ฉัน เธอ และเขา
สาระสําคัญ
การเลือกปฏิบัติโดยใช ‘’ เพศ ‘’ แบงแยก เปนผลจากมายาคติหรือการตีตราบุคลหนึ่งๆ
( STEREOTYPE ) รวมทั้งอคติทางเพศตอบุคลและจากที่สังคมตั้งกรอบไว
จุดประสงค
๑. อธิบายความแตกตางของแตละแนวคิดในการจําแนก ‘’ เพศ ‘’
๒. ระบุผลกระทบของอคติทางเพศที่มีตอการตัดสินคุณคาของมนุษย
๓. บอกวิธีแสดงออกที่เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน และไมเลือกปฏิบตั ิทางเพศ
อุปกรณ และสื่อ
๑. กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี
๒. ปายกระดาษขอความ ‘ เห็นดวย ’ ‘ ไมเห็นดวย ’ ‘ ไมแนใจ ’

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
๑. ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรมวา เพือ่ ใหผูเรียนเขาในเรื่องการกําหนดเพศดวย
มุมมองที่หลากหลาย เขาถึงผลกระทบของอคติทางเพศ และไดเรียนรูก ารแสดงออกอยางเคารพใหเกียรติตอ
เพื่อนตางเพศโดยไมนําความแตกตางทางเพศมาเปนเครือ่ งตัดสินคุณคาความเปนมนุษย ( ๕ นาที )
๒. ผูดําเนินกิจกรรมติดปายขอความ เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ ตามมุมหอง และจัดพื้นที่ใหผูเรียน
สามาระเลือกยืนเปนกลุมตามบริเวณที่ตดิ ปายได และอธิบายวาจะมีขอ ความใหทกุ คนแสดงความเห็น โดยที่ไม
มีคําตอบที่ถูกหรือผิด ขอใหทุกคนเลือกตอบตามความคิดหรือความรูส ึกของตนเอง จะไดทําใหเราเรียนรูจากกัน
และกัน

๓. ผูดําเนินกิจกรรมอานคําถามที่ละขอ และใหผูเรียนเลือกยืนตามปายที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ตนเอง
ก . ฉันจะสนับสนุนเพื่อนใหกลาเปดเผยตัวตนทางเพศใหคนอื่นรู มากวาปดบังไว
ข. หลังจากเพือ่ นสนิทเปดเผยวาเขารักเพศเดียวกัน ฉันคงทําตัวสนิทสนมอยางเดิมไมได
ค. ฉันมักรวมวงหัวเราะดวย ถามีใครเลาเรื่องตลกของตุด หรือกะเทย
ง. ฉันคิดวาสือ่ ตางๆ สะทอนบุคลิกลักษณะของคนรักตางเพศไดใกลเคียงความจริง
จ. ฉันจะเลือกประธานนักเรียนโดยไมสนใจวาเขาเปนผูห ญิง ผูชาย เกยหรือเลสเบี้ยน
ฉ. ฉันยอมรับไดถาพี่หรือนองของฉันเลือกใชชีวติ คูกับเพศเดียวกัน
๔. เมื่อผูเรียนเลือกคําตอบโดยไปยืนรวมกันตรงปายแลว ใหแตละกลุมคุยกันถึงเหตุผลที่เลือกคําตอบ
นั้น แลวสงตัวแทนมนสรุปใหกลุมใหญฟง โดยผูดําเนินกิจกรรมชวยรักษาเวลาและดูแลใหแตละกลุมไดรับฟง
จากกันและกัน ไมควรใชเวลาเกิน ๗ นาทีตอขอ
๕. เมื่อถามครบทุกขอ ผูดําเนินกิจกรรมชวนแลกเปลี่ยน โดยใชคําถามนี้
คําถามชวนคิด
• การเปนคนที่มรี สนิยมทางเพศที่หลากหลาย เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ หรือรักสองเพศ ฯลฯ ใน
สังคมไทย ไดรับการยอมรับมากนอยเพียงใด
• เพราะเหตุใด บุคคลที่มีความสามารถหลากหลายทางเพศ เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ หรือรักสองเพศ
ฯลฯ จึงมักถูกลอเลียนหรือถูกมองวาเปนเรือ่ งผิดปรกติ ในเมื่อเราก็รูจักผูคนเหลานี้ที่เปนคนใกลตวั เรา
หรือที่เราไดพบเห็นโดยทั่วไปในสังคมอยูแ ลว
• คุณความเปนมนุษย เกี่ยวของกับการมีรสนิยมทางเพศแบบใดหรือไม อยางไร ชวยใหเหตุผล
ประกอบดวย
• หากเราเปนคนรักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศ เราตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอเราอยางไร

๖. ผูดําเนินกิจกรรมสรุปเพิ่มเติม เรื่องแนวคิดในการจําแนกเพศ อิทธิพลของสังคมที่มีตอการจําแนก
ตัวตนทางเพศ ตามประเด็นดังนี้
- การจําแนกเพศชายเปนเพศหญิงไดรับอิทธิพลจากทางชีววิทยาเปนดานหลัก ทําใหเกิดความเชื่อวา
มนุษยมเี พียงสองเพศโดยแบงตามอวัยวะสืบพันธุ การคนควาทางวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบนั ชี้ใหเห็น
ความหลากหลายของเพศ จากการคนพบวาโครโมโซมเพศมีการจัดไดหลายแบบ มากกวา xx , x y
- การจําแนกเพศตามความดึงดูดใจตอเพศใดเพศหนึ่ง แบงเพศออกเปน กลุมรักตางเพศ
(heterosexual ) กลุมรักเพศเดียวกัน( homosexual ) ซึ่งมีทั้ง ชายรักชาย และหญิงรักหญิง และกลุมรักสองเพศ (
bisexual)
- การแบงเพศทางสังคม เปนการแบงตามบทบาทางเพศที่สังคมกําหนดขึ้นเปนความคาดหวัง ซึ่งอาจ
แตกตางไปในแตละสังคมวัฒนธรรม และอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได ตามเงื่อนไขภายนอก เชน ชายตอง
เปนผูหารายได หญิงเปนผูรบั ผิดชอบงานบาน เปนตน
- การที่สังคมสวนใหญเชื่อ วามีเพียงเพศชาย และเพศหญิงในสังคมเทานั้น กรอบความคิดของสวนใหญ
จึงเห็นวา การมีรสนิยมทางเพศที่ปกติ คือ รักตางเพศ (heterosexism) กรอบดังกลาวจึงสงผลใหเกิดอคติตอคนที่
มีรสนิยมทางเพศแบบอื่นๆที่หลากหลายแตกตางจากทีค่ นสวนใหญคิดหรือเชื่อ และทําใหเขาไมสะดวกใจทีจ่ ะ
ทําตัวตามปกติหรือตามที่เขาเปนอยู รวมทัง้ ไมกลาที่จะแสดงตัวตนทางเพศใหแมแตคนใกลชิดรู เพราะเกรงวา
จะยอมรับไมได
- แมคนเราจะตางกันไมวาตามเพศสรีระหรือตามรสนิยมทางเพศ แตความแตกตางไมไดเปนสิ่งที่
กําหนดเพศใดดีกวาเพศใด เพียงความแตกตางตามธรรมชาติเหมือนสีสันทีหลากหลาย ตางสวยงามเฉพาะตัว
หรือตามที่แตละคนชอบ แตนั่นไมไดหมายความวาสีใดไดดีกวาสีใด
- เราจึงควรมองคุณคาของคนจากการกระทํามากกวาเพศ ไมวาเราจะเปนหญิง ชาย รักชอบคนตางเพศ เพศ
เดียวกัน หรือรักทั้งสองเพศ แตละคนลวนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวและสามารถ พัฒนาศักยภาพของตัวเองได หาก
คนใกลชิดและสังคมเขาใจ และเปดโอกาสใหอยางเทาเทียม
- การเห็นคุณคาของตัวเอง เคารพและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มองขอดีและความสามาของ
คนอื่นโดยไมนําความแตกตางทางเพศมาลอเลียน พูดลับหลัง นินทาวาราย หรือปดกัน้ โอกาสของคนอื่นที่ตาง
จากเรา คุณลักษณะ เหลานีจ้ ะทําใหเราสามารถมีความสัมพันธกับคนอืน่ อยางสรางสรรคมากขึ้น

ขอเสนอแนะนําสําหรับผูด ําเนินกิจกรรม
อาจมีผูเรียนในหองที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือกําลังคนควาหารสนิยมทางเพศของตนเองอยู จน
ถูกเพื่อนลอเลียนขณะรวมกิจกรรมนี้ ผูดําเนินกิจกรรมจึง้ ควรใสใจอารมณความรูสึกของผูเรียนนั้นๆพรอมสราง
บรรยากาศและทบทวนกติกา
การวัดและประเมินผล
สังเกตการณมสี วนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปลีย่ น
คําถามทายบท
เห็นดวนหรือไมที่ใชคําวา “เบี่ยงเบนทางเพศ” กับคนรักเพศเดียวกัน เพราะอะไร
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํ เนินกิจกรรม
ความเขาใจผิดบางประการเรื่องรักเพศเดียวกัน
นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ ไดใหขอ มูลเกี่ยวกับการเขาใจผิดที่คนทั่วไปมักมีตอ ผูที่มีพฤติกรรม
รักเพสเดียวกัน โดยชี้ใหเห็นวาในประวัตศิ าสตรมนุษยชาติ เราเคยจัดแบงกลุมคนทีม่ ีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
วาเปนบุคคลทีม่ ีความผิดปกติ
“ตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๐ เปนตนมา เรื่องเหลานี้ไมปรากฏอยูในองคความรูทางสากลอีกตอไปเพราะสมาคม
จิตแพทยของสหรัฐอเมริกาไดลงมติและประกาศวารักรวมเพศไมใชความผิดปกติทางจิตใจถาทานอานหนังสือ
เลมไหนบอกวารักรวมเพศเปนเรื่องผิดปกติ แสดงวาคนเขียนหนังสือเลมนั้นตองมีความหมายอยูสองอยางคือ
หนึ่ง เขาไมไดติดตามขอมูลความรูเลย สอง เขามีอคติอยางรุนแรง” โดยแบงความเขาใจผิดเกีย่ วกับการรักเพศ
เดียวกันทีเ่ กิดขึ้นในสังคมเปน ๖ ขอ ดังนี้

๑. เขาใจผิดวารักเพศเดียวกันเปนวิปริตทางเพศ
ในความเปนจริง ความหมายของคําวาวิปริตทางเพศ หมายถึงคนที่ไดมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจ
ทางเพศดวยวิธีการที่สังคมไมยอมรับ เชน ถ้ํามอง ชอบโชวอวัยวะ ชอบมีเพสสัมพันธกับเด็ก หรือมีเพศสัมพันธ
โดยทํารายคู เปนตน ดังนั้น เมื่อดูความหมายของวิปริตทางเพศ ไมใชปญ
 หาของคนรักเพศเดียวกันเทานั้น

๒. เขาใจผิดวาคนรักเพสเดียวกันตองมีอารมณฉุนเฉียว กาวราว ปากจัด
ในการรับรูทางสังคม ความเขาใจผิดนี้นาจะมีสาเหตูจากการจดจําบุคลิกลักษณะตัวละครจากละคร
โทรทัศน ในเชิงวิชาการความเขาใจผิดนี้มกั มาจากการศึกษาวิจัยที่มีอคติ เชนการศึกษาจากผูที่มาขอคําปรึกษา
จากจิตแพทย ซึ่งแนนอนวาผูที่มาขอรับคําปรึกษาจากจิตแพทยเปนกลุม คนที่มีความคับของใจอยูแลว จึงไม
สามารถนํามาใชเปนตัวแทนกลุมประชากรได แตจากการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพพบวาเรื่องนี้ไมเปนความจริง
แตอยางใด เราไมอาจบอกไดวาบุคลิกภาพของคนแบบใดแปรปรวนมากกวา เพราะคนกาวราวมีทงั้ ที่เปนคนรัก
เพศเดียวกันและรักตางเพศ
๓. เขาใจผิดวาคนรักกันเพศเดียวกันตองแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นอยางชัดเจน
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ถือเปนพฤติกรรมสวนตัวของคนเรา ซึ่งบางคนอาจจะแสดงออกมาวากาว
หรือกระตุงกระติ้ง แตก็มีคนรักเพศเดียวกันจํานวนมากที่แสดงพฤติกรรมภายนอกตามแผนของสังคม
๔ .เขาใจผิด (ทางดี) วาคนรักเพศเดียวกันตองมีลักษณะพิเศษกัน เชนมีอารมณละเมียด ละไม เก ง ฉลาด
ผิดปรกติ
มีคนรักเพศเดียวกันจํานวนมากที่เปนคนธรรมดา มีความสามารถไมตางจากคนรักตางเพศ
๕. เขาใจผิดวาการแสดงออกวิ่งสะทอนวาเปนพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เชนหาว กระตุงกระติ้ง จะทําใหเกิดการ
ลอกเลียนแบบโดยเฉพาะในเด็ก
ในทางจิตวิทยา เปนไปไมไดที่คนเราจะโนมเอียงไปทางความเปนชาย หรือเปนหญิงจามพฤติกรรมที่
เห็นจากคนอืน่ เพราะความเปนชายเปนหญิงจะถูกลงหลักตั้งแตวยั สามขวบหาขวบ ดังนั้นความกลัววาเด็กดู
ละครทีวีที่มีกะเทยแสดงแลวจะทําใหเด็กกลายเปนกะเทยตามไปดวยนั้นไมเปนความจริง เชนเดียวกับครูที่เปน
กะเทยแลวเด็กนักเรียนจะเลียนแบบตามก็เปนเพียงความกลัว
๖. เขาใจผิดวาการยอมรับคนรักเพศเดียวกันหมายถึงการสนับสนุนใหเกิดการรักเพศเดียวกัน
หากเรายอมรับความคนพิการ หมายความวาเราตองกลายเปนคนพิการกันไปหมดหรือไมหากเรา
ยอมรับผูติดเชือ้ เอชไอวี เราจะตองติดเชื้อไปหมดหรือไม ยอมเปนไปไมได แตการยอมรับคือการเคารพในตัว
บุคคล การมีชีวิตอยูอยางเคารพซึ่งกันและกัน ไมไดหมายความวาเปนการสนับสนุนใหคนอื่นเปนตาม ตรงขาม
การยอมรับทําใหไมเกิดการซอนเรน เมื่อไดรับการยอมรับคนเหลานี้จะมีความรับผิดชอบตอสังคม ไมสราง
ปญหาทางสังคม

นายแพทยยงยุทธย้ําถึงความเขาใจผิดเกีย่ วกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของคนในสังคมวาสงผลใหเกิด
การรังเกียจคนรักเพศเดียวกัน และจะทําใหคนกลุมนี้ตองขังตัวเอง รูสึกดอยศักดิ์ศรีและไรคุณคา จึงเกิดความ
เสี่ยงติ่การพยามทําลายชีวิตตนเอง การมีชีวติ คูที่ไมยั่งยืน และการติดสารเสพติด ดังนัน้ หากคนในสังคมมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกัน ยอมสงใหปญหาสังคมลดลงตามไปดวยอยางแนนอน
วีถีทางเพศ กับคําถามและคําตอบเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกัน
วีถีทางเพศ (sexual orientation ) คืออะไร ?
วีถีทางเพศ คือ ความรูสึกทางอารมณ ความรูสึกเสนหา รักใคร หรือรูส ึกติดเนื้อตองใจตอบุคคลหนึ่งที่
ดํารงอยูอยางตอเนื่อง วิถีทางเพศสามารถแยกออกจากองคประกอบอืน่ ๆ ของระบบความหมายความเชื่อเรื่อง
เพศ (sexuality) ไดไมยาก โดยองคประกอบ ของระบบความหมายความเชื่อเรื่องเพศอื่นๆ ไดแกเพศสรีระ หรือ
เพศที่ถูกกําหนดโดยปจจัยทางชีววิทยา ความเปนตัวตนในความเปนผูหญิงผูชาย ( ความรูสึกในใจวาตนเองเปน
ผูชาย หรือผูหญิง ) และบทบาทความเปนผูหญิงผูชายทางสังคม (social gender role) รวมไปถึงบรรทัดฐานทาง
วัตนธรรมของพฤติกรรมการแสดงออก ถึงความเปนหญิง ความเปนชาย
วีถีทางเพศดํารงอยูในสิ่งที่เรียกวาเปนความตอเนื่อง จากปลายดาน ของความเปนคนรักเพศเดียวกัน
อยางไมเปลี่ยนแปลง

ไปสูปลายดานของความเปนคนรักตางเพศที่ไมเปลี่ยนแปลง

โดยมีรูปแบบความ

หลากหลายของการมีความสัมพันธ แบบรักไดทั้งสองเพศอยูทามกลางปลายสองดานนี้บุคคลที่รักไดทั้งสองเพศ
สามารถจะมีประสบการณทางเพศ และความรูสึกเสนหา และรูสึกดึงดูดไดจากบุคคลทั้งสองเพศ คือทั้งเพศ
เดียวกันกับตนเอง และเพศตรงขาม
บุคคลที่มีวิถีทางเพศเปนคนรักเพศกัน บางครั้งถูกเรียก เกย (เปนคําที่ใชไดกับทั้งเพศชายและเพศหญิง)
หรือสําหรับหญิงจะเรียกวาเลสเบี้ยน(ใชกบั ผูหญิงเทานัน้ )

วิถีทางเพศแตกตางจากพฤติกรรมทางเพศ(Sexual

Behavior) เพราะวิถีทางเพศ หมายถึงความรูสึกนึกคิดวาตัวเองเปนใคร ซึ่งคนเราแตละคนอาจมีพฤติกรรมใน
การแสดงความรูสึกนั้นออกมาหรือไมก็ได
วิถีทางเพศที่รูจักกันโดยทั่วไปแบงเปนสามประเภทคือ
1.รักเพศเดียวกัน (Homosexual) คือ ความรูสึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกัน
2.รักตางเพศ (Heterosexual) คือ ความรูสึกดึงดูดสนใจคนเพศตรงขาม
3.รักสองเพศ (Bisexual) คือ ความรูสึกดึงดูดสนใจคนที่มเี พศเดียวกันกับตน และคนที่ตางเพศกับตน

ทําไมคนเราถึงมีวิถีทางเพศทีแ่ ตกตางกัน?
มีทฤษฎีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่มาของการเกิดวิถีทางเพศ นักวิทยาศาสตรสวนใหญในปจจุบันเชื่อ
วา วิถีทางเพศนั้นนาจะเปนผลจากปฏิสัมพันธของสิ่งแวดลอม กระบวนการรับรู และปจจัยทางดานชีวภาพ
วิถีทางเพศของคนสวนใหญมักกอตัวขึน้ ตัง้ แตในวัยเยาว

เมื่อเร็วๆนี้มีหลักฐานจํานวนมากที่เสนอวาปจจัย

ทางดานชีววิทยา รวมทั้งพันธุกรรม หรือปจจัยทางฮอรโมนมีบทบาทสําคัญมากตอเรื่องเพศของคน ซึ่งเหตุปจจัย
ตางๆเหลานั้นอาจแตกตางไปสําหรับคนแตละคนดวย
การบําบัดรักษาสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีทางเพศ ไดหรือไม?
ไมได แมวาคนรักเพศเดียวกันจํานวนมากจะมีชวี ิตที่ประสบความสําเร็จ และมีความสุขแตบางคน(รวมทั้งบุคคล
รักสองเพศบางคนดวย)ก็ยังคงแสวงหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีทางเพศของตนเองดวยการบําบัดรักษา
บางครั้งความกดดันทีพ่ วกเขาไดรับก็มาจากอิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว

กลุมทางศาสนาที่พยายามจะ

เปลี่ยนแปลงพวกเขา ความเปนจริงก็คือการรักเพศเดียวกันไมใชความเจ็บปวย จึงไมได
อยางไรก็ตาม ไมใชชายรักชาย หญิงรักหญิง และคนรักสองเพศทุกคนที่ตองการความชวยเหลือจาก
บุคลากรดานสุขภาพจิตในการที่จะเปลีย่ นแปลงวิถีทางเพศของพวกเขา บางคนอาจมองหาความชวยเหลือจาก
นักวิชาชีพดานจิตวิทยาในกระบวนการเปดเผยความเปนตัวตนของตนเอง หรือเพื่อหาวิธีการที่จะจัดการกับอคติ
แตพวกเขาสวนใหญไปพบนักวิชาชีพดานจิตวิทยาดวยเหตุผล และปญหาชีวติ แบบเดียวกันกับคนที่รักตางเพศ
ไปพบนักวิชาชีพดานจิตวิทยา
อะไรคือสิ่งที่เรียกวา”การบําบัดรักษาแบบประเพณีเดิม”?
นักจิตวิทยาบําบัดผูเคยมีประสบการณในการรักษาแบบทีเ่ รียกวา“การรักษาแบบประเพณีของพวกเขา
เดิม”รายงานวาพวกเขาสามารถเปลี่ยนวิถีทางเพศจากการเปนคนรักเพศเดียวกันไปสูการเปนคนรักตางเพศได
อยางไรก็ตามเมื่อตรวจสอบรายงานเหลานัน้ อยางโดยละเอียดแลว พบวามีปจจัยหลายอยางที่จัดวานาสงสัยในคํา
กลาวอางของพวกเขาเหลานั้น ตัวอยางเชน คํากลาวอางหลายอันมาจากองคกรซึ่งมีมุมมองเชิงอุดมคติที่ประณาม
การรักเพศเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้นหลักฐานทางเอกสารที่รองรับคํากลาวอางของพวกเขาออนมาก ตัวอยางเชน
ไมไดมีการติดตามผลของการรักษา
มาตรฐานในการตรวจสอบยืนยันผล

หรือไมมีรายงานถึงสภาพของปญหานอกเวลาการทํางานอยางซึ่งจะเปน

สมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกาไดคํานึงถึงการใหการรักษาในลักษณะนี้วา จะมีแนวโนมที่เปนผลรายตอคนไขได
ในป ค.ศ ๑๙๙๗(พ.ศ.๒๕๔๐)สภากรรมการของตัวแทนจากสมาคมไดออกผลการพิจารณาซึง่ ยืนยันวามีการ
รักษาซึ่งมีความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และเปการละเมิดสิทธิของคนไขที่จะไดรับการรักษาโดยปราศจาก
อคติ และคนไขสามารถกําหนดแนวทางการรักษาไดบคุ คลใดก็ตามที่เขามารับการรักษาและจะตองเกี่ยวของกับ
ประเด็นเรื่องวิถีทางเพศ มีสิทธิที่จะคาดหวังวาการรักษานั้นจะตองเกิดขึ้นอยางเปนกลางปราศจากซึ่งอคติทาง
สังคมใดๆ
การรักเพศเดียวกันเปนอาการปวยทางจิตหรือเปนปญหาทางอารมณ ใชหรือไม?
ไมใช นักจิตวิทยา นักสุขวิทยาจิต และผูเชีย่ วชาญทางดานสุขภาพจิต เห็นตรงกันวา การรักเพศเดียวกัน
ไมใชความเจ็บปวย ความผิดปกติ หรือเปนปญหาทางอารมณ เปนเวลานานกวา ๓๕ ปมาแลวที่มีรายงานวิจัย
แนววัตถุภววิสัย (Objective Scientific Research) หรืองานที่ยึดหลักฐานขอเท็จจริงภายนอกซึ่งชีใ้ หเห็นวา การ
รักเพศเดียวกันไมมีสวนเกี่ยวของกับความผิดปกติทางจิต ทางอารมณ หรือเปนปญหาสังคมแตอยางใด
ครั้งหนึ่ง

การรักเพศเดียวกัน(Homosexuality)ถูกเขาใจผิดวาเปนอาการปวยทางจิต

เนื่องจากใน

สมัยกอนการศึกษาเรื่องชายรักชาย หญิงรักหญิง และบุคคลรักสองเพศมักจะไดขอ มูลแตเฉพาะจากคนที่มารับ
การรักษา ขอสรุปที่ไดมาจึงเปนขอสรุปที่มีอคติตอคนกลุมนี้ และเมื่อนักวิจัยไดมีโอกาสศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเกย
และเลสเบี้ยนในกลุมที่ไมไดตองการบําบัดรักษาจึงพบวา ความคิดในประเด็นเรื่องการเปนคนรักเพศเดียวกันวา
เปนความปวยไขทางจิตนั้นเปนความเขาใจที่ถูกตอง
ในป ค.ศ.๑๙๗๓(หรือ พ.ศ.๒๕๑๖)สมาคมสุขวิทยาจิตแหงอเมริกา(American Psychiatric Association)
ไดออกมายืนยันผลการวิจัยใหมๆ

และสนับสนุนใหถอดถอนคําวาhomosexualityออกมาจากคูมือการรักษา

อาการปวยทางจิตอยางเปนทางการ และในป ค.ศ.๑๙๗๕(หรือ พ.ศ.๒๕๑๘)สมาคมจิตวิทยาแหงอเมริกา(The
American Psychiatric Association)ไดลงมติสนับสนุนดวยเชนเดียวกันและนับเปนเวลามากกวา ๒๕ ปมาแลวที่
สองสมาคมนี้ไดผลักดันใหบุคลากรทางดานสุขภาพจิตทั้งหลายชวยกันลบลางความเขาใจผิดเกี่ยวกับคนรักเพศ
เดียวกัน หรือการที่บุคคลรักเพศเดียวกันถูกตีตราวาเปนความปวยไขทางจิตออกจากความคิดของคนทั่วไป
ชายรักชาย และหญิงรักหญิง สามารถเปนพอแมที่ดีไดหรือไม?
คําตอบคือได ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น ทดลองเปรียบเทียบกลุมเด็กที่ไดรับการเลีย้ งดูโดยผูปกครองที่
เปนคนรักเพศเดียวกัน

กับกลุมเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยผูปกครองซึ่งเปนคนรักตางเพศพบวาเด็กสองกลุม

ไมไดมีการพัฒนาการที่แตกตางกันแตอยางใด ทั้งทางดานสติปญญา การปรับตัวทางอารมณ การปรับตัวทาง

สังคม และการปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน จึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรตระหนักวาวิถีทางเพศของพอแมผูปกครอง
ไมไดเปนสิ่งที่กําหนดวิถีทางเพศของลูกๆของพวกเขา
สําหรับความเขาใจผิดๆ อีกประการที่วา ผูชายที่เปนรักเพศเดียวกันหรือเกย มีแนวโนมที่จะลวงเกินเด็ก
ทางเพศมากกวาผูชายที่รักตางเพศ จริงๆแลวยังไมมหี ลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาคนรักเพศเดียวกันจะทํารายเด็ก
มากกวาคนรักตางเพศ
ทําไมเกยและเลสเบี้ยนบางคนถึงตองการบอกผูอื่นวา ตนรักชอบเพศใด ?
เพราะการบอกกลาวเรื่องราวของตนใหผูอื่นรับรูเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอสุขภาพจิตของคนรักเพศ
เดียวกันและคนรักสองเพศ แทจริงแลวกระบวนการในการพัฒนาความเปนตัวตนที่แทจริงของหญิงรักหญิง ชาย
รักชาย และคนรักสองเพศทีเ่ รียกวา การเปดเผยตัว (COMING OUT) นั้น มีความเกี่ยวของอยางมากกับการ
ปรับตัวทางดานจิตใจ ยิ่งกวาพวกเขามองความเปนตัวตนคนรักเพศเดียวกันของตนเองในแงดีมากเทาไร พวกเขา
ก็ยิ่งมีสุขภาพที่ดี และมีความรูสึกภูมิใจในตัวเอง (Self - esteem) มากขึ้นเทานั้น
เพราะเหตุผลใดขั้นตอนการเปดเผยตัวตนที่แทจริงจึงเปนเรื่องที่ทําไดยากลําบาก ?
เพราะในครั้งแรกที่ไดตระหนักถึงวิถีทางเพศของตนเองวาแตกตางไปจากบรรทัดฐานทางสังคมคนรัก
เพศเดียวกันจะมีความรูสึกหวาดกลัว รูส ึกแตกตาง และโดดเดีย่ ว การระแวงของคนรักเพศเดียวกันไมวาจะเปน
เด็กหรือผูใหญถึงความเปนชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือความเปนคนรักสองเพศของพวกเขานั้นเปนสิ่งที่ไม
ปกติธรรมดา และขึ้นอยูสถานที่ที่เขาอาศัยอยู รวมทั้งสภาพครอบครัวของพวกเขา ที่ทําใหพวกเขาตองสูกับอคติ
และขอมูลความเขาใจผิดเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน เด็กๆ และผูใหญที่เปนคนรักเพศเดียวกันอาจจะรูสึกระแวง
เปนพิเศษตอผลอันเกิดจากอคติ

และภาพตายตัวในดานลบที่มีสังคมตอคนรักเพศเดียวกันพวกเขากลัวที่จะถูก

ปฏิเสธจากครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน และสถาบันทางศาสนา คนรักเพศเดียวกันบางคนกังวลวาเขาอาจ
ตองสูญเสียงาน และถูกทํารายที่โรงเรียนหากวิถีทางเพศของพวกเขาเปนที่เปดเผย ซ้ํารายชายรักชาย หญิงรัก
หญิง และคนรักสองเพศยังตกอยูในความเสื่อมจากการถูกทํารายรางกาย และการถูกกระทําความรุนแรงมากกวา
คนรักตางเพศดวย
จากงานศึกษาที่ทําใหรัฐแคลิฟอรเนีย ในชวงกลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ S แสดงใหเห็นวาหนึ่งในหาของ
กลุมหญิงรักหญิงที่เปนกรณีศึกษา

และหนึ่งในสี่ของชายรักชายทีเ่ ปนกรณีศกึ ษาเคยตกเปนเหยือ่ ของอาชาญ

กรรมอันเนื่องมาจากวีถีทางเพศของพวกเขา ขณะที่ในงานศึกษาวิจยั อีกชิ้นหนึง่ ในรัฐแคลิฟอรเนียพบวาคนใน

วัยผูใหญตอนตน ราว ๕๐๐ คน และครึ่งหนึงของชายหนึ่งทีเ่ ปนกรณีศึกษาในงานวิจยั ยอมรับวามีการตอตาน
และแสดงความรุนแรงตอชายรักชายตั้งแตการใชวาจาไปจนกระทั่งถึงการทํารายรางกาย
แลวจะชวยพวกเขานั้น ใหสามารถเอาชนะอคติและการถูกกีดกันไดอยางไร
จากงานวิจยั พบวา บุคคลทีม่ ีทัศนคติที่ดีตอ ชายรักชาย หญิงรักหญิง และบุคคลรักสองเพศ คือบุคคลที่
กลาววาตนรูจกั เกย เลสเบี้ยน และบุคคลรักสองเพศอยางนอยหนึ่ง คน หรือมากกวาหนึ่งคนเปนอยางดี ซึ่ง
โดยมากคือคนที่เปนเพื่อนหรือเพื่อนรวมงานของพวกเขา

และดวยเหตุนี้เองนักจิตวิทยาจึงเชื่อวาการที่คนมี

ทัศนคติกับกลุม เกย ในแงลบนั้นไมไดเกิดขึ้นมาจากประสบการณ ในชีวิตแตเกิดจากภาพตายตัวบางอยางและ
อคติ
นอกจากนี้

เกย

และเลสเบี้ยนควรไดรับการปกปองไมใหตองเผชิญกับความรุนแรงและการกีดกัน

แบงแยก ดังเชนที่ชนกลุม นอยทั่วไปไดรับ ในบางรัฐถือวาการใชความรุนแรงตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะ
บุคคลนั้นมีวิถีทางเพศที่แตกตางถือเปนอาชญากรรมที่ทําเพราะความเกลียดชัง ( Hatecrime) มลรัฐแปดแหงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมายปองกันไมใหเกิดการกีดกันเพราะคนๆนั้นมีวถิ ีเพศที่ตาง
ทําไมสังคมและจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการรักเพศเดียวกันใหมากกวานี้
การใหการศึกษาและความรูแกทุกคนมีสวนที่จะชวยลดอคติในกานตอตานรังเกียจคนรักเพศเดียวกันได
ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันเปนสิ่งสําคัญสําหรับเยาวชนผูซึ่งเพิ่งคนพบและคนหาความเขาใจใน
วิถีทางเพศตนเองไมวาจะเปนการรักเพศเดียวกัน การรักตางเพศ หรือการรักทั้งสองเพศ
ความกลัววาการเขาถึงขอมูลเรื่องคนรักเพศเดียวกันจะทําใหคนเปนเกยเปนเรื่องที่ไมสมเหตุ สมผล การ
รับรูขอมูลเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันไมไดสามารถทําใหคนๆนั้นเปน คนรักเพศเดียวกันหรือเปนคนรักตางเพศ
ได

ธรรมนูญเรือ่ งเพศ
สาระสําคัญ
เรื่องเพศเปนเรือ่ งที่เกี่ยวของกับทัศนคติ ขอมูลและวิถีชวี ิตการที่คนๆหนึ่งจะมีสุขภาวะทางเพศได
เกี่ยวของกับการไดโอกาสเรียนรู รับขอมูลรอบดาน มีทางเลือกในชีวิตทางเพศที่จะดีที่สุด ไดรับการคุมครอง
สิทธิทางเพศ มีแหลงบริการที่เอื้อตอการมีสุขภาพทางเพศที่ดีซึ่งสิ่งเหลานี้เปนความจําเปนพื้นฐานของมนุษยทกุ
คน ไมวาจะเพศใดหรือมีรสนิยมทางเพศแบบใดและเปนสิ่งที่พลังเยาวชนสามารถรวมสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนตอคนในสังคมได
จุดประสงค
1. บอกประโยชนของการเคารพและยอมรับในเรื่องสิทธิเพศ
2. บอกกติกา ขอตกลง เงื่อนไขสําคัญที่จะสงผลใหคนมีสุขภาวะทางเพศ
3. บอกสิ่งที่ระดับบุคคลทําได เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสุขภาวะทางเพศทั้งของตนเองและ
คนรอบขาง
อุปกรณ และสื่อ
1. กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี
2. กระดาษเขียนชื่อกิจกรรมเพศศึกษาตั้งแตคาบแรกจนถึงคาบสุดทายที่ผูเรียนไดเรียน
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม
1. ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูวา กิจกรรมนี้เปนการประมวลการเรียนรูเรื่อง
เพศตั้งแตคาบแรกจนคาบสุดทายและสรุปไดวา ผูที่จะมีสุขภาวะทางเพศที่ดีตองมีองคประกอบใดบาง
2. ทบทวนกิจกรรมตั้งแตคาบแรกจนคาบลาสุด โดยใชเวลาไมเกิน 10 นาทีเพื่อใหผูเรียนได
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู

3. ผูดําเนินกิจกรรมถามผูเรียนวา รูจักรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญหรือไม และรัฐธรรมนูญหรือ
ธรรมนูญมีไวเพื่ออะไร
4. ผูดําเนินกิจกรรมสรุปใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ/ ธรรมนูญ โดยหลักการเปนขอตกลงที่สําคัญ
ที่สุดเพื่อคุมครอง สงเสริมคนในสังคมดําเนินชีวิตไดอยางปกติและมีความสุข
5. แบงกลุมผูเรียนกลุมละประมาณ 6-8 คน และแจกกระดาษฟลิปชารท โดยใหผูเรียนชวยราง
ธรรมนูญเรื่องเพศ วา
- ประเด็นสําคัญที่สุดในเรื่องเพศ 5 เรื่องที่ควรอยูในธรรมนูญ
- ประเด็นที่สําคัญ 5 เรื่องนั้นควรมีเนื้อหาอะไรบางที่บรรจุอยู ใหระบุมาพรอมเหตุผล
วาทําไมตองมีเนื้อหาอยางนัน้ ไมจําเปนตองเนนใหเปนภาษากฎหมาย
6. ใหตวั แทนแตละกลุมออกมานําเสนอจนครบทุกกลุม โดยผูดําเนินกิจกรรมจดประเด็น 5
เรื่องที่แตละกลุมเสนอวามีประเด็นอะไรบางและประเด็นใดที่ถูกนําเสนอมากที่สุด
7. ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุยประเด็นตอไปนี้
คําถามชวนคิด
- ประเด็น / เนื้อหาที่แตละกลุมเสนอใหอยูในธรรมนูญเรื่องเพศนั้นมีเรื่องใดถูก
นําเสนอมากทีส่ ุดเพราะอะไร
- ธรรมนูญเรื่องเพศที่นําเสนอ มีประเด็น / เนื้อหาใดบางทีจ่ ะสงผลใหคนในสังคมมี
สุขภาพเพศทีด่ ี และประเด็น /เนื้อหา ใดบางที่จะสงผลในดานลบตอคนบางคน
หรือบางกลุม
- เยาวชนจะไดประโยชนอะไรหรือไมจากธรรมนูญเรื่องเพศของเรา ถายังไมมี ควร
เพิ่มเรื่องอะไรอีกที่มีผลตอสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
- คิดวาประเด็นหรือเนื้อหาทีน่ ําเสนอเรื่องใดอาจถูกตอตานจากคนในสังคมบาง คิด
วาการตอตานเปนเพราะเหตุใด และในฐานะผูรางธรรมนูญ จะวางแผนรองรับ
อยางไร
8. ผูดําเนินกิจกรรมชวนผูเรียนสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมนี้ และเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้

- เรื่องเพศเปนเรื่องที่อยูในวิถีของทุกคน
- ทัศนคติในเรือ่ งเพศ เปนเรือ่ งสําคัญที่จะสงผลใหทุกคนมีสุขภาวะหรือไม
- ในสถานการณที่เปนจริง การคุมครองหรือการสงเสริมใหบุคคลที่มีสุขภาพทางเพศที่
ดียังอาจจะมีขอ เสนอจํากัดเนื่องจากทัศนคติเรื่องเพศไมเอื้ออําอวยตอการเรียนรูหรือปดกั้นการ
เขาถึงบริการสุขภาพทางเพศ กลายเปนกรอบกดดันการใชชีวิตในหลายดาน เลือกปฏิบัติหรือ
ลวงละเมิดสิทธิพื้นฐานตอกัน เชน ความเปนหญิง – ชาย คนรักเพศเดียวกัน
- แตในระดับบุคคลก็ยังมีทางเลือกอีกหลายอยางที่สามารถจัดการและสงเสริมให
ตนเองมีสุขภาพทางเพศที่ดีได โดยไมตองรอเงื่อนไขใหสังคมหรือกฎหมายมารองรับคุณคา
ภูมิใจ และรักตนเองเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะทําใหคนหาและตัดสินใจเลือกวิถีทางเพศที่ทําให
ตนเองปลอดภัยและมีความสุข
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ตองการสรุปความคิดรวบยอดของผูเรียนหลังจากเรียนเพศศึกษามาตลอดป วา
ผูเรียนประมวลและสรุปออกมาเปนธรรมนูญอยางไร ดังนั้นการทบทวนกิจกรรมตั้งแตแรกจนไปถึงกิจกรรม
สุดทายจะเอื้อใหผูเรียนทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนรูทั้งหมด ผูดําเนินกิจกรรมอาจจะตองเตรียมมาทุกกิจกรรม ไม
วาจะเปนผูสอนเองหรือไมในบางกิจกรรม
การวัดผลและประเมินผล
* สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และอภิปรายแลกเปลีย่ น
* การใชเหตุผลและการคิดถึงสิทธิของผูอื่นและของตัวผูเรียน
คําถามทายบท
ธรรมนูญเรื่องเพศที่ควรอยูบนพื้นฐานอะไรบาง
ก. การเครารพในสิทธิของทุกคนโดยไมแบงแยง
ข. การสงเสริมใหคนไดรับโอกาสในทุกดานเพื่อมีสุขภาพทางเพศที่ดี
ค. การคุมครองกลุมบุคคลบางกลุมที่จําเปนตองไดรับความคุมครอง

ง. บุคคลมีเสรีภาพพอที่จะมีทางเลือกในการดําเนินชีวิตและวิถีทางเพศของตนเองได โดยไมสราง
ผลกระทบตอผูอื่นถึงแมจะเปนคนกลุมนอยในสังคม
จ. ถูกทุกขอ
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํ เนินกิจกรรม
จากเอกสาร แผนงานสรางเสริมสุขภาวะ เผยแพรโดยมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
ไดระบุสถานการณสุขภาพทางเพศในประเทศไทย ดังนี้
- คนไทยวัยแรงงานเสียชีวติ เพราะเอดสมากยิง่ กวาสาเหตุอื่น
- วัยลุยไทยเปนกลุมติดเชื้อเอชไอวีสูงกวากลุมอายุอื่น
- จํานวนแมวัยรุน เพิ่มขึ้นทุกป
- คดีทางเพศเพิม่ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีผกู ระทําผิดที่อายุนอยลง
- ความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาที่พบบอยถึงรอยละ 44 ของคนมีคู
- รัฐตองใชงบประมาณปละไมต่ํากลา 300 ลานบาทตอป เพื่อรักษาผูปวยจากการทํา
แทงที่ผิดกฎหมาย
- การเรียนรูเรื่องเพศผิดๆ ผานสื่อโป มีผลใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมปลอดภัย
สถานการณขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการมองปญหาสุขภาวะทางเพศใหรอบดาน
ยิ่งขึ้น อาทิ เมือ่ กลาวถึง เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ก็ครอบคลุมทั้งในแงปลอดภัยจากเชื่อโรค จากทองที่ไม
พรอม และที่ไมปลอดภัยจากความรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งในดานสุขภาพกายและใจ
ปจจัยทีน่ ําไปสูปญหาทางเพศมีหลากหลายมิติเชนกัน ไดแก
1)

ดานบุคคล ที่มีทัศนคติเชิงลบตอเรื่องเพศและการเรียนรูเรื่องจึงไมเกิดการเรียนรูสูสุขภาวะ
ทางเพศ มีคานิยมความเชื่อบางประการที่นาํ ไปสูความไมปลอดภัย มีความเขาใจผิดเกีย่ วกับ
เรื่องเพศ ไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพทางเพศและเครื่องมือ / อุปกรณ เชน
ถุงยางอนามัย หญิง / ชาย เขาไมถึงบริการสุขภาพทางเพศเพราะความยากจนหรือความอายที่
จะรับการตรวจหรือซักถามเรื่องเพศ

2)

ดานสังคมวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคมบางสวนที่มองเรื่องเพศในทางลบจึงปดกัน้ การ
เรียนรูที่ถูกตอง คานิยมสองมาตรฐาน(double standard )ในเรื่องเพศทีท่ ําใหผูชายและผูหญิง
ตางเผชิญความเสี่ยงเพราะความไมรู ขณะผูชายเสี่ยงเพราะความรูไมถกู ตอง ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางเพศทีต่ ั้งอยูบนพืน้ ฐานของการควบคุมนําไปสูปญหาความรุนแรงทาง
เพศ ตลอดจนการไมตระหนักและเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนบุคคล เชน คนที่รัก
เพศเดียวกัน คนที่รักสองเพศ เปนตน

3)

ดานโครงสรางทางสังคม ขาดนโยบายสาธารณะที่ใสใจสุขภาพทางเพศ ขาดระบบบริการ
สุขภาพทางเพศที่มีความละเอียดละออนตอผูรับบริการ มีกฎหมาย / นโยบายที่เอื้อใหปญหา
เพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัยดําเนินตอไป มีการสื่อสารเรื่องเพศตอสังคมที่ไมละเอียดออนและ
ไมนําไปสูสุขภาวะทางเพศ

นอกจากนี้เอกสารดังกลาวยังไดระบุถึงนิยามของ คนที่มีสุขภาวะทางเพศ และสังคมที่มีสุขภาวะทาง
เพศไดดงั นี้
คนที่มีสุขภาวะทางเพศ คือ คนที่มีความคิดเชิงบวกตอเรือ่ งเพศและสัมพันธภาพทางเพศสามารถ
แสดงออกและตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระและไมเบียดเบียนผูอื่น มีความเคาระตอวิถีทางเพศของคน
อื่นที่แตกตางจากตัวเอง มีชวี ติ ทางเพศที่ปลอดภัยโดยมีความสุข ความพึงพอใจไมถูกบังคับไมถูกเลือก
ปฏิบัติ ไมถูกกระทํารุนแรง
สังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ คือ สังคมที่ …
- มีรัฐบาลที่ตระหนักวา สุขภาวะทางเพศเปนสิทธิพื้นฐานของบุคคลและแสดงออก
รับผิดชอบที่จะสนับสนุนสุขภาวะทางเพศ โดยกําหนดนโยบายและกฎหมายที่จะ
คุมครองสิทธิทางเพศของพลเมืองอยางแทจริง
- มีการศึกษาเรือ่ งเพศที่เหมาะสมกับวัยและเพศตลอดชวงอายุ
- มีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอตอการบริการทางสังคมและสุขภาพ
- มีการศึกษาวิจยั และระบบเฝาระวังที่รอบดานและเพียงพอใหเกิดการปองกัน
ปญหาสุขภาพอยางเหมาะสม

- และเปนสังคมที่เปดกวางและใหความสําคัญแกสุขภาพทางเพศของสมาชิกทุกคน
ในสังคม

รักรอนๆ หรือรักเย็นๆ
สาระสําคัญ
การสรางความสัมพันธใกลชิดระหวางคูรักไมวาจะหญิง / ชายหญิง / หญิง หรือชาย /ชายบนฐานการ
เคารพใหเกียรติกันและกัน โดยไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ เปนพืน้ ฐานสําคัญที่เยาวชนควรเรียนรู
จุดประสงค
1. บอกรูปแบบการใชความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธใกลชิดของคนสองคน
2. บอกลักษณะสําคัญของความสัมพันธที่อยูบนฐานของการเคารพใหเกียรติกัน
3. บอกวิธีจดั การหรือแกปญหาหากเผชิญกับการใชความรุนแรงทางเพศ

อุปกรณ และสื่อ
กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรมวาเปนการวิเคราะหรูปแบบตางๆของการใชความ
รุนแรงที่เราอาจจะไดใชในความสัมพันธแบบคูรัก รวมทัง้ หารูปแบบความสัมพันธทแี่ สดงถึงการ
เคารพใหเกียรติกันและกัน
2. ผูดําเนินกิจกรรมแบงผูเรียนออกเปน 6 กลุม ใหแตละกลุม ชวยกันคิดการแสดงบทบาทสมมติ หรือ
ละครสั้นๆ กลุมละ 1 เรื่อง ซึ่งใชเวลาแสดง 5 นาที โดยใหโจทยดังนี้
- ใหกลุม 1-3 คิดบทละครหรือบทบาทสมมติที่สะทอนความสัมพันธระหวางแฟน หรือ
คูรักหญิง /ชาย / ชายหรือชาย หรือหญิง/หญิง หรือสามีภรรยา ที่มีการมีใชความรุนแรง
โดยอธิบายวาการใชรุนแรงไมไดมีเพียงความรุนแรงทางกาย เชน การทํารายรางกาย
เทานั้น ถามผูเรียนถึงตัวอยางรูปแบบการใชความรุนแรงแบบอื่นๆ เชนการใชวาจา การใช
ความเงียบ การใชเสียงดัง การควบคุม การบังคับ ฯลฯ ทั้งนี้ บอกใหแตละกลุมคิดบนฐาน
แหงสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือใชตัวอยางจากเหตุการณจริงที่เคยเห็นหรือได
ยินมา
- ใหกลุมตัวอยาง 4-6 คิดบทละครหรือบทบาทสมมติที่สะทอนความสัมพันธระหวางแฟน
หรือคูหญิง / ชาย หรือชาย/ชาย หรือหญิง/หญิง หรือสามีภรรยา ที่มีความคิดเห็นแตกตาง
หรือมีความขัดแยงกัน แตจดั การบนการเคารพกันและกัน โดยไมใชความรุนแรงทุก
รูปแบบ
3. ใหเวลาแตละกลุมใหการเตรียมบท 10 นาที จากนั้นใหแตละกลุมแสดงกลุม 5นาที เปดโอกาสให
ซักถาม หลังการแสดงของแตละกลุม ได 1-2 คําถาม
4. เมื่อทุกคนกลุม แสดงแลว ผูด ําเนินกิจกรรมชวนคุยโดยถาม ดังนี้
- ลักษณะของความสัมพันธทใี่ ชความรุนแรง เปนอยางไร
- ในการแสดงของ 3 กลุม สะทอนลักษณะหรือรูปแบบการใชความรุนแรงแบบบาง
- ลักษณะของความสัมพันธทเี่ คารพใหเกียรติกัน เปนอยางไร
- สิ่งสําคัญทีมีผลตอการสรางความสัมพันธที่เคารพกัน
ทั้งนี้ดําเนินกิจกรรมควรจดประเด็นของความสัมพันธ 2 แบบ เปรียบเทียบใหผูเรียนเห็นบนกระดาษ
หรือกระดาษฟลิปชารท

5.จากนั้น ผูดาํ เนินกิจกรรมชวนคุยโดยใชคําถามชวนคิดดังนี้
คําถามชวนคิด
- สิ่งที่ทั้ง 6 กลุมชวนกันสะทอนใหการแสดง อาจเปนเหตุการณที่เกิดขึน้ จริงให
ความสัมพันธของเราหรือไม ใครเคยเห็นเหตุการณจริงที่ใกลเคียงหรือเหมือนกับทีเ่ พื่อน
นําเสนอ ๖( ขออาสาสมัครเลาใหฟง )
- นักเรียนคิดวาการใชความรุนแรงระหวางสามีภรรยา หรือคนที่เปนแฟนกัน/คูรกั กัน
เกิดขึ้นเพราะเหตุใด
- ใครมักใชความรุนแรง หญิงหรือชาย
- หากเราพบเหตุการณการใชความรุนแรงระหวางคู เราควรทําอยางไร หรือจะทําอะไรบาง
- ตัวอยางทีก่ ลุมเพื่อนๆ แสดงใหเห็นลักษณะของความสัมพันธที่เคารพกันและกันเปนได
ในชีวิตจริงหรือไม อยางไร สามารสรางใหเกิดขึน้ ในความสัมพันธของเราหรือไม อยางไร

6. ผูดําเนินกิจกรรมถามผูเรียนถึงสิ่งที่ไดเรียนรู และสรุปประเด็นสําคัญเพิ่มเต็ม ดังนี้
‐ ความขัดแยง หรือความคิดเห็นไมตรงกันระหวางคนสองคนเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดในทุก
ความสัมพันธ การเรียนรูที่จะรับฟงกัน และเคารพความแตกตางของบุคคลตลอดจนเลือกวิธีจัดการ
ความขัดแยงทีเ่ ปนที่พอใจของทั้งสองฝาย เปนเรื่องที่คนสองคนตองเรียนรูที่จะปฏิบัติตอกัน เพื่อให
ความสัมพันธเปนไปดวยดี
- การใชความรุนแรงอาจเกิดขึ้นไดในความสัมพันธใกลชิด แบบแฟน คนรัก หรือคาสามี
ภรรยา รูปแบบการใชความรุนแรงมีหลายระดับ และผูใ ชความรุนแรงอาจเปนเพศหญิงหรือชายก็ได
แมความสัมพันธที่ทั้งสองคนฝายตางยินยอมพรอมใจ แตไมไดหมายความวาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิหรือ
สามารถใชความรุนแรงกระทําตออีกฝายไมได
- คานิยมในสังคมที่เห็นเรื่องความขัดแยงในครอบครัว หรือคูความสัมพันธเปนเรื่องสวนตัว
ทําใหหลายครั้ง คนที่เปนฝายถูกกระทําตกในอันตราย และไมสามารถขอความชวยเหลือไดงาย
ขอเสนอแนะนําสําหรับผูด ําเนินกิจกรรม

- ผูดําเนินกิจกรรมอาจตรียมตัวอยางการใชความรุนแรงแบบตางๆ ที่ปรากฏในสังคม เชน
ขาวในหนังสือพิมพ ฯลฯ เพื่อยกตัวอยางประกอบ
- ควรหาขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหความชวยเหลือหรือมีโครงการณรงคเรื่องการยุตกิ าร
ใชความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อแนะนําใหกับผูเรียน รวมทัง้ อาจเชิญคนทํางานในเรื่อง
ดังกลาว เพื่อมาถายทอดเรื่องคนที่ประสบปญหาตางๆ เพือ่ รวมสรางความตระหนักใน
เรื่องนี้
การวัดและประเมินผล
สังเกตการณมสี วนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปลีย่ น
คําถามทายบท
ใหบอกสิ่งที่ตนเองจะทํา เพือ่ ใหความสัมพันธที่มีเปนไปแบบเคารพกันและกัน
ความรุนแรงในความสัมพันธแบบใด ที่คิดวาตนเองไมสามารถยอมรับได และจะจัดการอยางไร

หลายรส หลายแบบ
สาระสําคัญ
การมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ถือวาเปนเรื่องปกติและเปนรสนิยมสวนบุคคล
จุดประสงค
1. อธิบายสาเหตุของการมีอคติตอเพศทางเลือก
2. ยกตัวอยางผลกระทบที่เกิดจากอคติทางเพศตอประเด็นรักเพศเดียวกัน
3. บอกแนวทางการสงเสริมการยอมรับความหลากหลายทางเพศ
อุปกรณ และสื่อ
1.กรณีศึกษา 3 กรณี
2.กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ผูดําเนินกิจกรรม นําเขาสูบทเรียนดวยการใหผูเรียนลองตัวอยางขาวหรือ เหตุการณ ของคนรักเพศ
เดียวกัน ทั้งทีประสบความสําเร็จ และที่พบปญหาในชีวติ (2 นาที )

2. ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูวากิจกรรมหลากรสหลายแบบ เปนการสํารวจความรูส ึกของคนที่รัก
เพศเดียวกัน และปฏิกิริยาของคนรอบขางที่มีตอรักเพศเดียวกัน
3. จากนั้น ผูดาํ เนินกิจกรรมใหผูเรียนแบงกลุมยอย 3 กลุม แจกใบกรณีศึกษาใหกลุมละ 1ใบ และใหชวย
ตอบคําถาม ใหเวลา 15นาที
4. เมื่อหมดเวลา ใหแตละกลุมออกนําเสนอ โดยเลาตนเองไดรับโจทยเรื่องอะไร และความคิดในกลุม
เรื่องนั้นๆ ในเวลากลุมละ 3นาที
5. หลังจากนําเสนอครบทุกกลุมแลว ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุยในกลุมใหญโดยใชคําถามชวนคิด
เชื่อมโยงกับทางออกที่แตละกลุมเสนอ
คําถามชวนคิด
- ยกตัวอยางความเชื่อ หรืออคติที่มีในสังคมเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันวามีอะไรบาง เชนคิดวาจะ
เปลี่ยนใจได ดูออกวาใครเปน /ไมเปนเกยบุคลิกลักษณะทาทางภายนอก เกย ‐ ทอม ‐ ตุด ‐ ดี้อารมณรุนแรง
ฯลฯ ความคิดเหลานี้สามารถใชอภิบายคนรักเพศเดียวกันทุกคนหรือไม เพราะเหตุใด
- มีเรื่องอะไรบางที่ทําใหคนเพศเดียวกันรูสึกกังวลใจ หรือเปนเรื่องที่ไมกลาแสดงออก
- คิดวาการหาทางออกที่แตละกลุมเสนอมานี้ จะเปนไปไดจริงหรือไม เพราะเหตุใด มีทางออกอืน่ ๆ
นอกจากทีก่ ลุม เสนอมาหรือไม อยางไร
- หากเหตุการณ เหลานีเ้ กิดขึน้ มากับเพื่อนสนิท คนในครอบครัวเรา เราะจะทําอยางไร
- คนที่รักเพศเดียวกันควรเปดเผยใหคนรอบขางรับรูหรือไม เพราะเหตุใด
- การบอกหรือไมบอกคนรอบขาง จะสงผลตอตัวเขาอยางไร ทั้งการใชชีวิตโดยทั่วไป และชีวิตทางเพศ
ตัวเขา
6.ผูดําเนินกิจกรรมชวนผูเรียนรูสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมวันนี้ และเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
- ในความเปนจริง สังคมมีหลากหลายทางเพศ แมเรามองเพียงสรีระภายนอกก็มแี คสองเพศ คือชาย
และหญิงก็ตาม แตไมใชเรื่องผิดปกติเลยเมื่อคนๆหนึ่งจะมีความรักกับเพศเดียวกัน

- ทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมตอคนรักเพศเดียวกัน มีพื้นฐานมาจากศาสนา คานิยมใน
ครอบครัว และอิทธิพลของสังคมที่มักกําหนดมาตรฐานทางเพศทั้งสรีระรางกาย และคนที่มีความรูสึกเพศ
เดียวกัน อาจจะเปนผลจากพันธุกรรมการเลี้ยงดู สภาพแวดลอมทางสังคม หรือมีปจจัยผสมผสานก็ได
- วัยรุนที่มีความสงสัยไมแนใจ หรือมีคําถามเกี่ยวกับพฤติกรมทางเพศของตัวเอง ควรหาผูใหญทวี่ างใจ
และเปนที่ปรึกษาได หรือติดตอหนวยงานที่ใหบริการปรึกษาเรื่องรักเพศเดียวกันโดยเฉพาะ แมจะมีบริการไม
ทั่วถึง แตยอมดีกวาเก็บความอึดอัดกังวลใจไวคนเดียว
การวัดและประเมินผล
สังเกตการณมสี วนรวมในกิจกรรมกลุม และอภิปาแลกเปลี่ยน
คําถามทายบท
หากนักเรียนมีคนเพศเดียวกันมาแสดงใหรวู าชอบหรือสนใจเรามากวาความเปนเพื่อนคิดวาจะปฏิบัติตัว
ตอเขาอยางไร
รายชื่อหนวยงานใหบริการปรึกษาคนเพศเดียวกัน – ความหลากหลายทางเพศ
หญิงรักหญิง
กลุมอัญจารี
www.anjaree.net tel. 086 – 677 -9009
เปนกลุมที่ใหคําปรึกษาในเรื่องหญิงรักผูหญิง หรือใครที่กําลังคิดจะรักผูหญิงสักคน และสับสนตนเอง
ควรเปดเผยตัวตนดานนี้อยางไร
กลุมสะพาน
www.sapaan.org ตูป.ณ 162 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
tel.085 ‐051 – 8477

ารทํางานของงกลุมสะพาน จะทําผานสื่อและกิจกรรมตางๆในรูปเเบบที่หลากหลาย เชน สิ่งพิมพ วีดิ
ทัศน เว็บไซต ภาพยนตร วิทยุ งานเขียน วรรณกรรม เวทีการประชุม/ สัมมนา ในประเด็นที่เกีย่ วของกับความ

หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะหญิงรักหญิง เพื่อนําเสนอขอมูล และสถานการณ ของความหลากหลายทางเพศ
ตางสาธารณชน
กลุม LESLA
www.lesia.com tel. 02‐722‐744‐7, 089‐218‐9119

Lesla มาจาก lsbola islands เปนชื่อเกาะๆหนึง่ ในตํานานกรีกโบราณ ที่มีเรื่องเลาตอๆ กันมา
วา เปนเกาะทีม่ ีแตผูหญิงอาศัยอยู ผูอาศัยในเกาะนั้นถูกเรียก วา ‘ lesbian ’ lealaเปนที่สําหรับผูหญิงรัก
ผูหญิง ตองการมีเพื่อนที่พูดคุยกันแลวเขาใจกันไดดี และเปนศูนยกลางรวมใจคนในสังคมเดียวกันนี้มีความรัก
และความเขาใจตอกัน เพิ่มเติมโอกาสที่จะไดดูแลกันและกันดวย
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 ขอมูลที่เกี่ยวของและกิจกรรมสรางสรรคผานสื่อตางๆ เชนบทความภาพยนตร ละคร รายกาย
โทรทัศน หนังสือ วิทยุ กิจกรรมทางตลาด งานวิจยั การจัดสัมมนา ตอ สาธารณชนและผูสนใจทั่ว เพื่อเปนการ
สรางความเขาใจอันดีและลดชองวางระหวางกลุมเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศกับสังคมโดยรวมทํางาน
กับเครือขาย Neo ดานเอดสและเพศศึกษา สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศไทย รวมทั่งกลุมประเทศยาน asia pacific
สมาคมฟาสีรงุ แหงประเทศไทย
www. fasiroog .org
159 อาคารเดอะบีช เรซิเดนส ซอยโชคชัยรวมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต เขต/แขวงดินแดง กรุงเทพ 02960-7735
Tel. 02‐690‐7733‐4 โทรสาร 02-960-7735

ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต ครอบครัว สุขภาพจิต และสุขภาพทางเพศ ในกลุมเยาวชนและครอบครัว ใน
เรื่องชายรักชาย สามารมรับฟงรายการวิทยุซึ่งจัดไดทางอินเทอรเน็ต 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 ทั้งยัง

เปนศูนยขอมูลขาวสารดานสุขภาพและวิชาการเกี่ยวกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1
ชัชอยูชั้น ม.6 เปนนักกีฬาโรงเรียน หนาตาดี เขารูตัวเองวาเปนเกยแตไมเปดเผยตัวเองเมื่ออยูที่โรงเรียน
เขาจะเปดเผยตัวเฉพาะเมื่ออยูขางนอกกับคนอื่นๆ ที่ไมไดอยูโรงเรียนเดียวกัน เขาเคยคิดอยากประกาศตัวเอง แต
เมื่อเห็นอาการที่เพื่อนๆในหองและในโรงเรียนลอเลียนและคอยแกลงคนที่เปนเกย ทําใหชัชไมกลา แตชัชก็ไม
สบายใจที่ตองปดปงตัวเอง จึงมาปรึกษาตอง ซึ่งเปนเพื่อนตางโรงเรียนทีส่ นิทกัน ตองเลาเรื่องที่ชัชมาปรึกษาให
เอกซึ่งเรียนอยูห องเดียวกับชัช
ถาเราเปนเอก จะทําอยางไร ?
กรณีศึกษาที่ 2
แมของแนนมีแฟนผูหญิงดวยกัน ตัวแนนเองไมรูรังเกียจอะไร แตกลัวเพื่อนรูแลวจะเอาไปลอ จึงไมเคย
ใหแมมาสงที่โรงเรียน อยูมาวันหนึ่ง เพื่อนแนนไปทีบ่ านเพื่อทํารายงาน เห็นแมแนนกําลังกอดผูหญิง เพื่อน
สงสัยจึงถามแนน แนนไมแนใจวาเพื่อนจะเก็บความลับใหไหม
ถาเราเปนแนน จะทําอยางไร ?
กรณีศึกษาที่ 3
ครูตอเปนที่รักของนักเรียน และเปนครูที่เกง ตอมา ครูตอยายไปอยูโรงเรียนใหมอีกอําเภอหนึ่ง และมี
เสียงลือวา ครูตอถูกพวกพอแมในโรงเรียนตอตาน เพราะรูวาครูตอมีแฟนเปนผูชาย อยูบานเดียวกัน
ถาเราเปนนักเรียนเกาของครู จะทําอยางไร

ทีเลน ทีจริง
สาระสําคัญ
การใชความรุนแรงทางเพศและการลวงละเมิดทางเพศเปนปญหาที่ปรากฏชัดเจนในสังคมไทย มีหลาย
รูปแบบและอาจเกิดขึน้ กับทุกเพศ ทุกวัย บอยครั้งก็เกิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน คนในสังคมก็อาจจะไมเทา
ทัน รวมทั้งหลายกรณีก็มิไดบัญญัติไวในกฎหมาย ดังนั้น การรูเทาทันการใชความรุนแรง รูจักแหลงชวยเหลือ
หากเผชิญปญหา และการมีสวนรวมในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเปนสิ่งที่เยาวชนสามารถทําได
จุดประสงค
1. บอกไดวาพฤติกรรมแบบใดเปนการใชความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศ
2. บอกแนวทางการจัดการหากตองเผชิญปญหาความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศ
3. บอกสิ่งที่ตัวเองทําได เพื่อไมเปนสวนหนึ่งของการใชความรุนแรงทางเพศ/การลวงละเมิดทางเพศกับ

คนอื่น
4.

อุปกรณ และสื่อ
1. แผนกิจกรรรม ตัดเปนขอๆ จํานวน4-6ชุด
2. กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว ปากกาเคมี

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ผูดําเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูวา กิจกรรมนี้เปนการเรียนรูเรื่องพฤติกรรมการลวง

ละเมิดทางเพศ และพฤติกรรมแบบใดที่ถือเปนการใชความรุนแรงทางเพศ
2. แบงกลุมผูเรียนรูเปนกลุมๆ ละ 6-8 คน แจกขอความที่เตรียมไวใหกับทุกกลุม และใหในกลุมไดพดู คุย
แลกเปลี่ยนกันตามประเด็น ดังนี้
- การกระทําทีไ่ ดในแตละขอถือเปนการใชความรุนแรงทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศ หรือไม อยางไร
และใหใสเครือ่ งหมายที่คิดวาอยูในขอดังกลาวลงในชองตาราง

ตัวอยาง
ลําดับขอ

ความรุนแรงทางเพศ

ลวงละเมิดทางเพศ

ไมแนใจ

ใมใชทั้ง 2 กรณี

- เกณฑที่กลุมใชในการพิจารณาวา ลวงละเมิดทางเพศหรือเปนความรุนแรงทางเพศหรือไม คืออะไร
- ในกรณีที่กลุมคิดวาไมแนใจ/ หรือไมใชทั้งความรุนแรงทางเพศ/ลวงละเมิดทางเพศพิจารณาจากอะไร
3. ใหเวลาแลกเปลี่ยนในกลุมยอย 15นาที จากนั้น ผูด ําเนินกิจกรรมถามใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอ
4. ใหกลุมอาสาสมัครนําเสนอ หลังจากนั้นใหกลุมอื่นๆ พิจารณาวา กลุมตนเองมีความเห็นที่แตกตางหรือไมและ
นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ผูดําเนินกิจกรรมชวนคุย โดยใชคาํ ถามดังนี้
คําถามชวนคิด
- คิดวาเปนเพราะเหตุใด จึงเกิดใชความรุนแรงทางเพศ หรือลวงละเมิดทางเพศ
- คิดวาคนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศหรือใชความรุนแรงทางเพศ รูสึกอยางไร
- หลังจากพูดคุยในกลุมยอยแลว ความเขาใจในเรื่องการใชความรุนแรงทางเพศหรือลวงละเมิดทางเพศ
แตกตางไปจากเดิมที่เคยเขาใจหรือไม อยางไร
- ใครเคยมีประสบการณพบเห็นเหตุการณการใชความรุนแรงทางเพศ หรือลวงละเมิดทางเพศบาง ให
ยกตัวอยาง
- ใหยกตัวอยางเหตุการณที่ผูเคยประสบ แตไมแนใจวาการกระทําดังกลาวถือเปนการลวงละเมิดทางเพศ
หรือการใชความรุนแรงทางเพศหรือไม ไมวาจะฐานะผูถูกกระทําหรือผูกระทําโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
และใหกลุมชวยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- หากเกิดเหตุการณที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ผูที่ถูกกระทําควรทําอยางไร

5. ผูดําเนินกิจกรรมชวนผูเรียนสรุปวา เราไดอะไรจากกิจกรรมนี้ และเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
- การละเมิด คือ การไมยินยอมจากอีกฝาย
- การลวงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน และหลายครั้งสังคมก็มักจะมอง
เปนเรื่องปกติหรือธรรมดา แตบุคคลที่ถูกกระทํามีความรูสึกไมยินยอม และไมกลาทําอะไร
- สถานการณการถูกละเมิดทางเพศ/ความรุนแรงทางเพศบอยครั้งเกิดขึ้นตอภาวะทางจิตใจ มากกวาทางกาย
ซึ่งเปนการกระทําที่เห็นไดชดั เจนและมักจะมีกฎหมายรองรับ
- ในหลายกรณีการใชความรุนแรงทางเพศ/ละเมิดทางเพศก็ไมมีกําหมายคุมครอง เชน การทํารายจิตใจดวย
วาจา หรือการฉวยโอกาสใชอํานาจ ตําแหนงหนาที่ หรือความใกลชิดบีบบังคับ
ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินกิจกรรม
ผูเรียนอาจจะนําเสนอประสบการณที่คิดวาถูกละเมิดทางเพศ/ใชความรุนแรงทางเพศ ซึ่งคนอื่นๆอาจจะ
มองเปนเรื่องธรรมดา/ปกติ เชน ถูกเพื่อนเรียกวา นองจอแบน (หนาอกเล็ก) แตประเด็นที่สําคัญคือ ผูถูกลอเลียน
ไมไดมีความรูส ึกที่ดีและไมยินยอมใหถูกเรียกอยางนั้น (แมจะเปนการหยอกลอระหวางเพื่อนก็ตาม) ผูดําเนิน
กิจกรรมจําเปนตองสรางความเขาใจในเรือ่ งนี้ใหกับผูเรียนดวยเชนกัน
การวัดและประเมินผล
• สังเกตการณมสี วนรวมในกิจกรรมกลุม และการอภิปรายแลกเปลีย่ น
คําถามทายบท
ตัวบงชี้วาจะเปนการลวงละเมิดทางเพศ/ความรุนแรงทางเพศหรือไมคอื
ก. กฎหมาย
ข. ความรูสึกไมยินยอมของอีกฝายถึงแมวา จะเปนคูสมรส หรือเปนผูใกลชิด
ค. การอยูในภาวะทีจ่ ํายอมของอีกฝาย
ง. การเลือกที่จะใหขอมูลบางอยางและละเลนการใหขอมูลบางอยางตออีกฝาย
จ. ถูกทุกขอ

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูดาํ เนินกิจกรรม
ความรุนแรงทางเพศ ครอบคลุมถึงผลของการกระทําที่เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจ รวมทั้งการ
คุกคามหรือการขมขูดวย การใชอํานาจยังหมายรวมถึงการละเวนไมปฏิบัติหรือการปลอยปละละเลย ไมปฏิบัติ
ยังผลทําใหเกิดความรุนแรงอยางเห็นไดชดั เจนจากการกระทํา ดังนั้น การใชอํานาจหรือการใชกําลังทางกาย จึง
ควรหมายถึงการละเวนไมกระทําทุกประเภทที่กอให เกิดผลเสีย ทั้งตอรางกาย จิตใจ และเพศของผูอื่น อาจแบง
ความรุนแรงทางเพศ ไดดังนี้
1. ความรุนแรงตอรางกาย จิตใจ และเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงการทุบตีภรรยา
(battering) ความรุนแรงทางเพศตอเด็กหญิงในบาน ความรุนแรงตอเด็กและคนชราในบาน ความ
รุนแรงที่เกิดจาดสินสอดของฝายหญิง (dowry- Related violence) การขมขืนคูสมรส (marital rape)
การขริบอวัยวะเพศหญิง (famale related violence) และการปฏิบัติตามประเพณีอนื่ ๆที่เปนอันตราย
ตอผูหญิง ความรุนแรงจากการหาประโยชนบนรางกายโดยการอนาจาร (violence related to
exploitation)
2. ความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ และทางจิตใจที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วไปหรือที่สาธารณะรวมทั้งการ
ขมขืนกระทําชําเรา การถูกลวนลามลวงละเมิดทางเพศหรือทําอาจาร(sexual harassment) ในที่
ทํางาน ในสถานศึกษาและทีอ่ ื่นๆ การคาผูหญิงขามถิ่นหรือชาติ(Trafficking) และการบังคับ
คาประเวณี(Forced prostitution)
3. ความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ และทางจิตใจที่เกิดจากการกระทําของรัฐ ไมวาจะเกิดขึ้นที่ใดก็
ตาม หรือเกิดจากการปลอยปละละเลยของรัฐในการแกไขปญหาอยางจริงจัง การกระทํารุนแรงตอ
ผูหญิงยังหมายรวมถึงการทําหมันหรือบังคับใหทําแทง การขืนบังคับหรือการใชกําลังใหวิธีการ
ปองกันการตั้งครรภโดยที่ผูหญิงไมเต็มใจ หรือการเลือกเพศทารกโดยการฆาทารกเพศหญิง เปน
ตน

แผนกิจกรรม

ใหแตละคนพิจารณาวาการกระทําตอไปนี้ ถือเปนกานใชความรุนแรงทางเพศ หรือการลวงละเมิดทาง
เพศ หรือไม เพราะเหตุใด และหากเกิดเหตุการณเชนนี้ ควรทําอยางไร
1. การforward mail หรือ clipping ภาพบุคคล
2. ผูบริหารผูชายพูดกับพนักงานหญิง วา “ คุณทํางานไดถูกใจผมมาก ถาคุณยอมมีอะไรกับผม ผมจะเลื่อน
ตําแหนงใหคณ
ุ ”
3. ชายหนุมพูดกับแฟนสาว วา “ วันนี้คณ
ุ แตงตัวเซ็กซี่มากเลย จนผมแทบจะอดใจไมไหว
4. อาจารยสอนปริญญาโทพูดทีเลนที่จริงกับกลุมนักศึกษาวา “ ผมไมเขาใจวาพวกคุณทีเ่ ปนผูหญิงจะมาเรียน
โททําไม นาจะใชเวลาอยูบานดูแลลูก ดูแลสามีมากกวานะ ”
5. เมื่อเลขานุการสาวเดินผานโตะ ผูจัดการชายทักทายดวยการจับกน
6. ครูหนุมชวนนักเรียนชายคนหนึ่งไปที่บานตอนกลางคืน โดยบอกวาจะเดินติวหนังสือเตรียมสอบเขา
มหาวิทยาลัยให เมื่อนักเรียนคนนั้นไปถึงบาน ครูพาเขาไปที่หองทํางาน ซึ่งเปดไฟสลัวๆ และมีดนตรีเปด
เบาๆและชวนใหนกั เรียนดื่มเครื่องดื่มดวยกันกอน
7. เปนที่ร่ําลือกันในกลุมนักศึกษาชายวา อรทัยเปนสาวฟรีเซ็กส ชอบนอนกับผูชายและไมไดปดบังเรื่องนี้กับ
เพื่อนๆ ในงานเลี้ยงวันเกิดพลที่บานพลชวนอรทัยไปดวย ระหวางทีท่ ุกคนกําลังสนุกกับการดื่มและการ
เตนรํา อรทัยซึ่งดื่มแอลกฮอลและเริ่มเมามากจึงเดินไปหองน้ํา พลเห็นดังนั้นจึงเดินตามไปรอ และชวน
อรทัยขึ้นไปทีห่ องพักบอกวาจะพาไปนอนพัก พลถือโอกาสมีเพศสัมพันธกับอรทัยขณะหลับๆ ตื่นๆ และ
ไปบอกเพื่อนๆ ผูชายอีก 3-4 คนใหไปมีเพศสัมพันธ
8. โตและนิดแตงงานกันมาสองป ทั้งสองคนชวยกันทํางานเพื่อหางานเตรียมไวสําหรับมีการลูก เวลาที่โต
กลับบานดึกๆ และนิดหลับไปแลว โตมักปลุกนิดใหมีเพศสัมพันธดวย หลายครั้งที่นดิ บอก โตวาเหนื่อย
มาก และไมมอี ารมณ แตโตไมสนใจและยังคงมีเพศสัมพันธ
9. ชาติอายุ 17 ป ยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับใครเลย และเพื่อนๆมักลอเลียนชาติในเรื่องนี้ บางครั้งก็พดู วาชาติ
คงเปนกระเทย ไมใชผูชาย คืนหนี่งๆ เพือ่ นๆชวนชาติไปเที่ยวเธค และแนะนําใหชาติ รูจักผูหญิงคนหนึ่ง
และคะยั้นคะยอใหชาติพาสาวไปมีอะไรกันที่บานเพื่อนคนหนึ่ง ชาติไมไดสนใจผูห ญิงคนนั้น แตเพื่อนๆ
พยามหวานลอมและยัว่ ยุถาไมมีก็ไมแนจริง สุดทายชาติไมอาจปฏิบัติได และมีเพศสัมพันธกับสาวคนนัน้

10. หลังจากคบกันมาได หกเดือน อั้มรูสึกวากองไมคอยมีเวลาเหมือนกอน เมื่อถามก็แสดงอาการโมโห อั้มจึง
เริ่มคิดเรื่องขอเลิก แตกองมักพูดเสมอๆ วา อั้มจะเลิกกับเขา และไปมีแฟนใหม เขาจะนําคลิปภาพถาย
ของอั้มกับเขา ไปลงเว็บและสงตอใหเพื่อนๆ
11. พนักงานสอบสวนชายแสดงความคิดเห็นตอกรณีขมขืนรายลาสุดวา หากฝายหญิงไมแตงตัวโปขนาดนั้น ก็
ขนาดคงไมเกิดกรณีแบบนี้
12. บอยเลาเรื่องนีก้ ารมีเพศสัมพันธระหวางตนเองกับเพื่อนรวมโรงเรียนใหแบงค ซึ่งเปนเพื่อนรักกันมากฟง
โดยกําชับแบงควาอยาไปเลาใหใครฟงอีก
13. นักขาวแอบมาถายภาพโคโยตี้ที่มาเตนๆตามที่ตางๆ และนําไปผลิตเปนสกูปทางรายการโทรทัศน
14. ตนมีเพศสรีระเปนชายแตจิตใจอยากเปนหญิง ตนมักจะถูกเพื่อผูชายแกลงรุมกอดหอม หรือไซคอเปน
ประจํา บางครั้งก็แอบปนดูตอนตนเขาหองน้ํา
15. น้ําตาลโมโหที่ชวนหนุมมีอะไรกันแลวถูกปฏิเสธ แมจะพยามทาทายหนุมวาเปนผูชายจริงหรือเปลา เมื่อ
หนุมยืนยันที่จะไมมีอะไรดวยนําตาลจึงเอาเรื่องไปเลาใหเพื่อนๆฟงและบอกวาหนุมเกย
16. มีการนําเสนอขาวเด็ก ผูห ญิงที่ถูกละเมิดทางเพศโดยการคลุมหนาหรือปดหนาคาดไว

