
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

สิทธิและโอกาส
n สำารวจแนวคิดของสิทธิและเพศ

n ระบุปัญหาบางประการท่ีเด็กต้องเผชิญ

n ทำาความเข้าใจว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 

2
เรื่อง
สุมาจากเนปาล

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที
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เพื่อทำาความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำาคัญของการตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

กิจกรรมท่ี 1 - 10 นาที

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของคำาว่าสิทธิ

กิจกรรมท่ี 2 - 30 นาที

เพื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
และดูความเป็นไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: บทเรียนท่ี 4

MODULE 1
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สิทธิ์

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนที่แล้ว - 2 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาจดจำาการสำารวจความฝัันของตน ความสำาคัญของการมีฝััน
 และการนึกถึงความแตกต่างระหว่างความฝัันและเป้าหมายได้

บอกผู้เรียนว่าในบทเรียนน้ีเราจะดูวิดีโอเร่ืองใหม่เก่ียวกับเด็กผู้หญิงคนหน่ึง โดยเร่ืองราวของเธอจะช่วยให้เราเรียนรู้เร่ืองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนอย่างพวกเรา เราจะได้เรียนรู้ว่าทำาไมความรู้เร่ืองสิทธิของเราจึงมีความสำาคัญ 

เขียนคำาว่า “สิทธิ” บนกระดาน/ฟลิปชาร์ต แล้วถามผู้เรียนว่ารู้หรือไม่ว่าสิทธิคืออะไร  

ขั้นตอนที่ 2 เกมเหยียบเท้า - 10 นาที

บอกให้ผู้เรียนทุกคนยืนข้ึน

อธิบายกติกาของเกมให้ผู้เรียนฟัง 

โดยผู้เรียนมีเวลา 20 วินาทีในการว่ิงไปเหยียบเท้าของเพ่ือนรอบๆ ห้อง ผู้เรียนจะได้คะแนนหน่ึงแต้มต่อการเหยียบเท้าเพ่ือนหน่ึง
คน เตือนผู้เรียนว่าให้เหยียบเบาๆ เพ่ือไม่ให้เพ่ือนเจ็บ

ให้เวลาผู้เรียนเล่นเกม 20 วินาที

บอกให้ผู้เรียนกลับไปน่ังท่ี ถามคำาถามต่อไปน้ีและให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนเหยียบเท้า และผู้เรียนท�าอย่างไร

• ท�าไมผู้เรียนถึงชักเท้ากลับ ในเมื่อกฎไม่ได้บอกว่าจะถูกหักคะแนน หากถูกเหยียบเท้า

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: ฉัันไม่ชอบโดนเหยียบเท้า ฉัันดึงเท้าออกเพ่ือไม่ให้โดนเหยียบ ฉัันทำาตามสัญชาตญาณ เพราะน่ีเป็นร่างกาย
และพ้ืนท่ีส่วนตัวท่ีฉัันต้องปกป้อง

อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าสัญชาตญาณการปกป้องเท้าของผู้เรียนมาจากความรู้สึกว่าพวกเขามี “สิทธิ” ปกป้องตัวเอง น่ีคือส่ิงท่ี
มนุษย์ทุกคนบนโลกมีเหมือนกัน

ความตั้งใจ

การสนับสนุน

กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า

12 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและนิยามของ

คำาว่าสิทธิ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่านอกจากการปกป้องตนเองแล้ว พวกเรายังมีสิทธิท่ีทุกคนควรมีและสมควรมีด้วย 

ถามผู้เรียนให้ลองนึกถึงสิทธิอ่ืนๆ อีกท่ีทุกคนควรมี

คำาตอบท่ีอาจได้รับ

• สิทธิที่จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

• สิทธิในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

• สิทธิในการดื่มนำ้าสะอาด

• สิทธิที่จะมีเสื้อผ้าสะอาด

• สิทธิในความปลอดภัยและการปกป้องตนเองรวมถึงร่างกายของตน

• สิทธิที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย

• สิทธิที่จะมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ

• สิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง

• สิทธิที่จะไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา

เคล็ดลับ: ระหว่างท่ีผู้เรียนตอบ ให้วาดสัญลักษณ์แทนสิทธิแต่ละอย่างเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจ เช่น ใบหน้ายิ้ม/มีความสุข ผัก 
แก้วนำ้า บ้าน โรงเรียนหรือหนังสือ สัญลักษณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ 

- ถ้าผู้เรียนตอบไม่ค่อยได้ คุณอาจถามแนะแนวทาง เช่น “เธอคิดว่าทุกคนในโลกสมควรมีอะไร อะไรคือส่ิงท่ีทุกคนจำาเป็นต้องมี
ในการดำารงชีวิต”

- ถ้าผู้เรียนตอบส่ิงท่ีเกินกว่าสิทธิพ้ืนฐาน (เช่น วิดีโอเกม) ขอให้พวกเขาลองคิดว่าใช่ส่ิงจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันหรือไม่ อย่าลืมว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิอย่างหน่ึงสำาหรับยุคสมัยใหม่!

ความตั้งใจ

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมเกมเหยียบเท้า
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• จากตัวอย่างเหล่านี้ เธอคิดว่านิยามของ “สิทธิ” คืออะไร

เขียนนิยามของ “สิทธิ” บนกระดาน

“สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นของพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร อยู่ท่ีไหน มีความเช่ืออะไร หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม”

ขอให้ผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับนิยามน้ี และพวกเขาคิดว่ามันหมายถึงอะไร เขียนคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน/ฟลิปชาร์ต ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ส่ิงน้ีหมายถึงทุกคนควรมีสิทธิเหล่าน้ีอย่างเท่าเทียมกัน

อธิบายว่าวันน้ีเราจะพิจารณาเร่ืองสิทธิอย่างละเอียดข้ึนอีกหน่อย

ความตั้งใจ

การสนับสนุน

“สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นของพวกเราทุกคน
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

อยู่ที่ไหน มีความเชื่ออะไร 
หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม”

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาเก่ียวกับวิดีโอและดูวิดีโอ

แนะนำาสุมา: บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองราวของสุมาจากประเทศเนปาล

ถามผู้เรียนว่าพวกเขารู้อะไรเก่ียวกับประเทศเนปาลบ้าง และพวกเขาบอกได้ไหมว่าเนปาลอยู่ส่วนไหนของแผนท่ีโลก ถ้าคุณไม่มี
แผนท่ี อธิบายว่าเนปาลเป็นประเทศในทวีปเอเชียใต้ เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของอินเดีย และยอดเขาเอเวอเรสต์ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกก็อยู่ท่ีน่ี 

อธิบายข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุมาดังต่อไปน้ี 

•  สุมาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนปาล สุมาเป็นแกมลารี ซึ่งเป็นแรงงานทาสชนิดหนึ่งทางตอนใต้ของเนปาลที่มีมาช้านาน สุมาต้องมา
เป็นแรงงานทาสเม่ืออายุได้ 6 ปี

เคล็ดลับ: ใช้เอกสารข้อมูลปัญหาเพ่ือช่วยในการอธิบายว่าแรงงานทาสคืออะไร เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนว่าวิดีโอจะมีหัวข้อท่ี
อาจชวนให้เศร้าสลดและสะเทือนใจ 

บอกผู้เรียนว่าคุณจะเปิดให้ทุกคนได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจบ

ดูวิดีโอ สุมา - 10 นาที

ประเด็นหลัก: ความเหล่ือมลำ้าทางเพศในแรงงานเด็ก การเลือกปฎิิบัติตามเพศสภาพ ความสำาคัญของการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังดูวิดีโอและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องสิทธิ - 12 นาที

ขอบคุณทุกคนท่ีชมวิดีโอด้วยความต้ังใจ 

ตรวจสอบความรู้สึก ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิบายส้ันๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขา
สามารถตอบคำาถามต่อไปน้ี

•   ตัวละครในวิดีโอคือใคร

•   เกิดอะไรขึ้นในวิดีโอ

กิจกรรมท่ี 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

30 นาที

วัตถุประสงค์์

พื่อเรียนรู้และเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้คนที่

ไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และดูความเป็น

ไปได้ในการสนับสนุนสิทธิของตนเองและผู้อื่น

ความตั้งใจ

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
(ต่อ)

ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียน และให้เวลาพวกเขาพูดคุยแลกเปล่ียนกัน 8 นาที

• สุมาเป็นแกมลารีได้อย่างไร สุมาชอบเป็นแกมลารีหรือไม่

• สุมาอยากท�าอะไรมากกว่า สุมามีความฝันหรือไม่

• คดิว่าเพราะอะไรสมุาถงึเป็นแกมลารี แต่พีช่ายและลกูสาวของเจ้านายไม่ต้องท�างานอย่างทีส่มุาท�า พวกเขาได้ไปโรงเรยีนหรอืไม่

• คิดว่ายุติธรรมหรือไม่ที่สุมาต้องไปเป็นแกมลารี เพราะอะไร

• สุมาเป็นอิสระได้อย่างไร ใครช่วยสุมา

• เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างอะไรระหว่างสุมากับเยาวชนในชุมชนของเราหรือในประเทศไทย

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: สุมาต้องเป็นแกมลารีเพราะครอบครัวของเธอยากจน และเพราะท้ังพ่อและแม่ของเธอเป็นแกมลารี สุมาไม่
ชอบเป็นแกมลารี สุมาอยากอยู่กับพ่อแม่และไปโรงเรียน พ่ีชายของสุมาและลูกสาวของเจ้านายไม่ต้องทำางานเป็นแกมลารี และ
พวกเขาอาจได้ไปโรงเรียน สุมาได้รับความช่วยเหลือจากครูท่ีอาศัยอยูใ่นบ้านหลังท่ีเธอเคยทำางานเป็นแกมลารี สุมาเร่ิมเข้าเรียน
ภาคคำ่าและได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรท่ีสนับสนุนเด็กผู้หญิงซ่ึงเป็นแกมลารีเพ่ือให้พวกเธอสามารถเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิและ
ได้รับอิสรภาพ

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลาเหลือ (อีก 10 นาที) คุณสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มขนาด 4-6 คนได้ เพ่ือแลกเปล่ียนกันในประเด็น
คำาถามข้างต้น ก่อนท่ีจะนำาเสนอคำาตอบของตน

อธิบายหลังจากท่ีสุมาได้รับการศึกษา ตอนน้ีเธอกำาลังทำาตามความฝัันท่ีใหญ่กว่าคือการเป็นครู เหมือนเช่นครูท่ีช่วยเธอในวิดีโอสุ
มากำาลังเข้าเรียนวิทยาลัยครู พร้อมกับยังคงทำางานต่อไปเพ่ือช่วยเหลือเด็กคนอ่ืนๆท่ีเคยเป็นเหมือนเธอ การก้าวข้ามสภาวะท่ีต้อง
เป็นแกมลารีและได้รับสิทธิเพ่ือรับการศึกษาทำาให้ตอนน้ีช่วยให้สุมาสามารถทำางานเพ่ือให้การศึกษาแก่เด็กคนอ่ืนๆ ต่อไปได้ 
อย่างท่ีพวกเขาสมควรได้รับ

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสุมาได้ผ่านเว็บไซต์ GIrl Rising - Meet the Girls

ดูวีดีโอ “Where are they now” เพ่ือติดตามเร่ืองราวของสุมา 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5
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ความตั้งใจ

แรงบันดาลใจ
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กิจกรรมท่ี 2 
ดูวิดีโอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
(ต่อ)

ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสิทธิและชุมชนของฉัน - 6 นาที

ถามคำาถามต่อไปน้ี และรับฟังคำาตอบจากสัก 2-3 คน

•   ลองคิดถึงประสบการณ์และชุมชนของเราเอง ทุกคนในชุมชนมีสิทธิที่เราพูดถึงตอนต้นบทเรียนหรือไม่ เช่น พวกอยู่ในบ้านที่
ปลอดภััย เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้แม้ในช่วงโรคระบาดหรือไม่ หากไม่ พวกเขาอยู่ท่ีไหน หากพวกเขาเจ็บป่วยจะเกิดอะไร
ข้ึน 

•  อะไรคือสิ่งหรือปัจจัยที่จะหยุดยั้งไม่ให้คน (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) มีสิทธิเหล่านี้ เช่น ใครหรือสถานการณ์อะไรท�าให้พวกเขาไม่มี
สิทธิเหล่าน้ี

สรุปการอภิปรายโดยการอธิบายต่อไปน้ี

• บางครั้ง สภาพแวดล้อมหรือข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรมของครอบครัวหรือชุมชน อาจทำาให้เด็กหรือ      
เยาวชนไม่มีสิทธิเหล่าน้ี และทำาให้เด็กกลุ่มน้ีทำาตามความฝัันของตนได้ยาก 

• การที่เด็กทุกคนรู้ว่าตนมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและปลอดภัย ไม่ว่าพวกเขาจะมีเพศใด มาจากกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สังคมใด หรือเติบโตท่ีใด เป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากหากพวกเขาตระหนักและเช่ือในสิทธิ พวกเขาก็จะสามารถคว้าโอกาสต่างๆ ท่ีเข้า
มาในชีวิต 

• การท่ีทุกคนรู้ถึงสิทธิของตนเองเป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อให้เราสามารถรับรู้ได้เมื่อเราถูกกระทำาอย่างไม่เป็นธรรม และสามารถ
ลงมือเพ่ือแก้ปัญหาได้ ในสถานการณ์เช่นน้ีจะมีคนท่ีคอยช่วยเหลือเราอยูเ่สมอ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3
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แรงบันดาลใจ
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กิจกรรมท่ี 3
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาที

บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

เล่าเร่ืองราวของ ดร. กฤษณา ไกรสินธ์ุ แพทย์หญิงชาวไทยท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการจัดหายาและทำาให้การเข้าถึงยารักษาโรคง่าย   
ข้ึนกว่าเดิมสำาหรับคนในทวีปแอฟริกา หากเป็นไปได้ ฉัายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นแพทย์หญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดหายาและทำาให้การเข้าถึง

ยารักษาโรคง่ายขึ้นกว่าเดิมสำาหรับคนในทวีปแอฟริกา

ในช่วงทศวรรษ 1990 ปัญหาใหญ่ในประเทศไทยตอนนั้นคือมีคนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำานวนมาก 

แต่การรักษายังมีราคาสูงและเข้าถึงได้เฉัพาะคนรวยเท่านั้น 

ดร.กฤษณาคิดว่า “ช่างไม่ยุติธรรมเลย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนควรได้

รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง”

ดังนั้น ดร.กฤษณาจึงพัฒนายารักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ที่ราคาถูกที่สุดในโลกขึ้นมา และทำาให้ทุกคนเข้า

ถึงยานี้ได้อย่างเท่าเทียม4

ท่านจากประเทศไทยไปยังแอฟริกาและก่อตั้งโรงงานผลิตยาขึ้นในหลายประเทศที่ผู้คนจำานวนมาก

จำาเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด5 

ในปัจจุบัน บิล เกตส์ได้ขนานนามเธอว่า “ฮีโร่ภาคสนาม” เธอได้รับรางวัลหลากหลายจากทั่วโลก

เพราะการทำางานอย่างหนักของเธอ6

“เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน คุณควรมีสิทธิได้ใช้ชีวิต”7

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

4 www.bbc.com/thai/thailand-45399234
5 www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs 
6 www.youtube.com/watch?v=toEtUjo3rdw
7 www.youtube.com/watch?v=jo-mrCCASLs
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 บทเรียนท่ี 5

เพื่อรู้จักกับคำานิยามของคำาว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และทำาความเข้าใจว่าความ
ฝัันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้ว่าอาจจะ) ได้รับผลกระทบจากค่านิยมและอคติ

กิจกรรมท่ี 1 - 20 นาที

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทางเพศคืออะไร

กิจกรรมท่ี 2 - 20 นาที

เพื่อทำาความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทางเพศและสังคม และทำาความ
เข้าใจว่าความฝัันไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐาน
และอคติต่างๆ

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง          
ความคิดเหมารวมทางเพศ

20 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจว่าความคิดเหมารวมทาง

เพศคืออะไร

ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนบทเรียนที่แล้ว - 3 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจำาเร่ืองราวของสุมาได้ สามารถให้คำาจำากัดความของสิทธิ 
และมีความเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิเหล่าน้ีอย่างเท่าเทียมกัน

บอกผู้เรียนว่าในวันน้ีเราจะมาศึกษาเร่ืองราวของสุมาอย่างละเอียดมากข้ึน เธอจะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับสิทธิ
ของเรา และเราจะมาศึกษาว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีสิทธิแตกต่างกันหรือไม่ 

บอกผู้เรียนว่าในวันน้ีเราจะพูดกันเร่ืองเพศสภาพ

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรื่องความคิดเหมารวมทางเพศ - 17 นาที

ถามผู้เรียนว่าพวกเขาจำาได้หรือไม่ว่าสุมาและพ่ีชายของเธอได้รับการดูแลแตกต่างกันอย่างไร

ให้แน่ใจว่าผู้เรียนจำาได้ว่าพ่ีชายของสุมาได้อยู่บ้านและไปโรงเรียน ในขณะท่ีสุมาถูกขายไปเป็นแรงงานทาสแกมลารี

อธิบายว่าในหลายสังคมและวัฒนธรรมน้ัน จะมีมุมมองและการปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน เช่นในกรณีของสุมาและพ่ี
ชายของเธอ ซ่ึงรวมถึงสังคมไทยด้วย

ลากเส้นแบ่งคร่ึงลงบนกระดานหรือในกระดาษฟลิปชาร์ต เขียน “ผู้ชาย” ข้างหน่ึง และ “ผู้หญิง” อีกข้างหน่ึง

อธิบายว่าต่อไปน้ี เรากำาลังจะคิดกันว่ามุมมองของสังคมไทยหรือในชุมชนของเราต่อผู้ชายและผู้หญิงเป็นอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่างถึงมุมมองท่ีแตกต่างกันต่อผู้หญิงและผู้ชายโดยการถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและขอคำาตอบจากทุกคน เขียนคำา
ตอบของทุกคนในส่วน “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” บนกระดานตามความเหมาะสม

• ตั้งแต่เมื่อแรกเกิดนั้น เด็กทารกชายและหญิงได้รับการดูแลแตกต่างกันอย่างไร เด็กทารกชายหรือหญิงจะได้รับเสื้อผ้าสีอะไร
หรือได้รับของเล่นแบบไหน

• เมื่อเราได้เข้าโรงเรียน เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังแตกต่างกันอย่างไร เด็กชายและเด็กหญิงถูกคาดหวังให้แต่งตัวแบบ
ไหน หรือลวดลายบนกล่องดินสอหรือกระเป๋าของเราต้องเป็นอย่างไร แล้วเด็กผู้หญิงควรต้องประพฤติตัวอย่างไร ในขณะท่ี
เด็กผู้ชายสามารถประพฤติตัวอย่างไรได้บ้าง

ผู้ชาย

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง          
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

• แล้วในวัยผู้ใหญ่ล่ะ ใครถูกคาดหวังว่าต้องทำางานบ้าน ผู้ชายหรือผู้หญิง ใครถูกคาดหวังว่าต้องทำางานใช้แรง ผู้ชายหรือผู้หญิง 
ผู้ชายหรือผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องมีปฏิกิริยาต่อข่าวร้ายอย่างไร เช่น ข่าวเก่ียวกับโควิด-19 ใครต้องเป็นฝ่ัายท่ีเข้มแข็ง และ
ใครท่ีต้องเป็นฝ่ัายท่ีมีจิตใจอ่อนโยน

เคล็ดลับ: คุณจะยกตัวอย่างความคิดเหมารวมทางเพศท่ีเกิดข้ึนภายในท้องถ่ินของคุณท่ีท้ังคุณและผู้เรียนได้พบมาเองก็ได้ ยก
ตัวอย่างเช่น บทบาทของหัวหน้าครอบครัว หรือใครต้องเป็นผู้ลงมือตกแต่งในกิจกรรมโรงเรียน

ขอให้เด็กผู้หญิงมาเข้าแถวในข้างท่ีเขียนบนกระดานว่า “ผู้ชาย” และให้เด็กผู้ชายมาเข้าแถวในข้างท่ีเขียนบนกระดานว่า “ผู้หญิง”

อธิบายวิธีการเล่นกิจกรรมน้ี

• ผู้เรียนคนแรกในแถวจะเขียนมุมมองอื่นๆ ที่สังคมไทยมีต่อเพศที่ผู้เรียนต่อแถวอยู่ ยกตัวอย่างเช่น “ผู้ชาย” เป็นอย่างไร และ
ชอบทำาอะไร ส่วน “ผู้หญิง” เป็นอย่างไร และชอบทำาอะไร

• ผู้เรียนคนแรกจะส่งปากกาต่อไปให้ผู้เรียนคนต่อไป ผู้เรียนคนต่อไปจะต้องเขียนมุมมองสำาหรับเพศนั้นอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่จะ
ส่งปากกาให้กับผู้เรียนคนต่อไป

• เราจะใช้เวลารอบละ 2 นาทีสำาหรับการเขียนนี้ หลังจากจบรอบแรก ให้สลับตำาแหน่งกันระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เด็ก
ผู้หญิงจะเขียนลงบนกระดานข้าง “ผู้หญิง” และเด็กผู้ชายจะเขียนลงบนกระดานข้าง “ผู้ชาย” โดยใช้เวลาท้ังหมด 2 นาที 
เขียนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำาได้

ก่อนเร่ิมต้น ยำ้าให้ผู้เรียนคิดถึงหัวข้อหรือตัวอย่างดังต่อไปน้ี: งานอดิเรก อาชีพ หน้าท่ีรับผิดชอบในบ้านหรือครอบครัว 
บุคลิกลักษณะท่ี “พึงประสงค์” หรือคิดย้อนกลับไปถึงตัวอย่างท่ีเราได้ยินมาก่อนหน้าน้ี

ยำ้ากับผู้เรียนว่าพวกเขากำาลังคิดในมุมมองของ “สังคมไทย” คำาตอบของพวกเขาไม่จำาเป็นว่าต้องสะท้อนความคิดเห็นท่ีแท้จริง
ของพวกเขาเอง พวกเขาควรต้องสะท้อนส่ิงท่ีเห็นมาจากในส่ือต่างๆ หรือส่ิงท่ีเขาได้พบมาด้วยตัวเอง

ให้เวลาผู้เรียน 2 นาทีเพ่ือเขียนในรอบแรก และให้อีก 2 นาทีเพ่ือเขียนในรอบท่ีสอง

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและศึกษาเร่ือง           
ความคิดเหมารวมทางเพศ
(ต่อ)

เคล็ดลับ: ถ้าคุณสอนกลุ่มท่ีเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายล้วน ให้แบ่งผู้เรียนออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆ กันแล้วสลับบทบาทกัน

- ถ้ามีผู้เรียนท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น “ผู้ชาย” หรือ “ผู้หญิง” (เช่น LGBTQ+) บอกพวกเขาว่าเป็นเร่ืองปกติ พวกเขายังสามารถ
เข้าร่วมเล่นเกมน้ีได้ ขอให้พวกเขาเข้าร่วมกลุ่มท่ีเป็นเพศกำาเนิด แล้วสะท้อนเร่ืองราวจากประสบการณ์ของพวกเขาเอง มีเร่ืองใดท่ี
สังคมคาดหวังจากพวกเขาแต่เป็นส่ิงท่ีพวกเขาไม่ต้องการทำาหรือไม่ เช่นมีแนวคิดด้านความเป็นชายหรือความเป็นหญิงท่ีพวกเขา
รู้สึกว่าไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาหรือไม่

- ถ้าผู้เรียนหยอกล้อผู้อ่ืนท่ีอยูใ่นสังคม LGBTQ+ โปรดดูส่วน “คำาแนะนำาและเคล็ดลับในการนำากิจกรรม” ในตอนต้นของคู่มือน้ี

สรุปคำาตอบของผู้เรียนโดยขอให้อาสาสมัครหน่ึงคนจากแต่ละกลุ่มอ่านคำาตอบท้ังหมด

ขอบคุณผู้เรียนสำาหรับการมีส่วนร่วม แล้วถามคำาถามและขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คนดังต่อไปน้ี

• เรารู้ว่าสังคมอาจมีมุมมองต่อผู้ชายและผู้หญิงแบบนั้น แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เสมอหรือไม่ เป็นไป     
ได้หรือไม่ว่าผู้ชายจะสามารถท�าหรือเป็นในส่ิงท่ีอยู่บนกระดานข้างผู้หญิง และผู้หญิงจะสามารถท�า     
หรือเป็นในส่ิงท่ีอยู่บนกระดานข้างผู้ชาย

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนมีปัญหาในการยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง ให้ลองยกตัวอย่างของผู้หญิงและผู้ชายในท้องถ่ินท่ี
สามารถก้าวข้ามความคิดเหมารวมได้ 

- ผู้เรียนอาจต้องการท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจากช่วงเวลาท่ีพวกเขาถูกเหมารวม หรือเม่ือคร้ังท่ีพวกเขารู้สึกถูกจำากัดด้วย
บรรทัดฐานทางเพศ หรือเม่ือเขาได้รับทัศนคติไม่พึงประสงค์จากการท่ีเขาทำาส่ิงท่ีผิดแผกออกไปจากส่ิงท่ีผู้อ่ืนมักจะ “คาดหวัง” 
จากเขา ถ้าเป็นไปได้ รับฟังความคิดเห็นจำานวนหน่ึงอย่างต้ังใจ และให้ความม่ันใจกับพวกเขาว่าถึงแม้ว่าการเหมารวมจะเป็นเร่ืองท่ี
พบได้ท่ัวไปอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นความจริงไปเสียท้ังหมด คุณยงัสามารถท่ีจะยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบท่ีไม่ปฏิบัติตาม
ลักษณะของการถูกเหมารวมโดยท่ัวไป หรือยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติเพ่ือท่ีจะเน้นยำา้ว่า
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปกติในสังคมปัจจุบันน้ันไม่สามารถท่ีจะกำาหนดอนาคตของหนุ่มสาวได้ 

อธิบายว่าส่ิงท่ีผู้เรียนเขียนลงไปน้ันเรียกว่า “บรรทัดฐานทางเพศ” และบรรทัดฐานทางเพศเหล่าน้ันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไป 
ในกิจกรรมต่อไป เราจะมาสำารวจว่าอะไรคือบรรทัดฐานทางเพศ และอะไรคือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคนท่ัวไป

เคล็ดลับ: หากคำาว่า “บรรทัดฐาน” ยากเกินไปสำาหรับความเข้าใจของผู้เรียน คุณสามารถใช้คำาว่า “ค่านิยม” หรือ “กรอบ” แทนได้

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน
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กิจกรรมท่ี 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม

20 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจนิยามของบรรทัดฐานทาง

เพศและสังคม และทำาความเข้าใจว่าความฝััน

ไม่ควรจะ (แต่อาจจะ) ได้รับผลกระทบจาก

บรรทัดฐานและอคติต่างๆ

วาดภาพคนง่ายๆ บนกระดาน/ฟลิปชาร์ต วาดกล่องส่ีเหล่ียมล้อมรอบภาพคน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีกล่องกระดาษ ขอผู้เรียนอาสาสมัครหน่ึงคนลงไปน่ังในกล่อง

บอกผู้เรียนให้จินตนาการว่าพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในกล่องเหมือนคนในภาพ ผู้เรียนจะออกจากกล่องหรือแม้แต่จะให้อวัยวะใดๆ 
ออกนอกกล่องไม่ได้เด็ดขาด ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าคนคนน้ีจะรู้สึกอย่างไร มนุษย์ควรอยู่ในสภาพน้ีหรือไม่

คำาตอบท่ีอาจได้รับ คนคนน้ีคงรู้สึกเหมือนโดนขังและอึดอัด

อธิบายว่าบางคร้ัง “บรรทัดฐานทางเพศ” ท่ีสังคมกำาหนดให้เราต้องอยูใ่นกรอบ เหมือนกล่องน้ี ซ่ึงภายใน “กล่องของผู้หญิง” กับ
 “กล่องของผู้ชาย” น้ันจะเต็มไปด้วยคุณลักษณะหรือความคาดหวังท่ีตรงกับคำาตอบต่างๆ จากกิจกรรมก่อนหน้า

อธิบายว่าบางคร้ัง กฎิ/กรอบ หรือ บรรทัดฐานทางเพศ อาจทำาให้เรารู้สึกติดกับหรือถูกจำากัด ตัวอย่างเช่น เม่ือเราเกิดมาเป็นเพศ
ใดเพศหน่ึง เราอาจรู้สึกว่าเราต้องปฏิบัติตัวแบบหน่ึง เหมือนเราต้องอยูใ่นกล่องหรือกรอบน้ี แต่ข้อดีของการเป็นมนุษย์คือเราออก
จากกล่องได้ถ้าต้องการ และส่วนใหญ่เราก็มักจะออกจากกล่องเหล่าน้ี

อธิบายว่าบรรทัดฐานหรือ “กล่อง” แบบน้ี มีสำาหรับแง่มุมต่างๆ ของชีวิตอีกมาก ไม่ใช่แค่สำาหรับเพศอย่างเดียว

ถามคำาถามต่อไปน้ีและให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน เขียนคำาตอบของผู้เรียนในกระดานหรือฟลิปชาร์ต

• คิดว่าสังคมของเราสร้างกรอบให้ผู้อื่นเนื่องด้วยภัูมิหลังของกลุ่มนั้นๆ อีกอย่างไรบ้าง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้นทางสังคม
หรือสถานท่ีให้ก�าเนิด

• เพราะอะไรจึงคิดเช่นนี้ พวกเราเคยเห็นหรือประสบอะไรมา จึงท�าให้เราคิดเช่นนี้

เคล็ดลับ: ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดถึงวิธีต่างๆ ท่ีบรรทัดฐานทางสังคมสร้างข้อจำากัดให้กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม

ขอบคุณผู้เรียนสำาหรับคำาตอบ และอธิบายว่าบรรทัดฐานทางสังคมน้ันมีอยู่หลายรูปแบบ นอกจากเพศแล้ว ยังบรรทัดฐานท่ีต้ังอยู่
บนสถานท่ีให้กำาเนิด เช้ือชาติและชาติพันธ์ุ อายุ ชนช้ันทางสังคม เอกลักษณ์ส่วนบุคคล ฯลฯ

อธิบายให้ผู้เรียนว่า เรากำาลังจะรับฟังโจทย์ 5 ข้อ เม่ือได้ยินแต่ละข้อ ผู้เรียนจะตัดสินใจโจทย์น้ี “จริง” หรือ “เท็จ” โดยการชูน้ิว
โป้งข้ึนหากคิดว่าจริง และชูน้ิวโป้งลงหากคิดว่าเท็จ

เคล็ดลับ: หากมีเวลา คุณสามารถเปล่ียนกิจกรรมน้ีเป็นเกมได้ ตัวอย่างเช่น

- เขียนคำาว่า “จริง” และ “เท็จ” ในแต่ละมุมของกระดาน/ฟลิปชาร์ต หลังจากท่ีคุณอ่านโจทย์แต่ละข้อ ให้เวลาผู้เรียนเดินไปยัง
คำาตอบท่ีตนเลือก 10 วินาที

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง

ความฝัน
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กิจกรรมท่ี 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม หลังจากท่ีคุณอ่านโจทย์แต่ละข้อ ให้เวลาผู้เรียนแลกเปล่ียนความเห็นและเลือกคำาตอบ 20 วินาที กลุ่มท่ีเลือก
คำาตอบท่ีถูกต้องจะได้ 1 คะแนน หากอธิบายได้ว่าทำาไมจึงเลือกคำาตอบน้ันๆ ก็จะได้อีก 1 คะแนน

อ่านโจทย์แต่ละข้อ หลังผู้เรียนตอบ “จริง” หรือ “เท็จ” เสร็จแล้ว ให้คุณเฉัลยคำาตอบท่ีถูกต้องพร้อมข้อมูลก่อนอ่านโจทย์ต่อไป

โจทย์: จริงหรือเท็จ...

1. มียุคหนึ่งที่สีชมพูเป็นสีของผู้ชายและสีฟ้าเป็นสีของผู้หญิง 

คำาตอบท่ีถูกต้อง: จริง สมัยก่อนสีฟ้าเป็นสีแทนผู้หญิงเพราะผู้คนมองว่าสีฟ้าดูบอบบางและน่ารักกว่า ขณะท่ีสีชมพูสะท้อนถึง   
“ความแข็งแรง” ได้ดีกว่า ต่อมาในทศวรรษท่ี 1940 ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจากฝัั�งตะวันตกตัดสินใจท่ีจะสลับคู่สีกับเพศ8

2. ในประเทศไทย หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ชายเสมอ

คำาตอบท่ีถูกต้อง: เท็จ ในปี 2007 เกือบหน่ึงในสามของ “ผู้นำาครอบครัว” (หมายถึงคนในครอบครัวท่ีมักทำาหน้าท่ีตัดสินใจ) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้หญิง และตัวเลขก็เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ นับแต่น้ัน9

3. ในประเทศไทยคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

คำาตอบท่ีถูกต้อง: เท็จ ในประเทศไทยการแต่งงานระหว่างชายกับชายหรือหญิงกับหญิงยังไม่ถูกกฎิหมายซ่ึงหมายความว่ากลุ่ม
คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนท่ัวไป10 อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ
นิวซีแลนด์ และสเปน การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องตามกฎิหมายแล้ว ในทวีปเอเชีย มีประเทศไต้หวันท่ี
กำาลังดำาเนินการให้กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิน้ีเช่นกัน11

เคล็ดลับ: อธิบายให้ผู้เรียนฟังเพ่ิมเติมว่า การแบ่งแยกหรือกีดกันทางสังคมทำาให้กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศทำางานบาง
ประเภทไม่ได้ และบางบริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างคนกลุ่มน้ีแม้ว่าพวกเขาจะทำางานได้เหมือนชายหญิงท่ัวไปก็ตาม12 ถามผู้เรียนว่า
พวกเขาคิดว่าการท่ีกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ เป็นเร่ืองถูกต้องหรือไม่

4. คนทั่วโลกนิยมผิวขาวมากกว่าผิวสีน�้าผึ้ง

คำาตอบท่ีถูกต้อง: เท็จ มาตรฐานความงามในแต่ละประเทศท่ัวโลกแตกต่างกัน เช่น ถ้าเราดูคนท่ีคนถือว่า “สวย” จากท่ัวโลก จะ
พบว่าไม่ว่าจะมีผิวสีอะไรก็ “สวย” ได้13 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

จริง เท็จ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง

ความฝัน
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กิจกรรมท่ี 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

เคล็ดลับ: อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าบางคร้ังคนเราก็ทำาลายสุขภาพตัวเองเพียงเพราะอยากสวยข้ึน เช่น การใช้เทคนิคปรับสีผิวให้ขาว
หรือแทน และยาลดนำ้าหนักท่ีไม่ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงอาจมีผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตราย 
ถามผู้เรียนว่าการพยายามทำาตัวให้ “สวย” ข้ึนจะคุ้มค่าไหมเม่ือแลกกับสุขภาพท่ีแย่ลง14 

5. ภัาษาที่ใช้ในประเทศไทยมีแค่ 4 ภัาษาคือ ภัาษาไทยมาตรฐาน ภัาษาเหนือ ภัาษาใต้ และภัาษาอีสาน หากเป็นคนไทย เราจะ
พูดแค่ภัาษาเหล่าน้ีเท่าน้ัน

คำาตอบท่ีถูกต้อง: เท็จ ในประเทศไทยมีภาษาท้ังหมด 74 ภาษา เช่น ภาษาเขมร มาเลย์ กะเหร่ียง ม้ง ลาหู่ ฯลฯ ประเทศไทยมี
วัฒนธรรมหลากหลาย และส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็น “วัฒนธรรมไทย” ก็หล่อหลอมและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเทศเพ่ือน
บ้านเราและประเทศอ่ืนๆ น่ีเอง15 

ตรวจสอบความรู้สึก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรหลังรู้ข้อเท็จจริงเหล่าน้ี ข้อไหนน่าประหลาดใจมากท่ีสุด และพวกเขามีความคิด
เห็นว่าอย่างไร

ถามคำาถามต่อไปน้ีและให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน

• คิดว่าการที่บางครั้งคนบางกลุ่มถูกจ�ากัดอยู่ใน “กล่อง” บรรทัดฐานของตนเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหม

• คิดว่าบรรทัดฐานเหล่านี้สามารถสร้างข้อจ�ากัดให้วิธีที่คนๆ หนึ่งจะฝันหรือไม่ เพราะอะไร

• คิดว่าคนเราควรใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานเหล่านี้หรือค่านิยมที่สังคมก�าหนดให้หรือไม่ เพราะอะไร

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง

ความฝัน

8  www.smithsonianmag.com/arts-culture/when-did-girls-start-wearing-pink-1370097/
9 www.slideshare.net/tarayasri/ss-35974171
10 www.isranews.org/thaireform-doc-politics/58332-sex.html
11  www.businessinsider.com/where-is-same-sex-marriage-legal-world-2017-1
12 themomentum.co/tolerance-but-not-inclusion/
13  www.bustle.com/p/why-do-beauty-standards-change-this-study-shows-that-just-

one-image-can-warp-your-beauty-standards-79973
14 www.thaijobsgov.com/jobs/98629
15  www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf
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กิจกรรมท่ี 2 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
บรรทัดฐานทางสังคม
(ต่อ)

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจต้องการท่ีจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวท่ีได้พบสถานการณ์ท่ีพวกเขาถูกจำากัดด้วยบรรทัดฐานต่างๆ รับฟัง
ความเห็นจาก 2-3 คนด้วยใจ และสร้างความเช่ือม่ันว่าการถูกจำากัดด้วยบรรทัดฐานน้ันไม่ได้ถูกต้ังอยู่บนความเป็นจริง คุณ
สามารถยกตัวอย่างต้นแบบในชุมชนเพ่ือเน้นยำ้าว่า ส่ิงท่ี “เป็นเร่ืองปกติ” ในสังคมรอบชุมชน ไม่จำาเป็นต้องสร้างข้อจำากัดให้
อนาคตของเยาวชนทุกเพศ

• อธิบายว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้จะแสดงให้เราเห็นว่าในหลายครั้งสิ่งที่เราเช่ื่อว่าเป็นจริงตามที่เราได้ฟังมา อาจต่างจากความเป็น
จริงโดยแท้จริง เน่ืองจากบางสังคมตี “กรอบ” ให้ผู้คน ซ่ึงเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของผู้คน บรรทัดฐานทางสังคมมาจากความแตกต่างทางเพศ หรือสัญชาติ ชาติพันธ์ุ สถานะทางเศรษฐสังคม หรือแม้แต่
รูปลักษณ์ภายนอกของบุคคล บรรทัดฐานทางสังคมสามารถส่งผลกระทบต่อแนวทางท่ีคนอ่ืนๆ จะรับรู้เก่ียวกับแต่ละบุคคล 
หรือยิ่งกว่าน้ันคือวิธีท่ีเราเข้าใจถึงตัวเองและส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้

• อธิบายว่าบรรทัดฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น มีการเรียนรู้ถึงแนวทางที่คาดหวังให้แต่ละเพศปฏิบัติ ”กรอบ” 
ของบรรทัดฐานเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเราใช้ในชุมชนต่างๆ เพ่ือบอกเด็กชายหญิงว่าพวกเขา “ควร” ปฏิบัติตัวอย่างไร แต่เราเคยสงสัย
หรือไม่ว่าทำาไมเด็กหญิงและเด็กชายจึงได้รับการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ท่ี ผู้คนสร้าง “กรอบ” ข้ึนมา เราจึงสามารถ
แก้ไขกรอบเหล่าน้ีให้แตกต่างหากกรอบเหล่าน้ีทำาร้ายหรือจำากัดคนบางกลุ่ม บรรทัดฐานเก่ียวกับเพศสามารถเปล่ียนแปลงได้

• ยำ้ากับผู้เรียนว่าพวกเราจำาเป็นต้องระลึกอยู่เสมอว่าแม้บรรทัดฐานทางสังคมจะบอกไว้อย่างหนึ่ง แต่ผู้คนทุกเพศยังคงมี
ศักยภาพเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีใครปล่อยให้บรรทัดฐานทางสังคมจำากัดศักยภาพและความฝัันของตน เด็กทุกคนทุกเพศเกิดมา
พร้อมสิทธิเท่าเทียมกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง

ความฝัน
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กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

5 นาที

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ

บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

เล่าเรื่องราวของ กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ นักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง และนักการเมือง หากเป็นไปได้ ฉัายรูปฮีโร่ประจำา

สัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ คือนักสร้างภาพยนตร์ นักแสดง นักการเมือง และสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรที่เป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกของประเทศไทย

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ธัญญ์วารินสนับสนุน LGBTQ+ (กลุ่มคนที่มีความหลายหลายทางเพศ) ความเท่า

เทียมทางเพศ และสิทธิในความหลากหลายผ่านทางภาพยนตร์ของเธอ ธัญญ์วารินเชื่อว่าหากต้องการ

แก้ปัญหาเหล่านี้ ชุมชน LGBTQ+ ต้องมีผู้แทนในสภา และในที่สุดเธอจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎิรในที่สุด16 

เธอมุ่งหวังให้เกิดสิทธิความเสมอภาคในการแต่งงาน และต้องการเป็นบุคคลต้นแบบของความสำาเร็จ

ให้กับเยาวชน LGBTQ+ เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ตัวตลก” ตามที่

ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อ17 

“การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคน แต่กฎหมายกลับระบุว่าเป็นเรื่องระหว่าง

เพศที่ต่างกัน หรือนี่หมายถึงว่าเราให้ความสำาคัญกับอวัยวะเพศมากกว่าความ

เป็นมนุษย์ สังคมไทยไม่เคยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 

และดิฉันไม่ต้องการให้คนรุ่นต่อไปต้องประสบปัญหาเหมือนที่ดิฉันเคยประสบ” 

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ ์ 

16 thematter.co/thinkers/first-thai-lgbtq-representatives/73636
17 thestandard.co/house-meeting-gender-equality/
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