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ที่ดีมีความสามารถในการปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอยางเหมาะสม ตลอดจน

มพีฤตกิรรมท่ีถกูตองในเรื/องเพศ การเรยีนรูเรื/องเพศนีส้ามารถเรียนรูไดตัง้แตเดก็เปนตนไป

โดยสอดแทรกไปกับการสงเสรมิพฒันาการดานอื/นๆ ดงันัน้เมื/อเดก็เร่ิมเขาสูวยัรุนควรสงเสริม
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1.1 การสํารวจตนเองของวัยรุน

เราทราบดีวา สภาพรางกายของมนุษยนัน้มกีารพฒันาการเปนระยะๆ โดยวยัรุนเริม่เตบิโตขึน้ 

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของแตละวัย เมื/อเราสํารวจตนเองจะพบวา 

วัยรุนเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตทางดานรางกายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลง 

ของรางกายในดานเพศ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงเปนผลมาจากการเจริญเติบโตเกี่ยวกับ

สรรีะในสวนของเพศ เกดิแรงผลักดนัใหกระทําบทบาททางเพศ ตัง้แตวยัทารก วยัรุน วยัผู ใหญ 

และวัยชรา การพัฒนาการทางเพศของวัยรุนจะแบงเปน 3 ชวง ดังนี้

1.1.1 ชวงที่ 1 ชวงวัยรุนตอนตน (อายุ 10 – 15 ป)

เมื/อเราสํารวจตนเองในชวงแรกนั้นจะเห็นไดวา สภาพรางกายของเราเปล่ียนแปลงจาก

วัยเด็กจนเปนวัยรุนนั้นเริ่มตนในชวงน้ี ซึ่งเรียกวัยรุนในชวงนี้วา “ชวงวัยแตกหนุมแตกสาว” 

วัยรุนชายจะเริ่มมีหนวดเครา เสียงจะเริ่มหาว มีขนในที่ลับทั้งที่รักแรและหัวหนVาว วัยรุนหญิง

จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนคือ การมีประจําเดือน ในดานความรูสึกและจิตใจของ 

วัยน้ีเปนวัยที่อวัยวะเพศทั้งภายนอกและภายในมีความเปลี่ยนแปลงและมีความรูสึกตื/นตัว 

ทางเพศเกิดขึ้นรุนแรงกวาวัยอื/น เนื/องจากมีระดับฮอรโมนทางเพศสูงขึ้น 

เมื/อสํารวจลึกลงไปจะพบวา วัยรุนชายจะมีการพัฒนาทางเพศเกิดขึ้น สามารถหลั่ง

นํ้ากามได และส่ิงนี้มีความเกี่ยวของโดยตรงกับความสุขทางเพศของวัยรุนชาย ภายในเวลา 

2 ปของระยะแตกหนุมเด็กผูชายสวนใหญจะมีประสบการณเกี่ยวกับความสุขสุดยอดทางเพศ 

และประสบการณนี้ทําใหเกิดการสําเร็จความใครดวยตนเอง ซึ่งจะเกิดบอยและสมํ่าเสมอใน

วัยนี้จนถึงปลายวัยรุน 

เมื/อสํารวจในวัยรุนหญิงในชวงอายุนี้จะมีความรูสึกไมชอบการที่ตนเองมีประจําเดือน  

เพราะเลือดที่ออกมาเปนระยะๆ ทําใหตนเองเกิดความของใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองมี

มากขึ้น ทั้งยังเปนการบงบอกวาพรอมจะต้ังครรภไดถามีการรวมเพศ เพราะฉะนั้นวัยรุนหญิง

สวนใหญในวัยนี้จะหลีกเลี่ยงการสํารวจอวัยวะเพศของตนเอง และสําเร็จความใครจนถึงจุด 

สดุยอดนอยมาก ตางกบัวยัรุนชาย แตอยางไรกต็าม สงัคมของวยัรุนหญงิกเ็หมอืนกบัวยัรุนชาย 

คือ สมาคมในหมูเพื/อนเพศเดียวกันเปนสวนใหญ

1.1.2 ชวงที่ 2 วัยรุนตอนกลาง (อายุ 16 – 18 ป)

วยัรุนในชวงนีเ้มื/อสาํรวจตนเองจะพบวา ทัง้วยัรุนชายและหญงิจะเริม่เปนตวัของตวัเอง

มากขึ้น ทั้งวัยรุนชายและหญิงเริ่มเขาสังคมมากขึ้น มีการเรียนรวมกันแบบสหศึกษา วัยนี้เปน

วัยที่วัยรุนชายเริ่มมีการเรียนรูเรื/องการมีเพศสัมพันธจากหญิงบริการ
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เมื/อเราสํารวจกับวัยรุนหญิงจะพบวา วัยนี้มีประสบการณทางเพศสูงขึ้นเชนเดียวกันกับ

วัยรุนชาย การมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขาม จะทําใหเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ  

ปญหานี้มักเกิดขึ้นกับวัยรุนหญิงมากกวาวัยรุนชายเพราะพอแมจะเครงครัดในเรื/องนี้มากกวา  

ตวัวยัรุนเองกจ็ะรูสกึสบัสนวา เขาควรวางตวัอยางไร ในขณะทีร่างกายกาํลงัอยูในวยัทีเ่ปลีย่นแปลง 

มีความสวยงามและดึงดูดใจเพศตรงขามมากขึ้น และรูสึกวาตนเองเหินหางจากพอแมและ

เพื/อนเพศเดียวกัน ซึ่งวัยรุนหญิงยังพอใจจะมีความสัมพันธใกลชิดกับวัยรุนชายตอไปอีกดวย

1.1.3 ชวงที่ 3 วัยรุนตอนปลาย (อายุ 20 – 24 ป)

วัยรุนตอนปลายเปนวัยที่เขาสูวัยผู ใหญ ผานวัยรุนมาแลว 2 ระยะ พัฒนาการทางเพศ

คงที่แลว ทําใหวัยนี้อารมณเย็นลง มีการคบเพื/อนตางเพศ มีความรัก มีความสัมพันธที่ยั่งยืน

กับเพศตรงขาม และมีเพศสัมพันธ

  

 วัยรุนตอนตน วัยรุนตอนกลาง

วัยรุนตอนปลาย

รูปที่ 1.1 วัยรุนจะแบงเปน 3 ชวงคือ ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาลักษณะทางเพศ

วัยรุนเปนวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทางรางกายที่สําคัญ 2 ประการคือ การเติบโตอยาง 

รวดเร็วของกระดูกและลักษณะทางเพศ แตกระบวนการนี้จะเริ่มตนและสิ้นสุดลงในแตละคน 

แตกตางกัน ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยหลายอยางรวมกัน ไดแก ฮอรโมน โภชนาการ และ 

สิ่งแวดลอม ในวัยนี้มักจะมีการเติบโตทางดานรางกายอยางมาก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดาน 

รางกายและดานเพศของวยัรุนจะดาํเนนิไปอยางรวดเรว็ ในระยะกอนวยัรุนกระบวนการเปลีย่นแปลง 

ดานเพศไปสูวฒุภิาวะ (Pubescence) จะดําเนนิไปในระยะเวลา 2 ปคอื เริม่ประมาณ 10 – 11 ป 

ขึ้นไป และจะพัฒนาถึงขั้นที่สมบูรณเปนหนุมสาวอยางแทจริง มีวุฒิภาวะทางเพศ (Puberty) 

ประมาณอายุ 13 ปสําหรับเด็กหญิง และประมาณอายุ 15 ปสําหรับเด็กชาย การเปลี่ยนแปลง

ทางเพศที่สําคัญมี 2 ขั้นคือ

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเพศขั้นตน 

 (Primary Sex Change)

ขั้นนี้เปนการเปลี่ยนแปลงของตอมเพศ ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตเซลลสืบพันธุได เชน 

ผูชายจะมตีวัอสุจ ิและมกีารฝนเปยก (Wet Dream หรือ Nocturnal Excision) ผูหญงิจะมไีขสกุ 

ทุกๆ 28 วัน จะเกิดประจําเดือน (First Menstruation หรือ Menarche) การมีเซลลสืบพันธุที่ 

พรอมจะสืบพันธุได จึงเปนลักษณะทางเพศข้ันตํ่าที่ถือเปนเกณฑวาเขาสูวัยรุนที่มีวุฒิภาวะ 

ทางเพศสมบูรณแลว

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเพศขั้นสอง 

 (Secondary Sex Change) 

ขั้นนี้เปนการเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการมีฮอรโมนมากระตุนใหเกิดลักษณะทางกาย

ตางๆ อันเปนสวนประกอบที่แสดงถึงเพศของตนอยางสมบูรณ เชน รูปรางทรวดทรงสมเปน 

ชายชาตรี ไหลกวาง มกีลามเนือ้ มขีนบรเิวณหนาอกและอวยัวะสบืพนัธุ เสยีงแตกหาวในผูชาย 

และการมีทรวงอก สะโพกผาย เอวคอด เสียงเล็กแหลม มขีนรกัแรและอวัยวะสบืพนัธุในผูหญงิ 

การเปลีย่นแปลงทางเพศท่ีเกดิขึน้นี ้ผูหญงิจะมกีารเปลีย่นแปลงเรว็กวาผูชาย ประมาณ 

1 – 2 ป เด็กผูหญิงจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตสําหรับเด็กผูชายจะเกิดขึ้นในอีก 2 ป 

ตอมา ความแตกตางกันนี้จะทําใหเด็กผูหญิงสูงกวาเด็กผูชายที่มีอายุเทากัน ในระหวางอายุ 

11 – 14 ป แตอยางไรก็ตาม ผลสุดทายเด็กผูชายจะสูงกวาเด็กผูหญิง การเจริญเติบโตของ

รางกายกเ็ชนกันไมไดเตบิโตพรอมๆ กันทกุสวน เชน เทาอาจโตเรว็กวาขาถึง 4 เดอืน จงึทาํให

ดเูหมอืนเทาโตผดิปกต ิซึง่บางคร้ังก็ทาํใหเกดิปญหาเกีย่วกบัความรูสกึทีม่ตีอรางกายของตนเอง
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หรอืวติกกังวลได และการทีร่างกายโตชาในชวงแรกๆ ก็ไมไดหมายความวา เดก็คนนัน้จะตวัเล็ก

กวาเดก็ทีเ่ริม่โตเรว็กวา เดก็ทีค่อนขางเตีย้เมื/อมอีาย ุ14 ป อาจสงูกวาเพื/อนเมื/ออาย ุ18 ปก็ได 

แตเด็กที่เตี้ยหรือสูงเกินไปก็อาจมีปญหาทางจิตใจถาถูกเพื/อนลอเลียน 

ซึง่การเปลีย่นแปลงลักษณะทางกายท่ีเหน็ไดอยางชดัเจน ไดแก เพศหญงิ การเปลีย่นแปลง

ในระยะแรกของวัยแตกสาวที่เห็นไดชัดคือ การเปล่ียนแปลงของเตานม จากนั้นจะเกิดขนที ่

บริเวณหัวหนVาว และมีประจําเดือนครั้งแรก ตามลําดับ

1.3 การเปลี่ยนแปลงของเพศหญิง

การเปลี่ยนแปลงเพศหญิง มีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 การเปลี่ยนแปลงของเตานมของเพศหญิง 

การเปล่ียนแปลงของเตานมเกดิเนื/องจากฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ทีม่ปีรมิาณสงู 

มากข้ึน ทาํใหมกีารเจรญิเตบิโตของเตานม โดยในระยะแรกทาํใหมกีารสะสมของไขมนัทีเ่ตานม 

กอนรวมทั้งบริเวณอื/นๆ ของรางกายดวย ตอมาจึงกระตุนใหตอมนํ้านมมีการเจริญเติบโตขึ้น

ตามลําดบั เพื/อเตรียมพรอมสาํหรบัการสรางนํา้นมเมื/อมกีารตัง้ครรภ เตานมจงึมขีนาดใหญขึน้

เรื/อยๆ การเจริญเติบโตของเตานมเปนระยะๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะที่ 1 เตานมมีลักษณะเหมือนเมื/อเปนเด็ก

ระยะที่ 2 เปนระยะที่เริ่มเห็นวาเตานมใหญขึ้น

ระยะที่ 3 บริเวณหัวนม (Areola) ใหญขึ้น เตานมใหญและมีรูปรางกลม

ระยะที่ 4 เตานมจะใหญขึ้นไปอีก

ระยะที่ 5 เตานมใหญเต็มที่ และมีลักษณะเหมือนของผู ใหญ

ตามปกตกิารพฒันาของเตานมจะเริม่เกดิขึน้เรว็ทีส่ดุเมื/ออายุ 7 ปขึน้ไป และชาทีส่ดุไมเกนิ 

อายุ 13 ป

1.3.2 การเกิดขนที่หัวหน,าวของเพศหญิง

การเปลีย่นแปลงเกดิจากอิทธพิลของฮอรโมนแอนโดรเจน (Androgen) และเอสโตรเจน 

จะทาํใหมขีนเกดิขึน้บริเวณอวัยวะเพศและรักแร ในบางรายอาจเกดิขึน้กอนการเจรญิเตบิโตของ
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เตานม ขนทีบ่รเิวณอวัยวะเพศในระยะแรกจะมีลกัษณะเปนขนออนอยูบรเิวณแคมใหญเทานัน้ 

ตอมาจึงมีการเจริญกระจายเปนวงกวางจนถึงบริเวณหัวหนVาว 

ลักษณะขนจะหยาบแข็งขึ้น ซึ่งจะมีการพัฒนาเปน 5 ระยะ ไดแก

ระยะที่ 1 เปนระยะที่เหมือนเด็ก คือไมมีขน

ระยะที่ 2 เริ่มมีขนเล็กนอยที่เนินหัวหนVาวและแคมใหญ ขนจะมีสีออน เสนบางและ

จํานวนนอย

ระยะที่ 3 สีขนเขมขึ้น หยาบและหงิกงอ แตยังคงมีนอย

ระยะที่ 4 ขนมีจํานวนมากขึ้น และมีลักษณะเกือบเหมือนผู ใหญ

ระยะที่ 5 จํานวนและลักษณะขนเหมือนของผู ใหญ

1.3.3 การมีระดูครั้งแรกของเพศหญิง

ระดหูรอืประจาํเดอืนคร้ังแรก มกัเกดิเมื/อมกีารพฒันาของเตานมมาถงึประมาณระยะที ่4 

ประจําเดือนปแรกมักไมคอยสมํ่าเสมอ และไขมักไมสุก แตอยางไรก็ตาม การมีประจําเดือน 

ครัง้แรกอาจมไีขสกุได ดงัน้ันการคมุกาํเนดิจงึเปนสิง่จาํเปนถาเดก็นัน้มกีารรวมเพศ โดยประจาํเดอืน 

ครัง้แรกจะเกดิข้ึนเนื/องมาจากฮอรโมนเอสโตรเจนทีเ่พิม่ขึน้จาํนวนมาก จะทาํใหเยื/อบโุพรงมดลูก 

เจรญิเตบิโตมากข้ึน ลกัษณะเปนชนดิการเพิม่ฮอรโมนอยางรวดเรว็ (Proliferate) เมื/อถงึจดุหนึง่ 

จะมีการหลุดลอกออกมาเกิดเปนระดูครั้งแรก (Menarche) และเปนที่ยอมรับกันวา อายุของ

การเริม่มปีระจาํเดอืนครัง้แรกจะเร่ิมเกดิขึน้เมื/ออายยุงันอยและนอยลงเรื/อยๆ ในชวงระยะเวลา 

100 ปที่ผานมา เชื/อวาเปนผลมาจากภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นนั่นเอง

1.4 การเปลี่ยนแปลงของเพศชาย

ขนาดของลูกอัณฑะของเด็กผูชายกอนเขาวยัแตกหนุมจะมขีนาด 1 – 3 มลิลลิติร แตเมื/อ

โตเปนผู ใหญขนาดจะประมาณ 12 – 25 มิลลลิติร ในวยัแตกหนุมลกูอณัฑะจะขยายตวัใหญขึน้ 

รวมถึงสวนประกอบอื/นๆ ของระบบสืบพันธุ เชน ตอมลูกหมาก ถุงผลิตนํ้าหลอเลี้ยงอสุจิ และ

ทอเก็บอสุจิจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เนื/องจากถูกกระตุนโดยฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 

(Testosteron) ซึ่งจะมีระดับสูงข้ึนในระยะนี้ และการพัฒนาดังกลาวจะดําเนินไปถึงวัยผู ใหญ 

การพัฒนาของอวัยวะเพศของเด็กผูชายเปน 5 ระยะคือ
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ระยะที่ 1 มีลูกอัณฑะเหมือนเมื/อเปนเด็ก

ระยะที่ 2 ลูกอัณฑะใหญขึ้น ถุงอัณฑะใหญขึ้น มีสีคลํ้าและหนังยนขึ้น

ระยะที ่3 องคชาตยาวและใหญขึน้ดวย ขณะเดยีวกนัลกูอณัฑะและถงุอณัฑะกโ็ตขึน้อกี

ระยะที่ 4 องคชาตโตข้ึนอีกและสวนหัวขององคชาต (Glans Penis) ก็พัฒนาขึ้น 

อยางเห็นไดชัด ถุงอัณฑะก็ดํามากขึ้น

ระยะที่ 5 ขนาดและรูปรางขององคชาตและพวงอัณฑะเหมือนของผู ใหญ การพัฒนา

ของอวัยวะเพศของเดก็ผูชายจะมาถงึระยะท่ี 2 เมื/ออาย ุ12 ป และถงึระยะที ่5 เมื/ออาย ุ16 ป 

การพฒันาของขนท่ีหวัหนVาวกเ็หมอืนของผูหญงิแตตางกนัตรงอายทุีพ่ฒันา หนวดเคราและขน

รักแรจะเกิดขึ้น และเสียงก็หาวขึ้น เสียงหาวเกิดจากการที่ลูกกระเดือกใหญขึ้นและสายเสียง 

(Vocal Cord) หนาขึน้ วยัรุนชายบางคนอาจมเีตานมใหญ ซึง่พบไดรอยละ 40 – 50 อันเปนผล 

จากการเปล่ียนแปลงสมดลุระหวางฮอรโมนเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนในรางกายของคนๆ 

นั้น แตปญหานี้สวนใหญจะหายไปภายใน 2 ป ยกเวนบางคนอาจเปนอยูนานกวานั้น

1.5 แนวปฏิบัติอยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน

เมื/อยางเขาสูวยัรุน จะพบกับการเปล่ียนแปลงทัง้ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสงัคม 

ซึ่งอาจทําใหปฏิบัติตนไมถูกตอง ดังนั้นเราจึงควรรูวิธีปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ทางดานตางๆ ดังนี้

1.5.1 ดานรางกาย

เมื/อเขาสูวัยรุนควรดูแลตนเอง ดังนี้

1. ดูแลรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ เชน สระผม อาบนํ้า

2. รักษาความสะอาดเครื/องใชและเครื/องแตงกาย เชน หวี ผาเช็ดตัว

3. กินอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและกินอาหารใหครบทั้ง 3 มื้อ

4. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ แตไมหักโหมจนเกินไป

5. ไมดื/มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมเสพสารเสพติด

6. ชัง่นํา้หนกัและวัดสวนสูงทกุ 6 เดือน เพื/อนาํผลไปปรบัปรงุการเจริญเตบิโตของรางกาย

ใหอยูในเกณฑดีเสมอ
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1.5.2 ดานจิตใจและอารมณ

การปรับปรุงตัวเองใหควบคุมจิตใจและอารมณของตนเองไดนั้น จะทําใหวัยรุนสามารถ

อยูรวมกับผูอื/นไดอยางมีความสุข ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส มองโลกในแงดี

2. ยอมรับสภาพความเปนจริงของตนเอง เชน รูปรางหนาตา ฐานะ

3. สรางความจริงใจใหกับผูอื/น มีความรัก มีความซื/อสัตย

4. ไมเห็นแกตัว รูจักเมตตาสงสารผูอื/น เมื/อเห็นผูอื/นตกทุกขไดยาก

5. พยายามอดกลั้นอารมณที่ไมพึงพอใจ

1.5.3 ดานสังคม

เนื/องจากวยัรุนเปนวยัทีต่องคบเพื/อนฝงูมากมายทัง้เพื/อนเพศเดยีวกนัและเพื/อนตางเพศ 

ดังนั้นวัยรุนจึงควรรูวิธีปรับตัว ดังนี้

1. มีกิริยามารยาทและการแสดงออกตางๆ ที่เหมาะสมกับวัย

2. ปรบัปรงุตนเองเพื/อใหมบีคุลกิภาพทีด่ ีเชน ยนืตวัตรง หลงัไมงอ นอกจากนีว้ยัรุนควร

แตงกายใหเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะดวย เชน ขณะไปโรงเรียน ควรแตงกายชุดนักเรียน

ใหเรียบรอย

3. แสดงความเคารพตอสิทธิของตัวเองและไมละเมิดสิทธิของผูอื/น เชน ในการทํางาน

กลุม สามารถเสนอความคิดเห็นได และควรยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื/น

1.5.4 ดานสติปญญา

การปฏิบัติตนตอไปนี้จะชวยสงเสริมใหเปนผูที่มีสติปญญาดีคือ

1. ตั้งใจเรียน และเมื/อไมเขาใจบทเรียนควรถามครูทันที

2. จัดเวลาการทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม เชน จัดเวลาในการเรียน การเลน และ 

การทบทวนบทเรียนใหเปนเวลาอยูเสมอ

3. ติดตามเหตุการณขาวสารบานเมืองอยูเสมอ
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4. ฝกหัดทักษะตางๆ อยูเสมอ เชน คิดเลขในใจ ฝกอานทํานองเสนาะ ฝกเขียนบันทึก

ประจําวัน หรือฝกเก็บใจความสําคัญ

1.6 ธรรมชาติและการจัดการกับอารมณทางเพศ

อารมณทางเพศเปนเรื/องธรรมชาตขิองเพศชายและเพศหญงิ แตเมื/อเกดิแลวกค็วรจะตอง 

มกีารจัดการกับอารมณทางเพศอยางถกูตองและเหมาะสมกบัตนเอง จงึจะไมกอใหเกดิปญหาตางๆ 

ตามมา เรื/องของอารมณทางเพศนัน้จะเกิดขึน้เมื/อใดเปนเรื/องไมแนVนอน แลวแตสถานการณวา

จะมีสิ่งเรามากระตุนใหเกิดอารมณทางเพศหรือไม การจัดการกับอารมณทางเพศน้ันสามารถ

แบงออกเปน 3 ระดับคือ การควบคุมอารมณทางเพศ การเบ่ียงเบนอารมณทางเพศ และ 

การปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศ

1.6.1 ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณทางเพศ

การควบคุมอารมณทางเพศ มีดังนี้

1. การควบคุมจิตใจของตนเอง ตองพยายามควบคุมจิตใจตนเองมิใหเกิดอารมณ

ทางเพศโดยการยึดมั่นศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ควรฝกนั่งสมาธ ิ

ซึ่งเปนการควบคุมมิใหเกิดอารมณทางเพศไดดีวิธีหนึ่ง

2. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเรา เพื/อมิใหเกิดอารมณทางเพศ ปฏิบัติไดดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการดม การไดกลิ่น การอาน การฟง การคิด และจิตนาการ ตลอดจน 

การสัมผัสสิ่งที่จะนําไปสูการเกิดอารมณทางเพศ

(2) ไมควรอยูกันลําพังกับเพศตรงขาม โดยเฉพาะคนที่เปนคูรัก เพราะเปนโอกาส 

ที่จะทําใหเกิดอารมณทางเพศ อาจมีเพศสัมพันธกันได

(3) หลกีเลีย่งการสมัผสัรางกายของเพศตรงขาม เพราะจะเปนตวักระตุนทาํใหเกดิอารมณ

ทางเพศ อาจมีเพศสัมพันธได

(4) หลีกเลีย่งการอยูในหองทีม่ดิชดิและอยูคนเดียวเปนเวลานานๆ เพราะอาจเกิดความคิด 

ฟุงซานไดงาย และอาจคิดถึงเรื/องเพศ จนทําใหเกิดอารมณทางเพศขึ้นมาได

(5) หลกีเล่ียงการอยูในสถานะทีท่ีจ่ะนําไปสูการเกดิอารมณทางเพศได เชน สถานเรงิรมย 

ตางๆ หรือสถานขายบริการทางเพศ เปนตน
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1.6.2 ระดับที่ 2 การเบี่ยงเบนอารมณทางเพศ

การเบี่ยงเบนอารมณทางเพศเปนการเปล่ียนแปลงพลังงานทางเพศใหอยูในรูปของ

กิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ ซึ่งมีหลายประการ ดังนี้

1. การมุงมั่นตั้งใจเรียน การมุงเรียนหนังสือแลวมักไมคอยคิดเรื/องอื/นมาก เปนการ

เปลี่ยนแปรพลังงานทางเพศใหอยูในรูปของกิจกรรมที่สรางสรรค จะเปนประโยชนแกตนเอง

และครอบครวัในอนาคต เพราะวัยรุนเปนวยัเรยีนถงึแมจะเปนวยัทีม่คีวามรกัก็ไมควรไปหมกมุน

จนเกินไป

2. การประกอบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการคือ กิจกรรมตางๆ ที่ทําให

บคุคลมคีวามรูสกึสนกุสนาน เพลดิเพลนิ เกดิการพกัผอน เชน การไปเทีย่ว การรองเพลง การ

ฟงเพลง การดูภาพยนตร หรือการเล้ียงปลา เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ

มนษุย เพราะจะทาํให ใชพลงังานของรางกายไปกบักจิกรรมทีด่สีามารถชวยลดอารมณทางเพศ

ไดเปนอยางดี

3. การเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายจัดเปนกิจกรรม

นนัทนาการอยางหนึง่ ทีท่าํใหผูเลนไดรบัความสนกุสนานเพลดิเพลิน และทาํใหรางกายแข็งแรง 

เปนการใชพลงังานทีเ่กดิประโยชนตอรางกาย เมื/อออกกาํลงักายแลวจะเกดิการผอนคลายความ

ตึงเครียดทางเพศดวย

4. ใหความสนใจในเรื7องศิลปะและดนตร ีการทาํงานศลิปะหรอืการเลนดนตรจีดัเปน 

กิจกรรมนันทนาการอยางหน่ึง ทําใหเกิดสุนทรีทางอารมณที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทําให 

ไมหมกมุนเกี่ยวกับเรื/องเพศ

5. การทํางานตางๆ สามารถทําไดหลายชนิด เชน ทํางานบาน ทํางานอดิเรก ทํางาน

หาเงินในวันหยุดหรือนอกเวลาเรียน หรือการบําเพ็ญประโยชน เปนตน เปนการใชเวลาวาง 

ใหเกิดประโยชนและชวยผอนคลายความตึงเครียดทางเพศได

1.6.3 ระดับที่ 3 การปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศ

หากเกิดอารมณทางเพศข้ึนมาแลว ไมสามารถเบี่ยงเบนอารมณทางเพศได หรือไมคิด

ที่จะเบี่ยงเบนอารมณทางเพศ สามารถที่จะปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศได แตถาทํา

โดยการไปมีเพศสัมพันธกับคนรักหรือผูที่ขายบริการทางเพศน้ัน เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับ

วัยรุนที่จะตองรูจักปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไป

สามารถปฏิบัติได 2 วิธีคือ
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1. การระบายโดยฝนเปยก โดยเฉพาะเพศชาย เรยีกวา “ฝนเปยก” (Wet Dream) 

แตก็ไมสามารถบังคับตนเองใหฝนได แตการฝนอาจเกิดจากการนึกคิดถึงเรื/องทางเพศ หรือ 

อาจเกดิจากการมีนํา้อสจุทิีอ่ยูในถงุอสุจถิกูผลติออกมามากจนลนไหลออกมาเปนปกต ิแตการที่

นํา้อสุจจิะไหลมาในขณะนอนหลับ หรอืการฝนเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ ถอืเปนการปลดปลอย

และระบายอารมณทางเพศที่ดีอยางหนึ่ง

2. การระบายโดยการสําเรจ็ความใครดวยตนเอง (Masturbation) เปนการกระทาํ

ตออวัยวะเพศของตนเอง ดวยการกระตุนใหรูสกึทางเพศ ซ่ึงเปนเรื/องปกตขิองมนษุยทัง้เพศชาย

และเพศหญิงไมใชเรื/องนVาละอาย การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนการระบายความเครียด

ทางกามารมณ เมื/อกระทาํแลวรูสกึผอนคลาย แตไมควรกระทาํบอยและไมควรหมกมุนกบัเรื/องนี ้

มากไป ควรทํากิจกรรมอื/นๆ ที่สรางสรรค เชน เลนกีฬา หรือเลนดนตรี เปนตน

การควบคุมตนเองกับอารมณทางเพศ มีดังนี้

เมื/อเกิดอารมณทางเพศ แตไมใชเวลาและโอกาสที่ตองเหมาะสมจะปลดปลอยตาม

ธรรมชาติไดก็ตองหาวิธีควบคุมตัวเอง ดังนี้ 

1. ใหความสนใจเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น

2. ออกกําลังกายหรือทํางานที่ตองออกแรง

3. เลนกีฬาหรือทํากิจกรรมนันทนาการ

4. หลีกเลี่ยงการสนทนา

5. หลีกเลี่ยงการอยูกับเพศตรงขาม

6. ฝกสมาธิหรือฟงธรรม
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1. สํารวจตนเองวา ณ ปจจุบัน ตนเองอยูในวัยรุนชวงใด

2. ใหนักเรียนสํารวจตนเองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกายของตนเอง วาในปที่

แลวและปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง

3. ปฏิบัติตามวิธีการปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ

4. หากเกดิอารมณทางเพศ นกัเรียนควรคนหาแนวทางในการจดัการกบัอารมณทางเพศ

โดยเลือกแนวทางระดับใดระดับหนึ่งใน 3 ระดับ เพื/อการจัดการกับอารมณทางเพศที่เกิดขึ้น
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ตอนที่ 1 (10 คะแนน)

คําสั่ง : เขียนเครื/องหมาย  หนาขอที่ถูกตอง และเขียนเครื/องหมาย  หนาขอที่ผิด

 1. วัยรุนตอนตน เปนวัยที่ไดชื/อวา “วัยแตกหนุมแตกสาว”

 2. วยัรุนตอนกลาง เปนวยัทีเ่ปนตวัของตวัเอง เรยีนรูการมเีพศสมัพนัธจากหญงิบรกิาร

 3. การเปลี่ยนแปลงทางเพศขั้นตนของวัยรุนหญิงคือการฝนเปยก

 4. การเปลีย่นแปลงของวัยรุนหญิงเกดิจากอทิธพิลของแอนโดรเจน (Androgen) และ 

  เอสโตรเจน (Estrogen) จะทําใหมีขนเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและรักแร

 5. วัยรุนหญิงมีประจําเดือนครั้งแรกเนื/องมาจากเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก

 6. วยัรุนชายมเีสยีงหาวซึง่เกดิมาจากการทีล่กูกระเดอืกใหญขึน้และสายเสยีง (Vocal  

  Cord) หนาขึ้น

 7. การสรางความจรงิใจใหกบัผูอื/น มคีวามรกั มคีวามซื/อสตัย เปนแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

  ของวัยรุนในดานรางกาย

 8. การอยูในหองท่ีมดิชดิและอยูคนเดยีวเปนเวลานานๆ เปนการหลกีเล่ียงจากสิง่เรา  

  เพื/อมิใหเกิดอารมณทางเพศ

 9. การสําเรจ็ความใครดวยตนเอง (Masturbation) เปนการกระทาํตออวยัวะเพศของ 

  ตนเอง ดวยการกระตุนรูสึกทางเพศเปนเรื/องปกติของมนุษย

 10. ฝกสมาธิหรือฟงธรรม เปนแนวทางหนึ่งในการควบคุมตนเองกับอารมณทางเพศ
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ตอนที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว (10 คะแนน)

1. ขอใดกลาวถึง ชวงวัยรุนตอนตน ไมถูกตอง
ก. เปนชวงวัยแตกหนุมแตกสาว

ข. เริ่มตนเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กจนเปนวัยรุน

ค. การมีประจําเดือนในวัยรุนหญิงและฝนเปยกในชาย

ง. ไมชอบเขาสมาคมในหมูเพื/อนเพศเดียวกันเปนสวนใหญ

2. วัยรุนตอนกลาง คือขอใด

ก. สมชายอายุ 11 – 12 ป ข. สุนทรียอายุ 12 – 13 ป

ค. รังสฤษณอายุ 16 ป 6 เดือน ง. บุญมาสมรมีอายุในวัยเบญจเพส

3. ปจจัยในขอใด ไมมี ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน

ก. ฮอรโมน ข. โภชนาการ

ค. สิ่งแวดลอม ง. การพักผอนนอนหลับ

4. การเปลี่ยนแปลงทางเพศขั้นตน คือขอใด

ก. ชายหญิงมีทรวดทรงดี

ข. ผูหญิงจะมีไขสุกทุกๆ 28 วัน

ค. หญิงมีทรวงอก สะโพกผาย เอวคอด

ง. ชายและหญิงมีขนบริเวณหนาอกและอวัยวะสืบพันธุ

5. การเปลี่ยนแปลงของเตานมของเพศหญิง ขอใดกลาวถูกตอง

ก. ระยะที่ 5 เตานมมีลักษณะเหมือนเมื/อเปนเด็ก

ข. เตานมเกิดเนื/องจากเอสโตรเจนในปริมาณที่สูงมากขึ้น

ค. ระยะที่ 1 เตานมใหญเต็มที่ และมีลักษณะเหมือนของผู ใหญ

ง. เมื/อมีการสรางนํ้านมในการตั้งครรภ เตานมจะมีขนาดเล็กลงเรื/อยๆ
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6. การเกิดขนที่หัวหนVาวของเพศหญิงมีอิทธิพลมาจากสิ่งใด

ก. อิทธิพลของแอนโดรเจน  ข. อิทธิพลของเอสโตรเจน

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. ง. ผิดทั้ง ก. และ ข.

7. ขนาดและรูปรางขององคชาตและพวงอัณฑะจะมีขนาดเหมือนของผู ใหญ เมื/ออายุเทาไร

ก. อายุ 12 ป ข. อายุ 13 ป

ค. อายุ 14 ป ง. อายุ 16 ปขึ้นไป

8. ขอใด เปน การดูแลตนเอง ดานรางกาย
ก. ไมดื/มสุราและเสพสารเสพติด ข. ทําจิตใจใหราเริงมองโลกในแงดี

ค. พยายามอดกลั้นอารมณที่ไมพึงพอใจ  ง. ยอมรับสภาพความเปนจริงของตนเอง

9. การควบคุมอารมณทางเพศ คือขอใด

ก. ยึดมั่นในศีลธรรม ข. สําเร็จความใครดวยตนเอง 

ค. สนใจในเรื/องศิลปะและดนตรี ง. ประกอบกิจกรรมนันทนาการ

10. ขอใด เปน การระบายและปลดปลอยอารมณทางเพศ

ก. ยึดมั่นในศีลธรรม ข. สําเร็จความใครดวยตนเอง 

ค. สนใจในเรื/องศิลปะและดนตรี ง. ประกอบกิจกรรมนันทนาการ




