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พิมพ์คร้ังแรก 
บรรณาธิการ
รูปเล่ม

จัดทำาโดย

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี

ธันวาคม 2560

กษมา  สัตยาหุรักษ์

ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง

กองทุประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย UNFPA Thailand

อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

http://thailand.unfpa.org/

www.3c4teen.org
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 “เสียงของเยาวชน” กับการเรียกร้องเรียนรู้สิทธิทางเพศ

ผลจากการที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้ผู้แทนเยาวชน

จากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยชายและหญิงรวมสองคนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำา

หน้าที่กำากับติดตาม และให้มีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอีกสองคนเป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

   

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  สำานักงานประเทศไทย (UNFPA Thailand)  เห็นว่าจำาเป็นต้องเตรียมความพร้อมผู้แทน

เยาวชนเหล่านี้ให้มีศักยภาพเพื่อสามารถทำาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น และกำากับติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานทั้ง 5 

กระทรวงหลักที่ถูกระบุไว้ใน พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว   

ดังนั้น ในปี 2559 UNFPA และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จึงริเริ่มจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำารวจ

ความเห็นเยาวชนโดยเชิญผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและจากเครือข่ายเยาวชนระดับท้องถิ่นมาร่วมกันวิเคราะห์

ถึงบทบาทของการทำางานเพื่อให้การมีส่วนร่วมของเยาวชนมีความหมายอย่างแท้จริง 

ผลจากการประชุมทำาให้เยาวชนเห็นบทบาทของตนเองต่อชุมชนและการเชื่อมโยงทำางานแบบเป็นภาคี ซึ่งนำามาสู่การเรียก

ร้องให้จัดการอบรมเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะที่จำาเป็นแก่เยาวชนที่ได้รับเลือกสามารถทำางานผลักดันเรียกร้องให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมกัน

UNFPA จึงได้นำา It’s All One หลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันประชากรและนำาไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาปรับเนื้อหาให้

เข้ากับบริบทของการทำางานสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย  โดยคาดหวังให้ผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีศักยภาพใน

การเชื่อมโยงการทำางานของตนคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งรับรู้และเข้าใจเนื้อหาและกลไกที่ระบุ

ไว้ในพระราชบัญญัติฯ เพื่อสามารถทำาหน้าที่ “เยาวชนพิทักษ์สิทธิวัยรุ่น” ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ที่เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย โดยส่งเสริมการ

ทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรสาธารณประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อ

เป้าหมายร่วมกัน
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หลักสูตร “คู่มือพัฒน�เย�วชนสู่ก�รเป็นผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศวัยรุ่น ในก�รกำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  (I D-Sign: Advocacy Training on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People)  

เล่มนี้ สำาเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และการเปิดให้เป็นพื้นที่เพื่อทดสอบ

เนื้อหา ซึ่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ขอเอ่ยนาม เพื่อเป็นการขอบคุณมา ณ ที่นี้

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

มูลนิธิขวัญชุมชน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

สภาเยาวชนเขตปทุมวัน โครงการปิ๊งไม่ป่อง กรุงเทพฯ

สภาเด็กและเยาวชนอำาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

เครือข่ายยุวทัศน์

กลุ่มเพาเวอร์ทีนรักษ์ไทย ลำาพูน และ เชียงใหม่

สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ชาติพันธุ์ จังหวัดลำาพูน

กลุ่มลูกเหรียง ยะลา

กลุ่มพลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข จังหวัดแพร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือร่วมกับเยาวชนในเรื่องพัฒนาศักยภาพผู้แทน ที่จัดร่วมกันระหว่าง UNFPA ประเทศไทย และ สคส. เกิดขึ้น 4 ครั้ง สามารถอ่านราย

ละเอียดได้จากเวบไซต์ http://3c4teen.org/?cat=18

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นหลังจากสถาบันประชากร (Population Council) ทำาการวิจัยเปรียบเทียบโครงการที่เน้นเรื่องเพศภาวะ (gender) และอำานาจ ซึ่งมี 10 โครงการ กับ

โครงการที่ละเลยไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าว 12 โครงการ พบว่าผู้หญิงในกลุ่มโครงการที่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรมของหญิงชาย หรือมีความสัมพันธ์เชิง

อำานาจระหว่างคู่ ผู้หญิงในกลุ่มนี้มีอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มผู้หญิงในโครงการที่บอกว่าตนเองมีสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกับ

คู่ สถาบันประชากรจึงจัดทำาข้อเสนอเพื่อให้โครงการที่ดำาเนินงานด้านการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์และเอดส์แก่เยาวชนว่า ควรบูรณาการเนื้อหา

และกระบวนการที่ช่วยให้เยาวชนได้สะท้อนและวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องเพศภาวะ (gender) และความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างคู่

I D-Sign บทนำา  “เสียงของเยาวชน” กับการเรียกร้องเรียนรู้สิทธิทางเพศ
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คู่มือพัฒนาเยาวชน
สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น

เป็นคู่มือการฝึกอบรมเยาวชนให้เข้าใจเรื่องเพศภาวะ
บนฐานสิทธิมนุษยชน

เพื่อสามารถทำาหน้าที่เป็นผู้แทนเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของสิทธิตนเองตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

พร้อมไปกับการได้ใช้ชีวิตทางเพศตามแบบที่พึงพอใจ 
 เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรี เคารพผู้อื่น 

ให้ความสำาคัญกับความเสมอภาค และมีความรับผิดชอบ
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จุดเด่นของหลักสูตร It’s All One 

โดยนำามาจากงานวิจัยทั่วโลกที่ค้น

พบหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างบทบาท

ทางเพศกับการมีสุขภาวะทางเพศว่ามี

ความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก

เน้นย้ำาความสำาคัญของความเสมอภาค

ทางเพศและสภาพแวดล้อมของสังคม

โดยรวมในการสร้างให้เด็กหญิงเด็ก

ชายมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาวะ

ทางเพศ

ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิต

และสุขภาพ โดยครอบคลุมทั้งในเรื่อง

เพศวิถี เอชไอวี สิทธิในการรักนวล

สงวนตัว รวมถึงการให้ความรู้เรื่อง

ครอบครัวศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์

ด้านต่าง ๆ ทั้งภายในตนเอง ระหว่าง

ตนเองกับผู้อื่น และความสัมพันธ์ใน

สังคมที่มีผลต่อชีวิต จึงผนวกรวม

แนวทางการสอนเพศวิถีและเอชไอ

วีเข้าไว้ในห้องเรียนที่ว่าด้วยความ

เป็นพลเมือง สังคมศาสตร์ และ

ศิลปศาสตร์

และการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็น

จริงของเยาวชนทั่วโลก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรักษาที่เท่า

เทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ

ยุติธรรม

โดยนำาเสนอความคิดดี ๆ ที่แสดงให้

เห็นว่าแต่ละคนสามารถสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกได้

อย่างไร เพื่อให้เกิดทักษะการทำางาน

ผลักดัน เสนอแนะนโยบาย และ

พิทักษ์สิทธิ ซึ่งนำาไปสู่การสร้างสังคม

ที่เอื้ออาทรต่อกันยิ่งขึ้น


ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์


ตระหนักถึงความอ่อนไหวทางเพศภาวะ


ให้ข้อมูลแบบรอบด้าน แม่นยำา


ส่งเสริมการคิดแบบวิเคราะห์

แยกแยะและการเติบโตแบบมีวุฒิภาวะ


คำานึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม


อยู่บนหลักการและสิทธิมนุษยชน


ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง
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กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศ
กับเยาวชนกลุ่มเปราะบางของ Jiwsi 
Jiwsi ในฐานะโครงการหนึ่งของ fpa ที่ทำางานให้ความรู้เรื่องเพศวิถีแก่เยาวชนกลุ่มเปราะบาง ได้จัดทำาคู่มือการอบรมชื่อว่า 

Jiwsi: A pick ‘n’ mix of sex and relationship seducation activities ขึ้น ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้นำามาปรับใช้ในการออกแบบ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

• รู้วิธีการแสดงออกเพื่อสนับสนุนและเคารพความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันและ

คนรักเพศตรงข้าม

• มีความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่สูญเสียและเปลี่ยนแปลงไป เช่น 

การหย่าร้าง  การเสียชีวิต เป็นต้น

• ตระหนักและรู้วิธีการแสดงออกเพื่อท้าทายความรู้สึกอันเกิดจากอคติ และการตีตรา 

• เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

• เข้าใจว่าสังคมมีทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศหลากหลายระดับ

• รู้สาเหตุและผลกระทบของความเครียดและวิธีการจัดการ

• รู้วิธีจัดการอารมณ์โกรธ ความอึดอัดคับข้องใจ

• มีความเข้าใจเวลามีคำาถามและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหมายและคุณค่าของชีวิต

• รู้ว่าความเชื่อและค่านิยมของคนเรานั้นเป็นผลมาจากอัตลักษณ์และวิถีการใช้ชีวิต

• ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำา

• ระบุถึงค่านิยมและหลักการในการใช้ชีวิตได้

มุมมองด้านสังคม

มุมมองด้านเพศ

มุมมองด้านอารมณ์

มุมมองด้านจิตใจ

มุมมองด้านศีลธรรม
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การจัดทำาคู่มือเล่มนี้ใช้แนวคิดการทำางานที่มองเยาวชนว่าเป็นทรัพยากร ในการออกแบบกิจกรรมจึงเลือกเน้นวิธีเสริมพลัง คือ 

สนับสนุนให้เยาวชนคิด ถาม สำารวจ ค้นหาคำาตอบด้วยตัวเอง เพราะเชื่อมั่นว่า เมื่อพวกเขาได้รับการส่งเสริมให้ทำาเช่นนั้นได้ ก็

จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง และจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงบริบทวัฒนธรรมและชุมชน

 

ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จึงออกแบบโดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำาเข้าใจความซับซ้อนในชีวิตของพวกเขาและสนับสนุนพวกเขาให้

ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง บนหลักก�รสำ�คัญ 6 เรื่อง คือ

 
เยาวชนเป็นวัยเจริญพันธุ์ วิถีชีวิตทางเพศของพวกเขาจึงควรเป็นเรื่องที่ให้ความรื่นรมย์  

เพื่อจะเติมเต็มชีวิตและทำาให้ชีวิตโดยรวมมีความสุข

เยาวชนคือผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขามีศักยภาพและเป็นตัว 

แทนในการสู้เพื่อสิทธิทางเพศของตนเองรวมทั้งของคนอื่น

มุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นและแรงบันดาลใจของเยาวชนต้องเป็นแก่นหลักในการทำางาน 

สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิทางเพศ

สิทธิและการมีส่วนร่วมของเยาวชน คือศูนย์กลางของการดำาเนินงานด้านสุขภาวะทางเพศ การให้บริการ  

การสอนเพศศึกษารอบด้านและการดำาเนินนโยบาย

การทำางานที่มีเยาวชนเป็นเป้าหมายต้องสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงพลังของตนเอง  

สัมพันธภาพที่ประกอบด้วยการต่อรอง ความปลอดภัย และความรัก

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภายในตนเองย่อมขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมและการเมืองที่ต่างกันไป ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อ

สิทธิทางเพศและการเติบโต ดังนั้น การทำางานเยาวชนต้องคำานึงถึงสิ่งเหล่านี้และถือเป็นเรื่องสำาคัญ

เยาวชนคือ “ทรัพยากร” จึงเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนา

แนวคิดหลักของการจัดทำาคู่มือ 
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คุณสมบัติของ “เยาวชนนักปกป้องสิทธิทางเพศวัยรุ่น”

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโดยใช้คู่มือเล่มนี้ จะได้รับการกระตุ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบหลาก

หลาย เพื่อให้มีความเข้าใจ ใช้ทักษะคิดใคร่ครวญ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและรู้จักวิธีการทำางานในเรื่องต่อไปนี้

มีความเข้าใจและเห็น
ความสำาคัญของสิทธิ
กับสุขภาวะทางเพศว่า
สัมพันธ์กันอย่างไร

ใช้การรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานเพื่อเรียกร้อง
สิทธิทางเพศ

นำาความรู้มาสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น
ตนเอง

เข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศว่ามีอะไรบ้าง การแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อยืนยันสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นสำาคัญอย่างไร 

สามารถแสดงออกได้อย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้ง

ตนเองและคู่

เพื่อเข้าใจถึงการกำาหนดวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคมทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประสบการณ์ และการหาความสุข รวม

ถึงความกดดันจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ยินยอม และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ทัศนคติในเรื่องเพศภาวะ (gen-

der) ที่นำาเสนออยู่ในสังคม

สามารถรวบรวมปัญหาและความต้องการของเยาวชนที่เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพหรือถูกละเมิดสิทธิทางเพศตามที่ระบุใน

พระราชบัญญัติฯ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนที่ถูกละเมิดหรือไม่ได้รับสิทธิตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ และ

สะท้อนข้อมูลที่ได้มาด้วยการสื่อสารผ่านการเขียน การพูดต่อหน้าผู้มีอำานาจในการตัดสินใจและสื่อมวลชน เพื่อผลักดันให้มีการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติฯ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้เรื่องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

Respecting Protecting Fulfilling
เคารพ ปกป้อง ตอบสนอง

มีความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าทำาหน้าที่อะไรในสังคม

เห็นความสำาคัญของการมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวิธีถ่ายทอดให้สังคมรับรู้
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เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
คือผู้ที่เข้าใจความซับซ้อนของชีวิตเยาวชน 
และแสดงออกถึงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว

กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ
ด้วยการส่งเสียงร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่รับรู้ว่า

สิทธิที่ถูกละเมิดนั้น
ถูกละเมิดด้วยวิธีการใด

และเสนอว่าควรเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไร

พิทักษ์สิทธิเพื่อให้
ได้เรียนเพศวิถีศึกษา
ที่สอดคล้องกับวัย

จากโรงเรียน

พิทักษ์สิทธิเพื่อให้
มั่นใจว่าบริการสุขภาพ
ของคลินิกวัยรุ่นมีความ
เป็นมิตรอย่างแท้จริง พิทักษ์สิทธิให้วัยรุ่น

ที่มีปัญหาเรื่องเพศต้องได้รับ
ความช่วยเหลือ

และความคุ้มครอง
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ใครสนับสนุนให้เกิด “เยาวชนพิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น”

ผู้ที่ใช้คู่มือเล่มนี้ 

คู่มือเล่มนี้เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการทำางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใหญ่กับเยาวชน บนฐานสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิทางเพศ จึงเหมาะสำาหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเรื่องเพศกับเยาวชน ผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมการทำางานของสภาเด็ก

และเยาวชนทุกระดับ และผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้สามารถทำาหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ของ

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  ว่า

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการ

รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่

เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

และตามยุทธศ�สตร์ 10  ปีเรื่องก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งระบุว่า ให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและ

เยาวชน (หญิงและชายอย่างละ 1 คน) เข้าร่วมเป็นกรรมการระดับชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และอนุกรรมการระดับ

จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน)  

นอกจากนี้ ยังเป็นไปตาม พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำาหนด

บทบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำาบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขตใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยตนเอง โดย

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานสังกัด อปท.

พี่เลี้ยงสภาเด็กฯ 

กรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่เอ็นจีโอในชุมชน

ครูและผู้จัดการศึกษาในโรงเรียนและในชุมชน
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ใครควรได้รับการอบรมเป็น “เยาวชนพิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น”

คุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่สามารถเข้ารับการอบรม

• อายุระหว่าง 13 -25 ปี

• ไม่จำากัดเพศและวุฒิการศึกษา

• สนใจทำางานส่งเสริมด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 

• เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำางานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทั้งในระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด และประเทศ

แกนนำาเยาวชน
ในชุมชน

กรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำาบล อำาเภอ 
จังหวัด และระดับชาติ

กรรมการสภานักเรียน
ในโรงเรียน

เยาวชน
ผู้แทนกลุ่มต่างๆ 
 ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง 

เยาวชนที่สนใจการทำางาน
เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

I D-Sign บทนำา  “เสียงของเยาวชน” กับการเรียกร้องเรียนรู้สิทธิทางเพศ
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คู่มือเล่มนี้ ใช้อย่างไร

องค์ประกอบของคู่มือ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชน โดยยึดเยาวชนเป็น “หัวใจ”   ผู้จัดการอบรม

สามารถเลือกหยิบกิจกรรมต่างๆ จากคู่มือเล่มนี้ ไปประกอบเป็นกำาหนดการ โดยคำานึงถึงผู้เรียนเป็นหลักสำาคัญ ได้แก่ อายุ 

ประสบการณ์  บทบาทและความรับผิดชอบของเยาวชน นอกจากนั้น ยังต้องคำานึงถึงความสอดคล้องของงบประมาณ สถานที่ 

และเวลา (ดูตัวอย่างกำาหนดการได้จากภาคผนวกท้ายเล่ม) ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

ชุดกิจกรรมที่ 1  
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมอบหมายให้มาร่วมอบรมในฐานะแกนนำา หรือผู้แทนเยาวชน ได้มีความรู้ความ

เข้าใจและทักษะพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสามารถนำาไปปรับใช้ตามความต้องการของตนเองได้ 

ชุดกิจกรรมที่ 2 
ความรู้พื้นฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้เรื่องความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์กับเรื่องเพศในสังคม และมีความรู้ความเข้าใจถึงเนื้อหาสำาคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  

ชุดกิจกรรมที่ 3 
ทักษะเพิ่มเติมสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากชุดกิจกรรมที่ 2  ให้มีทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางานกำากับติดตามนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธู์ในวัยรุ่นตามที่ระบุไว้พระราชบัญญัติฯ และเห็นถึงความสำาคัญของการ

ทำาหน้าที่ “เป็นปากเป็นเสียง” ให้กับเยาวชนด้วยกันโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำาเสนอปัญหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ  

“ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น”  

I D-Sign บทนำา  “เสียงของเยาวชน” กับการเรียกร้องเรียนรู้สิทธิทางเพศ
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ชุดกิจกรรมที่ 1

 เตรียมความพร้อม
ก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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สำาหรับผู้ที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ควรมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่
จำาเป็นในการจัดการเรียนรู้ที่เรียกกันว่า “วิทยากร”  เพราะต้องรับบทบาทการจัดอบรมในการนำาหลักสูตรไปขยายผล จึงควร
เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการเป็น “วิทยากรเชิงกระบวนกร” ให้เป็นต้น
แบบที่ดีสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะไปยังผู้อื่นได้ 

เนื้อหาประกอบด้วย 
หมวดความหมายของวิทยากร  
เข้าใจความหมายของผู้จัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “วิทยากร” และเห็นตัวอย่างของวิธีการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร ว่ามีความต่างจาก
การทำาหน้าที่เป็นผู้สอน หรือผู้บรรยายอย่างไร

หมวดความสำาคัญของการสื่อสาร
ตระหนักถึงความสำาคัญของการสื่อสาร ว่าส่งผลต่อการรับรู้เนื้อหาสาระในระหว่างการจัดกิจกรรม

หมวดทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม
เห็นความสำาคัญของการกระตุ้น การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เรียน โดยใช้วิธีที่สร้างสรรค์ และเสริมพลังทั้งผู้เรียนและผู้ที่เป็น
วิทยากร

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดความหมายของวิทยากร  

แนะนำาตัว  เตรียมความพร้อมผู้เรียน

วัตถุประสงค์

• ผู้เรียนและทีมวิทยากรได้รู้จักกัน

• ชี้แจงวัตถุประสงค์ กำาหนดการ และกระบวนการอบรม

• เห็นตัวอย่างของวิธีการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• เตรียมวัตถุประสงค์ กำาหนดการไว้บนกระดานเพื่อใช้แสดงให้กลุ่มใหญ่เห็น

• เตรียมเกมหรือกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมสั้น 2 -3 เกม โดยเน้นเกมที่

ทำาให้คนได้รู้จักกัน

• จัดเก้าอี้ที่นั่งผู้เรียนให้เป็นรูปตัว U โดยไม่มีโต๊ะ 

• เตรียมแบบประเมินผลก่อนการอบรมจำานวนเท่าผู้เรียน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แจกแบบประเมินผลก่อนการอบรมให้ผู้เรียนทุกคนใช้เวลาในการทำาอย่าง

รวดเร็ว

2. ชวนผู้เรียนเล่มเกมละลายพฤติกรรมที่ใช้เพื่อแนะนำาตัว เช่น ส่งต่อของรอบวง 

พร้อมกับเปิดเพลง เมื่อเพลงหยุด ของอยู่ในมือใคร ให้คนนั้นแนะนำาตัวเองตัว

สั้นๆ โดยบอกชื่อ ตำาแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัดกับกลุ่มใหญ่  

3. หลังจบเกมแล้ว วิทยากรชี้แจงกำาหนดการอบรม พร้อมขยายความว่าหลักสูตร

นี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้ที่จะทำาหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ

ทางเพศของวัยรุ่น ดังนั้น  ผู้ที่ถูกมอบหมายจึงต้องมีความเข้าใจและมีทักษะ

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม 

4. วิทยากรถามคำาถามสำาคัญเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ในเบื้องต้นว่า

• สังเกตเห็นการจัดที่นั่งในห้องเรียนเป็นอย่างไร

• การให้ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ เป็นรูปตัว U ทำาให้รู้สึกต่างจากห้องเรียนใน

โรงเรียนอย่างไรบ้าง

5. วิทยากรสรุปการเรียนรู้จากการจัดที่นั่งให้เป็นรูปตัว U ว่า นี่คือการสร้าง

บรรยากาศการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า เพื่อให้ทุกคนเกิด

ความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งสำาหรับผู้เป็นวิทยากรต้องคำานึงถึง  

ก่อนจะนำาเข้าสู่กิจกรรมต่อไปที่เตรียมไว้

กระดาษฟลิบชาร์ท ปากกา

เคมี, ป้ายชื่อสำาหรับทุก

คน,อุปกรณ์ประกอบเกม

ละลายพฤติกรรม,แบบ

ประเมินผลก่อนการอบรมชุด

กิจกรรมที่ 1 และ 2

30 นาที

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น



ตอบคำ�ถ�ม แต่ละข้อโดยใส่เครื่องหม�ย  ในช่องที่ต้องก�ร ใช่ ไม่ใช่

ควรนำาเรื่องที่แลกเปลี่ยนในห้องอบรมไปบอกต่อให้คนอื่นรับรู้

เยาวชนต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าผู้ใหญ่

การยืนกอดอกระหว่างพูดหน้าห้องทำาให้มั่นใจมากขึ้น 

การสบตาเพื่อนเป็นครั้งคราวขณะที่เพื่อนพูด ทำาให้เพื่อนอึดอัด

การลงโทษคนที่เล่นเกมแพ้ ถือเป็นเรื่องดี 

สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ กับ สิทธิมนุษยชน เป็นคนละเรื่อง 

ธรรมชาติเป็นตัวกำาหนดความยุติธรรม

คู่รักที่เป็นเพศเดียวกันไม่จำาเป็นต้องจดทะเบียนสมรส

การพูดในสิ่งที่คิด ถือเป็นสิทธิมนุษยชนสากล

ผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวเป็นคนดี 

ผู้ชายที่ร้องไห้ ให้คนอื่นเห็นเป็นคนอ่อนแอ

พ่อแม่มีสิทธิเลือกคู่ให้กับลูก 

เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายหาเงิน ผู้หญิงเลี้ยงลูก

ผัวเมียตบตีกัน คนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง

ผู้หญิงที่ตามใจแฟนทุกอย่าง แสดงว่ารักแฟนจริง

ผู้หญิงที่ถ่ายรูปโชว์หน้าอกขึ้น Facebook เป็นคนไม่ดี 

เมื่อเกิดอารมณ์  ผู้ชายต้องหาทางระบายออกทันที

ผู้หญิงที่ “ช่วยตัวเอง” เมื่อเกิดอารมณ์ เป็นคนผิดปกติ

การพกถุงยางอนามัย เป็นหน้าที่ของผู้ชาย

แต่งงานก่อนถึงจะมีเซ็กส์ได้ เป็นการแก้ปัญหาท้องในวัยเรียนที่ได้ผล

ฉันพร้อมใช้ชื่อ นามสกุลจริง เพื่อลงชื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนที่ถูกละเมิด

ครูไม่ต้องสอนเพศศึกษาในห้องเรียน เพราะเด็กเดี๋ยวนี้รู้ดีกว่าครู

วัยรุ่นที่เลี้ยงลูกไม่ไหวและนำาไปให้สถานสงเคราะห์ คือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ 

หน้าที่ของผู้แทนเยาวชนคือเข้าประชุมและตั้งใจฟังโดยไม่จำาเป็นต้องออกความเห็น
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แบบประเมินผลก่อนการอบรมชุดกิจกรรมที่ 1 และ 2

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น



กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี

15 นาที

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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หมวดความหมายของวิทยากร  

ใครคือวิทยากร

วัตถุประสงค์

• เข้าใจความหมายของวิทยากร  

• เห็นวิธีการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร

ก่อนเริ่มกิจกรรม

เขียนข้อความเหล่านี้ลงบนกระดาษฟลิบชาร์ท 2 แผ่น แยกกัน ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

(สามารถเพิ่มเติมได้ตามที่วิทยากรต้องการ)

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. อธิบายวัตถุประสงค์แก่ผู้เรียนว่า “ต่อไปนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงการเป็นวิทยากร”  

จากนั้น ให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความเห็น โดยจดคำาตอบที่ได้ไว้บนกระดาษ 

ฟลิบชาร์ท โดยใช้คำาถาม ดังนี้ 

• คิดว่า “วิทยากร” แปลว่าอะไร หรือมีความหมายว่าอะไร  

• ต้องมีความสามารถอะไรบ้างถึงจะเรียกได้ว่าเป็นวิทยากรที่ประสบ

ความสำาเร็จ  

2. หลังจากระดมคำาตอบ  นำากระดาษฟลิบชาร์ทที่เตรียมไว้มาติดให้ผู้เรียนอ่าน

และเปรียบเทียบสิ่งที่เตรียมไว้กับความเห็นที่ผู้เรียนเสนอว่ามีข้อความไหน

เหมือนกันบ้าง และเพิ่มเติมข้อความที่ทุกคนเห็นด้วยลงไป

3. ชวนผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ โดยร่วมกันทบทวนคุณสมบัติที่จำาเป็น 

4. จากนั้น ดึงบางคุณสมบัติขึ้นมาแลกเปลี่ยน เพื่อนำาไปสู่กิจกรรมต่อไป

• กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคำาตอบเมื่อได้

รับโจทย์หรือคำาถาม 

• สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่ในกลุ่ม

• ช่วยให้ทุกคนทำางานร่วมกันเป็นทีมได้

• คอยให้ความช่วยเหลือในระหว่างทำา

กิจกรรม ไม่ใช่ผู้นำากิจกรรม

• ฟังอย่างตั้งใจ

• ให้คำาสั่งชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

• รักษาเวลา

1. มีใจรักอยากจะทำา

2. มีทักษะในการถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4. ช่างสังเกต

5. แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

6. มีการวางแผนที่ดี

7. มีความจริงใจ

8. ทำาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หน้�ที่สำ�คัญของวิทย�กร ทักษะที่จำ�เป็นของวิทย�กร

ตัวอย่�งคุณสมบัติที่จำ�เป็น
ของวิทย�กร
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หมวดความสำาคัญของการสื่อสาร  

สื่อสารให้ดี ทำาอย่างไร

ไม่มี

15 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นความสำาคัญของวิธีการสื่อสารที่ทำาให้คล้อยตามได้มากกว่าการใช้ 

เพียงคำาพูด

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. เข้าสู่การทำากิจกรรมโดยให้คำาสั่งทันที ไม่มีการเกริ่นนำา ด้วยการทำาท่าและ

บอกให้ทุกคนทำาตาม ดังนี้

• ทุกคนยกแขนขวาขึ้นมา 

• ยืดแขนขวาออกไปข้างหน้า 

• ทำาท่าจีบนิ้ว (ปลายนิ้วชี้จับปลายนิ้วหัวแม่โป้ง)

• ดึงนิ้วที่จีบมาไว้ที่ปลายคาง

2. ระหว่างให้คำาสั่งว่า “ดึงนิ้วที่จีบมาไว้ที่ปลายคาง” ให้ผู้ที่ออกคำาสั่งวางนิ้วที่จีบ

ไว้บนแก้มขวา แล้วค้างไว้ พร้อมมองไปรอบห้องเพื่อดูว่ามีใครวางนิ้วไว้ที่แก้ม

บ้าง  หากเห็นว่ามีคนทำาตาม ให้ออกคำาสั่งใหม่อีกครั้งโดยยังวางนิ้วของตัวเอง

ไว้ที่แก้มเหมือนเดิม 

3. จากนั้น อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำากับคำาพูดว่ามี

ความสำาคัญ เพราะ 

• หากการกระทำาและคำาพูดของเราสอดคล้องกัน เวลาที่สื่อสารออกไป 

คนฟังก็จะให้ความสำาคัญและตั้งใจฟังในสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร

• เมื่อใดที่การกระทำาของวิทยากรไม่สอดคล้องกับคำาพูด ก็จะส่งผลให้คน

ไม่สนใจ ย่อมส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และการทำากิจกรรม

4. ถามคำาถามผู้เรียนเพื่อเป็นการสรุปการเรียนรู้ ว่า

• หากเราเป็นวิทยากร จะมีวิธีการแสดงออกอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า  

คนฟังกำาลังตั้งใจฟังและเข้าใจสิ่งที่เราพูด

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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หมวดความสำาคัญของการสื่อสาร

ภาษากาย สำาคัญจริงไหม

 “ภาษากาย” หมายถึง การเคลื่อนไหว

ท่าทางของร่างกาย สื่อให้ผู้คนเข้าใจตาม

ความต้องการ และยังสามารถใช้วัดระดับ

ความสนใจของผู้ฟังได้ด้วยการแสดงออก

ทางสีหน้า แววตา การเคลื่อนไหวของมือ 

การขยับร่างกาย ล้วนถือเป็น “ภาษากาย” 

ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับวิทยากรที่ต้อง

ระมัดระวังการแสดง “ภาษากาย” เพื่อไม่

ให้เกิดการสื่อสารที่ทำาให้เกิดเข้าใจผิด 

สรุปประเด็นสำ�คัญ

ตัวอย่�งภ�ษ�ก�ย ที่สื่อคว�มหม�ยด้�นลบ ตัวอย่�งภ�ษ�ก�ย ที่สื่อคว�มหม�ยด้�นบวก

ยืนเอามือ “กอดอก” ไว้ตลอดเวลา อกผายไหล่พึ่ง หลังตรง หน้าตั้ง 

ทำาหน้าบึ้งตึง  ใบหน้ายิ้มแย้ม ตามธรรมชาติ 

หันหลังให้ผู้ฟังระหว่างพูด หรือหลบตา ไม่สบตาคนฟัง หรือจ้อง

มองไปที่จุดเดียว

เวลาพูด จ้องหน้าผู้พูดเป็นระยะ และมองไปรอบห้อง 

ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว เดินช้าๆ กลับไปมาระหว่างพูด

ชี้นิ้วไปที่คนใดคนหนึ่ง หรือแกว่งขึ้นตลอดเวลา ยกมือขึ้นระหว่างพูดเป็นระยะ  

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี

15 นาที
วัตถุประสงค์

• เข้าใจความหมายของวิทยากร  

• เห็นวิธีการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร

ก่อนเริ่มกิจกรรม

เขียนข้อความเหล่านี้ลงบนกระดาษฟลิบชาร์ท 2 แผ่น แยกกัน ตามตัวอย่าง 

ในตาราง (สามารถเพิ่มเติมได้ตามที่วิทยากรต้องการ)

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. เข้าสู่กิจกรรมการแสดง “ภาษากาย” แบบไม่ให้ผู้เรียนรู้ตัวด้วยการพูดถึงเรื่อง

ต่างๆ พร้อมกับทำาท่า แสดงกริยาที่ไม่น่าดู ชวนให้เสียสมาธิ เช่น  โบกมือไป

มาแรงๆ ตลอดเวลา, เคาะรองเท้ากับพื้นห้อง, เดินวนไปมาตลอดเวลา หัน

หลังให้ผู้ฟัง เป็นต้น

2. ใช้เวลาแสดงประมาณ 1-2 นาที ก่อนกลับมาสู่ท่าปกติ และชวนผู้เรียนสรุป

การเรียนรู้ โดยถามคำาถามสำาคัญ และจดคำาตอบขึ้นให้ทุกคนเห็น ดังนี้

• รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นวิทยากรแสดงอาการเหล่านั้นออกมา

• คิดว่ากริยาท่าทางที่แสดงออกมานั้น เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ เพราะ

อะไร

• ถ้าต้องการให้ผู้ฟังตั้งใจฟัง สนใจสิ่งที่วิทยากรพูด ควรแสดง “ภาษา

กาย” ออกมาอย่างไรบ้าง

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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หมวดทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม  

เราเรียนรู้อย่างไร

ไม่มี

45 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 

• วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. ให้เวลาแต่ละคนนึกถึง “ความสามารถของฉัน” คนละ 1 เรื่อง โดยทบทวน

ว่าที่สามารถทำาเรื่องนั้นได้ เพราะอะไร  เช่น ปั่นจักรยาน ยิงปืน ทำากับข้าว 

เล่นกีตาร์ เต้นโคเวอร์ ร้องเพลง ว่ายน้ำา เล่นฟุตบอล ฯลฯ  

2. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เรียน (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) ให้สมาชิกกลุ่มผลัดกันเล่าถึงความ

สามารถของตัวเองและบอกวิธีการเรียนที่ทำาให้ตัวเองทำาเรื่องนั้นเป็น หรือ

ทำาได้ดี (คนละไม่เกิน 2 นาที) 

3. เมื่อทุกคนในกลุ่มเล่าจบ ให้ช่วยกันสรุปวิธีการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของ

สมาชิกในกลุ่มลงบนกระดาษ  

4. แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอวิธีการเรียนรู้ที่สรุปจากเรื่องเล่าของสมาชิก  

ระหว่างนี้วิทยากรจด “วิธีการเรียนรู้” ที่แต่ละกลุ่มนำาเสนอขึ้นกระดานไว้  

เช่น มีคนสอน สังเกตเอาเอง อ่านจากหนังสือ ทดลองทำาโดยเลียนแบบ  

ฝึกทำาบ่อยๆ   เป็นต้น  

5. เมื่อนำาเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ชวนผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ โดยใช้คำาถามสำาคัญ 

ดังนี้

• ขั้นตอนแรกที่สำาคัญที่ของการเรียน จากเรื่องที่ทุกคนเล่ามาคืออะไร 

• มีอะไรบ้างที่ทำาให้เรายอมทนเรียนจนทำาเป็นหรือทำาได้เก่ง หรือ ทำาให้

ล้มเลิกความตั้งใจ  

• สิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเรียนรู้จนทำาได้สำาเร็จ คืออะไร

• เราเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ 

6. เพิ่มเติมองค์ประกอบสำาคัญของการเรียนรู้ที่ทำาให้เรียนแล้วได้ผลดีโดยใช้

ข้อมูลสำาหรับวิทยากรประกอบคำาตอบที่ได้จากผู้เรียน

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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ข้อมูลสำ�หรับวิทย�กรประกอบกิจกรรม “ทำ�อย่�งไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม”

สิ่งที่ทำ�ให้ก�รเรียนรู้ได้ผลดี

วิทย�กรคือคนสำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่สร้�งบรรย�ก�ศให้ผู้เข้�ร่วม

เกิดคว�มรู้สึกอย�กเรียนรู้ ซึ่งจะต้องทำ�ให้เกิดเรื่องต่อไปนี้

1. ผู้เรียนเกิดความต้องการอยากที่จะเรียน 

2. เนื้อหาและกระบวนการเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้เรียนโดยตรง

3. กระบวนการเรียนรู้มีการฝึกปฏิบัติผ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์และใช้ความคิด

4. ผู้เรียนสามารถแปลงความรู้ในห้องเรียนให้เป็นคำาพูดของตัวเอง เพื่อทำาให้เกิดความรู้สึกว่าตนเอง 

เป็นเจ้าของความรู้ที่ได้

5. กระบวนการทำาให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ 

6. ผู้เรียนคาดหวังได้ว่าการเรียนครั้งนี้จะส่งผลให้ตนเองมีความสามารถเพิ่มขึ้น

7. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สนุกและเป็นไปในทางสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
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หมวดทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม

ทำาอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: หากผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรม 

“ใครคือวิทยากร”มาแล้ว  สามารถนำา

กระดาษที่จดไว้ในกิจกรรมดังกล่าว มาทบท

วนร่วมกับผู้เรียน  และถามว่ามีใครอยาก

เพิ่มเติมคุณสมบัติที่จำาเป็นสำาหรับการเป็น

วิทยากรหรือไม่ จากความเห็นที่ระดมร่วม

กันในกิจกรรมนี้

ภาพต่างๆ ที่ตัดมาจาก

นิตยสาร จำานวนมาก,กระ

ดาษฟลิบชาร์ท, ปากกาเคมี, 

บอร์ดจำานวน 4-5 บอร์ด

สำาหรับใช้ในกิจกรรมกลุ่มย่อย, 

ใบความรู้ “คุณสมบัติของการ

เป็นวิทยากรที่ดี”   

45 นาที
วัตถุประสงค์
• เห็นความสำาคัญของการทำาให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการทำากิจกรรม

ก่อนเริ่มกิจกรรม
• เตรียมนิตยสารสำาหรับให้ผู้เรียนตัดภาพเพื่อเล่าเรื่องไว้ให้พอกับจำานวนผู้เรียน 

(1 คนต่อ 3 ภาพ)

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม
1. วางภาพที่เตรียมไว้บนพื้นห้อง ให้ผู้เรียนเดินดูภาพให้ทั่วแล้วเลือกหยิบคนละ 3 

ภาพ
2. หลังจากเลือกภาพครบทุกคนแล้ว ให้กลับเข้าประจำาที่ และให้เวลา 1 นาที 

เพื่อสำารวจรายละเอียดของแต่ละภาพที่เลือก 
3. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 5 คนต่อกลุ่ม) โดยพยายามให้สมาชิกในกลุ่ม

ได้ภาพที่ไม่ซ้ำากัน 
4. ให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่มว่าภาพที่เลือกมานั้นมีความหมายกับ

ตนเองอย่างไร  ช่วยกันจดความเห็นของแต่ละคนลงบนกระดาษฟลิบชาร์ท 
(แสดงความเห็นคนละไม่เกิน 1 นาที)

5. เมื่อแลกเปลี่ยนความเห็นครบทุกคนในกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแต่งเรื่อง 1 
เรื่อง โดยใช้ทุกภาพของคนในกลุ่ม ตั้งชื่อเรื่องว่า “วิทยากรในฝัน” ต้น โดย
ติดภาพไว้บนกระดาษฟลิบชาร์ทและเขียนเล่าเรื่องใต้ภาพแต่ละภาพ

6. วิทยากรกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงองค์ประกอบทุกอย่างตั้งแต่สภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อนร่วมห้อง เนื้อหาที่เรียน และคุณสมบัติของคนที่ทำาหน้าที่
เป็นวิทยากร เป็น (ให้เวลา 10 นาที)

7. เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มติดเรื่องเล่าจากภาพไว้บนผนัง  (ยังไม่ต้องนำา
เสนอ)

8. ชวนทุกคนกลับเข้ากลุ่มใหญ่ และสรุปสิ่งที่ได้จากการทำากิจกรรม โดยใช้
คำาถามสำาคัญ ดังนี้

• แต่ละกลุ่มใช้วิธีการทำางานอย่างไรจึงสามารถทำางานเสร็จตามเวลาที่
กำาหนด

• ขออาสาสมัครเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่าเรื่องจากภาพ
ของตัวเองในตอนแรกกับการทำางานด้วยการแต่งเรื่องร่วมกับเพื่อนใน
กลุ่มว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

• ขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดในการทำางานกลุ่ม 
• ระหว่างทำางานกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
• ทำาอย่างไรสมาชิกกลุ่มจึงมีส่วนร่วมในการทำางานกันทุกคน ใช้วิธีใด

บ้าง
• ให้เวลาทุกคนเดินชมเรื่องเล่าจากภาพที่แต่ละกลุ่มติดไว้บนผนัง และ

ร่วมกันสรุปคุณสมบัติที่จำาเป็นของการเป็นวิทยากรว่ามีอะไรบ้าง

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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• การเลือกเกมสันทนาการ เพ่ือละลายพฤติกรรม/อุ่นเคร่ือง ควรคำานึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ี เพศและวัยผู้เรียน  

• วัตถุประสงค์ของการเล่นเกมละลายพฤติกรรม/อุ่นเครื่อง คือเพื่อให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ได้ทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ 

ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ

• การลงโทษผู้แพ้โดยให้ออกมาทำาการแสดงหน้าห้อง อาจส่งผลต่อการเสียความมั่นใจ ทำาให้ผู้เรียนอาจเกิดความรู้สึก

ไม่อยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้น  และจะเสียโอกาสในการเรียนรู้

หมวดทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม

ความสำาคัญของการสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการเพื่อ

ละลายพฤติกรรม, กระดาษ 

ฟลิบชาร์ท, ปากกาเคมี

30 นาที
วัตถุประสงค์

• เข้าใจถึงความสำาคัญของการละลายพฤติกรรม

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• เตรียมเกมสันทนาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ละลายพฤติกรรม/อุ่นเครื่อง 2-3 

เกม พร้อมทั้งซักซ้อมให้แน่ใจว่าใช้เวลาไม่นาน (ควรเป็นเกมสั้นๆ ใช้เวลาไม่

เกิน 5 นาที) 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. นำาเกมสันทนาการที่เตรียมไว้มาเล่นกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ (เลือกมา 1 เกม)

2. เมื่อเล่นจบ ถามผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจดคำาตอบขึ้นกระดาษฟลิบชาร์ท 

โดยใช้คำาถามดังนี้

• ได้เรียนรู้อะไรจากการเล่น

• การเล่นเกมมีความสำาคัญอย่างไรกับการจัดอบรม 

3. สรุปการเรียนรู้ว่า การเลือกกิจกรรมสันทนาการเพื่อใช้อุ่นเครื่องหรือละลาย

พฤติกรรมว่า ควรคำานึงถึงเรื่องต่อไปนี้

• ทำาให้ทุกคนในห้องได้รู้จักกันมากขึ้น (เป็นใคร มาจากหน่วยงานไหน 

รับผิดชอบหน้าที่อะไร)

• เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำากิจกรรมด้วยความสนุก ผ่อนคลายความกังวลใจ 

• เป็นการอุ่นเครื่อง หรือเปิดประเด็นเพื่อนำาไปสู่กิจกรรมที่กำาลังจะได้

เรียนรู้ถัดไป

4. ชวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนกรณีเลือกเกมที่มีการแข่งขันกันว่าควรเล่นเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดความตื่นตัว จำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องปรับหรือลงโทษผู้แพ้  เพราะอะไร

ชวนคิดสำ�หรับวิทย�กร

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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หมวดทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม

ฝีกวางแผนร่วมกัน

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี, สี, ภาพเค้กวันเกิด  

6- 8 ภาพ, กระดาษ A4

45 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นวิธีการเรียนรู้ที่มีหลากหลายรูปแบบ 

• วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มได้รับกล่องสี 1 กล่อง  ภาพเค้กวันเกิด 1 

ภาพ พร้อมกระดาษฟลิบชาร์ท 1 แผ่น

2. อธิบายว่าให้นำาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้เพื่อช่วยกันวางแผนจัดงานวันเกิดให้เพื่อน

คนหนึ่ง โดยให้ตอบคำาถามต่อไปนี้ (ให้เวลา 5 นาที) 

• วัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้คืออะไร   (ให้เพื่อน

ที่มาร่วมงานได้มีของอร่อยกินกันอย่างเต็มที่, ให้ได้ร่วมเล่นเกมสนุกๆ 

หรือ เพื่อให้ทุกคนได้มาเจอหน้าพร้อมกัน ฯลฯ)

• กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในง�นเลี้ยงวันเกิดมีอะไรบ้�ง

• ระบุเวล�ที่ชัดเจนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในง�น (เริ่มกี่โมง ใช้เวลากี่

ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม งานเลี้ยงจะจบลงกี่โมง ฯลฯ ) 

3. เมื่อหมดเวลาที่กำาหนดไว้ ให้แต่ละกลุ่มนำากระดาษของตนติดไว้บนผนังห้อง 

4. ให้เวลาทุกคนเดินอ่านกระดาษของแต่ละกลุ่ม พร้อมตอบคำาถาม เพื่อนำามา

แลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ ดังนี้ (10 นาที)

• อ่านวัตถุประสงค์ของการจัดงานในแต่ละกลุ่มแล้ว เข้าใจชัดเจนหรือไม่  

มีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจ

• แผนงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่แต่ละกลุ่มจัดเตรียมไว้ มีความชัดเจนหรือ

ไม่ อย่างไร

5. หลังจากหมดเวลา วิทยากรชวนกลุ่มใหญ่สรุปการเรียนรู้ ดังนี้

• ขออาสาสมัคร 2 -3 คน แลกเปลี่ยนสิ่งที่จดไว้จากการเดินดูแผนงาน

ฉลองวันเกิดของแต่ละกลุ่มว่า มีข้อสังเกตอะไรบ้าง

• ถ้าเปลี่ยนจากการจัดงานงานฉลองวันเกิด เป็นการจัดอบรมเยาวชน

เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ต้องคิดถึงขั้นตอนแบบเดียวกับที่จัดงานวันเกิด

หรือไม่  มีอะไรที่ต้องทำาเพิ่มเติมบ้าง

6. วิทยากรชวนผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ ว่ากิจกรรมนี่เป็นการสาธิตให้เห็นหน้าที่

สำาคัญของคนที่รับบทบาทเป็นวิทยากร คือ การรู้จักวางแผน เตรียมการ

ล่วงหน้าก่อนการอบรม  ไปจนถึงการนำาเสนอเนื้อหาและกระบวนการอบรม 

โดยวิทยากรเพิ่มเติมข้อมูลจากที่ระดมไว้ (อ้�งอิงข้อมูลสำ�หรับวิทย�กร  

“ตัวอย่�งคำ�ถ�มในก�รสำ�รวจตนเอง เมื่อว�งแผนก�รอบรม”)

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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ข้อมูลสำ�หรับวิทย�กรประกอบกิจกรรม “ฝึกว�งแผนร่วมกัน”

ตัวอย่�งคำ�ถ�มเพื่อสำ�รวจตนเอง เมื่อว�งแผนก�รอบรม

• ทำาไมต้องจัดอบรมหลักสูตรนี้

• ใครต้องทำาหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินการอบรม

• หน่วยงานของเรา/ทีมงานของเรามีความพร้อมในการทำาหน้าที่ไหม

• ความต้องการอยากได้รับความรู้เรื่องนี้มีมากพอไหม

• บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองเอื้อต่อการจัดอบรมหรือไม่

• คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมมีอะไรบ้าง

• ผู้เข้าร่วมควรมีประสบการณ์อะไรมาก่อนบ้าง

• เหตุผลความจำาเป็นที่ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการอบรม 

• ภูมิหลังของผู้เข้าร่วมแตกต่างกันอย่างไร (ความสนใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 

ตัวแทนกลุ่ม ฯลฯ)

• จุดมุ่งหมายหลักและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

• การอบรมมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง จำาเพาะเจาะจง หรือเป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน

• ใครทำาหน้าที่กำาหนดและวางกฎเกณฑ์การจัดอบรม

• เมื่ออบรมเสร็จแล้ว จะนำาไปใช้อย่างไร

• เนื้อหาที่จำาเป็นมีอะไรบ้าง

• เนื้อหาแต่ละช่วงมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันหรือไม่

• ใช้วิธีการอย่างไรในการนำาเสนอเนื้อหาแต่ละช่วง

• จะทำาให้เนื้อหาเหล่านั้นมีความน่าสนใจได้อย่างไร

• เวลาที่เหมาะที่สุดในการอบรมคือช่วงไหน  

• จำาเป็นต้องจัดอบรมให้จบรวดเดียว หรือแบ่งเป็นจำานวนครั้งได้

• วิธีการอะไรบ้างที่ทำาให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เข้ารับการอบรมจนครบหลักสูตร

• วัสดุ อุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการอบรมมีอะไรบ้าง

• สถานที่แบบไหนที่เหมาะกับการจัดอบรม

• ทีมงานต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องอะไรบ้าง
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หมวดความสำาคัญของการสื่อสาร  

เอาชนะความประหม่า

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี, บอร์ดจำานวน 4-5 บอร์ด

สำาหรับใช้ในกิจกรรมกลุ่มย่อย

30 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นวิธีการเอาชนะความประหม่า ความตื่นเต้นเมื่อทำาหน้าที่วิทยากร

• ฝึกทักษะการฟัง

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. เกริ่นนำาเพื่อเข้าสู่กิจกรรมโดยถามผู้เรียนกลุ่มใหญ่ถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวกับความตื่นเต้น ประหม่าเมื่อจะลงมือทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรก เช่น 

สอบประจำาภาคเพื่อเลื่อนชั้น แข่งกีฬา เล่นดนตรีต่อหน้าคนดูเยอะ หรือเมื่อนั่ง

ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่ ว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง เขียนความเห็นที่ระดมได้

ขึ้นกระดานให้ทุกคนเห็น

2. อธิบายถึงความรู้สึกตามที่กลุ่มใหญ่ระดมขึ้นมาว่า ในความเป็นจริง การเกิด

ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องดี เพราะช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่ง

ที่เรากำาลังจะทำา 

3. ถามต่อว่า ถ้าได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร กังวลใจเรื่องอะไรบ้าง ระดม

ความเห็นขึ้นบนกระดาษ และเปรียบเทียบกับประสบการณ์อื่นๆ ที่ระดมไว้ใน

ข้อที่ 1  ว่าเหมือนหรือต่างกัน

4. จากนั้น ให้แบ่งกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 5 คนต่อกลุ่ม)  ช่วยกันคิดหาวิธีที่จะทำาให ้

ตัวเองเกิดความมั่นใจเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนอื่น  

5. เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอทางออกที่ระดมได้ในกลุ่ม โดยให้นำาเสนอ

วิธีที่ไม่ซ้ำากับกลุ่มอื่น เพื่อฝึกการฟังของผู้เรียน 

6. สรุปประเด็นสำาคัญ โดยดึงวิธีการจากกลุ่มต่างๆ ที่ทำาให้เห็นว่า การเป็น

วิทยากรที่ดี ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า แบ่งงานชัดเจนในทีม มีภาษากายที่

เหมาะสม และที่สำาคัญคือ ต้องให้เวลากับการซ้อมก่อนลงมือทำาจริง

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ข้อมูลสำ�หรับวิทย�กรประกอบกิจกรรม “เอ�ชนะคว�มประหม่�”

เคล็ดลับวิธีเอ�ชนะคว�มตื่นเต้น คว�มกลัว เมื่อพูดต่อหน้�คนอื่น

• เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมพูดหน้ากระจก หรือต่อหน้าเพื่อนที่ไว้ใจ

• พูดช้าๆ หายใจลึกๆ 

• ระหว่างพูด ให้มองไปที่เพื่อนคนที่เรารู้สึกไว้ใจ เพื่อพักสายตา อย่าก้มหน้ามองพื้น  

หรือเงยหน้ามองเพดาน 

• จิบน้ำาเปล่าระหว่างพูด เป็นระยะ เพื่อให้ปากไม่แห้ง 

• พกกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ ในกระดาษจดแค่ขั้นตอนการทำากิจกรรมแบบย่อๆ  

(แบ่งกลุ่ม แจกอุปกรณ์ ให้คำาสั่งที่ต้องใช้ ใจความที่ต้องสรุปหลังจบกิจกรรม เป็นต้น)   

เพื่อใช้เตือนความจำา 

• ระหว่างเพื่อนพูด ให้ตั้งใจฟัง อย่าคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องพูด ควรสังเกตว่าคนไหน 

มีบุคลิกที่แสดงออกว่ามั่นใจ เพื่อนคนนั้นใช้น้ำาเสียงอย่างไร จังหวะในการพูดเป็นอย่างไร  

เพื่อนำาไปปรับใช้ 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดความสำาคัญของการสื่อสาร  

ฝึกซ้อมลองสอนจริง

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี, ใบความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ 

นายสนิทกับจู๋แค่ไหน, ทำาไง

ดี จะเป็นสาวแล้ว, จาก ด.ช. 

เป็น นาย เต็มตัว, หน้าอก  

มีดีกว่าทิ่คิด, ลูกอม (หรือของ

ชิ้นเล็กๆ), กระดาษสีต่างๆ, 

ดินสอสี, กล่องกระดาษ,ของ

รางวัลเล็กๆ น้อยๆ สำาหรับ

ทีมที่ชนะ

60 นาที
วัตถุประสงค์

• ทบทวนความรู้และวิธีการเป็นวิทยากร

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เรียน เพื่อเตรียมแสดงบทบาทสมมติ การเป็นวิทยากรจัดการ

อบรมตามเนื้อหาในใบความรู้ที่ได้รับ  

แจกใบความรู้ที่เตรียมไว้ให้กลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อใช้เป็นเนื้อหาในการออกแบบ

กิจกรรม

2. มอบหมายให้ 1 กลุ่ม ทำาหน้าที่ “กรรมการตัดสิน” 

3. ให้แต่ละกลุ่มนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาออกแบบกระบวนการอบรม (ให้เวลาเตรียม

ตัว 20 นาที และเวลาในการนำาเสนอกลุ่มละ 10 นาที)  ประกอบด้วย

• สาธิตการแสดงกำาหนดการ (ระบุเวลาและสถานที่ในการอบรมด้วย)

• สาธิตกิจกรรมอุ่นเครื่อง หรือละลายพฤติกรรม 1 กิจกรรม

• สาธิตกิจกรรมที่แสดงเนื้อหาตามใบความรู้ที่ได้รับ 1 กิจกรรม

4. สำาหรับกลุ่มที่อาสาเป็น “กรรมการ” ให้ช่วยกันทบทวนนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

แต่ละกิจกรรมมาเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดในการทำาหน้าที่วิทยากร

ระหว่างที่กลุ่มอื่นเตรียมแสดงบทบาทสมมติ โดยเขียนลงกระดาษฟลิบชาร์ท

5. เมื่อหมดเวลาในการเตรียมตัว ให้กลุ่มอาสาสมัครชี้แจงกติกาแก่กลุ่มใหญ่ว่า

เกณฑ์ในการตัดสินมีอะไรบ้าง และแสดงกติกาบนกระดาษฟลิบชาร์ทให้ทุกคน

เห็น

6. วิทยากรเน้นให้ทุกคนตั้งใจฟังระหว่างที่แต่ละกลุ่มนำาเสนอ และจดสิ่งที่สังเกต

ได้จากการนำาเสนอของแต่ละกลุ่มไว้ เพื่อนำามาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน

7. เมื่อทุกกลุ่มนำาเสนอครบแล้ว ให้กลุ่มที่อาสาสมัครเป็นกรรมการประกาศผล 

พร้อมให้เหตุผล และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะ

8. ชวนกลุ่มใหญ่สรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม โดยถามคำาถามสำาคัญ ดังนี้

• สิ่งที่ยากที่สุดในการทำางานกลุ่มเพื่อออกแบบกิจกรรมตามโจทย์ที่ได้รับ

มีอะไรบ้าง

• ถามกลุ่มที่ถูกตัดสินให้เป็นผู้ชนะว่ามีกระบวนการทำางานกันอย่างไรจึง

สามารถทำาออกมาได้ดี

• หากจะนำาความรู้เรื่องเหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมครั้งต่อไป คิดว่า 

ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเป็นวิทยากรในเรื่องนี้เพิ่มอย่างไรบ้าง

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ตัวอย่�งใบคว�มรู้สำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ฝึกซ้อมก่อนทำ�จริง” 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ตัวอย่�งใบคว�มรู้สำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ฝึกซ้อมก่อนทำ�จริง” 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ตัวอย่�งใบคว�มรู้สำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ฝึกซ้อมก่อนทำ�จริง” 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ตัวอย่�งใบคว�มรู้สำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ฝึกซ้อมก่อนทำ�จริง” 

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ชุดกิจกรรมที่ 2

ความรู้พื้นฐาน
สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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เนื้อหาของชุดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้รับการอบรมทำาความเข้าใจบริบทชีวิตวัยรุ่นและการมีสุขภาวะทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง

กัน เหมาะสำาหรับผู้แทนเยาวชนและแกนนำาเยาวชนได้มีความสามารถทำาหน้าที่ผลักดันและกำากับติดตามการดำาเนินงานโดยเน้น

การคุ้มครองสิทธิที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เนื้อหาประกอบด้วย 
หมวดสุขภาวะทางเพศกับสิทธิมนุษยชน
เข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศว่ามีอะไรบ้าง การแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อยืนยันสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นสำาคัญอย่างไร 

สามารถแสดงออกได้อย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน 

หมวดเพศภาวะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality)
การมีข้อมูลเพื่อทำาความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าทำาหน้าที่อะไรในสังคม การกำาหนดวิถีชีวิตทางเพศของคนใน

สังคมในชุมชนทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประสบการณ์ และการหาความสุข รวมถึงความกดดันจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภัย ไม่ยินยอม และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ทัศนคติในเรื่องเพศสภาพที่นำาเสนอผ่านสื่อ

หมวดทักษะเพื่อการสื่อสารและนำาเสนอข้อมูล
ฝึกวิธีการพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ทักษะการนำาเนื้อหาจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่นมาถ่ายทอดใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถพูดคุยนำาเสนอข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ     

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดทำาความเข้าใจหลักสูตรและเตรียมความพร้อม

บอกความคาดหวัง ตั้งกติกา

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น

ควรมีกติกาเรื่องการเปิดใจรับฟัง
โดยไม่มีอคติ และการรักษาความลับ 
อยู่ในกติกาที่ผู้เรียนช่วยกันตั้งด้วย 

กิจกรรมสันทนาการเพื่อ

ละลายพฤติกรรม, กระดาษ 

ฟลิบชาร์ท, ปากกาเคมี

30 นาที

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 

วัตถุประสงค์

• ผู้เรียนเห็นภาพรวมของการอบรม

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• เตรียมวัตถุประสงค์ กำาหนดการไว้บนกระดานเพื่อใช้แสดงให้กลุ่มใหญ่เห็น

• เตรียมเกมหรือกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมสั้น 2 -3 เกม โดยเน้นเกมที่

ทำาให้คนได้รู้จักกัน

• จัดเก้าอี้ที่นั่งผู้เรียนให้เป็นรูปตัว U โดยไม่มีโต๊ะ 

• เตรียมแบบประเมินผลก่อนการอบรมจำานวนเท่าผู้เรียน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แจกกระดาษสีให้ทุกคน คนละ 2 แผ่นโดยมีสีต่างกัน หรือรูปทรงต่างกัน เพื่อ

ให้ทุกคนเขียน สิ่งที่ตนเองคาดหวัง ในแผ่นหนึ่ง และ สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดใน

ระหว่างการอบรม ลงอีกแผ่นหนึ่ง 

2. เมื่อเขียนเสร็จ ให้นำาไปติดไว้บนกระดานที่ทุกคนมองเห็นชัดเจน โดยแยกเป็น 

กลุ่มที่บอกความคาดหวังจากการมาอบรม และ กลุ่มที่บอกสิ่งที่ไม่อยากให้

เกิดขึ้นระหว่างอบรม  

3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมชุดกิจกรรมที่ 2 ให้ทุกคนรับรู้ 

4. ขออาสาสมัครอ่านความเห็นจากกระดาษของทั้งสองกลุ่ม โดยเริ่มจาก

กลุ่มที่บอกความคาดหวัง และเชื่อมโยงความเห็นต่างๆ บนกระดาษเข้ากับ

วัตถุประสงค์ของการอบรมว่ามีความเหมือนหรือสอดคล้องกันอย่างไร

5. จากนั้น อ่านความเห็นในกลุ่มสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นระหว่างการอบรม และจัด

หมวดหมู่ข้อความที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันไว้ เพื่อชวนตั้งกติกาในขั้นตอนต่อไป

6. ชวนผู้เรียนกลุ่มใหญ่คิดต่อว่า หากไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในห้องอบรม เรา

ควรจะมีกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง ระดมคำาตอบที่ได้ขึ้นกระดาษไว้  

7. หลังจากระดมความเห็นแล้ว ถามผู้เรียนถึงเหตุผลแต่ละข้อว่าทำาไมควรตั้ง

เป็นกติกา มีข้อไหนที่อยากเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก่อนนำาไปติดไว้

ในที่เห็นได้ชัด เพื่อใช้ย้ำาเตือนเมื่อมีการทำาผิดกติกาเกิดขึ้น และเตรียมเข้าสู่

กิจกรรมต่อไป

ชวนคิดสำ�หรับวิทย�กร

ในก�รตั้งกติก�ร่วมกัน
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วัตถุประสงค์ก�รอบรม

1. เข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์กับเรื่องเพศใน

สังคม

2. ตระหนักถึงความสำาคัญของ “เพศสภาวะ” ที่ส่งผลต่อชีวิตทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนในสังคม

3. เข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของเพศวิถีในสังคม

4. เห็นรูปแบบและวิธีการเพื่อยุติการละเมิดสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

5. มีทักษะการสื่อสารเพื่อนำาเสนอเนื้อหาจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ผู้อื่นเข้าใจ

และเห็นความสำาคัญร่วมกัน

ตัวอย่�งกติก�สำ�คัญ ที่ส่งผลต่อก�รเรียนรู้

• ร่วมแสดงความเห็นได้เต็มที่

• ทุกความเห็นมีค่า ไม่มีผิด ไม่มีถูก

• ตั้งใจฟังเมื่อคนอื่นพูด ไม่พูดแทรก

• ยกมือขึ้นเมื่อต้องการพูดแสดงความเห็น

• ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างทำากิจกรรม

• รักษาเวลา และตรงต่อเวลา 

• ไม่นำาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนที่พูดคุยในกิจกรรมไปบอกต่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม

• เปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่น ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ใช้อคติ

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชน

ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น, 

บัตรคำา “คำาคมเกี่ยวกับความ

ยุติธรรม” เตรียมไว้ให้พอกับ

จำานวนผู้เรียน, กระดาษ A4

30 นาที
วัตถุประสงค์

• ตระหนักถึงเรื่องของความยุติธรรมจากการอ่านคำาคม 

• ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• ตัดบัตรคำาแต่ละข้อความไว้ให้พร้อม และนำามาวางเรียงบนพื้นห้องกลางวง

• เตรียมข้อความนี้โดยเขียนไว้บนกระดาน แต่ยังไม่แสดงให้ผู้เรียนเห็น

“ในหัวใจของเรา และในกฎหมายของเรา เราต้องปฏิบัติกับทุกคนด้วยความ

ยุติธรรมและอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ เพศ อายุ จุดยืนทาง 

การเมือง หรือศาสนา”

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. อธิบายแก่ผู้เรียนว่า บัตรคำาที่วางอยู่กลางวงนั้น ทุกข้อความเกี่ยวข้องกับคำาว่า “ความยุติธรรม” 

2. ให้เวลาแต่ละคนเลือกว่าจะหยิบบัตรคำาใบใด คนละ 1 ใบ ก่อนกลับเข้ามารวมกลุ่มใหญ่ 

3. ขออาสาสมัครคนแรกเริ่มอ่านบัตรคำาที่ตนเองเลือกให้กลุ่มใหญ่ได้ยิน จากนั้น เวียนกันอ่านออกเสียงจนครบทุกคน โดยไม่

ต้องอธิบายเหตุผล 

4. แจกกระดาษให้แต่ละคนเขียนเหตุผลที่เลือกบัตรคำา โดยขึ้นคำาถามให้เห็น (ให้เวลาไม่เกิน 3 นาทีในการเขียน) 

• ข้อความในบัตรมีความสำาคัญ/มีความหมาย/ตรงใจกับเราอย่างไร  

• เราพบเรื่องราวที่เกิดกับตัวเองหรือคนรอบข้างอย่างไร จากใคร ที่ทำาให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรม 

• เราเคยแสดงออกว่าทำาอะไรที่ไม่ยุติธรรมกับใครบ้างไหม แล้วคนนั้นมีปฏิกริยาอย่างไร 

• ถ้อยคำาในบัตรคำาทำาให้เรารู้สึกอย่างไร เมื่อย้อนนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้น 

5. ขออาสาสมัครอ่านสิ่งที่ตนเองเขียนให้เพื่อนฟัง  ระหว่างฟัง วิทยากรจดประเด็นสำาคัญของเรื่องเล่าเกี่ยวกับความ 

ไม่ยุติธรรมที่อาสาสมัครได้รับ หรือสิ่งที่เห็นว่าไม่ยุติธรรมขึ้นบนกระดานให้ทุกคนเห็น

6. ย้ำาให้ทุกคนเก็บกระดาษแผ่นดังกล่าวไว้กับตัวตลอดเวลาอบรม 

7. ถามคำาถามสำาคัญ เพื่อสรุปการเรียนรู้

• ความยุติธรรมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหม เพราะอะไร

• เป็นเรื่องง่ายหรือยาก ที่จะทำาให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน ทุกเรื่อง เพราะอะไร

8. จากนั้น แสดงข้อความที่เตรียมไว้ ขออาสาสมัครอ่านข้อความนี้ดังๆ ให้ทุกคนได้ยิน 

 “ในหัวใจของเรา และในกฎหมายของเรา เราต้องปฏิบัติกับทุกคนด้วยความยุติธรรม 

และอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ เพศ อายุ จุดยืนทางการเมือง หรือศาสนา"

9. ขออาสาสมัครที่สามารถยกตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่อ่านนี้ได้บ้าง (กระตุ้นให้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

ในสังคม)

10. สรุปการเรียนรู้กิจกรรมว่า เพราะคนในสังคมไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่องว่าต้องทำาอย่างไรเพื่อให้เกิดความยุติธรรม สังคม

โลกจึงได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกคนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเรียกว่า 

“สิทธิมนุษยชน” 

11. จากนั้น เข้าสู่กิจกรรมทำาความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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จงใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นจะเอ่ยชื่อคุณ 
เมื่อเข�พูดถึงคว�มยุติธรรมและก�รทำ�ต�มที่พูด

คว�มยุติธรรมทำ�ให้ดวงด�วส่องแสงระยิบระยับ

ผู้หญิงไม่ได้ต�ยเพร�ะโรคที่รักษ�ไม่ได้
แต่ต�ยเพร�ะสังคมตัดสินว่�ชีวิตของพวกเธอไม่มีค่�พอจะรักษ�ไว้ 

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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จงมีเมตต�ต่อทุกคนที่คุณพบว่�เข�กำ�ลังต่อสู้เพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่

พรสวรรค์ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือ ก�รที่เร�ส�ม�รถเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�

อน�คตกำ�หนดได้จ�ก
คว�มยุติธรรมของพวกเร�ที่มีต่อลูกหล�นของคนอื่น

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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คว�มยุติธรรมไม่ได้เกิดม�พร้อมโลก   เร�ต้องสร้�งขึ้นม�เอง

อิสรภ�พและคว�มยุติธรรม คือพี่น้องฝ�แฝด

คว�มอยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เหมือนกันได้รับก�รปฏิบัติแตกต่�งกัน
และสิ่งที่แตกต่�งกันได้รับก�รปฏิบัติเหมือนกัน

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น



51

คว�มยุติธรรมไม่ส�ม�รถอยู่ข้�งใดข้�งหนึ่ง  ต้องอยู่กับทั้งสองข้�ง

สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำ�หรับคนหนุ่มส�วคือก�รกล้�ตั้งคำ�ถ�ม 
เพร�ะแสดงว่�พวกเข�ให้คว�มสนใจเรื่องคว�มยุติธรรมอย่�งลึกซึ้ง

ด้วยใจที่เปิดกว้�ง

สังคมมีคว�มยุติธรรมม�กเท่�ไหร่  ก�รสงเคร�ะห์ก็จะน้อยลงเท่�นั้น

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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โลกเป็นสถ�นที่อันตร�ยไม่ใช่เพร�ะมีคนทำ�เรื่องเลวร้�ย
แต่เพร�ะมีคนเห็นเรื่องเลวร้�ยและยืนดูเฉยๆ

คว�มไม่เท่�เทียมระหว่�งมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องธรรมช�ติ

สังคมที่ไม่ให้คุณค่�กับเสรีภ�พและคว�มเท่�เทียม
ย�กที่จะก้�วไปได้อย่�งมั่นคงและงดง�ม

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ก�รเอ�ชนะคว�มย�กจนไม่ใช่ก�รทำ�เพื่อก�รกุศล แต่เป็นก�รทำ�เพื่อคว�มยุติธรรม

ไม่ว่�จะเป็นก�รค้�ท�ส เหยียดผิว หรือคว�มจน ล้วนไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมช�ติ 

มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อขึ้น  แต่เร�ส�ม�รถเอ�ชนะและกำ�จัดสิ่งเหล่�นี้

ด้วยก�รกระทำ�ของพวกเร� มันเป็นภ�ระของคนบ�งรุ่นที่จะสร้�งคว�มยิ่งใหญ่ 

พวกคุณคือคนรุ่นนั้น  

จงปล่อยให้คว�มยิ่งใหญ่ของพวกคุณเบ่งบ�น

บัตรคำ�แจกผู้เรียน สำ�หรับกิจกรรม “คว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร” (คนละ 1 ข้อคว�ม)

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชน

ทำาความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น,

กระดาษ A4, ใบความรู้เรื่อง

สิทธิมนุษยชนอย่างง่าย,ใบ

ความรู้ ที่มาและความหมาย

ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน, กระดาษที่แต่ละ

คนบันทึกความเห็นเรื่องความ

ยุติธรรม

60 นาที
วัตถุประสงค์

• เข้าใจแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

• สามารถบอกได้ว่าสิทธิมนุษยชนมีกี่ข้อ อะไรบ้าง

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• เขียนข้อความนี้เตรียมไว้บนกระดาน

 “ทุกกลุ่มมาอยู่บนเกาะหนึ่งซึ่งมีปัจจัยที่จำาเป็นสำาหรับการมีชีวิตรอดครบแล้ว 

แต่ไม่มีกฎหมาย ไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา เราเป็นกลุ่มแรกที่มาอยู่  

ให้ทุกกลุ่มช่วยกันร่างกฎหมาย 10 ข้อ โดยกฎที่ตั้งขึ้นสามารถใช้ได้กับ 

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ไม่มีข้อยกเว้น”

• เตรียมใบความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างง่าย สำาหรับแจกทุกคน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) และแสดงข้อความที่เตรียมไว้บนกระดาน เพื่อให้ทุกคนเห็น และทำา

ตาม ดังนี้

“ทุกกลุ่มมาอยู่บนเกาะหนึ่งซึ่งมีปัจจัยที่จำาเป็นสำาหรับการมีชีวิตรอดครบแล้ว แต่ไม่มีกฎหมาย ไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

เราเป็นกลุ่มแรกที่มาอยู่ ให้ทุกกลุ่มช่วยกันร่างกฎหมาย 10 ข้อ โดยกฎที่ตั้งขึ้นสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ไม่มี

ข้อยกเว้น”

2. เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอกฎหมายที่ร่างไว้แก่กลุ่มใหญ่

3. ระหว่างที่แต่ละกลุ่มนำาเสนอ วิทยากรจดบันทึกกฎที่แต่ละกลุ่มร่างขึ้นไว้ โดยจัดแยกเป็นกลุ่ม (อ้างอิงตามใบความรู้ท้าย

กิจกรรม) 

4. เมื่อนำาเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ถามผู้เรียนถึงบรรยากาศการถกเถียงในกลุ่มว่า ข้อไหนที่มีการถกเถียงกันนานกว่าจะตกลง

กันได้ ใช้เวลามากที่สุด เพราะอะไร  

5. จากนั้น แจกใบความรู้ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แบบเข้าใจง่าย”  ให้ทุกคน   

6. ให้ผู้เรียนเวียนกันอ่านปฏิญญาคนละข้อ ตามที่ได้รับแจก ให้เพื่อนกลุ่มใหญ่ได้ยิน 

7. ชวนผู้เรียนทบทวนว่าใน 30 ข้อนี้ มีข้อไหนที่ทำาให้แปลกใจ นึกไม่ถึงว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานบ้าง

8. ให้แต่ละกลุ่มกลับไปหารือกัน โดยทบทวนกฎหมายที่ร่างขึ้นมาเพื่ออยู่บนเกาะอีกครั้งว่า  

• มีข้อไหนบ้างที่ตรงและไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสิทธิมนุษยชน  

• จะเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อไหนให้ตรงกับสิทธิมนุษยชน 

9. จากนั้น ให้กลับเข้ากลุ่มใหญ่ โดยให้เวลาผู้เรียนนำากระดาษที่แต่ละคนเขียนเมื่อตอนทำากิจกรรม “ความยุติธรรมสำาคัญ

อย่างไร” ออกมาอ่านทบทวนเงียบๆ 
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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10. ถามคำาถามเพิ่มเติมกับกลุ่มใหญ่ว่าบัตรคำาที่เลือกไว้นั้นสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อที่เพิ่งเรียนรู้ไป

อย่างไรบ้าง โดยใช้คำาถามดังนี้ (จดคำาตอบที่ได้ขึ้นไว้บนกระดาษให้ทุกคนเห็นชัดเจน)

• ข้อความในบัตรคำาที่เราเลือกมานั้น คิดว่าสอดคล้องกับข้อไหนของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้บ้าง

• มีอะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุให้คนเราไม่ได้รับ หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

11. สรุปการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนถึงที่มาและความหมายของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยวิทยากรใช้ข้อมูลในใบ

ความรู้  

12. จากนั้น ชวนผู้เรียนทำากิจกรรมต่อไปโดยอธิบายว่าจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปลองปรับใช้กับ

สถานการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
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ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน แบบเข้�ใจง่�ย 

1. ทุกคนมีอิสระและเราทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

2. ทุกคนมีความเสมอภาค ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในสีผิว เพศ ศาสนา ภาษา เป็นต้น

3. ทุกคนมีสิทธิในการดำารงชีวิต ในการมีชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัย 

4. ไม่มีใครมีสิทธิที่จะปฏิบัติต่อเราเยี่ยงทาส  และเราก็ไม่อาจจะทำาให้ผู้ใดเป็นทาสของเราเช่นกัน

5. ไม่มีใครมีสิทธิที่จะทำาอันตรายเรา หรือทรมานเรา 

6. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 

7. กฎหมายเป็นสิ่งเดียวกันสำาหรับทุกคน กฎหมายต้องปฏิบัติกับเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

8. ทุกคนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อสิทธิของพวกเขาถูกละเลย 

9. ไม่มีใครมีสิทธิที่จะจำาคุกเราอย่างไม่เป็นธรรม หรือขับไล่เราออกไปจากประเทศของเราเอง 

10. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และเปิดเผย 

11. ทุกคนควรได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิด

12. ทุกคนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ หากมีใครบางคนพยายามทำาร้ายเรา แต่จะไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านเรือน

ของเรา เปิดจดหมายเราอ่าน หรือรบกวนเราหรือครอบครัวโดยไม่มีเหตุพอเพียง 

13. ทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามต้องการ 

14. ทุกคนมีสิทธิที่จะไปยังอีกประเทศหนึ่ง แล้วขอความคุ้มครองหากจะมีใครตามรังควาน หรือตกอยู่ในอันตราย 

15. ทุกคนมีสิทธิที่จะถือสัญชาติของประเทศหนึ่งๆ ไม่มีใครมีสิทธิที่จะยับยั้งการเปลี่ยนสัญชาติของเราได้ถ้าเรา

ต้องการ 

16. ทุกคนมีสิทธิในการแต่งงาน และมีครอบครัว 

17. ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

18. ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิบัติศาสนกิจของตนเอง และสามารถเปลี่ยนศาสนาได้หากต้องการ 

19. ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่คิด และมีสิทธิที่จะให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

20. ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมและสมาคมใดๆ โดยสันติ 

21. ทุกคนมีสิทธิที่จะช่วยเลือกและเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลของตน 

22. ทุกคนมีสิทธิในการประกันสังคม และมีโอกาสพัฒนาทักษะของตน 

23. ทุกคนมีสิทธิที่จะทำางานโดยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ได้รับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้เข้าร่วมกับ

สหภาพแรงงาน

24. ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาหย่อนใจ 

25. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่พอเพียง และได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ถ้าเจ็บป่วย 

26. ทุกคนมีสิทธิที่จะไปโรงเรียน

27. ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในวัฒนธรรมของชุมชน 

28. ทุกคนต้องเคารพใน “ระเบียบ สังคม” ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นในการอำานวยสิทธิต่างๆ เหล่านี้ให้ได้

29. ทุกคนต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น ชุมชน และทรัพย์สินสาธารณะ 

30. ไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะแบ่งแยกสิทธิใดๆ ที่ปรากฏในปฏิญญาฯ ฉบับนี้ไปได้

ใบคว�มรู้แจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “ทำ�คว�มรู้จักกับสิทธิมนุษยชน”

 เรียบเรียงจ�กเวบไซต์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ http://www.nhrc.or.th
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ที่ม�และคว�มหม�ยของปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำาให้เกิดการทำาลายล้างชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษยชน รวมทั้งความพยายามที่จะทำาลายกลุ่มชน

ต่างๆ โดยอ้างเหตุแห่งเชื้อชาติและศาสนา จึงมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 

บรรดาผู้นำาประเทศสมาชิก 50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) 

ประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติว่า "เพื่อปกป้องคนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม และเพื่อยืนยัน

ความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี"  

และจัดตั้ง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Committee on Human Rights) ขึ้นใน ค.ศ. 1945 เพื่อร่างกฎเกณฑ์

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้เกิด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) ซึ่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิ่งจำาเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้สามารถอยู่รอดให้มีความมั่นคง

ในชีวิต และสามารถพัฒนาตนเอง  แบ่งเป็น

• สิทธิที่ติดตัวม�แต่กำ�เนิด เป็นสิทธิที่อยู่เหนือกฎหมายและอำานาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ  ได้แก่  สิทธิในร่างกายและ

ชีวิตของตนเอง สิทธิในความเช่ือ การนับถือศาสนา  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก สิทธิมนุษยชน

เหล่านี้ไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับ

• สิทธิติดต�ม (สิทธิต�มกฎหม�ย) เป็นสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ เช่น สิทธิทางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สิทธิสุขภาพ การได้รับสัญชาติ การได้รับความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของเด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ การประกันการว่างงาน การได้รับบริการสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้าน

วัฒนธรรมอย่างอิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น สิทธิมนุษยชนเหล่านี้

ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่า

คนทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นจะได้รับความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์

ใบคว�มรู้แจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “ทำ�คว�มรู้จักกับสิทธิมนุษยชน”

 เรียบเรียงจ�กเวบไซต์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ http://www.nhrc.or.th

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2  ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชน

ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น,

กระดาษ A4, ใบงาน กรณี

ศึกษา 4 เรื่อง, วิดิโอเรื่อง 

“มาทำาความรู้จักสิทธิทางเพศ

และสิทธิอนามัยการเจริญ

พันธุ์” ใบความรู้ “สิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์ 12 ข้อ

60 นาที
วัตถุประสงค์

• เข้าใจความหมายของ “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์”

• เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ได้

• มีทักษะวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิ

ก่อนเริ่มกิจกรรม

• เตรียมอุปกรณ์สำาหรับจัดฉายวิดิโอเรื่อง “มาทำาความรู้จักสิทธิทางเพศและสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์” โดยสามารถดาวน์โหลดวิดิโอได้จากเวบไซต์ต่อไปนี้

http://3c4teen.org

• เตรียมใบงานกรณีศึกษา 4 กรณี และใบความรู้ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  

12 ข้อ สำาหรับแจกทุกคน

ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

1. ถามผู้เรียนกลุ่มใหญ่เพื่อเกริ่นนำาก่อนเข้าสู่กิจกรรมว่า “มีใครเคยได้ยินคำาว่าสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” บ้าง

ไหม ขออาสาสมัครเล่าถึงสิ่งที่ตนเองรู้เกี่ยวกับนิยามคำานี้

2. จากนั้น เปิดคลิปวิดิโอเรื่อง “มาทำาความรู้จักสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์” ความยาว 3.56 นาที ให้ทุกคน

ได้ชม

3. ชวนผู้เรียนสรุปการเรียนรู้จากวิดิโอ โดยถามคำาถามว่า สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์คืออะไร และมีความ

สำาคัญอย่างไร

4. จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม (สมาชิกต่อกลุ่มไม่ควรเกิน 5 คน) และแจกใบกรณีศึกษา 4 เรื่องที่เตรียมไว้ให้ 1 กลุ่ม ต่อ 1 

เรื่อง โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะได้เรื่องเดียวกัน

5. แจกใบความรู้ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 12 ข้อ ให้ทุกคน

6. ให้เวลาทุกกลุ่มอ่านกรณีศึกษาที่ได้รับ พร้อมทั้งแสดงภาพและคำาถามขึ้นกระดาน (ดูใบงาน “คำาถามสำาหรับผู้เรียน” 

ประกอบ) เพื่อให้ทุกกลุ่มวาดตามลงในกระดาษฟลิบชาร์ท พร้อมตอบคำาถาม 

• กรณีศึกษาที่ฉันได้รับถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องไหนบ้าง  

• กรณีศึกษาที่ฉันได้รับถูกละเมิดสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์เรื่องไหนบ้าง 

• คนที่ถูกระบุไว้ในวงกลมสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

7. เมื่อหมดเวลา  ให้กลุ่มที่ได้กรณีศึกษาเดียวกันแลกเปลี่ยนข้ามกลุ่มกันว่า ได้คำาตอบเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร แล้ว

รวบรวมความเห็นให้กลายเป็นกลุ่มเดียวกัน 

8. เมื่อเหลือ 4 กลุ่มตามใบกรณีศึกษา ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอความเห็นของตนเองต่อกลุ่มใหญ่

9. ชวนผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ โดยถามคำาถามสำาคัญ ดังนี้

• เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำากิจกรรมนี้

• สิ่งที่ได้เรียนรู้ คิดว่าสามารถนำาไปใช้กับเรื่องอะไรในชีวิตเราได้บ้าง
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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กรณีที่ 1  เรื่องของ เอ

กรณีที่ 2   เรื่องของ เต้

 เด็กหญิง เอ อายุ 14 ปี อยู่กับยายอายุ 70 ปี  ส่วนพ่อแม่ไปทำางานต่างจังหวัด  พักหลัง ยายสังเกตเห็นว่า เอ 

ไม่ยอมไปโรงเรียนหลายวันแล้ว พอถามว่าเป็นอะไร เอ ก็ตอบแค่ว่า เป็นไข้ ไม่สบาย ไปไม่ไหว

 ไม่นาน ยายเริ่มสังเกตว่าหลานมีอาการผิดปกติหลายอย่าง จึงคาดคั้นจนได้คำาตอบว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ครู

สอนภาษาไทยนัดให้ เอ ไปพบที่สวนของครูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน เพื่อช่วยครูเก็บผลไม้ 

 เมื่อไปถึง ครูพาไปนั่งคุยที่โรงเก็บของหลังสวน และพูดจาหว่านล้อมให้ยอมมีเพศสัมพันธ์กับครู หลังจากนั้น 

ครูให้เงินมา 500 บาท และกำาชับว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร

 เต้  เด็กชายอายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้น ม. 2 

 เต้เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อย เวลาที่ครูประจำาชั้นได้ยินเต้พูดคำาว่า “คะ”  “ขา” หรือคำาว่า “หนู” ซึ่งเต้ชอบใช้

แทนตัวเอง ครูจะตบปากเต้ หรือตีเต้เท่าจำานวนคำาที่เต้ใช้ โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องลงโทษ เพราะเต้เป็นพวกผิดปกติ

 

 ครูยังสั่งไม่ให้เด็กผู้หญิงในห้องพูดคุยกับ เต้  แต่อนุญาตให้เด็กผู้ชายคุยกับเต้ได้ เพื่อจะเปลี่ยนนิสัยของเต้ให้

กลายเป็นผู้ชาย ครูขู่เต้ว่า ถ้าไม่เลิกนิสัยพูดจาลงท้าย คะ ขา จะจับแก้ผ้าและให้ยืนหน้าเสาธง ถ้าเต้ทนไม่ไหว ก็ให้ลา

ออกไป

 เต้รู้สึกเครียด ไม่อยากไปโรงเรียน ไม่อยากถูกครูจับประจาน จึงตัดสินใจกินยาพาราฯ เพื่อฆ่าตัวตาย  แม่มา

เจอพอดี รีบพาเต้ไปโรงพยาบาล หมอล้างท้องให้ทัน เต้ จึงปลอดภัย  

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิทธิอน�มัยก�รเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น”
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กรณีที่ 3 เรื่องของ เฟิร์น

กรณีที่ 4 เรื่องของ เจน

 เฟิร์น เรียนชั้น ม. 6 เป็นแฟนกับ นิว ซึ่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันได้ครึ่งปีแล้ว คืนหนึ่ง ระหว่างอยู่ด้วยกัน เฟิร์น

บอกนิวว่าประจำาเดือนไม่มาสองเดือน เลยไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาทดสอบ ผลออกมาว่าท้อง ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไร 

 หลังจากวันนั้น นิวก็ตีตัวออกห่างและขอเลิก  เฟิร์นกลุ้มใจมาก ไม่กล้าบอกพ่อแม่ เพราะกลัวทั้งคู่เสียใจ 

เนื่องจากเฟิร์นเป็นเด็กเรียนดีในสายตาพ่อแม่มาตลอด  

 เพื่อนบอกให้เฟิร์นลองหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เฟิร์นจึงสั่งซื้อยาสอดมาทำาเองที่หอพัก  หลังจากใช้ยาสอด 

เฟิร์นเป็นลม หมดสติ เพราะเลือดออกมาก  เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาพบเข้า จึงรีบนำาตัวส่งโรงพยาบาล 

 เจน เป็นเด็กเรียนดี ทั้งพ่อแม่และครูต่างชื่นชม  เมื่อขึ้น ม. 5  เจนมีแฟนเรียนอยู่คนละโรงเรียน บ่ายวันหนึ่ง

เจนอยู่ตามลำาพังกับแฟนจึงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจเพียงครั้งเดียว ไม่นาน เจนพบว่าตัวเองท้อง  จึงตัดสินใจบอกพ่อ

แม่  

 พ่อกับแม่ไม่อยากให้เจนทำาแท้ง  จึงพาเจนไปฝากครรภ์ที่คลินิก พยาบาลให้ข้อมูลว่านักเรียนสามารถเรียนต่อ

ได้แม้จะตั้งครรภ์ พ่อกับแม่จึงติดต่อโรงเรียนขออนุญาตให้เจนลาพักเพื่อรอคลอด และกลับมาเรียนต่อหลังคลอด  แต่

ทางโรงเรียนแจ้งว่า การตั้งครรภ์นั้นผิดกฎของโรงเรียน นักเรียนต้องลาออกไปก่อน แล้วสมัครกลับมาเรียนใหม่ 

 หลังคลอด เจนกลับมาเรียนต่อที่เดิมแม้จะต้องซ้ำาชั้น เพราะอยากอยู่กับเพื่อน แต่เรียนได้เทอมเดียว ก็ทนกับ

สภาพแวดล้อมที่กดดันไม่ไหว  ในที่สุด  พ่อกับแม่จึงต้องมาทำาเรื่องลาออกให้

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิทธิอน�มัยก�รเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น”
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สังคม  สื่อ หน่วยง�น ประเทศ

ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน

ตัวฉัน 
(ชื่อกรณีศึกษ�)

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิทธิอน�มัยก�รเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น”

ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ จ�กกรณีศึกษ�ที่ได้รับ

• กรณีศึกษาที่ฉันได้รับถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องไหนบ้าง  

• กรณีศึกษาที่ฉันได้รับถูกละเมิดสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์เรื่องไหนบ้าง 

• แต่ละคนตามที่ระบุไว้ในวงสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรบ้าง
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ใบคว�มรู้แจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิทธิอน�มัยก�รเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น”

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดเพศภาวะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality)

ใยแมงมุม ผู้หญิง ผู้ชาย

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น, 

กระดาษ A4

เห่�เก่ง

ซื่อสัตย์

ว่องไว

เชื่อฟัง

ขนปุย

ขี้เล่น

เฝ้�บ้�น

น่�รัก

60 นาที
วัตถุประสงค์

• บอกนิยามคำาว่า “เพศสรีระ”  และ “เพศภาวะ” และแยกความแตกต่างได้

• ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจำาวัน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เรียน (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)   เกริ่นนำาก่อนเข้ากิจกรรมโดยถามทุกคนว่า “เมื่อพูดถึงคำ�ว่� “หม�” คิดถึง

อะไรบ้�ง”  ระดมคำาตอบขึ้นกระดานโดยเขียนเป็นผังใยแมงมุม ตามตัวอย่าง

 

2. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมว่าเมื่อพูดถึง “ผู้หญิง” มีคำาอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ให้เขียนเป็นผังใยแมงมุมตามตัวอย่าง 

ระดมให้มากที่สุด (ไม่เกิน 2 นาที)

3. ให้เวลาอีก 2 นาที สำาหรับกลุ่มช่วยกันระดมและเขียนผังคำา เมื่อนึกถึง “ผู้ชาย”  ลงในกระดาษอีกแผ่น

4. ระหว่างที่กลุ่มย่อยระดมคำา ให้วิทยากรเขียนตารางแบ่งกลุ่มคำาบนฟลิบชาร์ทระหว่าง ผู้หญิง และผู้ชาย ตามตัวอย่าง

5. เมื่อทุกกลุ่มระดมคำา “ผู้หญิง” ผู้ชาย” ครบตามเวลาที่กำาหนดไว้ ให้แต่ละกลุ่มเขียนตารางตามตัวอย่างลงกระดาษฟลิบชาร์ท 

และนำาคำาต่างๆ ที่เขียนในผังมาใส่ลงในตาราง 

6. ย้ำากับผู้เรียนว่าก่อนจะใส่ ให้ตกลงกันก่อนว่าคำาไหนอยู่ในช่องไหน “ชีววิทยา” หรือ “สังคม”  หากมีคนในกลุ่มไม่เห็นด้วย

กับคำาไหน ช่วยกันแลกเปลี่ยนว่าเพราะอะไร  ก่อนจะใส่ลงไปในช่องที่ตกลงกันได้

ผู้หญิง ผู้ช�ย

ชีววิทย� สังคม ชีววิทย� สังคม
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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7. เมื่อเขียนครบทุกกลุ่มแล้ว  ชวนคุยเพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยใช้คำาถามดังนี้

• มีคุณสมบัติทางชีววิทยาอะไรบ้างที่เกิดเฉพาะในผู้หญิง และที่เกิดเฉพาะในผู้ชาย ไม่สามารถสลับกันได้

• ถ้าใส่คุณสมบัติทางสังคมของผู้หญิง ผู้ชาย ไว้สลับกัน เรายังสามารถเรียกคนนั้นว่าเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ได้หรือไม่  

• สังเกตเห็นอะไรบ้างจากคุณสมบัติทางสังคมที่เราระดมใส่ในแถวผู้หญิง และผู้ชาย

• คนที่ไม่ทำาตามที่สังคมคาดหวัง จะเป็นอย่างไร

• การที่สังคมคาดหวังให้ผู้หญิงและผู้ชายทำาตัวแตกต่างกัน ส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง 

• คุณสมบัติของผู้หญิง ผู้ชายเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะอะไร

• เคยได้ยินคำาว่า  “ความเสมอภาคทางเพศ” หรือไม่ คิดว่าแปลว่าอะไร  

• คำาว่า  “ความเสมอภาคทางเพศ” มีความสำาคัญกับเราในฐานะวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร 

8. ชวนทุกคนสรุปการเรียนรู้ ถึงความหมายและความแตกต่างระหว่างคำาว่า “เพศสรีระ” (sex) และ “เพศภาวะ” (gender)  

โดยดึงตัวอย่างมาจากคำาในตารางของแต่ละกลุ่มมาอธิบาย

9. ถามผู้เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง เพื่อเป็นการสรุปการเรียนรู้ก่อนจะไปสู่กิจกรรมอื่นที่เตรียมไว้

คว�มหม�ยของคำ�ว่� “เพศสรีระ” และ “เพศภ�วะ

1. เพศสรีระ  หมายความว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ถูกกำาหนดโดยสรีระ ซี่งติดตัวมาแต่เกิด 

2. เพศภ�วะ หมายความว่า บทบาทความเป็นหญิง ความเป็นชาย ซึ่งถูกกำาหนดขึ้นตามความคาดหวัง ของสังคม เช่น 

เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็ง ผู้หญิงต้องอ่อนหวาน เพศภาวะเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขภายนอก เปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย และยังแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม
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หมวดเพศภาวะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality)

ย้อนอดีตกลับสู่วัยเด็ก

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น, 

กระดาษ A4

60 นาที
วัตถุประสงค์

• สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์วัยเด็กและการซึมซับบทบาททางเพศ

• ตระหนักว่าภาษาที่สังคมใช้สะท้อนทัศนคติที่สัมพันธ์กันระหว่างเพศภาวะกับ

ความเป็นส่วนตัวและสิทธิมนุษยชน

• ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจำาวัน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งผู้เรียนเป็น “กลุ่มหญิง” กับ “กลุ่มชาย” (กลุ่มละ 4-5 คน) 

2. ให้โจทย์ว่า ขอให้ทุกคนใช้เวลานั่งเงียบๆ ย้อนนึกถึงวัยเด็ก เวลาที่โดนผู้ใหญ่บอกว่า

• ห้ามไม่ให้เราทำาอะไรด้วยเหตุผลว่า “เป็นผู้หญิง”  “เป็นผู้ชาย” 

• ผู้ใหญ่ทำาอะไรบางอย่างให้เรา โดยให้เหตุผลว่าเพราะเรา “เป็นผู้หญิง”  “เป็นผู้ชาย”

3. ให้ทุกคนตอบคำาถาม โดยเขียนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ได้ยินผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่า “เพราะเป็นผู้หญิง”  

“เพราะเป็นผู้ชาย” ลงในกระดาษที่แจกให้ 

4. หลังจากเขียนเสร็จให้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียนภายในกลุ่ม (5 นาที)

5. เมื่อหมดเวลา ชวนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ สรุปการเรียนรู้ โดยใช้คำาถาม ดังนี้

• สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ทำาให้เราได้เรียนรู้ถึงทัศนคติของสังคมต่อความเป็นหญิงเป็นชายอย่างไรบ้าง

• ย้อนนึกถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา คิดว่าสิ่งที่เราถูกบอก

หรือได้รับการปฏิบัตินั้นยุติธรรมหรือไม่ เพราะอะไร

6. ให้เวลาทุกคนทบทวน เพื่อเขียนเพิ่มเติม โดยใช้คำาถามว่า

“ห�กย้อนเวล�ได้ อย�กให้เรื่องนี้เปลี่ยนเป็นแบบไหน ถึงจะยุติธรรมสำ�หรับตัวเร�” 

7. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จ ให้เก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้กับตัวเองยังไม่ต้องแลกเปลี่ยน  เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมอื่นๆ 

8. วิทยากรสรุปการเรียนรู้โดยให้ความหมายของคำาว่า “เพศสรีระ”  และ “เพศภาวะ” เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความหมายของ

ทั้งสองคำากับประสบการณ์ของตัวเองในวัยเด็ก

คว�มหม�ยของคำ�ว่� “เพศสรีระ” และ “เพศภ�วะ

1. เพศสรีระ  หมายความว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ถูกกำาหนดโดยสรีระ ซี่งติดตัวมาแต่เกิด 

2. เพศภ�วะ หมายความว่า บทบาทความเป็นหญิง ความเป็นชาย ซึ่งถูกกำาหนดขึ้นตามความคาดหวัง ของสังคม เช่น 

เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็ง ผู้หญิงต้องอ่อนหวาน เพศภาวะเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขภายนอก เปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย และยังแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม
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หมวดเพศภาวะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality)

วิเคราะห์พื้นที่ของเพศสภาวะ

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / ปากกาลูกลื่น, 

แผนที่ชุมชนสำาหรับใช้ทำา

กิจกรรม  4 แผ่น

60 นาที
วัตถุประสงค์

• ตระหนักถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อความเป็นหญิงความเป็นชายซึ่งส่งผลต่อ

การใช้ชีวิต

• ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจำาวัน

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เตรียมแผนที่สำาหรับใช้ทำากิจกรรมเตรียมไว้หลากหลายพื้นที่  (ดูตัวเองจาก

เอกสารประกอบกิจกรรม)

• จัดทำารายชื่อสถานที่ไว้ 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเป็นตัวแทน โดยมีอายุ 10- 20 ปี เท่ากัน ดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 ผู้ชาย  

• กลุ่มที่ 2 ผู้หญิง 

• กลุ่มที่ 3 กะเทย 

• กลุ่มที่ 4 ทอม

2. แจกแผนที่ที่เตรียมไว้ให้กลุ่มละ 1 แผ่น พร้อมกับอธิบายว่า ให้แต่ละกลุ่มวาดแผนที่นี้ลงบนกระดาษฟลิบชาร์ท เพื่อ

เป็นการจำาลองชุมชนของตัวเองขึ้นมา และกำาหนดจุดสัญลักษณ์ สถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ให้ไว้ว่าอยู่ตรงไหนใน แผนที่ 

3. เมื่อทุกกลุ่มลงจุดต่างๆ ครบตามที่กำาหนดให้แล้ว ช่วยกันวิเคราะห์ในฐานะตัวแทนกลุ่มแต่ละเพศ

• สถานที่ไหนบ้างถือว่าปลอดภัยในการเดินทางไปด้วยตัวเองตามลำาพัง พร้อมให้เหตุผล

• สถานที่ไหนบ้างถือว่าไม่ปลอดภัยหากจะเดินทางไปในที่แห่งนั้นตามลำาพัง พร้อมให้เหตุผล

4. เมื่อหมดเวลา ให้ทุกกลุ่มนำาเสนอผลการวิเคราะห์แผนที่ชุมชนของตัวเอง แก่กลุ่มใหญ่ ระหว่างนำาเสนอให้วิทยากรจด

ประเด็นสำาคัญที่เห็นชัดว่าเป็นผลจากบทบาททางเพศไว้ เพื่อนำามาสรุปการเรียนรู้

5. หลังจากทุกกลุ่มนำาเสนอครบแล้ว ชวนสรุปการเรียนรู้โดยถามคำาถามสำาคัญ ดังนี้

• เหตุผลที่เหมือนกันในทุกกลุ่ม เรื่องการจำากัดสถานที่ให้เฉพาะบางเพศเท่านั้น มีอะไรบ้าง

• กลุ่มที่เป็น กะเทย และ ทอม มีข้อจำากัดในการเดินทางมากหรือน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นเพศหญิง เพศชาย คิดว่าเป็น

เพราะอะไร 

• ถ้าเปลี่ยนทุกกลุ่มเป็นวัยผู้ใหญ่ คิดว่าความเป็นเพศหญิง ชาย กะเทย ทอม จะส่งผลต่อการไปไหนมาไหนในชุมชน

หรือไม่  อย่างไร 

• อุปสรรคที่เกิดจากความเป็นเพศที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์หรือไม่ อย่างไร 

• เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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วัด 

ร้านโชว์ห่วย 

โรงเรียน 

ร้านกาแฟ 

ร้านอินเตอร์เน็ต 

ร้านเกม 

ผับ 

ร้านเหล้าปั่น 

ห้องสมุด 

โรงหนัง 

ศูนย์กีฬา 

สนามฟุตบอล 

สวนสาธารณะ 

สระว่ายน้ำา 

หอประชุม 

ร้านซักผ้า 

ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ 

มัสยิด 

ร้านตัดผม 

อู่รถเมล์ 

สถานีรถไฟ 

โบสถ์คริสต์ 

ใบง�นสำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “วิเคร�ะห์พื้นที่ของเพศสภ�วะ”

บ้านพักฉุกเฉิน 

สถานสงเคราะห์ 

คลินิกวัยรุ่น 

สุสาน 

โรงพยาบาล 

ตลาดนัด 

ห้องซ้อมดนตรี 

ฟิตเนสเซนเตอร์

ที่ทำาการอำาเภอ 

สถานีตำารวจ 

ร้านคาราโอเกะ 

เรือนจำา 

ร้านขายยา 

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ปั๊มน้ำามัน

ห้องน้ำาสาธารณะ

รีสอร์ท

โรงพยาบาล

ตลาดนัด

สวนผลไม้ 

ตัวอย่�งร�ยชื่อสถ�นที่ สำ�หรับใส่ลงในแผนที่ชุมชน
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ใบง�นสำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “วิเคร�ะห์พื้นที่ของเพศสภ�วะ”
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ใบง�นสำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “วิเคร�ะห์พื้นที่ของเพศสภ�วะ”
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หมวดเพศภาวะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality)

ทดสอบอารมณ์เพศ

อุปกรณ์/สื่อ : กระดาษฟ

ลิบชาร์ท, ปากกาเคมี / สี 

/ ปากกาลูกลื่น,แบบทดสอบ

อารมณ์เพศเท่าจำานวนผู้เรียน

60 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นความสำาคัญของการมีข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องอารมณ์ ความต้องการทางเพศ 

ที่เป็นผลจากความเชื่อเรื่องความเป็นหญิงเป็นชาย

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เตรียมเอกสารแบบทดสอบอารมณ์ทางเพศสำาหรับทุกคน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แจกแบบทดสอบที่เตรียมไว้ให้ทุกคนกาเครื่องหมาย  ลงหน้าข้อที่คิดว่า ถูก 

และกาเครื่องหมาย  ลองหน้าข้อที่คิดว่า ผิด ให้เวลาทำาอย่างรวดเร็วเพียง 

1 นาที

2. เมื่อหมดเวลา ขออาสาสมัครอ่านคำาถามทีละข้อ เมื่ออ่านจบ ถามผู้เรียนกลุ่ม

ใหญ่ว่า ใครตอบว่า ในแต่ละข้อ และใครตอบว่า ผิด ร่วมกันแลกเปลี่ยนว่า

คำาถามแต่ละข้อนั้น คำาตอบที่แท้จริงคือ ผิด หรือ ถูก เพราะอะไร

3. วิทยากรช่วยเพิ่มเติมข้อมูลและแก้ความเข้าใจผิดในข้อที่คำาตอบไม่ถูกต้อง

4. ชวนสรุปการเรียนรู้โดยถามคำาถามสำาคัญกับผู้เรียน ดังนี้

• การมีข้อมูล ความเชื่อผิดๆ ในเรื่องอารมณ์ทางเพศส่งผลอย่างไร 

ต่อวัยรุ่นบ้าง

• สังเกตเห็นอะไรบ้างเมื่อสังคมพูดถึงความต้องการทางเพศของผู้ชาย 

เปรียบเทียบกับของผู้หญิง

หม�ยเหตุสำ�หรับวิทย�กร

1. คำาตอบทุกข้อในแบบทดสอบ ”อารมณ์เพศ”  คือ “ผิด”  เพราะทุกข้อ

ล้วนเป็นความเชื่อ

2. สาระสำาคัญของการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมนี้ คือ การที่ผู้เรียนได้

ทบทวนและเท่าทันตัวเองในเรื่องความเชื่อทางเพศและอคติเกี่ยวกับ

ความเป็นหญิงเป็นชาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศ และ

นำาไปสู่การถูกล่วงละเมิดสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
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......... คนเป็นเกย์ชอบ “ช่วยตัวเอง” เพื่อระบายความต้องการทางเพศ

......... ผู้หญิงที่รู้จักวิธี “ช่วยตัวเอง” แสดงว่าเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูง

.......... ผู้หญิงจะเกิดอารมณ์ทางเพศกับคนที่ตัวเองรักเท่านั้น

.......... ผู้หญิงแก่ที่ยังมีความรู้สึกต้องการทางเพศ เป็นคนผิดปกติ

.......... ถ้าอวัยวะเพศของผู้ชายไม่แข็ง แสดงว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศ

.......... เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา ผู้ชายไม่สามารถอดกลั้นไว้ได้

.......... ถ้าอวัยวะเพศของผู้ชายไม่แข็งตัว แปลว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศ

......... ทอม กะเทย มีอารมณ์ทางเพศรุนแรงกว่าผู้หญิง ผู้ชาย

.......... ผู้หญิงที่นั่งดูหนังโป๊ได้ แสดงว่ามีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว

.......... เหล้าและยาเสพติดทำาให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศมากกว่าผู้ชาย

ใบง�นแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ทดสอบอ�รมณ์เพศ”

ก�เคร่ืองหม�ย  ลงหน้�ข้อท่ีคิดว่� ถูก และก�เคร่ืองหม�ย  ลองหน้�ข้อท่ีคิดว่� ผิด
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หมวดทบทวนการเรียนรู้

ฝึกการฟังและการจับใจความ

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี /กระดาษจาก

กิจกรรม“หากย้อนเวลากลับ

ไปได้ อยากให้เรื่องที่เขียน

นี้เปลี่ยนเป็นแบบไหน ถึงจะ

ยุติธรรม” 

ปากกาลูกลื่น

60 นาที
วัตถุประสงค์

• รู้วิธีการแสดงออกของการฟังอย่างตั้งใจ

• ฝึกทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการฟังและการจับใจความ

ก่อนทำ�กิจกรรม

• แจ้งให้ผู้เรียนนำากระดาษที่ให้เขียนความเห็นในกิจกรรม “ย้อนอดีตวัยเด็ก” มา

ใช้ในกิจกรรมนี้

• กรณีใช้กิจกรรมนี้ เพื่อทบทวนการเรียนรู้ของวันที่ผ่านมา สามารถปรับเปลี่ยน

โจทย์ได้ตามสถานการณ์

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. ชวนผู้เรียนทำาแบบฝึกหัดการฟังอย่างตั้งใจ เพื่อเป็นการเกริ่นนำาก่อนเข้าสู่กิจกรรม โดยให้แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คน และ

ให้ตกลงกันในกลุ่มว่า ใครจะเป็น ก. ใครจะเป็น ข. และใครจะเป็น ค. 

2. ในแต่ละกลุ่ม ให้ทำากิจกรรม 2 รอบ 

รอบแรก 

• ผู้ที่เป็น ก. เล่าถึงความกังวลใจเมื่อรู้ว่าต้องมาเข้ารับการอบรม “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทาง

เพศของวัยรุ่น”  ให้ผู้ที่เป็น ข. ฟัง 

• ระหว่างที่ ข. ฟัง ก. พูด ห้ามซักถาม ห้ามพูดแทรก และห้ามจด ให้นั่งฟิ่งนิ่งๆ โดยไม่ต้องแสดงสีหน้า หรือกริยาใดๆ 

• ระหว่างที่ ก พูด และ ข นั่งฟังเงียบๆ ให้ผู้ที่เป็น ค. ทำาหน้าที่เป็นคนสังเกตทั้งสีหน้า คำาพูด กริยาท่าทางของผู้พูด

และผู้ฟัง และจดสิ่งที่ ก เล่า ลงในกระดาษไว้  โดยไม่ส่งเสียง

• ให้เวลา ก. เล่าถึงความกังวลใจ 2 นาที เมื่อเล่าจบ ให้สัญญาณแก่ผู้เรียนว่าให้หยุดกิจกรรมทุกกลุ่ม

• จากนั้น ให้ ข. เล่าทวนความสิ่งที่ได้ยินย้อนกลับไปให้ ก ฟัง โดย ก ฟังอย่างเดียว ไม่ต้องทักท้วงหรือแก้ไข แม้ ข 

อาจจะเล่าคลาดเคลื่อนหรือเพิ่มเติมเกินกว่าที่ตนเองพูด ให้เวลา ข ทวนความ 1 นาที  

• ผู้ที่เป็น ค.  ทำาหน้าที่สังเกตว่า ข เล่าครบเหมือนที่ตัวเองจดไว้หรือไม่ 

รอบที่ 2

• ให้สลับหน้าที่ โดย ข ทำาหน้าที่เล่าความกังวลใจของตัวเอง และ ค. ทำาหน้าที่ฟัง โดยมี ก. ทำาหน้าที่เป็นผู้สังเกต

• ในรอบนี้ ผู้ที่ทำาหน้าที่ฟัง คือ ค สามารถขอให้คนพูดเล่าทวนประโยคที่ฟังไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ พร้อมทั้งแสดงสีหน้า 

กริยาที่ทำาให้คนพูดรู้สึกมั่นใจว่ากำาลังตั้งใจฟังจริงๆ ให้เวลาเล่า 2 นาที

• เมื่อหมดเวลา ให้ ค เล่าทวนสิ่งที่ตนเองได้ยินกลับไปให้เพื่อนฟัง โดย ข สามารถแก้ไขความเข้าใจผิด หรือทักท้วง

หากเพื่อนเล่าคลาดเคลื่อน ให้เวลาเล่าทวน 1 นาที

• ผู้ที่เป็น ก จดสิ่งที่สังเกตเห็นระหว่างเพื่อนสองคนสนทนากันอย่างเงียบๆ
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ข้อมูลสำาหรับวิทยากร

องค์ประกอบสำ�คัญของก�รฟังอย่�งตั้งใจ

• ตั้งสติให้ความสนใจเต็มร้อย 

• สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้พูดมั่นใจว่าเรากำาลังตั้งใจฟังอยู่ด้วยการพยักหน้าเป็นระยะ สบตาคนพูดเป็นช่วงๆ หรือส่ง

เสียงตอบรับเบาๆ เพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าได้ยินสิ่งที่กำาลังพูด

• พูดทวนตามความเข้าใจของเรา ไม่จำาเป็นต้องพูดซ้ำาคำาเดิมที่ได้ยิน

3. เมื่อทุกกลุ่มเล่าจบ ให้กลับมารวมกลุ่มใหญ่  ถามคำาถามสำาคัญ ดังนี้

• ถามผู้พูดและผู้ฟังรอบแรกว่า มีความรู้สึกอย่างไร

• คนที่พูดในรอบแรก มั่นใจหรือไม่ว่า เพื่อนกำาลังฟังเรื่องที่เราเล่าอย่างตั้งใจ เพราะอะไร

• คนที่ทำาหน้าที่ฟังในรอบแรกรู้สึกอย่างไรที่ถูกบังคับให้ฟังโดยไม่สามารถแสดงออกหรือถามคำาถามอะไรได้

• คนที่ทำาหน้าที่สังเกตในรอบแรก เห็นว่าคนฟังสามารถทวนความกลับไปได้ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร

• ในรอบสอง บรรยากาศพูดคุยของแต่ละกลุ่มต่างจากรอบแรกอย่างไรบ้าง 

• คนพูดในรอบสองรู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนกำาลังตั้งใจฟัง

• คนที่ทำาหน้าที่ฟังในรอบสองรู้สึกมั่นใจมากแค่ไหน เมื่อตัวเองต้องทวนความเรื่องที่ได้ฟังกลับไปให้เพื่อน

• คนที่ทำาหน้าที่สังเกตในรอบสอง เห็นว่าการจดสรุปสิ่งที่เพื่อนเล่าเป็นประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

• ให้ทุกกลุ่มช่วยกันบอกถึงองค์ประกอบของ “การฟังอย่างตั้งใจ” จากการทำากิจกรรมสองรอบที่ผ่านมา และเขียน

ขึ้นบนกระดานให้เห็นชัดเจนทั้งห้อง

• วิทยากรชวนพูดคุยเพิ่มเติมหากเห็นว่า ความเห็นที่ระดมมานั้นยังขาดองค์ประกอบสำาคัญของการฟังอย่างตั้งใจ

4. จากนั้น ให้ทุกคนนำากระดาษจากกิจกรรม “ย้อนอดีตวัยเด็ก” มาอ่านแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม 3 คนว่า แต่ละคนฝันอยากให้

เรื่องของตนจบอย่างไร ที่แสดงให้เห็นว่าเกิดความยุติธรรม โดยนำาองค์ประกอบของการฟังอย่างตั้งใจที่เพิ่งสรุปกันมาใช้

ระหว่างการแลกเปลี่ยน  (หรือใช้ใบงานอื่นๆ ที่ทำาในวันที่ผ่านมา)

5. ระหว่างพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้สลับกันในกลุ่มว่าใครจะเป็นผู้ฟัง ใครจะบันทึกสรุปสิ่งที่พูดลงในกระดาษฟลิบชาร์ท (ให้เวลา 

15 นาที)

6. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มนำากระดาษไปติดตามผนัง เพื่อให้ทุกคนอ่าน ก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไป

หมายเหตุ: สามารถนำากิจกรรมนี้ไปปรับใช้เป็น กิจกรรมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้  ก่อนเริ่มการอบรมของวันที่สองและวันที่สาม

ได้ เพื่อทบทวนความรู้จากเรื่องที่ได้เรียนในวันแรก  
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กิจกรรมหมวดทักษะเพื่อการสื่อสารและนำาเสนอข้อมูล

วิเคราะห์วงการโฆษณา

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี /กาว กรรไกร 

ปากกาลูกลื่น, นิตยสารที่มี

ภาพโฆษณาสี่สีจำานวนมาก, 

คลิปวิดิโอโฆษณาที่สะท้อน

ภาพเหมารวมความเป็นหญิง

ชาย

90 นาที
วัตถุประสงค์

• เห็นอิทธิพลของส่ือโฆษณา กับการส่งทอดความเช่ือเร่ือง “ความเป็นหญิงเป็นชาย”

• มีทักษะในการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เลือกภาพจากนิตยสาร โฆษณาต่างๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นสื่อในการทำากิจกรรม

จำานวนมาก

• คัดเลือกคลิปโฆษณาเพื่อนำามาใช้เปิดในการทำากิจกรรม ควรเลือกโฆษณาที่

สะท้อนให้เห็นภาพเหมารวมหรือความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็น

ชาย

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เรียน แจกนิตยสาร สิ่งพิมพ์ ภาพโฆษณาต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้ทุกกลุ่ม

2. อธิบายว่าให้แต่ละกลุ่มตัดภาพที่ได้รับมาตัดแปะใหม่ลงบนกระดาษฟลิบชาร์ท เป็น 2 ภาพ โดยให้ภาพหนึ่งแสดงออกถึง 

“ความเป็นผู้หญิง” และอีกภาพแสดงออกถึง “ความเป็นผู้ชาย (ให้เวลา 10 นาที)

3. เมื่อหมดเวลา ให้ทุกกลุ่มนำาภาพทั้งสองติดไว้บนผนัง 

4. แจกกระดาษเปล่าให้ทุกคนเดินชมผลงานทั้งของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน พร้อมกับเขียนบันทึกลงในกระดาษว่าภาพผู้ชาย 

และภาพผู้หญิงที่เห็นของทุกกลุ่มมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือเรื่องอะไรบ้าง 

5. ระหว่างที่ผู้เรียนชมผลงาน วิทยากรวาดวงกลมบนฟลิบชาร์ท 2 วงใหญ่ ให้มีส่วนที่ทับซ้อนกัน ใส่คำาว่า “ผู้ชาย” ใน  

1 วงกลม และ “ผู้หญิง” ในอีกวงกลม  ตรงที่ทับซ้อนกันให้เขียนว่า “ทั้งสองเพศ” ตามตัวอย่าง

ผู้ชาย        ทั้งสองเพศ       ผู้หญิง
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6. เมื่อหมดเวลาชมผลงาน กลับมารวมกลุ่มใหญ่ และถามคำาถามเพื่อชวนสรุปการเรียนรู้ว่า

• จากการเดินชมภาพผลงานแต่ละกลุ่ม คุณลักษณะอะไรบ้างที่เห็นว่าควรใส่ไว้ในวงกลม “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” 

และมีอะไรที่เห็นว่าสามารถอยู่ร่วมกันในวง “ทั้งสองเพศ” (ใส่สิ่งที่ผู้เรียนให้ตรงกับช่องของเพศ)

• ภาพผลงานโฆษณาของแต่ละกลุ่มตอกย้ำาความเชื่อของเราเรื่อง “ความเป็นหญิงเป็นชาย” ว่าอย่างไรบ้าง

• เมื่อเปรียบเทียบภาพโฆษณาและภาพความเป็นจริง เราเห็นความแตกต่างเรื่องอะไรบ้างจากการให้ภาพ “ผู้หญิง” 

และ “ผู้ชาย”

• เราสามารถใช้โฆษณาเพื่อทำาให้เกิดความเชื่อใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายและเพศ

หลากหลายได้หรือไม่ มีวิธีการทำาได้อย่างไรบ้าง (ระดมความเห็นขึ้นกระดาน)

7. จากนั้น เปิดคลิปวิดิโอที่เตรียมไว้ให้ผู้เรียนชม เมื่อชมจบ ถามผู้เรียนว่า 

• เมื่อนำาไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นที่ได้เรียนมา คิดว่า เนื้อหาในวิดิโอนี้ช่วยส่งเสริม

การเข้าถึงสิทธิหรือการถูกล่วงละเมิดสิทธิ อย่างไร

• จำาเป็นหรือไม่ที่เราต้องทำางานให้ความรู้ความเข้าใจสื่อต่างๆ ถึงเนื้อหาและความสำาคัญของสิทธิอนามัยการเจริญ

พันธุ์ในวัยรุ่นเพราะอะไร

8. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด หาวิธีการเรียกร้องให้สื่อรับผิดชอบกับการนำาเสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ว่าจะมีวิธีใดบ้าง (หากมีเวลาพอ อาจสุ่มเลือกบางกลุ่มขึ้นมาจำาลองสถานการณ์ด้วยการ

แสดงบทบาทสมมติ)

9. แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอสิ่งที่กลุ่มระดมความคิดร่วมกัน เมื่อจบการนำาเสนอ วิทยากรชวนสรุปการเรียนรู้ โดยนำาภาพ

วงกลมที่ผู้เรียนเคยวิเคราะห์ไว้ในกิจกรรม “ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น” และชี้ให้ผู้

เรียนเห็นว่าในฐานะเยาวชนแกนนำาที่ถูกคาดหวังให้ทำาหน้าที่พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น การทำางานกับสื่อให้เข้าใจถึง 

“ภาพเหมารวมความเป็นหญิงเป็นชาย” เป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นของ

คนทุกคน  เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อการชักจูงความเชื่อของคนในสังคม โดยเฉพาะกับวัยรุ่น ดังนั้น การทำางานกับสื่อให้เข้าใจ

เรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงเป็นการสร้างเพื่อนร่วมทำางานด้วยกันในเรื่องพิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น เมื่อนำาเสนอ

เสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มนำากระดาษไปติดตามผนัง เพื่อให้ทุกคนอ่าน ก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไป

สังคม  สื่อ หน่วยง�น ประเทศ

ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน

ตัวฉัน
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หมวดทักษะเพื่อการสื่อสารและนำาเสนอข้อมูล

X-Ray พ.ร.บ. เพื่อปกป้องสิทธิทางเพศของวัยรุ่น

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / คลิปวิดิโอแนะนำา 

พ.ร.บ., ใบความรู้“วัยรุ่นได้

อะไรจาก พ.ร.บ. การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559”

60 นาที
วัตถุประสงค์

• เข้าใจเนื้อหาสาระสำาคัญ ของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

• ฝึกทักษะการเขียนสรุปเนื้อหาเพื่อสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียล

ก่อนทำ�กิจกรรม

• สำารวจความพร้อมของคลิปวีดิโอและอุปกรณ์ที่จะฉาย

• เตรียมใบความรู้ให้พอกับจำานวนผู้เรียน

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. อธิบายที่มาและความสำาคัญของการเข้ามามีส่วนของเยาวชนในฐานะคณะกรรมการระดับชาติ และอนุกรรมการฯ ระดับ

จังหวัดว่าเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ ในฐานะผู้เรียนมาร่วมรับการอบรมหลักสูตรนี้ จึงจำาเป็นต้องมีความรู้ถึงเนื้อหาสาระ

สำาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อสามารถนำาไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชนของตัวเอง 

2. จากนั้น เปิดคลิปวิดิโอ “สาระสำาคัญของ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  

(ดาวน์โหลดได้จาก www.3c4teen.org)

3. หลังดูจบ ชวนคุยในกลุ่มใหญ่ ระดมความเห็นขึ้นกระดานว่า

• คิดว่าวัยรุ่นกลุ่มไหนได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้บ้าง และได้เรื่องอะไร

• ถ้าจะให้กฎหมายฉบับนี้เป็นที่รู้จักของวัยรุ่นทั่วไป ในฐานะตัวแทนเยาวชนสามารถทำาอะไรบ้าง  

4. จากนั้น แจกใบความรู้ “วัยรุ่นได้อะไรจาก พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559”  

ให้ทุกคนใช้เวลาอ่านเพื่อทำาความเข้าใจเนื้อหาสำาคัญของ พ.ร.บ.ฯ อีกครั้ง  

5. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เรียน แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกเนื้อหาที่สำาคัญจาก พ.ร.บ.ฯ และเขียนเล่าใหม่ด้วยภาษาของตนเอง  

โดยจำาลองเป็นสเตตัส ข้อความเพจบน Facebook ให้เหมือนจริงมากที่สุด บนกระดาษฟลิบชาร์ท เมื่อเขียนเสร็จแล้ว  

ให้นำาไปแปะติดบนผนัง 

6. เมื่อติดครบทุกกลุ่มแล้ว วิทยากรขอให้ทุกคนเดินชมและอ่านเพจจำาลองที่แต่ละกลุ่มเขียนพร้อมกับตอบคำาถามว่า  

“ถ้าเปรียบกระดาษของแต่ละกลุ่มเป็นเพจบนเฟสบุค จะกดไลก์ให้เพจไหน”  

7. เมื่อหมดเวลาการชมเพจจำาลอง ให้รวมกลุ่มใหญ่ และชวนคุยเพื่อเป็นการสรุปการเรียนรู้ว่า

• เพจที่มีคนไลก์มากที่สุดคือ เพจของกลุ่มไหน 

• ขอเหตุผลจากผู้เรียนถึงเหตุผลที่เลือกกดไลก์เพจต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม

• ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อให้วัยรุ่นรับรู้และสนใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนเองบ้าง

กรณีที่ใช้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้�ย

• ให้แจกแบบประเมินผลหลังอบรมให้ผู้เรียนทำาและเก็บกลับมาเพื่อใช้ในการประเมินผล ก่อนเข้าสู่พิธีปิด

• นำากระดาษที่ให้เขียนความคาดหวังไว้ในกิจกรรมแรกกลับมาทบทวนร่วมกันว่าทุกคนได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร 

• นัดหมายเวลาเพื่อจัดอบรมชุดกิจกรรมที่ 3 เพิ่มเติมทักษะขั้นสูงสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิฯ ให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้
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ข้อมูลสำ�หรับวิทย�กรประกอบกิจกรรม “X-Ray พ.ร.บ. เพื่อปกป้องสิทธิท�งเพศของวัยรุ่น” 

ที่ม�และคว�มสำ�คัญของก�รออกพระร�ชบัญญัติ
ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากจำานวนวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ

ประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  จึงต้องสร้างการเกิดกลไก

การทำางานในรูปแบบบูรณาการระหว่าง 5 กระทรวงหลักให้รับผิดชอบการดำาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 10 – 20 ปี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย

นอกจากเกิดกลไกทำางานร่วมกันในระดับชาติและระดับท้องถิ่นแล้ว อีกหนึ่งสาระสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการให้

ความสำาคัญของ สิทธิของวัยรุ่น ต�มม�ตร� 5 โดยระบุว่า 

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญ

พันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

การระบุอย่างชัดเจนเช่นนี้ทำาให้กฎหมายฉบับนี้มีความก้าวหน้าและถือเป็นฉบับแรกๆ ของโลกที่ให้ความสำาคัญแก่

สิทธิของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ที่เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อผลัก

ดันให้ถึงเป้าหมาย โดยส่งเสริมการทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและองค์กร

สาธารณประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน โดยสาระสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้จะนำาไปสู่เป้าหมายข้อ

ที่ 3 คือการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และข้อที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

ในส่วนของการดำาเนินงานเพื่อเสนอนโยบาย แนวทางและกำากับติดตามกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า องค์ประกอบของคณะ

กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน (หญิงและชายอย่าง

ละ 1 คน) เข้าร่วมเป็นกรรมการระดับชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และอนุกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน) และกฎหมายฉบับนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นซึ่ง

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำาหนด

บทบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำาบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขตใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยตนเอง 

โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
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ม�ตร� 5  ของกฎหม�ยฉบับนี้ระบุว่� 

 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการ

เจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูก

เลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
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คู่มือศึกษา พ.รบ. 

ฉบับวัยรุ่น
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วัยรุ่นได้เรียนเพศศึกษ�รอบด้�นที่เหม�ะสมกับวัยและนำ�ไปใช้ได้จริง 

มาตรา 6  ของกฎหมายระบุให้สถานศึกษาดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยจัดให้มี

การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา  หม�ยคว�มว่�ทุกคนไม่

ว่�อยู่ในสถ�นศึกษ�สังกัดไหน ก็จะได้รับคว�มรู้เรื่องเพศที่นำ�ไปใช้ได้จริง เหม�ะสมกับวัยของตน และต้องได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง 

• ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการเคารพซึ่งกันและกัน

• ความสามารถในการต่อรองกับคู่ เพื่อมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น

ความต้องการของตนเองจริง ๆ

• การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อโรคติดต่อที่เกิดจากการ 

มีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

• การเท่าทันอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เมื่อถูกกดดันหรือ

เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ทำาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดใจ

• เข้าใจและยอมรับในการแสดงออกที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทางเพศ

ดังนั้น ประโยชน์ของกฎหม�ยข้อนี้ สำ�หรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และกำ�ลังเรียนคือ

 หากต้องการเรียนต่อในโรงเรียนเดิม หรือเลือกจะหยุดพักการเรียนและกลับมา

เรียนที่เดิม ก็เป็นสิทธิของผู้เรียนที่สามารถเลือกได้  โรงเรียนไม่สามารถบังคับให้

นักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียน หรือให้หยุดพักการเรียน หรือให้ไป

เรียนต่อที่อื่น 

เมื่อตั้งท้อง ส�ม�รถเรียนต่อได้โดยไม่ถูกบังคับให้หยุดพักก�รเรียน

สสส. สำารวจพบว่านักเรียนส่วนมาก (65.4%) ยอมรับได้หากเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันตั้งครรภ์ระหว่างเรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับมาตรา 6  ของกฎหมายที่ระบุว่า  ต้องจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือ

นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

คำ�ว่� “วัยรุ่น” ในกฎหม�ยฉบับนี้ หม�ยถึงผู้มีอ�ยุตั้งแต่ 10 ปี  แต่ไม่เกิน 20 ปี
สสส. สำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยสอบถ�มนักเรียนชั้น ม.ต้น ม.ปล�ย และ ปวช. ในพื้นที่ กทม.และ 4 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขล� จำ�นวนทั้งสิ้น 3,053 คน เมื่อเดือนกรกฎ�คม 2559 
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ขอคำ�ปรึกษ�เรื่องสุขภ�พได้อย่�งมั่นใจ “คว�มลับจะไม่ถูกเปิดเผย และไม่ต้องอ�ย” 

ผู้ให้คำาปรึกษาต้องทำาตามมาตรา 5 ของกฎหมายที่ระบุว่า 

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

อะไรคือ “รักษ�คว�มลับและคว�มเป็นส่วนตัว”

• ตอบคำาถามด้วยความเต็มใจ ให้ข้อมูลโดยบอกทั้งผลดีและผลเสีย

• เก็บเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นความลับ

• ถามความสมัครใจก่อนว่าสามารถนำาเรื่องที่ปรึกษาบอกใครได้บ้าง

• ช่วยแก้ปัญหาโดยให้ทางเลือก และให้วัยรุ่นเป็นคนตัดสินใจเลือก

• มีห้องหรือสถานที่ให้นั่งคุยด้วยกันตามลำาพัง

• ไม่ถามเรื่องส่วนตัว หากวัยรุ่นไม่เต็มใจบอก

ดังนั้น วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีสิทธิขอรับคำาปรึกษาจากคลินิกสุขภาพ โดยผู้ให้ 

คำาปรึกษาต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

ได้ตัดสินใจเลือกว่าจะทำาอย่างไร และผู้ที่ให้คำาปรึกษาต้องให้ความช่วยเหลือ

ตามความต้องการของวัยรุ่น 

วัยรุ่นมีสิทธิได้รับคว�มช่วยเหลือเมื่อมีปัญห�เกี่ยวกับก�รตั้งครรภ์

ตามกฎหมายฉบับนี้ มาตรา 7 ระบุว่า สถานบริการต้องจัดให้มีบริการให้คำาปรึกษาและบริการอนามัย 

การเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสำาหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา 5 รวมทั้งจัดให้มี

ระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

อน�มัยก�รเจริญพันธุ์ หม�ยถึง ภ�วะคว�มแข็งแรงสมบูรณ์ของร่�งก�ยและจิตใจที่เป็นผลอันเกิดจ�กกระบวนก�รทำ�หน้�ที่ของระบบสุขภ�พท�งเพศและก�รเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต 
ซึ่งทำ�ให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข
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วัยรุ่นที่เป็นพ่อแม่ได้รับก�รสนับสนุนให้เลี้ยงดูลูกอย่�งมีคุณภ�พ 

ตามมาตรา 9 ของกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย

จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่

ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอดที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ และ

ประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

รวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดู

บุตรด้วยตนเองได้
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ตอบคำ�ถ�ม แต่ละข้อโดยใส่เครื่องหม�ย  ในช่องที่ต้องก�ร ใช่ ไม่ใช่

ควรนำาเรื่องที่แลกเปลี่ยนในห้องอบรมไปบอกต่อให้คนอื่นรับรู้

เยาวชนต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าผู้ใหญ่

การยืนกอดอกระหว่างพูดหน้าห้องทำาให้มั่นใจมากขึ้น 

การสบตาเพื่อนเป็นครั้งคราวขณะที่เพื่อนพูด ทำาให้เพื่อนอึดอัด

การลงโทษคนที่เล่นเกมแพ้ ถือเป็นเรื่องดี 

สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ กับ สิทธิมนุษยชน เป็นคนละเรื่อง 

ธรรมชาติเป็นตัวกำาหนดความยุติธรรม

คู่รักที่เป็นเพศเดียวกันไม่จำาเป็นต้องจดทะเบียนสมรส

การพูดในสิ่งที่คิด ถือเป็นสิทธิมนุษยชนสากล

ผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวเป็นคนดี 

ผู้ชายที่ร้องไห้ ให้คนอื่นเห็นเป็นคนอ่อนแอ

พ่อแม่มีสิทธิเลือกคู่ให้กับลูก 

เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายหาเงิน ผู้หญิงเลี้ยงลูก

ผัวเมียตบตีกัน คนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง

ผู้หญิงที่ตามใจแฟนทุกอย่าง แสดงว่ารักแฟนจริง

ผู้หญิงที่ถ่ายรูปโชว์หน้าอกขึ้น Facebook เป็นคนไม่ดี 

เมื่อเกิดอารมณ์  ผู้ชายต้องหาทางระบายออกทันที

ผู้หญิงที่ “ช่วยตัวเอง” เมื่อเกิดอารมณ์ เป็นคนผิดปกติ

การพกถุงยางอนามัย เป็นหน้าที่ของผู้ชาย

แต่งงานก่อนถึงจะมีเซ็กส์ได้ เป็นการแก้ปัญหาท้องในวัยเรียนที่ได้ผล

ฉันพร้อมใช้ชื่อ นามสกุลจริง เพื่อลงชื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนที่ถูกละเมิด

ครูไม่ต้องสอนเพศศึกษาในห้องเรียน เพราะเด็กเดี๋ยวนี้รู้ดีกว่าครู

วัยรุ่นที่เลี้ยงลูกไม่ไหวและนำาไปให้สถานสงเคราะห์ คือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ 

หน้าที่ของผู้แทนเยาวชนคือเข้าประชุมและตั้งใจฟังโดยไม่จำาเป็นต้องออกความเห็น

แบบประเมินผลหลังการอบรมชุดกิจกรรมที่ 1 และ 2

ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ต�มคว�มเห็นของตัวเอง

1. 3 เรื่องใหม่ที่ได้เรียนรู้จ�กก�รอบรมหลักสูตรทักษะเพิ่มเติมสู่ก�รเป็นผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อก�รอบรมครั้งต่อไป

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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ชุดกิจกรรมที่ 3

เพิ่มเติมทักษะขั้นสูง
สู่การเป็นเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
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หมวดทำาความเข้าใจหลักสูตรและเตรียมความพร้อม

หาเพื่อนคนนี้ให้เจอ

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี / แบบประเมินผล

ก่อนอบรมชุดกิจกรรมที่ 3, 

ใบงาน “หาเพื่อนคนนี้ให้เจอ”, 

ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ

60 นาที

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 

วัตถุประสงค์

• เข้าใจวัตถุประสงค์ และเห็นภาพรวมของการอบรม 

• มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการทำากิจกรรม

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เตรียมแบบประเมินผลก่อนอบรมชุดกิจกรรมที่ 3  และใบงาน “หาเพื่อนคนนี้

ให้เจอ”  ให้พอกับจำานวนผู้เรียน

ขั้นตอนเริ่มกิจกรรม

1. แจกแบบประเมินประเมินผลให้ทุกคนทำาอย่างรวดเร็ว ก่อนเก็บคืนเพื่อนำามาใช้ในการประเมินผลอบรม 

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมเพิ่มเติมทักษะขั้นสูงให้ผู้เข้าร่วมว่า

• การอบรมชุดกิจกรรมนี้ เป็นการแนะนำาให้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ “เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของ

วัยรุ่น” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้ผู้เรียนได้ฝึกทดลองใช้เครื่องมือสำาหรับการรวบรวมข้อมูลและปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของเยาวชนด้วยการใช้แบบประเมินตนเองเพื่อทำาการสำารวจความเห็น  และนำามาวิเคราะห์ผล 

ก่อนจะจัดทำาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้แทนเยาวชนนำาไปใช้ในการประชุมติดตามการดำาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ

3. เข้าสู่กิจกรรมทำาความรู้จักเพื่อน โดยแจกใบงาน “หาเพื่อนคนนี้ให้เจอ” แก่ผู้เรียนทุกคน และอธิบายวิธีการดังนี้

• ให้ทุกคนพูดคุย ทำาความรู้จักกับเพื่อนโดยถามหาคนที่เคยมีประสบการณ์หรือได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน

ข้อต่างๆ ทั้ง 9 ข้อ

• ขอให้เพื่อนคนที่มีประสบการณ์ในข้อนั้นๆ เล่าถึงรายละเอียดโดยย่อว่าได้เข้าร่วมทำากิจกรรมนั้นเมื่อไหร่ กับใคร 

ในเรื่องอะไร และเมื่อเล่าจบ ให้เพื่อนลงชื่อกำากับไว้ในช่องนั้นด้วย

• เพื่อนแต่ละคนใส่ชื่อตัวเองได้ข้อเดียว ดังนั้น แต่ละคนต้องมีชื่อเพื่อน 9 คน

• ห้ามใส่ชื่อของตัวเองลงไปในแผ่นใบงานของตัวเอง

• ใครหาได้ครบก่อน ถือเป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลที่เตรียมไว้ให้

4. ให้เวลาทุกคนทำากิจกรรมประมาณ 15 นาที

5. เมื่อทุกคนได้ชื่อเพื่อนครบทั้ง 9 ข้อ และได้ผู้ชนะแล้ว ให้กลับมารวมกลุ่มใหญ่ เพื่อร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม ดังนี้

• ถามผู้ที่ทำาเสร็จคนแรกว่ารายชื่อเพื่อนในข้อที่ 1 คือใคร และเพื่อนเล่ารายละเอียดว่าอย่างไร

• ถามอาสาสมัครคนอื่นถึงข้อถัดไปว่าได้รายชื่อใคร และมีรายละเอียดอย่างไร 

6. เมื่อถามครบทั้ง 9 ข้อแล้ว ให้กลับมาชวนคุยข้อที่ 2 อีกครั้ง ถึงความหมายของคำาว่า “การพิทักษ์สิทธิ” ว่ามีใครรู้จักคำานี้

บ้าง
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7. อธิบายถึงความหมายของคำานี้แก่ผู้เรียนว่า 

การพิทักษ์สิทธิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมายหรือ

นโยบายของแต่ละประเทศ เป็นการเรียกร้องให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หรือยกเลิกเมื่อมีนโยบาย กฎหมาย หรือการทำางานที่ละเมิดสิทธิฯ โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวม

มาจากผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเข้าไม่ถึงสิทธิ

 

8. ชวนผู้เรียนเข้าสู่กิจกรรมต่อไปซึ่งเป็นการทบทวนเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัย 

การเจริญพันธุ์ กับเนื้อหาที่ระบุใน พ.ร.บ.ฯ
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แบบประเมินผลก่อนการอบรม ชุดกิจกรรมที่ 3

ใส่เครื่องหม�ย  ในข้อที่คิดว่�มีคว�มเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฯ ใช่ ไม่ใช่

พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ คุ้มครองเฉพาะคนเป็นพ่อแม่วัยรุ่นเท่านั้น

เนื้อหาใน พ.ร.บ.การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ ไม่ครอบคลุมเรื่องความเสมอภาคทางเพศ 

การรู้จักวิธีหาความสุขทางเพศ ไม่ถือเป็นสิทธิวัยรุ่น  

การล้อเลียนหยอกล้อเพื่อนที่เป็นกะเทย ตุ๊ด ทอม ดี้ เกย์ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

ครูสอนเพศศึกษาต้องรู้เรื่องส่วนตัวของนักเรียนก่อน จึงจะให้คำาปรึกษาได้

ทุกคนต้องได้เรียนเพศศึกษาโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะมีระบุไว้ในมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.ฯ

คนไข้วัยรุ่นมีสิทธิจะเล่าหรือไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้หมอหรือพยาบาลในคลินิกรับรู้

การเลือกว่าจะตั้งท้องต่อหรือจะทำาแท้ง เป็นสิทธิของวัยรุ่นคนที่ตั้งท้อง 

มาตรา 7 ของพ.ร.บ.ฯ ระบุว่าหมอมีสิทธิเลือกที่จะรักษาวัยรุ่นคนไหนก็ได้

การที่หมอบอกว่าการทำาแท้งเป็นบาป คือวิธีให้บริการที่เป็นมิตรในคลินิกวัยรุ่น

หมอสามารถนำาเรื่องของวัยรุ่นที่มารักษาไปบอกพ่อแม่ได้แม้วัยรุ่นไม่ยินยอม

วัยรุ่นหญิงอายุต่ำากว่า 20 ปี สามารถรับยาฝังคุมกำาเนิดได้ฟรี 

มาตรา 8 ของพ.ร.บ.ฯ ทำาให้ทุกโรงงานต้องจัดมุมให้ความรู้เรื่องคุมกำาเนิดแก่ลูกจ้าง 

มาตรา 9 ระบุว่าพ่อแม่วัยรุ่นเลือกได้ว่าจะเลี้ยงลูกเองหรือยกให้คนอื่นเลี้ยง 

อบต. ต้องมีงบประมาณให้วัยรุ่นทำากิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งท้องในวัยรุ่น

ผู้แทนเยาวชนต้องรู้ข้อมูลว่ามีนักเรียนถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งท้องหรือไม่

การเขียนจดหมายประท้วงเมื่อโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งท้อง ถือเป็นการเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ.   

การจัดค่ายเพศศึกษาคือหน้าที่ของคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ฯ ระดับจังหวัด

ผู้แทนเยาวชนมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากวัยรุ่น 
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ใบง�นสำ�หรับแจกผู้เรียนประกอบกิจกรรม “ห�เพื่อนคนนี้ให้เจอ” 

ห�เพื่อนคนนี้ให้เจอ

คนที่เคยขึ้นพูดบนเวที 

หรือกล่าวคำาปราศรัย

ต่อหน้าสาธารณะ

คนที่ทำาหน้าที่เป็น “ที่

ปรึกษา” ให้คำาแนะนำากับ

องค์กร หรือหน่วยงาน

คนที่รู้ความหมายของคำาว่า 

“ผู้พิทักษ์สิทธิและผล

ประโยชน์”

คนที่มีส่วนร่วมในหน่วย

บริการสุขภาพสำาหรับวัยรุ่น

คนที่เคยเข้าร่วมลงชื่อเรียก

ร้องเรื่องที่ตัวเองไม่เห็นด้วย

คนที่เคยเข้าร่วมทำางานรณรงค์

คนที่เคยแสดงงานศิลปะ 

หรือเป็นสมาชิกวงดนตรี

หรือเคยแสดงละครใน

โรงเรียน

คนที่ได้เรียน

เพศศึกษาแบบรอบด้าน

ในโรงเรียน

คนที่เคยเสนอความเห็น

ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ออกนโยบาย

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 

ชื่อ: 
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หมวดความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศกับสิทธิมนุษยชน

ทำาความรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น”

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี, ใบงานกรณีศึกษา 

4 เรื่อง, ใบความรู้ “วัยรุ่นได้

อะไรจาก พ.ร.บ. การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559”, พ.ร.บ. 

ฉบับเต็ม, ใบความรู้ “สิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์ 12 

ข้อ”, ใบความรู้ “ปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แบบเข้าใจง่าย, สไลด์เรื่องเล่า 

“ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ 

ของวัยรุ่น”

90 นาที
วัตถุประสงค์

• รู้ความหมายและบทบาทของ “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของเยาวชน”

• เห็นตัวอย่างจริงจากเยาวชนที่ทำาหน้าที่พิทักษ์สิทธิ

ก่อนทำ�กิจกรรม

• จัดทำาสไลด์ “เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” สำาหรับฉายในกิจกรรม 

โดยใช้เรื่องเล่าจากหนังสือ“เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” ที่จะใช้

แจกผู้เรียนทุกคน (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.3c4teen.org)

• เตรียมหนังสือ “เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น” ซึ่งเป็นการรวมเรื่องเล่า

การทำางานของเยาวชน โดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ

ทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น

• แจ้งแก่ผู้เรียนให้นำาบัตรคำาที่เคยเลือกไว้และกระดาษที่จดความรู้สึกไว้ใน

กิจกรรม “ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร” มาใช้ประกอบกิจกรรม

ขั้นตอนเริ่มกิจกรรม

1. ถามผู้เรียนว่า “เมื่อได้ยินคำ�ว่�ผู้พิทักษ์สิทธิ” คิดถึงใครบ้าง ระดมความเห็นขึ้นกระดาน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนนึกถึง

ตัวอย่างได้จากทั้งชีวิตจริง หรือจากภาพยนตร์ จากเรื่องเล่าที่เคยได้ยิน  (อาจจะเริ่มโดยการเอ่ยเป็นตัวอย่างให้ก่อนสักคน

สองคน เช่น ซูเปอร์แมน คานธี ไอ้แมงมุม อองซานซูจี มาลาลา เป็นต้น)  

2. เมื่อได้ตัวอย่างของ “ผู้พิทักษ์สิทธิ” มาจำานวนหนึ่ง ให้ถามต่อว่า ชื่อที่ระดมมานี้ พวกเขามีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกันบ้าง 

เขียนขึ้นกระดานไว้ (กระตุ้นให้ผู้เรียนนึกถึงความสามารถของคนเหล่านี้ และเหตุผลที่คนเหล่านี้ลุกมาทำาหน้าที่ว่าน่าจะมา

จากสาเหตุอะไร)

3. จากนั้น ขึ้นสไลด์ “ตัวอย่างเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ” ให้กับทุกคนได้เห็น พร้อมทั้งเล่าเรื่องประกอบสไลด์ให้ทุกคนฟัง 

4. เมื่อฉายสไลด์จบ ถามคำาถามผู้เรียนเพื่อสรุปการเรียนรู้ ดังนี้

• ตัวอย่างเยาวชนที่นำามาให้ดูนี้ ทุกคนมีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกับตัวอย่างที่เราร่วมกันระดมก่อนหน้านี้บ้าง   

และมีอะไรที่แตกต่างจากตัวอย่างที่ระดมกันไว้ 

• คิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำาให้เยาวชนเหล่านี้ออกมาเรียกร้องสร้างการเปลี่ยนแปลง 

5. ให้ทุกคนนำาบัตรคำาที่เคยเลือกไว้จากกิจกรรม “ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร” พร้อมทั้งกระดาษที่จดความเห็นไว้มาอ่าน

ทบทวนอีกครั้ง แล้วสุ่มถามอาสาสมัครว่า 

• เมื่ออ่านสิ่งที่ตนเองเคยเขียนไว้แล้วเปรียบเทียบกับตัวอย่างเยาวชนที่ได้ดูจากสไลด์แล้ว มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง

I D-Sign ชุดกิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมเติมทักษะข้ันสูง สู่การเป็นเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น

เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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6. จากนั้น วิทยากรอธิบายความหมายและหลักการทำางานของ “ผู้พิทักษ์สิทธิ”  โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้

“การพิทักษ์สิทธิ เป็นกระบวนการสร้างให้เกิดการสนับสนุนในเรื่องที่เป็นปัญหาสำาคัญซึ่งส่งผลต่อชีวิต 

และจะแก้ปัญหานั้นให้สำาเร็จได้ก็ด้วยการลงมือทำาอะไรบางอย่างเพื่อทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงโดย

มีข้อมูลที่มาจากกลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลง ต่างจากการทำางานแบบ “ฮีโร่” หรือวีรบุรุษ ที่

ทำางานโดยใช้ความสามารถของตัวเองตามลำาพัง หรือได้รับการเชิดชูให้ทำาบางอย่าง โดยไม่ต้องใช้ข้อมูล

หรือการขอความเห็นจากคนอื่น  

  “เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” จึงหมายถึงคนที่ทำางานเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถูกละเมิดทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น ด้วยการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือเป็นเสียงจากเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิโดยตรง ซึ่งเห็นได้ชัดจาก

ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูว่าแต่ละคนออกมาเรียกร้องบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

ยกตัวอย่าง นักศึกษากะเทยที่เขียนอีเมลถึงคณบดี เพราะตนเองคือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และข้อมูล

ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนี้คือ คำากล่าวของคณบดีที่พูดถึงนิยามการแต่งกายว่า “สุภาพ” ซึ่งสามารถขยาย

ความได้ว่าการแต่งกายสุภาพมีหลายแบบ และไม่ได้ยึดติดกับเพศสรีระ  ดังนั้น เพศชายสามารถสวมชุด

ราตรี เพศหญิงก็สวมกางเกงขายาว และคนที่ไม่ระบุเพศตนเองก็มีอิสระในการเลือกสวมชุดเพศใดก็ได้

เมื่อเข้าร่วมรับประทานอาหารแบบเป็นทางการ ซึ่งตลอด 650 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครตั้งคำาถามถึง 

การแต่งกาย “สุภาพ” มาก่อนเลย 

องค์ประกอบสำ�คัญของก�รเป็นเย�วชนผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น จึงประกอบด้วย 

• ต้องเป็นการนำาเสนอข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

• ต้องมีการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง

• ต้องมาจากกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิ  

7. หลังจากอธิบายความหมายและองค์ประกอบของการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางพศของวัยรุ่นให้ผู้เรียนเข้าใจ ถามถึงสิ่งที่ผู้เรียน

ได้เรียนรู้จากการเห็นตัวอย่างเยาวชนที่นำาเสนอผ่านสไลด์

8. แจกหนังสือ“เย�วชนผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น” ที่เตรียมไว้ให้ทุกคนเก็บไว้เพื่อใช้ศึกษาแนวคิดการทำางานและเห็น

ตัวอย่างเยาวชนที่ลุกขึ้นมาทำางานโดยใช้ช่องทางหลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือ ก่อนเข้าสู่กิจกรรมต่อไป
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ตัวอย่�งสไลด์สำ�หรับใช้ประกอบกิจกรรม “ทำ�คว�มรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น”

วัยรุ่นกลุ่มนี้เรียกร้องให้ผู้คนเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ว่าชีวิตทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของคนเราจะเป็น

อย่างไรก็ตามโดยใช้คลิปวิดิโอสื่อสารว่าเพศวิถีนั้นเป็นสิ่งที่ลื่นไหลได้ไม่คงที่ ดังนั้นทุกคนมีตราประทับของตนเองได้ แต่

ก็ถอดออกได้เหมือนกันถ้ามันทำาให้เราไม่มีความสุข เหมือนเวลามีความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน จะมีคนเชื่อและบอก

ว่าฝ่ายหนึ่งต้องเป็น "ชาย" อีกฝ่ายต้องเป็น "หญิง" (ฝ่ายรุก ฝ่ายรับ ฯลฯ)

• เยาวชนกลุ่มหนึ่งร่วมสนับสนุนกฎหมายเรื่องพฤติกรรมคุกคามและอันตรายทางเพศของสกอตแลนด์ ซึ่งระบุว่าการ

แชร์สื่อส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมถือเป็นอาชญากรรม

• โดยรณรงค์สร้างจิตสำานึกสาธารณะให้สังคมเห็นผลที่จะตามมาจากการแชร์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพ

ลับส่วนตัวของแฟนปัจจุบันหรือแฟนเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าเป็นอย่างไร ด้วยการชักชวนให้คนที่แชร์ติดแฮชแท็ก 

#NotYoursToShare และจัดทำาวิดิโอเพื่อให้สังคมเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำาดังกล่าว

วัยรุ่น 5 คนในประเทศเปรูร่วมกันจัดทำาโครงการ 

"ปลดเปลื้องการตีตรา" เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

กันทางเพศผ่านวิดิโอและเว็บไซต์ให้ข้อมูลความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชุมชน LGBT เพื่อสื่อสารว่าเรา

คือมนุษย์เหมือนกัน แต่ทุกคนก็มีความแตกต่างกัน

การจัดทำาแคมเปญ มีการสำารวจความเห็นผ่าน

ออนไลน์ถึงเรื่องการแชร์ภาพส่วนตัว พบว่ากว่าครึ่ง

หนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสำารวจมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

การข่มขู่ผู้อื่นว่าจะแชร์ภาพลับส่วนตัวและเกือบครึ่ง

เคยถูกขู่ว่าจะนำาภาพส่วนตัวไปแชร์ และผลกระทบ

ที่เกิดจากการมีประสบการณ์ถูกข่มขู่เรื่องการแชร์

ภาพคือความรู้สึกหวาดกลัวจนหลายคนถึงขั้นทำาร้าย

ตนเอง

กลุ่มเยาวชนทำาโครงการ "ปลดเปลื้องการตีตรา"

วัยรุ่นสก๊อตแลนด์สนับสนุนกฎหมายห้ามข่มขู่ ห้ามแชร์ภาพลับแฟนเก่า
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ตัวอย่�งสไลด์สำ�หรับใช้ประกอบกิจกรรม “ทำ�คว�มรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น”

ชาร์ลี นอร์ทรัป นักศึกษากะเทย ภาควิชาโบราณวิทยา (classics) คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ทักท้วงธรรมเนียมการแต่งกายที่แบ่งแยกชายหญิงโดยเขียนอีแมล์หาคณบดีเพื่อถามถึงชุดที่

ใช้สวมเข้าร่วมรับประทานอย่างเป็นทางการว่าผู้แต่งเลือกได้เองตามความสมัครใจหรือไม

ชักชวนคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดของเธอมาร่วมกันลงชื่อทางเวบไซต์ change ในชื่อโครงการ #traintoprotect เพราะ

องค์กรได้ทำาการวิจัย พบว่าในประเทศอังกฤษ มีเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการขลิบอวัยวะเพศหญิงถึง 17,000 คน 

เกิดช่องว่างในการสื่อสารเรื่องนี้ระหว่างครูแบะนักเรียน

เพราะที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครตั้งคำาถามในเรื่องนี้ ทุก

คนต่าง "เข้าใจเอาเอง" ว่าผู้ชายต้องสวมสูท ผูก

ไท และผู้หญิงต้องสวมกระโปรงแต่เมื่อคณบดีขยาย

ความนิยามการแต่งกายให้ชัดเจนเช่นนี้ ส่งผลให้คน

ที่เคยอึดอัดไม่สะดวกใจในการแต่งชุดสุภาพตามเพศ

สรีระได้มีทางเลือก และชาร์ลีก็เลือกสวมกระโปรง

เพราะนักเรียนถึง94% เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ๋ใน

โรงเรียนไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการขลิบอวัยวะ

เพศและการถูกบังคับให้แต่งงานในวัยเด็ก

นักศึกษากะเทยรณรงค์ให้เปลี่ยนธรรมเนียมการแต่งกายที่มีมา 650 ปี

สาววัย 18 ปี อาริฟา นาซิม เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษจัดระบบติดตามสถานการณ ์
การขลิบอวัยวะเพศหญิงในโรงเรียน
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หมวดความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศกับสิทธิมนุษยชน

วิเคราะห์เนื้อหา พ.ร.บ. ผ่านกรณีศึกษา

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี,  บัตรคำาและ

กระดาษที่เขียนความเห็นไว้

ในกิจกรรม “ความยุติธรรม

สำาคัญอย่างไร”, หนังสือ  

“เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ

ของวัยรุ่น”

60 นาที
วัตถุประสงค์

• มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พ.ร.บ.ฯ อย่างละเอียด

• มีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยง

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เตรียมสไลด์ข้อความในมาตรา 5 และ มาตรา 6 จาก พ.ร.บ. สำาหรับฉายให้

ผู้เรียน

• เตรียมใบความรู้ตามที่ระบุไว้ในอปุกรณ์ให้ครบตามจำานวนผู้เรียน

• ดาวน์โหลด พ.ร.บ. ฉบับเต็มได้จากเวบไซต์ของสำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=act

ขั้นตอนเริ่มกิจกรรม

1. ชวนผู้เรียนทบทวนถึง พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ ซึ่งมักเรียกกันสั้นๆ ว่า “กฎหมายวัยรุ่น” โดยแจกใบความรู้ และ 

พ.ร.บ. ฉบับเต็มที่เตรียมไว้ให้ทุกคนอ่าน และให้ข้อมูลถึงความสำาคัญของมาตรา 5 และ มาตรา 6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง

การสอนให้ความรู้เรื่องเพศในโรงเรียนโดยไม่ละเมิดสิทธิว่าถูกระบุใน พ.ร.บ. โดยละเอียดว่าอย่างไร (ขึ้นข้อความมาตรา 

5 และ มาตรา 6 ที่ระบุใน พ.ร.บ.ฯ ให้ทุกคนเห็น)

2. ถามผู้เรียนเพื่อให้ทบทวนถึง “สิทธิมนุษยชน” ว่า มีเรื่องอะไรบ้าง จดคำาตอบขึ้นกระดาน (หรือให้นำาใบปฏิญญาสากลที่

เคยแจกกลับมาทบทวน) จากนั้น แจกใบความรู้ “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 12 ข้อ” ให้ทุกคนวิเคราะห์ว่า ทั้ง 12 ข้อนั้น

สอดคล้องกับข้อใดในสิทธิมนุษยชนที่ได้ทบทวนมา

3. แบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมเป็น 4 กลุ่ม แจกกรณีศึกษาที่เตรียมไว้ให้กลุ่มละ 1 เรื่อง (แอน, เบส, แก้ม, โน้ต) เพื่อวิเคราะห์ว่า

เรื่องของแต่ละคนเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และกฎหมายวัยรุ่นข้อไหน อย่างไร โดยให้โจทย์

ต่อไปนี้  (30 นาที)

• กรณีศึกษาที่ได้รับมีการละเมิดสิทธิตามมาตราไหนบ้างใน พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ  (ระบุทั้งสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์)

• สิทธิเรื่องอะไรในมาตราไหนที่เราอยากเน้นมากกว่าข้ออื่น และอยากเรียกร้องสิทธิดังกล่าวกับใคร เพราะอะไร

• ครูและโรงเรียนควรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ และด้วยวิธีการอย่างไร

• มีใครอีกบ้างที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบที่กรณีศึกษาของเราเจอ

• ในฐานะ “เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” เราจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อพิทักษ์สิทธิตาม พรบ. ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ฯ ให้กรณีศึกษาของเรา
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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แอน หญิงส�วอ�ยุ 20 ปี

ครอบครัวของแอนจัดว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในความรู้สึกของเธอ เพราะพ่อเป็นคนใจดีมาก เแต่เมื่อถึงเวลาที่มีปัญหา

ส่วนตัว เธอกลับไม่เล่าให้ใครฟัง ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือน้องชาย แอนมีแฟนมาแล้ว 3 คน  กับแฟนแต่ละคน เธอมัก

ใช้การหลั่งนอก 

“กับแฟนคนแรก ใช้การหลั่งข้างนอกเพราะตอนนั้นยังเด็กด้วยกันทั้งคู่ กับคนที่สอง ตอนเริ่มคบกันแรกๆ 

ใส่ถุงยาง เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจก็ใส่ถุงยางไว้ก่อน แต่พอคบๆ ไป  ช่วงหลังก็ไม่ใส่ แล้วใช้หลั่งข้างนอกเอา  

คนที่สามก็เหมือนกัน  แรกๆ ใช้ถุงยาง แล้วหลังๆ ก็เปลี่ยนให้หลั่งข้างนอก”

แอนอยากให้แฟนใช้ถุงยางอนามัย  เพราะเธอไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้กับการไม่ใช้ แต่แฟนไม่ยอม

“อยากเป็นฝ่ายเลือกมากกว่า จริงๆ อยากให้เขาใส่ทุกครั้ง แต่เขาบอกว่าใส่แล้ว มันไม่เหมือนธรรมชาติ ตัวเอง

รู้สึกไม่ต่าง แต่ก็ไม่ได้เล่าให้แฟนฟังว่าคิดยังไง แต่ทุกครั้งที่บอกให้เขาใส่ เขาจะมีความรู้สึกว่าทำาไม หาว่าไม่

เชื่อใจกัน ส่วนมากก็จะพูดว่าไม่เอา ไม่ใส่  บางครั้งกำาลังมีอะไรกัน ถ้าเขาใส่อยู่  เขาก็ถอดออกเลย”

แอนเคยพลาดจากการใช้วิธีคุมกำาเนิด และเธอตัดสินใจทำาแท้ง  แม้ฝ่ายชายยืนยันว่าอยากให้เธอเอาเด็กไว้ และจะไป

บอกให้พ่อแม่มาจัดการ แต่เธอกลัวพ่อแม่ของเธอเองเสียใจ จึงปิดบังเรื่องนี้ไว้ แต่สุดท้าย พ่อแม่ของเธอก็รู้เพราะเธอ

ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้หมอขูดมดลูก จึงต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นต์ยินยอม

“เป็นคนเลือกเองว่าจะเอาเด็กออก พอประจำาเดือนไม่มาเดือนแรกก็เริ่มรู้ตัว แต่กว่าจะเอาออกจริง ก็ประมาณ

สามเดือน ยาสอดได้ผล แต่ตกเลือดเยอะ ยาที่ได้มา เพื่อนพาไปเอา เขาจะมียาปรับฮอร์โมนให้กิน 1 เม็ด 

แล้วค่อยเริ่มสอดยา พอสอดยาแล้วเลือดออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็ให้กินยาเพื่อให้เลือดหยุด แต่ที่ต้องไป

โรงพยาบาล เพราะมันออกไม่หมด ก็เริ่มมีอาการหนาวเหมือนจะเป็นไข้ เริ่มปวดท้อง เลยต้องไปนอนโรง

พยาบาล”

ผลจากการทำาแท้ง นอกจากต้องเข้าโรงพยาบาลแล้ว แอนยังต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากขาดเรียน จนไม่มี

เวลาพอจะเข้าสอบ ทำาให้เธอต้องหาที่เรียนใหม่ โดยปิดบังไม่ให้พ่อแม่รู้ 

 “ที่ไม่กล้าเอาลูกไว้ เพราะเพื่อนบ้านจับตามอง เวลาไปตลาด คนก็ชอบถาม ชอบมอง ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า 

แต่มีความรู้สึกว่ามีคนจับตามองเราอยู่ ถ้าเราทำาอะไรไม่ดี เขาจะเอาไปพูด ไปนินทา กลัวพ่อแม่อาย”

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “วิเคร�ะห์เนื้อห� พ.ร.บ. ผ่�นกรณีศึกษ�”
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เบส  ช�ยหนุ่มอ�ยุ 16 ปี ปัจจุบัน ไม่ได้เรียนหนังสือ

“ก็ไม่อยากเรียน ไปตีสนุ๊ก สูบบุหรี่แถวโรงเรียน เบื่อ ไปโรงเรียนน่ะชอบ แต่ไม่ชอบตอนนั่งเรียน”

นั่นคือคำาบอกเล่าจาก เบส เด็กหนุ่มอายุ 16 ปี ที่เล่าว่าทำาไมชอบหนีโรงเรียน ก่อนหน้านี้ เบสบอกว่า เขาก็เรียนใช้ได้ 

และไปโรงเรียนทุกวัน จนกระทั่งขึ้น ม. 2 เขารู้สึกเบื่อห้องเรียนขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล และในที่สุด ก็ถูกไล่ออกจาก

โรงเรียน เนื่องจากไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น เบสบอกว่าเขาเป็นคนไม่หาเรื่องใครก่อน แต่ก็ไม่กลัว หากใคร

ต้องการมีเรื่องกับเขา

“ไม่มีใครชักนำา อยากทำาอะไร ก็ทำา อย่างเรื่องหนีโรงเรียน ก็หนีเอง ไม่มีใครชวน ใครจะมีเรื่องกับผม ผมก็มี

เรื่อง แต่ผมไม่ไปหาเรื่องใครก่อน ส่วนมาก ก็มองหน้ากัน แบบวัยรุ่นก็เลย...ซะหน่อย เคยโดนไล่ยิง โดนฟัน 

แต่รอดมาได้ ไม่เป็นอะไร แม่ก็เลยให้ไป บวชอยู่พรรษาหนึ่ง ตอนอายุ 15 เพื่อสะเดาะเคราะห์”

เบสเป็นลูกคนกลาง มีพี่ชายอายุมากกว่าเขาปีเดียว และน้องสาวที่กำาลังเรียนอยู่ชั้น ม. 1 ทั้งคู่ต่างก็เป็น ‘เด็กเรียน’ ใน

สายตาของผู้ใหญ่ มีเขาคนเดียวในบ้านที่ดื้อ แม่เองก็ออกปาก บ่นเขาบ่อยๆ 

“ผมก็เฉยไม่สนใจ อยากพูดอะไรก็ปล่อยเขาไป เขาเอาไม่ไหว เขาดูไม่ไหวแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้ง ส่งเงินมาทุกเดือน 

เขาก็มาหาบ้าง ปีหนึ่งเจอกันครั้ง สองครั้ง แต่เขาก็โทรมาบ่อยๆ ให้เงินผมใช้วันละร้อย ถ้าไม่พอก็ขอเขา”

เบสทำาความรู้จักกับเรื่องเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อตอนอยู่ชั้น ม. 1 กับเพื่อนในห้องที่เป็นหัวหน้าห้อง ทั้งสองเลิกจากกัน

ไปหลังจากคบกันในฐานะแฟนได้สองปี โดยเขาใช้วิธี ‘ปล่อยนอก’ หลังจากนั้น เวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์ เขาเลือกที่จะไม่

สวมถุงยางอนามัยกับผู้หญิงที่ดูเป็น ‘เด็กเรียน’ แต่ถ้าผู้หญิงคนไหนที่ไม่สนใจ เรียน จะเป็นคน ‘มั่ว’ ในสายตาของเบส 

และเป็นคนที่เขาจะใช้ถุงยางอนามัยด้วย โดยเขาจะไปขอถุงยางอนามัยจากสถานีอนามัย และใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่

ทำากิจกรรมทางเพศ

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “วิเคร�ะห์เนื้อห� พ.ร.บ. ผ่�นกรณีศึกษ�”
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แก้ม หญิงส�วอ�ยุ 18 ปี

สำาหรับแก้ม การที่แฟนนอกใจเธอ ถือเป็นเรื่องที่นำาความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่ชีวิต เพราะเธอเป็นลูกคนเดียวของ

พ่อแม่ ซึ่งเลี้ยงดูเธอแบบตามใจมาตลอด เมื่อรู้ว่าแฟนปันใจให้หญิงอื่น เธอโกรธเขาและโต้ตอบด้วยการทำาร้ายตัวเอง

“หนูว่าหนูคบกับเขา หนูจะเป็นโรคประสาท คอยคิดแต่เรื่องเขา เพราะความหึงหวงกัน หนูเคยใช้คัตเตอร์กรีด

ข้อมือตัวเองต่อหน้าเขาตอนรู้ว่าเขามีคนอื่น เลือดไหลเยอะ แต่ไม่ถึงกับต้องไปโรงพยาบาล”  

แก้มกับแฟนรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนชั้น ม. 3 และถูกพ่อแม่จับให้หมั้นหมายกันไว้ หลังจากที่พ่อแม่ของเธอจับได้ว่าเธอกับ

เขามีอะไรกัน  สัมพันธภาพระหว่างเธอกับคู่หมั้นหนุ่มซึ่งอายุไล่เลี่ยกันเริ่มสั่นคลอนหลังจากแต่งงานกันได้สองปี โดยที่

ฝ่ายชายอ้างว่าการที่เขาไปมีคนอื่นนั้น เขาทำาไปเพราะต้องการแก้แค้นที่เธอเองก็แอบมีกิ๊ก ทั้งที่เธอยืนยันว่าเธอกับเขา

คนนั้นไม่มีอะไรกัน และเรื่องเกิดมานานตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มัธยม

“เขาก็ไปมีเรื่องกัน ต่อยกัน แล้วเขาก็เตะหนูด้วย”

แก้มถูกเขาทำาร้ายร่างกายมา 5 ครั้งแล้ว โดยทุกครั้งเกิดจากการทะเลาะกันเพราะความหวาดระแวง บางครั้ง เธอเป็น

ฝ่ายเริ่มลงมือทำาร้ายเขาก่อน แต่ก็จบลงด้วยการที่เธอสู้แรงเขาไม่ไหว พ่อแม่ของเธอรู้ว่าเธอกับคู่หมั้นมีเรื่องทะเลาะ

เบาะแว้งกัน แต่ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยว เธอรู้สึกเสียใจที่รับหมั้นเขาตั้งแต่เด็ก และอยากเลิกกับเขา แต่ก็กลัวว่าตัวเองจะ

อดใจไม่ไหว ต้องกลับไปหาเขาอีก เพราะทั้งสองเคยลองเลิกกันมาแล้ว แต่แค่หนึ่งเดือนผ่านไป ทั้งคู่ก็กลับมาเป็นแฟน

กันอย่างเดิม  

“ตอนนั้นความคิดหนูยังเด็ก อยากหมั้นกับเขา พอโตมาคิดว่าไม่น่าเอาชีวิตมาอยู่ตรงนี้  

หนูคิดอยากจะเลิกกับเขานะ แต่ก็กลัวคิดถึงเขา”

ที่ผ่านมา แก้มบอกว่าแฟนไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยกับเธอเลย แม้เธอรู้ว่าเขาไปมีอะไรกับคนอื่น แต่เธอก็ยังไม่สามารถ

ต่อรองให้แฟนใช้ถุงยางอนามัยกับเธอได้สำาเร็จ

ใบง�นแจกผู้เรียนสำ�หรับกิจกรรม “วิเคร�ะห์เนื้อห� พ.ร.บ. ผ่�นกรณีศึกษ�”
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โน้ต  ช�ยหนุ่มอ�ยุ 16 ปี

โน้ต เป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ชีวิตเขานอกจากไปเรียนหนังสือแล้ว ก็ไม่มีกิจกรรมอะไร เขาเป็นลูกคนกลาง มีพี่ชาย

และน้องชาย ทั้งสามคนเป็นเด็กดื้อเหมือนกันหมดในสายตาของผู้ใหญ่ 

เขาไม่ชอบอยู่บ้าน ชอบไปขลุกอยู่กับอู่รถ และสนใจแต่เรื่องรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนเรื่องเที่ยวกลางคืนนั้น โน้ตไม่สนใจเลย 

เขาบอกว่ากลางคืนมองหน้าผู้หญิงไม่เห็น ไม่เหมือนตอนกลางวัน

บ้านของโน้ตทำาไร่มันสำาปะหลัง ทำานา และทำาไร่อ้อย ฐานะทางบ้านจึงไม่ลำาบากนัก โน้ตสนิทกับพ่อมากกว่าแม่ เพราะ

พ่อเป็นคนคุยสนุก แต่เรื่องความรัก เขาไม่เคยเล่าเรื่องของเขากับแฟนให้คนที่บ้านรู้

 “ถ้าเรื่องแฟนไม่ค่อยกล้าพูด ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ กลัวเขาจะว่า เพราะเคยแหย่เล่น เขาก็บอกว่าตัวยังหน่อย

เดียว คิดอยากจะมีแฟนแล้ว”  

ดังนั้น เมื่อเกิดอาการแสบปวดที่อวัยวะเพศ โน้ตจึงตัดสินใจซื้อยากินเอง แต่ก็ไม่หาย จนแม่เห็นถุงยาในตะกร้าผ้า จึง

ได้รู้ความจริงว่าโน้ตมีแฟนแล้ว และเป็นคนพาโน้ตมารักษาที่คลินิกกามโรค แม้เขาจะมีความรู้เรื่องเอดส์  เพราะเคยไป

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านเอดส์ เมื่อตอนที่อยู่ชั้นมัธยม และยังได้มีโอกาสร่วมรณรงค์ยาเสพติด แต่โน้ตกลับไม่เคยซื้อ 

ถุงยางอนามัยด้วยตัวเองเลยสักครั้ง

“ผมเพิ่งจะมีอะไรกับแฟนเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากคบกันมาปีกว่าโดยใช้บ้านยายผมบางครั้งก็ใช้บ้านแม่แฟน 

เคยถามแฟนว่ามีอะไรกับใครมาหรือยัง แฟนผมบอกว่าเคยมีแฟนแต่ยังไม่ได้มีอะไรกัน ผมก็เลยไม่ใช้ถุงยาง 

จริงๆ ก็ไม่เคยใช้เลย ไม่กล้าซื้อด้วย ให้ไปขอที่อนามัยก็ไม่กล้า ผมเคยลองใส่เองเล่นๆ ครั้งหนึ่งดูว่ามันใส่ยัง

ไง พอผมไม่สบาย ก็ถามแฟน เขาก็เลยบอกว่าเคยมีอะไรกับคนอื่นมาก่อน”

สุดท้าย แฟนของโน้ตก็ยอมรับว่าเคยมีแฟนมาหลายคนแล้ว แต่คนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยคือคนล่าสุด ก่อนที่จะมาคบกับ

เขา โน้ตยอมรับว่าตนเองเสียใจที่เป็นโรค และกลัวว่าจะทำาให้แฟนติดโรคจากเขาอีก เพราะไม่มั่นใจว่าจะกล้าไปซื้อ 

ถุงยางอนามัยด้วยตัวเองหรือไม่

“อยากให้เขาเลิกกับผม ไม่อยากให้เขาติดจากผม ก็คิดนะครับเรื่องใส่ถุงยาง แต่ไม่มั่นใจว่าจะใส่ได้ตลอดหรือ

เปล่า เพราะไม่กล้าไปซื้อ”
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หมวดทักษะการใช้เครื่องมือสำารวจความเห็น

ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเยาวชน

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี,  แบบประเมิน

ตนเองเรื่องการสอนเพศวิถี

ศึกษาในโรงเรียนจำานวนมาก 

เพื่อใช้ในการฝึก

60 นาที
วัตถุประสงค์

• มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พ.ร.บ.ฯ อย่างละเอียด

• มีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยง

ก่อนทำ�กิจกรรม

• เตรียมสไลด์ข้อความในมาตรา 5 และ มาตรา 6 จาก พ.ร.บ. สำาหรับฉายให้

ผู้เรียน

• เตรียมใบความรู้ตามที่ระบุไว้ในอปุกรณ์ให้ครบตามจำานวนผู้เรียน

• ดาวน์โหลด พ.ร.บ. ฉบับเต็มได้จากเวบไซต์ของสำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=act

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. วิทยากรเกริ่นนำาโดยให้ผู้เรียนย้อนนึกถึงกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งมีคำาถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรหากต้องการรู้ว่ามีใครถูก

ละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. และมีจำานวนเท่าไหร่ ในกิจกรรมนี้จึงจะแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ

หนึ่งสำาหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล นั่นคือ “แบบประเมินตนเอง” 

2. แจกแบบประเมินตนเองให้ทุกคน คนละ 1 ชุด  อธิบายว่านี่คือการสำารวจเรื่องสถานการณ์การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 

เป็นการถามเพื่อหาข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตามการทำางานตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.ฯ ที่ระบุว่าทุกโรงเรียนต้องสอน

เพศศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยผู้เรียน

3. อธิบายวิธีการและที่มาของการทำาแบบประเมินแก่ผู้เรียนก่อนให้ลงมือทำาแบบประเมิน ชี้แจงเพิ่มเติมหากใครมีคำาถามหรือ

ข้อสงสัย

4. เมื่อทำาเสร็จแล้ว ให้ทุกคนเก็บแบบประเมินไว้    

5. แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มละ 4 คน แจกแบบประเมินตนเองให้กลุ่มละ 20 -30 ชุด เพื่อนำาไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่

อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดอบรม โดยให้เวลาออกไปสำารวจสองชั่วโมง 

6. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและวางแผนการทำางานร่วมกันก่อนออกสำารวจ ในเรื่องต่อไปนี้

• ใครคือกลุ่มเป้าหมายของแบบประเมินชุดนี้บ้าง

• จะหากลุ่มเป้าหมายได้จากที่ไหน 

• จะวางแผนการเดินทางอย่างไร

7. เมื่อถึงเวลาที่กลับมาพบกัน ชวนสรุปการเรียนรู้จากการลงสำารวจจริงในชุมชน โดยใช้คำาถามสำาคัญ ดังนี้

• ผู้ตอบมีปฏิกริยาอย่างไรบ้างกับแบบประเมินที่ได้รับ

• ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการลงฝึกปฏิบัติทำาการสำารวจความเห็นในพื้นที่จริง

8. อธิบายเพิ่มเติมว่า จะให้เวลาผู้เรียนวิเคราะห์ผลจากการสำารวจ โดยใช้วิธีนับคะแนน และเข้าสู่กิจกรรมต่อไป
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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คำ�อธิบ�ยสำ�หรับวิทย�กร 

แบบประเมินตนเองเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา  เป็นเครื่องมือในการรวบรวมเสียงเยาวชน โดยเยาวชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

เยาวชน เนื่องจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมให้วัยรุ่น

ใช้สิทธิของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ได้ระบุชัดเจนในมาตรา 5 ว่า วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิ

ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้  ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับ

การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

และระบุชัดเจนในมาตรา 6 ถึงหน้าที่ของกระทรวงศึกษาว่า สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะ

สมกับช่วงวัยของผู้เรียน ต้องจัดหาและพัฒนาผู้สอน ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำาปรึกษาในเรื่องการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ผู้เรียน และจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์

ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 

และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่ได้จ�กแบบประเมิน จะถูกนำ�ม�วิเค�ะห์ผลเพื่อติดต�มว่�

• โรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามของ “เพศวิถีศึกษา” อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับช่วงวัยหรือไม่

• ผู้สอนสามารถทำาหน้าที่สอนและให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียนโดยไม่ละเมิดสิทธิตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 หรือไม่

นิย�ม “เพศวิถีศึกษ�” ต�มที่ระบุไว้ใน พรบ.

 กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 

 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์

 ที่ให้ความสำาคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

วิธีก�รทำ�แบบประเมิน

1. แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 4 หน้า สำาหรับผู้ที่อายุ 13 - 20 ปี 

2. ให้ผู้ทำาแบบประเมินทำาด้วยตนเอง และเมื่อทำาเสร็จ ตรวจสอบว่าผู้ทำาแบบประเมินได้ตอบครบทุกคำาถาม

3. นำาแบบประเมินมาวิเคราะห์สรุปผล เพื่อจัดทำาข้อเสนอ
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ข้อมูลส่วนตัวของฉัน

ฉันอายุ  ..........................                                    

ฉันเป็นเพศ  หญิง        ชาย        .............

 ฉันกำาลังเรียนอยู่ชั้น....................................         ฉันไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว

ในโรงเรียน ฉันมีครูที่ไว้ใจและส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ�ได้เมื่อมีปัญห�

  มี         ไม่มี       ไม่แน่ใจ

เพศวิถีศึกษ�ในโรงเรียนของฉันใช้ชื่อว่�

(ใส่เครื่องหมาย  หน้าชื่อวิชาที่เคยเรียนหรือกำาลังเรียน)

  ทักษะชีวิต                              เพศศึกษา      

  เพศและความสัมพันธ์          สุขศึกษา  

 ครอบครัวศึกษา      ชื่ออื่น  ระบุ  ............................................

สำ�หรับคนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเรียนวิช�เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษ�

ให้ตอบคำ�ถ�มเฉพ�ะหัวข้อ “อย�กให้มีเรื่องนี้ในห้องเรียนเพศวิถีศึกษ�ไหม”

แบบประเมินสำ�หรับแจกผู้เรียนเพื่อใช้สำ�รวจคว�มเห็น
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ฉันได้รู้เรื่องนี้จ�กห้องเรียนเพศวิถีศึกษ�
ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ได้เรียน

 วิธีจดบันทึก ”รอบเดือน” เพื่อดูว่าประจำาเดือนมาวันไหนบ้าง

 วิธี “ช่วยตัวเอง” เมื่อต้องการระบายอารมณ์ทางเพศ 

 นอกจากถุงยางอนามัยแล้วยังมีวิธีคุมกำาเนิดอีกหลายแบบ

 การไม่ล้อเลียนคนที่เป็นเกย์ ตุ๊ด กะเทย ทอม ดี้  

 การดื่มน้ำาแก้วเดียวกันกับคนเป็นเอดส์ไม่ทำาให้ติดเอดส์

 การมีเพศสัมพันธ์ต้องเกิดจากการยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย

 วิธีการปฏิเสธถ้าไม่ต้องการให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว

 วิธีขอคำาปรึกษาจากผู้ใหญ่เมื่อมีคำาถามหรือปัญหาเรื่องเพศ

 คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สามารถขอคำาปรึกษาในเรื่องเพศได้

 หมอหรือพยาบาลไม่มีสิทธินำาเรื่องส่วนตัวของฉันไปบอกพ่อแม่ถ้าฉันไม่ยินยอม

 ถ้ามีเพื่อนตั้งท้องระหว่างเรียน เพื่อนคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อที่เดิมหรือไม่

 ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ทำาให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้ 

 ถึงเป็นผู้หญิงก็ต้องพกถุงยางอนามัย

 การรักเพศเดียวกัน เป็นเรื่องปกติ

แบบประเมินสำ�หรับแจกผู้เรียนเพื่อใช้สำ�รวจคว�มเห็น
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ครูสอนเพศวิถีศึกษ�ของฉันใช้วิธีสอนแบบนี้
ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามที่เป็นจริงในห้องเรียน

 ให้จับกลุ่มทำางานเพื่อแก้โจทย์ที่ครูให้

 ให้นั่งฟังเงียบๆ และตอบเฉพาะเวลาครูถาม

 ให้แข่งกันสวมถุงยางอนามัย

 ให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าห้อง 

 เปิดวิดิโอให้ดู จากนั้น ถามคำาถามหลังดูจบ

 พาไปดูคลินิกวัยรุ่นในสถานที่จริง

 เปรียบเทียบเด็กในห้องเรียนว่าควรทำาตามใคร เพราะอะไร

 บอกให้มาปรึกษาครูทุกเวลาถ้ามีปัญหาเรื่องเพศ

 ห้ามไม่ให้มีแฟนเพราะยังเป็นนักเรียน

 เอาอุปกรณ์คุมกำาเนิดแบบต่างๆ มาให้ดูพร้อมสาธิตวิธีใช้

 แจกใบงานให้กลับไปทำาที่บ้านโดยให้ไปถามพ่อแม่

 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

 ประกาศว่าใครที่ท้องก็เรียนต่อได้ ไม่ต้องลาออก

 ให้โต้วาทีหัวข้อที่เกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว

 ให้อ่านข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วช่วยกันวิเคราะห์กับเพื่อน

 ให้ลองไปซื้อถุงยางอนามัย ยาคุมกำาเนิดที่ร้านขายยา แล้วกลับมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง

 สาธิตให้ดูขั้นตอนและวิธีการขอคำาปรึกษาเวลามีปัญหาเรื่องเพศ 

แบบประเมินสำ�หรับแจกผู้เรียนเพื่อใช้สำ�รวจคว�มเห็น
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ฉันอย�กเรียนเรื่องนี้ในห้องเรียนเพศวิถีศึกษ� 
   ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความรู้สึกตัวเอง 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำารวจ

แบบประเมินสำ�หรับแจกผู้เรียนเพื่อใช้สำ�รวจคว�มเห็น

เนื้อห�เกี่ยวกับเรื่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

วิธีคุมกำาเนิดโดยให้เห็นตัวอย่างจริง

วิธีการแสดงออกว่าเคารพการตัดสินใจของเพื่อนและแฟน

กฎหมายที่เกี่ยวกับวัยรุ่น

ถ้าคิดจะมีเพศสัมพันธ์ต้องเตรียมตัวอย่างไร

มีทางเลือกอะไรบ้างหากตั้งท้องโดยไม่พร้อม

ข้อควรระวังเมื่อใช้สื่อโซเชียลมีเดียพูดเรื่องเพศ

ความสุขทางเพศคืออะไร

วิธีปฏิเสธเพื่อไม่ให้เสียเพื่อน

เหตุผลที่ไม่ควรรังแกหรือล้อเลียนเพื่อนที่แตกต่างจากเรา

วิธีการและสถานที่ขอคำาปรึกษาจากหมอ พยาบาลเมื่อมีคำาถามเรื่องเพศ

ถ้าตัดสินใจเป็นพ่อแม่วัยรุ่น จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง
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หมวดทักษะการสำารวจความเห็น และการนำาเสนอผล

วิเคราะห์ผลการสำารวจความเห็น

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี /แบบประเมินที่

รวบรวมจากการลงภาคสนาม

90 นาที
วัตถุประสงค์

• ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการนำาเสนอผลที่ได้จากการสำารวจ

• ฝึกการทำางานเป็นทีม

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. ให้แต่ละกลุ่มนำาแบบประเมินมานับจำานวนและคัดแยกคำาตอบ โดยใช้วิธีการ

นับคะแนน วิทยากรทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง  

2. จากนั้น แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ผล และเตรียมจัดทำาผลการนำาเสนอ โดย

คัดเลือกตัวแทนออกมานำาเสนอ ให้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที และให้ผู้เรียน

คนอื่นสวมบทบาทสมมติเป็นคณะกรรมการรับฟังข้อเสนอในระหว่างที่กลุ่มอื่น

นำาเสนอ ดังนี้

• กลุ่มที่ 1 นำาเสนอผลโดยจัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน 

• กลุ่มที่ 2 นำาเสนอต่อหน้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการเป็นประธาน

• กลุ่มที่ 3 นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียนระดับอำาเภอ

• กลุ่มที่ 4 นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

ระดับประเทศ

3. เมื่อทุกกลุ่มนำาเสนอครบแล้ว ให้รวมกลุ่มใหญ่เพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยใช้

คำาถามสำาคัญ ดังนี้

• รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบประเมิน 

• ในการฝึกนำาเสนอผลต่อกลุ่มต่างๆ มีเรื่องอะไรบ้างที่แต่ละกลุ่มทำาได้ดี 

• เรื่องที่แต่ละกลุ่มอยากปรับเปลี่ยนหากได้ทำาใหม่อีกครั้ง คือเรื่องอะไร

บ้าง

• ผลที่ได้นี้ คิดว่าสะท้อนภาพการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนได้หรือไม่ 

อย่างไร

• เราจะนำาผลที่ได้ไปปรับใช้ในการทำางานของเราในฐานะแกนนำา

เยาวชน หรือผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนอย่างไร
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมด...............คน  แบ่งเป็น เพศช�ย...............เพศหญิง...................เพศอื่น........... 

จำ�นวนผู้ตอบว่�เรียนเพศศึกษ�ในชื่อวิช�......................... ม�กที่สุด  ......คน

จำ�นวนผู้ตอบว่�มีครูที่ไว้ใจและให้คำ�ปรึกษ�ได้.....................คน  

เนื้อห�เพศวิถีศึกษ�ที่ได้เรียนในห้อง

อ�ยุผู้ตอบ

รวมอ�ยุ 

13

อ�ยุ 

14

อ�ยุ 

15

อ�ยุ 

16

อ�ยุ 

17

อ�ยุ 

18

อ�ยุ 

19

อ�ยุ 

20

วิธีจดบันทึก ”รอบเดือน” เพื่อดูว่าประจำาเดือนมาวันไหนบ้าง  

วิธี “ช่วยตัวเอง” เมื่อต้องการระบายอารมณ์ทางเพศ  

นอกจากถุงยางอนามัยแล้วยังมีวิธีคุมกำาเนิดอีกหลายแบบ  

การไม่ล้อเลียนคนที่เป็นเกย์ ตุ๊ด กะเทย ทอม ดี้   

การดื่มน้ำาแก้วเดียวกันกับคนเป็นเอดส์ไม่ทำาให้ติดเอดส์  

วิธีการปฏิเสธถ้าไม่ต้องการให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว

วิธีการปฏิเสธถ้าไม่ต้องการให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว

วิธีขอคำาปรึกษาจากผู้ใหญ่เมื่อมีคำาถามหรือปัญหาเรื่องเพศ

คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สามารถขอคำาปรึกษาในเรื่องเพศได้

หมอหรือพยาบาลไม่มีสิทธินำาเรื่องส่วนตัวของฉันไปบอกพ่อแม ่

ถ้าฉันไม่ยินยอม

ถ้ามีเพื่อนตั้งท้องระหว่างเรียน เพื่อนคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อที่เดิม

หรือไม่

ถ้ามีเพื่อนตั้งท้องระหว่างเรียน เพื่อนคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อที่เดิม

หรือไม่

ถึงเป็นผู้หญิงก็ต้องพกถุงยางอนามัย

การรักเพศเดียวกัน เป็นเรื่องปกติ
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แบบประเมินแจกผู้เรียนเพื่อใช้วิเคร�ะห์ผลก�รสำ�รวจ
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ครูสอนเพศวิถีศึกษ�ใช้วิธีสอนแบบนี้

อ�ยุผู้ตอบ

รวมอ�ยุ 

13

อ�ยุ 

14

อ�ยุ 

15

อ�ยุ 

16

อ�ยุ 

17

อ�ยุ 

18

อ�ยุ 

19

อ�ยุ 

20

ให้จับกลุ่มทำางานเพื่อแก้โจทย์ที่ครูให้  

ให้นั่งฟังเงียบๆ และตอบเฉพาะเวลาครูถาม  

ให้แข่งกันสวมถุงยางอนามัย  

ให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าห้อง   

เปิดวิดิโอให้ดู จากนั้น ถามคำาถามหลังดูจบ  

พาไปดูคลินิกวัยรุ่นในสถานที่จริง

เปรียบเทียบเด็กในห้องเรียนว่าควรทำาตามใคร เพราะอะไร

บอกให้มาปรึกษาครูทุกเวลาถ้ามีปัญหาเรื่องเพศ

ห้ามไม่ให้มีแฟนเพราะยังเป็นนักเรียน

เอาอุปกรณ์คุมกำาเนิดแบบต่างๆ มาให้ดูพร้อมสาธิตวิธีใช้

แจกใบงานให้กลับไปทำาที่บ้านโดยให้ไปถามพ่อแม่

เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย 

ประกาศว่าใครที่ท้องก็เรียนต่อได้ ไม่ต้องลาออก

ให้โต้วาทีหัวข้อที่เกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว
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แบบประเมินแจกผู้เรียนเพื่อใช้วิเคร�ะห์ผลก�รสำ�รวจ
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จำ�นวนผู้ตอบรวม......คน   เป็นเพศช�ย.......คน     เพศหญิง.......คน  เพศ...............คน

แบบประเมินแจกผู้เรียนเพื่อใช้วิเคร�ะห์ผลก�รสำ�รวจ

เนื้อห�ที่อย�กเรียน

จำานวนผู้ตอบ

 เห็นด้วย

มากที่สุด 

จำานวนผู้ตอบ  

ไม่เห็นด้วย

มากที่สุด  

จำานวนผู้ตอบ ไม่

แน่ใจ

มากที่สุด  

เพศ อ�ยุ เพศ อ�ยุ เพศ อ�ยุ

วิธีคุมกำาเนิดโดยได้สัมผัสและเห็นของจริง

วิธีแสดงออกว่าเคารพการตัดสินใจของเพื่อนและแฟน

กฎหมายที่เกี่ยวกับวัยรุ่น

ถ้าคิดจะมีเพศสัมพันธ์ต้องเตรียมตัวอย่างไร

มีทางเลือกอะไรบ้างหากตั้งท้องโดยไม่พร้อม

ความเสี่ยงจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในเรื่องเพศ

ความสุขทางเพศคืออะไร

วิธีปฏิเสธเพื่อไม่ให้เสียเพื่อน

เหตุผลที่ไม่ควรรังแก ล้อเลียนเพื่อนที่แตกต่างจากเรา

วิธีการและสถานที่ขอคำาปรึกษาเมื่อมีคำาถามเรื่องเพศ

ถ้าตัดสินใจเป็นพ่อแม่วัยรุ่น จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง
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หมวดการประยุกต์ใช้และการประเมินผล

วางแผนลงสำารวจความเห็นในชุมชนของตัวเอง

กระดาษฟลิบชาร์ท, ปากกา

เคมี / สี /แบบประเมินที่

รวบรวมจากการลงภาคสนาม, 

แบบประเมิน หลังการอบรม

สำาหรับทุกคน

90 นาที
วัตถุประสงค์

• วางแผนการนำาแบบประเมินไปใช้จริงในพื้นที่

• ฝึกการทำางานเป็นทีม

ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม

1. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำาแบบประเมินนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน 

โดยให้ตอบคำาถามต่อไปนี้

• มีคำาถามข้อไหนที่อยากปรับหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจะปรับหรือเพิ่ม 

ควรเป็นอย่างไร

• วิธีการทำาแบบประเมิน โดยให้ผู้ตอบทำาเอง คิดว่าเหมาะสมสอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงไปสำารวจหรือไม่ อยากปรับเป็นอย่างไร 

• ควรชวนหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มเยาวชนไหนบ้างในพื้นที่เข้ามา

ร่วมในการนำาแบบประเมินนี้ไปสำารวจ

• ระยะเวลาและจำานวนที่จะใช้สำารวจ เป็นอย่างไร

• จะนำาผลที่ได้ไปนำาเสนอต่อใครบ้าง 

2. แต่ละกลุ่มนำาเสนอแผนการทำางาน และนัดหมายร่วมกันถึงการประชุม 

ครั้งต่อไป

• ให้แจกประเมินหลังการอบรม ให้ผู้เรียนทำาและเก็บกลับมาเพื่อใช้ในการประเมินผล 

• นำากระดาษที่ให้เขียนความคาดหวังไว้เมื่อตอนเริ่มกิจกรรมแรกกลับมาทบทวนร่วมกันว่าทุกคนได้ตามที่คาดหวังหรือ

ไม่ อย่างไร พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

สำ�หรับวิทย�กร
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เวล�ที่ใช้

อุปกรณ์/สื่อ 
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ตอบคำ�ถ�ม แต่ละข้อโดยใส่เครื่องหม�ย  ในช่องที่ต้องก�ร ใช่ ไม่ใช่

พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ คุ้มครองเฉพาะคนเป็นพ่อแม่วัยรุ่นเท่านั้น

เนื้อหาใน พ.ร.บ.การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ ไม่ครอบคลุมเรื่องความเสมอภาคทางเพศ 

การรู้จักวิธีหาความสุขทางเพศ ไม่ถือเป็นสิทธิวัยรุ่น  

การล้อเลียนหยอกล้อเพื่อนที่เป็นกะเทย ตุ๊ด ทอม ดี้ เกย์ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

ครูสอนเพศศึกษาต้องรู้เรื่องส่วนตัวของนักเรียนก่อน จึงจะให้คำาปรึกษาได้

ทุกคนต้องได้เรียนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่ระบุในมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.ฯ

คนไข้วัยรุ่นมีสิทธิจะเล่าหรือไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้หมอหรือพยาบาลในคลินิกรับรู้

การเลือกว่าจะตั้งท้องต่อหรือจะทำาแท้ง เป็นสิทธิของวัยรุ่นคนที่ตั้งท้อง 

มาตรา 7 ของพ.ร.บ.ฯ ระบุว่าหมอมีสิทธิเลือกที่จะรักษาวัยรุ่นคนไหนก็ได้

การที่หมอบอกว่าการทำาแท้งเป็นบาป คือวิธีให้บริการที่เป็นมิตรในคลินิกวัยรุ่น

หมอสามารถนำาเรื่องของวัยรุ่นที่มารักษาไปบอกพ่อแม่ได้แม้วัยรุ่นไม่ยินยอม

วัยรุ่นหญิงอายุต่ำากว่า 20 ปี สามารถรับยาฝังคุมกำาเนิดได้ฟรี 

มาตรา 8 ของพ.ร.บ.ฯ ทำาให้ทุกโรงงานต้องจัดมุมให้ความรู้เรื่องคุมกำาเนิดแก่ลูกจ้าง 

มาตรา 9 ระบุว่าพ่อแม่วัยรุ่นเลือกได้ว่าจะเลี้ยงลูกเองหรือยกให้คนอื่นเลี้ยง 

อบต. ต้องมีงบประมาณให้วัยรุ่นทำากิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งท้องในวัยรุ่น

การเขียนจดหมายประท้วงเมื่อโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งท้อง ถือเป็นการเรียกร้องสิทธิตาม 

พ.ร.บ.   

การจัดค่ายเพศศึกษาคือหน้าที่ของคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ฯ ระดับจังหวัด

ผู้แทนเยาวชนมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากวัยรุ่น 

แบบประเมินผลหลังการอบรมชุดกิจกรรมที่ 3

ตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ต�มคว�มเห็นของตัวเอง

1. 3 เรื่องใหม่ที่ได้เรียนรู้จ�กก�รอบรมหลักสูตรทักษะเพิ่มเติมสู่ก�รเป็นผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อก�รอบรมครั้งต่อไป
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ภาคผนวก
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กรอบเนื้อหาการอบรมเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
ระยะเวลา 3 วัน

กลุ่มเป้�หม�ยหลัก:  เยาวชนที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและไม่เคยเข้าอบรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

• ตัวเลขที่อยู่หลังกิจกรรมหมายถึงชุดกิจกรรม

• การอบรมสามารถทำาอย่างต่อเนื่องติดกัน หรือแบ่งจัดให้สอดคล้องกับเวลาของผู้เรียน

เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

60 นาที

•	เตรียมความพร้อมผู้เรียน

•	เข้าใจวัตถุประสงค์ของการอบรม

•	ทำาความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน

•	แนะนำาตัว เตรียมความพร้อมผู้เรียน   (1)

•	บอกความคาดหวัง ตั้งกติกา (2)
กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที •	เข้าใจความหมายและบทบาทของวิทยากร
•	ใครคือวิทยากร (1)

•	ความสำาคัญของการสันทนาการ (1)
กิจกรรมจำาเป็น

30 นาที
•	เห็นตัวอย่างทักษะที่จำาเป็นของการเป็น

วิทยากร

•	สื่อสารให้ดี ทำาอย่างไร (1)

•	ภาษากายสำาคัญจริงไหม (1)

•	กิจกรรมเอาชนะความประหม่า (1)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

60 นาที
•	ทบทวนความรู้และลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อนำาความ

รู้มาใช้
•	ฝึกซ้อมลองสอนจริง (1) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที
•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในสิ่งที่เป็น

นามธรรม
•	ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร (2) กิจกรรมจำาเป็น

30 นาที
•	ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ผ่านมา

•	รู้วิธีการแสดงออกของการฟังอย่างตั้งใจ
•	ฝึกฟังและจับใจความ  (2) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที

•	เห็นความสำาคัญของการมีความรู้เรื่อง 

สิทธิมนุษยชน

•	ฝึกทักษะ คิด วิเคระห์เชื่อมโยงสิ่งที่เป็น

นามธรรม

•	ทำาความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน (2) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที
•	เข้าใจความหมายที่ต่างกันของ “เพศสรีระ” 

และ “เพศภาวะ”

•	ใยแมงมุมผู้หญิง ผู้ชาย (2)

•	ย้อนอดีตกลับสู่วัยเด็ก (2)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง
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เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

45 นาที
•	มีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมและจัด

กิจกรรม

•	เราเรียนรู้อย่างไร (1)

•	ทำาอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม (1)

•	ฝึกวางแผนร่วมกัน (1)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

60 นาที

•	มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พ.ร.บ.ฯ 

•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเชื่อม

โยง

•	X-Ray พ.ร.บ. เพื่อปกป้องสิทธิทางเพศของ

วัยรุ่น (2)

•	ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ

และชีวิตวัยรุ่น (3)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

30 นาที
•	ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ผ่านมา

•	ฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ

•	ฝึกฟังและจับใจความ (2)

•	หาเพื่อนคนนี้ให้เจอ (3)
กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที
•	รู้ความหมายและบทบาทของ “ผู้พิทักษ์สิทธิ

ทางเพศของเยาวชน”

•	ทำาความรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ 

ของวัยรุ่น” (2)
กิจกรรมจำาเป็น

180 นาที •	เห็นความสำาคัญของการได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ •	ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเยาวชน (3) กิจกรรมจำาเป็น

90 นาที

•	ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงผลจากการสำารวจ

•	ฝึกการนำาเสนอผลโดยใช้การจำาลองบทบาท

สมมติ

•	วิเคราะห์และนำาเสนอผลการสำารวจความเห็น 

(3)
กิจกรรมจำาเป็น



118

กรอบเนื้อหาการอบรมเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
ระยะเวลา 3 วัน

กลุ่มเป้�หม�ยหลัก:  เยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษามาแล้วและมีพื้นฐานการเป็นวิทยากร

• ตัวเลขที่อยู่หลังกิจกรรมหมายถึงชุดกิจกรรม

• การอบรมสามารถทำาอย่างต่อเนื่องติดกัน หรือแบ่งจัดให้สอดคล้องกับเวลาของผู้เรียน

เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

60 นาที
•	เตรียมความพร้อมผู้เรียน

•	เข้าใจวัตถุประสงค์ของการอบรม

•	บอกความคาดหวัง ตั้งกติกา (2)

•	ความสำาคัญของการสันทนาการ (1)
กิจกรรมจำาเป็น

45 นาที
•	ทบทวนความรู้และทักษะในการสร้างการมี

ส่วนร่วมและจัดกิจกรรม

•	เราเรียนรู้อย่างไร (1)

•	ทำาอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม (1)

•	ฝึกวางแผนร่วมกัน (1)

กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที
•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในสิ่งที่เป็น

นามธรรม
•	ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร (2)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

90 นาที

•	เห็นความสำาคัญของการมีความรู้เรื่อง 

สิทธิมนุษยชน

•	ฝึกทักษะ คิด วิเคระห์เชื่อมโยงสิ่งที่เป็น

นามธรรม

•	ทำาความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน (2)

•	ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ

และชีวิตวัยรุ่น (2)

กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที

•	ตระหนักถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อความเป็น

หญิงความเป็นชาย 

•	ฝึกทักษะการคิดจากชีวิตประจำาวัน

•	ใยแมงมุมผู้หญิง ผู้ชาย (2)

•	ย้อนอดีตกลับสู่วัยเด็ก (2)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

60 นาที

•	เห็นความสำาคัญของการมีข้อมูลที่ถูกต้องใน

เรื่องอารมณ์ ความต้องการทางเพศ ที่เกี่ยวข้อง

กับความเป็นหญิงเป็นชาย

•	ทดสอบอารมณ์เพศ (2)

•	วิเคราะห์วงการโฆษณา (2)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

30 นาที
•	ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ผ่านมา

•	รู้วิธีการแสดงออกของการฟังอย่างตั้งใจ
•	ฝึกฟังและจับใจความ (2) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที

•	มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พ.ร.บ.ฯ อย่าง

ละเอียด

•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเชื่อม

โยง

•	X-Ray พ.ร.บ. เพื่อปกป้องสิทธิทางเพศของ

วัยรุ่น (2)

•	วิเคราะห์เนื้อหา พ.ร.บ. ผ่านกรณีศึกษา (3)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง

30 นาที
•	รู้ความหมายและบทบาทของ “ผู้พิทักษ์สิทธิ

ทางเพศของเยาวชน”

•	ทำาความรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” 

(3)
กิจกรรมจำาเป็น
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เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

180 นาที •	เห็นความสำาคัญของการได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ •	ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเยาวชน (3) กิจกรรมจำาเป็น

30 นาที
•	ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ผ่านมา

•	รู้วิธีการแสดงออกของการฟังอย่างตั้งใจ
•	ฝึกฟังและจับใจความ (2) กิจกรรมจำาเป็น

90 นาที

•	ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงผลจากการสำารวจ

•	ฝึกการนำาเสนอผลโดยใช้การจำาลองบทบาท

สมมติ

•	วิเคราะห์และนำาเสนอผลการสำารวจความเห็น (3) กิจกรรมจำาเป็น

90 นาที •	วางแผนการนำาแบบประเมินไปใช้จริงในพื้นที่ •	วางแผนลงสำารวจความเห็นในชุมชนของตัวเอง (3) กิจกรรมจำาเป็น
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กรอบเนื้อหาการอบรมเยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
ระยะเวลา 2 วัน

กลุ่มเป้�หม�ยหลัก:  เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและมีความรู้เรื่องเพศศึกษา

• ตัวเลขที่อยู่หลังกิจกรรมหมายถึงชุดกิจกรรม

• การอบรมสามารถทำาอย่างต่อเนื่องติดกัน หรือแบ่งจัดให้สอดคล้องกับเวลาของผู้เรียน

เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

60 นาที
•	เตรียมความพร้อมผู้เรียน

•	เข้าใจวัตถุประสงค์ของการอบรม
•	บอกความคาดหวัง ตั้งกติกา (2) กิจกรรมจำาเป็น

45 นาที
•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในสิ่งที่เป็น

นามธรรม
•	ความยุติธรรมสำาคัญอย่างไร (2) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที

•	เห็นความสำาคัญของการมีความรู้เรื่อง 

สิทธิมนุษยชน

•	ฝึกทักษะ คิด วิเคระห์เชื่อมโยงสิ่งที่เป็น

นามธรรม

•	ทำาความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน (2) กิจกรรมจำาเป็น

90 นาที

•	ตระหนักถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อความเป็น

หญิงความเป็นชาย 

•	ฝึกทักษะการคิดจากชีวิตประจำาวัน

•	วิเคราะห์พื้นที่ของเพศสภาวะ (2) 

•	วิเคราะห์วงการโฆษณา (2)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

60 นาที

•	มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พ.ร.บ.ฯ อย่าง

ละเอียด

•	ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบเชื่อม

โยง

•	ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ

และชีวิตวัยรุ่น (2)

•	วิเคราะห์เนื้อหา พ.ร.บ. ผ่านกรณีศึกษา (3)

เลือกกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งได้

60 นาที
•	ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ผ่านมา

•	รู้วิธีการแสดงออกของการฟังอย่างตั้งใจ
•	ฝึกฟังและจับใจความ (2) กิจกรรมจำาเป็น

30 นาที
•	รู้ความหมายและบทบาทของ “ผู้พิทักษ์สิทธิ

ทางเพศของเยาวชน”

•	ทำาความรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น” 

(3)
กิจกรรมจำาเป็น
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เวล� เรื่อง/วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม หม�ยเหตุ

180 นาที •	เห็นความสำาคัญของการได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ •	ฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเยาวชน (3) กิจกรรมจำาเป็น

90 นาที

•	ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงผลจากการสำารวจ

•	ฝึกการนำาเสนอผลโดยใช้การจำาลองบทบาท

สมมติ

•	วิเคราะห์และนำาเสนอผลการสำารวจความเห็น (3) กิจกรรมจำาเป็น

60 นาที •	วางแผนการนำาแบบประเมินไปใช้จริงในพื้นที่ •	วางแผนลงสำารวจความเห็นในชุมชนของตัวเอง (3) กิจกรรมจำาเป็น
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ตัวอย่างกำาหนดการจัดอบรม  3 วัน
(สำาหรับเยาวชนที่ไม่เคยผ่านกระบวนการอบรมเรื่องเพศศึกษาและไม่มีความรู้เรื่องการเป็นวิทยากร)

วันที่ 1

08.00 - 09.00  ลงทะเบียน  พิธีเปิด  

09.00 - 10.00  กิจกรรมแนะนำ�ตัว เตรียมคว�มพร้อมผู้เรียน  (30 นาที)

    กิจกรรมบอกคว�มค�ดหวัง  ตั้งกติก� (30 นาที)

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 11.15  กิจกรรมใครคือวิทย�กร   (30 นาที)

    กิจกรรมคว�มสำ�คัญของก�รสันทน�ก�ร (30 นาที)

11.15 – 12.00  กิจกรรมสื่อส�รให้ดี ทำ�อย่�งไร  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00  กิจกรรมฝึกซ้อมลองสอนจริง

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมคว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร

 

วันที่ 2

08.30 - 09.00  กิจกรรมฝึกฟังและจับใจคว�ม  เพื่อทบทวนก�รเรียนรู้

09.00 - 10.00  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับสิทธิมนุษยชน 

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 11.15  กิจกรรมใยแมงมุม ผู้หญิง ผู้ช�ย  

11.15 – 12.00  กิจกรรมเร�เรียนรู้อย่�งไร  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00  กิจกรรมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิทธิอน�มัยก�รเจริญพันธุ์และชีวิตวัยรุ่น 

14.00 - 15.15  กิจกรรมห�เพื่อนคนนี้ให้เจอ

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น”
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วันที่ 3

08.30 - 09.00  กิจกรรมฝึกฟังและจับใจคว�ม  เพื่อทบทวนก�รเรียนรู้

09.00 - 10.00  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 12.00  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน (ต่อ)  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  กิจกรรมวิเคร�ะห์และนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจคว�มเห็น 

15.00 - 15.15  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  สรุปก�รเรียนรู้  

    ปิดประชุม
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ตัวอย่างกำาหนดการจัดอบรม  3 วัน
(สำาหรับเยาวชนที่ผ่านกระบวนการอบรมเรื่องเพศศึกษามาแล้วและมีความรู้เรื่องการเป็นวิทยากร)

วันที่ 1

08.00 - 09.00  ลงทะเบียน  พิธีเปิด  

09.00 - 10.00  กิจกรรมบอกคว�มค�ดหวัง  ตั้งกติก� (30 นาที)

    กิจกรรมคว�มสำ�คัญของก�รสันทน�ก�ร (30 นาที)

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 11.00  กิจกรรมเร�เรียนรู้ร่วมกันอย่�งไร

11.00 – 12.00  กิจกรรมคว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับสิทธิมนุษยชน 

14.00 - 15.15  กิจกรรมย้อนอดีตกลับสู่วัยเด็ก

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมวิเคร�ะห์วงก�รโฆษณ�

 

วันที่ 2

08.30 - 09.00  กิจกรรมฝึกฟังและจับใจคว�ม  เพื่อทบทวนก�รเรียนรู้

09.00 - 10.00  กิจกรรมวิเคร�ะห์เนื้อห� พ.ร.บ. ผ่�นกรณีศึกษา

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 11.00  กิจกรรมห�เพื่อนคนนี้ให้เจอ  

11.15 – 12.00  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับ “ผู้พิทักษสิทธิท�งเพศของวัยรุ่น”  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 15.15  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน 

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน  (ต่อ)
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วันที่ 3

08.30 - 09.00  กิจกรรมฝึกฟังและจับใจคว�ม  เพื่อทบทวนก�รเรียนรู้

09.00 - 10.00  กิจกรรมวิเคร�ะห์และนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจคว�มเห็น

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 12.00  กิจกรรมวิเคร�ะห์และนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจคว�มเห็น (ต่อ)  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  กิจกรรมว�งแผนลงสำ�รวจคว�มเห็นในชุมชนของตัวเอง  

15.00 - 15.15  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  สรุปก�รเรียนรู้ 

    ปิดประชุม
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ตัวอย่างกำาหนดการจัดอบรม  2 วัน
(สำาหรับเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและผ่านการอบรมเรื่องเพศศึกษามาแล้ว)

วันที่ 1

08.00 - 09.00  ลงทะเบียน  พิธีเปิด  

09.00 - 10.00  กิจกรรมคว�มสำ�คัญของก�รสันทน�ก�ร

    กิจกรรมบอกคว�มค�ดหวัง  ตั้งกติก� 

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 11.00  กิจกรรมคว�มยุติธรรมสำ�คัญอย่�งไร

11.00 – 12.00  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับสิทธิมนุษยชน  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00  กิจกรรมวิเคร�ะห์พื้นที่ของเพศภ�วะ

14.00 - 15.15  กิจกรรมวิเคร�ะห์เนื้อห� พ.ร.บ. ผ่�นกรณีศึกษ�

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมทำ�คว�มรู้จักกับ “ผู้พิทักษ์สิทธิท�งเพศของวัยรุ่น”

วันที่ 2

08.30 - 09.00  กิจกรรมฝึกฟังและจับใจคว�ม  เพื่อทบทวนก�รเรียนรู้

09.00 - 10.00  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน

10.00 - 10.15  อาหารว่าง เช้า

10.15 - 12.00  กิจกรรมฝึกใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมเสียงเย�วชน  (ต่อ)  

12.00 - 13.00  อาหารกลางวัน

13.00 - 15.15  กิจกรรมวิเคร�ะห์และนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจคว�มเห็น

15.15 - 15.30  อาหารว่าง บ่าย

15.30 - 16.30  กิจกรรมว�งแผนลงสำ�รวจคว�มเห็นในชุมชนของตัวเอง  

    สรุปก�รเรียนรู้   

    ปิดประชุม
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I D-Sign: Advocacy Training Curriculum 
on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People
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Background

Any campaigns with youth-as-problem idea in mind could only be short-term solutions to ‘put out a kindling 

fire’. These campaigns focus only problematic spots. With a youth-as-resource attitude, personnel will look for 

long-term solution. Necessity of solutions and policies will be communicated to encourage youth to realize their 

potentials and citizenship. Society will also realize the highest benefit from their intellectual capital.  

An idea of working to create youth-adult interpersonal relationship derives from studies on flexibility, natural 

development of reproductive age and youth potential development. Only ‘significant partnership’ work can lead 

to youths’ comprehensive development success. Youth leaders can increase their potential that results in their 

living. This leads to development of this teen sexual right advocate handbook.

Citing the Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem Act B.E. 2559 (2016), two representa-

tives –male and female- from the Thai Children and Youth Council are expected to be a part of the national 

supervisory committee and two more representatives are also expected in the provincial sub-committee.  

United Nations Population Fund (UNFPA) Thailand has agreed that youth representative should be made ready 

to enhance their potentials, so that they can act as youth advocates and help monitor work of five ministries 

defined in the Act.    

UNFPA Thailand and Women’s Health Advocacy Foundation (WHAF), in 2016, initiated a workshop for youth 

survey. Provincial representatives from the local chapters of Thai Children and Youth Council and local youth 

networks were invited to help analyze job roles, in order to make youth participation actually meaningful.

There were 4 workshops held by UNFPA Thailand and WHAF, discussing youth advocate potential development 

with youth representatives. The workshop raised the youths’ awareness of their roles and partnership in their 

communities, leading to further demand of training courses. Youth trainees, enhanced with skill and knowledge, 

will have their potentials developed while calling for more effective youth sexual health and reproductive health 

policies. 

UNFPA Thailand then adopted the globally used It’s All One curriculum developed by the Population Council and 

revised it to fit sexual health context of Thai society. Youth trainees are expected to have associative work po-

tentials concerning human and reproductive health rights. They are also expected to recognize and comprehend 

content and mechanism described in the Act, so they can perform their ‘youth advocate’ duties effectively to 

the fullest. It is in accordance with 17 Sustainable Development Goals which focus on cooperation partnership, 

co-working promotion, governmental and public benefit organization potential upgrade and teamwork.

I D-Sign ภาคผนวก



129

Crafted on the ‘Youths Are Resources’ idea, this curriculum adopts empowerment for activity design. Youths are 

encouraged to think, ask, explore, and find answers themselves. If they can do so, they can change their lives 

and then their cultural and community contexts that affect their lives.

The curriculum designed with youth in an attempt to understand their life complexity and empower their deci-

sion-making skills based on the six following principles:

 
Reaching reproductive age, youths’ sexual lives should be pleasurable. Lives will be fulfilled and pleasant by 

overall.  

Youths lead the changes because they have potentials and advocacy for sexual rights for both themselves and 

others. 

Viewpoints, experience, opinion and inspiration of youths play significant roles in sexual right  

awareness campaign.

Youth rights and engagement are the heart of sexual health campaigns, services, comprehensive  

sexual education, and policies.

Campaigns focusing on youths must promote youths’ own power within and relationships consisting of dialogue, 

safety, and love. 

Interpersonal relations as well as relations to one’s self are subjected to different and various cultural and  

political contexts which result in sexual rights and growth. Campaigning with youth must take these  

as key considerations.

Youths Are ‘Resources’ So They’re ‘Heart’ of Development
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‘Teen Sexual Right Advocate’ Youth Qualifications

Trainees undergone training course based on this curriculum will be motivated via participatory learning process. 

They will have better understanding, critical thinking, attitudes and procedures.

Understand and realize 
importance of sexual right 
and health relationship.

Information and evidence 
for sexual right claims.

Use knowledge for your 
local improvement.

 The outcome includes to know sexual rights and to act confidently to confirm your rights as well as to encourage 

mutual respect and safe sex for you and your partners.

 They are further expect to understand sexual lives in society namely sexual behaviors, sexual experience, sexual 

pleasure and pressure from unsafe or non-consensual sex and to have analytical and critical thinking for atti-

tudes toward gender in society.

The should be able to collect issues and demand of youths failing to have health services or being violated as 

in the Act as well as to gather information from youth groups being violated or failing to claim their rights as in 

the Act. They should then be able to reflect such information through writings and speech to the authorities and 

press, encouraging effective prevention and solutions via the Act imposed. 

Knowledge of Sexual Rights

Respecting Protecting Fulfilling

 Understand Gender Roles in Society

Realize Importance of Credible Information and How to Present to Society
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Youths who are teen sexual right advocates
Are the ones who understand the complexity of youth lives,

Stand by those whose rights are violated
Together voice out opinions, so those responsible will realize how 

the rights were violated and then propose for better change.

Advocacy for age-ap-
propriate sexuality 

education in schools

Advocacy for actual 
teen-friendly sexual 

health services at teen 
clinics Advocacy for aid and 

protection for teens with 
gender problems
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Who Calls for ‘Teen Sexual Right Advocate’ Youth
This curriculum focuses on education and understanding between adult-youth partnership based on human and 

sexual rights. This suits personnel working on sexual issues with youths, people promoting the Children and Youth 

Council programs and those aiming to empower youths to be advocate for young people” in accordance to  

Section 5 of the Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem Act B.E. 2559 (2016).

“An Adolescent has the right to make a decision by herself and has the right to information and 

knowledge, right to reproductive health service, right to confidentiality and privacy, and right to 

social welfare provision, that are equal and non-discriminative, and is entitled to any other rights 

for the purpose of this Act accurately, completely and adequately.”

Citing the 10-year Strategic Proposals for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problems, 

both the national committee (chaired by Prime Minister) and provincial sub-committee (chaired by provincial 

governor) shall have one boy and one girl from the Children and Youth Council in each of them.

This is also in accordance with the second National Promotion of Child and Youth Development Act B.E. 2560 

(2017) which added the establishment of Children and Youth Council in the sub-districts, municipalities and 

Bangkok districts. Children and youth in all levels will be engaged in children and youth development movement 

by working with local administration organizations nationwide for more effective Children and Youth Council 

work.

Staff of Local Administration 
Organization Agencies

Children and Youth 
Council Mentors 

Children and Youth Council 
Committee Members

Staff of Health Ministry Agencies 

Local NGOs

School and Community Teachers and 
Education Superintendents
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Who Should Be Trained As ‘Teen Sexual Right Advocate’

 “Expressing skills stay for good and can be obtained via learning process. 

Young people’s expression of their opinions marks a stepping stone to  

maturity. This reflects how young people take care of themselves,  

be able to tell others what they want and take responsibilities.

Community Youth Leaders

National, Provincial, District and  
Subdistrict Children and Youth Councils

Student Council Members

Representatives of  
Vulnerable Youth Group

Youths Interested in  
Gender Equality Work
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Young People are ‘resources’, not ‘problems’ 
This handbook aims to promote young people’s potential and significant engagement 

‘Young People’ Are ‘Resources’, Not ‘Problems’

New Perspective for Significant Engagement of Young People

Young people should take the lead in designing and commencing any activities aimed to prevent teen risk 

behaviors. As partners, adults need to help them in training, providing resources and budget, listing community 

contact people, and boosting their morale. Young people can improve their skills and experiences as well as ob-

tain confidence and acceptance from communities through their own sexual risk behavior prevention work. They 

can be role models and be sure activities are in their friends’ interest, especially when they are ‘partners’ of the 

project. Communities also benefit from commitment and engagement of young people which will lead to social 

changes.

1. Focus on wisdom instead of problem 

Young people have possessed knowledge, experience, creativity, and potential -such wonderful resources 

for risk behavior preventive innovation. Activities need to encourage and empower them to improve their 

strength, instead of grounding them on their limitations. Simply not to focus on young people’s ‘problematic 

behaviors’. 

2. Meet the actual demand of young people 

Activities will be based on teen concerns, so young people had better set them. Their concerns might be 

different from what adults want to solve. Most young people are not likely to join any activities that fail to 

realize their importance. The best way to learn about young people’ demands is asking them. 

3. Welcome young people to activity design  

Teen engagement should be concrete, not just symbolic. Leadership training is the first important step and 

experience is required. Young people will be allowed to help make decisions, lay plans and evaluate proj-

ects. They will have the sense of protection and prevention, and activities will be actually designed based on 

their interest.  

4. Engage determined and well-informed adults in the process 

Apart from knowledge and resources, adults should bring in open-mindedness, positive attitude and full de-

termination into the program. Adults should also be opened to new things and remember that they too can 

learn from young people. Activities therefore should promote respect and confidence between young people 

and adults.
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5. Be aware of surrounding influences 

It is essential to understand young people’s environment, especially their families, schools, societies and cul-

tures. Activities should be adapted to fit the reality. Better understand community characters and readiness 

in prevention of sexual violence relating to a cultural context. 

6. Working in cooperation with communities 

Teen leaders can help encourage communities to make social changes. To do so, young people themselves 

must deal with community leaders, institutes, and resources. Cooperation with communities constantly and 

extensively helps spread the news.
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How to use this curriculum

To comply with the principles of youth engagement in which youth is the ‘heart’ of the program, trainers can 
have their learner-centered activities from this book considering age, experience, youth roles & responsibilities, 
budget, venue and time (see schedule from the annex). Activities can be classified into three following sets: 

Module 1
Teen Sexual Right Advocate Prerequisite
It helps empower trainees, either youth leaders or representatives, so they will have understanding and basic 
skills for participatory learning and be able to adjust it at their own will.

Module 2
Teen Sexual Right Advocate Basic Knowledge
It helps educate youth trainees about significance, relationship between human and reproductive health rights 
and sex-related issues in society. Trainees will understand the content of Prevention and Solution of the Adoles-
cent Pregnancy Problem Act B.E. 2559 (2016),

Module 3
Additional Skills for Teen Sexual Right Advocates
After the Activity Set 2, trainees will undertake this one to have skills required for monitoring the teen sexual and 
reproductive health policies as described in the Act. They will realize the importance of ‘advocacy’ and as ‘teen 
sexual right advocate’, present empirical evidence to the authorities.
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เยาวชนผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น
คือผู้ที่เข้าใจความซับซ้อนของชีวิตเยาวชน

และแสดงออกถึงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ

ด้วยการส่งเสียงร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่รับรู้ว่าสิทธิที่ถูกละเมิดนั้น

ถูกละเมิดด้วยวิธีการใดและเสนอว่าควรเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไร

คู่มือพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น
เพื่อการกำากับติดตามการดำาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำานักงานประจำาประเทศไทย อาคารสหประชาชาติ 
ชั้น 12 ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 เว็บไซต์ http://thailand.unfpa.org
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