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ความเป็นมาและบรบิท

เยาวชนในเอเชยี
และแปซิฟิิกิ

กว่า่ครึ่่�งหน่ึ่�งของเด็็กและเยาว่ชนึ่อายุ 10-24 ปีีจำำานึ่ว่นึ่ 1.8 พัันึ่ล้านึ่คนึ่ 
ทัั่�ว่โลกอาศััยอย่่ในึ่ภู่มิิภูาคเอเชียและแปีซิิฟิิก1 โด็ยส่่ว่นึ่ใหญ่่อย่่ในึ่
ปีรึ่ะเทั่ศัรึ่ายได้็ต่ำำ�าและปีานึ่กลาง แมิ้จำะมีิบรึ่บิทั่ทั่างสั่งคมิและเศัรึ่ษฐกิจำ
ทีั่�ต่่ำางกันึ่ แต่่ำเยาว่ชนึ่ในึ่ภู่มิิภูาคอันึ่กว่า้งใหญ่่นีึ่� ต่่ำางก็เผชิญ่กับข้อจำำากัด็
ในึ่การึ่เข้าถ่ึงข้อม่ิลและบรึ่กิารึ่ด้็านึ่สุ่ขภูาพัและสิ่ทั่ธิทิั่างเพัศัและอนึ่ามัิย
เจำรึ่ญิ่พัันึ่ธุิ� (Sexual and Reproductive Health and Rights)  
รึ่ว่มิถ่ึงการึ่เรึ่ียนึ่ร่ึ่้เพัศัว่ิถีึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ทีั่�เหมิาะกับว่ัย ในึ่จำำานึ่ว่นึ่ 
ว่ยัรุึ่น่ึ่หญิ่ง 13 ล้านึ่คนึ่ทัั่�ว่โลกทีั่�ไม่ิได้็คุมิกำาเนิึ่ด็ ปีรึ่ะมิาณครึ่่�งหน่ึ่�งอาศััยอย่่
ในึ่ภู่มิิภูาคเอเชยีและแปีซิฟิิิก ส่่งผลให้มีิการึ่เกิด็จำากแม่ิว่ยัรุึ่น่ึ่ในึ่ภู่มิิภูาคนีึ่�
ปีรึ่ะมิาณ 3.7 ล้านึ่คนึ่ต่่ำอปีี นึ่อกจำากนีึ่�ยงัมีิเยาว่ชนึ่ปีรึ่ะมิาณ 82,000 คนึ่ 
ในึ่ภู่มิิภูาคติ่ำด็เช้�อเอชไอว่ใีนึ่แต่่ำละปีี2,3

1 UNFPA. (2020) ‘My body is my body, my life is my life’. Sexual and reproductive health and rights of young people in Asia and the Pacific.
2 UNFPA. (2016) Universal Access to Reproductive Health: Progress and challenges.
3 UNFPA. (2020) ‘My body is my body, my life is my life’. Sexual and reproductive health and rights of young people in Asia and the Pacific.
4 UNFPA. (2013) UNFPA Strategy on Adolescents and Youth: Towards realizing the full potential of adolescents and youth.

เม้ิ�อเข้าส่่่ว่ัยผ้่ใหญ่่ ว่ัยรุึ่น่ึ่จำำาเป็ีนึ่ต้่ำองมีิคว่ามิร่ึ่ ้ ทัั่ศันึ่คติ่ำ และทัั่กษะทีั่�
จำำาเป็ีนึ่ต่่ำอการึ่ส่่งเส่รึ่มิิสุ่ขภูาพัและส่ว่สั่ดิ็ภูาพัของต่ำนึ่ไม่ิว่า่จำะมีิอายุ เพัศั 
ส่ถึานึ่ภูาพัส่มิรึ่ส่ ส่ถึานึ่ะทั่างเศัรึ่ษฐกิจำและสั่งคมิ ชาติ่ำพัันึ่ธุิ� รึ่ส่นิึ่ยมิ
ทั่างเพัศั หรึ่อ้อตั่ำลักษณ�ทั่างเพัศัเป็ีนึ่อย่างไรึ่ก็ต่ำามิ4 การึ่ส่อนึ่ว่ชิาเพัศัว่ถีิึ
ศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ (Comprehensive Sexuality Education) ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่
ทีั่�เหมิาะกับว่ยัของผ่้เรึ่ยีนึ่ เป็ีนึ่ว่ธิิทีีั่�มีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพัในึ่การึ่เข้าถ่ึงปีรึ่ะชากรึ่
เด็็กและเยาว่ชนึ่จำำานึ่ว่นึ่มิาก โด็ยเฉพัาะในึ่ทีั่�ทีั่�มีิอัต่ำรึ่าการึ่มีิส่่ว่นึ่รึ่ว่่มิของ
นัึ่กเรึ่ยีนึ่ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่ส่่ง ภูาพัรึ่ว่มิของส่ถึานึ่การึ่ณ�ของการึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ 
เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่ในึ่เอเชียและแปีซิิฟิิกแส่ด็งหลักฐานึ่ 
เชงิปีรึ่ะจัำกษ�ทีั่�น่ึ่าเช้�อถ้ึอเกี�ยว่กับการึ่เขา้ถ่ึงและผลกรึ่ะทั่บของการึ่ศ่ักษานีึ่� 
ในึ่ภู่มิิภูาค ทีั่�ส่ำาคัญ่ เม้ิ�อการึ่แพัรึ่ร่ึ่ะบาด็ของโคว่ดิ็-19 ผ่านึ่พั้นึ่ไปีแล้ว่  
เรึ่าจำะต้่ำองจัำด็ทั่ำาโปีรึ่แกรึ่มิเพัศัว่ิถีึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ให้มีิคุณภูาพัและ
แข็งแกรึ่ง่ยิ�งข่�นึ่ เพั้�อต่ำอบส่นึ่องคว่ามิต้่ำองการึ่จำำาเป็ีนึ่ทั่างสั่งคมิและ
อารึ่มิณ�ของเยาว่ชนึ่ของเรึ่า 
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เกี�ยวกับรายงานสรปุผลการทบทวน
ในปี พ.ศ. 2562 กองทนุประชากรแหง่สหประชาชาติ (UNFPA) องค์การเพื่อการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม
แหง่สหประชาชาติ (UNESCO) และสหพนัธว์างแผนครอบครวัระหวา่งประเทศ สำานักงานภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และโอเชยีเนีย (IPPF East, South East Asia and Oceania Region – ESEAOR) ไดร้ว่ม
กันจดัทำาการทบทวนระดบัภมูภิาคเก่ียวกับสถานการณ์ของการสอนเพศวถีิศึกษารอบดา้นในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
โดยมกีารรายงานขอ้มูลจากท้ังหมด 30 ประเทศ แบง่เป็น 21 ประเทศ ในเอเชยีและ 9 ประเทศ ในแปซฟิิก

5	 ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญท่ี่�ตอบแบบสำำารวจออนไลน์แบบเรง่ด่่วน	จำานวน	43	คน	ประกอบด่�วยบุคคลท่ี่�เก่�ยวข้�องกับ	UNFPA, UNESCO,	สำมาคมสำมาชี่กิข้อง	IPPF, องค์กรภาคประชี่าสัำงคมอ่�น	ๆ		และท่ี่�ปรกึษาอสิำระ

ชอ่งทางในการเก็บรวบรวมหลักฐานของการทบทวน ได้แก่

การทบทวนวรรณกรรม 
ของกฎหมายและ 
นโยบายระดบัชาติ 
เก่ียวกับเพศวถีิศึกษา

การสำารวจแต่ละประเทศ แบง่ออกเป็น 
a. ตั่ำว่แทั่นึ่จำากกรึ่ะทั่รึ่ว่งศ่ักษาธิกิารึ่ของแต่่ำละปีรึ่ะเทั่ศั

b. ผ่้ต่ำอบแบบส่อบถึามิจำาก UNFPA, UNESCO และส่มิาคมิ
ส่มิาชกิของ IPPF 

การึ่ส่ำารึ่ว่จำมีิจุำด็ปีรึ่ะส่งค�เพั้�อศ่ักษากฎหมิาย นึ่โยบาย และยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาของแต่่ำละ
ปีรึ่ะเทั่ศั รึ่ว่มิทัั่�งหลักฐานึ่เกี�ยว่กับหลักส่่ต่ำรึ่ การึ่จัำด็การึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ การึ่อบรึ่มิคร่ึ่ และการึ่เช้�อมิโยง 
กับการึ่ด่็แลสุ่ขภูาพัทั่างเพัศัและอนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ�ของเยาว่ชนึ่

นึ่อกจำากนีึ่�ยงัได้็เชญิ่กลุ่มิตั่ำว่อยา่งของผ้่ต่ำอบแบบส่อบถึามิมิารึ่ว่่มิแบง่ปัีนึ่กรึ่ณีศ่ักษาของ ‘แนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำ 
ทีั่�ดี็’ ทีั่�เกี�ยว่ขอ้ง

4 
แบบสำารวจออนไลน์กับเยาวชน 
อายุ 15-24 ปี จำานวน 1,432 คน  
ใน 27 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก

5
การสนทนากลุม่กับหนุ่มสาว 
อายุ 15-31 ปี จำานวน 83 คน  
ใน 4 ประเทศ

3
การสำารวจออนไลน์แบบเรง่ดว่นหลงัการทบทวน โดยสอบถามผู้เชีย่วชาญ5  
ในแต่ละประเทศ
การึ่ส่ำารึ่ว่จำนีึ่�จัำด็ทั่ำาข่�นึ่เพั้�อเพัิ�มิคว่ามิเขา้ใจำและเปีรึ่ยีบเทีั่ยบข้อค้นึ่พับเฉพัาะหัว่ขอ้เพัศัว่ถีิึศ่ักษาทีั่�มีิการึ่ส่อนึ่  
รึ่ว่มิทัั่�งคว่ามิครึ่อบคลุมิของหลักส่่ต่ำรึ่
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เพศวถีิีศึกษารอบด้านคืออะไร
• เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ ค้อกรึ่ะบว่นึ่การึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ต่ำามิหลักส่่ต่ำรึ่เกี�ยว่กับเพัศัว่ถีิึในึ่แงมุ่ิมิต่่ำาง ๆ ทัั่�งด้็านึ่การึ่ร่ึ่คิ้ด็ อารึ่มิณ� 

รึ่า่งกาย และสั่งคมิ 

• เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ ไม่ิเพัยีงแต่่ำใหก้ารึ่ศ่ักษาเกี�ยว่กับการึ่ส้่บพันัึ่ธุิ� คว่ามิเสี่�ยง และโรึ่คภัูยต่่ำาง ๆ เท่ั่านัึ่�นึ่ แต่่ำยงัใหค้ว่ามิร่ึ่ใ้นึ่
เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึและสั่มิพันัึ่ธิภูาพัเชงิบว่ก ต่ำลอด็จำนึ่อทิั่ธิพิัลทั่างสั่งคมิ ว่ฒันึ่ธิรึ่รึ่มิ และเพัศัส่ภูาว่ะในึ่ว่งกว่า้งต่่ำอสุ่ขภูาพัทั่างเพัศัและ
อนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ� โด็ยเน้ึ่นึ่การึ่พัฒันึ่าทัั่กษะชวี่ติ่ำ 

แนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำส่ากลทั่างว่ชิาการึ่เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษา (ITGSE), UNESCO et al. 2018
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• ถ่ึกต้่ำองต่ำามิหลักว่ทิั่ยาศัาส่ต่ำรึ่�
• มีิเน้ึ่�อหาเพัิ�มิข่�นึ่ (เรึ่ิ�มิตั่ำ�งแต่่ำปีฐมิว่ยั ก่อนึ่ว่ยัแรึ่กรุึ่น่ึ่ 

และมีิเพัศัสั่มิพันัึ่ธิ�ครึ่ั �งแรึ่ก)
• เหมิาะส่มิกับว่ยัและพัฒันึ่าการึ่ของเด็็ก
• องิต่ำามิหลักส่่ต่ำรึ่
• มีิเน้ึ่�อหาครึ่อบคลุมิ
• ตั่ำ�งอย่บ่นึ่หลักสิ่ทั่ธิมิินึ่ษุยชนึ่
• ตั่ำ�งอย่บ่นึ่พั้�นึ่ฐานึ่คว่ามิเท่ั่าเทีั่ยมิรึ่ะหว่า่งเพัศั
• เหมิาะส่มิกับบรึ่บิทั่และว่ฒันึ่ธิรึ่รึ่มิ
• ส่รึ่า้งการึ่เปีลี�ยนึ่แปีลงในึ่ตั่ำว่ผ่เ้รึ่ยีนึ่ (Transformative)
• ออกแบบมิาเพั้�อพัฒันึ่าทัั่กษะชวี่ติ่ำ

• สั่มิพันัึ่ธิภูาพั
• ค่านิึ่ยมิ สิ่ทั่ธิ ิว่ฒันึ่ธิรึ่รึ่มิ และเพัศัว่ถีิึ
• คว่ามิเข้าใจำเรึ่้�องเพัศัส่ภูาว่ะ
• คว่ามิรุึ่นึ่แรึ่ง และการึ่ด่็แลต่ำนึ่เองใหป้ีลอด็ภัูย
• ทัั่กษะเพั้�อสุ่ขภูาพัและส่ว่สั่ดิ็ภูาพั
• รึ่า่งกายและพัฒันึ่าการึ่ของมินึ่ษุย�
• เพัศัว่ถีิึและพัฤติ่ำกรึ่รึ่มิทั่างเพัศั
• สุ่ขภูาพัทั่างเพัศัและอนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ�

ท่ีั่มิา: UNESCO et al. 2018

ท่ีั่มิา: UNESCO et al. 2018

ท่ีั่มิา: sdgs.un.org

 การึ่มีิเพัศัสั่มิพัันึ่ธิ�ครึ่ั �งแรึ่กก่อนึ่ว่ยัอนัึ่คว่รึ่

 กิจำกรึ่รึ่มิทั่างเพัศัเพิั�มิข่�นึ่

 พัฤติ่ำกรึ่รึ่มิเสี่�ยง

 ชะลอการึ่มีิเพัศัสั่มิพันัึ่ธิ�ครึ่ั �งแรึ่ก

 ลด็คว่ามิถีึ�ของการึ่มีิเพัศัสั่มิพันัึ่ธิ�และจำำานึ่ว่นึ่ค่่นึ่อนึ่

 ลด็พัฤติ่ำกรึ่รึ่มิเสี่�ยง เพัิ�มิการึ่ใชถุ้ึงยางอนึ่ามัิย  
 และการึ่คุมิกำาเนิึ่ด็

จรงิ

เพศวถีิีศึกษารอบดา้น สง่ผลให ้ เพศวถีิีศึกษารอบดา้น นำาไปส่ ่

โปรแกรมเพศวถีิีศึกษารอบดา้น มลัีกษณะดังนี�

สรา้งหลักประกันวา่คนมชีวีติท่ีมสีขุภาพดีและ
สง่เสรมิสวสัดิภาพสำาหรบัทกุคนในทกุวยั 

สรา้งหลักประกันวา่ทกุคนมกีารศึกษาท่ีมคีณุภาพอยา่งครอบคลมุ
และเท่าเทียม และสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

บรรลคุวามเท่าเทียมระหวา่งเพศ
และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่สตรแีละเด็กหญิง

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถีใหกั้บคนหนุม่สาว และการจัดัใหม้กีารเรยีนร่ ้
เพศวถีิีศึกษารอบด้าน จัำาเปน็อยา่งยิ�งต่่อการบรรลเุปา้หมายการพฒันาที�ยั �งยนื  
(Sustainable Development Goals หรอื SDGS) ซิึ�งรวมถึีงเปา้หมายที� 3, 4 และ 5
ภาพ 1 เปา้หมายการพฒันาที�ยั �งยนื และ เพศวถีิีศึกษารอบด้าน

กล่องขอ้ควิาม 1 คณุลักษณะและแนวคิดของเพศวถีิีศึกษารอบดา้น

เท็จ

แนวคิดหลักของเพศวถีิีศึกษารอบดา้น ไดแ้ก่

กล่องขอ้ควิาม 2 จัรงิและเท็จัเกี�ยวกับเพศวถีิีศึกษารอบดา้น
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พงึสงัเกต่วา่ แมว้า่ม ี
ขอ้ผก่พนัในการสอนทักษะชวีติ่  

แต่่เมื�อพจิัารณาขอ้จัำากัดทางสงัคม
และวฒันธรรมแล้ว  

การจัะสอนทักษะชวีติ่ให ้
ครบถ้ีวนทกุองค์ประกอบ 

ต่ามที�ระบุไวใ้น ITGSE  
อาจัเปน็สิ�งที�ทำาไมไ่ดเ้สมอไป

(คำาต่ำอบจำากแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ., 
บงักลาเทั่ศั)

เอเชยี
75% (15 จำาก 20 ปีรึ่ะเทั่ศั)

แปซิฟิิิก
63% (5 จำาก 8 ปีรึ่ะเทั่ศั)

1	 จำานวนประเที่ศท่ี่�ตอบแต่ละคำาถามข้องแบบสำำารวจ	ศธ.		
	 ไมเ่ท่ี่ากัน

ในปัจัจุับนันี� เพศวถีิีศึกษารอบดา้น 
ทวคีวามสำาคัญยิ�งขึ�น โดยมกีารจัดัสรรเวลา 
90 นาทีต่่อเดอืน ใหกั้บการสอนในชั�นเรยีน 

ระดบัก่อนประถีมศึกษาจันถึีงเกรด 12

(คำาต่ำอบจำากแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ., ภู่ฏิานึ่) ท่ีั่มิา: แบบส่อบถึามิ ศัธิ.

ขอ้ค้นพบสำาคัญ
จัากการทบทวน
กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสต่รข์องเพศวถีิีศึกษาดำาเนิน 
ไปในทิศทางใด

ประเทศสว่นใหญ่ในภูม่ภิูาคเอเชยีและแปซิฟิิกิล้วนมกีฎหมายหรอื
นโยบายด้านสขุภูาพทางเพศและอนามยัเจัรญิพนัธุ ์และ/หรอืเพศ
วถีิีศึกษาเพื�อเยาวชน ทวา่ขอ้ผก่พนัเกี�ยวกับการสอนเพศวถีิีศึกษา
รอบด้านของแต่่ละประเทศแต่กต่่างกันอยา่งมนียัสำาคัญ

ปีรึ่ะเทั่ศัในึ่เอเชียและแปีซิฟิิิกส่่ว่นึ่ใหญ่่มีิกฎหมิาย นึ่โยบาย หรึ่อ้ยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ด้็านึ่สุ่ขภูาพัทั่างเพัศั
และอนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ�และ/หรึ่อ้เพัศัว่ถีิึศ่ักษาเพั้�อเยาว่ชนึ่ในึ่ร่ึ่ปีแบบใด็ร่ึ่ปีแบบหน่ึ่�ง

ผลการึ่ส่ำารึ่ว่จำตั่ำว่แทั่นึ่จำากกรึ่ะทั่รึ่ว่งศ่ักษาธิกิารึ่ (ศัธิ.) บง่ชี�ว่า่ เจ้ำาหน้ึ่าทีั่�ส่่ว่นึ่ใหญ่่ต่ำรึ่ะหนัึ่กดี็เกี�ยว่กับ
กฎหมิายหรึ่อ้นึ่โยบายในึ่ปีรึ่ะเทั่ศัของต่ำนึ่ 

ภาพ 2 ความต่ระหนกัเรื�องกฎหมาย 
นโยบาย และยุทธศาสต่รแ์หง่ชาติ่ 

ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ผ้่ต่ำอบแบบส่อบถึามิรึ่ายงานึ่ว่า่
มีิคว่ามิต่ำรึ่ะหนัึ่กเกี�ยว่กับกฎหมิายและ
นึ่โยบายรึ่ะดั็บชาติ่ำด้็านึ่สุ่ขภูาพัทั่างเพัศัและ
อนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ� และ/หรึ่อ้เพัศัว่ถีิึศ่ักษา
เพั้�อเยาว่ชนึ่ 

ประเทศท่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามรายงาน1 

การึ่ส่นัึ่บส่นึ่นุึ่การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่อยา่งต่่ำอเน้ึ่�องในึ่ภู่มิิภูาคจำะนึ่ำา
ไปีส่่่การึ่มีิกฎหมิาย นึ่โยบาย และยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ทีั่�เอ้�ออำานึ่ว่ยต่่ำอการึ่ด็ำาเนิึ่นึ่
งานึ่ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาส่ำาหรึ่บัเด็็กและเยาว่ชนึ่ยิ�งข่�นึ่ อยา่งไรึ่ก็ดี็ ขอ้ผ่กพันัึ่ 
เรึ่้�องเพัศัว่ิถีึศ่ักษาในึ่นึ่โยบายและยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�แต่ำกต่่ำางกันึ่ไปีอย่างมีิ
นัึ่ยส่ำาคัญ่ กล่าว่ค้อ ยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษา การึ่อบรึ่มิคร่ึ่ และ
กลไกในึ่การึ่มิอบคว่ามิร่ึ่แ้ก่ผ่เ้รึ่ยีนึ่อาจำไม่ิได้็ส่อด็คล้องกับแนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำส่ากล
ทั่างว่ชิาการึ่เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษา (International Technical Guidance on 
Sexuality Education – ITGSE)6

บางปีรึ่ะเทั่ศัในึ่ภู่มิิภูาคมีิกฎหมิายทีั่�อนึุ่ญ่าต่ำให้รึ่ฐัและ/หรึ่อ้จัำงหว่ัด็มีิอำานึ่าจำตั่ำด็สิ่นึ่ใจำเกี�ยว่กับ
การึ่ศ่ักษา ในึ่กรึ่ณีเช่นึ่นีึ่�  คว่ามิต่่ำอเน้ึ่� องและคุณภูาพัของการึ่ส่อนึ่เรึ่้�องเพัศัว่ิถีึศ่ักษาอาจำเป็ีนึ่
คว่ามิท้ั่าทั่ายส่ำาคัญ่ ยิ�งไปีกว่า่นัึ่�นึ่ ในึ่หลาย ๆ  ปีรึ่ะเทั่ศั กฎหมิาย นึ่โยบาย และยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ยงัคำาน่ึ่งถ่ึง
บรึ่รึ่ทัั่ด็ฐานึ่ทั่างสั่งคมิ ศัาส่นึ่า และว่ฒันึ่ธิรึ่รึ่มิในึ่การึ่จัำด็ลำาดั็บคว่ามิส่ำาคัญ่และส่อนึ่ว่ชิาเพัศัว่ถีิึศ่ักษา

6 UNESCO et al. (2018) International technical guidance on sexuality education. 2nd edn.
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ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�รึ่ายงานึ่ว่า่บููรณาการเพัศัว่ถีิึศ่ักษาเข้ากับว่ชิาอ้�นึ่ ๆ หรึ่อ้ส่อนึ่เป็ีนึ่ว่ชิาเอกเทศ 
หรึ่อ้ว่ชิาสุ่ขศ่ักษา จำำาแนึ่กต่ำามิรึ่ะดั็บการึ่ศ่ักษา

ระดัับูประถมศึกษา 
(28 ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ทั่ำาการึ่ส่ำารึ่ว่จำ)

ระดัับูมัธยมศึกษา 
(28 ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ทั่ำาการึ่ส่ำารึ่ว่จำ)

57%
ระดับประถีมศึกษา
(5 จำาก 8 ปีรึ่ะเทั่ศั)

54%
ระดับมธัยมศึกษา
(15 จำาก 28 ปีรึ่ะเทั่ศั)

ท่ีั่มิา: แบบส่อบถึามิ ศัธิ.

25%
เอกเทศ
(7 ปีรึ่ะเทั่ศั)

21%
เอกเทศ
(6 ปีรึ่ะเทั่ศั)

68%
บ่รณาการ
(19 ปีรึ่ะเทั่ศั)

57%
บ่รณาการ
(16 ปีรึ่ะเทั่ศั)

7  UNESCO. (2015) Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education.
8 UNESCO. et al. (2018) International technical guidance on sexuality education. 2nd edn.

© Ruvin De Silva / UNFPA Sri Lanka

หลักสต่่ร เนื้อหาสาระ และกลไกการสอน 
เพศวถีิีศึกษาแต่กต่่างกันอยา่งมากในภูม่ภิูาค

กวา่ครึ�งหนึ�งของประเทศที�ทำาการสำารวจั  
มกีารสอนเพศวถีิีศึกษาในรป่แบบใดรป่แบบหนึ�ง
เปน็วชิาบงัคับ แต่่ก็มกัถีก่รวมเขา้กับวชิาอื�น
ดว้ยเชน่กัน 

หลักส่่ต่ำรึ่ปีรึ่ะจำำาชาติ่ำในึ่เอเชียและแปีซิิฟิิกอาจำเรึ่ยีกว่ิชาเพัศัว่ิถีึศ่ักษา
ต่่ำางกันึ่ออกไปี เช่นึ่ ทัั่กษะชีว่ิต่ำศ่ักษา หรึ่อ้การึ่ศ่ักษาชีว่ิต่ำครึ่อบครึ่วั่ 
ในึ่รึ่ายงานึ่ทั่บทั่ว่นึ่นีึ่� คำาต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ. ส่่ว่นึ่ใหญ่่ชี�ว่า่มีิหลักส่่ต่ำรึ่เพัศัว่ถีิึ
ศ่ักษาปีรึ่ะจำำาชาติ่ำส่ำาหรึ่บัผ่เ้รึ่ยีนึ่ทัั่�งในึ่รึ่ะดั็บปีรึ่ะถึมิศ่ักษาและมิธัิยมิศ่ักษา 
การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ิถีึศ่ักษาเป็ีนึ่ว่ิชาบังคับและว่ิชาแยกต่่ำางหาก (เอกเทั่ศั)  
เป็ีนึ่สิ่�งส่ำาคัญ่เพั้�อใหค้ร่ึ่และนัึ่กเรึ่ยีนึ่ได้็มีิเว่ลาและใส่่ใจำกับเน้ึ่�อหาของว่ชิา 
เพัศัว่ถีิึศ่ักษาได้็มิากข่�นึ่ ส่่งผลใหส้่ามิารึ่ถึติ่ำด็ต่ำามิและปีรึ่ะเมิินึ่ปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพั
การึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ได้็งา่ยยิ�งข่�นึ่7,8 ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�มีิเพัศัว่ถีิึศ่ักษาเป็ีนึ่หลักส่่ต่ำรึ่
ภูาคบงัคับหรึ่อ้ว่ชิาเล้อกมีิสั่ด็ส่่ว่นึ่เท่ั่า ๆ กันึ่ในึ่ภู่มิิภูาคเอเชยีและแปีซิฟิิิก 
โด็ยมีิเพัียงหน่ึ่� งในึ่สี่�ของปีรึ่ะเทั่ศัเหล่านีึ่� ทีั่�ส่อนึ่เพัศัว่ิถีึศ่ักษาเป็ีนึ่ว่ิชา
เอกเทั่ศั (ส่อนึ่แยกต่่ำางหากหรึ่อ้เป็ีนึ่ส่่ว่นึ่หน่ึ่�งของสุ่ขศ่ักษา) ขณะทีั่�ส่่ว่นึ่
ใหญ่่รึ่ายงานึ่ว่า่มีิการึ่บ่รึ่ณาการึ่หัว่ข้อเพัศัว่ถีิึศ่ักษาเข้ากับรึ่ายว่ชิาอ้�นึ่ ๆ 
เชน่ึ่ ว่ทิั่ยาศัาส่ต่ำรึ่� ศัาส่นึ่า เป็ีนึ่ต้่ำนึ่

ภาพ 3 แนวทางการสอน

ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�รึ่ายงานึ่ว่า่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาเป็ีนึ่
วิชิาบูังคัับู จำำาแนึ่กต่ำามิรึ่ะดั็บการึ่ศ่ักษา
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เกือบครึ�งหนึ�งของประเทศที�ทำา 
การสำารวจั ไมไ่ดส้อนเพศวถีิีศึกษา 
ที�เหมาะกับวยัใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั
การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาแก่เด็็กในึ่แต่่ำละชว่่งว่ยัอยา่งเหมิาะส่มิตั่ำ�งแต่่ำ
เนิึ่�นึ่ ๆ  ส่ำาคัญ่อยา่งยิ�งในึ่การึ่ชว่่ยให้เด็็กมีิขอ้ม่ิลทีั่�เทีั่�ยงต่ำรึ่ง พัรึ่อ้มิด้็ว่ย 
ทัั่กษะการึ่ตั่ำด็สิ่นึ่ใจำทีั่�จำำาเป็ีนึ่เกี�ยว่กับสุ่ขภูาพัและสั่มิพัันึ่ธิภูาพัของ
พัว่กเขาก่อนึ่มีิเพัศัสั่มิพัันึ่ธิ�ครึ่ั �งแรึ่กในึ่ช่ว่งว่ยัรุึ่น่ึ่หรึ่อ้หลังจำากนัึ่�นึ่9  

เด็็กคว่รึ่ได้็รึ่บัการึ่ศ่ักษาเรึ่้�องเพัศัว่ถีิึทีั่�เหมิาะกับว่ยัตั่ำ�งแต่่ำชั �นึ่ปีรึ่ะถึมิ
ศ่ักษาต่ำอนึ่ต้่ำนึ่ และอย่างช้าทีั่�สุ่ด็ค้อก่อนึ่เรึ่ิ�มิเข้าส่่่ว่ัยเจำรึ่ญิ่พัันึ่ธุิ� 
และมีิกิจำกรึ่รึ่มิทั่างเพัศั ทัั่�งยงัคว่รึ่ศ่ักษาต่่ำอเน้ึ่�องไปีต่ำลอด็ชว่่งว่ยัรุึ่น่ึ่
และว่ยัผ่ใ้หญ่่10 แม้ิกรึ่ะนัึ่�นึ่ก็ต่ำามิ มีิการึ่ส่อนึ่เกี�ยว่กับปีรึ่ะเด็็นึ่ต่่ำาง ๆ   
ของเพัศัว่ถีิึศ่ักษาในึ่ชว่่งเกรึ่ด็ 1 ของชั�นึ่ปีรึ่ะถึมิศ่ักษาหรึ่อ้ก่อนึ่หน้ึ่า
นัึ่�นึ่ในึ่จำำานึ่ว่นึ่เพัยีงครึ่่�งหน่ึ่�งของปีรึ่ะเทั่ศัในึ่เอเชยีและแปีซิฟิิิก 

• อนึ่บุาลและเกรึ่ด็ 1 15
• เกรึ่ด็ 2-6 11
• เกรึ่ด็ 1-6 1
(27 ปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ทั่ำาการึ่ส่ำารึ่ว่จำ)

ท่ีั่มิา: แบบส่อบถึามิ ศัธิ.

ท่ีั่มิา: ข้อม่ิลจำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำเยาว่ชนึ่ทั่างออนึ่ไลนึ่�

44%
เด็กผ่ห้ญิง

45%
เด็กผ่ช้าย

ไม่ิมีิขอ้ม่ิลมิากพัอเกี�ยว่กับการึ่มีิปีรึ่ะจำำาเด้็อนึ่หรึ่อ้ฝันัึ่เปีียก 
ก่อนึ่มีิปีรึ่ะส่บการึ่ณ�ครึ่ั �งแรึ่ก 

ภาพ 5 แนวทางการสอน

ภาพ 4 ชว่งอายุที�เรยีน

ชั�นึ่ปีีทีั่�เรึ่ิ�มิเรึ่ยีนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษา 

55.6%

40.7%

3.7%

หลายคนคิดวา่การสอนเพศศึกษา 
แก่เดก็เปน็เรื�องเรว็เกินไป แต่่ฉัันคิดวา่ 
เปน็สิ�งจัำาเปน็เพราะนี�คือความเปน็จัรงิ 

ในชวีติ่ที�เดก็ต้่องเผชญิ เชน่  
การมปีระจัำาเดอืนของเดก็ผ่ห้ญงิ 

เดก็ควรไดร้่ว้า่เกิดอะไรขึ�นกับรา่งกาย 
ของตั่วเอง แทนที�จัะปล่อยใหพ้วกเขา 

ร่ส้กึสบัสนในสิ�งที�เกิดขึ�น

(หญิ่งอายุ 21 ปีี, อนิึ่โด็นีึ่เซิยี)

© UNFPA Indonesia

9 UNESCO et al. (2018) International technical guidance on sexuality education. 2nd edn.
10 UNESCO. (2015) Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education.
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แม้วิา่ ITGSE จะแนะนำาให้น้านาประเทศมีตััวิชี�วิดััแห้ง่ชาติัเพื่่�อวิดััผล  
การสอนเพื่ศวิิถีศึกษาที�สามารถติัดัตัามได้ัในระบูบูสารสนเทศเพื่่�อ
การบูรหิ้ารการศึกษา (National Education Monitoring Infor-
mation System – EMIS) แต่ัก็มีเพีื่ยงห้นึ�งในห้า้ของคัำาตัอบูเท่านั�นที�
รายงานวิา่เพื่ศวิถีิศึกษาเป็นส่วินห้นึ�งของระบูบู EMIS

กล่าวิโดัยสรุป ลำาดัับูคัวิามสำาคััญและการสอนเพื่ศวิถีิศึกษาในเอเชยีและ 
แปซิิฟิิกขึ�นอยู่กับูการจัดัสรรทรพัื่ยากรของแต่ัละประเทศ นอกจากนี� 
ปัญห้าเกี�ยวิกับูโคัรงสรา้งของรฐับูาล ประเภทของโรงเรยีน ทรพัื่ยากร
และข้อผูกพัื่นภายในประเทศก็อาจส่งผลต่ัอการสอนเพื่ศวิถีิศึกษาและ
ระดัับูคัวิามสอดัคัล้องกับูขอ้เสนอแนะของ ITGSE ด้ัวิยเชน่กัน

ประเทศในเอเชยีและแปซิฟิิกิ 
สว่นใหญ่ไมม่รีะบบการติ่ดต่าม 
และประเมนิผลการสอน 
เพศวถีิีศึกษาที�ชดัเจัน

© UNFPA Thailand
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เพศวถีิีศึกษามเีนื้อหาครอบคลมุเพยีงใด

ไมม่ปีระเทศใดในเอเชยีและแปซฟิิกท่ีครอบคลมุแนวคิด 
ท้ังแปดประการตามท่ีระบุไวใ้น แนวปฏิบติัสากลทางวชิาการ 
เรื่องเพศวถีิศึกษา อยา่งเพยีงพอ 

เนื�องจัากสงัคมในอัฟิกานสิถีานยงัยดึมั�นในจัารตี่ประเพณแีละเครง่ศาสนา  
หวัขอ้เกี�ยวกับเพศวถีิีศึกษารอบดา้นจังึถีก่รวมไวใ้นหนังสอืบางเล่มอยา่งระมดัระวงั 

เพื�อไมเ่ปน็การกระตุ่้นความร่ส้กึของสาธารณชน

(คำาต่ำอบจำากแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ., อฟัิกานิึ่ส่ถึานึ่)

นอกจัากกายวภิูาคของระบบสบืพนัธุแ์ล้ว 
ก็ไมม่กีารสอนเรื�องอื�นใดเกี�ยวกับสขุภูาพ 

ทางเพศ และอนามยัเจัรญิพนัธุใ์นโรงเรยีน

(หญิ่งอายุ 24 ปีี, พัม่ิา)

จำากการึ่ปีฏิิบัติ่ำทัั่�ว่โลกและหลักฐานึ่ทีั่�มีิอย่่ แนึ่ว่ปีฏิิบัติ่ำส่ากลทั่างว่ชิาการึ่
เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษา ได้็รึ่ะบุแนึ่ว่คิด็หลักแปีด็ปีรึ่ะการึ่ส่ำาหรึ่บัการึ่เรึ่ยีนึ่ร่ึ่ที้ั่� 
เพัิ�มิข่�นึ่และเหมิาะส่มิกับว่ัย (ดั็งแส่ด็งในึ่หน้ึ่า 5) ในึ่รึ่ายงานึ่ฉบับนีึ่�  
คำาต่ำอบจำากกรึ่ะทั่รึ่ว่งศ่ักษาธิกิารึ่ส่่ว่นึ่ใหญ่่ชี�ว่า่มีิการึ่ส่อนึ่เพัยีง 2-3 หวั่ขอ้
ในึ่หลักส่่ต่ำรึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่ะดั็บปีรึ่ะถึมิศ่ักษา โด็ยมิีรึ่ายงานึ่ว่า่หัว่ข้อจำะ
หลากหลายมิากข่�นึ่เม้ิ�อว่ยัรุึ่น่ึ่เล้�อนึ่ชั �นึ่เรึ่ยีนึ่ส่่งข่�นึ่ และมีิการึ่ส่อนึ่เน้ึ่�อหา
ในึ่ว่งกว่า้งยิ�งข่�นึ่

© UNFPA / Lao PDR
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ท่ีั่มิา: แบบส่อบถึามิ ศัธิ.

กล่องขอ้ควิาม 3 หวัขอ้ที�สอน

ท่ีั่มิา: ข้อค้นึ่พับจำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำผ่้เชีย่ว่ชาญ่ทั่างออนึ่ไลนึ่�, พั.ศั. 2562

22%
ระดับประถีมศึกษา
(5 จำาก 8 ปีรึ่ะเทั่ศั)

37%
ระดับมธัยมศึกษา
(15 จำาก 28 ปีรึ่ะเทั่ศั)

ภาพ 6 ความครอบคลมุของหลักสต่่ร

หลักส่่ต่ำรึ่ของปีรึ่ะเทั่ศั ‘คัรอบูคัลุม’ เพีัยงใด็ ในึ่มุิมิมิองของผ่้เชี�ยว่ชาญ่ 
ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ในึ่แต่่ำละปีรึ่ะเทั่ศั 

ผ้่เชี�ยว่ชาญ่ทีั่�ต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำยงัรึ่ะบุด้็ว่ยว่า่ หวั่ขอ้ส่่ว่นึ่ใหญ่่ไม่ิได้็ถ่ึกส่อนึ่ 
ในึ่เชิงล่กเท่ั่าทีั่�มีิการึ่รึ่ายงานึ่ในึ่การึ่ส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ. แม้ิจำะมีิการึ่ปีรึ่ะเมิินึ่
ต่ำนึ่เองว่า่ ‘ครึ่อบคลุมิ’ ในึ่คำาต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ. ก็ต่ำามิ โด็ยผ่เ้ชี�ยว่ชาญ่ 
ต่ำอบต่ำรึ่งกันึ่ว่่า คว่รึ่อธิิบายว่ิชาเพัศัว่ิถีึศ่ักษาว่่าเป็ีนึ่การึ่ศ่ักษาเพั้�อ 
‘การึ่งด็เว่น้ึ่และการึ่ป้ีองกันึ่’ (การึ่ตั่ำ�งครึ่รึ่ภู� เอชไอว่ ี และโรึ่คติ่ำด็ต่่ำอทั่าง
เพัศัสั่มิพันัึ่ธิ�) หรึ่อ้ ‘ทัั่กษะชวี่ติ่ำศ่ักษา’ ในึ่หลาย ๆ ปีรึ่ะเทั่ศั มิากกว่า่จำะเป็ีนึ่ 
‘เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่’12

กล่าว่โด็ยส่รุึ่ปี คว่ามิเข้าใจำเกี�ยว่กับ ‘คว่ามิครึ่อบคลุมิรึ่อบด้็านึ่’ ในึ่หม่่ิ 
ผ่้กำาหนึ่ด็นึ่โยบาย นัึ่กว่างแผนึ่ และหน่ึ่ว่ยงานึ่ทีั่�นึ่ำาไปีปีฏิิบัติ่ำนัึ่�นึ่ข่�นึ่อย่่
กับบรึ่บิทั่และมุิมิมิองทีั่�ต่่ำางกันึ่ รึ่ว่มิทัั่�งมิาต่ำรึ่ฐานึ่ต่่ำาง ๆ และบรึ่รึ่ทัั่ด็ฐานึ่
ทั่างสั่งคมิของปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ทั่ำาการึ่ส่ำารึ่ว่จำ และนีึ่� ค้อคว่ามิท้ั่าทั่ายหลัก
ในึ่การึ่ด็ำาเนิึ่นึ่งานึ่ส่นัึ่บส่นึ่นุึ่ และเป็ีนึ่สิ่�งส่ำาคัญ่อนัึ่ดั็บแรึ่กในึ่การึ่ส่อนึ่เพัศั
ว่ถีิึศ่ักษาทีั่�มีิคุณภูาพัต่ำามิแนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำส่ากลทั่างว่ชิาการึ่เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษา

แมจ้ัะมกีารสอนเพศวถีิีศึกษารอบดา้น 
หลากหลายหวัขอ้ในหลักสต่่ร แต่่รายละเอียด 

ของหวัขอ้เหล่านี�ยงัคงอย่ใ่นวงจัำากัด

(คำาต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำ UNFPA, UNESCO และ MMCWA, พัม่ิา)

กว่่าครึ่่�งหน่ึ่� งของคำาต่ำอบ ศัธิ. รึ่ายงานึ่เกี�ยว่กับหลักส่่ต่ำรึ่และเน้ึ่� อหา 
ของปีรึ่ะเทั่ศัต่ำนึ่ว่า่ ‘ครึ่อบคลุมิ’ อยา่งไรึ่ก็ดี็ ผ่เ้ชี�ยว่ชาญ่ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษา
รึ่อบด้็านึ่ในึ่ปีรึ่ะเทั่ศัเหล่านีึ่�เผยว่า่ จำำานึ่ว่นึ่ต่ำำ�ากว่า่หน่ึ่� งในึ่สี่�ของหลักส่่ต่ำรึ่
ปีรึ่ะถึมิศ่ักษาและมิากกว่่าหน่ึ่� งในึ่ส่ามิเพัียงเล็กน้ึ่อยของหลักส่่ต่ำรึ่
มัิธิยมิศ่ักษามีิคว่ามิครึ่อบคลุมิ11

หวัขอ้ท่ีมกีารสอนโดยทัว่ไป

ระดบัประถีมศึกษา

มีิรึ่ายงานึ่ว่า่ หลักส่่ต่ำรึ่ปีรึ่ะถึมิศ่ักษาครึ่อบคลุมิหัว่ขอ้ต่่ำาง ๆ  ได้็แก่ ว่ยัเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ� เอชไอว่แีละ
เอด็ส่�/โรึ่คติ่ำด็เช้�อทั่างเพัศัสั่มิพัันึ่ธิ� คว่ามิรึ่กัและคว่ามิสั่มิพัันึ่ธิ� เพัศัส่ภูาว่ะและบรึ่รึ่ทัั่ด็ฐานึ่ 
ทั่างเพัศั และการึ่ล่ว่งละเมิิด็/คว่ามิรุึ่นึ่แรึ่งทั่างเพัศั

ระดบัมธัยมศึกษา

มีิการึ่ส่อนึ่เกี�ยว่กับว่ัยเจำรึ่ญิ่พัันึ่ธุิ� เอชไอว่ีและเอด็ส่�/โรึ่คติ่ำด็เช้�อทั่างเพัศัสั่มิพัันึ่ธิ� และ 
การึ่ล่ว่งละเมิิด็/คว่ามิรุึ่นึ่แรึ่งทั่างเพัศั ตั่ำ�งแต่่ำรึ่ะดั็บปีรึ่ะถึมิศ่ักษาต่ำลอด็จำนึ่ถ่ึงมัิธิยมิศ่ักษา 
นึ่อกจำากนีึ่� หลาย ๆ  ปีรึ่ะเทั่ศัยงัได้็นึ่ำาหวั่ขอ้อ้�นึ่ ๆ  เชน่ึ่ การึ่ตั่ำ�งครึ่รึ่ภู� การึ่คลอด็ การึ่คุมิกำาเนิึ่ด็ และ 
การึ่แต่่ำงงานึ่มิาส่อนึ่เพัิ�มิเติ่ำมิในึ่รึ่ะดั็บมัิธิยมิศ่ักษาอกีด้็ว่ย

ฉัันต้่องการเรยีนร่เ้พิ�มเติ่ม 
เรื�องความสมัพนัธ ์
สว่นบุคคลการทำา 

ความเขา้ใจัและใหเ้กียรติ่ 
ค่านยิมของผ่อื้�น  

รวมทั�งไมบ่งัคับใหผ้่อื้�น 
มค่ีานยิมเดยีวกับเรา 

ซิึ�งเปน็เรื�องของความสมคัรใจั 
มากกวา่

(หญิ่งอายุ 22 ปีี, อนิึ่โด็นีึ่เซิยี)

11	 ‘ความครอบคลุม’	มกัข้ึ�นอย้กั่บมุมมองข้องบุคคลหรอ่มาตรฐานข้องประเที่ศนั�น	ๆ	ผู้้�ตอบคำาถาม	ศธ.	จำานวนมากเหน็วา่	จำานวนและข้อบเข้ตข้องหวัข้�อท่ี่�สำอนไมไ่ด่�เป็นตัวบง่บอก		
	 ‘ความครอบคลุม’
12 การสำำารวจผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด่�านเพศวถ่ิศึกษารอบด่�านจากองค์การสำหประชี่าชี่าติ	องค์กรพฒันาเอกชี่น	และ/หรอ่ท่ี่�ปรกึษาอสิำระจากแต่ละประเที่ศ

11



คร่ผ่ส้อนมกีารเต่รยีมพรอ้มและ 
ได้รบัการสนับสนุนเพยีงใด 

สองในสามของประเทศที�ทำา 
การสำารวจัมกีารจัดัอบรม 
เรื�องเพศวถีิีศึกษาใหแ้ก่คร ่
ทั�งก่อนและ/หรอืระหวา่ง 
การทำางาน ทวา่คณุภูาพและ
เนื�อหาของการอบรม 
ยงัไมเ่ปน็ที�ทราบแนช่ดั

จำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำพับว่า่ ส่องในึ่ส่ามิของปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ทั่ำาการึ่ส่ำารึ่ว่จำนัึ่�นึ่ ว่ชิาเพัศัว่ถีิึศ่ักษาจำะส่อนึ่โด็ยคร่ึ่
ทีั่�ได้็รึ่บัมิอบหมิายให้ส่อนึ่ว่ชิานีึ่�โด็ยเฉพัาะ โด็ยหน่ึ่�งในึ่ส่ามิของปีรึ่ะเทั่ศัเหล่านีึ่� ผ้่ทีั่�ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษา
เป็ีนึ่คร่ึ่ทีั่�ส่อนึ่ว่ชิาอ้�นึ่ซิ่�งรึ่ว่มิหวั่ขอ้เพัศัว่ถีิึศ่ักษาเข้าไว่ใ้นึ่บทั่เรึ่ยีนึ่ด้็ว่ย ในึ่การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาใหไ้ด้็
ปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพั คร่ึ่ผ้่ส่อนึ่จำะต้่ำองเต่ำรึ่ยีมิคว่ามิพัรึ่อ้มิเป็ีนึ่อย่างดี็ ผ่านึ่การึ่อบรึ่มิทัั่�งก่อนึ่และรึ่ะหว่า่ง 
การึ่ทั่ำางานึ่ และเข้าถ่ึงทั่รึ่พััยากรึ่ด้็านึ่การึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ได้็อยา่งต่่ำอเน้ึ่�อง

ในึ่การึ่ทั่บทั่ว่นึ่นีึ่�  ผ้่ต่ำอบแบบส่อบถึามิ ศัธิ. ส่่ว่นึ่ใหญ่่ (79%) รึ่ายงานึ่ว่่า คร่ึ่ผ่านึ่การึ่อบรึ่มิ 
ด้็านึ่การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษาก่อนึ่การึ่ส่อนึ่ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่ อยา่งไรึ่ก็ดี็ คำาต่ำอบส่่ว่นึ่ใหญ่่รึ่ะบุว่า่ขาด็คว่ามิร่ึ่้
เกี�ยว่กับกรึ่อบการึ่ด็ำาเนิึ่นึ่งานึ่อยา่งจำรึ่งิจัำงในึ่การึ่ว่ดั็คุณภูาพั คว่ามิพัรึ่อ้มิ และคว่ามิมีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพัของ 
การึ่อบรึ่มิและการึ่ส่อนึ่ของคร่ึ่ 

ภาพ 7 การอบรมและสง่เสรมิคร่

(22 จำาก 28 ปีรึ่ะเทั่ศั)

คร่ึ่จำะต้่ำองผา่นึ่การึ่อบรึ่มิ
เกี�ยว่กับว่ชิาเพัศัว่ถีิึศ่ักษา
ก่อนึ่การึ่ส่อนึ่ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่  

(20 จำาก 28 ปีรึ่ะเทั่ศั)

มีิโปีรึ่แกรึ่มิ/หลักส่่ต่ำรึ่การึ่
อบรึ่มิคร่ึ่เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษา 

(23 จำาก 28 ปีรึ่ะเทั่ศั)

คร่ึ่มีิการึ่เข้าถ่ึงส้่�อทั่าง 
การึ่ศ่ักษาและแนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำในึ่
การึ่ส่อนึ่ ทีั่�เป็ีนึ่ปีรึ่ะโยชนึ่�ต่่ำอ

การึ่ส่อนึ่ว่ชิาเพัศัศ่ักษา 
ท่ีั่มิา: แบบส่อบถึามิ ศัธิ.

จำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำเยาว่ชนึ่ทั่างออนึ่ไลนึ่�พับว่า่ เยาว่ชนึ่ต่ำำ�ากว่า่ครึ่่�งหน่ึ่� งเห็นึ่ว่า่คร่ึ่ร่ึ่ส่้่ก ‘ส่บาย ๆ’ หรึ่อ้ 
‘ค่อนึ่ขา้งส่บาย ๆ’ ในึ่การึ่ส่อนึ่หวั่ขอ้ต่่ำาง ๆ เกี�ยว่กับเพัศัว่ถีิึ

กระทรวงศึกษาธกิาร 
แหง่ประเทศมาเลเซิยี 

ไดด้ำาเนนิมาต่รการต่่าง ๆ 
เพื�อต่อบสนองความต้่องการจัำาเปน็

และพฒันาการสอน 
เกี�ยวกับสขุภูาพทางเพศ 
และอนามยัเจัรญิพนัธุ ์

ในโรงเรยีนต่่าง ๆ

(คำาต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ., มิาเลเซิยี)

79% 71% 82%
การมอบความร่ว้ชิา 

เพศวถีิีศึกษาใหกั้บเดก็ 
ขึ�นอย่กั่บทัศนคติ่และ 

ความสามารถีของ 
ครผ่่ส้อน นา่เสยีดายที� 
ครอ่าจัถ่ีายทอดความร่ ้

ในแนวทางของ 
การยบัยั�งชั�งใจัซิึ�งขึ�นอย่กั่บ 

ทัศนคติ่และความเชื�อ 
ของครท่่านนั�น ๆ 

(คำาต่ำอบแบบส่ำารึ่ว่จำ ศัธิ., 
เอเชยีใต้่ำ)

© UNFPA Malaysia
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ภาพ 8 ความพงึพอใจัของเยาวชนต่่อวชิาเพศวถีิีศึกษาของ
โรงเรยีน

อินเทอรเ์นต็่ สื�อสงัคม และเพื�อนเปน็ 
แหล่งขอ้ม่ลที�สำาคัญสำาหรบัเยาวชน 
มากกวา่โรงเรยีน

ภาพ 9 ที�มาของขอ้ม่ลขา่วสารเกี�ยวกับเพศวถีิีในหม่เ่ยาวชน  

แหล่งขอ้ม่ิลเกี�ยว่กับเพัศัว่ถีิึทีั่�เยาว่ชนึ่นิึ่ยมิ 

56%
เพื่อน

55%
อินเทอรเ์น็ต

39%
โรงเรยีน

เยาวชนร่ส้กึอยา่งไรกับการสอนวชิาเพศวถีิีศึกษา

ผ่ต้่อบแบบสำารวจัเยาวชนทางออนไลน ์
นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม ร่ส้กึวา่โรงเรยีนสอน 
เรื�องเพศวถีิีได ้‘ด’ี หรอื ‘ค่อนขา้งด’ี

ผ่้เรึ่ยีนึ่จำำาเป็ีนึ่ต้่ำองได้็รึ่บัการึ่ส่นัึ่บส่นึุ่นึ่ในึ่การึ่เข้าถ่ึงการึ่ศ่ักษาทีั่�มีิ
คุณภูาพั ให้คว่ามิร่ึ่ที้ั่�แม่ินึ่ยำาในึ่เว่ลาทีั่�เหมิาะส่มิ ภูายใต้่ำส่ภูาพัแว่ด็ล้อมิ
ทีั่�ปีลอด็ภัูย ขณะทีั่�แนึ่ว่ปีฏิิบติั่ำ ITGSE กำาหนึ่ด็ใหผ้่้เรึ่ยีนึ่ร่ึ่เ้ป็ีนึ่ศ่ันึ่ย�กลาง
ของหลักส่่ต่ำรึ่เพัศัว่ิถีึศ่ักษาทีั่� มีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิิภูาพั รึ่ายงานึ่บ่งชี�ว่่ามีิ 
เพัียงปีรึ่ะมิาณหน่ึ่� งในึ่ส่ามิของปีรึ่ะเทั่ศัทีั่�ส่ำารึ่ว่จำให้นัึ่กเรึ่ียนึ่มีิส่่ 
ว่นึ่เกี�ยว่ขอ้งในึ่การึ่พััฒนึ่ากฎหมิาย นึ่โยบายและยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ทีั่�เกี�ยว่กับ 
เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่หรึ่อ้ส้่�อการึ่เรึ่ยีนึ่ร่ึ่ที้ั่�จำำาเป็ีนึ่ และผ่้ต่ำอบคำาถึามิ 
ศัธิ. เพัียงหน่ึ่�งในึ่ส่ามิเส่นึ่อแนึ่ะให้มีิยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ด้็านึ่การึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึ
ศ่ักษานึ่อกรึ่ะบบ จำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำเยาว่ชนึ่ทั่างออนึ่ไลนึ่�พับว่่าผ่้ต่ำอบ
คำาถึามิน้ึ่อยกว่า่หน่ึ่�งในึ่ส่ามิร่ึ่ส่้่กพัอใจำอย่างยิ�งกับคว่ามิร่ึ่เ้รึ่้�องเพัศัว่ถีิึ
ทีั่�ต่ำนึ่ได้็รึ่บั

ท่ีั่มิา: ข้อม่ิลจำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำเยาว่ชนึ่ทั่างออนึ่ไลนึ่� ท่ีั่มิา: ข้อม่ิลจำากการึ่ส่ำารึ่ว่จำเยาว่ชนึ่ทั่างออนึ่ไลนึ่�

28%
ร่ึ่ส่้่กว่า่โรึ่งเรึ่ยีนึ่ส่อนึ่เรึ่้�องเพัศัว่ถีิึได้็  
‘ดี็มิาก’ หรึ่อ้ ‘ค่อนึ่ขา้งดี็’

แมว้า่คร่ของฉััน 
จัะเปน็คนเปดิเผย 

และคอยชว่ยเหลือ แต่่พวกเขา 
ก็เลี�ยงที�จัะต่อบคำาถีาม 

เกี�ยวกับสขุภูาพทางเพศ 
และอนามยัเจัรญิพนัธุ ์ 

คร่บอกวา่  
“เธอจัะร่เ้องในอนาคต่”  

แต่่จัะดกีวา่ไหม 
ถ้ีาคร่ต่อบขอ้สงสยั 

ของเราในเวลานี� 
เพราะการปอ้งกัน 

ยอ่มดีกวา่การแก้ไข

(หญิ่งส่าว่, เนึ่ปีาล)

เพศวถีิีศึกษาทำาใหฉั้ันเขา้ใจัตั่วเองมากขึ�น ทั�งยงัร่ค้วามต้่องการจัำาเปน็ 
ของตั่วเอง ทิศทางของชวีติ่ และการใชช้วีติ่รว่มกับผ่อื้�นในอนาคต่  

ถ้ีาเรามคีวามร่ ้เราก็จัะปกปอ้งและใหเ้กียรติ่ตั่วเอง  
รวมทั�งเขา้ใจัผ่อื้�นไดด้ยีิ�งขึ�น 

(หญิ่งอายุ 24 ปีี, อนิึ่โด็นีึ่เซิยี)

ถ้ีาเราไมค้่นควา้ในอินเทอรเ์นต็่ 
เราก็จัะไมร่่อี้กหลาย ๆ เรื�อง 

เกี�ยวกับสขุภูาพทางเพศ 
และอนามยัเจัรญิพนัธุ ์ 

เพราะโรงเรยีนไมไ่ดส้อน 
เพศวถีิีศึกษาให ้

กับเราอยา่งเหมาะสม 

(หญิ่งส่าว่, เนึ่ปีาล)

ผมคิดวา่เพศศึกษาสำาคัญ 
สำาหรบัเยาวชนอยา่งผม  

เพราะเรามกัอยากร่อ้ยากเหน็  
ถ้ีาเราไมไ่ดร้บัความร่อ้ยา่ง 

ถีก่ต้่องและเหมาะสม  
ความอยากร่อ้ยากเหน็ของเรา 

ก็อาจัเปน็เรื�องอันต่รายได้

(ชายอายุ 22 ปีี, อนิึ่โด็นีึ่เซิยี)
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ขอ้เสนอแนะสำาคัญ

กฎหมายและนโยบาย
• ส่่งเส่รึ่มิิการึ่บรึ่รึ่จุำว่ชิาเพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ภูาคบงัคับส่ำาหรึ่บัผ้่เรึ่ยีนึ่ตั่ำ�งแต่่ำชั �นึ่ปีรึ่ะถึมิศ่ักษาต่ำอนึ่ต้่ำนึ่จำนึ่ถ่ึง

มัิธิยมิศ่ักษาไว่ใ้นึ่กฎหมิายแห่งชาติ่ำ

• พัฒันึ่าแผนึ่และยุทั่ธิศัาส่ต่ำรึ่�ใหผ้่้เรึ่ยีนึ่นึ่อกรึ่ะบบและเปีรึ่าะบางได้็มีิส่่ว่นึ่รึ่ว่่มิ

การพฒันาหลักสต่่ร ความครอบคลมุ และคณุภูาพ
• ทั่ำาให้เยาว่ชนึ่และผ่มี้ิส่่ว่นึ่ได้็ส่่ว่นึ่เสี่ยในึ่ชุมิชนึ่มีิส่่ว่นึ่รึ่ว่่มิอยา่งมีินัึ่ยส่ำาคัญ่ในึ่การึ่พัฒันึ่าหลักส่่ต่ำรึ่

• พัฒันึ่า ทั่ด็ลอง ปีฏิิบติั่ำจำรึ่งิ ปีรึ่ะเมิินึ่ผล และทั่บทั่ว่นึ่หลักส่่ต่ำรึ่เฉพัาะของแต่่ำละปีรึ่ะเทั่ศั ต่ำามิคำาชี�แนึ่ะในึ่ ITGSE

• ครึ่อบคลุมิแนึ่ว่คิด็ทัั่�งแปีด็ปีรึ่ะการึ่ในึ่ ITGSE โด็ยมีิลักษณะเหมิาะส่มิกับว่ยัส่ำาหรึ่บันัึ่กเรึ่ยีนึ่ในึ่โรึ่งเรึ่ยีนึ่และ 
ผ่เ้รึ่ยีนึ่นึ่อกรึ่ะบบ

• พัฒันึ่ากรึ่อบการึ่ด็ำาเนิึ่นึ่งานึ่ทีั่�มีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพัในึ่การึ่ว่ดั็คุณภูาพัและผลกรึ่ะทั่บของการึ่เรึ่ยีนึ่การึ่ส่อนึ่ 
เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ และผนึ่ว่กเข้ากับมิาต่ำรึ่การึ่ด้็านึ่คุณภูาพัการึ่ศ่ักษารึ่ะดั็บชาติ่ำ (เชน่ึ่ รึ่ะบบส่ารึ่ส่นึ่เทั่ศั
เพั้�อการึ่บรึ่หิารึ่การึ่ศ่ักษาหรึ่อ้ EMIS) 

สภูาพแวดล้อมของการดำาเนนิงานที�เอื�ออำานวย
• ส่่งเส่รึ่มิิคว่ามิรึ่ว่่มิม้ิอรึ่ะหว่า่งภูาคส่่ว่นึ่เพั้�อใหบ้รึ่กิารึ่ด้็านึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ทีั่�มีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพัและ 

ได้็มิาต่ำรึ่ฐานึ่ รึ่ว่มิทัั่�งบรึ่กิารึ่ด้็านึ่สุ่ขภูาพัทั่างเพัศัและอนึ่ามัิยเจำรึ่ญิ่พันัึ่ธุิ�ทีั่�เป็ีนึ่มิิต่ำรึ่กับเยาว่ชนึ่

• ใหค้ว่ามิส่ำาคัญ่กับการึ่อย่ร่ึ่ว่่มิกันึ่อยา่งเท่ั่าเทีั่ยมิของชุมิชนึ่ การึ่ต่ำอบส่นึ่องต่่ำอเหตุ่ำการึ่ณ� และการึ่ส่นัึ่บส่นึ่นุึ่ 
เพั้�อลด็การึ่ต่่ำอต้่ำานึ่ทั่างสั่งคมิ

• รึ่ะบุโอกาส่ ส่ถึานึ่ทีั่� และทั่รึ่พััยากรึ่ในึ่การึ่มิอบคว่ามิร่ึ่เ้รึ่้�องเพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่นึ่อกรึ่ะบบ

• ปีรึ่ะเมิินึ่คว่ามิต้่ำองการึ่จำำาเป็ีนึ่ของคว่ามิครึ่อบคลุมิและชอ่งว่า่ง เพั้�อการึ่ส่อนึ่ว่ชิาเพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ 
ทีั่�มีิคุณภูาพัในึ่ปีรึ่ะเทั่ศัต่่ำาง ๆ

การเต่รยีมความพรอ้มและสง่เสรมิคร่
• พัฒันึ่าหลักส่่ต่ำรึ่เฉพัาะปีรึ่ะเทั่ศัส่ำาหรึ่บัการึ่อบรึ่มิคร่ึ่ เพั้�อการึ่ส่อนึ่เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ทีั่�มีิปีรึ่ะสิ่ทั่ธิภิูาพั 

แบบมีิผ่เ้รึ่ยีนึ่เป็ีนึ่ศ่ันึ่ย�กลาง

• เส่รึ่มิิส่รึ่า้งส่มิรึ่รึ่ถึนึ่ะและทัั่กษะใหกั้บคร่ึ่ด้็ว่ยการึ่อบรึ่มิก่อนึ่และรึ่ะหว่า่งการึ่ทั่ำางานึ่ การึ่อบรึ่มิทั่บทั่ว่นึ่และ 
การึ่ใชเ้อกส่ารึ่อา้งองิ 

• ใหก้ารึ่ด่็แลส่นัึ่บส่นึ่นุึ่ พัรึ่อ้มิทัั่�งจัำด็ใหมี้ิแพัลต่ำฟิอรึ่�มิเพั้�อการึ่เรึ่ยีนึ่ร่ึ่แ้ละแบง่ปัีนึ่ ส่ำาหรึ่บัคร่ึ่ผ่ส้่อนึ่ว่ชิา 
เพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่
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สำาหรบัขอ้ม่ลเพิ�มเติ่ม
เรึ่ยีนึ่ร่ึ่เ้พัิ�มิเติ่ำมิเกี�ยว่กับเพัศัว่ถีิึศ่ักษารึ่อบด้็านึ่ได้็ทีั่�:

• UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Women, and WHO. International Technical Guidance on Sexuality Education

• UNFPA. International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education (CSE)

• UNFPA. Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education

• IPPF. Deliver + enable tool kit: scaling up comprehensive sexuality education

• IPPF. IPPF Framework for comprehensive sexuality education

อา่นึ่รึ่ายงานึ่การึ่ว่จัิำยอนัึ่เป็ีนึ่ขอ้ม่ิลพั้�นึ่ฐานึ่ของรึ่ายงานึ่ฉบับนีึ่�ได้็ทีั่�นีึ่�
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https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf
https://www.unfpa.org/featured-publication/international-technical-and-programmatic-guidance-out-school-comprehensive
https://www.unfpa.org/publications/unfpa-operational-guidance-comprehensive-sexuality-education
https://www.ippf.org/resource/deliverenable-toolkit-scaling-comprehensive-sexuality-education-cse
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ความคิดเหน็ในเอกสารฉับบันี�เปน็ของผ่เ้ขยีน และไมจ่ัำาเปน็ 
ต้่องแสดงวา่เปน็ความคิดเหน็ขององค์การสหประชาชาติ่  
หรอืของรฐัสมาชกิสหประชาชาติ่แต่่อยา่งใด
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