หลักการสาคัญของการให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (Puberty and Health Education PHE) ที่ครอบคลุมประเด็นเพศสภาพที่หลากหลาย
โดยทัวไป
่ การให้การศึกษาเรือ่ งเพศและสุขศึกษา (PHE) เป็ นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ของร่างกายเมือ่ เข้าสู่วยั รุน่ ลักษณะเฉพาะของเพศหญิงชาย อารมณ์ และความสัมพันธ์ แต่ประเด็นเพศ
สภาพ (Gender) กลับไม่ได้รบั ความสาคัญ หรือถูกกล่าวถึงน้อยมากแม้กระทังในหลั
่
กสูตรสุขศึกษาทีม่ ี
เนื้อหาครอบคลุมรอบด้าน
การให้การศึกษาเรือ่ งเพศและสุขศึกษา (PHE) ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาเรือ่ งเพศสภาพทีห่ ลากหลายอย่าง
ชัดเจนมีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน นอกจากเป็ นการแสดงถึงการยอมรับและยืนยันตัวตนของนักเรียน
ทุกคนแล้ว การรับรูถ้ งึ การยอมรับและเห็นตัวเองปรากฎหรือเป็ นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน เยาวชนทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องรอบ
ด้านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งร่างกายและเรือ่ งสัมพันธภาพที่จะส่งผลดีกบั ตนเอง
นอกเหนือจากการเรียนรูเ้ พื่อเข้าใจพัฒนาการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตนเองแล้ว ความเข้าใจถึง
ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างหลากหลายทีแ่ ต่ละคนต้องเผชิญเมือ่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่กเ็ ป็ นอีกเรือ่ งทีส่ าคัญ
ในช่วงการเปลีย่ นผ่านเข้าสู่วยั รุน่ ทีน่ กั เรียนต้องพยายามรับมือและทาความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ ทางร่างกายและอารมณ์ความรูส้ กึ การไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่
ครอบคลุมถึงเรือ่ งเพศสภาพทีห่ ลากหลายในจังหวะเวลาสาคัญของชีวติ ทีค่ นๆ หนึ่งกาลังค้นหาว่าเราคือ
ใครและจะเชื่อมสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื อย่างไร อาจทาให้เยาวชนหลายคนรูส้ กึ โดดเดีย่ ว จากการถูกทาให้รสู้ กึ
และถูกทาให้เชื่อว่าพวกเขาไม่มที ท่ี างของตนเองบนโลกใบนี้
ความรูส้ กึ โดยเดีย่ วและการถูกมองไม่เห็นนี้ เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ กั เกิดขึน้ กับกลุ่มนักเรียนทีเ่ ป็ นคนข้ามเพศ
หรือมีความหลากหลายทางเพศ ซึง่ ความรูส้ กึ เหล่านี้รวมถึงความกดดันทีเ่ กิดจากการถูกตีตราและการ
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ โดยทัวไป
่ มีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ทน่ี ่าตระหนกด้านสุขภาวะและชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ด่ี ขี องนักเรียนกลุ่มนี้
อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์เหล่านี้สามารถป้ องกันได้ งานวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุ น
เกือ้ กูลของโรงเรียนและครอบครัวทีม่ ตี ่อนักเรียนข้ามเพศช่วยบรรเทาความเสีย่ งด้านสุขภาพจิตทีอ่ าจ
เกิดขึน้ พลังของโรงเรียนในการสร้างการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ต่อชีวติ ของเยาวชนด้วยการสะท้อน
ประสบการณ์ของเพศวิถที ห่ี ลากหลายผ่านหลักสูตรและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ มีมากกว่าทีค่ าด
กล่าวให้ถงึ ทีส่ ุด การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศและสุขศึกษาทีค่ านึงถึงเพศสภาพและความหลากหลายทาง
เพศเป็ นการการยืนยันการมีอยูข่ องตัวตนสาหรับเยาวชนทุกคน มากกว่านัน้ ยังเป็ นการช่วยชีวติ สาหรับ
บางคนอีกด้วย
หลักการสาคัญ ๕ ข้อของการให้การศึกษาเรื่องเพศที่คานึ งถึงเพศสภาพที่หลากหลาย

หลักการต่อเป็ นนี้เป็ นแนวทางในการถ่ายทอดมุมมอง ภาษา และแนวปฏิบตั ทิ จ่ี ะสร้างความมันใจว่
่ า จะ
ไม่มนี กั เรียนคนใดถูกตีตราหรือถูกมองไม่เห็นในช่วงทีพ่ วกเขาเรียนรูแ้ ละเติบโตเข้าสู่วยั รุ่น หลักการ
เหล่านี้วางอยูบ่ นพืน้ ฐานของการออกแบบทีค่ านึงถึงทุกโรงเรียนและทุกชุมชน โดยตระหนักดีว่า การ
เรียนการสอนเรือ่ งเพศและสุขศึกษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเรือ่ งเพศและสุขศึกษาจะถูกสอนอย่างไร คนหนุ่มสาวทุกวันนี้ต่างเติบโตในยุคสมัยที่
เห็นความซับซ้อนของเพศสภาพและเพศวิถเี ป็ นความจริงของชีวติ ร้อยละ ๕๖ ของเด็กอายุ ๑๓ ถึง ๒๐
ปี กล่าวว่าพวกเขารูจ้ กั คนทีใ่ ช้สรรพนามทีเ่ ป็ นกลางทางเพศ เช่น “เขา” และร้อยละ ๗๔ กล่าวว่าพวก
เขายอมรับคนทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศที่ “ไม่เป็ นไปตามบรรทัดฐานเดิมของสังคม (หญิง-ชาย)” ได้มากกว่า
ความรูส้ กึ ยอมรับได้ในปี ทผ่ี ่านมา
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ต่างเติบโตท่ามกลางโลกทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศ โดยผ่านพบประสบการณ์ตรงจากครอบครัว วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นกระแสนิยม สังคมออนไลน์ และกลุ่ม
เพื่อน การให้การศึกษาเรือ่ งเพศทีค่ านึงถึงเพศสภาพทีห่ ลากหลาย (PHE) จึงให้ความสาคัญกับ
พัฒนาการของภูมทิ ศั น์ในเรื่องเพศสภาพผ่านหลักการห้าข้อทีจ่ ะเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั
นักเรียนทุกคน
๑. การวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสภาพ
ความรูเ้ รือ่ งเพศสภาพช่วยให้นกั เรียนมีกรอบแนวคิดพืน้ ฐานและคาศัพท์ในการทาความเข้าใจการ
เปลีย่ นแปลงเมือ่ เข้าสู่วยั รุน่ ตลอดจนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นอกจากนัน้ ยังช่วย
สร้างความเข้าใจและความรูส้ กึ สะดวกใจกับเส้นทางการเติบโตของตนเอง รวมทัง้ ความแตกต่าง
หลากหลายของเส้นทางการเติบโตทีอ่ าจพบเจอในกลุ่มเพื่อนๆ
๒. การแยกแยะ “แบบแผน” กับ “กฎ”
การตระหนักรูแ้ ละเข้าใจแนวคิดของ “แบบแผน v.s. กฎ” ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจถึงประสบการณ์
และการแสดงออกทีห่ ลากหลายของเพศสภาพ หากเราให้เวลาในการคิดใคร่ครวญ กระทังเด็
่ กเล็กๆ
ก็สามารถมองเห็นและบอกได้ถงึ การเหมารวมและมายาคติทางเพศจานวนมาก ทีไ่ ม่เป็ นความจริง
ไม่ว่าจะกับตนเองหรือกับเพื่อนๆ ร่วมชัน้ รวมทัง้ มีประสบการณ์ตรงหรือเห็นประสบการณ์ของ
เพื่อน ทีไ่ ม่เป็ นไปตามแบบแผนหรือภาพเหมารวมในเรื่องเพศ การยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายตามธรรมชาติเปิ ดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรูท้ จ่ี ะยอมรับตนเองและคนอื่นๆ ในสิง่ ทีแ่ ต่ละ
คนเป็ น

๓. การให้ความสาคัญกับ สรีรวิ ทยา มากกว่า เพศสภาพ

การให้การศึกษาเรือ่ งเพศทีค่ านึงถึงเพศสภาพทีห่ ลากหลาย เน้นการถ่ายทอดคาสาคัญและคาจากัด
ความทีช่ ่วยสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรียนในเรือ่ งการทางานของระบบและกลไกทางร่างกายของ
มนุษย์ โดยปราศจากการให้ความหมายและระบุความเป็ นเพศสภาพ กล่าวโดยสรุป คือ การ
อธิบายถึงลักษณะ องค์ประกอบ และหน้าทีข่ องอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยไม่จาเป็ นต้อง
เชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆ กับการเป็ นเพศใดเพศหนึ่ง
๔. การอธิ บายถึงพัฒนาการที่หลากหลายในการเติ บโตเป็ นผู้ใหญ่
ความท้าทายสาคัญประการหนึ่งในช่วงวัยรุน่ ของนักเรียนหลายคน คือ การเชื่อโดยปราศจากข้อ
สงสัยใดๆ ว่าตัวเองต้องมีความผิดปกติบางอย่างเพียงเพราะร่างกายของเรามีพฒ
ั นาการทีต่ ่างจาก
เพื่อนทีน่ งข้
ั ่ างๆ ดังนัน้ นักการศึกษาหรือครู ทีส่ ามารถสร้างการเรียนรูท้ ท่ี าให้นกั เรียนเห็นถึง
พัฒนาการและประสบการณ์ทห่ี ลากหลายทีแ่ ต่ละคนมีในช่วงวัยของการเติบโต จะช่วยให้นกั เรียน
เข้าใจทีท่ างของตนเองภายใต้บรรทัดฐานของสังคม และช่วยลดความรูส้ กึ “การเป็ นชายขอบ” ของ
นักเรียนบาคน
๕. การอธิ บายถึงครอบครัวที่มีความแตกต่ างหลากหลาย
การให้การศึกษาเรือ่ งเพศและสุขศึกษา (PHE) แบบเดิม มักมีความคิดความเชื่อพืน้ ฐานว่าเหตุผล
เดียวทีร่ ่างกายมนุษย์พฒ
ั นาเข้าสู่วยั เจริญพันธุค์ อื การมีลูกและสร้างครอบครัว การอธิบายถึงวิถที าง
ทีแ่ ตกต่างของการสร้างครอบครัวจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการสืบพันธุ์ แต่ตอ้ ง
ไม่จากัดคาอธิบายของการสร้างครอบครัวให้มเี พียงแบบเดียว การขยายความหมายของ
“ครอบครัว” หมายถึง การเปิ ดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูท้ ท่ี าให้เห็นถึง รูปแบบทีห่ ลากหลายของความเป็ น
ครอบครัวในปั จจุบนั และเป็ นไปได้อย่างยิง่ ว่านักเรียนในห้องเรียนก็มาจากครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะที่
แตกต่างกัน
หลักการสาคัญห้าประการในการจัดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งเพศและสุขศึกษาทีค่ านึงถึงเพศสภาพที่
หลากหลาย ได้รบั การนาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนหลายแห่งแล้ว และเป็ นแนวทางสาหรับโรงเรียนหรือ
ครูทต่ี อ้ งการเปิ ดโอกาสให้ประสบการณ์ของนักเรียนทุกคนเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ผลลัพธ์
ของการเรียนรูแ้ บบนี้ คือ การมีสุขภาวะทีด่ ขี น้ึ ของนักเรียน และเป็ นการเตรียมความพร้อมให้กบั
นักเรียนทีจ่ ะเติบโตและใช้ชวี ติ ในโลกทีม่ คี วามหลากหลายทีร่ อพวกเขาอยู่
หมายเหตุ
เอกสารชิ้นนี้แปลและเรียบเรียงจาก Principles for Gender-Inclusive Puberty and Health Education ซึง่ ผลิตและ
เผยแพร่โดยความร่วมมือขององค์กรระดับชาติหกแห่ง ได้แก่ Advocates for Youth, ANSWER, GLSEN, HRC,
Planned Parenthood and SIECUS ทีร่ ่วมกันพัฒนา “แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเยาวชนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศกับการ
จัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษา“ (A Call to Action Related to LGBTQ Youth and Sex Education) ในปี ๒๕๕๙
ความสาคัญของเอกสารชิ้นนี้ คือ การระบุถงึ ความจาเป็ นทีก่ ารให้การศึกษาเรือ่ งเพศและสุขศึกษา จะต้องรวมเนื้อหาที ่
สะท้อนถึงรสนิยมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ

