระหนักถึงแก่นหลักของความพยายามในการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนความส�ำคัญของการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพทางเพศที่เท่าเทียมกัน การเคารพ และการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังเห็นค่าความหลากหลายของมนุ ษย์และ
ความจ�ำเป็ นที่การด�ำเนิ นงานจะต้องปรับให้เข้ากับความแตกต่างในด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ รวมทั้งให้
เข้ากับที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ นอกเหนื อจากลักษณะอื่นๆ อีกด้วย การด�ำเนิ นงานยังเป็ นที่เข้าใจว่าเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของ
การพัฒนาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งกระบวนการพัฒนาตัวตน ดังนั้นจึงมีการเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและทักษะการใช้ชีวติ และการสื่อสารของนักเรียนที่เหมาะสมกับอายุ และเพื่อส่งเสริม
การตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา UNFPA ได้ให้การสนับสนุ นทางวิชาการและงบประมาณในการพัฒนาและการน�ำขั้นตอนนี้
ไปปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน โดยการผลักดันเชิงนโยบาย เสริมสร้างศักยภาพ อบรมครูผสู้ อน และผลิตสื่ออุปกรณ์ต่างๆ
ลักษณะส�ำคัญและความก้าวหน้า
คณะกรรมการเพศวิถีศึกษาได้น�ำยุทธศาสตร์เพศวิถีศึกษาไปใช้โดยตลอดทัว่ ทั้งระบบการศึกษาของชาติ โดยระบบย่อยทั้ง
4 ระบบต่างก็มีหลักสูตรและวิธีการฝึ กหัดครูเป็ นของตนเอง ทั้งผ่านรูปแบบออนไลน์และการเข้าอบรมด้วยตัวเอง ซึ่งมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• ระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา: เพศวิถีศึกษาได้รบั การบูรณาการอยูใ่ นหลักสูตร ที่ควรมีการสอนโดยครูใน
รูปแบบที่เป็ นส่วนหนึ่ งของชัว่ โมงเรียนในชั้นเรียนแต่ละวัน และให้ความรูค้ รอบครัวของนักเรียนด้วย
• ระดับมัธยมศึกษา: ครูที่ผา่ นการอบรมแล้วจะท�ำงานร่วมกับครูผสู้ อนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ บูรณาการ
เรื่องเพศวิถีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ครูกลุ่มนี้ ยังจะท�ำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับวัยรุ่นอีกด้วย
• ระดับอาชีวศึกษา: จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาเป็ นหนึ่ งรายวิชา โดยใช้เวลาสัปดาห์ละสองชัว่ โมง
• การอบรมครูผสู้ อน: นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องเข้าสัมมนาภาคบังคับเป็ นเวลา 30 ชัว่ โมง เรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อครอบคลุมครูพละ หัวหน้าสถานศึกษา และ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนสายอาชีพในพื้ นที่ชนบท
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์เอกสารและข้อมูลอ้างอิง และเครือข่ายเพศวิถีศึกษาขึ้ นใน 19 จังหวัดทัว่ ประเทศอุรุกวัย
เพื่อกระจายอ�ำนาจการด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งยังมีกลไก
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนิ นงานวิจยั และจัดพิมพ์สื่ออุปกรณ์เพื่อควบคูไ่ ปกับการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงครอบครัว รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการ
อุปสรรคท้าทายประการส�ำคัญ
• วิธีฝึกหัดครูที่จะให้ความรูไ้ ม่จำ� กัดเฉพาะแค่แนวคิดของเพศวิถีศึกษาเท่านั้น แต่ยงั ให้ความรูใ้ นด้านทักษะการสอน
การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับความเชื่อและความเห็นของตนเอง ตลอดจนการคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีจดั การเรียนการ
สอนของตนเองอีกด้วย
• การบรรลุการด�ำเนิ นงานร้อยละ 100 อย่างมีคุณภาพสูง จากมุมมองและกรอบแนวคิดที่มีการน�ำเสนอ
• การประสบผลส�ำเร็จในแง่ของการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม สิ่งต้องห้ามทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่
ผิดๆกันมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี เพศภาวะ และความหลากหลาย คงจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ท้งั หมดภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี การจะท�ำเช่นว่านี้ ต้องใช้กระบวนการระยะยาว
• การติดตามผลด้วยการติดตามและประเมินผล
(การด�ำเนินงานเพศวิถศี กึ ษาแห่งชาติอรุ กุ วัย – คณะกรรมการเพศวิถศี กึ ษาและส�ำนักงาน UNFPA ประจ�ำประเทศ ตุลาคม พ.ศ. 2557)

4.3 ให้ความส�ำคัญกับปั จจัยเสีย่ งและปั จจัยคุม้ ครองในสภาพแวดล้อมวงกว้างทาง
สังคม
แม้สภาพแวดล้อมวงกว้างทางสังคมจะไม่ปรากฏส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับช่วงเวลาขณะจัดการเรียนการสอนในระบบ แต่ก็ส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาวะทางเพศและสิทธิของเยาวชน ทั้งในแง่ของการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั บรรทัดฐานและใน
การสร้างโอกาสหรือแม้แต่ความท้าทาย เช่นเดียวกันกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ก็เป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กนั ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุนกับเพศวิถีศึกษา ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ การเข้าถึงกิจกรรมสันทนาการที่มีความปลอดภัยและโอกาส
ในการเป็ นผูน้ � ำ ความจ�ำเป็ นของครอบครัวที่มีหวั หน้าครัวเรือนอยู่ในวัยเด็ก ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการศึกษาและการ
แต่งงานของเด็กผูห้ ญิง ทัศนคติของเด็กผูช้ ายที่มีต่อเด็กผูห้ ญิง และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ในการออกแบบและด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษานั้น จะต้องตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้ น
ซึง่ เป็ นบริบทแวดล้อมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางเพศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับเด็กผูห้ ญิงและเยาวชน
ที่ถกู มองข้ามหรือไม่ได้รบั ความส�ำคัญ โดยต้องอาศัยการสร้างความเชื่อมโยงความพยายามจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ตัวอย่างนโยบายและการด�ำเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน
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• กระบวนการส่งต่อไปยังบริการด้านสุขภาพที่เป็ นมิตรกับ
เยาวชน ที่ มี ก ารให้บ ริ ก ารถุ ง ยางอนามัย และการคุ ม
การออกแบบและด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
ก�ำเนิ ด
จะต้องตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสังคม
• การให้เงินอุดหนุ นโดยเชื่อมโยงกับการได้เข้าเรียนของ
ภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้ น ซึ่งเป็ นบริบท
เด็กผูห้ ญิง และโครงการให้ความรูท้ างการเงินและการ
แวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ออมเงินแก่เด็กผูห้ ญิง
ผลลัพธ์ทางเพศอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
• โครงการการศึกษานอกระบบส�ำหรับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่
ในระบบโรงเรียน
ยิง่ ส�ำหรับเด็กผูห้ ญิงและเยาวชนที่ถกู มอง
• องค์ป ระกอบที่ ช่ว ยขยายเสี ย งและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ข้ามหรือไม่ได้รบั ความส�ำคัญ โดยต้องอาศัย
เยาวชน โดยผ่านการผลักดันเชิงนโยบาย งานเขียน หรือ
การสร้างความเชื่อมโยงความพยายามจาก
วีดิทศั น์
ภาคส่วนต่างๆที่มีเป้าหมายร่วมกัน
• การรณรงค์ผ่านสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ที่สง่ เสริม
การป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ความรุนแรง
จากการกระท�ำของผูท้ ี่เกลียดคนรักร่วมเพศ การบังคับ
หรือล่วงละเมิดทางเพศ
• การสร้างความเข้มแข็งและการบังคับใช้กฎหมายต่อกรณีล่วงละเมิดทางเพศและการกระท�ำผิดกฎหมาย
• การเตรียมผูป้ กครองให้สามารถสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน
การเป็ นภาคีเครือข่ายกันระหว่างภาคสาธารณสุขกับภาคการศึกษานับว่ามีความจ�ำเป็ นต่อการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและการจัดบริการสุขภาพที่เป็ นมิตรกับเยาวชน การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่
ไม่รบั ประกันการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศ ซึ่งรวมถึงถุงยางอนามัยและการคุมก�ำเนิ ดนั้น ย่อมมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
หรือแม้แต่ผิดหลักการ
นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากกระทรวงด้านเยาวชน กีฬา เพศภาวะ และสาธารณสุข และ
กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงและสตรี รวมทั้งการสร้างให้ผชู้ ายและเด็กผูช้ ายผลักดันประเด็นปั ญหาความ
เท่าเทียมทางเพศ เช่น ตัวอย่างองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ องค์กรโปรมุนโด (Promundo) องค์กรเพื่อความยุติธรรมทางเพศ
ซอนคี (Sonke Gender Justice) และสมาชิกอื่นๆ ของภาคีเครือข่ายเม็นเอ็นเกจ (MenEngage) ได้บรู ณาการการด�ำเนิ นงาน
ของหน่ วยงานเข้ากับการด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยชูประเด็นเรื่องค�ำจ�ำกัดความผิดๆของความ
เป็ นลูกผูช้ ายและความเป็ นชายชาตรี และส่งเสริมให้เด็กผูช้ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของการเป็ น “ลูกผูช้ ายตัวจริง” และผลกระทบของนิ ยามเหล่านี้ ต่อความเป็ นอยูข่ องตนเอง นอกจากนี้ โครงการริเริ่มต่างๆ
ของภาครัฐ บริการสาธารณสุขที่มคี ุณภาพและเป็ นมิตรกับเยาวชน สถาบันภาคประชาสังคม การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีเป็ นฐาน และองค์กรด้านสื่อมวลชนในระดับยุทธศาสตร์ ยังสามารถร่วมเป็ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียที่สำ� คัญ ในการ
ส่งเสริมเพศวิถีศึกษาส�ำหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนและเยาวชนอื่นๆที่ถกู มองข้ามหรือไม่ได้รบั ความส�ำคัญ
ปฏิบตั กิ าร
JJ

JJ
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ในเครื่องมือประเมินสถานการณ์น้ัน ให้มีขอ้ ค�ำถามด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สร้างความเปราะ
บางต่อเยาวชน แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยชูประเด็นการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม ตลอดจนการเข้าถึงกลไกการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนขั้นพื้ นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุข์ องวัยรุ่น
ร่วมเป็ นภาคีกบั หน่ วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่เหมาะสม อันได้แก่ บริการถุงยางอนามัยและการคุมก�ำเนิ ด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การตรวจคัด
กรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การให้คำ� ปรึกษาและตรวจหาเชื้ อเอชไอวีดว้ ยความสมัครใจ และการ
บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
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ร่วมเป็ นภาคีกบั หน่ วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กรอบกฎหมาย นโยบาย
การสนับสนุ นงบประมาณ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการด�ำเนิ นการอื่นๆ เพื่อแก้ไขสภาพเงื่อนไขต่างๆที่
น�ำไปสู่ความเปราะบางของเด็กผูห้ ญิงและเยาวชนอื่นๆที่ถกู มองข้ามหรือไม่ได้รบั ความส�ำคัญ
เผยแพร่กรณีศึกษาของนานาประเทศ (เช่น ประเทศสวาซิแลนด์) ที่ได้สรุปส่วนส�ำคัญของวิธีการที่ภาคส่วน
ต่างๆ จะสามารถประสานความร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของเพศวิถีศึกษา
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนท�ำให้ความสัมพันธ์น้ั นแข็งแกร่งขึ้ น
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผูน้ �ำต่างๆในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ซึ่งอาจเน้นการ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะบางด้านร่วมกัน หรือการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานในระดับสังคม
ก�ำหนดให้การทดสอบทักษะการผลักดันนโยบายและการมีสว่ นร่วมในฐานะของพลเมืองเป็ นส่วนหนึ่ งของเพศ
วิถีศึกษา เพือ่ ให้เป็ นทั้งการสร้างศักยภาพของเยาวชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขทางสังคมของตนเอง
และเพื่อการพัฒนาผลลัพธ์ของเพศวิถีศึกษาในด้านสุขภาวะ เพศภาวะ และสิทธิ

บทที่ 4 การส่งเสริมปัจจัยคุ้มครองทางสังคมทั้งในและนอกบริบทโรงเรียน
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บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา

กรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือ ด้านที่ 4: สนับสนุนให้การด�ำเนิ นงานเพศวิถศี ึกษามีการติดตามและ
ประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปั ญหาความไม่เสมอภาค บรรทัดฐานทางเพศภาวะ อ�ำนาจ
ในสัมพันธภาพระหว่างคู่ และการกระท�ำรุนแรงต่อคู่
การส่งเสริมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาโดยใช้แนวทางที่อยูบ่ นฐานเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน
นั้น ถือเป็ นหัวใจส�ำคัญของกรอบการด�ำเนิ นงานช่วยเหลือด้านที่ 4 กิจกรรมต่างๆที่เกีย่ วข้องควรมุง่ เน้นการประเมินดังต่อไปนี้
• ความต้องการและความเปราะบางอันเด่นชัดของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยจ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้น
และตัวแปรทางสังคมอื่นๆ
• ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงโครงการและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในภาพรวม
• ผลกระทบของการละเมิดสิทธิ (เช่น การสมรสในวัยเด็ ก และความรุนแรงต่อสตรี) บรรทัดฐานทางเพศภาวะ
และอ�ำนาจในสัมพันธภาพระหว่างคู่ และพฤติกรรมทางเพศ
เนื้ อหาในบทที่ 5 เป็ นการให้นิยามค�ำศัพท์พื้นฐาน และน�ำเสนอแบบจ�ำลองทางตรรกะพื้ นฐานของเพศวิถีศึกษาเพื่อน�ำไป
ก�ำหนดเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเสนอเค้าโครงตัวชี้ วัดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการด�ำเนิ นงาน
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5.1 นิยามศัพท์การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
การติดตาม (รวมทั้งการประเมินกระบวนการ) หมายถึงการวัดและประเมินการด�ำเนิ นงานด้านเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวติ และ
การป้องกันเอชไอวี ที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ โดยเป็ นการติดตามผลด้านกิจกรรม ปั จจัยน�ำเข้า ผลผลิต และความ
ก้าวหน้า กล่าวคือ เป็ นการติดตามว่าการด�ำเนิ นงานประสบความส�ำเร็จอะไรบ้าง เป็ นต้น
ปั จจัยน�ำเข้า ได้แก่ ทรัพยากร บุคลากร การฝึ กอบรม และวัสดุอุปกรณ์ ส่วน ผลผลิต หมายถึงผลที่ได้ทนั ทีจากการมีปัจจัย
น�ำเข้า ส�ำหรับโครงการในเชิงนโยบายนั้น ผลผลิตอาจรวมถึง จ�ำนวนผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่ได้รบั การติดต่อ จ�ำนวนครั้งของการ
เยีย่ มชมโครงการโดยเป็ นความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำ� ลังพัฒนา หรือจ�ำนวนเอกสารสรุปเชิงนโยบายที่เผยแพร่ ส่วน
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษานั้น ผลผลิตอาจหมายความรวมถึง จ�ำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึ กอบรม จ�ำนวนและประเภท
ของเยาวชนที่โครงการเข้าถึง และคุณภาพของการด�ำเนิ นงาน ทั้งนี้ การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาทุกโครงการควรด�ำเนิ นการ
ติดตามปั จจัยน�ำเข้าและผลผลิตให้เป็ นกิจวัตรสม�ำ่ เสมอ
การประเมินผล คือการวัดและประเมินความส�ำเร็จสองประเภท ได้แก่ ผลลัพธ์และผลกระทบ
• การประเมินผลลัพธ์ เป็ นการวัดและประเมินปั จจัยเสีย่ งหรือปั จจัยคุม้ ครอง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับทัศนคติ
พฤติกรรม หรือทักษะ ร้อยละของเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่โครงการเข้าถึง และตัวชี้ วัดระยะสั้นอื่นๆ ส�ำหรับ
โครงการในเชิงนโยบายนั้น ผลลัพธ์อาจรวมถึงการอนุ มตั ินโยบายเพศวิถีศึกษาและการน�ำนโยบายไปด�ำเนิ นการ การ
อนุ มตั ิการเปลี่ยนภาษา งบประมาณ หรือขอบเขตของนโยบาย หรือการได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ ีส่วนได้เสียมากขึ้ น
ทั้งนี้ โครงการต่างๆควรมีการประเมินผลลัพธ์อย่างสม�ำ่ เสมอ
• การประเมินผลกระทบ เป็ นการวัดและประเมินต่อไปอีกขั้นหนึ่ ง โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่สงั เกต
เห็นได้เข้ากับโครงการใดโครงการหนึ่ งโดยเฉพาะ ตัวชี้ วัดจะรวมถึงเป้าหมายสูงสุดของโครงการ เช่น การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการบาดเจ็บเสียหายจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ มีอตั ราที่ลดน้อย
ลง หรือผลลัพธ์ดา้ นสิทธิมนุ ษยชนประการอื่นๆ ที่ถกู ก�ำหนดเป็ นเป้าหมายของโครงการนั้น ผลกระทบนั้นจะวัดและ
ประเมินด้วยการวิจยั วิธีต่างๆ เช่น การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่ช่วยให้เกิดการอนุ มานสาเหตุ
อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่โครงการที่มีศกั ยภาพในการด�ำเนิ นการประเมินผลกระทบอย่างเข้มงวดดังกล่าวได้
นอกจากนี้ การวิจยั ประเภทอื่นๆ ก็ถือว่าส�ำคัญส�ำหรับการปรับปรุงโครงการเพศวิถีศึกษาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวิจยั พื้ นฐาน (Formative Research) และ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Operations research)
• การวิจยั พื้ นฐาน (Formative Research) ช่วยชี้ ให้เห็นความต้องการและบริบทที่โดดเด่นของกลุ่มย่อยต่างๆ รวมทั้ง
ช่วยประเมินสถานะของ “อุปทาน” ที่มีอยู่ กล่าวคือ ชี้ ให้เห็นว่านโยบายและโครงการจัดให้มีและ/หรือเข้าถึง หรือไม่
ได้จดั ให้มีและ/หรือเข้าถึงอะไรบ้าง การวิจยั ดังกล่าวมีส่วนช่วยอย่างยิง่ ต่อการออกแบบการผลักดันเชิงนโยบายและ
เนื้ อหาของโครงการ ส่วนการประเมินสถานการณ์น้ัน ก็เป็ นการวิจยั พื้ นฐานประเภทหนึ่ ง ซึ่งควรน�ำมาใช้เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ในการก�ำหนดการด�ำเนิ นการช่วยเหลือในทุกๆโครงการ (โปรดดูที่หวั ข้อ 3.2)
• การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Operations research) เป็ นการชี้ ให้เห็นปั ญหาของการด�ำเนิ นโครงการ และเป็ นการทดสอบ
แนวทางใหม่ๆ เพือ่ แก้ไขปั ญหาเหล่านั้น ตัวอย่างที่ทนั สมัยของการวิจยั การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ได้แก่ การด�ำเนิ น
งานช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หรือปรับปรุงผลลัพธ์ของการให้ผเู้ รียนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมือง
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กรอบข้อความที่ 13 UNFPA: การแจกแจงข้อมูลด้านเพศ
ดังที่ระบุไว้ในมติที่ประชุม ICPD+5 (ย่อหน้า 46) ว่า “ควรน�ำมุมมองเชิงเพศภาวะมาใช้กบั ทุกๆขั้นตอนในการก�ำหนด
นโยบาย และการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ตลอดจนการในการจัดบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการด้านสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการวางแผนครอบครัว การท�ำเช่นนี้ ต้องอาศัยการพัฒนาและความพร้อมของข้อมูลที่
แจกแจงด้านเพศ รวมทั้งตัวชี้ วัดที่เหมาะสมส�ำหรับการติดตามความก้าวหน้าในระดับชาติ”
ตัวชี้ วัดที่ให้ความส�ำคัญกับเพศภาวะจะท�ำให้เห็นอคติทางเพศอย่างเด่นชัดมากขึ้ น ทั้งยังช่วยวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับเพศภาวะในสังคมเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็ นส่วนช่วยส�ำคัญในการพัฒนานโยบาย เมื่อมีการแจกแจงข้อมูล
ด้านเพศแล้ว จะให้ภาพที่แม่นย�ำขึ้ น เช่น การมีส่วนช่วยทางเศรษฐกิจแก่สงั คมโดยผูห้ ญิง ทั้งยังจะท�ำให้มองเห็นแรงงาน
หญิงที่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในครอบครัวและภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้ชดั เจนยิง่ ขึ้ นอีกด้วย ในหลายพื้ นที่ แนวคิดของการ
ท�ำงานนั้น ไม่ครอบคลุมการท�ำงานของผูห้ ญิงที่ไม่มีเอกสารเป็ นทางการ เช่น การท�ำงานในเกษตรกรรมขนาดเล็ก การ
ท�ำงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และการตักน�้ำหาฟื น ดังนั้น การมีส่วนช่วยทางเศรษฐกิจที่สำ� คัญอย่างยิง่ ของผูห้ ญิงจึงไม่มี
การรายงานและมักไม่ได้รบั ความสนใจ
เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ UNFPA ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำข้อมูลทางเพศภาวะ พ.ศ. 2553 ขึ้ น (www.devinfo.info/
genderinfo) ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลระดับโลกของสถิติทางเพศภาวะและตัวชี้ วัดด้านต่างๆของนโยบาย ได้แก่ ประชากร
ครอบครัว สุขภาพ การศึกษา การท�ำงาน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เครื่องมือที่งา่ ยในการใช้งานชิ้ นนี้ ให้ความ
กระจ่างแก่ประเด็นปั ญหาทางเพศภาวะด้วยตาราง แผนภูมิ และแผนที่ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ
น�ำไปใช้ได้โดยรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มที่ทำ� งานผลักดันเชิงนโยบาย นักวิจยั และกลุ่มอื่นๆ ที่ตอ้ งการสถิติ
ส�ำหรับการวางแผน การวิเคราะห์ การผลักดันเชิงนโยบาย และการสร้างความตระหนัก

5.2 การก�ำหนดเป้าหมายของแผนงาน: แบบจ�ำลองความเชื่อมโยงเชิงตรรกะของ
เพศวิถีศึกษา
การติดตามและประเมินผล รวมถึงการประเมินผลกระทบนั้น จ�ำเป็ นต้องมีการก�ำหนดสิ่งเหล่านี้ ให้ชดั เจน ได้แก่ เป้าหมาย
ของการด�ำเนิ นงาน ปั จจัยเสี่ยงหรือปั จจัยคุม้ ครองที่น�ำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ตลอดจนปั จจัยน�ำเข้าที่มีผลต่อปั จจัยเสี่ยงหรือ
ปั จจัยคุม้ ครองเหล่านั้น แบบจ�ำลองความเชือ่ มโยงเชิงตรรกะส�ำหรับการวิจยั เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ใช้ในการระบุเป้าหมาย หนทาง
สู่การเปลี่ยนแปลง และตัวชี้ วัดที่สามารถวัดได้
กิจกรรม (หรือ “ปั จจัยน�ำเข้า”) ผลผลิต ผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาว และผลกระทบที่เกิดขึ้ นในการมุง่ สูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
นั้น เชื่อมโยงถึงกันและกันจากสิ่งหนึ่ งไปยังอีกสิ่งหนึ่ งในลักษณะที่ชดั เจนและเข้าใจง่ายในเชิงตรรกะ โดยที่ผลของระดับหนึ่ ง
จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของผลในอีกระดับถัดไป (ดูที่ภาพที่ 1)
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุ ษยชนมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์และซับซ้อนอย่างยิง่
ดังนั้ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีลักษณะเชิงเส้นตรงอย่างเคร่งครัดเสมอไป ตัวอย่างเช่น
การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจชี้ ให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดจากคู่ การหวาดกลัวความรุนแรงอาจท�ำให้เด็กผูห้ ญิง
ไม่กล้าปฏิเสธการไม่ใช้ถุงยางอนามัย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อาจน� ำไปสู่การแต่งงานในวัยเด็กที่ถูกบีบบังคับ ในขณะ
ที่การแต่งงานในวัยเด็กก็อาจเป็ นปั จจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เป็ นต้น
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

โครงการต่างๆ มีความตระหนักมากขึ้ นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของตัวแปรต่างๆเหล่านี้ เช่นเดียวกันกับที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญที่เป็ นอิสระจากกันของผลลัพธ์ดา้ นสิทธิมนุ ษยชน
ส�ำหรับการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษานั้น มุมมองเชิงเพศภาวะและสิทธิสามารถน�ำไปใช้ได้ในหลายระดับของแบบจ�ำลองความ
เชื่อมโยงเชิงตรรกะ (ดูที่ภาพที่ 2) ยกตัวอย่างเช่น หากการลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็ นเป้าหมายของโครงการ การลดการมีเพศสัมพันธ์ที่ถกู บีบบังคับก็อาจจัดว่าเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเป้าหมาย และอาจ
จัดให้เป็ น ตัวชี้ วัดในระดับผลลัพธ์ แต่หากโครงการก�ำหนดให้การลดการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน (เช่น ความรุนแรงบนฐาน
เพศภาวะ การแต่งงานในวัยเด็ก หรือการบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์) เป็ นเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงในด้านอุบตั ิการณ์การ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนดังกล่าวก็จะกลายเป็ น ตัวชี้ วัดในระดับผลกระทบ แผนภูมิที่ 1 และ 2 แสดงภาพแบบจ�ำลองความ
เชื่อมโยงเชิงตรรกะและแบบจ�ำลองที่ใส่ขอ้ มูลเพศภาวะตามล�ำดับ
ภาพที่ 1. แบบจ�ำลองตรรกะพื้ นฐาน
การวิจยั
พื้ นฐาน

กิจกรรม

การประเมิน
กระบวนการ

การประเมิน
ผลลัพธ์

ผลผลิต

ผลลัพธ์
ระยะสั้น

การประเมิน
ผลกระทบ

ผลลัพธ์
ระยะยาว

เป้าหมาย
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FIGURE
GENDER-INFUSED
MODEL ำFOR
CSE MONITORING
EVALUATION
ภาพที่ 22.แบบจ�
ำลองตรรกะที่ใส่ขLOGIC
อ้ มูลเพศภาวะส�
หรับการติ
ดตามและประเมิAND
นผลเพศวิ
ถีศึกษา
(GENDER-RELATED
ITEMS
IN BOLD)
(รายการที่เกี่ยวข้องกั
บเพศภาวะแสดงด้
วยตัวอักษรสีเข้ม)

การประเมินกระบวนการ

กิจกรรมการด�ำเนินงาน

• จัดตั้งคณะท�ำงานร่างหลักสูตรโดยมี
ผูแ้ ทนจากเยาวชน (ชายและหญิง)
• จัดท�ำหลักสูตรที่อยูบ่ นฐานเพศภาวะ
และสิทธิให้เสร็จสมบูรณ์
• ท�ำงานเชิงรุกกับผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
• อบรมครูเรื่องการใช้หลักสูตร และ วิธี
จัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม
• จัดหาแหล่งให้ถุงยางอนามัยและจุด
กระจายถุงยางอนามัย
• ก�ำหนดและจัดให้มีระบบส่งต่อไปยัง
บริการสุขภาวะทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์
• ก�ำหนดและจัดให้มีระบบส่งต่อไปยัง
บ้านพักฉุกเฉินส�ำหรับผูห้ ญิง

กิจกรรมส�ำหรับผูเ้ รียน

• กิจกรรมเกีย่ วกับบรรทัดฐานทางเพศภาวะ
ความเป็ นชาย ความเป็ นหญิง
• กิจกรรมเกีย่ วกับสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ ์
• กิจกรรมเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ทถี่ กู
บีบบังคับ
• กิจกรรมด้านการวิเคราะห์สารจากสื่อ
• กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ กับความเสี่ยงที่สูงกว่าของเด็ก
ผูห้ ญิง
• กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
การชี้ ให้เห็นสาเหตุที่ทำ� ให้บาง
สถานการณ์มีความยากล�ำบาก (สังคม
เพศภาวะ)
• การแจกจ่ายถุงยางอนามัย
• การประสานกับบริการสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์
• การเชื่อมโยงกับบ้านพักฉุกเฉินส�ำหรับ
ผูห้ ญิง

การประเมินผลกระทบ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน

• เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุท์ ี่ดีขึ้น
• สัมพันธภาพที่มคี วามเท่าเทียมทางเพศ
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•
•
•
•

ผลผลิต

• ชุมชน รวมถึงเด็กผูห้ ญิงและสตรี
มีความรับรูไ้ วขึ้ น
• หลักสูตรจัดท�ำเสร็จสมบูรณ์โดยมี
เนื้ อหาที่พิจารณาบรรทัดฐานเพศภาวะ
สัมพันธภาพ การสื่อสาร อ�ำนาจ
ความรุนแรงต่อคู่ ให้ขอ้ มูลด้านถุงยาง
อนามัย การคุมก�ำเนิ ด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์
• ครูจากโรงเรียนที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ทุกแห่งได้รบั การอบรมเรื่อง วิธีจดั
การเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม
และเพศภาวะกับอ�ำนาจ
• ครูสอนครบทุกเนื้ อหา
• ครูใช้วิธีการสอนแบบมีสว่ นร่วม
• ชั้นเรียนปลอดจากการเลือกปฏิบตั ิ
• มีถุงยางอนามัยแจกในโรงเรียนที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง
• มีการจัดให้มีระบบส่งต่อไปยังบริการ
• มีการจัดให้มีระบบส่งต่อไปยังบ้าน
พักฉุกเฉินส�ำหรับผูห้ ญิง

การประเมินผลลัพธ์
ผลลัพธ์ระยะยาว

มีการใช้ถุงยางอนามัยบ่อยขึ้ น
มีการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
มีจำ� นวนคูน่ อนน้อยลง
มีความรุนแรงต่อคู่ลดลง
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ผลลัพธ์ระยะสั้น

• ความรูเ้ รื่องถุงยางอนามัยและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้ น
• การเข้าถึงถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้ น
• ทัศนคติเรือ่ งความเท่าเทียม
ทางเพศดีขึ้น
• ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ดขี นึ้
• การปฏิเสธเพศสัมพันธ์ที่ไม่สมัครใจหรือ
ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามัยเพิ่มมากขึ้ น
• การยอมรับความรุนแรงบนฐานเพศ
ภาวะลดลง
• มีบา้ นพักพิงส�ำหรับเด็กผูห้ ญิงและสตรี
ที่หนีจากคู่รกั ที่ใช้ความรุนแรง
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5.3 การสนับสนุ นให้เกิดวาระใหม่ในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพศวิถีศึกษา
แนวทางที่ต้งั อยูบ่ นฐานเพศภาวะและ
สิทธิมนุ ษยชนช่วยให้การด�ำเนิ นงาน
สามารถก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัด
ผลลัพธ์ได้กว้างขึ้ น และสามารถประเมิน
หลักสูตรที่มุง่ บรรลุผลลัพธ์ต่างๆที่เชื่อม
โยงกันเหล่านี้ ข้อเสนอแนะส�ำคัญจากที่
ประชุมหารือระดับโลกว่าด้วยเพศวิถี
ศึกษา พ.ศ. 2553 จัดท�ำขึ้ นเพื่อให้เกิด
การน�ำเอาผลลัพธ์ที่กว้างขึ้ นไปใช้ในการ
ด�ำเนิ นงาน และยังเป็ นโอกาสส�ำคัญใน
การสร้างองค์ความรูผ้ ่านกระบวนการ
ประเมินผล

แนวทางที่ต้งั อยูบ่ นฐานเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน หรือ “การ
เสริมพลัง” ช่วยให้การด�ำเนิ นงานสามารถก�ำหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้ วัดผลลัพธ์ได้กว้างขึ้ น และสามารถประเมินหลักสูตรทีม่ งุ่ บรรลุ
ผลลัพธ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ ข้อเสนอแนะส�ำคัญจากที่
ประชุมหารือระดับโลกว่าด้วยเพศวิถีศึกษา พ.ศ. 2553 จัดท�ำขึ้ น
เพื่อให้เกิดการน� ำเอาผลลัพธ์ที่กว้างขึ้ นไปใช้ในการด�ำเนิ นงาน
และยังเป็ นโอกาสส�ำคัญในการสร้างองค์ความรูผ้ ่านกระบวนการ
ประเมินผล
หัวข้อ 5.3 นี้ จะให้เค้าโครงองค์ประกอบในการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของการติดตามและประเมินผลที่ควรจะน�ำไปใช้กบั การด�ำเนิ นงาน
เพศวิถีศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนข้อมูลแจกแจง
กล่ า วคื อ การแจกแจงข้อ มูล ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ความยากจน และเชื้ อชาติหรือชาติพนั ธุ์ ตามความเหมาะสม
เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของกระบวนการติดตามและประเมินผล
แนวทางในแต่ละองค์ประกอบที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ จะให้ขอ้ มูลด้าน
วิธีการ เสนอแนะตัวชี้ วัดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งยังแนะน�ำแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการบรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

5.3.1 ด�ำเนินการหรือสนับสนุ นการวิจยั พื้นฐานด้านกลุ่มเป้าหมาย
การจัดท�ำเอกสารข้อมูลบันทึกด้านบริบททางสังคมของการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้ นนั้น เป็ นขั้นตอนแรกที่สำ� คัญยิง่ เมื่อท�ำการ
ศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย ให้พิจารณาด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยง ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง รวมทั้งผลกระทบทาง
ด้านการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและบรรทัดฐานทางเพศภาวะ
วิธีการ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแจกแจงตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ความยากจน และเชื้ อชาติหรือชาติพนั ธุ์
เพื่อระบุความต้องการที่แตกต่างกันของเยาวชน รวมทั้งความไม่เสมอภาค (ส�ำหรับตัวอย่างชุดข้อมูล โปรดดูที่ภาคผนวก)
ตัวชี้ วัดด้านกลุม่ เป้าหมาย
•
•
•
•
•
•
•
•

พฤติกรรมทางเพศ (การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การใช้ถุงยางอนามัย การใช้วธิ ีการคุมก�ำเนิ ด)
อายุเมื่อสมรส
อายุเมื่อเข้าเรียน (รวมทั้งระดับชั้นเรียนของแต่ละอายุ)
ความชุกของความรุนแรงต่อคูแ่ ละการมีเพศสัมพันธ์ที่ถกู บีบบังคับ
การยอมรับความรุนแรงต่อคู่ (ความเชื่อที่วา่ การทุบตีภรรยาเป็ นเรื่องถูกต้อง)
ความชุกของการมีเพศสัมพันธ์ขา้ มรุ่น (รวมถึงในคูส่ มรส)
การรับรูค้ วามไม่เสมอภาคทางอ�ำนาจในความสัมพันธ์
สิ นทรัพย์ทางสังคม (เช่น เพื่อนในวัยหรื อสถานการณ์เดี ยวกันหรื อเพื่อนคนอื่ นๆ การมีส่วนร่วมในกีฬาหรื อ
กลุ่มทางสังคม พี่เลี้ ยงหรือผูท้ ี่ให้คำ� ปรึกษา)
• การแปลกแยกทางสังคม การคิดฆ่าตัวตาย การรังแกหรือความรุนแรง และตัวชี้ วัดอืน่ ๆจากการส�ำรวจสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน (Global School-based Student Health Survey) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยองค์การอนามัยโลก หรือจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ทีม่ ี
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ต้องใช้หลักการและเหตุผลบนข้อมูลเชิงประจักษ์ในการก�ำหนดนโยบายและล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั พื้ นฐานหรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมติ า่ งๆที่มอี ยู่ โดยพิจารณาทั้งในระดับชาติและระดับ
ย่อย
น�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดงั นี้ น�ำข้อมูลไปออกแบบการด�ำเนิ นงาน ระดมสรรพก�ำลังและสร้างการมีส่วน
ร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและภาคีเครือข่าย ก�ำหนดนโยบายและล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน วางแผนและ
ด�ำเนิ นการผลักดันเชิงนโยบาย

5.3.2 ด�ำเนินการหรือสนับสนุ นการวิจยั พื้นฐานด้านนโยบายและแผนงาน
การวิจยั ของ UNFPA ด้านนโยบายและแผนงาน ควรสนับสนุ นการศึกษาความครอบคลุมและการประเมินสถานการณ์เพือ่ ระบุวา่ :
• ครอบคลุมถึงใครบ้าง โดยจ�ำแนกตามอายุ เพศ กลุ่มชาติพนั ธุ์ ระดับชั้น และสถานะทางการศึกษา
• เนื้ อหาอะไรบ้างที่มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและพื้ นที่การเรียนรูอ้ ื่นๆ
• หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและการอบรมครูมคี ุณภาพอย่างไรบ้าง โดยมุง่ ความสนใจไปที่ประเด็นเพศภาวะและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
• การรับรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ รียนเกี่ยวกับอันตรายจากสภาพแวดล้อมทางการเรียน
• ระดับความตระหนักของผูก้ ำ� หนดนโยบายการศึกษาต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น�ำไปสู่เพศวิถีศึกษาที่ให้ความส�ำคัญกับ
เพศภาวะ
• การมีหรือขาดนโยบายการศึกษาที่บรู ณาการการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ
ปลอดภัยในโรงเรียน การอนุ ญาตให้เด็กหญิงตั้งครรภ์ได้เรียนต่อ และการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เป็ นผูพ้ ลัดถิ่น
• โครงการริเริ่มระดับชาติ รวมทั้งโครงการที่น�ำโดยเยาวชน เพือ่ เดินหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ และสุขภาวะ
ทางเพศ
วิธีการ ได้แก่ การตรวจรายละเอียดนโยบายและแผนงาน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการหรือการศึกษาความครอบคลุม เพื่อชี้ ให้เห็น
ขีดความสามารถ อุปสรรคท้าทาย และปั ญหาของการด�ำเนิ นงานที่มีอยู่ การประเมินเหล่านี้ ประกอบด้วย การทบทวนชุด
ข้อมูลและเอกสารที่มีอยู่ การสังเกตในห้องเรียน การตรวจสอบการครอบคลุมที่เกิดขึ้ นจริงของการด�ำเนิ นงาน และการ
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก อนึ่ ง อาจจะน�ำการส�ำรวจมาใช้ได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้ เป็ นการประเมินเพือ่ ให้ขอ้ มูลพื้ นฐานด้านสภาพ
แวดล้อมของนโยบาย ความเข้าถึงของแผนงาน คุณภาพและเนื้ อหาของแผนงาน ตลอดจนบริบทของเพศวิถีศึกษา
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพและเนื้ อหาของแผนงาน
• ร้อยละของครูที่ได้รบั การฝึ กอบรมในเรื่อง
• เนื้ อหาของเพศวิถีศึกษา รวมทั้งเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน
• กลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
• คุณภาพของหลักสูตรเพศวิถีศึกษา/ทักษะชีวติ ในด้าน
• เนื้ อหาด้านเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน
• ความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
• ความครอบคลุมรอบด้าน
• กิจกรรมการเรียนการสอน
• คุณภาพของการจัดการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (เนื้ อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน)
• ขนาดของชั้นเรียนโดยทัว่ ไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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ตัวชี้ วัดด้านนโยบายและการผลักดันเชิงโยบาย
• ระดับการสนับสนุ นของ
• ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
• ผูบ้ ริหารโรงเรียน
• สื่อ
• ผูน้ �ำศาสนา
• ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
• ระยะเวลาของแผนงาน
• มีการจัดการเรียนการสอนกี่ครั้งในหลักสูตร
• ตลอดระยะเวลากี่ปี
• สัดส่วนและรายละเอียดของเยาวชนที่การด�ำเนิ นงานเข้าถึงแล้วและที่ยงั เข้าไม่ถึงใน
• โรงเรียน
• การด�ำเนิ นงานที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน
• การจัดการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
• เพศวิถีศึกษาเป็ นรายวิชาที่ตรวจสอบได้หรือไม่
• จ�ำนวน/ขนาดของสถาบันการศึกษาฝึ กหัดครู ที่ให้การเตรียมความพร้อมในเรื่อง
• เนื้ อหาของเพศวิถีศึกษา
• การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
• นโยบายด้านการศึกษาต่อเนื่ องส�ำหรับเด็กผูห้ ญิงที่ต้งั ครรภ์
• นโยบายด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
• การจัดให้มีบริการสาธารณสุขที่เป็ นมิตรต่อเยาวชน
• โครงการริเริม่ ที่เกีย่ วข้องในระดับชาติ รวมทั้งโครงการที่น�ำโดยเยาวชน เพือ่ เดินหน้าเรือ่ งความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ
และสุขภาวะทางเพศ
• การมีโครงการริเริ่มระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ให้วยั รุ่นชายและผูช้ ายมีส่วนร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
• ร้อยละของการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่ภาคส่วนต่างๆ และหน่ วยงานของสหประชาชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
• การผนวกการด�ำเนิ นงานตอบสนองโดยภาคการศึกษาไว้ในกลยุทธ์ระดับชาติดา้ นสุขภาวะทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์
• การผนวกนโยบายสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุไ์ ว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้ วัดด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนและทางสังคมของเยาวชน
• การรับรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ รียนต่อเรื่องความปลอดภัย/อันตรายในสภาพแวดล้อมทางการเรียน
• คะแนนในส่วนเนื้ อหาด้านเพศภาวะในหลักสูตร
• ทักษะและความสะดวกใจของผูส้ อนที่ไม่ได้สอนเพศวิถีศึกษาในเรื่อง
• การคิดเชิงวิพากษ์
• การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
• ทัศนคติของผูก้ ำ� หนดนโยบายการศึกษาที่มีต่อ
• การเน้นความส�ำคัญเรื่องเพศภาวะ
• การเน้นการจัดการเรียนการสอนเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์
ปฏิบตั กิ าร
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พัฒนาและเผยแพร่เครื่องมือประเมินสถานการณ์ (โปรดดูหวั ข้อ 3.2)
สนับสนุ นให้มีการวิจยั พื้ นฐานในระดับชาติและระดับย่อย
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น�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดงั นี้ น�ำข้อมูลไปออกแบบและจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนิ นงาน ชี้ ให้เห็น
ช่องว่างระหว่างเนื้ อหาและวิธีการ แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง ระดมสรรพก�ำลังและสร้าง
การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่าย และวางแผนด�ำเนิ นการผลักดันเชิงนโยบาย

5.3.3 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการเป็ นประจ�ำสม�่ำเสมอ
ระบบติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมส�ำหรับความมุ่งมัน่ ของ UNFPA ในเรื่องเพศวิถีศึกษาประกอบด้วย การติดตามว่ามีการ
ด�ำเนิ นงานตามที่วางแผนไว้หรือไม่ คุณภาพของการด�ำเนิ นงานเป็ นอย่างไร ผูท้ ี่ได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนิ นงานในความ
เป็ นจริงแล้วมีใครบ้าง (แจกแจงข้อมูลตามอายุ เพศ สถานภาพการศึกษา สถานภาพสมรส ฯลฯ) และดูวา่ ความกว้างและ
ความหลากหลายที่การด�ำเนิ นงานครอบคลุมถึงนั้นเป็ นอย่างไร
ทั้งนี้ ถือเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้มอี งค์ประกอบที่เข้มแข็งและใช้งานง่ายส�ำหรับการติดตามตรวจสอบ ทั้งยังจ�ำเป็ นต้อง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล และน� ำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงการด�ำเนิ นงาน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรและการแก้ไขรายวิชา
เป็ นต้น การสนับสนุ นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส�ำหรับด�ำเนิ นการติดตามตรวจสอบการด�ำเนิ นงานเพศ
วิถีศึกษา ก็ถือเป็ นการมีส่วนช่วยที่มีคุณค่ายิ่ง ส่วนการร่วมสนับสนุ นงบประมาณและจัดท�ำให้เป็ นแบบแผนของการส�ำรวจ
พฤติกรรมเป็ นระยะของเยาวชนในระบบโรงเรียน และ/หรือ การส�ำรวจระดับชาติเพือ่ การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ในหมูว่ ยั รุ่นและเยาวชน ก็จะให้ขอ้ มูลที่มีคา่ ยิง่ เช่นกัน
วิธีการ ได้แก่ การทบทวนข้อมูลการติดตามตรวจสอบแผนงานตามวาระปกติ (เช่น จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อพื้ นที่การ
ด�ำเนิ นงาน ข้อมูลเชิงประชากรของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ) และการตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการอบรมครู ตลอดจน การสังเกตใน
ชั้นเรียน และการสังเกตและสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ตัวชี้ วัดส�ำหรับการติดตามตรวจสอบตามวาระ
• จ�ำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
• หลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความครอบคลุมรอบด้านในเรื่อง
• ความอ่อนไหวต่อเรื่องเพศภาวะ
• การตั้งอยูบ่ นฐานของสิทธิมนุ ษยชน
• ความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
• การปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์
• การมีหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ครูทุกคนที่ดำ� เนิ นการสอนเพศวิถีศึกษา
• หลักสูตรฝึ กอบรมส�ำหรับบุคลากรหรือครูผสู้ อน ประกอบด้วย
• เนื้ อหาที่มีความครอบคลุมรอบด้าน
• กลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
• ความปลอดภัยในชั้นเรียน
• จ�ำนวนบุคลากรในการด�ำเนิ นงานที่เข้าร่วมอบรม
• จ�ำนวนครูที่เข้าร่วมอบรม
• การกระจายครูและผูใ้ ห้ความรู ้ รวมทั้งในชุมชนและภูมิภาคชายขอบหรือด้อยโอกาส
• ร้อยละของครูผสู้ อนที่สอนเนื้ อหาได้อย่างถูกต้อง
• ร้อยละของครูผสู้ อนที่ใช้วธิ ีจดั การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
• คุณภาพของการเรียนการสอนหรือการอ�ำนวยความสะดวกที่พบ
• ความชุกของการเลือกปฏิบตั ิทางเพศ การคุกคามทางเพศ หรือการรังแกคนที่รกั เพศเดียวกัน ที่เกิดขึ้ นในสภาพ
แวดล้อมทางการเรียน
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ
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ส่งเสริมให้การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก UNFPA มีองค์ประกอบต่างๆในการติดตาม
ความก้าวหน้าที่รดั กุมและใช้งานง่าย
ก�ำหนดให้ตอ้ งมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนิ นงาน และน�ำข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ในการปรับปรุงการด�ำเนิ นงานในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพ วิธีการ เนื้ อหา ความหนาแน่ น และความครอบคลุม
ของโครงการ
จัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
ส่งเสริมให้มกี ารติดตามและตรวจวัดการจัดท�ำเนื้ อหาและการน�ำองค์ประกอบด้านเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชน
ไปด�ำเนิ นงาน โดยท�ำให้เป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมินกระบวนการ

5.3.4 ประเมินผลลัพธ์
การประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมินผลเพศวิถีศึกษา ซึ่งจัดขึ้ น ณ ส�ำนักงาน UNFPA นิ วยอร์ก เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม
2557 เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าล่าสุดของการประเมินการด�ำเนิ นงานเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาที่ให้ความส�ำคัญกับ
การบูรณาการเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชนไว้ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเน้นความ
ส�ำคัญเป็ นพิเศษในเรื่องการออกแบบการประเมินผล วิธีการและมาตรวัดร่วมของตัวชี้ วัดที่สำ� คัญ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียน
รูก้ ารน�ำเสนอ ผลการศึกษา และเครื่องมือจากประสบการณ์ทวั ่ โลกร่วมกันในระหว่างการประชุมด้วย ทั้งนี้ ลิ้ งค์ไปยังรายการ
เหล่านี้ มีปรากฏอยูใ่ น ภาคผนวก: แหล่งข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
สิ่งจ�ำเป็ นพื้ นฐานในการด�ำเนิ นแผนงานเพศวิถีศึกษา คือ การวางแผนอย่างรอบคอบ การสนับสนุ นและส่งเสริมการประเมิน
ผลลัพธ์ ซึ่งรวมถึงการจัดท�ำข้อมูลพื้ นฐาน (baseline) และการติดตามความก้าวหน้าเมื่อสิ้ นสุดการด�ำเนิ นงาน (end-line)
และการวิเคราะห์ตวั ชี้ วัดผลลัพธ์ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงหรือปั จจัยคุม้ ครองทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
วิธกี าร ได้แก่ การส�ำรวจ การสังเกตและสัมภาษณ์ในห้องเรียนโดยตรง และการทบทวนเอกสารขอบเขตการด�ำเนิ นงาน ข้อมูล
เชิงประจักษ์ของตัวชี้ วัดบางตัวสามารถเก็บรวบรวมได้โดยการวิจยั เฉพาะบางประเภท ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์กลุม่ ประชากร
เป้าหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนิ นงาน สามารถน�ำมาใช้ในการประเมินการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา ส่วนการสังเกตและสัมภาษณ์โดยตรงสามารถน�ำมาใช้ในการประเมินความ
สามารถของเยาวชนในการแสดงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ รวมทั้งแบบวัดระดับและการส�ำรวจต่างๆก็สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในด้านความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมได้
ตัวอย่างแบบวัดระดับมีดงั ต่อไปนี้
• ความนับถือตนเอง สามารถวัดได้โดยใช้แบบวัดระดับความนับถือตนเองของ Rosenberg ที่พฒ
ั นาขึ้ นและใช้ทดสอบ
23
วัยรุ่นหญิ งและชายในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 250823 แบบวัดระดับนี้ สามารถเข้าถึ งได้ทางออนไลน์ จาก
www.yorku.ca/rokada/psyctest/rosenbrg.pdf
• การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง “แบบวัดระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองแบบทัว่ ไป” พัฒนาขึ้ นโดย
Jerusalem และ Schwarzer ในปี พ.ศ. 2534 และสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์จาก http://userpage.fu-berlin.de/
health/selfscal.htm การรับรูค้ วามสามารถของตนเองหมายถึงความสามารถในการตัดสินใจว่าเมื่อไรจึงจะมีเพศ
23 Rosenberg, Morris, Society and the Adolescent Self-Image, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965.
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สัมพันธ์และเมื่อไรจะปฏิเสธ และสามารถวัดได้โดยใช้แบบวัดระดับ “การสื่อสารกับคูเ่ รื่องเพศ” ซึ่งแต่เดิมนั้นพัฒนา
ขึ้ นมาเพื่อใช้กบั ผูห้ ญิงและผูช้ ายในประเทศกัวเตมาลา24
• แบบวัดระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง”พัฒนาขึ้ นโดย Crosby และ
คณะ ในสหรัฐอเมริกา โดยออกแบบมาเพื่อวัดการรับรูข้ องแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความง่ายหรือความยากในการใช้ถุง
ยางอนามัยชายอย่างถูกต้อง แบบวัดระดับนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน คูม่ ือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี ด้วย25
• ความรูส้ ึกผูกพัน “แบบวัดความรูส้ ึกผูกพันในวัยรุ่นของ Hemingway” เป็ นวิธีการประเมินระดับ “ความรูส้ ึกผูกพัน”
ของเยาวชนที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และตนเอง ซึ่งพบว่ามีส่วนน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังอาจ
พยากรณ์ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดได้ดว้ ย สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ http://adolescentconnectedness.com
• การสือ่ สารระหว่างผูป้ กครองกับวัยรุน่ “แบบวัดระดับการสื่อสารระหว่างผูป้ กครองกับวัยรุน่ ” พัฒนาขึ้ นโดย Sales,
Milhausen และ DiClemente แห่งมหาวิทยาลัยเอมอรี (University of Emory) แต่เดิมนั้นพัฒนาขึ้ นมาส�ำหรับวัยรุ่น
หญิงเชื้ อสายแอฟริกนั อเมริกนั ในสหรัฐอเมริกา แบบวัดระดับนี้ ตีพมิ พ์เผยแพร่ใน คูม่ อื มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี
ด้วย
• อ�ำนาจทางเพศและสัมพันธภาพ “แบบวัดระดับอ�ำนาจในสัมพันธภาพทางเพศ”26 พัฒนาขึ้ นมาส�ำหรับใช้กบั ผูช้ าย
และผูห้ ญิงทัว่ ไป แต่ก็น�ำมาใช้กบั เยาวชนด้วย และเคยน�ำไปใช้ในประเทศต่างๆ เช่น จีน จาเมกา แอฟริกาใต้ และ
ซิมบับเว
• ทัศนคติดา้ นความเท่าเทียมทางเพศ “แบบวัดระดับผูช้ ายกับความเท่าเทียมทางเพศ” พัฒนาขึ้ นโดย Pulerwitz และ
Barker27 แห่งสถาบันโปรมุนโด (Instituto Promundo) ซึ่งเคยน� ำมาใช้ในบริบทของประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่ง
ทั้งกับผูห้ ญิงและผูช้ าย รวมทั้งวัยรุ่นด้วย
• แบบวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ28 เป็ นแบบวัดระดับที่สร้างขึ้ นจากข้อค�ำถามในแบบวัดระดับผูช้ ายที่มคี วาม
เท่ าเที ยมทางเพศและแบบวัดระดับอ�ำนาจทางเพศและสัมพันธภาพ ส�ำหรับวัดความเสมอภาคและอ�ำนาจใน
สัมพันธภาพระหว่างคู่ เคยน�ำมาใช้ในผูห้ ญิงและผูช้ ายทัว่ ไปในประเทศเอธิโอเปี ยและเคนยา
• การสร้างพลังสตรี29 เป็ นแบบวัดระดับที่แต่เดิมนั้นพัฒนาขึ้ นเพือ่ วัดอ�ำนาจในฐานะผูก้ ระท�ำการต่างๆ ด้วยตัวเองของ
ผูห้ ญิง กล่าวคือความเป็ นอิสระของผูห้ ญิงจากการถูกครอบง�ำในครัวเรือนและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจในบังคลาเทศ
• การกล้าแสดงออกทางเพศ แนวโน้มในการกล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงออก และความมัน่ ใจในตนเองในด้าน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ยงั ไม่แต่งงาน สามารถวัดได้ดว้ ยแบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหว่างคูท่ ี่พฒ
ั นาขึ้ นโดยYesmont30 ในสหรัฐอเมริกา

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�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมโปรดดูที่: 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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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

• การคุกคามทางเพศ ดัชนี ของการคุกคามทางเพศพัฒนาขึ้ นโดย Decker และ Hudsun ในสหรัฐอเมริกา สามารถน�ำ
ไปใช้กบั ประชากรอายุ 12 ปี ขึ้ นไป ส่วนแบบสอบถามทัศนคติเรื่องการคุกคามทางเพศนั้นพัฒนาขึ้ นโดย Stake และ
Malovichในสหรัฐอเมริกา เพื่อส�ำรวจปั จจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศในบริบทสถานศึกษา ทั้ง
ดัชนี และแบบสอบถามตีพิมพ์เผยแพร่ใน คูม่ ือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี
ตัวชี้ วัดส�ำหรับผลลัพธ์
• ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมในการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา
• ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมในแผนงานเพศวิถีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามีการคิดเชิงวิพากษ์
• การเปลี่ยนแปลงด้านความรูเ้ กี่ยวกับ
• การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการแพร่เชื้ อเอชไอวี
• การเข้าถึงและการใช้การคุมก�ำเนิ ด
• สิทธิมนุ ษยชน
• การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติในเรื่อง
• บรรทัดฐานทางเพศภาวะ
• ความรูส้ กึ ถึงอ�ำนาจในฐานะผูก้ ระท�ำการต่างๆ ด้วยตัวเอง และความตัง้ ใจชะลอการตัง้ ครรภ์ทเี่ พิม่ ขึ้ นของเด็กผูห้ ญิง
• ความเชื่อของเด็กผูช้ ายเกี่ยวกับบทบาทและภาพเหมารวมเรื่องเพศแบบเดิมๆ
• การเคารพในสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงสิทธิของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
• ความอดกลั้นต่อความหลากหลายทางเพศ
• ความรูส้ ึกผูกพันกับโรงเรียน
• การรับรูค้ วามสมดุลของอ�ำนาจในสัมพันธภาพระหว่างคู่
• การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในเรื่อง
• การชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
• การใช้ถุงยางอนามัยชายหรือหญิงและการคุมก�ำเนิ ดเพิ่มขึ้ น
• การลดลงของประสบการณ์หรือการถูกบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และการใช้ความรุนแรงต่อคู่31
• การเข้าร่วมโครงการพื้ นที่ทางสังคมหรือพื้ นที่สีขาวของเด็กผูห้ ญิง
• การมีส่วนร่วมของเด็กผูช้ ายในกิจกรรมต่างๆที่ชว่ ยให้พวกเขาได้สะท้อนบรรทัดฐาน ความคาดหวัง และการรับรู ้
ของตนเอง
• ปฏิสมั พันธ์ในทางบวกต่อผูท้ ี่ให้คำ� ปรึกษา
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ
JJ

ก�ำหนดให้การด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาทั้งหมดที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก UNFPA ทั้งโครงการระดับชาติหรือ
ขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบต่างๆในการติดตามความก้าวหน้าที่มีคุณภาพและใช้งานง่าย
น�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด�ำเนิ นงาน ชี้ แนะทิศทางในการด�ำเนิ นงาน ตลอดจนน�ำไปใช้ใน
การผลักดันเชิงนโยบาย
ร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาการและหน่ วยติดตามและประเมินผลของ UNFPA ในการพัฒนาองค์ประกอบชุด
เครื่องมือส�ำหรับตัวชี้ วัดเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเพศวิถีศึกษา

31 ตัวชี้ วัด “การลดลงของประสบการณ์หรือการถูกบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และการใช้ความรุนแรงต่อคู”่ ยังอาจเป็ นตัวชี้ วัดในระดับผลกระทบได้ดว้ ย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เป้า
หมายของแผนงาน
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5.3.5 ในการด�ำเนินงานระดับโลก ควรคัดเลือกการประเมินผลกระทบที่วดั การเปลี่ยนแปลง
ในด้า นโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ การตัง้ ครรภ์ไ ม่ พึ ง ประสงค์ การถู ก บี บ บัง คับ ให้มี
เพศสัมพันธ์ หรือเป้าหมายด้านอื่ นๆ และให้ความสนับสนุ นเชิ งกลยุ ทธ์แก่การประเมิน
ผลกระทบดังกล่าว
เนื่ องจากข้อมูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับเพศวิถีศึกษาส่วนมากมาจาก
สหรัฐอเมริกา การด�ำเนิ นการประเมินผลในประเทศก�ำลังพัฒนา
จึงมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุ นการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ในกรณี ที่เหมาะสม ควรคัดเลือกการประเมิน
ผลกระทบที่มีความรัดกุม ที่วดั การเปลี่ยนแปลงด้าน โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การสร้างศักยภาพ
ในการปฏิเสธการบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือเป้าหมายด้าน
อื่นๆ และให้ความสนับสนุ นเชิงกลยุทธ์แก่การประเมินผลกระทบ
ดังกล่าว
วิธีการ ได้แก่ แบบการทดลองแบบสุ่มหรือแบบอื่นๆ ที่มีความ
รัดกุมส�ำหรับประเมินผลกระทบของการด�ำเนิ นงานในส่วนของตัว
ชี้ วัดที่สำ� คัญ โดยอาจเป็ นการทดสอบรูปแบบการด�ำเนิ นงานที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การด�ำเนิ นงานที่ใช้ครูผสู้ อนในระบบ
การศึกษา เปรียบเทียบกับการด�ำเนิ นงานที่ใช้บุคลากรภายนอก
ที่ได้รบั การอบรมเป็ นพิเศษมาเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ หรือแนวทางแบบ
บูรณาการเปรียบเทียบกับแนวทางแบบแยกส่วนเป็ นอิสระจากกัน

เนื่ องจากข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับเพศวิถี
ศึกษาส่วนมากมาจากสหรัฐอเมริกา
การด�ำเนิ นการประเมินผลในประเทศก�ำลัง
พัฒนาจึงมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุ นการ
ด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่เหมาะสม ควรคัดเลือกการประเมิน
ผลกระทบที่มีความรัดกุม ที่วดั การ
เปลี่ยนแปลงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การสร้าง
ศักยภาพในการปฏิเสธการบีบบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ หรือเป้าหมายด้านอื่นๆ และให้
ความสนับสนุ นเชิงกลยุทธ์แก่การประเมิน
ผลกระทบดังกล่าว

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การส�ำรวจ และถ้าเป็ นไปได้ให้รวมถึงตัวชี้ วัดทางชีวภาพส�ำหรับการติดตาม
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนในทุกกรณีน้ัน จ�ำเป็ นต้องน�ำเอาการประเมินผลกระทบมาพิจารณาควบคูไ่ ปกับ
การจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนิ นงาน โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแผนงานใดได้รบั การประเมินแล้ว
ตัวชี้ วัดส�ำหรับเป้าหมายด้านสุขภาพ
• การลดลงของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
• การลดลงของโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์ รวมทั้งการแพร่เชื้ อเอชไอวี
• การลดลงของความรุนแรงบนฐานเพศภาวะและความรุนแรงต่อคู่
ตัวชี้ วัดส�ำหรับเป้าหมายด้านสังคมหรือด้านสิทธิมนุษยชน
• การลดลงของการบีบบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
• การลดลงของการแต่งงานในวัยเด็ก
• การเพิ่มขึ้ นของการรับรูค้ วามเท่าเทียมกันในสัมพันธภาพ
• การเพิ่ม ขึ้ นของการแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจในฐานะผูก้ ระท�ำการต่างๆ ด้วยตัวเองของเด็กผูห้ ญิง
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ
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ระบุคำ� ถามส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็ นต่อการประเมินผลกระทบ และด�ำเนิ นการเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ อต่อการด�ำเนิ น
การศึกษาดังกล่าว
แสวงหาแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการประเมินผลโครงการเพศวิถีศึกษาเชิงปริมาณอย่างรัดกุมให้ได้อย่างน้อย 1
โครงการที่ดำ� เนิ นงานอยูบ่ นฐานสิทธิมนุ ษยชนและมุง่ เน้นเรื่องเพศภาวะ
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JJ

เมื่อประเทศที่ได้รบั การคัดเลือกได้ดำ� เนิ นการประเมินผลกระทบการด�ำเนิ นงานของตนเองแล้ว ให้ใช้ผลการ
ประเมินนั้ นในการปรับปรุงแผนงาน ชี้ แนะทิศทางในการด�ำเนิ นงาน และน� ำผลนั้ นไปใช้ในการผลักดันเชิง
นโยบาย

5.3.6 จัดท�ำเป็ นเอกสารและเผยแพร่การถอดบทเรียนและประสบการณ์ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศ
ปฏิบตั กิ าร
JJ
JJ

ถอดบัน ทึ กประสบการณ์แ ละเผยแพร่ ท้ัง ในรูปสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์และออนไลน์ ให้ทัว่ ทั้ง หน่ วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ และ UNFPA
น� ำกรณี ศึกษาและผลการประเมินไปใช้ในการน� ำเสนอหรื อการประชุ มกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
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อักษรย่อ
AYH
CSE
HLS
ICPD
ITGSE
NCED
NGO
PESCC
SRH
STI
UNESCO
UNFPA
UNICEF
WHO
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Adolescent and Youth Houses (Nicaragua)
บ้านเยาวชนและวัยรุ่น
comprehensive sexuality education
เพศวิถีศึกษา
Healthy Life Style (Kyrgyzstan)
หลักสูตรรูปแบบการใช้ชีวติ ที่ดีต่อสุขภาพ
International Conference on Population and Development
การประชุมนานาชาติวา่ ด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา
International Technical Guidance on Sexuality Education
แนวทางเชิงวิชาการที่เป็ นสากลเรื่องเพศวิถีศึกษา
National Center for Educational Development (Nepal)
ศูนย์พฒ
ั นาด้านการศึกษาแห่งชาติ
non-governmental organization
องค์กรสาธารณประโยชน์
Programa de Educacion para la Sexualidad y Construccion de Ciudadania (programme for sexuality
education and building citizenship, Colombia)
sexual and reproductive health
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
sexually transmitted infection
การติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Population Fund
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
United Nations Children’s Fund
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
World Health Organization
องค์การอนามัยโลก
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ภาคผนวก: แหล่งข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
ศักยภาพทางวิชาการ / นโยบายและการผลักดันนโยบาย
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, ย่อหน้าที่ 7; CPD 2012
Resolution 2012/1, ย่อหน้าที่ 26)
Comprehensive Sexuality Education: Advancing Human Rights, Gender Equality, and Improved Sexual and Reproductive Health (UNFPA, 2011), รายงานการปรึกษาหารือทางวิชาการระดับโลกเรือ่ งเพศวิถีศึกษา, กรุงโบโกตา, 30 พฤศจิกายน
2553
www.unfpa.org/webdav/site/global/groups/youth/public/Comprehensive%20Sexuality%20Education%20Advancing%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, สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ A/RES/S-21/2, 8 พฤศจิกายน 2542
www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD5key-actions
ICPD Programme of Action (1995), รับรองในที่ประชุมนานาชาติวา่ ด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา, กรุงไคโร, 5-13
กันยายน 2537
www.unfpa.org/public/publications/pid/1973
International Technical Guidance for Sexuality Education (UNESCO, 2009) – ให้แนวคิดหลักส�ำหรับผูเ้ รียนในแต่ละกลุ่ม
อายุ ข้อถกเถียงเชิงนโยบายเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา และแนวทางส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตร จัดท�ำเป็ นภาษาอารบิก จีน อังกฤษ
ฝรัง่ เศส โปรตุเกส รัสเซีย สเปน และภาษาไทย
www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-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) – ให้แนวคิดที่สำ� คัญ เนื้ อหาการสอน ค�ำถามต่างๆเพื่อชวนคุย และตัวอย่างกิจกรรม
ของแนวทางที่ใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ จัดท�ำเป็ นภาษาบังกลาเทศ จีน อังกฤษ ฝรัง่ เศส 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 หน้ากระดาษที่ให้ขอ้ มูลองค์กรและ
แหล่งข้อมูลที่สง่ เสริมเพศวิถีศึกษาที่เน้นความส�ำคัญของสิทธิและเพศภาวะ มีประโยชน์ต่อการน�ำไปสนับสนุ นงานผลักดัน
นโยบาย การพัฒนาหลักสูตร การอบรมครู การออกแบบและด�ำเนิ นโครงการ และการสร้างศักยภาพทางวิชาการโดย
ทัว่ ไป ส่วนใหญ่เข้าถึงได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย. ดูที่: It’s All One Curriculum, vol. 2, หน้า 178-188.
Portal for Gender Equity in Schools (PEGE) – โครงการริเริ่มในประเทศบราซิลที่ส่งเสริมการฝึ กอบรมครู โดยอิงข้อมูลจาก
การประเมินโครงการต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเพศภาวะ มีขอ้ มูลด้านวิธีการต่างๆที่สามารถน� ำมาประยุกต์ใช้
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการอบรมเรื่องเพศภาวะ มีตวั อย่างตารางการฝึ กอบรม และกิจกรรมต่างๆที่ช่วยตอบสนอง
วัตถุประสงค์ และมีชอ่ งทางให้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาการและนักการศึกษาอื่นๆได้ดว้ ย
http://pege.org.br
United Nations Fourth World Conference on Women Platform for Action (FWCW PFA, ย่อหน้า 108(k) and A/S-21/5/
Add.1, ย่อหน้า 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�ำ
เสนอที่การประชุมปรึกษาหารือทางวิชาการระดับโลกเรื่องเพศวิถีศึกษา จัดโดย UNFPA, กรุงโบโกตา, 30 พฤศจิกายน, 2553.

วีดิทศั น์

Batjele: Tell Them (Knowledge for Health) – เครื่องมือส�ำหรับครูในการพูดคุยกับเยาวชนเรื่องการคุกคามทางเพศ สามารถ
สัง่ แผ่น CD ได้โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
www.k4health.org/toolkits/swaziland-teachers/batjele-tell-them-infocentre-video-part-1-3
Once Upon a Boy (Promundo) – ภาพยนต์แอนนิ เมชัน่ ที่ไม่มีคำ� พูด บอกเล่าเรื่องราวของเด็กผูช้ ายคนหนึ่ งที่กำ� ลังเติบโต
ท่ามกลางความกดดันจากเพือ่ น เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเขา งานแรกที่ได้ทำ� และเมือ่ กลายมาเป็ นพ่อคน ถูกออกแบบมาเพือ่
สร้างการมีสว่ นร่วมของเยาวชนชาย นักการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข ในการสะท้อนตัวแบบของความเป็ นชาย สามารถ
สัง่ ซื้ อ DVD นี้ ได้
www.promundo.org.br/en/online-store/audio-visuais-loja-virtual/once-upon-a-boy-dvd
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ปั จจัยคุม้ ครองทางสังคม
The Adolescent Experience In-Depth: Using Data to Identify and Reach the Most Vulnerable Young People (Population Council and UNFPA, 2009) – ชุดข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยมี ตาราง แผนภูมิ และแผนที่จากการส�ำรวจด้านประชากร
และสุขภาพ ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการด�ำเนิ นโครงการวัยรุ่น ชุดข้อมูลครอบคลุมหลายประเด็น รวมถึงความหลากหลายของวัย
รุ่น ปั จจัยที่ส่งผลต่ออุปสรรคที่วยั รุ่นเผชิญ และบริบทด้านพฤติกรรมทางเพศ
www.unfpa.org/public/site/global/lang/en/pid/3346
Ministerial Declaration: Preventing through Education (ORELEAC/UNESCO Santiago, 2010) – การประชุมครั้งแรกของ
รัฐมนตรีดา้ นสาธารณสุขและด้านการศึกษาจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพือ่ หยุดยัง้ เอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, 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) – ความมุง่ มัน่ ของรัฐมนตรีต่อเพศวิถีศึกษาและบริการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุส์ ำ� หรับวัยรุ่นและเยาวชนแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้, 7 ธันวาคม 2556
www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/east-and-southern-africacommitment
WHO Guidelines: Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes among Adolescents in Developing
Countries (2011) – ซึ่งเรียกร้องให้มีการด�ำเนิ นการและก�ำหนดทิศทางของการศึกษาวิจยั ในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและผลลัพธ์ดา้ นอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่ไม่ดี แนวทางนี้ พัฒนาขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบและการปรึกษาหารือกับผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูจ้ ดั การโครงการและกลุ่มคนท�ำงานโดยตรงจากประเทศต่างๆทัว่ โลก
ในความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่มบี ทบาทส�ำคัญ เอกสารเต็มรูปแบบจัดท�ำเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเนื้ อหาบางตอน
ได้มีการแปลเป็ นภาษาฝรัง่ เศส โปรตุเกสและสเปนด้วย
www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing_early_pregnancy/en

การติดตามและประเมินผล

การประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเพศวิถีศึกษา (CSE Evaluation Expert Meeting), 29-31 ตุลาคม 2557, กองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ นิ วยอร์ก: “การสร้างฉันทามติเกีย่ วกับกรอบการท�ำงานส�ำหรับการติดตามและประเมินผลการด�ำเนิ นงานเพศ
วิถีศึกษา” (Building Consensus on a Common Framework for Monitoring & Evaluation of Comprehensive Sexuality
Education Programmes) – งานน�ำเสนอ การศึกษาและเครื่องมือที่เข้าถึงได้ทาง Google Drive ดังนี้
1. นิ ยามเชิงปฏิบตั ิการของเพศวิถีศึกษา และนัยด้านการติดตามและประเมินผล (Operational Definition of CSE: Implications for Monitoring and Evaluation) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJD
FBZmY29fanlWUV9lQWs&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
2. การระบุองค์ประกอบด้านเพศภาวะและสิทธิมนุ ษยชนในเพศวิถีศึกษา (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. การวิเคราะห์สถานการณ์เพศวิถีศึกษา (CSE Situation Analysis) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderv
iew?id=0B1XJRCJDFBZmTTdaNUtqQU1WQk0&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
4. การวิจยั ใหม่ๆและโอกาสต่างๆ (New Research and Opportunities) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/fold
erview?id=0B1XJRCJDFBZmRDRLdWdLSTdRYUU&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
5. การประเมินผลการด�ำเนิ นงานเพศวิถีศึกษา (CSE Implementation Evaluation) – https://drive.google.com/a/
unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmME5XQ0dlenFHYzg&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOX
Q2N19fdDQ
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพศวิถีศึกษา
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6. การติดตามการด�ำเนิ นงานในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก (Global, Regional and Country-Level Monitoring) –
https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmbU9lS3A5Tlg2alk&usp=sharing_eid&ti
d=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
7. การประเมินผลการด�ำเนิ นงาน ตัวชี้ วัด และเครื่องมือ (Implementation Evaluation, Indicators and Tools) – https://
drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmNTNqWlE1SjVlTUk&usp=sharing_eid&tid=0B1X
JRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
8. การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง (Parental Engagement) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B
1XJRCJDFBZmOFY2YjhNNl8xUGs&usp=sharing_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
9. ประสบการณ์จากประเทศต่างๆในการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ (Measuring Outcome and Impact: Country Experiences) – https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmQjE5VG1sU1JNaFk&usp=sh
aring_eid&tid=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ
เครื่องมือในการศึกษาวิจยั เพศวิถีศึกษา (CSE Research Instruments)
https://drive.google.com/a/unfpa.org/folderview?id=0B1XJRCJDFBZmMEJpMXpKZFpTSUk&usp=sharing_eid&ti
d=0B1XJRCJDFBZmbnJxOXQ2N19fdDQ

ชุ ดข้อมูล

ชุดข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (Adolescent Data Guides, UNFPA): ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ
และแผนที่จากการส�ำรวจด้านประชากรและสุขภาพ พร้อมด้วยไฟล์ PDF ของ 49 ประเทศ – www.unfpa.org/youth/dhs_adolescent_guides.html
การส�ำรวจด้านประชากรและสุขภาพ (Demographic and Health Surveys) – www.measuredhs.com
DevInfo – www.devinfo.org/libraries/aspx/Home.aspx 72
การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (Multiple Indicator Cluster Surveys) – www.childinfo.org/mics.html
การส�ำรวจสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนโดยองค์การอนามัยโลก (WHO Global School-Based Student Health Survey)
– www.who.int/chp/gshs/en

สิ่งพิมพ์

คูม่ ือการออกแบบและประเมินผลโครงการในประเทศโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (Handbook: How to Design
and Conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA) (ส�ำนักงานประเมินผลอิสระ, นิ วยอร์ก, ตุลาคม 2557)
www.unfpa.org/public/home/about/Evaluation/Methodology
ส่วนที่ 3: เครื่องมือและแหล่งข้อมูล – www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Evaluation_ branch/
Methodology/3.%201%20Part%203%20Toolkit%20web.pdf
เครื่องมือเพื่อใช้ในการด�ำเนิ นงานระดับโลกเกี่ยวกับมีส่วนร่วมของเด็กผูช้ ายและผูช้ ายในด้านสุขภาพและความเท่าเทียมทาง
เพศ (Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health: A Global Toolkit for Action)
www.unfpa.org/public/home/publications/pid/6815
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนิ นงาน – www.promundo.org.br/en/wp-content/uploads/2010/10/ cap-8.pdf
เครื่องมือ (จากทุกๆบท) –
www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2010/Toolkit_menandboys/tools.pdf
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แนวทางการดำ�เนินงานเพศวิถีศึกษาโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติิ

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ส่งเสริมให้ทุกการตั�งครรภ์เป็นที�ต้องการ
ทารกทุกคนถือกำเนิดขึ�นอย่างปลอดภัย
และศักยภาพของเยาวชนทุกคนได้รับการเติมเต็ม

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand Country Office)
อาคารสหประชาชาติ ชั�น �� ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ����� ประเทศไทย
โทรศัพท์: + ���-���-����
โทรสาร : +���-���-����
อีเมล์ : unfpa.thailand@unfpa.org เว็บไซต์ : http://Thailand.Unfpa.org

