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เพศวิถีศึกษา
(Sexuality Education)

รหัสวิชา 20000-1602

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1.	 รูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัพฒันาการทางเพศ	หลกัการดแูลสุขภาพ	และการแสดงออก

ตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม

2.	สามารถก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏบัิติในการเสรมิสร้างสุขภาวะทางเพศ	สร้าง

สมัพันธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่	สือ่สารความต้องการตามความคดิและความรูส้กึ	โดยใช้หลกัการจดั

สินใจและการต่องรอง

3.	ตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพืน้ฐานของการเคารพในสทิธขิองผูอ้ืน่	และเหน็

ความส�าคัญของการเลือกแนวทางการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุข

สมรรถนะรายวิชา
1.	 แสดงความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการทางเพศ	หลกัการดแูลสุขภาพ	และการแสดงออก

ตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม

2.	สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ

3.	สื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก	 โดยใช้หลักการตัดสินใจ 

การต่อรองและการตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น

4.	ประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ 

ไม่พร้อม

5.	ก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล

ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่วกบัพฒันาการทางเพศในวยัรุน่	การดแูลสขุภาพทางเพศ	สัมพนัธภาพกบั

ความคาดหวังต่อบทบาทและความรบัผดิชอบ	ภาพลกัษณ์ทีส่่งผลต่อความรูสึ้กและพฤติกรรม	

ทักษะการตัดสินใจ	 การต่อรอง	 การส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก 

การตระหนกัในคณุค่าของตนเองบนพืน้ฐานของการเคารพในสิทธผู้ิอืน่	กฎหมายว่าด้วยเพศ	

สทิธใินการแสดงออกตามวถีิชวีติทางเพศภายใต้กรอบสงัคมและวฒันธรรม	และการเลอืกใช้

แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่



โครงสร้างการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้
รหัส 20000-1602 วิชา เพศวิถีศึกษา

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะ และค�าอธิบายรายวิชา 

 

 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ�านวนชั่วโมง

	 1	 วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ			 3

	 2	 สุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุ์	 3

	 3	 ปัญหาและพฤติกรรมทางเพศ	 3

	 4	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 3

	 5	 โรคเอดส์			 3

	 6	 สิทธิการแสดงออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยเพศ	 3

  รวม	 18

***	 โครงสร้างการจัดการเรียนรู	้ เป็นเพียงกรอบความคิดหนึ่งที่สามารถน�าไปใช้	 หรืออาจมีการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและภูมิสังคมนั้น	ๆ	ซึ่งสามารถกระท�าได้



ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ BLOOM และสมรรถนะการเรียนรู้

รหัส 20000-1602 วิชา เพศวิถีศึกษา

หน่วย	 เรื่อง	 ทักษะ	 จิต

	 	 	 พิสัย	 พิสัย	 สมรรถนะ

 รู้	 เข้า	 น�าใช้	 วิ		 สัง	 ประ	 	 	 	 	 	

	 จ�า	 ใจ		 	 เคราะห์	เคราะห์	เมินค่า   

	 1	 วัยรุ่นและ

	 	 พัฒนาการทางเพศ		    - - -  	 ข้อ	1

	 2	 สุขภาพทางเพศ

	 	 และ	ระบบสืบพันธุ์	    - - -  	 ข้อ	2

	 3	 ปัญหาและพฤติกรรม

	 	 ทางเพศ	     - -  	 ข้อ	3

	 4	 โรคติดต่อทาง

	 	 เพศสัมพันธ์	    - - -  	 ข้อ	4

	 5	 โรคเอดส	์	 						 	 	 ข้อ	4

	 6	 สิทธิการแสดงออก 

	 	 ภายใต้กฎหมาย

	 	 ว่าด้วยเพศ	 						 	 	 ข้อ	5

พุทธิพิสัย

*****	เครื่องหมาย	ที่ปรากฏ	เป็นการแสดงระดับขั้น	(level)	ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้	 แต่ท้ังนี้	 ครูผู้สอนต้องให้น�้าหนักความส�าคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

โดยแบ่งสเกล	(scale)	ความส�าคัญออกเป็นช่วง	ๆ	ได้ตามความเหมาะสม	

	ด้วยการก�าหนดเป็นตัวเลข	ดังนี้	9	-	10	ส�าคัญมากที่สุด	/	8	-	7	ส�าคัญมาก	/	5	-	6	ส�าคัญ

ปานกลาง	/	3	-	4	ส�าคัญน้อย	และ	1	-	2	ส�าคัญน้อยที่สุด

	ได้วิเคราะห์ตามสมรรถนะ	/	จุดประสงค์การเรียนรู้	ค�าอธิบายรายวิชา	เนื้อหา	กิจกรรม	ใบงาน	

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ทักษะชีวิต	 การด�ารงชีพ	 ของทุกหน่วยการเรียนรู้	 ซึ่งครูสามารถน�าไปปรับ

ใช้ได้ตามความหมาะสม



คํานํา
หนังสือเรยีนวชิา	เพศวถิศีกึษา	รหสั	20000-1602	

เป็นต�าราเรยีนประกอบการจดัการเรยีนรู	้ ค้นคว้า	 อ้างองิ	

โดยมจีดุประสงค์รายวชิา	สมรรถนะรายวชิา	และค�าอธบิาย

รายวชิา	 ตรงตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี	 พ.ศ.	

2562	ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	

ภายในเล่มประกอบด้วยเน้ือหาสาระส�าคัญรวม	

6	หน่วยการเรยีนรู	้ ได้แก่	 (1)	 วยัรุน่และพฒันาการทาง

เพศ	 (2)	สขุภาพทางเพศและระบบสบืพนัธ์	 (3)	 ปัญหา

และพฤตกิรรมทางเพศ	(4)	โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	(5)	

โรคเอดส์	 และ	 (6)	 สทิธกิารแสดงออกภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยเพศ

ดังน้ันในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้	 ได ้ จัดท�า

แบบฝกหดั	ไว้ตอนท้ายเพือ่ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ	ใน

เนือ้หาสาระ	เป็นการมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ทบทวน

การเรียนการสอน	 หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและ

ประเมนิผล	เพือ่การเกบ็คะแนนระหว่างภาคได้ด้วย

ทั้งนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเรียนเล่มนี้	

คงอ�านวยประโยชน์แก่ครูผู้สอน	 นักศึกษา	 นักวิชาการ	

ตลอดจนบคุคลทัว่ไป	ใช้ประกอบการเรยีนรู	้ศกึษา	ค้นคว้า	

เพิ่มเติมในทางวิชาการได้	 และขอขอบพระคุณผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทกุท่านอย่างสูงทีท่�าให้หนังสือเล่มน้ีเสรจ็สมบรูณ์

ได้ด้วยดี

 

	 ดร.ปาณเดชา	ทองเลศิ

	 สริวิฒัน์	ทองเลศิ

คํานําคํานํา
เป็นต�าราเรยีนประกอบการจดัการเรยีนรู	้ ค้นคว้า	 อ้างองิ	เป็นต�าราเรยีนประกอบการจดัการเรยีนรู	้ ค้นคว้า	 อ้างองิ	

โดยมจีดุประสงค์รายวชิา	สมรรถนะรายวชิา	และค�าอธบิายโดยมจีดุประสงค์รายวชิา	สมรรถนะรายวชิา	และค�าอธบิาย

รายวชิา	 ตรงตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี	 พ.ศ.	รายวชิา	 ตรงตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี	 พ.ศ.	

2562	ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	2562	ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	

ภายในเล่มประกอบด้วยเน้ือหาสาระส�าคัญรวม	ภายในเล่มประกอบด้วยเน้ือหาสาระส�าคัญรวม	

6	หน่วยการเรยีนรู	้ ได้แก่	 (1)	 วยัรุน่และพฒันาการทาง6	หน่วยการเรยีนรู	้ ได้แก่	 (1)	 วยัรุน่และพฒันาการทาง
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โรคเอดส์	 และ	 (6)	 สทิธกิารแสดงออกภายใต้กฎหมายโรคเอดส์	 และ	 (6)	 สทิธกิารแสดงออกภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยเพศว่าด้วยเพศ

แบบฝกหดั	ไว้ตอนท้ายเพือ่ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ	ในแบบฝกหดั	ไว้ตอนท้ายเพือ่ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ	ใน
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วัยรุนและพัฒนาการทางเพศ

หนวยการเรียนรูที่ 1

สาระการเรียนรู

สมรรถนะการเรียนรู

สาระสําคัญ

 อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศของวัยรุนได

 ปฏิบัติตนไดถูกตอง เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง และมีการพัฒนา

ทางเพศ

 มนุษยมีการเจริญเติบโตตามวัย เริ่มตั้งแต วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน 

ไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในวัยรุ นจะมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการอยางมาก ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีการเจริญเติบโต 

พฒันาการหลายดานแตกตางกันไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงและพฒันาการ

ที่เกิดขึ้น เปนสิ่งธรรมชาติของมนุษย ดังนั้นนักเรียนตองเรียนรู

ไมตองกังวลกับสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
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หนวยการเรียนรูที่ 1
วัยรุนและพัฒนาการทางเพศ

วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ ตลอดจน

พัฒนาทางเพศอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหวัยรุนเกิดความสับสนตอการปฏิบัติตัวจึงมัก

เกิดปญหา เชน การเบี่ยงเบนทางเพศ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ

พัฒนาการของมนุษย

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของวัยรุน 

1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

  1.1 วัยรุนชาย การเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เห็นไดชัด ไดแก 

   1. เริ่มมีหนวดเคราที่หยาบแข็ง มีขนขึ้นบริเวณรักแร หนาแขง และ

   อวัยวะเพศ

   2. อวัยวะเพศโตขึ้น และมีการหลั่งนํ้าอสุจิออกมาครั้งแรกขณะหลับ

   เรียกวา “ฝนเปยก”

   3. หัวนมจะแข็งเปนไตหรือกอนเล็ก ๆ ถาถูกสัมผัสจะรู สึกเจ็บ 

   เรียกวา “นมขึ้นพาน” หรือนมตั้งพาน 

   4. เสียงเปลี่ยนเปนเสียงแหบและหาว เรียกวา “เสียงแตกหนุม” 

   5. มีกลิ่นตัว และสิวขึ้นตามใบหนา 

   6. รางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีกลามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง 

   สะโพกแคบไหลกวาง แขนขายาว บางครั้งดูเกงกาง 

  1.2 วัยรุนหญิง การเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เห็นไดชัด ไดแก 

   1. มีขนขึ้นบริเวณรักแรและอวัยวะเพศ
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   2. มีประจําเดือนหรือระดู 

   3. เริ่มมีหนาอกที่โตขึ้น 

   4. มีเสียงแหลม 

   5. มีกลิ่นตัวและสิวขึ้นบนใบหนา 

   6. มีใบหนาสดใส ผิวเปลงปลั่ง 

   7. สะโพกผายออก เอวคอดเล็ก 

  1.3 การยอมรบัและการปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลงทางรางกาย หลกัการ

ปรับตัวของวัยรุนตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย

   1. ยอมรับและเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและ

   เพื่อนเปนเรื่องธรรมชาติ

   2. ดูแลรักษาอนามัยของตนเอง ไดแก ผิว เล็บ ฟน เครื่องแตงกาย

   ใหสะอาดอยูเสมอ 

   3. ดแูลใสใจสขุภาพใหสมบรูณแข็งแรง รบัประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

   พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยง

   สารเสพติด

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณของวัยรุน

  2.1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ

   วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณอยางรวดเร็ว 

จึงมักถูกเรียกวา “เปนวัยอลวน” หรือ “วัยพายุบุแคม” โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

วัยรุนยกพวกตีกัน

  1. มีความเชื่อ คานิยม เจตคติเปนของตนเอง

   2. อยากไดสิ่งใดหรือทําอะไร มักตองไดหรือกระทําทันที 

   3. มีความมั่นใจในตนเอง 

   4. อยากรูอยากเห็นและอยากลอง 

   5. อารมณอยูเหนือเหตุผล 

   6. รักในตนเอง รักสวยรักงาม ชอบสองกระจกดูความงามของตนเอง 



4

เพ
ศ

วิ
ถ

ีศ
ึก

ษ
า

   7. ชอบอิสระ ไมชอบบังคับหรือมีกฎระเบียบ 

   8. มีอารมณออนไหวงาย เพอฝน ขี้อาย เริ่มสนใจเพศตรงขาม แต

   จะไมแสดงออก

   9. วยัรุนชายจะชอบความหาวหาญ ชอบการตอสู ผจญภยั และคึกคะนอง 

     10. เริ่มมีความตองการทางเพศ

 2.2 การยอมรับและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

   วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณอยางรวดเร็ว 

หากไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดอาจเกิดปญหาทางจิตใจ ดังนั้นวัยรุนจึงควร

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีดังนี้ 

   1. ยอมรับรับสภาพความเปนจริงของตนเอง โดยรูจักปลอยวางใน

   บางเรื่อง 

   2. พยายามสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเอง กลาเผชิญหนากับปญหา 

   และพรอมแกปญหา

   3. รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น เพื่อการอยูรวมกันในสังคม 

   4. ทาํจติใจใหราเรงิแจมใสอยูเสมอ มองโลกในแงด ีคดิด ีทาํด ีไมจรงิจงั

   กับทุกสิ่งมากเกินไป ทํากิจกรรมเพื่อผอนคลายอารมณ 

   5. มีวุฒิภาวะทางอารมณที่ดี สามารถควบคุมอารมณของตนเอง 

   รวมถึงการยอมรับและเขาใจในอารมณของผูอื่น 

   6. ฝกทําจิตใหสงบมีสมาธิ ไมคิดฟุงซาน โดยจิตใจที่สงบและมีสมาธิ

   จะชวยทําใหเปนคนที่มีเหตุผล พรอมแกปญหาตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น

   7. หลีกเล่ียงจากสิ่งไมดีทั้งหลายที่มีผลตอจิตใจและอารมณ เชน 

   การไมคบคนพาล เกเร หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด การพนัน 

   เกม เปนตน 

3. พัฒนาการทางเพศของวัยรุน

 การยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง

พัฒนาการทางเพศ เมื่อยางเขาสูวัยรุนการมีความตองการ

ทางเพศเปนเรื่องปกติ แตถาหมกมุนมากเกินไป อาจทําให

เกิดปญหาสุขภาพจิตได

 ขอปฏิบัติตอการยอมรับและปรับตัวตอการพัฒนาการทางเพศ

  1. ศึกษาหาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศ

   2. ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ

   พัฒนาการทางเพศของตนเอง 
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   3. รูจักปฏิบัติตัวใหเหมาะสมตอตนเองและเพศตรงขาม 

   4. รูจักทักษะในการแกปญหาทางเพศ 

   5. หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทํา 

   6. ดูแลสุขอนามัยทางเพศของตนเองใหถูกตอง โดยการปฏิบัติดังนี้ 

   อาบนํ้าใหสะอาดและสวมเส้ือผาที่ซักแลว เพื่อใหมีกลิ่นตัวสะอาด 

   เพือ่ปองกนัการเกดิสวิ เปลีย่นผาอนามยับอย ๆ  ขณะมปีระจําเดอืน 

   เพื่อไมใหเกิดการหมักหมม และเมื่อเกิดปญหาทางเพศควรไป

   พบแพทย

   7. เมื่อมีปญหาเรื่องเพศ ควรปรึกษาพอแม หรือผูใหญที่ไวใจได 

   เพื่อใหทานชี้แนะแนวทางในการแกปญหาที่ถูกใหได 

4. การเบี่ยงเบนทางเพศ

  การเบี่ยงเบนทางเพศเปนปญหาทางเพศแบบหน่ึง ซึ่งพบไดทั้งเพศหญิง

เพศชาย โดยบุคคลอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือผิดปกติทางเพศขึ้น ทําใหสังคมเกิดความรูสึกถึงความ

ไมถูกตองตามบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดไว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

  4.1 สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศ

   1. การอบรมเลี้ยงดู

   2. การมีบุคลิกภาพที่แปรปรวนอันเนื่องมาจากจิตใตสํานึกของตนเอง 

   เชน การมีปมดอย 

   3. ความรูสึกเก็บกดทางเพศ 

   4. สภาพแวดลอม 

   5. การเลียนแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

  4.2 ลักษณะการเบี่ยงเบนทางเพศ

   1. ความแปรปรวนในเอกลักษณทางเพศของตนเอง หมายถึง มี

   พฤตกิรรมทีไ่มสอดคลองกบัเพศของตนเอง เชน ชายอยากเปนหญงิ 

   หญิงอยากเปนชาย

   2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการปฏิบัติทางเพศ เปนพฤติกรรมทางเพศ

   ทีแ่ตกตางจากบคุคลทัว่ไป ซึง่อาจสงผลกระทบตอการเปนโรคตดิตอ

   ทางเพศสัมพันธ ที่พบเห็นบอย ไดแก 

    1. ลักเพศ คือ บุคคลที่มีความสุขจากการแตงตัว แตงหนา สวมใส

    เสื้อผา แสดงทาทางของเพศตรงขาม 

    2. ถํ้ามอง คือ บุคคลที่มีความสุขจากการแอบดู 
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    3. ชอบอวดอวัยวะเพศ คือ บุคคลที่มีความพึงพอใจหรือมีความสุข

    จากการเปดเผยอวัยวะเพศของตนเองใหคนอื่นไดดู 

    4. การทําอนาจารเด็ก คือ บุคคลที่มีความสุขกับการไดรวมเพศ

    กับเด็ก

    5. เบียดเสียด ถูไถ คือ บุคคลที่มีความสุขกับการไดใชอวัยวะเพศ

    ถูไถกับอวัยวะของเพศตรงขาม 

    6. ซาดิสม คือ บุคคลที่มีความสุขกับการทําใหผูอื่นเจ็บปวด

    7. เพศรวมสายเลือด คือ บุคคลที่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ

    กับสมาชิกในครอบครัว 

    8. เพศกบัวตัถ ุคอื บคุคลทีม่คีวามสขุกบัการใชสิง่ของในการระบาย

    ความใคร 

    9. ตัณหาจัด คือ มีความตองการทางเพศสูงจนไมสามารถควบคุม

    ตนเองได 

     10. พูดจาลามก เปนการคุกคามทางเพศทางวาจา 

     11. การสาํเร็จความใครดวยตนเองบอยครัง้ การสาํเรจ็ความใครดวย

    ตนเองถือวาเปนเรื่องปกติแตถาหมกมุนมากเกินไป จะถือวามี

    พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

 4.3 การแกปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

   1. การสรางครอบครัวใหเขมแข็ง

   2. การสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง 

   3. สถาบันการศึกษาควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องเพศ 

   4. การสรางเครือขายทางสังคม 

   5. หลีกเลี่ยงการบังคับ

 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน ทําใหตองมีการปรับตัว

หลายดานพรอม ๆ กัน จึงเปนวัยที่จะเกิดปญหาไดมาก การปรับตัวไดสําเร็จจะชวยให

วัยรุนพฒันาตนเองเกิดบคุลกิภาพทีด่ ีซึง่จะเปนพืน้ฐานสาํคญัของการดาํเนนิชวีติตอไป 

การเรียนรูพัฒนาการวัยรุนจึงมีประโยชนทั้งตอการสงเสริมใหวัยรุนเติบโตเปนผูใหญที่

มีสุขภาพดีทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และชวยปองกันปญหาตาง ๆ ในวัยรุน เชน 

ปญหาทางเพศ หรือปญหาการใชสารเสพติด 

 วัยรุน จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กยางอายุประมาณ 12 - 13 ป เพศหญิงจะเขาสูวัย

รุนเร็วกวาเพศชายประมาณ 2 ป และจะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ป 

จงึจะเขาสูวยัผูใหญ โดยจะเกิดการเปลีย่นแปลงอยางมากในพฒันาการดานตาง ๆ  ดงันี้
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พัฒนาการของวัยรุน

พัฒนาการของวัยรุน

 1. พัฒนาการทางรางกาย (Physical Development) 

   ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั่วไป และการเปลี่ยนแปลง

ทางเพศ เนือ่งจากวยันีม้กีารสรางและหลัง่ฮอรโมนเพศ (sex hormones) และฮอรโมน

ของการเจริญเติบโต (growth hormone) อยางมากและรวดเร็ว 

   การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย (physical changes) รางกายจะเติบโต

ขึ้นอยางรวดเร็ว แขนขาจะยาวขึ้นกอนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอื่นประมาณ 2 ป

เพศหญิงจะมีไขมันมากกวาเพศชายที่มีกลามเนื้อมากกวา ทําใหเพศชายแข็งแรงกวา

   การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (sexual changes) สิ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ

วัยรุนชายจะเปนหนุมขึ้น นมขึ้นพาน (หัวนมโตขึ้นเล็กนอย กดเจ็บ) เสียงแตก หนวด

เคราขึ้น และเริ่มมีฝนเปยก (nocturnal ejaculation - การหลั่งนํ้าอสุจิในขณะหลับและ

ฝนเกีย่วกบัเรือ่งทางเพศ) การเกดิฝนเปยกครัง้แรกเปนสัญญาณของการเขาสูวัยรุนของ

เพศชาย สวนวัยรุนหญิงจะเปนสาวขึน้ คือ เตานมมขีนาดโตขึน้ ไขมนัทีเ่พิม่ขึน้จะทาํให

รูปรางมีทรวดทรง สะโพกผายออก และเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก (menarche)

การมีประจําเดือนครั้งแรกเปนสัญญาณบอกถึงการเขาสูวัยรุนในหญิง

   ทัง้สองเพศจะมกีารเปลีย่นแปลงของอวยัวะเพศ ซึง่จะมขีนาดโตขึน้ และ

เปลี่ยนเปนแบบผูใหญ มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ มีกลิ่นตัว มีสิวขึ้น 

 2. พัฒนาการทางจิตใจ (Psychological Development)

   สติปญญา (Intellectual Development) วัยนี้สติปญญาจะพัฒนาสูง

ขึ้น จนมีความคิดเปนแบบรูปธรรม (Jean Piaget ใชคําอธิบายวา Formal Operation 

ซึง่มคีวามหมายถงึความสามารถเรยีนรู เขาใจเหตุการณตาง ๆ  ไดลกึซึง้ขึน้แบบ abstract 

thinking) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และสังเคราะหสิ่งตาง ๆ  ไดมากขึ้นตาม

ลําดับจนเมื่อพนวัยรุนแลว จะมีความสามารถทางสติปญญาไดเหมือนผูใหญ แตในชวง
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ระหวางวัยรุนนี้ ยังอาจขาดความยั้งคิด มีความหุนหันพลันแลน ขาดการไตรตรองให

รอบคอบ

 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Awareness) วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถ

ในการรับรูตนเองดานตาง ๆ ดังนี้

 เอกลักษณ (Identity) 

  วยัรุนจะเริม่แสดงออกถงึสิง่ตนเองชอบ สิง่ทีต่นเองถนดั ซึง่จะแสดงถงึ

ความเปนตวัตนของเขาทีโ่ดดเดน ไดแก วชิาทีเ่ขาชอบเรยีน กฬีาทีช่อบเลน งานอดเิรก 

การใชเวลาวางใหเกิดความเพลิดเพลิน กลุมเพื่อนที่ชอบและสนิทสนมดวย โดยเขาจะ

เลือกคบคนที่มีสวนคลายคลึงกัน หรือเขากันได และจะเกิดการเรียนรูและถายทอด

แบบอยางจากกลุมเพื่อนนี้เอง ทั้งแนวคิด คานิยม ระบบจริยธรรม การแสดงออกและ

การแกปญหาในชวีติ จนสิง่เหลานีก้ลายเปนเอกลกัษณของตน และกลายเปนบคุลกิภาพ

นั่นเอง สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณตนเองยังมีอีกหลายดาน ไดแก เอกลักษณทางเพศ

(sexual identity and sexual orientation) แฟชั่น ดารา นักรอง การแตงกาย 

ความเชื่อทางศาสนา อาชีพ คติประจําใจ เปาหมายในการดําเนินชีวิต 

 ภาพลักษณของตนเอง (Self Image) 

   คือการมองภาพของตนเองในดานตาง ๆ ไดแก หนาตา รูปราง ความ

สวยความหลอ ความพิการ ขอดีขอดอยทางรางกายของตนเอง วัยรุนจะสนใจหรือ

ใหเวลาเกี่ยวกับรูปราง ผิวพรรณมากกวาวัยอื่น ๆ ถาตัวมีขอดอยกวาคนอื่นก็จะเกิด

ความอับอาย 

 การไดรับการยอมรับจากผูอื่น (Acceptance) 

   วยันีต้องการการยอมรบัจากกลุมเพือ่นอยางมาก การไดรบัการยอมรบั

จะชวยใหเกิดความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณคาของตนเอง มั่นใจตนเอง วัยนี้จึงมัก

อยากเดนอยากดัง อยากใหมีคนรูจักมาก ๆ 

 ความภาคภูมิใจตนเอง (Self Esteem) 

  เกิดจากการที่ตนเองเปนที่ยอมรับของเพื่อนและคนอื่น ๆ ได รูสึกวา

ตนเองมีคุณคา เปนคนดีและมีประโยชนแกผูอื่นได ทําอะไรไดสําเร็จ

 ความเปนตัวของตัวเอง (Independent) 

  วัยนี้จะรักอิสระ เสรีภาพ ไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑกติกาใด ๆ ชอบ

คิดเอง ทําเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับสูง 

ความอยากรูอยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทําใหอาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงาย

ถาวัยรุนขาดการยั้งคิดที่ดี การไดทําอะไรดวยตนเอง และทําไดสําเร็จจะชวยใหวัยรุนมี

ความมั่นใจในตนเอง (self confidence)
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 การควบคุมตนเอง (Self Control) 

  วัยนี้จะเรียนรูที่จะควบคุมความคิด การรูจักยั้งคิด การคิดใหเปนระบบ 

เพื่อใหสามารถใชความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยูรวมกับผูอื่นได 

 อารมณ (Mood) 

  อารมณจะปนปวน เปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิดงาย เครียดงาย โกรธ

งาย อาจเกิดอารมณซึมเศราโดยไมมีสาเหตุไดงาย อารมณที่ไมดีเหลานี้อาจทําใหเกิด

พฤติกรรมเกเร กาวราว มีผลตอการเรียนและการดําเนินชีวิต ในวัยรุนตอนตน

การควบคุมอารมณยังไมคอยดีนัก บางครั้งยังทําอะไรตามอารมณตัวเองอยูบาง แตจะ

คอย ๆ  ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อารมณเพศวัยนี้จะมีมาก ทําใหมีความสนใจเรื่องทางเพศ 

หรือมีพฤติกรรมทางเพศ เชน การสําเร็จความใครดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติ

ในวัยนี้ แตพฤติกรรมบางอยางอาจเปนปญหา เชน เบี่ยงเบนทางเพศ กามวิปริต หรือ

การมีเพศสัมพันธในวัยรุน

 จริยธรรม (Moral Development) 

  วยันีจ้ะมคีวามคิดเชงิอดุมคตสิงู (Idealism) เพราะเขาจะแยกแยะความ

ผิดชอบชั่วดีไดแลว มีระบบมโนธรรมของตนเอง ตองการใหเกิดความถูกตอง ความ

ชอบธรรมในสงัคม ชอบชวยเหลอืผูอืน่ ตองการเปนคนด ีเปนทีช่ืน่ชอบของคนอืน่ และ

จะรูสกึอดึอดัคบัของใจกบัความไมถกูตองในสังคม หรอืในบาน แมแตพอแมของตนเอง

เขากเ็ริม่รูสกึวาไมไดดสีมบรูณแบบเหมอืนเมือ่กอนอกีตอไปแลว บางคร้ังเขาจะแสดงออก 

วิพากษวิจารณพอแมหรือครูอาจารยตรง ๆ อยางรุนแรง การตอตาน ประทวงจึงเกิด

ไดบอยในวัยนี้เมื่อวัยรุนเห็นการกระทําที่ไมถูกตอง หรือมีการเอาเปรียบ เบียดเบียน 

ความไมเสมอภาคกัน ในวัยรุนตอนตนการควบคุมตนเองอาจยังไมดีนัก แตเมื่อพน

วัยรุนนี้ไป การควบคุมตนเองจะดีขึ้น จนเปนระบบจริยธรรมที่สมบูรณเหมือนผูใหญ

การนั่งสมาธิ
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3. พัฒนาการทางสังคม (Social Development)

  วัยนีจ้ะเร่ิมหางจากทางบาน ไมคอยสนทิสนมคลกุคลกีบัพอแมพีน่องเหมอืน

เดิม แตจะสนใจเพื่อนมากกวา จะใชเวลากับเพื่อนนาน ๆ มีกิจกรรมนอกบานมาก

ไมอยากไปไหนกับทางบาน เริ่มมีความสนใจเพศตรงขาม สนใจสังคมสิ่งแวดลอม ปรับ

ตัวเองใหเขากับกฎเกณฑกติกาของกลุม ของสังคมไดดีขึ้น มีความสามารถในทักษะ

สังคม การสื่อสารเจรจา การแกปญหา การประนีประนอม การยืดหยุนโอนออน

ผอนตามกัน และการทํางานรวมกับผูอื่น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเปนพื้นฐาน

มนุษยสัมพันธที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี การเรียนรูสังคมจะชวยใหตนเองหาแนวทางการ

ดําเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพที่เหมาะกับตน และมีสังคมสิ่งแวดลอมที่ดี

ตอตนเองในอนาคตตอไป

เปาหมายของการพัฒนาวัยรุน

 1. รางกายที่แข็งแรง ปราศจากความบกพรองทางกาย มีความสมบูรณ 

มีภูมิตานทานโรคและปราศจากภาวะเสี่ยงตอปญหาทางกายตาง ๆ

  2. เอกลักษณแหงตนเองดี บุคลิกภาพดี มีทักษะสวนตัว และทักษะสังคมดี

เอกลักษณทางเพศเหมาะสม

 1. การเรียนและประกอบอาชีพ ไดตามศักยภาพของตน ตามความชอบ

ความถนัด และความเปนไปได ทําใหมีความพอใจตอตนเอง  

 2. การดําเนินชีวิต สอดคลองกับความชอบความถนัด มีการผอนคลาย 

เลนกีฬา งานอดิเรก มีความสุขไดโดยไมเบียดเบียนคนอื่น มีการชวยเหลือคนอื่นและ

สิ่งแวดลอม  

 3. มีมโนธรรมดี เปนคนดี

 4. มกีารบรหิารตนเองไดด ีสามารถบริหารจัดการตนเอง โดยไมตองพึง่พาผูอืน่ 

 5. มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามรบัผดิชอบทัง้ตอตนเอง ตอผูอืน่ ตอประเทศชาติ 

และตอสิ่งแวดลอมไดดี

 6. มีมนุษยสัมพันธกับคนอื่นไดดี 

การออกกําลังหรือเลนกีฬา
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ปญหาของวัยรุน

ปญหาที่พบในวัยรุน มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้

 ปญหาความสัมพันธกับพอแม วัยนี้จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงความเปนตัว

ของตัวเองคอนขางมาก การพูดจาไมคอยเรียบรอย อารมณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงงาย 

ความรับผิดชอบขึ้น ๆ ลง ๆ เอาแตใจตัวเอง ทําใหพอแม ผูปกครอง หรือครูอาจารย

หงุดหงิดไมพอใจไดมาก ถาใชวิธีการจัดการไมถูกตอง เชน ใชวิธีดุดาวากลาว ตําหนิ 

หรือลงโทษรุนแรง จะเกิดปฏิกิริยาตอตาน เปนอารมณตอกัน ไมไดชวยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมวัยรุน

 วิธีการจัดการกับปญหาพฤติกรรมเหลานี้ เริ่มตนจากการทําความเขาใจ

ความตองการของวยัรุน มกีารตอบสนองโดยประนปีระนอมยดืหยุน แตกย็งัคงมขีอบเขต

พอสมควร พยายามจงูใจใหรวมมอืมากกวาการบงัคบักนัตรง ๆ  หรอืรนุแรง สรางความ

สัมพันธที่ดีไวกอน อยาหงุดหงิดกับพฤติกรรมเล็ก ๆ นอยๆ

 ปญหาการใชสารเสพติด (substance use disorders) ตามธรรมชาติของ

วัยรุนจะมีความอยากรูอยากเห็นอยากลองมาก 

ถาขาดการยับยั้งชั่งใจดวย การที่อยูในกลุมที่ใช

สารเสพติด หรือเพื่อนใชสารเสพติด จะมีการ

ชักชวนใหใชรวมกัน บางคนไมกลาปฏิเสธเพื่อน 

บางคนใชเพื่อใหเหมือนเพื่อน ๆ เมื่อลองแลวเกิด

ความพอใจก็จะติดไดงาย 

ปญหาทางเพศ (Sexual Problems)

 พฤติกรรมรักรวมเพศ (homosexual-

ism) เปนพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดปญหาตามมา

ไดมาก คนท่ีเปนรักรวมเพศมักจะเจอปญหาใน

การดําเนินชีวิตไดมากกวาคนทั่วไป ในบางสังคม

มกีารตอตานพฤตกิรรมรกัรวมเพศ มกีารรงัเกยีจ 

ลอเลยีน ไมยอมรับ บางประเทศมกีฎหมายลงโทษ

การมีเพศสัมพันธระหวางเพศเดียวกันเอง

 รักรวมเพศ คือ พฤติกรรมที่พึงพอใจ

ทางเพศกับเพศเดียวกัน อาจมีการแสดงออก

ภายนอกใหเห็นชัดเจนหรือไมก็ได 

วัยรุนกับสิ่งเสพติดวัยรุนกับสิ่งเสพติด

พฤติกรรมวัยรุนที่ไมเหมาะสม
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  การรักษาผูที่เปนรักรวมเพศมักไมไดผล เนื่องจากผูที่เปนรักรวมเพศมักจะ

พอใจในลักษณะแบบนี้อยูแลว การชวยเหลือทําไดโดยการใหคําปรึกษาผูที่เปนพอแม 

และผูปวย เพื่อใหปรับตัวได ไมรังเกียจลูกที่เปนแบบนี้ และผูปวยแสดงออกเหมาะสม 

ไมมากเกินไปจนมีการรังเกียจตอตานจากคนใกลชิด

  การปองกันภาวะรักรวมเพศ ทําไดโดยการสงเสริมความสัมพันธระหวาง

พอแมเพศเดยีวกับเดก็ เพ่ือใหมกีารถายทอดแบบอยางทางเพศจากพอหรอืแมเพศเดยีว

กับเด็ก

  การสาํเรจ็ความใครดวยตนเอง (masturbation) ในวยัรุนการสาํเร็จความใคร

ดวยตนเองเปนพฤติกรรมปกติ ไมมีอันตราย ไมมีผลเสียตอรางกายหรือจิตใจ

การทําไมควรหมกมุนมากจนเปนปญหาตอการใชเวลาทีค่วรทาํ หรอืทาํใหขาดกจิกรรม

ที่เปนประโยชนอื่น ๆ

 การมีเพศสัมพันธในวัยรุน (sexual relationship) มักเกิดจากวัยรุนที่ขาด

การยบัยัง้ชัง่ใจ หรือมปีญหาทางอารมณ และใชเพศสัมพนัธเปนการทดแทน เพศสัมพนัธ

ในวัยรุนมักไมไดยั้งคิดใหรอบคอบ ขาดการไตรตรอง ทําตามอารมณเพศ หรืออยู

ภายใตฤทธิข์องสารเสพตดิ ทาํใหเกดิปญหาการตดิโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ การตัง้ครรภ 

การทําแทง การเลี้ยงลูกที่ไมถูกตอง ปญหาครอบครัว และกลายเปนปญหาสังคมใน

ที่สุด

  ปญหาบุคลิกภาพ (personality problems) วัยรุนจะเปนวัยที่มีพัฒนาการ

ของบคุลกิภาพอยางชดัเจน ทัง้นสิยัใจคอ การคิด การกระทาํ จะเปนรปูแบบทีส่มํา่เสมอ 

จนสามารถคาดการณไดวาในเหตุการณแบบนี้ เขาจะแสดงออกอยางไร ถาการเรียนรู

ที่ผานมาดี วัยรุนจะมีบุคลิกภาพดีดวย แตในทางตรงขาม ถามีปญหาในชีวิต หรือ

เรียนรูแบบผิด ๆ จะกลายเปนบุคลิกภาพที่เปนปญหา ปรับตัวเขากับคนอื่นไดนอย 

เอาตัวเองเปนศูนยกลาง และจะติดตัวไปตลอดชีวิต ถาเปนปญหามาก ๆ เรียกวา

บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)

  ความประพฤติผิดปกติ (conduct disorder) คือ โรคที่มีปญหาพฤติกรรม

กลุมที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน โดยตนเองพอใจ ไดแก การละเมิดสิทธิผูอื่น การขโมย 

ฉอโกง ฉกชงิวิง่ราว ทาํรายผูอืน่ ทาํลายขาวของ เกเร หรอืละเมดิกฎเกณฑของหมูคณะ

หรือสังคม การหนีเรียน ไมกลับบาน หนีเที่ยว โกหก 

หลอกลวง ลวงเกินทางเพศ การใชสารเสพติด อาการ

ดังกลาวนี้มักจะเกิดขึ้นตอเนื่องมานานพอสมควร 

สัมพันธกับปญหาในครอบครัว การเลี้ยงดู ปญหา

อารมณ 

ความรุนแรงในวัยรุน
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 การรักษาควรรีบทําทันที เพราะการปลอยไวนาน จะยิ่งเรื้อรังรักษายาก 

และกลายเปนบุคลิกภาพแบบอันธพาล (antisocial personality disorder)

การปองกันปญหาวัยรุน

 1. การเลี้ยงดูอยางถูกตอง ใหความรักความอบอุน

 2. การฝกใหรูจักระเบียบวินัย การควบคุมตัวเอง

 3. การฝกทักษะชีวิต ใหแกไขปญหาไดถูกตอง มีทักษะในการปฏิเสธส่ิง

ที่ไมถูกตอง

 4. การสอนใหเด็กรูจักคบเพื่อน ทักษะสังคมดี

 5. การฝกใหเด็กมีเอกลักษณเปนของตนเอง

สรุป

ในวัยรุนมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการทางเพศตามวยั ทัง้ทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการนั้น จะไดมีการปรับตัว ยอมรับสภาพความจริงที่

เกิดขึ้น จะไดปฏิบัติไดถูกตอง เหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ไมกอใหเกิดปญหาทางเพศขึ้นในสังคม

กิจกรรมเสนอแนะ หรือ ใบงาน

ใหนักเรียนทําบันทึกการพัฒนาการทางกายของตนเอง เปนเวลา 

12 สัปดาห (12 ครั้ง) ที่เกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ นํ้าหนัก สวนสูง Body Mass 

Index ชีพจร ความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงทางกายที่เห็นไดชัด เชน หนวด 

เครา ขนรักแร เปนตน
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แบบทดสอบความเขาใจกอนเรียน และหลังเรียน

 หนวย 1 วัยรุนและพัฒนาการทางเพศ

ตอนที่ 1 

คาํชีแ้จง ใหนกัเรยีนจบัคูขอทีเ่หน็วามคีวามสัมพนัธสอดคลองตรงกนัโดยการนํา

ตัวอักษรไปใสในวงเล็บ

 1. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ (.........) 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย (........) 

 3. การยอมรับและปรับตัวของตนเอง(........) 

 4. การเบี่ยงเบนทางเพศ (........) 

 5. การแกปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (.......)  

 6. เอกลักษณทางเพศ (.......) 

 7. ความภาคภูมิใจในตนเอง (self esteem) (.......) 

 8. ความเปนตัวของตัวเอง (Independent) (.......) 

 9. การควบคุมตนเอง (self control) (........)  

 10. จริยธรรม (moral development) (........) 

 ก. การรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะกับเพศตรงขาม

 ข. สงบ มีสมาธิ ไมฟุงซาน

 ค. การสรางครอบครัวใหเขมแข็ง

 จ. มีพฤติกรรมอวดอวัยวะเพศของตนเอง

 ง. เกิดสิว กลามเนื้อแข็งแรง ใบหนาสดใส

 ฉ. การแตงกายที่สุภาพ

 ช. ตนเองมีคุณคา ทําประโยชนใหผูอื่นได

 ซ. รักอิสระเสรีภาพ คิดเองทําเองพึ่งตนเอง

 ญ. รูจักยั้งคิด คิดเปนระบบ อยูรวมกับผูอื่นได

 ฎ. แยกแยะผิดชอบชั่วดีได คิดเชิงอุดมคติ
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 ตอนที่ 2 ใหตอบคําถามตอไปนี้ ใหไดใจความสมบูรณ

1. วัยรุนชายมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางไรบาง

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

2. วัยรุนหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางไรบาง

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่พบไดบอยมีอะไรบาง

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

4. พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexualism) เปนอยางไรใหอธิบาย

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……
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5. พัฒนาการของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศและรางกายอยางไรบาง

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……
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สุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุของมนุษย

หนวยการเรียนรูที่ 2

สาระการเรียนรู

สมรรถนะการเรียนรู

สาระสําคัญ

 ปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสมตามพัฒนาการทางเพศของวัยรุน

 รกัษาสขุภาพ อนามัยทางเพศไดตามพฒันาการและการเปลีย่นแปลง

 สขุภาพทางเพศทัง้ชายและหญิง มพีฒันาการ และการเปลีย่นแปลง

ไปตามวยั โดยเฉพาะในวยัรุนชาย หญงิมกีารเปลีย่นแปลงมากจึงตอง

เรียนรูและปฏิบัติตนใหถูกตอง รวมทั้งการดูแลและรักษาอวัยวะที่

เกีย่วของกบัระบบสบืพนัธุ ใหสะอาดถกูสขุอนามยั ปองกนัการเกดิโรค

ติดตอทางเพศสัมพันธ
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