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ที่มา
แม้ว่านักเรี ยนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย แต่โรงเรี ยนและสถานศึกษาก็อาจไม่ใช่สถานที่ที่
ปลอดภัยสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งเผชิญกับการรังแกและการกลัน่ แกล้ง
การรังแกเกิดขึ้นได้หลายรู ปแบบ เช่น การหยอกล้อ ด่าทอ ตราหน้า ทาร้ายร่ างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ และการกีดกันทางสังคม
เป็ นต้น การรังแกส่ งผลกระทบต่อทั้งสิ ทธิในการได้รับการศึกษาของเด็ก ตลอดจนสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอื่นๆ เช่น สิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ
ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และเสรี ภาพจากการเลือกปฏิบตั ิ
การรังแกเกิดขึ้นได้ในทุกระดับการศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับประถม
การรังแกเกิดจากหลายสาเหตุ แต่มกั มีความเชื่อมโยงกับเพศหรื อเพศภาวะ และเป็ นการตอกย้าปทัสถานความเข้าใจในเรื่ องเพศ
ในการเป็ นหญิงหรื อชาย
วัยรุ่ นที่ชอบเพศเดียวกันหรื อเป็ นคนข้ามเพศมักตกเป็ นเหยือของการรังแกที่เรี ยกว่า “การรังแกที่เกิดจากการเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดียวกันและคนข้ามเพศ” หรื อเป็ นการรังแกที่เกิดจากวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ แม้ว่าคนที่เปิ ดผลตัวเองว่าเป็ นเลสเบี้ยน เกย์ รัก
สองเพศ หรื อคนข้ามเพศ จะตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกอย่างชัดเจน แต่ มุมมอง ต่อผูอ้ ื่นว่าเป็ นคนรักเพศเดียวกันหรื อคนข้ามเพศ
ก็สามารถทาให้ผทู ้ ี่ถูกมองเช่นนั้นตกเป็ นเหยือ่ ได้
วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ ามเพศ (IDAHOT) ซึ่ งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็ น
โอกาสที่สาคัญในการนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับการรังแกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรื อ คนที่มีลกั ษณะดังกล่าว ในปี
2555 วัน IDAHOT จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การต่อสู ้การเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันในและโดยการศึกษา”
บทเรี ยนในคู่มือฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครู ผสู ้ อนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยได้ โดยพัฒนาขึ้น
จากประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ และงานวิจยั ล่าสุ ดในประเทศไทยเกี่ยวกับการรังแกบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ
และแผนการสอนที่พฒั นาขึ้นสาหรับโครงการรณรงค์ในปี 2555
คุณสามารถมีส่วนร่ วมในการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี เป็ นมิตร เคารพซึ่ งกันและกัน ด้วยการจัดให้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ
IDAHOT ในเดือนพฤษภาคมหรื อช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสมของปี และสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการตีตราและการเลือก
ปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มการยอมรับความหลากหลายทุกรู ปแบบ อีกทั้งช่วยให้ผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกได้มีสิทธิมีเสี ยง ลุกขึ้นยืน
และได้รับความช่วยเหลือได้
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คุณจึงเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญยิง่ ในการหยุดยั้งการรังแกทุกรู ปแบบ
แม้ว่าบทเรี ยนเพียงบทเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่กเ็ ป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งในความพยายามทั้งหมดที่โรงเรี ยนสามารถเริ่ มต้นใน
การป้ องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าว
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี้ หรื อต้องการทราบแนวทางในการมีส่วนร่ วมอื่นๆ ที่จะทาให้โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่
ปลอดภัยสาหรับเด็กนักเรี ยน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.schoolrainbow.org

ลุกขึน้ พูดออกไป หยุดการรังแกกลัน่ แกล้ ง!
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บทเรียนเกี่ยวกับ IDAHOT
คู่มอื เล่มนีม้ อี ะไรบ้ าง
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย


แนวทางในการนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับ IDAHOT ในห้องเรี ยน



แผนการสอน 4 แผนสาหรับระดับชั้นประถมศึกษา (“ไม่มีบทบาทเฉพาะ” สาหรับนักเรี ยนอายุ 6-9 ปี “เส้นแบ่งที่ชวั่
ร้าย” สาหรับนักเรี ยนอายุ 9-12 ปี ) และนักเรี ยนชั้นมัธยม (“ผสมปนกัน” และ “พวกเขาคิดอะไรอยู”่ สาหรับนักเรี ยน
อายุ 13 ปี ขึ้นไป)



ลิงค์สาหรับแหล่งข้อมูลและชุดเครื่ องมืออื่นๆ ในประเด็นดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
คู่มือนี้จดั ทาขึ้นสาหรับครู ผสู ้ อนและสามารถนาไปใช้โดยนักเรี ยนเองได้ดว้ ย ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคม และบุคลากร
อื่นๆ ในระบบการศึกษา หรื อผูน้ ากระบวนการนอกโรงเรี ยน บริ บทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และ
การฝึ กอบรม เป็ นต้น

วิธีการใช้
แผนการสอนในคู่มือนี้สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาปกติอื่นๆ (เช่น เพศศึกษา สุ ขศึกษา วิชาพลเมือง สังคม) หรื อสามารถนาไป
สร้างแบบเรี ยนเฉพาะแยกต่างหาก กิจกรรมพิเศษ ชมรม หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการรณรงค์อื่นๆ เกี่ยวกับการรังแกและ
ความรุ นแรงในโรงเรี ยนได้อีกด้วย

เหตุผลที่ควรใช้ แผนการสอนนี้
ดังที่ได้กล่าวถึงในส่ วนของที่มา กิจกรรมทั้งหมดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กนักเรี ยนสามารถเข้าถึงสิ ทธิในการได้รับ
การศึกษาในสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม ยิง่ ไปกว่านั้น การใช้แผนการสอนนี้ในฐานะส่ วนหนึ่งของความพยายามในการบูรณาการ
ความหลากหลาย การเคารพซึ่ งกันและกัน และการยอมรับในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนอาจส่ งผลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
นักเรี ยนที่ชอบเพศเดียวกันหรื อเป็ นคนข้ามเพศได้
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มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งการรังแกที่เกิดจากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันหรื อคนข้ามเพศสามารถส่ งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการเรี ยน นาไปสู่ การขาดเรี ยนที่สูงขึ้น ผลการเรี ยนที่ต่าลง และในบางกรณี อาจทาให้อตั ราการลาออกจากโรงเรี ยน
สู งขึ้นในกลุ่มนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบ ในการศึกษาครั้งล่าสุ ดในประเทศไทยพบว่านักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่ารักเพศ
เดียวกันมักขาดเรี ยนในเดือนที่ผ่านมา มีภาวะซึ มเศร้า พยายามฆ่าตัวตาย สู งกว่านักเรี ยนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูก กลัน่ แกล้งรั งแก
นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ยงั พบว่านักเรี ยนที่ถูกรังแกมักมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล มากกว่านักเรี ยนที่ไม่เคยถูกรังแก

การรังแกที่เกิดจากการเกลีดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศเป็ น...ความรุ นแรงด้านศีลธรรม การละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนขั้นร้ายแรง และวิกฤติการณ์ทางด้านสาธารณสุ ข
นายบันคีมูน เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ , 8 ธันวาคม 2553
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การประยุกต์ ใช้ บทเรียนเกี่ยวกับ IDAHOT ในห้ องเรียน
โรงเรี ยนและสถานศึกษาอื่นเป็ นสถานที่สาคัญสาหรับเด็กนักเรี ยนในการพัฒนาทักษะด้านสังคมและความสัมพันธ์บนพื้นฐาน
ของการเคารพซึ่ งกันและกัน ความเข้าใจ และการยอมรับ
แม้ว่าหลายโรงเรี ยนจะมีบทเรี ยนเกี่ยวกับความหลากหลายและการยอมรับในการเรี ยนการสอนก็ตาม แต่กม็ ีบทเรี ยนจานวนน้อย
มากที่ให้ความสาคัญกับประเด็นความหลากหลายบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออก หรื อวิถีทางเพศ เนื่องจากถูก
มองว่าเป็ นประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู ้สึกสาหรับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
แต่ดว้ ยการประยุกต์ใช้หวั ข้อต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัยของผูเ้ รี ยนในการพูดคุย คุณสามารถมีส่วนร่ วมในการทาให้หอ้ งเรี ยนและ
โรงเรี ยนของคุณกลายเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มีความเคารพซึ่ งกันและกันมากยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ในการใช้กิจกรรมเหล่านี้ คุณไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเพศวิถีหรื ออัตลักษณ์ คุณมีหน้าที่เพียงช่วยให้เกิดการ
พูดคุยอย่างเปิ ดใจที่เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเท่านั้น โดยในการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยดังกล่าว คุณจาเป็ นต้องรู ้
สิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การนากระบวนการสนทนา
 การจัดการกับคาถามที่คุณไม่รู้คาตอบ
 การจัดการกับคาพูดที่ตีตราหรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์ และ
 แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั กับแหล่งข้อมูงเพิ่มเติมสาหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน

การนากระบวนการสนทนา
การที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนให้มากที่สุดนั้นจาเป็ นต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย ยอมรับ และสนับสนุน โดยเฉพาะ
เมื่อนักเรี ยนต้องพูดคุยถึงประเด็นที่อาจอ่อนไหวต่อความรู ้สึ กหรื อประเด็นที่เป็ นที่ถกเถียงขัดแย้งกันได้
นักเรี ยนในห้องเรี ยนของคุณอาจมีพฤติกรรมการรังแกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น พึงระวังสถานการณ์ดงั กล่าวและป้ องกัน
ไม่ให้เด็กนักเรี ยนให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนเกินไป
วิธีการที่มีประโยชน์คือการตั้งกฎระเบียบปฏิบตั ิร่วมกันก่อนเริ่ มกิจกรรมเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทบาทของตนตั้งแต่เริ่ มต้น
คุณสามารถให้นกั เรี ยนตั้งกฎหรื อข้อปฏิบตั ิร่วมกันด้วยตัวเองเพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของกิจกรรมให้กบั นักเรี ยน หลังจากนั้น
ให้ติดกฎที่ร่วมกันตั้งขึ้นไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายเพื่ออ้างอิงในยามจาเป็ น
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ตัวอย่างของกฎข้อปฏิบตั ิร่วมกัน : คุณอาจมีกฎข้อปฏิบตั ิร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว หรื อหากไม่มีคุณควรตั้งกฎดังกล่าวขึ้นก่อนที่จะ
เริ่ มทากิจกรรม เช่น
 เคารพความคิดเห็นและมุมมองของผูอ้ ื่น
 ไม่พูดขัดจังหวะ ตาหนิ หรื อล้อเลียนนักเรี ยนคนอื่น
 ไม่เอ่ยชื่อหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวเมื่อยกตัวอย่าง
 ให้กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการพูดคุยที่ปลอดภัยโดยที่นกั เรี ยนจะต้องไปนาเรื่ องราวหรื อข้อมูลใดๆ เปิ ดเผยออกไปใน
ภายหลัง
 ใช้ภาษาที่สุภาพ เคารพ และให้เกียรติ
หากพบว่านักเรี ยนไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อปฏิบตั ิที่ต้ งั ขึ้น ให้ขอให้นกั เรี ยนคนนั้นปฏิบตั ิตามโดยตรง เช่น อาจพูดว่า “เราอาจไม่เห็น
ด้วยกับทุกเรื่ อง ดังนั้น เราควรช่วยกันหาทางที่จะเห็นต่างบนพื้นฐานของความเคารพซึ่ งกันและกัน เป็ นต้น

การจัดการกับคาถามที่คุณไม่รู้คาตอบ
คุณอาจไม่รู้คาตอบสาหรับทุกคาถาม ในกรณี เช่นนี้ คุณอาจบอกว่า “ครู ไม่รู้คาตอบสาหรับคาถามนี้ แต่ครู จะไปหาคาตอบมาให้”
และยังสามารถให้นกั เรี ยนค้นคว้าเพิ่มเติมเป็ นการบ้านและช่วยพิจารณาคาตอบของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในภายหลังหรื อใน
การเรี ยนคาบต่อไป เนื่องจากการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งสาคัญ
การจัดการกับการใช้ภาษาที่ตีตราหรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์
การช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าภาษาที่ตีตราหรื อเลือกปฏิบตั ิน้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจยอมรับได้สามารถทาได้โดยแนะนากิจกรรมด้วย
ประโยคต่อไปนี้
 ทุกคนมีสิทธิซ่ ึ งสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรี ยนรู ้
 ทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเคารพผูอ้ ื่น ความเห็นต่างในเรื่ องวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศเป็ นเรื่ องปกติ แต่การไม่
เคารพผูอ้ ื่นเพราะตัวตนของบุคคลผูน้ ้ นั เป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถยอมรับได้
 เราไม่ควรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยปฏิกิริยาในทางลบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับวิถีและอัตลักษณ์
ทางเพศของบุคคลนั้นๆ
ข้อควรจา: เป้ าหมายของกิจกรรมนี้เพื่อเน้นย้าถึงความสาคัญของการเคารพความต่างของผูอ้ ื่นเพื่อส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย
ในการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยนทุกคน
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ข้อมูลต่อไปนี้อาจจาเป็ นสาหรับคุณในการสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ หรื อการจัดการการ
ใช้ภาษาที่ตีตราหรื อเลือกปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น :
 การรังแก หมายถึงการกระทาที่เกิดขึ้นซ้ าๆ (เช่น ทางกาย วาจา สังคม หรื อเพศ) เพื่อแสดงออกซึ่ งอานาจทางกายหรื อ
ทางสังคมเหนือผูอ้ ื่น
 เกย์ หมายถึง แรงดึงดูดทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีต่อเพศเดียวกัน การใช้คานี้ในเชิงดู
ถูก เช่น “เกย์จงั ” หรื อ “คุณเหมือนเกย์จงั ” ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะเป็ นการหล่อเลี้ยงการเหมารวมว่าการเป็ นเกย์ เล
สเบี้ยน รักสองเพศ เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีหรื อความบกพร่ อง
 เพศภาวะและเพศ เพศ หมายถึงความแตกต่างด้านชีววิทยา ส่ วน เพศภาวะ หมายถึง ความแตกต่างในบทบาททาง
สังคมหรื อความสัมพันธ์ บทบาททางเพศภาวะเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยได้รับอิทธิพลจากอายุ
วรรณะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง ความเข้าใจตนเองของคน
บางส่ วนว่าเป็ นชาย หญิง หรื อเพศภาวะอื่นๆ อาจแตกต่างจากเพศกาเนิดของบุคคลผูน้ ้ นั ได้
 การเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกัน หมายถึง ความกลัว การปฏิเสธ หรื อความจงเกลียดจงชัง (รวมถึง ทัศนคติตีตราหรื อ
พฤติกรรมที่เลือกปฏิบตั ิ) ต่อบุคคลที่เป็ นหรื อถูกมองว่าชอบเพศเดียวกัน ดังนั้น การรังแกที่เกิดจากการเกลียดกลัวคน
รักเพศเดียวกันจึงส่ งผลกระทบต่อคนที่ชอบหรื อถูกมองว่าชอบเพศเดียวกัน ส่ วนคาว่า การเกลียดกลัวคนข้ามเพศ หรื อ
การรังแกที่เกิดจากการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ เป็ นคาที่ใช้กบั คนข้ามเพศ


รั กร่ วมเพศ หมายถึงคนที่มีความสนใจหรื อรู ้สึกดึงดูดต่อคนเพศเดียวกัน คานี้มกั ถูกหลีกเลี่ยงในสังคมไทย เนื่องจาก
คาว่ารักร่ วมเพศสื่ อความหมายในเชิงชื่นชอบพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่ งมีโอกาสเกิดได้กบั ทุกเพศ เพื่อหลีกเลี่ยง
การตีตราจึงมีการรณรงค์ให้ใช้คาว่า “คนรักเพศเดียวกัน” เพื่อสื่ อถึงคนกลุ่มนี้

 การตีตราและการเลือกปฏิบัติ การตีตรา หมายถึง ความคิดเห็นหรื อการตัดสิ นที่บุคคลหรื อสังคมมีต่อบุคคลอื่นหรื อ
กลุ่มคนในด้านลบ ส่ วนคาว่า การเลือกปฏิบตั ิ หมายถึง การกีดกันหรื อการกระทาอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูก
มองว่าเป็ นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
 คนข้ ามเพศ บุคคลที่เป็ นคนข้ามเพศคือคนที่มีอตั ลักษณ์และการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกาเนิดของตน ทั้งนี้คน
ข้ามเพศอาจมีวิถีทางเพศแบบใดก็ได้

แนะนาแหล่งข้อมูลหรือความช่ วยเหลือและการสนับสนุน
คุณควรประสานงานกับโรงเรี ยนของคุณเพื่อให้ทราบว่ามีแหล่งข้อมูล ความช่วยเหลือ การสนับสนุน รวมทั้งการให้คาปรึ กษา
อื่นใดอีกที่จะเป็ นประโยชน์สาหรับบุคคลที่ตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแก และให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับนักเรี ยนของคุณในช่วงกิจกรรม
นั้นๆ หรื อเชิญบุคคลจากหน่วยงานนั้นๆ มาเข้าร่ วมกิจกรรมของคุณ
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ข้ อเท็จจริงบางประการ:
การรังแกด้ วยเหตุแห่ งเพศภาวะและเพศวิถีในประเทศไทย
ในปี 2555 องค์การแพลนอินเตอร์ เนชัน่ แนลประเทศไทย UNESCO และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกันเพื่อดาเนินการวิจยั
โดยใช้ระยะเวลาหนึ่งปี ในโรงเรี ยนมัธยม 30 โรงเรี ยนในห้าจังหวัดของประเทศไทย ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกว่า 2,000 คน
งานวิจยั เชิงลึกครั้งนี้เป็ นงานวิจยั ครั้งแรกในประเทศไทยที่ศึกษาเกีย่ วกับการรังแกคนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นเลสเบี้ยน เกย์ รัก
สองเพศ หรื อคนข้ามเพศในโรงเรี ยน ตลอดจนผลกระทบต่อบุคคลที่ตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกดังกล่าว ซึ่ งมีต้ งั แต่การขาดเรี ยน
ไปจนถึงภาวะซึ มเศร้า หรื อแม้กระทัง่ ความพยายามฆ่าตัวตาย

ระดับความชุกของการรังแกด้ วยเหตุแห่ งวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศมีมากเพียงใด


ในภาพรวม กว่าครึ่ งของนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลหลากหลายทางเพศในการศึกษาครั้งนี้ (56%) รายงานว่าเคยถูกรังแกใน
เดือนที่ผ่านมาเพราะวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศของตน



25% ของนักเรี ยนที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็ นบุคคลหลากหลายทางเพศรายงานว่าถูกรังแกเพราะถูกมองว่าเป็ นคนข้าม
เพศหรื อชอบเพศเดียวกัน ซึ่ งเป็ นการยืนยันงานวิจยั อื่นที่พบว่าการรับรู ้ถึงการชอบเพศเดียวกันหรื ออัตลักษณ์ขา้ มเพศ
เป็ นสาเหตุที่ทาให้บุคคลตกเป็ นเหยือ่ ของการรั งแกได้



ในกลุ่มนักเรี ยน LGBT
o

เกือบหนึ่งในสาม (31%) รายงานว่าเคยถูกทาร้ายร่ างกาย (29%) เคยถูกคุกคามทางวาจา และ (24%) เคยถูก
คุกคามทางเพศในเดือนที่ผ่านมาเพราะวิถีหรื ออัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศของตน

o

ในการเปรี ยบเทียบพบว่า นักเรี ยนหญิง (เลสเบี้ยน รักสองเพศ หรื อหญิงข้ามเพศ) มีอตั ราความชุกของการถูก
รังแกเพราะวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกของตนสู งกว่านักเรี ยนชาย (เกย์ รักสองเพศ ชายข้ามเพศ)
ซึ่ งข้อสรุ ปดังกล่าวเป็ นความจริ ง ทั้งในภาพรวม และในแต่ละประเภทของการพฤติกรรมรังแก (ทางกาย
วาจา สังคม และทางเพศ)

การรังแกส่ งผลกระทบอย่างไร


เกือบหนึ่งในสี่ (23%) ของนักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกประสบกับภาวะซึ มเศร้าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคนที่ไม่ถูกรังแกเลยซึ่ งมีเพียง (6%) เท่านั้น



การรังแกส่ งผลต่อการเข้าเรี ยน โดย 31% ของนักเรี ยนที่ถูกรังแกมีอตั ราการขาดเรี ยนในเดือนที่ผ่านมา (ไม่ว่าจะด้วย
ความเข้าใจต่อวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศของตน หรื อด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม) ในขณะที่นกั เรี ยนที่ไม่ถูกรังแกมี
อัตราขาดเรี ยนเพียง 15% เท่านั้น
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เกือบ 7% ของนักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะความเข้าใจต่อวิถีหรื ออัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของตนเคยพยายาม
ฆ่าตัวตายในปี ที่ผ่านมา เมื่อเปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนที่ไม่เคยถูกรังแกซึ่ งมีเพียง 1.2% และนักเรี ยนที่ถูกรังแกด้วยเหตุผล
อื่นซึ่ งมีเพียง 3.6% เท่านั้น

เหยือ่ ของการถูกรังแกมีปฏิกริ ิยาอย่างไร


ประมาณสองในสามของนักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะการเกลียดกลัวบุคคลหลากหลายทางเพศไม่ได้แจ้งเรื่ องให้กบั ผูอ้ ื่น
ได้ทราบหรื อไม่พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ า



23% ของเหยือ่ ที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรังแกกล่าวว่า “บอกใครไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น”



ส่ วนใหญ่ของนักเรี ยนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการรังแกกล่าวว่าตน สู ้กลับ (63%) หรื อ ปรึ กษาเพื่อน (51%) น้อยคนมาก
ที่แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน (8%) ครู ที่ปรึ กษา (6%) ครู ฝ่ายปกครอง (3%) บุคลากรอื่นๆ (2%) หรื อผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน (0.5%)

โรงเรียนสามารถทาอะไรได้ บ้าง


กาหนดและบังคับใช้นโยบายห้ามมิให้มีการรังแกซึ่ งครอบคลุมถึงนักเรี ยนทุกเพศ โดยต้องมีมาตรการที่ชดั เจนในการ
จัดการผูท้ ี่รังแกผูอ้ ื่น และจะต้องเป็ นนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อเพศ วิถีทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ไม่ว่าจะทั้ง
ของผูร้ ังแกและผูท้ ี่ถูกรังแก



บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมในลักษณะที่มีส่วนร่ วมเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและผลของการหยอกล้อและ
การรังแกในวิชาปกติต่างๆ ที่เปิ ดสอนในโรงเรี ยน เช่น ในวิชาเพศศึกษา แนะแนว หรื อโฮมรู ม เป็ นต้น



สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กบั นักเรี ยน LGBT เช่น ห้องน้ า ห้องกิจกรรม หรื อห้องนอนเฉพาะ (ระหว่างการเข้า
ค่าย) เพื่อป้ องกันการรังแกที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรี ยนบางกลุ่ม



สร้างการยอมรับต่อความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศโดยผ่านทางกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน LGBT ได้
แสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์และความสามารถของตน



ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนเพศวิถีศึกษาที่รอบด้านและมุ่งเน้นให้เกิดการยอมรับความหลากหลาย การเคารพซึ่ งกัน
และกัน ไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะมีเพศ เพศภาวะ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรื อการแสดงออกทางเพศแบบใดก็ตาม



อนุญาตให้นกั เรี ยนทุกคนไม่ว่าจะมีเพศแบบใดก็ตามเข้าร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน และสามารถเป็ นผูน้ าได้ (เช่น
เป็ นประธานนักเรี ยน) ทั้งอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ



ท้าทายมายาคติที่เกี่ยวกับนักเรี ยน LGBT (เช่น เป็ นคนเบี่ยงเบน ผิดปกติทางจิต มีอารมณ์รุนแรง หรื อชอบฝ่ าฝื น
กฎระเบียบของโรงเรี ยน) ในกลุ่มนักเรี ยนทัว่ ไป ครู และผูป้ กครอง โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่
ทางานเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและประเด็นทางด้านความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะมาให้ขอ้ มูลที่โรงเรี ยน
11

สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม ดู
Issues brief: Mahidol University Plan International, UNESCO. 2014. LGBT-friendly Thailand?
A brief on school bullying on the basis of sexual orientation or gender identity in Thailand. Bangkok: UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227706THA.pdf

Infographic: Mahidol University Plan International, UNESCO. 2014. LGBT-friendly Thailand?
An infographic on school bullying on the basis of sexual orientation or gender identity in Thailand. Bangkok: UNESCO.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227752THA.pdf

Research Report: การรังแกต่อกลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศ หรื อคนรักเพศเดียวกัน ในโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา: รู ปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการป้ องกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย. กรุ งเทพฯ:
UNESCO.

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227518tha.pdf
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แผนการสอนเรื่อง “ไม่ มีบทบาทเฉพาะ”
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มนี้ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของทัศนคติเหมารวมและพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังทางเพศ
 เพื่อเข้าใจผลของความคาดหวังดังกล่าวต่อพฤติกรรมและโอกาส
 เพื่อหาวิธีตอบสนองต่อปทัสถานและความคาดหวังทางเพศ
ผู้นากระบวนการ ครู หนึ่งคนขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ยนอายุ 6-9 ปี
กเวลา 30-45 นาที
อุปกรณ์ กระดาน และชอล์คหรื อปากกา

ขั้นตอน
1)

อธิบายวัตถุประสงค์ดว้ ยคาพูดง่ายๆ เช่น ในกิจกรรมนี้เราพูดคุยกันถึงสิ่ งที่เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงทาไม่เหมือนกัน
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น และเราคิดอย่างไรต่อการกระทาที่แตกต่างดังกล่าว

2)

กาหนดข้อปฏิบตั ิร่วมกัน (หรื ออาจอ้างถึงกฎระเบียบของชั้นเรี ยน) อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าในกิจกรรมดังกล่าว
ความคิดของทุกคนมีคุณค่า ทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่แทรกหรื อ
ขัดจังหวะ

3)

แบ่งกระดานเป็ นสองส่ วน สาหรับผูห้ ญิงส่ วนหนึ่งและผูช้ ายส่ วนหนึ่งโดยมีเส้นกั้นตรงกลาง
a.

ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสิ่ งที่เป็ นการกระทาของผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง “เท่านั้น”

b.

เขียนทุกความคิดเห็นลงไป แม้แต่ (และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ) สิ่ งที่เป็ นข้อถกเถียงหรื อข้อโต้แย้ง (เช่น การเล่น
กีฬา สาหรับเด็กผูช้ าย หรื อ ความเรี ยบร้อย สาหรับเด็กผูห้ ญิง)

4)

ให้เวลาประมาณ 8-10 นาที หรื อจนกระทัง่ นักเรี ยนเริ่ มหมดความคิดเห็น ในการถามคาถามว่านักเรี ยนหญิงคนไหนที่
เคยทาหรื อมีพฤติกรรมในฝั่งของผูช้ าย และถามคาถามลักษณะเดียวกันกับนักเรี ยนชาย นักเรี ยนควรมีโอกาสเลือกโดย
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ไม่ถูกบังคับเพราะอาจทาให้รู้สึกอึดอัดได้ นอกจากนั้นอาจถามว่ามีนกั เรี ยนคนใดที่เห็นต่างในสิ่ งที่อยูบ่ นกระดานทั้ง
สองฝั่งหรื อไม่
5)

หลังจากนั้นให้ถามนักเรี ยนว่า “มีกี่คนที่เคยถูกบอกว่าไม่สามารถทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดบนกระดานได้เพราะตนเป็ นผูช้ าย
หรื อผูห้ ญิง” (โดยให้ยกมือตอบ) “รู ้สึกอย่างไรเมื่อถูกบอกเช่นนั้น” ถามนักเรี ยนว่า “เราจะสามารถบอกคนที่บอกเรา
อย่างนั้นหรื อคนที่เรารู ้จกั ว่าเราทาบางสิ่ งบางอย่างไม่ได้เพราะเราเป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงได้อย่างไร”

6)

สรุ ปโดยลบเส้นกั้นระหว่างสองฝั่งออก และเน้นย้าว่าความคิดหรื อการรับรู ้ที่มีอยูก่ ่อนว่าเด็กผูช้ ายและผูห้ ญิงควร
ประพฤติตนเช่นใดได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก และจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยสามารถยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้

บทเรียนเสริม: เราจะสามารถขยายการเรี ยนรู้ดงั กล่าวออกไปสู่นอกห้องเรี ยนได้อย่างไร


ให้นกั เรี ยนสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับประสบการณ์ของสมาชิกคนนั้นๆ ว่าเคยถูกบอกไม่ให้ทาอะไร
เพราะเป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงหรื อไม่



ให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อเกี่ยวกับเด็กผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงที่ทากิจกรรมหรื อมีความสนใจที่ไม่สอดคล้องหรื อเกี่ยวข้องกับ
เพศของตน
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แผนการสอนเรื่อง “เส้ นแบ่ งที่ชั่วร้ าย”
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มนี้ช่วยให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบต่างๆ ของการกีดกันแบ่งแยก ผลกระทบ
ต่อความรู ้สึก และแนวทางการส่ งเสริ มการยอมรับ
วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับกระบวนการที่นาไปสู่ การเลือกปฏิบตั ิและการกีดกันแบ่งแยก



เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่นาไปสู่ การแบ่งแยกระหว่าง “ความปกติ” และ “ผิดปกติ”



เพื่อหาวิธีส่งเสริ มการยอมรับและการสนับสนุนทางสังคมสาหรับนักเรี ยนทุกคน

ผู้นากระบวนการ ครู หนึ่งคนขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ยนอายุ 9-11 ปี
เวลา 45 นาที
อุปกรณ์ กาหนดประเภทและเด็กนักเรี ยนที่อาจอยูใ่ นประเภทต่างๆ ดังกล่าว (ดูขา้ งล่าง)

ขั้นตอน
1)

อธิบายวัตถุประสงค์ดว้ ยคาพูดง่ายๆ เช่น ในกิจกรรมนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มและความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่ งที่ยดึ
โยงและแบ่งแยกคนในสังคม และแนวทางในการลดช่องว่างหรื อความต่างดังกล่าว

2)

กาหนดข้อปฏิบตั ิร่วมกัน (หรื ออาจอ้างถึงกฎระเบียบของชั้นเรี ยน) อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าในกิจกรรมดังกล่าว
ความคิดของทุกคนมีคุณค่า ทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่แทรกหรื อ
ขัดจังหวะ

3)

เลือกนักเรี ยนหนึ่งถึงสามคนเป็ น “เส้นแบ่งที่ชวั่ ร้าย” สาหรับนักเรี ยนที่อายุนอ้ ยกว่า ครู /ผูน้ ากระบวนการควร หรื อครู
อีกหนึ่งคนควรสวมบทบาทดังกล่าวจนกว่านักเรี ยนจะเข้าใจวิธีการเล่น ในขณะที่อธิบายคาสัง่ ให้นกั เรี ยนที่เป็ น “เส้น
แบ่งที่ชวั่ ร้าย” ให้นกั เรี ยนที่เหลือเข้าแถวต่อกันตามความยาวของห้องและยืนรวมกัน

4)

นักเรี ยนที่เล่นเป็ น “เส้นแบ่งที่ชวั่ ร้าย” จะได้รับคาสั่ง (โดยไม่ให้นกั เรี ยนที่เหลือรู ้ดว้ ย) และจะคอยทาหน้าที่แบ่ง
นักเรี ยนในห้องออกเป็ นกลุ่มหรื อประเภทต่างๆ โดยใช้เวลาหลายรอบ ทั้งนี้ ในแต่ละรอบนักเรี ยนที่เป็ นเส้นแบ่ง
จะต้องไม่พูดออกมาว่าประเภทที่กาลังแบ่งนั้นคืออะไรแต่ให้พูดเฉพาะชื่อของนักเรี ยนคนอื่นๆ
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5)

จานวนของประเภทที่แบ่งขึ้นอยูก่ บั จานวนนักเรี ยน แต่ควรทาให้
เกิดการแบ่งกลุ่มขนาดต่างๆ และการแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย ครู หรื อ
ผูน้ ากระบวนการต้องแน่ใจว่าประเภทที่กาหนดไว้ล่วงหน้าเป็ น
ประเภทที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแบ่งอย่างน้อยหนึ่งรอบ
ผูน้ ากระบวนการต้องเข้าใจว่าอาจจาเป็ นต้องเตรี ยมตัวล่วงหน้า
สาหรับประเภทที่ไม่มีขอ้ มูลชัดเจนเท่าใดนัก (เช่น คนถนัดซ้าย คน
ที่มีพี่นอ้ งสองคน คนที่มีพี่นอ้ งเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน ฯลฯ)
นักเรี ยนสามารถกาหนดประเภทสาหรับการแบ่งเพิ่มเติมได้ แต่
จะต้องไม่เป็ นการแบ่งที่อยูบ่ นพื้นฐานของการตีตรา (เช่น น้ าหนัก
เกิน ผิวคล้ า มาจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ ง ฯลฯ) ดูคาแนะนาในกรอบ
ด้านข้าง

6)

หลังจากนั้น ให้อธิบายให้นกั เรี ยนที่เหลือฟังว่า “เส้นแบ่งที่ชวั่ ร้าย”













ตัวอย่างประเภทหรื อเกณฑ์การแบ่ง
อายุ 9/10/11
เกิดในเดือน
ถนัดซ้าย
มีพี่นอ้ งสองคน
เป็ นฝาแฝด
มีพี่นอ้ งเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน
พูดภาษที่สองได้
มีถุงเท้าสี (ขาว/น้ าเงิน/แดง ฯลฯ)
มีฟันหลอข้างหน้า
ชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร (ก / ส / น ฯลฯ)
ใสกิ๊บหนีบผม ฯลฯ

จะพูดชื่อของนักเรี ยนบางคนเท่านั้น นักเรี ยนที่มีชื่อดังกล่าวให้ยา้ ยมาข้างหน้าและยืนอยูท่ ี่จุดที่กาหนด เช่น มุมห้อง
หรื อส่ วนอื่นๆ ของห้อง ให้นกั เรี ยนที่มีชื่อเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเสี ยง แต่เมื่อไปรวมตัว ณ จุดที่กาหนดแล้วให้พูดคุย
ปรึ กษากันว่าอะไรที่เป็ นเหตุผลในการแบ่งประเภทในครั้งนั้นของตน หลังจากที่เฉลยว่าเกณฑ์การแบ่งคืออะไรให้
นักเรี ยนกลับมารวมกับกลุ่มใหญ่เหมือนเดิม ผูด้ าเนินกระบวนการอาจสลับนักเรี ยนคนอื่นมาเป็ น “เส้นแบ่งที่ชวั่ ร้าย”
บ้างก็ได้ในระหว่างแล่นกิจกรรม
7)

หลังจากที่ผ่านไปหลายรอบ ให้นกั เรี ยนกลับไปนัง่ ที่ของตัวเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
a.

ประเภทการแบ่งดังกล่าวมีเหตุผลหรื อไม่ นักเรี ยนรู ้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นๆ หรื อไม่

b.

กลุ่มดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่นกั เรี ยนจะเลือกหรื อไม่หากนักเรี ยนเป็ นผูก้ าหนดประเภทหรื อเกณฑ์การแบ่งเอง
(นักเรี ยนมักจะตอบว่ายังขาดเพื่อนคนใดคนหนึ่ง / จะแบ่งกลุ่มใหม่ตามความสนใจหรื อความสัมพันธ์ของ
ตน)

c.

นักเรี ยนรู ้สึกเช่นไรเมื่อเป็ นคนที่ไม่มีกลุ่มหรื อเป็ นสมาชิกคนหนึ่ งในกลุ่มที่เหลือไม่กี่คน

d.

มีใครที่รู้สึกตื่นเต้นหรื อภูมิใจเป็ นพิเศษที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มใดหรื ออยู่ในกลุ่มเล็กหรื อไม่ ทาไมจึงรู ้สึกเช่นนั้น

e.

นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรหากเพื่อนที่สนิทที่สุดอยูอ่ ีกฝั่งหนึ่งของห้อง นักเรี ยนกลับไปรวมกับเพื่อนในระหว่าง
รอบแต่ละรอบหรื อไม่ และเป็ นเพราะเหตุใด

8)

อธิบายว่ากิจกรรมนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้เข้าใจความรู ้สึกว่าการอยูน่ อกกลุ่ม (หรื อเป็ นคนกลุ่มน้อย) หรื อการถูก
แยกออกจากคนอื่นนั้นเป็ นอย่างไร และลักษณะที่บางคนยึดถือนั้นสามารถนาไปสู่ การแบ่งแยกได้
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9)

อธิบายว่า เกณฑ์การแบ่ง ในกิจกรรมดังกล่าวคิดขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งเราสามารถทาให้คน
อื่นรู ้สึกว่าถูกกีดกันหรื อแบ่งแยกได้ดว้ ยสาเหตุหลายประการ สาหรับนักเรี ยนชั้นที่อายุมากกว่าอาจให้นกั เรี ยนระบุ
เกณฑ์การแบ่งที่ชวั่ ร้ายจริ งๆ เช่น สี ผวิ ความทุพพลภาพ ความแตกต่างจากปทัสถานทางเพศ ฯลฯ

10)

ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดว่าจะสามารถปกป้ องเพื่อนจากการกีดกันหรื อช่วยเพื่อนนักเรี ยนที่ถูกกีดกันได้อย่างไร
โดยอาจเขียนความคิดเห็นดังกล่าวลงบนกระดาษแล้วแปะไว้ขา้ งผนังเพื่อเน้นย้าถึงการยอมรับและแนวทางสนับสนุน
ให้กบั นักเรี ยน โดยสามารถให้ทาเป็ นการบ้าน หรื อพูดคุยและลงความเห็นร่ วมกันในคราวต่อไปก้ได้

บทเรียนเสริม: เราจะสามารถขยายการเรี ยนรู้ดงั กล่าวออกไปสู่นอกห้องเรี ยนได้อย่างไร


ให้นกั เรี ยนวาดภาพหรื อโพสเตอร์ เกี่ยวกับโรงเรี ยนในอุดมคติของตัวเอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่โรงเรี ยนควร
ทาเพื่อให้โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยสาหรับทุกคน



ให้นกั เรี ยนทารายชื่อการกระทาที่อาจช่วยให้โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ทปี่ ลอดภัยและอบอุ่นสาหรับทุกคน รวมทั้งสิ่ งที่
นักเรี ยนทุกคนควรทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว หลังจากนั้นให้ทบทวนรายการดังกล่าวในครั้งต่อไป แล้วหา
ข้อตกลงเกี่ยวกับ “สัญญา” ที่นกั เรี ยนและครู สามารถตกลงเห็นพ้องต้องกันและปฏิบตั ิร่วมกันได้
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แผนการสอนเรื่อง กิจกรรม “ผสมปนกัน”
ลักษณะกิจกรรม จากการเล่นกิจกรรมบทบาทสมมติที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น
การรังแกอันเนื่องมาจากวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าจะเป็ นนั้นจริ งหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนรู ปแบบ ผลกระทบ และ
แนวทางการป้ องกันหรื อตอบสนองต่อการรังแก
วัตถุประสงค์


เพื่อให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปทัสถานทางเพศในบริ บทสังคมวัฒนธรรมของตน



เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างปทัสถานทางเพศ และการรังแกบนพื้นฐานของเพศและ
เพศภาวะ รวมทั้งวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ



เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนป้ องกันการรังแกเพราะเหตุผลทางด้านเพศหรื อเพศภาวะ

ผู้นากระบวนการ ครู หนึ่งคนขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ยนอายุ 13 ปี ขึ้นไป
เวลา 60-90 นาที
อุปกรณ์ ควรปริ้ นท์สถานการณ์สาหรับการแสดงบทบาทสมมติ (ดูขา้ งล่าง) ล่วงหน้าสาหรับกลุ่มเล็ก โดยอาจกาหนด
สถานการณ์อื่นๆ ด้วยตัวเองได้ตามความเหมาะสมต่อบริ บท

ขั้นตอน
ส่ วนที่หนึง่ (20 นาที)
1)

อธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วยคาพูดง่ายๆ เช่น ในกิจกรรมนี้เราจะแสดงบทบาทสมมติเพื่อสะท้อน
ประสบการณ์การถูกรังแก และหาวิธีการป้ องกันหรื อแก้ไขสถานการณ์ที่เราจะได้เห็นในวันนี้

2)

กาหนดข้อปฏิบตั ิร่วมกัน (หรื ออาจอ้างถึงกฎระเบียบของชั้นเรี ยน) อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าในกิจกรรมดังกล่าว
ความคิดของทุกคนมีคุณค่า ทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่แทรกหรื อ
ขัดจังหวะ

3)

แบ่งนักเรี ยนในห้องออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 5 คน แจกสถานการณ์ให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มๆ ละหนึ่งสถานการณ์พร้อมทั้ง
คาสั่งเพื่อเตรี ยมตัวสาหรับการแสดงบทบาทสมมติ ทั้งนี้ สถานการณ์หนึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งกลุ่มได้เนื่องจากวิธีการ
และการแสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
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คาสั่ งสาหรับการเตรียมตัว
ทุกคนมีเวลา 15 นาทีในการอ่านสถานการณ์ที่ได้รับ และเตรี ยมการแสดงบทบาทสมมติ
ขั้นตอนการเตรี ยม
1)

กาหนดปัญหา เช่น คาพูดหรื อการกระทาใดเป็ นปัญหาหรื อสร้างความเจ็บปวดให้กบั ผูอ้ ื่น

2)

ใครเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ดงั กล่าว เหยือ่ ผูก้ ระทา ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ (เช่น คนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีส่วน
ร่ วม) และ “ผูไ้ กล่เกลี่ย” (คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเข้ามาห้ามปราม) เป็ นต้น

3)

พิจารณาว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่ งผลต่อคนทั้งหมดที่อยูใ่ นเหตุการณ์อย่างไรหากไม่มีใครเข้ามาไกล่เกลี่ยหรื อห้าม
ปราม และเหตุการณ์ดงั กล่าวจะจบลงอย่างไร

4)

เตรี ยมบทสนทนาสั้น (ไม่เกิน 3 นาที)

ข้ อควรจา


แม้การแสดงบทบามสมมติอาจเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่เป้ าหมายที่สาคัญคือเพื่อพิจารณาถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั ๆ และเพื่อหาแนวทางป้ องกันที่ปฏิบตั ิได้จริ ง



หลีกเลี่ยงลักษณะเชิงเหมารวม เช่น สาเนียงการพูด กิริยาท่าทาง หรื อคาพูด พยายามนึกถึงความเป็ นจริ งของสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้



ตัวละครที่ถูกรังแกควรมีทางเลือกและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าว และ
หลีกเลี่ยงตัวละครที่ไม่สามารถตอบโต้หรื อจัดการกับสถานการณ์ได้



เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้ ดังนั้นนักเรี ยนควรพยายามเข้าใจถึงความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจในสิ่ งที่ผู ้
ที่อยูใ่ นเหตุการณ์กาลังเผชิญ
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ตัวอย่างเหตุการณ์สมมติ
เหตุการณ์ ที่ #1
บัวเป็ นเด็กที่เป็ นที่รู้จกั และชื่นชอบในโรงเรี ยน และมีเพื่อนทางเฟซบุคหลายคน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนของบัว
สองคนคือลาวัณย์และกัญญา ลบบัวออกจากรายชื่อเพื่อนและไม่พูดคุยกับบัวอีก บัวไม่พอใจและสร้างบัญชีเฟซบุค
ปลอมขึ้นมาแล้วโพสต์บอกว่าสองคนนี้เป็ นแฟนกัน ข่าวลือดังกล่าวแพร่ กระจายไปทัว่ โรงเรี ยนและบัวรู ้สึกว่าตน
ได้แก้แค้นแล้ว
ตัวละคร: บัว ลาวัณย์ กัญญา และเพื่อนที่แพร่ ข่าวลือ

เหตุการณ์ ที่ #2
สุ พลเป็ นนักเรี ยนใหม่ในห้องของคุณ เขามีท่าทางกระตุง้ กระติ้ง บางครั้งก็ทาลิปสติกหรื อเครื่ องสาอางเวลาที่ครู ไม่
ทันสังเกตุ เขาถูกเพื่อนผูช้ ายล้อเวลาเข้าห้องน้ า บางครั้งก็ถูกผลักให้ลม้ ลง ในรายวิชาหนึ่งครู ที่สอนพูดถึงลักษณะ
กระตุง้ กระติ้งของเขาต่อหน้าเพื่อนร่ วมห้อง และยังถามนักเรี ยนในชั้นว่าเห็นด้วยหรื อไม่ แต่มีนกั เรี ยนคนหนึ่งที่ไม่
เห็นด้วยและพูดว่าทุกคนมีสิทธิเลือกที่จะเป็ นตัวของตัวเอง ทาให้สุพลรู ้สึกผ่อนคลายที่รู้ว่ามีเพื่อนอยูห่ นึ่งคน
ตัวละคร: สุ พล ครู เพื่อนนักเรี ยนที่หัวเราะเยาะ และเพื่อนนักเรี ยนที่สนับสนุนสุ พล

เหตุการณ์ ที่ #3
สุ วิทย์มีเพื่อนหญิงหลายคนในโรงเรี ยน เพื่อนชายของสุ วิทย์ต่างพากันอิจฉาและคิดว่าเขาเป็ นเกย์เพราะเขาไม่เคยไป
ไหนมาไหนกับเพื่อนผูช้ ายเลย เวลาที่เพื่อนๆ เห็นสุ วิทย์อยูต่ ามลาพัง เช่น บริ เวณสนามหญ้า หรื อนอกห้องเรี ยน ก็
มักจะแกล้งสุ วิทย์โดยการขัดขาหรื อดึงกางเกงลง สุ วิทย์อยากจะไปพบผูอ้ านวยการแต่กก็ ลัวว่าจะถูกบอกว่าเขาผิด
เองที่ไม่ได้เป็ น “ส่ วนหนึ่งของเด็กผูช้ าย” แต่สุดท้ายก็ตดั สิ นใจไปพบผูอ้ านวยการ
ตัวละคร: สุ วิทย์ เพื่อนร่ วมห้ องที่รังแกสุ วิทย์ ผู้อานวยการ

เหตุการณ์ ที่ #4
หน่อยกาลังยืนต่อแถวเพื่อซื้ ออาหารเที่ยงในโรงอาหาร เพื่อนของหน่อยสองคนชื่ออนันต์และแทน เดินเข้ามาหา
หน่อยแล้วพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับผมทรงใหม่ของหน่อยโดยการพูดว่า “เพื่อนผูช้ ายจะไม่รักนายอีกแล้ว” และใช้คาพูดที่
หยาบคาย เจ้าหน้าที่โรงอาหารชื่อพี่แมวและพี่นกที่กาลังทาหน้าที่อยูไ่ ด้ยนิ สิ่ งที่อนันต์และแทนพูดกับหน่อย
ตัวละคร: หน่ อย อนันต์ แทน พี่แมว พี่นก และนักเรียนคนอื่นๆ
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ส่ วนที่สอง การแสดงบทบาทสมมติ ( 20 นาที)
4)

หลังจาก 15 นาทีผ่านไป ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบามสมมติของตนเอง โดยอธิบายว่าแต่ละกลุ่มได้รับสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน และจะแสดงเหตุการณ์ดงั กล่าวพร้อมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวัง หลังจากการแสดงทั้งหมดแล้วจะมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง

5)

ผูน้ ากระบวนการหรื อครู ให้นกั เรี ยนปรบมือและขอบคุณทุกกลุ่มที่ออกมาแสดง หรื ออาจให้นกั เรี ยนระบุถึงบทบาท
ต่างๆ หลังจากการแสดงแต่ละชุดจบลง เช่น ใครคือเหยือ่ หรื อผูก้ ระทาความรุ นแรง เพื่อน หรื อผูเ้ ห็นเหตุการณ์

ส่ วนที่สาม การสนทนาแลกเปลีย่ น ( 40 นาที)
6)

หลังจากทุกกลุ่มได้แสดงแล้ว ให้สรุ ปด้วยการถามคาถาม (ทั้งหมดหรื อบางส่ วน) ต่อไปนี้


รู ปแบบการรังแกที่นกั เรี ยนต้องประสบในการแสดงบทบาทสมมติท้ งั หมดมีอะไรบ้าง (ทางกาย สังคม วาจา ทาง
เพศ หรื อสื่ อออนไลน์ โดยให้นกั เรี ยนระบุถึงตัวละครที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการรังแกนั้นๆ)



ผลกระทบของการรังแกที่มีต่อผูถ้ ูกรังแกมีอะไรบ้าง ความรู ้สึกต่อผูเ้ ห็น เหตุการณ์หรื อผูร้ ังแก (โดยอาจถามว่า
นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรขณะที่แสดงบทบาทสมมติ โดยเริ่ มจากคนที่ถูกรังแกก่อน)



ในเหตุการณ์ใดที่มีคนเข้ามาห้ามปราม ใครเป็ นผูห้ า้ มปรามและห้ามอย่างไร (โดยย้าว่าคนที่ถูกรังแกอาจตอบโต้;
ผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์อาจตัดสิ นใจช่วย และเพื่อนหรื อผูไ้ กล่เกลี่ยอาจทาอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือ)



การแก้ไขวิธีใดที่นกั เรี ยนคิดว่ามีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ให้นกั เรี ยนระบุถึงประโยคหรื อคาพูดที่ใช้ระหว่างการ
แสดงที่คิดว่าช่วยหยุดหรื อลดความรุ นแรงของเหตุการณ์ หรื อเป็ นการแสดงออกซึ่ งการสนับสนุนผูถ้ ูกรังแก



ถามนักเรี ยนว่ามีขอ้ เสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับการกระทาที่อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ดงั กล่าวนอกเหนือจากที่
เห็นในการแสดงหรื อไม่ โดยให้ระบุให้ชดั เจน


7)

ผูใ้ หญ่มีโอกาสที่จะเผชิญกับการถูกรังแกได้หรื อไม่ ลองยกตัวอย่าง

สรุ ปบทเรี ยนโดยการ


เน้นย้าว่าแม้เหตุการณ์ท้ งั หมดจะถูกสมมติข้ นึ แต่ในความเป็ นจริ งมีนกั เรี ยนมากมายทั้งในประเทศไทยและทัว่
โลกที่กาลังเผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าว



เน้นตัวอย่างวิธีการป้ องกันหรื อจัดการกับการรังแกที่นกั เรี ยนหรื อครู สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้



อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าการรังแกเป็ นสิ่ งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้หาก
ทุกคนช่วยกัน



ย้าว่าทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการช่วยให้หอ้ งเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัย เคารพและยอมรับซึ่ งกัน
และกัน
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บทเรียนเสริม: เราจะสามารถขยายการเรี ยนรู้ดงั กล่าวออกไปสู่นอกห้องเรี ยนได้อย่างไร


ให้นกั เรี ยนเขียนเหตุการณ์สาหรับการแสดงสมมติที่สะท้อนให้เห็นตัวอย่างของการยอมรับและการสนับสนุนต่อ
นักเรี ยนทุกระดับชั้น แสดงบทบาทสมมติดงั กล่าวในคาบถัดไป



ให้นกั เรี ยนสร้างแผนปฏิบตั ิการจาลองสาหรับโครงการโรงเรี ยนสี รุ้ง www.schoolrainbow.org. โดยระบุว่ามีข้ นั ตอน
อะไรบ้าง ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะลงมือดาเนินการเมื่อไหร่ และคิดว่าจะได้ผลอย่างไร โดยอาจทาเป็ นงานเดี่ยวหรื อ
งานกลุ่มก็ได้
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แผนการสอนเรื่อง กิจกรรม “พวกเขาคิดอะไรอยู่?”
ลักษณะกิจกรรม บทเรี ยนนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมในลักษณะ interactive เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รังแก และแนวทางในการป้ องกันหรื อตอบสนองที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับการรังแก ที่รวมถึงการรังแกด้วยเหตุแห่งความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน



และคนข้ามเพศ


เพื่อเข้าใจพฤติกรรมหรื อแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์หรื อเป็ นสาเหตุของการรังแก



เพื่อแสดงถึงแนวทางในการป้ องการหรื อจัดการกับปัญหาการรังแกได้

กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ยนอายุ 13 ปี ขึ้นไป
เวลา 60-90 นาที
อุปกรณ์ ชอล์คและกระดานดา สถานการณ์ที่เป็ นกรณี ศึกษา (ปริ้ นท์บนกระดาษหรื อฉายบนจอโปรเจ็คเตอร์ )

ขั้นตอน
ขั้นที่หนึง่ ( 15-20 นาที)
1)

อธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วยคาพูดง่ายๆ เช่น ในกิจกรรมนี้เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการรังแก รวมทั้ง
การรังแกเพราะวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่ งเรี ยกว่า การรังแกเพราะการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
นัน่ เอง เราจะทาความเข้าใจว่ามันคืออะไรและจะสามารถป้ องกันหรื อแก้ไขได้อย่างไร

2)

กาหนดข้อปฏิบตั ิร่วมกัน (หรื ออาจอ้างถึงกฎระเบียบของชั้นเรี ยน) อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าในกิจกรรมดังกล่าว
ความคิดของทุกคนมีคุณค่า ทุกคนต้องเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน และแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่แทรกหรื อ
ขัดจังหวะ

3)

แนะนาประเด็นด้วยการถามว่า “การรังแกคืออะไร?”
ในขณะที่นกั เรี ยนนาเสนอนิยามของคาว่าการรังแก ให้จบั ประเด็นต่อไปนี้


การกระทาหรื อพฤติกรรมที่เกิดซ้ า



อานาจเหนือผูถ้ ูกกระทา ไม่ว่าจะเป็ นอานาจทางกายหรื อทางสังคม



พฤติกรรมการรังแกรู ปแบบต่างๆ ที่อาจสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ เช่น ทางกาย วาจา สังคม เพศ และออนไลน์
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เขียนพฤติกรรมหรื อการกระทาดังกล่าวบนกระดาน:
การรังแกเป็ นพฤติกรรมที่มกั เกิดซ้ าเพื่อแสดงถึงอานาจทางสังคมหรื อทางกายเหนือผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ น ทางกาย วาจา
เพศ ผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึงทางอินเตอร์ เน็ต (การรังแกทางสื่ อออนไลน์)
วาดตารางบนกระดานหรื อกระดาษฟลิปชาร์ ตและให้นกั เรี ยนบอกตัวอย่างการรังแกแต่ละประเภทข้างต้นดังตัวอย่าง
ข้างล่าง
ทั้งนี้ไม่จาเป็ นต้องระบุถึงการกระทาทุกอย่าง แต่จะต้องมีรูปแบบที่ชดั เจน บางครั้งอาจมีความคล้ายคลึงระหว่าง
พฤติกรรมการรังแก โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมและทางวาจา ซึ่ งมักมีองค์ประกอบหลายอย่างและการกระทา
มากกว่าหนึ่งอย่าง
ตัวอย่างเช่น
ทางกาย:
ทางวาจา:
 การชกต่อย
 การดูถูก
 เตะ
 ด่าทอ รวมทั้งการใช้ภาษาใน
 ผลัก
ลักษณะเกลียดกลัวคนรักเพศ
 ทาให้สะดุดล้ม
เดียวกันและคนข้ามเพศ
 ดึงหรื อกระชากผม
 ข่มขู่ดว้ ยวาจา
 ข่มขู่ดว้ ยอาวุธ
 นินทา
 ขโมย ทาลาย หรื อซ่ อนสิ่ งของ
 ขังไว้ฝนห้องเรี ยน ห้องน้ า หรื อ
สถานที่อื่นๆ
ทางเพศ:
ทางสื่ ออนไลน์
 การแตะเนื้อต้องตัว
 ส่ งข้อความเปิ ดเผยวิถีทางเพศ
 วิพากษ์วจิ ารณ์ที่ส่อไปในทาง
ของบุคคลคนหนึ่ง
เพศ
 โทรศัพท์โกหกล้อเล่นหรื อ
 ดึงกางเกงหรื อกระโปรง เปิ ด
พิเรน
กระโปรงหรื อเสื้ อเพื่อให้อบั
 ส่ งภาพหรื อวิดีโอที่ไม่
อาย
เหมาะสม
 ปรับแต่งรู ปภาพ
 ตั้งเว็บไซต์กลุ่มแอนตี้
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ทางสังคม:
 นินทา
 ด่าทอ
 เลิกคบหรื อกีดกันออกจากลุ่ม
หรื อกิจกรรม
 ปล่อยข่าวลือ
 กีดกัน

ส่ วนที่สอง ( 20 นาที)
4)

แม้การรังแกเป็ นสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน วันนี้เราจะมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรังแกที่เกิดจากการเกลียดกลัวคน
รักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ หรื อการรังแกอันเนื่องมาจากวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยอาจอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การรังแกในหน้า 6-7 และเพิ่มคาเหล่านี้บนกระดานเพื่อเน้นประเด็นให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

5)

ฉายกรณี ศึกษาต่อไปนี้บนจอโปรเจคเตอร์ หรื อปริ้ นท์ลงบนกระดาษนักเรี ยนได้อ่าน (ทั้งนี้สามารถปรับกรณี ดงั กล่าว
ให้เหมาะกับบริ บทโรงเรี ยนหรื อชุมชนของท่านได้)
ให้นกั เรี ยนอ่านกรณี ศึกษาต่อไปนี้
แทนเป็ นกัปตันทีมฟุตบอลของโรงเรี ยน นักเรียนที่เพิ่งย้ ายเข้ ามาใหม่คนหนึง่ ชื่อสมชายถามแทนว่าตนสามารถที่
จะลองเล่นเพื่อทดสอบว่าจะสามารถเป็ นสมาชิกของทีมได้ หรือไม่ แทนมองดูที่สมชายครั ้งหนึง่ แล้ วตัดสินใจว่าไม่

ชอบสมชายเพราะคิดว่าสมชายท่าทางเหมือนเกย์และไม่ต้องการสมาชิกที่เป็ นเกย์ ในทีมของตน ดังนั ้นแทนจึง
โกหกไปว่าปิ ดรับแล้ ว พอสมชายปรากฏตัวในระหว่างที่มีการฝึ กซ้ อม โค้ ชกลับสนับสนุนให้ สมชายลองทดลองเล่น
ดู ในที่สดุ สมชายก็ได้ เป็ นสมาชิกของทีม แทนพูดดูถูกและขู่สมชายอยู่บ่อยๆ เพื่อให้ สมชายเลิกเล่น บางครัง้ เพื่อน
ร่วมทีมคนอื่นๆ ก็ผสมโรงและช่วยกันด่าทอสมชายด้ วย แต่สมชายก็ไม่ล้มเลิก แทนและเพื่อนจึงเริ่ มขัดขาหรือผลัก

สมชายเวลาที่โค้ ชไม่ทนั สังเกตุ

6)

ใช้ตวั อย่างข้างต้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็ นสาเหตุให้เกิดการรังแก
ถามนักเรี ยนว่าผูท้ ี่รังแกอาจจะคิดอะไรอยู่ โดยอาจทาเป็ นกลุ่มหรื อด้วยการเขียนคาตอบใน “กรอบความคิด”ซึ่ ง
สามารถส่ งให้กบั ที่ผดู ้ าเนินกระบวนการได้ หากเลือกวิธีการเขียนลงในกรอบความคิด ให้บอกนักเรี ยนว่าควร
หลีกเลี่ยงภาษาที่สื่อถึงการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
a.

เกย์สมควรที่จะถูกรังแกหรื อ “วอนหาเรื่ องเอง”

b.

การเอาเปรี ยบคนอื่นเป็ นเรื่ องสนุก

c.

การดูถูกผูอ้ ื่นทาให้ฉันดูเก่งและเจ๋ ง

d.

ถ้าฉันไม่แสดงออกคนอื่นก็จะคิดว่าฉันเป็ นเกย์

e.

ถ้าฉันไม่แสดงออกคนอื่นก็จะรู ้ว่าฉันเป็ นเกย์
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7)

หากมีเวลาเพียงพอ และต้องการพูดคุยกันถึงผลของการรังแกก็สามารถถามนักเรี ยนว่าคิดว่าคนที่รั งแกผูอ้ ื่นนั้นคิด
อย่างไร โดยอาจทาเป็ นกลุ่มหรื อเขียนใส่ กรอบความคิดดังที่อธิบายข้างต้น

ส่ วนที่สาม ( 20 นาที) หากมีเวลาไม่พอ อาจทาเป็ นการบ้านแล้วพูดคุยแลกเปปลี่ยนกันในคาบต่อไป
8)

ท้าทายให้นกั เรี ยนคิดถึงการกระทาที่อาจเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และการกระทาที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ได้ (รวมทั้ง
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ทาอะไรเพื่อป้ องกันหรื อจัดการกับปัญหาหรื อเหตุการณ์ดงั กล่าว) ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งที่สามารถทา
ได้ท้ งั ในหรื อนอกโรงเรี ยน โดยควรเป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนสามารถทาได้และโรงเรี ยนควรดาเนินการ ตัวอย่างเช่น


การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยหรื อกาหนดนโยบายต่อต้านการรังแกในโรงเรี ยน รวมทั้งกลไกในการสนับสนุน
กระบวนการดังกล่าวให้เข้มแข็ง



ร่ วมมือกับครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนในการสร้างความเข้าใจและส่ งเสริ มบทบาทในการสนับสนุน สร้างการ
ยอมรับ และขจัดการเลือกปฏิบตั ิทุกรู ปแบบ



จัดงานต่อต้านการรังแกและโครงการรณรงค์เป็ นระยะหรื อในวันสาคัญที่เหมาะสม เช่น วันต่อต้านการเกลียด
กลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ เป็ นต้น



สร้างเครื อข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น กลุ่มเกย์ หรื อชมรมในลักษณะดังกล่าว



บูรณาการประเด็นความหลากหลายให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรของโรงเรี ยน (เช่น ในวิชาเพศศึกษา สังคม
ฯลฯ)



เชื่อมโยงส่ งต่อผูร้ ังแกและผูถ้ ูกรังแกไปยังบริ การให้คาปรึ กษาและบริ การอื่นๆ เมื่อจาเป็ น



อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าการรังแกเป็ นสิ่ งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถป้ องกันแก้ไขได้ และ
ทุกคนสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งในการป้ องกันดังกล่าว อีกทั้งย้ากับนักเรี ยนว่าการทาให้หอ้ งเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ น
สถานที่ที่ปลอดภัย ทุกคนเคารพซึ่ งกันและกัน และยอมรับความแตกต่างนั้นเป็ นหน้าที่ของทุกคน

บทเรียนเสริม: เราจะสามารถขยายการเรี ยนรู้ดงั กล่าวออกไปสู่นอกห้องเรี ยนได้อย่างไร


วาดการ์ ตูนแสดงสถานการณ์ที่มีการป้ องกันหรื อจัดการกับการรังแก โดยใช้กรอบความคิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัว
ละครกาลังคิดอะไร



ให้นกั เรี ยนสร้างแผนปฏิบตั ิการสาหรับโครงการรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นการรังแกในโรงเรี ยน ว่ามีข้ นั ตอนอย่างไร มี
ใครที่เกี่ยวข้อง กรอบเวลาในการดาเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยอาจเชื่องโยงกับโครงการโรงเรี ยนสี รุ้ง
www.schoolrainbow.org หรื อโครงการอื่นๆ และสามารถทาเป็ นกิจกรรมเดียวหรื อกิจกรรมกลุ่มก็ได้
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