
เหตุใุดจึงึตุ้องสอนเพศวิถีิีศึกษา 
เป็น็วิชิาบังัคัับัและเอกเทศ
• การสอนเพศวิิถีีศึกษาเป็็นวิิชาเลืือก การศึกษาตามอัธยาศัย หรอื 

วิชิานอกหลัืกสูตร อาจทำำาให้เยาวิชนจำานวินมากพลืาดโอกาสเรยีนรู้
เรื�องเพศวิถีิี 

• การบููรณาการเนื�อหาสาระเกี�ยวิกับูเพศวิถีิีศึกษาเข้า้กับูวิชิาอื�น อาจเป็็น 
การจำากัดคุุณภาพแลืะป็ระสิทำธิภาพรวิมทัำ�งลืดทำอนคุวิามสำาคัุญ 
โดยรวิมข้องวิชิาเพศวิถีิีศึกษาเมื�อเทีำยบูกับูการเป็็นวิชิาเอกเทำศ1

57%
วิชิาบังัคัับั  
ในระดัับัประถมศึึกษา
(16 จาก 28 ป็ระเทำศ)

54%
วิชิาบังัคัับั  
ในระดัับัมธัยมศึึกษา
(15 จาก 28 ป็ระเทำศ)

ทีำ�มา: แบูบูสอบูถีาม ศธ. 

หลักสตูุร

การสอนเพศวิถีิีศึกษาใน 
เอเชยีและแป็ซิฟิิกิเป็น็อยา่งไร  
กวิา่คัรึ�งหนึ�งของป็ระเทศที�ทำาการสำารวิจึ 
มีกีารสอนเพศวิถีิีศึกษาเป็น็วิชิาบังัคัับั  
แตุ่ก็มีกัถีกูรวิมีเขา้กับัวิชิาอ่�นด้วิยเชน่กัน 

ป็ระเทศท่ีรายงานวิา่สอนเพศวิถีิีศึกษา 
เป็็นวิชิาบังัคัับัจึำาแนกตุามีระดับัการศึกษา  
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เอกสารข้้อเท็ำจจรงิฉบูับูนี� จัดทำำาข้ึ�นจากข้้อคุ้นพบูในการทำบูทำวินระดับู
ภูมิภาคุเกี�ยวิกับูสถีานการณ์ข้องการเรยีนการสอนเพศวิถีิีศึกษารอบูด้าน 
ในภูมิภาคุเอเชยีแลืะแป็ซิฟิิิก โดยเป็็นการดำาเนินงานรว่ิมกันข้องกองทุำน 
ป็ระชากรแหง่สหป็ระชาชาติ (UNFPA) องค์ุการเพื�อการศึกษา วิทิำยาศาสตร ์
แลืะวิัฒนธรรมแห่งสหป็ระชาชาติ (UNESCO) แลืะสหพันธ์วิางแผน
คุรอบูคุรวัิระหวิา่งป็ระเทำศ (IPPF) ใน พ.ศ. 2562 ซิึ�งเป็็นการเก็บูข้้อมูลื 
จากแบูบูสอบูถีามกระทำรวิงศึกษาธกิาร (ศธ.) แบูบูสอบูถีามผู้เชี�ยวิชาญ 
แลืะแบูบูสำารวิจเยาวิชนทำางออนไลืน์ 

ดูรายงานการวิจัิยทีำ�เกี�ยวิข้อ้ง คุลิืกทีำ�นี�

เรยีนรู ้ป็กป็อ้ง 
ใหเ้กียรติุ เสรมิีพลัง  
สถีานการณ์ของการสอนเพศวิถีิีศึกษารอบัด้าน
ในเอเชยีและแป็ซิฟิิิก: สรุป็ผลการทบัทวิน พ.ศ. 2563  

1 Keogh, S. C. et al. (2018) ‘Challenges to implementing national comprehensive sexuality education curricula in low- and middle-income countries: Case studies of Ghana, Kenya, Peru  
 and Guatemala’. doi: 10.1371/journal.pone.0200513

https://drive.google.com/drive/folders/1oGjMIO8QSNYxaTI6z7kl2oW_e0-9-Wvv


ป็ระเทำศทีำ�รายงานวิ่าบููรณาการเพศวิิถีีศึกษาเข้้ากับูวิิชาอื�น ๆ หรือ 
สอนเป็็นวิิชาเพศวิิถีีศึกษาเอกเทำศหรือสุข้ศึกษา จำาแนกตามระดับู 
การศึกษา  

เหตุใุดจึงึตุ้องสอน 
เพศวิถีิีศึกษาตัุ�งแตุ่ป็ฐมีวิยั  

• เพื�อหล่ือหลือมใหเ้ด็กมีคุวิามเชื�อแลืะพฤติกรรมทีำ�จะชว่ิยใหเ้ด็ก
สามารถีตัดสินใจเกี�ยวิกับูสุข้ภาพแลืะสัมพนัธภาพเชงิบูวิกได้  

• เพื�อเป็็นการสรา้งหลัืกป็ระกันวิา่เพศวิถีิีศึกษาเข้า้ถึีงเด็กได้เรว็ิพอ 
ก่อนทีำ�พวิกเข้าจะเข้า้สู่ชว่ิงแหง่พฒันาการสำาคัุญต่าง ๆ ในชวีิติ2

ระดับัป็ระถีมีศึกษา
(28 ป็ระเทำศทีำ�ทำำาการสำารวิจ)

ระดับัมีธัยมีศึกษา
(28 ป็ระเทำศทีำ�ทำำาการสำารวิจ)

25%
เอกเทศึ
(7 ป็ระเทำศ)

21%
เอกเทศึ
(6 ป็ระเทำศ)

68%
บูัรณาการ
(19 ป็ระเทำศ)

57%
บูัรณาการ
(16 ป็ระเทำศ)

ทีำ�มา: แบูบูสอบูถีาม ศธ. 

• อนบุูาลืแลืะเกรด 1 15
• เกรด 2-6 11
• เกรด 1-6 1
(27 ป็ระเทำศทีำ�ทำำาการสำารวิจ)

ท่ีำมา: แบูบูสอบูถีาม ศธ.

จึากผูตุ้อบัแบับัสำารวิจึเยาวิชนทางออนไลน์ 1,432 คัน  

ชั�นปี็ทีำ�เริ�มสอนเพศวิถีิีศึกษา

การสอนเพศวิถีิีศึกษา 
เริ�มีในชั�นป็ใีดในเอเชยีและแป็ซิฟิิกิ  
12 ใน 27 ป็ระเทศ ไมีส่อนเร่�อง 
เพศวิถีิีศึกษาใหแ้ก่เดก็ป็ฐมีวิยั
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55.6%

40.7%

3.7%

44%
เด็ักผูู้�หญิงิ

45%
เด็ักผูู้�ชาย

ไม่่มี่ข้อ้มู่ลม่ากพอเกี�ยวกับการมี่ประจำำาเดืือนหรอืฝันัเปียก 
ก่อนมี่ประสบการณ์์ครั�งแรก

2 UNESCO et al. (2018) International technical guidance on sexuality education. 2nd edn.



47%
ไดั�รบัั
ข้อ้มูลืเพยีงพอเกี�ยวิกับู 
การมีป็ระจำาเดือนหรอืฝันัเปี็ยก 
ก่อนมีป็ระสบูการณ์คุรั �งแรก

เรยีนเพศวิถีิีศึกษาเรว็ิ  

หลายคันคิัดวิา่การสอนเพศศึกษา 
แก่เดก็เป็น็เร่�องเรว็ิเกินไป็ แตุ่ฉัันคิัดวิา่ 
เป็น็สิ�งจึำาเป็น็ เพราะนี�ค่ัอคัวิามีเป็น็จึรงิ 

ในชวีิติุที�เดก็ตุ้องเผชญิ เชน่  
การมีปี็ระจึำาเดอ่นของเดก็ผูห้ญงิ 

เดก็คัวิรไดรู้ว้ิา่เกิดอะไรขึ�นกับั 
รา่งกายของตัุวิเอง แทนที�จึะป็ล่อย 
ใหพ้วิกเขารูส้กึสบััสนในสิ�งที�เกิดขึ�น    

 (หญิงอายุ 21 ปี็, อนิโดนีเซิยี)

ฉัันตุ้องการใหว้ิชิาเพศวิถีิีศึกษา 
อธบิัายรายละเอียดเกี�ยวิกับั 
สญัญาณ หรอ่อาการของ 

วิยัเจึรญิพนัธุ ์แทนที�จึะตุ้องเรยีน 
รูแ้ละรูส้กึกลัวิไป็พรอ้มี ๆ กัน  

(หญิงอายุ 21 ปี็, อนิโดนีเซิยี)12%
ไมไ่ดั�รบัั
ข้อ้มูลืเพยีงพอเกี�ยวิกับู 
การมีป็ระจำาเดือนหรอืฝันัเปี็ยก 
ก่อนมีป็ระสบูการณ์คุรั �งแรก

เรยีนเพศวิถีิีศึกษาชา้

ทีำ�มา: แบูบูสอบูถีาม ศธ. 

ทีำ�มา: แนวิป็ฏิิบูติัสากลืทำางวิชิาการเรื�องเพศวิถีิีศึกษา 3

‘คัรอบัคัลมุีรอบัดา้น’                                                                                        
หมีายถึีงอะไร ในบัรบิัท 
ของเพศวิถีิีศึกษา
‘ครอบคลุุมรอบด้้าน’ หมายถึึงความกวา้งแลุะความลึุก 
ของหวัขอ้แลุะเน้�อหาท่ี่�ผู้้้เรย่นได้้รบัอยา่งต่่อเน้�อง 
ต่ลุอด้การศึึกษาของพวกเขา มากกวา่จะเป็็นเพย่ง 
บที่เรย่นเด่้ยว หรอ้เป็็นเน้�อหาท่ี่�สอด้แที่รกอย้ใ่นวชิาอ้�น  

หวัิขอ้สำาคััญที�คัวิรบัรรจุึอยูใ่น 
วิชิาเพศวิถีิีศึกษา มีอีะไรบัา้ง
• สัมพันธภาพ
• ค่านิยม สิที่ธ ิวฒันธรรม แลุะเพศึวถ่ิึ
• ความเขา้ใจเร้�องเพศึสภาวะ
• ความรุนแรง แลุะการด้้แลุต่นเองใหป้็ลุอด้ภัย
• ทัี่กษะเพ้�อสุขภาพแลุะสุขภาวะ
• รา่งกายแลุะพัฒนาการของมนษุย์
• เพศึวถ่ิึแลุะพฤติ่กรรมที่างเพศึ
• สุขภาพที่างเพศึแลุะอนามัยเจรญิพนัธุ์

คัวิามีพงึพอใจึในการเรยีนเพศวิถีิีศึกษาตุำ�าที�สดุในหมูี ่
ผูตุ้อบัแบับัสำารวิจึเยาวิชนทางออนไลนที์�ไมีไ่ดเ้รยีน 
เพศวิถีิีศึกษาในเวิลาที�เหมีาะสมี 

สัดส่วินข้องเยาวิชนทีำ�พึงพอใจมากหรอืคุ่อนข้้างพึงพอใจกับูการเรยีน 
เพศวิถีิีศึกษา จำาแนกตามเวิลืา

3 UNESCO et al. (2018) International technical guidance on sexuality education.



หวัิขอ้เพศวิถีิีศึกษาที�สอนกัน 
โดยทั�วิไป็ในเอเชยีและแป็ซิฟิิกิ  
จึากคัวิามีเหน็ของผูตุ้อบัแบับัสอบัถีามี 
กระทรวิงศึกษาธกิาร  
ไมีม่ีปี็ระเทศใดในเอเชยีและแป็ซิฟิิิกท่ีคัรอบัคัลมุี 
แนวิคิัดทัง้แป็ดป็ระการตุามีท่ีระบุัไวิใ้น แนวิป็ฏิบัติัุสากล 
ทางวิชิาการเร่่องเพศวิถีิีศึกษา

ท่ีำมา: แบูบูสอบูถีาม ศธ. 

หวัิขอ้ท่ีมีกีารสอนโดยทัว่ิไป็

ระดับัป็ระถีมีศึกษา
มีรายงานวิา่ หลัืกสูตรป็ระถีมศึกษาคุรอบูคุลุืมหัวิข้อ้ต่าง ๆ 
ได้แก่ วิยัเจรญิพนัธุ ์เอชไอวิแีลืะเอดส์/โรคุติดเชื�อทำาง 
เพศสัมพนัธ ์คุวิามรกัแลืะคุวิามสัมพนัธ ์เพศสภาวิะแลืะ 
บูรรทัำดฐานทำางเพศ แลืะการล่ืวิงลืะเมิด/คุวิามรุนแรงทำางเพศ

ระดับัมีธัยมีศึกษา
มีการสอนเกี�ยวิกับูวิยัเจรญิพนัธุ ์เอชไอวิแีลืะเอดส์/โรคุติดเชื�อ
ทำางเพศสัมพนัธ ์แลืะการล่ืวิงลืะเมิด/คุวิามรุนแรงทำางเพศ 
ตั�งแต่ระดับูป็ระถีมศึกษาตลือดจนถึีงมัธยมศึกษา นอกจากนี�  
หลืาย ๆ ป็ระเทำศยงัได้นำาหัวิข้อ้อื�น ๆ เชน่ การตั�งคุรรภ์  
การคุลือด การคุุมกำาเนิด แลืะการแต่งงานมาสอนเพิ�มเติม 
ในระดับูมัธยมศึกษาอกีด้วิย  

ทีำ�มา: แบูบูสอบูถีาม ศธ. 

นอกจึากกายวิภิาคัของ 
ระบับัสบ่ัพนัธุแ์ล้วิก็ไมีม่ี ี

การสอนเร่�อง  อ่�นใดเกี�ยวิกับัสขุภาพ 
ทางเพศและอนามียัเจึรญิพนัธุ ์

ในโรงเรยีน

(หญิงอายุ 24 ปี็, พม่า)

ฉัันตุ้องการเรยีนรูเ้พิ�มีเติุมี 
เร่�องคัวิามีสมัีพนัธส์ว่ินบุัคัคัล  
การทำาคัวิามีเขา้ใจึและใหเ้กียรติุ 

ค่ัานยิมีของผูอ่้�น รวิมีทั�งไมีบ่ังัคัับัให ้
ผูอ่้�นมีค่ีัานยิมีเดยีวิกับัเรา 

ซิึ�งเป็น็เร่�องของ 
คัวิามีสมีคััรใจึมีากกวิา่

(หญิงอายุ 21 ปี็, อนิโดนีเซิยี)
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ทีำ�มา: ข้อ้มูลืจากการสำารวิจเยาวิชนทำางออนไลืน์  

7 หัวัข้อ้สำำ�คััญท่ี่�เย�วชนไม่ไ่ด้เ้รีย่น  
แต่่ต้่องก�รีเรีย่นในโรีงเรีย่น  

รสนยิมีทางเพศ อัตุลักษณ์ 
และการแสดงออกทางเพศ

คัวิามีเท่าเทียมีระหวิา่งเพศ 
บัรรทัดฐานเชงิเพศสภาวิะ

การล่วิงละเมีดิทางเพศ  
คัวิามีรนุแรง การขม่ีขูค่ักุคัามี 

การคัมุีกำาเนดิ

การมีปี็ระจึำาเดอ่น

การแตุ่งงาน สมัีพนัธภาพ คัรอบัคัรวัิ

โรคัติุดเช่�อทางเพศสมัีพนัธ ์
(ไมีร่วิมี เอชไอวิ/ีเอดส)์

2

3

4

5

6

7

1



หลักสตูุรเพศวิถีิีศึกษามีคีัวิามีคัรอบัคัลมุีเพยีงใด ในแง่ของหวัิขอ้ที�สอน4,5

ประเทศท่�รายงานว่า่หลัักสููตรแหง่ชาติม่ีคว่ามี ‘ครอบคลุัมีรอบด้้าน’ จากคว่ามีคิด้เหน็ของผูู้ต้อบแบบสูอบถามี 

ผูู้เ้ช่�ยว่ชาญท่�รายงานว่า่หลัักสููตรแหง่ชาติของตนม่ีคว่ามี ‘ครอบคลุัมีรอบด้้าน’

เทียบักับั

22%
ระดัับั 
ประถมศึึกษา
(9 จาก 41 ป็ระเทำศ)

48%
ระดัับั 
ประถมศึึกษา
(13 จาก 27 ป็ระเทำศ)

37%
ระดัับั 
มธัยมศึึกษา
(16 จาก 43 ป็ระเทำศ)

59%
ระดัับั
มธัยมศึึกษา
(16 จาก 27 ป็ระเทำศ)

ลงมีอ่ป็ฏิบัติัุ
• สอนเพศวิถีิีศึกษาเป็็นวิชิาบัูงคัุบูแลืะวิชิาเอกเทำศในโรงเรยีน  

• เด็กคุวิรได้เรยีนเพศวิถีิีศึกษาทีำ�เหมาะกับูวิยัตั�งแต่ชั �นป็ระถีมศึกษา
ตอนต้น รวิมทัำ�งก่อนเข้า้สู่วิยัเจรญิพนัธุแ์ลืะมีกิจกรรมทำางเพศ  
แลืะคุวิรเรยีนรูต่้อเนื�องไป็ตลือดชว่ิงวิยัรุน่แลืะวิยัผูใ้หญ่6

• สอนแนวิคิุดหลัืกทัำ�งแป็ดป็ระการตาม แนวิป็ฏิิบูติัสากลืทำางวิชิาการ
เรื�องเพศวิถีิีศึกษา ในเชงิลึืกแลืะเหมาะกับูวิยัทัำ�งในระดับูป็ระถีมศึกษา
แลืะมัธยมศึกษา โดยเน้นการเสรมิสรา้งสมรรถีนะแลืะจูงใจให้ผู้เรยีน
ศึกษาคุ้นคุวิา้เกี�ยวิกับูคุ่านิยม ทัำศนคุติ แลืะบูรรทัำดฐานทำางเพศวิถีิี
เป็็นอนัดับูแรก ก่อนเข้า้สู่การเรยีนรูข้้อ้เท็ำจจรงิเฉพาะเรื�อง ตลือดจน
คุวิามรูแ้ลืะทัำกษะต่าง ๆ

เน่�อหาของเพศวิถีิีศึกษาที�สอน 
เพิ�มีขึ�นเร่�อย ๆ ยงัไมีป่็ะติุดป็ะตุ่อกัน 

การบัรรยายคัรั�งเดยีวิ 
โดยวิทิยากรรบััเชญิจึากภายนอก 

ซิึ�งป็กติุจึะจึดัใหกั้บันกัเรยีน 
กลุ่มีใหญ่ ๆ ฟิงั ดจูึะเป็น็ 

แนวิทางที�พบัเหน็บัอ่ยที�สดุ

(การสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อ้มูลืสำาคัุญข้องจีนจาก 
องค์ุการสหป็ระชาชาติแลืะองค์ุกรภาคุป็ระชาสังคุม)

UNFPA, UNESCO, and IPPF. 2020.

4 ‘คุวิามคุรอบูคุลุืมรอบูด้าน’ มักข้ึ�นอยูกั่บูมุมมองส่วินบุูคุคุลืหรอืมาตรฐานข้องป็ระเทำศนั�น ๆ สำาหรบัูผู้ตอบูแบูบูสอบูถีามบูางคุน จำานวินหวัิข้อ้ทีำ�สอนแลืะคุวิามกวิา้งข้องเนื�อหาไม่ได้เป็็นสิ�งบูง่บูอก ‘คุวิามคุรอบูคุลุืมรอบูด้าน’    
5 หลัืงจากวิเิคุราะห์การสำารวิจป็ระเทำศต่าง ๆ ได้มีการสำารวิจเพิ�มเติมเพื�อให้ได้มุมมองข้องผูเ้ชี�ยวิชาญ โดยผู้เชี�ยวิชาญทีำ�ตอบูแบูบูสำารวิจทำางออนไลืน์แบูบูเรง่ด่วินมีจำานวิน 43 คุน จาก UNFPA, UNESCO, สมาคุมสมาชกิ 
 ข้อง IPPF, องค์ุกรภาคุป็ระชาสังคุมอื�น ๆ แลืะทีำ�ป็รกึษาอสิระ    
6 UNESCO. (2015) Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education.
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