
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 

 
 

  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ   
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ส ำหรับผู้เรียน จึงได้จัดท ำคู่มือกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ส ำหรับผู้เรียน ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะ
ชีวิต ให้กับผู้เรียน ทุกช่วงวัย ซึ่งเนื้อหำของคู่มือเล่มนี้ ได้พัฒนำจำกคู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพศศึกษำ ส ำนักงำน กศน. ส ำหรับผู้เรียน และส ำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งได้แนวทำง ด้ำนทักษะชีวิตจำกชุด
กิจกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตส ำหรับเยำวชนอำชีวศึกษำ โดยมีตัวอย่ำงรูปแบบกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ได้เลือกสรรแล้วและน ำมำพัฒนำให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน                                                                                                                                                                                
  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต จะเป็นประโยชน์แก่ ผู ้จัดกำรเรียนรู้ 
และผู้เกี่ยวข้องน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้เรียน กศน. ผู้รับบริกำรต่อไป 
และขอขอบคุณ คณะผู้จัดท ำทุกท่ำนที่ทุ่มเทแรงกำย ควำมคิด เพ่ือให้กำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วง 
ด้วยด ีมำ ณ โอกำสนี้ 
                  
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
              ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
                                                                               กุมภำพันธ์  2562 
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                      ค ำแนะน ำกำรใช้คู่มือ 
 

 

1. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตเล่มนี้  จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงให้
ผู้จัดกำรเรียนรู้ น ำไปใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำ ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย ผู้เรียน กศน. 

2. เนื้อหำในคู่มือ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติที่ถูกต้องและทักษะที่จ ำเป็น ส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้เรียน กศน. ทุกช่วงวัย ในเรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 

3. ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ เนื้อหำในบทน ำ ซึ่ งเป็นกรอบแนวคิดส ำคัญ      
ในกำรจัดท ำคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ควำมเป็นมำ กรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน สภำพปัญหำด้ำน
เพศวิถีศึกษำของนักศึกษำ กศน. และสรุปสำระส ำคัญ (Key message) ของเพศวิถีศึกษำที่เชื่อมโยงกับ
สภำพปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำย กศน. 

4. ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดทุกกิจกรรม ซึ่งมีจ ำนวน           
21 กิจกรรม จ ำแนกตำมกรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน  
  นอกจำกกิจกรรมตำมกรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำแล้วยังมีอีก 2 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1        
ชื่อกิจกรรมตุ๊กตำล้มลุก เป็นกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม สร้ำงบรรยำกำศ และละลำยพฤติกรรมผู้เข้ำอบรม  
กิจกรรมที่ 23 ชื่อกิจกรรมถอดรหัสปรับใช้ เป็นกำรสรุปภำพรวมกิจกรรมส่งท้ำยก่อนเสร็จสิ้นกำรอบรม    
ไม่ว่ำกำรจัดกิจกรรมนั้นจะใช้เวลำ 1, 2 หรือ 3 วัน ให้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมกิจกรรมตุ๊กตำล้มลุก และสรุป   
วันสุดท้ำยด้วยกิจกรรม ถอดรหัสปรับใช้ 

5. กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม ประกอบด้วย นักศึกษำ กศน. และประชำชนทั่วไปที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทักษะชีวิต ซึ่งในกำรจัดอบรมแต่ละรุ่น ผู้เข้ำอบรมไม่ควรเกิน 50 คน เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีทักษะชีวิตด้ำนเพศวิถีศึกษำ 

6. พิจำรณำเลือกระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม 1, 2 หรือ 3 วัน ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งมีตัวอย่ำง
ก ำหนดกำรจัดค่ำยเพศวิถีศึกษำ ในภำคผนวก 

7. จัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนและเพียงพอกับ     
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

8. ผู้จัดกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้ เรียน และสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ไปพร้อม ๆ กัน ระหว่ำงผู้จัดกำรเรียนรู้กับผู้เรียน ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรตะหนักว่ำเรำคือ “ผู้จัดกำรเรียนรู้ 
มิใช่ผู้สอน” สิ่งที่ควรค ำนึง คือ 

- ผู้จัดกำรเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้น ตั้งค ำถำม 
- ผู้จัดกำรเรียนรู้ ควรสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์ 
- ผู้จัดกำรเรียนรู้ ควรใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
- ผู้จัดกำรเรียนรู้ ต้องเชื่อมโยงให้เห็นควำมคิดรวบยอด และสำระส ำคัญ 
- ผู้จัดกำรเรียนรู้ ต้องวำงใจและเชื่อมั่นในศักยภำพของผู้เรียน 
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9. ผู้จัดกำรเรียนรู้จ ำเป็นต้องมีทัศนคติ และค่ำนิยมในเรื่องเพศที่เป็นกลำง ไม่มีทัศนคติบวกหรือ

ลบ ซึ่งอำจมีผลต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื่องจำกบทบำทของผู้จัดกำรเรียนรู้ ต้องเปิดใจยอมรับควำมคิดเห็น
ของผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดกับควำมคิดเห็นของตนเองเป็นส ำคัญ สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำยในกำร
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสะดวกใจที่จะแสดงควำมคิดเห็น หรือซักถำมได้อย่ำงเต็มที่ 

10. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมรูปแบบที่เลือก และจัดกิจกรรมตำมตำรำงที่ก ำหนดหรือปรับ
กิจกรรมให้เหมำะสมกับสภำพปัญหำ กลุ่มอำยุ ของผู้เรียน ตำมควำมเหมำะสม 

11. กำรวัดและประเมินผล ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบว่ำผู้เรียน 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เจตคติ ได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในแต่ละกิจกรรมหรือไม่ โดยใช้วิ ธีกำร
วัดที่หลำกหลำย เช่น กำรซักถำม กำรสังเกต กำรตรวจสอบผลงำนกลุ่ม เป็นต้น นอกจำกกำร วัด 
และประเมินผลรำยกิจกรรมในภำพรวม เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรมแต่ละครั้ง ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องตรวจสอบ 
ด้วยว่ำผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดในรูปแบบกำรจัดกิจกรรม 1, 2 หรือ 3 วัน หรือไม ่

12. คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต เล่มนี้นอกจำกจะมี           
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งสื่อกำรจัดกิจกรรม  
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำร  

13. คู่มือกำรจัดกิจกรรมส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีอำยุ ระหว่ำง 15 -20 ปี โดยกลุ่มเป้ำหมำย  
จ ำนวนไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 กิจกรรม 

14. มีใบควำมรู้ประกอบกิจกรรมในแต่ละด้ำน จ ำแนกตำมกรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน คือ 
- ด้ำนที่ 1 พัฒนำกำรของมนุษย์ มีใบควำมรู้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
- ด้ำนที่ 2 สัมพันธภำพ มีใบควำมรู้ที่ 1, 2 และ 3 
- ด้ำนที่ 3 ทักษะส่วนบุคคล   
- ด้ำนที่ 4 พฤติกรรมทำงเพศ มีใบควำมรู้ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
- ด้ำนที่ 5 สุขภำพทำงเพศ มีใบควำมรู้ที่ 1, 2, 3 และ 4 
- ด้ำนที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม มีใบควำมรู้ที่ 1 และ 2 
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บทน ำ 

 
 ควำมเป็นมำ 
 

  ด้วยพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ตำมมำตรำ 6 
ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีกำร
เรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษำ (2) จัดหำและพัฒนำ
ผู้สอนให้สำมำรถสอนเพศวิถีศึกษำและให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์   
ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ (3) จัดให้มีระบบกำรดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำ 
ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรส่งต่อให้ได้รับ
กำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสม  
  ภำยใต้ พรบ. ฉบับนี้ ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชำติ พ.ศ. 2560 – 2569 โดยมีกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำระบบกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตทีมีคุณภำพ และมีระบบ  
กำรดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม ได้แก่ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและ
ทักษะชีวิตที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นสำมำรถ มีพฤติกรรมทำงเพศที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับช่วงวัย 
ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ ช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีข้อมูลที่รอบด้ำน ได้ฝึกทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์เท่ำทัน และเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำตนเอง รู้จักเคำรพให้เกียรติ ยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล และควำมเสมอภำคทำงเพศ รวมทั้งสำมำรถตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และรับผิดชอบต่อกำร
ตัดสินใจของตัวเอง ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่ำงเป็นระบบเมื่อประสบปัญหำ   
     รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวง ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและ 
กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ให้สถำนศึกษำ 
จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและนักศึกษำ 
ให้มีกำรติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรวัดผลกำรศึกษำ รวมถึงให้จัดหำและพัฒนำผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ
กำรสอนที่เหมำะสม 
         ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำร 
ให้ควำมรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตที่มีคุณภำพ และเพ่ือให้นักศึกษำ กศน. สำมำรถมีพฤติกรรมทำงเพศ
ที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับช่วงวัย จึงจัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
เพื่อให้ครูผู ้สอนและผู้จัดกำรเรียนรู้ รวมทั้งผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต น ำไปใช้  
เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษำ กศน. รวมทั้ง 
จัดอบรมให้กับครู กศน. ในสถำนศึกษำที่รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
ในกำรพัฒนำศักยภำพ เทคนิคและวิธีกำรสอน ต่อไป 
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   กรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน 
     

ในกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
เนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน คือ ด้ำนพัฒนำกำรของมนุษย์ ด้ำนสัมพันธภำพ ด้ำนทักษะส่วนบุคคล          
ด้ำนพฤติกรรมทำงเพศ ด้ำนสุขภำพทำงเพศ และด้ำนสังคมวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับทักษะชีวิต 10 ประกำร ขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้แก่        
ทักษะกำรตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem Solving) ทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์ (Creative thinking) ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical thinking) ทักษะกำรสื่อสำร
อย่ ำงมีประสิทธิภำพ (Effective communication) ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ ำงบุคคล 
(Interpersonal relationship) ทักษะกำรตระหนักรู้ในตน (Self–awareness) ทักษะกำรเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
(Empathy) ทักษะกำรจัดกำรกับอำรมณ์ (Coping with emotion) และทักษะกำรจัดกำรกับควำมเครียด 
(Coping with stress) รวมถึงทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (3RX8C) 
ซึ่ง 3R คือ Reading (อ่ำนออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 8C คือ 
   - Critical thinking & problem solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) 
   - Creativity & innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม)  
   - Cross-cultural understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์)  
   - Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ)  
   - Communications, information & media literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ)  
   - Computing & ICT literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)  
   - Career & learning skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)  
   - Compassion (มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย) 
 โดยในกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ส ำนักงำน กศน. ใช้กรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ   
6 ด้ำน ของกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งมีหน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย กรอบเนื้อหำมีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 
 1. ด้ำนพัฒนำกำรของมนุษย์ (Human Development) 
 
     เป็นพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของมนุษย์ เติบโตไปอย่ำงสัมพันธ์ระหว่ำง สรีระ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ 
  1.1 สรีระร่ำงกำยที่เก่ียวข้องกับกำรสืบพันธุ์ (Reproductive Anatomy and Physiology)  
   ร่ำงกำยมนุษย์มีควำมสำมำรถในกำรสืบพันธุ์ และสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจและได้รับ
ควำมพึงพอใจทำงเพศด้วย 
  1.2 กำรสืบพันธุ์ (Reproduction) 
   คนมีท้ังศักยภำพในกำรสืบพันธุ์และควำมสำมำรถที่จะเลือกว่ำจะสืบพันธุ์หรือไม่ 
  1.3 กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว (Puberty) 
   กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว เป็นประสบกำรณ์สำกลช่วงกำรเปลี่ยนแปลง จำกวัยเด็ก 
สู่วัยหนุ่มสำว ซึ่งแสดงออกโดยกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย 
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  1.4 ภำพลักษณ์ต่อร่ำงกำย (Body Image)  
   ภำพลักษณ์ของคนท่ีมีต่อร่ำงกำยตนเอง มีผลต่อควำมรู้สึกและพฤติกรรม 
  1.5 ควำมเป็นตัวตนทำงเพศและรสนิยมทำงเพศ (Sexual Identity and Orientation) 
   เด็กๆ เติบโตและมีพัฒนำกำรตำมวัย เริ่มมีควำมรู้สึกรักใคร่ชอบพอ และพึงพอใจทำงเพศ 
ต่อบุคคลอ่ืน 
 
 2. ด้ำนสัมพันธภำพ (Relationships) 
 
      ควำมสัมพันธ์ มีบทบำทส ำคัญตลอดชีวิตของเรำ 
  2.1 ครอบครัว (Family) 
   คนเรำแต่ละคนเติบโตและถูกเลี้ยงดูในครอบครัวและส่วนใหญ่ก็อยู่ในครอบครัว เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ ่
  2.2 มิตรภำพ (Friendship) 
   มิตรภำพมีควำมส ำคัญตลอดช่วงชีวิตของเรำทุกคน 
  2.3 ควำมรัก (Love) 
   ควำมสัมพันธ์แบบมีควำมรัก มีหลำยรูปแบบและมีควำมส ำคัญตลอดช่วงชีวิตคนเรำ 
  2.4 กำรเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนสองคน (Dating) 
   กำรมีโอกำสเรียนรู้และกันของคนเป็นกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ของควำมเป็นเพ่ือน  
ควำมใกล้ชิดสนิทสนมต่ออีกคนหนึ่ง 
  2.5 กำรแต่งงำนและกำรใช้ชีวิตร่วมกัน (Marriage and Lifetime Commitments) 
   กำรแต่งงำนเป็นกำรตกลงควำมสัมพันธ์ร่วมกันทำงกฎหมำยว่ำคนสองคนจะใช้ชีวิต
ร่วมกันโดยตกลงที่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อครอบครัว 
  2.6 กำรเลี้ยงลูก (Raising Children) 
   กำรเลี้ยงลูก เป็นหนึ่งในควำมรับผิดชอบที่สำมำรถเป็นรำงวัลของชีวิต 
 
 3. ด้ำนทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) 
 
       กำรมีสุขภำวะทำงเพศ ต้องมีกำรพัฒนำและกำรใช้ทักษะส่วนบุคคลและทักษะในกำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  
  3.1 กำรให้คุณค่ำ (Values) 
   กำรให้คุณค่ำเป็นตัวชี้น ำพฤติกรรมของเรำ และบอกเป้ำหมำยตลอดจนก ำหนดทิศทำง         
ในกำรด ำเนินชีวิตของเรำ 
  3.2 กำรตัดสินใจ (Decision-making) 
   กำรตัดสินใจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะกำรตัดสินใจในเรื่อง
ดังกล่ำว ส่งผลกระทบไม่เพียงกับตัวเรำเองเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลต่อคนอื่นๆ ด้วย 
  3.3 กำรสื่อสำร (Communication) 
   กำรสื่อสำร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร อำรมณ์ควำมรู้สึกและทักษะต่อกัน 
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  3.4 กำรแสดงควำมคิด ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกของตนเอง (Assertiveness) 
   กำรสื่อสำรถึงควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรของตนเอง โดยเคำรพในสิทธิของผู้อื่น 
  3.5 กำรต่อรอง (Negotiation) 
   กำรต่อรองเปิดโอกำสให้คนได้แก้ปัญหำ หรือคลี่คลำยควำมขัดแย้ง 
  3.6 กำรหำควำมช่วยเหลือ (Finding Help) 
   คนที่ประสบปัญหำ สำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้จำกครอบครัว เพ่ือน และผู้เชี่ยวชำญ 
 
  4. ด้ำนพฤติกรรมทำงเพศ (Sexual Bahavior) 
 
        เรื่อง Sexuality เป็นเรื่องส ำคัญของกำรเป็นมนุษย์ แต่ละบุคคลจะแสดงออกในเรื่องเพศแตกต่ำง
กันออกไป 
  4.1 ชีวิตทำงเพศ (Sexuality Throughout Life) 
   ชีวิตทำงเพศเป็นเรื่องธรรมชำติและเป็นด้ำนรื่นรมย์ของชีวิต 
  4.2 กำรช่วยตัวเอง (Masturbation) 
   กำรช่วยตัวเองเป็นวิธีหนึ่งของมนุษย์ที่แสดงออกในเรื่องเพศ 
  4.3 กำรแสดงออกในเรื่องพฤติกรรมทำงเพศต่อกัน (Shared Sexual Behavior) 
   แต่ละบุคคลแสดงออกในเรื่องเพศกับคู่ของเขำในหลำกหลำยรูปแบบ 
  4.4 กำรละเว้น (Abstinence) 
   กำรละเว้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพที่สุดในกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ 
และกำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
  4.5 กำรตอบสนองทำงเพศของมนุษย์ (Human Sexual Response) 
   ร่ำงกำยของทั้งหญิงและชำยตอบสนองต่อสิ่งเร้ำทั้งเหมือนกันและต่ำงกัน 
  4.6 จินตนำกำร (Fantasy) 
   จินตนำกำรทำงเพศเป็นเรื่องปกติ 
  4.7 กำรเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ (Sexual Dysfunction) 
   กำรเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ หมำยถึง กำรไร้ควำมสำมำรถที่จะแสดงออกหรือหำควำม
พึงพอใจในเรื่องเพศ  
 
   5. ด้ำนสุขภำพทำงเพศ (Sexual Health) 
 
       กำรส่งเสริมสุขภำพทำงเพศต้องกำรข้อมูลและทัศนะที่จ ำเป็น เพื่อหลีกเลี ่ยงผลกระทบ  
ที่ไม่พึงประสงคจ์ำกพฤติกรรมทำงเพศ  
  5.1 กำรคุมก ำเนิด (Contraception) 
   กำรคุมก ำเนิดช่วยให้คนสำมำรถมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ต้องกลัวกำรตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ 
  5.2 กำรท ำแท้ง (Abortion) 
   เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และเลือกที่จะยุติกำรตั้งครรภ์ ควรให้มีควำมรู้  
และเข้ำใจอย่ำงรอบด้ำนถึงผลกระทบของทำงเลือกในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่ปลอดภัย รวมถึงอุปสรรค
และข้อจ ำกัดต่ำงๆ 
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  5.3 กำรติดเชื้อติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี (STDs and HIV Infection) 
   โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอชไอวี สำมำรถหลีกเลี่ยงได้โดยกำรมีพฤติกรรม
ที่ป้องกัน 
  5.4 กำรล่วงเกินทำงเพศ (Sexual Abuse) 
   กำรล่วงเกินทำงเพศสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือหยุดได้ 
  5.5 อนำมัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) 
   ทั้งชำยและหญิงควรดูแลสุขอนำมัยเจริญพันธุ์ของตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจต่อสุขภำพ
และพัฒนำกำรของลูกในอนำคต 
 
  6. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) 
 
   สิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศทำงสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนในกำรก ำหนดวิธีกำรเรียนรู้และ
กำรแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคล 
  6.1 เพศและสังคม (Sexuality and Society) 
   คนมีอิทธิพลต่อควำมเชื่อ และควำมรู้สึกของบุคคลต่อเรื่องเพศ 
  6.2 บทบำททำงเพศ (Gender Role) 
   วัฒนธรรมสอนเรื่องกำรเป็นผู้หญิง และกำรเป็นผู้ชำย 
  6.3 เพศและกฎหมำย (Sexuality and Law) 
   กฎหมำยบำงข้อก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิทำงเพศ และสิทธิในเรื่องอนำมัยเจริญพันธุ์ 
  6.4 เพศและศำสนำ (Sexuality and Religion) 
   มุมมองของศำสนำในเรื่องเพศมีผลกระทบต่อทัศนะเรื่องเพศของคน 
  6.5 ควำมหลำกหลำย (Diversity) 
   สังคมของเรำมีทัศนะและพฤติกรรมทำงเพศหลำกหลำยรูปแบบ บำงคนถูกเลือกปฏิบัติ
อย่ำงไม่ยุติธรรมเพียงเพรำะคนเหล่ำนั้นแสดงถึงวิถีทำงเพศของเขำ 
  6.6 เพศและศิลปะ (Sexuality and the Arts) 
   เรื่องเพศ และกำมำรมณ์ เป็นแรงบันดำลใจ และแนวทำงหนึ่งของกำรน ำเสนองำนศิลปะ 
  6.7 เพศและสื่อ (Sexuality and the Media) 
   สื่อมีผลกระทบอย่ำงลึกซึ้งต่อข้อมูลเรื่องเพศ กำรให้คุณค่ำ และกำรก ำหนดแบบแผน
พฤติกรรม 
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     สภำพปัญหำด้ำนเพศวิถีศึกษำของผู้เรียน กศน. 
 

 จำกกำรส ำรวจสภำพปัญหำด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตของผู้เรียน กศน. โดยกำรระดมพลังสมอง 
จำกครู กศน. และผู ้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีศึกษำ สำมำรถสรุปปัญหำด้ำนเพศวิถีศึกษำ    
ได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน 

กำรมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน เยำวชนมีเพศสัมพันธ์และไม่ป้องกัน เกิดจำกสำเหตุ อำท ิ
 1.1 กำรไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น กำรนับเวลำปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง  

  1.2 กำรมีควำมเชื่อผิด (วิธีกำรป้องกันผิดวิธี ท ำให้ไม่เป็นธรรมชำติ)  
  1.3 ควำมเกรงใจคู่ครอง หรือคู่รัก ท ำให้ไม่ป้องกันตนเอง ฯลฯ  

 จำกสำเหตุดังกล่ำวส่งผลตำมมำ คือ กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือแม้กระท่ังเกิดโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์  

 2. ควำมรู้สึก/ควำมต้องกำรทำงเพศ กับกำรสืบพันธุ์ 
 สภำพปัจจุบันของเยำวชน ที่มีปัญหำเพศสัมพันธ์กันเกิดจำก กำรได้อยู่ใกล้ชิดกัน และ
สถำนกำรณ์ เอื้ออ ำนวยก่อให้เกิดควำมรู้สึกหรือควำมต้องกำรทำงเพศ โดยที่มิได้มีเป้ำประสงค์เพ่ือต้องกำร
มีบุตร จึงก่อให้เกิดปัญหำตำมมำคือ กำรท้องไม่พร้อม และเกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อกำรเรียน เพรำะเลี้ยงลูก 
ท ำให้ต้องออกจำกกำรศึกษำเพรำะตั้งครรภ์ จึงหันไปประกอบอำชีพที่มีรำยได้ต่ ำ ที่ส ำคัญพบว่ำในกลุ่มนี้   
มีกำรท ำแท้ง หรือท ำแท้งซ้ ำ และเกิดค่ำใช้จ่ำยตำมมำ 
 3. ควำมรู้สึกต่อร่ำงกำยตนเอง 

เยำวชนมีควำมรู้สึกไม่พึงพอใจ ต่ออวัยวะต่ำง ๆ ในร่ำงกำยที่เกี่ยวกับเพศ เช่น ขนำด สี  
ของอวัยวะ ควำมอ้วน ผอม กำรประดับตกแต่งอวัยวะเพ่ือควำมรื่นรมย์ทำงเพศ ท ำให้เยำวชนต้องแสวงหำ
วิธีกำรที่อำจท ำให้ตนเอง มีอวัยวะที่สวยงำมเป็นที่พึงพอใจ เป็นเหยื่อของสื่อโฆษณำชวนเชื่อต่ำง  ๆ  
จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพร่ำงกำยตำมมำ  
 นอกจำกนั้น กำรมีควำมรู้สึกต่อภำพลักษณ์ทำงเพศของตนเองทั้งที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้อง
กับเพศสภำพของตนเอง ท ำให้เป็นที่ล้อเลียนของเพื่อนฝูง เกิดควำมไม่มั่นใจส่งผลต่อสภำพจิต ใจ   
และหำทำงออกท่ีไม่ถูกต้องเหมำะสม  
 4. กำรดูแลสุขภำพอนำมัย  
  เยำวชนบำงกลุ่ม ไม่รู้วิธีกำรที่ถูกต้องในกำร ท ำควำมสะอำดอวัยวะเพศ 

5. กำรไม่ยอมรับ/กำรคุกคำม ละเมิด ทำงเพศ กับเพศทำงเลือก  
          กำรคุกคำมและละเมิดทำงเพศ สังคม จะให้ควำมสนใจ และให้ควำมส ำคัญต่อกำรคุกคำม

ทำงเพศของเพศชำยและหญิงเท่ำนั้น แต่สภำพปัจจุบันมีเยำวชน ประชำชน มีพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่ตรง
ตำมเพศสภำพ หรือเป็นเพศทำงเลือก ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ถูกคุกคำมทำงเพศด้วยเช่นกัน โดยที่สังคม   
ยังไม่เข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือมำกเท่ำท่ีควร จึงเป็นปัญหำของสังคม 

6. กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง โดยกำรใช้ควำมรุนแรง 
เนื่องจำกวัยรุ่นสำมำรถแสดงพฤติกรรมทำงเพศได้  โดยผ่ำนกำรเรียนรู้ ดังนั้น ปัญหำ

พฤติกรรมทำงเพศของวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงเกิดจำกประสบกำรณ์ที่ตนเองได้รับ โดยอำจเคยพบเห็นและจดจ ำ
พฤติกรรมทำงเพศของผู้ปกครอง ญำติพ่ีน้อง พ่ีเลี้ยง หรือเคยเห็นตำมโทรทัศน์ นิตยสำร และสื่อบันเทิงต่ำง ๆ  
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โดยเฉพำะในครอบครัวที่มีควำมขัดแย้งหรือมีลักษณะตึงเครียด วัยรุ่นจะเริ่มกำรแสดงออก ซึ่งพฤติกรรม
ทำงเพศได้เร็วกว่ำเด็กที่เติบโตในครอบครัวปกติ ปัญหำพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทำงเพศ เช่น วัยรุ่น 
มีปัญหำในกำรควบคุมตนเองจำกสิ่งเย้ำยวน มีปัญหำในกำรเข้ำกับเพ่ือนคนอ่ืน รวมถึงไม่ได้รับกำรดูแล
อย่ำงใกล้ชิดจำกผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู  พฤติกรรมทำงเพศก่อให้เกิดควำมรู้สึกดี สงบ และเพลิดเพลิน 
ดังนั้น หำกวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมทำงเพศออกมำแล้วในครั้งแรก แนวโน้มของกำรเกิดขึ้นซ้ ำย่อมตำมมำ 
เด็กวัยรุ่นบำงรำยอำจแสดงพฤติกรรมซ้ ำ ๆ จนติดเป็นนิสัย เช่น กำรจับอวัยวะเพศโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่ดู
โทรทัศน์ หรือเมื่อรู้สึกตื่นเต้น รวมไปถึงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมและอำรมณ์รุนแรง โดยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะมี
ปัญหำในกำรควบคุมอำรมณ์และชอบที่จะใช้ก ำลังกับผู้อ่ืน จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมทำงเพศที่ก้ำวร้ำวตำมไปด้วย 
ในกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพกับผู้อ่ืนให้ยั่งยืน เรำควรมีควำมรักและควำมปรำรถนำดีให้แก่กันเสมอ 
เนื่องจำกควำมรักและควำมปรำรถนำดีนั้น ย่อมส่งผลให้เรำแสดงออกแก่กันในทำงที่ดี และหำกฝ่ำยใด  
ฝ่ำยหนึ่งพลำดพลั้งหรือไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงที่คำดหวัง ก็ควรให้อภัยแก่กันและกัน หำกเกิดควำมขัดแย้ง
ขึ้นมำแล้ว ก็ไม่ควรปล่อยให้ควำมขัดแย้งนั้นด ำรงอยู่นำน หรือปล่อยเลยตำมเลย และหวังให้เวลำเยียวยำ
ควำมขัดแย้ง แต่ควรจะหันหน้ำเข้ำหำกัน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหำ ต้องรู้จักปล่อยวำงหำกเพศตรงข้ำมเรำ
ต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยมีพฤติกรรมหรืออุปนิสัยที่เรำไม่สำมำรถยอมรับได้ ก็พยำยำมมองข้ำมและปล่อยวำง 
ไม่ควรเก็บเอำอุปนิสัยหรือพฤติกรรมนั้นมำเป็นสำเหตุของควำมไม่พอใจ  ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งได้ 
ควรหันหน้ำเข้ำหำกัน และพยำยำมพูดคุยกันโดยใช้เหตุผล พยำยำมหำสำเหตุของควำมขัดแย้งนั้น  ว่ำเกิด
จำกอะไร มีควำมเข้ำใจผิดอะไรหรือไม่ พูดคุยถึงควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมรู้สึกที่แท้จริง   
ของแต่ละฝ่ำยพยำยำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ มองว่ำทุกปัญหำควำมขัดแย้งทุกควำมขัดแย้งย่อมมีทำงออก 
ช่วยกันมองหำทำงออกท่ีทั้งสองฝ่ำยพอใจ 
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     ข้อสรุปส ำคัญเพศวิถีศึกษำของ กศน. (Key messages) 
 

  คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย        
ที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ได้ประชุมวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง ระหว่ำงกรอบเนื้อหำ
เพศวิถีศึกษำ และสภำพปัญหำด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตของผู้เรียน กศน. เพ่ือก ำหนดเป็นสำระหลัก 
(Key messages) ที่ผู้ เรียน กศน. จะต้องมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกิดควำมตระหนัก และมีค่ำนิยม 
ทีเ่หมำะสมด้ำนเพศวิถีศึกษำ โดยจ ำแนกตำมกรอบเนื้อหำเพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน ดังนี้ 

 

    สำระหลัก (Key messages) 
 

1.  ด้ำนพัฒนำกำรของมนุษย์ 
  1.1  ร่ำงกำยของแต่ละคนมีลักษณะเฉพำะตัวที่แตกต่ำงกัน และมีคุณค่ำเท่ำเทียมกัน 
  1.2  ร่ำงกำยของมนุษย์มีควำมสำมำรถท้ังกำรสืบพันธุ์ และแต่ละคนสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำรมีลูก
หรือไม ่
  1.3  ระบบร่ำงกำยที่ตอบสนองต่ออำรมณ์และควำมต้องกำรทำงเพศ แตกต่ำงจำกระบบสืบพันธ์ 
  1.4  กำรดูแลสุขอนำมัยของอวัยเพศและอวัยวะสืบพันธุ์เป็นเรื่องจ ำเป็นและส ำคัญต่อกำรมีสุขภำวะ
ทำงเพศ 
  1.5  กำรมีเพศสัมพันธ์ เกิดขึ้นทั้งเพ่ือตอบสนองอำรมณ์ปรำรถนำทำงเพศ และเพ่ือกำรสืบพันธุ์ 
ดังนั้น กำรมีเพศสัมพันธ์ควรมีกำรป้องกันทุกครั้ง หำกยังไม่พร้อมหรือไม่ต้องกำรมีลูก 
  1.6  สัญญำณหนึ่งของกำรตั้งครรภ์ คือ ประจ ำเดือนไม่มำตำมปกติ 
  1.7  ภำพลักษณ์ของร่ำงกำยที่ถูกสร้ำงขึ้น (โดยสื่อ)  ให้เป็นมำตรฐำนหรือเป็นค่ำนิยมของสังคม 
มักไม่ใช่ภำพสะท้อนควำมเป็นจริงของร่ำงกำยมนุษย์ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน  และสร้ำงภำพลักษณ์ดังกล่ำว 
ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมรู้สึกของบุคคลต่อร่ำงกำยตนเอง ซึ่งอำจส่งผลในทำงลบต่อพฤติกรรม 
และสุขภำวะทำงเพศของคนอ่ืน ๆ นั้น 
  1.8  มนุษย์อำจมีควำมรู้สึกดึงดูดใจทำงเพศ กับคนเพศเดียวกัน หรือต่ำงเพศ หรือทั้งสองเพศได้   
ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ได้ลดทอนคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์คน ๆ นั้น ในขณะเดียวกัน 
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และศำสนำ อำจมีข้อก ำหนด ควำมเชื่อ และกำรยอมรับ ต่อกลุ่มคนที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศแตกต่ำงกัน ท ำให้เป็นเรื่องยำกส ำหรับบำงคนในกำรยอมรับหรือเปิดเผยรสนิยมทำง
เพศของตนเอง 
  1.9 กำรให้เกียรติและกำรเคำรพควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของบุคคลโดยเท่ำเทียมกันเป็นสิ่งที่เรำ     
พึงปฏิบัติต่อกัน 
  1.10  บุคคลมีสิทธิในเนื้อร่ำงกำยของตน และไม่อำจมีใครละเมิดสิทธินี้ได้ 
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2. ด้ำนสัมพันธภำพ 
  2.1  ควำมไว้วำงใจ กำรใส่ใจควำมรู้สึก กำรเคำรพ  กำรแสดงควำมรักควำมห่วงใย เป็นพ้ืนฐำน
ส ำคัญของกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดี ในขณะที่กำรเอำเปรียบ กำรใช้อ ำนำจ กำรไม่ให้เกียรติ   
กำรละเมิดสิทธิ สะท้อนถึงสัมพันธภำพที่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นในทุกควำมสัมพันธ์ 
  2.2  ควำมขัดแย้งเกิดขึ้น ได้ในทุกควำมสัมพันธ์  เป็น เรื่องปกติและสำมำรถจัดกำรได้ โดย              
ไม่จ ำเป็นต้องใช้ควำมรุนแรง 
  2.3  กำรแสดงควำมรักมีหลำยแบบ พฤติกรรมทำงเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เงื่อนไขของกำร
แสดงควำมรัก 
  2.4  ครอบครัวและกำรใช้ชีวิตคู่มีหลำยแบบ 
  2.5  กำรตัดสินใจเรื่อง กำรมีชีวิตคู่ มีลูก และมีครอบครัว เป็นกำรตัดสินใจส ำคัญ และมำพร้อมกับ      
ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ด้วย 
  2.6  กำรมีลูก ควรเกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรและควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบในกำรดูแล 
  2.7  กำรรังแก กำรตีตรำ กำรเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุของควำมแตกต่ำง เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และลดทอนศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
 
3. ด้ำนทักษะส่วนบุคคล 
  3.1  กำรให้คุณค่ำ ทัศนคติ และควำมเชื่อต่อเรื่องเพศ/เพศวิถีของบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรม      
กำรตัดสินใจ กำรด ำเนินชีวิต และสุขภำวะทำงเพศ 
  3.2  กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะมีผลที่ตำมมำทั้งต่อตนเอง และบุคคล
ที่เก่ียวข้องทั้งในด้ำนสุขภำพและสังคม ที่ต้องรับผิดชอบ 
  3.3  เพ่ือน ครอบครัว บรรทัดฐำนและค่ำนิยมเรื่องเพศ อำจมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและพฤติกรรม  
ทำงเพศ  
  3.4  กำรสื่อสำรที่ดีเป็นเรื่องส ำคัญในกำรรักษำควำมสัมพันธ์ 
  3.5  กำรสื่อสำรถึงควำมรู้สึกเรื่องเพศ ควำมต้องกำรขอบเขตควำมสัมพันธ์ กำรยินยอมพร้อมใจ 
และกำรเคำรพสิทธิและควำมรู้สึกของอีกฝ่ำย เป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศท่ีดี 
  3.6  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งมีหลำยวิธีกำร และไม่จ ำเป็นต้องใช้ควำมรุนแรง 
  3.7  กำรรู้แหล่งช่วยเหลือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี และหำควำมช่วยเหลือเมื่อจ ำเป็น เป็นสิ่ง
ส ำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหำสุขภำวะทำงเพศ 
  3.8  กำรใช้วิจำรณญำณในกำรดูสื่อและใช้ ICT เป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะสื่อมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของในสังคมทั้งทำงบวกและทำงลบ ข้อมูลต่ำง  ๆ ที่ปรำกฏในสื่ออำจมีทั้ง
ข้อเท็จจริง และข้อมูลผิด ๆ สื่อยังอำจน ำเสนอภำพลักษณ์ในเรื่องเพศ เพศวิถี ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 
บทบำทชำยหญิง และเพศทำงเลือก ที่บิดเบือนหรือไม่สะท้อนควำมเป็นจริงในสังคม ทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ และเท่ำทันสื่อ จึงเป็นเรื่องส ำคัญ 
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4. ด้ำนพฤติกรรมทำงเพศ 
  4.1  ควำมรู้สึกทำงเพศ จินตนำกำรทำงเพศ ควำมปรำรถนำทำงเพศ เป็นเรื่องธรรมชำติ และมนุษย์
มีควำมสำมำรถในกำรหำและมีควำมรื่นรมย์ทำงเพศ ผ่ำนกำรสัมผัสร่ำงกำยในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดช่วงชีวิต 
  4.2  กำรตัดสินใจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ควรเกิดขึ้นจำกกำรยินยอมพร้อมใจ 
และค ำนึงถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิต 
  4.3  กำรไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีกำรป้องกันกำรท้องและป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภำพที่สุด และเป็นทำงเลือกเสมอ แม้ในคนที่เคยมีประสบกำรณ์ทำงเพศมำแล้ว 
  4.4  เรำไม่ควรใช้ภำพลักษณ์ภำยนอก ควำมสำมำรถของร่ำงกำย อัตลักษณ์ทำงเพศ รสนิยมทำงเพศ 
และประสบกำรณ์ทำงเพศ มำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินคุณค่ำของคนและเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
  4.5  พฤติกรรมทำงเพศควรน ำมำซึ่งควำมสุขและพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย  และค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขภำพ และปรำศจำกควำมเสี่ยง (ต่อโรคติดต่อ, กำรท้องไม่พร้อม, ควำมรุนแรง) 
 
5. ด้ำนสุขภำพทำงเพศ 
  5.1  วิธีคุมก ำเนิดแบบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำมำรถช่วยป้องกันกำรตั้งครรภ์ได้ 
  5.2  กำรตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจอำจเกิดขึ้นได้  กำรเข้ำถึงข้อมูล บริกำรปรึกษำ และ
บริกำรช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะช่วยให้เห็นทำงเลือกในกำรจัดกำรไม่ว่ำจะเลือก
ตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติกำรตั้งครรภ์ (ซึ่งสำมำรถท ำได้อย่ำงปลอดภัยหำกอำยุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดำห์) 
  5.3  เมื่อรู้ หรือสงสัยว่ำตั้งครรภ์ ไม่ว่ำจะตัดสินใจท้องต่อ  หรือยุติกำรตั้งครรภ์ กำรเข้ำถึงบริกำร  
ให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องส ำคัญ 
  5.4  ทำงเลือกในกำรลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอชไอวีมีหลำยวิธี และ
กำรมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยำงอนำมัยจะช่วยทั้งป้องกันกำรตั้งครรภ์ ป้องกันกำรติดโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ และป้องกันกำรติดเชื้อ HIV 
  5.5  กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และกำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ  เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ และเป็นกำร
ละเมิดสิทธิ นอกจำกนั้นในหลำยกรณีเป็นเรื่องผิดกฎหมำยที่สำมำรถฟ้องร้องได้ 
  5.6  เอชไอวีสำมำรถป้องกันได้ และเอดส์รักษำได้ ดังนั้น เรำจึงสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ 
และผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้ หำกเข้ำถึงกำรรักษำ กำรรังเกียจ และกำรเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นกำรละเมิดสิทธิ 
 
6. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
  6.1  กำรให้คุณค่ำและทัศนคติเรื่องเพศของบุคคล ได้รับอิทธิพลจำกสังคม วัฒนธรรมและศำสนำ 
และส่งผลต่อพฤติกรรม กำรตัดสินใจ กำรแสดงออก และกำรปฏิบัติต่อคนอ่ืน ๆ ที่แตกต่ำง 
  6.2  กำรตระหนักว่ำบรรทัดฐำน/ค่ำนิยมเรื่องเพศ และควำมคำดหวังต่อบทบำทหญิงชำยของ
สังคมไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตทำงเพศของคนในสังคม  และแต่ละคนมีทัศนคติและควำมเชื่อ  
ที่แตกต่ำงไปจำกบรรทัดฐำนของสังคมได้ 
  6.3  บรรทัดฐำนเรื่องเพศ และบทบำทหญิงชำย ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม 
  6.4  กำรตั้งค ำถำมต่ออคติทำงเพศ บรรทัดฐำนหรือค่ำนิยมทำงเพศ ที่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
บุคคล หรือสร้ำงควำมไม่เสมอภำค/ไม่เท่ำเทียมทำงเพศ  เป็นเรื่องส ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของกำร
เปลี่ยนแปลง 
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  6.5 กำรรู้ถึงสิทธิและกฎหมำยที่มีผลต่อสุขภำวะทำงเพศของตนเองเป็นเรื่องส ำคัญ เช่น 
    6.5.1  กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
    6.5.2  พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์วัยรุ่น 
    6.5.3  กำรคุ้มครองผู้เยำว์ 
    6.5.4  ควำมเท่ำเทียม/เสมอภำคทำงเพศ 
    6.5.5  กำรข่มขืนในคู่สมรส 
    6.5.6  สิทธิสุขภำพ 

6.5.7 ฯลฯ 
 
 

 
     กิจกรรมกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 6 ด้ำน  
 

 ในกำรจัดท ำคู่มือเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต คณะท ำงำนเพื่อจัดท ำคู่มือกำรจัดกิจกรรม  
กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต ตำมค ำสั่งส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2561 ได้วิเครำะห์สำระส ำคัญ และขอบข่ำย
เนื้อหำของกรอบเพศวิถีศึกษำทั้ง 6 ด้ำน จำกนั้นจึงคัดเลือกและพัฒนำกิจกรรมให้มีเนื้อหำกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสำระส ำคัญในแต่ละด้ำน และได้รวบรวม จัดเรียงใหม่เป็นรำยด้ำนให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้ำน 
เพ่ือให้ครูผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเลือกน ำไปปรับใช้ในกำรจัดค่ำยเพศวิถีศึกษำ และได้จัดท ำก ำหนดกำรจัดค่ำยไว้ 
3 รูปแบบ คือ รูปแบบค่ำย 1 วัน, 2 วัน, และ 3 วัน ในภำคผนวกของเอกสำรคู่มือเล่มนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 ตุ๊กตำล้มลุก 
 

ระยะเวลำ  30 นำท ี
 

สำระส ำคัญ 
 เรื่องเพศเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่สะดวกใจจะคุยกัน โดยเฉพำะคนที่เพ่ิงรู้ จักกัน “กำรสร้ำง       
ควำมไว้วำงใจ” จึงเป็นปัจจัยส ำคัญพื้นฐำนที่จะเอื้ออ ำนวยให้เกิดกำรสื่อสำรเรื ่องเพศ ซึ่งหมำยถึง   
ควำมพร้อมที่จะบอกควำมรู้สึก แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และรับฟังผู้อื่นด้วยควำมเข้ำใจในควำมคิดเห็น   
ที่แตกต่ำง ไม่ด่วนตัดสินคุณค่ำ กำรรักษำควำมลับของเรื่องที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต  

 

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
1. เกิดควำมคุ้นเคยระหว่ำงกัน 
2. มีควำมรู้สึกไว้วำงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. ร่วมกันก ำหนดกติกำที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 

 

เนื้อหำ 
ทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมไว้วำงใจในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษำ 

 

ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมตุ๊กตำล้มลุก ใช้เป็นกิจกรรมแรกของกระบวนกำรอบรมเรื่องเพศเพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคย
ระหว่ำงผู้เรียนซึ่งต้องท ำงำนเป็นกระบวนกำรกลุ่ม และยังใช้เพ่ือเปรียบเทียบประสบกำรณ์กำรเล่นตุ๊กตำ
ล้มลุกกับกำรพูดคุยเรื่องเพศ เพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยและก ำหนดข้อตกลงกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 

สื่อและอุปกรณ์ 
1. กระดำษฟลิปชำร์ท 
2. กระดำษกำว 
3. ปำกกำเคมี 

 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรแบ่งกลุ่มและอธิบำยวิธีกำรเล่น 

  ผู้จัดกำรเรียนรู้แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และอธิบำยวิธีกำรเล่นตุ๊กตำล้มลุก
ว่ำ “ให้คนเป็นตุ๊กตำยืนอยู่ตรงกลำง หันข้ำงให้ผู้เล่นทั้งสองคน ยืนตัวตรงเท้ำชิด คนเล่นตุ๊กตำ 2 คนผลัก
ตุ๊กตำไปมำ” โดยทั้ง 3 คน ในกลุ่มจะได้สลับกันเป็นตุ๊กตำ 
  ผู้จัดกำรเรียนรู้สำธิตกำรเล่นตุ๊กตำล้มลุกให้ผู้เรียนดูก่อนที่จะให้ทุกคนเล่น โดยเน้นย้ ำเรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรเล่น เช่น ให้ถอดรองเท้ำได้หำกไม่ถนัดโดยเฉพำะรองเท้ำส้นสูง และให้ทุกคนช่วย
ดูแลกันในกำรเล่น 

2. ให้เวลำในกำรเล่นตุ๊กตำล้มลุก 5 นำที ให้แต่ละกลุ่มหำพ้ืนที่รอบ ๆ ห้องโดยไม่ต้องยืนเบียดกัน  
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 ทั้งนี้ ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องกระตุ้นให้ทุกคนลองเล่น โดยย้ ำว่ำทุกคนในกลุ่มต้องผลัดกันเป็น
ตุ๊กตำ และเม่ือสังเกตว่ำทุกคนในกลุ่มได้ผลัดกันเล่นเป็นตุ๊กตำแล้ว จึงให้ทุกคนกลับไปนั่งที่   

3. ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมควำมรู้สึก ข้อสังเกตต่อกำรเล่นกิจกรรมตุ๊กตำล้มลุก โดยตั้งค ำถำมเพ่ือให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
   ขณะที่เล่นเป็น “ตุ๊กตำ” รู้สึกอย่ำงไร 
   ขณะที่เป็น “ผู้เล่น” มีควำมรู้สึกอย่ำงไร สิ่งที่ท ำให้เรำเล่นตุ๊กตำได้อย่ำงมั่นใจและสนุก 
(จำกทีเ่ล่นไม่ได้) เรำมีข้อสังเกต หรือได้เรียนรู้อะไรจำกกำรเล่น “ตุ๊กตำล้มลุก” บ้ำง 

 ผู้จัดกำรเรียนรู้จดค ำตอบจำกกำรระดมควำมคิดในแต่ละข้อ 
4. ผู้จัดกำรเรียนรู้สรุปสำระส ำคัญของกิจกรรมตุ๊กตำล้มลุก โดยใช้ค ำตอบของผู้เรียนสรุปกิจกรรม 

ในสำระส ำคัญ ดังนี้ 
   มีควำมรู้สึกหลำยอย่ำงในครั้งแรก ๆ ที่ท ำให้เรำเล่นไม่ได้ เช่น กลัวล้ม กลัวเจ็บ ไม่ไว้ใจ 
เสียว กลัวรับเพื่อนไม่ไหว ฯลฯ 
   สิ่งที่ช่วยให้กลุ่มเล่นได้อย่ำงมั่นใจมำกข้ึน คือ ควำมรู้สึกไว้วำงใจ มั่นใจว่ำเพ่ือนรับได้ 
   ควำมมั่นใจ ไว้วำงใจต่อกัน เกิดขึ้นได้เมื่อเริ่มมีกำรเรียนรู้ ปรับตัว และสื่อสำรกัน เช่น 
ให้ควำมมั่นใจกับเพ่ือน โดยกำรบอกว่ำไม่ต้องกลัว ปรับระยะห่ำงของผู้เล่นเริ่มจำกใกล้ ๆ ก่อน แล้วค่อย
ขยับให้ไกลขึ้น ปรับท่ำทำงให้สำมำรถรับน้ ำหนักได้ ฯลฯ 

5. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิ ตครั้งนี้ 
เป็นกระบวนกำรที่เน้นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โดยตั้ง
ค ำถำมเปรียบเทียบกำรเล่น “ตุ๊กตำล้มลุก” กับกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
   รู้สึกอย่ำงไร หำกต้องมีกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเรื่องเพศ ตลอดระยะเวลำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในครั้งนี้ 
   หำกเปรียบเทียบกำรเล่นตุ๊กตำล้มลุกกับกำรพูดคุยเรื่องเพศของเรำ มีควำมคิดเห็นอย่ำงไร 

6. ผู้จัดกำรเรียนรู้และผู้เรียน ร่วมสร้ำงข้อตกลงที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน โดยจดข้อเสนอ   
ของผู้เรียนเป็นข้อ ๆ ลงบนกระดำษฟลิปชำร์ท เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงกำรเรียนรู้ร่วมกัน  

 ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงว่ำ ตลอดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จะใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยน  
พูดคุย ควำมคิดเห็นในเรื่องเพศวิถีศึกษำ สิ่งที่จะช่วยให้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่ำงสนุก 
และสบำยใจส ำหรับทุกคนมีอะไรบ้ำง 
   ผู้จัดกำรเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน และ
ควำมสะดวกใจในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
   หำกประเด็นส ำคัญ ๆ เช่น กำรพร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน กำรเปิดใจต่อกัน 
กำรเก็บรักษำควำมลับ กำรไม่ตัดสินคุณค่ำของคนอื่น กำรไม่ล้อเลียน ฯลฯ ยังไม่ ปรำกฏในข้อเสนอ 
ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้น ำประเด็นเหล่ำนี้เสนอให้ผู้เรียนพิจำรณำเพิ่มเติม 
   ทบทวนข้อตกลงทั้งหมดอีกครั้ง และชักชวนให้ผู้เรียนช่วยกันใช้ข้อตกลงร่วมกัน  
ที่เสนอในครั้งนี้ตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และน ำไปติดไว้หน้ำห้อง 
 
 
 

 
 



16   

 

กำรวัดและประเมินผล 
1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมจำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรระดมควำมคิดเห็น 
 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรเลือกใช้กิจกรรมตุ๊กตำล้มลุกเป็นกิจกรรมแรกเนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ช่วย

สร้ำงควำมคุ้นเคย สร้ำงควำมไว้วำงใจกันระหว่ำงผู้จัดกำรเรียนรู้และผู้เรียน ก่อนที่จะเข้ำสู่กระบวนกำร
อบรม 

2. หำกผู้เรียนเคยเล่นตุ๊กตำล้มลุกแบบอื่นมำ เช่น ให้ตุ๊กตำยืนหันหน้ำเข้ำหำผู้เล่น (ผู้ผลัก) คนใด
คนหนึ่ง แล้วให้ผู้เล่นทั้ง 2 คน ผลักตุ๊กตำไปข้ำงหน้ำข้ำงหลัง หรือให้ตุ๊กตำยืนกลำงวงล้อมของผู้เล่น แล้วให้
ผู้เล่นผลักตุ๊กตำไปรอบ ๆ วง มีข้อสังเกตว่ำ 
  ทั้งสองกรณี ผู้เล่นเป็นตุ๊กตำไม่สำมำรถปล่อยตัวได้ เพรำะแนวกำรผลักไม่สำมำรถไปได้
กับกำรวำงเท้ำ 
   ทั้งสองกรณี จะท ำให้ผู้เล่นเกิดควำมรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่กล้ำเล่น หรือไม่ไว้วำงใจกัน ซึ่ง
มีควำมขัดแย้งกับประเด็นส ำคัญท่ีกิจกรรมนี้ต้องกำรคือ “ควำมมั่นใจ เชื่อใจ” 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกิจกรรม  

1. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญที่จะเอ้ือให้เกิดบรรยำกำศกำรสื่อสำรเรื่องเพศวิถีศึกษำ 
ด้วยควำมเข้ำใจและไม่ด่วนตัดสินคุณค่ำและกำรรักษำควำมลับในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2. กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยและก ำหนดข้อตกลงกำรเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเอ้ือให้เกิดบรรยำกำศแห่ง
กำรเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  ที่มำ : ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหำคม 2561. เข้ำถึงได้จำก  

                     https://sites.google.com/site/praewjamjureesbt/khlangbthkhwam/. 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/praewjamjureesbt/khlangbthkhwam/
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กิจกรรมที่ 2 เนื้อตัวร่ำงกำย 
 
สำระส ำคัญ 
 ควำมคิด ควำมรู้สึกที่มีต่อเนื้อตัวร่ำงกำยส่งผลต่อควำมมั่นใจในตนเอง และกำรด ำเนินชีวิต     
กำรเข้ำใจธรรมชำติของกำรพัฒนำกำรธรรมชำติของมนุษย์ และกำรรู้เท่ำทันอิทธิพลของค่ำนิยม และ
กระแสสังคม ที่มีต่อภำพลักษณ์ร่ำงกำยของหญิงชำย ซึ่งมักถูกน ำเสนอผ่ำนสื่อต่ำง  ๆ จะช่วยให้วัยรุ่น
ตระหนักในควำมเป็นตัวของตัวเองและสำมำรถดูแลตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สำมำรถส ำรวจ วิเครำะห์ ในรูปลักษณ์ของตนเองได้ 
 2.  บอกถึงค่ำนิยมทำงสังคมในเรื่องภำพลักษณ์ร่ำงกำย  ซึ่งส่งผลต่อควำมรู้สึกมั่นใจในตนเอง   
ของวัยรุ่นหญิงชำย 
 3. บอกถึงผลกระทบของกำรพยำยำมปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงร่ำงกำยให้เป็นไปตำมภำพลักษณ์   
ที่คิดว่ำเป็นที่ยอมรับ 
 
เนื้อหำ 
 1.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศ ตำมธรรมชำติของมนุษย์ 
 2.  กำรจัดกำรกับควำมวิตกกังวลต่อค่ำนิยมทำงสังคม เรื่องภำพลักษณ์ของร่ำงกำย 
 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 ใช้กระบวนกำรพูดคุย แบ่งกลุ่ม (กลุ่มย่อย) ศึกษำและร่วมกันส ำรวจและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง 
เนื้อตัวร่ำงกำยตนเอง โดยใช้กระดำษฟลิปชำร์ทเป็นตัวสรุปสิ่งที่วัยรุ่นหญิงชำย  มีควำมกังวลเกี่ยวกับ
ร่ำงกำยตนเองได้จำกกำรพูดคุยและน ำเสนอ    
 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. กระดำษฟลิปชำร์ท  
2. กระดำษกำว  
3. ปำกกำเคมี 

  
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงกิจกรรมเนื้อตัวร่ำงกำย เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนส ำรวจควำมคิด ควำมรู้สึก
ที่มีต่อร่ำงกำยตนเอง รวมทั้งวิเครำะห์สิ่งที่มีอิทธิพลต่อควำมคิดของตนเองต่อร่ำงกำยตนเอง 
 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นหญิงล้วน ชำยล้วน กลุ่มละไม่เกิน 7 คน 
 3. ให้แต่ละกลุ่มอภิปรำย และบอกสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชำยส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับร่ำงกำยตนเอง       
จ ำนวน 5 เรื่อง และเขียนลงในกระดำษฟลิปชำร์ท ดังตัวอย่ำง 
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    ตัวอย่ำง 
 

กระดำษฟลิปชำร์ท 
 

สิ่งท่ีวัยรุ่นหญิงกังวลเกี่ยวกับร่ำงกำย คือ สิ่งท่ีวัยรุ่นชำยกังวลเกี่ยวกับร่ำงกำย คือ 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 

  

 
 

จำกนั้น ให้อภิปรำยกลุ่มย่อยว่ำ หญิงชำยมีวิธีจัดกำรควำมกังวลเหล่ำนี้อย่ำงไร 
 4. ให้เวลำอภิปรำยกลุ่ม 10 นำที แล้วขออำสำสมัครน ำเสนอ เป็นกลุ่มแรก จำกนั้น ถำมกลุ่มอ่ืน ๆ 
ทีละกลุ่ม จนได้ค ำตอบที่แตกต่ำงจำกกลุ่มแรก โดยให้ผู้จัดกำรเรียนรู้เขียนเพ่ิมเติมในกระดำษฟลิปชำร์ท 
ของกลุ่มแรกที่น ำเสนอ และดูประเด็นที่ทุกกลุ่มมีควำมเห็นเหมือนกัน เพ่ือดูควำมคิดเห็นที่วัยรุ่นมักกังวลใจ 
 5. เมื่อได้ค ำตอบจำกทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนสนทนำ โดยใช้ค ำถำม ดังนี้ 
 5.1 รู้สึก หรือคิดอย่ำงไร เมื่อเห็นควำมกังวลต่อร่ำงกำยของหญิงชำยที่เรำช่วยกันระดม 
   5.2 สิ่งที่แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมควำมคิด สะท้อนควำมกังวลของพวกเรำด้วยหรือไม่ มีควำม
กังวลใดที่แตกต่ำงกัน 
 5.3 เรื่องท่ีหญิง/ชำยกังวลใจมำกที่สุด เกิดข้ึนเพรำะเหตุใด (เช่น อ้วนไป, มีสิว, เตี้ย ฯลฯ) 
 5.4 ภำพลักษณ์ร่ำงกำยที่น่ำพึงพอใจของหญิงชำย มีลักษณะอย่ำงไร 
 5.5 ผู้เรียนคิดว่ำภำพลักษณ์ร่ำงกำยหญิงชำยที่ควรจะเป็น ใครเป็นคนก ำหนด 
 5.6 คิดว่ำควำมกังวลเกี่ยวกับเนื้อตัวร่ำงกำยของวัยรุ่น เป็นผลมำจำกอะไรบ้ำง 
 5.7 ควำมคิดหรือควำมรู้สึกบวกหรือลบที่เรำมีต่อร่ำงกำยตัวเอง ส่งผลอย่ำงไรกับเรำได้บ้ำง 
 5.8 ในสิ่งที่เรำช่วยกันระดมควำมคิด ให้ช่วยกันแยกว่ำ เรื่องใดเป็นเรื่องพัฒนำกำรตำม
ธรรมชำติที่อำจแตกต่ำงไปในแต่ละบุคคล (สีผิว, ควำมสูง, ยีน, ฮอร์โมน ฯลฯ) เรื่องใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ (กำรกิน, กำรออกก ำลังกำย, กำรพักผ่อน, กำรดูแลรักษำควำมสะอำด) 
 5.9 วิธีกำรจัดกำรกับควำมกังวลที่แต่ละกลุ่มเสนอมำ ข้อใดที่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ร่ำงกำยของเรำบ้ำง 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ชิ้นงำน  
 3. กำรตอบข้อซักถำม  
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ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 หำกมีกำรล้อเลียนเพ่ือนในห้องเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรชวนให้เห็นถึงข้อดีหรือ
ข้อเด่นด้ำนอ่ืน ๆ ของคน ๆ นั้น พร้อมชี้ให้เห็นว่ำ กำรคบหำเป็นเพ่ือนกัน หรือกำรยอมรับใครสักคน        
ใช่หรือไม่ว่ำ สิ่งส ำคัญเป็นเรื่องอุปนิสัย ควำมสำมำรถ มำกกว่ำรูปร่ำงภำยนอก 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 

1. กำรที่คนมีรูปร่ำงหน้ำตำที่แตกต่ำงกันไป เช่น อ้วน ผอม เตี้ย สูง เป็นเรื่ องของยีนที่เป็น
พันธุกรรมของแต่ละคนไป เป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 

2. ควำมไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง ส่งผลให้เกิดควำมไม่ภูมิใจ ไม่มั่นใจในคุณค่ำ        
ของตนเอง อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต หรือกำรตัดสินใจดัดแปลงร่ำงกำยของตนเอง 

3. ภำพลักษณ์ภำยนอกของคน อำจจะส่งผลต่อควำมรู้สึกเมื่อแรกพบกัน ซึ่งเป็นเรื่องรสนิยม   
ของแต่ละบุคคลซึ่งอำจจะเหมือนหรือแตกต่ำงกันไปในรำยบุคคล เช่น บำงคนชอบผอม บำงคนชอบอวบ     
เป็นต้น ซึ่งมีกำรก ำหนดคุณค่ำต่อภำพลักษณ์หนึ่งขึ้นมำ ว่ำสวย หล่อ หรือดูดี ซึ่งคุณค่ำเหล่ำนี้เปลี่ยนไป
ตำมยุคสมัย เช่น ยุคหนึ่งผิวขำวเป็นที่นิยม แต่อำจจะเปลี่ยนเป็นผิวสีแทนในอีกยุคสมัยหนึ่ง เรียกว่ำแฟชั่น       
ซึ่งเปลี่ยนไปตำมสภำพสังคมและวัฒนธรรม 

4. พัฒนำกำรของสัมพันธภำพ เป็นเรื่องส ำคัญและพัฒนำกำรของสัมพันธภำพ เป็นเรื่องที่เกิดจำก
กำรเห็นคุณค่ำภำยในเป็นหลัก เช่น นิสัยใจคอ ควำมสำมำรถ บุคลิกภำพ มำกกว่ำจะใช้ภำพลักษณ์
ภำยนอก เช่นควำมสวย ควำมหล่อ ซึ่งคุณค่ำภำยใน เป็นเรื่องที่ทุกคนสำมำรถพัฒนำได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            หมำยเหตุ :  

                • ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1, 2 และ 7 หรือจำกแหล่งควำมรู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
                    กับเนื้อหำวัตถุประสงค์ 
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กิจกรรมที่ 3 บอกหน่อย อยำกรู้ 
 
สำระส ำคัญ 
 กำรมีข้อมูลในเรื่องเพศที่ถูกต้องจะช่วยลดควำมกังวลใจ และเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในตนเอง 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเพศ เป็นเรื่องที่คุยกันได้ ไม่ใช่เรื่องน่ำอำย 
 2. สำมำรถหำข้อมูลหำกมีค ำถำมเรื่องเพศ และบอกแหล่งข้อมูลเรื่องเพศท่ีน่ำเชื่อถือได้ 
 3. ตอบค ำถำมเบื้องต้นเรื่องสรีระร่ำงกำยชำย/หญิง และกำรจัดกำรอำรมณ์เพศได้ 
 
เนื้อหำ 

1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และพัฒนำกำรทำงเพศ 
2. สุขภำวะทำงเพศและสิทธิต่ำง ๆ สิทธิทำงเพศ 
3. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเพศ 

 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 ชวนพูดคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่น่ำอำย หำกมีข้อสงสัยค ำถำมเรื่องเพศ สำมำรถหำแหล่งข้อมูล
เรื่องเพศที่น่ำเชื่อถือ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถกำรจัดกำรอำรมณ์เพศได้ โดยใช้แผ่นค ำถำม
ด ำเนินกิจกรรมในกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรกลุ่ม 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. Note book, LCD, จอ Projecter  
 2. หนังสือพิมพ์ นิตยำสำร   
 3. กระดำษ A4 ตัดครึ่ง 
 4. บัตรค ำถำม 
 5. ปำกกำเคมี 
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ช่วงท่ี 1 (30 นำที) 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมผู้ เรียนว่ำ ใครเคยอ่ำนคอลัมน์ถำมตอบเรื่องเพศในสื่อต่ำง  ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร หรือในเว็บไซต์บ้ำง ขออำสำสมัคร 2 - 3 คน ยกตัวอย่ำงค ำถำมที่มักอ่ำนพบ        
ในคอลัมน์เหล่ำนั้น ใช้เวลำไม่เกิน 5 นำที  
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงว่ำ กิจกรรมวันนี้มีตัวอย่ำงค ำถำมจำกวัยรุ่นในเว็บไซต์ www.teenpath.net  
มำให้ผู้เรียนวิเครำะห์ค ำถำม และข้อสงสัยของวัยรุ่นในเรื่องเพศ  
 3. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ชำยล้วน 3 กลุ่ม หญิงล้วน 3 กลุ่ม ให้มีจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน (ไม่ควรเกิน 
7 คนต่อกลุ่ม)  
   แจกแผ่น  “ค ำถำมจำกสำว ๆ”  ให้กลุ่มผู้หญิง  และ “ค ำถำมจำกหนุ่ม ๆ”  ให้กลุ่มผู้ชำย  
และแจกกระดำษ A4 ตัดครึ่ง 10 แผ่นต่อกลุ่ม และปำกกำเคมี  
 

http://www.teenpath.net/


24   

   ให้แต่ละกลุ่มอ่ำนค ำถำมที่ได้รับโดยผลัดกันอ่ำนจนครบทุกข้อ จำกนั้น ให้กลุ่มช่วยกันเลือก  
5 ค ำถำมที่กลุ่มต้องกำรรู้มำกที่สุด โดยอำจเป็นค ำถำมเพ่ิมเติมจำกสมำชิกกลุ่มเองก็ได้ เขียนค ำถำมลงใน
กระดำษ A4 ตัดครึ่งที่แจกให้ ค ำถำมละ 1 แผ่น (15 นำที)  
   หลังจำกนั้นสลับ “แผ่นค ำถำม” ระหว่ำงกลุ่มหญิงชำย  ให้กลุ่มพิจำรณำค ำถำมและเลือก
ค ำถำมท่ีต้องกำรรู้ หรือเขียนค ำถำมเพ่ิมเติมที่กลุ่มสนใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ำมอีก 5 ค ำถำม (15 นำที) 
 4. ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอค ำถำมที่กลุ่มตัวเองอยำกรู้ และติดไว้บนกระดำน โดยแยกค ำถำมส ำหรับ
หญิงและชำย จัดค ำถำมที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน   
 5. หลังจำกทุกกลุ่มน ำเสนอแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนตำมค ำถำม ดังนี้  
 
 
           ค ำถำมชวนคิด (ส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ใช้ในกำรพูดคุยกับผู้เรียน)  
 

•  มีข้อสังเกตต่อค ำถำมเรื่องเพศของวัยรุ่นในเว็บไซต์อย่ำงไรบ้ำง  มีควำมเหมือนหรือควำมต่ำง
ระหว่ำงหญิงชำยอย่ำงไร  

• ค ำถำมส่วนใหญ่ในเว็บไซต์เหมือนหรือต่ำงจำกสิ่งที่ผู้เรียนอยำกรู้อย่ำงไรบ้ำง  
 • ค ำถำมส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่ำงกำยตัวเอง เพรำะเหตุใดวัยรุ่นจึงมีค ำถำม หรือขำด

ควำมรู้ในเรื่องเหล่ำนี้  
 • ผู้เรียนคิดว่ำนอกจำกเว็บไซต์แล้ว วัยรุ่นจะคุยเรื่องเหล่ำนี้กับใครอีกบ้ำง  
 • เรำจะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ ค ำตอบที่ได้หรือข้อมูลที่ได้รับมำถูกต้องและเชื่อถือได้  
 • วัยรุ่นสำมำรถถำมค ำถำมเหล่ำนี้กับพ่อแม่ได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด  
 
 

  
 6. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำ ค ำถำมที่ทุกคนช่วยกันเลือก เป็นค ำถำมที่เรำทุกคนอยำกรู้ด้วยกัน 
ดังนั้น จะขอให้ทุกคนช่วยกันหำค ำตอบ โดยมอบหมำยให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันตำมจ ำนวนค ำถำม (ซึ่งมี    
กำรรวมค ำถำมที่คล้ำยกันไว้แล้ว) 1 ค ำถำมต่อ 1 กลุ่ม (หรือต่อ 1 คน ถ้ำค ำถำมมีจ ำนวนมำก)  
 7. ให้แต่ละกลุ่มเขียนค ำตอบ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ไปหำค ำตอบมำ (อำจเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องเพศ 
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย หรือที่สะดวก หรืออำจค้นคว้ำเพ่ิมเติม หรือเป็นแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดว่ำเป็น
รูปแบบเว็บไซต์) เพ่ือน ำมำเรียนรู้ร่วมกันในคำบเรียนถัดไป 
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ช่วงที่ 2  (60 นำที) 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมผู้เรียนว่ำ ทุกคนไปหำค ำตอบส ำหรับค ำถำมเรื่องเพศมำได้หรือไม่  กำรหำ
ค ำตอบยำกหรือง่ำย อย่ำงไร  
 2. ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอค ำถำม และค ำตอบที่ตัวเองหำมำได้ และบอกแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย 
ให้เวลำกลุ่มละ 3 นำที โดยผู้จัดกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมข้อมูลหำกพบว่ำข้อมูลคลำดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน  
 3. เผื่อเวลำไว้ 10 นำทีเพ่ือสรุปกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน โดยใช้ค ำถำมดังนี้ 
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             ค ำถำมชวนคิด (ส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ใช้ในกำรพูดคุยกับผู้เรียน) 
 

• คิดว่ำกำรเรียนรู้เรื่องเพศ มีประโยชน์ต่อตัวเองอย่ำงไรบ้ำง 
• ต่อจำกนี้ไป หำกผู้เรียนมีค ำถำมหรือข้อสงสัย จะไปสอบถำมหรือหำข้อมูลจำกใคร หรือที่ใด 
• ท ำอย่ำงไรที่จะช่วยวัยรุ่นวัยเดียวกับผู้เรียน ให้ได้เรียนรู้เรื่องเหล่ำนี้ เพ่ือดูแลตัวเองหรือ

สร้ำงควำมม่ันใจในตนเองเรียนรู้เรื่องเพศ มีประโยชน์ต่อตัวเองอย่ำงไรบ้ำง  
 
 
 

กำรวัดและประเมินผล  
  1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรตอบข้อซักถำม  
 3. กำรอภิปรำย  
 4. ชิ้นงำน  
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้  
 1. ควรสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นกำรแลกเปลี่ยนที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งชำยหญิง และระมัดระวัง 
กำรตั้งค ำถำมไม่ให้เกิดกำรล้อเลียนกัน  
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรจดค ำถำมที่ผู้เรียนเลือกใน 30 นำทีแรก เพ่ือไปค้นหำข้อมูลมำประกอบ  
กำรพูดคุยในกิจกรรมต่อเนื่องที่ 2 ด้วย  
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1.  ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องเพศในเชิงลบ ท ำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกปิด น่ำอำยถ้ำต้องพูดคุย 
แต่ในข้อเท็จจริง ควำมสนใจในเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนำกำรของมนุษย์ 
 2. เรื่องเพศที่คนใส่ใจหรือมีกำรสื่อสำรกันในสังคม มีทั้งควำมเชื่อและข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมและสัมพันธภำพของบุคคล 
 3. ควำมสนใจเรื่องเพศ กำรพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมถึงกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องเพศ 
ไม่ใช่เรื่องน่ำอำย แต่เป็นเรื่องดีที่จะต้องค้นคว้ำ สื่อสำรเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดควำมรู้ที่ถูกต้องและแก้ไข   
ควำมเชื่อที่ผิด ๆ  
 4. กำรพูดคุยเรื่องสรีระร่ำงกำยอย่ำงเปิดเผย โดยไม่ได้คิดเปรียบเทียบกันจะช่วยให้เรำรู้สึกพึงพอใจ 
ในสิ่งที่เรำเป็น และท ำให้เห็นควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันของแต่ละคนเป็นเรื่องปกติ ไม่ควรเป็นกำร
สื่อสำรเพื่อล้อเลียนหรือกระเซ้ำเย้ำแหย่กัน  
 5. รูปร่ำง ขนำด ของอวัยวะต่ำง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกรรมพันธุ์ที่สืบทอดจำกพ่อและแม่ และ
อีกส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรดูแลสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
  
 

              หมำยเหตุ :  

                  • ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1, 2, 3, 4, 6, และ 7 หรือจำกแหล่งควำมรู้อื่น         
                       ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหำวัตถุประสงค์ 
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กิจกรรมที่ 4 ไม่เท่แต่เร้ำใจ 

สำระส ำคัญ  
 บุคคลล้วนมีรูปลักษณ์ภำยนอกแตกต่ำงกัน และแต่ละคนมีควำมเป็นพิเศษเฉพำะตน กำรเข้ำใจ 
ควำมแตกต่ำงโดยธรรมชำติ ตระหนักถึงคุณค่ำของตนเอง รวมทั้งเข้ำใจว่ำภำพลักษณ์ที่ปรำกฏในกำรโฆษณำ 
สินค้ำเป็นภำพลักษณ์ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือให้เป็นกระแสนิยม เพ่ือให้เกิดกำรซื้อสินค้ำ 
 

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. มีควำมรู้และเข้ำใจควำมแตกต่ำงโดยธรรมชำติในรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล 
 2. บอกควำมหมำยของสื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อภำพลักษณ์ของหญิงและชำย 
 3. บอกวิธีป้องกันภัยจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
 

เนื้อหำ 
 1. ควำมแตกต่ำงรูปลักษณ์ภำยนอกของบุคคล 
 2. แนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันตนเองจำกสื่อโฆษณำต่ำง ๆ ที่ไม่ปลอดภัย สื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อ
ภำพลักษณ์ของหญิงชำย 
 

ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 ใช้กระบวนกำรระดมสมองให้เกิดกำรยอมรับควำมแตกต่ำงรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคลและอิทธิพล
ของโฆษณำท่ีมีผลต่อภำพลักษณ์ของหญิงชำย อภิปรำยกลุ่ม และน ำเสนอ 
 

สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ภำพโฆษณำท่ีใช้นำงแบบ/นำยแบบที่เป็นคนสวย คนหล่อ อย่ำงละ 3 ภำพ  
 2. กระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี กระดำษกำว 
 3. สื่อจำกโฆษณำในยูทูป เช่น กำรรีวิวสินค้ำ 
 4. แผ่นกิจกรรม (ตัวอย่ำงค ำถำม) 
 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยกิจกรรมกำรเรียนรู้ “ไม่เท่แต่เร้ำใจ” เป็นกิจกรรมที่ต้องกำรให้ผู้เรียน
เข้ำใจถึงควำมสวยงำมโดยธรรมชำติของแต่ละบุคคล และภำพลักษณ์ของหญิงชำยที่ถูกสร้ำงขึ้น ในโฆษณำ 
ซึ่งมักเป็นภำพเกินจริง ที่เจ้ำของสินค้ำต้องกำรใช้เป็นแรงจูงใจในกำรซื้อสินค้ำ 
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้เริ่มกิจกรรมด้วยกำรถำมผู้เรียนว่ำ เรำวัดควำมสวย ควำมหล่อจำกอะไรได้บ้ำง      
แล้วเขียนค ำตอบที่ระดมได้ขึ้นไว้บนกระดำน 
 3. จำกนั้น แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นชำยล้วน หญิงล้วน (กลุ่มละไม่เกิน 7 คน) ให้ช่วยกันระดม
ลักษณะของคนท่ีหล่อ สวย โดย  
  3.1 กลุ่มชำยระดมควำมคิด ลักษณะของคนสวย 
  3.2 กลุ่มหญิงระดมลักษณะของคนหล่อ 
 4. ให้แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่ระดมควำมคิดได้ ลงในกระดำษฟลิปชำร์ท โดยให้แบ่งเป็นตำรำง  
ตำมตัวอย่ำง และเขียนควำมเห็นลงเฉพำะช่องแรกเท่ำนั้น เว้นสองช่องด้ำนขวำไว้ก่อน ให้เวลำกลุ่มย่อย 15 นำท ี



28   

              ตัวอย่ำง 
  

กระดำษฟลิปชำร์ท 
 

ลักษณะคนสวย/คนหล่อ พบบ่อยในโฆษณำ พบบ่อยในชีวิตจริง 
   
   

 
 

 5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอ และติดกระดำษของกลุ่ม ยูทูปกำรรีวิวสินค้ำไว้ที่หน้ำห้อง 
ให้เวลำน ำเสนอ กลุ่มละ 2 นำท ี
 6. ผู้จัดกำรเรียนรู้ ถำมผู้เรียนหญิงว่ำต้องกำรเพ่ิมเติมข้อมูลอะไรจำกสิ่งที่กลุ่มชำยเขียนไว้หรือไม่ 
และถำมกลุ่มผู้เรียนชำยว่ำต้องกำรเพ่ิมเติมข้อมูลที่กลุ่มหญิงเสนอหรือไม่ หำกมี ให้เขียนลงไปในกระดำษ 
ที่ติดอยู่หน้ำห้อง 
 7. ผู้จัดกำรเรียนรู้ แสดงภำพ หรือยูทูปโฆษณำสินค้ำที่เตรียมไว้ให้ทุกกลุ่มเวียนกันดูให้ครบ 
 8. หลังจำกดูภำพจนครบทุกกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบลักษณะที่เขียนลงในกระดำษกับที่เห็น
ในภำพ (5 นำที)  
     8.1 ขีดเครื่องหมำยถูก ในช่อง พบบ่อยในโฆษณำ หำกลักษณะที่เขียนไว้นั้นพบบ่อยตำมสื่อ 
แต่หำกไม่ค่อยพบลักษณะนั้น ให้ขีดเครื่องหมำยกำกบำท 
     8.2 ขีดเครื่องหมำยถูก ในช่อง พบบ่อยในชีวิตจริง หำกลักษณะที่เขียนไว้นั้นพบบ่อยตำมสื่อ 
แต่หำกไม่ค่อยพบลักษณะนั้น ให้ขีดเครื่องหมำยกำกบำท 
 9. ผู้จัดกำรเรียนรู้ ชวนสนทนำในกลุ่มใหญ่ โดยใช้ค ำถำมชวนคิดเชื่อมโยงกับประเด็นต่ำง ๆ ของแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้ 
  9.1  ควำมสวย/หล่อที่พบเห็นในโฆษณำกับชีวิตจริง แตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง 
  9.2 ควำมสวย/หล่อของคนเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยหรือไม่ อย่ำงไร 
  9.3 กำรโฆษณำมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ ชำย-หญิง ในสังคมไทยปัจจุบันอย่ำงไรบ้ำง 
  9.4 กำรโฆษณำจำกสื่ออินเทอร์เนตมีควำมปลอดภัยหรือไม่อย่ำงไร 
  9.5 ถ้ำวัยรุ่นพยำยำมท ำให้ตนเองมีควำมสวย/หล่อตำมกำรโฆษณำจะเกิดผลดี/ผลเสียต่อ
ตนเองอย่ำงไร ท ำได้จริงหรือไม่ 
  9.6 คิดว่ำกำรท ำให้ตนเองมีภำพลักษณ์ตำมสินค้ำโฆษณำ จะช่วยท ำให้เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ๆ 
หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรส่วนในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน, ชิ้นงำน  
 3. กำรตอบค ำถำม 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
1. สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและควบคุมเวลำในกำรจัดกิจกรรม 
2. สำมำรถปรับเปลี่ยนสื่ออ่ืนได้ เช่น ยูทูป, หนังสั้น  

 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1. วัยรุ่นเป็นวัยที่ควำมสดใสและงดงำมตำมธรรมชำติของวัย 
 2. วัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดควำมเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย และต้องกำรกำรยอมรับจำกคนรอบข้ำง  
จึงท ำให้เกิดควำมกังวลและไม่มั่นใจในตนเอง ถ้ำรู้สึกว่ำภำพลักษณ์ของตนเองไม่ได้เป็นไปตำมสมัยนิยม
หรือแฟชั่น จึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของกำรท ำธุรกิจของสินค้ำที่ใช้ภำพลักษณ์ควำมสวยงำมมำกระตุ้น 
ทั้งท่ียำกจะเป็นไปได้ในชีวิตจริง 
 3. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของสินค้ำถูกสร้ำงให้เป็นค่ำนิยมและควำมเชื่อของสังคม เป็นภำพลักษณ์  
ที่พึงปรำรถนำเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ เช่น ในอดีตผู้ชำยยุคหนึ่งถูกสร้ำงว่ำต้องรูปร่ำงสะโอดสะอง 
ถึงจะร่วมสมัย แต่ปัจจุบันต้องมี ซิค-แพค มีกล้ำมเป็นมัด หรือผู้หญิงที่ยุคหนึ่งต้องขำว อวบ แต่ปัจจุบัน 
ต้องผอมแต่หน้ำอกต้องใหญ่ เป็นต้น ซึ่งควำมสวยหล่อ จะเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย และแฟชั่นที่มีกำร
ก ำหนดโดยธุรกิจ 
 4. กำรได้รับกำรยอมรับเป็นเรื่องส ำคัญของวัยรุ่น ซึ่งกำรได้รับกำรยอมรับในควำมเป็นตัวของเรำ 
ที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำนบุคลิกภำพ อุปนิสัยใจคอ จะเป็นกำรได้รับกำรยอมรับที่มำกกว่ำกำรได้รับ 
ควำมยอมรับจำกภำพลักษณ์ตำมกระแสนิยมของแฟชั่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        หมำยเหตุ :  

                  • ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 7 หรือจำกแหล่งควำมรู้ 
                           อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำวัตถุประสงค ์
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     แผ่นกิจกรรม 
 

     (ตัวอย่ำงค ำถำมจำกสำว ๆ : ในคอลัมน์คลินิกสุขภำพ www.teenpath.net) 

 1. ท ำยังไงให้หัวนมของหนูเป็นสีชมพูอะค่ะ..ตอนนี้หัวนมของหนูมันเป็นสีคล้ ำ ๆ  
 2. กินน้ ำอสุจิเข้ำไปจะท ำให้หน้ำอกขยำยขึ้น..จริงหรือเปล่ำคะ ?   
 3. ท ำไงให้หน้ำอกใหญ่ขึ้นเร็ว  
 4. เคยอ่ำนในหนังสือว่ำโกนขนนั้นก็จะดีอ่ะคะเพ่ือไม่ให้เกิดเชื้อโรค แต่บำงที่ก็บอกว่ำ  ไม่จ ำเป็น 
ต้องโกน แต่ตัวเรำอ่ะค่ะเคยโกนแล้วครั้งนึง พอโกนเสร็จมันก็คันมำก มันมีขนที่โกนไปแล้วทิ่มอ่ะค่ะ  
พอครั้งต่อมำก็เลยไม่กล้ำโกน เลยปล่อยไว้จนยำวอ่ะค่ะ แล้วเวลำเดินมันจะเหมือนบริเวณขำหนีบดึงขนไปด้วย  
มันเจ็บอ่ะค่ะ แต่ในใจมันก็กลัวว่ำโกนอีกมันจะคันอีก ก็ เลยใช้กรรไกรเล็ม ๆ เอำ แต่มันก็ยังคันอยู่   
แต่น้อยลงแล้วล่ะค่ะ ก็เลยสงสัยว่ำตกลงมันจ ำเป็นมั้ย  
 5. กำรขมิบอวัยวะเพศหญิง จะช่วยท ำให้ช่องคลอดเล็กกระชับขึ้นจิงหรือเปล่ำ  
 6. หนูอำยุ 14 ประจ ำเดือนของหนูมำไม่ค่อยปกติ หนูเป็นครั้งแรกตอน 13 ปี เดือนเมษำ แล้วก็ 
ไม่มำอีก 4 เดือน หลังจำกนั้นก็เป็นตำมปกติบำงครั้งก็ไม่มำ 1 เดือนบ้ำง 2 เดือนบ้ำง เดี๋ยวมำเดี๋ยวไม่มำ 
หนูอยำกรู้มำกเลยค่ะ  
 7. ผู้หญิงส่วนมำกจะมีขนที่ส่วนลับมั้ย อยำกรู้มำกเลย  
 8. เวลำที่หนูมีควำมต้องกำรทำงเพศนะค่ะหนูก็จะเข้ำห้องน้ ำเเล้วก็เอำน้ ำมำฉีดเข้ำไปในน้องสำว
ของหนูนะค่ะ เเล้วควำมต้องกำรทำงเพศมันก็จะลดน้อยลง (ควำมรู้สึกเหมือนว่ำมีเพศสัมพันธ์จริง ๆ เลยค่ะ) 
เเต่ว่ำไม่เจ็บกำรฉีดน้ ำเข้ำไปบำงทีก็เเรงมำกเเล้วเเต่ นะค่ะเวลำก็อยู่ที่ประมำณไม่เกิน 2 นำที อยำกทรำบว่ำ
จะมีอันตรำยมั้ยค่ะ เเล้วต้องเเก้ไขยังไง  
 9. ขนตรงบริเวณนั้นของหนูมันรู้สึกดกและหนำมำกอ่ะค่ะ อยำกเล็ม  ๆ ออกบ้ำง คืออยำกรู้ว่ำ  
ถ้ำเรำเล็มไปแล้วขนที่ข้ึนใหม่มันจะดก และหนำกว่ำเดิมรึเปล่ำค่ะ  

 10. น้ ำอสุจิเป็นน้ ำอะไรค่ะ เพ่ือนบอกว่ำมันอร่อยมำก รสชำติมันเป็นไงคะ เเละกำรช่วยตนเอง
ของผู้หญิงท ำไงคะ  

 11. อยำกทรำบว่ำ สิวที่ขึ้นบนใบหน้ำของเรำเยอะ ๆ นะคะ จะขึ้นจ ำนวนมำกหรือน้อยมันเกี่ยวกับ
กำรมีอำรมณ์ทำงเพศมำก หรือควำมต้องกำรทำงเพศมำก/บ่อยครั้งหรือเปล่ำคะ  

 12.  กำรช่วยตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ดีปะคะ คือ หนูเคยช่วยตัวเองน่ะคะ ค่อนข้ำงบ่อยด้วย แต่ว่ำหนู 
เป็นเด็กเรียบร้อยนะคะยังไม่เคยมีอะไรกับใครแล้วก็ยังไม่มีแฟนด้วย หนูเคยคิดว่ำกำรช่วยตัวเองเป็นเรื่องน่ำอำย 
แต่หนูเคยอ่ำนหนังสือเจอว่ำกำรช่วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องอำย ใช่มั้ยคะ แล้วจะมีผลเสีย อะไรมั้ย  
       13. ผู้หญิงถ้ำช่วยตัวเองบ่อย ๆ จะมีผลเสียอะไรกับร่ำงกำยมั้ยคะ คือว่ำหนูมีระดูขำวออก มีน้ ำ
เมือกนะคะ เวลำกลำงวันก็มีนะคะ แล้วก็มีกลิ่นนิดหน่อย ที่แปลกก็คือประจ ำเดือนหนูยังไม่มำเลยค่ะ   
2 เดือนแล้วนะคะ หนูกังวลด้วยน่ะคะ ว่ำท ำไมประจ ำเดือนไม่มำซะทีและก็เวลำหนูเล่นเน็ตหรือเจออะไร  
ที่มันยั่วยุหนมูักจะเกิดอำรมณ์บ่อยมำกเลยนะคะ  
      14.  ประจ ำเดือนไม่มำ 1 เดือน แต่หนูไม่เคยมี sex นะคะ แล้วหนูต้องท ำยังไง   
      15. จุดซ่อนเร้นมีกลิ่นเกิดจำกอะไรคะ แล้วท ำยังไงถึงจะหำย  
      16.  หนอูยู่ ม.ปลำยแล้ว แล้วแบบชอบช่วยตัวเองบ่อย ๆ ไม่ใช่สอดใส่นะคะแบบจ ำพวกที่ใช้น้ ำฉีดเอำ 
พ่ีว่ำหนูโรคจิตป่ำวคะ  
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      17.  กำรช่วยตัวเองโดยกำรเอำน้ ำจำกฝักบัวฉีดเบำ ๆ บริเวณคลิตอริส และช่องคลอดจะเป็น
อันตรำยหรือป่ำวค่ะ  
      18.  ขนของหนูมันมำกค่ะ เวลำใส่กำงเกงในมันจะโผล่ออกมำเป็นเส้น และเหมือนว่ำมันจะเยอะ
ขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ จะท ำยังไงดี  
 19.  หนูมีปัญหำเรื่องหน้ำอก มันเล็กผิดปกติ ตั้งแต่เริ่มมีประจ ำเดือนมำ 5 ปี นมหนูยังไม่โตเลย 
นูนขึ้นมำแค่ 1 นิ้วเอง เป็นเพรำะอะไร หนูร่ำงกำยก็เเข็งแรง กินอำหำรปกติ ออกก ำลังกำยปกติ แต่หน้ำอก  
ไม่มี รู้สึกอำยไม่อยำกเสริม มีวิธีแก้ไขม้ัย  
 20.  หนูมีปัญหำเรื่องหัวนมค่ะ จำกกำรที่เข้ำไปดูค ำถำมที่เพื่อน ๆ ได้ถำมพ่ีแพธเกี่ยวกับเรื่อง 
สีปำนหัวนม แล้วก็ท ำให้หนูเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องสีของหัวนมพอควรแล้ว แต่ไม่มีใครมีปัญหำเหมือนหนูเลย  
หนูเลยอยำกถำมว่ำ ท ำไมเสื้อชั้นในที่หนูใส่อยู่พอใส่ไปประมำณ 2 อำทิตย์มันจะมีครำบสีออกน้ ำตำลเข้ม
ติดที่เสื้อชั้นในตรงบริเวณหัวนมคะ  
 21.  เยื่อพรหมจำรีย์เป็นยังไง มีรูปให้ดูไหม   
 22.  ดูยังไงค่ะว่ำผู้ชำยซิง อยำกรู้จิง ๆ ค่ะ ขอละเอียดยิบ ๆๆๆๆ ใครรู้ช่วยบอกที  
 23.  คือนมหนูเริ่มมีเมื่อ 5 ปีแล้ว ตอนแรกก็ปกติคือโตขึ้นมำไซส์เอ 65 อ่ะค่ะ แต่ตอนนี้ก็ยังเท่ำ
เดิมเลย เล็กลงด้วยค่ะ หนูอยำกรู้ว่ำผิดปกติหรือป่ำวค่ะ และมันจะหยุด เจริญเติบโตเมื่อไหร่ค่ะ ตอนนี้หนู 
16 แล้วค่ะ บ ำรุงเยอะมำกไม่โตขึ้นเลย  
 24.  กำรที่ผู้หญิงช่วยตัวเองอ่ะค่ะ เค้ำท ำกันยังไงหรือคะ แล้วเค้ำมีกำรเอำอะไรสอดใส่หรือป่ำวคะ 
แล้วถ้ำมีกำรสอดใส่มันจะไม่ท ำให้เยื่อพรหมจรรย์ขำดหรือคะ ช่วยตอบทีค่ะอยำกรู้มำก  
 25.  หนูอำยุ 16 คือมีอะไรกับเพ่ือน คนที่เสียตัวเพรำะตัวเองอยำกลองด้วยค่ะเพรำะยังไม่เคย  
พวกเขำจะปล่อยในทุกครั้งที่ท ำกัน หนูเองก็ไม่รู้ด้วยว่ำเป็นน้ ำอะไรเห็นมันอุ่น ๆ ก็เลยปล่อยไปเพรำะชอบ 
มีอะไรกันมำตั้งเเต่ วันที่  26 พ.ค. 2559 มำจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยกินยำ ไม่เคยใช้ถุงยำง พวกนั้นบอกว่ำ 
น้ ำพวกนี้ ล้ำงน้ ำออกมันก็ไม่ท้องเเล้วก็เลยเชื่อค่ะ หนูอยำกถำมว่ำหนูจะท้องมั้ยคะ  
 26.  หนูมีไรกับแฟน ซึ่งแฟนไม่เคยไปมีไรกะครำย มีไรกันก็หลำยครั้งแล้ว ใส่ถุงบ้ำงไม่ใส่บ้ำง  
แล้วครั้งนึงไม่ใส่..และเค้ำก็แตกข้ำงนอก แต่หนูก็รู้สึกกลัวว่ำมันจะท้องมั้ยอะคะพี่...ถ้ำแตกแล้วมัน  
ไปโดนตรงปำกช่องคลอด แต่ไม่ได้เอำเข้ำไปข้ำงในอะคะ และก็รีบเช็ดๆๆๆ  อะค่ะ แล้วถ้ำท้องจะรู้ตอนไหน
หรือคะ...แล้วถ้ำรู้แล้วกินยำขับเลือด มันจำท ำให้ไม่ท้องได้ใช่มั้ยคะ!! พ่ีช่วยหนูด้วยนะคะ หนูเครียดมำกเลยค่ะ 
เมนก็ยังไม่มำเลยอะค่ะ ที่บ้ำนหนูดุด้วยอะ  

 27.  คือหนูมีอะไรกะแฟนโดยไม่ได้สอดใส่ และใช้นิ้วครั้งแรก แล้วเค้ำใส่กำงเกงในแล้วเอำตรงนั้น
มำถูกปำกช่องคลอด พอแตกก็ฉีดอสุจิใส่หน้ำอก แล้ววันนั้นหนู เป็นวันที่ไข่ตกพอดีค่ะ แล้วถึ งวัน
ประจ ำเดือนมำ ตอนนี้ยังไม่มำเลยค่ะ จะท้องได้มั้ยคะ  

 28.  หนูมีอะไรกับแฟน ปกติแล้วก็จะใส่ถุงยำงนะคะ แต่พอดีวันนั้นมันเกิดเหตุสุดวิสัย  เรำก็
เลยไม่ได้ใส่ แต่ใช้วิธีหลั่งนอกแทน แต่ก็ยกที่ 3 แล้วอ่ะค่ะ 2 ยกแรกใส่ถุงยำงค่ะ หนูเลยอยำกทรำบว่ำ  
โอกำสจะท้องมีมั้ยคะ แล้วถ้ำเกิดว่ำหนูนับหลัง 7 โดยไม่ได้นับรอบเดือนแบบละเอียด ใช้หลัง 7 
จะปลอดภัยมั้ยคะ  

 29.  ในหนัง X ที่น้ ำของผู้หญิงมันไหลออกมำเวลำท ำอะไรกับผู้ชำย หรือที่พวกวัยรุ่นเรียกว่ำ  
“น้ ำแตก” ที่จริงแล้วน้ ำนี้คือน้ ำอะไร แล้วมันมำจำกไหนคะ  

 30.  มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนี่หมำยถึงเสียควำมบริสุทธิ์เหมือนกันหรือเปล่ำ...ยังไงก็เป็นเอดส์
ได้ใช่มั๊ยค่ะ?..แล้วจะป้องกันยังไงอ่ะ 
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           (ตัวอย่ำงค ำถำมจำกหนุ่ม ๆ) 
 

 ในคอลัมน์คลินิกสุขภำพ www.teenpath.net  

 1. ถ้ำจะให้เส้นสองสลึงขำด ท ำไงอะครับ แล้วมันจะเจ็บมำกมั้ยครับ ของผมรู้สึกจะยังไม่ขำด 
แล้วถ้ำมันขำดหัวจะบำนขึ้นรึเปล่ำครับ อยำกให้หัวบำนเหมือนของเพื่อนครับ จริง  ๆ แล้วก็รู้ว่ำไม่ขำด  
ก็ไม่เป็นไร แต่อยำกให้มันขำดอะครับ  
 2. อวัยวะเพศโค้งไปทำงซ้ำยอยำกทรำบว่ำจะมี sex ได้เปล่ำ และช่วยตัวเองทุกวัน วันละ 5 ครั้ง 
มีอันตรำยเปล่ำ  
 3. อยำกจะขลิบหนังครับ หัวมันไม่เปิดเวลำแข็งอะ เจ็บมั๊ย ที่ไหนท ำม่ัง ใครรู้ช่วยบอกด้วย  
 4. อวัยวะเพศของผมมันงอลงครับ แต่ยังมีเพศสัมพันธ์ได้ครับ แต่มันติดที่ว่ำแฟนของผมเค้ำจะเจ็บ
จนท ำให้เขำไม่อยำกจะมีอะไรกะผม พอมีวิธีแก้ไขบ้ำงไหมครับ กินยำ ฉีดยำ รึว่ำผ่ำตัด มีที่แนะน ำบ้ำงไหมครับ 
เครียดมำก รู้สึกว่ำตัวเองมีปมด้อย ไม่รู้จะแก้ไขไงดีลองหลำยวิธีแล้วครับ  
 5. อวัยวะเพศผมยังไม่เปิดเลยอ่ำฮ่ะ อำยุจะ 15 แล้ว แล้วเวลำมีเพศสัมพันธ์ จะเจ็บใช่มั้ยครับ 
ถ้ำยังไม่เปิด ควรท ำอย่ำงไรดีครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ  
 6. ท ำไมของคนอ่ืนยำวกันมำก ๆ เลย ตั้ง 6 – 7 นิ้ว ผมอยู่ ม.5 แล้วท ำไมยังยำวแค่ 4.5 นิ้วเอง 
แล้วผมจำมีโอกำสยำวกว่ำนี้ไหมครับ อวัยวะเพศของเรำเนี่ยสำมำรถเพิ่มขนำดควำมใหญ่เองตำมอำยุ   
ใช่หรือไม่ครับ? ขนำดอวัยวะเพศจะหยุดใหญ่และเป็นขนำดที่คงท่ี ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงอำยุกี่ปีครับ  
 7. ตอนนี้ผมอำยุ 11 ปี อยู่ชั้น ป.5 ผมมีขนขึ้นตรงจู๋แล้วผมอยำกทรำบว่ำร่ำงกำยของผมผิดปกติ
หรือเปล่ำ ท ำไมมันถึงขึ้นเร็วจัง ผมถำมพ่ีชำยผมซึ่งอำยุ 15 เขำก็บอกว่ำของเขำขึ้นตอนอำยุ 13 ปี แล้วเขำ
ก็บอกผมอีกว่ำให้ชักว่ำวได้แล้วซึ่งผมก็ท ำไม่เป็น พ่ีผมก็เลยท ำให้ดู ผมสงสัยอีกว่ำท ำไมจู๋ของพ่ีผมถึงใหญ่
มำกๆ แล้วขนก็เยอะด้วย   
     8. เส้นสองสลึงคืออะไร อยู่ตรงไหน และถ้ำขำดจะเป็นอะไรไหม อำยุประมำณ 11 - 12 มำตรฐำน
ยำวกี่เซนต์  
      9. ผมมีอัณฑะใบเดียว แต่ไม่แน่ใจว่ำใบเดียวไหม แต่เห็นว่ำมันเป็นหนังหุ้มอยู่ ข้ำงในมี 2 ลูก  
หรือเปล่ำ แต่คำดว่ำน่ำจะลูกเดียว จึงอยำกถำมว่ำจะเป็นหมันไหมคับ  
    10.  ระหว่ำงขลิบอวัยวะเพศกับไม่ขลิบเนี่ย อย่ำงไหนให้ควำมสุขผู้หญิงได้มำกกว่ำกันครับ  
   11.  เมื่อจู๋แข็งตัว มันก็จำเอียงไปข้ำงหนึ่ง มันเอียงไปข้ำงซ้ำย เอียงมำกด้วย เพรำะอะไร  
   12.  ผมเพ่ิงอำยุ 14 ได้ แต่น้องชำยผมเวลำโด่มัน 4.5 นิ้ว มันยำวไปป่ำวคับ แล้วช่วยโพสต์ด้วยนะ
ครับว่ำ ขนำดเท่ำไหร่กันบ้ำงตอนอำยุ 14  
  13.  ผู้หญิงมีกี่รู เพ่ือนบอกว่ำมี 3 รูจริงปะ แล้วปุ่มคลิตอริสมันอยู่ตรงไหน แล้วก็ผู้หญิงที่โดนแล้ว
เป็นยังไง พอดีแฟนผมอดีตเคยมีเพศสัมพันธ์มำแล้ว หัวนมเลยด ำเหมือนคนที่มีลูกแล้ว  
 14.  เวลำอวัยวะเพศของผมแข็งตัวสุดก็ 6 นิ้ว อยำกทรำบว่ำขนำดมำตรฐำนของเพศชำยเท่ำไรครับ 
ผมอำย1ุ5 ปี สูง 175 หนัก 57 พอดีไหม  
 15.  ของผมมันใหญ่แต่มันสั้น ท ำยังไงให้อวัยวะเพศชำยยำวครับ  
 16.  อัณฑะสองข้ำงไม่เท่ำกัน มองเห็นได้ชัดเลย จะเป็นอะไรหรือเปล่ำ และมีทำงแก้ไขไหม   
 17.  ท ำอย่ำงไรดีให้จู๋ของเรำมีลักษณะแบบตรงๆ เพรำะตอนนี้จู๋มันงอลงอยู่ วิธีไหนบ้ำงที่ได้ผล  
 
 

http://www.teenpath.net/
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 18.  คือน้องชำยเล็กท ำไงให้ใหญ่ครับ วิธีท ำให้ใหญ่ครับ  
 19.  ผมอำยุ 18 ปี สูง 175 หนัก 90 แต่จู๋ของผมมันยำวแค่ 3 นิว้เองผิดปกติไหม  
 20.  เวลำผมช่วยตัวเองทุกครั้งใช้เวลำไม่ถึงนำทีก็เสร็จแล้ว กังวลมำกเลยครับ มันเร็วเกินไปหรือเปล่ำ 
มีวิธีแก้ไขอย่ำงไรบ้ำงครับ  
 21.  ฝันเปียกเกิดขึ้นกี่วันหลังกำรเก็บสะสม 
 22.  พอชักว่ำวจนเสียวมำกแล้ว ผมก็จะชักให้เร็วขึ้นเพ่ือให้ถึงจุดสุดยอด แต่พอเสียวมำก ๆ แล้ว 
อยู่ ๆ มันก็จะหำยไปเลยไม่มีน้ ำอสุจิออกมำ มีแต่น้ ำหล่อลื่นนิดหน่อยอยำกทรำบว่ำจะท ำยังไงให้น้ ำอสุจิ
ออกมำและถึงจุดสุดยอดอะ  
 23.  มีวิธีลดอำรมณ์ทำงเพศไหมครับ เพรำะผมมีอำรมณ์บ่อยมำก แล้วเห็นเค้ำว่ำถ้ำจะลดอำรมณ์
ทำงเพศต้องช่วยตัวเอง แล้วมันจะผ่อนคลำยและจะหมดอำรมณ์ทำงเพศจริงหรือเปล่ำครับ เพรำะผมไม่เคย
ช่วยตัวเองซักครั้งมำก่อนเลย และถ้ำจะช่วยตัวเองต้องท ำยังไง  
 24.  เพื่อนผมเนี่ย เค้ำช่วยตัวเองทุกวันเลย (ผู ้ชำย) คือเค้ำฝำกมำถำมว่ำจะเกิดอะ ไรขึ้นไหม   
ถ้ำช่วยตัวเองทุกวัน มันจะมีผลต่อองคชำตหรือไม่? หรือมันจะท ำให้น้ ำอสุจิหมด? สมรรถภำพทำงเพศ  
จะเสื่อมเร็วหรือไม่? หรือมีผลท ำให้เป็นหมันมั๊ยครับ แล้วจะมีผลกระทบอะไรกับตัวเองบ้ำง คือเค้ำอยำกรู้ 
แล้วผมก็อยำกรู้ด้วยครับ  
 25.  ถ้ำผู้หญิงช่วยตัวเองเเล้ว จะถือว่ำผู้หญิงนั้นไม่เป็นสำวพรหมจรรย์แล้วใช่ไหมครับ  
 26.  กำรช่วยตัวเองของชำย 1 - 2 ครั้งต่อวันนั้น ถือว่ำมำกเกินไปหรือไม่ และหำกท ำมำกไปจะมี
ผลเสียหรือเปล่ำ  
 27.  มีวิธีไหนบ้ำงที่จะส ำเร็จควำมใคร่โดยไม่ต้องหลั่งอสุจิ และจะท ำยังไงให้น้ ำอสุจิมีมำก ๆ มีวิธี
ไหมครับ  
 28.  ตอนนี้ผมอำยุ 15 ส่วนน้องชำยผมอำยุ 13 ตอนนี้ยังนอนห้องเดียวกันครับ แต่ผมชอบช่วยตัวเอง 
ในห้องนอนก็เลยต้องท ำตอนมันไม่อยู่ หรือไม่ก็ท ำใต้ผ้ำห่มก่อนนอนแต่ช่วงหลัง ๆ น้องมันเริ่มมำถำมแล้วว่ำ 
ท ำไมผมชอบนอนใส่กำงเกงในตัวเอง แถมบำงทียังลืมทิ้งทิชชู่ไว้บนเตียงนอนอีก ควำมจริงน้องชำยผมมันก็
เป็นหนุ่มแล้ว ถ้ำจะสอนมันชักว่ำวเลยดีไหม   
 29.  กำรส ำเร็จควำมใคร่ของชำยเวลำเสร็จแล้วจะมีน้ ำอสุจิพุ่งออกมำ ส่วนฝ่ำยหญิงเวลำส ำเร็จ
ควำมใคร่จะเป็นยังไงเหมือนชำยหรือป่ำว 

      30.  อยำกทรำบว่ำมีวิธีช่วยตัวเองแบบไหนที่เหมือนกำรร่วมเพศกับผู้หญิงจริง ๆ ไหมครับอยำกรู้
และอยำกลองมำก ช่วยตอบทีนะครับถ้ำใครรู้อะ   
    31.  ผมอำยุ 16 ชักว่ำวทุกวันเลยจะมีปัญหำอะไรเปล่ำคับ แล้วเพ่ือน ๆ ชักบ่อยไหม  

     32.  ถ้ำเณรชักว่ำวจะผิดศีลไหมครับตอนนี้อำยุ 18 ถ้ำสมมุติมีอะไรกับเณร (เพศสัมพันธ์) จะผิดไหมคับ 
ช่วยตอบหน่อยนะคับ  

    33.  ผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังจำกที่เธอมีประจ ำเดือนได้ 4 วัน ตอนมีเพศสัมพันธ์กันเธอยังมี
ประจ ำเดือนอยู่ (ที่เค้ำเรียกกันว่ำฝ่ำไฟแดง) มีเลือดออกมำค่อนข้ำงเยอะ ผมหลั่งข้ำงใน และวันรุ่งขึ้น
ประจ ำเดือนเธอก็หมดพอดี จะมีโอกำสท้องมั้ย และจะมีโอกำสที่จะเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์หรือเปล่ำครบั  
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 34.  ผมช่วยตัวเอง แต่ปรำกฏว่ำผมหลั่งออกมำ ไม่โดนบริเวณช่องคลอดหรอกครับ แต่โดนช่วงขน
ด้ำนบนของแฟนผม ผมก็ค่อย ๆ เช็ดแล้วก็เช็คดูแล้วครับว่ำ เช็ดออกหมดแล้วแต่มันกังวลอ่ำครับ รู้สึกไม่
สบำยใจเอำซะเลย ถ้ำสมมุติว่ำผมหลั่งแล้วแบบกระเด็นใส่แต่เป็นจุดเล็ก ๆ มำก ๆ ไปโดนบริเวณช่องคลอด 
ที่ผมมองไม่เห็นขณะเช็ด จะมีโอกำสท้องมั้ย  
 35.  แฟนผมมีประจ ำเดือนมำวันแรก วันที่ 22 ตอนช่วงเย็น แล้วผมให้เธอกินยำคุมแบบ 2 เม็ด  
ไปแล้วผมมีเพศสัมพันธ์กันวันที่ 28 ตอนช่วงเช้ำมีอะไรกัน 3 รอบและหลั่งในทั้ง 3 รอบคับ หลังจำกนั้น  
ผมกังวลเลยให้กินยำคุมแบบ 2 เม็ดเข้ำไปอีก แต่กินเม็ดแรกหลังจำกมีเพศสัมพันธ์กันประมำณ 1 ชม.  
และอีกเม็ด ไม่ได้กินหลังจำก 12 ชม. แต่กินหลังจำก 24 ชม. เพรำะลืม ดังนั้นอยำกจะถำมว่ำมีสิทธิ์ท้อง 
ได้มำกแค่ไหน   
 36.  เวลำที่ผู้ชำยถึงจุดสุดยอดคือกำรหลั่งน้ ำอสุจิ เเล้วเวลำที่ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดจะเป็นอย่ำงไร   
จะมีอำกำรเเบบไหน 
 37.  ผมได้ท ำกำรออรัลทำงปำกกับผู้หญิงโดยที่ผมเป็นแผลในปำกด้วย (เป็นซำง) ซึ่งผู้หญิงคนนี้  
เคยท ำแบบนี้กับแฟนเขำมำแล้ว โดยที่ท ำกำรออรัลเสร็จผมก็ได้ไปหำน้ ำยำบ้วนปำกมำบ้วนปำกเลย แต่เรำ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันคับ ผมอยำกทรำบว่ำผมมีโอกำสติดเชื้อเอดส์หรือไม่คับ  
 38.  ถ้ำให้แฟนใช้ปำกกับตรงนั้นของเรำ จะท ำให้เรำติดเอดส์ได้ไหมครับ  

........................................................................ .............................. 
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ใบควำมรู้ส ำหรับกิจกรรมด้ำนที่ 1 : พัฒนำกำรของมนุษย ์
  

ใบควำมรูท้ี่ 1 
 

เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และพัฒนำกำรทำงเพศ 

ธรรมชำติและพัฒนำกำรของมนุษย์ จะเป็นไปตำมวัย ตำมล ำดับขั้นตอน ท ำให้ เห็ นกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศได้อย่ำงชัดเจน เรำจึงต้องรู้จัก   
และเข้ำใจตนเองอย่ำงถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเองให้มีควำมสมบูรณ์  
เกิดควำมพร้อมในทุกด้ำน  

วัยรุ่นเป็นวัยส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงหลำยๆด้ำนพร้อมกัน ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งจะมีกำรพัฒนำตำมวัยที่สังเกตได้อย่ำงชัดเจน  เมื่ออำยุ
ประมำณ 12-13 ปี และจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นวัยรุ่นเต็มที่ เมื่ออำยุประมำณ 19 ปี ผู้หญิงจะ
เข้ำสู่วัยรุ่นเร็วกว่ำผู้ชำยประมำณ 2 ปี (ผู้หญิงเข้ำสู่วัยรุ่นเมื่อ 13-15 ปี ผู้ชำย  เข้ำสู่วัยรุ่นเมื่ออำยุประมำณ 
15-17 ปี) 
 
      1. ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย 

 ผู้หญิง 
 ด้ำนร่ำงกำย 
   1. หน้ำอกขยำย สะโพกผำยออก เอวคอด เสียงแหลมเล็ก มีสิว-กลิ่นตัว ขนข้ึนที่ลับ 
   2. รังไข่-ผลิตไข ่มีประเดือน (โปรเจสเตอโรน) 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  1. สนใจกำรเรียนชอบจดจ ำ ท่องบทเรียน 
  2. ชอบเรียนรู้ภำษำ ศิลปะ ควำมงำม จินตนำกำร คิดมำก 
 ด้ำนอำรมณ์ 
  1. อำรมณ์อ่อนไหว-ไม่คงท่ี อ่อนโยน ขี้อำย ชอบวิตกกังกล - อิจฉำริษยำ 
  2. สนใจเพศตรงข้ำม- มีควำมรู้สึกทำงเพศแต่เก็บควำมรู้สึก 

 ด้ำนสังคม 
  1. ให้ควำมส ำคัญกับเพื่อน ครอบครัว ติดเพื่อน 

  2. ชอบแต่งตัวตำมสมัย – ชอบเดินห้ำงสรรพสินค้ำ นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังกำรถูกล่วงละเมิด
ทำงเพศ 
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          ผู้ชำย 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  1.  กล้ำมเนื้อใหญ่ มีหนวดเครำ อกผำย มีสิว กลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ลับ 
  2.  อัณฑะ ผลิตอสุจิ ฝันเปียก (เทสโทสเตอโรน) 
 ด้ำนสติปัญญำ 
 1.  อยำกรู้อยำกเห็น ชอบค้นคว้ำทดลอง 
 2. ชอบกำรคิดค ำนวณ คำดคะเนคิดวิเครำะห์เป็นเหตุเป็นผล 
 ด้ำนอำรมณ์ 
 1.  อำรมณ์ร้อน-รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่ำย รักอิสระ ดื้อร้น 
 2.  สนใจเพศตรงข้ำม มีควำมรู้สึกทำงเพศ แสดงออกเปิดเผย 
 ด้ำนสังคม 
 1.  รักเพ่ือนต้องกำรให้เพ่ือนยอมรับอยู่ในกลุ่ม 
 2.   ชอบคล้อยตำมเพ่ือน เสี่ยงกำรติดยำเสพติด และโรคทำงเพศสัมพันธ์ 
 

 
      2. ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจและอำรมณ์ 

 สติปัญญำ (Intellectual Development) วัยนี้สติปัญญำจะพัฒนำสูงขึ้น  จนมีควำมคิดเป็นแบบ
รูปธรรม (Jean Piaget ใช้ค ำอธิบำยว่ำ Formal Operation ซึ่งมีควำมหมำยถึง ควำมสำมำรถเรียนรู้  
เข้ำใจเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ลึกซึ้งขึ้นแบบ abstract thinking) มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ สิ่งต่ำง ๆ ได้มำกขึ้นตำมล ำดับจนเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้ว จะมีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำได้เหมือน
ผู้ใหญ่ แต่ในช่วงระหว่ำงวัยรุ่นนี้ ยังอำจขำดควำมยั้งคิด มีควำมหุนหันพลันแล่น ขำดกำรไตร่ตรอง   
ให้รอบคอบ 
 ควำมคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Awareness) วัยนี้จะเริ่มมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ตนเองด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้ 
 เอกลักษณ์ (identity) วัยรุ่นจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด ซึ่งจะแสดงถึง
ควำมเป็นตัวตนของเขำที่โดดเด่น ได้แก่ วิชำที่เขำชอบเรียน กีฬำที่ชอบเล่น งำนอดิเรก กำรใช้เวลำว่ำง   
ให้เกิดควำมเพลิดเพลิน กลุ่มเพ่ือนที่ชอบและสนิทสนมด้วย โดยเขำจะเลือกคบคนที่มีส่วนคล้ำยคลึงกัน  
หรือเข้ำกันได้ และจะเกิดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดแบบอย่ำงจำกกลุ่มเพ่ือนนี้เอง ทั้งแนวคิด ค่ำนิยม ระบบ
จริยธรรม กำรแสดงออกและกำรแก้ปัญหำในชีวิต จนสิ่งเหล่ำนี้กลำยเป็นเอกลักษณ์ของตน  และกลำยเป็น
บุคลิกภำพนั ่นเอง สิ ่งที ่แสดงถึงเอกลักษณ์ตนเองยังมีอีกหลำยด้ำน ได้แก่ เอกลักษณ์ทำงเพศ 
(sexual identity and sexual orientation) แฟชั่น ดำรำ นักร้อง กำรแต่งกำย ควำมเชื่อทำงศำสนำ 
อำชีพ คติประจ ำใจ เป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิต (Erik Erikson อธิบำยว่ำ วัยรุ่นจะเกิดเอกลักษณ์ของตน 
ในวัยนี้ ถ้ำไม่เกิดจะมีควำมสับสนในตนเอง Identity VS Role confusion) 
 ภำพลักษณ์ของตนเอง (self image) คือ กำรมองภำพของตนเอง ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ หน้ำตำ  
รูปร่ำง ควำมสวย ควำมหล่อ ควำมพิกำร ข้อดี ข้อด้อยทำงร่ำงกำยของตนเอง วัยรุ่นจะสนใจหรือ ให้เวลำ
เกี่ยวกับรูปร่ำง ผิวพรรณมำกกว่ำวัยอ่ืน ๆ ถ้ำตัวมีข้อด้อยกว่ำคนอื่นก็จะเกิดควำมอับอำย 
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 กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้อ่ืน (acceptance) วัยนี้ต้องกำรกำรยอมรับจำกกลุ่มเพ่ือนอย่ำงมำก  
กำรได้รับกำรยอมรับจะช่วยให้เกิดควำมรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่ำของตนเอง มั่นใจตนเอง วัยนี้จึง  
มักอยำกเด่นอยำกดงั อยำกให้มีคนรู้จักมำก ๆ 
 ควำมภำคภูมิใจตนเอง (self esteem) เกิดจำกกำรที่ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนและคนอ่ืน ๆ      
ไดรู้้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ เป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ ท ำอะไรได้ส ำเร็จ 
 ควำมเป็นตัวของตัวเอง (independent) วัยนี้จะรักอิสระ เสรีภำพ ไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
กติกำใด ๆ ชอบคิดเอง ท ำเอง พ่ึงตัวเอง เชื่อควำมคิดตนเอง มีปฏิกิริยำตอบโต้ผู้ใหญ่ที่บีบบังคับสูง     
ควำมอยำกรู้อยำกเห็นอยำกลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ท ำให้อำจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ำยถ้ำวัยรุ่น ขำดกำรยั้งคิด
ที่ดี กำรได้ท ำอะไรด้วยตนเอง และท ำได้ส ำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นมีควำมม่ันใจในตนเอง (self confidence) 
 กำรควบคุมตนเอง (self control) วัยนี้จะเรียนรู้ที่จะควบคุมควำมคิด กำรรู้จักยั้งคิด กำรคิดให้
เป็นระบบ เพ่ือให้สำมำรถใช้ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 อำรมณ์ (mood) อำรมณ์จะปั่นป่วน เปลี่ยนแปลงง่ำย หงุดหงิดง่ำย เครียดง่ำย โกรธง่ำย อำจเกิด
อำรมณ์ซึมเศร้ำโดยไม่มีสำเหตุได้ง่ำย อำรมณ์ที่ไม่ดีเหล่ำนี้อำจท ำให้เกิดพฤติกรรมเกเร ก้ำวร้ำว  มีผลต่อ
กำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิต ในวัยรุ่นตอนต้น กำรควบคุมอำรมณ์ยังไม่ค่อยดีนัก บำงครั้งยังท ำอะ ไร  
ตำมอำรมณ์ตัวเองอยู่บ้ำง แต่จะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่ออำยุมำกขึ้น อำรมณ์เพศวัยนี้จะมีมำก ท ำให้มีควำมสนใจ
เรื่องทำงเพศ หรือมีพฤติกรรมทำงเพศ เช่น กำรส ำเร็จควำมใคร่ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องปกติในวัยนี้      
แต่พฤติกรรมบำงอย่ำงอำจเป็นปัญหำ เช่น เบี่ยงเบนทำงเพศ กำมวิปริต หรือกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
 จริยธรรม (moral development) วัยนี้จะมีควำมคิดเชิงอุดมคติสูง (idealism) เพรำะเขำจะ
แยกแยะควำมผิดชอบชั่วดีได้แล้ว มีระบบมโนธรรมของตนเอง ต้องกำรให้เกิดควำมถูกต้อง ควำมชอบธรรม 
ในสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ต้องกำรเป็นคนดี เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น และจะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ  
กับควำมไม่ถูกต้องในสังคมหรือในบ้ำน แม้แต่พ่อแม่ของตนเองเขำก็เริ ่มรู ้สึกว่ำไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบ   
เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว บำงครั้งเขำจะแสดงออกด้วยกำรวิพำกษ์วิจำรณ์พ่อแม่หรือครูอำจำรย์ตรง ๆ    
อย่ำงรุนแรง กำรต่อต้ำน ประท้วงจึงเกิดได้บ่อยในวัยนี้  เมื่อวัยรุ่นเห็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง หรือมีกำร  
เอำเปรียบ เบียดเบียน ควำมไม่เสมอภำคกันในวัยรุ่นตอนต้นกำรควบคุมตนเองอำจยังไม่ดีนัก  แต่เมื่อพ้น
วัยรุ่นนี้ไป กำรควบคุมตนเองจะดีข้ึนจนเป็นระบบจริยธรรมที่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ 
 
กำรยอมรับและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และพัฒนำกำรทำงเพศ 
 กำรเบี่ยงเบนทำงเพศ (Sexual Deviation) เป็นควำมผิดปกติในคนที่มีควำมรู้สึกทำงเพศ ทัศนคติ 
ตลอดจนพฤติกรรมทำงเพศที่แสดงออกไม่เหมำะสม แตกต่ำงจำกคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมีสำเหตุ จำก
สภำพจิตใจที่ผิดปกติท ำให้เขำไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ “เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต” 
เป็นเพียงควำมผิดปกติทำงจิตเวช พวกบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่ำนั้น  
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พฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ ประเภทรักร่วมเพศ โดยทั่วไปสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  ทอม  (Tom boy)  ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีกำรปฏิบัติตน เลียนแบบผู้ชำย 
  ดี้  (Lady) ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีกำรปฏิบัติตนเป็นผู้หญิง 
  ตุ๊ด (Tussy) ได้แก่ ผู้ชำยที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชำยด้วยกัน โดยมีกำรปฏิบัติตนเลียนแบบผู้หญิง 
  เกย์ (ไม่ค่อยเปิดเผย ) ได้แก่ ผู้ชำยที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชำยด้วยกัน 
 
กำรปรับตัวกับกำรเบี่ยงเบนทำงเพศ 
 1. ยอมรับและพยำยำมปรับพฤติกรรมกำรแสดงออกให้เหมำะสมกับเพศของตนตำมกำละเทศะ 
 2. หำที่ปรึกษำและคนที่ไว้ใจ 
 3. หลีกเลี่ยงกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 4. พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตนเองอยู่เสมอ 
 5. รู้จักกำรวำงตนในกำรคบเพ่ือนและคนใกล้ชิดอย่ำงมีมำรยำท 
 6. หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำและสำรเสพติดทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ที่มำ   

                                  วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษำยน 2560. เข้ำถึงได้จำก 
                                   https://th.wikipedia.org>wiki>สุขภำวะ.  

                        หมำยเหตุ: อัปเดรตข้อมูลเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน 
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ใบควำมรูท้ี่ 2 
 

เรื่อง  ควำมแตกต่ำงรูปลักษณ์ภำยนอกของบุคคล 
นักจิตวิทยำและนักศึกษำ จ ำแนกประเภทควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลไว้แตกต่ำงกัน  
อำรี พันธ์มณี (2539) แบ่งประเภทของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย 
2. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอำรมณ์ 
3. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม 
4. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศ 
5. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอำยุ 
6. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสติปัญญำ 

มำลินี จูฑะรพ (2539) กล่ำวว่ำ โดยทั่วไปบุคคลจะมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนต่อไปนี้  คือ        
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนสติปัญญำ ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนควำมถนัด ด้ำนควำมสนใจ ด้ำนเจตคติ         
ด้ำนแรงจูงใจทำงสังคม ด้ำนค่ำนิยม ด้ำนรสนิยม ด้ำนฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรศึกษำอบรม    
ด้ำนกำรกระท ำ และด้ำนอำยุ 

จ ำเนียร ช่วงโชติ (2532) กล่ำวไว้ในเรื่องกำรวัดควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ว่ำบุคคลมีคุณลักษณะ 
ที่แตกต่ำงกันซึ่งวัดได้ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะทำงร่ำงกำยและทำงสรีระวิทยำของบุคคล เช่น ขนำด ส่วนสูง น้ ำหนัก สัดส่วน 
และกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำย 

2. คุณลักษณะทำงจิตวิทยำของบุคคล เช่น ควำมแตกต่ำงในเรื่อง กำรสัมผัส กำรรับรู้สิ่งต่ำง ๆ 
ควำมแตกต่ำงในเรื่องสติปัญญำ ควำมสนใจ เจตคติ ค่ำนิยม ควำมสำมำรถพิเศษ และด้ำนบุคลิกภำพ 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรจ ำแนกประเภทควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ในลักษณะอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ในที่นี้
จะกล่ำวถึงลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยแบ่งเป็นควำมแตกต่ำงด้ำนต่ำง ๆ 4 ด้ำน คือ 

 1. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย 
 2. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอำรมณ์ 

 3. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม 
 4. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสติปัญญำ 

ซึ่งจะกล่ำวถึงควำมแตกต่ำงแต่ละประเภทดังนี้ ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย สำมำรถแบ่งได้   
เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. ลักษณะทำงร่ำงกำยซึ่งสำมำรถมองเห็นได้เด่นชัด เช่น รูปร่ำง หน้ำตำ อำยุ เพศ ลักษณะของ 
สีผิว เส้นผม เล็บ ฯลฯ และลักษณะอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล 

 2. ลักษณะทำงร่ำงกำยซึ่งไม่สำมำรถมองเห็นได้เด่นชัด เช่น กำรท ำงำนของระบบต่ำง  ๆ 
ในร่ำงกำย กำรเต้นของหัวใจ ควำมดันโลหิต กลุ่มเลือด ปฏิกิริยำที่มีต่อยำและสำรเคมีอ่ืน  ๆ ฯลฯ ซึ่งเรำ
สำมำรถใช้เครื่องมือในกำรวัดลักษณะเหล่ำนี้ได้ 
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             สำเหตุของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 

   ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลถูกก ำหนดโดยปัจจัยใหญ่  ๆ 2 ประกำร คือ พันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อม  

   พันธุกรรม (Heredity) หมำยถึง กำรถ่ำยทอดลักษณะต่ำง ๆ ของบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลำน 
โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงชีววิทยำ กำรถ่ำยทอดลักษณะต่ำง ๆ นั้น ก ำหนดโดยสำรพันธุกรรมที่เรียกว่ำ 
ยีนส์ (genes) ซึ่งอยู่ในโครโมโซม (Chromosome) 

 สิ่งแวดล้อม (Environment) อำจมีควำมหมำยได้หลำยแง่มุม เช่น สิ่งที่อยู่รอบตัวเรำ และมี
อิทธิพลต่อพัฒนำกำรของบุคคล มีทั้งสภำพที่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว สิ่งที่ท ำหน้ำที่เป็นสิ่งเร้ำที่กระตุ้นให้
บุคคลมีปฏิกิริยำตอบสนอง ผลรวมของกำรกระตุ้นต่ำง ๆ ที่บุคคลได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่มมีชีวิต
จนกระท่ังตำย  

จำกควำมหมำยต่ำงๆ ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำสิ่งแวดล้อมมีอยู่มำกมำยทั่งที่ เป็นรูปธรรมและ
นำมธรรม ทั้งที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น สิ่งแวดล้อมเหล่ำนี้เป็นสำเหตุหนึ่งร่วมกับพันธุกรรม 
ที่ท ำให้บุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน มนุษย์ได้รับผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมโดยวิธีอัตโนมัติและโดยกำรเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เอง  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                       ที่มำ :   

                               วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษำยน 2560. เข้ำถึงได้จำก  
    http://thongkred99.blogspot.com/2013/07/blog-post_7954.html โดย วชิำกำร 
 
 
 

http://thongkred99.blogspot.com/2013/07/blog-post_7954.html%20โดย
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ใบควำมรู้ที่ 3 

 เรื่อง  สุขภำวะทำงเพศและสิทธิต่ำง ๆ สิทธิทำงเพศ 
 สิทธิทำงเพศ หรือ sexual rights คือสิทธิของบุคคลที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมำยและข้อตกลงต่ำง ๆ 
ทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ เป็นสิทธิของคนทุกคนที่ต้องได้รับโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่มีกำรบังคับ 
และไม่มีควำมรุนแรงในเรื่องต่อไปนี้ คือ  
   กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่มีมำตรฐำน 
   กำรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีทำงเพศ 
   กำรได้รับกำรให้กำรศึกษำเรื่องวิถีทำงเพศ 
   กำรควบคุมเนื้อตัวร่ำงกำยของตนเอง 
   กำรเลือกคู่ครอง 
   กำรตัดสินใจว่ำจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มี 
   กำรสมัครใจมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 
   กำรสมัครใจที่จะแต่งงำน 
   กำรตัดสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และมีเมื่อใด 
   กำรมีชีวิตด้ำนเพศท่ีพึงพอใจและปลอดภัย 

 สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ หรือ reproductive rights คือสิทธิที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมำย และข้อตกลง 
ต่ำง ๆ ทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ เป็นสิทธิพ้ืนฐำนของบุคคลและของคู่สมรส ประกอบด้วยสิทธิ
มนุษยชน 12 ประกำรคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภำพและควำมปลอดภัยของบุคคล สิทธิในควำมเสมอภำค
และควำมเป็นอิสระจำกกำรเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ สิทธิในควำมเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภำพแห่งควำมคิด 
สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ สิทธิในกำรเลือกว่ำจะสมรสหรือไม่  สิทธิในกำรวำงรำกฐำน
และกำรวำงแผนครอบครัว สิทธิในกำรตัดสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด สิทธิในกำรดูแลและ
ป้องกันสุขภำพ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ สิทธิในเสรีภำพในกำรชุมนุม
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง และสิทธิในกำรปลอดจำกกำรถูกทำรุณกรรมและกำรปฏิบัติมิชอบ 
 

          กติกำสิทธิมนุษยชนสำกลที่เกี่ยวข้อง 

 กติกำสิทธิมนุษยชนที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ตำมที่รัฐบำลไทยได้ลงนำมรับรอง
ประกอบด้วย 
   ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (Universal Declaration of Human 
Rights-UDHR, 1948) 
   กติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil 
and Political Rights-ICCPR, 1966) 
   แผนปฏิบัติกำรประชำกรและกำรพัฒนำ พ.ศ. 2537 (Program of Action of the 
International Conference on Population and Development-ICPD, 1994) 
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   แผนปฏิบัติกำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำของสตรี จำกกำรประชุมระดับโลกว่ำด้วยเรื่องผู้หญิง   
ที่กรุงปักก่ิง ปี 2538 (Beijing Platform for Action-BPFA, 1995) 
   อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ อนุสัญญำผู้หญิง 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW, 1979) 
   กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ( International 
Covenant on Economic, Social and Cultural s-ICESCR,1966) 
   ปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรเวียนนำ (Vienna Declaration and Program of Action, 1993) 
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ใบควำมรู้ที่ 4 
 
เรื่อง  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเพศ 
 

        สิทธิกำรแสดงออกภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยเพศ  
Sexual Right คือสิทธิของบุคคลที่ถูกระบุไว้ในกฎหมำย 
และข้อตกลงต่ำง ๆ ว่ำ เป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนจะต้อง 
ได้รับโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่มีกำรบังคับ และไม่มีควำม 
รุนแรงต่อไปนี้ 

 1. กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัย กำรเจริญพันธ์ที่มีมำตรฐำน 
 2. กำรได้รับข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับเพศวิถี 
 3. กำรควบคุมเนื้อตัวร่ำงกำยของตนเอง 
 4. กำรเลือกคู่ครอง 
 5. กำรตัดสินใจว่ำจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่      
 6. กำรสมัครใจมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 
 7. กำรสมคัรใจที่จะแต่งงำน 
 8. กำรตัดสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่ มีเม่ือใด    
 9. กำรมีชีวิตที่พึงพอใจ และปลอดภัย 
               
          โดยทั่วไป กฎหมำยห้ำมกำรกระท ำที่ถูกมองว่ำเป็นกำรกระท ำทำรุณทำงเพศ (sexual buse) หรือ
พฤติกรรมที่สังคมมองว่ำไม่เหมำะสมและขัดต่อจำรีต นอกเหนือจำกนี้ กิจกรรมบำงหมวดหมู่อำจถูกมองว่ำ
เป็นอำชญำกรรมแม้จะได้รับควำมยินยอมเสรี กฎหมำยทำงเพศแตกต่ำงกันตำมกำลเทศะ กำรกระท ำทำงเพศ
ที่ถูกกฎหมำยห้ำมในเขตอ ำนำจหนึ่ง ๆ เรียกว่ำ อำชญำกรรมทำงเพศ 
 
           ยกตัวอย่ำงกฎหมำยท่ีเรำควรเรียนรู้ 

   เช่น “ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ” 
      ปัจจุบันในสังคมเรำมีปัญหำต่ำง ๆ เกิดข้ึนมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำครอบครัว สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
กำรค้ำ กำรจรำจร เป็นต้น และปัญหำเหล่ำนี้เป็นปัญหำสังคมที่เรำต้องเผชิญอยู่ทุกวัน 
      แต่มีปัญหำหนึ่งในสังคมเรำที่ไม่พึงปรำรถนำจะให้มันเกิดขึ้นอย่ำงมำก เพรำะเป็นเรื่องที่ขัดต่อ
ควำมรู้สึกอันดีงำมของประชำชน และที่ส ำคัญยังขัดต่อตัวบทกฎหมำยอันใช้บังคับอยู่ในสังคมประเทศเรำ 
คือ ปัญหำอำชญำกรรม เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยำเสพติด เป็นต้น แต่ผู้เขียน
ขอหยิบยกปัญหำหนึ่งซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับควำมผิดทำงเพศ ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องร้ำยแรงมำก เพ่ือให้ผู้อ่ำนรู้ถึง
ปัญหำเหล่ำนี้ ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนในสังคมเรำ 
      คดีเกี่ยวกับควำมผิดทำงเพศ ฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ  276
บัญญัติว่ำ “ผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งมิใช่ภริยำของตนโดยขู่เข็ญด้วยประกำรใด ๆ โดยใช้ก ำลังประทุษร้ำย โดย
หญิงอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ หรือโดยท ำให้หญิงเข้ำใจผิดว่ำตนเป็นบุคลอ่ืน ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบำทถึงสี่หมื่นบำท 
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      วรรคสอง ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคแรกได้กระท ำโดยมีหรือใช้อำวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นกำรโทรมหญิง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่  สิบห้ำปีถึง
ยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สำมหมื่นบำทถึงสี่หมื่นบำท หรือจ ำคุกตลอดชีวิต” 
 ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำหญิง ตำมมำตรำ 276 แยกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

1. ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
       2. หญิงซึ่งมิใช่ภริยำของตน 
       3. โดยวิธีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
             ก. โดยขู่เข็ญด้วยประกำรใด ๆ 
             ข. โดยใช้ก ำลังประทุษร้ำย 
             ค. โดยหญิงอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ 
             ง. โดยท ำให้หญิงเข้ำใจผิดว่ำตนเป็นบุคคลอื่น 
 
          กระท ำลักษณะใดเป็นควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
 
      ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1133/2509 จ ำเลยได้กระท ำช ำเรำผู้เสียหำย จนของลับของจ ำเลยได้เข้ำไปใน
ของลับของผู้เสียหำยรำว 1 องคุลีเช่นนี้ ถือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำช ำเรำส ำเร็จตำมควำมหมำยของประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 276 แล้ว กำรที่ทำงพิจำรณำไม่ปรำกฏว่ำมีน้ ำอสุจิของจ ำเลยออกมำอยู่ที่ของลับ
ของผู้เสียหำยที่ของลับจ ำเลยนั้น เป็นเรื่องส ำเร็จควำมใคร่แล้วหรือไม่ เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เห็นว่ำ
จ ำเลยกระท ำช ำเรำไม่ส ำเร็จหรือเป็นเพียงขั้นพยำยำม 
      ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1048/2518 กำรกระท ำช ำเรำตำมกฎหมำยจะต้องปรำกฏว่ำของลับของชำยล่วงล้ ำ
เข้ำไปในช่องสังวำสหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของหญิง กำรที่จ ำเลยขืนใจผู้เสียหำย โดยใช้ของลับของจ ำเลย  
ใส่เข้ำไปในทวำรหนักของผู้เสียหำย จึงไม่เป็นกำรกระท ำช ำเรำคงมีแต่ควำมผิดฐำนกระท ำอนำจำรเท่ำนั้น 
 ร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นกำรโทรมหญิง  หมำยถึง กำรที่ผู้ร่วมกระท ำ
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันรุมข่มขืนกระท ำช ำเรำหญิงโดยผลัดกันกระท ำช ำเรำด้วยตนเอง ดังนั้นหำก 
เป็นกำรที่คนเดียวข่มขืนหลำยครั้งหรือคนเดียวข่มขืน แต่มีอีกหลำยคนช่วยจับแขนขำ เช่นนี้ก็เป็นกำรกระท ำ
กำรโทรมหญิง แต่ถ้ำเป็นกำรที่หลำยคนโทรมหญิงแล้ว คนอ่ืนที่ร่วมในกำรกระท ำแม้ไม่ได้ข่มขืนด้วยตนเอง
ก็เป็นควำมผิดเป็นตัวกำรโทรมหญิง 
      ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 4796/2530 แม้จ ำเลยที่ 1 จะไม่ได้ข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้เสียหำยก็ตำม แต่กำรที่
จ ำเลยที ่1 พำผู้เสียหำยไปให้พวกของตนผลัดกันข่มขืนกระท ำช ำเรำและรออยู่จนพวกของตนข่มขืนกระท ำ
ช ำเรำเสร็จแล้วจึงพำผู้เสียหำยกลับไปนั้นถือได้ว่ำจ ำเลยที่  1 ร่วมกับพวกกระท ำผิดฐำนร่วมกันข่มขืน
กระท ำช ำเรำผู้เสียหำยอันมีลักษณะเป็นกำรโทรมหญิง 
      ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 3007/2532 (ประชุมใหญ่) เมื่อจ ำเลยข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้ เสียหำยแล้ว     
พวกของจ ำเลยได้ผละจำกพวกของผู้เสียหำยมำข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้เสียหำยต่ออีก แม้พวกของจ ำเลยจะไม่
สำมำรถสอดใส่อวัยวะเพศเข้ำไปในอวัยวะของผู้เสียหำยได้แต่ก็ลงมือกระท ำกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ
ผู้เสียหำยจนถึงขั้นพยำยำมแล้วกำรที่จ ำเลยกับพวกผลัดเปลี่ยนกันกระท ำช ำเรำผู้เสียหำยต่อเนื่องกัน   
ถือได้ว่ำกำรร่วมกันกระท ำช ำเรำผู้เสียหำย อันมีลักษณะเป็นกำรโทรมหญิงตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 276 วรรคสอง 
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สรุปแนวค ำพิพำกษำฎีกำ 
 

 1. ผู้กระท ำคนเดียว กระท ำช ำเรำหญิงหลำยคนไม่เป็นกำรโทรมหญิง 
 2. คนหลำยคนจับหญิงไว้ ผู้กระท ำช ำเรำเพียงคนเดียวทุกคนเป็นตัวกำรแม้ไม่ได้กระท ำช ำเรำหญิง
นั้ น  ห รื อผู้ ก ระท ำ เป็ นหญิ ง  ซึ่ ง ไม่ ส ำม ำรถกระท ำช ำ เรำได้  ก็ ผิ ด ฐำน ร่ วมกั น กระท ำช ำ เรำ  
 3. กำรโทรมหญิงหรือรุมข่มขืนกระท ำช ำเรำ ผู้ร่วมกระท ำตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องผลัดเปลี่ยนกัน
กระท ำช ำเรำหญิงคนละครั้ง (ตำมค ำพิพำกษำฎีกำที่ 3007/2532 ประชุมใหญ่) ผู้ร่วมกระท ำอีกคนหนึ่ง  
ลงมือกระท ำกำรข่มขืนจนถึงข้ึนพยำยำมแล้ว เป็นกำรโทรมหญิง 
 
 
          ข้อสังเกต :   
         
 กำรโทรมหญิงนอกจำกเป็นเหตุเพ่ิมโทษสูงขึ้น ตำมมำตรำ 276 วรรคสอง ยังเป็นควำมผิด 
   อันยอมควำมไม่ได้ ตำมมำตรำ 281 
 
 อนึ่ง ส ำหรับควำมผิดทำงเพศที่ได้กล่ำวไว้นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของควำมผิดในลักษณะ 9  
   ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ  ซึ่งในครั้งต่อไปผู้เขียนก็จะน ำเรื่องในลักษณะนี้มำเขียนลงอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

                                                                               โดย รุ่งโรจน ์ วิเศษชำติ 
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"กฎหมำยกับวัยรุ่น" 

เมื่อเอ่ยถึง "กฎหมำย" หลำยคนคิดว่ำเป็นเรื่องที่ยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรรู้และเข้ำใจ
กฎหมำยได้นั้นก็ต้องมีกำรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงเป็นจริงเป็นจังในสถำบันกำรศึกษำ แต่ที่แท้จริงแล้วนั้น 
"กฎหมำย" ไม่ใช่เรื่องที่ยำกเกินกว่ำที่เรำจะท ำควำมเข้ำใจได้ 
เพียงเพรำะว่ำเรำไม่รู้และไม่ได้พยำยำมค้นหำว่ำสิ่งที่ต้องรู้ 
คืออะไร จริงอยู่ที่มีกำรออกกฎหมำยมำใช้บังคับในสังคมไทย
เป็นจ ำนวนหลำยร้อยฉบับ นอกจำกนี้ กฎหมำยเหล่ำนี้นั้ น 
ยังประกอบไปด้วย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับต่ำง  ๆ อีก
มำกมำย ซึ่งเป็นกำรยำกที่จะรู้และเข้ำใจกฎหมำยทั้งหมดได้ 
อย่ำงไรก็ดี เรำสำมำรถที ่จะเลือกท ำควำมเข้ำใจกฎหมำย
เฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของเรำได้ เช่น เรื่อง
ใดหรือเหตุกำรณ์ใดที่เรำมักจะประสบหรือมีเหตุที่จะต้องเข้ำไป
เกี่ยวข้องในทำงกฎหมำย เรำก็ควรที่จะหำควำมรู้หรือท ำควำม
เข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ไว้ เพรำะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเรำ
และคนรอบข้ำงไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อจำกกำรที่ไม่รู้กฎหมำย
นั้นเอง 
 

มีคนกล่ำวไว้ว่ำ "วัยรุ่น" เป็นวัยแห่งกำรอยำกรู้ อยำกลอง 
มีไฟแห่งกำรใฝ่รู้อยู่มำก และโดยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถระงับควำมต้องกำรของตนเองได้ พฤติกรรมในลักษณะนี้
มักท ำให้วัยรุ่นได้เข้ำไปประกอบเหตุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเป็นจ ำนวนมำก เช่น กำรทะเลำะวิวำท หรือ
กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรลักขโมยของเพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพย์สินหรือเงินที่จะน ำไปใช้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตนเอง กำรทดลองเสพยำเสพติด กำรมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่สมัครใจและไปข่มขืนผู้อื่น หรือแม้กระทั่ ง  
กำรท ำแท้งที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องท ำควำมเข้ำใจถึงเหตุที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยหรือไม่ และจะมีทำงออกในทำงกฎหมำยหรือทำงสังคมอย่ำงไร 
หำกเป็นกรณีที่วัยรุ่นถูกคู่อริต่ำงโรงเรียนท ำร้ำย ถ้ำจะท ำกำรป้องกันโดยกำรใช้ไม้หรืออำวุธอย่ำงอื่น  
เข้ำท ำร้ำยฝ่ำยตรงข้ำมตอบ จะเป็นสิ่งที่กระท ำได้โดยไม่ผิดกฎหมำยหรือไม่ และกำรกระท ำในระดับใด  
ที่กฎหมำยถือว่ำเป็นกำรป้องกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ที่กระท ำไม่ต้องรับผิดในทำงกฎหมำย ดังนั้น หำกวัยรุ่น
ได้ท ำควำมเข้ำใจและมีควำมรู้ในทำงกฎหมำยแล้ว  

วัยรุ่นก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจำกกำรที่ไม่รู้กฎหมำย นอกจำกนี้ยังสำมำรถหำทำงออกได้เมื่อมี
เหตุกำรณ์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมำยอีกด้วย 

กฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นมักประสบเป็นประจ ำมำอธิบำยสำระส ำคัญ   
ให้วัยรุ่นเกิดควำมเข้ำใจในเรื่องดังต่อไปนี้  
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          ประมวลกฎหมำยอำญำ 

ประมวลกฎหมำยอำญำ หรือกฎหมำยอำญำเป็นกฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมผิดและโทษ กล่ำวคือ 
กฎหมำยอำญำได้ก ำหนดไว้ว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย หรือหำกกระท ำตำมสิ่งที่
กฎหมำยก ำหนดห้ำมไว้ก็จะมีควำมผิด และอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้เรำมีหน้ำที่ต้อง
กระท ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ถ้ำไม่กระท ำตำมก็มีควำมผิดตำมกฎหมำย 

ส ำหรับกฎหมำยอำญำ ผู้เขียนขอยกประเภทของควำมผิดที่กฎหมำยอำญำก ำหนดไว้ในเรื่อง 
ส ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับเพศ ดังต่อไปนี้ 

 ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ 
         ควำมผิดทำงเทศเป็นควำมผิดอีกลักษณะหนึ่งที่พบมำกในวัยรุ่น ควำมเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย
และฮอร์โมนที่เพ่ิมขึ้นในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ท ำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่เกิดควำมต้องกำรในทำงเพศ อำกำรอยำกรู้
อยำกลองที่เพ่ิมมำกข้ึน สิ่งเหล่ำนี้เป็นสำเหตุที่น ำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน หลำยคนหำทำงออกด้วย
กำรช่วยตัวเองในกำรบ ำบัดควำมต้องกำรทำงเพศ หลำยคนเริ่มรู้จักกำรเที่ยวผู้หญิง แต่บำงคนหำทำงออก
ด้วยวิธีกำรที่ผิดโดยกำรไปหลอกผู้หญิงมำข่มขืน หรือไม่ก็รวมกลุ่มกันไปฉุดคร่ำผู้หญิงมำข่มขืน เรื่องเหล่ำนี้
เป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงทั้งในแง่สวัสดิ์ภำพของกำรใช้ชีวิตของ สำววัยรุ่นที่มีแต่อันตรำยรอบด้ำนและอนำคต
ของผู้กระท ำควำมผิดซึ่งมีโทษท่ีหนักกว่ำกำรทะเลำะวิวำทของวัยรุ่นหลำยเท่ำนัก 
 
กำรข่มขืน 
           กำรข่มขืนผู้อ่ืน คือกำรที่ผู้นั้นไม่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ กฎหมำยก ำหนดว่ำเป็นควำมผิดที่จะต้อง
ถู กระวำงโทษจ ำคุ กตั้ งแต่  4 ปี  และปรั บ 
ตั้งแต่ 8,000 บำท ถึง 40,000 บำท และถ้ำ
กำรข่มขืนได้กระท ำโดยมีอำวุธปืนหรือวัตถุ
ระเบิดหรือมีลักษณะเป็ นกำรโทรมหญิ ง 
ผู้กระท ำจะต้องจ ำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี 
และปรับตั้งแต่ 30,000 บำท ถึง 40,000 บำท
จ ำคุกตลอดชีวิต 

 แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับวัยรุ่นที่อำยุไม่เกิน 15 ปี แม้จะให้ควำมยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ แต่กฎหมำย
ก็ถือว่ำเป็นวัยที่เด็กไป ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ดีพอ กฎหมำยจึงก ำหนดบทลงโทษ
ส ำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นที่อำยุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งผู้กระท ำจะต้องจ ำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และ
ปรับตั้งแต ่30,000 บำท ถึง 40,000 บำท และถ้ำกำรข่มขืนได้กระท ำโดยมีอำวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือมี
ลักษณะเป็นกำรโทรมหญิงผู้กระท ำต้องรับโทษจ ำคุกตลอดชีวิต 
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กำรอนำจำร 
 กำรอนำจำร ได้แก่กำรกระท ำให้  
อับอำยขำยหน้ำในทำงเพศโดยกระท ำต่อ  
เนื้อตัวร่ำงกำยโดยตรง เช่น กอด ปล้ ำ สัมผัส 
จับต้องอวัยวะเพศของผู้หญิง เช่น กำรจับนม 
หรือจะเป็นกรณีที่บังคับผู้อ่ืนให้กระท ำตนเอง
ก็เป็นกำรอนำจำรได้ เช่น นำยเอกบังคับให้ 
นำงสำว ย. จับของลับของตนเอง กำรอนำจำร 
นั้นกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดว่ำจะต้องเป็นชำยต่อ

หญิง ดังนั้นกำรกระท ำควำมผิดอำจจะเกิดกับชำยต่อชำยก็ได้ ผู้ที่กระท ำควำมผิดในเรื่องนี้จะต้องถูกระวำง
โทษไม่เกิน 15 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำ ทั้งปรับ เช่นเดียวกับเรื่องข่มขืน ผู้ที่ท ำอนำจำร
กับเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่ำเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตำมก็จะต้องได้รับโทษจ ำคุกไม่เกิน  10 ปี หรือปรับ  
ไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ถ้ำกำรกระท ำอนำจำรผู้กระท ำได้ขู่หรือใช้ก ำลังท ำร้ำยก็จะได้รับ
โทษหนักขึ้นก็ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ที่มำ :   

                       รุ่งโรจน์  วิเศษชำติ. (2557). กฎหมายกับเพศ. วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษำยน 2560. 
                          เข้ำถึงได้จำก http://impehaw.blogspot.com/2014/11/blog-post.html  
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ใบควำมรู้ที่ 5 
 
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจำกสื่อที่ไม่ปลอดภัย 
           1. กำรป้องกันตนเองจำกสื่อโฆษณำที่ไม่ปลอดภัย 
            สื่อโฆษณำที่ ไม่ปลอดภัยมีอยู่มำกมำยในสั งคม เช่น กำรโฆษณำชวนเชื่ อเกี่ยวกับ              
ยำรับประทำนลดควำมอ้วน ซึ่งเห็นผลรวดเร็วภำยใน 1 สัปดำห์ สำมำรถลดได้ 10 กิโลกรัม โดยไม่ต้อง
ควบคุมเรื่องอำหำร หรือนิตยสำรที่พิมพ์ภำพโป๊ และมีเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรร่วมเพศอย่ำงชัดเจน เป็นต้น 
โดยมีแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจำกสื่อโฆษณำที่ไม่ปลอดภัย ดังนี้ 
            1.1 เมื่อมีปัญหำเรื่องสุขภำพ หรือปัญหำชีวิตควรปรึกษำพ่อแม่ ครู หรือเพ่ือน 
            1.2 ก่อนตัดสินใจเชื่อตำมโฆษณำ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือช่วย  
ในกำรตัดสินใจว่ำเชื่อถือไดห้รอืไม ่
            1.3 หลีกเลี่ยงกำรซื้อหรืออ่ำนสื่อที่ไม่ปลอดภัยนั้น ควรใช้วิจำรณญำณในกำรเลือกซื้อเพรำะ
เป็นกำรช่วยให้ห่ำงไกลจำกกำรปลุกเร้ำอำรมณ์ทำงเพศและควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิต 
  
ตัวอย่ำงโฆษณำทำงเว็บไซต์ 
(จาก http://www.thaidbmarket.com/classified/index.php?pages=10840)  
 
           2. กำรป้องกันตนเองจำกควำมไม่ปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต 
             กำรป้องกันตนเองจำกภัยอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่ งส ำคัญที่ควรศึกษำหำควำมรู้  และน ำ 
ไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
                2.1 ไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ชื่อโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 
ชื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง สถำนที่ท ำงำน เป็นต้น ถ้ำต้องกำรบอกข้อมูลส่วนตัวให้กับเพื่อนที ่ติดต่อทำง
อินเทอร์เน็ต ควรขออนุญำต พ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน 
                2.2 ไม่ควรนัดพบกับบุคคลที่รู้จักกันทำงอินเทอร์เน็ต และควรบอกพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
ให้รับทรำบ ถ้ำพ่อแม่หรือผู ้ปกครองเห็นชอบด้วยควรนัดพบกันในที่สำธำรณะ เช่นศูนย์กำรค้ำ หรือ
ร้ำนอำหำร และมีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือเพ่ือนไปด้วย 
                2.3 ไม่ควรให้รูปถ่ำยกับคนที่ติดต่อกันทำงอินเทอร์เน็ต เพรำะอำจน ำไปท ำอย่ำงอื่นที่ไม่ดี
และเสื่อมเสียได้ เช่น น ำไปตัดต่อภำพโป๊ เป็นต้น 
      2.4 ไม่ควรตอบข้อควำมหรือกระดำนสนทนำ (chat room or bulletin board) ซึ่ งมี
ลักษณะกำรพูดจำชวนคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ เรื่องลำมกไม่สุภำพ เรื่องกำรท ำสงครำม กำรก่อกำรร้ ำย      
กำรข่มขู่หรือเรื่องที่ท ำให้เกิดควำมกลัว กังวลใจ ไม่สบำยใจ ควรรีบบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทรำบทันที 
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       2.5 ระวังบุคคลที่ เสนอสิ่ งของ เช่น 
ได้รับรำงวัลเป็นเงิน อุปกรณ์เครื่องใช้ หรือของขวัญ
อ่ืน ๆ โดยให้ฟรี อำจเป็นพวกหลอกลวง อย่ำให้มำ 
ที่บ้ำนหรือไม่ควรออกไปพบตำมนัดเพ่ือรับรำงวัล 
                2.6  ผู้ปกครองควรตั้งกฎกติกำในกำร
เล่นอินเทอร์เน็ต เช่น วันละกี่ชั่วโมง เล่นได้ช่วงเวลำใด 
เป็นต้น และแนะน ำเว็บไซต์ที่ มีประโยชน์  และ
เว็บไซต์ใดที่ควรหลีกเลี่ยง โดยอธิบำยถึงอันตรำยของ
เว็บไซตบ์ำงประเภท 
                2.7  ระมัดระวั งบุ คคลที่ ติ ด ต่อทำง
อินเทอร์เน็ต เพรำะอำจไม่ได้บอกควำมจริงในกำร
แนะน ำตัวซึ่งเรำไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ 
                2.8  รหั สผ่ ำน  (password) ในกำรใช้
อินเทอร์ เน็ ตไม่ควรบอกใคร ยกเว้น พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง 
  

 

   (ภำพจำก http://www.cookiecoffee.com/wp-content/uploads) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               ที่มำ :  

                        วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษำยน 2560.  
   เข้ำถึงได้จำก http://trangis.com/kruuza/5_2.html  

http://www.cookiecoffee.com/wp-content/uploads
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ใบควำมรู้ที่ 6 
 
เรื่อง 10 วิธี จัดกำรควำมวิตกกังวล  

งำนวิจัยระบุว่ำ คนทั่วไป 1 ใน 10 คน มีปัญหำเรื่องควำมวิตกกังวล จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภำพ เพรำะควำมกังวลเรื้อรังจะส่งผลเสียต่อสภำพร่ำงกำยและจิตใจ รวมทั้งควำมสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง 
กำรท ำงำน และชีวิตครอบครัว    
          หำกคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกควำมกังวลเข้ำครอบง ำเสมอ และบำงครั้งก็ไม่อำจหยุดยั้งมันได้ วิธีกำร
ต่อไปนี้อำจช่วยให้คุณจัดกำรกับมันอย่ำงได้ผล 
          1. ทุกปัญหำมีทำงแก้ เมื่อมีเรื่องยุ่งยำกที่เป็นปัญหำเกิดขึ้น คนทั่วไปมักวิตกกังวล ส่งผลให้กำร
แก้ไขปัญหำไร้ประสิทธิภำพ ฉะนั้นอย่ำเอำแต่กังวล นั่งจมกองทุกข์ แต่ต้องระลึกเสมอว่ำ ทุกปัญหำมีทำงแก้ 
และควรคิดหำหนทำงแก้ไขปัญหำจะดีกว่ำ เช่น ค้นหำข้อมูลตำมเว็บไซต์ หรือขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญ 
หรือผู้มีประสบกำรณ์ในเรื่องนั้น   
          2. อย่ำหลอกตัวเอง หำกคุณเป็นคนขี้กังวล มีแนวโน้มจะหลอกตัวเองว่ำ ที่กังวลใจเพรำะก ำลังคิด
หำวิธีจัดกำรกับปัญหำ ซึ่งในควำมเป็นจริง ควำมวิตกกังวลไม่ได้ช่วยให้จัดกำรปัญหำอย่ำงได้ผล ในทำง
ตรงกันข้ำม กลับส่งผลร้ำยให้มำกกว่ำ เพรำะทุกครั้งที่คุณเกิดควำมกังวล ควำมเครียดก็จะตำมมำติด  ๆ 
และเจ้ำควำมเครียดนี่เองที่เป็นบ่อเกิดของสำรพัดโรคร้ำย   
          3. อย่ำวิตกจริต ควรเอำสมองไว้คิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ มำกกว่ำที่จะเสียเวลำตั้งค ำถำม 
“ถ้ำหำก....?” แม้กำรตั้งค ำถำมดังกล่ำว ดูเหมือนเป็นกำรไม่ประมำท แต่เมื่ออยู่ในสภำวะวิตกกังวล เรำมัก
คิดในแง่ลบเสมอ ๆ ซึ่งท ำให้เกิดอำกำรวิตกจริตตำมมำ ดังนั้น จึงไม่ควรเสียเวลำในกำรคำดเดำล่วงหน้ำกับ
เรื่องท่ีไร้สำระ      
          4. ยอมรับควำมไม่เที่ยง หนึ่งในกฎไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ คือ อนิจจัง 
หมำยถึงควำมไม่เที่ยง ทุกสิ่งในโลกย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดำ  บุคคลจึงควรตั้งอยู่ในควำม  
ไม่ประมำท และเรียนรู้ที่จะอยู่และอดทนกับควำมไม่แน่นอน เพรำะกำรยอมรับในสิ่งไม่คำดคิดที่เกิดขึ้น   
ในชีวิต จะช่วยให้ไม่ทุกข์จนเกินไป และควำมวิตกกังวลก็น้อยลง ส่งผลให้มีควำมสุขมำกข้ึน 
          5. อย่ำเก็บกดควำมวิตกกังวล เมื่อเริ่มรู้สึกวิตกกังวลในบำงเรื่อง อย่ำพยำยำมต่อสู้หรือฝืนที่จะไม่
เก็บมันมำคิด เพรำะเม่ือพยำยำมกดไว้ ที่สุดแล้วมันจะกระเด้งกลับเข้ำมำแรงยิ่งกว่ำเดิม 
          วิธีที่ควรท ำคือเผชิญหน้ำกับมัน ด้วยกำรเฝ้ำมองและรับรู้ แต่ไม่เอำใจเข้ำไปผูกพัน หรือเอำจิตเข้ำ
ไปปรุงแต่ง และก็ข้ำมผ่ำนไปท ำกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้ใจเบิกบำน เช่น รดน้ ำต้นไม้     
ให้อำหำรสัตว์ ฯลฯ 
          6. อย่ำอยู่กับอำรมณ์ด้ำนลบ อำรมณ์ด้ำนลบที่เกิดขึ้น อำทิ ควำมกระวนกระวำย ควำมเศร้ำโศก 
ควำมโกรธ ควำมรู้สึกผิด ควำมละอำยใจ หรือแม้แต่อำกำรที่เกิดขึ้นทำงร่ำงกำย เช่น ควำมเหนื่อยล้ำ   
ควำมเจ็บปวด เหล่ำนี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้ควำมวิตกกังวลเพ่ิมมำกขึ้น และหำกไม่อำจหยุดยั้งควำมวิตกกังวล
ให้เกิดขึ้นได้ อย่ำงน้อยที่สุด พยำยำมอย่ำให้มันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณอยู่ในสภำพอำรมณ์แย่ ๆ เพรำะควำมรุนแรง
จะยิ่งเพ่ิมข้ึนและยำกท่ีจะควบคุมไว้ได้ 
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7. แบ่งเวลำจัดกำรเรื่องที่กังวล ในเมื่อมีสิ่งที่ยังต้องครุ่นคิดเป็นกังวล ควรหำทำงรับมือกับมัน

อย่ำงชำญฉลำด ด้วยกำรแบ่งเวลำให้กับเรื่องนั้น  ๆ โดยเฉพำะ เช่น อำจให้เวลำ 1 ชม. หลังเลิกงำน 
เพ่ือจัดกำรกับปัญหำ ส่วนจะแก้ไขส ำเร็จหรือไม่นั้น เมื่อครบเวลำที่ก ำหนดไว้ ก็ควรหยุดและพำตัวเอง  
ออกจำกสถำนกำรณ์นั้น แล้วกลับบ้ำนอำบน้ ำพักผ่อนให้คลำยเครียด วันรุ่งขึ้นค่อยหำหนทำงใหม่แก้ไขกัน
ต่อไป 
          8. อยู่กับปัจจุบันขณะ กำรใช้เวลำหมกมุ่น เฝ้ำกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนำคต ท ำให้ เหลือ
เวลำน้อยลงกับควำมสุขที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ดังนั้น อย่ำจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เป็นกังวล ขอให้โฟกัสในสิ่งที่
ก ำลังท ำอยู่ในเวลำนั้น เช่น ดูโทรทัศน์ อ่ำนหนังสือ ท ำสวน ฯลฯ ซึ่งจะท ำให้ลืมควำมวิตกกังวลไปได้บ้ำง 
          9. หยิบควำมกังวลออกจำกสมอง บ่อยครั้งที่ควำมวิตกกังวลอำจท ำให้นอนไม่หลับ เพรำะสมอง
มัวแต่ครุ่นคิดถึงปัญหำและหนทำงแก้ไข จนกระท่ังร่ำงกำยอยู่ในสภำพอิดโรย เพรำะนอนหลับไม่เพียงพอ 
           วิธีหนึ่งที่จะจัดกำรได้ คือ เตรียมปำกกำและกระดำษไว้บนหัวเตียง เมื่อรู้สึกนอนไม่หลับ ให้เขียน
สิ่งที่ต้องท ำในวันรุ่งขึ้น รวมถึงเรื่องที่วิตกกังวล กำรกระท ำเช่นนี้เปรียบเหมือนกำรหยิบควำมกังวลออกจำก
สมองมำวำงไว้ข้ำงนอก ซึ่งจะช่วยให้หลับได้ง่ำยขึ้น 
          10. เปลี่ยน “ถ้ำหำก...” เป็น “ฉันจะ...”  กำรจะจัดกำรกับควำมวิตกกังวลได้ ต้องรู้จักหน้ำตำ
พวกมันเสียก่อน ขอแนะให้จดเรื่องวิตกกังวลที่เกิดขึ้น อย่ำงย่อ ๆ ลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง ท ำเช่นนี้
ประมำณ 1-2 สัปดำห์ จำกนั้นลองอ่ำนทบทวนดูว่ำ สิ่งที่กังวลส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่อง “ถ้ำหำก...” หรือไม่ 
ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำ ควำมกังวลเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ 
          คุณสำมำรถเปลี่ยนมันให้กลำยเป็น “ฉันจะ...” ซึ่งจะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ และท ำให้ไม่เครียด เช่น 
เปลี่ยนจำกควำมกังวลที่ว่ำ “ถ้ำหำกฉันหำเงินไม่ได้ในวันนี้ฉันคงต้องอดข้ำวเป็นแน่” เป็น “ฉันจะไปรับจ้ำง
ท ำงำนเล็ก ๆ น้อย ๆ พอให้ได้เงินมำกินข้ำวก่อน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ที่มำ :  

                     นิตยำสำร ธรรมลีลำ. (2555). 10 วิธี จัดกำรควำมวิตกกังวล. วันที่ค้นข้อมูล 1 สิงหำคม 2561.  
                  เข้ำถึงได้จำก http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/knowledge/5888 
 
 

http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/knowledge/5888
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ใบควำมรู้ที่ 7 
 
 

เรื่อง 10 วิธีป้องกันภัยจำกอินเทอร์เน็ตส ำหรับเด็กและเยำวชน 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอ 6 แนวทำงส ำหรับผู้ใหญ่ และ 4 แนวทำงส ำหรับเด็กในกำรป้องกัน

อันตรำยจำกอินเทอร์เน็ตที่มีกับเด็ก ลดช่องว่ำงด้ำนเทคโนโลยี และสกัดกั้นควำมเสียหำยต่ออนำคตของชำติ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมำณกำรว่ำ ในประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมประมำณ 4.5 ล้ำนคน โดยผู้ใช้
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยำวชน และแม้ว่ำอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ มำกมำย แต่ก็มีอันตรำยไม่น้อย 
ส ำหรับเด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลำยเป็นแหล่งกำรเกิดปัญหำกำรล่อลวงเด็กและก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
กับตัวเด็ก ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ปัญหำของกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือล่อลวงเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นกำรล่อลวงไปข่มขืน ท ำอนำจำร หรือแม้แต่กำรลักพำตัว โดยเฉพำะกำรพูดคุย
ในห้องแชตรูมผ่ำนอินเทอร์เน็ต ที่น ำไปสู่กำรนัดพบกันของคู่สนทนำทั้งสองฝ่ำยซึ่งไม่เคยเห็นหน้ำกันมำก่อน 
รวมทั้งเนื้อหำที่น ำเสนอในหน้ำเว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงกันทั่วโลก มีจ ำนวนไม่น้อยที่น ำเสนอเนื้อหำที่ไม่
เหมำะสมกับเด็ก เช่น เนื้อหำทำงเพศ เนื้อหำเกี่ยวกับควำมรุนแรง หรือกำรเสนอขำยสินค้ำที่ไม่เหมำะสม
หรือส่งเสริมกำรใช้ควำมรุนแรง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่ำ แนวทำงในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ ควรได้รับ
ควำมร่วมมือด้วยกันทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลกำรใช้อินเทอร์เน็ตของเยำวชน   
อย่ำงใกล้ชิด และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ปัญ หำ  
ที่เกิดขึ้นกับกลุ ่มผู ้ปกครองก็คือ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีระหว่ำงเด็ก   
และผู้ปกครอง ซึ่งจัดว่ำเป็น Digital Divide อีกประเภทหนึ่งที่ต้องพิจำรณำและท ำให้ผู้ปกครองต้องหันมำ
กระตุ้นเตือนตนเองให้เร่งหันมำศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในเรื่องเทคโนโลยีให้มำกขึ้น โดยเฉพำะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภำวะควำมเสี่ยงจำกภัยอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับเยำวชนหรือลูกหลำน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย   
ได้รวบรวมแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มเยำวชน 
ดังนี้  

 
 

            ในส่วนของผู้ปกครองท ำได้คือ 

 1.  ไม่ควรปล่อยให้เยำวชนหรือบุตรหลำนเล่นอินเทอร์เน็ตตำมล ำพัง 
 2.  กระตุ้นให้เด็กเล่ำเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ปกครองได้รับทรำบ และให้
ร้องขอควำมช่วยเหลือหรือขอค ำปรึกษำเมื่อพบกับปัญหำ 
 3.  ท ำควำมเข้ำใจกับเด็กเกี่ยวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือป้องกันเด็กจำกเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม 
 4.  แนะน ำเด็กในกำรใช้อีเมล์ และให้ตรวจสอบหรือสอบถำมเกี่ยวกับกำรส่งอีเมล์ที่ส่งมำให้เด็กอยู่เสมอ 
 5.  ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้แชตรูม หรือห้องสนทนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เด็กควรปกปิดไว้ ไม่ควร
บอกให้คู่สนทนำรู้ เช่น นำมสกุล ที่อยู่ หรือรหัสผ่ำนที่เป็นควำมลับกับผู้ที่ไม่เคยรู้จัก หรือเริ่มรู้จักกัน 
ทำงอินเทอร์เน็ต 
 6.  ควรวำงคอมพิวเตอร์ที่เด็กใช้ไว้ในที่เปิดเผย เช่น ห้องนั่งเล่น มำกกว่ำที่จะวำงไว้ในห้องนอน 
หรือห้องส่วนตัว  
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           ในส่วนของกลุ่มเยำวชนที่ควรท ำคือ 

 7.  ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน ที่ท ำงำน หรือเบอร์   
ที่ท ำงำน ของผู้ปกครองให้แก่บุคคลอื่น ที่รู้จักทำงอินเทอร์เน็ต 
 8.  แจ้งให้ผู้ปกครองทรำบโดยทันทีที่พบข้อมูล หรือรูปภำพใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่หยำบคำย 
ไม่เหมำะสม 
 9.  ไม่ ไปพบบุคลใดก็ตำมที่ รู้จั กทำงอินเทอร์ เน็ ตโดยไม่ขออนุญำตจำกผู้ปกครองก่อน 
 10. ไม่ส่งรูปหรือสิ่งของใด ๆ ให้แก่ผู้อ่ืนที่รู้จักทำงอินเทอร์เน็ต โดยมิได้ขออนุญำติจำกผู้ปกครองก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ที่มำ :  

                   10 วิธีป้องกันภัยจำกอินเทอร์เน็ตส ำหรับเด็กและเยำวชน. วันที่ค้นข้อมูล 1 สิงหำคม 2561.  
                     เข้ำถึงได้จำก https://watinwrooney.wordpress.com/2013/12/13/10-วิธีป้องกันภัยจำกอินเ/ 
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กิจกรรมที่ 5 ปุยฝ้ำย 

สำระส ำคัญ 
 “ครอบครัว” ประกอบด้วยสมำชิกต่ำงวัย ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีควำมคำดหวังต่อ  
คนในครอบครัว ซึ่งสมำชิกในครอบครัวเดียวกันอำจมีควำมคิด ควำมเห็น ควำมเชื่อในเรื่องต่ำง ๆ แตกต่ำงกัน   
กำรอยู่ร่วมกันจึงต้องอำศัยกำรสื่อสำร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรดูแลกันและกันของสมำชิก    
ในครอบครัว นอกจำกนั้นครอบครัวยังมีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำรมณ์และควำมรู้สึกให้กับ
วัยรุ่น รวมทั้งให้ควำมมั่นใจว่ำครอบครัวพร้อมที่จะรับฟังและให้ควำมช่วยเหลือ แม้เมื่อเกิดควำมผิดพลำด
ในชีวิต 
 

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1.  สำมำรถอธิบำยควำมหลำกหลำยของวัย ควำมคิด ควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกันในแต่ละครอบครัว  
 2.  บอกวิธีกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพหรือควำมเข้ำใจภำยในครอบครัว 
 

เนื้อหำ 
 วิธีกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพหรือควำมเข้ำใจภำยในครอบครัว 
 

ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 ศึกษำและร่วมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นภำยในครอบครัว โดยผ่ำนกรณีตัวอย่ำง และ
ร่วมกันท ำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงของบทบำท ควำมรู้สึก และแนวทำงแก้ไขปัญหำของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
และเข้ำใจว่ำทุกเรื่องสำมำรถสื่อสำรกันได ้
 

สื่อและอุปกรณ์ 
1. คลิปโฆษณำ “ปุยฝ้ำย”  หรือ  
2. เอกสำรประกอบกิจกรรมที่ 5 เรื่องของปุยฝ้ำย 

 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ตั้งค ำถำมและชวนผู้เรียนสนทนำ  
   กำรใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอำจมีโอกำสผิดพลำดได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร  
   เมื่อวัยรุ่นเผชิญปัญหำ หรือเกิดกำรผิดพลำด วัยรุ่นจะปรึกษำใคร เพรำะอะไร 
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงว่ำ กิจกรรมเรื่อง “ปุยฝ้ำย” เป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันว่ำ เมื่อคนในครอบครัว
เกิดปัญหำกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม สมำชิกในครอบครัวนั้น ๆ จะมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น  
ได้อย่ำงไร  
 3. ผู้จัดกำรเรียนรู้เปิดคลิปโฆษณำ “ปุยฝ้ำย” หรือในกรณีที่ไม่มีสื่อ ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมผู้เรียนว่ำ 
ใครเคยดูโฆษณำปุยฝ้ำยบ้ำง แล้วขอตัวแทนเล่ำให้เพ่ือนในห้องฟัง หรือหำกไม่มีใครเคยเห็น ผู้จัดกำรเรียนรู้
ขออำสำสมัครให้อ่ำน “เรื่องของปุยฝ้ำย”  
 4. เมือ่ดูคลิปโฆษณำ หรือฟังเรื่องปุยฝ้ำยจบแล้ว  ให้ผู้เรียนบอกควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นที่มีต่อ
เรื่องนี้ ผู้จัดกำรเรียนรู้จดประเด็นที่ได้จำกผู้เรียน 
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   เรื่องปุยฝ้ำย ท ำให้เรำเรียนรู้อะไร  
   คิดว่ำครอบครัวของปุยฝ้ำยที่ปรำกฏในโฆษณำ จัดเป็น “ครอบครัวอบอุ่น” หรือไม่อย่ำงไร   
และเก่ียวข้องอย่ำงไรหรือไม่ กับกำรมีเพศสัมพันธ์และกำรตั้งท้องของปุยฝ้ำย 
   เมื่อเกิดปัญหำอย่ำงในเรื่องปุยฝ้ำย บทบำทของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ท ำอะไรได้บ้ำง  
   ถ้ำครอบครัวไม่สนใจดูแลเด็กผู้หญิงที่ท้อง อำจเกิดผลตำมมำอย่ำงไร  
   ถ้ำในโฆษณำเป็นเรื่องของผู้ชำยที่ท ำผู้หญิงท้องแล้วไปบอกพ่อแม่ คิดว่ำเรื่องรำวต่อจำกนั้น 
จะเป็นอย่ำงไร 
 5.  ผู้จัดกำรเรียนรู้ แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้เวลำ 15 นำที ในกำรช่วยกันระดมค ำตอบ ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 หำกเรำเป็นพ่อแม่ของวัยรุ่นชำย   
     จะคุยกับลูกอย่ำงไร เมื่อเกิดปัญหำที่ลูกเรำท ำให้แฟนท้อง จะจัดกำรอย่ำงไร และจะ
คุยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์แบบนี้อีกอย่ำงไร 
  กลุ่มที่ 2 หำกเรำเป็นพ่อแม่ของวัยรุ่นหญิง 
     จะคุยกับลูกอย่ำงไร เมื่อเกิดปัญหำท้องไม่พร้อมจะจัดกำรอย่ำงไร และจะคุยเรื่อง
อะไรกับลูกอีกบ้ำงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์นี้อีก 
  กลุ่มที่ 3 ในฐำนะวัยรุ่นหญิง  
     หำกมีเหตุกำรณ์ที่ท้องไม่พร้อมเกิดขึ้นกับตัวเอง คิดว่ำได้เรียนรู้อะไร จะจัดกำร
อย่ำงไร และอยำกบอกอะไรกับพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่หำกเกิดกรณีแบบนี้ 
  กลุ่มที่ 4 ในฐำนะวัยรุ่นชำย  
     ในเหตุกำรณ์ที่เรำมีส่วนท ำให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม คิดว่ำได้เรียนรู้อะไร จะจัดกำร
อย่ำงไร และอยำกบอกอะไรกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ หำกเกิดกรณีแบบนี้ 
  ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอ กลุ่มละ 3 นำที โดยผู้จัดกำรเรียนรู้บันทึกค ำตอบจำกกำรระดมของแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกคนเห็นค ำตอบร่วมกัน 
 6. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนคุยแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เข้ำใจถึงเงื่อนไขกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก และ
เห็นถึงควำมกังวลและห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูก และบำงครั้งลูกก็จ ำเป็นต้องกำรค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือ
จำกพ่อแม ่โดยใช้ค ำถำม เช่น  
   คิดว่ำเวลำลูกหรือเด็กวัยรุ่นมีปัญหำจะคุยกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
   กำรพูดคุยปรึกษำกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เรื่องเพศสัมพันธ์ เหมือนหรือแตกต่ำงจำกเรื่องอ่ืน  ๆอย่ำงไร 
   ปัญหำ หรืออุปสรรคที่เด็กไม่กล้ำมำคุยปรึกษำกับพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหำทำงเพศ 
   กำรพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวควรเริ่มต้นตั้งแต่เม่ือไหร่ ควรพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้ำง 
   เด็ก ๆ ที่อยู่ในครอบครัวที่อำจขำดพ่อหรือแม่ จะสำมำรถคุยปรึกษำกับใครได้บ้ำง 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรแสดงควำมคิดเห็นขณะอภิปรำยกลุ่ม  
 2. สังเกตจำกกำรเล่ำประสบกำรณ์ของผู้เรียน กรณีมีปัญหำข้อขัดแย้งกับพ่อแม่ และแนวทำง
กำรแก้ปัญหำ 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องสร้ำงควำมคุ้นเคยกับผู้เรียน ควรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกันเอง เพ่ือให้
ผู้เรียนไว้วำงใจ และกล้ำพูดคุยแสดงควำมคิดเห็น  
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องกระตุ้น ยั่วยุ ให้เกิดควำมต้องกำรที่จะแสดงควำมคิดเห็น และชื่นชมผู้ตอบค ำถำม 
หรือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม แต่ควรระมัดระวังในกำรใช้ถ้อยค ำที่สร้ำงควำมสะเทือนใจ  
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม  
 1. ในช่วงชีวิตวัยรุ่น กำรเผชิญปัญหำในชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง ตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องที่ 
เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตและทุกวัย  
 2. กำรเกิดปัญหำในช่วงวัยรุ่น ในเรื่องส ำคัญ ๆ โดยเฉพำะเรื่องเพศ วัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะไม่กล้ำ
คุยกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ เพรำะควำมรู้สึกท่ีไม่อยำกให้ผู้ใหญ่ผิดหวัง เสียใจในตัวของเรำ หรือกังวลว่ำผู้ใหญ่
จะโกรธไม่ยอมรับในปัญหำที่เกิดข้ึน  
 3. วัยรุ่นมักจะเลือกแก้ไขปัญหำด้วยตนเองเป็นหลัก แต่บำงปัญหำจ ำเป็นต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือ แนะน ำ ดังนั้น วัยรุ่นควรจะต้องพิจำรณำปัญหำให้ดีว่ำ ปัญหำนั้นจ ำเป็นต้องได้รับควำม
ชว่ยเหลือ แนะน ำจำกผู้ที่รู้หรือเข้ำใจในปัญหำหรือไม่ มิฉะนั้น ปัญหำอำจจะลุกลำมใหญ่จนแก้ไขได้ยำกข้ึน 
หรือน ำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อชีวิตของวัยรุ่น 
 4. ไม่ว่ำเรำจะอยู่ในบทบำทของพ่อแม่ หรือเพ่ือน ถ้ำมีวัยรุ่นที่ประสบปัญหำ ควำมพร้อมที่จะเข้ำใจ 
รับฟัง และให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำเป็นเรื่องที่ส ำคัญ เพรำะกำรมีใครสักคนที่พร้อมรับฟัง
ปัญหำ ก็สำมำรถท่ีจะช่วยคลี่คลำยควำมทุกข์ใจได้อย่ำงมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     หมำยเหตุ :  

                      • ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1 หรือจำกแหล่งควำมรู้อื่นที่เก่ียวข้องกับ 
                                 เนื้อหำวัตถุประสงค์ 
 
 



60   

 
เอกสำรประกอบกิจกรรมที่  5  
 
 
เร่ืองของ “ปุยฝ้ำย” 
 

“พล” กับ “แก้ว” สองหนุ่มสำวตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน จัดพิธีแต่งงำนตำมประเพณี     
หลังเรียนจบชั้นปริญญำตรี พลท ำงำนในบริษัทเอกชนจนมีควำมก้ำวหน้ำ ส่วนแก้วท ำหน้ำท่ี
แม่บ้ำน ระดับฐำนะของครอบครัวปำนกลำง มีบ้ำนมีรถไม่เดือดร้อน ท้ังสองมีลูกคนแรกเป็น
เด็กหญิงหน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดู ตั้งชื่อให้เธอว่ำ “ปุยฝ้ำย” พลเป็นคนชอบเด็ก จึงรักและเอ็นดู
ลูกสำวคนนี้มำก ดูแลเอำใจใส่ใกล้ชิดอย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง พลและแก้วคิดว่ำตนเองเป็นท้ัง
เพ่ือนเล่น เป็นท้ังพ่อและแม่ เป็นท้ังผู้ดูแลปกป้องคุ้มครอง ตั้งใจและวำดหวังให้ลูกสำวเติบโต
ขึ้นมำอย่ำงเพียบพร้อมทุกอย่ำง เด็กหญิงปุยฝ้ำยเป็นเด็กดี ไม่เคยมีปัญหำท ำให้เครียดหรือ
หนักใจ ครอบครัวเล็กๆ สำมคนพ่อแม่ลูกจึงมีควำมสุข และภำคภูมิใจในสถำนภำพและควำม
เป็นอยู่ของครอบครัว 

เมื่อปุยฝ้ำยเติบโตเป็นสำวก ำลังเรียนหนังสือในระดับมัธยม มีแฟน และอยู่มำวันหนึ่งพล
ก็ต้องพบกับควำมตกใจสุดชีวิต เมื่อปุยฝ้ำยซึ่งก ำลังอยู่ในวัยมัธยมต้น มีอำกำรคลื่นไส้อำเจียน 
ท้ังพลและแก้วต่ำงก็รู้ดีด้วยประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำในชีวิตว่ำ ปุยฝ้ำยก ำลังตั้งท้องแน่นอน พลท้ัง
โกรธ ท้ังโมโห และพยำยำมระงับอำรมณ์สุดขีดไม่ให้แสดงควำมโกรธกับลูกสำวของเขำเอง ซึ่ง
ร้องห่มร้องไห้ด้วยควำมรู้สึกผิดและเข้ำมำกรำบขอโทษเขำ พลมองหน้ำลูกสำวคนเดียวของเขำ 
แล้วก็หวนนึกถึงภำพของควำมรักควำมอบอุ่น ควำมสดใสน่ำรักของปุยฝ้ำย ควำมมีชีวิตชีวำ
ภำยในบ้ำน ตั้งแต่ปุยฝ้ำยเกิดจนกระท่ังถึงวันนี้ ท ำให้เขำรู้สึกว่ำ ถึงอย่ำงไร ปุยฝ้ำยก็ยังเป็นลูก
สำวท่ีเรำรักท่ีสุด และเขำต้องอยู่เคียงข้ำงกับลูกซึ่งก ำลังเผชิญเรื่องรำวในชีวิตและต้องกำร
ก ำลังใจและควำมช่วยเหลือ  พลจึงรู้สึกให้อภัยกับควำมผิดพลำดท่ีเกิดขึ้น และสวมกอดปุยฝ้ำย
พร้อมกับบอกเธอว่ำ“พ่อรักหนูและพ่อจะรักและดูแลหนูกับลูกของหนูตลอดไป” 
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กิจกรรมที่ 6 ใบอนุญำตกำรเป็นพ่อแม่ 

สำระส ำคัญ 
 ควำมรับผิดชอบในกำรเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นเรื่องส ำคัญ ซึ่งผู้ที่ตัดสินใจเป็นพ่อแม่
ต้องมีควำมพร้อม 
  
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. บอกสิ่งส ำคัญท่ีวัยรุ่นหญิงชำยควรค ำนึงถึงหำกต้องกำรมีลูก 
2. บอกกำรเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องเผชิญในชีวิต หำกมีลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่น 

 
เนื้อหำ 
 ข้อควรค ำนึง สิ่งที่ต้องเรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องเผชิญ และกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพ่อแม่ที่เป็น
วัยรุ่น 
   
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 เป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควรค ำนึงและสิ่งต้องเรียนรู้
ของวัยรุ่นในกำรเป็นพ่อแม่ โดยใช้แผ่นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเป็นรำยบุคคลและอภิปรำยกลุ่ม  
และน ำบทสัมภำษณ์จำกวัยรุ่นที่เป็นแม่วัยใส มำให้ผู้เรียนได้คิด วิเครำะห์ ถึงควำมเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่
ต้องเผชิญในชีวิตของกำรเป็นพ่อแม่ท่ีเป็นวัยรุ่น 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  แผ่นกิจกรรม “ข้อเสนอประกอบกำรพิจำรณำกำรเป็นพ่อแม่” 

2. เอกสำรประกอบกิจกรรมที่ 6 บทสัมภำษณ์ : เปิดใจแม่วัยใส 19 ปี ชีวิตเลือกได้ของ “ถุงแป้ง” 
3. กระดำษฟลิปชำร์ท กระดำษกำว ปำกกำเคมี 

 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1.  ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยวิธีกำรเรียนรู้ กิจกรรมนี้เป็นกำรวิเครำะห์ร่วมกันในกำรตัดสิ นใจมีลูก 
หรือกำรเป็นพ่อแม่ว่ำสิ่งที่จะต้องค ำนึงถึงมีเรื่องอะไรบ้ำง 
 2.  ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมผู้เรียนว่ำ “กำรเป็นพ่อแม่” หมำยถึงอะไร มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 3. ผู้จัดกำรเรียนรู้แจกแผ่นกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละคน และอธิบำยว่ำ สมมติว่ำมีกำรออกกฎหมำย
เพ่ือควบคุมคุณภำพของประชำกร โดยจะมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรเป็นพ่อ แม่ ในฐำนะกรรมกำรในกำร
เสนอร่ำงเกณฑ์กำรพิจำรณำ ผู้เรียน มีสิทธิที่จะเสนอควำมคิดเห็น ให้เวลำแต่ละคนตอบแบบสอบถำม 5 – 
10 นำท ี
 4. ผู้จัดกำรเรียนรู้อ่ำนค ำถำมทีละข้อ และถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียน โดย 
 4.1 ข้อ 1 – 3 ถำมว่ำใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกำรใช้ อำยุ กำรศึกษำ รำยได้หรือ
สถำนะทำงกำรเงิน เป็นเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกำรเป็นพ่อ แม่ โดยให้ยกมือ จำกนั้นผู้จัดกำรเรียนรู้       
ขออำสำสมัครจำกแต่ละฝ่ำยให้ควำมคิดเห็นสนับสนุนฝ่ำยละ 3 – 4 คน ในแต่ละข้อ 
 4.2 ข้อ 4 ถำมควำมคิดเห็นของทุกคน พร้อมเหตุผล โดยให้เสนอเฉพำะควำมคิดเห็นที่  ไม่ซ้ ำ
กับเพ่ือน 



63   

 
 5. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนสนทนำ โดยใช้ค ำถำม (ชวนคิด) ดังนี้ 
 5.1 มีควำมคิดเห็นอย่ำงไร หำกมีกฎหมำยก ำหนดให้คนที่ต้องกำรเป็นพ่อแม่ ต้องขอใบอนุญำต   
 5.2 จำกกำรฟังข้อคิดเห็นของทุกคนในห้องนี้  คิดว่ำสิ่งส ำคัญส ำหรับคนที่ต้องกำรเป็นพ่อแม่ 
ควรค ำนึงถึง คือเรื่องอะไร 
 5.3 อะไรเป็นสำเหตุที่ท ำให้บำงคนต้องกลำยเป็นพ่อแม่ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือวำงแผนล่วงหน้ำ 
 5.4 กำรไม่ได้วำงแผนส ำหรับกำรมีลูกหรือกำรเป็นพ่อแม่ อำจส่งผลอย่ำงไรได้บ้ำง 
 5.5 มีทำงเลือกใดบ้ำงส ำหรับคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยผู้จัดกำรเรียนรู้ แบ่งกลุ่มผู้เรียนรู้ 
กลุ่มละ 5-7 คน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์และน ำเสนอทำงเลือกส ำหรับคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จำกบท
สัมภำษณ์ : เปิดใจแม่วัยใส 19 ปี ชีวิตเลือกได้ของ “ถุงแป้ง” 

        1)  สิ่งที่ “ถุงแป้ง” ต้องเผชิญและควำมเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อต้องท ำหน้ำแม่ในวัยเรียน 
            2)  ผู้เรียนมีทำงเลือกอ่ืนเพิ่มเติม ให้ “ถุงแป้ง” อีกหรือไม่ อย่ำงไร 

5.6 ผู้จัดกำรเรียนรู้ ชวนผู้เรียนร่วมกันสรุปว่ำ หำกวัยรุ่นต้องท ำหน้ำที่พ่อแม่ ในขณะที่ยัง  
เป็นนักเรียน ผู้เรียนคิดว่ำ คน ๆ นั้น หรือคนคู่นั้น ต้องเผชิญกับเรื่องอะไรบ้ำง ฝ่ำยหญิงหรือฝ่ำยชำยที่ต้อง
เผชิญผลกระทบมำกกว่ำกัน อย่ำงไร 
 5.7 คนเรำสำมำรถเป็นพ่อแม่ โดยไม่ต้องมีลูกเองได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจำกแสดงควำมคิดเป็นของผู้เรียน 
2. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 

 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 กิจกรรมนี้ต้องกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ เรื่อง กำรเป็นพ่อแม่ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องกำรมี
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และต้องกำรให้ผู้เรียนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ โดยไม่จ ำเป็นต้องเห็น
คล้อยตำมกัน ดังนั้น ผู้ด ำเนินกิจกรรมจึงควรระวังท่ำที และกำรแสดงทัศนะในเชิงตัดสินผิดถูกต่อเรื่องนี้   
สิ่งส ำคัญ คือ กำรกระตุ้นให้เห็นมุมมองที่แตกต่ำง และทำงเลือกที่หลำกหลำยในวิถีชีวิต และกำรชวนให้
เชื่อมโยงกับกำรน ำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของผู้เรียนเอง 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม  
 1. กำรเลี้ยงดูเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นควำมรับผิดชอบของพ่อแม่ กำรตัดสินใจที่จะ
เป็นพ่อแม่ ต้องมีควำมพร้อมและวำงแผนไว้ เช่น ควำมพร้อมเรื่องกำรดูแล/ตรวจ สุขภำพร่ำงกำย ทั้งก่อน
ตั้งครรภ์และระหว่ำงตั้งครรภ์ ควำมพร้อมทำงด้ำนจิตใจที่จะเผชิญควำมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต กำรวำงแผน
กำรดูแลลูก ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและกำรตกลงท ำหน้ำที่ของพ่อแม่  
 2. กำรมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้ำยังไม่ต้องกำรมีลูก จึงเป็นเรื่องส ำคัญที่หญิง/ชำย
ต้องพูดคุยกันในเรื่องวิธีกำรคุมก ำเนิดและต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่ผลักภำระกำรคุมก ำเนิดให้อยู่ใน
เพศใดเพศหนึ่งเท่ำนั้น 
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 3. กำรตั้งครรภ์ในขณะเรียนหนังสือ ผลกระทบที่ตำมมำหลำยด้ำนและจะเกิดขึ้นกับฝ่ำยหญิง
มำกกว่ำฝ่ำยชำย เพรำะสังคมยังมีทัศนคติและกำรให้คุณค่ำในเรื่องเพศของหญิงชำยแตกต่ำงกัน           
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้หญิงและผู้ชำยต้องร่วมมือกันป้องกันกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบที่
ตำมมำ 
 4. ถ้ำเกิดกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต้องหำควำมช่วยเหลือจำกคนที่เรำคิดว่ำพร้อมจะรับฟังและ
ช่วยเหลือเรำได้ หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถให้บริกำรปรึกษำในเรื่องเหล่ำนี้ 
 5. เรื่องส ำคัญในกำรเป็นพ่อแม่คือ ควำมรัก กำรดูแล ควำมรับผิดชอบที่จะดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโต
อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นเพศหญิง ชำย หรือเพศทำงเลือก หรือจะมีลูกของตนเองหรือ
รับอุปกำระเด็กมำเป็นลูก ก็สำมำรถเป็นพ่อแม่ได้ 
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เอกสำรประกอบกิจกรรมที่  6 

บทสัมภำษณ์ : เปิดใจแม่วัยใส 19 ปี ชีวิตเลือกได้ของ “ถุงแป้ง” 
 

ถุงแป้ง เด็กสำวที่เป็นคุณแม่ตอนอำยุ 18 ปี ผู้เคยท ำผิดพลำด จำก "รักในวัยเรียน" ขณะเรียนชั้น 
ม.5 และแฟนหนุ่มนักศึกษำชั้นปีที่ 2 เขำทั้งสองคนกลำยเป็นคุณพ่อและคุณแม่แบบไม่ทันตั้งตัว จนต้อง
เผชิญหน้ำรับผลของกำรกระท ำของตนเอง แต่ ถุงแป้ง ก็ยุติปัญหำต่ำง ๆ ได้ด้วยควำมเข้มแข็ง เพ่ือท ำ
หน้ำที่รับผิดชอบต่อชีวิตลูกน้อยนับตั้งแต่ลืมตำดูโลก 
  ถุงแป้ง ยอมรับว่ำ ตนเองและแฟนร่วมกันท ำในสิ่งที่ผิดพลำด  ซึ่งไม่ต้องกำรให้มีท้องเลย เพรำะ
ยังอยู่ในวัยเรียน แต่เมื่อพลำดไปแล้ว จะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ จึงต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองท ำให้ดี
ที่สุด รู้สึกงงจนท ำอะไรไม่ถูก แต่ก็มีสติก่อนเป็นอันดับแรก  เมื่อตนเองพร้อมก็ตัดสินใจเข้ำไปขอค ำปรึกษำ
จำกผู้ใหญ่ เพรำะเชื่อว่ำพ่อแม่ให้ค ำปรึกษำได้ดีกว่ำใคร และคิดว่ำควำมพลำดผิด คือ ภำระ ที่ต้องท ำให้
ส ำเร็จ สิ่งที่คิดอยู่ตลอด คือ ต้องเรียนให้จบ   
 สิ่งที่ ถุงแป้ง ต้องเผชิญ คือ กำรดิ้นรนเพ่ือหำเงินไปฝำกท้อง เริ่มจำกกำรขำยของในเฟสบุ๊ค ถ่ำยแบบ 
รีวิวสินค้ำ พยำยำมเก็บเงิน เพรำะไม่ต้องกำรรบกวนเงินและเพ่ิมภำระให้พ่อแม่อีก เนื่องจำกท ำให้พ่อแม่ 
ผิดหวังมำกพอแล้ว หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝำกท้องกำรคลอดลูก ข้อมูลทุกอย่ำงเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ คิดว่ำ 
มีลูกแล้วก็อยำกมอบสิ่งที่ดีให้กับลูก เม่ือเวลำผ่ำนไป...ควำมคิดก็เปลี่ยน ท ำงำนได้เงินก็รู้จักเก็บ อะไรที่ 
ไม่จ ำเป็นต้องตัดทิ้งไปก่อน ซ่ึงเมื่อก่อนเป็นคนใช้เงินเปลืองมำก ถึงตอนนี้นึกถึงลูกเป็นอันดับแรก  
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น แต่พ่อแม่ก็ให้กำรช่วยเหลือทั้งๆที่ลูกไม่ได้ขอ  จึงเข้ำใจว่ำ แม่ก็คือแม่ เข้ำใจควำมรู้สึก
คนเป็นแม่ว่ำรักและห่วงลูกขนำดไหน และเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกด้วย เหมือนที่ตนเองรู้สึกกับแม่  
ถุงแป้ง บอกว่ำ ตนเองดื้อมำกเป็นเด็กเอำแต่ใจ ไม่ค่อยเชื่อฟังครอบครัว เมื่อมีลูกก็รู้สึกกลัวลูกจะเป็น
เหมือนตนเองจึงพยำยำมสอนลูก โดยท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ลูก อะไรไม่ดีต้องเลิกท ำ แม้จะมีลูก ถุงแป้ง  
ก็ไม่ถือว่ำเป็นอุปสรรคด้ำนกำรเรียน จะตั้งใจเรียนให้จบ เพ่ือจะได้มีหน้ำที่กำรงำนที่ดีลูกจะได้ภูมิใจ ถึงแม้
ครั้งหนึ่งแม่เคยพลำดมีลูกตอนยังไม่พร้อม แต่แม่ก็จะสู้เพ่ือให้ชีวิตลูกของแม่ไม่น้อยหน้ำใคร ต้องกำรอยำก
ให้ลูกภูมิใจที่เกิดมำเป็นลูกของตนเอง 
 ถุงแป้ง บอกว่ำ ชีวิตวัยรุ่นเปลี่ยนไปมำก เม่ือมีลูก แทบไม่มีเวลำจะออกไปไหนกับเพ่ือนเลย 
อำจจะมีบ้ำงบำงครั้ง แต่ต้องไปและกลับเป็นเวลำ ออกไปข้ำงนอกไปเพียงเวลำสั้น ๆ ก็คิดถึงลูกแล้ว ฉะนั้น
วำงแผนแต่ละวันต้องวำงแผนอย่ำงดี จึงต้องกำรให้ควำมผิดพลำดของตนเอง เป็นกรณีศึกษำให้กับวัยรุ่น 
คือ ถ้ำเรำพลำดแล้ว เรำต้องรับผิดชอบกับสิ่ งที่ท ำ ต้องสู้ และเอำค ำดูถูกของใครหลำยคนมำไว้เป็น
แรงผลักดันในกำรใช้ชีวิต อย่ำท้อ แต่ป้องกันก่อนที่ปัญหำจะเกิดขึ้นดีที่สุด ต้องรู้จักรักให้ถูกต้อง และ   
อย่ำทิ้งกำรเรียน เพรำะนั่นคือ อนำคตของเรำ ถ้ำเรำอนำคตดี อนำคตลูกเรำก็จะดีด้วย 
 
 
 
 
 

   ที่มำ : 

                     ไทยรัฐออนไลน์. (2560). สรุปบทสัมภำษณ์ แม่วัยใส. วันที่ค้นข้อมูล 1 สิงหำคม 2561 
                               เข้ำถึงได้จำก http://thairath.co.th/content/980908                      
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แผ่นกิจกรรม 

 
ข้อเสนอประกอบกำรพิจำรณำ “กำรเป็นพ่อแม่” 
 

หำกมีกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยที่ก ำหนดให้คนที่ต้องกำรเป็นพ่อแม่ ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำก่อนว่ำมี
คุณสมบัติเหมำะสมหรือไม่  

คุณได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรที่จะก ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขกำรเป็นพ่อแม่ โดย
คุณสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นได้ตำมแบบกรอกข้อมูลนี้ 

1. ควรก ำหนด “อำยุ” เป็นเงื่อนไขประกอบกำรพิจำรณำกำรเป็นพ่อแม่หรือไม่ เพรำะเหตุใด  
กรณีท่ีคิดว่ำควรก ำหนดอำยุ  ให้ระบุช่วงอำยุ  พร้อมเหตุผล 

        ควรก ำหนด  ช่วงอำยุ................................... ปี     
  เหตุผล .......................................................... ..................................................................... 
        ไม่ควรก ำหนด 

2. “กำรศึกษำ” ควรเป็นคุณสมบัติหนึ่งของกำรเป็นพ่อแม่หรือไม่ เพรำะเหตุใด ถ้ำเห็นด้วย ให้ระบุว่ำ 
      กำรศึกษำด้ำนใดบ้ำง ที่คนเป็นพ่อแม่ควรมี/ควรเรียน พร้อมเหตุผล 
        เห็นด้วย ควรมีกำรศึกษำ ระดับ................................... ปี     
       เหตุผล ...................................................................................................................... ......... 
        ไม่เห็นด้วย / ไม่จ ำเป็น 

3. “รำยได้หรือสถำนะทำงกำรเงิน” ควรเป็นหนึ่งในคุณสมบัติประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรเป็นพ่อแม่หรือไม่ เพรำะเหตุใด  
 เห็นด้วย ควรมีรำยได้หรือฐำนะกำรเงินอย่ำงไร   ระบุ ................................................ 
เหตุผล ................................................... ............................................................................  
 ไม่เห็นด้วย / ไม่จ ำเป็น 

4. ให้ระบุ คุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้หรือควำมสำมำรถอ่ืนๆ ที่คนที่จะเป็นพ่อแม่ควรมี พร้อมเหตุผล 
        ......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



68   

กิจกรรมที่ 7 รวมมิตร 
 
สำระส ำคัญ 
 ควำมเป็นเพ่ือน หมำยถึง กำรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ  โดยยังคงควำมเป็นตัวของตัวเอง
และเรียนรู้ที่จะเคำรพและให้คุณค่ำกบัควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. บอกวิธีปฏิบัติตัวระหว่ำงเพื่อนที่แสดงถึงกำรยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
  2. บอกข้อดีของกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ยังคงควำมเป็นตัวของตัวเอง พร้อมกับกำรยอมรับตัวตน
ของผู้อื่น 
 
เนื้อหำ 
 กำรยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  และกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี  
 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 เป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ ที่แสดงถึงกำร
ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ โดยกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี โดย
ผ่ำนกิจกรรม 
 
สื่อและอุปกรณ์  

1. กระดำษฟลิปชำร์ท  
  2. กระดำษกำว  
  3. ปำกกำเคมี   
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยกิจกรรมนี้ว่ำ เรำจะเรียนรู้ร่วมกันเรื่องควำมเป็นเพ่ือน  
 2. ให้ผู้เรียนจับคู่กับเพ่ือนสนิท หรือจับกลุ่มเพ่ือนที่รู้สึกว่ำเป็นกลุ่มเดียวกัน (ตำมควำมสมัครใจ 
ของผู้เรียน)  
 3. ให้แต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มสนทนำแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งเขียนลงในกระดำษฟลิปชำร์ท  โดยแบ่ง
ช่องในกระดำษออกเป็น 2 ช่อง ช่องควำมเหมือน และช่องควำมต่ำง ในประเด็นต่อไปนี้  ให้เวลำ 10 นำที  
  - มีอะไรบ้ำงที่เพ่ือน/คู่ของเรำ หรือเพ่ือนในกลุ่มชอบเหมือนกัน  
  - ให้แต่ละคนในกลุ่ม บอกควำมเป็นตัวของตัวเองที่คิดว่ำไม่เหมือนคนอ่ืน หรือเพ่ือน  ๆ  
ช่วยกันบอกลักษณะเฉพำะของเพ่ือนแต่ละคนในกลุ่ม  
 4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอควำมเหมือนและควำมต่ำงของเพื่อนกลุ่มเดียวกัน  
ต่อกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 2 นำที  
 5. ระหว่ำงที่แต่ละกลุ่มน ำเสนอ ผู้จัดกำรเรียนรู้สังเกตข้อเหมือน และข้อต่ำงของแต่ละกลุ่ม      
ว่ำมีมำกน้อยอย่ำงไร 
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 6.  เมื่อทุกกลุ่มน ำเสนอแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนแลกเปลี่ยนดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

กำรวัดและประเมินผล  
 1. สังเกตกำรมสี่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรอภปิรำยแลกเปลี่ยน  
 3. กำรตอบค ำถำมชวนคิด 
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้  
  ผู้จัดกำรเรียนรู้อำจสังเกตว่ำมีผู้เรียนคนใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีปัญหำกับเพื่อนหรือ     
ไม่ค่อยมีเพื่อน และช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ช่วยให้มีกำรเรียนรู้และยอมรับกันมำกขึ้น เช่น ชวนเล่น
เกม สร้ำงควำมคุ้นเคย สันทนำกำร หรือสร้ำงควำมสนุกสนำนก่อนเริ่มกิจกรรม ฯลฯ   
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม  
 1. ทุกคนมีลักษณะเฉพำะของตนเอง ไม่ใช่เรื่องดี ไม่ดี ถูกหรือผิด แต่เป็นควำมแตกต่ำงในระดับ
บุคคล 

2. กำรเป็นเพ่ือน หมำยถึงทุกคนยังสำมำรถเป็นตัวของตัวเองได้ ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะ
ยอมรับ และเข้ำใจควำมแตกต่ำงของผู้อ่ืนว่ำ เป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ว่ำทุกคนล้วนมีข้อดีและ
ข้อเสีย ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืน 
 

 
 

       หมำยเหตุ :  

                   • ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 2 และ 3 หรือจำกแหล่งควำมรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                          กับเนื้อหำวัตถุประสงค์ 

ค ำถำมชวนคิด 
 
  - มีอะไรบ้ำงที่ท ำให้แต่ละคนรู้สึกสนิทกับเพ่ือน หรือท ำให้เรำรวมกันเป็นกลุ่มได้ 
  - จ ำเป็นหรือไม่ที่ทุกคนในกลุ่มต้องเหมือนกัน หรือท ำตัวแบบเดียวกัน เพรำะอะไร 
  - รู้สึกอย่ำงไรกับควำมแตกต่ำงของเพ่ือนในกลุ่ม 
  - คิดว่ำควำมแตกต่ำงนั้นส่งผลต่อกำรรวมกลุ่มเป็นเพ่ือนกันหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง 
  - หำกมีใครสักคนในกลุ่มพยำยำมท ำให้ทุกคนชอบเหมือนกัน หรือท ำตัวแบบเดียวกันจะเป็นอย่ำงไร 
  - หำกเกิดควำมขดัแย้งระหว่ำงกำรเป็นตัวของตัวเองกับกำรอยู่เป็นกลุ่มกับเพ่ือน เรำจะท ำอย่ำงไร 
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ใบควำมรู้ส ำหรับกิจกรรมด้ำนที่ 2 : สัมพันธภำพ  
 
ใบควำมรู้ที่ 1 
 
เรื่อง  วิธีกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพหรือควำมเข้ำใจภำยในครอบครัว 
 

กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพ 

           กำรมสีัมพันธภำพที่ดีกับสมำชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอ่ืนในสังคม จะท ำให้เกิดมิตรภำพ
ที่ดีระหว่ำงกัน สร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว สร้ำงควำมยอมรับ ควำมรักใคร่สมัครสมำนสำมัคคี และ
ควำมร่วมมือในกลุ่มเพ่ือนและบุคคลรอบข้ำง ดังนั้น กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควร
เรียนรู้และน ำไปปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดควำมส ำเร็จและควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิต 

           1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสัมพันธภำพ 

                 สัมพันธภำพ (Relationship) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล อันจะท ำให้เกิด
ควำมรัก ควำมนับถือ และควำมร่วมมือ หรืออีกควำมหมำยหนึ่งคือ กำรอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่ำง   
มีควำมสุข มนุษย์ไม่สำมำรถที่จะอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวตำมล ำพังได้ จ ำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม   
จึงต้องมีกำรติดต่อสัมพันธ์กันอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนส่วนตัว กำรเรียนหรือกำรงำน กำรมีสัมพันธภำพที่ดี
กับบุคคลอ่ืนจะท ำให้กำรติดต่อ และกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นไปได้ด้วยดีท ำให้เกิดควำมสุขในกำร
ด ำเนินชีวิตในที่สุด 

          2. หลักกำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพที่ดีของบุคคล 

                 กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพหรือมิตรภำพที่ดีกับผู ้อื่นนั ้นจะต้องเริ ่มต้นที ่ตัวเรำเอง 
โดยจะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองก่อน ซึ่งหลักทั่วไปในกำรปฏิบัติมีดังนี้ 

 2.1 กำรสร้ำงหรือแก้ไขหรือท ำให้ตัวเองมีอำรมณ์เป็นใหญ่ ได้แก่ กำรเป็นคนมีอำรมณ์
หนักแน่น ไม่มีควำมหวำดกลัว หวำดระแวง ไม่อ่อนแอจนต้องพึ่งผู้อ่ืนตลอดเวลำ แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนแข็ง  
จนกระด้ำง และลักษณะเช่นนี้จะต้องมีควำมสมบูรณ์ถำวร ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรง่ำย 

 2.2    กำรรู้จักปรับตนเองให้เข้ำกับบุคคล เหตุกำรณ์ และสถำนที่ กำรรู้จักปรับปรุงตนเอง
ให้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และระเบียบต่ำง ๆ หรือให้สอดคล้องกับควำมผันแปรของสังคมนับว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นมำก 
ถ้ำเรำรู้จักบทบำทของตนเองว่ำควรจะปฏิบัติอย่ำงไรในโอกำสไหนแล้ว ก็ย่อมจะไม่มีข้อขัดแย้งกับใคร 

 2.3     กำรรู้จักสังเกต รู้จดและรู้จ ำ กำรสังเกตจะช่วยให้เรำสำมำรถเข้ำกับทุกคน ทุกชั้น 
ทุกเพศ และทุกวัยได้ดี เช่น มำรยำทในสังคมจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่กำรสังเกตแล้วน ำมำปฏิบัติ  ถ้ำ
หมั่นสังเกตก็จะจ ำได้ แต่ถ้ำจ ำไม่ได้ก็ควรจดบันทึกไว้ แม้กระทั่งผู้ที่เคยพบกันหรือเคยขอควำมช่วยเหลือ
จำกเขำเพ่ือกันลืม เพรำะถ้ำหำกลืมหรือจ ำเขำไม่ได้อำจถูกต ำหนิได้ว่ำเป็นคนหยิ่งยโสหรือลืมคุณคนท ำให้
เกิดควำมขัดเคืองใจกันได้ 

 2.4    กำรรู้จักตนเอง รู้จักประมำณตน และรู้จักสถำนกำรณ์ของตน คุณลักษณะเช่นนี้   
จะท ำให้คนรู้จักลดทิฐิ และเห็นควำมส ำคัญของผู้อื่น ซึ่งจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่เขำด้วย 

 2.5    กำรรู้จักสำเหตุและใช้เหตุผล กำรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผล ไม่ใช้อำรมณ์วู่วำม 
จะท ำให้กำรคบหำสมำคมหรือปฏิบัติงำนร่วมกันด ำเนินไปด้วยดี 

 2.6   กำรมีควำมมั่นใจในตนเองและรู้จักเป็นตัวของตัวเองคุณลักษณะเช่นนี้จะท ำให้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลด ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น ไม่เช่นนั้นอำจมีควำมโลเล หลงเชื่อบุคคลอื่นได้ง่ำย 
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3. กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพกับบุคคลในครอบครัว 

                 กำรได้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภำพอบอุ่นเป็นควำมสุขอย่ำงหนึ่งที่ทุกเพศ  ทุกวัย  
ทุกฐำนะปรำรถนำ และเป็นกุญแจส ำคัญของกำรมีสุขภำพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
                 สมำชิกในครอบครัวไม่ว่ำจะเป็นสำมี ภรรยำ หรือลูกก็ตำมที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่น
จะรู้สึกว่ำอยำกกลับบ้ำนเมื่อเลิกงำนหรือเลิกเรียน อยำกมีกิจกรรมกับคนที่บ้ำน เช่น รับประทำนอำหำรเย็น
ร่วมกัน เล่นกีฬำร่วมกัน มีข่ำวร้ำย ข่ำวดี อยำกบอกคนที่บ้ำน เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ หรือร่วมดีอกดีใจด้วย 

                 ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภำพไม่ดีนั้น ไม่มีใครอยำกอยู่บ้ำน ไม่มีใครอยำกปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับใคร ทุกคนไขว่คว้ำหำควำมสุขนอกบ้ำน จะกลับบ้ำนเมื่อจ ำเป็น เช่น เงินหมด หรือต้องกำรพักผ่อน
นอนหลับเท่ำนั้น สัมพันธภำพในครอบครัวเริ่มต้นจำกควำมรัก ควำมอบอุ่นของสำมีภรรยำที่มีต่อกัน เมื่อมีลูก
สัมพันธภำพนั้นจะขยำยไปสู่ลูก เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ประกอบกับมีควำมผูกพันทำงสำยเลือดของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ครอบครัวจึงเป็นแหล่งควำมรัก ควำมอบอุ่น  
ที่ส ำคัญและยั่งยืนกว่ำสัมพันธภำพใด ๆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวน ามาซ่ึงความสุขของสมาชิกทกุคนในครอบครัว 
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กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพกับบุคคลทั่วไป 
         กำรมีสัมพันธภำพ อันดีกับบุคคลอ่ืนในสังคมจะท ำให้เรำเป็นผู้ที่ยอมรับนับถือ ควำมพอใจรักใคร่ 
ควำมร่วมมือที่ดี และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
         กำรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพกับบุคคลทั่วไปมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รู้จักยอมรับค ำติชม เช่น รับฟังควำมคิดเห็นหรือค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้อ่ืน เกี่ยวกับตัวเรำเอง
ด้วยควำมเต็มใจ เป็นธรรม ไม่ล ำเอียงเข้ำข้ำงตัวเอง และสำมำรถควบคุมตัวเองได้ 

2. รู้จักมีอำรมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี และควรเป็นคนยิ้มง่ำย กำรมีใบหน้ำยิ้มแย้ม กิริยำท่ำทำง  
ร่ำเริงแจ่มใสและเป็นผู้ที่มีอำรมณ์ขัน มีบุคลิกลักษณะที่ดี และเป็นเสน่ห์ที่ท ำให้ผู้ที่พบเห็นหรือคบหำ
สมำคมด้วยรู้สึกนิยมชมชอบ เกิดควำมสุขและควำมสบำยใจ นับว่ำเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งที่จะน ำไปสู่
กำรต้อนรับ และควำมร่วมมือที่ดี 

3. รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่คุยโอ้อวดควำมสำมำรถของตน ไม่พูดจำดูถูกหรือยกตนข่มผู้อ่ืน 
และรู้จักยอมรับข้อบกพร่องหรือควำมด้อยของตนเองในด้ำนต่ำง ๆ 

4. รู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เช่น หน้ำที่ส ำคัญของผู้เรียนคือเรียน ครูมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำอบรม
แก่ผู้เรียน นักศึกษำ ถ้ำทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่แล้วปัญหำยุ่งยำกต่ำง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น 

5. รู้จักประนีประนอม เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรค ควรมีกำรประนีประนอมหรือรอมชอมกัน    
ซ่ึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนเรำอำจตกลงกันได้อย่ำงยุติธรรมและมีเหตุผล          

6. รู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ ให้คิดเสมอว่ำอะไรที่เรำเองไม่ชอบ ไม่ต้องกำรให้ผู้อ่ืนกระท ำต่อเรำ  
ก็จงอย่ำกระท ำสิ่งนั้นต่อบุคคลอื่น และถ้ำต้องกำรให้บุคคลอ่ืนกระท ำสิ่งใดต่อเรำ ก็จงกระท ำสิ่งนั้นต่อเขำ 

7. รู้จักให้ก ำลังใจคนอ่ืน เช่น ยกย่องให้เกียรติ ให้ก ำลังใจผู้ อ่ืนด้วยควำมชมเชย รู้จักแสดง    
ควำมชื่นชมยินดีต่อควำมส ำเร็จของเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือนร่วมงำน 

8. รู้จักไว้วำงใจผู้ อ่ืน คือ รู้จักไว้เนื้อเชื่อใจคนอ่ืนบ้ำงพอสมควร เพรำะคนอ่ืนอำจจะมี
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ได้เช่นเดียวกับเรำ นอกจำกนี้ บำงครั้งกำรประเมินค่ำควำมสำมำรถของผู้อ่ืน
น้อยเกินไปอำจน ำมำซึ่งควำมผิดหวังได้ด้วย 

9. รู้จักร่วมมือกับผู้อ่ืน เช่น กำรให้ควำมร่วมมือกับหมู่คณะในกำรประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
ส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ เพรำะกำรเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวหรือเอำแต่ได้ย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม 

10. รู้จักเคำรพสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ไม่ควรใช้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยพลกำร ไม่ก้ำวก่ำยหรือละเมิด
สิทธิซึ่งเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

              ที่มำ :  

                       ณัฐริกำ  โพธิ์กลำง. (2556). การเสริมสร้างสัมพันธภาพ. วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษำยน 2560.  
                  เข้ำถึงได้จำก www.sites.google.com  
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ใบควำมรู้ที่  2 
 
เรื่อง  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

 

คนเรำนั้นเกิดมำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกมำย ถึงจะมีรูปร่ำงสรีระ จมูก ปำก ฯลฯ เหมือนกัน 
แต่สี ขนำด ยังต่ำงกันอยู่ดีในรำยละเอียดเล็ก  ๆ หำกเรำมองลึกลงไปเรำจะพบควำมแตกต่ำงของ
องค์ประกอบที่หลำกหลำย เช่นเดียวกับสมองถึงจะมีรูปลักษณะคล้ำยกัน แต่กำรท ำงำนที่ซับซ้อนภำยใน  
ก็ยังมีควำมแตกต่ำงกันอยู่ดี กำรท ำงำนของสมอง จึงเป็นตัวก ำหนดควำมแตกต่ำงของบุคคล ผลกระทบ  
ที่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงนั้นมีอยู่หลำกหลำย ทั้งพันธุกรรม สภำพแวดล้อม ประสบกำรณ์เดิม กำรเลี้ยงดู ฯลฯ 
ดังนั้น คนเรำจึงมีควำมคิด ควำมสำมำรถ และระดับสติปัญญำ บุคลิกภำพ กำรแสดงออก นิสัย พฤติกรรม
ที่แตกต่ำงกันไปและสติปัญญำมีผลต่อพฤติกรรมที่หลำกหลำยของมนุษย์เป็นอย่ำงมำก 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 
1) มีมำแต่ก ำเนิด เช่น สติปัญญำ อวัยวะ ควำมเจริญเติบโต ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ซึ่งได้รับ

อิทธิพลมำจำก กรรมพันธุ์ สภำพแวดล้อม กำรเลี้ยงดู กำรป่วยไข้ เป็นต้น 
2) เกิดขึ้นทีหลัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกสิ่งต่ำง ๆ เช่น ควำมสนใจ ประสบกำรณ์ กำรปรับตัว 

ทัศนคติ ควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน ซึ่งเกิดจำกคุณภำพของผู้สอน แรงสนับสนุนจำกครอบครัว  ควำม
ทะเยอทะยำน แรงผลักดันจำกสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย 
บุคคลเกิดมำพร้อมด้วยองค์ประกอบทำงพันธุกรรมที่แตกต่ำงกัน (ยกเว้นฝำแฝดแท้) และด้วยเหตุนี้

จึงท ำให้มีลักษณะทำงร่ำงกำยแตกต่ำงกัน ทั้งในด้ำนโครงสร้ำง และรูปทรงของอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบ
ของร่ำงกำย และกำรท ำงำนของอวัยวะร่ำงกำย 

ควำมแตกต่ำงของรูปร่ำงและรูปทรงที่ปรำกฏควำมแตกต่ำงทำงด้ำนร่ำงกำย ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่
จำกพันธุกรรม แต่สิ่งแวดล้อมก็มีโอกำสเข้ำไปแทรกแซงที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  ในกรณี 
ของฝำแฝดแท้ เมื่อได้รับกำรเลี้ยงดู กำรให้อำหำร ตลอดจนควำมรัก ควำมเอำใจใส่ที่แตกต่ำงกันก็อำจท ำให้
เกิดควำมแตกต่ำงด้ำนรูปร่ำงและรูปทรงได้เช่นกัน 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
- เรียนรู้ได้ด้วยกำรสัมผัส จับต้อง กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย และกำรปฏิบัติจริง 
- สนับสนุนให้เล่นกีฬำ กำรแสดง เต้นร ำ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง หรือได้ปฏิบัติจริง 
- ให้เล่นเกม เดิน วิ่ง หรือท ำกิจกรรมที่ต้องใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
- ให้เล่นหรือท ำกิจกรรมกลำงแจ้ง กีฬำ กำรเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
- ยุทธศำสตร์ในกำรสอน คือ กำรให้นักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือท ำจริง ได้สัมผัส เคลื่อนไหว 

ประสำทสัมผัสในกำรเรียนรู้ และกำรเรียนผ่ำนกำรแสดงบทบำทสมมุติ แสดงละคร 
- เปิดโอกำสให้ท ำงำนตำมล ำพัง ท ำงำนคนเดียว อิสระ แยกตัวจำกกลุ่มบ้ำง 
- สอนให้เห็นคุณค่ำของตัวเอง นับถือตัวเอง (self-esteem) 
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- สนับสนุนให้ท ำงำน เขียน บันทึกประจ ำวัน หรือท ำหนังสือ จุลสำร 
- สนับสนุนให้ท ำโครงงำน กำรศึกษำรำยบุคคล หรือท ำรำยงำนเดี่ยว 
- ให้เรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ตำมจังหวะกำรเรียนเฉพำะตน 
- ให้อยู่กับกลุ่ม ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนบ้ำง 
- ยุทธศำสตร์กำรสอน ควรเน้นที่กำรเปิดโอกำสให้เลือกศึกษำในสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ กำรวำงแผนชีวิต 

กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรศึกษำรำยบุคคล (Individual Study) 
ผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนนี้มีควำมเหมำะสมที่จะประกอบอำชีพอิส ระ เป็นเจ้ำของกิจกำร 

เป็นนำยจ้ำงของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญำ นักจิตวิทยำ คร–ูอำจำรย์ เป็นต้น 
 

2. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชำว์ปัญญำ 
ควำมแตกต่ำงทำงเชำว์ปัญญำ คือ ควำมแตกต่ำงของบุคคลในควำมสำมำรถที่เกี่ยวกับกำรคิด  

และควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ในเชิงนำมธรรม และรูปธรรมที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังศึกษำ
เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะสิ่งต่ำง ๆ ได้ บุคคลที่เกิดจำกท้อง
พ่อแม่เดียวกันก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะฉลำดเหมือน ๆ กัน แต่โดยทั่วไปควำมฉลำดของลูกพ่อแม่เดียวกัน
มักจะไม่แตกต่ำงกันมำกนัก เพ่ือให้แน่ใจว่ำคู่ของตนมีพันธุกรรมเกี่ยวกับสติปัญญำหรือไม่  ควรตรวจสอบ
ก่อนสมรส และนักจิตวิทยำปัจจุบันเชื่อว่ำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำเป็นผลพวงมำจำกพันธุกรรม   
และสำมำรถเสริมได้ภำยหลัง แต่ถ้ำเกิดมำแล้วปัญญำอ่อน โอกำสที่จะแก้ไขยำกมำก เชำว์ปัญญำหรือ
สติปัญญำจึงเป็นเรื่องส ำคัญที่คู่สมรสควรให้ควำมส ำคัญล ำดับต้น ๆ ของกำรมีครอบครัว 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
- ให้มีโอกำสได้ทดลองหรือท ำอะไรด้วยตนเอง 
- ส่งเสริมให้ท ำงำนสร้ำงสรรค์งำนศิลปะที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
- ให้เล่นเกมที่ฝึกทักษะคณิตศำสตร์ เช่น เกมไพ่ เกมตัวเลข ปริศนำตัวเลข ฯลฯ 
- ให้ช่วยท ำงำนบ้ำน งำนประดิษฐ์ ตกแต่ง 
- ฝึกกำรใช้เหตุผล กำรแก้ปัญหำ กำรศึกษำด้วยโครงงำนในเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
- ฝึกฝนทักษะกำรใช้เครื่องคิดเลข เครื่องค ำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- ยุทธศำสตร์ในกำรสอนคือให้ฝึกคิดแบบมีวิจำรณญำณ วิพำกษ์ วิจำรณ์ ฝึกกระบวนกำรสร้ำง

ควำมคิดรวบยอด กำรชั่ง ตวง วัด กำรคิดในใจ กำรคิดเลขเร็ว ฯลฯ 
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3. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอำรมณ์ 
 คือ ควำมแตกต่ำงของบุคคลในควำมสำมำรถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่ำง ๆ ขณะเกิดอำรมณ์อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง กำรมีอำรมณ์ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่อำรมณ์กลัว อำรมณ์โกรธ อำรมณ์รัก พอใจ ยินดี ตื่นเต้น 
กำรแสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ ต้องแสดงออกอย่ำงเหมำะสม แต่ในควำมเป็นบุคคลพบว่ำ มีกำรใช้อำรมณ์
ค่อนข้ำงมำก ดังนั้น กำรฝึกในเรื่องกำรควบคุมอำรมณ์จึงเป็นสิ่งส ำคัญในสังคมปัจจุบัน ในกำรด ำเนินชีวิต
ของบุคคลหำกใช้อำรมณ์มำกกว่ำควำมรู้สึก บุคคลนั้นก็จะอยู่ในสังคมยำก เป็นมนุษย์ต้องใช้เหตุผลมำกกว่ำ
อำรมณ์และควำมรู้สึก แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำบุคคลจะต้องเก็บควำมรู้สึกจนขำดควำมเป็นตัวเอง บำงครั้ง
กำรเก็บอำรมณ์และควำมรู้สึกจนขำดควำมเป็นตัวของตัวเอง อำจท ำให้บุคคลเกิดอำกำรเครียด ปวดท้อง
เป็นโรคกระเพำะหรือแม้กระทั่งปวดหัวโดยไม่ทรำบสำเหตุ อำรมณ์เป็นได้ทั้งตัวสร้ำงสรรค์และตัวท ำลำย 
อำรมณ์ขัน ท ำให้จิตใจเบิกบำน อำรมณ์เศร้ำหมอง หดหู่ ท ำให้คนเกิดควำมตึงเครียดวิตกกังวล 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 ดังนั้น ผู้จัดกำรเรียนรู้จึงมีหน้ำที่ที่ต้องแนะน ำ ให้ผู้ เรียนแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม 
สมเหตุสมผล พองำมหรือรู้จักที่จะควบคุม ยับยั้งพอเหมำะพอควรไม่แสดงอำรมณ์จนกลำยเป็นคน        
เจ้ำอำรมณ์ หรือเก็บอำรมณ์จนกลำยเป็นคนเฉยเมยไม่มีปฏิกิริยำใด ๆ โดยทั่วไปบุคคลควรจะแสดงอำรมณ์
อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสอันควร 
 
4. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม 
 ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม คือ ควำมแตกต่ำงของบุคคลในควำมสำมำรถที่จะปรับตนให้เข้ำกับ
บุคคลและสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ของสังคมที่ตนเป็นสมำชิกอยู่และของสังคมอ่ืน ๆ ด้วย มนุษย์ตั้งแต่เกิดมำ
ก็ต้องอยู่ในระบบของสังคม ตั้งแต่สังคมครอบครัว สังคมเพ่ือนบ้ำน โตขึ้นก็เป็นสังคมโรงเรียนตั้งแต่อนุบำล
จนถึงอุดมศึกษำ บุคคลต้องปรับตัวให้เข้ำกับสังคมทั้งสิ้น 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
ดังนั้น ผู้จัดกำรเรียนรู้จึงมีหน้ำที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้ำกลุ่ม ท ำงำนร่วมกัน  ส่งเสริมให้

อภิปรำย เรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหำร่วมกัน จะสำมำรถเรียนได้ดีหำกให้โอกำสในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
ยุทธศำสตร์ในกำรสอน ได้แก่ กำรให้ท ำงำนร่วมกัน กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มเพ่ือน กำรเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ บทบำทสมมุติ กำรเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นต้น 
 
5. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศ 

ควำมแตกต่ำงทำงเพศมีทั้งควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง เพศหญิงและเพศชำยมีควำมแตกต่ำง
ด้ำนฮอร์โมน ผู้ชำยมีฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ที่ช่วยให้เขำมีลักษณะภำยนอกและพฤติกรรม  
ของผู้ชำย ผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ที่ช่วยให้ผู้หญิง 
มีลักษณะเป็นหญิง ฯลฯ 
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เด็กหญิงมีแรงจูงใจในกำรแสวงหำควำมส ำเร็จน้อยกว่ำผู้ชำย เด็กหญิงมักเอำควำมส ำเร็จไปปนกับ
กำรได้รับควำมรัก และกำรยอมรับ คือ ใฝ่หำควำมส ำเร็จเพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรัก ค ำวิพำกษ์วิจำรณ์มักมีผล
ต่อจิตใจของเด็กหญิงมำกกว่ำเด็กชำย  สิ่งที่เด็กชำยชอบ ได้แก่ แท่งไม้ ยวดยำนพำหนะ และบุคคล  
ที่อยู่ในเครื่องแบบ ส่วนสิ่งที่เด็กหญิงชอบ ได้แก่ เครื่องตกแต่ง และบุคคลที่แต่งกำยเป็นระเบียบ ควำมคิดของ
เพศชำยหนักแน่นมำกกว่ำควำมคิดของเพศหญิง ควำมคิดของเพศชำยมุ่งในเรื่องของตนเองมำกกว่ำ 
ในขณะที่ควำมคิดของเพศหญิงเน้นหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพศชำยแสดงอำกำรก้ำวร้ำวมำกกว่ำ
เพศหญิง มีควำมสำมำรถในกำรใช้ถ้อยค ำได้ดีกว่ำ จึงมีควำมสำมำรถในกำรติดต่อกับบุคคลอ่ืนได้เหมำะสม 
และนุ่มนวลกว่ำเพศชำย 

แนวทำงแก้ปัญหำ 
- ให้ผู้เรียนเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ ทั้งชำยและหญิง และร่วมมือช่วยเหลือกันด้วย 

พูดคุยกับเด็กถึงข้อดีของเพศตนเอง  โดยพยำยำมให้เด็กเป็นฝ่ำยพูดมำกกว่ำรับฟัง เสริมควำมเชื่อมั่น 
ในตนเองของเด็ก 

  - ส่งเสริมให้เล่นกิจกรรมเหมำะกับเพศตนเอง แต่ในระยะแรกเด็กอำจกลัวไม่กล้ำ ผู้จัดกำรเรียนรู้
อำจเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะกลำง ๆ  ไม่รุนแรง เช่นศิลปะ ดนตรี หรือกีฬำที่ไม่หนักเกินไป โดยให้คลุกคลี
ในกลุ่มเพศชำยด้วยกัน 

  - ครอบครัว เชิญผู้ปกครองมำพบ โดยมีหลักกำรพูดคุยกับผู้ปกครอง ดังนี้ ไม่สรุปว่ำสำเหตุหลัก
เป็นผลจำกกำรเลี้ยงดู หรือพ่อแม่ท ำ เพรำะพ่อแม่อำจรู้สึกผิด โกรธ ต่อต้ำน และเป็นควำมเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยควรเน้นที่กำรแก้ไขที่เป็นไปได้โดยปรับควำมสัมพันธ์ของพ่อแม่ให้ดีขึ้น ให้พ่อใกล้ชิด มีกิจกรรมร่วมกับลูก 
และแม่ควรปรับอำรมณ์ให้เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ หรือเอำลูกมำเป็นพวก ให้พ่อแม่ใช้หลักกำรข้ำงต้นด้วย  
ควรให้ควำมหวังอย่ำงเป็นจริงในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก โดยทั่วไปในเด็กวัยเรียน ดังนั้น พ่อแม่  
ควรเตรียมพร้อมที่จะยอมรับลูก และมองข้อดีด้ำนอ่ืน ตลอดจนพัฒนำเด็กให้รู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง เพรำะ
หำกเด็กยังรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศจนเข้ำถึงวัยรุ่น  พ่อแม่ควรต้องปรับปรุงทัศนะ 
ที่จะแก้ไขเป็นกำรยอมรับในที่สุด อำจพิจำรณำพบจิตแพทย์ หรือจิตแพทย์เด็ก หำกพบปัญหำในครอบครัว
มำก หรือครอบครัวแสดงควำมจ ำนงและต้องกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง 
 

6. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมถนัด 
ควำมแตกต่ำงในด้ำนศักยภำพ หรือสมรรถภำพที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล โดยอำศัยสติปัญญำและ

ควำมสนใจเป็นพื้นฐำน ควำมถนัดอำจมีมำแต่ก ำเนิด เนื่องจำกควำมถนัดต้องใช้สติปัญญำเป็นพ้ืนฐำน หรือ
อำจมีโดยอำศัยกำรฝึกฝนท ำให้เกิดทักษะได้ 

 

7. ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมสนใจ  
 ควำมโน้มเอียงที่บุคคลจะเลือก หรือกระท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองชอบ เช่น บำงคนสนใจกล้วยไม้ 
บำงคนสนใจกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ และบำงคนสนใจวีดีทัศน์ เป็นต้น ควำมสนใจจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง
มำกขึ้น 
 

            ที่มำ :  

                    วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษำยน 2560.  
                      เข้ำถึงได้จำก https://www.gotoknow.org/posts/508136    

https://www.gotoknow.org/posts/508136


77   

ใบควำมรู้ที่  3 

เรื่อง  กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี 
หลักกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดี 

 1. กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพในครอบครัว 
 1.1 ทุกคนต้องปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของครอบครัวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 1.2 เคำรพเชื่อฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เด็กต้องเคำรพผู้ใหญ่ 
 1.3 ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ ไม่เอำเปรียบซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง

เต็มควำมสำมำรถ 
 1.4 รักและซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ 
 1.5 ทุกคนในครอบครัวควรมีควำมเอ้ืออำทรห่วงใยซึ่งกันและกัน จะท ำให้ครอบครัวอบอุ่นและมี

ควำมสุข 
 1.6 ร่วมมือกันแก้ปัญหำในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยควำมเข้ำใจ 
 1.7 ขจัดปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ในครอบครัวให้หมดไป 

  

 2. กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงเพื่อน 
 2.1 รักษำช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลำที่เป็นทุกข์เดือดร้อน 
 2.2 สำมำรถปรับทุกข์และร่วมกันแก้ปัญหำให้กับเพ่ือนได้ 
 2.3 ยอมรับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีต่อกัน 
 2.4 สนใจและเอำใจใส่ควำมรู้สึกของเพ่ือนเสมอ 
 2.5 ไม่เห็นแกต่ัวและไม่เอำรัดเอำเปรียบเพื่อน 
 2.6 มีควำมรัก จริงใจต่อเพ่ือนอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย 
 2.7 สร้ำงควำมรู้ที่ดี มองเพ่ือนในแง่ดี คิดดีต่อกันสม่ ำเสมอ 
 

 3. กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพในสังคม 
            3.1 พัฒนำบุคลิกภำพให้ผู้พบเห็นเกิดควำมชื่นชมและประทับใจด้วยกำรพูด และกิริยำท่ำทำง 
            3.2 กำรแสดงออกด้วยควำมใจกว้ำง ใจดี และใจจริง 

 3.3 กำรให้ควำมช่วยเหลือเอำใจใส่ในกิจกรรมและงำนส่วนรวมด้วยควำมมีน้ ำใจและเสียสละ 
 3.4 ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.5 รว่มแก้ปัญหำและข้อขัดแย้งในสังคมให้ดีขึ้น 
 3.6 พูดคุยหรือสนทนำกับทุกคนด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส่ และเป็นมิตรกับทุกคนอย่ำงเสมอหน้ำกัน 

 
 

    ที่มำ :  

  วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษำยน 2560.  
    เข้ำถึงได้จำก www.legendnews.net   
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กิจกรรมที่ 8 หมำก - คิม 
 
สำระส ำคัญ 

 กำรมีเพศสัมพันธ์เป็นธรรมชำติของมนุษย์ กำรตัดสินใจเลือกท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นจำกกำร
ยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ำย และอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันกับผลที่ตำมมำ  
กำรมีข้อมูลรอบด้ำนในเรื่องผลที่ตำมมำจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยให้บุคคลสำมำรถคิดวิเครำะห์    
เพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจได้ดีขึ้น 
  
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. ระบุถึงโอกำสเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 
 2. สำมำรถเลือกตัดสินใจโดยไตร่ตรองถึงผลกระทบทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ 
 3. อธิบำยแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหำกเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พร้อม 
 
เนื้อหำ  
 1. ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ 
 2. กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 
 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 

กำรพิจำรณำทำงเลือกเพ่ือตัดสินใจจำกสถำนกำรณ์จ ำลองที่ก ำหนดให้ และวิเครำะห์ถึงผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรตัดสินใจแต่ละรูปแบบ และสะท้อนให้เห็นรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำง  ๆ 
ต่อกำรมีเพศสัมพันธ์หรือตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงเพศ 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. กระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี และกระดำษกำว 
 2. เอกสำรประกอบ “หมำกกับคิม” และทำงเลือกในกำรตัดสินใจ 3 ชุด 
 3. กระดำษสีตัดขนำดกำร์ด 4 สี (เช่น สีฟ้ำ สีเขียว สีเหลือง สีชมพู) 
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำกิจกรรม “หมำกกับคิม” เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำร
สื่อสำรและกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ของคนสองคน เพ่ือน ำไปสู่กำรเลือกตัดสินใจที่ทั้งสองฝ่ำย
พร้อมและสำมำรถรับผิดชอบได้ 
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้ขออำสำสมัคร 1 คน อ่ำนเรื่อง “หมำกกับคิม” ให้ผู้เรียนฟังโดยอำจใช้แผ่นใส
ประกอบ หรือเขียนบนกระดำนด ำ หรือกระดำษชำร์ท 
 3. เมื่ออ่ำนจบ ถำมผู้เรียนว่ำ  
  - สถำนกำรณ์เรื่องนี้ มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรำหรือไม่ อย่ำงไร 
  - ถ้ำผู้เรียนเป็น “หมำก” จะตัดสินใจอย่ำงไร  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น  จดประเด็นค ำตอบขึ้นกระดำน 
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 4. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำในสถำนกำรณ์นี้ “หมำก” อำจตัดสินใจท ำได้หลำยแบบดังที่ผู้เรียน
ช่วยกันตอบ แต่ในกิจกรรมวันนี้ต้องกำรให้ผู้เรียนเลือกตัดสินใจจำกค ำตอบ 3 แบบ ที่คิดว่ำใกล้เคียง
ควำมคิดควำมรู้สึกของตนเอง หำกตนเองเป็น “หมำก” ในอำรมณ์ควำมรู้สึกขณะนั้นผู้จัดกำรเรียนรู้กระตุ้นว่ำ
ขอให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบจำกควำมคิดควำมรู้สึกของตนเองจริง ๆ ไม่มีถูกหรือผิด และไม่จ ำเป็นต้องตอบ
ตำมเพ่ือน 
 5. ผู้จัดกำรเรียนรู้น ำเสนอกำรตัดสินใจ 3 แบบ บนกระดำน หรือแผ่นใสที่เตรียมไว้ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 ตัดสินใจค้ำงกับคิม และมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยำง 

  แบบท่ี 2 ตัดสินใจค้ำงกับคิม และตั้งใจว่ำจะแค่สัมผัสกันภำยนอก โดยจะไม่สอดใส่ 

  แบบท่ี 3 ปฏิเสธคิมว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้ 

 6. ให้ผู้เรียนที่เลือกกำรตัดสินใจแบบเดียวกันมำนั่งรวมกลุ่มกัน แล้วระดมควำมคิดเห็นในกลุ่มว่ำ 
  - เพรำะเหตุใดเรำจึงเลือกตัดสินใจแบบนั้น  
  - กำรเลือกของเรำจะเกิดผลอะไรตำมมำได้บ้ำง  
 7. ให้เวลำกลุ่มย่อย 10 นำที และให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอสั้นๆ เมื่อครบทั้ง 3 กลุ่ม ผู้จัดกำรเรียนรู้
สรุปให้เห็นร่วมกันว่ำ ผลที่ตำมมำอำจมีได้หลำยแบบดังที่ผู้เรียนช่วยกันระดม 
 
        ตัวอย่ำงค ำตอบท่ีอำจจะได้รับ (ไม่ใช่กำรชี้น ำให้ผู้เรียนตอบแบบนี้) 
 

แบบท่ี 1 ตัดสินใจค้ำงกับคิม และมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยำง (ผู้เรียน 5 คน) 

ด้ำนบวก ด้ำนลบ 

 บรรยำกำศควำมสัมพันธ์ดีขึ้น 
 รักและเข้ำใจกันมำกขึ้น 
 คิมไม่ท้องและไม่มีโรค 

 มีโอกำสติดเชื้อ HIV 
 มีโอกำสท้องเพรำะไม่รู้ว่ำคิมกินยำคุมจริงไหม 
 พ่อแม่รู้เสียใจ คนอ่ืนนินทำ 

แบบท่ี 2 ตัดสินใจค้ำงกับคิม และตั้งใจว่ำจะแค่สัมผัสกันภำยนอก โดยจะไม่สอดใส่ (ผู้เรียน 9 คน) 

ด้ำนบวก ด้ำนลบ 

 มีควำมเสี่ยงน้อย ควำมสัมพันธ์ยังอยู่ 
 ทั้งสองคนจัดกำรอำรมณ์ได้ 
 มีเวลำเตรียมตัวที่จะป้องกันในครั้งต่อไป 
 มีควำมปลอดภัย 
 ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้น 

 อำจอดใจไม่ไหว 
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       ตัวอย่ำงค ำตอบท่ีอำจจะได้รับ (ไม่ใช่กำรชี้น ำให้ผู้เรียนตอบแบบนี้) (ต่อ) 

แบบท่ี 3 ปฏิเสธคิมว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้ (ผู้เรียน 4 คน) 

ด้ำนบวก ด้ำนลบ 

 หลีกเลี่ยงจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ได้ 
 ปลอดภัยจำกท้องและโรค 
 รักกัน ไว้วำงใจกันมำกขึ้น 

 ไม่พอใจ โกรธ 
 คลำงแคลง ระแวงกัน 

 
 8. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงให้ผู้เรียนฟังว่ำ ข้อมูลที่แต่ละกลุ่มน ำเสนอนั้น เป็นผลที่เรำคิดว่ำจะตำมมำ
จำกกำรตัดสินใจของเรำในแต่ละแบบ ซึ่งจะเห็นว่ำมีท้ังผลดีและผลเสีย  
 9. ผู้จัดกำรเรียนรู้ถำมผู้เรียนว่ำ อยำกให้ผลที่ตำมมำจำกกำรเลือกของเรำเป็นข้อไหนมำกที่สุด 
เพรำะอะไร 
 10.  แม้ว่ำเรำจะตัดสินใจเลือกแบบเดียวกันแต่ผลที่ตำมมำอำจจะแตกต่ำงกันได้หรือไม่ เพรำะอะไร 
 11.  เป็นไปได้หรือไม่ว่ำ ผลที่เกิดขึ้นอำจต่ำงไปจำกที่เรำคำดคิดไว้ เพรำะเหตุใด 
 12.  ผู้จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคนของทุกกลุ่ม เลือกหยิบกระดำษกำร์ดสี ซึ่งมี 4 สี คือ สีฟ้ำ  
สีเขียว สีเหลือง สีชมพู คนละหนึ่งใบจะเป็นสีอะไรก็ได้ จะเหมือนหรือแตกต่ำงกับเพ่ือนที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันก็ได้ แล้วอธิบำยว่ำกระดำษแต่ละสีหมำยถึงผลที่เกิดขึ้นตำมมำจำกกำรตัดสินใจของแต่ละคน 
 ผู้จัดกำรเรียนรู้อ่ำนสิ่งที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของ “หมำก” กับ “คิม” หรือขออำสำสมัครจำก
แต่ละกลุ่มอ่ำนควำมหมำยของแต่ละสี ซึ่งแทนผลที่ตำมมำจำกกำรตัดสินใจ ดังนี้ 
 

กำรตัดสินใจแบบท่ี 1:  ตัดสินใจค้ำงกับคิมและมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยำง 

สีฟ้ำ: คิมไม่ได้ท้อง และหมำกก็ไม่ได้ติดโรคอะไร 
สีเขียว: คิมลืมกินยำมำสองวันแล้ว หลังจำกมีอะไรกับหมำก จึงพบว่ำตัวเองท้อง 
สีเหลือง: คิมไม่ท้อง  แต่ท ำให้หมำกติดหนองใน 
สีชมพู: คิมมีเชื้อ HIV และหมำกก็ได้รับเชื้อมำด้วย  แต่คิมยังไม่รู้ว่ำตัวเองท้องหรือไม่ 
 

กำรตัดสินใจแบบท่ี 2: ตัดสินใจค้ำงกับคิม และตั้งใจว่ำจะแค่สัมผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่ 

สีฟ้ำ: ทุกอย่ำงเป็นไปด้วยดี ทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย แต่ก็รู้สึกดีกับกำรสัมผัสที่มีให้กัน 
สีเขียว: หมำกเป็นฝ่ำยเริ่มคุยกับคิมว่ำตัวเองรู้สึกอย่ำงไรและอยำกท ำอะไร ทั้งสองคนคุยกัน

อย่ำงตรงไปตรงมำและรู้สึกใกล้ชิดกันมำกขึ้น สุดท้ำยก็ตัดสินใจยังไม่มีอะไรกัน 
สีเหลือง: ทั้งสองคนตกลงกันว่ำจะแค่สัมผัสกันโดยจะไม่มีกำรสอดใส่ และเมื่อควำมรู้สึก  และ

บรรยำกำศเป็นไป สุดท้ำยทั้งสองคนก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยำง และหมำกก็พบว่ำ
ตัวเองติดหนองใน 

สีชมพู: ตกลงคืนนั้น หมำกกับคิมคุยกันและแสดงควำมรักต่อกันด้วยกำรสัมผัสตลอดคืน โดย
ไม่ได้มีเซ็กส์กัน คิมรู้สึกดีมำกกับกำรสัมผัสทุกอย่ำงของหมำกและถึงจุดสุดยอดเป็น
ครั้งแรก 
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กำรตัดสินใจแบบท่ี 3: ปฏิเสธคิมว่ำ“ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้” 

สีฟ้ำ: คิมรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธ และพยำยำมจะชวนหมำก โดยท้ำทำยว่ำหมำกเป็นผู้ชำยจริง
หรือเปล่ำ หลังจำกนั้น คิมก็เอำเรื่องหมำกไม่กล้ำมีเพศสัมพันธ์ไปเล่ำให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

สีเขียว: คิมเข้ำใจที่หมำกบอก และไม่ได้เสียควำมรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนหมำกค้ำงคืนนั้น คิมจึง
ออกไปกับเพ่ือนชำยอีกคนหนึ่ง 

สีเหลือง: หมำกบอกคิมว่ำ เรำท ำอะไรให้ “รู้สึกดี ๆ” กันได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีอะไรกัน ทั้งสอง
คนก็เลยผลัดกันนวดสัมผัสร่ำงกำยของกันและกัน โดยทั้งสองคนรู้สึกดีมำกกับกำรท ำ
แบบนั้น และยังไม่ต้องกังวลเรื่องท้องและเรื่องโรคด้วย 

สีชมพู: คิมไม่ได้โกรธที่หมำกปฏิเสธแต่อยำกรู้ว่ำท ำไมหมำกถึงไม่คิดเรื่องกำรมีเซ็กส์กับตัวเอง  
หมำกจึงอธิบำยว่ำต้องกำรรอให้พร้อมกว่ำนี้ ซึ่งคิมฟังแล้วรู้สึกประทับใจในตัวหมำกมำก  
คิมเลยบอกหมำกว่ำ หมำกป็นผู้ชำยที่พิเศษมำก ทั้งสองคนนัดกันในคืนถัดมำ 

 
 13. หลังจำกอ่ำนผลกำรตัดสินใจของแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ใช้ค ำถำมเพ่ือให้ผู้เรียนช่วยกัน
วิเครำะห์เรื่องกระบวนกำรตัดสินใจและกำรรับผิดชอบกับสิ่งที่ตำมมำ ดังนี้ 
  - รู้สึกอย่ำงไรเมื่อเห็นผลที่เกิดตำมมำจำกกำรตัดสินใจของเรำ (ตำมกำร์ดสี) 
  - ตอนที่เลือกได้คิดถึงผลที่อำจจะเกิดตำมมำหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
  - เรำจะจัดกำรอย่ำงไรกับสิ่งที่เกิดข้ึน ซึ่งไม่เป็นไปดังที่คำดไว้ 
  - หำกย้อนเวลำได้ ในฐำนะหมำกจะตัดสินใจเหมือนเดิมหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
  - ในชีวิตจริงเรำไม่สำมำรถย้อนเวลำกลับไปได้ สิ่งที่เรียนรู้วันนี้ให้ข้อคิดอย่ำงไร 
 14. หำกมีเวลำ ขออำสำสมัครในห้อง 1 คน ที่สมัครใจเล่ำประสบกำรณ์ตัวเองที่เกี่ยวกับกำร
ตัดสินใจและผลที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปอย่ำงที่เรำคำดคิด ส่งผลต่อเรำอย่ำงไร  
 
กำรวัดและประเมินผล  
 1. สังเกตกำรแสดงควำมคิดเห็นในกลุ่ม  
 2. กำรร่วมอภิปรำยในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป   
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 1. กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเล่ำเรื่องที่ตนเองมีประสบกำรณ์ของกำรที่ตัดสินใจแล้วเกิดผลที่ไม่ได้
คำดคิดตำมมำ ซึ่งส่งผลกับควำมสัมพันธ์ของตนเองกับคนอ่ืน ควรเน้นเรื่องกำรไม่น ำไปพูดต่อที่อ่ืนเพรำะ
เป็นเรื่องที่เรำคุยกันที่นี่ เป็นกำรให้ควำมเคำรพกับผู้ที่แบ่งปันประสบกำรณ์ 
 2. ผู้จัดกำรเรียนรู้สำมำรถพูดเชื่อมโยงเพ่ือให้ก ำลังใจกับผู้เรียนที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์กำร
ตัดสินใจบำงเรื่องแล้วผลไม่เป็นดังคำดว่ำ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ถ้ำเรำพร้อมเผชิญกับผลที่เกิดข้ึน 
 3. ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรหำข้อมูลแหล่งบริกำรให้ค ำปรึกษำและให้ควำมช่วยเหลือในเรื่ องนี้ที่มีอยู่ 
ในพ้ืนที ่เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้เรียน 
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ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1. เวลำคนต้องตัดสินใจ มักจะคิดและเลือกสิ่งที่ดีที่ที่สุดส ำหรับตัวเรำ และคำดหวังถึงผลที่ดีที่ควร
จะเกิดขึ้นและคิดว่ำผลเสียคงจะไม่เกิดกับเรำ 
 2. กำรตัดสินใจเป็นควำมรับผิดชอบของตัวเรำ เป็นเรื่องที่เรำเลือกที่จะท ำ ดังนั้นควำมรับผิดชอบ
ในผลที่ตำมมำไม่ว่ำด้ำนบวกหรือด้ำนลบก็เป็นควำมรับผิดชอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์   
ก็แตกต่ำงกันไป ดังนั้นกำรวำงแผนป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะตำมมำจำกกำรตัดสินใจ ก็เป็นเรื่อง  
ที่ต้องคิดเพ่ือให้แน่ใจว่ำเรำจะยังสำมำรถรับผิดชอบผลที่ตำมมำได้อยู่ 
 3. กำรตัดสินใจจึงจ ำเป็นต้องมีกำรคิดและไตร่ตรองถึงข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้อง
พิจำรณำ 
 4. กำรตัดสินใจสะท้อนระบบคุณค่ำท่ีเรำยึดถืออยู่ ดังนั้นกำรตัดสินใจว่ำจะท ำหรือไม่ท ำของแต่ละ
คนจึงแตกตำ่งกันไป ถึงแม้จะมีข้อมูลที่เหมือนกัน 
 5. กำรตัดสินใจบำงเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น กำรตัดสินใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ จ ำเป็น  
ที่จะต้องมีกำรพูดคุยสื่อสำรถึงผลที่ไม่อยำกให้เกิดขึ้น กำรป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ และกำรรับผิดชอบต่อ
ควำมสัมพันธ์หรือผลกระทบและเมื่อเกิดผลไม่คำดคิด เช่น กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม ควรปรึกษำหำรือว่ำจะท ำ
อย่ำงไร ไม่ควรทิ้งให้เป็นภำระฝ่ำยหญิง ควรหำข้อมูลจำกหน่วยงำนให้กำรปรึกษำ เพ่ือกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบด้ำน เช่น สำยด่วน 1663 หรือ www.lovecarestation.net 
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ใบงำนกิจกรรมที่ 8   
 
เรื่อง หมำกกับคิม 

หมำกกับคิม พบกันทุกวันอำทิตย์ในวันพบกลุ่ม ทั้งสองคนรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกัน และมักจะ
เลือกท ำงำนกลุ่มด้วยกันตำมที่ผู้จัดกำรเรียนรู้มอบหมำยเสมอ ด้วยภำระจำกกำรท ำงำนที่เร่งรัด ท ำให้   
ทั้งสองคนต้องรีบเร่งท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยชิ้นสุดท้ำยก่อนใกล้สอบ ดังนั้นเวลำที่เหลือยำมค่ ำคืน   
ณ ห้องพักของคิมเหมำะที่จะท ำโครงงำนร่วมกัน ทั้งสองคนท ำงำนจนดึก คิมชวนหมำกให้ค้ำงคืนที่ห้องพัก 
ดูซีดีด้วยกัน นั่งคุยกัน และค่อยเป็นค่อยไป ทั้งสองคนเริ่มสัมผัสโอบกอดและหอมแก้มกัน เมื่อควำมรู้สึก
และบรรยำกำศเป็นไป คิมยังบอกหมำกด้วยว่ำไม่ต้องกังวลใจเธอกินยำคุมอยู่ หมำกรู้ว่ำเอดส์เป็นเรื่องที่
อำจเกิดข้ึนกับใครก็ได้ และรู้ว่ำยำคุมไม่สำมำรถป้องกันเอดส์ได้ 
 

ถ้ำคุณเป็น "หมำก" คุณจะตัดสินใจอย่ำงไร? 
 

กำรตัดสินใจแบบท่ี 1:  ตัดสินใจค้ำงกับคิมและมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใช้ถุงยำง 
 

สีฟ้ำ: คิมไม่ได้ท้อง และหมำกก็ไม่ได้ติดโรคอะไร 
สีเขียว: คิมลืมกินยำมำสองวันแล้ว หลังจำกมีอะไรกับหมำก จึงพบว่ำตัวเองท้อง 
สีเหลือง: คิมไม่ท้อง แต่ท ำให้หมำกติดหนองใน 
สีชมพู: คิมมีเชื้อ HIV และหมำกก็ได้รับเชื้อมำด้วย แต่คิมยังไม่รู้ว่ำตัวเองท้องหรือไม่ 

 
กำรตัดสินใจแบบท่ี 2:  ตัดสินใจค้ำงกับคิม และตั้งใจว่ำจะแค่สัมผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่ 
 

สีฟ้ำ: ทุกอย่ำงเป็นไปด้วยดี ทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย แต่ก็รู้สึกดีกับกำรสัมผัสที่มีให้กัน 
สีเขียว: หมำกเป็นฝ่ำยเริ่มคุยกับคิมว่ำตัวเองรู้สึกอย่ำงไรและอยำกท ำอะไร ทั้งสองคนคุยกัน

อย่ำงตรงไปตรงมำและรู้สึกใกล้ชิดกันมำกขึ้น สุดท้ำยก็ตัดสินใจยังไม่มีอะไรกัน 
สีเหลือง: ทั้งสองคนตกลงกันว่ำจะแค่สัมผัสกัน โดยจะไม่มีกำรสอดใส่ และเมื่อควำมรู้สึกและ

บรรยำกำศเป็นไป สุดท้ำยทั้งสองคนก็มีอะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยำง และหมำกก็พบว่ำ
ตัวเองติดหนองใน 

สีชมพู: ตกลงคืนนั้น หมำกกับคิมคุยกันและแสดงควำมรักต่อกันด้วยกำรสัมผัสตลอดคืน โดย
ไม่ได้มีเซ็กส์กัน คิมรู้สึกดีมำกกับกำรสัมผัสทุกอย่ำงของหมำกและถึงจุดสุดยอดเป็น 
ครั้งแรก 
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กำรตัดสินใจแบบท่ี 3:  ปฏิเสธคิมว่ำ“ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้” 
 

สีฟ้ำ: คิมรู้สึกโมโหที่ถูกปฏิเสธ และพยำยำมจะชวนหมำกโดย ท้ำทำยว่ำหมำกเป็นผู้ชำยจริง
หรือเปล่ำ หลังจำกนั้น คิมก็เอำเรื่องหมำกไม่กล้ำมีเพศสัมพันธ์ไปเล่ำให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

สีเขียว: คิมเข้ำใจที่หมำกบอก และไม่ได้เสียควำมรู้สึกอะไรที่ตัวเองชวนหมำกค้ำง  คืนนั้น คิมจึง
ออกไปกับเพ่ือนชำยอีกคนหนึ่ง 

สีเหลือง: หมำกบอกคิมว่ำ เรำท ำอะไรให้ “รู้สึกดี ๆ” กันได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีอะไรกัน ทั้งสองคน
ก็เลยผลัดกันนวดสัมผัสร่ำงกำยของกันและกัน โดยทั้งสองคนรู้สึกดีมำกกับกำรท ำแบบนั้น  
และยังไม่ต้องกังวลเรื่องท้องและเรื่องโรคด้วย 

สีชมพู: คิมไม่ได้โกรธที่หมำกปฏิเสธแต่อยำกรู้ว่ำท ำไมหมำกถึงไม่คิดเรื่องกำรมีเซ็กส์กับตัวเอง  
หมำกจึงอธิบำยว่ำต้องกำรรอให้พร้อมกว่ำนี้ ซึ่งคิมฟังแล้วรู้สึกประทับใจในตัวหมำกมำก  
คิมเลยบอกหมำกว่ำ หมำกป็นผู้ชำยที่พิเศษมำก ทั้งสองคนนัดกันในคืนถัดมำ 

 
เนื้อหำปัจจัยเสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์และผลกระทบจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 
 ปัจจุบันสังคมไทย มีกำรรับเอำวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำมำมำก ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม  
ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลกระทบอย่ำงยิ่ง 
โดยเฉพำะกับเยำวชน เนื่องจำกยังไม่มีภูมิคุ้มกันในกำรใช้ชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้วัยรุ่น 
อำจมีพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่เหมำะสม ดังนั้น กำรเรียนรู้วิธีกำรที่สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ตนเอง เพ่ือให้สำมำรถ
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจำกสถำนกำรณ์เสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ 
 
ปัจจัยและสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์  
 1. กำรเที่ยวสถำนเริงรมย์ เช่น ผับ บำร์ ร้ำนเหล้ำ คำรำโอเกะ เนื่องจำกกำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อำจท ำให้ขำดสติ ขำดกำรยั้งคิด ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรแสดงพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่เหมำะสม 
 2. กำรเลือกท่ีพักอำศัย ควรเลือกที่พักท่ีมีกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยที่ดี และน่ำเชื่อถือ ปิดล็อค
ห้องพักทุกครั้ง กำรเดินทำงสะดวก ไม่อยู่ในที่เปลี่ยว 
 3. กำรสนทนำกับเพ่ือนต่ำงเพศทำงสื่อโซเชียลมีเดยีต่ำง ๆ  
 4. ค่ำนิยมทำงเพศของวัยรุ่น เช่น กำรเสียตัวในวันวำเลนไทน์ วันลอยกระทง กำรล่ำแต้ม  
 5. สื่อลำมกอนำจำร 
 
ผลกระทบจำกกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  
 1. กำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่คำดคิดว่ำจะต้องป้องกันกำรตั้งครรภ์ เนื่องจำก
มีควำมเชื่อท่ีผิด ๆ ว่ำ ครั้งเดียวไม่เป็นไร ท ำให้ไม่มีกำรเตรียมกำรหรือป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ 
 2. กำรท ำแท้ง วัยรุ่นส่วนใหญ่มักเลือกกำรท ำแท้งเถื่อนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อชีวิตได้ 
 3. ปัญหำครอบครัว บำงครั้งเด็กที่เกิดมำอำจมีพ่อ หรือแม่เพียงผู้เดียว ซึ่งอำจส่งผลให้เด็กมีปมด้อย 
หรือพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยวอำจเกิดควำมเครียด จนท ำร้ำยลูกหรือท ำร้ำยตนเอง  
 4. กำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ นอกจำกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันจะเสี่ยงต่อกำร
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วยังเสี่ยงต่อกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อีกด้วย 
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กิจกรรมที่ 9 ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรำรักกัน 

สำระส ำคัญ 
กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดีต่อกันระหว่ำงแฟน คู่รัก หรือคู่ชีวิต เป็นสิ่งส ำคัญและเป็น

ควำมรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ำยที่ต้องเรียนรู้ระหว่ำงกัน กำรรับฟังและเคำรพควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำย 
ไม่เอำเปรียบกันและกันเป็นพื้นฐำนส ำคัญ นอกจำกนั้นกำรตระหนักถึงธรรมชำติของควำมสัมพันธ์   
ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้สำมำรถเตรียมตัวที่จะเผชิญกำรเปลี่ยนแปลง และเลือกวิธียุติ
ควำมสัมพันธ์โดยไม่ใช้ควำมรุนแรงได้ 

 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สำมำรถบอกวิธีกำรที่จะช่วยให้สัมพันธภำพเป็นไปด้วยดี 
 2. บอกแนวทำงกำรสื่อสำรที่ช่วยรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่ 
 
เนื้อหำ 
 1. กำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงคู่รัก  
 2. กำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงครอบครัว 
 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้ผ่ำนบทบำทสมมติตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ และกำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็น 
หลังกำรแสดงบทบำทสมมติ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในกำรแสดงออกของคนที่มีสัมพันธภำพต่อกัน 
และเป็นกำรฝึกกำรสื่อสำรเพ่ือบอกควำมต้องกำรของตนเองและกำรรับฟังซึ่งกันและกัน 

 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. สถำนกำรณ์จ ำลองเหตุกำรณ์ บทบำทสมมต ิ
 2. เอกสำรประกอบ “ฉันเป็นแบบไหน” (ส ำหรับผู้เรียนทุกคน) 
 3. เอกสำรประกอบ “กำรบอกและยืนยันควำมต้องกำรของตนเอง” (ส ำหรับผู้เรียนทุกคน) 

 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำ กิจกรรม “ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรำรักกัน”เป็นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
สัมพันธภำพและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน ใช้ค ำถำมเพื่อน ำเข้ำสู่กำรเรียนรู้  ว่ำจำกชื่อกิจกรรมนี้ 
“ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรำรักกัน” เรำอยำกให้ควำมสัมพันธ์ของเรำกับแฟนหรือคนรัก เป็นแบบไหน 
เพรำะอะไร 
 2. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแยกเพศชำย 4 กลุ่ม เพศหญิง 4 กลุ่ม และชี้แจงว่ำแต่ละกลุ่ม
จะได้รับสถำนกำรณ์ 1 เรื่อง เพ่ือให้พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมเห็นกันในกลุ่ม ดังนี้  
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  กลุ่มหญิง  4  สถำนกำรณ์ ดังนี้ 

   สถำนกำรณ์ 1ก เรำมีแฟนซึ่งรักกันมำก เวลำไปตลำดนัด หรือสถำนที่ต่ำง ๆ แฟนชอบ
โอบกอด หอมแก้ม ลูบคล ำ แสดงควำมเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของ เรำจะบอกแฟนอย่ำงไร 
   สถำนกำรณ์  2ก เรำอยู่สองต่อสองกับแฟน และแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ทำงปำก         
โดยสัญญำว่ำจะไม่สอดใส่ เรำจะตัดสินใจอย่ำงไร 
    สถำนกำรณ์ 3ก แฟนอยำกมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กับเรำ แต่เรำกลัวท้องและกลัว
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เรำจะตัดสินใจอย่ำงไร 
   สถำนกำรณ์ 4ก หำกต้องไปงำนเลี้ยงสังสรรค์ บังเอิญได้รู้จักพูดคุยกับเพ่ือนต่ำงเพศ    
ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และเริ่มมึน ๆ  และเพ่ือนผู้ชำยข่มขู่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีกำร
ป้องกัน เรำจะหำทำงออกอย่ำงไร 
 
   
 
               กลุ่มชำย 4 สถำนกำรณ์ ดังนี้ 

   สถำนกำรณ์ 1ข เรำมีแฟนซึ่งรักกันมำก เวลำไปเที่ยวห้ำงสรรพสินค้ำหรือสถำนที่ต่ำง ๆ 
เรำชอบโอบกอด หอมแก้ม แสดงควำมเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของให้คนอ่ืนรู้ เรำจะขอกับแฟนอย่ำงไร 
   สถำนกำรณ์ 2ข เรำอยู่สองต่อสองกับแฟน และขอมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับแฟน 
โดยสัญญำว่ำจะไม่สอดใส่ เรำจะขอแฟนอย่ำงไร 
   สถำนกำรณ์ 3ข เรำอยำกมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กับแฟนและไม่อยำกใช้ถุงยำง        
แต่แฟนเรำกลัวท้องและกลัวโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เรำจะโน้มน้ำวแฟนอย่ำงไร 
   สถำนกำรณ์ 4ข หำกต้องไปงำนเลี้ยงสังสรรค์ บังเอิญได้รู้จักพูดคุยกับเพ่ือนต่ำงเพศ     
ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และเริ่มมึน ๆ อยำกมีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนผู้หญิง แต่เพ่ือนผู้หญิงไม่ยอม 
และเรำข่มขู่บังคับให้เพ่ือนผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยไม่มีกำรป้องกันหรือเตรียมตัวล่วงหน้ำ เรำจะท ำอย่ำงไร 
 
 

หมำยเหตุ:  สถำนกำรณ์เหล่ำนี้อำจเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพและบริบทของผู้เรียน 
 

 

 3. ผู้จัดกำรเรียนรู้ให้เวลำแต่ละกลุ่ม 10 นำที ในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย และหำวิธีกำร  
ที่จะสื่อสำรในแต่ละสถำนกำรณ์ และควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ จำกนั้น ให้ส่งตัวแทนออกมำแสดงบทบำทสมมติ
กลุ่มละ 1 คน 
 4. ผู้จัดกำรเรียนรู้จับคู่กลุ่มชำยหญิงที่ได้รับสถำนกำรณ์เดียวกัน (ตำมหมำยเลข 1 - 4 โดยกลุ่ม
หญิงจะมี “ก” ก ำกับ และกลุ่มชำยจะมี “ข” ก ำกับ) และให้ออกมำแสดงทีละคู่ ให้ เวลำคู่ละ 5 นำที
ระหว่ำงที่ผู้เรียนแสดงบทบำทสมมติ ผู้จัดกำรเรียนรู้บันทึกประเด็นหรือตัวอย่ำงค ำพูดที่ใช้สนทนำ    
และสื่อสำรกันระหว่ำงหญิงชำยในแต่ละสถำนกำรณ์ ดังตัวอย่ำง 
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        ตัวอย่ำงบทบำทสมมติ   

     สถำนกำรณ์ที่ 1 

ชำย: “กำรเป็นแฟนกันแล้วโอบกอดกันถือเป็นเรื่องธรรมดำนะ ไม่เป็นไรหรอก ก็เรำรักกัน 
ไม่ใช่เหรอ คนอ่ืนเขำจะได้รู้ด้วยว่ำเรำรักกัน คนอ่ืน ๆ ที่เขำรักกันเขำก็ท ำแบบนี้ทั้งนั้น
แหละ ใช่ไหม อย่ำคิดมำกเลยนะจ๊ะ 

หญิง: ฉันคิดว่ำมันไม่เหมำะสมที่เธอจะกอดจูบฉันในที่สำธำรณะนะ เพรำะกำรแสดงออก  
ของคนรักกันเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้ำใคร ๆ หรือพ่ีป้ำน้ำอำฉันมำเห็นจะว่ำฉันได้ ว่ำฉันท ำตัวไม่ดี 
ไม่ให้เกียรติตัวเอง เธอก็จะถูกมองว่ำเป็นคนชอบเอำเปรียบ คนรักกันแค่จูงมือกันก็พอ 
นะจ๊ะ 

 

ประเด็นที่ผู้จัดกำรเรียนรู้จดบันทึก เพื่อน ำมำเปรียบเทียบและชวนคุย 

ชำย หญิง 
 โอบกอดกันเป็นเรื่องธรรมดำ ไม่เป็นไร 
 เรำรักกัน คนอ่ืนจะได้รู้ด้วย 
 คนอ่ืนก็ยังท ำกันเลย 

 ไม่เหมำะสม เป็นเรื่องส่วนตัวของเรำสองคน 
 คนรู้จัก,ญำติมำเห็นจะถูกต ำหนิ  
 จะถูกมองว่ำเป็นผู้หญิงไม่ดี ส ำส่อน  
 ไม่รักนวล ไม่ให้เกียรติตัวเอง 
 จับมือก็พอ 

 
 5. ผู้จัดกำรเรียนรู้น ำเสนอประเด็นค ำตอบของหญิงชำย และชวนผู้เรียนวิเครำะห์วิธีที่แต่ละฝ่ำย 
ใช้ในกำรสื่อสำร และประเมินควำมส ำเร็จของสื่อสำรของแต่ละฝ่ำยในแต่ละสถำนกำรณ์ 
 6. จำกนั้นผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนสนทนำแลกเปลี่ยน เพ่ือท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงเงื่อนไข และเทคนิค
วิธีกำรรักษำควำมสัมพันธ์ กรณีท่ีเรำรู้สึกไม่พร้อมในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใช้ค ำถำม เช่น  
  - เป็นเรื่องง่ำยหรือยำก ที่จะบอกควำมรู้สึกหรือควำมต้องกำรของเรำกับแฟนหรือคนรัก 
  - หำกคนรักพยำยำมโน้มน้ำว ชักชวนให้เรำท ำในสิ่งที่เรำไม่ชอบ หรือไม่ต้องกำร เรำรู้สึก
อย่ำงไร และจะท ำอย่ำงไร 
  - เทคนิควิธีกำรที่ได้ผลในกำรชักจูง โน้มน้ำวใจ ให้ได้ในสิ่งที่ต้องกำร เท่ำที่เรำทรำบ มีอะไรบ้ำง 
  - อะไรที่ท ำให้เรำไม่อำจปฏิเสธคนรัก หรือต้องท ำตำมควำมต้องกำรของคนรัก เพรำะเหตุใด 
  - หำกคนรักปฏิเสธไม่ท ำตำมเรำ หรือมีควำมคิดขัดแย้งกับเรำ เรำรู้สึกอย่ำงไร และจะท ำอย่ำงไร 
  - ถ้ำเรำใช้วิธีรุนแรงในกำรต่อรองกับแฟน เช่น ตบตี หรือทะเลำะ ผลที่ตำมมำจะเป็นอย่ำงไร 
  - เรำะจะมีวิธีกำรปฏิเสธแฟน คนรัก สำมี/ภรรยำอย่ำงไร เพ่ือไม่ให้รู้สึกไม่ดีหรือสูญเสีย
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  - ในกำรคบหำกันระหว่ำงคนรัก สิ่งที่ควรค ำนึงถึงในกำรแสดงออกต่อกัน คืออะไร 
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 7. ผู้จัดกำรเรียนรู้สรุปกำรอภิปรำย โดยเน้นว่ำ สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นสถำนกำรณ์จ ำลองที่อำจ
เกิดข้ึนได้ในชีวิตจริง กำรได้ฝึกคิด วิเครำะห์ และตรวจสอบควำมรู้สึกของทั้งตนเองและคู่รัก แฟน สำมีหรือ
ภรรยำ และกำรสื่อสำรเพื่อบอกควำมต้องกำรของตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตำมมำภำยหลัง 
 8. แจกเอกสำรประกอบ “ฉันเป็นแบบไหน” ให้เวลำผู้เรียนส ำหรับอ่ำน 5 นำทีและถำมว่ำ คิดว่ำ
เรำสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 
 
           เอกสำรประกอบกิจกรรม 
 

   “ฉันเป็นแบบไหน” 
 

 บุคลิก 3 แบบ ในเรื่องกำรกล้ำแสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของตัวเอง 
 1. “ฉันจะเอำแบบนี้ ฉันไม่สนใจว่ำอยำกเลือกแบบไหน” (Aggressive) คนบุคลิกนี้ไม่ค่อยสนใจ
ควำมต้องกำรของผู้อื่น กล้ำแสดงออก กล้ำท ำเพ่ือให้ได้ตำมท่ีต้องกำร 
   -  ไม่ชอบให้ขัดใจ คนที่ไม่ค่อยสนใจควำมต้องกำรของผู้อ่ืน เป็นคนที่รู้ควำมต้องกำรของ
ตนเองและเดินหน้ำเพ่ือให้ได้มำ กำรได้ตำมที่ต้องกำรเป็นเรื่องส ำคัญจึงท ำให้เป็นคนที่ไม่ให้ควำมสนใจกับผล
ที่เกิดกับผู้อื่นมำกนัก มักท ำให้เพื่อนอึดอัดใจ 
 2. “ฉันรู้เธออยำกได้อะไร และฉันเลือกได้ว่ำฉันจะท ำอะไร” (Assertive) คนบุคลิกนี้ จะยอมรับ
ในสิทธิและควำมต้องกำรของผู้อื่น และรู้จักปกป้องสิทธิและควำมต้องกำรของตนเอง 
  -  กล้ำถำมและกล้ำบอก คนที่ยอมรับสิทธิและควำมต้องกำรของผู้อ่ืน ขณะเดียวกันก็รู้จัก
ปกป้องสิทธิและตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง เป็นผู้ที่มีควำมสุขและสร้ำงสัมพันธภำพที่ยั่งยืนได้ 
 3. “ส ำหรับฉันอะไรก็ได้” (Passive) บุคคลประเภทนี้มักคล้อยตำมผู้ อ่ืน ไม่ค่อยกล้ำแสดง 
ควำมต้องกำรและควำมรู้สึกของตัวเอง โดยเฉพำะเรื่องท่ีต้องขัดใจผู้อ่ืน ปฏิเสธไม่เป็น 
  -  ไม่ค่อยกล้ำบอก คนที่มักคล้อยตำมผู้อ่ืนเป็นคนที่ไปกับเพ่ือนได้ดี ไม่มีควำมขัดแย้ง ไม่ค่อย
แสดงควำมต้องกำรและควำมรู้สึกออกมำโดยเฉพำะเรื ่องที่ต้องขัดใจผู้อื ่น เมื ่ออยู ่ในสถำนกำรณ์   
อยำกปฏิเสธ จึงยำกที่จะบอกยืนยันควำมต้องกำรของตัวเอง 
 
 
 
 9. ผู้จัดกำรเรียนรู้แจกเอกสำรประกอบ “กำรบอกและยืนยันควำมต้องกำร” และอธิบำย 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจลักษณะของคน 3 รูปแบบ และถำมค ำถำม ดังนี้ 
  - เรำเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบไหน 
  - เรำอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ เพรำะอะไร 
  - เรำจะปรับตัวเข้ำกับคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบต่ำง ๆ อย่ำงไร  
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            เอกสำรประกอบกิจกรรม 
 

 “กำรบอกและยืนยันควำมต้องกำรของตนเอง” 
 
 
 

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์แฟนขอกอดจูบลูบคล ำบนเตียง 

 1. ทบทวนเรื่อง คือ ค ำชักชวนหรือค ำขอร้อง ทำงเลือกที่แฟนหยิบยื่นให้ (แฟนขอกอดจูบลูบคล ำ
บนเตียง) 
 2. ควำมรู้สึก คือ ควำมรู้สึกของเรำต่อเงื่อนไข กำรบอกควำมรู้สึกจะช่วยลดข้อโต้เถียงหำเหตุผล
มำหว่ำนล้อม เพรำะควำมรู้สึกของคนต่อเรื่องหนึ่ง ๆ ย่อมต่ำงกันได้ ระบุให้ชัดเจนว่ำ “ฉัน” คือผู้ที่รู้สึก 
อย่ำอ้ำงผู้อ่ืน น้ ำหนักของกำรเป็น“ฉัน” นั้นส ำคัญกว่ำข้ออ้ำงอ่ืนใด (“ฉัน” รู้สึกไม่สบำยใจถ้ำแฟนขอกอด
จูบลูบคล ำบนเตียง)  
 3. ควำมต้องกำร คือ ทำงเลือกที่เรำท ำได้ เหตุผล และบอกประโยชน์ที่จะได้ร่วมกัน (กลับตอนนี้
เลยดีกว่ำ พรุ่งนี้เรำเจอกันแต่เช้ำนะ) 
 

 กำรบอกและยืนยันควำมต้องกำรสำมำรถท ำได้อย่ำงม่ันคงและม่ันใจ 
 พูดให้ชัดเจน ตรงจุด สบตำและน้ ำเสียงหนักแน่น 
 ย้ ำด้วยท่ำทำงเมื่อพูดจบ เช่น ลุกขึ้นยืนเพ่ือเดินกลับ ควักเงินจ่ำยค่ำส่วนแบ่งอำหำร เดินไป  

หยิบของเพ่ือส่งแขก 
 พูดซ้ ำอีกครั้งเมื่อถูกหว่ำนล้อมด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  กำรออกจำกเหตุกำรณ์โดยเร็ว เมื่อบอก 

ควำมต้องกำรไปแล้ว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะยุติควำมพยำยำมชักจูงหรือบังคับทำงอ้อม 
 ย้ ำกับตัวเองในควำมคิดเสมอว่ำ “ฉันมีสิทธิและสำมำรถเลือกเองได้ว่ำจะท ำอะไร” 

 

 กำรเป็นตัวของตัวเองเริ่มต้นที่  
 ซื่อสัตย์ต่อควำมคิด ควำมรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ถำมตัวเองว่ำในเหตุกำรณ์นี้ เรำรู้สึกอย่ำงไร 

อยำกท ำอย่ำงไร 
 ตระหนักว่ำควำมรู้สึกน้อยใจ โกรธ รู้สึกว่ำไม่มีค่ำ ไม่ได้รับกำรยอมรับ เป็นเรำเองที่ต้องรับผิดชอบ

ในแง่ท่ียอมให้เกิดข้ึน เรำจึงต้องพัฒนำตัวเองมำกกว่ำรอให้ผู้อ่ืนเป็นฝ่ำยปรับตัว 
 เริ่มจำกเรื่องเล็กๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ทบทวนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นวำงแผนว่ำ เรำจะยืนยันควำม

ต้องกำรของเรำอย่ำงไร และลงมือท ำ 
 คำดกำรณ์และเตรียมใจไว้ล่วงหน้ำถึงปฏิกิริยำโต้ตอบ เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยค ำพูด

ประโยคเดียว และกำรท ำให้ผู้อ่ืนยอมรับก็เช่นเดียวกัน กำรยอมถอยกลับไปเป็นคนเดิมย่อมง่ำยกว่ำ แต่นั่น 
ก็หมำยควำมว่ำเรำต้องรับบท “คนใจดีที่ไม่เคยโกรธ” คอยเก็บง ำควำมรู้สึกผิดหวัง ควำมไม่พอใจเอำไว้ 
โดยล ำพัง 

 กำรบอกและยืนยันควำมต้องกำรของเรำ ให้ใช้กำรบอกเล่ำถึงตัวเองด้ วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย  
“ฉันรู้สึก......” ไม่ควรใช้รูปประโยค “เธอท ำให้ฉัน......” เพรำะจะน ำไปสู่กำรโต้เถียง 
 

1. ทบทวนเรื่อง    +    2. บอกควำมรู้สึก    +   3. ระบุควำมต้องกำร 
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 10. ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 
  10.1 กำรเลือกว่ำจะท ำหรือไม่ท ำอะไรเป็นเรื่องที่เกิดกับทุกคน กำรรู้จักควำมต้องกำรของ
ตัวเองจึงเป็นเรื่องพ้ืนฐำนของกำรตัดสินใจ แต่กำรบอกควำมต้องกำรของตัวเองอำจเป็นเรื่องไม่ง่ำย เพรำะ
เรำมักประสบกับแรงกดดันจำกกำรชักจูงหว่ำนล้อมหรือบีบบังคับ โดยเฉพำะจำกเพ่ือนหรือคนที่เรำรัก 
  10.2 กำรยืนยันควำมต้องกำรของตัวเองจึงเป็นทักษะอย่ำงหนึ่ง ที่จะท ำให้เรำมีสัมพันธภำพ 
กับผู้อ่ืนโดยที่ยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ กำรบอกเล่ำและรับฟังควำมคิดควำมรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นพ้ืนฐำน
ที่มั่นคงของมิตรภำพ กำรยอมรับว่ำเพื่อน/แฟนย่อมมีควำมคิดและมีทำงเลือกของตัวเองในแต่ละเรื่อง   
ที่อำจแตกต่ำงจำกเรำได้ กำรคบหำด้วยหลักกำรเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ท้ังสองฝ่ำยช่วยกันสร้ำงข้ึน 
  10.3 มีวิธีกำรหลำยอย่ำงที่คนเรำใช้ในกำรชักจูงคนอื่น เพ่ือให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องกำร  
   -  ท้ำทำย “แค่นี้ก็กลัวด้วยเหรอ ไม่แน่จริง”  
   -  โต้แย้ง “ท ำไมล่ะ คนอ่ืนเขำก็ท ำกัน” 
   -  ขู่แกมบังคบั “ถ้ำไม่ไปก็เลิกคบดีกว่ำ” 
   -  หว่ำนล้อมให้สบำยใจ “ไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องนี้ฉัน/ผมรับผิดชอบเอง” หรือ 
   -  ยกเหตุผลว่ำ ท ำได้ “เรำโตแล้วนะ ใคร ๆ ก็ท ำกัน” 
   กำรเท่ำทันวิธีกำรเหล่ำนี้ จะท ำให้เรำมั่นใจมำกขึ้น ที่จะบอกควำมต้องกำรของตนเอง 
และไม่หลงไปตำมวิธีหว่ำนล้อมของคนอ่ืน 
  10.4 กำรปฏิเสธไม่ท ำตำมค ำชักชวนขอร้องของคนที่เรำมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด อำจเป็นเรื่องที่
สร้ำงควำมล ำบำกใจ แต่ละบุคคลยังคงต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเอง ไม่มีใครรับผิดชอบแทนเรำได้ เรำจึง
ต้องเลือกว่ำเรำต้องกำรอะไรและยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับเรำ กำรยอมท ำตำมใจผู้อ่ืนแล้วตัวเองเดือดร้อน 
เรำก็ยังต้องยอมรับว่ำ เรำนั่นเองที่ปล่อยให้เกิดขึ้น เรำไม่สำมำรถจะโทษเพ่ือนได้เลยเพรำะเรำเอง 
เป็นฝ่ำย “ยอมให้ผู้อื่นเลือก” 
 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม   
 2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 1. กำรแบ่งกลุ่มหำกจ ำนวนผู้เรียนมีสัดส่วนเพศชำยหญิงแตกต่ำงกัน หรือเพศหญิงมีจ ำนวน
มำกกว่ำเพศชำย ควรแก้ไขปัญหำโดยกำรแบ่งกลุ่มหญิงออกเป็น 4 กลุ่ม และรับผิดชอบกลุ่มละ             
4 สถำนกำรณ์ ส่วนกลุ่มชำยระดมควำมคิดหำค ำตอบทั้ง 4 สถำนกำรณ์ หรือแบ่งเป็นกลุ่มหญิง 2 กลุ่ม     
กลุ่มชำย 2 กลุ่ม รับผิดชอบกลุ่มละ 2 สถำนกำรณ์ โดยจ ำนวนสมำชิกภำยในกลุ่มอำจไม่เท่ำกันก็ได้ 

2. ในกรณีที่ผู ้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีครอบครัว เป็นพ่อแม่ ควรปรับสถำนกำรณ์จ ำลอง  
และแนวค ำถำมให้สอดคล้องกับสภำพของผู้เรียน โดยยังคงเน้นประเด็นเรื่องกำรสื่อสำรหรือบอกควำม
ต้องกำรต่อคู่ และเน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น 

- เรำรู้สึกว่ำเริ่มหงุดหงิด ไม่พอใจกับกำรกระท ำของแฟน ชอบไปกินเหล้ำนอกบ้ำน หรือไม่
เอำใจใส่งำนบ้ำน เรำจะพูดกับแฟนอย่ำงไร 
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- เรำมีควำมต้องกำรทำงเพศ และอยำกมีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่แฟนบอกว่ำเหน็ดเหนื่อย
จำกกำรท ำงำน หรือเลี้ยงลูกตลอดทั้งวัน เรำจะพูดกับแฟนอย่ำงไร 

- เรำมีควำมรู้สึกว่ำ ชีวิตคู่เริ่มไม่มีควำมน่ำตื่นเต้น เหินห่ำงต่อกัน แม้จะไม่มีควำมขัดแย้ง
รุนแรง เรำจะเริ่มต้นพูดกับแฟนอย่ำงไร 

- เรำทะเลำะและขัดแย้งกับแฟนตลอดเวลำ ควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน ไปกันไม่ได้ และเรำมี
คนใหม่ท่ีรู้สึกพึงพอใจมำกกว่ำ เรำจะพูดกับแฟนอย่ำงไร 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1. กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพระหว่ำงคู่รัก คู่ชีวิต  
 2. กำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงและยุติควำมสัมพันธ์โดยไม่ใช่ควำมรุนแรง   
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กิจกรรมที่ 10 นับจำกวันนี้ 

สำระส ำคัญ 
 กำรมีเป้ำหมำยในชีวิต จะช่วยให้วัยรุ่นด ำเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจที่จะไปสู่เป้ำหมำย กำรคำดกำรณ์
ถึงอุปสรรคที่อำจท ำให้ไปไม่ถึงเป้ำหมำย จะช่วยให้เกิดกำรเตรียมพร้อมและใช้ชีวิตอย่ำงรอบคอบมำกขึ้น 
และสำมำรถรับมือ รวมทั้งวำงแผนในกำรเผชิญปัญหำได้ 
 
จุดประสงค์  เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. บอกเป้ำหมำยในชีวิต อย่ำงน้อย 1 เรื่อง พร้อมวิธีกำรที่จะไปถึงเป้ำหมำย 
 2.  สำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยที่อำจเป็นอุปสรรคในกำรท ำตำมเป้ำหมำย 
 
เนื้อหำ 

1.  กำรตั้งเป้ำหมำยของชีวิตกำรวำงแผนและด ำเนินตำมแผนสู้ควำมส ำเร็จในเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
2.  สำมำรถจัดกำรปัญหำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 

ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 กำรพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ท ำให้แต่ละคนมีเป้ำหมำยชีวิตที่แตกต่ำงกัน และกำร
วิเครำะห์อุปสรรคที่อำจมี ท ำให้เรำมีโอกำสคิดวำงแผนและเตรียมกำรที่จะเผชิญและจัดกำร เพ่ือจะยัง
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่มีอยู่ได้ 
  

สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  แผนกำรเรียนเพศศึกษำ  
 2.  กระดำษ A4 ตัดครึ่ง เท่ำจ ำนวนผู้เรียน 
 3. แผนกิจกรรม “นับจำกวันนี้........” 
 4. กระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี กระดำษกำว 
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดกำรเรียนรู้เกริ่นน ำโดยถำมผู้เรียนกลุ่มใหญ่ว่ำ หำกได้ยินค ำว่ำ “เป้ำหมำยชีวิต” เรำนึกถึง
อะไร โดยสุ่มเลือกอำสำสมัคร 2 – 3 คน (คละชำยหญิง) แสดงควำมคิดเห็น และลองสุ่มถำมต่อว่ำ 
เป้ำหมำยชีวิตของผู้เรียนเป็นอย่ำงไร 
 2.  จำกนั้น ผู้จัดกำรเรียนรู้อธิบำยว่ำ ในครั้งนี้เรำจะคุยกันเรื่องเป้ำหมำยชีวิต ซึ่งหมำยถึงควำมตั้งใจ 
ของแต่ละคนในกำรเลือกด ำเนินชีวิตตำมที่ตัวเองต้องกำร หรือตำมที่หวังไว้ในระยะเวลำหนึ่ง  ๆ และ
แตกต่ำงกันในแต่ละคน 
 3. แจกแผนกิจกรรม “นับจำกวันนี้...” ให้ผู้เรียนทุกคน และอธิบำยว่ำให้แต่ละคนคิดถึงเป้ำหมำย
ที่ตัวเองมีในแต่ละเรื่อง ในระยะ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี ว่ำมีเป้ำหมำยอย่ำงไร หำกใครมีเป้ำหมำยที่มำกกว่ำ  
ที่ระบุไว้ให้เขียนเพิ่มในช่องสุดท้ำย 
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แผนกิจกรรม  “นับจำกวันนี้...” 
 

 
4. ให้เวลำแต่ละคนนั่งเงียบ ๆ และเขียนเป้ำหมำยในชีวิต 10 นำที 

 5. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 3 – 4 คนต่อกลุ่ม และให้เล่ำให้กันฟังถึงเป้ำหมำยชีวิต จำกนั้นให้กลุ่มช่วยกัน
ตอบค ำถำม ดังนี้ 
  ก. ให้ระบุ 4 เรื่องส ำคัญ ที่จะท ำให้เรำไปถึงเป้ำหมำยท่ีเรำวำงไว้ 
  ข. ให้ระบุ 4 เรื่องที่อำจเป็นอุปสรรค ที่จะท ำให้เรำไปไม่ถึงเป้ำหมำย 
 6. ให้เวลำกลุ่มย่อย 15 นำที จำกนั้น ขออำสำสมัครกลุ่มแรกน ำเสนอ และขอให้กลุ่มอ่ืน  ๆ 
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ไม่ซ้ ำกัน ผู้จัดกำรเรียนรู้จดค ำตอบขึ้นกระดำน 
 7. เมื่อครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้สรุปเรื่องส ำคัญที่จะท ำให้เรำไปถึงเป้ำหมำย และสิ่งที่อำจ
เป็นอุปสรรค จำกนั้น ชวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนตำมประเด็น ดังนี้ 
 

 
 

          ค ำถำมชวนคิด 

 ผู้เรียนรู้สึกอย่ำงไรเมื่อเห็นเป้ำหมำยในชีวิตของตนเอง และของเพ่ือน 
 เป้ำหมำยในแต่ละระยะของเรำมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่ำงไร 
 สิ่งที่จะช่วยให้เรำไปถึงเป้ำหมำย เป็นสิ่งที่เรำมีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ำยังไม่มี จะท ำอย่ำงไร 
 เมื่อเรำมองเห็นสิ่งที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรไปถึงเป้ำหมำย เรำมีวิธีจัดกำรอุปสรรคเหล่ำนั้นอย่ำงไร 
 สิ่งที่ได้เรียนในชั่วโมงเพศศึกษำ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนไปถึงเป้ำหมำยชีวิตหรือไม่ อย่ำงไร 

 
 

 

เป้ำหมำยชีวิต 
ภำยใน 2 ปี 

ฉันจะอำยุ...........ปี 
ภำยใน 5 ปี 

ฉันจะอำยุ..........ปี 
ภำยใน 10 ปี 

ฉันจะอำยุ...........ปี 

เป้ำหมำยเรื่องกำรเรียน    

เป้ำหมำยเรื่องอำชีพ    

เป้ำหมำยเรื่องครอบครัว    

เป้ำหมำยเรื่องควำมรัก/แฟน    

เป้ำหมำยเรื่องกำรใช้เงิน/กำรเก็บเงิน    

เป้ำหมำยเรื่องสุขภำพ    

เป้ำหมำยเรื่องกำรช่วยเหลือสังคม    
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กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 ผู้จัดกำรเรียนรู้ควรเก็บแผ่นกิจกรรม “นับจำกวันนี้...” ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลของผู้เรียนหรืออำจบอกให้
ผู้เรียนเก็บไว้เอง เหมือนบันทึกส่วนตัวรำยบุคคล เพ่ือน ำมำอ่ำนในอนำคต และทบทวนว่ำตัวเรำได้ท ำตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ในวันนี้หรือไม่ เพียงไร 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1. กำรมีเป้ำหมำยในชีวิต อำจจะมีได้หลำยเป้ำหมำย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำงหรือระยะยำวก็ได้ 
และอำจจะแตกต่ำงกันไป แต่กำรมีเป้ำหมำยท ำให้เรำรู้ว่ำจะด ำเนินชีวิตไปอย่ำงมีควำมหวังที่จะไปสู่
เป้ำหมำย ซึ่งข้ึนกับควำมมุ่งมั่นของแต่ละคน 
 2. กำรประเมินถึงโอกำสและอุปสรรคที่จะไปสู ่เป้ำหมำย ท ำให้เรำมีโอกำสที่คิดวำงแผน  
และเตรียมกำรที่จะเผชิญและวำงแผนกำรจัดกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้เรำไปถึงเป้ำหมำยได้ 
 3. ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น ผลกระทบจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ อำจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งของกำรไปให้ถึง 
เป้ำหมำยในชีวิต กำรเรียนรู้เรื่องเพศ เพื่อด ำเนินชีวิตทำงเพศในช่วงวัยรุ่นได้อย่ำงเท่ำทันและปลอดภัย 
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรำไปถึงเป้ำหมำยได้ 
 
 
 

   ค ำถำมท้ำยบท 
 
 สิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปถึงเป้ำหมำยได้ มีอะไรบ้ำง 
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กิจกรรมที่ 11 หลำยรส หลำยแบบ 

สำระส ำคัญ 
 กำรมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ถือว่ำเป็นเรื่องปกติและเป็นรสนิยมส่วนบุคคล 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน  
 1. สำมำรถอธิบำยสำเหตุของกำรมีอคติต่อเพศทำงเลือก 
 2.  สำมำรถยกตัวอย่ำงผลกระทบที่เกิดจำกอคติทำงเพศต่อประเด็นรักเพศเดียวกัน 
 3. สำมำรถบอกแนวทำงกำรส่งเสริมกำรยอมรับควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 
เนื้อหำ 
 1.  ควำมหมำยของเพศทำงเลือก 
 2.  ข่ำวสำรในปัจจุบันของควำมรุนแรงทำงเพศ 
 
ภำพรวมกำรจัดกิจกรรม 
 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยกำรมีส่วนร่วม กำรพูดคุยประสบกำรณ์ท่ีได้พบเห็นในเรื่องเพศทำงเลือก 
ระดมควำมคิดเห็นจำกกรณีศึกษำแล้วน ำเสนอ ผู้จัดกำรเรียนรู้ สรุปกำรเรียนรู้ให้ทุกคนเข้ำใจและยอมรับ
ในเพศทำงเลือก  
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  กรณีศึกษำ 3 กรณี 
 2.  กระดำษฟลิปชำร์ท กระดำษกำว ปำกกำเคมี 
 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
 1.  ผู้จัดกำรเรียนรู้น ำเข้ำสู่บทเรียนด้วยกำรให้ผู้เรียนยกตัวอย่ำงข่ำวหรือเหตุกำรณ์ของคนรักเพศ  
เดียวกัน ทั้งท่ีประสบควำมส ำเร็จและที่พบปัญหำในชีวิต (2 นำที) 
 2.  ผู้จัดกำรเรียนรู้ชี้แจงว่ำกิจกรรมหลำกรสหลำยแบบ เป็นกำรส ำรวจควำมรู้สึกของคนที่รักเพศเดียวกัน
และปฏิกิริยำของคนรอบข้ำงท่ีมีต่อคนรักเพศเดียวกัน 
 3. ผู้จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษำจำก ใบควำมรู้ที่ 1  
 4. ผู้จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม แจกใบกรณีศึกษำให้กลุ่มละ 1 ใบ และตอบค ำถำม 
ให้เวลำ 15 นำที  
 5. เมื่อหมดเวลำ ให้แต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอ โดยเล่ำว่ำตนเองได้รับโจทย์เรื่องอะไร และควำมคิดเห็น 
ของกลุ่มในเรื่องนั้น ๆ ให้เวลำกลุ่มละ 3 นำที 

6. หลังจำกน ำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดกำรเรียนรู้ชวนคุยในกลุ่มใหญ่ โดยใช้ค ำถำมชวนคิด
เชื่อมโยงกับทำงออกท่ีแต่ละกลุ่มเสนอ 
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 ค ำถำมชวนคิด  

1. ยกตัวอย่ำงควำมเชื่อ หรืออคติที่มีในสังคมเกี่ยวกับกำรรักเพศเดียวกันว่ำมีอะไรบ้ำง เช่น คิดว่ำ
จะเปลี ่ยนใจได้ ดูออกว่ำใครเป็น/ไม่เป็นเกย์จำกบุคลิกลักษณะท่ำทำงภำยนอก เกย์ -ทอม-ตุ๊ด-ด้ี 
อำรมณ์รุนแรง ฯลฯ ควำมคิดเหล่ำนั้นสำมำรถใช้อธิบำยคนรักเพศเดียวกันทุกคนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

2. มีเรื่องอะไรบ้ำงที่ท ำให้คนรักเพศเดียวกันรู้สึกกังวลใจ หรือเป็นเรื่องท่ีไม่กล้ำแสดงออก 
3. คิดว่ำกำรหำทำงออกที่แต่ละกลุ่มเสนอมำนั้น จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ เพรำะเหตุใด มีทำงออกอ่ืน ๆ 

นอกจำกที่กลุ่มเสนอมำหรือไม่ อย่ำงไร 
4. หำกเหตุกำรณ์เหล่ำนี้เกิดข้ึนกับเพ่ือนสนิทหรือคนในครอบครัว เรำจะท ำอย่ำงไร 
5. คนที่รักเพศเดียวกันควรเปิดเผยให้คนรอบข้ำงรับรู้หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
6. กำรบอกหรือไม่บอกคนรอบข้ำง จะส่งผลต่อตัวเขำอย่ำงไร ทั้งกำรใช้ชีวิตโดยทั่วไป และชีวิต

ทำงเพศของตัวเขำ 
 

 
กำรวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน กำรซักถำม กำรโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้จัดกำรเรียนรู้ 
 ในกำรจัดกิจกรรม ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องค ำนึงว่ำผู้เรียนมีผู้ที่เป็นเพศทำงเลือกหรือไม่ ถ้ำหำก   
มีต้องพึงระวังในกำรน ำเสนอหรือยกตัวอย่ำง เนื่องจำกจะกระทบต่อควำมรู้สึกของผู้ที่เป็นเพศทำงเลือกได้ 
และหำกผู้เรียนที่เป็นเพศทำงเลือก เขำพร้อมจะใช้ตัวเองเป็นผู้ถ่ำยทอดก็จะท ำให้เห็นสภำพ และควำมรู้สึกจริง
จำกผู้ที่เป็นเพศทำงเลือก 
 
ข้อสรุปส ำคัญจำกกำรจัดกิจกรรม 
 1.  ในควำมเป็นจริง สังคมมีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ที่มำกกว่ำเพศชำยหรือหญิง ที่สังคมใช้เป็น
มำตรฐำนเพรำะคิดว่ำเป็นส่วนใหญ่ของสังคม 
 2. ทัศนคติและควำมเชื่อของคนในสังคมต่อคนที่รักเพศเดียวกัน มีพ้ืนฐำนมำจำกศำสนำ ค่ำนิยม
ของครอบครัว และอิทธิพลของสังคมที่มักก ำหนดมำตรฐำนทำงเพศ ว่ำคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดปกติ 
หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิต กำรได้รับกำรยอมรับ และสัมพันธภำพในครอบครัว
ถ้ำมีคนรักเพศเดียวกันร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งกำรละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ผ่ำนกำรล้อเลียน กลั่นแกล้ง 
หรืออำจจะเลยถึงกระท ำควำมรุนแรงต่อร่ำงกำยและจิตใจของคนรักเพศเดียวกัน 
 3. รสนิยมทำงเพศ อำจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ ควำมรู้สึกรัก ชอบ หรือควำมดึงดูดใจ
ทำงเพศ ต่อต่ำงเพศ เพศเดียวกัน หรือทั้งสองเพศ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แม้จะมีรสนิยมทำงเพศท่ีแตกต่ำงกันไป 
ก็ไม่ได้ท ำให้ลดทอนศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ลงไป และโดยข้อมูลวิชำกำร  ปัจจุบันกรมสุขภำพจิต 
และองค์กำรอนำมัยโลก ได้มีกำรถอดถอนเรื่องคนรักเพศเดียวกันออกจำกภำวะกำรผิดปกติทำงจิต  
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 4. ถ้ำวัยรุ่นมีควำมสงสัย หรือมีค ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงเพศของตนเอง ว่ำรักเพศเดียวกัน
หรือไม่ ควรหำผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ หรือหน่วยงำนที่ให้บริกำรปรึกษำเรื่องรักเพศเดียวกัน เพ่ือขอรับกำรปรึกษำ
ดีกว่ำที่จะอึดอัดเก็บไว้คนเดียว 
 
ค ำถำมท้ำยบท 
 หำกผู้เรียนมีคนที่เป็นเพศเดียวกันมำแสดงให้รู้ว่ำชอบหรือสนใจเรำมำกกว่ำควำมเป็นเพ่ือน      
คิดว่ำจะปฏิบัติตัว ต่อเขำอย่ำงไร 
 
 

         หมำยเหตุ :  

         ให้ผู้จัดกำรเรียนรู้ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1 หรือจำกแหล่งควำมรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำ  
                    วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

กรณีศึกษำ 

กรณีที่ 1  

 ชัช เป็นนักศึกษำ กศน. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นนักกีฬำหน้ำตำดี เขำรู้ตัวเองว่ำเป็นเกย์
แต่ไม่เปิดเผยตัวเองเมื่อไปพบกลุ่ม เขำจะเปิดเผยเฉพำะเมื่ออยู่ข้ำงนอกกับคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
สถำนศึกษำเดียวกัน เขำเคยคิดอยำกประกำศตัวเอง แต่เมื่อเห็นอำกำรที่ เพ่ือน  ๆ ในกลุ่ม และใน
สถำนศึกษำล้อเลียนและคอยแกล้งคนที่เป็นเกย์ ท ำให้ชัชไม่กล้ำ แต่ชัชก็ไม่สบำยใจที่ต้องปิดบังตัวเอง  
จึงมำปรึกษำต๋อง ซึ่งเป็นเพ่ือนต่ำงสถำนศึกษำที่สนิทกัน ต๋องเล่ำเรื่องที่ชัชมำปรึกษำให้เอกซ่ึงเรียนอยู่กลุ่ม
ดียวกับชัชฟัง 
 
ถ้ำเรำเป็นเอก จะท ำอย่ำงไร  
 
 
 

กรณีที่ 2 
  

 แม่ของแนน ที่มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกัน ตัวแนนเองไม่รู้สึกรังเกียจอะไร แต่กลัวเพ่ือนรู้และจะ 
เอำไปล้อ จึงไม่เคยให้แม่มำส่งที่ กศน.ต ำบล อยู่มำวันหนึ่ง เพ่ือนแนนไปที่บ้ำนเพ่ือท ำรำยงำน เห็นแม่แนน
ก ำลังกอดผู้หญิง เพ่ือนสงสัยจึงถำมแนน แนนไม่แน่ใจว่ำเพ่ือนจะเก็บควำมลับให้ไหม 
 
ถ้ำเรำเป็นแนน จะท ำอย่ำงไร  
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กรณีที่ 3 
 

 ครูต่อ เป็นที่รักของนักศึกษำและเป็นครูที่เก่งมำก ต่อมำครูต่อย้ำยไปประจ ำที่ กศน.ต ำบลใหม่  
ในอีกอ ำเภอหนึ่ง และมีเสียงลือว่ำครูต่อถูกพวกพ่อแม่ของนักศึกษำใน กศน.ต ำบลใหม่ต่อต้ำน เพรำะว่ำ  
ครูต่อมีแฟนเป็นผู้ชำยอยู่บ้ำนเดียวกัน 
 
ถ้ำเรำเป็นนักศึกษำเก่ำของครูต่อ จะท ำอย่ำงไร 
 
 
 
 
รำยชื่อหน่วยงำนให้บริกำรค ำปรึกษำ 
 

      คนรักเพศเดียวกัน – ควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 

หญิงรักหญิง 
 

กลุ่มอัญจำรี 
เป็นกลุ่มที่ให้ค ำปรึกษำในเรื่องผู้หญิงที่รักผู้หญิง หรือใครที่ก ำลังคิดจะรักผู้หญิงสักคน และสับสน

ว่ำตนเองควรเปิดเผยตัวตนด้ำนนี้อย่ำงไร 
E-mail : www.anjaree.net  โทรศัพท์  086-677-9009 
 
กลุ่มสะพำน 

กำรท ำงำนของกลุ่มสะพำน จะท ำผ่ำนสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น สิ่งพิมพ์ 
วิดีทัศน์ เว็บไซต์ ภำพยนตร์ วิทยุ งำนเขียน/วรรณกรรม เวทีกำรประชุม/สัมมนำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ โดยเฉพำะหญิงรักหญิง เพ่ื อน ำเสนอข้อมูล และสถำนกำรณ์ของควำม
หลำกหลำยทำงเพศต่อสำธำรณชน 
E-mail : www.sapaan.org โทรศัพท์  085-041-8477 
ที่อยู่ ตู้ ป.ณ. 162 ปทจ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 
กลุ่ม LESLA  

LESLA มำจำก LESBOLA Island เป็นชื่อของเกำะ ๆ หนึ่ง ในต ำนำนกรีกโบรำณ ที่มีเรื่องเล่ำ 
ต่อ ๆ กันมำว่ำเป็นเกำะที่มีแต่ผู้หญิงอำศัยอยู่ ผู้อำศัยในเกำะนั้นถูกเรียกว่ำ “Lesbian” LESLA เป็นที่
ส ำหรับผู้หญิงรักผู้หญิง ต้องกำรมีเพ่ือนที่พูดคุยกันแล้วเข้ำใจกันได้ดี และเป็นศูนย์กลำงรวมคนในสังคม
เดียวกันนี้ให้มีควำมรักและควำมเข้ำใจต่อกัน เพ่ิมเติมโอกำสที่จะได้ดูแลกันและกันด้วย 
E-mail : www.lesla.com โทรศัพท์ 0-2719-6419, 089-218-9119 
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รำยชื่อหน่วยงำนให้บริกำรค ำปรึกษำ 
 

      คนรักเพศเดียวกัน – ควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 

ชำยรักชำย 
 
องค์กรบำงกอกเรนโบว์ (Bangkok Rainbow Organization : BRO) 

ให้ค ำปรึกษำปัญหำชีวิต ครอบครัว สุขภำพจิต และสุขภำพทำงเพศ ในกลุ่มเยำวชนและครอบครัว 
โดยกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น บทควำม ภำพยนตร์ ละคร 
รำยกำรโทรทัศน์ หนังสือ วิทยุ กิจกรรมทำงกำรตลำด งำนวิจัย กำรจัดสัมมนำ ต่อสำธำรณชน และผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี และลดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มเยำวชนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
กับสังคมโดยร่วมท ำงำนกับเครือข่ำย NGO ด้ำนเอดส์และเพศศึกษำ สิทธิมนุษยชน และควำมหลำกหลำย 
ทำงเพศทั้งภำครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศย่ำน Asia Pacific (Asia Pacific 
Rainbow : AP-Rainbow) 
E-mail : www.bangkokrainbow.org   โทรศัพท์ 0-2618-5635, 086-607-1069 
ที่อยู่ 37 ซ.ประดิพัทธ์ 21 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
 
สมำคมฟ้ำสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

ให้ค ำปรึกษำปัญหำชีวิต ครอบครัว สุขภำพจิต และสุขภำพทำงเพศ ในกลุ่มเยำวชนและครอบครัว 
ในเรื่องชำยรักชำย สำมำรถรับฟังรำยกำรวิทยุ ซึ่งจัดโดยองค์กรได้ทำงอินเทอร์เน็ต (www.fsr-radio.com) 
E-mail : www.rsat.info   โทรศัพท์ 0-2691-5957-8  โทรสำร 0-2690-7735 
ที่อยู่ 159 อำคำรเดอะบีช เรซิเด้นซ์ ชั้น 8 ซ.โชคชัยร่วมมิตร (รัชดำภิเษก 19) ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 
 
ศูนย์สุขภำพชำย Mplus 

ให้ค ำปรึกษำ ทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพและวิชำกำรเกี่ยวกับชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย 
E-mail : www.mplusthailand.com    โทรศัพท์ 053-404-342  โทรสำร 053-404-342 ต่อ 12 
ที่อยู่ 248/40 โครงกำรสหศรีภูมิเพลส ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 
  

 
 
 
 
 

http://www.bangkokrainbow.org/
http://www.fsr-radio.com/
http://www.rsat.info/
http://www.mplusthailand.com/
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กิจกรรมที่ 12 No condom, No sex 

สาระส าคัญ 
 เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องการยินยอมพร้อมใจของคนสองคน การตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ 
และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และต้องเคารพ     
ความคิดเห็น ความต้องการของคู่ด้วย 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน  
 1. มีทักษะในการปฏิเสธและการต่อรองในการมีเพศสัมพันธ์ 
 2.  บอกข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้ถุงยางอนามัย 
 
เนื้อหา 
 1.  ความปลอดภัยในการใช้ถุงยางอนามัย/ข้อดีข้อเสีย  
 2.  ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการต่อรองต่อการมีเพศสัมพันธ์  
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม  
 เป็นการฝึกทักษะการต่อรองในการใช้ถุงยางอนามัยและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์โดยผ่านการแสดง

บทบาทสมมต ิ  
 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. ประเด็นการอภิปราย 4 ประเด็น ส าหรับ 4 กลุ่ม 
2. สถานการณ์สมมต ิ
3. กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษกาว ปากกาเคมี 
4. ตัวอย่างคลิปวิดีโอ  

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข้อดี ข้อเสีย 
และอุปสรรคของการใช้ถุงยางอนามัย 
 2.  แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยคละหญิงชายในแต่ละกลุ่ม 
 3. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อ ดังนี้ 

 หญิง กลุ่มที ่1 ให้ช่วยกันหาเหตุผล ในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงที่ต้องการใช้ถุงยาง 
 หญิง กลุ่มที ่2 ให้ช่วยกันหาเหตุผล ในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องการใช้ถุงยาง 
 ชาย กลุม่ที ่1 ให้ช่วยกันหาเหตุผล ในกรณีที่เราเป็นผู้ชายที่ต้องการใช้ถุงยาง 
 ชาย กลุ่มที่ 2 ให้ช่วยกันหาเหตุผล ในกรณีที่เราเป็นผู้ชายที่ไม่ต้องการใช้ถุงยาง 

ให้เวลากลุ่มย่อย 5 นาที 
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4. ให้กลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ โดยแต่ละกลุ่มจะแสดงบทบาทเป็นหญิงและชายตามบทบาทที่ได้
ช่วยกันหาเหตุผลไว้แล้ว ให้กลุ่มเลือกตัวแทน 1 คน เพ่ือแสดงบทบาทสมมุติในฉากที่ต้องต่อรองกัน      
ตามสถานการณ์สมมุติ ดังนี้  “ทั้งคู่ เป็นแฟนที่รักและคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งสองอยู่ ใน
สถานการณ์ที่เอ้ือต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายคิดว่าจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กัน หากการพูดคุย
ต่อรองกับอีกฝ่ายในเรื่องการใช้ถุงยางเป็นไปตามที่ตั้งใจ” 
 5. ผู้จัดการเรียนรู้ขอให้คู่แรก คือ ชายกลุ่มที่ 1 และหญิงกลุ่มที่ 2 ส่งตัวแทนมาแสดงบทบาท
สมมุติ โดยให้เวลาไม่เกิน 10 นาที และอีก 2 กลุ่มให้สังเกตการณ์ และให้ข้อคิดเห็นหลังการแสดงบทบาทสมมุติ 
ผู้จัดการเรียนรู้ควรจดประเด็นส าคัญที่แต่ละฝ่ายใช้ในการต่อรอง เพ่ือประกอบการแลกเปลี่ยนตอนท้าย 
 6. หลังจากท่ีคู่แรกแสดงเสร็จแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ชวนพูดคุย ประมาณ 5 นาที ดังนี้ 
 6.1 ถามผู้แสดงทั้งสองฝ่ายว่ารู้สึกอย่างไรกับการพูดคุย และผลที่เกิดขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อคนรัก
เป็นอย่างไร 
 6.2 ถามอีกสองกลุ่มที่สังเกตการณ์ว่า มีข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ต่อสถานการณ์
สมมุตคิู่แรก 
 6.3 ถามความเห็นจากกลุ่มผู้แสดงเพิ่มเติมอีกกลุ่ม ๆ ละ 1 - 2 คน 
 7. จากนั้นให้คู่ท่ี 2 ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ คือ ชายกลุ่มที่ 2 และหญิงกลุ่มที ่1 ให้เวลาไม่เกิน 
10 นาที ส่วน 2 กลุ่มแรกที่แสดงไปแล้วให้สังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นหลังการแสดง 
 8. หลังการแสดงบทบาทสมมุติ ผู้จัดการเรียนรู้ชวนพูดคุย ตามประเด็นในข้อ 6 
 9. จากนั้น ผู้จัดการเรียนรู้ชวนผู้เรียนวิเคราะห์ โดยใช้ค าถามชวนคิด ดังนี้ 
 
          ค าถามชวนคิด 

 การแสดงบทบาทสมมุติที่ 2 กรณีเหมือนหรือแตกต่างจากสถานการณ์จริงของหนุ่มสาวอย่างไร 
 ผลที่ตามมาจากการต่อรองที่ไม่ประสบผลส าเร็จในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย คืออะไรบ้าง 
 จากบทบาทสมมุติ เหตุผลใดที่คิดว่าได้ผลที่สุดในการยืนยันว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 การพูดคุยหรือต่อรองแบบใด ที่อาจน าไปสู่การต้องยอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการสื่อสารต่อรองของหญิง/ชาย 
 อุปสรรคส าคัญในการสื่อสารเรื ่องการใช้ถุงยางอนามัย หรือการค้นหาทางเลือกในการ      

มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของคู่รัก คืออะไรบ้าง 
 หากต้องการพูดคุยหรือต่อรองเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนหรือคู่รัก ควรพูดคุยเม่ือใด 

 
 

10. ผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากใบความรู้ที่ 1 และใบความรู้ที่ 2 
11. ผู้จัดการเรียนรู้สามารถเลือกคลิปวิดีโอและเปิดให้กับผู้เรียนได้ชม หากมีความพร้อม        

ด้านอุปกรณ์ในการน าเสนอคลิปวิดีโอ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารในเรื่องเพศกับคู่ ผู้จัดการเรียนรู้จึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดให้รอบด้านถึงโอกาส
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและวิธีจัดการหากต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. การสื่อสารต่อรองในเรื่องสัมพันธภาพ รวมทั้งเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับความชัดเจน  
ในสิ่งที่ตนเองเลือกและตั้งใจ มีความม่ันใจและพร้อมจะยืนยันความต้องการของตนเองเป็นส าคัญ 
 2. ปัจจัยที่ส าคัญเรื่องการสื่อสารหรือการต่อรองในคู่มาจาก ปัจจัยส าคัญคือ พ้ืนฐานความสัมพันธ์
ของคู่ ว่าเป็นคนเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างมากน้อย อย่างไร และบนความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์
ที่เท่าเทียมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นคนก าหนดอีกฝ่ายต้องตามใจหรือคล้อยตามตลอด รวมทั้ง
ภาวะอารมณ์ในขณะที่สื่อสารด้วย 
 3. กรณีผู้หญิงที่จ ายอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้ป้องกัน เพราะเป็นความรู้สึกกลัว
เรื่องเสียความสัมพันธ์กับคู่ กลัวคู่จะมีคนอ่ืนถ้าเราไม่ตามใจ ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในการบอกหรือยืนยัน
ในความต้องการของตนเอง 
 4. กรณีผู้ชาย การเลือกจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ อาจจะขึ้นกับการประเมินคู่ที่จะมีเพศสัมพันธ์
ด้วยว่า มีความปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งหากเป็นแฟนหรือเพื่อน 
หรือคนคุ้นเคยความรู้สึกเชื่อใจไว้ใจ ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งการประเมินแบบนี้ ท าให้
ผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
 5. ถุงยางอนามัย ถูกมองด้วยทัศนคติ เช่น เป็นเรื่องของความไม่ไว้ใจ ถุงยางเป็นเรื่องของผู้ชาย
ไม่ใช่ผู ้หญิง เป็นต้น แต่ในความจริง ถุงยางอนามัยคือ อุปกรณ์คุมก าเนิดชนิดเดียวที ่ป้องกันโรค   
และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายผู้หญิง 
 6. การสื่อสารเพ่ือการต่อรองเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ควรเป็นการสื่อสารหรือต่อรองก่อนที่จะ
อยู่ในสถานการณ์ โอกาสมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการช่วยกันประเมินคู่ว่าคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ ท าให้เรา  
มีโอกาสไตร่ตรอง ได้มากและมีวิธีการวางแผนในการจัดการเพื่อความปลอดภัย 
 7. การสื่อสารต่อรองในคู่ เกิดขึ้นได้ เสมอ แม้ว่าจะยังไม่เคยมี เพศสัมพันธ์กันมาก่อน  หรือมี
เพศสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วก็ยังสื่อสารต่อรองได้ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องน่าอายอย่างใด 

 
ค าถามท้ายบท 

1. การมีเพศสัมพันธ์แบบรับผิดชอบหมายถึงอะไร 
2. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามัย จะท าอย่างไร 

 
       หมายเหตุ :  

          ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 2 และ 3  หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
   เนื้อหาวัตถุประสงค ์
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ตัวอย่างคลิปวิดีโอ  
 

       เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ / การเจรจาต่อรอง / การป้องกันการตั้งครรภ์ 
 
ที่มา :   

 

ส านักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ. (2559). คู่มือการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) กิจกรรมทักษะ
ส่วนบุคคล.  

 

วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  
เข้าถึงไดจ้าก  https://www.youtube.com/watch?v=6CAF9Q0G9WE 

 
 
 
 
       เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ SW.120 
 
ที่มา :  
 
 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา. (2558). จะท า
อย่างไร เมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยง...
แล้วเรามีทักษะในการปฏิ เสธอย่างไรเพ่ือไม่ ให้
สูญเสียค าว่า "มิตรภาพ" .  
 
 
 
 วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  
 เข้าถึงได้จาก  https://www.youtube.com/watch?v=dTNTQvM9rQc 
 
   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CAF9Q0G9WE
https://www.youtube.com/watch?v=dTNTQvM9rQc
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กิจกรรมที่ 13 ทีเล่นทีจริง 

สาระส าคัญ 
 การใช้ความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่ปรากฏชัดเจนในสังคมไทย      
มีหลากหลายรูปแบบและอาจเกิดข้ึนกับทุกเพศ ทุกวัย บ่อยครั้งเกิดในการด าเนินชีวิตประจ าวัน หลายกรณี
ก็มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ดังนั้น การรู้เท่าทันการใช้ความรุนแรง รู้จักแหล่งช่วยเหลือหากเผชิญปัญหา 
และการมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่เยาวชนสามารถท าได้ 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน  
 1. สามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นการใช้ความรุนแรง/การล่วงละเมิดทางเพศ 
 2. สามารถบอกแนวทางการจัดการหากต้องเผชิญปัญหาความรุนแรง/การล่วงละเมิดทางเพศ 
 3. สามารถบอกสิ่งที่ตัวเองท าได้ เพ่ือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความรุนแรง/การล่วงละเมิดทางเพศ 
 
เนื้อหา 
 ความหมายและตัวอย่างของการละเมิดทางเพศ และความรุนแรงทางเพศ 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศในปัจจุบัน 
จากการแลกเปลี่ยนตามประเด็นต่าง ๆ และการแก้ปัญหาหากประสบกับตัวเอง  
  

สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  แผ่นกิจกรรม ตัดเป็นข้อ ๆ จ านวน 4 – 6 ชุด 
 2.  กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษกาว ปากกาเคมี 
 3. ตัวอย่างคลิปวิดีโอ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.  ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ว่า กิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องพฤติกร รม
การล่วงละเมิดทางเพศ และพฤติกรรมแบบใดที่ถือเป็นการใช้ความรุนแรงทางเพศ 
 2.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 คน แจกข้อความที่เตรียมไว้ให้กับทุกกลุ่ม (จากแผ่นกิจกรรม) 
และให้ในกลุ่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตามประเด็น ดังนี้  

 การกระท าที่ได้ในแต่ละข้อถือเป็นการใช้ความรุนแรง หรือการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ 
อย่างไร และให้ใส่เครื่องหมายท่ีคิดว่าอยู่ในข้อดังกล่าวลงในช่องตาราง 

 

ล าดับข้อ ความรุนแรงทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ทั้ง 2 กรณี 
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 เกณฑ์ที่กลุ่มใช้ในการพิจารณาว่าล่วงละเมิดทางเพศหรือเป็นความรุนแรงทางเพศหรือไม่ 
คืออะไร 

 ในกรณีที่กลุ่มคิดว่าไม่แน่ใจ/หรือไม่ใช่ทั้งความรุนแรงทางเพศ/ล่วงละเมิดทางเพศ 
พิจารณาจากอะไร 
 3. ให้เวลาแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 15 นาที จากนั้น ผู้จัดการเรียนรู้ถามให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
 4. ให้กลุ่มอาสาสมัครน าเสนอ หลังจากนั้นให้กลุ่มอ่ืน ๆ พิจารณาว่า กลุ่มตนเองมีความเห็น 
ที่แตกต่างหรือไม่ และน าเสนอเพ่ิมเติม ผู้จัดการเรียนรู้ชวนคุย โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
 
 
          ค าถามชวนคิด 

 คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด จึงเกิดการใช้ความรุนแรงทางเพศ/หรือล่วงละเมิดทางเพศ 
 คิดว่าคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือใช้ความรุนแรงทางเพศ รู้สึกอย่างไร 
 หลังจากพูดคุยในกลุ่มย่อยแล้ว ความเข้าใจในเรื่องการใช้ความรุนแรงทางเพศหรือล่วงละเมิด   

ทางเพศแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยเข้าใจหรือไม่ อย่างไร 
 ใครเคยมีประสบการณ์พบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศบ้าง 

ให้ยกตัวอย่าง 
 ให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผู ้เรียนเคยประสบ แต่ไม่แน่ใจว่าการกระท าดังกล่าวถือเป็นการ    

ล่วงละเมิดทางเพศหรือเป็นการใช้ความรุนแรงทางเพศหรือไม่ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ถูกกระท าหรือ
ผู้กระท า โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และให้กลุ่มช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 หากเกิดเหตุการณ์ที่ถูกล่วงละเมิด ผู้ที่ถูกกระท าควรท าอย่างไร 
 
 
 

5. ผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากใบความรู้ที่ 4 และใบความรู้ที่ 5 
6. ผู้จัดการเรียนรู้สามารถเลือกคลิปวิดีโอและเปิดให้กับผู้เรียนได้ชม (หากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

ในการน าเสนอคลิปวิดีโอ) 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนอาจจะน าเสนอประสบการณ์ที่คิดว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ/ใช้ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งคนอ่ืน ๆ 
อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดา/ปกติ เช่น ถูกเพ่ือนเรียกว่า “น้องจอแบน” (หน้าอกเล็ก) ฯลฯ แต่ประเด็น 
ที่ส าคัญก็คือ ผู้ถูกล้อเลียนไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีและไม่ยินยอมให้ถูกเรียกอย่างนั้น (แม้จะเป็นการหยอกล้อ
ระหว่างเพื่อนก็ตาม) ผู้จัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับผู้เรียนด้วยเช่นกัน 
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ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. การละเมิด คือการไม่ยินยอมจากอีกฝ่าย 
 2. การละเมิดทางเพศอาจจะเกิดได้ทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจของผู้ละเมิด เช่น การใช้ค าพูด
สองแง่สามง่ามในการกระเซ้าเย้าแหย่ ซึ่งผู้ละเมิดอาจจะไม่รู้สึก คิดว่าเป็นเรื่ องธรรมดา และหลายครั้ง 
สังคมก็มักจะมองว่าเป็นเรื่องปกติและธรรมดาด้วย แต่ขณะที่ผู้ถูกละเมิดมีความรู้สึกไม่ยินยอมและรู้สึกแย่
ต่อการกระท านั้น ๆ แต่ก็อาจจะไม่กล้าแสดงออกอะไร 
 3. สถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงทางเพศ บ่อยครั้งเกิดขึ้นกับภาวะ
ทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย ซึ่งเป็นการกระท าที่เห็นได้ชัดเจนและมักจะมีกฎหมายรองรับ แต่ทางจิตใจ
บางครั้งก็ไม่มีกฎหมายรองรับ 
 4. หลายกรณี การใช้ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ เกิดขึ้นจากการใช้       
ความเหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งหน้า ความใกล้ชิด สถานะทางสังคมท าการล่วงละเมิดหรือรุนแรง  
ทางเพศได ้
 5. ในกรณีถ้าวัยรุ่นมีความรู้สึกว่า อึดอัด มีแนวโน้มจะถูกละเมิด หรือถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระท า
รุนแรงทางเพศ ไม่ควรเก็บไว้คนเดียว ควรหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้และขอรับการปรึกษา หรือหาบริการช่วยเหลือ
ปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องกังวลใจว่า อาย หรือจะถูกต าหนิว่าคิดมากไปเอง อย่างน้อยเป็นการ
ยุติหรือแสดงความเท่าทันต่อเหตุการณ์ ท าให้เกิดความระมัดระวังในการที่จะถูกละเมิดทางเพศมากขึ้น 
 
 
 
            ค าถามท้ายบท 
 
 

 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ จะท าอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
       หมายเหตุ :  

           ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 4 และ 5 หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
                เนื้อหาวัตถุประสงค ์
 
 
 



115 

 
         ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 

 
 ความรุนแรงทางเพศ ครอบคลุมถึงผลของการกระท าที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ รวมทั้ง
การคุกคามหรือการข่มขู่ด้วย การใช้อ านาจยังหมายรวมถึงการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือการปล่อยปละละเลย 
ไม่ปฏิบัติ ยังผลท าให้เกิดความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดจากการกระท านั้น ดังนั้น การใช้อ านาจ หรือการใช้
ก าลังทางกาย จึงควรหมายรวมถึงการละเว้นไม่กระท าหรือการกระท าทุกประเภทที่ก่อให้เกิดผลเสีย ทั้งต่อ
ร่างกาย จิตใจ และเพศของผู้อื่น อาจแบ่งความรุนแรงทางเพศ ได้ดังนี้ 

1. ความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ และเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงการทุบตีภรรยา 
(Battering) ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิงในบ้าน ความรุนแรงต่อเด็กและคนชราในบ้าน ความรุนแรง 
ที่ เกิดจากสินสอดของฝ่ายหญิง (Dowry-related violence) การข่มขืนโดยคู่สมรส (Marital rape)  
การขลิบอวัยวะเพศหญิง (Female genital multilation) และการปฏิบัติตามประเพณี อ่ืน ๆ ที่เป็น
อันตรายต่อผู้หญิง ความรุนแรงที่เกิดจากคนอ่ืนที่ ไม่ใช่คู่สมรส (Non – spousal violence) และความ
รุนแรงจากการหาประโยชน์บนร่างกายผู้หญิงโดยการอนาจาร (Violence related to exploitation) 

2. ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วไปหรือที่สาธารณะ 
รวมทั้งการข่มขืนกระท าช าเรา การถูกลวนลามล่วงละเมิดทางเพศ หรือท าอนาจาร (Sexual harassment) 
ในที่ท างาน ในสถานศึกษาและที่อ่ืน ๆ การค้าผู้หญิงข้ามถิ่นหรือข้ามชาติ (Trafficking) และการบังคับ
ค้าประเวณี (Forced prostitution) 

3. ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ที่เกิดจากการกระท าของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น  
ทีใ่ดก็ตามหรือเกิดจากการปล่อยปละละเลยของรัฐในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง การกระท ารุนแรงต่อผู้หญิง
ยังหมายถึงการท าหมันหรือบังคับให้ท าแท้ง การขืนบังคับหรือใช้ก าลังให้ใช้ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ 
โดยที่ผู้หญิงไม่เต็มใจ หรือการเลือกเพศทารกโดยการฆ่าทารกเพศหญิง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  

                   นันทพันธ์  ชนิล้ าประเสริฐ. (2546).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
       และสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  

      (เป็นโครงการทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัย.) 
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       แผน่กิจกรรม 
 

 ให้แต่ละคนพิจารณาว่าการกระท าต่อไปนี้ ถือเป็นการใช้ความรุนแรง หรือการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือไม่ เพราะเหตุใด และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ควรท าอย่างไร 

1. การ forward mail หรือ clipping ภาพบุคคล 

2. ผู้บริหารชายพูดกับพนักงานหญิงว่า “คุณท างานได้ถูกใจผมมาก ถ้าคุณยอมมีอะไรกับผม ผมจะเตรียม
เลื่อนต าแหน่งให้คุณ” 

3. ชายหนุ่มพูดกับแฟนสาวว่า “วันนี้คุณแต่งตัวเซ็กซี่มากเลย จนผมแทบจะอดใจไม่ไหว” 

4. อาจารย์สอนปริญญาโท พูดทีเล่นทีจริงกับกลุ่มนักศึกษาว่า “ผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณที่เป็นผู้หญิง 
จะมาเรียนโทกันท าไม น่าจะใช้เวลาอยู่บ้านดูแลลูก ดูแลสามีมากกว่านะ” 

5. เมื่อเลขานุการสาวเดินผ่านโต๊ะ ผู้จัดการชายทักทายด้วยการจับก้น 

6. ครูหนุ่มชวนผู้ เรียนชายคนหนึ่งไปที่บ้านตอนกลางคืน โดยบอกว่าจะติวหนังสือเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัยให้ เมื่อผู้เรียนคนนั้นไปถึงบ้าน ครูพาเข้าไปที่ห้องท างาน ซึ่งเปิดไฟสลัว  ๆ และมีดนตรี
เปิดเบา ๆ และชวนให้ผู้เรียนดื่มเครื่องดื่มด้วยกันก่อน 

7. เป็นที่ร่ าลือกันในกลุ่มนักศึกษาชายว่า อรทัยเป็นสาวฟรีเซ็กส์ ชอบนอนกับผู้ชายและไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้
กับเพ่ือน ๆ ในงานเลี้ยงวันเกิดพลที่บ้าน พลชวนอรทัยไปด้วยระหว่างที่ทุกคนก าลังสนุกกับการดื่ม  
และการเต้นร า อรทัยซึ่งดื่มแอลกอฮอล์และเริ่มเมามาก จึงเดินไปห้องน้ า พลเห็นดังนั้น จึงเดินตามไปรอ 
และชวนอรทัยขึ้นไปที่ห้องนอนบอกว่าจะพาไปนอนพัก พลถือโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับอรทัยขณะที่
อรทัยหลับ ๆ ตื่น ๆ และไปบอกเพ่ือน ๆ ผู้ชายอีก 3 – 4 คนให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย 

8. โตและนิด แต่งงานกันมา 2 ปี ทั้งสองคนช่วยกันท างานเพ่ือหาเงินเตรียมไว้ส าหรับการมีลูก เวลาที่โต
กลับบ้านดึก ๆ และนิดหลับไปแล้ว โตมักปลุกนิดให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หลายครั้งที่นิดบอกโตว่าเหนื่อยมาก 
และไม่มีอารมณ์ แต่โตไม่สนใจและยังคงมีเพศสัมพันธ์กับนิดทุกครั้ง 

9. ชาติ อายุ 17 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลย และเพ่ือน ๆ มักล้อเลียนชาติในเรื่องนี้ บางครั้งก็พูดว่า
ชาติคงเป็นกะเทย ไม่ใช่ผู้ชาย คืนหนึ่ง เพ่ือน ๆ ชวนชาติไปเที่ยวเธค และแนะน าให้ชาติรู้จักหญิงสาว 
คนหนึ่ง และคะยั้นคะยอให้ชาติพาสาวคนนั้นไปมีอะไรด้วยที่บ้านเพ่ือนคนหนึ่ง ชาติไม่ได้สนใจผู้หญิง
คนนั้น แต่เพ่ือน ๆ พยายามหว่านล้อมและยั่วยุว่าถ้าไม่มีไม่แน่จริง สุดท้ายชาติไม่อาจปฏิเสธได้ และมี
เพศสัมพันธ์กับสาวคนนั้น 
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10. หลังจากคบกันได้ 6 เดือน อ้ัมรู้สึกว่าก้องไม่ค่อยมีเวลาให้เหมือนก่อน เมื่อถามก็มักแสดงอาการโมโห 
อ้ัมจึงเริ่มคิดเรื่องขอเลิก แต่ก้องมักพูดเสมอ ๆ ว่า ถ้าอ้ัมจะเลิกกับเขาและไปมีแฟนใหม่ เขาจะน าคลิป
ที่ถ่ายภาพส่วนตัวของอ้ัมกับเขาไปลงเว็บและส่งต่อให้เพ่ือน ๆ  

11. พนักงานสอบสวนชายแสดงความเห็นต่อกรณีข่มขืนรายล่าสุดว่า หากฝ่ายหญิงไม่แต่งตัวโป๊ขนาดนั้น   
ก็คงไม่เกิดกรณีแบบนี้ 

12. บอยเล่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพ่ือนร่วมโรงเรียนให้แบ๊งค์ ซึ่งเป็นเพ่ือนรักกันมากฟัง 
โดยจะก าชับแบ๊งค์ว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังอีก 

13. นักข่าวแอบถ่ายภาพโคโยตี้ที่มาเต้นตามท่ีต่าง ๆ และน าไปผลิตเป็นสกู๊ปทางรายการโทรทัศน์ 

14. ต้นมีเพศสรีระเป็นชายแต่จิตใจอยากเป็นหญิง ต้นมักจะถูกเพ่ือนผู้ชายแกล้งรุมกอด หอม หรือไซ้ซอกคอ
เป็นประจ า บางครั้งก็แอบปีนห้องน้ าดูเมื่อต้นจะเข้าห้องน้ า 

15.  น้ าตาลโมโหที่ชวนหนุ่มมีอะไรกันแล้วถูกหนุ่มปฏิเสธ แม้จะพยายามท้าทายหนุ่มแล้วว่าเป็นผู้ชาย   
จริงหรือเปล่า เมื่อหนุ่มยืนยันที่จะไม่มีอะไร น้ าตาลจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง และบอกว่า 
หนุ่มเป็นเกย ์

16. มีการน าเสนอข่าวเด็ก/ผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศทางสื่อ โดยใช้การคลุมหน้าหรือปิดคาดหน้าไว้ 
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ตัวอย่างคลิปวิดีโอ  
 

 

     คลิป เกี่ยวกับการถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 

ที่มา : 

  อลิษา พาค าป้อง. (2559). ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ
การถูกทารุณกรรมทางเพศ เรื่อง เธอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในหนั งสั้ น เรื่องนี้  เป็น เหตุการณ์ ที่ สมมติขึ้ น  และ
พ ฤติ ก ร รม ก ารติ ด เซ็ ก ส์ ข อ งตั ว ล ะค ร เป็ น เพี ย ง 
ผลกระทบหนึ่ งของ  "การถูกทารุณกรรมทางเพศ".  
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบสื่ อ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.    

 วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/o8Yvnzyg5EU 
 
     คลิป การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ / การขอความช่วยเหลือ 
  
ที่มา :   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส .) . (2 558 ). ก ารป ้อ งก ัน การถ ูก ล่วงละเมิด 
ทางเพศ/การขอความช่วยเหลือ.  

 

วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  
เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=4p4GCNbWAhw  

 
     คลิป เด็กสาววัย 17 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมบังคับดื่มสารเสพติด | ข่าวช่อง 8 
 

 
ที่มา :  

 ช่อง 8 เพ่ือนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน. (2560). 
เด็กสาวในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งป่วยเป็นออทิสติก 
ถูกลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมบังคับดื่มสารเสพติด 
โดยวงจรปิดบันทึกภาพชายต้องสงสัยไว้ได้ . วันที่ค้น
ข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  
เข้าถึงได้จาก http://www.thaich8.com ,  
https://www.facebook.com/newsthaich8, https://twitter.com/newsthaich8, http://instagram.com/newsthaich8 

https://www.youtube.com/watch?v=4p4GCNbWAhw
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.thaich8.com&v=QrKYrVZAfes&redir_token=bPidAwDvdJGs_QPlMWsfC8Q77Y58MTUzMzI2MjUxMEAxNTMzMTc2MTEw&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnewsthaich8&v=QrKYrVZAfes&redir_token=bPidAwDvdJGs_QPlMWsfC8Q77Y58MTUzMzI2MjUxMEAxNTMzMTc2MTEw&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnewsthaich8&v=QrKYrVZAfes&redir_token=bPidAwDvdJGs_QPlMWsfC8Q77Y58MTUzMzI2MjUxMEAxNTMzMTc2MTEw&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnewsthaich8&v=QrKYrVZAfes&redir_token=bPidAwDvdJGs_QPlMWsfC8Q77Y58MTUzMzI2MjUxMEAxNTMzMTc2MTEw&event=video_description
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กิจกรรมที่ 14 ต่างคนต่างเหตุผล 

สาระส าคัญ 
 เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เพศสัมพันธ์อาจมีเพ่ือการสืบพันธุ์หรือไม่ก็ได้ เหตุผล  
ในการมีเพศสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน บ้างเป็นเหตุผลในเชิงบวก บ้างอาจเป็นเหตุผล  
ในเชิงลบ บางเหตุผลอาจบอกยากว่าบวกหรือลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถบอกปัจจัยส าคัญส าหรับตนเองในการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ 
 2.  สามารถระบุสิ่งที่วัยรุ่นควรค านึงถึงในการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ 
 3. สามารถบอกผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ 
 
เนื้อหา 
 1.  เพศสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 
 2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 ผู้จัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการกลุ่ม ชายล้วน หญิงล้วน และรายบุคคล แสดงความคิดเห็น  
ลงกระดาษฟลิปชาร์ท โดยมีการก าหนดเวลา จากนั้นให้น าเสนอให้กลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับทราบความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย มีการใช้ค าถามชวนคิดที่เตรียมไว้ แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามลงในสมุด/กระดาษ  
ผู้จัดการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และสรุปจากข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
  

สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  แบบส ารวจ “เหตุผลที่คนเรามีเพศสัมพันธ์” 
 2.  กระดาษฟลิปชาร์ท กระดาษกาว ปากกาเคมี 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.  ผู้จัดการเรียนรู้ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ว่ากิจกรรมนี้ต้องการส ารวจเหตุผลของแต่ละคน 
ในการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ และวิเคราะห์การให้คุณค่าต่อการมีเพศสัมพันธ์ของสังคม 
 2.  แบ่งกลุ่มหญิงล้วน ชายล้วน กลุ่มละไม่เกิน 7 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดม “เหตุผลที่
คนมีเพศสัมพันธ์” ให้เวลา 5 นาที เขียนค าตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  
 3. จากนั้น ขออาสาสมัครน าเสนอกลุ่มแรก และให้กลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเหตุผลที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มแรก 
โดยผู้จัดการเรียนรู้เขียนเพิ่มเติม  
 4. ถามผู้เรียนว่า เมื่อเห็นค าตอบต่าง ๆ ที่เป็นเหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์ของคน มีความคิดเห็น
หรือรู้สึกอย่างไร มีข้อใดที่รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผล ให้บอกเหตุผลประกอบ 
 5. แจกแบบส ารวจ “เหตุผลที่คนเรามีเพศสัมพันธ์” ให้ผู้เรียนแต่ละคน โดยอธิบายว่า ให้แสดง
ความเห็นต่อเหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละข้อตามความรู้สึกของตนเองว่า เป็นเหตุผลในเชิงบวกหรือลบ 
หรือไม่แน่ใจและให้เพ่ิมเติมเหตุผลอ่ืน ๆ จากที่ผู้เรียนระดมความเห็นกันในข้อที่ยังว่างอยู่ ให้เวลาท า 5 นาที  
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 6. แบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม 
 6.1 รวบรวมความเห็นของสมาชิกในแต่ละข้อ โดยให้แต่ละคนบอกเหตุผลประกอบค าตอบ
ของตนเองด้วย และเพ่ิมเติมเหตุผลอื่น ๆ ที่สมาชิกกลุ่มเสนอ 
 6.2 จากนั้น ให้กลุ่มพิจารณาเหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์ โดยให้เลือกเหตุผลอย่างละ 3 ข้อ 
   1) เหตุผลที่กลุ่มยอมรับได้มากท่ีสุด 3 ข้อ 
   2) เหตุผลที่กลุ่มยอมรับไม่ได้มากที่สุด 3 ข้อ 
   3) เหตุผลทีก่ลุ่มไม่แน่ใจ 3 ข้อ 
 เพ่ือให้ทุกลุ่มใช้น าเสนอแลกเปลี่ยนกัน 
 7. ระหว่างที่กลุ่มน าเสนอ ผู้จัดการเรียนรู้ควรบันทึกเหตุผลที่แต่ละกลุ่มเห็นตรงกัน เพ่ือน าไปชวนคุย 
 8. เมื่อทุกกลุ่มน าเสนอแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ชวนดูเหตุผลของการมีเพศสัมพันธ์ที่คนส่วนใหญ่
ยอมรับได้ เหตุผลที่ยอมรับไม่ได้ และเหตุผลที่ไม่แน่ใจ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 9. จากนั้นชวนคุยโดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
 
 
         ค าถามชวนคิด 

 เกณฑ์ของแต่ละคนที่ใช้พิจารณาหรือตัดสินว่ายอมรับได้หรือไม่ คืออะไร 
 เป็นไปได้หรือไม่ว่า เหตุผลแต่ละข้ออาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ เพราะเหตุใด 
 เราสามารถใช้เกณฑ์ของเราไปตัดสินคนอ่ืนได้หรือไม่ เพราเหตุใด 
 การมีเพศสัมพันธ์ในกรณีใดบ้างที่อาจน าไปสู่โอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อ

เอชไอวี หรือการใช้ความรุนแรง 
 กรณีใดบ้างที่สะท้อนถึงเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากการยินยอมทั้งสองฝ่าย มีวิธีแก้ไข หรือ

หลีกเลี่ยงหรือไม่ อย่างไร 
 จ าเป็นหรือไม่ ที่เมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว เป็นหน้าที่ที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์แม้ไม่ต้องการ 
 ควรสื่อสารเรื่องเหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่หรือไม่ ควรคุยเมื่อไร และคุยอย่างไร 

 
 
10. ผู้จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามโดยเขียนลงในสมุด/กระดาษ ดังนี้ 

 10.1 หากจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้เรียนจะค านึงถึงมากที่สุด และเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คืออะไร เพราะอะไร 
 10.2 สิ่งที่ผู้เรียนตั้งใจจะไม่ท ากับคนอ่ืนในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ คือ... 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 1. การแสดงออกว่าการพูดคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมดาของผู้จัดการเรียนรู้จะช่วยให้บรรยากาศปกติ 
ย้ ากติกาเรื่องการไม่น าเรื่องที่เรียนไปล้อเล่นภายหลัง และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และควร   
ชี้ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเริ่มกิจกรรม 
 2. ผู้จัดการเรียนรู้ควรสังเกตท่าทีผู้เรียนที่อาจไม่สะดวกใจหรือรู้สึกอึดอัดในการแสดงความคิดเห็น 
และควรแนะน าผู้เรียนทุกคนว่า หากมีคนรู้จักหรือตัวเองมีความกังวลใจหรือลังเลใจเกี่ยวกับ การมี
เพศสัมพ ันธ์ ก ็ควรขอค าปรึกษาจากผู ้ใหญ ่หรือคนที ่เราไว ้ใจ หรือจากผู ้ให ้ค าปรึกษาด้านวัยรุ ่น  
จากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ อาจจะเพ่ือการสืบพันธุ์หรือไม่ก็ได้ 
 2. เพศสัมพันธ์น าไปสู่ความรื่นรมย์ มีความสุขกับคู่ ถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็นเพศสัมพันธ์ที่ป้องกัน 
ปลอดภัย ยินยอมและต้องการของทั้งคู่ 
 3. การไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเพศสัมพันธ์ หรือการถูกบังคับ โดยไม่พร้อมใจในเรื่อง
เพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาจจะน ามาซึ่งความเสี่ยง ไม่สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัย
ของตนเอง และมีผลต่อภาวะจิตใจและสัมพันธภาพในคู่ 
 4. การใช้การบังคับ ขืนใจผู้อ่ืนให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องไม่สมควรกระท า แม้แต่คนที่เป็นคู่กันหรือ
สามีภรรยากัน สังคมจึงมีการก าหนดกติกา กฎหมายเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองและปกป้องสิทธิทางเพศของคน 
รวมทั้งมีบทลงโทษส าหรับคนที่ล่วงละเมิดทางเพศด้วย 
 5. ไม่ว่าจะตัดสินใจด้วยเหตุผลอันใดในการมีเพศสัมพันธ์ ย่อมมีผลที่จะตามมา ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ควรคิดให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ และหาทางป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ที่จะตามมา และพร้อม
รับผิดชอบผลที่อาจจะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ 
 
 
 
 

      ค าถามท้ายบท 
  

การมีเพศสัมพันธ์ในกรณีแบบใด ที่ผู้เรียนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเอง และจะมีวิธีการหลีกเลี่ยง 
      อย่างไร
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      แผนกิจกรรม 

เหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์ 
 

ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของตนเองมากที่สุด และเขียนเหตุผลในการ         
มีเพศสัมพันธ์เพ่ิมเติมพร้อมระบุความเห็น 

 
 

เหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์ บวก ลบ ไม่แน่ใจ 

1. ต้องการมีลูก    

2. ต้องการผูกมัด    

3. หารายได้    

4. แสดงความรัก    

5. แสดงบทบาททางเพศของตนเอง    

6. ตอบสนองความต้องการทางเพศ    

7. ผ่อนคลายความเครียด    

8. สนุก ชอบ มัน    

9. อยากลอง    

10. ตอบสนองต่อสิ่งเร้า    

11. เป็นหน้าที่    

12. ต้องการให้คู่มีความสุข    

13. แลกเปลี่ยนกับบางอย่างที่จ าเป็น    

14. ได้รู้จักคู่มากขึ้น    

15. ประชด หรือแก้แค้น    

16. ทดแทนบุญคุณ    

17.     

18.     

19.     

20.     
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กิจกรรมที่ 15 วงจรชีวิต 

สาระส าคัญ 
 เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เกี่ยวข้องกับทุกช่วงชีวิตตั้งแต่   
ก่อนเกิดจนถึงตาย สังคมและวัฒนธรรมมีส่วนในการก าหนดความคิด ความเชื่อ บทบาท การแสดงออก 
ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมเรื่องเพศของสมาชิกในสังคมผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม 
 

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
1.  สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความคิดความเชื่อในเรื่องเพศ   
2.  บอกถึงผลกระทบของการปลูกฝังในเรื่องเพศ ต่อเพศหญิงและเพศชาย 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในวิถีทางเพศของแต่ละบุคคล 

 
เนื้อหา  

1. ผลกระทบจากการเลี้ยงดูที่มีต่อเพศหญิงและเพศชาย 
2. วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม 

 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเลี้ยงดูที่มีต่อเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม มักก าหนดกรอบเรื่องเพศไม่เหมือนกัน โดยใช้กิจกรรมวาดภาพเพ่ือสะท้อนลักษณะ และความ
เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ สังคม ร่างกาย และอภิปรายร่วมกัน 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท  
2. ปากกาเคมีหลายสี 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงว่ากิจกรรม “วงจรชีวิต” เป็นการวิเคราะห์การปลูกฝังและก าหนดกรอบ
ค่านิยม บรรทัดฐานในเรื่องเพศของมนุษย์ โดยให้ผู้เรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ผู้ชาย 2 กลุ่ม และผู้หญิง 2 กลุ่ม   
  - ชายกลุ่มที่ 1   ผู้ชายวัยเด็กและวัยรุ่น   
  - ชายกลุ่มที่ 2   ผู้ชายวัยผู้ใหญ่และวัยชรา 
  - หญิงกลุ่มที่ 1  ผู้หญิงวัยเด็กและวัยรุ่น 
  - หญิงกลุ่มที่ 2  ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา 
 2. ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละวัยตามที่กลุ่มรับผิดชอบ  โดยให้ช่วยกันเขียน
อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ลักษณะทางร่างกายท่ีบ่งบอกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายในวัยนั้น ๆ  
  - อารมณ์/จิตใจ ของเพศหญิงและเพศชายในวัยนั้น ๆ เป็นอย่างไร  
  - เพศหญิงและเพศชายในวัยนั้นๆ ถูกบอก ถูกสอน หรือถูกคาดหวังอย่างไรบ้างในเรื่องเพศ 
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 3. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ ผู้จัดการเรียนรู้ชวนแลกเปลี่ยน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝั ง
เรื่องเพศตามกรอบวัฒนธรรม ประเพณี ในด้านการแต่งกาย การวางตัว การประพฤติปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม 
ซึ่งเป็นการให้คุณค่าท่ีแตกต่างกันระหว่างหญิงชาย โดยใช้ค าถาม เช่น 
  - เราเห็นความแตกต่างเรื่องการเรียนรู้เรื่องเพศของหญิงและชายอย่างไร 
  - การที่หญิงชายถูกบอกหรือถูกสอนต่างกันในเรื่องเพศ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง  
(ผู้จัดการเรียนรู้ยกตัวอย่างจากประเด็นที่กลุ่มน าเสนอ) 

 

ตัวอย่างเช่น 
   

 เรื่องการมีเพศสัมพันธ์  บอกกับผู้ชายว่ามีได้เป็นเรื่องปกติ ไม่เสียหาย แต่บอกกับผู้หญิง     
ว่าควรรักนวลสงวนตัว เรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายและไม่ดีส าหรับผู้หญิง  
 

การบอกหรือสอนหญิงชายท่ีต่างกัน จะส่งผลอย่างไรบ้าง ? 
 (ผลก็คือ ถ้าผู้หญิงเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วก็อาจเป็นไปได้ที่จะไม่กล้าบอกคู่ของตัวเอง 
และการป้องกันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ส าหรับผู้ชายอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกผลักจากสังคมให้มี
เพศสัมพันธ์ในขณะที่ตัวเองไม่พร้อม เป็นต้น) 
 
 
 

  - การสอนเรื่องเพศท่ีต่างกันในแต่ละช่วงวัย ส่งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่ง
อย่างไรบ้าง (เช่น กับวัยรุ่นชายบอกให้มีเพศสัมพันธ์ ได้แต่ต้องป้องกัน เมื่อแต่งงานบอกว่าควรรักเดียวใจเดียว 
ไม่ไปมีคนอ่ืน หรือเมื่ออายุมากไม่ควรสนใจเรื่องเพศ ควรจะเข้าวัด) 
  - มีอะไรบ้างที่ก าหนดความเป็นชาย ความเป็นหญิง 
 4. ผู้จัดการเรียนรู้ชวนคุยเพ่ือให้เข้าใจว่า ค่านิยม ทัศนคติ หรือกรอบมาตรฐานของสังคมที่มี  
ต่อเพศชายและเพศหญิงนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้ค าถาม เช่น 
  - คิดว่ากรอบหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือความเป็นหญิง ความเป็นชาย 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบ 
  - ในกรณีที่การสอนเรื่องความเป็นหญิง ความเป็นชายส่งผลกระทบต่อบุคคลในการด าเนินชีวิต  
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
  - หากต้องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคาดหวัง คาดว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง และจะ
จัดการอย่างไร 
 5. ผู้จัดการเรียนรู้ใช้ค าถามเพ่ือประเมินความเข้าใจและผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมวงจรชีวิต 
โดยใช้ค าถาม ดังนี้  
  - สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม “วงจรชีวิต” และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิต มีอะไรบ้าง 
  - หากเราเป็นพ่อแม่เราจะสอนลูก เพศชาย หรือเพศหญิง อย่างไร  
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มเพ่ือวาดภาพตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มี
จ านวนผู้เรียนต่ ากว่า 25 คน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มชาย” 1 กลุ่ม และ “กลุ่มหญิง” 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
วาดภาพความแตกต่างในทุกช่วงวัย หรือในกรณีที่ผู้เรียนมีวัยแตกต่างกันมาก ให้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ตามวัยของผู้เรียน แล้ววาดภาพแสดงลักษณะตามช่วงวัยของกลุ่มตนเอง โดยวาดทั้งภาพชายและหญิง  
 2. การให้เวลาส าหรับการวาดภาพ ผู้จัดการเรียนรู้ต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนเพ่ือสะท้อนถึงอิทธิพลการเลี้ยงดูต่อเพศชายและเพศหญิงที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
ของกิจกรรมวงจรชีวิต 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ และมีพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 2. เรื่องเพศวิถี (sexuality) คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์ที่มีหลายมิติ เช่น ทัศนคติ 
พฤติกรรม ความเชื่อ อารมณ์ บุคลิกภาพ รสนิยม ความสัมพันธ์ การแสดงออก กระบวนการหล่อหลอม
ทางสังคม รวมทั้งสรีระ และความพึงพอใจทางเพศ 
 3. เพศหญิงและเพศชาย มีพัฒนาการทางเพศที่ เหมือนกัน เช่น สนใจคนพิเศษ มีความรัก         
มีอารมณ์เพศ อกหัก เหมือนกัน เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันในแง่ของสรีระ เช่น รูปร่าง การมีประจ าเดือน 
การมีอสุจิ  แต่กลับมีการรับรู้ เรื่องเพศที่แตกต่างกัน ซึ่ งเกิดจากกระบวนการปลูกฝังหล่อหลอม 
จากครอบครัวและสภาพสังคม การให้คุณค่าที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับเรื่องเพศท่ีแตกต่างกันไปในชายและหญิง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตทางเพศของระดับบุคคล 
 4. บรรทัดฐานเรื่องเพศในสังคมโดยทั่วไปปฏิบัติต่อหญิงและชายที่แตกต่างกัน และยังละเลย  
ต่อเพศทางเลือกหรือตีตราต่อเพศทางเลือกว่าผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม   
และเกิดผลกระทบที่ตามมาในการด าเนินชีวิต เช่น โอกาสการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศที่รอบด้าน 
การมีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในความสัมพันธ์ การเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพทางเพศ  
และการเข้าถึงบริการรักษาป้องกัน ความสามารถในการเลือกทางป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เป็นต้น 
 5. การเรียนรู้เรื่องเพศจึงเหมือนเรื่องอ่ืน ๆ ที่ทุกเพศต้องได้รับการเรียนรู้ ทั้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้เรื่องเพศวิถีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอาย แต่เป็นการได้เรียนรู้เรื่องเพศวิถีของตนเอง   
ให้สอดคล้องกับการเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ไม่ควรเป็นการเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกเอง
ตามสัญชาติญาณโดยไม่เท่าทันปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศได้ 
 
 
 
 
            หมายเหตุ :  

            ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 6 หรือจากแหล่งความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ 
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ใบความรู้ส าหรับกิจกรรมด้านที่ 4 : ด้านพฤติกรรมทางเพศ 
 

ใบความรู้ที่ 1 

เรื่อง “เพศทางเลือก” คืออะไร 

เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจาก   
คนส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ  คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจ       
ไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง 

2. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ คนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด 
หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกันในลักษณะที่หลากหลายได้ มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศ 
หรือไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้ 

3. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านการแสดงออกทางเพศ เป็นการแสดงออกภายนอกของแต่ละบุคคล 
ซึ่งอาจถูกตีความตามบริบทของสังคมนั้น  ๆ ว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้ เช่น คนที่ไว้ผมยาวสวมกระโปรง 
ต้องเป็นผู้หญิง 
  
        เม่ือคนใกล้ตัว เป็น “เพศทางเลือก” 

   ปัจจุบันเราได้พบเห็นการแสดงออกของกลุ่มบุคคล “เพศทางเลือก” ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ท าให้
ตระหนักถึงการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวางและท าให้หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าคนใกล้ตัว  
จะเป็น “เพศทางเลือก” หรือไม่ เช่น พ่อแม่ที่กังวลเมื่อเห็นลูกชายชอบเล่นตุ๊กตากับกลุ่มเพ่ือนผู้หญิง 
หลายคนรู้สึกรังเกียจและคิดว่าคนกลุ่มนี้มีความผิดปกติ ซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 
 
“เพศทางเลือก” เป็นความผิดปกติหรือไม่ และเกิดจากอะไร 

    ความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนขององค์ประกอบทั้งทางกาย (ฮอร์โมน/สารเคมี
ในสมอง) จิตใจ (การเลี้ยงดู/ วิธีคิดของแต่ละคน) และสังคม (ความคาดหวัง/การยอมรับจากสังคม/
วัฒนธรรมที่หลากหลาย) ในทางการแพทย์ไม่ถือว่าบุคคลที่มีความแตกต่างทางรสนิยมและการแสดงออก
ทางเพศ เป็นความผิดปกติ เพียงแต่อาจให้ค าแนะน าในการปรับตัวและท าความเข้าใจกับคนรอบข้าง  
ในบางรายเท่านั้น แต่ส าหรับผู้ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศนั้นอาจมีความรู้สึกทุกข์ทรมาน   
ที่ต้องด ารงชีวิตอยู่ภายใต้ร่างกายที่ในความรู้สึกลึก ๆ แล้วไม่ใช่ “ร่างกายของตนเอง” จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือ ซึ่งแพทย์จะพยายามแก้ไขร่างกายให้สอดคล้องกับภาวะจิตใจของคนคนนั้น แพทย์จะช่วยเหลือ
ผู้ที่มีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่างไร 
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 การวินิจฉัยที่ถูกต้อง 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถระบุบุคคลที่มีปัญหา อัตลักษณ์ทางเพศท่ามกลางผู้ที่มีความ

หลากหลาย ทางเพศชนิดอ่ืนซึ่งมีอยู่มากมาย เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ที่สงสัย 
ว่ามีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศควรปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือวินิจฉัย หลังจากจิตแพทย์วินิจฉัยแล้วจะให้ 
ค าแนะน าในการใช้ชีวิต การปรับตัว ตลอดจนการสื่อสาร กับครอบครัวหรือบุคคลอ่ืน  ๆ ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น คุณครูเพ่ือให้ทราบถึงวิธีการดูแลที่เหมาะสม และจะมีการนัดติดตามเป็นระยะเพ่ือดูผล  
ของการปรับตัว 

 

การเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ  

   เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบางคนอาจอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนให้เป็นไปตามที่จิตใจต้องการ 
จึงควรมาปรึกษากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่ต้องการใช้ฮอร์โมนควรปรึกษา
แพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ หรือสูตินรีแพทย์ เพ่ือให้แพทย์พิจารณาการใช้ฮอร์โมนหรือยาในขนาดที่เหมาะสม
และไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย ไม่ควรซื้อยาเหล่านี้กินเอง ผู้ที่ตัดสินใจจะรับการผ่าตัดเพ่ือแปลงเพศ
จะต้องพบจิตแพทย์เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความพร้อมในการผ่าตัด และควรรับการผ่าตัด 
จากศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดรูปแบบนี้โดยเฉพาะ ควรท าการผ่าตัดในสถานพยาบาล  
ที่ได้มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย 
 
 
 
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

      ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. 
      โทร. 0 2310 3027, 0 2310 3751-2 
      https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/lesbian-gay- 
      bisexual-and-transgender-lgbt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/center-of-excellence/brain/braincenter-2
https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/lesbian-gay-
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ใบความรู้ที่ 2 
 

 
  สวัสดีครับน้อง ๆ คอลัมน์เพศศึกษา
วั น นี้  พ่ี ห มอ โด่ งขอ พู ด ถึ ง เรื่ อ ง  “ถุ งย า ง
อนามัย” ที่หลายคนเมินหน้าหนีเพราะคิดว่า
รู้จักดีอยู่แล้ว แต่รู้ไหมครับว่า สิ่งที่น้อง ๆ รู้มา 
ยังไม่หมดแน่นอน ชักตื่นเต้นแล้วล่ะสิ เอาล่ะ 
ไปรู้จักกับถุงยางอนามัยให้มากขึ้นกันเลย 
  
 

ป้องกันการตั้งครรภ์ 
 ง่าย ๆ เลย อย่างที่คนรู้กันคือ ถ้าใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แน่นอน         
โดยโอกาสอาจจะไม่ 100% มีหลายเหตุผลครับ คือ 
 หมดอายุ คือถ้าน้องไปขโมยถุงยางของลุงข้างบ้านมาแล้วไม่ได้เช็คว่า เออ! นี่ป้าแกท าหมันแล้วนะ 
ลุงก็ไม่ได้ใช้ถุงยางมานานแล้ว มันหมดอายุไปแล้ว ความเป็นไปได้ว่ามันจะเสื่อมสภาพก็มีครับ เช่น  
ถุงยางขาด แตก (ในที่นี้หมายถึงถุงยางนะครับที่แตก) พอมันแตก น้องก็แตก ทุกอย่างแตกครับ พัง ดังนั้น    
อย่าลืมเช็ควันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง 
 ตัวผู้ใช้เอง ทางการแพทย์เขาเรียกว่า Compliance คือ ถ้าคนใช้มันไม่อยากใช้ มันก็ไม่ได้ผลสิครับ 
เพราะไม่มีการเตรียมพร้อมใช้งาน น้องอาจจะอายเกินกว่าที่จะไปซื้อถุงยางอนามัย แต่เมื่ออยู่ในช่วง  
ก าลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ไม่ได้วางแผนการใช้งานไว้ แต่วางเกมไว้แล้ว นั่นล่ะครับ เสร็จครับ เกิดตั้งครรภ์
ขึ้นมาได้อายกว่าตอนซื้อแน่นอน 
 
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 ถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากมาย อย่างที่เรารู้กันคือ เชื้อ HIV หรือที่บางที
คน เราก็ เรียกกันแบบผิด  ๆ ว่ ามั น เท่ ากับ  AIDs หรือโรคเอดส์  ซึ่ งผิ ดครับ  แต่ถ้ าใครได้ดู ซี รี ส์ 
เรื่อง Hormones season 3 ก็น่าจะพอเข้าใจมาบ้าง (ไว้เราจะมาพูดถึงกันในตอนอ่ืน ๆ) 
 นอกจากนี้แล้ว ถุงยางอนามัยยังป้องกันการติดเชื้อ หนองใน หนองในเทียม ไวรัสตับอักเสบบี 
ซิฟิลิส เป็นต้น ถ้าใครยังอยากมีอวัยวะเพศที่สวยงาม ใช้ได้ตามปกติละก็ ควรรักษาพรหมจารีย์ไว้ แต่ถ้าไม่ทัน 
ถุงยางอนามัยนี่ช่วยได้ดีเลยครับ เพราะโรคพวกนี้ถ้าแสดงอาการขึ้นมารุนแรงมาก อย่างเช่น ตาบอด 
จากซิฟิลิส หรือมะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ซึ่งบางทีกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นอาการก็ลุกลาม  
ไปไกลแล้ว อันนี้พี่หมอขอเตือนจริงจังเลยครับ 
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ผลข้างเคียงน้อย 
 แ น่ น อ น ว่ า ผ ล ข้ า ง เคี ย ง น้ อ ย ม า ก
ค รั บ  เพ ร า ะถุ งย า งอ น า มั ย ไ ม่ มี ฮ อ ร์ โม น 
เป็นส่วนผสม โดยหลัก ๆ แล้วยาคุมก าเนิดมักจะมี
ฮอร์โมน เช่น เอสโตรเจน (Estrogen) มักเกิดผล
ข้างเคียงได้ เช่น น้ าหนักขึ้น คลื่นไส้อาเจียน และ
ถ้าใช้ในระยะยาวและปริมาณสูง (ฉีด กินฉุกเฉิน 
ที่ต้องกินมากกว่าปริมาณปกติหลายเท่า) มีความ
เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วย เวลามาหาหมอ ก็มักจะเจอค าถามนี้เป็นการคัดกรองความเสี่ยงเสมอครับ 
ข้อนี้ดูจะส่งผลกับฝ่ายหญิงมากกว่า หากเลือกได้ก็เลือกผู้ชายที่พร้อมจะใช้ถุงยางอนามัยเถอะครับสาว ๆ 
 
ช่วยยืดเวลาความสุข 

 โอ้โห! ข้อนี้แอบติดเรทนิด ๆ พ่ีหมอเขียนเองยังเขินเลยครับ มีการวิจัยออกมาบอกว่า มันจะช่วย
เรื่อง ‘นกกระจอกไม่ทันกินน้ า’ หรือ Premature Ejaculation ได้ในผู้ชายบางคนครับ ส าหรับน้อง ๆ 
วัยรุ่นที่ประสบการณ์น้อย และอยากท าให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์   
ที่พลุ่งพล่านจนเกินไป ใช้วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีครับ แถมไม่ต้องกังวลว่าแฟนจะท้องไหม จะต้องหนีหรือลาออก
จากโรงเรียนมาเลี้ยงลูกไหม คุ้มครับ ลองดู! 
 

ป้องกันตัวได้ด้วย 
 ส าหรับน้อง ๆ ผู้หญิงนะครับ เรื่องถุงยางอนามัยเป็นเรื่องใกล้ตัว และใช้ง่ายมากส าหรับเรา 
นอกจากยาคุมก าเนิด ยาคุมฉุกเฉิน ที่เป็นการเพ่ิมสารเคมีเข้าไปในร่างกายเราแล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งครับ 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ บางครอบครัวแนะน าให้เด็กผู้หญิงพกพุงยางอนามัย เพื่อป้องกัน
ตัวเองในเวลาฉุกเฉินได้ แน่นอนเพราะว่าน้องจะต้องเป็นคนแบกภาระอุ้มท้องเองหากเราไม่ป้องกันความเสี่ยง 
ที่จะติดเชื้อโรค คนที่เป็นฝ่ายรับก็มากกว่า (แน่นอนครับ นี่เราพูดถึงเพศที่สาม LGBT ด้วย) ดังนั้น กันไว้
ดีกว่าแก้ครับ 
 เห็นไหมครับว่าถุงยางอนามัยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด ดังนั้นซื้อมาใช้กันเถอะ  เชื่อว่าที่ร้าน
สะดวกซื้อไม่แพงหรอกครับ ถ้าเทียบกับเหล้า บุหรี่ หรืออาหารมื้อแพง ๆ ที่เราเลี้ยงแฟน คิดซะว่าเป็นการ
แสดงออกทางความรักอย่างหนึ่งครับ 
 การเชื่อใจกันในเรื่องเพศสัมพันธ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นจนกว่าเราจะแต่งงานกัน เสียหายมาเท่าไหร่แล้ว
กับค าว่า ‘เธอไม่เชื่อใจเราหรอ’ พ่ีหมอเห็นมาเยอะครับ จ าได้ว่าครั้งนึงในห้องตรวจของอาจารย์สูตินารีเวช 
มีแม่ของเด็กผู้หญิงที่อายุไม่น่าจะเกิน 15 ปีด้วยซ้ า เข้ามานั่งร้องไห้พร้อมกับขอให้หมอตรวจลูกสาว
และดูแลเรื่องการตั้งครรภ์ ดังนั้น ใช้ถุงยางอนามัยเถอะครับ… เดี๋ยวนี้มันหลากหลายขึ้นเยอะแล้ว มีทั้งรูป 
รส กลิ่น 
 

              ที่มา : 

                      วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560.  
                        เข้าถึงได้จาก https://www.dek-d.com/loveroom/40402/ 

https://www.dek-d.com/loveroom/40402/
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ใบความรู้ที่ 3 

เรื่อง  ทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

  มีหลายสาเหตุที่อาจน าวัยรุ่นมาสู่การเสียตัวหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสี่ยงต่อ       
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อเอชไอวี การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และก่อให้เกิดปัญหา   
ทางสังคมตามมามากมาย การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่วิธีผูกมัดใจคนรัก ผู้ชายบอกรักเพ่ือให้ได้มีเพศสัมพันธ์ 
ขณะที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์เพ่ือจะได้ความรัก ดังนั้น การปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์จะเป็นวิธีดีที่สุด
ส าหรับวัยรุ่น และให้คิดเสมอว่าถ้าเพ่ือนชายไม่ยอมรับการปฏิเสธ แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราอย่างจริงใจ       
ไม่สมควรจะเป็นคู่รักกันอีกต่อไป 
 

          ทักษะการปฏิเสธ 

 1.  ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับแขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัว     
ให้ฝ่ายชายรู้สึกว่าไม่ควรท าเช่นนี้อีก 
 2.  ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อย ๆ ก็จะท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ผู้หญิงจึงไม่ควร
ถูกเนื้อต้องตัวให้ฝ่ายชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย 
 3.  เมื่อเป็นคู่รัก ฝ่ายหญิงยอมให้ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้บ้าง อาจเกินเลย ฝ่ายหญิงจะต้องขัดขืน 
หรือร้องขอฝ่ายชายตรง ๆ ว่า “อย่ากระท าเช่นนี้อีก” 
 4.  ถูกชักชวนไปในที่ลับตาคน ควรปฏิเสธก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
 5. ถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ควรปฏิเสธ 
 6.  ตัวอย่างการปฏิเสธ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
   - เพื่อนชายชวนเข้าในห้องพักส่วนตัว ปฏิเสธว่า “เราไม่อยากเข้าไป มันดูไม่ดี ขอตัวนะ
เธอคงเข้าใจ” 
   - เพ่ือนชายชวนดื่มเหล้า ปฏิเสธว่า “เราไม่ชอบ กลัวจะเมา ไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า” 
    - เพื่อนชายชวนไปค้างคืนต่างจังหวัด ปฏิเสธว่า “เราไม่ชอบไปค้างคืนที่อื่น พ่อ แม่เรา  
ไม่อนุญาต เราไม่ไปนะ เธอคงเข้าใจ” 
   - เพ่ือนชายชวนไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ปฏิเสธว่า “เราไม่ชอบที่อย่างนั้น เข้าไปแล้ว
อึดอัด ไม่ไปนะ เธอคงไม่ว่า”  
    การป้องกันตนเอง ผู้หญิงควรมีการป้องกันตนเองก่อนเกิดปัญหา ได้แก่ รู้จักรักนวลสงวนตัว หรือ
หวงตัว ไม่ควรอยู่ตามล าพังกับผู้ชายในที่ลับตาหรือสถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ต้องเลิกคบกับผู้ชาย  
ที่ชอบล่วงเกิน ต้องคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งส าคัญ และหลีกเลี่ยงการดูสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับเพศชาย
หลักส าคัญที่ช่วยให้ปฏิเสธได้ส าเร็จ ได้แก่ มีจิตใจแน่วแน่ว่าจะต้องปฏิเสธจริง  ๆ พูดปฏิเสธด้วยน้ าเสียง
และท่าทางจริงจัง เมื่อปฏิเสธจบแล้วต้องรีบเดินออกจากเหตุการณ์ และเมื่อถูกสบประมาทไม่ควรหวั่นไหว
หรือตอบโต้ ให้รีบเดินหนีออกไปทันที 
 

         ทีม่า :  

                กองสุขศึกษา. (2561). ทักษะการปฏิเสธ เพ่ือป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์.  
                วันที่ค้นข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561. เข้าถึงได้จาก http://healthydee.moph.go.th/blog?HTID=267 

http://healthydee.moph.go.th/blog?HTID=267
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ใบความรู้ที่ 4 

เรื่อง  การล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่ทางเพศ 
 

   เช่ น เดี ยวกันกับการกดขี่ ข่ ม เห ง
ประเภทอ่ืน ๆ การกดขี่ทางเพศมีวัตถุประสงค์
เพื่อการท าร้าย ละเมิด และคุกคามบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจ ข้อมูล
ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณสามารถสังเกตลักษณะ
ของผู้ที่ประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศ และ
วิธีการเอาตัวรอดเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
กับคุณ 

    แม้คุณจะไม่เคยถูกกดขี่หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่คุณอาจรู้จักใครที่เคยถูกล่วงละเมิด ซึ่งการ
ล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องใหญ่ส าหรับเด็กหรือวัยรุ่น โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ สื่อโซเชียล และ
โปรแกรมแชทออนไลน์ ในปัจจุบันส่งผลให้การล่วงละเมิดเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก 

   พฤติกรรมกดขี่ทางเพศที่เกิดจากข้อเสนอแนะ การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ
ทางเพศต่อผู้ที่ไม่ต้องการหรือสมยอม เรียกว่า การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ 

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณจ าเป็นต้องรู้และเป็นแนวทางหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักอาจถูกล่วงละเมิด
หรือถูกคุกคามทางเพศ 

 

          การล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่ทางเพศเป็นอย่างไร 

    เช่นเดียวกันกับการกดขี่ข่มเหงอ่ืน ๆ การกดขี่ทางเพศจึงหมายรวมถึง การวิพากษ์วิจารณ์ กิริยา
ท่าทางที่แสดงออกมา การกระท า การตั้งใจที่จะท าร้าย ละเมิด และคุกคามบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ร่างกายหรือทางจิตใจ ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศมุ่งเน้นไปที่ รูปร่างภายนอก สัดส่วนของร่างกาย รสนิยม
เรื่องเพศ หรือกิจกรรมทางเพศเป็นส าคัญ 

ค าพูดหรือการแสดงความคิดเห็นถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นกัน อย่างการวิพากษ์วิจารณ์
ในเรื่องเพศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ทว่าการแสดงความคิดเห็นอาจไม่ได้กล่าวออกมาจากปากเท่านั้น แต่การใช้
สื่อหรือเทคโนโลยี เช่น การส่งข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ เพ่ือการคุกคามถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
เช่นกัน นอกจากนี้ การพยายามจะจูบหรือแตะต้องตัวของผู้อ่ืนโดยที่ผู้นั้นไม่ยินยอมก็นับเป็นการละเมิด
ทางเพศด้วย 

การล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงเท่านั้น ในขณะที่เด็กผู้ชายสามารถล่วงละเมิด
เด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงก็สามารถล่วงละเมิดเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายล่วงละเมิดเด็กผู้ชายด้วยกัน หรือเด็กผู้หญิง
ล่วงละเมิดเด็กผู้หญิงด้วยกัน เป็นต้น และการล่วงละเมิดไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้ นกับเด็กวัยเดียวกันเท่านั้น 
ผู้ใหญ่สามารถล่วงละเมิดเด็ก หรือบางครั้งพบว่าเด็กก็สามารถล่วงละเมิดผู้ใหญ่ได้ด้วย แต่พบไม่บ่อยนัก  
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การล่วงละเมิดทางเพศมักเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นวัยเดียวกันซะมากกว่า การล่วงละเมิดทางเพศ 
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และการคุมคามทางเพศนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน 
โดยที่ผู้นั้นไม่ยินยอม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ การเพ่งความสนใจหรือการสัมผัส แต่ท าไมพฤติกรรมเช่นนี้
จึงถูกเรียกได้ทั้ง 2 แบบ คือ การละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศ? เนื่องจาก บางสถานที่ 
อย่างโรงเรียนหรือหลายที่เลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับบริบทของระเบียบในสถานที่นั ้น  ๆ เช่น เอกสาร 
ของทางโรงเรียน มักใช้ค าว่า “การคุกคาม” มากกว่า ในขณะที่กฎหมายทั่วไปใช้ค าว่า “การล่วงละเมิด” 
ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างนั้น ทั้งขัดต่อนโยบายโรงเรียนและขัดต่อกฎหมายหลักด้วย ส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
การล่วงละเมิดและการคุกคามนั้นไม่แตกต่างกันเลยส าหรับพวกเขา เพราะมันท าให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจ  
และเสียใจไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาถูกกระท าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม เพราะเมื่อเกิดการละเมิดหรือการคุมคามทาง
เพศข้ึนแล้ว พวกเขาต่างรู้สึกว่าถูกข่มขู่ หวาดกลัว และตกอยู่ในภาวะเครียดรุนแรง 
 
          พฤติกรรมของผู้ท่ีประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศ 

ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ เรื่องตลก ภาษา และการสัมผัสตัวโดยตรงเกี่ยวกับทางเพศใด  ๆ 
ต่างเรียกได้ว่าเป็น “ความไม่เหมาะสม” หากพฤติกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างท าให้คุณรู้สึกอึดอัด
หรือไม่พอใจ คุณจ าเป็นต้องบอกผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการ
ล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศได้ ซึ่งการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ หมายรวมถึงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 ล้อเลียน เล่าเรื่องตลก วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงกิริยาอันเกี่ยวข้องกับทางเพศต่อผู้ อ่ืน 
 แชร์เรื่องราวเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าปากต่อปาก การส่งข้อความ การแชททางออนไลน์ 

หรือการแชร์ทางสื่อโซเชียล เป็นต้น 
 เขียนข้อความเกี่ยวกับทางเพศในที่สาธารณะ เช่น ห้องน้ าหรือสถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
 แสดงภาพหรือวิดีโอที่เก่ียวกับเพศอันไม่เหมาะสมของบุคคลอื่น 
 ขอให้คนอ่ืนส่งภาพเปลือยมาให้ดู 
 โพสต์ข้อความหรือแสดงความคิดเห็นทางเพศ รูปภาพ หรือวิดีโอ บนสื่อโซเชียล เช่น 

Facebook หรือแสดงข้อความทางเพศอย่างเปิดเผย 
 การแอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืนบนสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางเพศ

หรือน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 สัมผัส จับ หรือบีบกอดผู้อ่ืนอย่างจงใจ โดยมีจุดประสงค์ทางเพศ 
 ดึงหรือถอดเสื้อผ้าของผู้อ่ืน และลูบไล้สัมผัส โดยมีจุดประสงค์ทางเพศ 

การส่งข้อความหรือรูปภาพเกี่ยวกับเพศ ทางข้อความ หรือเรียกว่า "sexting" ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย 
เนื่องจาก Sexting อาจน าปัญหามาสู่ตัวผู้ส่ งเองหรือต่อผู้ รับข้อความ แม้คุณอาจก าลังเดทหรือ 
มีความสัมพันธ์กับผู้รับข้อความอยู่ก็ตามคุณก็ไม่ควรท าอย่างยิ่ง เพราะข้อความที่คุณส่งไปอาจกลายเป็น
การคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศได้ และสามารถส่งผลลบตามมา นอกจากนี ้ ข้อความหรือ
รูปภาพลับที่ถูกส่งไปอาจตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี  และอาจถูกแชร์ออกไปจนสร้างความอับอาย  
และความเสียหายต่อตัวคุณเองได้ และถึงแม้คุณจะส่งให้บุคคลเดียวเท่านั้น แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไร  
ว่ามันจะไม่ถูกส่งต่อไป 
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ยังบุคคลอ่ืน ๆ อีก และแย่กว่านั้นคือ มันอาจถูกน าไปโพสต์ลงสื่อออนไลน์ด้วยการบังคับให้บุคคลอ่ืนท า 
สิ่งที่เขาไม่ต้องการ เช่น การจูบ การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก หรือการมีเซ็กส์ ถือเป็นการล่วงละเมิด และการ
คุกคามทางเพศ ซึ่งการบังคับให้บุคคลใดท ากิจกรรมทางเพศ โดยที่บุคคลนั้นไม่ยินยอมถือเป็นการข่มขืน
และเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 
 
พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าการหยอกล้อหรือการประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศกันแน่? 

บางครั้ง คุณอาจพบว่ามีคนที่ชอบเล่าเรื่องตลกหรือวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับเพศ  และผู้คน 
ต่างหัวเราะกับพฤติกรรมที่เล่ามาเหมือนเป็นการหยอกล้อ และคุณเองก็อาจเผลอท าพฤติกรรมเช่นนั้น 
แล้วการหยอกล้อและการล่วงละเมิดทางเพศแตกต่างกันอย่างไรล่ะ? 

ข้อแตกต่างระหว่างการหยอกล้อกับการล่วงละเมิดทางเพศ ดังนี้ 
1. คุณและคนที่คุณชอบก าลังหยอกล้อกันอยู่และคุณสองคนเริ่มพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ เขาคนนั้น

ถามคุณว่าเคยส่งข้อความแบบ Sexting กับใครไหม คุณตอบทันทีว่า “ไม่มีทาง!” จะถือเป็นการหยอกล้อ
กันธรรมดา แต่หากเขาคนนั้นยังคงขยั้นขยอให้คุณส่งข้อความหรือรูปภาพลับให้เขา นั่นถือเป็นการละเมิด
ทางเพศแล้วล่ะ! 

2. เม่ือใครสักคนชมว่ากางเกงยีนส์ตัวใหม่ของคุณสวยดี นั่นถือเป็นค าชื่นชม แต่หากเขาคนนั้น
บอกว่ากางเกงยีนส์ตัวใหม่เนี่ยท าให้ก้นของคุณดูดีขึ้นมากทีเดียว หรือมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สัดส่วนรูปร่างของคุณ นั่นเป็นสัญญาณของการละเมิดทางเพศ! 

3. คนที่คุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชวนคุณไปเต้นร า อาจดูหยาบคายไปหน่อยหากคุณจะพูดตรง ๆ 
ว่าไม่ได้สนใจในตัวเขา คุณจึงหาข้ออ้างและปฏิเสธค าเชิญ ทว่าเขายังตื้อคุณไม่เลิกจนเขาเริ่มรู้ตัวว่าคุณ   
ไม่ชอบเขา ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมทางสังคมตามปกติ แต่หากเขาพยายามที่จะตื้อ จับเนื้อต้องตัว กอด หรือ
รบกวนคุณ พยายามส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์หาคุณ หรือมักปรากฎตัวให้คุณเห็นอยู่เสมอ พฤติกรรม
เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณของการละเมิดทางเพศ บางพฤติกรรมอาจท าให้คุณรู้สึกอึดอัดใจได้ แต่มันอาจไม่ได้
เป็นการละเมิดทางเพศเสมอไป เช่น การสบถค าหยาบคายออกมาเมื่อไม่พอใจ ไม่ถือเป็นการละเมิด   
ทางเพศแต่อย่างใด แต่หากมีคนที่จงใจพูดหรือกระท าสิ่งใดอันเกี่ยวกับเซ็กส์จนท าให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ 
นั่นล่ะคือการล่วงละเมิดทางเพศต่อคุณ หากคุณไม่มั่นใจกับพฤติกรรมของบุคคลที่คุณพบเจอ ถามตัวเอง
ก่อนว่า “มันคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือเราอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไปรึเปล่า หรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ท าให้เรารู้สึกยังไงกันแน่” หากคุณรู้สึกแย่และอึดอัดใจ คุณจ าเป็นต้องปรึกษาพ่อแม่ ครู ที่ปรึกษา  
หรือผู้ใหญ่ที่คุณไว้ใจ 
 
          วิธีจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศ 

หากคุณคิดว่าคุณก าลังถูกล่วงละเมิด อย่าโทษตัวเอง! ผู้ที่ล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อ่ืนมักโยน  
ความรับผิดชอบให้กับเหยื่อ โดยการโทษผู้อ่ืนหรือแม้กระทั่งพยายามท าให้เหยื่อโทษตัวเอง ทว่าไม่มีใคร 
มีสิทธิ์ไปล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อ่ืนไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม แม้แต่การ “ขอร้องให้มีการล่วงละเมิดหรือ
คุกคาม” ก็ไม่สามารถกระท าได้ ไม่มีข้อยกเว้นหรือมีสิ่งใดถูกต้องส าหรับการล่วงละเมิดทางเพศ และแต่ละ
สถานการณ์อาจมีความแตกต่างกัน วิธีการนี้สามารถช่วยได้บ้างหากคุณบอกผู้ละเมิดให้หยุดการกระท า  
ที่คุกคาม บอกให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาก าลังท าอยู่นั้นไม่โอเคส าหรับคุณ ซึ่งการบอกเช่นนี้อาจท าให้เขาส านึกได้  
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แต่ก็ไม่เสมอไป! เขาอาจไม่หยุดเพียงเท่านั้น และยังคงหัวเราะกับสิ่งที่คุณขอร้อง หยอกล้อคุณ และยังคง
รบกวนคุณอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ คุณจ าเป็นต้องบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่คุณไว้วางใจ 
โดยที่โรงเรียนจะมีครู หรือที่ปรึกษาที่คุณสามารถคุยเรื่องนี้ด้วยได้ โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีระเบียบเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศเพ่ือปกป้องผู้ถูกกระท า คุณสามารถขอค าปรึกษาจากครูหรือที่ปรึกษา 
พยาบาลประจ าโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว และหากคุณปรึกษาผู้ใหญ่
แล้วแต่เขาคนนั้นยังไม่ใส่ใจ คุณอาจต้องปรึกษาผู้อ่ืนแทนจนกว่าจะได้รับค าแนะน าหรือความช่วยเหลือ     
ไม่ต้องสงสัยเลยที่การพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศจะท าให้คุณรู้สึกเขินอาย แต่หากคุณได้เริ่มพูดคุยแล้ว
ความรู้สึกนั้นจะหายไปเอง ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ คุณควรรีบบอกใครสักคน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อย่าปล่อยทิ้งเหตุการณ์เอาไว้นานหรือปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า
นอกจากนี้ การจดบันทึกวันเวลาและสถานการณ์ที่เกิดเหตุเอาไว้ด้วยจะช่วยบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ อย่าลืม
บันทึกข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่คน ๆ นั้นส่งมาให้คุณไว้เป็นหลักฐานด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
หากต้องมีการด าเนินการทางกฎหมาย และเพ่ือเลี่ยงไม่ให้คุณเองเกิดความรู้สึกแย่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น 
แนะน าให้เก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ในที่ที่คุณไม่เห็นมันอยู่ทุกวัน 
 
          หากเห็นสิ่งผิดปกติ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องบอกใครสักคนให้รับรู้ 

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ถือว่ามีบทบาทส าคัญที่จะช่วยหยุดการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศได้ 
หากคุณพบเห็นว่าบางคนก าลังถูกล่วงละเมิด คุณต้องท าอะไรสักอย่าง! หากคุณพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่าไม่ได้มีอันตรายมาก คุณสามารถช่วยเหยื่อด้วยการเรียกเขาให้ออกมาจากสถานการณ์นั้น แม้คุณอาจไม่
สามารถหยุดพฤติกรรมของผู้ที่ละเมิดและคุกคามได้ อย่างน้อยคุณก็ท าให้เขาคนนั้นรู้ว่า มีคนเห็น
พฤติกรรมที่เขาก าลังท าอยู่แต่หากคุณพบว่าเหตุการณ์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อคุณ แนะน าให้รีบบอกครู  
หรือแจ้งต ารวจ เนื่องจากก าลังมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง และไม่ควรมีใครที่ต้องถูกล่วงละเมิดหรื อคุกคาม 
ทางเพศ คุณควรพูดคุยกับเหยื่อเมื่อเหตุการณ์จบลงแล้วและยื่นมือเข้าช่วยเหลือ บอกเขาว่าสิ่งที่เขา  
โดนกระท านั้นไม่ถูกต้องและคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศได้ 
 
          หากสงสัยว่ามีสถานการณ์บางอย่างผิดปกติ 

คุณอาจไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเสมอไป และเพ่ือนที่ตกเป็นเหยื่อ
อาจไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเขาให้คุณฟังแต่คุณจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้แม้เขาคนนั้นไม่ได้บอก
อะไรกับคุณก็ตาม คุณอาจสังเกตเห็นว่าเพ่ือนซึมเศร้าไป ดูวิตกกังวล หวาดกลัว ไม่มีสมาธิ หรือเพ่ือนของคุณ
ดูไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ เพ่ือนอาจขาดเรียนหรือผลการเรียน
ลดลง พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ ดังนั้น คุณควรลองถามเพ่ือนดูว่า
ทุกอย่างโอเคหรือไม ่
 
       ที่มา :   

                การล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่ทางเพศ. วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560.  
                เข้าถึงได้จาก https://www.honestdocs.co/sexual-harassment-sexual-bullying 
 

https://www.honestdocs.co/sexual-harassment-sexual-bullying
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ใบความรู้ที่ 5 

เรื่อง  ความรุนแรงทางเพศ 

ความรุนแรงทางเพศ  หมายถึง การที่ผู้หญิงถูกผู้ชายล่วงเกินละเมิดสิทธิทางเพศ เอารัดเอาเปรียบ 
ใช้ก าลังบังคับ ข่มขู่ โดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอม หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท าให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหาย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษย์  
ของผู้หญิงนอกจากนั้นความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบระยะยาว  ทุกวันนี้ผู้หญิง
จ านวนมากท่ีประสบกับปัญหานี้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มีฐานะ อาชีพแตกต่างกันอย่างไร ความรุนแรงทางเพศ 
จึงเป็นปัญหาส าคัญในสังคมที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงและร่วมมือกันขจัดปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดความรุนแรง  
ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากความรุนแรงทางเพศ 

การเอาเปรียบทางเพศ เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นการลวนลาม ซึ่งมีการลวนลาม  
ทางวาจา พูดจาแซวท าให้เกิดความเสียหาย และการลวนลามทางกาย เช่น กอด จูบ ลูบคล า จับต้อง
ร่างกาย จนถึงการข่มขืน ผู้ชายหลอกมีเพศสัมพันธ์แล้วทิ้ง เกิดปัญหาการตั้งครรภ์นอกสมรส นอกจากนี้  
ยังมีการหลอกไปถ่ายภาพโป๊ หลอกไปใช้ยาเสพติดและการล่อลวงไปค้าประเวณี การข่มขืนลวนลาม 
ปัจจุบันปัญหาการข่มขืนลวนลามเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจ านวนมาก แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีผิด ๆ ต่อปัญหาข่มขืน ปัญหาข่มขืนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหามากมาย ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่เฉพาะเรื ่องทางเพศเท่านั ้น แต่ยังเกี ่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู ้ชายและใช้ก าลั งข่มเหงแก่ผู ้ที่
อ่อนแอกว่า ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกท่ี ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในที่เปลี่ยวเท่านั้น 

 
ท าอย่างไรจึงจะปลอดภัยท่ีสุด 
1. ควรร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ๆ เป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ในหมู่บ้าน 
2. อย่ายอมให้คนที่ไม่น่าไว้วางใจมาท่ีบ้าน โดยเฉพาะเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวในบ้าน 
3. หากจ าเป็นต้องเดินในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเมื่อตกค่ าไปแล้วควรเดินท่าทางมั่นใจ คอตั้งตรง ไม่ควรเดินก้มหน้า
หรือแสดงอาการหวาดกลัว เพราะอาจเป็นเป้าหมายให้ผู้ข่มขืนสนใจ 
4. เมื่อรู้สึกตัวว่า มีใครเดินตามมาข้างหลังควรพยายามเดินเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือเดินให้ทันคนที่อยู่ข้างหน้า 
5. ให้พกสิ่งของที่คิดว่าใช้เป็นอาวุธได้หรือป้องกันตัวเองได้ เช่น ท่อนไม้ กระปุกพริกไทย เพ่ือใช้ขว้างใส่
ผู้ที่จะมาท าร้ายเรา 
 
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน 
1. ตั้งสติ อย่าตกใจ จับตามองคนร้าย อย่าให้คลาดสายตา 
2. หากเป็นคนที่เรารู้จัก พยายามพูดจาให้ผู้ข่มขืนรับรู้ความรู้สึกของเรา 
3. ในกรณีที่เป็นคนแปลกหน้าให้พยายามจดจ าหน้าตาของคนร้าย 
4. หากยังไม่ถูกประชิดตัว ควรตะโกนดัง ๆ ให้คนช่วยหรือท าให้คนร้ายเกิดความอับอาย 
5. พยายามหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและหาคนช่วยเหลือในบริเวณนั้น ๆ 
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ท าอย่างไรเม่ือถูกข่มขืน 
1. เปิดเผยเหตุการณ์กับคนใกล้ตัวที่สนิทและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเราเป็นคนที่เราไว้ใจ เช่น เพ่ือน  
พ่ีสาว แม่ พ่อ ครู หรือเจ้าหน้าที่ท่ีสถานีอนามัย 
2. ปรึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องแจ้งความ หากเป็นไปได้เมื่อบอกกับคนใกล้ตัวแล้วควรรีบไปแจ้งความให้เร็ว
ที่สุดโดยไม่ต้องช าระร่างกาย 
3. ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายหากเราไปแจ้งความต ารวจจะมีเอกสารส่งตัวไปโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ
ร่างกายไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีต่อไป 
4. หากเรายังไม่ไปแจ้งความ ควรไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อน และที่ส าคัญ 
แพทย์จะช่วยระงับการตั้งครรภ์ได้หากเราไปพบแพทย์ภายใน 48 ชม. 
5. หมั่นส ารวจตัวเอง สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง เช่น ประจ าเดือนมาปกติหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ที่มา :  

                   วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com/node/93269 
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ใบความรู้ที่  6 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 

 
แนวความคิด 
       ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จะเป็นไปตามวัย ตามล าดับขั้นตอน ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างชัดเจน เราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเอง
อย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อม    
ในทุกดา้น 
         วัยรุ่นเป็นวัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะมีการพัฒนาตามวัยที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่ออายุ
ประมาณ 12 - 13 ปี และจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นวัยรุ่นเต็มที่ เมื่ออายุประมาณ 19 ปี ผู้หญิง  
จะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายประมาณ 2 ปี (ผู้หญิงเข้าสู้วัยรุ่นเมื่อ 13 - 15 ปี ผู้ชายเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุ
ประมาณ 15 - 17 ปี) 

 
 
          ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

 
    ผู้หญิง 

ด้านร่างกาย  
1. หน้าอกขยาย, สะโพกผายออก, เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว, ขนข้ึนที่ลับ  

  2. รังไข่ - ผลิตไข่, มีประจ าเดือน (โปรเจสเตอโรน)  
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ด้านสติปัญญา  
 1. สนใจการเรียนชอบจดจ า ท่องบทเรียน  

   2. ชอบเรียนรู้ภาษา ศิลปะ ความงาม จินตนาการ คิดมาก  
ด้านอารมณ์  
   1. อารมณ์อ่อนไหว - ไม่คงที ่อ่อนโยน ขี้อาย ชอบวิตกกังกล - อิจฉาริษยา  
   2. สนใจเพศตรงข้าม - มีความรู้สึกทางเพศแต่เก็บความรู้สึก  
ด้านสังคม  
   1. ให้ความส าคัญกับเพ่ือน, ครอบครัว ติดเพ่ือน  
   2. ชอบแต่งตัวตามสมัย – ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 
    ผู้ชาย 

ด้านร่างกาย  
   1. กล้ามเนื้อใหญ่ มีหนวดเครา อกผาย มีสิว มีกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ลับ  

     2. อัณฑะ ผลิตอสุจิ ฝันเปียก (เทสโทสเตอโรน)  
ด้านสติปัญญา  
   1. อยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้าทดลอง  
   2. ชอบการคิดค านวณ คาดคะเนคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล  
ด้านอารมณ์  
   1. อารมณ์ร้อน - รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่าย รักอิสระ ดื้อรั้น  
   2. สนใจเพศตรงข้าม มีความรู้สึกทางเพศ แสดงออกเปิดเผย  
ด้านสังคม  
   1. รักเพ่ือนต้องการให้เพ่ือนยอมรับอยู่ในกลุ่ม  
   2.  ชอบคล้อยตามเพ่ือน เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์ 
 

 
            ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ 

สติปัญญา (Intellectual Development)  วัยนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้น จนมีความคิดเป็น
แบบรูปธรรม (Jean Piaget ใช้ค าอธิบายว่า Formal Operation) ซึ่งมีความหมายถึงความสามารถ
เรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งขึ้นแบบ (abstract thinking) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นตามล าดับ จนเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้ว จะมีความสามารถทางสติปัญญาได้
เหมือนผู้ใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนี้ ยังอาจขาดความยั้งคิด มีความหุนหันพลันแล่น ขาดการไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ 
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          ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Awareness)   

วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถในการรับรู้ตนเอง ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

เอกลักษณ์ (identity) วัยรุ่นจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด ซึ่งจะแสดงถึง
ความเป็นตัวตนของเขาที่โดดเด่น ได้แก่ วิชาที่เขาชอบเรียน กีฬาที่ชอบเล่น งานอดิเรก การใช้เวลาว่าง  
ให้เกิดความเพลิดเพลิน กลุ่มเพ่ือนที่ชอบและสนิทสนมด้วย โดยเขาจะเลือกคบคนที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน หรือ
เข้ากันได้ และจะเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพ่ือนนี้เอง ทั้งแนวคิด ค่านิยม ระบบ
จริยธรรม การแสดงออกและการแก้ปัญหาในชีวิต จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของตน และกลายเป็น
บุคลิกภาพนั่น เอง สิ่ งที่ แสดงถึงเอกลักษณ์ ตนเองยังมี อีกหลายด้าน  ได้แก่  เอกลักษณ์ทางเพศ
(sexual  identity  and sexual orientation) แฟชั่น ดารา นักร้อง การแต่งกาย ทางความเชื่อในศาสนา อาชีพ 
คติประจ าใจ เป้าหมายในการด าเนินชีวิต (Erik Erikson อธิบายว่าวัยรุ่นจะเกิดเอกลักษณ์ของตนในวัยนี้ 
ถ้าไม่เกิดจะมีความสับสนในตนเอง Identity VS Role confusion) 

ภาพลักษณ์ของตนเอง (self image) คือการมองภาพของตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  หน้าตา รูปร่าง ความสวย ความหล่อ ความพิการ ข้อดี
ข้อด้อยทางร่างกายของตนเอง วัยรุ่นจะสนใจหรือ   ให้เวลาเกี่ยวกับรูปร่าง 
ผิวพรรณมากกว่าวัยอื่น ๆ ถ้าตัวมีข้อด้อยกว่าคนอื่นก็จะเกิดความอับอาย 

การได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน  (acceptance) วัยนี้ต้องการ 
การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนอย่างมากการได้รับการยอมรับจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่าของตนเอง มั่นใจตนเอง วัยนี้จึงมัก
อยากเด่นอยากดัง อยากให้มีคนรู้จักมาก ๆ 

ความภาคภูมิใจตนเอง (self esteem) เกิดจากการที่ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน และคนอื่น ๆ 
ได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ ท าอะไรได้ส าเร็จ 

ความเป็นตัวของตัวเอง (independent) วัยนี้จะรักอิสระ เสรีภาพ ไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
กติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ท าเอง พึ่งตัวเอง เชื ่อความคิดตนเอง มีปฏิกิริยาตอบโต้ผู ้ใหญ่ที่บีบบังคับสูง  
ความอยากรู้  อยากเห็น อยากลอง จะมีสูงสุดในวัยนี้ ท าให้อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายถ้าวัยรุ่น 
ขาดการยั้งคิดที่ดี การได้ท าอะไรด้วยตนเอง และท าได้ส าเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง 
(self confidence) 

การควบคุมตนเอง (self control) วัยนี้จะเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิด การรู้จักยั้งคิด การคิด  
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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อารมณ์  (mood) อารมณ์จะปั่นป่วน เปลี่ยนแปลง
ง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย อาจเกิดอารมณ์
ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุได้ง่าย อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้อาจท าให้
เกิดพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว มีผลต่อการเรียน และการ
ด าเนินชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น การควบคุมอารมณ์ยังไม่ค่อย
ดีนัก บางครั้งยังท าอะไรตามอารมณ์ตัวเองอยู่บ้าง แต่จะ
ค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อารมณ์เพศวัยนี้จะมีมากท าให้มี
ความสนใจเรื่องทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศ เช่น การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
ปกติในวัยนี้  แต่พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นปัญหา  เช่น  เบี่ยงเบนทางเพศ กามวิปริต หรือการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

จริยธรรม (moral development) วัยนี้จะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง (idealism) เพราะเขาจะ
แยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้แล้ว มีระบบมโนธรรมของตนเอง ต้องการให้เกิดความถูกต้อง ความชอบธรรม 
ในสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการเป็นคนดี เป็นที่ชื ่นชอบของคนอื่นและจะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ 
กับความไม่ถูกต้องในสังคมหรือในบ้าน  แม้แต่พ่อแม่ของตนเองเขาก็เริ ่มรู ้สึกว่าไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบ
เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว บางครั้งเขาจะแสดงออก วิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่หรือครูอาจารย์ตรง ๆ 
อย่างรุนแรง การต่อต้าน ประท้วงจึงเกิดได้บ่อยในวัยนี้  เมื่อวัยรุ่นเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการ
เอาเปรียบ เบียดเบียน ความไม่เสมอภาคกันในวัยรุ่นตอนต้น การควบคุมตนเองอาจยังไม่ดีนัก แต่เมื่อพ้น
วัยรุ่นนี้ไปการควบคุมตนเองจะดีข้ึน จนเป็นระบบจริยธรรมที่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ 
 
 
           พัฒนาการทางเพศ 
 
     ภาพ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศในวัยรุ่นท าให้มีพัฒนาการทางเพศท่ีชัดเจน 

 
สิ่งที่ เห็นได้ชัดเจน คือวัยรุ่นชาย 

จะเป็นหนุ่มขึ้น นมขึ้นพาน (หัวนมโตขึ้น
เล็กน้อย กดเจ็บ) เสียงแตก หนวดเคราขึ้น 
แ ล ะ เ ริ่ ม มี ฝั น เ ปี ย ก ( nocturnal 
ejaculation - การหลั่ งน้ าอสุจิ ในขณะ
หลับและฝันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ) การเกิด
ฝันเปียกครั้งแรกเป็นสัญญานของการเข้าสู่
วัยรุ่นของเพศชาย     
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ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวขึ้น คือ เต้านมมีขนาดโตขึ้น ไขมันที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้รูปร่างมีทรวดทรง สะโพก
ผายออก และเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก (menarche) การมีประจ าเดือนครั้งแรก เป็นสัญญานบอก    
การเข้าสู่วัยรุ่นในหญิง  

ทั้งสองเพศจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ ซึ่งจะมีขนาดโตขึ้น และเปลี่ยนเป็นแบบผู้ ใหญ่มีขนขึ้น
บริเวณอวัยวะเพศ มีกลิ่นตัว มีสิวขึ้น 
 
การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 
 1.  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลของฮอร์โมนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น การมี
ประจ าเดือน การหลั่งน้ าอสุจิ การเกิดสิว 
 2. ท าความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการของอวัยวะเพศทั้งภายในและภายนอก และดูแล
รักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 3. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมกับเพศและวัย โดยไม่ท าให้ตนเองและ
ผู้อื่นเดือดร้อน 
 4.  ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง 
 5. ปฏิบัติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 6. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ การปรับตัว และระบายอารมณ์ทางเพศอย่าง
เหมาะสม 
 7.  หลีกเลี่ยง ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  
 
 
          การเบี่ยงเบนทางเพศ 

 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ 
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมีสาเหตุ
จากสภาพจิตใจที่ผิดปกติท าให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า  “เป็นโรคจิตหรือ
วิกลจริต” เป็นเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่านั้น  
 
 
 
 



144 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ประเภทรักร่วมเพศ โดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ทอม (Tom boy) ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงดว้ยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเลียนแบบผู้ชาย 
2. ด้ี     (Lady) ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเป็นผู้หญิง 
3. ตุ๊ด   (Tussy) ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเลียนแบบผู้หญิง 
4. เกย ์ (ไม่ค่อยเปิดเผย) ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน   
 

 
          การปรับตัวกับการเบี่ยงเบนทางเพศ 

 1. ยอมรับและพยายามปรับพฤติกรรมการแสดงออกให้เหมาะสมกับเพศของตนตามกาละเทศะ 
 2. หาที่ปรึกษาและคนที่ไว้ใจ 
 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 4. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 
 5. รู้จักการวางตนในการคบเพ่ือนและคนใกล้ชิดอย่างมีมารยาท 
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเสพติดทุกชนิด 
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กิจกรรมที่ 16 ซองค าถาม 
 
สาระส าคัญ 

การดูแลสุขภาวะทางเพศ จ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการคุมก าเนิด การตั้งครรภ์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวี 

 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถบอกวิธีการคุมก าเนิดที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและครอบครัว  
2. สามารถระบุวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
3. สร้างความตระหนัก เห็นความส าคัญในการเลือกวิธีการคุมก าเนิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทางเพศ 
 

เนื้อหา 
 1. วิธีการคุมก าเนิดที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและครอบครัวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพทางเพศ 
 2. วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 เป็นการทบทวนความรู้ และตรวจสอบความเชื่อเดิม เพ่ือแลกเปลี่ยนและเพ่ิมเติมความรู้ข้อมูล    
ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยทางเพศ วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ วิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยให้ผู้เรียน
ตอบค าถามเก่ียวกับการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ใบค าถาม 13 ข้อ (จ านวนเท่ากับจ านวนผู้เรียน) 
 2. แนวการตอบ (ค าถาม) 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม “ซองค าถาม” ว่าเมื่อจบกิจกรรมแล้ว
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนกันเก่ียวกับ เรื่อง การคุมก าเนิด การดูแลสุขภาพทางเพศ และการป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 2. แจกแผ่นค าถามให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน และตอบค าถามด้วยตัวเองทุกข้อ ให้เวลา 5 นาที  
 3. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 คน โดยให้เลือกเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ  
 4. ให้เวลาสมาชิกกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าข้อใดเห็นตรงกัน และข้อใดไม่ตรงกัน เพราะอะไร 
และให้เตรียมตัวแทนน าเสนอ เพ่ือเตรียมแลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ ให้เวลา 5 นาที  
 5. ผู้จัดการเรียนรู้ถามทีละข้อ ขอตัวแทนกลุ่มที่พร้อมตอบค าถาม และอธิบายเหตุผล 
 6. หลังจากฟังค าตอบแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ถามกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพ่ือให้อธิบายโต้แย้ง
หรือเพ่ิมเติม จากนั้นเฉลยค าตอบจนครบทุกข้อ 
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 7. ผู้จัดการเรียนรู้เชื่อมโยงให้เข้าใจถึงความเชื่อ และค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับการคุมก าเนิด ซึ่งอาจ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และชวนคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการเลือกวิธีการคุมก าเนิด โดยใช้ค าถาม เช่น 
  - วิธีการใดที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ได้ดีที่สุดส าหรับคู่รักหรือสามีภรรยา 
  - คิดว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดแบบใด เพราะอะไร  
  - คิดว่าคนที่แต่งงานแล้ว หรือมีคู่ประจ า จะเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดแบบใด เพราะอะไร 
  - ปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นจ านวนหนึ่งเลือกใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน นับหน้าเจ็ดหลังเจ็ด หรือหลั่ง
ข้างนอกแทนการใช้ถุงยาง เพราะเหตุใด 
  - ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่รัก หรือสามีภรรยา ในการพูดคุยถึงวิธีป้องกัน
การตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดเชื้อ คืออะไรบ้าง และจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
  - รู้สึกอย่างไร หากต้องไปหาซื้ออุปกรณ์คุมก าเนิด หรือถุงยางอนามัยด้วยตนเอง 
  - เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะท าให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ง่ายขึ้น   
  - มีวิธีอย่างไรที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ง่ายขึ้น 
 8. ผู้จัดการเรียนรู้ชวนผู้เรียนสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ และเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 
  - การเลือกวิธีการคุมก าเนิดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ “คู่รัก” ที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กัน 
เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สู่คู่ของตนเอง เช่น 
หนองใน ซิฟิลิส หรือเชื้อเอชไอวี ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดบางชนิด เช่น การกินยาคุมฉุกเฉินเป็นประจ า ท าให้เกิดผลข้างเคียง
ต่อสุขภาพทางเพศ เป็นต้น    
  - การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการคุมก าเนิดชนิดเดียวที่สามารถป้องกันได้ท้ังการตั้งครรภ์ และ
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี การใช้ถุงยางอนามัยจ าเป็นต้องใช้ทุกครั้ง และกับ
ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ จึงจะช่วยป้องกันได้ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 

ผู้จัดการเรียนรู้ควรให้เวลาผู้เรียนซักถาม ท าความเข้าใจถึงวิธีการคุมก าเนิดที่ผู้เรียนสนใจ หรือจัดเตรียม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม แหล่งข้อมูลในพื้นท่ี หากพบว่ามีผู้เรียนสงสัยและต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. การมีเพศสัมพันธ์อาจจะท าให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเรื่องส าคัญ และง่าย
กว่าการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดการท้องไม่พร้อม 
 2. การคุมก าเนิดมีทั้งวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพต่ า ซึ่งผู้ที่เลือกใช้การคุมก าเนิดที่มี
ประสิทธิภาพต่ ามักจะเกิดจากความเข้าใจ ความเชื่อ และข้อมูลที่ผิด หรือไม่รอบด้านเพียงพอ 
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 3. การคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง คือการคุมก าเนิดที่ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น การท าหมัน การใช้ยาคุมก าเนิดรายเดือน การฝังเข็ม การฉีดยาคุมก าเนิด 
การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น 
 4. การคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ า คือการคุมก าเนิดโดยวิธีธรรมชาติ เช่น การนับระยะ
ปลอดภัยหน้าเจ็ดหลังเจ็ด การหลั่งข้างนอก การใช้การสวนล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือ        
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ า เช่น ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน เป็นต้น 
 5. การเลือกวิธีการคุมก าเนิด เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคู่ที่ตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์  
ไม่ใช่เป็นภาระฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องพิจารณาว่าวิธีการคุมก าเนิดนั้นมีผลกระทบหรือผลข้างเคียง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพจากการใช้หรือไม่และมีประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดมากพอหรือไม่  
 6. ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการคุมก าเนิดชนิดเดียวที่สามารถป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูก และไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับ
ทั้งชายและหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ :       

              ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 1 หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา 
          วัตถุประสงค์ 
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               ใบค าถามกิจกรรม  “ซองค าถาม” 
 

 1.  การสวนล้างช่องคลอดทันทีหลังร่วมเพศ สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้  
     ใช่     ไม่ใช่ 
 2.  การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งภายนอกเป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้ผล 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 3.  ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินให้กินทันทีหลังร่วมเพศทุกครั้ง จึงจะได้ผล 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 4.  การใส่ถุงยางอนามัย 2 ชั้นจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 5.  หากใช้การนับระยะปลอดภัย ถ้าประจ าเดือนมาวันที่ 11 และหมดวันที่ 16 ถ้ามีเพศสัมพันธ์  
          วันที่ 21 จะมีโอกาสตั้งท้องหรือไม่ 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 6.  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าผู้ชาย 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 7.  เมื่อตัดสินใจเลือกวิธีกินยาเม็ดคุมก าเนิด จะเริ่มกินเม็ดแรกเม่ือนึกได้ใช่หรือไม่ 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 8.  หากลืมกินยาเม็ดคุมก าเนิด 1 วัน ให้เริ่มต้นกินยาแผงใหม่เลยทันทีใช่หรือไม่ 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 9.  การท าหมันท าให้ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศมากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้ชายมีความต้องการ 
       ทางเพศน้อยลง 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 10.  ผู้ชายควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และผู้หญิงควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 
           เรื่องการใช้ยาคุมก าเนิด 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 11.  เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน แล้วค่อยใส่ถุงยางอนามัยตอนใกล้จะหลั่งน้ าอสุจิ ก็สามารถ 
           ช่วยป้องกันท้องได้ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 12.  หากต้องการให้การใช้ถุงยางอนามัยมีการหล่อลื่นมากขึ้น สามารถใช้โลชั่นเพิ่มการหล่อลื่นได้ 
     ใช่     ไม่ใช่ 
 13.  หากผลการตรวจเชื้อเอชไอวีเป็น “ลบ” หมายความว่าไม่ติดเชื้อ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย  
           เมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
     ใช่     ไม่ใช่ 
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                แนวการตอบค าถามส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 

   ข้อที่ 1 ถาม : การสวนล้างช่องคลอดทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้  
ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
   ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ เมื่อผู้ชายสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปหลั่งในช่องคลอดของผู้หญิงนั้น 
อสุจิจะเกาะติดกับเยื่อบุคอมดลูกและผนังช่องคลอดทันที การสวนล้างช่องคลอดหลังจากมีเพศสัมพันธ์   
จึงไม่มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ สารเคมีที่ใช้อาจท าให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุช่องคลอดด้วย เพราะน้ ายาจะท าลายสาร  
ที่คอยป้องกันเชื้อโรคในช่องคลอด ซึ่งร่างกายสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติอยู่แล้ว 
 
 ข้อที่ 2 ถาม : การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งภายนอกเป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้ผล 
      ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งภายนอกไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 
เพราะฝ่ายชายจะมีน้ าคัดหลั่งจ านวนหนึ่งออกมาก่อนระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งในน้ าคัดหลั่งนั้นอาจมีอสุจิ
ปะปนออกมาด้วย หากตัวอสุจิสามารถแหวกว่ายไปผสมกับไข่ของผู้หญิง ก็จะท าให้เกิดโอกาสตั้งครรภ์ได้   
ก่อนที่ฝ่ายชายจะหลั่งน้ าอสุจิ 
      ฝ่ายชายจะถอนอวัยวะเพศได้ยากเมื่อใกล้ถึงจุดสุดยอด เพราะเป็นช่วงที่มีความตื่นตัว  
ทางเพศสูงจนอาจลืมตัว หรือไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ 
      หากคนใดคนหนึ่งมีเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในร่างกาย การสัมผัส
น้ าคัดหลั่งของกันและกันระหว่างการสอดใส่ก็มีโอกาสท าให้อีกฝ่ายหนึ่งติดเชื้อได้ 
 
 ข้อที่ 3 ถาม : ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินให้กินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งจึงจะได้ผล ใช่หรือไม่ 
      ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ ยาคุมฉุกเฉินจะต้องกิน 2 เม็ด คือ กินเม็ดแรกทันทีหรือไม่เกิน 72 
ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ (ยิ่งกินเม็ดแรกเร็วเท่าไร ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ยิ่งได้ผลดี)  
แล้วกินเม็ดที่สองหลังจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง (ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งติดกันให้กินยาเม็ดแรกหลังการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย) หากกินถูกวิธีแบบนี้ จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%   
      ไม่ควรกินยานี้เกิน 4 เม็ดต่อเดือน เพราะมีปริมาณฮอร์โมนที่สูงมากอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพผู้หญิงในระยะยาวได้ ยานี้ควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ควรกินเพ่ือการวางแผนคุมก าเนิดท่ัวไป 
      ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยมี 2 ยี่ห้อ คือ โพสตินอร์ (Postinor) และ
มาดอนนา (Madonna) 
 
 ข้อที่ 4 ถาม : การใส่ถุงยางอนามัย 2 ชั้น จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น ใช่หรือไม่ 
      ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นท าให้เนื้อยางเสียดสีกันมากข้ึน อาจท าให้
เกิดการแตกได้ ดังนั้นใส่ถุงยางอนามัยเพียงชั้นเดียวก็เพียงพอต่อการป้องกันการตั้งครรภ์  และป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในขณะเดียวกัน การสวมถุงยางอนามัยชั้นเดียวจะท าให้ไม่รู้สึกอึดอัด 
และไม่สิ้นเปลืองเงินมากขึ้น การใช้ถุงยางอนามัยเพียงชั้นเดียว หากสามารถใช้ได้ทุกครั้งกับทุกคน   
ก็สามารถท าให้ชีวิตทางเพศปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ 
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 ข้อที่ 5 ถาม : หากใช้การนับระยะปลอดภัย ถ้าประจ าเดือนมาวันที่ 11 และหมดวันที่ 16 ถ้ามี
เพศสัมพันธ์วันที่ 21 จะมีโอกาสตั้งท้องหรือไม ่
   ตอบ : ใช่ เพราะ การนับระยะปลอดภัย หรือนับหน้า 7 หลัง 7 ที่ถูกต้อง คือ ให้นับวันแรก
ของการมีประจ าเดือน เป็นวันที่ 1 ของการนับทั้งหน้าเจ็ดและหลังเจ็ด (เช่น วันแรกที่มีประจ าเดือนคือวันที่ 
11)  หน้าเจ็ด ให้นับย้อนขึ้นไปจากวันแรกที่มีประจ าเดือน อีก 6 วัน  (หน้า 7 คือ วันที่ 5 - 11) และ   
หลังเจ็ด ให้นับตั้งแต่วันแรกที่มีประจ าเดือนและนับต่อไปอีก 6 วัน (หลัง 7 คือวันที่ 11 - 17) 

 

ตัวอย่าง การนับระยะปลอดภัย (หน้าเจ็ด หลังเจ็ด) 
 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

       
 
 

ดังนั้น หากมี เพศสัมพันธ์ในวันที่  21 จะมีโอกาสตั้งท้อง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาไข่สุก 
ในรอบเดือนต่อไปพอดี ระยะไข่สุกนับตั้งแต่วันที่มีประจ าเดือนวันแรกไป 14 วัน (+ - 2 วัน) ช่วงเวลาไข่สุก
จึงอยู่ระหว่างวันที่ 11 – 24  

วิธีนับหน้า 7 หลัง 7 เหมาะส าหรับคนที่มีรอบเดือนมาสม่ าเสมอเท่ านั้น  และวิธีนี้ 
ไม่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี 

กรณีที่มักจะนับผิด คือ หลังเจ็ด จะนับจากวันที่หมดประจ าเดือนไปอีก 7 วัน ซึ่งท าให้  
มีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ เนื่องจากจะตกอยู่ในช่วงไข่ตก 
 
 ข้อที่  6 ถาม : การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
มากกว่าผู้ชาย ใช่หรือไม่ 
      ตอบ :  ใช ่ เพราะ โดยสรีระแล้ว อวัยวะเพศผู้หญิงมีพ้ืนที่ในการสัมผัสเชื้อเอชไอวีมากกว่า
อวัยวะเพศผู้ชาย คือ สรีระผู้ชายจะสัมผัสกับเชื้อเอชไอวีจากน้ าในช่องคลอดของผู้หญิง เฉพาะที่บริเวณปลาย
อวัยวะเพศที่เป็นหนังอ่อนและรูท่อปัสสาวะ แต่ในขณะที่อวัยวะเพศผู้หญิงจะสัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการ  
ทีผู่้ชายหลั่งน้ าอสุจิเข้าไปในช่องคลอด เชื้อเอชไอวีจะไหลเข้าไปจับอยู่ตามเยื่อบุอ่อน  ๆ ภายในช่องคลอด  
และเยื่อบุมดลูก นับเป็นช่องทางให้เชื้อเอชไอวีในน้ าอสุจิซึมผ่านได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดีไม่ว่าหญิงหรือชาย 
หากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันกับคนที่เราไม่รู้ว่ามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ก็ท าให้มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้
เหมือนกัน ดังนั้น จึงควรใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งกับทุกคน เพ่ือความมั่นใจและปลอดภัย 
 
 
 
 
 

วนัแรกท่ีมีประจ ำเดือน 



153 

 ข้อที่ 7 ถาม : เมื่อตัดสินใจเลือกวิธีกินยาเม็ดคุมก าเนิด จะเริ่มกินเม็ดแรกเม่ือนึกได้ ใช่หรือไม่ 
      ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การกินยาเม็ดคุมก าเนิดเม็ดแรกต้องกินภายใน วันที่ 1 – 5 ของการ 
มีประจ าเดือน ส าหรับยาคุมชนิดแผง 28 เม็ด เมื่อหมดยาแผงแรกให้กินแผงต่อไปได้เลย ส่วนยาคุมแบบ 21 เม็ด 
ให้เว้น 7 วัน แล้วค่อยเริ่มกินแผงต่อไป  
 

             ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องยาเม็ดคุมก าเนิด 

- ถ้าลืมกินยา 1 ครั้ง ยังไม่ต้องเริ่มกินยาแผงใหม่ แต่ให้กินยาคุมเม็ดนั้นทันทีที่นึกได้ในวันนั้น 
และกินยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ (หมายถึงกิน 2 เม็ดในวันที่นึกได้) 

- ถ้าลืมกินยา 2 วัน ให้กินยาวันละ 2 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน (2 เม็ดในวันที่สาม และอีกสองเม็ด
ในวันที่ 4) จากนั้น กินยาเม็ดต่อไปจนหมดแผง  

- แต่ถ้าลืมกินเกิน 2 วัน ให้หยุดยาแผงนั้นทันที และเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืนไปก่อน 
เช่น ใช้ถงุยางอนามัยแล้วจึงเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ภายใน 5 วันแรกของการมีประจ าเดือนในรอบเดือนถัดไป  

-   ในสองสัปดาห์แรกของการเริ่มกินยาเม็ดคุมก าเนิด ต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วย 
เพราะยายังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ในการป้องกันการตั้งครรภ์ 

- ยาเม็ดคุมก าเนิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 
 
 ข้อที่ 8  ถาม : หากลืมกินยาเม็ดคุมก าเนิด 1 วัน ให้เริ่มต้นกินยาแผงใหม่เลยทันที ใช่หรือไม่ 
   ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ ถ้าลืมกินยา 1 วัน ให้กินทันทีที่นึกได้ในวันนั้น และกินยาเม็ดล าดับ
ต่อไปตามปกติ (คือ กิน 2 เม็ดในวันที่นึกได้) ถ้าลืมกินยา 2 วัน ให้กิน 2 เม็ดในวันที่สาม และอีก 2 เม็ดใน
วันที่สี่ หากลืมกินยาเกิน 2 วัน ควรหยุดกินยาคุมแผงนั้น และเลือกวิธีคุมก าเนิดชนิดอ่ืน ๆ ไปก่อน เช่น ใช้ถุงยาง
อนามัย แล้วจึงเริ่มกินแผงใหม่ในวันแรกหรือภายใน 5 วันของการมีประจ าเดือนครั้งต่อไป 
 
              วิธีการกินยาเม็ดคุมก าเนิด  
 

    กินเม็ดแรกภายใน 5 วันของการมีประจ าเดือน คือ ตั้งแต่วันแรก หรือวันที่ 2, 3, 4 หรือ 5 
ที่มีประจ าเดือน จากนั้น กินติดต่อกันทุกวัน วันละ 1 เม็ด จนหมดแผง ส าหรับแผงต่อไป ถ้าเป็นยาคุมแบบ 
21 เม็ด ให้เว้นไป 7 วัน หรือเมื่อประจ าเดือนมาวันแรกของเดือนถัดไป ส่วนยาคุมแบบ 28 เม็ด ให้กินแผงใหม่
ติดต่อไปได้เลย 
 
 ข้อที่ 9 ถาม : การท าหมันท าให้ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศมากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้ชายมีความ
ต้องการทางเพศน้อยลง ใช่หรือไม ่
   ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การท าหมันเป็นเพียงการผูกหรือตัดท่อทางเดินของเซลล์เพศ เพ่ือไม่ให้
ออกมาผสมกับเซลล์เพศของเพศตรงข้าม ไม่ได้ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอื่น  ๆ โดยคนที่ท าหมันแล้วจะปกติ  
ทุกอย่าง นอกจากบางคนซึ่งมีความเชื่อหรือความเข้าใจผิด โดยได้รับค าบอกเล่าที่ผิดมาก่อนท าให้หวาดกลัว 
หรือกังวลใจ อาจจะท าให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจที่มีผลกระทบ
ต่อร่างกาย 
 



154 

  ข้อที่ 10 ถาม : ผู้ชายควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และผู้หญิงควรเป็นฝ่าย
รับผิดชอบเรื่องการใช้ยาคุมก าเนิด ใช่หรือไม่ 
    ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่างสองคน ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย   
ที่ตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์กัน ควรต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน หากไม่อยากให้มีผลกระทบใด ๆ ตามมา  
การตัดสินใจเลือกวิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ควรค านึงถึงทั้งเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์  และการ
ป้องกันโรค ซึ่ง “ถุงยางอนามัย” เป็นอุปกรณ์คุมก าเนิดเพียงชนิดเดียวที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์   
และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเชื้อเอชไอวีด้วย 
 
  ข้อที่ 11 ถาม : เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน แล้วค่อยใส่ถุงยางอนามัยตอนใกล้จะหลั่งน้ าอสุจิ 
ก็สามารถช่วยป้องกันการท้องได้ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด  
    ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ การสวมถุงยางอนามัยในเวลาที่ใกล้หลั่งนั้นไม่สามารถป้องกัน  
การตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกับการหลั่งภายนอก เพราะมีการสอดใส่และสัมผัสน้ าคัดหลั่งของฝ่ายชายแล้ว  
จึงควรสวมถุงยางอนามัยก่อนจะสอดใส่  

   การสวมถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี  

   ควรบีบปลายถุงยางเพ่ือไล่อากาศออกก่อน แล้วค่อย ๆ สวม จากนั้น รูดถุงยางอนามัยให้สุด
โคนอวัยวะเพศ หากไม่บีบปลายถุงยางก่อนสวม อาจท าให้ถุงยางแตกได้ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ถอด
ถุงยางออกขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยขณะถอด ให้จับที่ขอบถุงยาง  แล้วค่อย ๆ รูดลง หากถุงยาง
แตกหรือลื่นหลุดระหว่างใช้งาน ต้องเปลี่ยนสวมอันใหม่ทันที และท้ิงถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะ 

   การคุมก าเนิด 

   โดยใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดแผง ยาคุมฉุกเฉิน เป็นวิธีการที่ฝ่ายหญิง เป็นผู้รับผิดชอบใช้
เพ่ือปรับฮอร์โมนในร่างกาย แต่วิธีดังกล่าวสามารถป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและเชื้อโรคที่ท าให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีเพียงการใช้ถุงยางอนามัยที่สามารถป้องกันได้  
ทั้งการตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี และเป็นอุปกรณ์คุมก าเนิด
ประเภทเดียวที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุด 
 
  ข้อที่ 12 ถาม : หากต้องการให้การใช้ถุงยางอนามัยมีการหล่อลื่นมากขึ้น สามารถใช้โลชั่นเพ่ิม
การหล่อลื่นได ้ใช่หรือไม่ 
    ตอบ : ไม่ใช่  เพราะ ถุงยางอนามัยท าจากยางพารา ซึ่งจะไวต่อการรั่วซึม หรือแตกได้ง่าย 
หากสัมผัสกับสารที่มีส่วนผสมของน้ ามันหรือโลชั่นต่าง ๆ เช่น โลชั่นทาผม ทาผิว เป็นต้น ทั้งนี้ในถุงยาง
อนามัยจะมีสารหล่อลื่น ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนผสมของน้ าที่ช่วยให้การหล่อลื่นอยู่แล้ว หากรู้สึกว่ายังหล่อลื่น   
ไม่พอ สามารถซื้อเจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ าได้ตามร้านขายยาทั่วไป 
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  ข้อที่ 13 ถาม : หากผลการตรวจเชื้อเอชไอวีเป็นผลลบ หมายความว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ใช่หรือไม่ 
    ตอบ : ไม่ใช่ เพราะ ผลเลือดของคู่ที่น ามาให้ดูนั้น เป็นผลของอดีตเมื่อ 3 เดือน ไม่ใช่ผล
เลือดปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น หากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คู่ไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ก็อาจท าให้
เรามีโอกาสเสี่ยงได้เช่นกัน นอกจากนั้น ผลเลือดเป็นลบ อาจหมายถึง ไม่มีเชื้อหรือมีเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบ เพราะ
อยู่ในระยะเลือดแฝง (window period) 3 เดือนแรกหลังรับเชื้อ ดังนั้น หากต้องการความมั่นใจ ควรพูดคุย
กันให้เข้าใจเรื่อง “ความหมายของการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และความหมายของผลเลือด” และควร
วางแผนร่วมกันว่าจะใช้ชีวิตทางเพศด้วยกันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน เป็นต้น 
 
 
 
 
         หมายเหตุ :  
  

         ผู้จัดการเรียนรู้ควรหาข้อมูลแหล่งบริการในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล  
                   หากผู้เรียนขอค าแนะน า 
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กิจกรรมที่ 17 แลกน้ า 
 

สาระส าคัญ 
 การติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนรวมทั้งวัยรุ่น หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  
(ไม่ใช้ถุงยางอนามัย) กับคนที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีเชื้อหรือไม่จากการดูรูปลักษณ์
ภายนอก การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้ไม่ได้รับเชื้อเอชไอวี แต่หากมีเพศสัมพันธ์ ถุงยาง
อนามัยเป็นอุปกรณ์คุมก าเนิดชนิดเดียวที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. สามารถระบุโอกาสเสี่ยงของตนต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี 
2. สามารถบอกวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ตนเองมั่นใจว่าท าได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความเขา้ใจเรื่องการระบาดของเอชไอวีผ่านเครือข่ายการมีเพศสัมพันธ์ 
 2. โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีในวิถีชีวิตทางเพศ 
 3. การป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 ผู้จัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง และโอกาสการรับเชื้อเอชไอวี โดยจ าลอง
สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ผ่าน “กระบวนการแลกน้ า”  
 

สื่อและอุปกรณ์ 
1.   ภาพประกอบ “เครือข่ายการมีเพศสัมพันธ์” 
2.   ชุดกิจกรรมแลกน้ า ได้แก่ 

 สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 น้ าเปล่า 
 ขวดใส่น้ าจ านวนสองเท่าของผู้เรียน 
 กระบอกฉีดยาเท่าจ านวนผู้เรียนและส าหรับตรวจหาเชื้ออีก 1-2 ชิ้น 
 สารละลายฟีนอฟทาลีน 
 ถาดส าหรับใส่ขวดน้ าไว้แจก หรือโต๊ะส าหรับตั้งขวดน้ าให้ผู้เรียนมาหยิบ 
 

ขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. ใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผสมแล้ว ในขวดแก้วใส 1 ใบ (ปริมาณประมาณครึ่งขวด) 
2. ใส่น้ าเปล่าลงในขวดที่เหลือทุกใบ ให้ได้ประมาณครึ่งขวด 
3. แยกขวดที่ใส่น้ าเปล่าไว้ 6 ใบ  และน าขวดที่ใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์วางปนกับขวดที่เหลือ 

ในถาดท่ีจัดเตรียมไว้ 
4. น ากระบอกฉีดยาใส่ไว้ในแต่ละขวด 
5. เตรียมขวดแก้วเปล่าอีกชุดหนึ่งเท่าจ านวนผู้เรียน วางเรียงไว้เพ่ือให้แต่ละคนหยดน้ าของตัวเอง

เก็บไว้ โดยแยกเป็น 2 ชุด ชุด 6 ขวด กับชุดที่เหลือทั้งหมด 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงว่ากิจกรรม “แลกน้ า” เป็นกิจกรรมเพ่ือศึกษาการแพร่ระบาดและโอกาส
เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี 
 2. ขออาสาสมัคร 6 คน แจกขวดน้ าที่แยกไว้ 6 ขวด ให้อาสาสมัครถือไว้คนละ 1 ขวด  
ให้อาสาสมัครดูดน้ าจากขวดของตัวเองประมาณครึ่งกระบอกฉีดยาไปฉีดเก็บไว้ในขวดเปล่าคนละ 1 ขวด 
แยกขวดน้ าชุดที่สองของอาสาสมัครไว้ต่างหาก ให้อาสาสมัครนั่งรวมกันที่ด้านหนึ่งของห้อง และย้ าว่า     
ไม่ต้องท าอะไรกับขวดน้ าที่ถืออยู่ 
 3. แจกขวดบรรจุน้ าที่เหลือให้กับผู้เรียนที่เหลือทุกคน คนละ 1 ขวด 
 4. เมื่อทุกคนได้ขวดน้ าแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้บอกให้ผู้เรียนทุกคน และอาสาสมัครสังเกตน้ าในขวด
ของตัวเองว่า “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากของเพ่ือนหรือไม่ อย่างไร 
 5. จากนั้นให้ดูดน้ าในขวดของตนเองประมาณครึ่งกระบอกฉีดยาไปเก็บไว้ในขวดเปล่า 1 คนต่อ 1 ขวด 
โดยระวังอย่าฉีดใส่ในขวดที่เพ่ือนฉีดไว้แล้ว 
 6. เมื่อทุกคนเก็บน้ าใส่ขวดเปล่าแยกไว้แล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ให้ทุกคน ยกเว้นอาสาสมัคร   
มายืนล้อมวงกัน ให้ฝึกใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ าในขวดของตนให้คุ้นเคย ส าหรับอาสาสมัครให้ยืน
สังเกตการณ์อยู่วงนอกยังไม่ต้องร่วมเล่น 
 7. ชี้แจงการเล่นกิจกรรมทีละขั้นตอน โดยย้ ากับผู้เรียนว่า ขอให้ฟังค าสั่งให้ชัดเจนและท าตาม  
ทีละข้ันตอน ดังนี้ 
 รอบที่ 1 ให้ผู้เรียนมองไปรอบ ๆ วง และเลือกจับคู่กับใครก็ได้ในวง ให้ยืนเป็นคู่ และผู้จัดการ
เรียนรู้ตรวจสอบว่า ทุกคนมีคู่ครบแล้ว จากนั้นให้แต่ละคนดูดน้ าในขวดของตัวเองประมาณครึ่งกระบอก 
แล้วฉีดใส่ลงไปในขวดของคู่ สลับกัน แล้วใช้กระบอกฉีดยาคนน้ าในขวดของตัวเอง และบอกให้ผู้เรียน
สังเกตดูว่า น้ าในขวดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
 รอบที่ 2 – 4 ให้ทุกคนจับคู่กันใหม่ โดยแต่ละรอบต้องเปลี่ยนคู่ไม่ให้ซ้ ากับคนเดิมที่เคยแลกน้ า
กันแล้ว โดยในแต่ละรอบผู้จัดการเรียนรู้ต้องขอให้ทุกคนจับคู่ก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนมีคู่ที่ยังไม่เคย  
แลกน้ ากัน แล้วค่อยสั่งให้แลกน้ ากัน (หรือท าเหมือนรอบที่ 1) ผู้จัดการเรียนรู้ถามทุกรอบว่าน้ าในแก้ว  
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ่
 รอบท่ี 5 ให้อาสาสมัครทั้ง 6 คน เข้ามาร่วมเล่นด้วย  โดยให้อาสาสมัครเลือกจับคู่กับใครก็ได้
ในวง แต่ห้ามอาสาสมัครจับคู่กันเอง เมื่ออาสาสมัครจับคู่ได้แล้ว ให้คนที่เหลือจับคู่กันเอง จะเป็นคนใหม่
หรือคนที่เคยแลกกันแล้วก็ได้ เมื่อทุกคนได้คู่ครบแล้ว ให้แลกน้ ากัน จากนั้นให้ทุกคนกลับนั่งที่  โดยน า 
ขวดวางไว้หน้าตัวเอง 
 8. ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งค าถามชวนคุย เพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมแลกน้ ากับการมีเพศสัมพันธ์ 
   หากเปรียบเทียบกิจกรรม “แลกน้ า” กับเรื่องเอดส์  การแลกน้ า อาจเปรียบเทียบได้กับอะไร   
   (การจ าลองภาพการมีเพศสัมพันธ์กัน) 
   จากการ “แลกน้ า” ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เราเห็นรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์แบบใดบ้าง 
    (มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน มีการเปลี่ยนคู่ มีคู่หลายคน มีคู่คนเดียว มีเพศสัมพันธ์
ครั้งเดียว มีแบบไม่ป้องกัน ฯลฯ) 
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   หากมีผู้ติดเชื้อในวงนี้ เรารู้หรือไม่ว่าเป็นใครบ้าง รู้ได้อย่างไร โดยเปรียบเทียบกับแก้วน้ า
ที่ทุกคนถืออยู่ 
    (เชื่อมโยงให้เห็นเรื่องน้ าใส ๆ ดูไม่ออก เหมือนมีเชื้อเอชไอวีแต่ดูไม่ออก) 
 9. บอกผู้เรียนว่า ในวงนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ (แก้วน้ าที่มีเชื้อ) เราบอกได้หรือไม่ว่ามีใครบ้าง เพราะเหตุใด  
(ยังไม่ต้องเฉลยว่ามีแก้วตั้งต้นกี่แก้ว) 
   หากมีคนที่มีเชื้ออยู่ในวงนี้ ใครที่คิดว่าตัวเองอาจมีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อบ้าง เพราะเหตุใด 
   เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครมีเชื้อเอชไอวี   
     (วิธีเดียวที่จะรู้ได้ คือ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี) 
 10. ถามความสมัครใจว่าผู้เรียนคนใดอยากตรวจหาเชื้อเอชไอวีบ้าง 
    ถ้ามีคนอยากตรวจ เลือก 1 คน และอธิบายว่า เมื่อใช้สารทดสอบหยดลงในแก้ว หาก   
น้ าเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง หมายถึงแก้วนั้น ๆ มีเชื้อ จากนั้นน าสารฟีนอฟทาลีนไปหยดในขวดน้ า 

11. เมื่อตรวจพบว่าน้ าของใครเปลี่ยนสีเป็นขวดแรก ให้ชวนเจ้าของขวดพูดคุย 
   ถามเจ้าของขวดว่ารู้สึกอย่างไรที่น้ าของตัวเองเปลี่ยนสี คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด หากมีการ
ระบุว่าได้รับเชื้อจากคนอื่น ให้ลองบอกว่าเป็นใคร เพราะอะไร 
   จากนั้นถามกลุ่มว่า ถ้าขวดนี้เปลี่ยนสี ใครคิดว่าขวดของตัวเองจะเปลี่ยนด้วยให้ยืนขึ้น 
   ถามต่อว่า เมื่อเห็นคนที่ยืนขึ้น ใครคิดว่าตนเองก็มี โอกาสเสี่ยงอีกบ้าง ให้ยืนขึ้น         
ถามเหตุผล และถามต่ออีก 2 - 3 รอบให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในห้องยืนขึ้น  
   ชี้ให้เห็นว่า เราเพ่ิงรู้ว่า มีคน ๆ เดียวในห้องนี้ที่มีเชื้อ แต่มีอีกหลายคนมากที่รู้สึกว่าตนเอง
อาจมีโอกาสเสี่ยงด้วย ถามผู้เข้าร่วมว่ารู้สึกหรือคิดอย่างไรกับสถานการณ์ดังกล่าว 
 12. ถามว่าใครอยากตรวจอีกบ้าง ลองตรวจ (โดยเมื่อเจอขวดที่เปลี่ยนสี อีก 2 - 3 ขวดลองถามว่า 
คิดว่าได้รับจากใคร? จากนั้นผู้จัดการเรียนรู้บอกว่า จะบังคับตรวจทุกคน ยกเว้นอาสาสมัคร 6 คน  
นับจ านวนขวดที่เปลี่ยนสี 
 13. ส าหรับอาสาสมัคร ถามกลุ่มว่า  
   อาสาสมัครแลกน้ ากี่ครั้ง เปรียบเทียบได้กับใคร/พฤติกรรมอะไรบ้างในสังคม   
    (มีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว หรือมีครั้งแรก หรือมีคู่คนเดียว หรือรักเดียวใจเดียว) 
   คิดว่าแก้วของอาสาสมัคร มีโอกาสเปลี่ยนสีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   จากนั้น ตรวจอาสาสมัครและนับจ านวนแก้วน้ าที่เปลี่ยนสี 
 14. หากมีแก้วน้ าอาสาสมัครเปลี่ยนสี ตั้งค าถามต่อว่า  
   การรักเดียวใจเดียว มีคู่คนเดียว ช่วยให้ปลอดภัยจากเอดส์จริงหรือไม่   
ชวนผู้เรียนอภิปรายถึงสาเหตุที่ท าให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวก็อาจติดเชื้อได้ 
 15. ผู้จัดการเรียนรู้เขียนแผ่นใส เพ่ือให้เห็นจ านวนแก้วที่ติดเชื้อ จากจ านวนแก้วกลุ่มใหญ่ทั้งหมด 
จากการแลก 5 ครั้ง และจ านวนแก้วอาสาสมัครที่เปลี่ยนสี ใน 6 แก้ว จากการแลกน้ าเพียง 1 ครั้ง 
    โอกาสเสี่ยงของ 2 กลุ่มนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  16. ถามผู้เรียนว่า จากจ านวนแก้วน้ าที่เปลี่ยนสีไปทั้งหมด คิดว่ามีขวดตั้งต้นกี่ขวด 
   จากนั้น เฉลยโดยการน าสารฟีนอฟทาลีนมาหยดใส่ขวดที่ เก็บน้ าของแต่ละคนไว้          
ในครั้งแรกทุกขวด ซึ่งจะเห็นว่ามีเพียงขวดเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนสี 
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   อธิบายว่า กิจกรรมแลกน้ าเป็นการจ าลองการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี จาก 1 ขวด 
แลกกัน 5 ครั้ง ท าให้น้ าเปลี่ยนสีไปอีกกี่ขวด ถามว่า คิด/รู้สึกอย่างไร กับสิ่งที่เห็นจากกิจกรรมนี้บ้าง 
 17. ผู้จัดการเรียนรู้ชวนคุยสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปว่า “โอกาส   
การติดเชื้อเอชไอวี คือ......”  
 โดยผู้จัดการเรียนรู้พยายามตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่ค าตอบ   
  (การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่มีเชื้อเอชไอวีซึ่งดูไม่ออกจากภายนอก) 
 ถามต่อว่า ใครมีโอกาสท าพฤติกรรมแบบนี้บ้าง ?  
  (ทุกคน รวมทั้งวัยรุ่นด้วย)  
 18. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่า โอกาสการได้รับเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องของ “พฤติกรรมเสี่ยง” ซึ่งทุกคน
มีโอกาสท าพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ใช่ “กลุ่มเสี่ยง” ตามความเข้าใจเดิมว่า มีคนเพียงบางกลุ่มที่อาจมีโอกาส
ได้รับเชื้อ เช่น ผู้ขายบริการทางเพศ ผู้ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน เป็นต้น 
 19. ตั้งประเด็นกับผู้เรียนว่า กิจกรรมนี้เป็นการจ าลองภาพการมีเพศสัมพันธ์ของคน 5 ครั้ง ซึ่งมี
โอกาสที่คนจะได้รับเชื้อเอชไอวีไปจ านวนหนึ่งตามที่ปรากฏ ถามว่าในชีวิตจริง แต่ละคนมีโอกาส             
มีเพศสัมพันธ์กี่ครั้ง และกับคนมากกว่า 1 คนหรือไม่   
   การเปลี่ยนคู่ หรือมีคู่นอนมากกว่า 1 คน  เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง  มีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิต
เราหรือไม่ อย่างไร 
   เราจะบอกกับคู่ปัจจุบันเกี่ยวกับคู่นอนในอดีตหรือไม่ เพราะเหตุใด สุ่มถามทั้งหญิงและชาย 
ตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของการเปิดเผยประสบการณ์ทางเพศของหญิงชาย ใครบอกยากง่ายกว่ากัน 
 20. ให้ผู้เรียนเสนอวิธีการป้องกัน โดยผู้จัดการเรียนรู้จดขึ้นบนกระดานหรือฟลิปชาร์ท จากนั้น     
ให้ผู้เรียนช่วยกันเรียงล าดับว่า วิธีการที่ “ง่าย-เป็นไปได้” ที่สุด และผู้จัดการเรียนรู้ช่วยซักถามถึงเหตุผล  
ความเป็นไปได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์จริง รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดที่ผู้เรียนอาจมีเกี่ยวกับการป้องกัน   
การติดเชื้อเอชไอวี  
   
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมนี้ต้องการห้องที่ผู ้เรียนสามารถเดินไปมาได้สะดวก เพราะจะท าให้ประหยัดเวลา 
ควรจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าไว้เพื่อให้มีเวลาเหลือพอส าหรับการอภิปรายสรุป 
 2. การล้างขวดที่ใช้ในแต่ละครั้ง ควรล้างให้สะอาดเพราะสารเคมีอาจตกค้าง ท าให้เกิดการเปลี่ยนสี 
ก่อนจะถึงการตรวจจริง 
 3. ไม่ควรมีการท าเครื่องหมายว่าขวดใดเป็นขวดที่มีสารตั้งต้น เพราะในความเป็นจริง สิ่งที่เป็น
ประเด็นส าคัญ คือ เราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีบ้าง 
 4. ในขณะที่เล่นแลกน้ าแต่ละรอบ ผู้จัดการเรียนรู้ต้องคอยสังเกตว่า ผู้ เรียนทุกคนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนคู่กันกับคนอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย ไม่เลือกจับกลุ่มหรือแลกน้ าเฉพาะภายในกลุ่มของตนเอง   
ซึ่งจะท าให้มีโอกาสรับน้ าจากคนอื่นน้อยลง หรือไม่ติดเชื้อ เช่น แลกกันเองภายในกลุ่ม 5 - 6 คน 
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 5. หากจ านวนผู้เรียนมีน้อย สามารถลดจ านวนรอบของการเล่นแลกน้ าลงได้ เพ่ือไม่ให้น้ าเปลี่ยนสี
ทั้งหมด 
 6. อาจมีการล้อเลียนระหว่างท ากิจกรรมและพาดพิงไปถึงพฤติกรรมส่วนตัว จะท าให้ผู้ถูกล้อเลียน
เลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้จัดการเรียนรู้ควรก าหนดกติกาก่อนด าเนินกิจกรรม 
 7. หากจ านวนผู้เรียนเป็นเลขคู่ ให้ขออาสาสมัครเป็นเลขคู่ หากจ านวนผู้เรียนเป็นเลขคี่ ก็ให้ขอ
อาสาสมัครเป็นเลขค่ี (อาสาสมัครอย่างน้อย 6 คน ต่อจ านวนผู้เรียน 30 คน) 
 
         หมายเหตุ : 
  

           กิจกรรมแลกน้ าควรด าเนินการก่อนกิจกรรมประเมินความเสี่ยง (QQR) 

 

ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1.  โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อ
ซึ่งดูไม่ออกจากรูปลักษณ์ภายนอก และปัจจุบันมีการคาดประมาณการว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ในประเทศไทยมีประมาณ 600,000 คน และประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ 
 2. แม้จะรู้ว่าเอชไอวีติดต่ออย่างไร และรู้ว่าถุงยางอนามัยป้องกันได้ แต่หลายคนประเมิน      
ความเสี่ยงของตนเองและคู่ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยพลาด เพราะ  
   คิดว่าคู่ปลอดภัย โดยดูจากคุณสมบัติภายนอก เช่น อายุน้อย หน้าตา นิสัยใจคอ การศึกษา
ฯลฯ แต่ละเลยประวัติการมีเพศสัมพันธ์ 
   เลือกใช้ถุงยางอนามัยในบางคนและบางสถานการณ์เท่านั้น ที่คิดว่าอาจจะไม่ปลอดภัย   
ตามความเชื่อของตนเอง  
   ไม่กล้าพูดคุยเรื่องถุงยางอนามัยเพ่ือการป้องกัน เพราะกลัวว่าถุงยางจะเป็นสัญลักษณ์ของ
ความไม่ไว้วางใจ หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน 

 อาย ไม่กล้าพูดเรื่องถุงยางอนามัยกับแฟนก่อน 
   มั่นใจตนเองว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียว และเชื่อว่าคู่ตัวเองก็มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียว
เหมือนกัน 
   เชื่อมั่นในผลเลือดของตนเองหรือคู่นอนว่า เคยตรวจเลือดมาแล้วและผลเลือดเป็นลบ และ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นลบตลอดไป ทั้ง ๆ ที่การตรวจเลือดคือการตรวจดูว่ามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ในระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ไม่ใช่ตลอดไป ขึ้นกับพฤติกรรมว่า จะมีโอกาสไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางมาอีกหรือไม่         
ในขณะเดียวกัน ก็มีระยะเลือดแฝง (Window period) คือ 1 เดือนแรกหลังจากมีโอกาสรับเชื้อยังตรวจ  
ไม่พบเชื้อ ซึ่งยังเป็นช่วงที่ตรวจผลเลือดเป็นลบ แต่มีเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเชื้อได้แล้ว ดังนั้นการตรวจเลือด  
จึงไม่ใช่วิธีการป้องกัน ซึ่งเราสามารถป้องกันตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไปรู้ผลเลือดของคู่ 

3. วิธีเดียวที่จะรู้ว่ามีเชื้อหรือไม่ คือการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยตรงหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง
ไปแล้ว 1 เดือน และคนไทยมีสิทธิที่จะตรวจเลือดเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง จากโรงพยาบาลของรัฐบาล    
ทั่วประเทศ 

4. ถ้ามีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง จึงควรใช้
ถุงยางอนามัยกับทุกครั้งและทุกคนในการมีเพศสัมพันธ์ 
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5. ความแตกต่างของ “ผู้ติดเชื้อ” และ “ผู้ป่วยเอดส์” 
   ผู้ติดเชื้อ หมายถึง ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย ไม่แสดงอาการใด ๆ และด าเนินชีวิตได้
ตามปกติ ผู้ติดเชื้อไปแล้ว อาจจะไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้ออยู่หากไม่ได้ไปรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
   ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งภูมิคุ้มกันถูกท าลายลงไป
มากจนเข้าสู่สภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งใช้เวลาโดยเฉลี่ย 5 – 10 ปี และอาจจะเกิดโรคฉวยโอกาส เช่น 
วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นต้น ซึ่งโรคฉวยโอกาสเหล่านี้รักษาให้หายได้ และปัจจุบัน มียาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วย
ให้ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเอดส์กลับไปอยู่ในสถานะของผู้ติดเชื้อ
และด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 
 6. การป้องกันเอดส์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันในคู่ ซึ่งสามารถท าได้ทันทีและการป้องกันเอดส์
ง่ายกว่าการรักษา 
 
 
           เครือข่ายการมีเพศสัมพันธ์ 
 

 
 
 



 



164 

กิจกรรมที่ 18 ระดับความเสี่ยง QQR 

สาระส าคัญ 
 ความกังวลใจต่อเรื่องเอดส์ของคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อและไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นผลจาก
การขาดข้อมูลที่ชัดเจนหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลให้เกิดการประเมินความเสี่ยงของตน
ผิดพลาดและก่อให้เกิดทัศนะเชิงลบต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี น าไปสู่การรัง เกียจกีดกัน การใช้หลักการ QQR   
จะช่วยในการท าความเข้าใจเรื่องโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้องมากข้ึน 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถอธิบายถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
 2. สามารถน าหลักการ QQR ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ 
 3. สามารถป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และสามารถใช้ชี วิตร่วมกันกับผู้ติด
เชื้อเอชไอวีได ้

 
เนื้อหา 

1. หลักการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
2. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี 

 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรม QQR เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจของตนเองในเรื่อง
เอดส์และประยุกต์ใช้หลักการ QQR ในการอธิบายโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี ให้เห็นช่องทางในการ
ลดโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
 2. บัตรระดับความเสี่ยงจ านวน 6 ชุด (แต่ละชุดประกอบด้วย บัตรระดับความเสี่ยง 4 ใบ คือ 
เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อยมาก และไม่เสี่ยง) 
 3. บัตรค าจ านวน 6 ชุด ๆ ละ 16 ใบ 
 4. แผ่นใสอธิบายระดับความเสี่ยง และหลักการ QQR 
 5. เอกสารหลักการ QQR เท่ากับจ านวนผู้เรียน 
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         บัตรค า 16 ใบ ได้แก่ 
 
1.  การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางช่องคลอด โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
2.  การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
3.  การจูบปากกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
4.  การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
5.  การใช้กรรไกรตัดเล็บ มีดโกนร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
6.  การจับมือ โอบกอดกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
7.  การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
8.  การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 
9.  การใช้ชีวิตประจ าวันในบ้านด้วยกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
10. การเล่นกีฬาด้วยกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
11. ยุงกัดผู้ติดเชื้อเอชไอวี แล้วมากัดเรา 
12. การสัมผัส แผล เลือด น้ าเหลืองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
13. เด็กทารกที่ดูดน้ านมแม่ที่มีเชื้อเอชไอวี 
14. การท า ORAL SEX ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
15. การที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท า ORAL SEX ให้กับเรา 
16. การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางทวารโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 

 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี 
 2. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แจกบัตรค ากลุ่มละ 1 ชุด (บัตรค า 16 ใบ) และกระดาษฟลิปชาร์ท
ที่ติดบัตรระดับความเสี่ยง 4 ระดับ 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

   เสี่ยงมาก            เสี่ยงปานกลาง            เสี่ยงน้อยมาก      ไม่เสี่ยง 
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 3. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณาข้อความบนบัตรค าทั้ง 16 ใบว่า หากเรากระท าหรือมีพฤติกรรม
ดังกล่าวกับผู้มีเชื้อเอชไอวี จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีในระดับใด โดยผู้จัดการเรียนรู้อธิบาย
ความหมายของความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยใช้แผ่นใสหรือเตรียมเขียนใส่กระดาษฟลิปชาร์ท 
 
 

            - เสี่ยงมาก  เป็นความเสี่ยงในระดับที่มีโอกาสได้รับเชื้อสูงมากและคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อเอชไอวี 
จากความเสี่ยงนั้น ๆ 
            - เสี่ยงปานกลาง  มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่ากับเสี่ยงมาก 
            - เสี่ยงน้อยมาก  มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฏี แต่ในทางเป็นจริงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะ
ได้รับเชื้อเอชไอวีจากการกระท านั้น ๆ แทบไม่มีเลยและไม่ปรากฏ หรือมีกรณีน้อยมาก ๆ ว่ามีคนได้รับเชื้อ
เอชไอวีจากช่องทางนั้น 
             - ไม่เสี่ยง  เป็นการกระท าหรือช่องทางท่ีไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเลย 

 

4. จากนั้น ให้ผู้เรียนวางบัตรค าลงในช่องระดับความเสี่ยงที่กลุ่มเห็นตรงกัน สมาชิกในกลุ่ม  ควร
พิจารณาร่วมกันและอภิปรายถึงเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงคิดว่าแต่ละการกระท า หรือพฤติกรรมมีความเสี่ยง 
อยู่ในระดับนั้น ๆ 

5. ให้เวลา 15 นาที ให้แต่ละกลุ่มจัดระดับความเสี่ยงของบัตรค า 16 ใบ  
 6. เมื่อทุกกลุ่มวางบัตรค าครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ใช้บัตรค าที่เตรียมเผื่อไว้อีก 1 ชุด 
ในการอธิบาย โดยอ่านบัตรค าทีละใบและถามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มว่ามีความเสี่ยงระดับใด ในกรณีที่
ทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกัน ให้ผู้จัดการเรียนรู้ติดบัตรค าลงในช่องความเสี่ยงนั้น ๆ  แต่ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมี
ความเห็นไม่ตรงกัน ให้ติดบัตรค านั้นแยกต่างหากไว้ก่อน 
 7. เมื่อถามครบทั้ง 16 ใบแล้ว อธิบายหลักการประเมินความเสี่ยง QQR ให้ผู้เรียนฟัง 
 

 

          หลักการ QQR  
 

 การที่คน ๆ หนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ 
 

                ปริมาณของเชื้อ                     คุณภาพของเชื้อ                    ช่องทางการติดเชื้อ 
                      (Quantity)                                (Quality)                          (Route of Transmission) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- เชื้อ HIV อยู่ในคนเท่าน้ัน 
  (เกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาว) 
- เ ช้ื อ  HIV อ ยู่ ใ น ส า ร คั ด ห ลั่ ง
บางอย่างในร่างกายของคนที่มีเช้ือ 
HIV เช่น เลือด น้ าอสุจิ น้ าในช่อง
คลอด น้ านมแม่ ซึ่งมีปริมาณที่ไม่
เท่ากัน 
- ต้องมีจ านวนเช้ือ HIV ในปริมาณ
ที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เป็นที่อยู่
ของเชื้อ 

เชื้อ HIV ต้องมีคุณภาพพอ 
- เชื้อ HIV ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอก
ร่างกายคนได้ 
- ส ภ า พ ใ น ร่ า ง ก า ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม บางอย่างมีผลท าให้
เช้ือไม่สามารถอยู่ได้ เช่น กรดใน
น้ าลาย กระเพาะอาหาร สภาพ
อากาศ ความร้อน ความแห้ง น้ ายา
ต่าง ๆ 

ไวรัส HIV จะต้องถูกส่งผ่านจาก
คนที่ติดเชื้อไปยังอีกคนหนึ่ ง 
โดยเชื้อจะต้องตรงเข้าสู่กระแส
เลือด 
- เลือด 
- เพศสัมพันธ์ 
- แม่สู่ลูก 

โอกาส/ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
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 ในการอธิบายเรื่องโอกาสเสี่ยง นอกจากหลักการ QQR แล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ต้องอธิบายหรือ   
ชวนให้ผู้เรียนค านึงถึง 
       ช่องทางเข้า – ช่องทางออก เนื่องจากการติดเชื้อจ าเป็นต้องมีเชื้อ HIV ออกจากร่างกาย
ของผู้มีเชื้อ และคนที่จะได้รับเชื้อจะต้องมีช่องทางที่จะให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนท าให้เกิดการติดเชื้อได้ 
       บริบทหรือเงื่อนไขของการกระท าในแต่ละบัตรค า ว่าท าแบบไหน อย่างไร เพราะการ
กระท าในบริบทและเงื่อนไขที่ต่างกัน ประเด็นความเสี่ยงก็ต่างกัน 
       ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากค าถามและความกังวลใจในเรื่องเอดส์ มักเป็นเรื่อง
จินตนาการ หรือสมมุติในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในชีวิตจริง ผู้จัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คิดถึง    
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นจริงด้วย 
 8. ช่วยกันใช้หลักการ QQR ในการอธิบายบัตรค าแต่ละใบ โดยเริ่มจากบัตรที่ผู ้เรียนทุกคน  
เห็นตรงกัน 
 9. ส่วนบัตรค าที่เห็นไม่ตรงกัน ให้ผู้เรียนใช้หลักการ QQR ช่วยกันหาค าตอบร่วมกัน ผู้จัดการ
เรียนรู้ช่วยให้ความกระจ่างและข้อมูลเพิ่มเติม (ดูแนวทางการพูดคุย ส าหรับแต่ละบัตรค า) 
 10. ถามผู้เรียนว่า มีค าถามอ่ืน ๆ ในเรื่องเอดส์อีกหรือไม่ ถ้ามีค าถาม ผู้จัดการเรียนรู้ชวนให้ใช้
หลักการ QQR ช่วยกันหาค าตอบ 
 11. ผู้จัดการเรียนรู้สรุปประเด็นจากกิจกรรม โดยใช้แนวค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุป 
ดังนี้ 

  การติดเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไร 
   (คนทั่วไปมักคิดว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อกันได้ง่าย แต่จากกิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่า เอชไอวี
ติดต่อกันได้ไม่ง่ายเลย ช่องทางการติดต่อมีเพียง 3 ช่องทาง และยังจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังที่  
ได้อธิบายในหลักการ QQR) 

 คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใด 
   (โอกาสเสี่ยงที่ส าคัญต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในประเทศไทย คือการมี
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ โดยไม่มีการป้องกันกับคนที่เราไม่ทราบว่ามีเชื้อหรือไม่ และการใช้เข็มฉีดย า  
เสพติดร่วมกัน) 

 ที่ผ่านมาคิดว่าคนส่วนใหญ่กังวลจากความเสี่ยงทางด้านไหนระหว่างเสี่ยงมากหรือ 
ไม่เสี่ยง เพราะอะไร และจะส่งผลอย่างไร 
   (การใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวีที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ท างาน หรือชุมชน   
ไม่สามารถท าให้เราได้รับเชื้อเอชไอวี แต่เรามักลืมคิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ของเราอาจน าไปสู่โอกาสเสี่ยง  
ต่อการรับเชื้อ หากเรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อซึ่งดูไม่ออกจากภาพลักษณ์ภายนอกโดยไม่ป้องกัน) 

 จากกิจกรรมนี้เราสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องเอดส์ได้อย่างไรบ้าง 
   (เช่น การช่วยตัวเอง, การมีเพศสัมพันธ์ทางปากและการใช้ถุงยางอนามัย) 

 การรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
   (ความกังวลใจเรื่องเอดส์ของคนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อและไม่ติดต่อ      
ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลที่ชัดเจน และได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท าให้รู้สึกว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อง่าย 
และยังก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนะที่ไม่ดีต่อผู้ติดเชื้อ ซึ่งน าไปสู่การรังเกียจกีดกัน) 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2. การซักถาม การโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. คนจ านวนมากกังวลใจ โอกาสติดเชื้อจากการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อมาก ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคย
ปรากฏว่ามีการติดเชื้อเอไชอีจากการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเลย 
 2. คนจะทราบว่าเอชไอวีสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยาง แต่ในชีวิตจริงก็ไม่ได้
ใช้ถุงยางทุกครั้งกับทุกคน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น การคิดว่าคู่ท่ีมีเพศสัมพันธ์ด้วยปลอดภัย ไม่น่าจะมีเชื้อ 
 3. หลักการ QQR เป็นหลักการที่เราจะใช้การประเมินโอกาสการรับเชื้อของเราในรูปแบบต่าง ๆ 
และที่ส าคัญคือการคิดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา เช่น โอกาสที่เราจะไป
สัมผัสแผลเลือดสด ๆ ในขณะที่เราเป็นแผลเปิดสดด้วย กับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางว่าเหตุการณ์ไหน 
มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้มากกว่ากัน 
 4. เราสามารถเลือกทางลดโอกาสเสี่ยงได้ โดยใช้หลักการ QQR และการใช้ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือก 
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ 
 5. ความกังวลใจ ต่อการรับเชื้อเอชไอวีในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อ ท าให้รู้สึกว่าเอชไอวีติดต่อง่าย 
เกิดเป็นทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้เกิดการตีตรา รังเกียจและเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะท าให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอง ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ และท าให้คนที่มีความเสี่ยงจ านวนมาก 
ไม่กล้าไปรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพราะกลัวจะถูกเปิดเผยสถานภาพการติดเชื้อ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
         หมายเหตุ :       

          ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 2 หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ 
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      แนวทางการพูดคุยส าหรับแต่ละบัตรค า 
 
๑. เพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

ดูจากองค์ประกอบ QQR ทีละองค์ประกอบ 
 ปริมาณและแหล่งที่อยู่ : เชื้ออยู่ที่น้ าอสุจิและน้ าในช่องคลอด 
 คุณภาพ : ยังดีเพราะยังอยู่ภายในร่างกายยังไม่ได้ออกจากภายนอกร่างกาย 
 ช่องทางเข้า : เมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศ น้ าอสุจิ หรือน้ าในช่องคลอดของอีกฝ่ายก็จะเข้าสู่

ร่างกาย โดยไม่ต้องออกนอกร่างกายเลย และเชื้อจะผ่านเยื่อบุอ่อนเข้าสู่กระแสเลือด โดยผู้ชายเชื้อเข้าตรง
ปลายอวัยวะเพศและรูท่อปัสสาวะผ่านเยื่อบุอ่อนเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนผู้หญิงก็จะซึมผ่านผนังช่องคลอด
และเข้าสู่กระแสเลือด 

 
2. การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 เหมือนกับกรณีการมีเพศสัมพันธ์ แต่ท าความเข้าใจว่าเชื้อจะอยู่ที่เลือดและการใช้เข็มฉีดยาเสพติด
ร่วมกันนั้น เลือดส่วนใหญ่จะค้างอยู่ในกระบอกฉีด ไม่ใช่ตรงปลายเข็ม เพราะการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดต้องมี
การดูดเลือดเข้ามาผสมกับยาเสพติด และดึงเข้าดึงออก หรือที่เรียกว่า “โช๊ก” และถึงแม้เลือดออกนอก
ร่างกายแล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้ยามักจะใช้เข็มต่อกันทันที ท าให้เชื้อยังมีคุณภาพและเข้าสู่กระแสเลือด
โดยตรง 
 
3. การจูบปาก ชวนคุยทีละองค์ประกอบ 

 ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ : เชื้อไม่มีในน้ าลายหรือมีน้อยมากจนไม่สามารถท าให้ติดได้ 
 คุณภาพ : ด่างในน้ าลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เชื้อด้อยคุณภาพ 
 ช่องทางเข้า : เข้าสู่ปากลงกระเพาะ ซึ่งกรดในกระเพาะก็มีผลต่อเชื้อ และไม่ใช่ช่องทางในการติดเชื้อ 

 
ข้อสงสัยในประเด็นจูบปาก คือ ถ้ามีแผลในปากหรือเลือดออกตามไรฟัน สิ่งที่ต้องชวนคุย คือ 

 หากเป็นแผลในปาก นึกถึงแผลแบบไหน มีปริมาณเลือดมากน้อยแค่ไหน มากขนาดท าให้
น้ าลายเจือจางไม่ได้เลยหรือไม่ 

 ที่ส าคัญคือมีแผลสดขนาดที่มี เลือดออกในปริมาณมาก แล้วจะจูบปากกันได้อย่างไร 
นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อจากการจูบปาก แต่พบว่าการจูบปากจะน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 

 
4. การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชวนคิดทีละข้อว่า 

 การปฐมพยาบาลนึกถึงอะไรบ้าง 
 สิ่งที่นึกจะเข้าองคป์ระกอบครบปัจจัยเสี่ยง 4 ข้อหรือไม ่
 หากนึกถึง การท าแผล ให้ชวนคิดถึงวิธีการท าแผลว่าท าอย่างไร และจะมีโอกาสเสี่ยงอย่างไร 

เราจะมีโอกาสสัมผัสแผลโดยตรงหรือไม่ 
 แต่ถ้านึกถึงการไปสัมผัสเลือด ให้ชวนคุยในข้อสัมผัสเลือด 
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5.  การใช้กรรไกรตัดเล็บ มีดโกนร่วมกัน  ชวนคิดทีละข้อว่า 
 แหล่งที่อยู่ของเชื้ออยู่ที่ไหน ถ้าตอบว่าเลือด ก็ชวนคุยกันว่าถ้าโกนหนวดหรือตัดเล็บบาดเข้าเนื้อ 

เลือดจะอยู่ที่ไหน และถ้าจะโกนไม่ให้เลือดติดใบมีดต้องโกนอย่างไร และหากมีเลือดติดที่ใบมีดโกนจริง 
ปริมาณเลือดมากหรือน้อย 

 คุณภาพของเชื้อที่อยู่ในเลือดบนมีดโกนมีหรือไม่ เพราะว่าอะไร และถ้าเป็นเลือดที่มีคุณภาพ
ต้องมีลักษณะอย่างไร (ต้องเป็นเลือดสด) และหากมองเห็นเลือดบนใบมีดได้เราจะใช้หรือไม่ และจะเข้าสู่
ร่างกายได้อย่างไร 

 โอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ ที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงคือต้องโกนหนวดช้า  ๆ เพื่อให้มีดบาด  
และมีเลือดติดอยู่ที่ใบมีด โดยต้องมีปริมาณที่มองเห็นหรือมากพอ และต้องมาใช้ต่อเนื่องทันที  เพ่ือให้มี
คุณภาพ และต้องโกนแบบให้เกิดบาดแผลลึกเพ่ือที่จะเปิดช่องทางเข้า ซึ่งต้องถามว่าในชีวิตจริงเกิดเหตุการณ์ 
แบบนี้ขึ้นหรือไม ่

 
6.  การจับมือ โอบกอดกัน 

ถามทีละข้อเรื่องปริมาณแหล่งที่อยู่ของเชื้อ คุณภาพ และช่องทางเข้าว่ามีหรือไม่ 
 

7.  เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย  ถามทีละข้อว่า 
 ปริมาณ แหล่งที่อยู่ เชื้ออยู่ในน้ าอสุจิและน้ าในช่องคลอด 
 คุณภาพ ยังดีเพราะอยู่ในร่างกาย 
 ช่องทางเข้า เข้าสู่ร่างกายอย่างไร (ไม่มีช่องทางเพราะมีถุงยางกั้น) 
     อย่างไรก็ดี คนมักจะกังวลใจกับถุงยางอนามัยว่าปลอดภัยแค่ไหน โดยคุณภาพถุงยางอนามัย

ช่วยป้องกันได้ แต่มักจะมีปัญหาเรื่อง การใช้ ที่พบบ่อยคือจะใช้ถุงยางอนามัยเมื่อใกล้จะถึงจุดสุดยอด   
เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มสอดใส่ในช่วงแรกๆ  หรือเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้ว ก็ไม่ถอน
อวัยวะเพศออกในขณะที่ยังแข็งตัวท าให้อวัยวะเพศอ่อนตัวและถุงยางอนามัยหลุดในช่องคลอด 

 
8.  การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 
 เป็นทางเลือกในการผ่อนคลายอารมณ์เพศท่ีไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยและปลอดภัยด้วย 
 
9.  การใช้ชีวิตประจ าวันในบ้านด้วยกัน 

 ชีวิตประจ าวันนึกถึงอะไรบ้าง (กินข้าว กอดคอ เข้าห้องน้ า ใช้เสื้อผ้าด้วยกัน) 
 ชวนดูว่าสิ่งที่เรานึกถึงเข้ากับหลักการ QQR หรือไม ่
 หากพูดถึงเรื่องแผล ให้ไปคุยถึงเรื่องสัมผัสเลือด 

 
10. การเล่นกีฬาด้วยกัน 
 ชวนคิดถึงกีฬาอะไรบ้างที่เราจะเสี่ยงและสถานการณ์ใดบ้างที่จะท าให้มีโอกาสเสี่ยง โดยใช้
หลักการ QQR มาเทียบเคียงว่าเป็นอย่างไร และจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยในชีวิตอย่างไร          
(เมจิก จอนสัน นักกีฬาบาสเกตบอล NBA ของอเมริกา ก็ติดเชื้อแต่ก็ยังเล่นบาสฯ ปกติ ปัจจุบันเป็น        
ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลและก็ยังเล่นกีฬาอยู่บ้าง) 
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11. ยุงกัด 
ปริมาณแหล่งที่อยู่ : ไม่มี เพราะเชื้อไม่สามารถอยู่ในสัตว์ได้ 
คุณภาพ : ไม่มี 
ช่องทางเข้า : ไม่มี 

 
12. การสัมผัส แผล เลือด น้ าเหลืองของผู้ติดเชื้อ 

 ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ : เลือด 
 คุณภาพ : ต้องถามว่าเลือดที่สัมผัสเป็นอย่างไร สดหรือไม่ ถ้าเป็นเลือดที่แห้ง เชื้อก็ไม่มี

คุณภาพ ไม่สามารถท าให้ติดต่อได้ 
 ช่องทางเข้า : จะเข้าร่างกายเราได้อย่างไร เพราะผิวหนังสภาพปกติสามารถป้องกันได้ 100 % 
 ถ้าเป็นบาดแผล 
o ลักษณะแผล ต้องเปิด ลึกและสด ซึ่งโดยกลไกธรรมชาติของร่างกายจะสร้าง NET คล้ายตาข่าย

ขึ้นมาคลุมเมื่อเกิดบาดแผล เพ่ือปิดป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าและป้องกันไม่ให้เลือดออก ดังนั้น ถ้าจะเกิด
ความเสี่ยง จะต้องไปสัมผัสแผลลึก สด และต้องมีปริมาณเลือดมาก รวมทั้งจะเข้าร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
อีกฝ่ายต้องมีแผลลึก สด เช่นกัน เป็นลักษณะแผลชนแผลเพ่ือมีโอกาสในการน าเลือดเข้าสู่ร่างกาย 

o โอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนในชีวิตจริงได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
 

13.  เด็กทารกที่ดูดน้ านมแม่ ทีแ่ม่มีเชื้อ HIV 
โอกาสเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่ที่ติดเชื้อถ้าคลอดตามธรรมชาติปกติจะมีโอกาสรับเชื้อประมาณ 30 % 

ซึ่งอาจเกิดข้ึน 
 ระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจาก รกที่ผิดปกติท าให้เลือดแม่สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงทารกได้ (เลือด

แม่กับเลือดลูกไม่ได้ปนกัน เด็กสร้างเลือดด้วยตัวเอง เห็นได้จากเลือดแม่และลูกคนละกรุ๊ปกันก็มี เด็กจะ
ได้รับอาหาร ออกซิเจน และภูมิต้านทานผ่านทางรก) 

 ระหว่างคลอด การสัมผัสเลือด (ทารกมีโอกาสสัมผัสเลือดมากระหว่างคลอด) เลือดจะมีโอกาส
ผ่านเข้าทางเยื่อบุอ่อนได้ เช่น เยื่อบุตาหรือจมูก เป็นต้น 

 หลังคลอด การดื่มนมแม่ซึ่งมักจะเกิดความเสี่ยงในระหว่างที่เด็กดื่มนม และเชื้อจะซึมผ่าน   
เยื่อบุอ่อนในช่องปาก เด็กท่ียังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีเหมือนผู้ใหญ่ 

 
ปัจจุบันมีวิธีลดความเสี่ยงคือ 
 ให้แม่ใช้ยาต้านไวรัส HIV  ในขณะตั้งครรภ์และระหว่างคลอดและให้ยาต้านฯ กับเด็กทารกต่อ

ระยะหนึ่ง ท าให้ลดการติดเชื้อเหลือประมาณ 1 %  
 คลอดโดยวิธีผ่าตัด เพ่ือลดการสัมผัสเลือดให้น้อยที่สุด 
 การให้เด็กกินนมผงแทน 
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14. การท า ORAL SEX ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 ในกรณีที่เราไม่มีเชื้อเอชไอวีแต่ใช้ปากดูด เลีย หรืออมอวัยวะเพศ (oral sex) ให้กับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีนั้น แยกเป็น 2 กรณี คือ การท าให้ผู้หญิงที่มีเชื้อ หรือท าให้ผู้ชายที่มีเชื้อ 

 การใช้ปากท า oral sex ให้กับผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวี นั้น ยังไม่มีรายงานว่าท าให้ติดเชื้อ 
เพราะปริมาณน้ าหล่อลื่นของผู้หญิงที่สัมผัสมีปริมาณน้อยมาก 

 การใช้ปากท า oral sex ให้กับผู้ชายท่ีมีเชื้อเอชไอวี นั้น  
 หากไม่มีการหลั่งในปาก ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อ 
 แต่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี  ในกรณีที ่

ก.  ผู้ติดเชื้อหลั่งน้ าอสุจิในปาก และ 
ข.  ผู้ใช้ปากท า oral sex  มีอาการติดเชื้อในล าคอ หรือคออักเสบ เชื้อเอชไอวีใน

น้ าอสุจิจะตรงเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุในล าคอที่อักเสบนั้น  แต่สามารถลดโอกาสเสี่ยงได้ ถ้าหลั่ง
นอกปาก หรือใช้ถุงยางอนามัย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ปากท า oral sex ให้กับผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ค่อนข้างน้อย แต่การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อท า oral sex ไม่ว่ากับหญิงหรือชาย จะช่วยป้องกัน
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 
15. การที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท า ORAL SEX ให้กับเรา 
 ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีใช้ปากดูด เลีย หรืออมอวัยวะเพศ (oral sex) ให้เรานั้น โอกาสเสี่ยง
ที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีไม่มีเลย เพราะเราจะสัมผัสน้ าคัดหลั่งประเภทน้ าลายของผู้ติดเชื้อ ซึ่งในน้ าลาย
ไม่มีเม็ดเลือดขาว ดังนั้นเชื้อเอชไอวีจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ าลายได้ 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรระวังคือ เราและคู่จะไม่เกินเลยจากการท า oral sex ไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์สอดใส่โดยไม่ป้องกัน 

 
16. การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางทวารโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางทวารโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีโอกาส
เสี่ยงมากท่ีจะได้รับเชื้อเอชไอวี เพราะการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารท าให้เกิดการฉีกขาด และมีเลือดออก 
ซึ่งเชื้อเอชไอวีอยู่ในเลือด ในกรณีที่เราซึ่งไม่มีเชื้อไปมีเพศสัมพันธ์ทางทวารกับผู้ติดเชื้อ เชื้อเอชไอวี
จะตรงเข้าสู่ร่างกายทางรูปัสสาวะของผู้ชาย 
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กิจกรรมที่ 19 ปัญหา (เรื่องเพศ) ปรึกษาใครดี 

สาระส าคัญ 
 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ วัยรุ่นควรเท่าทันสถานการณ์         
เพ่ือเตรียมการป้องกันและควรมีข้อมูลแหล่งบริการช่วยเหลือ เพ่ือขอค าปรึกษาและเป็นทางเลือกในการ
จัดการหากเกิดปัญหาขึ้น 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตวัยรุ่น 
 2.  สามารถบอกแหล่งให้ความช่วยเหลือเมื่อเผชิญปัญหาการละเมิดทางเพศ 
 

เนื้อหา 
1.  สถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับวัยรุ่น 
2.  แหล่งข้อมูลเพศศึกษา เอดส์และหน่วยงานบริการส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 แบ่งกลุ่มตามสถานการณ์ที่วัยรุ่นถูกล่วงละเมิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เพ่ือฝึก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้วัยรุ่นเท่าทันสถานการณ์ เพ่ือเตรียมการป้องกัน โดยผู้จัดการเรียนรู้เติมเต็ม
ข้อมูลในด้านบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือได้ 
 

สื่อและอุปกรณ์ 
 กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี  กระดาษกาว 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.  ผู้จัดการเรียนรู้น าเข้าสู่บทเรียนโดยชวนคุยว่า ในสังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิด   
ทางเพศเกิดขึ้นมากมาย ผู้เรียนคิดว่า การสัมผัสหรือถูกสัมผัส แบบใดถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ 
 2.  ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงว่า วันนี้เราจะคุยถึงวิธีการจัดการ หากเกิดสถานการณ์ล่วงละเมิดทางเพศขึ้น 
 3.  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และแจกหัวข้อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
     (ท้ัง 4 สถานการณ์อาจเกิดข้ึนได้กับวัยรุ่นทั้งหญิงชาย) 
  กลุ่มที่ 1  สถานการณ์ท่ีถูกโลมเลียด้วยสายตาและพูดจาแทะโลมทางเพศ 
  กลุ่มที่ 2  สถานการณ์ท่ีถูกลูบไล้ เล้าโลม หรือสัมผัสร่างกาย 
  กลุ่มที่ 3  สถานการณ์ท่ีถูกหว่านล้อมหรือบังคับให้ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย 
  กลุ่มที่ 4  สถานการณ์ท่ีถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และตั้งครรภ์ขึ้น 
(กรณีผู้ถูกล่วงละเมิดเป็นวัยรุ่นหญิง) 
 4. ให้เวลากลุ่มย่อย 15 นาที ในการแลกเปลี่ยนและหาค าตอบส าหรับแต่ละสถานการณ์ ดังนี้ 
  4.1 ส าหรับวัยรุ่น โอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ตามที่กลุ่มได้รับมีมากน้อยเพียงใด เกิดได้
อย่างไรบ้าง และอาจเกิดข้ึนที่ใดได้บ้าง และผู้ถูกกระท าล่วงละเมิดทางเพศต่อวัยรุ่นเป็นใครได้บ้าง 
   4.2 บุคคลที่ถูกกระท าในแต่ละสถานการณ์ รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น และอาจเกิด
ผลกระทบอย่างไรบ้าง 
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  4.3 หากผู้เรียนเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้เรียนจะปรึกษาใครหรือไม่ เพราะอะไร 
  4.4  ให้กลุ่มช่วยกันบอกชื่อแหล่งบริการสุขภาพ และหน่วยงานในพ้ืนที่ที่สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้ หากวัยรุ่นเผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 5. จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอกลุ่มละ 3 นาที และผู้ด าเนินกิจกรรมใช้ค าถามชวนคุย ดังนี้ 
  5.1 มีสถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศแบบใดอีก ที่อาจเกิดข้ึนกับวัยรุ่น 
  5.2 ใครบ้างที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 
  5.3 หากต้องไปใช้บริการจากแหล่งบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเมื่อ
เผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าคืออะไร 
  5.4 หากเราเผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่เลือกที่จะไม่ปรึกษาใคร หรือไม่ไป
รับการช่วยเหลือจากแหล่งบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลตามมาอย่างไรบ้าง 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์มสี่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 1. หากมีผู้เรียนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาจท าให้รู้สึกสะเทือนใจ ผู้จัดการเรียนรู้ควรสังเกต
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียนและระวังเรื่องการล้อเลียนกัน 
 2. ผู้จัดการเรียนรู้ควรเตรียม และศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแหล่งบริการสุขภาพและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เมื่อเผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในพ้ืนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาการ
ให้บริการ และค าแนะน าในการเตรียมตัวก่อนรับบริการ 
 

ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. การถูกละเมิดทางเพศ เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่วัยที่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเองยาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความไม่รู้ กลัวถูกมองว่าไม่ดี อาย คือวัยเด็กและวัยรุ่น 
 2. การถูกละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคนใกล้ตัว ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เกิดความระมัดระวัง 
เพราะความไว้วางใจ จนน าไปสู่สถานการณ์โอกาสถูกละเมิด 
 3. ผู้ถูกละเมิดทางเพศ ถือว่าเป็นผู้ถูกกระท า มีความเข้าใจผิดจากบางคน คิดว่าเป็นเพราะ   
ท าตัวเองจึงเป็นสาเหตุของการถูกละเมิด เช่น แต่งกายยั่วยวน ชอบเที่ยวกลางคืน แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว 
ผู้ถูกกระท าย่อมไม่ได้เป็นผู้ผิด ผู้ที่กระท าการละเมิดเป็นฝ่ายที่ผิด การยกเหตุผลสาเหตุที่ไปละเมิดผู้อ่ืน   
เป็นเพียงข้ออ้าง ดังนั้นผู้ที่ถูกละเมิดจะต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ผิดหรือต้นเหตุของปัญหา แต่เป็น
ผู้ถูกกระท า จึงไม่ควรต้องรู้สึกอับอาย 
 4. หากวัยรุ่นเผชิญปัญหาการถูกละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ควรจะหา
ผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจในการขอรับการปรึกษา ซึ่งประเมินว่า น่าจะเป็นคนที่ช่วยเราได้เพ่ือให้พ้นจากสถานการณ์
นี้ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการทางด้านนี้ การนิ่งเฉยโดยไม่ได้ ท าการจัดการเรื่องนี้ 
อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาลุกลามและแก้ไขได้ยากข้ึน 

         หมายเหตุ :      

                  ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 3 หรือจากแหล่งความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ 



 



177 

กิจกรรมที่ 20 เขียนชีวิต 

สาระส าคัญ 
 บุคคลมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ จะตั้งครรภ์หรือไม่ จากความยินยอม
พร้อมใจของตนเอง รวมทั้งมีทางเลือกในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ บริการ   
ที่จะช่วยให้สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากเพศสัมพันธ์ได้ และได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพในการดูแล และจัดการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ 
 

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถบอกปัจจัยที่ท าให้เกิดเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน 
 2. สามารถบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก หากพบว่ามีการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม 
 3. สามารถบอกแหล่งบริการที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม 
 

เนื้อหา 
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทางเลือกการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน  เกิดการตั้งครรภ์  
ทีไ่ม่พึงประสงค์ และอภิปรายผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์ 

 

สื่อและอุปกรณ์ 
 1.  กระดาษ A4 
 2.  เอกสารประกอบ 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่าเป็นการอภิปราย แลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การตั้งครรภ์และการท าแท้ง 
 2.  ถามผู้เรียนว่าเคยได้ยินเรื่องของคนที่เคยท าแท้ง หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจท าแท้ง
หรือไม่ ได้ยินมาว่าอย่างไร ทั้งนี้ อาจเป็นเรื่องรับรู้มาจากที่ต่าง ๆ เช่น เห็นจากสื่อ เรื่องที่เคยได้ยินมา ฯลฯ 
 3. ขออาสาสมัคร 1 – 2 คน เล่าเรื่องที่เคยได้ยินมา ถามความรู้สึกเม่ือได้ยินข่าวหรือเรื่องเหล่านี้ 
 4. จากนั้น ผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแต่ละคนจินตนาการ และเขียนถึงเรื่องของคน  ๆ หนึ่ง          
ที่ตัดสินใจ “ท าแท้ง” ในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยให้ผู้เรียนเขียนบรรยายถึง สถานการณ์และเหตุผลส าคัญ      
ที่คน ๆ นั้นเลือกตัดสินใจท าแท้ง ว่าเป็นอย่างไร และให้อธิบายบริบทชีวิตของคน ๆ นั้นสั้น ๆ ประกอบด้วย 
เช่น เป็นใคร อายุเท่าไร ท าอะไร ฯลฯ ให้เวลาเขียนเรื่อง 15 นาที 

5. เมื่อเห็นว่าทุกคนเขียนเรื่องเสร็จแล้ว ขอฟัง “เหตุผล” ในการท าแท้งในเรื่องที่แต่ละคนเขียน 
(ย้ าให้บอกเฉพาะเหตุที่ตัดสินใจท าแท้ง เช่น ถูกข่มขืน แฟนไม่ยอมรับ อยากเรียนต่อ กลัวพ่อแม่เสียใจ ฯลฯ) 
ให้ผู้จัดการเรียนรู้เขียนค าตอบขึ้นกระดาน และเมื่อมีคนบอกเหตุผลของตัวเอง ให้ถามคนอ่ืน  ๆ ว่าเรื่อง 
ของใครมีเหตุผลเดียวกัน จากนั้นถามเหตุผลที่แตกต่างไป จนทุกคนได้บอกเหตุผลของตนเอง  
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6. ให้แบ่งกลุ่มตามเหตุผลที่เหมือน/คล้ายกัน ถ้ากลุ่มใดมีขนาดใหญ่ให้แยกให้เล็กลง (ประมาณ
กลุ่มละ 5 – 7 คน) และอาจจัดกลุ่มเหตุผลที่มีเพียงคนเดียวไว้ด้วยกัน 
 7. ในกลุ่มย่อย ให้แต่ละคนเล่าเรื่องที่ตัวเองแต่งให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มฟัง เมื่อเล่าครบทุกคนแล้ว ให้ลงมติ 
เลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจที่สุด น าเสนอให้กับกลุ่มใหญ่ 
 8. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอเรื่องที่กลุ่มคัดเลือก เมื่อแต่ละกลุ่มเล่าจบ ให้ผู้จัดการเรียนรู้ถามกลุ่มใหญ่ 
ว่าเมื่อได้ฟังเรื่องแล้ว เห็นด้วยหรือไม่กับการตัดสินใจท าแท้งในสถานการณ์นั้น ๆ เพราะเหตุใด 
 9. เมื่อทุกกลุ่มได้น าเสนอเรื่องของตัวเอง และกลุ่มใหญ่ช่วยกันอภิปรายแสดงความเห็นแล้ว 
ผู้จัดการเรียนรู้ใช้ค าถามชวนคิด เพ่ือชวนแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้  
 

 
        ค าถามชวนคิด 

 คิดว่าผู้หญิงที่ต้องท าแท้งรู้สึกอย่างไร 
 คิดว่าแฟน/คนรัก ของผู้หญิงที่ต้องไปท าแท้ง จะรู้สึกอย่างไร เหมือนหรือต่างจากฝ่ายหญิง 
 สาเหตุหลักท่ีท าให้ผู้หญิงต้องท าแท้งคืออะไร 
 เหตุผลที่ฝ่ายชายจะขอให้แฟนหญิงไปท าแท้ง คืออะไร 
 วัยรุ่นหญิง/วัยรุ่นชาย จะท าอะไรได้บ้าง เพ่ือไม่ให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องเลือกท าแท้ง 

- สิ่งที่เสนอท าได้จริงหรือไม่ ยากง่ายอย่างไร 
 คิดว่าคนที่เผชิญกับสถานการณ์ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม (ท้ังหญิงและชาย) รู้สึกอย่างไร ต้องการ

ความช่วยเหลือในลักษณะไหน 
 ส าหรับบางคน การท าแท้งอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่อะไรเป็นสาเหตุที่อาจท าให้คน ๆ นั้น

ไม่สามารเลือกทางออกท่ีดีที่สุดนี้ได้ 
 คิดอย่างไรกับการท าให้การท าแท้งถูกกฎหมาย 
 คิดว่าเรื่องทีแ่ต่งขึ้นของพวกเรา มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ และเกิดกับพวกเราได้ไหม 

 
 
 

10.  ผู้จัดการเรียนรู้ชวนผู้เรียนสรุปว่า เราได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้ และเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 
10.1 เพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการวางแผน สามารถส่งผลกระทบตามมาหลายอย่าง ท าให้เกิด

ปัญหาชีวิต ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เป็นเช่นนั้น เราสามารถหลีกเลี่ยงสภาพเช่นนั้นได้ด้วยการจัดการแต่ละ  
ย่างก้าวของความสัมพันธ์ อย่างรู้เท่าทันความนึกคิดของตัวเองและของคนที่เราคบ รวมทั้งช่วยกันคิด
หาทางเลือกที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้า 

10.2 เราจ าเป็นต้องมีทัศนะที่ถูกต้องในเรื่องเพศและสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย ชีวิตและสุขภาพ
เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องดูแลปกป้องตนเอง ไม่ปล่อยให้ความเป็นไปของเราขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคู่รัก 
ในขณะเดียวกัน คู่รักท่ีมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อกันด้วยการเผชิญปัญหาร่วมกัน การปรับตัว
เข้าหากัน การสื่อสารต่อกัน เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เลือกและท าเพียงฝ่ายเดียวได้ยาก 
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10.3 มีหน่วยงานให้ค าปรึกษา ให้ที่พักและให้บริการเมื่อตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การเลือกท าแท้ง
หรือเลือกตั้งครรภ์ต่อมีทางออกหลายทาง ไม่ควรเก็บปัญหาไว้กับตัวเองคนเดียว หรือรีบตัดสินใจท าตาม
ค าแนะน าที่เราไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัย ควรหาข้อมูลและความช่วยเหลือ เพ่ือให้ได้ทางออกที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

10.4 การท าแท้งเถื่อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บางวิธีมีผลร้ายแรงถึงขั้นท าให้เราไม่สามารถ 
มีลูกได้อีกเลยในอนาคต บางวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิต กฎหมายให้โอกาสผู้หญิงท าแท้งได้ เมื่อการตั้งครรภ์
นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิง และกรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน (ผู้ให้บริการต้องเป็นแพทย์
เท่านั้น) 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 1. หากเวลาไม่พอ ขอให้กลุ่มที่คิดว่าเรื่องในกลุ่มของตนเองน่าสนใจเล่าให้เพ่ือนฟัง 2  – 3 เรื่อง  
โดยไม่ต้องเล่าทุกกลุ่ม 
 2. เป็นไปได้ที่ในชุมชนหรือในโรงเรียนเคยมีเรื่องชีวิตที่คล้ายคลึงกับกรณีที่พูดคุยในกิจกรรมนี้ 
ผู้จัดการเรียนรู้ควรระบุแต่ต้นว่า เรื่องราวชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ และไม่ใช่
เรื่องท่ีจะน าไปล้อเลียน หรือพูดจาซ้ าเติมคนที่อาจมีประสบการณ์ชีวิตคล้าย ๆ กัน 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1.  เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีการวางแผน อาจจะส่งผลกระทบตามมาหลายอย่าง เราสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้วางแผน จากการส ารวจและเท่าทันกับความนึกคิด 
ความต้องการของตัวเองและคู่ว่า ต้องการหรือไม่ต้องการอะไร จากการมีเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ 
รวมทั้งช่วยกันคิดหาทางเลือกที่ป้องกันเพื่อความปลอดภัยล่วงหน้า 
 2. เราจ าเป็นต้องมีทัศนะที่ถูกต้องในเรื่องเพศและสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย ชีวิตและสุขภาพ ว่าเป็น
เรื่องที่แต่ละคนต้องดูแลปกป้องตนเอง ไม่ปล่อยให้ความปลอดภัยของเราขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคู่ 
แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ทีค่วรหาทางป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามา และเมื่อเกิดปัญหาก็ต้อง
ร่วมเผชิญและแก้ไขปัญหาร่วมกัน การป้องกันการตั้งครรภ์หรือการป้องกันโรค เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารและคุยกัน 
ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 3. การท าแท้งเถื่อน หรือการซื้อยาท าแท้งจากเวปไซด์เถื่อน อาจจะมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพทางเพศ 
หรือถึงกบัชีวิต และอาจจะได้รับผลกระทบจากกฎหมาย เพราะการท าแท้งเถื่อนผิดกฎหมาย 
 4. ประเทศไทย ได้เปิดช่องทางในการยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการ
ต้ังครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา 276-284 และมาตรา 305 (1) (2) และข้อบังคับแพทยสภา 2548  
ให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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 กรณียุติการตั้งครรภ์ได้ 
   การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง 
   การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง 
   ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง  
   การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระท าช าเรา  
   การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงท่ีอายุไม่เกิน 15 ปี 
   การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพ่ือท าอนาจาร สนองความใคร่ 
 
 กรณีท้องต่อ 
  ท้องต่อ (ข้อมูลการฝากครรภ์/ สิทธิประโยชน์/ แหล่งบริการ) 
   นโยบาย “ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ” ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน 
   สิทธิประโยชน์การคลอดตามสิทธิ ได้แก่ สิทธิประกันสังคมเหมาจ่าย 13,000 บาท ไม่เกิน   
2 ครรภ์/คน บัตรทอง และสิทธิราชการคลอดฟรีไม่จ ากัดครรภ์  
 5. ปัจจุบัน มี พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยเน้นการ
ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เช่น การมีสิทธิได้รับบริการ   
จากหน่วยบริการรักษาที่เป็นมิตร การได้รับสิทธิเรียนต่อตามความสมัครใจของผู้เรียนในสถานศึกษาเดิม
เป็นต้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองเยาวชนตั้งแต่อายุ 10 – 20 ปี ซึ่งวัยรุ่นควรจะหาข้อมูล
เหล่านี้เพื่อเป็นการทราบสิทธิของตนเอง 
 6. ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ให้บริการปรึกษาได้ทั้งกรณีเลือก
การยุติการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ต่อ โดยมีสถานบริการด้านสุขภาพที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์   
ที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์การยุติ
และการคุมก าเนิดกึ่งถาวร ในกรณีของวัยรุ่นที่อายุต่ ากว่า 20 ปีต้องการ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนหากเลือกจะตั้งครรภ์ต่อ เช่น บ้านพัก หรือหาพ่อแม่อุปการะให้  
ในกรณีอยากยกบุตรให้ 
 7. ถ้าวัยรุ่นมีปัญหาท้องไม่พร้อม ไม่ควรเก็บปัญหาไว้กับตัวเองหรือคู่เท่านั้น ควรหาขัอมูลและ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือจะได้มีเวลาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถใช้บริการ
ปรึกษาสายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้ โดยเปิดบริการปรึกษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 21.00 น. 
 
 
 
 
        หมายเหตุ :       

                   ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 4 หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
                 วัตถุประสงค์ 
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ใบความรู้ส าหรับกิจกรรมด้านที่ 5 : สุขภาพทางเพศ 
 
ใบความรู้ที่ 1 
 
เรื่อง ยาเม็ดคุมก าเนิด (Pill, Oral Contraceptive – OC) 
 

 เป็นยาคุมก าเนิดชนิดกิน ประกอบด้วยส่วนผสมของฮอร์โมนสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน 
และโปรเจสโตเจน จัดท าเป็นแผง ระบุวันตามล าดับลูกศรเพ่ือกันลืม 

ยาเม็ดคุมก าเนิดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณยาและจ านวนเม็ดไม่เท่ากัน เช่น 21 เม็ด และ 28 
เม็ด  

กลไกการออกฤทธิ์ฮอร์โมนในยาจะท าให้ 
 1. ยับยั้งการสุกของไข่ และไม่มีการตกไข่ 
 2. ท าให้น้ าเมือกท่ีปากมดลูกข้นข้ึน ท าให้เชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกได้ยาก 
 3. ท าให้ไม่มีการเจริญของเยื่อบุมดลูก จึงมีสภาพไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้ว 
 

ยาเม็ดคุมก าเนิดที่ขายในท้องตลาดทั่วไป มีด้วยกัน 2 กลุ่มคือ  
 1. ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Pill) เป็นยาคุมที่ตัวยาแต่ละเม็ดมีส่วนประกอบ 
ของฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน มีทั้งชนิด 21 และ 28 เม็ด ส าหรับชนิด 28 เม็ดนั้น ตัวยา 7 เม็ด 
ที่เพ่ิมข้ึนจะไม่มีตัวยาฮอร์โมน แต่จะเป็นวิตามินหรือธาตุเหล็กแทน 
 2. ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดที่มีเฉพาะโปรเจสโตเจน (Progestin-only Pill or Minipill) มีชนิดที่
จัดท าเป็นแผง 28 เม็ด ยาทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกัน ยานี้มีประโยชน์ในผู้ที่ไม่สามารถทนอาการข้างเคียง 
ของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้  
 
            วิธีรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดชนิด 21 เม็ด 
 

1. ให้เริ่มต้นกินยาเม็ดแรกภายในช่วงเวลา 5 วันแรกของรอบเดือน (นับวันแรกที่ประจ าเดือนมา
เป็นวันที่หนึ่ง) จากนั้นกินยาติดต่อกันทุกวันจนหมดแผง ในเวลาใดก็ได้ แต่ควรกินเวลาเดียวกันทุกวัน   
(การกินเรียงตามลูกศรและตรงกับวันจะช่วยป้องกันการลืมกินยา และยาทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกัน) 

2. เมื่อยาหมดแผงให้หยุดกินยา 7 วันส าหรับผู้ใช้ยาชนิด 21 เม็ด ระหว่างหยุดยา 2 - 4 วัน จะมี
เลือดประจ าเดือนมา เมื่อหยุดยาครบก าหนดให้เริ่มกินยาในแผงต่อไปทันที ในวิธีเช่นเดิม โดยจะเริ่มกินยา
เม็ดใดในแผงก่อนก็ได้ แต่ถ้ากินตรงกับวันก ากับจะช่วยป้องกันไม่ให้ลืมกินยา 

 

            วิธีรับประทานยาเม็ดชนิด 28  เม็ด 
 

1. เริ่มกินยาในวันแรกของรอบประจ าเดือน กินเม็ดแรกในส่วนที่ระบุบนแผงว่าเป็นจุดเริ่มต้น    
ใช้ยาและกินตามวันก ากับตามทิศลูกศรจนหมดแผง 

2. กินแผงใหม่ติดต่อได้เลยโดยไม่ต้องหยุดยา 
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เรื่อง  ความลับของถุงยางอนามัย 

พีรยุ ดีประเสริฐ 
 

 ทุกครั้งที่ใช้ถุงยางอนามัย เคยคิดบ้างไหมว่าวัตถุชิ้นเล็ก ๆ  ที่ใช้เป็นเครื่องป้องกันโรค และเป็น
เกราะก าบังส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีบุตรนั้น มีที่มาและที่ไปอย่างไร เพราะกว่าที่จะกลายมาเป็นถุงยาง
อนามัยนั้น เส้นทางการผลิตล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความยุ่งยาก และมีความลับซุกซ่อนอยู่เป็นจ านวนมาก 
 หากถามว่า รู้จัก "ถุงยางอนามัย" หรือไม่ ? ร้อยทั้งร้อยคงตอบว่ารู้จัก ยิ่งเป็นสุภาพบุรุษด้วยแล้วละก็ 
ย่อมต้องเคยได้ใช้กันบ้างไม่มากก็น้อย ยิ่งในยุคที่โรคเอดส์ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คร่าชีวิตพลเมืองโลก  
ไปเป็นจ านวนมหาศาล ถุงยางอนามัยยิ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับบุรุษเพศที่ชื ่นชอบในกามกรีฑา  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่สัดส่วนการใช้ถุงยางในธุรกิจบริการทางเพศ ยังคงมี
ตัวเลขอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 
 อย่างไรก็ตามถุงยางอนามัย ไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อ 10 - 20 ปี แต่วิธีการคุมก าเนิดที่เก่าแก่ที่สุด    
แบบหนึ่งนี้ มีประวัติความเป็นมา ที่สามารถนับย้อนหลังไปได้หลายร้อยหลายพันปีเลยทีเดียว เท่าที่ได้มี
การบันทึกเอาไว้ ถุงยางอนามัยปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกราว 677 - 807 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาย
ชาวอียิปต์ในสมัยโบราณ สวมปลอกประเภทนี้เอาไว้เพ่ือป้องกัน การติดเชื้อ การบาดเจ็บ และการถูกแมลง
สัตว์กัดต่อย 
 จากนั้นถุงยางอนามัยได้มีการ วิวัฒนาการมาเป็นล าดับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่  ๆ   
ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงการผลิตถุงยางอนามัยให้มีความทันสมัยขึ้นกว่าที่บรรพบุรุษเคยใช้เป็นอย่างมาก  
 ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสุดยอดของถุงยางอนามัยในขณะนี้ก็คือ การน าวัสดุโพลียูรีเทนที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่นเฉพาะตัว มีความเหนียวกว่ายางดิบถึงสองเท่ามาใช้ จนท าให้สามารถผลิตแผ่นฟิล์มที่บางและไวต่อ
ความรู้สึกได้กว่าเดิม 
 เทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ ผู้ผลิตแต่ละค่ายต่างหวงแหนและถือเป็น "ความลับทางการค้าขั้นสุดยอด" 
ที่ต้องปกปิดเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด ชนิดที่เรียกว่า ยิ่งกว่าไข่ในหินเลยก็คงจะว่าได้ 
เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจน าไปสู่การลอกเลียนแบบ และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับทางบริษัท 
 ด้วยเหตุนี้ ระเบียบปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงยางอนามัยแต่ละแห่ง จึงถูกก าหนด
เอาไว้อย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองความเป็นเจ้าตลาดของสินค้าประเภทนี้ 
 สุรเกียรติ เกษมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทลอนดอน รอยัล คอนซูเมอร์ โปรดักท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด อธิบายให้ฟังว่า ทุกครั้งที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทาง
บริษัทให้ความส าคัญและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน บริษัทต้องท าเรื่องขออนุญาตไปที่บริษัทแม่   
ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 1 สัปดาห์ ก่อนที่บุคคลภายนอกจะได้รับการอนุมัติ
ให้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตถุงยางอนามัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยเงื่อนไขที่ว่าห้ามถ่ายรูป
ภายในโรงงานเป็นอันขาด 
 "จริง ๆ แล้วในทุกขั้นตอนการผลิต ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความลับตลอด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
สูตรน้ ายางที่ทางดูเร็กซ์คิดค้นและพัฒนามาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี หรือแนวองศาในการเอียงของแท่งแก้ว 
เพราะฉะนั้นเราถึงต้องควบคุมเรื่องภาพถ่ายอย่างเข้มงวด เนื่องจากถ้าภาพถูกเผยแพร่ออกไปผู้ผลิตรายอ่ืน 
ที่มีปัญหาและยังแก้ไขไม่ตก เห็นภาพเพียงแค่นิดเดียว เขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในทันที" 

ใบความรู้ที่ 2 
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 นอกจากความลับที่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแล้ว กระบวนการผลิตถุงยางอนามัยยังเต็มไปด้วย 
ความสลับซับซ้อน มิหน าซ้ ายังต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก  
ถึงขั้นตอนสุดท้ายเช่นกัน เพราะฉะนั้น กว่าที่ถุงยางอนามัยแต่ละชิ้นจะหลุดออกมาให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ใช้นั้น 
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เพียงแค่เอาแท่งแก้วส าหรับขึ้นรูปจุ่มไปในน้ ายางอบให้แห้ง ก็สามารถน ามาใช้งานได้แล้ว 
 กระบวนการผลิตถุงยางอนามัยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในสวนยางพาราในประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะมี
การส่งยางดิบเข้ามาที่โรงงาน จะต้องมีการน าตัวอย่างมาตรวจสอบเสียก่อน ถ้าตัวอย่างดังกล่าวไม่ผ่าน  
การตรวจสอบ บริษัทฯ จะไม่รับยางในครั้งการผลิตนั้นเข้าสู่โรงงาน 
 กรณีที่ผ่านการตรวจสอบจะมีการก าหนดรหัสประจ าตัวที่ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้น
ส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะที่ส่งตรงมาจากอังกฤษจะถูกน ามาผสมกับน้ ายางดิบ เพ่ือให้ยางมีความคงตัว 
และทนทาน หลังจากที่ใช้เวลาบ่มตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่วนผสมนี้
จะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการผลิตต่อไป 
 ถัดมาคือขั้นตอนการจุ่มขึ้นรูป ขั้นตอนนี้จะต้องท าภายในห้องปลอดฝุ่นละออง ซึ่งติดตั้งระบบ
กรองอากาศไฟฟ้าสถิต โดยแท่งแก้วส าหรับขึ้นรูปที่เรียงต่อกันเป็นแถวจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวลงจุ่มในถังที่มี
ส่วนผสมน้ ายางธรรมชาติที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม 
 แท่งแก้วแต่ละแท่งจะหมุนไปรอบ ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ส่วนผสมนี้กระจายตัวติดแท่งแก้ว   
ด้วยความหนาเท่า ๆ กันทั้งชิ้น จากนั้นแท่งแก้วจะเคลื่อนตัวผ่านเข้าตู้อบอินฟาเรด เพ่ือให้น้ ายางแห้ง 
 เมื่อออกจากตู้อบ แท่งแก้วจะต้องจุ่มน้ ายางอีกเป็นครั้งที่สอง เพ่ือให้ถุงยางอนามัยมีความหนา 
และทนทานเพียงพอ และเมื่ออบแห้งครั้งที่สองแล้วแท่งแก้วจะเคลื่อนที่ผ่านแปรงขนนุ่มที่ท าหน้าที่ม้วน
ขอบถุงยางก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ตู้อบครั้งสุดท้าย เพ่ือให้สารประกอบต่าง  ๆ ในส่วนผสมน้ ายางธรรมชาติ 
ท าปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งท าให้ชั้นของน้ ายางธรรมชาติที่เกิดจากการจุ่มครั้งที่สองหลอมรวม 
เป็นเนื้อเดียวกัน 
 หลังจากนั้นแท่งแก้วจะผ่านขั้นตอนการล้างน้ าที่ผสมสารเคมี เพ่ือให้ถุงยางอนามัยลื่นหลุดออกได้
โดยง่าย เมื่อขั้นตอนการขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยในระหว่างนั้นถุงยางจะถูกน าไปล้างสารเคมีต่าง  ๆ ให้หลุด
ออกจากผิวยางถุงยางอนามัยให้หมด พร้อมทั้งใส่แป้งเข้าไปเพ่ือป้องกันการจับตัวเป็นก้อน เมื่อล้างเสร็จก็
จะน าเข้าตู้อบอบให้แห้งต่อไป ขณะเดียวกันถุงยางบางส่วนจะถูกสุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาตรวจสอบคุณภาพ 
ใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ ตรวจความรั่ว ทดสอบแรงดันอากาศ และทดสอบความทนทาน 
 พนักงานจะสุ่มตัวอย่างบางส่วนมาตรวจความรั่วด้วยการเติมน้ าเข้าไป 300 ซีซี แขวนทิ้งไว้
ประมาณ 1 - 2 นาที แล้วน ามาคลึงบนกระดาษสีซับน้ า ถ้าถุงยางเกิดรอยรั่วจะสามารถสังเกตเห็นรอย       
น้ ารั่วซึมบนกระดาษสีได้ชัดเจน 
 จากนั้นถุงยางก็จะถูกส่งต่อไปยังส่วนที่ท าการทดสอบแรงดันอากาศ อากาศจะถูกอัดเข้าไปใน
ถุงยาง โดยมาตรฐานก าหนดเอาไว้ว่าจะต้องทนแรงอัดอากาศได้ไม่ต่ ากว่า 18 ลิตร ก่อนที่จะระเบิดแตก
ออกบาง ส่วน จะน าไปทดสอบความทนทานด้วยการยืดชิ้นส่วนถุงยางอนามัยที่ตัดเป็นชิ้น  กว้างประมาณ 
20 มิลลิเมตร ชิ้นส่วนถุงยางจะต้องยืดออกได้ยาวถึง 8 เท่าของความยาวปกติก่อนจะขาด 
 "นอกจากฝ่ายผลิตจะควบคุมคุณภาพเองแล้ว เรายังมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ เข้ามาตรวจสอบ       
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเขาไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายเรา ถ้าฝ่ายควบคุมคุณภาพเจอรูรั่ว ไม่ผ่านคือไม่ผ่าน ผมไปต่อรองกับเขาไม่ได้ 
เพราะว่าจริง ๆ แล้ว เขามีสายงานของการตรวจสอบที่ขึ้นตรงกับบริษัทแม่ที่ลอนดอน เขาสามารถรายงาน
ฝรั่งที่อังกฤษได้เลย แม้แต่ผมเองซ่ึงควบคุมโรงงานทั้งหมดยังไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เลย" มาร์ติน 
เบอร์เชลล์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ ยืนยันคุณภาพของดูเร็กซ์ 
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 ก่อนที่จะน าถุงยางมาบรรจุกล่องในขั้นตอนสุดท้าย ถุงยางทุกชิ้นที่ผลิตได้จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจหารอยรั่วหรือสิ่งผิดปกติอ่ืน ๆ ถุงยางแต่ละชิ้นจะถูกครอบลง
บนแท่งโครเมียม จากนั้นจะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 2,000 โวลต์เข้าไปสู่แท่งโลหะนี้ และจะมี
สัญญาณเตือนให้ทราบ เมื่อถุงยางอนามัยชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีรอยรั่วหรือสิ่งผิดปกติ ซึ่งถุงยางอนามัยชิ้นนั้น
จะถูกแยกออกมาตา่งหาก เพ่ือคัดท้ิงต่อไป 
 "เราเคยเจอเหมือนกันนะ มีบางครั้งเกิดอุบัติเหตุแท่งแก้วส าหรับขึ้นรูปไปกระแทกกับกระจก   
แล้วเศษแก้วหล่นลงไปในน้ ายาง พอเราน าไปตรวจสอบรอยรั่วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า เกิดรั่ว 
ร้อยละ 50 - 60 เราก็จะไม่เสียเวลาคัด เราจะทิ้งไปทั้งลอตเลย นอกจากนี้แล้วในทุก ๆ ชั่วโมง เราจะเอา
ถุงยางที่รั่วมาเจาะรูให้รั่ว 12 ชิ้น แล้วน าไปผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เพ่ือดูว่าเครื่องยังท างานดีอยู่
หรือไม่ ซึ่งทุกชิ้นจะต้องลงไปที่ช่องรีเจกต์หมด ถ้าไม่รีเจกต์ทั้ง 12 ชิ้น เราจะหยุดเครื่อง แล้วให้ช่างมาท า
การแก้ไขจนกว่าทั้ง 12 ชิ้น ถูกรีเจกต์หมด เราถึงมาใช้เครื่องนั้นอีกครั้ง" สุรเกียรติ  ยกตัวอย่างให้ฟัง 
 อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจะด าเนินไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงใด แต่ก็ใช่ว่า
ถุงยางอนามัยทุกชิ้นจะสมบูรณ์แบบและปลอดภัย 100% เพราะจากข้อมูลที่ทางบริษัทผู้ผลิตบันทึกเอาไว้ 
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของรูรั่ว 
 "ผมพูดตรง ๆ เลยว่าไม่มีหรอกครับที่สินค้าชนิดไหนในโลกจะสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่า
คุณจะซื้อสินค้าราคาเป็นล้านก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่า คุณจะได้ของดีทุกอย่าง ซื้อรถยนต์ราคาเป็นล้าน
มาใหม่ ๆ ขับไปอยู่ดี ๆ เกิดเครื่องดับก็มี แต่ว่าเราพยายามถึงที่สุดที่จะให้เปอร์เซ็นต์รั่วออกมาต่ าที่สุด 
ปกติทั่วไปแล้วมาตรฐานของ อย. ก าหนดเปอร์เซ็นต์การรั่วเอาไว้ที่ 0.25% แต่ดูเร็กซ์ท าได้ 0.0002% 
เรียกว่าต่ ากว่านั้นไปไม่รู้เท่าไร เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ถุงยางอนามัยของเราก็ยิ่งต่ ามากขึ้น
ไปด้วย" ผู้จัดการฝ่ายผลิต อธิบายความปลอดภัยของการใช้ถุงยางอนามัย 
 จากนั้นถุงยางอนามัยที่ตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกน าไปบรรจุฟอยล์และเติมสารฆ่าเชื้อ หรือ
กลิ่นต่าง ๆ เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 จะเห็นได้ว่า กว่าที่จะมาเป็นถุงยางแต่ละชิ้นนั้น เต็มไปด้วยความลับและความยุ่งยาก ในส่วนของ
ผู้ใช้เองก็ต้องมีความระมัดระวัง และใช้ให้ถูกวิธีเช่นกัน เพราะมิฉะนั้นแล้ว แม้สินค้าจะมีคุณภาพมากมาย
สักเพียงใด แต่ถ้าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นแล้วอันตรายก็ย่อมอาจเกิดขึ้นได้ ที่ส าคัญคือต้องพึงสังวรเอาไว้ว่าไม่มีวิธี
คุมก าเนิดใดที่สามารถคุมก าเนิดหรือป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100% 
 
 
 
 
 
           ที่มา :  

          พีรยุ ดีประเสริฐ. (2553). ความลับของถุงยางอนามัย. วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560.  
                  เข้าถึงได้จาก https://xonly8.com/index.php?topic=80426.0  
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ใบความรู้ที ่3 
 
การล่วงละเมิดทางเพศ 

สังคมไทยนับวันยิ่งเกิดปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งดูได้จากหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน หรือนิตยสารต่าง  ๆ 
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทั้งสะเทือนขวัญและไร้ซึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
รวมทั้งข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นก็มีเกิดขึ้นมากมาย บ้างก็อุกอาจ สะเทือนต่อจิตใจและกระทบ
ต่อศีลธรรมอันดี บ้างก็เป็นข่าวเพียงเล็กน้อยหรือบางเรื่องก็ไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก จนเห็นเป็นเรื่อง
ปกติไปเเล้ว 

 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ 

การท าความเข้าใจในเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
เมือ่เพ่ือนสมาชิกในครอบครัว เปิดเผยให้รู้ว่าพวกเขาได้ถูกท าร้าย  

ตัวอย่างของการท าร้ายทางเพศ ดังรายการต่อไปนี้ 
 การล่วงละเมิดทางเพศ 
 สัมผัสที่ไม่พึงประสงค์หรือการจูบ 
 ข่มขู่หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือกิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับการใช้ความรุนแรงหรือท าให้เกิดความเจ็บปวด 
 การแสดงอวัยวะเพศ เช่น 'เปิดโชว์ของลับ' 
 การสะกดรอยตาม 
 การถูกจับตามองจากคนที่ไม่ได้รับอนุญาตของคุณ เมื่อคุณเปลือยกายหรือมีส่วนร่วม         

ในกิจกรรมทางเพศ 
 การโพสต์รูปภาพทางเพศบนอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากความยินยอม 
 การถูกบังคับหรือข่มขู่โดยอีกคนที่จะดูหรือมีส่วนร่วมในสื่อลามก 
 การใส่ยาในเครื่องดื่มหรือการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือลดหรือท าลายให้เสีย

ความสามารถของบุคคลในการเลือกเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศของอีกคนหนึ่ง 
 การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ก าลังนอนหลับ ผู้ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดื่ม

แอลกอฮอล์และ/หรือยาเสพติดอ่ืน ๆ 
 พูดลามกหรือพูดตลกลามก เล่าเรื่องหรือแสดงลักษณะเกี่ยวกับเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

รูปแบบการข่มขู่บังคับ การท าให้อับอายหรือการเอาเปรียบ 
 การข่มขืน (การใช้วัตถุใดก็ตามสอดเข้าไปในทวารใดก็ตาม) 
 “การตระเตรียม” ของเด็ก หรือ คนที่อ่อนแอกว่าให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศแบบต่าง ๆ 
 การกระท าทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ กับเด็ก 
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การถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับการแสดงออกทางเพศ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ หรือคือการกระท าที่ใช้การข่มขู่บังคับขู่เข็ญหรือบังคับให้ใช้อ านาจ
หรือปฏิเสธสิทธิของบุคคลที่จะเลือกการท าร้าย และการละเมิดทางเพศจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของการใช้ความรุนแรง มันมีผลกระทบหลายอย่าง ทั้งผลกระทบ   
ทางกายภาพ ทางอารมณ์และทางจิตใจ 

ผลกระทบของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ความรุนแรงระหว่างบุคคล เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาก

ที่สุดที่บุคคลหนึ่งจะประสบได้ การตอบสนองต่อความต้องการได้ทันทีของเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต จะช่วยลด
อันตราย โดยเชื่อและท าตาม สิ่งที่ส าคัญคือต้องช่วยสนับสนุนแก่พวกเขาในขณะที่เขาก าลังฟ้ืนตัว และ   
ต้องให้เวลาในการเยียวยาด้วยวิถีของเขาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
          ที่มา :  

                     อะไรคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ. วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  
                  เข้าถึงได้จาก http://www.1800respect.org.au/languages/.   
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ใบความรู้ที่  4 
 

เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย 
 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

     สตรีตั้งครรภ์ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการดูแลจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ   
รับฟัง สามารถให้การแนะน าปรึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งหมายถึงสตรีตั้งครรภ์ และ/หรือ สามี 
ครอบครัว ได้ร่วมกันไตร่ตรองถึงความจ าเป็น ทางเลือกและวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ 
 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการยุติการตั ้งครรภ์   
อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 และข้อบังคับแพทยสภา            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ในการยุติการตั้งครรภ์ ควรพิจารณาดังกรณตี่อไปนี้ 

1. ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตราย 
2. ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 คน 
3. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศอีก 3 กรณี คือ 

   (1) การถูกข่มขืนกระท าช าเรา (มาตรา 276) 
   (2) การกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 277) แม้ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะเกิดจาก  
การมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม แต่ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง 
   (3) การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่น ซึ่งอาจจะถูกจัดหา ล่อลวง หรือ  
พาไป แม้หญิงจะยินยอม หรืออาจจะถูกจัดหา ล่อลวงหรือพาไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง า หรือข่มขืนใจ (มาตรา 282, 283, 284) 
 
            สถานที่ท่ีสามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์ 

  1. กรณีที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ที่คลินิก 
  2. กรณีที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ไปแล้ว ต้องให้บริการในโรงพยาบาลเท่านั้น 

 
            ข้อควรปฏิบัติก่อนยุติการตั้งครรภ์ 

 1. ทราบอายุครรภ์ 
 2. เป็นการตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูก 



           วิธีการยุติการตั้งครรภ์ 

1. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาควรเลือกใช้เป็นวิธีแรกเนื่องจากปลอดภัยและสะดวก 
  1.1  ช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์ (63 วัน) หลังมีประจ าเดือนครั้งสุดท้ายรับประทานยา 
mifepristone 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด จากนั้น 24 - 48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม 
(200 ไมโครกรัม จ านวน 4 เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือสอดเข้าช่องคลอด อัตราการแท้ง
ครบในสองสัปดาห์ ร้อยละ 95 

o สงสัยว่า ไม่เกิดการแท้ง 
 ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด  อาการแสดงของการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ ให้พิจารณา

ด าเนินการต่อไปนี้ ใช้ยาซ้ าดังสูตรข้างต้น (หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน 9 สัปดาห์) หรือท าการดูดด้วยกระบอก
ดูดสุญญากาศ (manual vacuum aspiration: MVA) 

o สงสัยว่า แท้งไม่ครบในสองสัปดาห์ ให้พิจารณาด าเนินการต่อไปนี้ 
 ในกรณีที ่เลือดออกไม่มาก สามารถใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม 

(200 ไมโครกรัม จ านวน 4 เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือท า MVA 
 ในกรณีที่เลือดออกมาก พิจารณาท า MVA 

  1.2  ช่วงอายุครรภ์ 9 - 12 สัปดาห์ รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม จากนั้น     
36 - 48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ านวน 4 เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด  
ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ านวน 2 เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออม      
ในกระพุ้งแก้ม หรือสอดเข้าช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง ในกรณีที่  
ไม่แท้ง ให้ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์ หรือพิจารณาท า MVA 
  1.3  ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 12 - 24 สัปดาห์ รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม
จากนั้น 38 - 48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ านวน 4 เม็ด) สอดเข้า
ช่องคลอด ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ านวน 2 เม็ด) อมใต้ลิ้น 
หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือสอดเข้าช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง ใน
กรณีท่ีไม่แท้ง ให้ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์ 
 
ตาราง สรุปแนวทางในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ 
  

อายุครรภ์ 
น้อยกว่า 9 สัปดาห์ 

อายุครรภ์ 
9-12 สัปดาห์ 

อายุครรภ์มากกว่า 
12-24 สัปดาห์ 

1. กิน mifepristone 200 มก. 
2. รอ 24-48 ชั่วโมง 
3. misoprostol 4 เม็ด อมใต้
ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือ
สอดเข้าช่องคลอดครั้งเดียว 

1. กิน mifepristone 200 มก. 
2. รอ 36-48 ชั่วโมง 
3. misoprostol 4 เม็ด สอดเข้า
ช่องคลอด 
4. ตามด้วย misoprostol 2 เม็ด 
อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม
หรือสอดเข้าช่องคลอด ทุก 3 
ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ครั้ง 
5. ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์ 

1. กิน mifepristone 200 มก. 
2. รอ 38-48 ชั่วโมง 
3. misoprostol 4 เม็ด สอดเข้า
ช่องคลอด 
4. ตามด้วย misoprostol 2 เม็ด 
อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม 
ห รื อสอด เข้ าช่ อ งคลอด  ทุ ก  3 
ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ครั้ง 
5. ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์ 
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            ข้อห้ามใช้ยาสูตรข้างต้นในการยุติการตั้งครรภ์ 

 ต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง (chronic adrenal failure) 
 มีประวัติแพ้ หรือไวต่อยา mifepristone หรือ misoprostol 
 มีประวัติการแพ้ยาในกลุ่ม prostaglandins 
 เป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา 
 เป็นโรค inherited porphyria 
 มีการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์นอกมดลูก 

 
 2.  การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม 
  2.1 สามารถท าได้จนถึงอายุครรภ์ 12 - 14 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้ให้บริการ 
  2.2 ควรเลือกยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ MVA เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงและในกระบวนการ
ยุติการตั้งครรภ์ด้วย MVA ไม่จ าเป็นต้องใช้เหล็กขูดซ้ าเพ่ือยืนยันว่าแท้งครบ  
 
              ข้อพึงระลึกในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ 

 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาในช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์ จะมีเลือดออก
กะปริดกะปรอยได้นาน 1 - 2 สัปดาห์ โดยไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย 

  การใช้ยา misoprostol อาจเกิดอาการข้างเคียงคือ ไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย 
 ควรแนะน าให้รับบริการคุมก าเนิดทันทีเมื่อยุติการตั้งครรภ์ส าเร็จด้วยวิธี MVA หรือ 

ทันทีหลังจากผู้ป่วยเริ่มใช้ยา misoprostol เนื่องจากผู้ป่วยอาจจะไม่มาติดตามหลังการรักษา 
 แนะน าให้ใช้ยาปฏิชีวนะในกรณียุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรมทุกราย โดยต ารับยา

ที่แนะน า ได้แก่ doxycycline ขนาด 100 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด ก่อนท าหัตถการ 1 ชั่วโมง และ
รับประทานอีก 2 เม็ด หลังท าหัตถการ กรณีที่แพ้ยา doxycycline ให้ใช้ metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม 
รับประทาน 1 เม็ด วันละ 2 เวลา เป็นเวลา 5 วัน 

 เนื่องจากความชุกของหมู่เลือด Rh negative ในประชากรไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.3 
ดังนั้น การพิจารณาตรวจหมู่เลือด Rh ก่อน ให้พิจารณาเป็นกรณีไป     
 
 
 
 
          ที่มา :   

                 ราชวิทยาลัยสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย. (2561). แนวทางการยุติการตั้งครรภ์  
                  เพ่ือป้องกันการแท้งท่ีไม่ปลอดภัย. วันที่ค้นข้อมูล 2 สิงหาคม 2561.  

   เข้าถึงได้จาก  : https://www.lovecarestation.com/แนวทางยุติการตั้งครรภ์/ 
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กิจกรรมที่ 21 ปากต่อปาก 

 สาระส าคัญ 
 การเข้าถึงอิทธิพลของกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่มีต่อความคิด ความเชื่อ และการกระท า
ของบุคคล ท าให้เข้าใจที่มา หรือพ้ืนฐานของความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเหมือน 
หรือต่างจากบรรทัดฐานของครอบครัว หรือสังคมก็ได้ และเรียนรู้ที่จะประเมินและเลือกรับค่านิยมค าสอน 
มาปฏิบัติตามอย่างผู้ที่รู้จักตนเอง เข้าใจสังคมและคนรอบข้าง 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถบอกค่านิยมและการอบรมสั่งสอนของสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น 
 2. สามารถวิเคราะห์ผลของค่านิยมและการอบรมดังกล่าวต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น 
 3. สามารถยกตัวอย่างความขัดแย้งของค าสอน/ค่านิยมในเรื่องเพศ กับสภาพสังคมของวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน 
 
เนื้อหา 
 ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรม 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 อภิปรายค่านิยมและความเชื่อทางสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น การวิเคราะห์ถึงผล
ของค่านิยมและความเชื่อของสังคมต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น พร้อมให้ยกตัวอย่างความขัดแย้งของค าสอน/
ค่านิยมในเรื่องเพศกับสภาพสังคมของวัยรุ่นในปัจจุบัน 
 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. กระดาษฟลิปชาร์ท  
2. กระดาษกาว  
3. ปากกาเคมี 

 4. แผ่นกิจกรรมปากต่อปาก ส าหรับหญิงและชาย เท่าจ านวนผู้เรียน 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เราถูกบอกหรือถูกสอน 
ในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3 นาท ี
 2. ผู้จัดการเรียนรู้แจกแผ่นกิจกรรมปากต่อปาก ให้ผู้เรียนแต่ละคน โดยให้เขียนสิ่งที่ถูกบอก
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้ง 6 เรื่องตามท่ีระบุ ให้เวลา 5 นาท ี
 3. จากนั้นแบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม คละหญิงชาย แจกกระดาษฟลิปชาร์ทให้กลุ่มละ 1 แผ่น 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมาย 1 หัวข้อ 
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 หัวข้อส าหรับกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม (เลือกกลุ่มละ 1 เรื่อง) 

 1. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “การคบเพื่อน” 
 2. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “การมีแฟนในวัยเรียน” 
 3. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน” 
 4. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน” 
 5. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “การตั้งครรภ์ในวัยเรียน” 
 6. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง “การคบและปฏิบัติตัวกับเพ่ือนต่างเพศ” 
 
  
 ใช้เวลา 10 นาที ให้กลุ่มช่วยกันดังนี้ 
  ก. รวบรวมสรุปสิ่งที่สมาชิกแต่ละคน ถูกบอกในเรื่องนั้น ๆ โดยแยกหญิงชาย 
  ข. ให้อภิปราย และช่วยกันตอบค าถามต่อไปนี้ 
   - เห็นด้วยหรือไม่กับค าบอก/ค าสอนในเรื่องนั้น ๆ ให้เหตุผล 
   - มีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง ต่อค าสอนที่สอนหญิงกับชายในเรื่องเดียวกัน 
   - คิดว่าวัยรุ่นสามารถท าตามสิ่งที่ถูกบอก/ถูกสอน มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
   - ในการเลือกว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหรือค าสั่งสอนที่ได้รับ วัยรุ่นควร
พิจารณาจากอะไรบ้าง 
 4. เมื่อหมดเวลาให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มของตนเอง ให้เวลากลุ่มละ 3 นาท ี
 5. เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้ชวนคิด โดยใช้ค าถามดังนี้ 
 

 
          ค าถามชวนคิด 

- หากเรามีความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างไปจากกรอบค่านิยมที่ถูกบอกมาเราจะท าอย่างไร   
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ 

- ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่เราอยากบอกวัยรุ่นในเรื่องท้ัง 6 เรื่องคืออะไร เพราะอะไร 
- หากต้องการให้วัยรุ่นตระหนัก หรือคิดในเรื่องต่าง ๆ ที่คุยกัน ผู้เรียนคิดว่าผู้ใหญ่ควรจะท าอะไรอีก 

 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 - ผู้ด าเนินกิจกรรมควรช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 
 - ในประเด็นเรื่อง รักเพศเดียวกัน หากมีทัศนคติในทางลบ หรือในเชิงล้อเลียนรุนแรง ควรให้ข้อมูล
เรื่องนี้เพิ่มเติมว่าเป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งที่เป็นไปตามความสนใจทางเพศ ที่คนสามารถมีแตกต่างกัน
ตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้ถือเป็นความเบี่ยงเบนหรือเป็นความผิดปกติใด ๆ 
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 - ประเด็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ทรรศนะในเชิงตัดสิน
คุณค่า เพราะอาจมีผู้เรียนบางคนที่มีประสบการณ์ดังกล่าว และหากต้องการเสริม ควรเน้นเรื่องผลที่ตามมา  
จากการมีเพศสัมพันธ์ และวิธีการป้องกัน รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่า การเลือกมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ 
เป็นทางเลือกเสมอไม่ได้ ขึ้นกับว่าผู้นั้นเคยหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 
 

 

          ค าถามท้ายบท 
 

“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” สะท้อนภาพลักษณ์และความคาดหวังต่อผู้ชาย 
และผู้หญิงอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ชายและผู้หญิงอย่างไร 

เสนอสุภาษิตหรือข้อความสั้น ๆ ที่จดจ าได้งา่ย ทีช่่วยให้วัยรุ่นค านึงถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
  
 

ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1. ในแต่ละสังคมจะมีแนวปฏิบัติและค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึง
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบด้วย เช่น การมีเพศสัมพันธ์หลังแต่งงานจะได้รับการ
ยอมรับมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นต้น 
 2. วัยรุ่น มักจะเป็นเป้าหมายในการดูแลจากผู้ใหญ่อย่างเข้มงวด เพราะถูกมองว่าเป็นช่วงเปลี่ยน
ผ่านที่ส าคัญจากเด็กเข้าสู่ผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ
เรื่องการคบเพ่ือน การมีความรัก การมีแฟน การมีเพศสัมพันธ์ แต่ด้วยความเป็นห่วง ซึ่งอาจจะท าให้วัยรุ่น
รู้สึกอึดอัดและเหมือนถูกเฝ้าอย่างไม่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ 
 3. แม้กรอบค่านิยมจะถูกอ้างอิงว่า เป้นแนวทางที่คนส่วนใหญ่นิยม และปฏิบัติอยู่ แต่ในความเป็น
จริง หลายเรื่องก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์หรืออยู่กินด้ วยกันก่อนแต่งงาน     
ซึ่งบางครั้งการกระท าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ค่านิยมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาม  หรือมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้
ท าตามค่านิยม ด้วยความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมที่ต้องมีความแตกต่างกัน 
เราจึงไม่ควรมองว่า ค่านิยมคือสิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่ควรเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงและแยกแยะได้ด้วย
เหตุผลว่า อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของเรา  
 4. การเรียนรู้และเข้าใจที่มาที่ไปของกติกาสังคมไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม จะช่วยให้เรารู้
ว่าจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไร และถ้าหากข้อก าหนด บรรทัดฐานสังคมต่างจากสิ่งที่เราคิด เราเชื่อและ
ข้อปฏิบัติของเรา ก็ต้องพร้อมจะอธิบายกับตัวเองอย่างเท่าทันและพร้อมจะรับผลที่อาจจะตามมากอย่างคน
ที่พร้อมจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองเชื่อและเลือกปฏิบัติ 
 
 
 

        หมายเหตุ :           

                    ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 1 หรือจากแหล่งความรู้อื่นที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา 
                 วัตถุประสงค์ 
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กิจกรรมที่ 22 โลกแห่งความหลากหลาย 

 สาระส าคัญ 
 สังคมประกอบด้วยคนซึ่งมีวิถีชีวิต ความเป็นมา ความเชื่อ ทัศนคติ รสนิยม และพฤติกรรม         
ที่แตกต่างหลากหลาย อคติที่มีต่อคนบางกลุ่ม ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ อาจน าไปสู่การเลือก
ปฏิบัติ โอกาสที่ไม่เท่าเทียม และก่อให้เกิดความรู้สึกไร้คุณค่า 
 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. สามารถระบุความรู้สึกของการเป็น “คนส่วนน้อย” ในสังคม 
 2. สามารถบอกสาเหตุของอคติ การเลือกปฏิบัติ หรือการรังเกียจต่อคนบางกลุ่มในสังคม เช่น   
คนรักเพศเดียวกัน คนติดเชื้อเอชไอวี คนใช้ยาเสพติด ฯลฯ 
 3. สามารถระบุปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการยอมรับความหลากหลาย ของคนในสังคมโดยไม่ด่วนตัดสินคุณค่า 
 
เนื้อหา 

1. ความเชื่อ ทัศนคติของสังคมไทยต่อเพศวิถีศึกษา 
2. การยอมรับต่อกลุ่ม มีความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย 

 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 ผู้เรียนระบุความรู้สึกของการเป็น “คนส่วนน้อย” ในสังคม บอกสาเหตุของอคติการเลือกปฏิบัติ 
หรือการรังเกียจต่อคนบางกลุ่มในสังคม ผ่านบทบาทสมมุติ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการยอมรับ
ความหลากหลายของคนในสังคมโดยไม่ด่วนตัดสินคุณค่า 
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. บัตรป้ายข้อความ ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
 2. เทปกาว 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ผู้จัดการเรียนรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป็นการส ารวจความคิดเห็นและความรู้สึกของเราที่มีต่อกลุ่ม
ความหลากหลายในสังคม และท าความเข้าใจที่มาและวิถีชีวิตของคนท่ีแตกต่างจากเรา 
 2. แจกกระดาษที่พับไว้ให้ผู้เรียนทุกคน คนละ 1 แผ่น ให้ถือไว้จนกว่าจะบอกให้เปิดอ่าน เมื่อทุกคน
ได้รับแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้บอกให้ทุกคนเปิดอ่านข้อความนั้นด้วยตนเอง และหลับตา 
 3. ผู้จัดการเรียนรู้อธิบายให้ทุกคนลองคิดว่า เราเป็นคนที่ระบุในกระดาษที่เราได้รับ หากเราเป็น
คน ๆ นั้น เราจะมีบุคลิกแบบไหน รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราต้องการในชีวิตคืออะไร สิ่งที่เรา   
ไม่ชอบเมื่อคนอ่ืนปฏิบัติกับเราคืออะไร และให้แต่ละคนลองผูกเรื่องราวของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ตัวตนของเราตามที่ระบุไว้คนละ 1 เรื่อง ให้ทุกคนลืมตาได้ และให้เวลาคิดเรื่องของตนเองเงียบ ๆ 3 - 5 นาท ี
 4. จากนั้น ให้ผู้เรียนทุกคนติดกระดาษไว้บนหน้าอก ให้ทุกคนมองเห็น และให้ลุกขึ้นเดินไป   
รอบๆ ห้อง เพื่อดูว่ามีใครบ้างในห้องนี้ โดยไม่ต้องพูดคุยกัน ให้เวลา 3 นาที จากนั้นให้จับกลุ่ม ๆ ละ 8 คน
ที่คิดว่าอยากพูดคุยรู้จักกัน 
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 5. เมื่อทุกคนได้กลุ่มแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้อธิบายให้แต่ละคนแนะน าตัวเองและเล่าเรื่องสั้ น ๆ
เกี่ยวกับตัวเองที่คิดไว้ คนละ 1 – 2 นาที จนครบทุกคน จากนั้นเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มได้ซักถามเกี่ยวกับชีวิต
หรือปัญหาของเพ่ือน ๆ ในกลุ่มได้ (ตามบทบาทท่ีได้รับ) ให้เวลา 20 นาทีในกลุ่ม 
 6. จากนั้นผู้จัดการเรียนรู้ชวนคุย โดยใช้ค าถามชวนคิด ดังนี้ 
 
         ค าถามชวนคิด 
 

 ผู้เรียนเคยมีเพ่ือนหรือคนรู้จักในชีวิตจริงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราลองสวมบทบาทกันหรือไม่ 
รู้สึกอย่างไรต่อคนๆ นั้น 

 เมื่อต้องสวมบทบาทเป็นคนๆ นั้น เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง 
 รู้สึกอย่างไรต่อค าถามของเพ่ือนๆ ที่อยากรู้เก่ียวกับชีวิตเรา 
 มีความรู้สึกอย่างไรกับการเป็นคนๆ นั้นและต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ 
 เป็นเรื่องยากหรือง่ายที่จะต้องเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตของเราให้คนอ่ืนรู้เพราะเหตุใด 
 กลุ่มคนที่เราเลือกมาลองสวมบทบาทในกิจกรรมนี้ ในความเป็นจริงได้รับการยอมรับใน

สังคมมากน้องเพียงใด 
 ผู้เรียนคิดว่า เราหรือสังคมของเรา มีอคติกับคนกลุ่มใดบ้าง และปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างไร 
 ผู้เรียนคิดว่า เราควรปฏิบัติกับคนที่อาจมีความเป็นมาหรือเงื่อนไขชีวิตต่างจากเราอย่างไร 

 
 
การวัดและประเมินผล  
 1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
 2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน การซักถาม การโต้ตอบ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 
 ผู้จัดการเรียนรู้ควรเตรียมบัตรค าให้เท่าจ านวนผู้เรียนโดยอาจใช้ข้อความบางข้อความซ้ า 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการจัดกิจกรรม 
 1.  ในสังคม คนมีความแตกต่างและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ ชาติพันธุ์ รสนิยม 
บุคลิก ประสบการณ์ ความเชื่อ สถานภาพ สรีระร่างกาย ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคม 
 2. บางกลุ่มคนอาจจะเป็นคนส่วนน้อยของสังคม แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
จะท าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้อยค่าลงไป 
 3. การมีอคติและเลือกปฏิบัติกับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนรักเพศ
เดียวกัน คนใช้ยาเสพติด ฯลฯ อาจจะเกิดจากความไม่รู้ ขาดข้อมูลหรืออคติส่วนบุคลที่มีต่อรสนิยมทางเพศ 
ภาพลักษณ์หรือลักษณะที่แตกต่าง และค่านิยมของสังคมท าให้เกิดการเหมารวมและตีตราคนบางกลุ่ม  
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 4. อคตินอกจากจะท าร้ายความรู้สึกแล้ว ยังน าไปสู่โอกาสและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
กันในสังคม 
 5. เป็นเรื่องส าคัญที่เราควรส ารวจอคติ และความรู้สึกของตนเองต่อคนรอบข้าง และเปิดใจกว้าง 
ที่จะท าความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างและหลากหลาย เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่าง
เป็นสุข 
 6. โลกในอนาคตเป็นโลกแห่งความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การเปิดใจเพ่ือการเรียนรู้ความแตกต่าง เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญของพลโลกที่สังคมต้องการในยุคศตรวรรษที่ 20 
 
 
 
 
             ค าถามท้ายบท 

  
ออกแบบโปสเตอร์ และค าขวัญในการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ และ

อยู่ร่วมกัน กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           หมายเหตุ :  

              ให้ผู้จัดการเรียนรู้ศึกษาใบความรู้ที่ 2 หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
                    วัตถุประสงค์ 
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           บัตรข้อความ 

1. ฉันติดเชื้อเอชไอวี 
2. แม่ฉันติดเชื้อเอชไอวี 
3. ฉันเคยอยู่สถานพินิจมาปีกว่าๆ 
4. พ่อของฉันติดคุก 
5. ฉันชอบผู้หญิงด้วยกัน 
6. แม่ฉันขายบริการทางเพศ 
7. ฉันเคยท าแท้ง 
8. ฉันเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับคนมากกว่า 5 คน  
9. ฉันเป็นเกย์ 
10. ฉันมีเซ็กส์กับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ 
11. ฉันเคยตบตีแฟนเวลาทะเลาะกัน 
12. ฉันติดยาบ้า 
13. ฉันเป็นเด็กข้างถนน 
14. ฉันตาบอดเพราะอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร์ไซด์ 
15. ฉันเคยฆ่าตัวตาย 
16. ฉันมีลูกตอนเรียน ม.3 ตอนนี้ลูกอยู่กับแม่ 
17. ฉันเคยถูกข่มขืน 
18. ฉันเคยลองฉีดเฮโรอีน 
19. ฉันเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน 
20. ฉันเคยหนีออกจากบ้าน 
21. แฟนฉันติดเชื้อเอชไอวี 
22. ถ้าฉันไม่มีเงินบางช่วง ก็จะไปท างานกลางคืน 
23. ฉันเคยเป็นหนองใน 
24. ฉันก าลังตั้งครรภ์ แต่ที่บ้านและที่เรียนไม่มีใครรู้  
25. ฉันพาแฟนไปท าแท้งเม่ือวานนี้ 
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ใบความรู้ส าหรับกิจกรรมด้านที่ 6 : ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 
ใบความรู้ที่ 1 
 

เรื่อง  ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรม 
 

     วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยภูมิปัญญา เพื่อเป็นวิถีชีวิตของคน
ในสังคม เป็นกฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ โดยเป็นตัวก าหนด ขั ดเกลา 
สร้างสรรค์มนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีงาม โดยวัฒนธรรมมีผลต่อค่านิยมทางเพศ ดังนี้ 

          ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 1. บรรทัดฐานทางครอบครัวและสังคม ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีต  
มีความแตกต่างจากในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในอดีตบุตรหลานจะถูกปลูกฝังโดยการอบรมเลี้ยงดู
ให้เคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาอย่างเคร่งครัด วิถีชีวิตตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่ทางครอบครัวได้วางเอาไว้ รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมก็ยังไม่เอ้ืออ านวย 
อย่างเช่นปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศในอดีตมีลักษณะ ดังนี้ 

 
 ตัวอย่างค่านิยมทางเพศในอดีต 

 (1) ผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ผู ้หญิงต้องถูกกดขี่ข่มเหง   
ด้วยความไม่เสมอภาคทางเพศ 

 (2) ผู ้ชายมักเป็นใหญ่ในบ้าน และมีอ านาจในการตัดสินใจทุกอย่าง ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่   
เพียงแค่ดูแลบ้านและบุตรเท่านั้น 

 (3) การนัดพบกันในอดีตสามารถพบกันได้โดยการแนะน าจากผู้ใหญ่ หรือพบกันตามวัด  
ในเทศกาลต่าง ๆ ไม่มีโอกาสได้มาพบกันในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นในปัจจุบัน 

 (4) ผู้หญิงต้องไม่แสดงกิริยายั่วยวน แสดงท่าทีเชื้อเชิญหรือให้โอกาสผู้ชายได้เข้ามาใกล้ชิด 
 (5) การถูกควบคุมจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเลือกคนรัก การแต่งงานที่เรียกว่า “คลุมถุงชน”  

โดยให้เหตุผลถึงความคู่ควร เหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญมากกว่าจะนึกถึงความรักของระหว่างบุคคล ทั้งนี้
มักจะอ้างว่าใช้บรรทัดฐานทางครอบครัวและสังคมเป็นเครื่องตัดสินใจให้แต่งงานกัน ซึ่งอาจจะด้วยสมัครใจ
หรือถูกบังคับก็ตาม แต่ก็ต้องยินยอมพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมของเพศหญิงให้มีความรักและซื่อสัตย์ต่อสามี
เพียงคนเดียว 

 
ตัวอย่างค่านิยมทางเพศในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันสภาพครอบครัวและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว
เช่นเดียวกับผู้ชาย ส่วนภาระหน้าที่การดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตรก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเช่นเดิม 
ทั้งนี ้ ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูง  ๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะสามารถ  
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่าง ๆ ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ท าให้มีโอกาสมากขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การเลือกฝ่ายชายที่จะมาเป็นคู่ครอง การขอหย่าถ้าแต่งงานไปแล้วไม่มีความสุข  
การเป็นผู้น าครอบครัว เป็นต้น 
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2. สภาพแวดล้อม ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก ในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุ สถานบันเทิงเริงรมย์ต่าง  ๆ 
ศูนย์การค้า ปัญหาสารเสพติดและความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นอาจใช้ชีวิ ตที่หลงผิด จนอาจก่อให้เกิด  
เป็นปัญหาอาชญากรรมทางสังคมได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ยากจน ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ต้องหาเลี้ยงชีพ
โดยไม่สุจริต เกิดความฟุ้งเฟ้อเพื่อต้องการให้ตนเองทัดเทียมกับผู้อื่น และในที่สุดก็เกิดค่านิยมทางเพศ   
ที่ผิด ๆ เช่น การมีความคิดว่า การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่หารายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

3. สื่อเทคโนโลยี ความก้าวหน้าและรวดเร็วของสื่อเทคโนโลยี อาจเป็นสาเหตุของการท าให้เกิด
ค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัยรุ่นสามารถติดต่อหรือคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เคยรู้จักกันได้ง่าย 
เพียงแต่โทรศัพท์หรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อกัน หากใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือคุยกับบุคคล 
ที่ไม่หวังดีด้วย อาจก่อให้เกิดปัญหาการถูกล่อลวงหรือปัญหาในทางไม่ดีอ่ืน ๆ ตามมา 

วัฒนธรรมไทยให้ความส าคัญในเรื่องความถูกต้องดีงามในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมไทย
ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมสืบต่อกันมาทางสถาบันครอบครัว   
โดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยสั่งสอน อบรมชี้แนะลูกให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิต ดังสุภาษิตสอนหญิง
ของสุนทรภู่ที่ว่า 

“จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้                                อย่าหลงใหลจงจ าค าท่ีพร่ าสอน 
คิดถึงหน้าบิดาและมารดร                                     อย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดี 
เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น                              อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่ 
อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี                                    เมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมภ์” 
 

            ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมตะวันตก 

ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางสังคมของไทยมาก
ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ก้าวหน้า รวดเร็ว ส่งผลท า ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ และด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
มากมาย โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

การเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าจากสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ หรืออินเทอร์เน็ตก็ตาม 
ได้ท าให้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเปลี่ยนไป ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่าง
ส่งผลดี เช่น การกล้าแสดงความคิดเห็น ความขยัน และความทุ่มเทให้กับงาน การมองโลกในแง่บวก การมี
แนวคิดที่ดีต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
จากพฤติกรรมวัยรุ่น เช่น เสรีภาพในการคบเพื่อนต่างเพศ ซึ่งบางครั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
การถูกเนื้อต้องตัวระหว่างชายกับหญิงมีมากขึ้น พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ เช่น  
การโอบกอด การแต่งกายที่ล่อแหลม กิริยามารยาทที่ไม่เรียบร้อย การแสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ 
หรือการที่วัยรุ่นหญิงบางคนตามจีบผู้ชาย เป็นต้น 

อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมไทย พอจะสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ปัญหาเรื่องเพศ เช่น การคบเพ่ือนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม การออกเที่ยวกลางคืนกับ

เพ่ือนต่างเพศ การแต่งกายดึงดูดเพศตรงข้าม เปิดเผยให้เห็นของสงวนมากเกินไป การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน เป็นต้น 
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          (2) ปัญหาสังคม เช่น การมั่วสุมกัน
ในสถานเริงรมย์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การ
ท าแท้ง การใช้สารเสพติด เป็นต้น 
                ดังนั้น เมื่อไม่อาจสกัดกั้นวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่แพร่กระจายเข้ามาได้ จึงควรเลือกและ        
สร้างค่านิยมในเรื่องเพศที่ เหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย เช่น ลด ละ เลิก การเที่ยวสถานบริการ
ทางเพศ ไม่ส าส่อนทางเพศ ไม่คบเพ่ือนต่างเพศ
โดยไม่ เลื อกหน้ า  ฝ่ ายชายแสดงความ เป็ น
สุภาพบุรุษให้เกียรติไม่ล่วงเกินสุภาพสตรี เป็นต้น 
 

 
             ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

          สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจะค่อนข้างยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอย่างเคร่งครัด 
โดยถ่ายทอดจากคนแต่ละรุ่นสืบต่อ ๆ กันมา วัฒนธรรมท้องถิ่นชนบท เกิดจากระบบความเชื่อ          
ความศรัทธา ค่านิยมของบรรพบุรุษแต่ละรุ่นที่สืบต่อกันมา ซึ่งมีความส าคัญต่อวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน 
นั้น ๆ เช่น หนุ่มสาวพลอดรักกันในวัดหรือสถานที่ควรสักการบูชาถือว่าห้าม การแอ่วสาวจะไปล่วงเกินหญิง
สาวไม่ได้ จนกว่าหญิงสาวจะยินยอม ซึ่งหมายความว่าได้เป็นคู่รักกันแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ที่มา :  

                   วิรุจน์  เมืองมูล. ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรม.  
                     วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก 
              
            https://sites.google.com/site/.../kha-nim-thang-phes-tam-wathnthrrm-khxng-way-run  
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ใบความรู้ที่ 2 

 
เรื่อง เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

อคติและความล าเอียง อะไรเป็นสาเหตุ?  
“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน        

ในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรมและ
ควรปฏิบัติ  ต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้ง ๆ ที่มีอุดมการณ์
อันสูงส่งเช่นนี้ อคติและความล าเอียงก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป  
ในโลก เรื่องที่น่าเศร้านี้ไม่เพียงแสดงว่าเราอยู่ในยุควิกฤติ 
แต่ยังแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ด้วย (บทเพลง
สรรเสริญ 51:5) กระนั้นก็ดี สภาพการณ์ยังไม่สิ้นหวังเสีย
ทีเดียว จริงอยู่เราไม่อาจขจัดความล าเอียงที่เห็นอยู่ทั่วไปได้ แต่เราพยายามถอนรากอคติที่อาจมีอยู่ในตัว
เราได ้

เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าใครก็อาจมีอคติได้ หนังสือการเข้าใจอคติและความล าเอียง 
(ภาษาอังกฤษ) กล่าวว่า “บางทีข้อสรุปที่อาจถือว่าส าคัญที่สุดจากการค้นคว้าวิจัยเรื่องอคติ คือ 

(1) ในบรรดามนุษย์ที่มีความสามารถในการคิดและพูดไม่มีใครพ้นจากอคติได้  
(2) บ่อยครั้งการจะลดอคติต้องอาศัยความมุ่งม่ัน และ 
(3) ถ้าตั้งใจจริง ๆ แล้วเรื่องนี้ก็ท าได้” 
มีการเรียกการศึกษาว่า “เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุด” ในการต่อสู้กับอคติ ตัวอย่างเช่น 

การศึกษาที่ถูกต้องสามารถเปิดเผยสาเหตุของอคติและท าให้เราวิเคราะห์เจตคติที่แท้จริงของตัวเองได้   
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยเราให้สุขุมรอบคอบเมื่อประสบอคติ 

 
รู้สาเหตุ 

อคติเป็นเหตุให้ผู้คนบิดเบือน ตีความผิด ๆ หรือกระทั่งเพิกเฉยข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความคิดเดิม
ของตน อคติอาจเริ่มต้นจากค่านิยมผิด ๆ ของครอบครัวที่ดูไม่มีพิษมีภัย หรืออาจเกิดจากคนที่จงใจส่งเสริม
ทัศนะผิด ๆ เกี่ยวกับชนชาติอื่นหรือวัฒนธรรมอื่น นอกจากนั้นอคติอาจถูกกระตุ้นโดยลัทธิชาตินิยม   
หรือค าสอนเท็จทางศาสนา และอาจเป็นผลมาจากความหยิ่งทะนงด้วย ขณะที่คุณไตร่ตรองจุดต่าง  ๆ 
ต่อไปนี้ และคิดถึงหลักการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากคัมภีร์ไบเบิล ลองตรวจสอบเจตคติของตัวเองดูว่ามีอะไร               
ควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 
เพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป 

ในที่นี้เสนอการมองจากเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย โดยเปรียบเทียบจากการวิจัยระดับชาติ
หลายชิ้นที่รวบรวมโดย นิ่มอนงค์ งามประภาสม (Ngamprapasom, 2001) ที่มีค า ถามว่า คู่นอนคนแรก
ของคุณคือใคร ค าตอบที่ให้เลือกคือ ภรรยา พนักงานหญิงบริการ เพ่ือนสนิท และคนอ่ืนๆ การอ่านผลครั้งนี้ 
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ผู้เขียนค านวณอายุผู้ตอบ ณ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ความรู้สึกเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด พบแบบแผนที่น่าสนใจดังนี้ 
ในรุ่นของชายสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คือ สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง  มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับภรรยา
ตนเอง แม้สัดส่วนของชายรุ่นถัดมาคืออายุ 46 - 60 ปี ยังคงมีสัดส่วนการมีเซ็กส์ครั้งแรกกับคู่ตนเองมากที่สุด 
แต่จ านวนเปอร์เซ็นต์ลดลงไปมาก คือ เหลือเพียงประมาณหนึ่งในสาม ขณะที่สัดส่วนของผู้ตอบว่าคู่นอนคนแรก 
คือ หญิงบริการก็เพ่ิมตามมาติด ๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในรุ่นอายุ 41 - 45 ปี กลับมีประสบการณ์
ทางเพศครั้งแรกกับหญิงบริการมากที่สุด คือ ร้อยละ 43 และรุ่นน้องถัดมา คืออายุ 36 - 40 ปี ซึ่งเกิด
ในช่วง พ.ศ. 2513 - 2517 เป็นรุ่นที่เริ่มมีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพ่ือนสนิทเป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43) และ
รุ่นที่อายุน้อยที่สุด (อายุ 31 - 35 ปี) สองในสาม (ร้อยละ 62) มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับเพ่ือน 
ร้อยละ 14 กับหญิงบริการ และร้อยละ 2 กับคู่สมรสของตนเอง 

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ, 2550. (ปรับจาก Ngamprapasom, 2001) 

น่าสังเกตว่า ค าตอบ “คนอ่ืน ๆ” เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามรุ่นอายุ โดยเฉพาะคนที่เกิดช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 2513 - 2517 และ พ.ศ. 2518 - 2522 ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ “คนอ่ืน ๆ” สูงถึง ร้อยละ 
27 และร้อยละ 22 ตามล าดับ ค าถามก็คือ เราจะตีความคนอ่ืน ๆ หรือแม้แต่ “เพ่ือนสนิท” (ร้อยละ 62) 
อย่างไร? เช่น เป็นการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันหรือต่างเพศ นั่นคือการส ารวจในลักษณะนี้ ยังคง
วางอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบรักต่างเพศอยู่ ท าให้ผลการศึกษาโน้มเอียงไปในทางการตอกย้ า บรรทัด ฐาน  
ของรักต่างเพศค่อนข้างมาก และชี้ว่าการส ารวจเรื่องเพศที่ผ่านมายังขาดความละเอียดอ่อน เรื่องการรัก
เพศเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไม่อาจให้ภาพการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนเรื่องความหลากหลายทางเพศ 
 ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ ชายไทยเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับหญิง
บริการและคู่สมรสของตนเองน้อยลงเรื่อย ๆ โดยที่ส่วนใหญ่มีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพ่ือนหรือกิ๊ก เพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน และการอยู่ก่อนแต่งมีแนวโน้มจะเป็นบรรทัดฐานของคนวัยท างาน และหนุ่มสาวในวัยเรียน
หนังสือ (Yamarat, 2010) สะท้อนว่า ความคิดเรื่องการรักษาพรหมจารีย์ของหญิงไทยไว้จนกว่าจะแต่งงาน
ผ่อนคลายลงมาก และคาถา “รักนวลสงวนตัว” ที่มีความหมายถึงให้มีเซ็กส์เมื่อแต่งงาน ก็คลายมนต์ในทาง
ปฏิบัติลงมากเช่นกัน 
 
เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ 
 ก่อนอ่ืนขออธิบายถึงศัพท์ “ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities)” ซึ่งถูกใช้เป็นชื่อ
เครือข่ายคนท างานเกี่ยวกับสิทธิของคนรัก เพศเดียวกัน เมื่อกลางปี 2548 เพื่อให้หมายรวมถึงผู้ม ี 
เพศวิถีทางเลือกทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ดี้ กะเทย    
สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ตุ๊ด แต๊บ และ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย แต่ภายหลังเครือข่ายดังกล่าว   
มีแนวโน้มที่จะใช้ศัพท์นี้เรียกกลุ่ม LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex) ว่าคือ กลุ่ม
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส าหรับค าว่า “เพศวิถีทางเลือก” ผู้เขียนตั้งใจให้มีความหมายถึง เพศวิถีของ
คนส่วนน้อย (sexual minorities) หรือหลายคนเรียกว่า “เพศที่สาม” ซึ่งด ารงอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน    
ดังปรากฏมีรูปจิตรกรรมฝาผนังของหญิงรักหญิงในวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และในต านานไทยเก่าแก่
เรื่องก าเนิดมนุษย์ที่กล่าวว่า โลกประกอบด้วยสามเพศ : ผู้ชาย ผู้หญิง และกะเทย กะเทยในต านานมิใช่
ชายหรือหญิงที่ผิดปกติ กะเทยเป็นมนุษย์จ าพวกหนึ่ งที่แตกต่าง ซึ่งอาจมีร่างกายเป็นชายหรือหญิง         
แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยในอดีตหมาด ๆ ยังคงจัดกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “มีความผิดปกติทางเพศ” หรือ 
“เบี่ยงเบนทางเพศ” ท าให้ในอดีตคนกลุ่มนี้มักต้องอยู่อย่างปกปิด ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เป็นปากเสียงของตนเอง 
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การควบคุมเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย 
 ในการพิจารณาดูว่าสังคมไทยมีวิธีการควบคุมเรื่องเพศวิถีอย่างไร เราสามารถวิเคราะห์ผ่านค าสอน
ที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติ และข้อสนับสนุนให้ท าโน่นท านี่เรื่องเพศ หรือคือ don’t and do ในภาษาอังกฤษ     
ดังตัวอย่างที่ได้มาจากการที่ผู้เขียนทดลองน าเรื่องนี้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนท างานในสถานศึกษา   
เรื่องเพศศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านเอดส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550   
มากกว่า 100 ข้อ ในที่นี้ยกมาเพียงอย่างละ 10 ตัวอย่าง ดังนี้ 

จงท า (do) รักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว อดเปรี้ยวไว้กินหวาน มี sex เมื่อพร้อม ท าตัวให้
เรียบร้อยแต่งตัวมิดชิด แต่งตัวให้ตรงเพศ เข้าตามตรอกออกตามประตู เรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว จงพูดคุย
กับเพศตรงข้ามในที่เปิดเผย 

อย่าท า (don’t) อย่าริรักในวัยเรียน อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน อย่าหมกมุ่นในเรื่องเพศ อย่าแสดงออกว่ามีความต้องการทางเพศ อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าให้ใคร
ถูกเนื้อต้องตัว อย่าพูดคุยเรื่องเพศเด็กไม่ควรรู้เรื่องเพศ อย่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน 

ตัวอย่างทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการของค าสอนต่าง ๆ ที่ควบคุมเรื่องเพศ โดยใช้อ านาจ
ทางวัฒนธรรมเป็นกลไกควบคุมผ่านความคิดเชิงจารีต ประเพณี หรือชุดความคิดต่าง ๆ ที่ส่งผ่านวาทกรรม
แบบหลากหลายช่องทาง และสร้างวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐานขึ้นมา นั่นคือการใช้ความรู้ความเข้าใจ 
และค่านิยมต่อเรื่องเพศวิถี ต่างชุดกันในการสั่งสอนผู้หญิงกับผู้ชาย โดยผู้ชายจะได้รับการปลูกฝังเรื่องเพศ
แบบหนึ่ง และผู้หญิงจะถูกปลูกฝังอีกแบบหนึ่ง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่น ที่ระบุว่า ลูกผู้หญิงจะถูกพ่อแม่
ขัดเกลาให้รับรู้และเกรงกลัวอ านาจทางเพศของผู้ชาย ผู้หญิงเกิดความรู้สึกด้อยกว่าผู้ชายในเรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมถึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองในเรื่องเพศได้     
(นิมิต มั่งมีทรัพย์, 2542) แต่พลังอ านาจของวาทกรรมเชิงจารีตนี้ก็อ่อนก าลังลงทุกวัน ดังที่กล่าวในข้างต้น
แล้วว่า การมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหนุ่มสาวก่อนการแต่งงาน ได้ กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคน     
หนุ่มสาวส่วนใหญ่ในยุคนี้ไปแล้วสะท้อนว่า ทัศนคติที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องไม่ควรพูด และ
ไม่ควรเรียนรู้ก่อนการแต่งงาน ก็ไม่เป็นจริงนักในปัจจุบัน (2554) ปรากฏการณ์ที่ว่านี้ท าให้เยาวชน        
ยุคปัจจุบันเหมือนเดินทางอยู่ระหว่างโลกสองโลก คือ โลกที่ยังสอนเรื่องเพศแบบจารีต และโลกที่สัมผัส
จากเพ่ือนฝูง จากการโฆษณาและสื่อบันเทิงเริงรมย์ ที่เร่งกระตุ้นให้แสดงและเสพเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรุงแต่งเนื้อตัว จริตกิริยา และทักษะในเรื่องเพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 
2551:89) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้เขียนท างานและเคลื่อนไหวเรื่องสุขภาวะทางเพศมามากกว่า 20 ปี   
ก็ได้ข้อสรุปว่า การควบคุมเพศวิถีอย่างเข้มข้นต่อผู้หญิงในสังคมไทย ยังคงมีบางมิติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย
อย่างน้อยก็ในรอบครึ่งศตวรรษนี้ ปรากฏการณ์รูปธรรมที่จะขอยกมาอย่างสังเขป ณ ที่นี้ มีสองเรื่อง      
คือ ความรุนแรงทางเพศ และการท าแท้ง วิถีทางเพศของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และที่ยังไม่
เปลี่ยนแปลงที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ มีทั้งที่เป็นเรื่องด้านบวกและด้านลบ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในฟันเฟือง        
ที่ท างานขับเคลื่อนเรื่องเพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ มานานหลายสิบปี ปัจจุบันได้เข้าร่วม
กระแสสร้างสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ และอยากชักชวนผู้อ่านได้เข้าร่วมด้วย เพ่ือช่วยกันผลักดันให้เกิด 
 (1) รัฐบาลที่ตระหนักว่าสุขภาวะทางเพศเป็นสิทธิพ้ืนฐาน 
 (2) นโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางเพศ 
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 (3) การให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมตลอดช่วงอายุ 
 (4) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เพียงพอต่อการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ             
ที่ละเอียดอ่อนและเป็นมิตร 
 (5) การวิจัยและระบบเฝ้าระวังสุขภาวะทางเพศท่ีรอบด้าน 
 (6) สังคมท่ีให้ความส าคัญต่อความหลากหลายทางเพศ 
 
 

หมายเหตุ :  

เรียบเรียงจากงานของกฤตยา อาชวนิจกุล เรื่อง "เพศวิถีท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย" จาก
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 "ประชากรและสังคม 2554" 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  โดย ทีมข่าวในประเทศ 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ที่มา :  

                   วันที่ค้นข้อมูล 19 เมษายน 2560.  
                 เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/18726 
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กิจกรรมที่ 23 ถอดรหัสปรับใช้ 

 สาระส าคัญ 
 เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ว่าตลอด     
การเรียนรู้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง เรื่องที่ได้เรียนรู้มีความส าคัญอย่างไร และสามารถบอกแนวทาง
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไร ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตที่จ าเป็น 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับโลกศตวรรษท่ี 21  

 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2. สามารถบอกแนวทางจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

 
เนื้อหา 

1. ความส าคัญของการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
2. กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมถอดรหัสปรับใช้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งส าคัญที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนจากกลุ่ม  
และสามารถบอกแนวทางจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ 
  
สื่อและอุปกรณ์ 

1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
2. ปากกาเคมี 
3. กระดาษกาว 
4. เอกสารอ่านประกอบส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยให้แต่ละคนนั่งนิ่ง ๆ เพ่ือได้ทบทวนในใจ และแจก
แผ่นกิจกรรม “ถอดรหัส ปรับใช้” ให้แต่ละคนได้เขียน โดยใช้เวลา 5 นาท ี 
 2. ผู้จัดการเรียนรู้แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรม “เรื่องเล่า      
เร้าพลัง” ให้เวลา 10 นาที และเตรียมผู้ออกมาน าเสนอ โดยให้แต่ละกลุ่มล้อมวงหันหน้าเข้าหากัน และให้
แต่ละคนบอกเล่าความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในประเด็น ดังนี้ 
   สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   สิ่งที่ได้เรียนรู้มีความส าคัญอย่างไร 
   สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างไรบ้าง 

เมื่อหมดเวลาผู้จัดการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาน าเสนอ โดยกลุ่มที่ออกมาน าเสนอหลังกลุ่มแรก 
จะตอ้งน าเสนอเฉพาะประเด็นที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มแรกเท่านั้น และบันทึกค าตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท   
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3. ผู้จัดการเรียนรู้สรุปผลจากการน าเสนออีกครั้งหนึ่ง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได้หลังจากนั้น และผู้จัดการเรียนรู้ชวนคิดชวนคุยในประเด็นดังนี้ 

  คิดว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร หากเราจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
จริง ๆ และจะจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นได้อย่างไร เช่น  
    - หากกลับไปบอกคู่ของตนว่า เราจะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ผู้เรียน
คิดว่าคู่ของตนจะมีท่าทีอย่างไร และหากคู่ไม่เห็นด้วยจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร 
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสิ่งที่เคยเชื่อ เคยท า คิดว่ายากหรือง่าย เพราะเหตุใด 
เช่น 
   - หากต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ คิดว่ายากหรือง่าย 
เพราะเหตุใด และจะท าอย่างไรให้สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้ง 
 

 หมายเหตุ : ให้ผู้จัดการเรียนรู้ น าค าตอบจากแผ่นกิจกรรมถอดรหัสปรับใช้ ในช่องการน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม 
 

4. ผู้จัดการเรียนรู้ขออาสาสมัคร 1 - 2 คน เพ่ือออกมาเล่าว่าจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต
หลังจากนี้อย่างไร และคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างไร 

5. ผู้จัดการเรียนรู้สรุปการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ คือ การรับรู้   
ความเข้าใจ โดยเชื่อมโยงจากสิ่งที่รับรู้กับความรู้เดิมของเรา อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ 
 
การวัดและประเมินผล 

1. แผ่นกิจกรรม “ถอดรหัส ปรับใช้” 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการระดมความคิดเห็น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 

1. ผู้จัดการเรียนรู้ควรเลือกใช้กิจกรรมถอดรหัสปรับใช้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายเนื่องจากเป็นกิจกรรม 
ที่ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพ่ือเชื่อมโยงสิ่งที่ได้
เรียนรู้น าไปสู่การปรับใช้ในชีวิตของผู้เรียนได ้

2. ผู้จัดการเรียนรู้ควรกระตุ้นผู้เรียนด้วยค าถามชวนคิด ชวนคุย ถึงประโยชน์และความส าคัญของ 
การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของแต่ละคน 
 
ข้อสรุปส าคัญจากการกิจกรรม  

1. การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้  เพ่ือเน้นย้ าการ
รับรู้ ความเข้าใจ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

2. การบอกแนวทาง การน าไปใช้หลังจากการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 
เพ่ือน าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตที่จ าเป็น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
สอดคล้องกับโลกศตวรรษท่ี 21  
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สิ่งที่ได้เรียนรู้ จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไร 
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แผ่นกิจกรรม “ถอดรหัส ปรับใช”้ 
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      เอกสารอ่านประกอบส าหรับผู้จัดการเรยีนรู้  
 

 ข้อคิดในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ 
 

ผู้จัดการเรียนรู้ควรสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการกระตุ้น
ให้ผู ้เรียนน าสิ ่งที ่เป็นประสบการณ์ของผู ้เรียน และการตั ้งข้อสังเกต 
จากประสบการณ์ของผู้อ่ืนที่ได้เคยพบเห็นมาผนวกกับความคิดเห็น  
และความรู้สึกของผู้เรียน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการเห็น
แบบอย่างของพฤติกรรม การกระท า ความแตกต่างหลากหลาย ทัศนะ
และมุมมอง ที่มีต่อเรื่องเดียวกัน จึงจะท าให้ผู้เรียนฝึกคิด เปรียบเทียบ
แยกแยะสิ่งที่ตนกระท าหรือเชื่อ กับความคิด ความเชื่อแบบอ่ืน ๆ จน
สามารถเรียนรู้และเข้าใจตนเองถ่องแท้ขึ้น 

การเรียนรู้จะลึกซึ้งยั่งยืนเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะมีโอกาสได้คิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ และ
เปรียบเทียบประสบการณ์ของตนกับผู้อื่น และคนเรามักจะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งมากขึ้น เมื่อข้อมูลใหม่ ความคิดใหม่ 
และทักษะใหม่ ๆ เหล่านั้น สอดรับและตอบสนองต่อความต้องการหรือช่วยคลี่คลายปัญหาที่ผู้เรียนเผชิญอยู่ 
ซึ่งจะท าให้เกิดการลองน าไปใช้ และส่งผลตอบกลับให้เป็นการเรียนรู้ใหม่ได้ 

ต้องไม่ลืมว่า การศึกษาในห้องเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพ่ือที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองของผู้เรียนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขที่หลากหลาย 
เงื่อนไขบางอย่างต้องมีขึ้นก่อนที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงตนเอง อาทิเช่น ต้องมีความรู้ หรือทัศนะบางอย่าง
ต่อเรื่องนั้นที่เอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรม นอกจากนั้นยังต้องอาศัยการเกื้อหนุนหรือการเข้าถึงของทรัพยากร 
อุปกรณ์ หรือบริการที่จ าเป็นต่อการสร้างพฤติกรรมนั้น และที่ส าคัญต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลแวดล้อมที่
คอยส่งเสริม ตอกย้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยสม่ าเสมอ เป็นต้น 

 

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

                                                   สังคม 
 

          การท าพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 

                                                          การลองท าพฤติกรรมใหม่ 
 

                                                เกิดแรงจูงใจที่จะท า 
 

          ปรับความคิด/มีทักษะ 
 

         เกิดความรู้/ความตระหนัก 
 

          ไม่ตระหนัก 
 

      บุคคล 
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        ข้อเตือนใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 

1. เราเรียนรู้ที่จะท าได้ ก็ต่อเมื่อได้ลองลงมือท า 
2. เราเรียนรู้ที่จะท าสิ่งนี้ได้ ก็ต่อเมื่อได้ลองท าสิ่งนี้ 
3. เมื่อไม่พร้อมที่จะเรียน การเรียนรู้ก็ไม่เกิด การยัดเยียดให้เรียนโดยไม่พร้อมอาจเกิดผลร้าย

มากกว่าผลดี 
4. หากไม่มีแรงจูงใจ ก็อาจไม่เกิดการเรียนรู้ 
5. ถ้าจะให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีปฏิกิริยาตอบรับกับสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมา   

ในระหว่างการเรียนอย่างทันท่วงที 
6. หากสาระที่เรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนรู้ย่อมยั่งยืนกว่าเรื่องราวที่ไม่มีความหมาย

แก่ตัวผู้เรียน 
7. ถ้าต้องการให้การเรียนรู้เกิดการน าไปปฏิบัติ ควรจัดวางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการน าไปใช้

ในชีวิตจริง 
8. ผู้เรียนจะสนองตอบต่อการเรียนรู้อย่างไรมักขึ้นอยู่กับว่าเขารับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้น  ๆ 

อย่างไร 
9. ผู้เรียนจะสนองตอบกับการเรียนรู้ได้ดีเพียงไร ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 
10. คนเรามักตอบสนอง โดยการแสดงออกตามสิ่งที่ตนกระท าได้ หรือเคยท าตามเงื่อนไข   

ทางกายภาพ ภูมิหลังที่ตนมี และตามแรงกระตุ้นที่ได้รับในขณะนั้น 
 

 

I hear and I forget    ฉันได้ยิน...จากนั้นก็ลืม    (จ าได้ 20 % จากที่ได้ยิน) 
I see and I remember   ฉันได้เห็น...จากนั้นก็ยังจ าได้  (จ าได้ 50 %) 
I do and I understand   ฉันได้ท า...และฉันเกิดความเข้าใจ  (จ าได้ 80 %) 

 
 

(Confuscious) 
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        องค์การแพธ. (2550).  
        แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาส าหรับ
เยาวชน.  
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มูลนิธิแพธทูเฮลท์. 2558. คูมื่อการจัดกระบวนการเรียนเพศศึกษา ส าหรับน าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4.  
  พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเพทฯ: บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จ ากัด.  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.). 2548. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ “เพศศึกษา”.  
  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็ดดูเท็กซ์ จ ากัด.  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (มปท). เรื่องเพศ เรื่องชีวิต เรื่องของเรา  
  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย. 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย. 2559. คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษาและทักษะชีวิต  
  พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  

องค์การแพธ (PATH). 2551. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1.  
  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บรษิัท เออร์เจนท์ แทค จ ากัด.  

องค์การแพธ (PATH). 2551. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5.  
  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บรษิัท เออร์เจนท์ แทค จ ากัด.  

องค์การแพธ (PATH). 2551. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6.  
  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บรษิัท เออร์เจนท์ แทค จ ากัด.  
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ภาคผนวก 
 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ก าหนดการจัดกิจกรรม จ านวน 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน 
 

ตัวอย่างก าหนดการจัดค่ายเพศวิถีศึกษา  
  

        กิจกรรม 1 วัน 
 

วัตถุประสงค ์
1.  พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย และมีทักษะในการตัดสินใจทางเพศที่ถูกต้อง/ ต่อรอง  
2.  มีความเชื่อม่ัน มั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง  
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เรื่องเอดส์/ HIV 

 
  

 
วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
 08.30-09.00 น.  (30 นาที)   1. ตุ๊กตาล้มลุก  

 09.00-10.00 น.  (60 นาที)   2. บอกหน่อยอยากรู้     
 10.00-11.00 น.  (60 นาที)   3. ไม่เท่แต่เร้าใจ   
 11.00-12.00 น.  (60 นาที)   4. ซองค าถาม   
 12.00-13.00 น.  (60 นาที) พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  (60 นาที)   5. ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรารักกัน   
 14.00-15.00 น.  (60 นาที)   6. แลกน้ า   
 15.00-16.00 น.  (60 นาที)   7. ระดับความเสี่ยง QQR    
 16.00-16.30 น.  (30 นาที)   8. สรุปภาพรวมกิจกรรม  (ถอดรหัสปรับใช้)  
 
 

                
           หมายเหตุ  :  
   

                       วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและน าไปใช้ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

วันที่ 1 
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ตัวอย่างก าหนดการจัดค่ายเพศวิถีศึกษา  

     กิจกรรม 2 วัน 
 
 

   วัตถุประสงค ์
1. พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย และมีทักษะในการตัดสินใจทางเพศที่ถูกต้อง/ต่อรอง  
2. มีความเชื่อม่ัน มั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง  
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เรื่องเอดส์/ HIV  
4. มีความรู้ ความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนในการปฏิบัติตน และด าเนินการตามกฎหมาย  

เมื่อเกิดท้องไม่พร้อม 
5. รู้และเข้าใจบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

- ทางเลือก/ เมื่อท้องไม่พร้อม 
- แหล่ง/ บุคคล ให้ค าปรึกษา 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- Gender 
- ครอบครัว/ลูก 
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         หมายเหตุ  :    

                   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและน าไปใช้ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

 08.30-09.00 น.   1. ตุ๊กตาล้มลุก  
 09.00-10.00 น.   2. บอกหน่อยอยากรู้     
 10.00-11.00 น.   3. ไม่เท่แต่เร้าใจ  
 11.00-12.00 น.   4. วงจรชีวิต  
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.   5. ซองค าถาม  
 14.00-15.00 น.   6. ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรารักกัน  
 15.00-16.00 น.   7. โลกแห่งความหลากหลาย    
 16.00-18.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น 
 18.00-20.00 น.   ดูหนัง ทางรักทางเลือก  

 08.30-09.00 น. Recap 1. No condom no sex  
 09.00-10.00 น.   2. หมาก-คิม  
 10.00-11.00 น.   3. แลกน้ า  
 11.00-12.00 น.   4. ระดับความเสี่ยง QQR    
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.   5. เขียนชีวิต   
 14.00-15.00 น.   6. ต่างคนต่างเหตุผล  
 15.00-16.00 น.   7. นับจากวันนี้  
 16.00-16.30 น.    8. สรุปภาพรวมกิจกรรม (ถอดรหัสปรับใช้)  

วันที่ 2 

วันที่ 1 
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ตัวอย่างก าหนดการจัดค่ายเพศวิถีศึกษา 

     กิจกรรม 3 วัน และ 3 วัน 2 คืน 
 

 วัตถุประสงค ์
1.  พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย และมีทักษะในการตัดสินใจทางเพศที่ถูกต้อง/ต่อรอง  
2.  มีความเชื่อม่ัน มั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง  
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เรื่องเอดส์/HIV  
4.  มีความรู้ ความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนในการปฏิบัติตน และด าเนินการตามกฎหมาย เมื่อเกิดท้อง  
     ไม่พร้อม 
5.  รู้และเข้าใจบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

- ทางเลือก/ เมื่อท้องไม่พร้อม 
- แหล่ง/ บุคคล ให้ค าปรึกษา 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- Gender 
- ครอบครัว/ลูก 

6.  เรื่องสิทธิและกฎหมาย 
 
 
 

วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
 08.30-09.00 น.   1. ตุ๊กตาล้มลุก  

 09.00-10.00 น.   2. บอกหน่อยอยากรู้     
 10.00-11.00 น.   3. ไม่เท่แต่เร้าใจ  
 11.00-12.00 น.   4. วงจรชีวิต  
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.   5. ซองค าถาม  
 14.00-15.00 น.   6. ฉันรักเธอ เธอรักฉัน หรือเรารักกัน  
 15.00-16.00 น.   7. โลกแห่งความหลากหลาย    
 16.00-18.00 น.  พักรับประทานเย็น 
 18.00-20.00 น.   ดูหนัง ทางรักทางเลือก  
 
 

 
 

 

วันที่ 1 
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วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

 08.30-09.00 น. Recap 1. No condom no sex  
 09.00-10.00 น.   2. หมาก-คิม  
 10.00-11.00 น.   3. แลกน้ า  
 11.00-12.00 น.   4. ระดับความเสี่ยง QQR    
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.   5. ปุยฝ้าย  
 14.00-15.00 น.   6. ใบอนุญาตการเป็นพ่อแม่  
 15.00-16.00 น.   7. เขียนชีวิต  
 16.00-16.30 น.    8. สรุปภาพรวมกิจกรรม   
 16.30-18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 18.00-19.00 น.   9. สัมพันธภาพ/role play  
 19.00-20.00 น.   10. รวมมิตร  
 
 
 
 

 
 

 

            หมายเหตุ  :  

                   วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและน าไปใช้ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
 

วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

 08.30-09.00 น. Recap 1. เนื้อตัวร่างกาย  
 09.00-10.00 น.   2. ปากต่อปาก  
 10.00-11.00 น.   3. หลากรสหลายแบบ  
 11.00-12.00 น.   4. ต่างคน ต่างเหตุผล  
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.   5. ทีเล่น ทีจริง  
 14.00-15.00 น.   6. ปัญหาเร่ืองเพศปรึกษาใครดี  
 15.00-16.30 น.   7. สรุปภาพรวมกิจกรรม (ถอดรหัสปรับใช้)  
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วันที่ 2 

วันที่ 3 



หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แหล่งข้อมูลเพศศึกษา เอดส์ และหน่วยงานบริการส าหรับเด็กและเยาวชน 
รายช่ือหน่วยงานให้บริการปรึกษาและบริการต่าง ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริเวณชั้นลอย อาคารกระทรวงยุติธรรม 
๙๙ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๒-๐๘๐๐ บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
หรือเขียนจดหมายร้องเรียนส่งไปที่ ตู้ ปณ.๓๒ ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๐๗๓๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๐๗๓๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
 
สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
เลขที่ ๗/๘๙ อาคาร ๑๐ ถ.ราชด าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๙-๑๔๓๐ กด ๒ (เวลาราชการ) 
 
ศูนย์ปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์ 
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๑๑๕๗ (เวลาราชการ ไม่พักเท่ียง) ๐-๒๕๑๕-๔๐๔๒ 
 
มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ 
๑๕/๑๓๘-๑๓๙ ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๑-๖๔๑๖, ๐-๒๕๔๑-๖๕๖๘ (เวลาราชการ) 
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    ปรึกษาปัญหาครอบครัว เด็ก วัยรุ่น สุขภาพอนามัยทั่วไป 
 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
๗๕/๑ ถ.พระราม ๖ (ตรงข้าม รพ.รามาธิบดี) แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
บริการปรึกษา โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๘๓๐๐ (เวลาราชการ) 
Teenline โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๒๐-๒๕๒๑ (๑๖.๓๐-๐๘.๐๐ น.) 
 
Hotline วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘-๗๐๕๓-๕๕๐๐ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
คลินิกเพื่อนใจวัยทีน 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก 
ชั้น ๓ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๘๓๓๓-๔๔ ต่อ ๒๓๒๕ (เวลาราชการ) 
 
ศูนย์พ่ึงได้ : ช่วยเหลือเด็กหญิงชายถูกท าร้ายทางกายและทางเพศ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๘๓๓๓-๔๔ ต่อ ๒๒๓๑, ๒๓๑๔ และ ๐-๒๓๕๔-๘๒๙๙ (เวลาราชการ) 
 
คลินิกวัยรุ่น ศิริราช 
๒ ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐ ต่อ ๕๙๙๖ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๙๑๙๑ (ตลอด ๑๔ ชั่วโมง) 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาคารสถาบัน ๒ ซ.จุฬา ๖๒ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๘๔๓๔-๕ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.) 
 
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๗-๗๖๙๙, ๐-๒๒๗๗-๘๘๑๑ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 
            ๑๙๐๐-๑๑๑-๑๑๗, ๑๙๐๐-๑๑๑-๑๗๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
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โรงพยาบาลราชวิถี – ปรึกษาสุขภาพทั่วไป 
๒ ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๘๑๖๔, ๐-๒๖๔๔-๗๐๐๐-๑๓ ต่อ ๒๖๐๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
ศูนย์ประชาบดี 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๑๓๐๐ (ตลอด ๒๔ ชั่งโมง) 
 
กองสังคมสงเคราะห์ ส านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๘๑๘๔ 
 
คลินิกกามโรค โรงพยาบาลบางรัก 
๑๘๙ ถ.สาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๐๔๓๑, ๐-๒๒๘๖-๐๖๐๘ 
 
 
นนทบุร ี
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๖-๓๓๔๒ (เวลาราชการ) 
 
ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๕-๒๙๗๙, ๐-๒๕๒๗-๐๒๘๘-๙๙ ต่อ ๘๒๐๘-๙ 
 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๑๒๑, ๐-๒๕๙๐-๔๔๔๗ 
 
กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๑๖๙ 
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นครปฐม 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๖-๙ 
 
นครสวรรค์ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ 
๒ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าน้ าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๖๗-๒๘๐ (เวลาราชการ), ๐๕๖-๒๖๗-๒๗๙ (นอกเวลาราชการทุกวัน) 
 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
๔๓ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๘-๖๘๗ ต่อ ๕๒๐๒ (เวลาราชการ) 
 
เชียงใหม่ 
โรงพยาบาลสวนปรุง 
๑๓๑ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๖-๗๕๐ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ถ.พัฒนาการ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๙๐-๒๔๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
สุราษฎร์ธาน ี
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
ถ.พุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๒-๑๔๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๒-๒๓๑ ต่อ ๒๐๕๓, ๒๐๕๔ (เวลาราชการ) 
 
สงขลา 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ 
ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๑๓๒๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
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อุบลราชธาน ี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
๒๑๒ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๘๑-๐๔๘ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
           ๐๔๕-๓๑๓-๕๕๐, ๐๔๕-๓๑๕-๐๖๐ (เวลาราชการ) 
 
โครงการเพื่อนวัยใสเข้าใจเอดส์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๘๘-๕๒๓ (เวลาราชการ) 
 
นครราชสีมา 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๔๒-๖๘๘ (เวลาราชการ) 
 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๓๕-๐๕๒ (เวลาราชการ) 
 
ขอนแก่น 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๗-๔๒๒ ต่อ ๒๓๑๔ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
นครพนม 
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม 
ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๙๓-๑๓๖ (เวลาราชการ) 
            ๐๔๒-๕๙๓-๑๑๐-๑๒ (นอกเวลาราชการทุกวัน) 
 
เลย 
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
หมู่ที่ ๔ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๔-๘๙๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
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     ปรึกษาปัญหาด้านสิทธิผู้หญิง และเด็ก 
 

กองคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเด็ก 
โทรศัพท์ ๑๕๔๖ 

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตี 
๘๔/๑๔ ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง ๗) ต.ผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๐๑๒๐ 
หรือที่ ตู้ ปณ. ๒๒๒ ธัญบุรี 
โทรศัพท์ ๑๑๓๔ (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
           ๐-๒๕๗๗-๐๕๐๐-๑, ๐-๒๕๗๗-๐๔๓๖-๘ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 
 
มูลนิธิผู้หญิง 
๒๙๕ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๖๒ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๕๑๔๙, ๐-๒๔๓๕-๑๒๔๖ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
๑๘๕/๑๖ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๑๑๙๖, ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 
 
      ปรึกษาปัญหาด้านยาเสพติด 
 

บ้านอบอุ่นใจ 
๓๒/๑๒ หมู่บ้านพฤกษชาติ ซ.๓๒ ถ.สุขาภิบาล ๓ แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๓-๘๓๗๕ (เวลาราชการ) 
 
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน 
๕๔๗ วัดบางไส้ไก่ ซ.วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจิ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๕-๖๑๖๕, ๐-๒๔๗๒-๔๒๑๒ (เวลาราชการ) 
 
เครือข่ายผู้ใช้ยา ประเทศไทย 
๒๐๕/๘ ซ.ชัยเกียรติ ๑ ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๔-๐๘๗๑ (เวลาราชการ) 
 
เชียงราย 
บ้านฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสงเคราะห์คนยากจน 
๙๕/๗ หมู่ ๑ ต.แม่สลอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๖๕-๓๘๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง), ๐๘-๖๑๙๕-๒๒๕๑ 
 
 

224 



ชลบุร ี
บ้านสันติสุข 
๗๗ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ๒๐๑๙๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๑๙-๒๔๑ 
 
    ปรึกษาด้านวางแผนครอบครัว 
 

คลินิกของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) 
คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน 
๘ ซ.วิภาวดีรังสิต ๔๔ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๑-๒๓๒๐ ต่อ ๑๘๑, ๑๘๒ (เวลาราชการ) 

คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง 
๒/๑๑-๑๓ อาคารพาณิชย์ ๑ ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๑๘๘๘, ๐-๒๒๔๕-๗๓๘๒-๕ (เวลาราชการ) 

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า 
๓/๒๐-๒๑ ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๙๐๗๗ (เวลาราชการ) 

คลินิก สวท.เวชกรรม หาดใหญ่ 
๒๔๐-๒๔๒ ถ.นิพัทธ์อุทิศ ๓ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๔๖-๓๔๓ (เวลาราชการ) 

คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแก่น 
๗๕๒-๗๕๔ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๓-๖๒๗ (เวลาราชการ) 

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ 
๒๐๐/๓ ถ.บ ารุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๔๖-๓๔๗ (เวลาราชการ) 
 
คลินิก สวท เวชกรรม อุบลราชธานี 
๑๕๔-๑๕๖ ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๓-๓๘๐ (เวลาราชการ) 
 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
๖ สุขุมวิท ๑๒ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๙-๔๖๑๑-๒๘ ต่อ ๕๑๐, ๕๑๒, ๕๒๔, ๕๒๖ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
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สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓๕๖/๑๐ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๙๒๙๒, ๐-๒๒๔๕-๒๗๓๓ (เวลาราชการ) 
 
    ปรึกษา/ช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม 

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
๕๐๑/๑ ถ.เดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๙๒๙-๒๒๒๒ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
สหทัยมูลนิธิ 
๘๕๐/๓๓ ถ.สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทรศพัท์ ๐-๒๓๘๖-๘๘๓๔-๖, ๐-๒๓๘๑-๑๓๑๘, ๐-๒๓๙๒-๙๓๙๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.) 
 
บ้านพระคุณ 
๑๕/๔๒๕ หมู่บ้านกัลยาเฮ้าส์ ซ.๒ ถ.สุขุมวิท ๑๐๗ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๗๕๙-๗๒๐๑, ๐-๒๗๕๙-๑๒๓๘ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
 
บ้านสายสัมพันธ์ เสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถาน ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๐๐๘๕, ๐-๒๕๑๐-๖๖๙๗ (ทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
 
มูลนิธิผู้หญิง 
๒๙๕ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๖๒ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๕๑๔๙, ๐-๒๔๓๕-๑๒๔๖ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
มูลนิธิเพื่อนหญิง 
๓๘๖/๖๑-๖๒ ซ.รัชดาภิเษก ๔๒ (ซ.เฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๓-๒๗๐๘, ๐-๒๕๑๓-๑๐๐๑ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
 
      ปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ 
 

ชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
๑๐๔ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถ.ราชด าริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๒๖๖๖, ๐-๒๒๕๕-๗๘๙๓ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
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คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย 
๑๘๗๓ ถ.พระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๖-๔๑๐๗-๙ ต่อ ๒๐๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ (ถามปัญหา รักษาเอดส์) 
โทรศัพท์ ๑๖๖๓ 
 
มูลนิธิเข้าถึงเอดส ์
๔๘/๒๘๒ โครงการเซ็นเตอร์เพลส ถ.รามค าแหง (สุขาภิบาล ๓) สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๒-๒๒๒๒ (ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.) 
 
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 
๓๕๑/๒๕ หมู่บ้านพระรามเก้าวิลล์ ถ.พระราม ๙ ซ.๑๑ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๖-๘๗๕๐-๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
๑๖๔๕ สายด่วนให้ความรู้/ให้ค าปรึกษาเรื่องเอดส์ ๒๔ ชั่วโมง 
 
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 
๑๓๓/๒๓๕ หมู่บ้านรื่นฤดี ๓ ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๗๑-๕๑๓๕-๖ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
 
สายด่วนเอดส์และวัคซีน 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๒-๓๒๘๙ (เวลาราชการ) 
 
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ 
ปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ 
โทรศัพท์ ๐--๒๒๗๗-๘๘๑๑, ๐-๒๒๗๗-๗๖๙๙ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 
            ๑๙๐๐-๑๑๑-๑๑๗, ๑๙๐๐-๑๑๑-๑๗๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
 
บ้านพักใจ 
๓๕๓/๒๒-๒๔ ซ.ข้างธนาคารกสิกรไทย สะพานใหม่ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๑-๓๒๕๔ (จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
 
องค์กรหมอไร้พรมแดน-เบลเยีย่ม 
ปรึกษาการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
๕๒๒ หมู่บ้านนครไทย ๑๔ ซ.ลาดพร้าว ๑๐๑/๑ ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๐-๓๐๘๗-๙๐ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ปรึกษาการดูแลสุขภาพเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี 
ถ.ราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๘๓๓๓-๔๔ ต่อ ๒๓๒๕ (เวลาราชการ) 

   ปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ/รักเพศเดียวกัน 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
๑๕๙ อาคารเดอะบีส เรซิเด้นซ์ ชั้น ๘ ซ.โชคชัยร่วมมิตร (ถ.รัชดาภิเษก ๑๙) ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๙๑-๕๙๕๗-๘ (ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.) 
 
บางกอกเรนโบว์ 
๓๗ ถ.ประดิพัทธ์ ๒๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๕๖๓๕ (ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.) 
 
กลุ่มสะพาน (เน้นหญิงรักหญิง) 
ตู้ ปณ.๑๖๒ ปทจ.ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๔๑-๘๔๗๗ (จันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.) 
 
    แนะน าเว็บไซต์ส าหรับคนท างานเพศศึกษา 

เว็บไซต์ไทย 
www.teenpath.net 
เว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องเพศส าหรับเยาวชน ครู และพ่อแม่ 
ด าเนินงานโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (PATH) ซึ่งเป็นองค์กรที่ท างานคลุกคลีกับ
วัยรุ่นมากว่า ๑๐ ปี 

www.aidsaccess.com 
รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมแก้ปัญหาเอดส์ของมูลนิธิ 
ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเอดส์ 
 
www.anamai.moph.go.th 
เว็บไซต์กรมอนามัย ในหมวดสุขภาพ เรื่องเพศศึกษาและสุขภาพเพศ มีหัวข้อว่าด้วยเพศศึกษา รัก
ออกแบบได้ ยาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพศ แหล่งบริการส าหรับวัยรุ่น เรียนรู้เรื่ องเพศ และเรื่อง
น่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ในหมวด 
Friend Corner เพ่ือนใจวัยรุ่น มีมุม Health Corner ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศใน
วัยรุ่น 
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www.anjaree.net 
เว็บไซต์ของกลุ่มอัญจารี องค์กรสนับสนุนและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกันส าหรับผู้หญิง ซึ่งมีบทความ
ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ และบทบาทความเป็น
หญิงชาย 

www.bangkokhealth.com 
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุขภาพ ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นความถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ รวมทั้งการ
ให้บริการถามตอบปัญหา ด้านสุขภาพฟรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

www.budpage.com 
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา 

www.clinicrak.com 
เว็บไซต์ที่รวบรวมบทความจากนายแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เช่น วัยรุ่นกับ
เพศศึกษา ยาเสพติด การเลี้ยงลูกวัยรุ่น ฯลฯ ดูแลโดย นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

www.fasiroong.org  
เว็บไซต์ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิเสรีภาพ ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคมของกลุ่ม
คนที่เป็นชายรักเพศเดียวกัน 

www.formumandme.com 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับบทความที่น่าสนใจ รวมทั้งแนะน าเว็บไซต์ที่น่าสนใจส าหรับคุณแม่ที่มีลูกในวัยต่ างๆ 
ทั้งผู้ที่อยากเป็นคุณแม่ คุณแม่ลูกอ่อน คุณแม่เด็กเล็ก คุณแม่เด็กโต วัยรุ่น หรือคุณแม่เด็กพิเศษ 

www.jitjai.com 
จิตใจดอทคอม มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติตน เพศศึกษา และความรู้ด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่เยาวชน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสมาคม
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

www.Kapok.com 
ศูนย์รวมทุกกิจกรรมเด่นน่าสนใจ ข่าวสารใหม่สดทันใจ สาระความรู้รอบตัว ครอบคลุมเนื้อหาภาพยนตร์ 
ละคร/ทีวี ท่องเที่ยว กีฬา การศึกษา เทคโนโลยี เกม และเรื่องราวที่วัยรุ่นควรรู้ 

www.muslimthai.com 
เว็บไซต์มุสลิมไทยแห่งแรกในประเทศไทย มีหัวข้อว่าด้วยเพศศึกษาและวัยรุ่น บริหารงานโดยชาวมุสลิม 
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www.raklukefamilygroup.com 
เว็บไซต์ของบริษัทแปลน พับลิชชิ่ง จ ากัด หรือที่มักเรียกกันติดปากคนทั่วไปว่าทีมงานรักลูก ซึ่งเป็นผู้น า
และเชี่ยวชาญในงานสื่อ ด้านการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ซึ่งสร้างสรรค์งานด้วยอุดมคติเพ่ือสร้างสรรค์
สังคม เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในทางวิชาการและเข้าถึงได้ง่าย 

www.thaimental.com 
เว็บไซต์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Nation’s Thailand Web  Awards ๒๐๐๒ ในสาขา Best Public 
service จัดท าโดยบริษัท ไทยเมดิคัลเว็บ จ ากัด ผู้น าทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทางการแพทย์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย โดยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช ที่จะมาให้ความรู้ในด้านวิชาการ และให้ค าปรึกษา 

www.thaisexuality.ihr.chula.ac.th 
แนะน าชมรมเพศศาสตร์ศึกษา บริการตอบปัญหาทางเพศ ศูนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาเรื่องเพศท่ีพบ
บ่อย กิจกรรมของชมรม และนานาสาระเรื่องเพศ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา 

เว็บไซต์ต่างประเทศ 
www.advocatesforyouth.org 
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนและผู้ปกครอง โดยองค์กรที่ท างานเพ่ือเยาวชนใน
สหรัฐอเมริกาและในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

www.boysunderattack.com 
เว็บไซต์ซึ่งให้ข้อมูลและตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับการเป็นวัยรุ่นชาย 
www.diaryproject.com 
เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นเขียนระบายความในใจถึงปัญหาที่ตัวเองพบ พร้อมทั้งให้ผู้อ่านร่วมแนะน าและ
แสดงความคิดเห็น 
 
www.familiesaretalking.org/teen 
เว็บไซต์ที่แนะน าวัยรุ่นในการพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศว่าควรท าอย่างไร 
 
www.iwannaknow.org 
เว็บไซต์เพ่ือวัยรุ่นโดยสมาคมสุขภาพสังคมอเมริกัน 
 
www.kff.org 
เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นสหรัฐอเมริกา 
 
www.kidshealth.org/teen 
มูลนิธินีมูรส์ของสหรัฐอเมริกาให้บริการความรู้พ้ืนฐานในเรื่องร่างกาย อาหาร และความปลอดภัยแก่เด็ก
วัยรุ่น 
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www.plannedparenthood.org 
เว็บไซต์ของสหพันธ์การวางแผนครอบครัวแห่งสหรัฐอเมริกา 
 
www.scarleteen.com 
เว็บไซต์ที่เน้นการให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กผู้หญิง 
 
www.sxetc.org 
เว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่น จัดท าโดย เครือข่ายชีวิตครอบครัวศึกษา 
 
www.teengrowth.com 
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเติบโตของวัยรุ่น 
 
www.teenwire.com 
เว็บไซต์เรื่องน่ารู้ส าหรับวัยรุ่น จัดท าโดย สหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งสหรัฐอเมริกา 
 
www.youthresource.com 
เว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นเกย์ และเลสเบี้ยน 
 
www.siceus.org 
เว็บไซต์ให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา  
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ค าสั่งส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ค าสั่งส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน 
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าคู่มือการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 นางเบ็ญจางค์  ถิ่นธานี   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
 นางจิดาภา  ผิวฟัก    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
 นายวรัตม์  ศรีเทพ  เรียบเรียง ตรวจสอบเนื้อหา 
 นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม เรียบเรียง ตรวจสอบเนื้อหา 
 นางสาวเพ็ญนภา  อาเทศ ออกแบบรูปเล่ม 
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