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 	 	 หนงัสือเรียนวิชา	 “เพศวิถีศึกษา”	 รหัสวิชา	 20000 - 1602	 เรียบเรียงข้ึนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ	 (ปวช.)	พทุธศกัราช	2562	ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

หนงัสือเล่มน้ีประกอบดว้ยเน้ือหาจ�านวน	7	หน่วย	ดงัน้ี	หน่วยท่ี	1	การพฒันาการทางเพศในวยัรุ่น	 

หน่วยท่ี	2	การดูแลสุขภาพทางเพศ	หน่วยท่ี	3	สมัพนัธภาพ	บทบาท	และความรับผดิชอบ	ภาพ	

หน่วยท่ี	 4	ภาพลกัษณ์	ทกัษะการส่ือสาร	การตดัสินใจ	การต่อรอง	และการปฏิเสธ	หน่วยท่ี	 5	 

การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น	หน่วยท่ี	6	กฎหมายกบัเพศ	 

และหน่วยท่ี	7	การเลือกใชแ้หล่งบริการท่ีเป็นมิตร	แต่ละหน่วยมีแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความรู้ 

ผูเ้รียน	และแบบฝึกหดัเพื่อใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้ประจ�าหน่วยเรียน

	 	 	 ผูเ้รียบเรียงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรียนวิชา	 “เพศวิถีศึกษา”	 เล่มน้ีจะเอ้ืออ�านวย

ประโยชนแ์ก่นกัเรียน	ครู	อาจารย	์ตลอดจนผูท่ี้สนใจวชิาน้ีเป็นอยา่งดี	สุดทา้ยน้ีผูเ้รียบเรียงขอกราบ

ขอบพระคุณเจา้ของผลงานทุกท่านท่ีผูเ้ขียนไดน้�ามาอา้งอิงและยกตวัอยา่งประกอบไวใ้นหนงัสือ

เล่มน้ี	ขอขอบพระคุณทุกท่านไว	้ณ	โอกาสน้ี

	 	 	 	 	 	 	 	 																ศิยพร	กล�่าทวี

																																																																																																ประพล	นิลใหญ่

  

ค�ำน�ำ
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

	 1.	 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ	หลกัการดูแลสุขภาพ	และการแสดงออกตามวถีิชีวติ 

	 	 ทางเพศภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม

	 2.	 สามารถก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ	สร้างสมัพนัธภาพ 

	 	 ท่ีดีกบัผูอ่ื้น	 ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก	โดยใชห้ลกัการตดัสินใจและ 

	 	 การต่อรอง

	 3.		ตระหนกัในคุณคา่ของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น	และเห็นความส�าคญั 

	 	 ของการเลือกแนวทางการด�าเนินชีวติอยา่งมีสุข

สมรรถนะรายวิชา

	 1.	 แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ	หลกัการดูแลสุขภาพ	และการแสดงออกตามวถีิชีวติ 

	 	 ทางเพศภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม

	 2.	 สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผดิชอบ

	 3.	 ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก	 โดยใชห้ลกัการตดัสินใจ	การต่อรองและ 

	 	 การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น

	 4.	 ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสมัพนัธ์ไม่พร้อม

	 5.	 ก�าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล

ค�าอธิบายรายวิชา

	 	 ศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศในวยัรุ่น	การดูแลสุขภาพทางเพศ	สมัพนัธภาพกบัความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผดิชอบ	ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม	ทกัษะการตดัสิน

ใจการต่อรอง	 การส่ือสารความตอ้งการความคิดและความรู้สึก	 การตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น	กฎหมายวา่ดว้ยเพศ	 สิทธิในการแสดงออกมา 

ตามวถีิชีวติทางเพศภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม	และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือ 

ท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี

    ค�าอธิบายรายวิชา

20000 – 1602                    เพศวิถีศึกษา           1-0-1

     (Sexuality Education)
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา
เพศวิถีศึกษา รหัส 20000 -1602 

1 การพฒันาการทางเพศในวยัรุ่น	 

2 การดูแลสุขภาพทางเพศ	 

3 สมัพนัธภาพ	บทบาท	และความรับผดิชอบ	 

4
ภาพลกัษณ์	ทกัษะการส่ือสาร	การตดัสินใจ	

การต่อรอง	และการปฏิเสธ	


5
การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐาน

การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น	


6 กฎหมายกบัเพศ	 

7 การเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตร 
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1หน่วยที่

พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

  สมรรถนะ
	 แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ

  สาระส�าคัญ

	 พฒันาการทางเพศท่ีส�าคญั	 คือ	 การเปล่ียนแปลงเขา้สู่วยัหนุ่มสาว	 ซ่ึงแสดงออกโดย 

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ	แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเขา้สู่วยัน้ีพร้อมกนั	การเปล่ียนแปลง 

ทางร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละช่วงวยัเป็นธรรมชาติของพฒันาการของมนุษย	์วยัรุ่น

เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนทั้งดา้นร่างกายและอารมณ์	 เพราะเป็นวยัท่ีก�าลงักา้วผา่น

จากเด็กสู่ความเป็นผูใ้หญ่และมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนเพศ	 ศึกษาดา้นการเปล่ียนแปลง 

ของระบบสืบพนัธ์ุหญิงและชาย	 และปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายและความรู้สึกเม่ือมี 

การสมัผสัอวยัวะบางจุด

  สาระการเรียนรู้

	 1.	 ความหมายของวยัรุ่น

	 2.	 ความหมายและลกัษณะของพฒันาการวยัรุ่น

	 3.	 พฒันาการทางเพศในวยัต่าง	ๆ	

	 4.	 พฒันาการทางเพศในวยัรุ่นชาย

	 5.	 พฒันาการทางเพศของวยัรุ่นหญิง

	 6.	 วฒิุภาวะทางเพศ

เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) 1
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หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

2 เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

	 1.	 อธิบายความหมายของวยัรุ่นได้

	 2.	 อธิบายความหมายและลกัษณะของพฒันาการวยัรุ่นได้

	 3.	 วเิคราะห์พฒันาการทางเพศในวยัต่าง	ๆ	ได้

	 4.	 เปรียบเทียบพฒันาการทางเพศในวยัรุ่นชายและหญิงได้

	 5.	 จดัการกบัวฒิุภาวะทางเพศของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม

	 6.	 ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงวยัได้

 ความหมายของวัยรุ่น

 วยัรุ่น	 (Adolescence)	 เป็นวยัหัวเล้ียวหัวต่อจากวยัเด็กไปสู่วยัผูใ้หญ่	นกัจิตวิทยาแบ่ง

พฒันาการของวยัรุ่นออกเป็น	3	ระยะ	คือ

 1.	 วัยรุ่นตอนต้น	อายปุระมาณ	11	 –	 14	 ปี	 เป็นระยะเร่ิมแรกจากการเปล่ียนแปลงจาก 

เด็กไปสู่วยัรุ่น	 โดยวยัรุ่นจะสังเกตตวัเองไดจ้ากการเร่ิมมีขนข้ึนในท่ีลบั	 และต่อมาเกิดขนข้ึน 

ตามล�าตวั	ระยะน้ีไดรั้บการขนานนามวา่	“เจริญเตม็ไปด้วยขน”

รูปที	่1.1		วยัรุ่นตอนตน้
ท่ีมา:	https://ariefrahmansains.files.wordpress.com

 2.	 วยัรุ่นตอนกลาง	อายปุระมาณ	15	–	18	ปี	ระยะน้ีบางคร้ังถูกเรียกวา่	วยัหนุ่มสาว	เพราะ

วยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิงจะมีวฒิุภาวะทางเพศ	เม่ือวยัรุ่นหญิงหรือชายมีเพศสมัพนัธ์กจ็ะสามารถ

ใหก้�าเนิดลูกได	้ระยะน้ีไดรั้บการขนานนามวา่	“ยุคของความเป็นมนุษย์”	ในระยะน้ีพฤติกรรม
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หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) 3

แบบเดก็จะค่อย	ๆ	หายไปและมีการแสดงออกของความเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มเขา้มาแทนท่ี	

ดงันั้น	การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นดา้นจิตใจท่ีเกิดจากการพฒันาทางร่างกาย

รูปที	่1.2		วยัรุ่นตอนกลาง
ท่ีมา:	https://movie.mthai.com	

 3.	 วยัรุ่นตอนปลาย	อายปุระมาณ	18	–	21	 ปี	 ระยะน้ีไดรั้บการขนานนามวา่	“ขั้นบรรลุ

วุฒภิาวะ”	วยัรุ่นจะมีสภาพร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	การรู้คิด	และจริยธรรมเท่าเทียมผูใ้หญ่	ไดแ้ก่	 

รูปร่างแบบบุรุษหรือสตรี	สงัคมท่ีมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมทุกขร่์วมสุขแบบผูใ้หญ่	เป็นตน้

รูปที	่1.3		วยัรุ่นตอนปลาย
ท่ีมา:	https://mpics.mgronline.com
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หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

4 เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)

 ความหมายและลักษณะของพัฒนาการวัยรุ่น

 พฒันาการ	 (Development) หมายถึง	“การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  

การรู้คิด และจริยธรรมท่ีดีต่อเน่ืองกันไปอย่างมีระบบ”	 ซ่ึงพฒันาการของวยัรุ่นแตกต่างกนั	

เน่ืองจากอิทธิพลของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม

 ลกัษณะพฒันาการวยัรุ่น แบ่งออกไดเ้ป็น	5	ดา้น	ดงัน้ี

	 1.	พัฒนาการด้านร่างกาย เกิดจากการท่ีต่อมพิทูอิตารีผลิตฮอร์โมน	ท�าใหว้ยัรุ่นมีการ

เจริญเติบโตแบบพุง่พรวด	(Growth	Spurt)	และกระตุน้ใหต่้อมไร้ท่ออ่ืน	ๆ	ท�างานมากกวา่วยัท่ีผา่น 

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายแบ่งเป็น	4	ดา้น	คือ

รูปที	่1.4		พฒันาการดา้นร่างกาย
ท่ีมา:	http://4.bp.blogspot.com

 	 1.1	การเปลี่ยนแปลงขนาดของ

ร่างกาย	 เป็นการเติบโตทางดา้นส่วนสูงและ 

น�้ าหนัก	 ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างพุ่งพรวดในเด็กหญิง 
อาย	ุ 10	 –	 13	 ปี	 ส่วนเด็กชายอาย	ุ 12	 –	 14	 ปี	 

นั่นคือ	 เด็กหญิงโตเร็วกว่าเด็กชาย	 1	 –	 2	 ปี	 

โดยเฉล่ียวยัรุ่นจะมีส่วนสูงเพิม่ข้ึน	4	–	6	น้ิวต่อปี 

และจะเร่ิมคงท่ีเม่ือวยัรุ่นหญิงอายุประมาณ	 

15	–	16	ปี	ส่วนวยัรุ่นชายอาจจะสูงไดจ้นกระทัง่

อายปุระมาณ	20	ปี

Newborn           2 years            5 years          15 years            Adult

รูปที	่1.5		พฒันาการดา้นร่างกาย
ท่ีมา:	http://4.bp.blogspot.com
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หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) 5

รูปที	่1.6		การเปล่ียนแปลงสดัส่วนของร่างกาย
ท่ีมา:	http://www.trueplookpanya.com

 	 1.2	การเปลีย่นแปลงสัดส่วนของร่างกาย	จากรูปร่างแบบเดก็ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม

ผืนผา้	 วยัรุ่นชายจะกลายเป็นมีสัดส่วนคลา้ยสามเหล่ียมคว �่า	 และวยัรุ่นหญิงจะมีรูปร่างกาย 

นาฬิกาทรายบอกเวลา	 แขนขายาวเร็วข้ึน	ท�าให้ดูเกง้กา้ง	 มือและเทา้โตมากข้ึน	 ใบหน้าของ 

วยัรุ่นหญิงจะเป็นรูปไข่มากข้ึน	ส่วนวยัรุ่นชายมีรูปเป็นส่ีเหล่ียมและมุมมากข้ึน

 	 1.3	ลกัษณะปฐมภูมทิางเพศ	วยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีอวยัวะเพศซ่ึงมีมาแต่ก�าเนิด	

ในดา้นปริมาณ	คือขยายใหญ่ข้ึน	และดา้นคุณภาพคือมีการหลัง่น�้ าอสุจิ	(วยัรุ่นชาย)	หรือการผลิต 
รังไข่	 (วยัรุ่นหญิง)	 ผลท่ีตามมาท�าให้วยัรุ่นชายและหญิง	 ถา้มีเพศสัมพนัธ์กนัจะสามารถให ้

ก�าเนิดลูกได	้(แต่เน่ืองจากวยัรุ่นยงัอยูใ่นวยัเรียน	จึงมกัจะแกไ้ขปัญหาดว้ยการท�าแทง้)

รูปที	่1.7		คุณลกัษณะทุติยภูมิทางเพศ
ท่ีมา:	https://sexofbarcenasandfolmer.files.wordpress.com

 	 1.4	 คุณลักษณะทุติยภูม ิ

ทางเพศ	 (Secondary	Characteristic)	 

หมายถึง	ลกัษณะทางร่างกายท่ีแสดง

ความแตกต่างระหวา่งเพศ	(ไม่เก่ียวกบั

การสืบพนัธ์)	 แต่ปรากฏใหเ้ห็นชดัวา่

เป็นหญิงหรือชายอยา่งแทจ้ริง

voice	breaks
beard	grows

	growth	spurt

	public	hair
grows	and

genitals	develop

	breasts	form

hips	broaden
periods	start

increased	body	hair
on	limbs	and	torso
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หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

6 เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)

ตารางที	่1.1		การเปรียบเทียบคุณลกัษณะทุติยภูมิทางเพศระหวา่งวยัรุ่นชาย	–	หญิง	

วยัรุ่นชาย วยัรุ่นหญงิ

ผม -	แขง็กระดา้ง	แนวผมท่ีขมบัเวา้เขา้ -	ผมอ่อน	น่ิมสลวย

ขน -	มีหนวด	มีเครา	ขนข้ึนบริเวณหนา้อก	และรักแร้ -	มีขนข้ึนตามร่างกาย	และรักแร้

เสียง -	แตกหรือหา้ว

-	กลา้มเน้ือข้ึนเป็นมดัๆ	และไหล่กวา้ง

-	มีลูกกระเดือกแหลมยืน่ออกมา

-	การหลัง่น�้ าอสุจิ

-	แหลมเลก็

-	หนา้อกขยาย

-	สะโพกผายออกมา

-	การเดินบิดไปบิดมา	ออ้นแอน้

-	การมีประจ�าเดือน

	 2.	พัฒนาการทางอารมณ์	 วยัรุ่นไดรั้บการขนานนามวา่	 เป็น	“วัยพายบุุแคม”	หรือ 

มีอารมณ์ท่ีรุนแรงและบีบคั้น	บางคร้ังกก็ล่าววา่	วยัรุ่นมีอารมณ์ท่ีมากกวา่ปกติ	อารมณ์ท่ีมากกวา่ 

ปกติ	 เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบระหวา่งปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในเวลาเฉพาะ 

กบัปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลนั้นในเวลาปกติ	 เช่น	ความทุกขท์รมานและชอกช�้ าท่ีคนรัก 

ตีตวัออกห่างจากวยัรุ่น	ความอิจฉาริษยาเพ่ือนท่ีมีฐานะร�่ารวย	หรือมีส่ิงของราคาแพงใช	้การเกบ็กด

อารมณ์โกรธท่ีถูกเพ่ือนดูถูกเหยยีดหยาม	 เป็นตน้	 ในเร่ืองอารมณ์ท่ีมากกวา่ปกติน้ี	นกัจิตวิทยา 

มีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัอยู่	 กลุ่มหน่ึงเช่ือว่าวยัรุ่นตอ้งมีอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ	 และแสดง 

อารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ	 แตกต่างกนัตามเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล	 เช่น	 วยัรุ่นชายคนหน่ึงถูก 

ต่อวา่จากแฟนเร่ืองไม่ไดรั้บโทรศพัทจ์ากเธอทั้งวนัเม่ือวยัรุ่นชายไปร่วมงานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

รูปที	่1.8		พฒันาการทางอารมณ์ของวยัรุ่น
ท่ีมา:	http://www.thaihealth.or.th

ปรากฏวา่วยัรุ่นชายเกิดความเครียด	และฆ่าตวัตาย 

ในคืนวันนั้ น	 แต่นักจิตวิทยาอีกฝ่ายหน่ึง 

มีความคิดเห็นวา่	 วยัรุ่นไม่มีอารมณ์ท่ีมากกวา่

ปกติ	 โดยแสดงใหเ้ห็นวา่วยัรุ่นบางคนไม่รู้สึก

อึดอดัในตนเอง	หรือไม่สร้างความเดือดร้อน 

ให้แก่พ่อแม่	 หรือผู ้ใหญ่	 ชีวิตของวัยรุ่นก ็

ราบเรียบเหมือนวยัเดก็ท่ีผา่นมา
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  ลกัษณะของอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติของวยัรุ่น	 วยัรุ่นจะแสดงพฤติกรรมของอารมณ์

รุนแรงและบีบคั้นในลกัษณะส�าคญั	4	ประเภท	ดงัน้ี

รูปที	่1.9		ความรู้สึกท่ีรุนแรงและไวเกินไป
ท่ีมา:	https://yongyutsukprasong.files.wordpress.com

 	 2.1	ความรู้สึกที่รุนแรงและไวเกนิไป	

เม่ือวยัรุ่นไดรั้บความกระทบกระเทือนเพียงเลก็นอ้ย	 

ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีร้ายแรงกบัตนเอง	 ไดแ้ก่	

พอ่แม่ต�าหนิ	ท�าใหว้ยัรุ่นกินยาตายหรือหนีออก

จากบา้น

 	 2.2	อารมณ์ที่ไม่คงที่	 เปล่ียนแปลง 

อยูต่ลอดเวลา	 วยัรุ่นจะมีอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว	และหายไดง่้าย	ไดแ้ก่	วยัรุ่นร้องไหเ้พราะ 

เพ่ือนแหย่	 แต่เม่ือเพ่ือนง้อก็ยิ้มแยม้ได้ทันที	 

แต่ในกรณีท่ีมีอุดมคติเขา้มาเก่ียวขอ้ง	วยัรุ่นบางคนจะมีอารมณ์ท่ีถาวร	อาทิ	ความรักชาติ	สถาบนั	

การรักความยติุธรรม	เป็นตน้	

 	 2.3	การควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้	 

เน่ืองจากวยัรุ่นมีอารมณ์มากมายหลายประเภท	

และมีความรุนแรง	บางคร้ังจึงแสดงพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสมกบักาลเทศะ	 เช่น	วยัรุ่นรักเพ่ือน	

เม่ือใครพูดดูถูกเพ่ือนก็อาจท�าร้ายดว้ยก�าลงัเพ่ือ

ปกป้องเพ่ือน	โดยไม่ใชเ้หตุผล	หรือหาตน้เหตุ

ในเร่ืองนั้นก่อนการแกแ้คน้ รูปที	่1.10		การควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ท่ีมา:	http://www.mindstationblog.com

 	 2.4	อารมณ์ค้าง	 เป็นอารมณ์ท่ีเกิดจากความผิดหวงั	 และความรุนแรงลง	แต่ยงัติดอยู่

ภายในใจ	ถา้เป็นเวลานาน	วยัรุ่นจะมีพฤติกรรมเครียด	 ซึมเศร้า	หรือฆ่าตวัตาย	 เช่น	วยัรุ่นชาย

อาย	ุ 14	 ปี	ตอ้งการมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพ่ือใชเ้ล่นเกม	แต่พอ่แม่มีฐานะยากจนจึงไม่ได ้

ซ้ือให	้ต่อมาเดก็ชายผกูคอตายพร้อมจดหมายลาตายวา่	อธิษฐานจะไปเกิดท่ีประเทศญ่ีปุ่น	เพื่อจะ

ไดมี้เกมเล่นสมความปรารถนา

	 ส่วนอารมณ์โดยทัว่ไปท่ีพบในวยัรุ่น	 ก็มีอารมณ์เช่นเดียวกบัวยัเด็กท่ีผ่านมา	 ไดแ้ก่	

ความกลวั	ความวติกกงัวล	ความโกรธ	ความอิจฉาริษยา	ความรัก	ความอยากรู้อยากเห็น	ความโศกเศร้า 

และความสุข	 แต่เขาจะพบการแสดงพฤติกรรมเหล่าน้ีแตกต่างจากวยัเด็กในด้านส่ิงเร้า	

เช่น	 เด็กจะอิจฉาริษยาพ่ีหรือนอ้งท่ีมีส่ิงของหรือไดรั้บการเอาใจใส่จากพ่อแม่มากกว่าตนเอง	
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แต่เม่ือเป็นวัยรุ่นจะแสดงความอิจฉาริษยา 

เพื่อน	ๆ	 ท่ีมีแฟนหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ี

สูงกว่าเพราะวยัรุ่นท่ีร�่ ารวยมีโอกาสใชเ้วลาว่าง

ท�ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน	 ซ้ือของใช้ราคาแพง	

หรือไปเท่ียวต่างประเทศ	เป็นตน้

	 อารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวยัรุ่น 

มากและอาจท�าให้วยัรุ่นบางคนหมดอนาคต

คือ	ความรักระหวา่งหญิงชายท่ีมีความรู้สึกทาง

เพศเขา้มาแทรกแซง	 จึงมีการเปรียบเทียบความ 

แตกต่างระหวา่งความรักกบัความรักใคร่	ดงัน้ี

รูปที	่1.11		ความอิจฉาริษยาพี่นอ้ง
ท่ีมา:	https://amarinbabyandkids.com

	 ความรักใคร่	(Sexuality)	หมายถึง	สภาพอารมณ์ท่ีรุนแรงกวา่ความรัก	มีทิศทางโดยตรง

คือ	วยัรุ่นเพศท่ีตรงกนัขา้มกบัตนเอง	และมีองคป์ระกอบมาจากความปรารถนาทางเพศ	 เม่ือวยัรุ่น

รักแฟนอยา่งรุนแรงจะมีลกัษณะหลงใหลใฝ่ฝัน	และทุ่มเททุกส่ิงทุกอยา่งใหแ้ฟน	 เพ่ือคาดหวงั 

ใหแ้ฟนรักตอบ	พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา	 เช่น	การใหส่ิ้งของหรือออกเงินเล้ียงดูแฟนโดยตนเอง 

หรือพอ่แม่จะล�าบากเพียงใดกไ็ม่สนใจ	 ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสงัคมตามมาคือวยัรุ่นตั้งครรภใ์นวยัเรียน 

และโยงไปสู่วธีิการแกไ้ขท่ีผดิพลาด	เช่น	ฆ่าลูกตนเองตาย	วยัรุ่นท่ีเป็นแม่รู้สึกผดิมาก	ๆ	กลายเป็น 

แม่เสียสติ	หรือบางคนตอ้งออกจากโรงเรียนและ

หาเงินดว้ยอาชีพขายตวัเล้ียงลูก	เพราะเพื่อนชาย 

ไม่รับผิดชอบหรือไม่แน่ใจว่าวยัรุ่นหญิงมีเพศ

สัมพนัธ์กบัคนอ่ืนดว้ย	ตรงกนัขา้มกบัความรัก	

(Love)	 เป็นสภาพอารมณ์ท่ีเป็นสุข	 เกิดข้ึนกบั

บุคคลทุกเพศทุกวยั	โดยพฒันามาจากความชอบ 

ซ่ึงกนัและกนั	หรือมีประสบการณ์ท่ีมีความสุข

ดว้ยกนั	และมกัจะมีการสนบัสนุนใหค้นท่ีตนรัก

มีความเจริญกา้วหนา้ในทางท่ีดี

รูปที	่1.12		ความรักใคร่
ท่ีมา:	https://amarinbabyandkids.com

	 3.	พัฒนาการทางสังคม	 สังคมของวยัรุ่นไดเ้ปล่ียนแปลงจากพ่อแม่หรือครูไปเป็น 

เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั	เพราะเพื่อนช่วยใหว้ยัรุ่นพน้อนัตราย	ซ่ึงพอ่แม่หรือครูท�าไม่ไดเ้พราะ 

มีช่องว่างระหว่างวยั	 ในการด�ารงชีวิตของวยัรุ่นจึงมีลกัษณะการติดต่อท่ีท�าให้วยัรุ่นแตกต่าง 

จากเด็กและผูใ้หญ่	 ซ่ึงเราเรียกวา่	 วฒันธรรมคนหนุ่มสาว	 (Youth	Culture)	 ซ่ึงหมายถึง	 ระบบ 

การติดต่อและรูปแบบของพฤติกรรม	 เพ่ือการมีชีวิตอยูท่ี่แสดงออกมาอยา่งแน่นอนในระหวา่ง 
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วยัรุ่น	ไดแ้ก่	การติดต่อส่ือสารโดยใชโ้ซเชียลมีเดียแทนพูดคุยทางโทรศพัท	์การท�าทรงผมทรง

เกาหลี	การรับประทานอาหารญ่ีปุ่น	การฟังเพลงหมอล�า	เป็นตน้

	 ลกัษณะการคบเพ่ือนของวยัรุ่น	แบ่งได	้3	ประเภท	ดงัน้ี

	 1)	 ฝูงชน	(Crowds)	 เป็นกลุ่มเพ่ือนของวยัรุ่นท่ีใหญ่ท่ีสุด	มีสมาชิกประมาณ	15	–	30	คน 

รูปที	่1.13		ฝงูชน
ท่ีมา:	http://www.vcharkarn.com

เป็นเพศชายและหญิงมารวมกลุ่มกันด้วย 

ความสนใจท่ีเหมือนกนั	หรือโอกาสท่ีจ�าเป็น	

ไดแ้ก่	 เพ่ือนเรียนวิชาเลือกเดียวกนั	 การมา

ร่วมกลุ่มปลูกตน้ไมป้้องกนัภาวะโลกร้อน	

การเขา้ชมรมต่าง	 ๆ	 กระท�ากิจกรรมนอก

หลกัสูตร	เป็นตน้

	 2)	 เพ่ือนสนิท	 มีสมาชิก	 5	 –	 6	คน	 

วยัรุ่นคบกนัเป็นเพื่อนสนิทใน	3	รูปแบบคือ

	 	 2.1)	 ก๊ก	(Cliques)	สมาชิกในกลุ่ม 

จะเป็นเพศชายและหญิงและอายุเท่ากนัมา 

รวมกนัดว้ยมาตรฐานของผูใ้หญ่หรือชนชั้นทางสงัคม	ไดแ้ก่	วยัรุ่นท่ีมีฐานะร�่ารวยจะเล่นเทนนิส	 

วยัรุ่นท่ีมีฐานะปานกลาง	–	ต�่า	จะเล่นกีฬาฟุตบอล	หรือกีฬาประเภทอ่ืน	ๆ	ท่ีมีค่าอุปกรณ์การเล่น

ไม่แพงมาก	การใชสิ้นคา้ราคาแพงและผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศส�าหรับวยัรุ่นท่ีมีฐานะร�่ ารวย	 

แต่วยัรุ่นฐานะปานกลางจะซ้ือเส้ือผา้ราคาถูก	โดยอา้งวา่เปล่ียนบ่อย	ๆ	ไดต้ามแฟชัน่

	 	 2.2)	 แก๊ง	 (Gang)	สมาชิกในกลุ่มมกัจะเป็นเพศชาย	มารวมกลุ่มกนัดว้ยคุณสมบติั	 

หรือความสามารถของแต่ละคน	และแสดงพฤติกรรมท่ีสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่สงัคม	ไดแ้ก่	

แก๊งลกัขโมย	แก๊งรถซ่ิง

รูปที	่1.14		ก๊ก
ท่ีมา:	http://www.oknation.net

รูปที	่1.15		แก๊ง
ท่ีมา:	http://hot.muslimthaipost.com
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รูปที	่1.16		เพื่อนคู่หู
ท่ีมา:	http://www.oknation.net

	 	 2.3)	 เพ่ือนคู่หู	 (Pals)	 ส่วนใหญ่มีสมาชิก 

คนเดียว	 ซ่ึงวยัรุ่นไวว้างใจและเล่าทุกส่ิงทุกอยา่งให้

ฟังได	้ถา้เป็นชายหน่ึงคน	และหญิงหน่ึงคน	จะเรียกวา่ 

แฟน	ถา้เป็นชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่		จะเรียกวา่		เพ่ือนคู่หู 

หรือปาท่องโก๋	 ในปัจจุบนัมีการคบเพ่ือนต่างเพศอีก

หน่ึงคน	เพ่ือทดแทนแฟนท่ีไม่สามารถไปไหนมาไหน

ไดใ้นบางคร้ัง	คนท่ีเป็นแฟนส�ารองจึงถูกเรียกวา่	ก๊ิก

	 4.	พฒันาการทางการรู้คิด	หรือสติปัญญา	หรือความคิดความเขา้ใจหรือความรู้	ความถนดั	

บุคคลทุกคนมีการสัมผสัส่ิงเร้าภายในโลก	 โดยใชอ้วยัวะรับสัมผสั	 5	ทาง	ท�าให้เกิดการรับรู้ 

ดว้ยการแปลความหมายส่ิงเร้าในโลก	และบูรณาการกลายเป็นความรู้หรือประสบการณ์ของ 

บุคคลเพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน	ท�าให้บุคคลมีความสามารถทางพุทธพิสัย	หรือปัญญาในการ 

แกปั้ญหาหรือการปรับตวัของบุคคลแตกต่างกนั	 เราจึงแบ่งนกัเรียนตามความสามารถในการ

วเิคราะห์	หรือการใหเ้หตุผลต่อสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีวา่	เก่ง	หรือ	โง่	โดยแสดงความสามารถ

รูปที	่1.17		การรู้คิด
ท่ีมา:	http://www.okmd.or.th

เหล่าน้ีตามคะแนนท่ีอาจารยแ์ต่ละกลุ่มสาระตดัสิน 

ให้แก่นกัเรียนแต่ละบุคคล	 ส่วนบุคคลทัว่ไปตดัสิน 

จากการกระท�า	และ/หรือ	ผลงานของแต่ละบุคคล	เพ่ือ

ท�าความเขา้ใจในเร่ืองน้ี	 จึงควรเร่ิมจากความหมาย

ของการรู้คิดดงัน้ี

	 	 การรู้คิด	 (Cognition)	 หมายถึง	 ความ

สามารถในการใหเ้หตุผล	การจินตนาการ	การหยัง่รู้	 

(Insight)	 การตดัสินใจ	 และการปรับตวัของบุคคล 

ซ่ึงจดัว่าเป็นพฤติกรรมภายในโดยเป็นกระบวนการ

ทางสมอง

	 5.	พฒันาการทางจริยธรรม	สงัคมในยคุปัจจุบนัมกัถูกตราหนา้วา่มีจริยธรรมเส่ือมลง	 

แต่ถา้มีการสอบถามหรือพูดคุยกบัทุกคน	 จะไดรั้บค�าตอบว่าอยากจะเป็นคนท่ีมีจริยธรรมสูง	 

หรือเป็นคนดีศรีสังคม	 เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการปัจจยั	 4	 และมีช่ือเสียงทุกคน	 

แมแ้ต่วยัรุ่น	 การสร้างปัญหาให้แก่สังคมอาจเกิดจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์อยากรู้อยากเห็น 

หรือมีเพ่ือนฝงู	 จึงแสดงพฤติกรรมท่ีเพ่ือน	ๆ	ชกัชวนและตวัเองกมี็ความสามารถหรือสนใจ	โดยขาด 

การพิจารณาถึงความเดือดร้อนของผูอ่ื้น	เช่น	การซ่ิงรถมอเตอร์ไซค	์การทะเลาะววิาท	การกระท�าผดิ 
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ทางเพศ	 ดังนั้นพฒันาการทางจริยธรรมก็เป็นผลมาจากพนัธุกรรม	 และ/หรือส่ิงแวดล้อม 

เช่นเดียวกนักบัพฒันาการดา้นอ่ืน	ๆ

	 	 ในระยะตอนตน้ความสนใจเก่ียวกบัพฒันาการทางจริยธรรมมุ่งมัน่ในเร่ืองของระเบียบ

วินยั	กฎหรือกฎหมาย	 เพ่ือท�าใหแ้น่ใจวา่บุคคลจะเรียนรู้เพ่ือปรับตวัทางดา้นส่วนตวัและสังคม	 

ต่อมาจึงพฒันาในรูปของจริยธรรมโดยตรง	 ส่วนวยัรุ่นได้รับความสนใจในเร่ืองจริยธรรม	

เน่ืองจากวยัรุ่นได้กลายเป็นผูท่ี้เช่ือฟังกฎของสังคมมากข้ึน	 ในทางตรงกนัขา้มวยัรุ่นได้รับ 

ความสนใจมากกว่าวยัอ่ืน	ๆ	 ในดา้นน้ี	 เพราะวยัรุ่นเกเรเพิ่มข้ึนหรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจาก

มาตรฐานท่ีสงัคมก�าหนดไว้

รูปที	่1.18		การขาดคุณธรรม	จริยธรรม
ท่ีมา:	http://1.bp.blogspot.com

รูปที	่1.19		การขดัเกลาใหน้กัเรียนมี

คุณธรรม	จริยธรรม
ท่ีมา:	http://nl2561.nlpoly.com

 พัฒนาการทางเพศในวัยต่าง	ๆ	

 เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยทุ์กคน	ดงันั้น	มนุษยจึ์งมีสิทธิจะรับรู้	 

เขา้ใจ	และเป็นสุขกบัเพศตนเอง	ภายใตจ้ริยธรรมของสงัคม	และสิทธิของบุคคลอ่ืน	ความสนใจ 

ในเร่ืองเพศกเ็ป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีอยูต่ ั้งแต่	3	ปีข้ึนไปทุกคน	ซ่ึงจะเป็นไดจ้ากการท่ีเดก็เลก็	ๆ	 

เร่ิมถามเร่ืองเพศ	และเม่ือโตข้ึนกจ็ะพยายามหาความรู้เพิม่ข้ึนจากส่ิงต่าง	ๆ 	รอบตวั	หลายคนเรียนรู้

จากส่ือท่ีไม่เหมาะสม	เช่น	การ์ตูน	หนงัสือปลุกใจ	นวนิยายทางเพศ	โทรทศันห์รือภาพยนตร์	ฯลฯ	

ส่ือส่วนใหญ่เหล่าน้ีมกัสร้างข้ึนมาเพ่ือกระตุน้ความรู้สึกทางเพศและสร้างอารมณ์เพศมากกว่า 

จะใหค้วามรู้ทางเพศอยา่งถูกตอ้ง		และบางคร้ังอาจท�าใหเ้กิดการเรียนรู้ผดิ	ๆ		เช่น		ความวปิริตทางเพศ
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รูปที	่1.20		ภาพยนตร์ท่ีน�าเสนอเร่ืองความผดิเพศ
ท่ีมา:	http://p3.isanook.com

 ปัจจุบันนักจิตวิทยาพฒันาการได้ศึกษาและสรุปว่าการเรียนรู้เร่ืองเพศจากพ่อแม่ 

หรือครูเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม	 ช่วยให้เด็กในวยัเรียนต่าง	ๆ	 มีความรู้ความเขา้ใจ	 และมีทศันคติท่ี 

ถูกตอ้งต่อเร่ืองเพศ	 จะไดป้ฏิบติัตวัไดเ้หมาะสมตามพฒันาการทางเพศ	 และป้องกนัปัญหา 

ทางเพศท่ีอาจเกิดข้ึน	 การเขา้ใจพ้ืนฐานพฒันาการทางเพศในเด็กวยัต่าง	 ๆ	 จะช่วยให้ผูส้อน 

มีแนวทาง	และก�าหนดวตัถุประสงคก์ารสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางเพศปกติ	ดงัน้ี

รูปที	่1.21		การขาดคุณธรรม	จริยธรรม
ท่ีมา:https://www.matichon.co.th

รูปที	่1.22		การขดัเกลาใหน้กัเรียนมี

คุณธรรม	จริยธรรม
ท่ีมา:	http://nl2561.nlpoly.com

	 วัยแรกเกิด	–	1	ปี	

	 เม่ือเด็กคลอดจากครรภม์ารดา	 เอกลกัษณ์ทางกายถูกก�าหนดโดยแพทยว์่าเป็นเพศชาย 

หรือเพศหญิง	การก�าหนดเพศน้ีมีความส�าคญัท่ีท�าใหพ้อ่แม่และครอบครัว	ยอมรับและเล้ียงดูเดก็

ไปตามเพศนั้น	เดก็ท่ีมีอวยัวะเพศก�ากวม	อาจถูกก�าหนดเพศผดิ	ถูกเล้ียงดูผดิเพศไปจนโต
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 วยัน้ีเดก็ยงัเลก็มาก	พฒันาการทางจิตใจท่ีส�าคญัคือ	การแยกแยะตนเองจากส่ิงแวดลอ้มเกิด

ในระยะ	6	เดือนแรกของชีวติ	หลงัจากนั้นเดก็จะเรียนรู้การเช่ือใจในพอ่แม่ท่ีใหค้วามมัน่ใจในชีวติ

วา่เม่ือเดก็รู้สึกไม่สบายกายจากความหิว	จะไดรั้บอาหาร	เม่ือขบัถ่ายจะมีคนมาช่วยท�าความสะอาด	

ความรู้สึกมัน่ใจในผูอ่ื้นน้ีท�าใหเ้ดก็เกิดความไวว้างใจในความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น	ความรู้สึกท่ีดีต่อผู ้

อ่ืนและต่อโลก	เป็นพ้ืนฐานส�าคญัต่อมนุษยสมัพนัธ์ในเวลาต่อมา	วยัน้ีเดก็ตอ้งการการสมัผสักอด

รัด	และการอยูใ่กลชิ้ดของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูอยา่งมาก	 เด็กท่ีถูกทอดท้ิงจะขาดความมัน่คงทาง

อารมณ์	เม่ือโตข้ึนจะขาดความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน	ไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัใคร	ไม่ไว้

วางใจคนอ่ืน	มองโลกในแง่ร้าย	 เห็นแก่ตวั	 เรียกร้องความรักจากผูอ่ื้น	แต่ไม่มีความรักความเสีย

สละใหใ้คร

รูปที	่1.23		การใหค้วามรักความอบอุ่นในเดก็วยัแรกเกิด
ท่ีมา:	http://rakluke.com

 เด็กอายุขวบปีแรก	 เร่ิมแยกตัวเองจากส่ิง

แวดลอ้ม	Simund	Freud	ใหค้วามหมายของ	sex	หรือ

ความพึงพอใจเดก็วยัน้ี	อยูท่ี่ปาก	(oral	phase)	เน่ืองจาก

ประสาทสมัผสัท่ีปากมีความไวมาก	

	 -	 6	เดือนแรก	มีความพึงพอใจจากการใชป้าก

ดูดและกินนม	

	 -	 6	เดือนหลงัของปีแรก	เดก็พอใจใชป้ากกดั	 รูปที	่1.24		ใชป้ากกดัแทะส่ิงของ
ท่ีมา:	http://www.rakluke.com

 บทบาทของพ่อแม่	 6	 เดือนแรก	ควรตอบสนองความตอ้งการทางปากของเด็ก	 เม่ือเด็ก 

ร้องเพราะหิว	ใหต้อบสนองตามความตอ้งการ	แต่ใน	6	เดือนหลงั	เม่ือเดก็ร้องเพราะหิว	ใหฝึ้กเดก็

ใหรู้้จกัการรอ	เร่ิมจากทีละนอ้ย
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	 วัย	1-3	ปี	

	 วยัน้ีเดก็เร่ิมเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน	 เดินได	้ เร่ิมซนและส�ารวจส่ิงแวดลอ้ม	ความพึงพอใจ 
เดก็วยัน้ี	 เปล่ียนจากท่ีปากมาอยูท่ี่ทวารหนกั	 (anal	 phase)	 เดก็เร่ิมควบคุมการขบัถ่ายได	้ส�ารวจ

อวยัวะเพศตนเอง	และอาจเพลิดเพลินกบัการเล่นอวยัวะเพศถา้เหงาหรืออยูค่นเดียว	 เดก็ยงัไม่มี

ความรู้สึกทางเพศ	แต่การกระตุน้อวยัวะเพศท�าใหรู้้สึกเสียวเพลินจนติดเป็นนิสยัได	้

รูปที	่1.25	 การฝึกการขบัถ่ายดว้ยตวัเอง	

	 	 	 	 	 ในวยัเดก็
ท่ีมา:https://www.matichon.co.th

รูปที	่1.26		การแต่งกายท่ีบ่งบอกเพศเดก็
ท่ีมา:	https://www.feelmom.com

 	 เม่ือเด็กอาย	ุ 2	 ขวบเด็กเร่ิมเรียนรู้ว่าตนเองเป็นเพศใด	 โดยเรียนรู้จากการท่ีพ่อแม่เรียก	 

และก�าหนดบทบาทให้ตามเพศ	 ไดแ้ก่	 การแต่งกาย	การเล่นของเล่น	การเรียกช่ือ	สรรพนาม	 

เร่ิมสามารถแยกเพศตนเองได	้รู้วา่ตนเองเป็นเพศหญิงหรือชาย	จากการบอกกล่าวจากพอ่แม่และ 

ส่ิงแวดลอ้ม	การรู้จกัเพศตนเองวา่เป็นเพศใด	ตรงตามลกัษณะทางร่างกาย	เรียกวา่เดก็มี	core	gender	

เป็นของตนเอง	เม่ือเดก็อาย	ุ3	ปีสามารถบอกผูอ่ื้นไดว้า่ตนเองเป็นเพศใด	แยกแยะความแตกต่าง

ของอวยัวะเพศได้

 บทบาทของพ่อแม่	 สอนให้เด็กรู้ว่าเป็นเพศใด	 ตรงตามความเป็นจริง	 ผูใ้หญ่ไม่ควร 

ลอ้เลียนให้เด็กอายในเร่ืองเพศ	หรือแสดงให้เห็นว่าเพศใดดีกว่ากนั	 ไม่ควรหลอกหรือขู่เด็กว่า 

จะตดัอวยัวะเพศเพราะอาจท�าใหเ้ดก็กลวัจริง	ๆ 	และเกิดทศันคติทางลบฝังใจต่อเร่ืองเพศไปจนโต

วยัน้ีเด็กตอ้งการการฝึกควบคุมตนเอง	 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของระเบียบวินยั	 และการควบคุมตวัเอง 

เร่ืองเพศในระยะต่อมา	พ่อแม่สามารถส่ือสารดว้ยค�าพูดกบัเด็กไดม้ากข้ึน	ควรเร่ิมตน้ปลูกฝัง 

ระบบจริยธรรมในชีวติเดก็ตั้งแต่วยัน้ี	โดยสอนและก�ากบัใหเ้ดก็อยูใ่นกฎเกณฑแ์ละความปลอดภยั	

ไม่ตามใจเกินไป	การให้เด็กส�ารวจเรียนรู้จากการเล่นในกรอบท่ีถูกตอ้ง	 ช่วยให้เด็กมีเหตุผล	 

เขา้ใจความเป็นไปของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	และปฏิบติัตามกฎกติกาของสงัคม
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รูปที	่1.27		วยัแห่งการปลูกฝังจริยธรรม
ท่ีมา:	https://www.maerakluke.com

	 วัย	3-6	ปี	

	 เดก็อาย	ุ3-6	ปี	เร่ิมสนใจและอยากรู้เร่ืองเพศ	เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอ่หรือแม่

เพศเดียวกนั	 เพลิดเพลินกบัการเล่นและส�ารวจเร่ืองทางเพศ	ความพึงพอใจเดก็วยัน้ี	 เปล่ียนจาก

ท่ีทวารหนกั	มาอยูท่ี่อวยัวะเพศตนเอง	 (Oedipus	 complex)	 เด็กชายจะหวงแม่และเกรงกลวัพ่อ	 

แต่พยายามเลียนแบบพ่อเพ่ือให้เป็นพวกเดียวกนัและเป็นท่ียอมรับของพ่อ	 แต่ก็ยงัเกรงกลวัว่า

อวยัวะเพศตนเองจะถูกตดั	 (castration	anxiety)	 เพศหญิงจะหวงพอ่และเกรงกลวัแม่	แต่เลียนแบบแม่ 

เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของแม่เช่นกัน	 ความรู้สึกว่า

ตนเองไม่มีอวยัวะเพศชายท�าใหเ้ดก็ผูห้ญิงเกิดความ

อิจฉาท่ีเรียกวา่	penis	envy	การถ่ายทอดแบบอยา่งทาง

เพศของทั้งชายและหญิงน้ีจะก�าหนดใหเ้ดก็มีบทบาท

ทางเพศ	(gender	role)	อยา่งถูกตอ้ง	เดก็เรียนรู้บทบาท

ทางเพศจากครอบครัวเป็นหลกั	 และเรียนรู้เสริม 

ท่ีโรงเรียน	และสังคมภายนอก	การเล่นในวยัน้ีอาจ

ไม่ตรงตามเพศ	 (เด็กผูช้ายอาจเล่นตุ๊กตา	 เด็กผูห้ญิง

อาจเตะฟุตบอล)	 การเล่นของเล่นท่ีไม่ตรงตามเพศ

น้ีจะนอ้ยลงเม่ือเขา้สู่วยัเรียน	โดยค่อย	ๆ	 เปล่ียนไป

เป็นการเล่นท่ีตรงกบัเพศตนเองมากข้ึน		เดก็มีความสนใจ 

เร่ืองเพศมาก	 อยากรู้อยากเห็น	 ส�ารวจตนเองและ 

ผูอ่ื้นเร่ืองเพศ	อาจมีพฤติกรรมกระตุน้ตนเองทางเพศ	 

เล่นอวยัวะเพศตนเองจนอาจติดเป็นนิสยัได้

รูปที	่1.28		อยากรู้	อยากเห็น	และ

ส�ารวจเร่ืองเพศของคนอ่ืน
ท่ีมา:	http://www.oknation.net
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16 เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)

 	 	 วยัน้ีเดก็อยากรู้อยากเห็นเร่ืองเพศมาก	อาจมีค�าถามเก่ียวกบัเพศบ่อย	ๆ	ผูใ้หญ่ควรตอบ

ให้เด็กเขา้ใจสั้น	ๆ	 ไม่ควรบ่ายเบ่ียงหรือตอบไม่ตรงความจริง	 เพราะอาจท�าให้เด็กสับสนและ 

คงอยากรู้อยากเห็นต่อไปอีก	 เด็กอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ	 เช่น	 แอบดูเด็กอ่ืนใน 

ห้องน�้ า	 เปิดกระโปรงแม่หรือเด็กอ่ืน	ผูใ้หญ่ควรเอาจริงแต่นุ่มนวลโดยห้ามอยา่งสงบ	อธิบาย 

สั้น	ๆ	 ใหเ้ด็กเขา้ใจว่าพฤติกรรมอยา่งใดไม่เป็นท่ียอมรับ	บางคร้ังเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศ 

ตามแบบอย่างท่ีเด็กเห็นมาจากบา้น	 เช่น	 เด็กท่ีเห็นผูใ้หญ่มีเพศสัมพนัธ์กนัอาจแสดงท่าทาง 

ร่วมเพศกบัเด็กอ่ืน	ถา้เกิดข้ึนผูใ้หญ่ควรห้าม	 จดัการให้เด็กหยดุดว้ยท่าทางจริงจงั	 แต่นุ่มนวล	 

และเบนความสนใจไปท่ีกิจกรรมอ่ืน	ใหเ้ดก็อยูใ่นสายตาจนไม่เกิดพฤติกรรมน้ีอีก	ตรวจสอบวา่ 

พ่อแม่อาจให้เด็กนอนดว้ยและเห็นพ่อแม่มีเพศสัมพนัธ์กนัหรือไม่	 ควรแนะน�าพ่อแม่ให้แยก 

หอ้งนอนเดก็	และระมดัระวงัอยา่ใหเ้ดก็ไดเ้ห็นการมีเพศสมัพนัธ์กนัของผูใ้หญ่	

 บทบาทของพ่อแม่	 ควรเป็นแบบอยา่งทางเพศท่ีถูกตอ้ง	 วยัน้ีควรเร่ิมสอนให้เด็กรักษา 

ความสะอาดอวยัวะเพศ	 ป้องกนัตวัเองทางเพศ	ปฏิเสธไม่ไปไหนกบัคนอ่ืน	ปฏิเสธคนแปลกหนา้ 

มาสัมผสัอวยัวะเพศตนเอง	 ส่งเสริมบทบาททางเพศท่ีเหมาะสม	ไดแ้ก่	 การแต่งกาย	 การเล่น	 

พ่อควรใกลชิ้ดลูกชาย	 แม่ควรใกลชิ้ดลูกสาว	 วยัน้ีเด็กเร่ิมมีเหตุผลและควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึน	

ตอ้งการท�าตวัดีเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ	ตอ้งการอยูใ่นกลุ่ม	หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีท�าใหถู้กลงโทษ	หรือ

ไม่ยอมรับจากผูใ้หญ่	วยัน้ีสามารถอธิบายเหตุผลไดส้ั้น	ๆ 		ง่าย	ๆ 		มีตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมประกอบ

	 วัย	6-12	ปี	

	 ความพึงพอใจเด็กวยัน้ีว่าไม่แสดงออกชดัเจน	 เรียกว่าระยะแฝงตวั	 (latency	 phase)	 

เด็กเล่นเป็นกลุ่มเฉพาะเพศเดียวกนั	 เด็กเรียนรู้บทบาททางเพศจากการสังเกตและเลียนแบบ 

พอ่แม่ญาติพี่นอ้ง	ในครอบครัว	เพื่อน	ครู	เพื่อนบา้น	และคนอ่ืน	ๆ	ในสงัคม	เดก็ผูช้ายท่ีมีลกัษณะ 

ค่อนขา้งไปทางหญิง	เช่น	เรียบร้อย	ไม่เล่นซน	มกัถูกกีดกนัจากกลุ่มเดก็ผูช้าย	จะหนัไปสนิทสนม 

รูปที	่1.29	 แยกหอ้งนอนใหเ้ดก็
ท่ีมา:	http://women.mthai.com

รูปที	่1.30		พอ่ใกลชิ้ดลูกชาย	แม่ใกลชิ้ดลูกสาว
ท่ีมา:	https://www.dmc.tv
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เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) 17

กับเด็กผู ้หญิง	 และอาจมีพฤติกรรมเป็นหญิง

มากข้ึน	 ท�าให้ถูกกีดกันจากเด็กผู ้ชายมากข้ึน	 

ในตอนปลายวยัน้ีเดก็บางคนเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกวา่เดก็ 

การเรียนรู้	 เร่ืองการเขา้สู่วยัรุ่นจึงควรเร่ิมมีเพ่ือ

เตรียมตัวเด็กต่อการเปล่ียนแปลง	 เช่น	 การมี 

ประจ�าเดือนในเดก็ผูห้ญิง

 บทบาทของพ่อแม่	 ควรส่งเสริมกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมกับเพศ	 ให้เด็กเป็นท่ียอมรับของ 

เ พ่ือนเพศเดียวกัน	 เด็กท่ีมีพฤติกรรมผิดเพศ 

รูปที	่1.31		เดก็วยั	6-12	ปี
ท่ีมา:	https://www.edukids.ru

ควรแกไ้ขโดยเร็ว	โดยการใหเ้ดก็อยูแ่ละร่วมกิจกรรมในกลุ่มเพศเดียวกนัเอง	ใหพ้อ่แม่เพศเดียวกนั

ใกลชิ้ดเดก็มากข้ึน	พอ่แม่ต่างเพศใหห่้างออกไปไม่ควรใกลชิ้ดมากเหมือนเดิม	จดักิจกรรม	หรือ

ส่งเสริมกิจกรรมเหมาะสมตามเพศ

	 วัย	12-18	ปี

	 เดก็อาย	ุ12	ปี	เร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น	มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ	สงัคม	และทางเพศ

อยา่งมาก	 มีความรู้สึกและความตอ้งการทางเพศ	 มีเอกลกัษณ์ทางเพศ	 มีความพึงพอใจทางเพศ	

(sexual	orientation)	ความพึงพอใจเดก็วยัรุ่นน้ีมาอยูท่ี่อวยัวะเพศ	(genital	phase)	

 	 	พฒันาการทางร่างกาย	 (Physical	 development)	 มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายทัว่ไป	 

และการเปล่ียนแปลงทางเพศ	 เน่ืองจากวยัน้ีมีการสร้างและหลัง่ฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนของ 

การเจริญเติบโตอย่างมากและรวดเร็ว	 ร่างกายเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว	 แขนขายาวข้ึนก่อน 

การเปล่ียนแปลงอ่ืนประมาณ	2	 ปี	 เพศหญิงมีไขมนัมากกวา่ชาย	ชายมีกลา้มเน้ือมากกวา่	ท�าให้

เพศชายแขง็แรงกวา่

รูปที	่1.32		วยั	12-18	ปี
ท่ีมา:	https://sites.google.com

รูปที	่1.33		วยัรุ่นชาย
ท่ีมา:	https://s.isanook.com
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18 เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)

 	 	การเปล่ียนแปลงทางเพศ	 (Sexual	changes)	 ท่ีเห็นไดช้ดัเจน	 คือวยัรุ่นชายเกิดนมข้ึนพาน	

(หวันมโตข้ึนเลก็นอ้ย	กดเจบ็)	เสียงแตก	หนวดเคราข้ึน	และเร่ิมมีฝันเปียก	(nocturnal	ejaculation	–	 

การหลัง่น�้ าอสุจิในขณะหลบั	 มกัสัมพนัธ์กับความฝันเร่ืองเพศ)	 การเกิดฝันเปียกคร้ังแรก 
เป็นสญัญาณวยัรุ่นของเพศชาย	ส่วนวยัรุ่นหญิงเป็นสาวข้ึน	เตา้นมมีขนาดโตข้ึน	ไขมนัท่ีเพิ่มข้ึน

ท�าใหมี้รูปร่างทรวดทรง	สะโพกผายออก	และเร่ิมมีประจ�าเดือนคร้ังแรก	(menarche)	การมีประจ�าเดือน

คร้ังแรก	 เป็นสญัญาณเขา้สู่วยัรุ่นในหญิง	ทั้งสองเพศมีการเปล่ียนแปลงของอวยัวะเพศ	ขนาดโตข้ึน	 

และเปล่ียนเป็นแบบผูใ้หญ่	มีขนข้ึนบริเวณอวยัวะเพศ	มีกล่ินตวั	มีสิวข้ึน	

รูปที	่1.34	 การเปล่ียนแปลงทางเพศของวยัรุ่น
ท่ีมา:	http://www.thaihealth.or.th

รูปที	่1.35	พฒันาการดา้นจิตใจของวยัรุ่น
ท่ีมา:	https://sites.google.com

 	 	พฒันาการทางจิตใจ	 (Psychological	Development)	 วยัน้ีสติปัญญาพฒันาสูงข้ึน	จนมี 

ความคิดเป็นแบบรูปธรรม	ความสามารถเรียนรู้	 เขา้ใจเหตุการณ์ต่าง	ๆ	 มีลึกซ้ึง	 มีความสามารถ 

ในการคิด	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์	 ส่ิงต่าง	 ๆไดม้ากข้ึนตามล�าดบั	 สามารถคิดไดดี้	 คิดเป็น	 

คิดหลายดา้น	ท�าใหส้ามารถตดัสินใจได	้ความสามารถทางสติปัญญาเพิม่มากข้ึนจนเหมือนผูใ้หญ่	

แต่ในช่วงระหว่างวยัรุ่นน้ี	 ยงัขาดประสบการณ์	 ขาดความรอบคอบ	 มีความหุนหันพลนัแล่น	 

ขาดการย ั้งคิดหรือไตร่ตรอง	ท�าอะไรวู่วามหรือท�าดว้ยความอยากตามสัญชาตญาณ	หรือตาม 

ความตอ้งการทางเพศท่ีมีมากข้ึน	พฒันาการทางจิตใจจะช่วยใหว้ยัรุ่น	 มีการย ั้งคิด	ควบคุม	และ

ปรับตวั	(adjustment)	ต่อส่ิงแวดลอ้มไดดี้ในเวลาต่อมา

 	 	เอกลกัษณ์	(identity)	วยัรุ่นเร่ิมแสดงออกถึงส่ิงตนเองชอบ	ส่ิงท่ีตนเองถนดั	ซ่ึงแสดงถึง

ความเป็นตวัตนของเขาท่ีโดดเด่น	ไดแ้ก่	 วิชาท่ีเขาชอบเรียน	 กีฬาท่ีชอบเล่น	 งานอดิเรก	การใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดความเพลิดเพลิน	กลุ่มเพ่ือนท่ีชอบและสนิทสนมดว้ย	 โดยเขาจะเลือกคบคนท่ีมี

ส่วนคลา้ยคลึงกนั	หรือเขา้กนัได	้และเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอยา่งจากกลุ่มเพ่ือนน้ีเอง	 

ทั้งแนวคิด	 ค่านิยม	ระบบจริยธรรม	การแสดงออกและการแกปั้ญหาในชีวติ	จนส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็น

เอกลกัษณ์ของตน	และกลายเป็นบุคลิกภาพนัน่เอง	วยัน้ีจะมีเอกลกัษณ์ทางเพศ	(sexual	identity)	
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ชดัเจนข้ึน	ประกอบดว้ย	การรับรู้วา่ตนเองเป็นเพศใด	(core	gender	 identity)	 ซ่ึงติดตวัเดก็มาตั้งแต่

อาย	ุ 3	 ปีแลว้	พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางเพศ	 (gender	 role)	 คือพฤติกรรมซ่ึงเด็กแสดงออกให ้

ผูอ่ื้นเห็น	ไดแ้ก่	กิริยาท่าทาง	ค�าพดู	การแต่งกาย	เหมาะสมและตรงกบัเพศตนเอง	และความรู้สึก

พึงพอใจทางเพศ	(sexual	orientation)	คือความรู้สึกทางเพศกบัเพศใด	ท�าใหว้ยัรุ่นบอกไดว้า่ตนเอง

ชอบทางเพศกบัเพศเดียวกนั	 (homosexualism)	กบัเพศตรงขา้ม	 (heterosexualism)	หรือไดก้บั 

ทั้งสองเพศ	(bisexualism)

รูปที	่1.36		การแสดงความรู้สึกกบัเพศตรงขา้ม
ท่ีมา:	http://cms574.bps.in.th

 	 ความพึงพอใจทางเพศน้ี	 เม่ือเกิดข้ึน

แลว้จะชดัเจนข้ึนเร่ือย	ๆ 	การแกไ้ขเปล่ียนแปลง

เร่ืองน้ีท�าไดย้าก	วยัรุ่นจะรู้ดว้ยตวัเองวา่	ความ

พึงพอใจทางเพศของตนแบบน้ีไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได	้จะเปล่ียนแปลงไดเ้ฉพาะการ

แสดงออกภายนอก	 ไม่ให้แสดงออกผิดเพศ 

นั่นเอง	 วยัน้ีจะมีเอกลกัษณ์ทางเพศ	 (sexual 

identity)	อยากเด่นอยากดงั	อยากใหมี้คนรู้จกั 

มาก	ๆ 	อยากเป็นท่ีช่ืนชม	ช่ืนชอบของคนอ่ืน	ๆ  

อาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม	 เช่น	การแต่งกายย ัว่ยวนทางเพศ	 เพ่ือใหเ้ป็น 

ท่ีสนใจของเพศตรงขา้ม	วยัรุ่นท่ีเป็นรักร่วมเพศอาจแสดงออกผดิเพศมากข้ึน	เพื่อใหเ้ป็นท่ีสนใจ

และยอมรับ	หรือเม่ือถูกกีดกนัจากเพศเดียวกนัก็อาจจบักลุ่มพวกท่ีแสดงออกผิดเพศเหมือนกนั	

เป็นการแสวงหากลุ่มท่ียอมรับ	ท�าใหเ้ห็นการแสดงออกผดิเพศมากข้ึน	

	 การเปล่ียนแปลงทางเพศในวยัน้ีตามปกติ	 ท�าให้เด็กรู้สึกความภาคภูมิใจตนเอง	 

(self	 esteem)	 ในทางตรงขา้มเด็กท่ีเปล่ียนแปลงช้า	 หรือไม่มีลกัษณะเด่นทางเพศอาจเสีย 

ความภูมิใจในตนเอง	 เสียความมัน่ใจในตนเอง	 (self	 confidence)	 วยัรุ่นบางคนไม่มีขอ้ดีขอ้เด่น 

ดา้นใดเลย	อาจแสดงออกทางเพศมากข้ึนเพ่ือใหต้นเองรู้สึกภูมิใจในตนเอง	หรือบางคนมีแฟนเร็ว

หรือมีเพศสมัพนัธ์เร็วเพ่ือท�าใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า	 มีคนตอ้งการ	 มีคนท�าดีดว้ย	วยัรุ่นท่ีมีปัญหา

ครอบครัวจึงมกัมีพฤติกรรมทางเพศเร็ว	 เช่น	 มีแฟน	 มีเพศสัมพนัธ์	 เพ่ือชดเชยหรือทดแทน 

ความรู้สึกเบ่ือ	 เหงา	 ไร้ค่า	 เม่ือมีเพศสัมพนัธ์แลว้	ก็ยิง่รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่ามากข้ึน	บางคนใช ้

เร่ืองเพศเป็นสะพานสู่ความตอ้งการทางวตัถุ	ไดเ้งินตอบแทน	หรือโออ้วดเพ่ือน	ๆ 	วา่เป็นท่ีดึงดูดใจ

ของเพศตรงขา้มมาก
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รูปที	่1.37		มีพฤติกรรมทางเพศเร็ว
ท่ีมา:	http://love.teenee.com

	 วยัรุ่นบางคนขาดกรอบท่ีใชเ้ป็นหลกัในการควบคุมตนเอง	วยัน้ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูง	 

(independent	:	autonomy)	รักอิสระ	เสรีภาพ	ไม่ค่อยชอบอยูใ่นกฎเกณฑก์ติกาใด	ๆ	ชอบคิดเอง	 

ท�าเอง	พ่ึงตวัเอง	เช่ือความคิดตนเอง	ความอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีมาก	มีปฏิกิริยาตอบโตผู้ใ้หญ่

ท่ีบีบบงัคบัสูง	ท�าใหอ้าจเกิดพฤติกรรมเส่ียงต่าง	ๆ	 เช่น	การแต่งกาย	การเท่ียวกลางคืน	 ด่ืมเหลา้

หรือเสพยาเสพติด	เพศสมัพนัธ์	การจดัขอบเขตในวยัรุ่นจึงตอ้งใหพ้อดี	ถา้หา้มมากเกินไป	วยัรุ่น

อาจแอบท�านอกสายตาผูใ้หญ่	แต่ถา้ปล่อยปละละเลยเกินไปจะเกิดพฤติกรรมเส่ียง	การฝึกสอน

การควบคุมตวัเองจึงตอ้งอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดี	 ฝึกใหคิ้ดดว้ยตวัเอง	 เปิดโอกาสใหว้ยัรุ่นเรียนรู้	

แต่อยูใ่นขอบเขต

รูปที	่1.38		แต่งตวัไม่เหมาะสมเท่ียวกลางคืน
ท่ีมา:	https://seedth.files.wordpress.com

	 การควบคุมตนเอง	(self	control)	วยัน้ีควรฝึกเรียนรู้การควบคุมความคิด	ย ั้งความคิดและ

ความรู้สึกทางเพศหรือความตอ้งการทางเพศ	หา้มใจไม่ใหมี้เพศสมัพนัธ์	วยัน้ีควรสอนใหค้วบคุม

ตนเองโดยใหเ้กิดการควบคุมจากใจตนเอง	ใหรู้้วา่ถา้ไม่ควบคุมจะเกิดขอ้เสียอะไรบา้ง	ถา้ควบคุม

จะมีขอ้ดีอยา่งไร	การฝึกใหว้ยัรุ่นใชส้มองส่วนคิดมาก	ท�าใหเ้กิดการคิดก่อนท�า	 ไตร่ตรองอยา่ง

รอบคอบ	สมอง	“ส่วนคดิ”	จะมาควบคุมสมอง	“ส่วนอยาก”		หรือควบคุมดา้นอารมณ์เพศไดม้ากข้ึน	
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รูปที	่1.39		ควบคุมอารมณ์ความคิด	ความรู้สึกทางเพศ
ท่ีมา:	http://teen.mthai.com

	 อารมณ์วยัรุ่นท่ีป่ันป่วน	 เปล่ียนแปลง	หงุดหงิด	 เครียด	 โกรธ	กงัวล	 ซึมเศร้าโดยไม่มี

สาเหตุ	 อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางเพศ	 เช่นวยัรุ่นบางคนอาจหันไปใชกิ้จกรรมท่ีช่วยลด 

ความเครียดหรือเพ่ิมความสนุกสนานแต่เกิดปัญหาตามมา	 ไดแ้ก่	 การมีแฟน	 มีเพศสัมพนัธ์	 

การใชเ้หลา้และยาเสพติด	

รูปที	่1.40		การด่ืมเหลา้เพื่อลดความเครียด
ท่ีมา:	http://women.mthai.com

	 อารมณ์เพศเกิดข้ึนวยัน้ีมาก	ท�าให้มีความสนใจเร่ืองทางเพศ	หรือมีพฤติกรรมทางเพศ	 

เช่น	 การมีเพ่ือนต่างเพศ	การดูส่ือย ัว่ยุทางเพศรูปแบบต่าง	 ๆ	 การส�าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง	

ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองปกติในวยัน้ีสามารถมีได้แต่ควรให้มีพอควร	 ไม่หมกมุ่นหรือปล่อยให้มี 

ส่ิงแวดลอ้มกระตุน้ทางเพศมากเกินไป	วยัน้ีอาจแสดงพฤติกรรมทางเพศบางอยา่งอาจเป็นปัญหา	 

เช่น	 เบ่ียงเบนทางเพศ	กามวปิริต	หรือการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่น	การฝึกใหว้ยัรุ่นเขา้ใจ	ยอมรับ	

และจดัการอารมณ์เพศอยา่งถูกตอ้งดีกวา่ปล่อยใหว้ยัรุ่นเรียนรู้เอง
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	 จริยธรรม	 (moral	development)	วยัน้ีสามารถพฒันาใหมี้จริยธรรม	แยกแยะความผดิชอบ 

ชัว่ดีได	้ เร่ิมมีระบบมโนธรรมของตนเอง	 เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นตอนปลาย	การควบคุมตนเองจะดีข้ึน 

จนเป็นระบบจริยธรรมท่ีสมบูรณ์เหมือนผูใ้หญ่	คือรู้วา่อะไรไม่ควรท�า	และสามารถควบคุมตนเอง 

ไดด้ว้ย	จริยธรรมวยัน้ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัคนใกลชิ้ด	คือ	พอ่แม่	ครู	และเพื่อน	การมี 

แบบอย่างท่ีดีช่วยให้วยัรุ่นมีจริยธรรมท่ีดีด้วย	

เพ่ือนมีอิทธิพลสูงในการสร้างทศันคติค่านิยมและ

จริยธรรม	ถา้เพ่ือนไม่ดี	อาจชกัจูงใหเ้ดก็ขาดระบบ

จริยธรรมท่ีถูกตอ้ง	โดยเฉพาะจริยธรรมทางเพศ 

วยัรุ่นท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเห็นว่าการมีเพศสัมพนัธ์

ในวยัรุ่นเป็นเร่ืองปกติ	 จะมีเพศสัมพนัธ์สูงกว่า 

วยัรุ่นทัว่ไปอ่ืน	ๆ	 จริยธรรมทางเพศในวยัรุ่นน้ี	

ควรใหเ้กิดความเขา้ใจต่อเพศตรงขา้ม	 ใหเ้กียรติ	

และยบัย ั้งใจทางเพศ	ไม่ละเมิดหรือล่วงเกินผูอ่ื้น

ทางเพศ

รูปที	่1.41		แม่เป็นผูอ้บรม	สัง่สอน

จริยธรรมใหก้บัลูกในช่วงวยัรุ่น
ท่ีมา:	http://www.thaihealth.or.th

	 พฒันาการทางสงัคม	 (Social	Development)	วยัน้ีเร่ิมห่างจากทางบา้น	ไม่ค่อยสนิทสนม

คลุกคลีกบัพอ่แม่พ่ีนอ้งเหมือนเดิม	แต่สนใจเพ่ือนและเพศตรงขา้ม	สร้างความสมัพนัธ์กบัคนท่ี 

พึงพอใจทางเพศ	และรักษาความสมัพนัธ์ใหย้นืยาวจนตกลงร่วมเป็นคู่ครอง	และสร้างครอบครัว 

ใหย้นืยาวต่อไปได้

 บทบาทของพ่อแม่	 เป็นแบบอยา่งทางเพศ	สอนเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย	 จิตใจ 

และอารมณ์	การจดัการกบัอารมณ์เพศ	มีบทบาททางเพศท่ีเหมาะสม	และการยบัย ั้งชัง่ใจทางเพศ	

 พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นชาย

 องคชาตเป็นอวยัวะท่ีมีความส�าคญัในการสืบพนัธ์ุและการมีเพศสมัพนัธ์	ภายในองคชาต 

มีท่อปัสสาวะท่ีต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะและถุงน�้าอสุจิ	ซ่ึงมีรูเปิดท่ีปลายองคชาตใหปั้สสาวะ

หรือน�้ าอสุจิออกปลายองคชาตจะมีหนงับาง	ๆ	คลุมไว	้หนงับาง	ๆ	 น้ีสามารถรูดข้ึนลงไดง่้าย	 
การท่ีปลายหนงัหุม้องคชาตปิดจะท�าใหเ้ป็นท่ีหมกัหมมของน�้าเมือกและน�้าปัสสาวะท่ีเรียกกนัวา่ 
“ขีเ้ปียก”	ถา้ไม่มีการรูดท�าความสะอาดจะอกัเสบ	แดง	และเจบ็ปวดได	้ปลายองคชาตเป็นท่ีรวม	

ของปลายประสาทซ่ึงไวต่อการสมัผสัและการกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ	 ซ่ึงเปรียบไดก้บัคลิตอริส

ของเพศหญิง	
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รูปที	่1.42		ภาพดา้นขา้งของระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย
ท่ีมา:	https://pay2511.files.wordpress.com

ท่อปัสสาวะ

องคชาด

หนงัหุม้ปลาย

ส่วนหวัองคชาด

ท่ออสุจิ

กระเพาะปัสสาวะ

ถุงน�้าหล่อเล้ียงอสุจิ

ต่อมลูกหมาก

หลอดเกบ็อสุจิ

อณัฑะ

ถุงอณัฑะ

 อณัฑะมีลกัษณะคลา้ยไข่อยู่ภายในถุงอณัฑะทั้ง	 2	 ขา้ง	 มีหน้าท่ีผลิตตวัอสุจิ	 ซ่ึงเป็น 

เซลลสื์บพนัธ์ุของเพศชาย	และผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	 (Testosterone)	และแอนโดรเจน 

(Androgen)	 ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศชาย	 ลูกอณัฑะจะอยูภ่ายในถุงอณัฑะ	ผวิถุงอณัฑะจะมีลกัษณะ

บางและเป็นรอยยน่	เพื่อปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะกบัการผลิตตวัอสุจิ	และการเจริญเติบโตของอสุจิ	

	 ท่ออสุจิ	 เป็นหลอดเลก็	ๆ	 2	หลอดต่อจากลูกอณัฑะ	 เป็นทางผา่นของตวัอสุจิ	 ท่อน้ีจะ

ผา่นเขา้สู่ช่องทอ้ง	ผา่นเขา้ถุงน�้ าอสุจิ	ผา่นต่อมลูกหมากออกไปกบัท่อปัสสาวะ	ส�าหรับน�าอสุจิ 

ออกสู่ภายนอก

	 ถุงน�้ าหล่อเล้ียงอสุจิ	 มีหนา้ท่ีสร้างน�้ าอสุจิหรือน�้ ากาม	ส�าหรับเป็นอาหารใหแ้ก่ตวัอสุจิ	 
ท่ีจะผ่านเขา้มาในถุงน�้ าอสุจิ	น�้ าอสุจิจะมีลกัษณะเป็นเมือก	 สีขาวขุ่นขน้	 ซ่ึงจะช่วยให้ตวัอสุจิ

เคล่ือนไหวไดดี้	น�้ าอสุจิท่ีหลัง่ออกมาแต่ละคร้ังจะมีตวัอสุจิประมาณ	300-400	ลา้นตวั	แต่จะมี 
ตวัอสุจิท่ีแขง็แรงท่ีสุดเพียงตวัเดียวท่ีจะท�าการผสมกบัไข่

	 ต่อมลูกหมาก	ตั้งอยูใ่ตก้ระเพาะปัสสาวะ	มีหนา้ท่ีหลัง่สารท่ีเป็นด่างอ่อนไปในท่อปัสสาวะ

ให้ปนกบัน�้ าอสุจิ	 เพ่ือช่วยในการเคล่ือนไหวของตวัอสุจิและป้องกนัไม่ให้ตวัอสุจิถูกท�าลาย 

ดว้ยสภาพความเป็นกรดจากน�้าเมือกในช่องคลอด	อสุจิจึงเขา้ไปผสมกบัไข่	ท�าใหเ้กิดการปฏิสนธิ 

ข้ึนได	้	ผูสู้งอายตุ่อมลูกหมากอาจจะโตข้ึนเบียดท่อปัสสาวะ	ท�าใหปั้สสาวะล�าบาก	ตอ้งไปพบแพทย์
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	 ท่อปัสสาวะ	เป็นท่อต่อมาจากกระเพาะปัสสาวะ	เป็นทางผา่นของน�้าปัสสาวะและตวัอสุจิ

ท่ีมากบัน�้าอสุจิโดยจะมีล้ินปิดเปิดได	้ เม่ือมีการปัสสาวะหรือหลัง่น�้าอสุจิ	 ถึงแมว้า่น�้าปัสสาวะและ 
น�้าอสุจิจะมีทางออกทางเดียวกนั	แต่ดว้ยกลไกของร่างกายน�้าทั้ง	2	อยา่งจะไม่ออกมาพร้อม	ๆ	กนั

	 การฝันเปียก	 (wet	 dream)	 เป็นอาการท่ีบ่งบอกวา่เพศชายเจริญเติบโตเขา้สู่วยัรุ่น	บรรลุ 

วุฒิภาวะทางเพศ	 สามารถท�าให้เพศหญิงตั้งครรภ์ได	้ ฮอร์โมนเพศจะมีผลท�าให้วยัรุ่นเร่ิมมี 

ความรู้สึกทางเพศและสนใจเพศตรงขา้ม	 เม่ือร่างกายมีการผลิตน�้าอสุจิเกบ็ไวม้ากข้ึนประกอบกบั 

จิตใจและอารมณ์มีการเปล่ียนแปลง	 จึงท�าให้เกิดความตึงเครียดของระบบประสาทในขณะ 

นอนหลบั	อาจฝันจินตนาการเร่ืองเพศหรือเร่ืองท่ีหวาดเสียว	 ถุงเกบ็น�้าอสุจิรัดตวัเป็นผลใหต้วัอสุจิ 

และน�้าหล่อเล้ียงถูกบีบเขา้สู่ท่อปัสสาวะ	แลว้ขบัเคล่ือนออกมาภายนอกโดยอตัโนมติั	 เรียกอาการ 

ท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่	“ฝันเปียก”	 ซ่ึงถือวา่เป็นการผอ่นคลายความตึงเครียดทางจิตใจและอารมณ์ทางเพศ 

ตามธรรมชาติไม่ถือวา่ผดิปกติ

รูปที	่1.43		การฝันเปียก
ท่ีมา:	https://pay2511.wordpress.com

 พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหญิง

	 หัวหน่าว	 เป็นอวยัวะส่วนท่ีอยูร่ะหว่างตน้ขาทั้ง	 2	 ขา้งและทอ้งนอ้ย	 มีลกัษณะเป็นรูป

สามเหล่ียม	นูน	ประกอบดว้ยไขมนัและปลายประสาท	เม่ือเขา้สู่วยัรุ่นจะมีขนปกคลุมไว้

 แคมใหญ่หรือแคมนอก มีลกัษณะเป็นกลีบเน้ือนูนขา้งละกลีบ	 ต่อจากเนินหัวหน่าว 

ปกคลุมดว้ยผิวหนงัมีขน	ประกอบดว้ยไขมนั	กลา้มเน้ือ	หลอดเลือด	 เส้นประสาทจ�านวนมาก	 

แคมใหญ่ท�าหนา้ท่ีปิดบริเวณปากช่องคลอดและอวยัวะภายใน

 แคมเล็กหรือแคมใน	 เป็นกลีบเน้ือเล็ก	 ๆ	 อยู่ดา้นในของแคมใหญ่	 มีลกัษณะอ่อนนุ่ม	 

ท�าหนา้ท่ีปกป้องคลิตอริส	ปากช่องปัสสาวะ	ปากช่องคลอด	ช่วยป้องกนัไม่ใหติ้ดเช้ือจากภายนอก

เขา้สู่ภายในช่องคลอด
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	 คลติอริสหรือปุ่มกระสัน	 เป็นปุ่มหรือกอ้นเน้ือเลก็	ๆ	อยูส่่วนบนของแคมเลก็	ประกอบ

ดว้ยเสน้เลือดฝอยและปลายประสาท	มีความไวมากต่อการสมัผสัและจะท�าใหเ้กิดความรู้สึกทางเพศ

ไดง่้าย	เช่นเดียวกบัส่วนปลายขององคชาตในเพศชาย

	 เย่ือพรหมจารี เป็นเยือ่บาง	ๆ	อยูร่อบปากช่องคลอด	ตรงกลางมีช่องเลก็	ๆ	 เพื่อใหเ้ลือด

ประจ�าเดือนไหลออกมาได	้เยือ่น้ีจะฉีกขาดไดง่้ายเม่ือไดรั้บการกระทบกระเทือน	เช่น	ข่ีจกัรยาน	

เล่นกีฬาหรือมีเพศสมัพนัธ์คร้ังแรก

 ช่องคลอด เป็นทางออกของประจ�าเดือน	 เป็นอวยัวะท่ีส�าคญัในการมีเพศสัมพนัธ์	และ

เป็นทางคลอดของทารก

	 ช่องปัสสาวะ อยูด่า้นหลงัคลิตอริส	ใกลป้ากช่องคลอด	เป็นช่องทางออกของปัสสาวะ

	 รังไข่	 จะมีลกัษณะคลา้ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตั้ งอยู่	 2	 ขา้งของมดลูก	 ภายในรังไข่ 

จะมีต่อมไข่จ�านวนมาก	 เม่ือเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ	 รังไข่จะผลิตไข่หรือเซลลสื์บพนัธ์ุเพศหญิง	และ

สร้างฮอร์โมนเพศหญิงท่ีมีช่ือว่า	 “เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน”	 ฮอร์โมนน้ีท�าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของเยือ่บุมดลูก	 เพื่อเตรียมใหไ้ข่ท่ีผสมกบัตวัอสุจิแลว้มาฝังตวั	 รังไข่จะผลิตไข่จาก

รังไข่ดา้นขวาและดา้นซา้ยสลบักนัทุกเดือน	และจะมีไข่สุกเดือนละ	1	ฟอง

 ท่อน�าไข่หรือปีกมดลูก เป็นท่อท่ีต่อจากมดลูกมีอยู่ดว้ยกนั	 2	 ขา้ง	ปลายท่อมีลกัษณะ 

คลา้ยปากแตร	ภายในท่อน�าไข่จะมีขนละเอียดพดัโบกตลอดเวลา	 ซ่ึงจะช่วยให้ไข่ท่ีออกจาก 

รังไข่เคล่ือนเขา้สู่มดลูก	แต่ถา้ตวัอสุจิเขา้ไปในท่อจะเกิดการปฏิสนธิกนับริเวณน้ี	 ไข่ท่ีผสมกบั 

อสุจิแลว้จะเคล่ือนตวัไปฝังยงัโพรงมดลูก	ยกเวน้กรณีท่ีไข่ไม่ไดรั้บการผสมกบัอสุจิก็จะหลุด 

ออกไปพร้อมกบัเยือ่บุดา้นในของผนงัมดลูกกลายเป็นประจ�าเดือนท่ีเรารู้จกักนัดี

 มดลูก	 มีรูปร่างคลา้ยผลชมพู่	 กลา้มเน้ือภายในมดลูกมีความหนาและแขง็แรง	สามารถ

ขยายตวัไดม้ากเม่ือมีทารกเติบโตอยูภ่ายใน	มดลูกมีหนา้ท่ีเตรียมเยือ่บุมดลูกส�าหรับใหไ้ข่ท่ีผสม

แลว้	มาฝังตวัและเจริญเติบโตเป็นทารก	แต่ถา้ไข่ไม่ไดรั้บการผสมกบัอสุจิเยือ่บุมดลูกจะลอกหลุด

ออกมาเป็นเลือดหรือประจ�าเดือนนัน่เอง

 ปากมดลูก เป็นช่องเปิดของมดลูก	ปกติจะปิดเพ่ือป้องกนัอนัตรายใหอ้วยัวะสืบพนัธ์ุภายใน	

และจะเปิดออกเลก็นอ้ยขณะมีประจ�าเดือนและเปิดมากขณะคลอดลูก	

 ช่องคลอด	เป็นช่องท่ีอยูลึ่กจากปากช่องคลอดเขา้ไปขา้งใน	เป็นท่อยาวประมาณ	3-4	น้ิว	

บุดว้ยผนงัเน้ือเยือ่ท่ียน่	มีความยดืหยุน่ไดดี้สามารถยดืหดตวัได	้เป็นทางออกของประจ�าเดือน	เป็น

ทางผา่นของเช้ืออสุจิเพื่อไปผสมกบัไข่ของเพศหญิง	เป็นทางผา่นของทารกขณะคลอด
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รูปที	่1.44		ระบบสืบพนัธ์ุเพศหญิง
ท่ีมา:	http://www.jintana.mns.ac.th

 วุฒิภาวะทางเพศ

 วุฒิภาวะทางเพศในเพศชาย	หมายถึง	 การหลัง่น�้ าอสุจิเป็นคร้ังแรก	 ส่วนในเพศหญิง	 
หมายถึง	การมีประจ�าเดือนคร้ังแรก	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดกบัทุกคนตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต 

และพฒันาการทางเพศของมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองแปลกหรือเป็นส่ิงท่ีน่าอบัอายหรือผิดปกติ	แต่เป็น 

การแสดงออกของร่ายกายท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าร่างกายมีวุฒิภาวะทางเพศท่ีสมบูรณ์แลว้	 และมี 

ความพร้อมทางดา้นร่างกายท่ีจะมีบุตรได้

	 การท่ีเพศชายและหญิงมีวฒิุภาวะทางเพศแลว้จะเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการทางเพศ	วยัรุ่นชาย

อาจมีการส�าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง	 (Masturbation)	หรืออาจเกิดการฝันเปียก	 (Wet	Dream)	 

ซ่ึงเป็นการลดปริมาณน�้ าอสุจิให้นอ้ยลงโดยธรรมชาติและยงัเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดความเครียด 

กระดูกสนัหลงั

ปากมดลูก

ล�าไสใ้หญ่

ช่องคลอด

ทวารหนกั

ท่อน�าไข่

ท่อปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะ

รังไข่
มดลูก

รังไข่
มดลูก

ท่อน�าไข่

ปากมดลูก

ช่องคลอด

ปากช่องคลอด

เก่ียวกบัอารมณ์ทางเพศได	้ ส�าหรับวยัรุ่นหญิง 

บางรายอาจมีการส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	 

ในการส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเองของวยัรุ่นน้ี 

ไม่ไดเ้กิดเพราะความผดิปกติหรือจะส่งผลกระทบ 

ท่ีเป็นอนัตรายแต่อย่างใด	 แต่ไม่ควรหมกมุ่น 

จนเกินไป	ควรแสดงออกโดยการลดหรือหลีกเล่ียง 

ความต้องการทางเพศในลักษณะอ่ืน  ๆ	 เช่น	 

การเล่นกีฬา	การออกก�าลงักาย	เป็นตน้

รูปที	่1.45		การมีวฒิุภาวะทางเพศท่ีสมบูรณ์
ท่ีมา:	http://news.goal7m.com		
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ค�าช้ีแจง		ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1.	 พฒันาวยัรุ่นแบ่งออกเป็นก่ีระยะ	อะไรบา้ง

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

	 2.	 ลกัษณะพฒันาการวยัรุ่นแบ่งออกไดก่ี้ดา้น	อะไรบา้ง

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

	 3.	 สรุปววิฒันาการทางเพศในแต่ละวยั

  วยัแรกเกิด – 1 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

   วยั 1 – 3 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

   วยั 3 – 6 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
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  วยั 3 – 6 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

   วยั 6 – 12 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

   วยั 12 – 18 ปี

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

	 4.	 อธิบายพฒันาการทางเพศในวยัรุ่นชาย

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

	 5.	 อธิบายพฒันาการทางเพศในวยัรุ่นหญิง

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

	 6.	 บอกความหมายของวฒิุภาวะทางเพศ

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

sex_1.indd   28 �. 2 �.�. 2562   14:27:10



หน่วยที่ 1  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) 29

ค�าส่ัง		ให้นักเรียนท�าเคร่ืองหมายกากบาทลงบนข้อทีถู่กต้องทีสุ่ด

 1. “ขั้นบรรลุนิตภิาวะ”	เป็นการขนานนามของวยัรุ่นในช่วงอายใุด

	 	 ก.	 วยัรุ่นตอนตน้	 	 ข.	 วยัรุ่นตอนกลาง

	 	 ค.	 วยัรุ่นตอนปลาย	 	 ง.	 วยั	11	–	14	ปี

	 	 จ.	 วยั	15	–	18	ปี

	 2.	 พฒันาการวยัรุ่นแบ่งไดเ้ป็นก่ีดา้น

	 	 ก.	 3	ดา้น	ประกอบดว้ย	ร่างกาย	อารมณ์	และจิตใจ

	 	 ข.	 4	ดา้น	ประกอบดว้ย	ร่างกาย	อารมณ์	สมอง	และจิตใจ

	 	 ค.	 4	ดา้น	ประกอบดว้ย	ร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	และการรู้คิด

	 	 ง.	 5	ดา้น	ประกอบดว้ย	ร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	การรู้คิด	และจริยธรรม

	 	 จ.	 5	ดา้น	ประกอบดว้ย	ร่างกาย	อารมณ์	สงัคม	สมอง	และจริยธรรม

	 3.	 ขอ้ใดเป็นพฒันาการทางอารมณ์

	 	 ก.	 ความรู้สึกรุนแรงและไวเกินไป	 ข.	 การควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้

	 	 ค.	 มีภาวะซึมเศร้า	 	 ง.	 อารมณ์ไม่คงท่ี

	 	 จ.	 อารมณ์ดีผดิปกติ

	 4.	 การปฏิบติัตามกฎของโรงเรียน	เป็นพฒันาการดา้นใดของวยัรุ่น

	 	 ก.	 พฒันาการดา้นร่างกาย	 ข.	 พฒันาการดา้นอารมณ์

	 	 ค.	 พฒันาการดา้นสงัคม	 ง.	 พฒันาการดา้นการรู้คิด

	 	 จ.	 พฒันาการดา้นจริยธรรม

  แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
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	 5.	 ขอ้ใดจดัเป็นพฒันาการทางการรู้คิด

	 	 ก.	 การร่วมกนัปลูกตน้ไมป้้องกนัภาวะโลกร้อน

	 	 ข.	 การจดักลุ่มนกัเรียนตามความสามารถในการวเิคราะห์

	 	 ค.	 การปฏิบติัตามกฎของโรงเรียน

	 	 ง.	 ความตอ้งการมีสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นโซเชียล

	 	 จ.	 การขบัรถมอเตอร์ไซคซ่ิ์งบนถนน

	 6.	 เดก็วยัใดท่ีมีความสนใจและพึงพอใจอยูท่ี่อวยัวะเพศ

	 	 ก.	 วยัแรกเกิด	–	1	ปี	 	 ข.	 วยั	1	–	3	ปี

	 	 ค.	 วยั	3	–	6	ปี	 	 ง.	 วยั	6	–	12	ปี

	 	 จ.	 วยั	12	–	18	ปี

	 7.	 การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอ่หรือแม่	พฤติกรรมน้ีมกัเกิดในช่วงอายใุด

	 	 ก.	 วยัแรกเกิด	–	1	ปี	 	 ข.	 วยั	1	–	3	ปี

	 	 ค.	 วยั	3	–	6	ปี	 	 ง.	 วยั	6	–	12	ปี

	 	 จ.	 วยั	12	–	18	ปี

	 8.	 ในวยั	12	–	18	ปี	พอ่แม่ควรปลูกฝังเร่ืองเพศตามขอ้ใด

	 	 ก.	 การจดัการกบัอารมณ์เพศ	 ข.	 การป้องกนัการตั้งครรภ์

	 	 ค.	 การป้องกนัการติดโรคทางเพศสมัพนัธ์	 ง.	 การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีถูกวธีิ

	 	 จ.	 การแสดงออกทางเพศ

	 9.	 ขอ้ใดกล่าวถึงหนา้ท่ีของรังไข่ไดถู้กตอ้ง	

	 	 ก.	 ทางคลอดทารก	 	 ข.	 สร้างฮอร์โมนเพศ

	 	 ค.	 เตรียมเยือ่บุส�าหรับไข่ท่ีผสมแลว้	 ง.	 ป้องกนัการติดเช้ือจากภายนอกสู่ภายใน

	 	 จ.	 ปิดบริเวณปากช่องคลอดและอวยัวะภายใน

10.		 ขอ้ใดท่ีบ่งบอกวา่บุคคลนั้น	ๆ	มีวฒิุภาวะทางเพศ

	 	 ก.	 เยือ่พรหมจารีขาด	 	 ข.	 ขนาดอวยัวะเพศโตข้ึน

	 	 ค.	 การเกิดอารมณ์ทางเพศ	 ง.	 การมีเพศสมัพนัธ์คร้ังแรก

	 	 จ.	 การมีประจ�าเดือนคร้ังแรก
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