
ฉัน เธอ และเขา 

สาระสําคัญ  

 การเลือกปฏิบัติโดยใช ‘’ เพศ ‘’ แบงแยก เปนผลจากมายาคติหรือการตีตราบุคลหน่ึงๆ 

 ( STEREOTYPE ) รวมท้ังอคติทางเพศตอบุคลและจากท่ีสังคมต้ังกรอบไว 

จุดประสงค 

 ๑.  อธิบายความแตกตางของแตละแนวคิดในการจําแนก ‘’ เพศ ‘’ 

 ๒. ระบุผลกระทบของอคติทางเพศท่ีมีตอการตัดสินคุณคาของมนุษย 

 ๓.  บอกวิธีแสดงออกท่ีเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และไมเลือกปฏิบัติทางเพศ 

อุปกรณ และส่ือ 

๑. กระดาษฟลิปชารท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี 

๒. ปายกระดาษขอความ  ‘  เห็นดวย ’   ‘  ไมเห็นดวย ’   ‘ ไมแนใจ ’ 

 

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

๑.  ผูดําเนินกิจกรรมช้ีแจงวตัถุประสงคของกิจกรรมวา เพือ่ใหผูเรียนเขาในเรื่องการกําหนดเพศดวย

มุมมองท่ีหลากหลาย เขาถึงผลกระทบของอคติทางเพศ และไดเรียนรูการแสดงออกอยางเคารพใหเกียรติตอ

เพื่อนตางเพศโดยไมนําความแตกตางทางเพศมาเปนเคร่ืองตัดสินคุณคาความเปนมนษุย ( ๕ นาที ) 

๒.  ผูดําเนินกจิกรรมติดปายขอความ เห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมแนใจ ตามมุมหอง และจัดพ้ืนท่ีใหผูเรียน

สามาระเลือกยนืเปนกลุมตามบริเวณท่ีตดิปายได  และอธิบายวาจะมีขอความใหทุกคนแสดงความเห็น โดยท่ีไม

มีคําตอบท่ีถูกหรือผิด ขอใหทุกคนเลือกตอบตามความคิดหรือความรูสึกของตนเอง จะไดทําใหเราเรียนรูจากกัน

และกัน 

 



๓.  ผูดําเนินกจิกรรมอานคําถามท่ีละขอ และใหผูเรียนเลือกยืนตามปายท่ีตรงกับความคิดเห็นของ

ตนเอง 

ก .  ฉันจะสนับสนุนเพื่อนใหกลาเปดเผยตัวตนทางเพศใหคนอ่ืนรู มากวาปดบังไว 

ข.  หลังจากเพือ่นสนิทเปดเผยวาเขารักเพศเดียวกัน ฉันคงทําตัวสนิทสนมอยางเดิมไมได 

ค.  ฉันมักรวมวงหวัเราะดวย ถามีใครเลาเร่ืองตลกของตุด  หรือกะเทย 

ง.  ฉันคิดวาส่ือตางๆ สะทอนบุคลิกลักษณะของคนรักตางเพศไดใกลเคียงความจริง 

จ.  ฉันจะเลือกประธานนักเรียนโดยไมสนใจวาเขาเปนผูหญิง ผูชาย เกยหรือเลสเบ้ียน 

ฉ.  ฉันยอมรับไดถาพี่หรือนองของฉันเลือกใชชีวติคูกับเพศเดียวกนั 

๔.  เม่ือผูเรียนเลือกคําตอบโดยไปยืนรวมกันตรงปายแลว ใหแตละกลุมคุยกันถึงเหตุผลท่ีเลือกคําตอบ

นั้น  แลวสงตัวแทนมนสรุปใหกลุมใหญฟง โดยผูดําเนนิกิจกรรมชวยรักษาเวลาและดูแลใหแตละกลุมไดรับฟง

จากกนัและกนั ไมควรใชเวลาเกิน ๗ นาทีตอขอ 

๕.  เม่ือถามครบทุกขอ ผูดําเนินกจิกรรมชวนแลกเปล่ียน โดยใชคําถามนี้ 

คําถามชวนคิด 

• การเปนคนท่ีมีรสนิยมทางเพศท่ีหลากหลาย เชน  เกย  กะเทย  ทอม   ดี ้ หรือรักสองเพศ ฯลฯ  ใน

สังคมไทย ไดรับการยอมรับมากนอยเพียงใด  

• เพราะเหตุใด บุคคลท่ีมีความสามารถหลากหลายทางเพศ  เชน  เกย  กะเทย  ทอม   ดี ้ หรือรักสองเพศ 

ฯลฯ  จึงมักถูกลอเลียนหรือถูกมองวาเปนเร่ืองผิดปรกติ ในเม่ือเราก็รูจักผูคนเหลานี้ท่ีเปนคนใกลตวัเรา  

หรือท่ีเราไดพบเห็นโดยท่ัวไปในสังคมอยูแลว 

• คุณความเปนมนุษย เกี่ยวของกับการมีรสนิยมทางเพศแบบใดหรือไม อยางไร ชวยใหเหตุผล

ประกอบดวย  

• หากเราเปนคนรักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศ เราตองการใหคนอ่ืนปฏิบัติตอเราอยางไร 

 



๖.  ผูดําเนินกิจกรรมสรุปเพิ่มเติม เร่ืองแนวคิดในการจําแนกเพศ  อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการจําแนก

ตัวตนทางเพศ ตามประเด็นดังนี้  

- การจําแนกเพศชายเปนเพศหญิงไดรับอิทธิพลจากทางชีววิทยาเปนดานหลัก ทําใหเกิดความเช่ือวา

มนุษยมีเพียงสองเพศโดยแบงตามอวัยวะสืบพันธุ   การคนควาทางวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบันช้ีใหเห็น

ความหลากหลายของเพศ   จากการคนพบวาโครโมโซมเพศมีการจัดไดหลายแบบ มากกวา xx , x y 

 - การจําแนกเพศตามความดงึดดูใจตอเพศใดเพศหน่ึง   แบงเพศออกเปน กลุมรักตางเพศ     

(heterosexual  ) กลุมรักเพศเดียวกัน( homosexual ) ซ่ึงมีท้ัง ชายรักชาย และหญิงรักหญิง และกลุมรักสองเพศ ( 

bisexual) 

 -  การแบงเพศทางสังคม   เปนการแบงตามบทบาทางเพศท่ีสังคมกําหนดข้ึนเปนความคาดหวัง ซ่ึงอาจ

แตกตางไปในแตละสังคมวฒันธรรม และอาจเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยได ตามเง่ือนไขภายนอก เชน ชายตอง

เปนผูหารายได หญิงเปนผูรับผิดชอบงานบาน เปนตน  

  - การท่ีสังคมสวนใหญเช่ือ วามีเพยีงเพศชาย และเพศหญิงในสังคมเทาน้ัน กรอบความคิดของสวนใหญ

จึงเห็นวา การมีรสนิยมทางเพศท่ีปกติ คือ รักตางเพศ   (heterosexism) กรอบดังกลาวจึงสงผลใหเกดิอคติตอคนท่ี

มีรสนิยมทางเพศแบบอ่ืนๆท่ีหลากหลายแตกตางจากท่ีคนสวนใหญคิดหรือเช่ือ และทําใหเขาไมสะดวกใจท่ีจะ

ทําตัวตามปกติหรือตามท่ีเขาเปนอยู รวมท้ังไมกลาท่ีจะแสดงตัวตนทางเพศใหแมแตคนใกลชิดรู เพราะเกรงวา

จะยอมรับไมได  

 - แมคนเราจะตางกันไมวาตามเพศสรีระหรือตามรสนิยมทางเพศ แตความแตกตางไมไดเปนส่ิงท่ี

กําหนดเพศใดดีกวาเพศใด เพียงความแตกตางตามธรรมชาติเหมือนสีสันทีหลากหลาย ตางสวยงามเฉพาะตัว

หรือตามท่ีแตละคนชอบ แตนั่นไมไดหมายความวาสีใดไดดีกวาสีใด 

- เราจึงควรมองคุณคาของคนจากการกระทํามากกวาเพศ ไมวาเราจะเปนหญิง ชาย รักชอบคนตางเพศ เพศ

เดียวกัน หรือรักท้ังสองเพศ แตละคนลวนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวและสามารถ พัฒนาศักยภาพของตัวเองได หาก

คนใกลชิดและสังคมเขาใจ และเปดโอกาสใหอยางเทาเทียม 

-  การเหน็คุณคาของตัวเอง เคารพและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มองขอดีและความสามาของ

คนอ่ืนโดยไมนําความแตกตางทางเพศมาลอเลียน พูดลับหลัง นินทาวาราย หรือปดกัน้โอกาสของคนอ่ืนท่ีตาง

จากเรา คุณลักษณะ เหลานีจ้ะทําใหเราสามารถมีความสัมพันธกับคนอ่ืนอยางสรางสรรคมากข้ึน 



ขอเสนอแนะนําสําหรับผูดําเนินกิจกรรม  

อาจมีผูเรียนในหองท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือกาํลังคนควาหารสนิยมทางเพศของตนเองอยู จน

ถูกเพื่อนลอเลียนขณะรวมกจิกรรมนี้ ผูดําเนินกิจกรรมจึง้ควรใสใจอารมณความรูสึกของผูเรียนนั้นๆพรอมสราง

บรรยากาศและทบทวนกติกา  

การวัดและประเมินผล 

 สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปล่ียน 

คําถามทายบท 

 เห็นดวนหรือไมท่ีใชคําวา “เบ่ียงเบนทางเพศ” กับคนรักเพศเดียวกัน เพราะอะไร 

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํเนินกิจกรรม 

ความเขาใจผดิบางประการเรื่องรักเพศเดียวกัน 

 นายแพทยยงยทุธ  วงศภิรมยศานต์ิ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเขาใจผิดท่ีคนท่ัวไปมกัมีตอผูท่ีมีพฤติกรรม

รักเพสเดียวกนั โดยช้ีใหเหน็วาในประวัตศิาสตรมนุษยชาติ เราเคยจัดแบงกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดยีวกัน

วาเปนบุคคลท่ีมีความผิดปกต ิ

 “ตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๐ เปนตนมา เร่ืองเหลานี้ไมปรากฏอยูในองคความรูทางสากลอีกตอไปเพราะสมาคม

จิตแพทยของสหรัฐอเมริกาไดลงมติและประกาศวารักรวมเพศไมใชความผิดปกติทางจิตใจถาทานอานหนังสือ

เลมไหนบอกวารักรวมเพศเปนเร่ืองผิดปกติ แสดงวาคนเขียนหนังสือเลมนั้นตองมีความหมายอยูสองอยางคือ 

หนึ่ง เขาไมไดติดตามขอมูลความรูเลย สอง เขามีอคติอยางรุนแรง” โดยแบงความเขาใจผิดเกีย่วกับการรักเพศ

เดียวกันท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปน ๖ ขอ ดังนี ้

 

๑. เขาใจผดิวารักเพศเดียวกันเปนวิปริตทางเพศ 

 ในความเปนจริง ความหมายของคําวาวิปริตทางเพศ หมายถึงคนท่ีไดมาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจ

ทางเพศดวยวธีิการท่ีสังคมไมยอมรับ เชน ถํ้ามอง ชอบโชวอวยัวะ ชอบมีเพสสัมพันธกับเด็ก หรือมีเพศสัมพันธ

โดยทํารายคู เปนตน ดังนั้น เม่ือดูความหมายของวิปริตทางเพศ ไมใชปญหาของคนรักเพศเดยีวกันเทานั้น 



๒. เขาใจผิดวาคนรักเพสเดียวกันตองมีอารมณฉุนเฉียว กาวราว ปากจัด 

 ในการรับรูทางสังคม ความเขาใจผิดนี้นาจะมีสาเหตูจากการจดจําบุคลิกลักษณะตัวละครจากละคร

โทรทัศน ในเชิงวิชาการความเขาใจผิดนี้มักมาจากการศึกษาวจิัยท่ีมีอคติ เชนการศึกษาจากผูท่ีมาขอคําปรึกษา

จากจิตแพทย ซ่ึงแนนอนวาผูท่ีมาขอรับคําปรึกษาจากจิตแพทยเปนกลุมคนท่ีมีความคับของใจอยูแลว จึงไม

สามารถนํามาใชเปนตัวแทนกลุมประชากรได แตจากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพพบวาเร่ืองนี้ไมเปนความจริง

แตอยางใด เราไมอาจบอกไดวาบุคลิกภาพของคนแบบใดแปรปรวนมากกวา เพราะคนกาวราวมีท้ังท่ีเปนคนรัก

เพศเดยีวกันและรักตางเพศ 

๓. เขาใจผิดวาคนรักกันเพศเดียวกันตองแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 

 พฤติกรรมรักเพศเดียวกนั ถือเปนพฤติกรรมสวนตัวของคนเรา ซ่ึงบางคนอาจจะแสดงออกมาวากาว

หรือกระตุงกระต้ิง แตก็มีคนรักเพศเดยีวกนัจํานวนมากที่แสดงพฤติกรรมภายนอกตามแผนของสังคม 

๔ .เขาใจผิด (ทางดี) วาคนรักเพศเดยีวกันตองมีลักษณะพิเศษกนั เชนมีอารมณละเมียด ละไม เก ง ฉลาด

ผิดปรกติ 

 มีคนรักเพศเดยีวกันจํานวนมากท่ีเปนคนธรรมดา มีความสามารถไมตางจากคนรักตางเพศ 

๕. เขาใจผิดวาการแสดงออกว่ิงสะทอนวาเปนพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เชนหาว กระตุงกระติ้ง จะทําใหเกิดการ

ลอกเลียนแบบโดยเฉพาะในเด็ก 

 ในทางจิตวิทยา เปนไปไมไดท่ีคนเราจะโนมเอียงไปทางความเปนชาย หรือเปนหญิงจามพฤติกรรมท่ี

เห็นจากคนอ่ืนเพราะความเปนชายเปนหญิงจะถูกลงหลักตั้งแตวยัสามขวบหาขวบ ดังนั้นความกลัววาเดก็ดู

ละครทีวีท่ีมีกะเทยแสดงแลวจะทําใหเด็กกลายเปนกะเทยตามไปดวยนั้นไมเปนความจริง เชนเดยีวกับครูท่ีเปน

กะเทยแลวเด็กนักเรียนจะเลียนแบบตามกเ็ปนเพียงความกลัว 

 ๖. เขาใจผิดวาการยอมรับคนรักเพศเดียวกันหมายถึงการสนับสนุนใหเกิดการรักเพศเดียวกัน 

 หากเรายอมรับความคนพิการ หมายความวาเราตองกลายเปนคนพิการกันไปหมดหรือไมหากเรา

ยอมรับผูติดเช้ือเอชไอวี เราจะตองติดเช้ือไปหมดหรือไม ยอมเปนไปไมได แตการยอมรับคือการเคารพในตัว

บุคคล การมีชีวิตอยูอยางเคารพซ่ึงกันและกัน ไมไดหมายความวาเปนการสนับสนุนใหคนอ่ืนเปนตาม ตรงขาม 

การยอมรับทําใหไมเกิดการซอนเรน เม่ือไดรับการยอมรับคนเหลานี้จะมีความรับผิดชอบตอสังคม ไมสราง

ปญหาทางสังคม 



 นายแพทยยงยทุธย้ําถึงความเขาใจผิดเกีย่วกบัพฤติกรรมรักเพศเดยีวกันของคนในสังคมวาสงผลใหเกิด

การรังเกียจคนรักเพศเดยีวกนั และจะทําใหคนกลุมนี้ตองขังตัวเอง รูสึกดอยศักดิ์ศรีและไรคุณคา จงึเกิดความ

เส่ียงต่ิการพยามทําลายชีวิตตนเอง การมีชีวติคูท่ีไมยั่งยนื และการติดสารเสพติด ดังนัน้ หากคนในสังคมมีความ

เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการรักเพศเดยีวกัน ยอมสงใหปญหาสังคมลดลงตามไปดวยอยางแนนอน 

วีถีทางเพศ กับคําถามและคาํตอบเก่ียวกับการรักเพศเดียวกัน 

วีถีทางเพศ (sexual orientation ) คืออะไร ?  

 วีถีทางเพศ  คือ ความรูสึกทางอารมณ ความรูสึกเสนหา รักใคร หรือรูสึกติดเนื้อตองใจตอบุคคลหนึ่งท่ี

ดํารงอยูอยางตอเน่ือง วิถีทางเพศสามารถแยกออกจากองคประกอบอ่ืนๆ ของระบบความหมายความเช่ือเร่ือง

เพศ (sexuality) ไดไมยาก โดยองคประกอบ ของระบบความหมายความเช่ือเร่ืองเพศอ่ืนๆ ไดแกเพศสรีระ หรือ

เพศที่ถูกกําหนดโดยปจจยัทางชีววิทยา ความเปนตัวตนในความเปนผูหญิงผูชาย ( ความรูสึกในใจวาตนเองเปน

ผูชาย หรือผูหญิง ) และบทบาทความเปนผูหญิงผูชายทางสังคม (social gender role) รวมไปถึงบรรทัดฐานทาง

วัตนธรรมของพฤติกรรมการแสดงออก ถึงความเปนหญิง ความเปนชาย  

 วีถีทางเพศดํารงอยูในส่ิงท่ีเรียกวาเปนความตอเน่ือง จากปลายดาน ของความเปนคนรักเพศเดียวกัน

อยางไมเปล่ียนแปลง ไปสูปลายดานของความเปนคนรักตางเพศท่ีไมเปล่ียนแปลง โดยมีรูปแบบความ

หลากหลายของการมีความสัมพันธ แบบรักไดท้ังสองเพศอยูทามกลางปลายสองดานนี้บุคคลท่ีรักไดท้ังสองเพศ

สามารถจะมีประสบการณทางเพศ และความรูสึกเสนหา และรูสึกดงึดูดไดจากบุคคลท้ังสองเพศ คือท้ังเพศ

เดียวกันกับตนเอง และเพศตรงขาม 

 บุคคลท่ีมีวิถีทางเพศเปนคนรักเพศกัน บางคร้ังถูกเรียก เกย (เปนคําท่ีใชไดกับท้ังเพศชายและเพศหญิง) 

หรือสําหรับหญิงจะเรียกวาเลสเบ้ียน(ใชกบัผูหญิงเทานัน้) วิถีทางเพศแตกตางจากพฤติกรรมทางเพศ(Sexual 

Behavior) เพราะวิถีทางเพศ หมายถึงความรูสึกนึกคิดวาตัวเองเปนใคร ซ่ึงคนเราแตละคนอาจมีพฤติกรรมใน

การแสดงความรูสึกนั้นออกมาหรือไมก็ได 

วิถีทางเพศท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปแบงเปนสามประเภทคือ 

1.รักเพศเดยีวกัน (Homosexual) คือ ความรูสึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกัน 

2.รักตางเพศ (Heterosexual) คือ ความรูสึกดึงดูดสนใจคนเพศตรงขาม 

3.รักสองเพศ (Bisexual) คือ ความรูสึกดึงดดูสนใจคนท่ีมีเพศเดียวกันกับตน และคนท่ีตางเพศกับตน 



ทําไมคนเราถึงมีวิถีทางเพศท่ีแตกตางกัน? 

มีทฤษฎีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุท่ีมาของการเกิดวิถีทางเพศ นักวิทยาศาสตรสวนใหญในปจจุบันเช่ือ

วา วิถีทางเพศนั้นนาจะเปนผลจากปฏิสัมพันธของส่ิงแวดลอม กระบวนการรับรู และปจจัยทางดานชีวภาพ 

วิถีทางเพศของคนสวนใหญมักกอตัวข้ึนต้ังแตในวยัเยาว เม่ือเร็วๆนี้มีหลักฐานจํานวนมากท่ีเสนอวาปจจยั

ทางดานชีววิทยา รวมท้ังพันธุกรรม หรือปจจัยทางฮอรโมนมีบทบาทสําคัญมากตอเร่ืองเพศของคน ซ่ึงเหตุปจจัย

ตางๆเหลานั้นอาจแตกตางไปสําหรับคนแตละคนดวย 

การบําบัดรักษาสามารถเปล่ียนแปลงวิถีทางเพศ ไดหรือไม? 

ไมได แมวาคนรักเพศเดียวกันจํานวนมากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ และมีความสุขแตบางคน(รวมท้ังบุคคล

รักสองเพศบางคนดวย)ก็ยังคงแสวงหาหนทางท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีทางเพศของตนเองดวยการบําบัดรักษา 

บางคร้ังความกดดันท่ีพวกเขาไดรับก็มาจากอิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว กลุมทางศาสนาท่ีพยายามจะ

เปล่ียนแปลงพวกเขา ความเปนจริงก็คือการรักเพศเดยีวกนัไมใชความเจ็บปวย จึงไมได 

 อยางไรก็ตาม ไมใชชายรักชาย หญิงรักหญิง และคนรักสองเพศทุกคนท่ีตองการความชวยเหลือจาก

บุคลากรดานสุขภาพจิตในการท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีทางเพศของพวกเขา บางคนอาจมองหาความชวยเหลือจาก

นักวิชาชีพดานจิตวิทยาในกระบวนการเปดเผยความเปนตัวตนของตนเอง หรือเพ่ือหาวิธีการท่ีจะจดัการกับอคติ 

แตพวกเขาสวนใหญไปพบนักวิชาชีพดานจิตวิทยาดวยเหตุผล และปญหาชีวติแบบเดียวกันกับคนท่ีรักตางเพศ

ไปพบนักวิชาชีพดานจิตวิทยา 

อะไรคือส่ิงท่ีเรียกวา”การบําบัดรักษาแบบประเพณีเดิม”? 

 นักจิตวิทยาบําบัดผูเคยมีประสบการณในการรักษาแบบทีเ่รียกวา“การรักษาแบบประเพณีของพวกเขา

เดิม”รายงานวาพวกเขาสามารถเปล่ียนวิถีทางเพศจากการเปนคนรักเพศเดียวกันไปสูการเปนคนรักตางเพศได 

อยางไรก็ตามเม่ือตรวจสอบรายงานเหลานัน้อยางโดยละเอียดแลว พบวามีปจจัยหลายอยางท่ีจัดวานาสงสัยในคํา

กลาวอางของพวกเขาเหลานั้น ตวัอยางเชน คํากลาวอางหลายอันมาจากองคกรซ่ึงมีมุมมองเชิงอุดมคติท่ีประณาม

การรักเพศเดยีวกัน ยิ่งไปกวานั้นหลักฐานทางเอกสารท่ีรองรับคํากลาวอางของพวกเขาออนมาก ตัวอยางเชน 

ไมไดมีการตดิตามผลของการรักษา หรือไมมีรายงานถึงสภาพของปญหานอกเวลาการทํางานอยางซ่ึงจะเปน

มาตรฐานในการตรวจสอบยนืยันผล 



สมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกาไดคํานึงถึงการใหการรักษาในลักษณะนี้วาจะมีแนวโนมท่ีเปนผลรายตอคนไขได 

ในป ค.ศ ๑๙๙๗(พ.ศ.๒๕๔๐)สภากรรมการของตัวแทนจากสมาคมไดออกผลการพิจารณาซ่ึงยืนยนัวามีการ

รักษาซ่ึงมีความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และเปการละเมิดสิทธิของคนไขท่ีจะไดรับการรักษาโดยปราศจาก

อคติ และคนไขสามารถกําหนดแนวทางการรักษาไดบุคคลใดก็ตามที่เขามารับการรักษาและจะตองเกี่ยวของกบั

ประเด็นเร่ืองวถีิทางเพศ มีสิทธิท่ีจะคาดหวังวาการรักษาน้ันจะตองเกิดข้ึนอยางเปนกลางปราศจากซ่ึงอคติทาง

สังคมใดๆ 

การรักเพศเดยีวกันเปนอาการปวยทางจิตหรือเปนปญหาทางอารมณ ใชหรือไม? 

 ไมใช นักจิตวทิยา นักสุขวิทยาจิต และผูเช่ียวชาญทางดานสุขภาพจิต เห็นตรงกันวา การรักเพศเดยีวกัน

ไมใชความเจบ็ปวย ความผิดปกติ หรือเปนปญหาทางอารมณ เปนเวลานานกวา ๓๕ ปมาแลวท่ีมีรายงานวิจัย

แนววัตถุภววสัิย (Objective Scientific Research) หรืองานท่ียึดหลักฐานขอเท็จจริงภายนอกซ่ึงช้ีใหเห็นวา การ

รักเพศเดยีวกนัไมมีสวนเกี่ยวของกับความผิดปกติทางจติ ทางอารมณ หรือเปนปญหาสังคมแตอยางใด 

 คร้ังหนึ่ง การรักเพศเดยีวกัน(Homosexuality)ถูกเขาใจผิดวาเปนอาการปวยทางจิต เนื่องจากใน

สมัยกอนการศึกษาเร่ืองชายรักชาย หญิงรักหญิง และบุคคลรักสองเพศมักจะไดขอมูลแตเฉพาะจากคนท่ีมารับ

การรักษา ขอสรุปท่ีไดมาจึงเปนขอสรุปท่ีมีอคติตอคนกลุมนี้ และเม่ือนักวจิัยไดมีโอกาสศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเกย

และเลสเบ้ียนในกลุมท่ีไมไดตองการบําบัดรักษาจึงพบวา ความคิดในประเด็นเร่ืองการเปนคนรักเพศเดียวกนัวา

เปนความปวยไขทางจิตน้ันเปนความเขาใจท่ีถูกตอง 

 ในป ค.ศ.๑๙๗๓(หรือ พ.ศ.๒๕๑๖)สมาคมสุขวิทยาจติแหงอเมริกา(American Psychiatric Association)

ไดออกมายนืยนัผลการวิจัยใหมๆ และสนับสนุนใหถอดถอนคําวาhomosexualityออกมาจากคูมือการรักษา

อาการปวยทางจิตอยางเปนทางการ และในป ค.ศ.๑๙๗๕(หรือ พ.ศ.๒๕๑๘)สมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกา(The 

American Psychiatric Association)ไดลงมติสนับสนุนดวยเชนเดยีวกนัและนับเปนเวลามากกวา ๒๕ ปมาแลวท่ี

สองสมาคมนี้ไดผลักดันใหบุคลากรทางดานสุขภาพจิตท้ังหลายชวยกนัลบลางความเขาใจผิดเกี่ยวกับคนรักเพศ

เดียวกัน หรือการที่บุคคลรักเพศเดยีวกันถูกตีตราวาเปนความปวยไขทางจิตออกจากความคิดของคนท่ัวไป 

ชายรักชาย และหญิงรักหญิง สามารถเปนพอแมท่ีดีไดหรือไม? 

 คําตอบคือได ผลการศึกษาวจิัยหลายชิ้น ทดลองเปรียบเทียบกลุมเดก็ท่ีไดรับการเล้ียงดูโดยผูปกครองท่ี

เปนคนรักเพศเดียวกัน กับกลุมเด็กท่ีไดรับการเล้ียงดโูดยผูปกครองซ่ึงเปนคนรักตางเพศพบวาเดก็สองกลุม

ไมไดมีการพฒันาการท่ีแตกตางกันแตอยางใด ท้ังทางดานสติปญญา การปรับตัวทางอารมณ การปรับตัวทาง



สังคม และการปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีควรตระหนกัวาวิถีทางเพศของพอแมผูปกครอง

ไมไดเปนส่ิงท่ีกําหนดวิถีทางเพศของลูกๆของพวกเขา 

 สําหรับความเขาใจผิดๆ อีกประการที่วา ผูชายท่ีเปนรักเพศเดียวกันหรือเกย มีแนวโนมท่ีจะลวงเกินเดก็

ทางเพศมากกวาผูชายท่ีรักตางเพศ จริงๆแลวยังไมมีหลักฐานใดท่ีแสดงใหเห็นวาคนรักเพศเดียวกันจะทํารายเด็ก

มากกวาคนรักตางเพศ 

ทําไมเกยและเลสเบี้ยนบางคนถึงตองการบอกผูอ่ืนวา ตนรักชอบเพศใด ? 

  เพราะการบอกกลาวเร่ืองราวของตนใหผูอ่ืนรับรูเปนเร่ืองสําคัญยิ่งตอสุขภาพจิตของคนรักเพศ

เดียวกันและคนรักสองเพศ แทจริงแลวกระบวนการในการพัฒนาความเปนตัวตนท่ีแทจริงของหญิงรักหญิง ชาย

รักชาย และคนรักสองเพศท่ีเรียกวา การเปดเผยตัว (COMING OUT) นั้น มีความเก่ียวของอยางมากกับการ

ปรับตัวทางดานจิตใจ ยิ่งกวาพวกเขามองความเปนตัวตนคนรักเพศเดยีวกันของตนเองในแงดีมากเทาไร พวกเขา

ก็ยิ่งมีสุขภาพท่ีดี และมีความรูสึกภูมิใจในตัวเอง (Self - esteem) มากข้ึนเทานั้น  

เพราะเหตุผลใดขั้นตอนการเปดเผยตัวตนท่ีแทจริงจึงเปนเร่ืองท่ีทําไดยากลําบาก ? 

 เพราะในคร้ังแรกท่ีไดตระหนักถึงวิถีทางเพศของตนเองวาแตกตางไปจากบรรทัดฐานทางสังคมคนรัก

เพศเดยีวกันจะมีความรูสึกหวาดกลัว  รูสึกแตกตาง และโดดเดีย่ว การระแวงของคนรักเพศเดยีวกันไมวาจะเปน

เด็กหรือผูใหญถึงความเปนชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือความเปนคนรักสองเพศของพวกเขานั้นเปนส่ิงท่ีไม

ปกติธรรมดา และข้ึนอยูสถานท่ีท่ีเขาอาศัยอยู รวมท้ังสภาพครอบครัวของพวกเขา ท่ีทําใหพวกเขาตองสูกับอคติ 

และขอมูลความเขาใจผิดเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน เดก็ๆ และผูใหญท่ีเปนคนรักเพศเดียวกันอาจจะรูสึกระแวง

เปนพิเศษตอผลอันเกิดจากอคติ และภาพตายตัวในดานลบท่ีมีสังคมตอคนรักเพศเดียวกันพวกเขากลัวท่ีจะถูก

ปฏิเสธจากครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน และสถาบันทางศาสนา คนรักเพศเดยีวกันบางคนกังวลวาเขาอาจ

ตองสูญเสียงาน และถูกทํารายท่ีโรงเรียนหากวิถีทางเพศของพวกเขาเปนที่เปดเผย ซํ้ารายชายรักชาย หญิงรัก

หญิง และคนรักสองเพศยังตกอยูในความเส่ือมจากการถูกทํารายรางกาย และการถูกกระทําความรุนแรงมากกวา

คนรักตางเพศดวย 

 จากงานศึกษาท่ีทําใหรัฐแคลิฟอรเนีย ในชวงกลางทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ S แสดงใหเห็นวาหนึ่งในหาของ

กลุมหญิงรักหญิงท่ีเปนกรณศึีกษา และหนึ่งในส่ีของชายรักชายท่ีเปนกรณีศึกษาเคยตกเปนเหยือ่ของอาชาญ

กรรมอันเนื่องมาจากวีถีทางเพศของพวกเขา ขณะท่ีในงานศึกษาวจิยัอีกช้ินหนึง่ในรัฐแคลิฟอรเนยีพบวาคนใน



วัยผูใหญตอนตน ราว ๕๐๐ คน และคร่ึงหนึงของชายหนึ่งท่ีเปนกรณีศึกษาในงานวิจยัยอมรับวามีการตอตาน

และแสดงความรุนแรงตอชายรักชายต้ังแตการใชวาจาไปจนกระท่ังถึงการทํารายรางกาย 

แลวจะชวยพวกเขานั้น ใหสามารถเอาชนะอคติและการถูกกีดกันไดอยางไร 

 จากงานวิจยัพบวา บุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอชายรักชาย หญิงรักหญิง และบุคคลรักสองเพศ คือบุคคลท่ี

กลาววาตนรูจกัเกย เลสเบ้ียน และบุคคลรักสองเพศอยางนอยหนึ่ง คน หรือมากกวาหนึ่งคนเปนอยางดี ซ่ึง

โดยมากคือคนที่เปนเพื่อนหรือเพ่ือนรวมงานของพวกเขา และดวยเหตุนี้เองนกัจิตวิทยาจึงเช่ือวาการท่ีคนมี

ทัศนคติกับกลุมเกย ในแงลบนั้นไมไดเกดิข้ึนมาจากประสบการณ ในชีวิตแตเกดิจากภาพตายตัวบางอยางและ

อคติ  

 นอกจากน้ี เกย และเลสเบ้ียนควรไดรับการปกปองไมใหตองเผชิญกับความรุนแรงและการกีดกัน

แบงแยก ดงัเชนท่ีชนกลุมนอยท่ัวไปไดรับ ในบางรัฐถือวาการใชความรุนแรงตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพราะ

บุคคลนั้นมีวิถีทางเพศท่ีแตกตางถือเปนอาชญากรรมท่ีทําเพราะความเกลียดชัง ( Hatecrime) มลรัฐแปดแหงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมายปองกันไมใหเกิดการกีดกนัเพราะคนๆนั้นมีวถีิเพศที่ตาง 

ทําไมสังคมและจะตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองการรักเพศเดียวกันใหมากกวานี้ 

 การใหการศึกษาและความรูแกทุกคนมีสวนท่ีจะชวยลดอคติในกานตอตานรังเกียจคนรักเพศเดยีวกันได 

ขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับการรักเพศเดยีวกันเปนส่ิงสําคัญสําหรับเยาวชนผูซ่ึงเพิ่งคนพบและคนหาความเขาใจใน

วิถีทางเพศตนเองไมวาจะเปนการรักเพศเดยีวกัน การรักตางเพศ หรือการรักท้ังสองเพศ  

 ความกลัววาการเขาถึงขอมูลเร่ืองคนรักเพศเดียวกันจะทําใหคนเปนเกยเปนเร่ืองท่ีไมสมเหตุ สมผล การ

รับรูขอมูลเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันไมไดสามารถทําใหคนๆนั้นเปน คนรักเพศเดยีวกันหรือเปนคนรักตางเพศ

ได 

 

 

 

 

 



ธรรมนูญเรือ่งเพศ 

สาระสําคัญ 

 เร่ืองเพศเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติ ขอมูลและวิถีชีวิตการท่ีคนๆหนึ่งจะมีสุขภาวะทางเพศได 

เกี่ยวของกับการไดโอกาสเรียนรู รับขอมูลรอบดาน มีทางเลือกในชีวิตทางเพศท่ีจะดท่ีีสุด ไดรับการคุมครอง

สิทธิทางเพศ มีแหลงบริการท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพทางเพศท่ีดีซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนความจาํเปนพื้นฐานของมนุษยทุก

คน ไมวาจะเพศใดหรือมีรสนิยมทางเพศแบบใดและเปนส่ิงท่ีพลังเยาวชนสามารถรวมสรางสรรคใหเกิด

ประโยชนตอคนในสังคมได 

จุดประสงค 

1. บอกประโยชนของการเคารพและยอมรับในเรื่องสิทธิเพศ 

2. บอกกติกา ขอตกลง เง่ือนไขสําคัญท่ีจะสงผลใหคนมีสุขภาวะทางเพศ 

3. บอกส่ิงท่ีระดบับุคคลทําได เพื่อเปนการสงเสริมใหเกดิสุขภาวะทางเพศท้ังของตนเองและ

คนรอบขาง 

อุปกรณ และส่ือ 

1. กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี  

2. กระดาษเขียนช่ือกิจกรรมเพศศึกษาต้ังแตคาบแรกจนถึงคาบสุดทายท่ีผูเรียนไดเรียน 

ขั้นตอนดําเนนิกิจกรรม 

1. ผูดําเนินกจิกรรมช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรูวา กิจกรรมนี้เปนการประมวลการเรียนรูเร่ือง

เพศตั้งแตคาบแรกจนคาบสุดทายและสรุปไดวา ผูท่ีจะมีสุขภาวะทางเพศท่ีดีตองมีองคประกอบใดบาง 

2. ทบทวนกจิกรรมต้ังแตคาบแรกจนคาบลาสุด โดยใชเวลาไมเกนิ 10 นาทีเพื่อใหผูเรียนได

ทบทวนส่ิงท่ีไดเรียนรู 

 



3. ผูดําเนินกจิกรรมถามผูเรียนวา รูจักรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญหรือไม และรัฐธรรมนูญหรือ

ธรรมนูญมีไวเพื่ออะไร 

4. ผูดําเนินกจิกรรมสรุปใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ/ ธรรมนูญ โดยหลักการเปนขอตกลงท่ีสําคัญ

ท่ีสุดเพื่อคุมครอง สงเสริมคนในสังคมดําเนินชีวิตไดอยางปกติและมีความสุข  

5. แบงกลุมผูเรียนกลุมละประมาณ 6-8 คน และแจกกระดาษฟลิปชารท โดยใหผูเรียนชวยราง

ธรรมนูญเร่ืองเพศ วา 

 - ประเดน็สําคัญท่ีสุดในเร่ืองเพศ 5 เร่ืองท่ีควรอยูในธรรมนูญ 

 - ประเดน็ท่ีสําคัญ 5 เร่ืองนั้นควรมีเนื้อหาอะไรบางท่ีบรรจุอยู ใหระบุมาพรอมเหตุผล

วาทําไมตองมีเนื้อหาอยางนัน้ ไมจําเปนตองเนนใหเปนภาษากฎหมาย 

6. ใหตวัแทนแตละกลุมออกมานําเสนอจนครบทุกกลุม โดยผูดําเนนิกจิกรรมจดประเด็น 5 

เร่ืองท่ีแตละกลุมเสนอวามีประเด็นอะไรบางและประเดน็ใดท่ีถูกนําเสนอมากท่ีสุด 

7. ผูดําเนินกจิกรรมชวนคุยประเด็นตอไปนี้ 

คําถามชวนคิด 

- ประเด็น / เนื้อหาท่ีแตละกลุมเสนอใหอยูในธรรมนูญเร่ืองเพศนั้นมีเร่ืองใดถูก

นําเสนอมากท่ีสุดเพราะอะไร 

- ธรรมนูญเร่ืองเพศที่นําเสนอ มีประเด็น / เนื้อหาใดบางท่ีจะสงผลใหคนในสังคมมี

สุขภาพเพศทีด่ี และประเด็น /เนื้อหา ใดบางท่ีจะสงผลในดานลบตอคนบางคน

หรือบางกลุม 

- เยาวชนจะไดประโยชนอะไรหรือไมจากธรรมนูญเร่ืองเพศของเรา ถายังไมมี ควร

เพิ่มเร่ืองอะไรอีกท่ีมีผลตอสุขภาวะทางเพศของเยาวชน 

- คิดวาประเด็นหรือเน้ือหาท่ีนําเสนอเร่ืองใดอาจถูกตอตานจากคนในสังคมบาง คิด

วาการตอตานเปนเพราะเหตุใด และในฐานะผูรางธรรมนูญ จะวางแผนรองรับ

อยางไร 

8. ผูดําเนินกจิกรรมชวนผูเรียนสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมนี้ และเพิ่มเติมประเดน็ ดังนี ้



 - เร่ืองเพศเปนเร่ืองท่ีอยูในวถีิของทุกคน 

 - ทัศนคติในเร่ืองเพศ เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะสงผลใหทุกคนมีสุขภาวะหรือไม 

 - ในสถานการณท่ีเปนจริง การคุมครองหรือการสงเสริมใหบุคคลท่ีมีสุขภาพทางเพศท่ี

ดียังอาจจะมีขอเสนอจํากัดเนื่องจากทัศนคติเร่ืองเพศไมเอ้ืออําอวยตอการเรียนรูหรือปดกั้นการ

เขาถึงบริการสุขภาพทางเพศ กลายเปนกรอบกดดันการใชชีวิตในหลายดาน เลือกปฏิบัติหรือ

ลวงละเมิดสิทธิพื้นฐานตอกนั เชน ความเปนหญิง – ชาย คนรักเพศเดยีวกัน  

 - แตในระดับบุคคลก็ยังมีทางเลือกอีกหลายอยางท่ีสามารถจัดการและสงเสริมให

ตนเองมีสุขภาพทางเพศท่ีดีได โดยไมตองรอเง่ือนไขใหสังคมหรือกฎหมายมารองรับคุณคา 

ภูมิใจ และรักตนเองเปนจุดเร่ิมตนสําคัญท่ีจะทําใหคนหาและตัดสินใจเลือกวิถีทางเพศท่ีทําให

ตนเองปลอดภัยและมีความสุข 

ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนนิกิจกรรม 

 กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีตองการสรุปความคิดรวบยอดของผูเรียนหลังจากเรียนเพศศึกษามาตลอดป วา 

ผูเรียนประมวลและสรุปออกมาเปนธรรมนูญอยางไร ดงันั้นการทบทวนกจิกรรมต้ังแตแรกจนไปถึงกิจกรรม

สุดทายจะเอ้ือใหผูเรียนทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนรูท้ังหมด ผูดําเนินกจิกรรมอาจจะตองเตรียมมาทุกกจิกรรม ไม

วาจะเปนผูสอนเองหรือไมในบางกิจกรรม 

การวัดผลและประเมินผล 

  * สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และอภิปรายแลกเปล่ียน 

   * การใชเหตผุลและการคิดถึงสิทธิของผูอ่ืนและของตัวผูเรียน 

คําถามทายบท 

 ธรรมนูญเร่ืองเพศที่ควรอยูบนพื้นฐานอะไรบาง  

ก. การเครารพในสิทธิของทุกคนโดยไมแบงแยง 

ข. การสงเสริมใหคนไดรับโอกาสในทุกดานเพ่ือมีสุขภาพทางเพศท่ีด ี

ค. การคุมครองกลุมบุคคลบางกลุมท่ีจําเปนตองไดรับความคุมครอง 



ง. บุคคลมีเสรีภาพพอที่จะมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตและวิถีทางเพศของตนเองได โดยไมสราง

ผลกระทบตอผูอ่ืนถึงแมจะเปนคนกลุมนอยในสังคม 

จ.  ถูกทุกขอ 

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํเนินกิจกรรม 

 จากเอกสาร แผนงานสรางเสริมสุขภาวะ เผยแพรโดยมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง (สคส.)  

ไดระบุสถานการณสุขภาพทางเพศในประเทศไทย ดังนี้ 

- คนไทยวัยแรงงานเสียชีวติเพราะเอดสมากยิง่กวาสาเหตุอ่ืน 

- วัยลุยไทยเปนกลุมติดเช้ือเอชไอวีสูงกวากลุมอายุอ่ืน 

- จํานวนแมวัยรุนเพิ่มข้ึนทุกป 

- คดีทางเพศเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีผูกระทําผิดท่ีอายุนอยลง 

- ความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาท่ีพบบอยถึงรอยละ 44 ของคนมีคู 

- รัฐตองใชงบประมาณปละไมต่ํากลา 300 ลานบาทตอป เพื่อรักษาผูปวยจากการทํา

แทงท่ีผิดกฎหมาย 

- การเรียนรูเร่ืองเพศผิดๆ ผานส่ือโป มีผลใหเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไมปลอดภัย 

สถานการณขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการมองปญหาสุขภาวะทางเพศใหรอบดาน

ยิ่งข้ึน อาทิ เม่ือกลาวถึง เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย ก็ครอบคลุมท้ังในแงปลอดภัยจากเชื่อโรค จากทองท่ีไม

พรอม และท่ีไมปลอดภัยจากความรุนแรง ซ่ึงผลกระทบท้ังในดานสุขภาพกายและใจ 

ปจจัยท่ีนําไปสูปญหาทางเพศมีหลากหลายมิติเชนกัน ไดแก 

1) ดานบุคคล ท่ีมีทัศนคติเชิงลบตอเร่ืองเพศและการเรียนรูเร่ืองจึงไมเกดิการเรียนรูสูสุขภาวะ

ทางเพศ มีคานยิมความเช่ือบางประการที่นาํไปสูความไมปลอดภัย มีความเขาใจผิดเกีย่วกับ

เร่ืองเพศ ไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพทางเพศและเคร่ืองมือ / อุปกรณ เชน

ถุงยางอนามัย หญิง / ชาย เขาไมถึงบริการสุขภาพทางเพศเพราะความยากจนหรือความอายท่ี

จะรับการตรวจหรือซักถามเรื่องเพศ 



2) ดานสังคมวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคมบางสวนท่ีมองเร่ืองเพศในทางลบจึงปดกัน้การ

เรียนรูท่ีถูกตอง คานิยมสองมาตรฐาน(double standard )ในเร่ืองเพศท่ีทําใหผูชายและผูหญิง

ตางเผชิญความเส่ียงเพราะความไมรู ขณะผูชายเส่ียงเพราะความรูไมถูกตอง ลักษณะ

ความสัมพันธระหวางเพศท่ีตั้งอยูบนพืน้ฐานของการควบคุมนําไปสูปญหาความรุนแรงทาง

เพศ ตลอดจนการไมตระหนักและเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนบุคคล เชน คนท่ีรัก

เพศเดยีวกัน คนท่ีรักสองเพศ เปนตน 

3) ดานโครงสรางทางสังคม ขาดนโยบายสาธารณะท่ีใสใจสุขภาพทางเพศ ขาดระบบบริการ

สุขภาพทางเพศท่ีมีความละเอียดละออนตอผูรับบริการ มีกฎหมาย / นโยบายท่ีเอ้ือใหปญหา

เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยดาํเนินตอไป มีการส่ือสารเร่ืองเพศตอสังคมท่ีไมละเอียดออนและ

ไมนําไปสูสุขภาวะทางเพศ 

นอกจากน้ีเอกสารดังกลาวยงัไดระบุถึงนยิามของ คนท่ีมีสุขภาวะทางเพศ และสังคมที่มีสุขภาวะทาง

เพศไดดงันี้  

คนท่ีมีสุขภาวะทางเพศ คือ คนท่ีมีความคิดเชิงบวกตอเร่ืองเพศและสัมพันธภาพทางเพศสามารถ

แสดงออกและตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระและไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีความเคาระตอวิถีทางเพศของคน

อ่ืนท่ีแตกตางจากตัวเอง มีชีวติทางเพศท่ีปลอดภัยโดยมีความสุข ความพึงพอใจไมถูกบังคับไมถูกเลือก

ปฏิบัติ ไมถูกกระทํารุนแรง 

สังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ คอื สังคมที่ …  

- มีรัฐบาลท่ีตระหนักวา สุขภาวะทางเพศเปนสิทธิพื้นฐานของบุคคลและแสดงออก

รับผิดชอบท่ีจะสนับสนุนสุขภาวะทางเพศ โดยกําหนดนโยบายและกฎหมายท่ีจะ

คุมครองสิทธิทางเพศของพลเมืองอยางแทจริง 

- มีการศึกษาเร่ืองเพศท่ีเหมาะสมกับวยัและเพศตลอดชวงอาย ุ

- มีโครงสรางพื้นฐานท่ีเพยีงพอตอการบริการทางสังคมและสุขภาพ 

- มีการศึกษาวิจยัและระบบเฝาระวังท่ีรอบดานและเพียงพอใหเกดิการปองกัน

ปญหาสุขภาพอยางเหมาะสม 



- และเปนสังคมที่เปดกวางและใหความสําคัญแกสุขภาพทางเพศของสมาชิกทุกคน

ในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักรอนๆ หรือรักเย็นๆ 

สาระสําคัญ  

 การสรางความสัมพันธใกลชิดระหวางคูรักไมวาจะหญิง / ชายหญิง / หญิง หรือชาย /ชายบนฐานการ

เคารพใหเกียรติกันและกัน โดยไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ เปนพืน้ฐานสําคัญท่ีเยาวชนควรเรียนรู 

จุดประสงค 

1. บอกรูปแบบการใชความรุนแรงท่ีอาจเกดิข้ึนในความสัมพันธใกลชิดของคนสองคน 
2. บอกลักษณะสําคัญของความสัมพันธท่ีอยูบนฐานของการเคารพใหเกียรติกัน 
3. บอกวิธีจัดการหรือแกปญหาหากเผชิญกับการใชความรุนแรงทางเพศ 



 
อุปกรณ และส่ือ 

กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี 

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. ผูดําเนินกจิกรรมชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรมวาเปนการวิเคราะหรูปแบบตางๆของการใชความ
รุนแรงท่ีเราอาจจะไดใชในความสัมพันธแบบคูรัก รวมท้ังหารูปแบบความสัมพันธท่ีแสดงถึงการ
เคารพใหเกียรติกันและกัน 

2. ผูดําเนินกจิกรรมแบงผูเรียนออกเปน 6 กลุมใหแตละกลุมชวยกันคิดการแสดงบทบาทสมมติ หรือ
ละครส้ันๆ กลุมละ 1 เร่ือง ซ่ึงใชเวลาแสดง 5 นาที  โดยใหโจทยดังนี ้

- ใหกลุม 1-3 คิดบทละครหรือบทบาทสมมติท่ีสะทอนความสัมพันธระหวางแฟน หรือ
คูรักหญิง /ชาย  / ชายหรือชาย  หรือหญิง/หญิง หรือสามีภรรยา ท่ีมีการมีใชความรุนแรง  
โดยอธิบายวาการใชรุนแรงไมไดมีเพยีงความรุนแรงทางกาย เชน การทํารายรางกาย
เทานั้น ถามผูเรียนถึงตัวอยางรูปแบบการใชความรุนแรงแบบอ่ืนๆ เชนการใชวาจา การใช
ความเงียบ การใชเสียงดัง การควบคุม การบังคับ ฯลฯ ท้ังนี้ บอกใหแตละกลุมคิดบนฐาน
แหงสถานการณท่ีเกดิข้ึนในชีวิตจริง หรือใชตัวอยางจากเหตุการณจริงท่ีเคยเหน็หรือได
ยินมา 

- ใหกลุมตัวอยาง 4-6 คิดบทละครหรือบทบาทสมมติท่ีสะทอนความสัมพันธระหวางแฟน 
หรือคูหญิง / ชาย หรือชาย/ชาย หรือหญิง/หญิง หรือสามีภรรยา ท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง
หรือมีความขัดแยงกัน แตจดัการบนการเคารพกันและกัน โดยไมใชความรุนแรงทุก
รูปแบบ 

 
3. ใหเวลาแตละกลุมใหการเตรียมบท 10 นาที จากนั้นใหแตละกลุมแสดงกลุม 5นาที เปดโอกาสให

ซักถาม หลังการแสดงของแตละกลุม ได 1-2 คําถาม 
4. เม่ือทุกคนกลุมแสดงแลว ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุยโดยถาม ดังนี้ 

- ลักษณะของความสัมพันธท่ีใชความรุนแรง เปนอยางไร  
- ในการแสดงของ 3 กลุม สะทอนลักษณะหรือรูปแบบการใชความรุนแรงแบบบาง 
- ลักษณะของความสัมพันธท่ีเคารพใหเกียรติกัน เปนอยางไร 
- ส่ิงสําคัญทีมีผลตอการสรางความสัมพันธท่ีเคารพกัน 

ท้ังนี้ดําเนนิกิจกรรมควรจดประเด็นของความสัมพันธ 2 แบบ เปรียบเทียบใหผูเรียนเห็นบนกระดาษ

หรือกระดาษฟลิปชารท 



5.จากนั้น ผูดาํเนินกจิกรรมชวนคุยโดยใชคําถามชวนคิดดังนี ้

คําถามชวนคิด 

- ส่ิงท่ีท้ัง 6 กลุมชวนกนัสะทอนใหการแสดง อาจเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงให
ความสัมพันธของเราหรือไม ใครเคยเหน็เหตุการณจริงท่ีใกลเคียงหรือเหมือนกับท่ีเพื่อน
นําเสนอ ๖( ขออาสาสมัครเลาใหฟง ) 

- นักเรียนคิดวาการใชความรุนแรงระหวางสามีภรรยา หรือคนท่ีเปนแฟนกัน/คูรักกนั 
เกิดข้ึนเพราะเหตุใด 

- ใครมักใชความรุนแรง หญิงหรือชาย 
- หากเราพบเหตุการณการใชความรุนแรงระหวางคู เราควรทําอยางไร หรือจะทําอะไรบาง 
- ตัวอยางท่ีกลุมเพื่อนๆ แสดงใหเห็นลักษณะของความสัมพันธท่ีเคารพกนัและกนัเปนได

ในชีวิตจริงหรือไม อยางไร สามารสรางใหเกิดข้ึนในความสัมพันธของเราหรือไม อยางไร 
 
 
 
 
 

 6. ผูดําเนินกจิกรรมถามผูเรียนถึงส่ิงท่ีไดเรียนรู และสรุปประเด็นสําคัญเพิ่มเต็ม ดังน้ี 

‐ ความขัดแยง หรือความคิดเห็นไมตรงกนัระหวางคนสองคนเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนไดในทุก

ความสัมพันธ การเรียนรูท่ีจะรับฟงกัน และเคารพความแตกตางของบุคคลตลอดจนเลือกวิธีจัดการ

ความขัดแยงท่ีเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝาย เปนเร่ืองท่ีคนสองคนตองเรียนรูท่ีจะปฏิบัติตอกัน เพื่อให

ความสัมพันธเปนไปดวยด ี

 -  การใชความรุนแรงอาจเกดิข้ึนไดในความสัมพันธใกลชิด แบบแฟน คนรัก หรือคาสามี

ภรรยา รูปแบบการใชความรุนแรงมีหลายระดับ และผูใชความรุนแรงอาจเปนเพศหญิงหรือชายก็ได 

แมความสัมพนัธท่ีท้ังสองคนฝายตางยนิยอมพรอมใจ แตไมไดหมายความวาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิหรือ

สามารถใชความรุนแรงกระทําตออีกฝายไมได 

 - คานิยมในสังคมท่ีเห็นเร่ืองความขัดแยงในครอบครัว  หรือคูความสัมพันธเปนเร่ืองสวนตัว 

ทําใหหลายคร้ัง คนท่ีเปนฝายถูกกระทําตกในอันตราย และไมสามารถขอความชวยเหลือไดงาย 

ขอเสนอแนะนําสําหรับผูดําเนินกิจกรรม  



- ผูดําเนินกจิกรรมอาจตรียมตัวอยางการใชความรุนแรงแบบตางๆ ท่ีปรากฏในสังคม เชน 
ขาวในหนังสือพิมพ ฯลฯ เพื่อยกตัวอยางประกอบ 

- ควรหาขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือหรือมีโครงการณรงคเร่ืองการยุตกิาร
ใชความรุนแรงในพ้ืนท่ี เพื่อแนะนําใหกับผูเรียน  รวมท้ังอาจเชิญคนทํางานในเร่ือง
ดังกลาว เพื่อมาถายทอดเร่ืองคนท่ีประสบปญหาตางๆ เพือ่รวมสรางความตระหนักใน
เร่ืองนี้  

การวัดและประเมินผล 

 สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปล่ียน 

คําถามทายบท 

  ใหบอกส่ิงท่ีตนเองจะทํา เพือ่ใหความสัมพันธท่ีมีเปนไปแบบเคารพกนัและกนั 

 ความรุนแรงในความสัมพันธแบบใด ท่ีคิดวาตนเองไมสามารถยอมรับได และจะจัดการอยางไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลายรส หลายแบบ 

สาระสําคัญ  

การมีเพศสัมพนัธกับเพศเดียวกัน ถือวาเปนเร่ืองปกติและเปนรสนิยมสวนบุคคล 

จุดประสงค 

1. อธิบายสาเหตุของการมีอคติตอเพศทางเลือก 

2. ยกตัวอยางผลกระทบท่ีเกดิจากอคติทางเพศตอประเดน็รักเพศเดียวกัน 

3. บอกแนวทางการสงเสริมการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 

อุปกรณ  และส่ือ 

1.กรณีศึกษา  3 กรณ ี

2.กระดาษฟลิปชารท  กระดาษกาว ปากกาเคมี  

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. ผูดําเนินกจิกรรม นําเขาสูบทเรียนดวยการใหผูเรียนลองตัวอยางขาวหรือ เหตุการณ ของคนรักเพศ

เดียวกัน ท้ังทปีระสบความสําเร็จ และท่ีพบปญหาในชีวติ (2 นาที ) 



2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรูวากจิกรรมหลากรสหลายแบบ เปนการสํารวจความรูสึกของคนท่ีรัก

เพศเดยีวกัน และปฏิกิริยาของคนรอบขางท่ีมีตอรักเพศเดยีวกัน 

3. จากนั้น ผูดาํเนินกจิกรรมใหผูเรียนแบงกลุมยอย 3 กลุม แจกใบกรณศึีกษาใหกลุมละ 1ใบ และใหชวย

ตอบคําถาม ใหเวลา 15นาที 

4. เม่ือหมดเวลา ใหแตละกลุมออกนําเสนอ  โดยเลาตนเองไดรับโจทยเร่ืองอะไร และความคิดในกลุม

เร่ืองนั้นๆ ในเวลากลุมละ 3นาที  

5.  หลังจากนําเสนอครบทุกกลุมแลว ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุยในกลุมใหญโดยใชคําถามชวนคิด

เช่ือมโยงกับทางออกท่ีแตละกลุมเสนอ 

คําถามชวนคิด 

- ยกตัวอยางความเช่ือ  หรืออคติท่ีมีในสังคมเกี่ยวกับการรักเพศเดยีวกนัวามีอะไรบาง เชนคิดวาจะ

เปล่ียนใจได ดอูอกวาใครเปน /ไมเปนเกยบุคลิกลักษณะทาทางภายนอก เกย ‐ ทอม ‐ ตุด ‐ ดี้อารมณรุนแรง 

ฯลฯ ความคิดเหลานี้สามารถใชอภิบายคนรักเพศเดยีวกันทุกคนหรือไม เพราะเหตุใด 

- มีเร่ืองอะไรบางท่ีทําใหคนเพศเดยีวกันรูสึกกังวลใจ  หรือเปนเร่ืองที่ไมกลาแสดงออก 

- คิดวาการหาทางออกท่ีแตละกลุมเสนอมาน้ี จะเปนไปไดจริงหรือไม เพราะเหตุใด มีทางออกอ่ืนๆ 

นอกจากท่ีกลุมเสนอมาหรือไม อยางไร  

- หากเหตุการณ เหลานีเ้กิดข้ึนมากับเพื่อนสนิท คนในครอบครัวเรา เราะจะทําอยางไร 

- คนท่ีรักเพศเดียวกันควรเปดเผยใหคนรอบขางรับรูหรือไม เพราะเหตุใด 

- การบอกหรือไมบอกคนรอบขาง จะสงผลตอตัวเขาอยางไร ท้ังการใชชีวิตโดยท่ัวไป และชีวิตทางเพศ

ตัวเขา 

6.ผูดําเนินกจิกรรมชวนผูเรียนรูสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมวันนี้ และเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี ้

-  ในความเปนจริง สังคมมีหลากหลายทางเพศ  แมเรามองเพียงสรีระภายนอกก็มีแคสองเพศ คือชาย

และหญิงกต็าม แตไมใชเร่ืองผิดปกติเลยเม่ือคนๆหน่ึงจะมีความรักกับเพศเดียวกัน 



- ทัศนคติและความเช่ือของคนในสังคมตอคนรักเพศเดยีวกัน  มีพื้นฐานมาจากศาสนา คานิยมใน

ครอบครัว และอิทธิพลของสังคมท่ีมักกําหนดมาตรฐานทางเพศท้ังสรีระรางกาย และคนท่ีมีความรูสึกเพศ

เดียวกัน อาจจะเปนผลจากพนัธุกรรมการเล้ียงดู สภาพแวดลอมทางสังคม หรือมีปจจยัผสมผสานก็ได  

- วยัรุนท่ีมีความสงสัยไมแนใจ หรือมีคําถามเก่ียวกับพฤตกิรมทางเพศของตัวเอง ควรหาผูใหญท่ีวางใจ

และเปนท่ีปรึกษาได หรือติดตอหนวยงานที่ใหบริการปรึกษาเร่ืองรักเพศเดยีวกันโดยเฉพาะ แมจะมีบริการไม

ท่ัวถึง แตยอมดีกวาเก็บความอึดอัดกังวลใจไวคนเดียว 

การวัดและประเมินผล 

 สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และอภิปาแลกเปล่ียน 

คําถามทายบท 

 หากนกัเรียนมีคนเพศเดยีวกนัมาแสดงใหรูวาชอบหรือสนใจเรามากวาความเปนเพื่อนคิดวาจะปฏิบัติตัว

ตอเขาอยางไร  

รายชื่อหนวยงานใหบริการปรึกษาคนเพศเดียวกัน – ความหลากหลายทางเพศ  

หญิงรักหญิง 

 กลุมอัญจารี   

www.anjaree.net  tel. 086 – 677 -9009 

เปนกลุมท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องหญิงรักผูหญิง หรือใครท่ีกําลังคิดจะรักผูหญิงสักคน และสับสนตนเอง

ควรเปดเผยตัวตนดานนี้อยางไร 

กลุมสะพาน  

www.sapaan.org     ตูป.ณ 162 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 tel.085 ‐051 – 8477 

ารทํางานของงกลุมสะพาน จะทําผานส่ือและกิจกรรมตางๆในรูปเเบบที่หลากหลาย เชน ส่ิงพิมพ วดีิ

ทัศน  เว็บไซต ภาพยนตร วทิยุ งานเขียน วรรณกรรม เวทีการประชุม/ สัมมนา ในประเด็นท่ีเกีย่วของกับความ

http://www.anjaree.net/
http://www.sapaan.org/


หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะหญิงรักหญิง เพื่อนําเสนอขอมูล และสถานการณ ของความหลากหลายทางเพศ

ตางสาธารณชน 

 กลุม LESLA 

  www.lesia.com   tel. 02‐722‐744‐7, 089‐218‐9119 

Lesla มาจาก lsbola islands   เปนช่ือเกาะๆหน่ึงในตํานานกรีกโบราณ ท่ีมีเร่ืองเลาตอๆ กันมา

วา เปนเกาะท่ีมีแตผูหญิงอาศัยอยู ผูอาศัยในเกาะน้ันถูกเรียก วา   ‘ lesbian ’ lealaเปนท่ีสําหรับผูหญิงรัก

ผูหญิง ตองการมีเพื่อนท่ีพูดคุยกันแลวเขาใจกนัไดดี และเปนศูนยกลางรวมใจคนในสังคมเดียวกันนี้มีความรัก

และความเขาใจตอกัน เพิ่มเตมิโอกาสท่ีจะไดดูแลกนัและกันดวย 

ชายรักชาย  

 องคกรบางกอกเรนโบว  (Bangkok rainbow organization: BRO)  

  www .bangkokrainbow.org 

77 ซอยประดิพัทธ 21 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400           

Tel. 0‐2618‐5635, 086‐607‐1069  

ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต ครอบครัว สุขภาพจิต และสุขภาพทางเพศ ในกลุมเยาวชนและครอบครัว โดย

การนําเสนอ ขอมูลท่ีเกี่ยวของและกิจกรรมสรางสรรคผานส่ือตางๆ เชนบทความภาพยนตร ละคร รายกาย

โทรทัศน หนงัสือ วิทยุ กจิกรรมทางตลาด งานวิจยั การจดัสัมมนา ตอ สาธารณชนและผูสนใจท่ัว เพื่อเปนการ

สรางความเขาใจอันดแีละลดชองวางระหวางกลุมเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศกับสังคมโดยรวมทํางาน

กับเครือขาย Neo ดานเอดสและเพศศึกษา สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศท้ังภาครัฐและเอกชน

ในประเทศไทย รวมท่ังกลุมประเทศยาน asia pacific 

สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย  

www. fasiroog .org 

159 อาคารเดอะบีช เรซิเดนส ซอยโชคชัยรวมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต เขต/แขวงดินแดง กรุงเทพ 02-

960-7735 

Tel. 02‐690‐7733‐4   โทรสาร 02-960-7735 

http://www.lesia.com/


ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต ครอบครัว สุขภาพจิต และสุขภาพทางเพศ ในกลุมเยาวชนและครอบครัว ใน

เร่ืองชายรักชาย สามารมรับฟงรายการวิทยุซ่ึงจัดไดทางอินเทอรเน็ต   www. far–radio .com 

ศูนยสุขภาพชาย M plus 

248/40  โครงการสหศรีภูมิเพลส ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม 50200 

Tel.  053-404 – 342  โทรสาร 053-404-342 ตอ 12  www.mplusthailand.comใหคําปรึกษา ท้ังยัง

เปนศูนยขอมูลขาวสารดานสุขภาพและวชิาการเกี่ยวกับชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาท่ี 1  

 ชัชอยูช้ัน ม.6 เปนนักกีฬาโรงเรียน หนาตาดี เขารูตัวเองวาเปนเกยแตไมเปดเผยตัวเองเมื่ออยูท่ีโรงเรียน 

เขาจะเปดเผยตัวเฉพาะเมื่ออยูขางนอกกับคนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูโรงเรียนเดียวกัน เขาเคยคิดอยากประกาศตัวเอง แต

เม่ือเห็นอาการท่ีเพื่อนๆในหองและในโรงเรียนลอเลียนและคอยแกลงคนท่ีเปนเกย ทําใหชัชไมกลา   แตชัชก็ไม

สบายใจท่ีตองปดปงตัวเอง จงึมาปรึกษาตอง ซ่ึงเปนเพื่อนตางโรงเรียนท่ีสนิทกัน ตองเลาเร่ืองท่ีชัชมาปรึกษาให

เอกซ่ึงเรียนอยูหองเดยีวกับชัช 

  ถาเราเปนเอก จะทําอยางไร ? 

กรณีศึกษาท่ี 2 

 แมของแนนมีแฟนผูหญิงดวยกัน ตวัแนนเองไมรูรังเกียจอะไร แตกลัวเพื่อนรูแลวจะเอาไปลอ จึงไมเคย

ใหแมมาสงท่ีโรงเรียน อยูมาวันหนึ่ง เพื่อนแนนไปท่ีบานเพ่ือทํารายงาน เห็นแมแนนกําลังกอดผูหญิง เพื่อน

สงสัยจึงถามแนน แนนไมแนใจวาเพื่อนจะเก็บความลับใหไหม 

  ถาเราเปนแนน จะทําอยางไร ? 

กรณีศึกษาท่ี 3  

 ครูตอเปนท่ีรักของนักเรียน และเปนครูท่ีเกง ตอมา ครูตอยายไปอยูโรงเรียนใหมอีกอําเภอหนึ่ง และมี

เสียงลือวา ครูตอถูกพวกพอแมในโรงเรียนตอตาน เพราะรูวาครูตอมีแฟนเปนผูชาย อยูบานเดยีวกนั 

  ถาเราเปนนักเรียนเกาของครู จะทําอยางไร  

http://www.mplusthailand.com/


 

 

 

ทีเลน ทีจริง 

สาระสําคัญ  

 การใชความรุนแรงทางเพศและการลวงละเมิดทางเพศเปนปญหาท่ีปรากฏชัดเจนในสังคมไทย มีหลาย

รูปแบบและอาจเกิดข้ึนกับทุกเพศ ทุกวัย บอยคร้ังก็เกดิในการดําเนินชีวิตประจําวัน คนในสังคมกอ็าจจะไมเทา

ทัน รวมท้ังหลายกรณกี็มิไดบัญญัติไวในกฎหมาย ดังนั้น การรูเทาทันการใชความรุนแรง รูจักแหลงชวยเหลือ

หากเผชิญปญหา และการมีสวนรวมในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเปนส่ิงท่ีเยาวชนสามารถทําได 

จุดประสงค  

1. บอกไดวาพฤติกรรมแบบใดเปนการใชความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศ 
2. บอกแนวทางการจัดการหากตองเผชิญปญหาความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศ 
3. บอกส่ิงท่ีตัวเองทําได เพื่อไมเปนสวนหนึ่งของการใชความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศกบั

คนอ่ืน 
4.  

อุปกรณ และส่ือ 

1. แผนกิจกรรรม ตัดเปนขอๆ จาํนวน4-6ชุด 
2. กระดาษฟลิปชารท  กระดาษกาว ปากกาเคมี 
 

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

1. ผูดําเนินกจิกรรมชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูวา กจิกรรมนี้เปนการเรียนรูเร่ืองพฤติกรรมการลวง
ละเมิดทางเพศ และพฤติกรรมแบบใดท่ีถือเปนการใชความรุนแรงทางเพศ 

2.  แบงกลุมผูเรียนรูเปนกลุมๆ ละ 6-8 คน แจกขอความท่ีเตรียมไวใหกับทุกกลุม และใหในกลุมไดพดูคุย
แลกเปล่ียนกนัตามประเดน็ ดังนี ้

- การกระทําท่ีไดในแตละขอถือเปนการใชความรุนแรงทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศ หรือไม อยางไร 

และใหใสเคร่ืองหมายท่ีคิดวาอยูในขอดังกลาวลงในชองตาราง 



 

 

ตัวอยาง 

ลําดับขอ ความรุนแรงทางเพศ ลวงละเมิดทางเพศ ไมแนใจ ใมใชท้ัง 2 กรณ ี

     

     

 

- เกณฑท่ีกลุมใชในการพจิารณาวา ลวงละเมิดทางเพศหรือเปนความรุนแรงทางเพศหรือไม คืออะไร 
- ในกรณีท่ีกลุมคิดวาไมแนใจ/ หรือไมใชท้ังความรุนแรงทางเพศ/ลวงละเมิดทางเพศพจิารณาจากอะไร 

3. ใหเวลาแลกเปล่ียนในกลุมยอย 15นาที จากนั้น ผูดําเนนิกิจกรรมถามใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอ 

4. ใหกลุมอาสาสมัครนําเสนอ หลังจากนั้นใหกลุมอ่ืนๆ พิจารณาวา กลุมตนเองมีความเห็นท่ีแตกตางหรือไมและ

นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุย โดยใชคาํถามดังนี ้

คําถามชวนคิด 

- คิดวาเปนเพราะเหตุใด จึงเกดิใชความรุนแรงทางเพศ หรือลวงละเมิดทางเพศ 
- คิดวาคนท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศหรือใชความรุนแรงทางเพศ รูสึกอยางไร 
- หลังจากพดูคุยในกลุมยอยแลว ความเขาใจในเรื่องการใชความรุนแรงทางเพศหรือลวงละเมิดทางเพศ

แตกตางไปจากเดิมท่ีเคยเขาใจหรือไม อยางไร 
- ใครเคยมีประสบการณพบเห็นเหตุการณการใชความรุนแรงทางเพศ หรือลวงละเมิดทางเพศบาง ให

ยกตัวอยาง 
- ใหยกตัวอยางเหตุการณท่ีผูเคยประสบ แตไมแนใจวาการกระทําดังกลาวถือเปนการลวงละเมิดทางเพศ 

หรือการใชความรุนแรงทางเพศหรือไม ไมวาจะฐานะผูถูกกระทําหรือผูกระทําโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม 
และใหกลุมชวยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- หากเกิดเหตุการณท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ ผูท่ีถูกกระทําควรทําอยางไร 
 
 
 



5. ผูดําเนนิกิจกรรมชวนผูเรียนสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมนี้ และเพ่ิมเติมประเดน็ ดังนี ้

-   การละเมิด คือ การไมยินยอมจากอีกฝาย 

-  การลวงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ เกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวัน และหลายคร้ังสังคมก็มักจะมอง

เปนเร่ืองปกติหรือธรรมดา แตบุคคลท่ีถูกกระทํามีความรูสึกไมยินยอม และไมกลาทําอะไร 

- สถานการณการถูกละเมิดทางเพศ/ความรุนแรงทางเพศบอยคร้ังเกิดข้ึนตอภาวะทางจิตใจ มากกวาทางกาย

ซ่ึงเปนการกระทําท่ีเหน็ไดชัดเจนและมักจะมีกฎหมายรองรับ 

-  ในหลายกรณีการใชความรุนแรงทางเพศ/ละเมิดทางเพศก็ไมมีกําหมายคุมครอง เชน การทํารายจิตใจดวย

วาจา หรือการฉวยโอกาสใชอํานาจ ตําแหนงหนาท่ี หรือความใกลชิดบบีบังคับ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนนิกิจกรรม 

 ผูเรียนอาจจะนําเสนอประสบการณท่ีคิดวาถูกละเมิดทางเพศ/ใชความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงคนอ่ืนๆอาจจะ

มองเปนเร่ืองธรรมดา/ปกติ เชน ถูกเพื่อนเรียกวา นองจอแบน (หนาอกเล็ก) แตประเดน็ท่ีสําคัญคือ ผูถูกลอเลียน

ไมไดมีความรูสึกที่ดีและไมยินยอมใหถูกเรียกอยางนั้น (แมจะเปนการหยอกลอระหวางเพื่อนก็ตาม) ผูดําเนิน

กิจกรรมจําเปนตองสรางความเขาใจในเร่ืองนี้ใหกับผูเรียนดวยเชนกนั 

การวัดและประเมินผล 

• สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปล่ียน 
คําถามทายบท 

ตัวบงช้ีวาจะเปนการลวงละเมิดทางเพศ/ความรุนแรงทางเพศหรือไมคือ 

ก. กฎหมาย 

ข. ความรูสึกไมยินยอมของอีกฝายถึงแมวาจะเปนคูสมรส หรือเปนผูใกลชิด 

ค. การอยูในภาวะท่ีจํายอมของอีกฝาย 

ง. การเลือกท่ีจะใหขอมูลบางอยางและละเลนการใหขอมูลบางอยางตออีกฝาย 

จ. ถูกทุกขอ 



ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํเนินกิจกรรม 

ความรุนแรงทางเพศ ครอบคลุมถึงผลของการกระทําท่ีเกดิจากความสัมพันธเชิงอํานาจ รวมท้ังการ

คุกคามหรือการขมขูดวย การใชอํานาจยังหมายรวมถึงการละเวนไมปฏิบัติหรือการปลอยปละละเลย ไมปฏิบัติ 

ยังผลทําใหเกดิความรุนแรงอยางเหน็ไดชัดเจนจากการกระทํา ดังน้ัน การใชอํานาจหรือการใชกําลังทางกาย จึง

ควรหมายถึงการละเวนไมกระทําทุกประเภทท่ีกอให เกดิผลเสีย ท้ังตอรางกาย จิตใจ และเพศของผูอ่ืน อาจแบง

ความรุนแรงทางเพศ ไดดังน้ี 

1. ความรุนแรงตอรางกาย จิตใจ และเพศท่ีเกดิข้ึนในครอบครัว ซ่ึงหมายรวมถึงการทุบตีภรรยา 

(battering) ความรุนแรงทางเพศตอเด็กหญิงในบาน ความรุนแรงตอเดก็และคนชราในบาน ความ

รุนแรงท่ีเกิดจาดสินสอดของฝายหญิง (dowry- Related violence) การขมขืนคูสมรส (marital rape) 

การขริบอวัยวะเพศหญิง (famale related violence) และการปฏิบัติตามประเพณีอ่ืนๆท่ีเปนอันตราย

ตอผูหญิง ความรุนแรงจากการหาประโยชนบนรางกายโดยการอนาจาร (violence related to 

exploitation) 

2. ความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ และทางจติใจท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ัวไปหรือท่ีสาธารณะรวมท้ังการ

ขมขืนกระทําชําเรา การถูกลวนลามลวงละเมิดทางเพศหรือทําอาจาร(sexual harassment) ในท่ี

ทํางาน ในสถานศึกษาและท่ีอ่ืนๆ การคาผูหญิงขามถ่ินหรือชาติ(Trafficking) และการบังคับ

คาประเวณ(ีForced prostitution) 

3. ความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ และทางจติใจท่ีเกิดจากการกระทําของรัฐ ไมวาจะเกิดข้ึนท่ีใดก็

ตาม หรือเกิดจากการปลอยปละละเลยของรัฐในการแกไขปญหาอยางจริงจัง การกระทํารุนแรงตอ

ผูหญิงยังหมายรวมถึงการทําหมันหรือบังคับใหทําแทง การขืนบังคับหรือการใชกําลังใหวิธีการ

ปองกันการต้ังครรภโดยท่ีผูหญิงไมเต็มใจ หรือการเลือกเพศทารกโดยการฆาทารกเพศหญิง เปน

ตน  

 

 

แผนกิจกรรม 



 ใหแตละคนพิจารณาวาการกระทําตอไปนี้ ถือเปนกานใชความรุนแรงทางเพศ หรือการลวงละเมิดทาง

เพศ หรือไม เพราะเหตุใด และหากเกิดเหตุการณเชนนี้ ควรทําอยางไร 

1. การforward mail หรือ clipping  ภาพบุคคล 

2. ผูบริหารผูชายพูดกับพนักงานหญิง วา “ คุณทํางานไดถูกใจผมมาก ถาคุณยอมมีอะไรกับผม ผมจะเล่ือน

ตําแหนงใหคุณ ”  

3. ชายหนุมพูดกบัแฟนสาว วา “ วันนี้คุณแตงตัวเซ็กซ่ีมากเลย จนผมแทบจะอดใจไมไหว  

4. อาจารยสอนปริญญาโทพูดทีเลนท่ีจริงกับกลุมนักศึกษาวา “ ผมไมเขาใจวาพวกคุณท่ีเปนผูหญิงจะมาเรียน

โททําไม นาจะใชเวลาอยูบานดูแลลูก ดแูลสามีมากกวานะ ” 

5. เม่ือเลขานุการสาวเดินผานโตะ ผูจัดการชายทักทายดวยการจับกน 

6. ครูหนุมชวนนักเรียนชายคนหนึ่งไปท่ีบานตอนกลางคืน โดยบอกวาจะเดินติวหนังสือเตรียมสอบเขา

มหาวิทยาลัยให เม่ือนักเรียนคนนั้นไปถึงบาน ครูพาเขาไปท่ีหองทํางาน ซ่ึงเปดไฟสลัวๆ และมีดนตรีเปด

เบาๆและชวนใหนกัเรียนดื่มเคร่ืองดื่มดวยกันกอน 

7. เปนท่ีรํ่าลือกันในกลุมนกัศึกษาชายวา อรทัยเปนสาวฟรีเซ็กส ชอบนอนกับผูชายและไมไดปดบังเร่ืองนี้กับ

เพื่อนๆ ในงานเล้ียงวนัเกดิพลท่ีบานพลชวนอรทัยไปดวย ระหวางท่ีทุกคนกําลังสนุกกับการดื่มและการ

เตนรํา อรทัยซ่ึงดื่มแอลกฮอลและเร่ิมเมามากจึงเดนิไปหองน้ํา พลเห็นดังนั้นจึงเดินตามไปรอ และชวน

อรทัยข้ึนไปทีห่องพักบอกวาจะพาไปนอนพัก พลถือโอกาสมีเพศสัมพันธกับอรทัยขณะหลับๆ ตื่นๆ และ

ไปบอกเพื่อนๆ ผูชายอีก 3-4 คนใหไปมีเพศสัมพันธ 

8. โตและนิดแตงงานกันมาสองป ท้ังสองคนชวยกันทํางานเพื่อหางานเตรียมไวสําหรับมีการลูก เวลาท่ีโต

กลับบานดึกๆ และนิดหลับไปแลว โตมักปลุกนิดใหมีเพศสัมพันธดวย หลายคร้ังท่ีนดิบอก โตวาเหนื่อย

มาก และไมมีอารมณ แตโตไมสนใจและยงัคงมีเพศสัมพันธ 

9. ชาติอายุ 17 ป ยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับใครเลย และเพื่อนๆมักลอเลียนชาติในเร่ืองนี้ บางคร้ังก็พดูวาชาติ

คงเปนกระเทย ไมใชผูชาย คืนหนี่งๆ  เพือ่นๆชวนชาติไปเท่ียวเธค และแนะนําใหชาติ รูจักผูหญิงคนหนึ่ง 

และคะยั้นคะยอใหชาติพาสาวไปมีอะไรกนัท่ีบานเพื่อนคนหน่ึง ชาติไมไดสนใจผูหญิงคนนั้น แตเพื่อนๆ 

พยามหวานลอมและยัว่ยุถาไมมีก็ไมแนจริง สุดทายชาตไิมอาจปฏิบัติได และมีเพศสัมพันธกับสาวคนน้ัน 



10. หลังจากคบกนัมาได หกเดือน อ้ัมรูสึกวากองไมคอยมีเวลาเหมือนกอน เม่ือถามก็แสดงอาการโมโห อ้ัมจึง

เร่ิมคิดเร่ืองขอเลิก แตกองมักพูดเสมอๆ วา อ้ัมจะเลิกกับเขา และไปมีแฟนใหม เขาจะนําคลิปภาพถาย

ของอ้ัมกับเขา ไปลงเว็บและสงตอใหเพื่อนๆ 

11. พนักงานสอบสวนชายแสดงความคิดเหน็ตอกรณีขมขืนรายลาสุดวา หากฝายหญิงไมแตงตัวโปขนาดนั้น ก็

ขนาดคงไมเกดิกรณแีบบนี ้

12. บอยเลาเร่ืองนีก้ารมีเพศสัมพนัธระหวางตนเองกับเพื่อนรวมโรงเรียนใหแบงค ซ่ึงเปนเพื่อนรักกันมากฟง 

โดยกําชับแบงควาอยาไปเลาใหใครฟงอีก  

13. นักขาวแอบมาถายภาพโคโยตี้ท่ีมาเตนๆตามท่ีตางๆ และนําไปผลิตเปนสกูปทางรายการโทรทัศน 

14. ตนมีเพศสรีระเปนชายแตจิตใจอยากเปนหญิง ตนมักจะถูกเพื่อผูชายแกลงรุมกอดหอม หรือไซคอเปน

ประจํา บางคร้ังก็แอบปนดูตอนตนเขาหองน้ํา 

15. น้ําตาลโมโหท่ีชวนหนุมมีอะไรกันแลวถูกปฏิเสธ แมจะพยามทาทายหนุมวาเปนผูชายจริงหรือเปลา เม่ือ

หนุมยนืยนัท่ีจะไมมีอะไรดวยนําตาลจึงเอาเร่ืองไปเลาใหเพื่อนๆฟงและบอกวาหนุมเกย 

16. มีการนําเสนอขาวเด็ก ผูหญิงท่ีถูกละเมิดทางเพศโดยการคลุมหนาหรือปดหนาคาดไว 

 


