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คํานํา
เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา ที่บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดทำขึ้นฉบับนี้ เป็นผลสืบเนื่อง
จากทีส่ ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมได้ร่วมกันจัดทำ
กรอบเนือ้ หาเกีย่ วกับเพศวิถศี กึ ษาขึน้ โดยได้มอบหมายให้ผเู้ รียบเรียงหนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน
สุขศึกษาและพลศึกษา และทางสำนักพิมพ์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหน่วยการเรียนรู้ของแบบเรียนฯ ฉบับที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
และได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไปแล้ว ให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และเพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้รบั เนือ้ หาและองค์ความรู้
ทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมครบถ้วน บริษทั สำนักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จำกัด จึงได้จดั ทำเอกสารเสริม
พิเศษใช้ควบคูก่ บั หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขเนือ้ หาเกีย่ วกับเพศวิถศี กึ ษาขึน้
ในเอกสารฉบับนีไ้ ด้จดั เรียงลำดับการนำเสนอเนือ้ หาตามระดับชัน้ โดยเน้นนำเสนอเนือ้ หา
ในหน่วยการเรียนรูท้ มี่ กี ารแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่ ส่วนในหน่วยการเรียนรูท้ ไี่ ม่มกี ารปรับปรุงแก้ไข
ผูใ้ ช้สามารถใช้เนือ้ หาในหนังสือเรียนฯ เล่มเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ เอกสารฉบับนีใ้ นส่วนของสารบัญ
ชื่อหน่วยและเรื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะระบุด้วยตัวอักษรสีชมพูเขม และอภิธานศัพท์ท้ายเล่มที่
มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำอธิบายศัพท์จะระบุโดยใช้กรอบสีชมพูเขมล้อมรอบไว้ เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ใช้หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในฉบับอนุญาต
ให้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีการเผยแพร่ไปแล้วได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
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คําชี้แจง
หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ของบริษทั สำนักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จำกัด
ฉบับนีไ้ ด้ปรับแก้ไขเนือ้ หาให้ถกู ต้องและสอดคล้องตามพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยปรับแก้ไขเนื้อหาในสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เพศวิถี ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การปองกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ซึง่ ได้กำหนด
คำสำคัญ ความหมาย เนื้อหา และตัวอย่าง โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาค
ประชาสังคมได้จดั ทำขึน้ เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางให้ทกุ สำนักพิมพ์ใช้ในการปรับแก้หนังสือเรียน
ให้ถูกต้องเป็นที่เข้าใจตรงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ทั้งนี้ การปรับปรุงหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษาดังกล่าวยังคง
ยึดถือรากฐานเดิมของสังคมไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และทุกคนในสังคม ในการร่วมสร้างความเข้าใจและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียมไปพร้อมกัน
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ชีวิตและครอบครัว

นรูที่

2

รเรยี

หนวยกา

ตัวชี้วดั ชั้นป
1. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน (พ 2.1 ป. 1/1)
2. บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (พ 2.1 ป. 1/2)
3. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง (พ 2.1 ป. 1/3)

 าระการเรียนรู
ผงั มโนทัศนส
1. ครอบครัว
1.1 ความหมายของ
ครอบครัว
1.2 สมาชิกในครอบครัว
1.3 ความรักและความ
ผูกพันในครอบครัว

ชีวิตและครอบครัว

2. การเข้าใจตนเอง
• จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง

3. เพศ
• ความแตกต่างทางร่างกาย
ระหว่างเพศ

ประโยชนจากการเรียน
เข้าใจวิธกี ารสร้างความรักและความ
ผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ
มีความเข้าใจตนเองและความแตกต่าง
ระหว่างเพศ

ลองคิด

ลองตอบ

ครอบครั ว ของนั ก เรี ย นมี ใ ครบ้ า ง
และแต่ละคนมีความเกีย่ วข้องกับนักเรียน
อย่างไร
๙
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การมีชวี ติ ทีด่ แี ละมีความสุขเกิดขึน้ ได้จากการมีสขุ ภาพกาย
สุขภาพใจ และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น ซึ่งการ
ที่เราจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้นั้น เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรักความผูกพันในครอบครัว การเข้าใจตนเอง และความ
แตกต่างระหว่างเพศเป็นพื้นฐานที่สําคัญ
๑๑
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1. ครอบครัว

ครอบครัวเป็นสังคมแรกของทุกคน ดังนั้นครอบครัวจึงมี
ความสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ เราจึงควรเข้าใจและรู้ถึงความสําคัญของครอบครัว

1.1 ความหมายของครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความ
สัมพันธ์กันทางการแต่งงาน ทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเป็น
บุตรบุญธรรม และพ่อแม่บุญธรรม หรือความสัมพันธ์แบบ
คู่ชีวิต

สังคม หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน อยู่
ด้วยกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ครอบครัวจึงเป็นสังคมแรกของคนเรา ซึ่งครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวอาจมีจํานวนสมาชิกที่แตกต่างกันตามจํานวนบุคคลที่
อาศัย และมีรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลาย
๑๒
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1.2 สมาชิกในครอบครัว
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สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือพ่อกับ
ลูก แม่กับลูก ปูย่ากับหลาน ยายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็ก
แต่บางครอบครัวอาจมี ลุง ปา น้า อา ปู ย่า ตา ยาย อยู่ด้วย
บางครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย พ่อ ลูก และผูช้ ายทีเ่ ป็นคูช่ วี ติ
ของพ่อ หรือแม่ ลูก และผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่ เป็นต้น

พอ แม

พอ แม ลูก

พอ แม ลูก
ปู ยา

ผูปกครองและ
เด็ก ๆ

พอกับลูก

แมกับลูก

พอ ลูก และ
ผูชายที่เปน
คูชีวิตของพอ

แม ลูก และ
ผูหญิงที่เปน
คูชีวิตของแม

ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนา
เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
ของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ เช่น พ่อ แม่ ปู
ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่บุญธรรม หรือคู่รักของพ่อหรือแม่
๑๓
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1.3 ความรักและความผูกพันในครอบครัว

ความรักและความผูกพันในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกาย
สบายใจ
ความรักและความผูกพันในครอบครัวเกิดขึ้นจากสมาชิก
ทุกคนปฏิบัติต่อกัน ดังวิธีต่อไปนี้
1. แสดงความรัก ความห่วงใย ระหว่าง
กันภายในครอบครัว เช่น โอบกอด หอมแก้ม
เพราะการแสดงความรั ก ต่ อ กั น ทํ า ให้
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีมากขึ้น
รวมทัง้ พูดจาไพเราะและพูดให้กาํ ลังใจ ซึง่
กันและกัน โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกภายใน
ครอบครัวมีปัญหาหรือผิดหวัง
2. ให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน เช่น พี่น้องให้ความเคารพและ
ให้เกียรติกัน ลูกหลานให้ความ
เคารพและเชือ่ ฟังพ่อ แม่ ปู ย่า ตา
ยาย และผู้ปกครอง

๑๔
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3. เอาใจใส่สขุ ภาพซึง่ กันและกัน
เช่น ชักชวนกันออกกําลังกาย หลีกเลีย่ ง
บุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และร่วมกัน
ดูแลคนปวยในครอบครัว
4. ทํางานบ้าน โดยทุกคนใน
ครอบครัวควรแบ่งหน้าที่และช่วย
เหลือร่วมมือกัน เช่น ทําอาหาร รดนํา้
ต้นไม้ กวาดถูบา้ น เก็บของเล่นเมือ่
เล่นเสร็จ เพราะการช่วยเหลือกันใน
ครอบครั ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี
นํ้าใจต่อกัน ทุกคนจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5. ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า ง
สมํา่ เสมอ เช่น กินอาหาร เล่นเกม
ไปทําบุญ ไปท่องเที่ยวร่วมกันทั้ง
ครอบครัว เพราะการทํากิจกรรม
ร่วมกันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
๑๕
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ประเทศไทยกําหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกป เป็นวัน
ครอบครัว ซึ่งในวันดังกล่าวสมาชิกในครอบครัวจะรวมตัวกัน
มาพบปะเพื่อให้สมาชิกมาทํากิจกรรมร่วมกัน
นักเรียนเล่าเรือ่ งการทําความดีทตี่ นเองได้ปฏิบตั ติ อ่ ครอบครัว
เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน พูดจาไพเราะ และให้ความเคารพผู้ใหญ่ให้
เพื่อน ๆ ฟัง
•

นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ครอบครัว ได้จาก
การสอบถามครู หรือผู้ปกครอง

2. การเขาใจตนเอง
เมื่ออยู่ในโรงเรียนเรามีเพื่อนมากมาย จึงต้องเรียนรู้และ
ทําความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
การเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เราอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ทําให้เรารู้ความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคนที่เข้าใจตนเองต้อง
ยอมรับ จุดเด่น (ข้อดี) และจุดด้อย (ข้อบกพร่อง) ของตนเอง
ได้ด้วย

๑๖
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• จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
จุดเด่น คือ คุณลักษณะทีพ่ งึ พอใจและเป็นทีย่ อมรับของสังคม
ตัวอย่างสิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่น เช่น มีนาํ้ ใจ พูดจาไพเราะ ขยัน อดออม
คล่องแคล่ว มีร่างกายสะอาด แข็งแรง ทุกคนควรภาคภูมใิ จใน
จุดเด่นของตน

มีรางกายสะอาด แข็งแรง

ขยันอานหนังสือ

มีน้ำใจชวยงานครอบครัว

ประหยัด อดออม

จุดด้อย คือ คุณลักษณะทีไ่ ม่พงึ พอใจและไม่ได้รบั การยอมรับ
จากสังคม ตัวอย่างสิง่ ทีเ่ ป็นจุดด้อย เช่น
โกรธง่าย เกเร โมโหร้าย เฉื่อยชา ขี้เกียจ
ขีน้ อ้ ยใจ ทุกคนควรปรับปรุงจุดด้อยของตน

ความภาคภูมใิ จในตนเอง เป็นความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเอง เชือ่ มัน่ และเห็นคุณค่า
ในตนเอง ซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตา ฐานะ ฯลฯ แต่จะขึ้นอยู่กับการ
ทําความดี รู้จักยกย่องให้เกียรติตนเองและผู้อื่น และไม่ดูถูกดูหมิ่นตนเองและผู้อื่น
ผูท้ ม่ี คี วามภาคภูมใิ จในตนเองจะเชือ่ มัน่ ความสามารถของตนเองทีจ่ ะกระทําสิง่ ต่าง ๆ
ได้สําเร็จ ทั้งด้านการเรียน และการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงอาชีพของตนเองใน
อนาคต
๑๗
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คนเราบางคนไม่ยอมรับจุดด้อยหรือข้อบกพร่องของตนเอง
ทําให้เกิดความไม่สบายใจ และเข้ากับคนอืน่ ได้ยาก เราต้องยอมรับ
ว่าคนเรามีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยด้วยกันทุกคน จึงควรนําจุดเด่น
ของตนเองมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ และยอมรั บ จุ ด ด้ อ ยหรื อ
ข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ดังนัน้ ความเข้าใจ
และยอมรับตนเองจึงเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยลดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาความขัดแย้งในใจของตนเองได้
1. นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และวิธีการปรับปรุงจุดด้อยของ
ตนเองให้ดีขึ้น แล้วบันทึกผลลงในสมุดบันทึก
2. นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ เรื่อง
การไม่ยอมรับจุดด้อยของตนเองและคนอื่น ๆ จะเกิดผลเสีย
อย่างไร แล้วบันทึกผลลงในสมุดบันทึก

นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การเข้าใจตนเอง
ได้จากการสอบถามครู หรือผู้ปกครอง

๑๘
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3. เพศ

โดยทั่วไปคนเราแบ่งเพศโดยกําเนิดได้เป็น 2 เพศ คือ เพศ
ชายและเพศหญิง และบางคนอาจมีอวัยวะเพศทั้ง 2 เพศในคน
เดียวกันซึง่ เป็นไปได้ตามธรรมชาติ การทีน่ กั เรียนได้ทาํ ความเข้าใจ
และรู้จักเพศของตนเอง จะช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
เพศโดยกําเนิด สามารถแสดงออกและปฏิบตั ติ นต่อเพือ่ นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ลักษณะเพศชาย
โดยกำเนิด

ลักษณะเพศหญิง
โดยกำเนิด

ความแตกต่างทางร่างกายระหว่างเพศ
ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงโดยกําเนิด มีดงั นี้
1. มีลักษณะทางร่างกาย
ที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของ
อวัยวะเพศ คือ ส่วนของ
ความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
ทีถ่ กู กําหนดขึน้ จากการถ่ายทอด ร่างกายทีแ่ สดงให้รวู้ า่ เรามีเพศ
มาจากพ่อและแม่ และอวัยวะ โดยกํ า เนิ ด เป็ น เพศชายหรื อ
เพศหญิง
เพศที่แตกต่างกัน
2. การแต่งกาย เพศชายสวมกางเกง ส่วนเพศหญิงสวม
กระโปรง หรือบางครั้งเราอาจมองเห็นเพศชายสวมกระโปรง และ
เพศหญิงสวมกางเกงก็ได้ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ

๑๙
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ความหลากหลายทางเพศ หมายถึง ความชอบและการ
แสดงออกทางเพศของบุคคลซึ่งไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิด เช่น
เพศหญิงที่ชอบเพศหญิงด้วยกัน เพศชายที่ชอบเพศชายด้วยกัน
เพศหญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชาย และเพศชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิง

3. เพศชายพูดลงท้ายอย่างสุภาพด้วยคําว่า “ครับ” เพศหญิง
พูดลงท้ายอย่างสุภาพด้วยคําว่า “ค่ะ” เพศชายใช้สรรพนามแทน
ตนเองว่า “ผมหรือกระผม” ส่วนเพศหญิงใช้สรรพนามแทนตนเอง
ว่า “ดิฉนั ”
หรือในบางครัง้ เราอาจได้ยนิ เพศชายพูดลงท้ายด้วยคําว่า “ค่ะ”
เพศหญิงพูดลงท้ายด้วยคําว่า “ครับ” หรือเพศชายใช้สรรพนาม
แทนตนเองว่า “ดิฉัน” และเพศหญิงใช้สรรพนามแทนตนเอง
ว่า “ผมหรือกระผม” ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
สวัสดีครับ

๒๐

สวัสดีค่ะ

ลักษณะการใชคำพูดลงทายตามเพศโดยกำเนิด
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4. โดยทัว่ ไปร่างกายของเพศชายมีความแข็งแรงกว่าเพศหญิง
ส่วนเพศหญิงมีอวัยวะที่สามารถอุ้มท้องและให้กําเนิดทารกได้

เพศชาย
มีรางกายแข็งแรง

เพศหญิงสามารถ
อุมทองและให
กำเนิดทารก

1. นักเรียนช่วยกันสํารวจว่าในห้องเรียนมีเพื่อนเพศชายและ
เพื่อนเพศหญิงโดยกําเนิดอย่างละกี่คน แล้วจดบันทึกลงสมุด
2. นักเรียนเขียนแผนทีค่ วามคิดบอกความแตกต่างทางร่างกาย
ระหว่างเพศโดยกําเนิด ใส่กระดาษวาดเขียน ระบายสีแผนทีค่ วามคิด
ให้สวยงาม แล้วนํามาแลกเปลี่ยนกันดูกับเพื่อน

นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่อง เพศ ได้จากการ
สอบถามครู หรือผู้ปกครอง
๒๑

๒๒

ชีวิตและครอบครัว

เพศ

การเข้าใจ
ตนเอง

ครอบครัว

บทสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เพศ: โดยทั่วไปคนเราแบ่งเพศโดยกำเนิดได้เป็น 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง และบางคนอาจมีอวัยวะ
เพศทัง้ 2 เพศในคนเดียวกัน ความแตกต่างทางร่างกายระหว่างเพศชายกับเพศหญิงโดยกำเนิด เช่น มีลกั ษณะ
ทางร่างกายที่แตกต่างกัน การแต่งกายที่เลือกแต่งตามความชอบของแต่ละบุคคล การพูดลงท้ายและการใช้
สรรพนามแทนตนเองทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ตามเพศกำเนิดของตนเองหรือไม่เป็นไปตามเพศกำเนิดของตนเอง
และโดยทั่วไปเพศชายมีความแข็งแรงกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงมีอวัยวะที่สามารถอุ้มท้องและให้กำเนิด
ทารกได้

การเข้าใจตนเอง: เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เรารู้ความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึง่ คนทีเ่ ข้าใจตนเองต้องยอมรับจุดเด่น (ข้อดี) และจุด
ด้อย (ข้อบกพร่อง) ของตนเองได้ด้วย

ความรักและความผูกพันในครอบครัว: ทุกคนในครอบครัวควรปฏิบัติต่อกันโดยการแสดงความรักระหว่าง
คนในครอบครัวด้วยการสัมผัส พูดจาไพเราะและพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกภายใน
ครอบครัวมีปญ
ั หาหรือผิดหวัง ให้ความเคารพซึง่ กันและกัน เอาใจใส่สขุ ภาพซึง่ กันและกัน ช่วยกันทำงานบ้าน
โดยทุกคนในครอบครัวควรแบ่งหน้าที่กันทำ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

สมาชิกในครอบครัว: สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือพ่อกับลูก แม่กับลูก ปูย่ากับหลาน
ยายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็ก แต่บางครอบครัวอาจมี ลุง ปา น้า อา ปู ย่า ตา ยาย อยู่ด้วย บาง
ครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย พ่อ ลูก และผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อ หรือแม่ ลูก และผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิต
ของแม่ เป็นต้น

ความหมายของครอบครัว: ครอบครัว หมายถึง คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงาน
ทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และพ่อแม่บุญธรรม หรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต
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¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹Ð
1. นักเรียนวาดภาพและระบายสีเรือ่ ง ความรักในครอบครัว
และนําผลงานมาแสดงหน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ผลัดกันเล่าเรื่องสิ่ง
ที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับอาหาร สัตว์เลี้ยง และการเล่นกับ
เพื่อน ๆ
3. นักเรียนผลัดกันเล่าเรือ่ งหรือเหตุการณ์ทนี่ กั เรียนประทับใจ
จากเพื่อนเพศหญิงหรือเพื่อนเพศชายในชั้นเรียน

â¤Ã§§Ò¹
นักเรียนเลือกทําโครงงานต่อไปนี้ (เลือก 1 ข้อ) หรืออาจทํา
โครงงานอื่นตามความสนใจตามรูปแบบการนําเสนอโครงงาน
ที่กําหนดให้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. โครงงานการสํารวจข้อมูลเรื่อง วิธีการแสดงความรัก
ต่อสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชั้น ป. 1
2. โครงงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความแตกต่างระหว่าง
เพศ
หมายเหตุ: โครงงานทีเ่ ลือกตามความสนใจควรได้รบั คําแนะนํา
แก้ไขจากผู้สอน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดําเนินโครงงาน
๒๓

32

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

นัน้ ๆ โดยผูส้ อน/ผูป้ กครอง/กลุม่ เพือ่ นประเมินลักษณะกระบวนการ
ทํางาน และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน
ก่อนพิจารณาเก็บในแฟมสะสมผลงาน
¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ ãªŒ ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
นักเรียนนําแนวทางการสร้างความรักและความผูกพันใน
ครอบครัวไปปฏิบัติกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

¤Ó¶ÒÁ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ
1. ครอบครัวมีความหมายว่าอย่างไร
2. ลักษณะครอบครัวที่นักเรียนรู้จัก มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรกับสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเอง เพราะอะไร
4. เพราะเหตุใดเราต้องมีความเข้าใจตนเอง
5. นักเรียนมีจุดเด่นอะไรที่ภาคภูมิใจ
6. นักเรียนมีจุดด้อยอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุง
7. เพศชายและเพศหญิงโดยกําเนิดมีความแตกต่างทาง
ร่างกายอย่างไรบ้าง
๒๔
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เกม

การเล่นทีม่ กี ฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันในหมูผ่ เู้ ล่นทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
หรือซับซ้อนจนเกินไป มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายและทักษะการเล่นกีฬาเบื้องต้น
ค

ครอบครัว
คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงาน
ทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และพ่อแม่
บุญธรรม หรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต
จ

จมูก

อวัยวะที่ใช้ในการหายใจและรับกลิ่นต่าง ๆ
จุดด้อย
คุณลักษณะทีไ่ ม่พงึ พอใจ และไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
เช่น โกรธง่าย เกเร
จุดเด่น
คุณลักษณะที่พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น
มีนํ้าใจ ขยัน
ตา

ต

อวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ
๒๕

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

103

เล็บ

อวัยวะที่ปองกันไม่ให้ปลายนิ้วได้รับอันตราย ใช้ในการหยิบ
แกะสิ่งของที่มีขนาดเล็ก และใช้เกาผิวหนังบริเวณที่รู้สึกคัน
ส

สังคม
กลุม่ คนทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งกัน อยูด่ ว้ ยกันตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กําหนด
สุขบัญญัติแห่งชาติ
ข้อกําหนด 10 ประการทีเ่ ด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดี
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
เส้นผม
อวัยวะทีป่ กคลุมศีรษะ ช่วยให้ความอบอุน่ ปองกันสิง่ สกปรก
และความร้อนไม่ให้ถูกหนังศีรษะ
ห

หนังศีรษะ
อวัยวะที่ทําหน้าที่ปองกันอันตรายให้กับศีรษะ

๒๖
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ชีวิตและครอบครัว

นรูที่

2

รเรยี

หนวยกา

ตัวชี้วดั ชั้นป
1.
2.
3.
4.

ระบุบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว (พ 2.1 ป. 2/1)
บอกความสำคัญของเพื่อน (พ 2.1 ป. 2/2)
ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ (พ 2.1 ป. 2/3)
อธิบายความภาคภูมิใจในความเปนเพศหญิงหรือเพศชาย (พ 2.1 ป. 2/4)

 าระการเรียนรู
ผงั มโนทัศนส
1. ครอบครัวของเรา

2. เพื่อน
2.1 ความหมายของเพื่อน
2.2 ความสำคัญของเพื่อน

1.1 สมาชิกในครอบครัว
1.2 บทบาทและหนาที่
ของสมาชิกในครอบครัว

ชีวิตและครอบครัว
3. พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

3.1 เพศโดยกำเนิด
3.2 ความชอบและการแสดงออกทางเพศ
3.3 การแสดงพฤติกรรมของสุภาพชน

ประโยชนจากการเรียน
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนเองที่ มี ต อ
ครอบครัวได เห็นความสำคัญของเพื่อน
รวมทัง้ ปฏิบตั ติ นไดเหมาะสมกับเพศและ
มีความภาคภูมิใจในเพศของตน

4. ความภาคภูมิใจในเพศของตน
• ความภาคภูมิใจในเพศของตน

ลองคิด ลองตอบ
นักเรียนคิดวาตนเองจะชวยเหลืองาน
ในครอบครัวไดอยางไรบาง
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ชีวติ และครอบครัว ประกอบไปดวยการเรียนรูว ธิ กี ารอยูร ว มกับ
สมาชิกในครอบครัว บทบาทและหนาทีข่ องสมาชิกในครอบครัว และ
เพื่ อ น ๆ รวมทั้ ง การแสดงพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมกั บ เพศและ
ความภาคภู มิ ใ จในเพศของตน ซึ่ ง นั ก เรี ย นควรเรี ย นรู  ใ ห เ กิ ด
ความเขาใจในเบื้องตน และนำมาปฏิบัติจะทำใหเกิดผลดีตอสุขภาพ
และชีวิตตอไป

1. ครอบครัวของเรา
คÓ¶ามนÓสÙ‹º·เรÕÂน
ครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอยางไร

ครอบครั ว เป น กลุ ม คนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ทางการแต ง งาน
ทางสายเลือด ทางการรับเลีย้ งเปนบุตรบุญธรรม และพอแมบญ
ุ ธรรม หรือ
คูช วี ติ ทีม่ หี ลายแบบ ครอบครัวจึงเปนศูนยรวมความรักและความผูกพัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัว และเปนสังคมแรกที่หลอหลอม เลี้ยงดูให
เราเติบโต เราจึงตองปฏิบัติตนเปนเด็กดี โดยเชื่อฟังพอแม ผูปกครอง
ทำหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครอบครัวใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดความรัก
และความอบอุนในครอบครัว
1.1 สมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คนตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ประกอบดวย
พอ แม ลูก หรือพอกับลูก แมกับลูก ปู่ยากับหลาน ยายกับหลาน หรือ
ผูป กครองกับเด็ก แตบางครอบครัวอาจมี ลุง ป้า นา อา ปู่ ยา ตา ยายอยูด ว ย
๒๘
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บางครอบครัวสมาชิกประกอบดวย พอ ลูก และผูชายที่เปนคูชีวิตของ
พอ หรือแม ลูก และผูหญิงที่เปนคูชีวิตของแม เปนตน

ผูปกครอง หมายถึง ผูใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
และพั ฒ นาเด็ ก ที่ อ ยู  ใ นความปกครองดู แ ลของตนตามสมควรแก
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถิ่น และตองคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะ
อันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ เชน พอ แม ปู่ ยา ตา ยาย
หรือญาติผูใหญ พอแมบุญธรรม หรือคูรักของพอหรือแม

ตัวอยางสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวของฉันประกอบดวย
พอ

ตัวฉัน

แม

นองชาย

แลวครอบครัวของเพื่อน ๆ มีใครบาง
ครอบครัวขนาดเล็กมีสมาชิกในครอบครัว เชน พอ แม และลูก
หรือครอบครัวที่มีพอกับลูก แมกับลูก ผูปกครองกับเด็ก
ครอบครัวขนาดใหญมีสมาชิกในครอบครัว เชน พอ แม ลูก ๆ
ปู่ ยา หรือตา ยาย หรืออาจมีลุง ป้า นา อา เขามาอยูอาศัยดวยก็ได
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1.2 บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
บทบาท หมายถึง การทำ�ตามหนาที่ที่กำ�หนดไว
หนาที่ หมายถึง งานที่จะตองทำ�ดวยความรับผิดชอบ
สมาชิกในครอบครัวตางก็มีบทบาทที่เหมือนและแตกตางกันไป
ไดแก
พอ มีบทบาทเปนพอของลูก ๆ และเปนสามีของแม
แม มีบทบาทเปนแมของลูก ๆ และเปนภรรยาของพอ
ซึ่ ง พ่ อ และแม่ มี ห น า ที่ ทำ�งานเพื่ อ หารายได ม าเลี้ ย งดู ใ ห ลู ก ๆ
ไดเรียนหนังสือ ใหความรักความอบอุนแกสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ดูแลความเปนอยูของสมาชิกทุกคนในบานใหมีความเปนอยูที่ดี เชน
ทำ�อาหารที่มีประโยชนใหลูกไดกิน ทำ�ความสะอาดบานเรือน
พี่หรือน้อง มีบทบาทเป็นพี่หรือน้องของเรา ซึ่งอาจจะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง มีหน้าทีเ่ ป็นลูกทีด่ ขี องพอ่ แม่ และเปน็ พีท่ ค่ี อยดูแลนอ้ ง ๆ
หรือเป็นน้องทีต่ อ้ งเชือ่ ฟังและให้ความเคารพพี่ ซึง่ พีแ่ ละนอ้ งก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากครอบครัวดว้ ย เชน่ ดูแลนอ้ ง เปน็ เพือ่ นเลน่
กับพี่หรือน้องในครอบครัว
ญาติในครอบครัวหรือผู้ปกครอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า
อา หรือผู้ที่ดูแลเรา มีบทบาทเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราควรให้ความเคารพ
ท่านและเชื่อฟังคำ�สั่งสอน เพราะท่านเหล่าน้ีมีหน้าที่ดูแลลูก หลาน
และตัวเราให้เป็นคนดีของสังคม
ตัวเรา มีบทบาทเปนลูกของพอและแม และบางครั้งอาจเปนพี่
หรือนอง หรือเปนหลานของปู ยา ตา ยาย หรือเป็นเด็กทีผ่ ูป้ กครองต้อง
ดูแลในครอบครัวอีกดวย

๓๐
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เรามีหนาทีท่ ตี่ อ งปฏิบตั ติ อ
สมาชิกในครอบครัว ดังนี้
1) ชวยทํางานบาน เชน
กวาดบาน ถูบาน รดน้ำตนไม
เลี้ ย งสั ต ว และเก็ บ จานชาม
เพื่ อเป นการแบ ง เบาภาระของ
ครอบครัว
การชวยเหลืองานบ้าน

2) เก็ บ ของเล น และของใช
สวนตัว หลังจากเลนและใชงาน
เสร็จใหเรียบรอยอยูเสมอ
เก็บของเลนและของใช้
ให้เรียบร้อย

3) เชื่ อ ฟั ง คํ า สอนและให
ความเคารพพอแม ญาติผูใหญ
และผูปกครองในครอบครัว
เด็กดีต้องให้ความเคารพผู้ใหญ
๓๑
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4) ชวยพอแม ผูปกครองประหยัด
คาใชจาย โดยไมซื้อของใชฟุ่มเฟอย และ
อาหารที่ไมมีประโยชน

อยาลืมนะวาเด็กดีเมื่อพบผูที่มีอายุ
มากกวาหรือญาติผใู หญ ควรแสดงความ
เคารพดวยการไหวใหติดเปนนิสัย

เงินที่เหลือใช้ควรหยอด
กระปุกออมสิน

5) ดูแลชวยเหลือตนเอง เชน อาบน้ำ แปรงฟัน และสวมใส
เสื้อผาดวยตนเอง

อาบน้ำ แปรงฟน และสวมใสเสื้อผ้าด้วยตนเอง

คÓ¶าม¾Ñ²นาคÇามคÔ´
เวลาที่เราออกไปนอกบาน เราเรียกคนที่ไมรูจักวา พี่ ป้า นา อา
ตา ยาย ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนญาติของเราอยางแทจริง แตเราเรียก
แบบนับญาติ นักเรียนรูสึกอยางไร
๓๒
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นักเรียนเขียนแผนผังแสดงบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคน
ในครอบครัวของตนเอง

2. เพ�อน
คÓ¶ามนÓสÙ‹º·เรÕÂน
เพือ่ นสนิทของนักเรียนคือใคร และถานักเรียนไมมเี พือ่ น
จะเปนอยางไร

นักเรียนเคยสังเกตไหมวา ในการทำกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน
มีใครเขามาเกี่ยวของกับนักเรียนบาง โดยเฉพาะคนที่ชวนนักเรียนไป
วิ่งเลน แบงขนมใหกิน คอยชวยสอนการบาน และรวมพูดคุยกับ
นักเรียนอยางสนุกสนาน

ต้น เอก ฝน และใหม เปนเพื่อนกัน
แล้วนักเรียนมีใครเปนเพื่อนบ้าง...

๓๓
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2.1 ความหมายของเพื่อน
เพื่อน หมายถึง ผูที่ชอบพอ
รักใครกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เชน เพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อนบาน

27

การยิ้ ม เป น การแสดงความ
เปนมิตรที่ดี และทำใหเราเปนผูที่
เพื่อน ๆ อยากคบหาดวย

2.2 ความสำคัญของเพื่อน
เพื่อนมีความสำคัญกับเรา ดังนี้
1) เปนเพื่อนเลน ทำใหเรามีความ
สุขสนุกสนาน ถาเราไมมีเพื่อนเลนเราก็
จะเหงาและชีวิตก็นาเบื่อ
การมีเพื่อนเลนทำให้
มีความสุข

2) เปนเพื่อนคุย การมีเพื่อนคุยทำ
ใหเราไดพูดคุย เลาเรื่องราวของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ทำใหเรามีความ
เขาใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น
เพื่อนคอยพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3) เปนเพื่อนคอยปลอบใจเมื่อเราเสียใจ รองไห และเปนเพื่อนที่
คอยแสดงความยินดีเมื่อเรามีความสุขหรือดีใจ
๓๔
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4) เปนเพื่อนเรียนและแบงปัน
สิ่งดี ๆ ใหกัน เชน เพื่อนคอยชวย
สอนการบานเมือ่ เราทำไมได บางครัง้
ก็แบงขนม แบงของเลนใหกับเรา
ดั ง นั้ น เราจึ ง ต อ งรั ก ษาความ
สั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ น มี น้ํ า ใจแบ ง ปั น
เพื่อนที่ดีต้องแบงปนสิ่งของ
สิ่งของ และชวยเหลือเพื่อน ไมรังแก
ให้แกกัน
เพื่อน และรับฟังเพื่อนพูดคุยอยางตั้งใจ
คÓ¶าม¾Ñ²นาคÇามคÔ´
ถาเพือ่ นชอบขัดใจเรา หรือมีความชอบ ไมชอบอะไรทีแ่ ตกตาง
กับเรา นักเรียนจะปฏิบัติตอเพื่อนคนนั้นอยางไร

1. นักเรียนจัดทำสมุดภาพเพื่อนในหัวขอ “เพื่อนของฉัน” โดยติด
ภาพวาดหรือภาพถาย จดบันทึกชือ่ และรายละเอียดสวนตัวของเพือ่ น
แตละคนที่นักเรียนรูจักทั้งเพื่อนที่บานและเพื่อนที่โรงเรียน แลว
ตกแตงสมุดภาพใหสวยงาม
2. นักเรียนแบงกลุม กลุม ละ 2–3 คน ชวยกันสรางแผนทีค่ วามคิดเรือ่ ง
วิธีการรักษาความสัมพันธระหวางเพื่อน

๓๕
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3. พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
คÓ¶ามนÓสÙ‹º·เรÕÂน
“เพศชายตองเปนสุภาพบุรษุ เพศหญิงตองเปนสุภาพสตรี”
นักเรียนมีความคิดอยางไรกับคํากลาวนี้

นอกจากบุคคลในครอบครัวแลว เราตองพูดคุยและทำกิจกรรม
รวมกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศกัน
ดังนั้นเราจึงควรแสดงพฤติกรรมที่ เ หมาะสม โดยทุ ก คนไม ว า จะมี
ความชอบและการแสดงออกทางเพศแบบใดก็ตามตองมีความเปน
สุภาพชน ทั้งนี้เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
3.1 เพศโดยกำเนิด
เพศโดยกํ า เนิ ด หมายถึ ง ลั ก ษณะทางกายภาพโดยกํ า เนิ ด
ที่แสดงใหรูวาเปนเพศหญิงหรือเพศชาย และบางคนอาจมีทั้ง 2 เพศ
ในคนเดียวกัน ซึ่งเปนไปไดตามธรรมชาติ
3.2 ความชอบและการแสดงออกทางเพศ
ความชอบและการแสดงออกทางเพศของคนซึง่ อาจจะแตกตางกัน
ทุกคนไมจำเปนตองมีความชอบและการแสดงออกทางเพศทีต่ รงกับเพศ
โดยกำเนิด หรือไมตอ งตรงกับบทบาทความเปนชายหรือความเปนหญิงที่
เคยเห็นโดยทั่วไป เชน ผูชายบางคนแสดงออกถึงความเขมแข็งอดทน
ผูห ญิงบางคนแสดงออกถึงความออนหวานนุม นวล แตกม็ ผี ชู ายบางคน
ที่แสดงออกถึงความออนหวานนุมนวลเหมือนผูหญิง ผูชายบางคน
ตองการเปนผูห ญิง และแสดงความเปนผูห ญิงในทีส่ าธารณะอยางเปดเผย
ผูหญิงบางคนรักผูหญิงดวยกัน และผูชายบางคนก็รักผูชายดวยกัน
หรือบางคนชอบทั้งสองเพศ

๓๖
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3.3 การแสดงพฤติกรรมของสุภาพชน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ หมายถึง การกระทําหรือการ
แสดงออกทีเ่ หมาะสมกับเพศของตนเอง มีความเปนสุภาพชนและเหมาะสม
กับกาลเทศะ ไมวาตนเองจะเปนเพศชาย เพศหญิง หรือผูที่มีความ
หลากหลายทางเพศ
การอยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งเพศเดียวกันหรือตางเพศ
ทุกคนตองแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับเพศ โดยการปฏิบตั ติ อ กันดวย
ความเปนสุภาพชน ดังนี้
1) แตงกายสุภาพเรียบรอย มีความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
2) ใหเกียรติและชวยเหลือผูอ นื่ เชน ไมรงั แกหรือนินทาวารายกัน
ชวยผูอื่นถือสิ่งของที่หนักเมื่อมีโอกาส
3) มีน้ำใจและเสียสละ เชน แบงปันขนม และของเลนใหกบั เพือ่ น
4) พู ด จาไพเราะ ไม ก า วร า ว
ไมพูดจาหยาบคายหรือลามก
5) ไมลอเลียน ไมหัวเราะเยาะ
เพื่อนที่ออนแอกวา หรือเพื่อนที่ถูก
คุณครูทำโทษ
6) มีกิริยา มารยาทที่เรียบรอย
สำรวม เชน ไมเดินลากเทาจนเกิด
สุภาพชนควรมี
มารยาทที่เรียบร้อยสำรวม
เสียงดัง
การกลาวคำขอบคุณเมื่อเพื่อนใหความชวยเหลือ และการกลาว
คำขอโทษเมื่อเราทำในสิ่งที่ผิดตอเพื่อน เปนสิ่งที่แสดงออกอยางหนึ่ง
ของความเปนสุภาพชน
๓๗
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คÓ¶าม¾Ñ²นาคÇามคÔ´
นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเห็นคนเสียสละที่นั่งใหกับเด็ก คนชรา
หรือผูที่ออนแอกวา ขณะที่โดยสารรถประจําทาง

1. นักเรียนสรางแผนที่ความคิดเรื่อง ความเปนสุภาพชน และผลัดกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน
2. นักเรียนอานกรณีศึกษา และตอบคำถาม
กรณีศึกษา
โตงเปนเด็กสนุกสนาน ชอบทำกิจกรรมรวมกับเพือ่ น ๆ ทีโ่ รงเรียน
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ แตบางครั้งโตงชอบหยอกลอ
และรังแกคนอื่น โดยเฉพาะเพื่อนที่ออนแอกวา
1) พฤติกรรมใดของโตงที่ไมถูกตอง
2) นักเรียนจะแนะนำใหโตงปรับปรุงตนเองอยางไร

4. ความภาคภูมิ ใจในเพศของตน
คÓ¶ามนÓสÙ‹º·เรÕÂน
มีสิ่งใดบางที่เราควรภาคภูมิใจในเพศของตน

ความภาคภูมิใจในเพศของตน
ความภาคภูมิใจในเพศของตน หมายถึง ความรูสึกที่ดีตอเพศ
ของตน ไม ว า บุ ค คลนั้ น จะมี ก ารแสดงออกทางเพศที่ ต รงกั บ เพศ
โดยกำเนิดหรือไมก็ตาม มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาในเพศของตน

๓๘
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ซึ่งคุณคานั้นไมไดขึ้นอยูกับเพศโดยกำเนิด หรือบทบาทความเปนชาย
ความเปนหญิง แตจะขึ้นอยูกบั การทำความดี รูจ กั ยกยองใหเกียรติและ
ไมดูถูกดูหมิ่นในเพศของตนเองและผูอ่ืน ผูที่มีความภาคภูมิใจในเพศ
ของตนจะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะกระทำสิ่งตาง ๆ ได
สำเร็จทั้งดานการเรียน การอยูรวมกันในสังคม รวมถึงอาชีพของตนเอง
ในอนาคต รวมทัง้ สามารถกระทำสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชนตอ สังคมและประเทศ
ชาติได เชน รวมเปนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตั้งใจเรียนเพื่อนำความรูไป
พัฒนาประเทศเมื่อเติบโตขึ้น

ทุกคนควรทำความดีเพื่อชวยเหลือสวนรวม

คÓ¶าม¾Ñ²นาคÇามคÔ´
1. นักเรียนรูสึกอยางไรกับเพศหญิงที่เปนนักบิน หรือทหารที่มี
ความสามารถเทียบเทากับเพศชาย
2. นักเรียนมีความชื่นชอบบุคคลเพศชาย เพศหญิง หรือเพศอื่น ๆ
ทานใดเปนพิเศษ เพราะอะไร
๓๙
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1. นักเรียนเลาความภาคภูมใิ จในความเปนเพศของตนเองหนาชัน้ เรียน
และรวมกันแสดงความคิดเห็น
2. นักเรียนจับคูก บั เพือ่ นพูดเกีย่ วกับเพือ่ นตางเพศทีน่ กั เรียนประทับใจ

แËÅ‹งส×ºคŒนคÇามรÙŒ
นักเรียนสามารถคนควาความรูเ พิม่ เติมเรือ่ ง ครอบครัวของเรา เพือ่ น
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ และความภาคภูมิใจในเพศของตน ไดจาก
การสอบถามครู ผูปกครอง หรือสื่อการเรียนรูจากหองสมุด

๔๐

ชีวติ และครอบครัว

ความ
ภาคภูมิใจ
ในเพศของตน

พฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสม
กับเพศ

เพื่อน

ครอบครัว
ของเรา

บทสรุปหนวยการเรียนรูที่ 2

ความภาคภูมิใจในเพศของตน: หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีการแสดงออก
ทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกำ�เนิดหรือไม่ก็ตาม มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในเพศของตน ซึ่งคุณค่านั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศโดยกำ�เนิด หรือบทบาทความเป็นชาย ความเป็นหญิง แต่จะขึ้นอยู่กับการทำ�ความดี รู้จัก
ยกย่องให้เกียรติและไม่ดูถูกดูหมิ่นในเพศของตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนจะเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองที่จะกระทำ�สิ่งต่าง ๆ ได้สำ�เร็จทั้งด้านการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึง
อาชีพของตนเองในอนาคต รวมทั้งสามารถกระทำ�สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้

การแสดงพฤติกรรมของสุภาพชน: การอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน ทุกคน
ต้องแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ โดยการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นสุภาพชน

ความชอบและการแสดงออกทางเพศ: ความชอบและการแสดงออกทางเพศของคนซึ่งอาจจะแตกต่างกัน
ทุกคนไม่จำ�เป็นต้องมีความชอบและการแสดงออกทางเพศทีต่ รงกับเพศโดยกำ�เนิด หรือไมต่ อ้ งตรงกับบทบาท
ความเป็นชายหรือความเป็นหญิงที่เคยเห็นโดยทั่วไป

เพศโดยกำ�เนิด: หมายถึง ลักษณะทางกายภาพโดยกำ�เนิด ทีแ่ สดงให้รวู้ า่ เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และบางคน
อาจมีทั้ง 2 เพศในคนเดียวกัน ซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาติ

ความสำ�คัญของเพื่อน: เป็นเพื่อนเล่น เพื่อนคุย เพื่อนคอยปลอบใจเมื่อเศร้า และแบ่งปันสิ่งดี ๆ

ความหมายของเพื่อน: เพื่อน หมายถึง ผู้ที่ชอบพอรักใคร่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว: บทบาท หมายถึง การทำ�ตามหน้าที่ที่กำ�หนดไว้ เช่น นักเรียน
มีบทบาทเป็นลูกของพ่อและแม่ หน้าที่ หมายถึง งานที่จะต้องทำ�ด้วยความรับผิดชอบ เช่น นักเรียน
มีหน้าที่เรียนหนังสือและเชื่อฟังคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ และช่วยพ่อแม่ทำ�งานบ้านที่สามารถทำ�ได้

สมาชิกในครอบครัว: หมายถึง คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือพ่อกับลูก แม่กับลูก
ปู่ย่ากับหลาน ยายกับหลาน หรือผู้ปกครองกับเด็ก แต่บางครอบครัวอาจมี ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย
อยู่ด้วย บางครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย พ่อ ลูก และผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อ หรือแม่ ลูก และผู้หญิง
ที่เป็นคู่ชีวิตของแม่ เป็นต้น
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กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนผลัดกันเลา่ เรือ่ ง ครอบครัวของตนเองให้เพือ่ น ๆ
ฟัง เช่น ในวันหยุดสมาชิกในครอบครัวทำ�อะไรร่วมกันบ้าง
2. นักเรียนจดบันทึกการปฏิบตั ติ นเป็นสุภาพชนของตนเอง
และของเพื่อน แล้วให้คะแนนตัดสิน 3 ระดับ คือ ดี พอใช้
และต้องปรับปรุง
3. นักเรียนขอความคิดเห็นจากบุคคลที่รู้จักหรือชื่นชอบ
ว่าแต่ละคนมีความภาคภูมิใจในเพศของตนอย่างไร

โครงงาน
นักเรียนเลือกทำ�โครงงานต่อไปนี้ (เลือก 1 ข้อ) หรืออาจทำ�โครงงาน
อื่นตามความสนใจตามรูปแบบโครงงานที่กำ�หนด (ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีหัวข้อ เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ จุดประสงค์ แผนการปฏิบัติการ)
1. โครงงานการสำ�รวจข้อมูลเรือ่ ง ความคิดเห็นด้านความภาคภูมใิ จ
ในเพศของตนของนักเรียนชั้น ป. 2
2. โครงงานการสำ�รวจข้อมูลเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวหนึ่งครอบครัวในชุมชน
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรได้รับคำ�แนะนำ�
แก้ไขจากผู้สอน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำ�เนินโครงงานนั้น ๆ
โดยผู้สอน/ผู้ปกครอง/กลุ่มเพื่อนประเมินลักษณะกระบวนการทำ�งาน
และนั ก เรี ย นควรมี ก ารสรุ ป แลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ก่ อ น
พิจารณาเก็บในแฟ้มสะสมผลงาน

๔๒
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การ»ระÂØกµ ãªŒ ãนªÕÇÔµ»ระจÓÇÑน
1. นักเรียนปฏิบตั ติ นเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว โดยเชือ่ ฟัง
คำสัง่ สอนของพอแมและผูป กครอง เชน ชวยทำงานบาน เก็บของเลน
เขาทีเ่ มือ่ เลนเสร็จ และดูแลชวยเหลือตนเอง เพือ่ แบงเบาภาระของ
พอแมและผูปกครอง
2. นักเรียนแสดงความเปนเพื่อนที่ดี มีน้ำใจ คอยชวยเหลือ
เพื่อน และไมแกลงเพื่อน
3. นักเรียนนำความรูที่ไดรับจากบทเรียนไปปฏิบัติตนเปน
สุภาพชนตอเพื่อนตางเพศ

คÓ¶าม»ระจÓËน‹ÇÂ
1. ถานักเรียนไมปฏิบตั ติ ามบทบาทและหนาทีท่ มี่ ตี อ ครอบครัวจะ
เกิดผลอยางไร
2. นักเรียนเปนทีร่ กั ของเพือ่ น ๆ หรือไม มีสงิ่ ใดบางทีท่ ำใหเพือ่ นรัก
หรือไมรักนักเรียน
3. ถาคนทุกคน ไมวา จะเปนเพศใดก็ตาม ไมเปนสุภาพชน นักเรียน
คิดวาจะเกิดสิ่งใดขึ้นในสังคม
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในเพศของตนอยางไร
๔๓
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ข
ของใช (appliance)
วัสดุ สิ่งของที่เรานำมาใชประโยชนในการดำรงชีวิตประจำวัน
ของเลน (toy)
เครื่องมือที่นำไปสูกระบวนการเลน
ค
เครื่องหมายเตือนอันตราย (warning sigh)
รูปภาพหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่แสดงใหผูพบเห็นมีความระมัดระวัง
ในสิ่งที่อาจทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและชีวิตได
บ
บทบาท (role)
การทำตามหนาที่ที่กำหนดไว
บาดแผล (wound)
การเกิดการฉีกขาดของผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากของมีคมบาดหรือการ
กระแทกกับวัตถุ จนทำใหมีเลือดไหลออกมาดวย
พ
เพศโดยกำเนิด (sex)
ลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิด ทีแ่ สดงใหรวู า เปนเพศหญิงหรือเพศชาย
และบางคนอาจมีทั้ง 2 เพศในคนเดียวกัน ซึ่งเปนไปไดตามธรรมชาติ
เพื่อน (friend)
ผูที่ชอบพอรักใครกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๔๔
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ย
ยาสามัญประจำบาน (household medicine)
ยาที่ใชรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ นอย ๆ หรือใชในการปฐมพยาบาล
แกตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
ส
สมาชิกในครอบครัว (family members)
คนตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ประกอบดวย พอ แม ลูก หรือพอกับลูก แมกบั ลูก
ปู่ยากับหลาน ยายกับหลาน หรือผูปกครองกับเด็ก แตบางครอบครัวอาจมี
ลุง ป้า นา อา ปู่ ยา ตา ยายอยูดวย บางครอบครัวสมาชิกประกอบดวย
พอ ลูก และผูชายที่เปนคูชีวิตของพอ หรือ แม ลูก และผูหญิงที่เปนคูชีวิต
ของแม เปนตน
สารเสพติด (narcotic)
สิ่งที่เสพโดยการสูบ กิน ฉีด ดม เขาสูรางกายแลวทำใหผูเสพเกิดความ
ตองการอยากเสพอีกจนติด ซึ่งมีโทษตอรางกายและจิตใจ
สารอันตราย (hazardous substances)
สิ่งที่เขาสูรางกายไมวาจะโดยกิน สูดดม สัมผัสแลวอาจเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ สงผลใหรางกายมีความผิดปกติและเจ็บป่วยได
สุขภาพ (health)
การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรค มีจิตใจและอารมณที่ดี
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สุภาพชน (polite people)
ผูที่แตงกายเรียบรอย ผูที่มีกิริยามารยาทออนโยน พูดจาเรียบรอย และ
รูกาลเทศะ

๔๕
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รทู
รยี น

หนว ยการเ

ชี วิตและครอบครัว

ตัวชี้วดั ชั้นป
1. อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง (พ 2.1 ป. 3/1)
2. อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป. 3/2)
3. บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (พ 2.1 ป. 3/3)

 าระการเรียนรู
ผงั มโนทัศนส
1. ลักษณะและความแตกต่าง
ของครอบครัวไทย
1.1 ความสำคัญของครอบครัว
1.2 ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว

2. การสร้างสัมพันธภาพ
2.1 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว
2.2 การสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน

ชีวิตและครอบครัว
3. การปองกันการล่วงละเมิดทางเพศ
3.1 พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
3.2 วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ

ประโยชนจากการเรียน
เห็นความสำคัญและเข้าใจในความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัว สามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อนได้ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้
๔๖

ลองคิด ลองตอบ
นักเรียนคิดว่า ครอบครัวตนเอง
มีความแตกต่างจากเพื่อนอย่างไรบ้าง
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เพื่อน ๆ ปฏิบัติตน
เหมือนหนูดีบ้างไหมเอ่ย

น่ารักจังเลยลูก

หนูดี ช่วยคุณพ่อ
พับผ้านะคะ

สุขสันต์วันเกิดจ้า
พลอย
ดีใจจัง หนูดี
จำวันเกิดเราได้ด้วย

ชีวิตและครอบครัวมีความส�าคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ทุกคน นักเรียนจึงต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงความส�าคัญและความแตกต่าง
ของแต่ละครอบครัวทีม่ ตี อ่ ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว
และในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้
เกิดทักษะในการปฏิบัติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔๗
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1. ลักษณะและความแตกตางของครอบครัวไทย
คำ�ถามนำ�สÙº·เรÕยน
นักเรียนคิดว่าครอบครัวของตนเองกับครอบครัวของเพื่อน
มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ครอบครัวเป็นสังคมแรกของเรา บางครอบครัวอาจประกอบด้วย
พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกัน บางครอบครัวอาจมี
ผูป้ กครอง ซึง่ ในครอบครัวสมาชิกต้องมีความรัก ความผูกพันซึง่ กันและกัน
ซึง่ แต่ละครอบครัวจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป เราจึงควรเข้าใจถึง
ความส�าคัญของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวของตนเอง และความ
แตกต่างของแต่ละครอบครัว เพือ่ การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอืน่ ในสังคม
ที่มาจากพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างกัน

ครอบครัวเปนสังคมแรกของทุกคน

1.1 ความสำคัญของครอบครัว

ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับเราอย่างใกล้ชิด ท�าหน้าที่ดูแลและ
อบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี รู้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม อีกทั้ง
ยังเป็นแบบอย่างที่ดี คอยให้ค�าปรึกษา ส่งเสริมให้เราด�าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

๔๘
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1.2 ความแตกตางของแตละครอบครัว

ครอบครัวในสังคมมีหลากหลายลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งความ
แตกต่างเหล่านีล้ ว้ นเป็นผลมาจากองค์ประกอบและปัจจัยพืน้ ฐานในการ
ด�ำรงชีวิตที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) ลักษณะของครอบครัวไทย
ลักษณะของครอบครัวไทยมีหลายลักษณะ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
		– ครอบครัวเดีย่ ว คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใช้ชีวิตร่วมกัน
และมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ชายกับ
ผูห้ ญิงอยูด่ ว้ ยกันเป็นสามีภรรยา หรือพ่อกับแม่และลูก รวมถึงครอบครัว
ที่มีสมาชิกเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น คู่ชีวิตชายกับชาย
คู่ชีวิตหญิงกับหญิง คู่ชีวิตชายกับกะเทย ซึ่งอาจจะมีลูกติด หรือบุตร
บุญธรรมอยู่ด้วยก็ได้
		– ครอบครัวขยาย คือ กลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้อง ใช้ชีวิต
ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย
พ่อ แม่ ลูก และมีญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หลาน
สมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้
		– ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยว คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใช้ชีวิต
ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูก หรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็ก
รวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น
กะเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรม
		– ครอบครัวข้ามรุ่น คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใช้ชีวิต
ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย
หลานอยูก่ บั ปู่ ย่า หรือตา ยาย เนือ่ งจากพ่อแม่สง่ ลูกไปอยูก่ บั ญาติ หรือ
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พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ หย่าร้าง หรือเสียชีวิต สมาชิกครอบครัว
เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้
2) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
		ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง สภาพหรือสถานะ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่วัดได้จากรายได้จากการประกอบอาชีพ
ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนอกจากรายได้ที่ได้รับแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ
ร่วมด้วย เช่น รายจ่ายของครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
		ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้แต่ละครอบครัว
มีลักษณะการด�ำเนินชีวิตและลักษณะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป
โดยครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย
เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างไม่ขัดสน และมีเงินออมที่จ�ำเป็นในอนาคต ส่วน
ครอบครัวทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดกี ม็ กั จะมีรายได้นอ้ ย มีอาชีพไม่มนั่ คง
จึงท�ำให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ขี่ ดั สน
3) สภาพทางสังคม
ในแต ล ะครอบครั ว จะมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ใ นสภาพทางสั ง คมที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัย เช่น ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน
สังคมชนบทมักจะมีความเป็นอยูท่ เี่ รียบง่าย ไม่เร่งรีบ หากเป็นครอบครัว
ในสังคมเมืองมักจะมีความเป็นอยู่ที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา
4) ระดับการศึกษาของครอบครัว
		ระดับการศึกษาของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้แต่ละครอบครัว
มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของวิธีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
สภาพความเป็นอยู่ในสังคม การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมส�ำหรับการ
ด�ำเนินชีวิตในอนาคต และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

๕๐
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คำ�ถาม¾Ñ²นาความคÔ´
นักเรียนคิดว่า ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวพ่อ
แม่เดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่น มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร

• นักเรียนจัดท�าสมุดภาพถ่ายหรือภาพวาดสมาชิกในครอบครัวของ

ตนเอง โดยเขียนชื่อ ความสัมพันธ์กับนักเรียน และความประทับใจที่มี
ต่อสมาชิกแต่ละคน

แหÅ§ส×ºคŒนความรÙŒ
นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ลักษณะและความ
แตกต่างของครอบครัวไทย ได้จากการสอบถามครู ผู้ปกครอง หรือ
สื่อการเรียนรู้จากห้องสมุด และที่เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
http://www.thisisfamily.org/ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว www.family
network.or.th

2. การสรางสัมพันธภาพ
คำ�ถามนำ�สÙº·เรÕยน
ในเวลาว่าง นักเรียนท�ากิจกรรมกับครอบครัวหรือไม่ อย่างไร

การสร้างสัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพัน ความเกีย่ วข้อง
หรือการกระท�าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
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เราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม มี
ครอบครัวและเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
และส่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต จึ ง ควรสร้ า ง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต ่ อ กั น ทั้ ง ภายใน
ครอบครั ว และกลุ ่ ม เพื่ อ นเพื่ อ การ
เพื่อนควรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.1 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว
การอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องอาศัยทัง้ ความรัก ความเข้าใจ
และความเห็นอกเห็นใจกันของสมาชิก ครอบครัวจึงจะอบอุ่นและ
เกิ ด ความสุ ข เราก็ เ ป็ น สมาชิ ก ของครอบครั ว ดั ง นั้ น จึ ง ควรสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ดังวิธีการต่อไปนี้
1) มีความเข้าใจดูแลเอาใจใส่
ซึง่ กันและกัน เช่น ควรพูดคุยและให้
ค�าปรึกษาเมื่อมีปัญหา หรือเอาใจใส่
ท�าอาหารที่มีประโยชน์ให้สมาชิกใน
ครอบครัวกิน
สมาชิกในครอบครัวรวมทำ
อาหารที่มีประโยชน์

2) มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือกัน เช่น แบ่งของเล่นให้
กั น ช่ ว ยกั น ท� า งานบ้ า นที่ ต นเอง
สมาชิกในครอบครัวแบงของเลนให้
กันและมีความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน ท�าได้

๕๒
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3) ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมร่ ว มกั น
อย่างสม�า่ เสมอ เช่น กินอาหารร่วมกัน
ไปเทีย่ วพักผ่อนด้วยกันเป็นบางครัง้
บางคราว หรือออกก�าลังกายร่วมกัน
สมาชิกในครอบครัว
ออกกำลังกายรวมกัน

สมาชิกในครอบครัวรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4) ให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน รับฟังความคิดเห็นของบุคคล
ในครอบครัว และยอมรับความคิด
เห็ น โดยส่ ว นใหญ่ ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครัว เช่น เชื่อฟังพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ให้ความเคารพกัน

5) มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเองที่มีต่อครอบครัว โดยการ
ช่ ว ยเหลื อ และท� า หน้ า ที่ ข องตนเอง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมาชิกในครอบครัว
รับผิดชอบในหน้าที่

๕๓
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6) สื่อสารและปฏิบัติต่อกันด้วย
ความรัก เช่น พูดจาดีต่อกัน โอบกอด
กัน ปลอบใจกัน เมื่อยามมีความทุกข์
การโอบกอดกันชวยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี

7) มีความจริงใจให้แก่กนั ไม่โกหก
และรู้จักการให้อภัย เช่น รู้จักการว่า
กล่าวตักเตือนกันให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
ยอมรับและกล่าวค�าขอโทษกันเมื่อรู้ว่า
ตนเองท� า ความผิ ด อภั ย ให้ กั น เมื่ อ
ท�าความผิด คนที่ท�าผิดรู้จักยอมรับใน
ความผิดของตนเอง

พอและแมตักเตือนให้อภัย
เมื่อลูกทำความผิด

การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

1. นักเรียนตอบค�าถาม ดังนี้
– การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวคืออะไร
– แนวทางการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวมีอะไรบ้าง
2. นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวของฉัน
ส่งครู
๕๔
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2.2 การสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน

นอกจากครอบครัวแล้ว เรายังมีเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ร่วมเล่น
หรือร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนั้นเราควรสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในกลุ่มเพื่อนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังวิธีการต่อไปนี้
1) รู้จักการให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทำความผิด หรือกระทำในสิ่งที่
เราไม่ชอบใจ และยอมรับเมื่อตัวเราทำความผิดต่อเพื่อนเช่นกัน
ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ
ฉันมีหลายอัน

การมีน้ำใจแบงปนชวยสร้าง
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน

ฉันขอโทษนะที่ทำไม้บรรทัด
เธอหาย เดี๋ยวฉันหามาคืนนะ

2) มีน้ำใจและรูจ้ กั เสียสละ เช่น
แบ่งขนมให้เพื่อนกิน สอนการบ้าน
เพื่อน หรือช่วยเพื่อนถือสิ่งของหนัก
3) ดู แ ลเอาใจใส่ เ พื่ อ น เช่ น
ปลอบใจเมื่ อ เพื่ อ นเสี ย ใจ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของเพื่อน จดจำสิ่งที่
เพื่อนชอบ
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4) พูดจาสุภาพและไพเราะกับเพือ่ นเสมอ ไม่นนิ ทาว่าร้ายเพือ่ นและ
มีความจริงใจให้แก่กัน
5) ยอมรับในความแตกต่างระหว่างเพื่อนกับตัวเรา และปรับปรุง
ความบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ
คำ�ถาม¾Ñ²นาความคÔ´
หากในอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดเพื่อน นักเรียนจะท�าอะไรให้เพื่อน
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน เขียนแผนที่ความคิดแสดง
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนมาให้มากที่สุด
2. นั ก เรี ย นน� า วิ ธี ก ารสร้ า งสั ม พั น ธภาพในกลุ ่ ม เพื่ อ นที่ ไ ด้ จ าก
ข้อที่ 1 ไปปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ น ๆ แล้วจดบันทึกผลการปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึก
ความดีและนำส่งครู

แหÅ§ส×ºคŒนความรÙŒ
นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพ
ได้จากการสอบถามครู ผู้ปกครอง หรือสื่อการเรียนรู้จากห้องสมุด และ
ที่เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
http://www.owf.go.th/wofa/modules/website/upload/article/
๕๖
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3. การปองกันการลวงละเมิดทางเพศ
คำ�ถามนำ�สÙº·เรÕยน
นักเรียนเคยทราบข่าวเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศหรือล่วงละเมิด
ทางเพศหรือไม่ แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทราบข่าวดังกล่าว

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท�าหรือการพูดเกี่ยวกับ
เรื่องทางเพศที่ลามกอนาจาร หรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่น โดย
บุคคลนัน้ ไม่ยนิ ยอม เช่น ใช้คา� พูดหรือสายตาแทะโลม กอด จูบ ลูบคล�า
ข่มขืน ใช้ก�าลังบังคับข่มขู่หรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์

3.1 พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ

พฤติกรรมที่น�าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ มีดังนี้
1) การอยูใ่ นทีล่ บั ตาคนสองต่อสอง เช่น ในห้องทีอ่ ยูก่ นั สองคนใน
มุมอาคารที่ไม่มีคนเดินผ่าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิด
ทางเพศได้ง่าย

การอยูในที่ลับตาคนทำให้เกิดการลวงละเมิดทางเพศได้งาย

๕๗
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การถูกผู้อื่นสัมผัสรางกายโดยที่เรา
ไมยินยอมคือการลวงละเมิดทางเพศ
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2) การใกล้ชดิ กับคนต่างเพศ
หรือเพศเดียวกัน และคนนั้น
พยายามสัมผัสเนื้อตัวเราเสมอ
เช่น การจับอวัยวะเพศ หน้าอก
ก้ น หรื อ บริ เ วณต่ า ง ๆ ของ
ร่ า งกายที่ เ รารู ้ สึ ก ไม่ ดี ห รื อ ไม่
ต้องการ

3) การกลับบ้านมืดค�่า และเดินไป
ในเส้นทางเปลี่ยวเพียงคนเดียว อาจถูก
ผูไ้ ม่หวังดีทา� ร้ายร่างกาย หรือถูกล่อลวง
ไป โดยไม่มีใครเห็นและช่วยเหลือได้
กลับบ้านให้ตรงเวลาเปนการ
ปองกันไมให้ถูกลอลวงได้

4) การแต่งกายทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น
ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นจนเกินไป
หรือใส่เสือ้ ผ้ารัดรูป หรือเปิดเผยเนือ้ ตัว
จนเกินไป อาจท�าให้เกิดการดึงดูดใจ
เพศตรงข้าม และน�าไปสูก่ ารล่วงละเมิด
แตงกายให้เหมาะสมจะปลอดภัย
ทางเพศได้
จากการลวงละเมิดทางเพศ

๕๘
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5) การไปเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิง
แล้วดื่มเครื่องดื่มมึนเมาท�าให้ขาดสติ และอาจท�าให้เกิดการล่วงละเมิด
ทางเพศได้
6) การคบเพือ่ นทีม่ คี วามประพฤติไม่ดที อี่ าจชักชวนหรือล่อลวงเรา
ไปท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจน�าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้
7) การเสพสารเสพติด ดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ มึนเมาต่าง ๆ จะท�าให้
เราขาดสติและอาจถูกล่อลวงจนเกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้โดยง่าย

3.2 วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิด
ทางเพศ

เราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ โดย
ปฏิบัติ ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาคน
เพี ย งคนเดี ย วหรื อ อยู ่ กั บ คนที่ ไ ม่ น ่ า
ไว้วางใจ
ไมควรเดินในเส้นทางเปลี่ยว
เพียงคนเดียว

2) ไม่กลับบ้านมืดค่ำ ควรกลับบ้านให้
ตรงเวลา ถ้ามีกิจกรรมที่ต้องทำที่โรงเรียน
ควรบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทราบ
หรือให้มารับ แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินกลับ
ควรชวนเพือ่ นหรือคนทีไ่ ว้ใจให้เดินไปด้วย

เด็กนักเรียนที่ดี
ควรกลับบ้านตรงเวลา

๕๙
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3) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
และเหมาะสมกับกาลเทศะ
การแตงกายสุภาพเรียบร้อยจะชวย
ปองกันการลวงละเมิดทางเพศ

4) ปฏิเสธคำชักชวนของคนที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ถึงแม้ว่า
คนนั้นจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ตาม เช่น ชักชวนให้เราขึ้นรถไปด้วย ชวน
เข้าบ้านโดยไม่มีคนอยู่
ไม่ครับ คุณพ่อ
กำลังมารับ

ไปด้วยกันไหม

ปฏิเสธการชักชวนของคนที่มีพฤติกรรมไมนาไว้วางใจ

5) ไม่ให้ใครมาจับเนื้อต้องตัวหรือจับอวัยวะเพศ ถ้ามีคนพยายาม
จะทำ ให้รีบหนีไปให้ไกล ๆ และร้องให้คนช่วยเหลือหรือเป่านกหวีด
ดัง ๆ

๖๐
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ช่วยหนูด้วย คนนี้รังแกหนู

ไมควรให้ใครมาจับเนื้อต้องตัวโดยงาย ควรร้องขอความชวยเหลือ

6) เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี
แนะนำแต่สิ่งที่ดีให้กับเรา
ควรเลือกคบเพื่อนที่ตั้งใจเรียน

ไมควรยุงเกี่ยวกับสุราและ
สารเสพติดทุกชนิด

7) ไม่ทดลองหรือเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับ
สุราและสารเสพติดทุกชนิด ควรใช้เวลา
ว่างในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชน์
เช่น ออกกำลังกาย หรืออ่านหนังสือ

8) ถ้าอยู่บ้านตามลำพังไม่ควรเปิด
ประตูให้ผู้อื่นเข้าบ้าน และต้องปิดประตู
ใส่กุญแจบ้านตลอดเวลา
ไมควรเปดประตูให้คนที่ไมรู้จัก
เข้าบ้านเมื่ออยูตามลำพัง

๖๑
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• ถ้าเราถูกคนอืน่ ล่วงละเมิดทางเพศหรือกระท�าล่วงเกินในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ

และส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ เราควรบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ไม่ควรเก็บ
เรื่องนี้ไว้คนเดียวเพราะท่านจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เรา นอกจากนั้นเราไม่ควร
ไปล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นด้วย ทั้งนี้เราควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
• สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยไม่ค�านึงถึงฐานะ ต�าแหน่งทางสังคม
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ และความเชื่อทางการเมือง
• สิทธิทางเพศ หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเพศ
ของตน เป็นสิทธิที่ผู้อื่นต้องยอมรับและเคารพ โดยไม่กระท�าหรือแสดงออก
ทางเพศที่ท�าให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
• ความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือความเสมอภาคทางเพศ หมายถึง
ความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และโอกาสทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
การเมืองส�าหรับทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างทางเพศอย่างไร ซึ่ง
ความแตกต่างทางเพศต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการก�าหนดสิทธิและโอกาสของ
บุคคลในสังคม ตัวอย่างเช่น ผู้ชาย ผู้หญิง กะเทย ทอม มีความเท่าเทียมหรือ
ความเสมอภาคทางเพศเท่ากัน
• ความรุนแรง หมายถึง การใช้วาจาเพื่อคุกคาม ต่อต้าน หรือใช้ก�าลัง
อาวุธ อ�านาจ ประทุษร้ายตนเอง บุคคลอื่น กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ซึ่งส่งผล
ท�าให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย
ทรัพย์สิน หรือการจ�ากัดสิทธิที่บุคคลพึงมี
นอกจากนี้ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การ
ล้อเลียนเพื่อน การกลั่นแกล้งหรือท�าร้ายเพื่อนเพศเดียวกัน เพื่อนต่างเพศ
การเหยียดหยามและมีอคติทางเพศต่อบุคคลอืน่ ทีม่ คี วามชอบและการแสดงออก
ทางเพศ ซึ่งแตกต่างจากตน การท�าร้ายกันระหว่างคู่รัก สามีและภรรยา
๖๒
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คำ�ถาม¾Ñ²นาความคÔ´
หากนักเรียนเล่นอินเทอร์เน็ต แล้วได้พูดคุยกับคนแปลกหน้า
จนกระทั่งวันหนึ่งบุคคลดังกล่าวชักชวนให้นักเรียนออกมาพบเจอกัน
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2–3 คน หาข่าวเกี่ยวกับการถูก
หลอกลวงทีน่ ำไปสูก่ ารล่วงละเมิดทางเพศ มาเล่าสูก่ นั ฟัง และช่วยกันคิด
และจดบันทึกวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
2. นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 2–3 คน แต่ละกลุม่ ศึกษากรณีศกึ ษา
ที่กำหนดให้ และตอบคำถาม
กรณีศึกษา
หนิงเป็นเด็กซุกซน ชอบไปเที่ยวเล่นไกลจากบ้านโดยไม่บอกพ่อ
แม่ วันหนึ่งหนิงไปเล่นกับเพื่อนเพลินจนเป็นเวลามืดค่ำ มีผู้ใหญ่ชวนให้
ขึน้ รถ เพือ่ จะไปส่งทีบ่ า้ น หนิงก็ไปกับเขาโดยไม่คดิ ถึงอันตรายทีจ่ ะตามมา
1) พฤติกรรมใดของหนิงที่ไม่ถูกต้อง
2) พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้นส่งผลเสียต่อหนิงอย่างไร
3) นักเรียนจะแก้ไขปัญหาให้กับหนิงอย่างไร

แหÅ§ส×ºคŒนความรÙŒ
นักเรียนสามารถค้นคว้าความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ ง การป้องกันการล่วงละเมิด
ทางเพศ ได้จากการสอบถามครู ผูป้ กครอง หรือสือ่ การเรียนรูจ้ ากห้องสมุด
และที่เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
http://www.teenpath.net/column.asp?columncode=teenguide
๖๓

๖๔

ชีวิตและครอบครัว

การปองกัน
การลวงละเมิด
ทางเพศ

การสราง
สัมพันธภาพ

ลักษณะและ
ความแตกตางของ
ครอบครัวไทย

บทสรุปหนวยการเรียนรูที่ 2

วิธกี ารหลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีน่ ำ�ไปสูก ารลว งละเมิดทางเพศ: วิธกี ารหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่
นำ�ไปสูก่ ารล่วงละเมิดทางเพศ เช่น หลีกเลีย่ งการอยูใ่ นทีล่ บั ตาคนเพียงคนเดียว กลับบ้าน
ตรงเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ให้ใครมาจับเนื้อต้องตัวโดยง่าย และเลือกคบเพื่อน
ที่ดี

พฤติกรรมที่นำ�ไปสูการลวงละเมิดทางเพศ: พฤติกรรมที่นำ�ไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
เช่น การอยูใ่ นทีล่ บั ตาคนสองต่อสอง การกลับบ้านมืดค่ำ� การแต่งกายทีด่ งึ ดูดใจเพศตรงข้าม
หรือเปิดเผยเนือ้ ตัวจนเกินไป การเทีย่ วกลางคืน การเสพสารเสพติดและการคบเพือ่ นไม่ดี

การสรางสัมพันธภาพในกลุมเพื่อน: สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนมีความสำ�คัญต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข วิธกี ารสร้างสัมพันธภาพในกลุม่ เพือ่ น เช่น ให้อภัยเพือ่ นเมือ่ เพือ่ น
ทำ�ผิดต่อเรา มีน้ำ�ใจและเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ เพื่อน พูดจาสุภาพและไพเราะกับเพื่อน  

การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว: สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสำ�คัญต่อการเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น ดูแลเอาใจ
ใส่ซึ่งกันและกัน มีน้ำ�ใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำ�เสมอ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่

ความแตกตางของแตละครอบครัว: การที่ครอบครัวมีความแตกต่างกันเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบและปัจจัยทีส่ ำ�คัญโดยพิจารณาจาก ได้แก่ 1) ลักษณะของครอบครัวไทย
2) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3) สภาพทางสังคม และ 4) ระดับการศึกษาของ
ครอบครัว

ความสำ�คัญของครอบครัว: มีความสัมพันธ์กับเราอย่างใกล้ชิด ทำ�หน้าที่หล่อหลอมและ
ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3

35

36

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3

กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนผลัดกันเล่าเรือ่ ง ความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ครอบครัวของตนเอง
2. นักเรียนแบ่งกลุม่ บอกความแตกต่างของขนาดแต่ละครอบครัว
โดยบันทึกลงในสมุด
3. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนทำ�กิจกรรม     
ในครอบครัวของตนเองเพือ่ สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้แน่นแฟ้น
4. นักเรียนจัดทำ�บัตรอวยพรชิน้ พิเศษให้กบั เพือ่ น ๆ ในกลุม่ ของ
ตนเองเพื่อสร้างความประทับใจ
5. นักเรียนร่วมพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นำ�ไปสู่
การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว

๖๕
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âคร§§าน
นักเรียนเลือกทำโครงงานต่อไปนี้ (เลือก 1 ข้อ) หรืออาจทำโครงงาน
อื่นตามความสนใจตามรูปแบบโครงงานที่กำหนด (ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หัวข้อ เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ จุดประสงค์ แผนการปฏิบัติการ)
1. โครงงานการทดลองเรือ่ ง การปลูกต้นไม้รว่ มกันช่วยสร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนให้ดีขึ้น
2. โครงงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ งกันการล่วงละเมิดทางเพศ
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรได้รับคำแนะนำ
แก้ไขจากผู้สอน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินโครงงานนั้น ๆ
โดยผู้สอน/ผู้ปกครอง/กลุ่มเพื่อนประเมินลักษณะกระบวนการทำงาน
และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกันก่อนพิจารณา
เก็บในแฟ้มสะสมผลงาน

การประยØกµ ãªŒ ãนªÕวÔµประจำ�วÑน
1. นักเรียนต้องยอมรับในความแตกต่างระหว่างครอบครัวตนเองกับ
ครอบครัวอืน่ ๆ และปรับตัวให้เข้ากับเพือ่ น ๆ หรือบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. นักเรียนนำแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ภี ายในครอบครัว
และกลุม่ เพือ่ นไปปฏิบตั กิ บั สมาชิกในครอบครัวและกลุม่ เพือ่ นของตนเอง
3. นักเรียนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ
๖๖
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คำ�ถามประจำ�หนวย
		1. ครอบครัวมีความสำ�คัญตอนักเรียนอยางไร
		2. มีสิ่งใดที่บอกถึงความแตกตางของครอบครัวไทยไดบาง
		3. จากความรู้ในเนื้อหา ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะอยางไร
		4. หากครอบครั ว ของนั ก เรี ย นมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ด้ อ ยกว่ า
ครอบครัวของเพื่อน จนทำ�ให้รู้สึกไม่ดีต่อครอบครัว นักเรียนจะปรับ
ความคิดของตนเองให้มีความรู้สึกที่ดีต่อครอบครัวอย่างไร
		5. การสรางสัมพันธภาพมีความสำ�คัญกับการใชชีวิตประจำ�วันของ
นักเรียนอยางไร
		6. นักเรียนจะมีวธิ กี ารใดบางในการสรา งสัมพันธภาพระหวา งสมาชิก
ในครอบครัว
		7. นักเรียนจะมีวิธีการใดบางในการสรางสัมพันธภาพระหวางกลุม
เพื่อนใหยั่งยืน
		8. นักเรียนเคยทราบข่าวการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ ถ้าเคย
นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ดังกล่าว
		9. หากในขณะเดินทางกลับบ้านมีคนแปลกหน้าชักชวนนักเรียน
ขึ้นรถเพื่อไปส่งบ้าน นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
		 10. นักเรียนจะปอ งกันตนเองใหปลอดภัยจากการลวงละเมิดทางเพศ
ไดอยางไร

๖๗
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กÔจกรรมการเรÕ ยนรÙŒµามแนว·า§สะเµçมÈÖกÉา
(STEM Education)
การสรŒา§ªÔนé §าน:�ºÑµรอวย¾รป‚ ãหม
ในวันขึ้นปีใหม่ของทุก ๆ ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องท�า
บัตรอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อน ๆ ของตนเอง เพื่อเป็นการส่งความสุขและ
สื่อความหมายถึงมิตรภาพ ความจริงใจ และความรู้สึกดีที่มีต่อกัน โดยบัตร
อวยพรนี้ควรมีขนาด 6 ĭ 8 นิ้ว นักเรียนจะท�าบัตรอวยพรปีใหม่นี้ให้กับเพื่อน
ได้ส�าเร็จ สวยงาม และสร้างความประทับใจได้อย่างไร
อุปกรณ์

กระดาษสี

ปากกาเมจิก

สีไม้

กากเพชร

กาว

กรรไกร

ดอกไม้แห้ง

ริบบิ้น

ปัญหา บัตรอวยพรปีใหม่รูปแบบใดที่เหมาะกับการมอบให้เพื่อน และท�าให้เกิด
ความประทับใจ เพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
เปาหมาย/ความต้องการ บัตรอวยพรปีใหม่ส�าหรับมอบให้เพื่อน

๖๘
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ส่งตัวแทนไปเลือกอุปกรณ์
หน้าห้องเรียน
2. ร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ตเกีย่ วกับบัตร
อวยพรปีใหม่รูปแบบต่าง ๆ และวิธีการท�ำบัตรอวยพรดังกล่าว
3. น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มาหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อเลือกรูปแบบบัตร
อวยพรปีใหม่ที่ชื่นชอบ สามารถท�ำได้จริง และเหมาะส�ำหรับมอบให้เพื่อน
4. ร่วมกันออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่โดยวาดภาพร่างผลการออกแบบ
ผลงานและลงมือสร้างชิ้นงาน โดยบัตรอวยพรดังกล่าวจะมีขนาดโดยประมาณ
6 ĭ 8  นิ้ว มีความเหมาะสมกับวัยของผู้รับ ซึ่งได้แก่ เพื่อน รวมถึงควรมีความ
สวยงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อความที่ระบุในบัตรควรถูกต้องตาม
หลักภาษาและสุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ วัฒนธรรมประเพณีไทยด้วย
5. ร่วมกันวิเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วข้องตามแนวคิดสะเต็ม บันทึกลงในตาราง
ออกแบบผลงาน
ควรบันทึกการออกแบบ
ลงในสมุด

วิเคราะห์ตามแนวคิดสะเต็ม (STEM)
S: วิทยาศาสตร์

T: เทคโนโลยี

E: วิศวกรรมศาสตร์

M: คณิตศาสตร์

ควรบันทึกการออกแบบลงในสมุด

6. ส่งตัวแทนน�ำเสนอผลการออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่หน้าชั้นเรียน
7. แต่ละกลุ่มน�ำบัตรอวยพรปีใหม่ที่ท�ำเสร็จแล้วไปให้เพื่อน ๆ ของ
นักเรียน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นแต่ละกลุ่มน�ำความคิดเห็นของ
เพื่อน ๆ มาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น แล้วน�ำไปให้เพื่อนดูอีกครั้ง
8. ร่วมกันวิเคราะห์วา่ บัตรอวยพรปีใหม่ทที่ ำ� เป็นไปตามรูปแบบทีอ่ อกแบบ
ไว้หรือไม่ รวมถึงแต่ละกลุม่ มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบบัตรอวยพรในวาระ
โอกาสอื่นต่อไปอย่างไร
หมายเหตุ: นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขั้นการออกแบบ
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การพักผ่อน
การหยุดพักหรือท�ากิจกรรมเบา ๆ ที่ตนชื่นชอบ เพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียด และความเหน็ดเหนื่อยจากการท�ากิจกรรมต่าง ๆ
การล่วงละเมิดทางเพศ
การกระท� า หรื อ การพู ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทางเพศที่ ล ามกอนาจาร หรื อ
การแสดงออกทางเพศต่อผูอ้ นื่ โดยบุคคลนัน้ ไม่ยนิ ยอม เช่น ใช้คา� พูดหรือสายตา
แทะโลม กอด จูบ ลูบคล�า ข่มขืน ใช้กา� ลังบังคับข่มขูห่ รือล่อลวงให้มเี พศสัมพันธ์
การละเล่นพื้นเมือง
กิจกรรมการเล่นดัง้ เดิมของคนไทยในแต่ละท้องถิน่ ทีม่ มี าเป็นเวลาช้านาน
และเล่นติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
การสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างความผูกพัน ความเกีย่ วข้องหรือการกระท�าร่วมกัน เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ บุคคลเลือกท�าด้วยความสมัครใจ ท�าในเวลาว่าง
ทีส่ ามารถให้ประสบการณ์ ความพึงพอใจ ความสนุกสนานมีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค
ครอบครัวขยาย
กลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้อง ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน
เป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และมีญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้า น้า อา หลาน สมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ด้วยก็ได้
๗๐
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ครอบครัวเดี่ยว
กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็น
ครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยา
หรือพ่อกับแม่และลูก รวมถึงครอบครัวทีม่ สี มาชิกเป็นผูม้ คี วามหลากหลายทาง
เพศ เช่น คู่ชีวิตชายกับชาย คู่ชีวิตหญิงกับหญิง คู่ชีวิตชายกับกะเทย ซึ่งอาจ
จะมีลูกติด หรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วยก็ได้
ธ
ธงโภชนาการ
สัญลักษณ์ภาพธงสามเหลีย่ มปลายแหลมทีแ่ นะน�าสัดส่วน ปริมาณ และ
ความหลากหลายของอาหารที่คนไทยควรกินใน 1 วัน ส�าหรับเด็กอายุตั้งแต่
6 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยส่วนของฐานใหญ่ด้านบนของธง
เน้นให้กนิ ในปริมาณมากและปลายธงด้านล่างแคบแนะน�าให้กนิ ในปริมาณน้อย ๆ
ส
สมรรถภาพทางกาย
ความสามารถของร่างกายในการท�ากิจกรรมหรือท�างานอย่างใดอย่างหนึง่
ได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน โดยไม่เกิดความเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย
จนเกินไป และสามารถกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว
อ
อุบัติเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิตและทรัพย์สนิ

๗๑
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2

หน

ารเรียน

รทู ี่

 วย ก

ชีวติ และครอบครัว

ตัวชวี้ ดั ชั้นป
1. อธิบายคุณลักษณะของความเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว (พ 2.1 ป. 4/1)
2. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย (พ 2.1 ป. 4/2)
3. ยกตัวอยางวิธกี ารปฏิเสธการกระทำทีเ่ ปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรือ่ งเพศ (พ 2.1 ป. 4/3)

ผงั มโนทัศนสาระการเรียนรู
1. การเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1.1 คุณลักษณะของการเปนเพื่อนที่ดี
1.2 คุณลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว

2. พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
• พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

ชีวิตและครอบครัว
3. การปฏิเสธและการขอความช‹วยเหลือเมื่อถูกกระทำที่เปนอันตราย
และไม‹เหมาะสมในเรื่องเพศ
3.1 การปฏิเสธในสถานการณตาง ๆ
3.2 การขอความชวยเหลือ
หนูไปไหนจะ
ใหอาไปสงไหม ขึ้นรถมาสิ

ประโยชนจ ากการเรยี น

เข า ใจและสามารถเลื อ กคบเพื่ อ นที่ ดี
และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว สามารถ
แสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม รวม
ถึงปฏิเสธการกระทำที่เปนอันตรายและไม
เหมาะสมในเรื่องเพศและสามารถขอความ
ชวยเหลือได
๗๒

ขอบคุณคะ แตหนูคงไปไมได
เพราะเดี๋ยวผูปกครอง
จะมารับหนู

ลองคดิ ลองตอบ

ใครคือเพื่อนที่นักเรียนสนิทมากที่สุด
เพราะเหตุใด?

นิด เราออกไปคุยกัน
ที่สวนสาธารณะกันเถอะ
ไมดีกวา เขามาคุย
ในบานดีกวา

๗๓

นิด ชวนเพ�อนมานั่งคุยกัน
ในบานเราสิลูก

การศึกษาถึงชีวิตและครอบครัวของตนเองเปน
สิ่งสำคัญที่ทำใหเราสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยาง
มีความสุข โดยเฉพาะการรูจักคุณลักษณะการเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว การรูจ กั แสดงพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม และการรูจ กั ปฏิเสธ
การกระทำที่เปนอันตรายและไมเหมาะสมในเรื่องเพศ
๗๔
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1. การเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชีวิตของเราจะตองอยูรวมกับบุคคลตาง ๆ โดยเฉพาะเพื่อนและบุคคล
ในครอบครัว ไดแก พอ แม พี่ นอง หรือผูปกครอง เราจึงตองเรียนรูวิธีการ
ปรับตัว เพื่อใชชีวิตรวมกับบุคคลดังกลาวใหเกิดความราบรื่นและมีความสุข
โดยตองปฏิบัติตนใหเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวตามคุณลักษณะ
ของการเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1.1 คุณลักษณะของการเปนเพื่อนที่ดี
นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. มีความรักและความจริงใจตอเพื่อน เชน
นิด ผมชวยถือของใหครับ
การไมพูดโกหกการยอมรวมทุกขรวมสุขกับเพื่อน
2. มีน้ำใจและรูจ กั เสียสละ เชน แบงปนขนม
ใหเพื่อน ชวยสอนการบานเพื่อนเมื่อเพื่อนไมเขาใจ
เห็นเพื่อนถือของหนักก็เขาไปชวยเหลือ
3. คอยดูแลเอาใจใสเพื่อน เชน สังเกตวา
เพื่อนเสียใจหรือทุกขใจเรื่องใดก็คอยพูดปลอบใจ
ใหเพื่อนคลายความทุกข
4. พูดจาสุภาพและไพเราะกับเพื่อนเสมอ ไมนินทาใหรายเพื่อนของตน
5. ชวนเพือ่ นใหประพฤติและปฏิบตั ใิ น
สิ่ ง ที่ ดี แ ละไม ผิ ด ศี ล ธรรม เช น ชวนเพื่ อ น
ทำความสะอาดหองเรียนใหสะอาด ชวนเพือ่ น
ไปออกกำลังกาย ชวนเพือ่ นไปทำบุญตักบาตร
ชวนเพื่อนใหรูจักหลีกเลี่ยงสารเสพติด
กจิ กร
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เขียนลักษณะของเพือ่ นทีน่ า คบจากการทีไ่ ดศกึ ษาคุณลักษณะของเพือ่ นทีด่ ี
๗๕
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1.2 คุณลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธทางการ
แตงงาน ทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม และพอแมบุญธรรม
หรือความสัมพันธแบบคูชีวิต
สมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย ประกอบดวย พอ แม ลูก หรือพอ
กับลูก แมกับลูก ปูยากับหลาน ยายกับหลาน หรือผูปกครองกับเด็ก แตบาง
ครอบครัวอาจมี ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย อยูดวย บางครอบครัวสมาชิก
ประกอบดวย พอ ลูก และผูชายที่เปนคูชีวิตของพอ หรือ แม ลูก และผูหญิง
ที่เปนคูชีวิตของแม เปนตน
คุณลักษณะของการเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว นักเรียนควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. รูจ กั และปฏิบตั ติ ามบทบาทหนาทีข่ องตนเอง เชน บทบาทในการเปนลูก
ก็ตองเชื่อฟงคำสั่งสอนของพอแมและญาติผูใหญในครอบครัวหรือผูปกครอง
ไมแสดงอาการหรืออารมณทกี่ า วราวเพราะเปนการแสดงออกทีไ่ มเหมาะสมและ
ดูไมนารัก บทบาทของพี่ตองชวยพอแมดูแลนอง เสียสละใหนอง อภัยใหนอง
และบทบาทของนองตองเชื่อฟงพี่
2. มีความรักครอบครัว โดยที่สมาชิกภายในครอบครัวตองมีความรัก
ความเอื้ออาทรตอกัน ชวยเหลือกันอยางจริงใจโดยไมหวังผลตอบแทน เมื่อมี
ปญหาภายในครอบครัวตองคอย ๆ พูดจากัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน เชน ชวย
กันทำงานบาน ชวยสอนการบานใหกัน
3. เอาใจใสดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน เชน เมื่อเห็นคนในครอบครัว
ไม ส บายควรเข า ไปดู แ ล จั ด อาหารให
รับประทาน คอยเตือนเมื่อถึงเวลากินยา
หรือทำงานบาน
4. พูดจาไพเราะตอกัน เพื่อความ
สัมพันธที่ดีภายในครอบครัว เชน “ผม
ขออนุญาตไปเลนทีส่ นามเด็กเลนนะครับ”
“ขอบคุณคะคุณแม ขนมอรอยมากคะ”
๗๖
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เขียนเรียงความเรือ่ ง ความประทับใจในครอบครัวของฉันลงในสมุดรายงาน

แหลงสืบคนความรู

นักเรียนสามารถคนควาความรูเรื่อง การเปนเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เพิ่มเติมไดจากเว็บไซต www.dek-d.com โดยขอคำปรึกษาจากครูหรือผูปกครอง

2. พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
เพศ หมายถึง ลักษณะที่แสดงใหรูวาเปนเพศใด ซึ่งกำหนดโดยลักษณะ
ทางชีววิทยา เรียกวา เพศโดยกำเนิด และลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับจิตใจ พฤติกรรม
และสังคม เรียกวา เพศวิถี
เพศโดยกำเนิด หมายถึง ลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิด ทีแ่ สดงใหรวู า
เปนเพศหญิงหรือเพศชาย และบางคนอาจมีทั้ง 2 เพศในคนเดียวกัน ซึ่งเปน
ไปไดตามธรรมชาติ
เพศวิถี เปนลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับจิตใจ พฤติกรรม และสังคม ดานเพศ
ของบุคคล เชน ตองการเปนเพศใด ไดแก ชาย หญิง กะเทย ฯลฯ และ
แสดงออกตอสาธารณะเกีย่ วกับเพศของตนเองอยางไร เชน ชายแสดงออกเปน
หญิงในที่สาธารณะอยางเปดเผย
พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกทางเพศ
ที่มีพื้นฐานมาจากความรู ทัศนคติ และประสบการณ ซึ่งอาจแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล อาจตรงหรือไมตรงกับเพศโดยกำเนิดและบทบาทหญิงชาย
ที่สังคมกำหนดก็ได
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
คนเราทุกคนควรปฏิบัติตนดังนี้
1. ใหเกียรติซึ่งกันและกัน โดยไมขมเหงรังแก ไมฉวยโอกาสจับเนื้อ
ตองตัวกันตามใจชอบ

๗๗
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2. ไมพดู จาวาราย นินทา หรือพูดลวนลาม ทำใหผูอ ืน่ เสียหาย ควรพูดจา
ดวยคำพูดที่สุภาพออนโยน
3. ปฏิบัติตนเปนสุภาพชน โดยมีน้ำใจชวยเหลือผูอื่น หรือผูที่เปน
เด็กกวาชวยยกสิ่งของ ชวยเก็บของที่ตก เสียสละที่นั่งให
4. วางตัวใหเหมาะสมกับลักษณะของสุภาพชนไทย โดยมีกริ ยิ ามารยาท
ที่เรียบรอย สำรวม เชน แตงกายสุภาพ พูดจานุมนวลออนหวาน ลุก นั่ง เดิน
อยางระมัดระวัง มีน้ำใจชวยเหลือผูอื่น
5. ไมใหใครมาแตะเนื้อตองตัวโดยไมยินยอม ไมใกลชิดสนิทสนมกับ
ผูอื่นมากเกินไป และไมไปไหนกับคนอื่นตามลำพัง
ความชอบและการแสดงออกทางเพศของคน ซึง่ อาจจะแตกตางกัน ทุกคน
ไมจำเปนตองมีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกำเนิด
หรือไมตอ งตรงกับบทบาทความเปนชายหรือความเปนหญิงทีเ่ คยเห็นโดยทัว่ ไป
เชน ผูช ายบางคนแสดงออกถึงความเขมแข็งอดทน ผูห ญิงบางคนแสดงออกถึง
ความออนหวานนุมนวล แตก็มีผูชายบางคนที่แสดงออกถึงความออนหวาน
นุม นวลเหมือนผูห ญิง ผูช ายบางคนตองการเปนผูห ญิง และแสดงความเปนผูห ญิง
ในที่สาธารณะอยางเปดเผย ผูหญิงบางคนรักผูหญิงดวยกัน และผูชายบางคน
ก็รักผูชายดวยกัน หรือบางคนชอบทั้งสองเพศ
ความภาคภูมใิ จในเพศของตน หมายถึง ความรูส กึ ทีด่ ตี อ เพศของตน ไมวา
บุคคลนัน้ จะมีการแสดงออกทางเพศทีต่ รงกับเพศโดยกำเนิดหรือไมกต็ าม มีความ
เชือ่ มัน่ และเห็นคุณคาในเพศของตน ซึง่ คุณคานัน้ ไมไดขนึ้ อยูก บั เพศโดยกำเนิด
หรือบทบาทความเปนชาย ความเปนหญิง แตจะขึน้ อยูก บั การทำความดี รูจ กั ยกยอง
ใหเกียรติและไมดูถูก ดูหมิ่นในเพศของตนเองและผูอื่น ผูที่มีความภาคภูมิใจ
ในเพศของตนจะเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองทีจ่ ะกระทำสิง่ ตาง ๆ ไดสำเร็จ
ทั้งดานการเรียน การอยูรวมกันในสังคม รวมถึงอาชีพของตนเองในอนาคต
ค‹านิยมเรือ่ งเพศ คือ สิง่ ทีบ่ คุ คลหรือสังคมยึดถือเปนเครือ่ งชวยตัดสินใจ
และกำหนดพฤติกรรมทางเพศของเพศชาย เพศหญิง และผูม คี วามหลากหลาย
ทางเพศ คานิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพอแม หรือ
ผูปกครองในครอบครัว การศึกษา ประสบการณ การสื่อสารและถายทอดทาง
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมคนหรือสังคม

๗๘
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ในสังคมมีคานิยมในเรื่องเพศหลายประการที่ชักนำไปสูพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ดังนั้นจึงควรเลือกรับคานิยมในเรื่องเพศที่ถูกตองและเหมาะสม และ
ไมทำใหเกิดโทษตอตนเองและผูอื่น เชน คานิยมการยอมรับและใหเกียรติซึ่ง
กันและกันระหวางผูท มี่ คี วามชอบและการแสดงออกทางเพศทีต่ า งกัน คานิยม
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ คานิยมการรักเดียวใจเดียว
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การสรางสัมพันธภาพที่ดีที่สุด คือ การไดมีสวนรวมและแบงปนในเรื่องตาง ๆ เชน
แบงขนมใหเพื่อน หรือชวยปลอบและใหกำลังใจเพื่อนที่มีความทุกขใจ
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นักเรียนแบงกลุม กลุม ละ 4–5 คน รวมกันวางแผนสัมภาษณครูหรือผูป กครอง
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมกับเพศ แลวจัดทำเปนรายงาน

แหลงสืบคนความรู

นักเรียนสามารถคนควาความรูเ รือ่ ง พฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
เพิม่ เติมไดจากเว็บไซต www.dmh.go.th หรือหองสมุด โดยขอคำปรึกษาจากครูหรือผูป กครอง

3. การปฏิเสธและการขอความช‹วยเหลือ เมื่อถูกกระทำที่เปน
อันตรายและไม‹เหมาะสมในเรื่องเพศ
สถานการณตา ง ๆ ในชีวติ ประจำวันบางสถานการณอาจกอใหเกิดอันตราย
จากการถูกทำรายรางกาย การลวงละเมิดทางเพศ หรือเกิดความไมปลอดภัย
ตาง ๆ ขึ้น ดังนั้น นักเรียนตองรูจักการปฏิเสธในสิ่งที่ไมสมควรไมเหมาะสม
เพื่อปองกันสถานการณที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยขึ้น
๗๙
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3.1 การปฏิเสธในสถานการณต‹าง ๆ
1. เมื่อมีคนแปลกหนาชักชวนขึ้นรถตามลำพัง
เมือ่ มีคนแปลกหนาชักชวนขึน้ รถตามลำพัง ควรหาทางปฏิเสธและให
ยืนหางจากรถ อยาขึ้นรถเปนอันขาด และอยาหลงเชื่อในสิ่งที่เขาพูด
ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– “ขอบคุณคะ แตหนูคงไปไมได พอสั่งใหหนูรอตรงนี้คะ”
– “ไมเปนไรคะ ถึงบานแลว บานของหนูอยูห ลังนีค้ ะ ” และเดินออก
จากสถานที่นั้นทันที
หนูไปไหนจะ
ขอบคุณคะ แตหนูคงไปไมได
ใหอาไปสงไหม ขึ้นรถมาสิ

เพราะเดี๋ยวพอจะมารับหนู

2. เมื่ออยู‹บานตามลำพัง
เมื่อเราอยูบานตามลำพัง โดยที่ไมมีผูใหญอยูบานเลย หากมีคนมา
เคาะประตูอยาเปดใหเปนอันขาด เพราะเขาอาจใชโอกาสที่เราเปดประตูให
ผลั ก ประตู เ ข า มาทำ ร า ยร า งกายของเรา หรื อ ขโมยสิ่ ง ของมี ค า ภายในบ า น
ออกไปได
ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– ไมเปดประตูรับเลย เงียบ ปฏิบัติเหมือนไมมีคนอยูบาน แลวรีบ
โทรศัพทบอกคุณพอ คุณแม หรือผูปกครอง
มีคนอยูไหมครับ
เปดประตูใหหนอย

๘๐

28

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ
ในกรณีฉกุ เฉินนอกจากหมายเลขโทรศัพทของผูป กครองแลวควรเขียนหมายเลขฉุกเฉิน
อื่น ๆ เชน สถานีตำรวจ ดับเพลิง รถพยาบาล ฯลฯ ไวในที่ที่มองเห็นและหาไดงาย ๆ ดวย

3. เมื่อมีคนแปลกหนาใหอาหารหรือขนมรับประทาน
เมื่อมีคนแปลกหนาใหอาหารหรือขนมรับประทาน เราไมควรรับ
พูดปฏิเสธ และรีบหลบออกจากคนแปลกหนาโดยทันที เพราะในอาหารหรือ
ขนมที่เขามอบใหอาจมีสารเสพติดหรือยานอนหลับผสมอยู ซึ่งอาจทำใหเรา
เสพสารเสพติดหรือถูกลักพาตัวไปเรียกคาไถได
ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– “ขอบคุณคะ หนูเพิ่งรับประทานขนมเสร็จคะ ยังอิ่มอยูเลยคะ”
– “ไมเปนไรคะ พอกำลังไปซือ้ ขนมมาให” และรีบออกจากทีน่ นั่ ทันที
หนูรับไปสิจะ
อรอยนะ

ขอบคุณคะ หนูมีขนมแลว
คุณพอรออยูคะ

4. เมื่อถูกชักชวนใหขึ้นหรือลงลิฟตกับคนแปลกหนาตามลำพัง
เมือ่ มีคนแปลกหนาทาทางไมนา ไววางใจชักชวนใหขนึ้ หรือลงลิฟตกบั
เขาตามลำพัง เราไมควรไปตามคำชักชวน และหาทางปฏิเสธหรือรีบเดินหนี
๘๑

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4

29

ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– “ไมเปนไรครับ ผมจะไปแคชั้น 2 เองครับ และอยากเดินออก
กำลังกายดวยครับ”
– “ขอบคุณครับ ผมตองรอผูป กครองเพราะทานกำลังมาครับ” และ
รีบออกจากที่นั่นทันที
หนูขึ้นลิฟตไปกับอาไหม

ไมเปนไรครับ
ผมจะไปแคชั้น 2
เดินขึ้นบันไดไดครับ
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เขียนวิธกี ารปฏิเสธ เมือ่ พบกับเหตุการณทกี่ อ ใหเกิดอันตรายหรือพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศตอตัวเราอยางนอย 3 วิธีการ ลงในสมุดบันทึก

5. เมื่อถูกชักชวนใหเขาไปในบานหรือในหองดวยกันตามลำพัง
เมื่ อ มี ค นแปลกหน า ชั ก ชวนให เ ข า ไปในบ า นหรื อ ในห อ งด ว ยกั น
ตามลำพัง เราไมควรเขาไปโดยที่ไมมีพอแมหรือผูปกครองของเราเขาไปดวย
ควรหาทางปฏิเสธและรีบเดินหนี
ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– “ขอโทษคะ หนูนัดเพื่อนทำการบานไวตองรีบไปคะ”
– “ขอโทษคะ ผูปกครองยืนรออยูคะ”
๘๒
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หนูเขาไปในหองลุงกอนสิ
ลุงมีของเลนจะให
ขอโทษคะ
หนูตองรีบไป
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วิธีการหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่กอใหเกิดอันตรายและพฤติกรรมที่เสี่ยงทางเพศ
คือ ไมควรเดินไปไหนมาไหนเพียงคนเดียวในทีล่ บั ตาคนหรือในเวลากลางคืน ไมควรไวใจหรือ
พูดคุยกับคนแปลกหนา

6. เมื่อถูกชักชวนใหลองเสพสารเสพติด
เมือ่ มีคนแปลกหนาชักชวนใหลองเสพสารเสพติด เราไมควรลองเสพ
และควรหาทางหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ
ตัวอย‹างทักษะการปฏิเสธ
– “ไมหรอกครับ เราตองรีบทำการบานเดี๋ยวพรุงนี้ไมมีสงคุณครู”
– “ไมหรอกคะ คุณพอคุณแมบอกวาเปนสิง่ ไมดี ถาเสพแลวจะทำให
ทานเสียใจ”
มากับพี่สิ
พี่มีอะไร จะใหนายลอง

ไมหรอกครับ
สารเสพติดเปนสิ่งไมดี
เราไมควรลอง

๘๓
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3.2 การขอความช‹วยเหลือ
ถ า มี ก ารล ว งละเมิ ด ทางเพศเกิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว เรา ควรรี บ ออกมาจาก
สถานการณโดยทันที แลวรีบบอกพอ แม ผูป กครองใหรบั ทราบ ไมควรนิง่ เฉย
หรือเก็บเรื่องไวโดยไมมีใครรับทราบ เพราะการลวงละเมิดทางเพศ เปนการ
ละเมิดสิทธิในเนื้อตัวรางกายของเรา ซึ่งใครจะมากระทำตอตัวเราไมได
แหล‹งขอความช‹วยเหลือเมื่อไดรับการล‹วงละเมิดทางเพศ
นักเรียนสามารถขอความชวยเหลือเมื่อมีการลวงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น
จากหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ ดังนี้
1. สถานีตำรวจ โทรสายดวน 191
2. ศูนยชว ยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย โทรสายดวน 1300 หรือแจงที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษยทุกจังหวัด
3. มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร 02 513 2780, 02 513 1001
4. บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี โทร 02 929 2222
5. มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก โทร 02 412 1196
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1. สังเกตสถานการณประจำวันของนักเรียนวาพบการกระทำทีเ่ ปนอันตราย
และไมเหมาะสมในเรื่องเพศที่ใดบาง จดบันทึกสิ่งที่สังเกต แลวเลาใหเพื่อน ๆ ฟง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. แบงกลุม กลุมละ 5–6 คน แตละกลุมรวมกันแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธสารเสพติด

แหลงสืบคนความรู
นักเรียนสามารถคนควาความรูเ รือ่ ง การปฏิเสธการกระทำทีเ่ ปนอันตรายและไมเหมาะสม
ในเรื่องเพศ เพิ่มเติมไดจากการคนควาในหองสมุด หรือสอบถามครูหรือผูปกครอง
๘๔

ชีวิตและ
ครอบครัว

การปฏิเสธ
และการขอความ
ช‹วยเหลือเมื่อถูก
กระทำที่เปน
อันตรายและ
ไม‹เหมาะสม
ในเรื่องเพศ

พฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม

การเปนเพื่อนและ
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

บทสรุปหน‹วยการเรียนรูที่ 2

การขอความช‹วยเหลือ: ถามีการลวงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับตัวเรา ควรรับออกมาจากสถานการณโดยทันที แลวรีบบอก
พอ แม ผูปกครองใหรับทราบ และขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ เชน สถานีตำรวจ โทรสายดวน 191
ศูนยชวยเหลือสังคม โทรสายดวน 1300

การปฏิเสธในสถานการณต‹าง ๆ: เมื่อมีคนที่ไมรูจักชวนขึ้นรถ ใหปฏิเสธและยืนหางจากรถ เมื่ออยูบานตามลำพัง ไมควรเปด
ประตูหากมีคนมาเคาะประตู เมื่อคนแปลกหนาใหอาหารหรือขนม ไมควรรับ พูดปฏิเสธ และรีบหลบออกจากคนแปลกหนา
โดยทันที เมื่อมีคนแปลกหนาทาทางไมนาไววางใจชักชวนขึ้นหรือลงลิฟตกับเขาเพียงลำพัง ไมควรไป หาทางปฏิเสธและเดินหนี
เมื่อถูกชักชวนใหเขาไปในบานหรือในหองดวยกันตามลำพัง ไมควรเขาไปโดยไมมีพอแมหรือผูปกครอง หาทางปฏิเสธและ
รีบเดินหนี เมื่อถูกชักชวนใหลองเสพสารเสพติด ไมควรลองเสพและหาทางหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ

เพศ: ลักษณะที่แสดงใหรูวาเปนเพศใด ซึ่งกำหนดโดยลักษณะทางชีววิทยา เรียกวา เพศโดยกำเนิด และลักษณะที่เกี่ยวของกับ
จิตใจ พฤติกรรมและสังคม เรียกวา เพศวิถี
เพศโดยกำเนิด: ลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิด ทีแ่ สดงใหรวู า เปนเพศหญิงหรือเพศชาย และบางคนอาจมีทง้ั 2 เพศในคนเดียวกัน
ซึ่งเปนไปไดตามธรรมชาติ
เพศวิถี: เปนลักษณะที่เกี่ยวของกับจิตใจ พฤติกรรม และสังคม ดานเพศของบุคคล เชน ตองการเปนเพศใด ไดแก ชาย หญิง
กะเทย ฯลฯ และแสดงออกตอสาธารณะเกีย่ วกับเพศของตนเองอยางไร เชน ชายแสดงออกเปนหญิงในทีส่ าธารณะอยางเปดเผย
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม: ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมพูดจาวารายนินทาหรือพูดลวนลามทำใหผูอื่นเสียหาย ปฏิบัติตน
เปนสุภาพชน วางตัวใหเหมาะสมกับลักษณะของสุภาพชนไทย และไมใหใครมาแตะเนื้อตองตัวโดยไมยินยอม

คุณลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว: รูจักและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองมีความรักครอบครัวเอาใจใส
ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันและพูดจาไพเราะตอกัน

คุณลักษณะของการเปนเพื่อนที่ดี: มีความรักและความจริงใจตอเพื่อนมีน้ำใจและรูจักเสียสละคอยดูแลเอาใจใสเพื่อนพูดจา
สุภาพไพเราะกับเพื่อนเสมอไมนินทาใหรายเพื่อนและชวนเพื่อนใหประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ดีและไมผิดศีลธรรม
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¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹Ð
1. บันทึกการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการเปนเพือ่ นและสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวตนเองลงในสมุด
บันทึกเปนเวลา 1 สัปดาห
2. แตละกลุมเขียนแผนที่ความคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนตอเพื่อน แลวสงตัวแทนนำเสนอ
แผนที่ความคิดหนาชั้นเรียนและอภิปรายรวมกัน
3. แบงกลุม กลุมละ 4–5 คน รวมกันวางแผนจำลองสถานการณเกี่ยวกับการปฏิเสธ
ใน 6 สถานการณ ตามที่ระบุไวในหนังสือและผลัดกันพูดขอความปฏิเสธดังกลาว

โครงงาน
นั ก เรี ย นเลื อ กทำ โครงงานต อ ไปนี้ (เลื อ ก 1 ข อ ) หรื อ อาจเลื อ กทำ
โครงงานอื่นตามความสนใจ ตามรูปแบบโครงงานที่ครูกำหนด (ซึ่งอยางนอย
ตองมีหวั ขอตอไปนี้ เหตุผลทีเ่ ลือกโครงงานนี้ จุดประสงค แผนการปฏิบตั กิ าร)
1. โครงงานการสำรวจเรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษา
2. โครงงานการรณรงคเรื่อง ทักษะการปฏิเสธในสถานการณเสี่ยงทาง
เพศ
3. โครงงานการสำรวจเรื่อง ลักษณะเพื่อนที่ดีของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษา
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำแนะนำแกไข
จากผูสอน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงดำเนินโครงงานนั้น ๆ โดยผูสอน/
ผูปกครอง/กลุมเพื่อน ประเมินลักษณะกระบวนการทำงาน และนักเรียนควรมี
การสรุปแลกเปลีย่ นความรูซ งึ่ กันและกันกอนพิจารณาเก็บในแฟมสะสมผลงาน
๘๖
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การประยุกต ใช ในชีวิตประจําวัน
นักเรียนสำรวจมารยาทและการวางตัวของนักเรียนตอเพื่อน ๆ วามีพฤติกรรมใดดี
และไมดีบาง เขียนแสดงความรูสึกถึงพฤติกรรมดังกลาวและวิธีการแกไขพฤติกรรมที่ไมดี
ของนักเรียน

¤Ó¶ÒÁ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ
1. คุณลักษณะของการเปนเพื่อนที่ดีเปนอยางไร
2. เพื่อนที่นักเรียนชอบและตองการคบหาดวยมีลักษณะอยางไร
3. คุณลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวเปนอยางไร
4. การปฏิบัติตนเชนไรในครอบครัว ที่นักเรียนคิดวาเปนสิ่งที่ทำใหทุกคน
ในครอบครัวเสียใจและเปนทุกข
5. นักเรียนคิดวาตนเองควรปฏิบัติตามคุณลักษณะของการเปนเพื่อนหรือ
สมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือไม เพราะเหตุใด
6. พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมเปนอยางไร
7. ยกตัวอยางของการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ควรมี
ลักษณะอยางไร
8. เมื่อมีคนไมรูจักชวนขึ้นรถ นอกจากเดินออกหางแลวควรพูดอยางไร
9. เมือ่ อยูบ า นตามลําพังแลวมีคนไมรจู กั มาเคาะประตู นอกจากไมเปดประตู
แลวควรปฏิบัติตนอยางไร
10. เมื่อมีคนไมรูจักชักชวนใหขึ้นลิฟต นอกจากปฏิเสธแลวควรพูดอยางไร

๘๗
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ส
สารเคมี
สารที่ไดจากกระบวนการปฏิกิริยาเคมีในสภาพของสารที่มีสภาพเปนกรดหรือดาง ซึ่ง
สารบางชนิดสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพของคนเราได
สารเสพติด
ยา หรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม
จะทำ�ใหรางกายทรุดโทรมและตกอยูใตอำ�นาจหรือเปนทาสของสิ่งนั้นทั้งดานรางกายและ
จิตใจ
สิ่งแวดลอม
ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน
ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทำ�ลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงไมได
สุภาพชน
ผู้ที่แต่งกายเรียบร้อย มีกิริยามารยาทอ่อนโยน พูดจาเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ
สุรา

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เมื่อดื่มแลวทำ�ใหมึนเมา จะมีฤทธิ์กดระบบ
ประสาท ทำ�ใหเสียการทรงตัว พูดไมชัด ไมสามารถควบคุมตนเองได จนกระทั่งหมดสติ
ในที่สุด

๘๘
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ชีวิตและครอบครัว

ตัวชวี้ ดั ชั้นป
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนไดเหมาะสม (พ 2.1 ป. 5/1)
2. อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนตามวัฒนธรรมไทย (พ 2.1 ป. 5/2)
3. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยง
ในครอบครัว และกลุมเพื่อน (พ 2.1 ป. 5/3)

ผงั มโนทัศนสาระการเรียนรู
1. พัฒนาการทางเพศ
– พัฒนาการทางเพศ

และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

3. การแกŒไขป˜ญหาความขัดแยŒง

ชีวิตและครอบครัว
2. ครอบครัวอบอุ‹น

3.1 ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง
3.2 พฤติกรรมที่พึงประสงคและ
ไมพึงประสงคในการแกไข
ปญหาความขัดแยงในครอบครัว
และกลุมเพื่อน

¢Íâ·É¤ÃÑº
¼ÁäÁ‹ä´ŒµÑé§ã¨

2.1 ลักษณะครอบครัวไทย
2.2 ครอบครัวอบอุน

ประโยชนจ ากการเรยี น

เขาใจพัฒนาการทางเพศและปฏิบตั -ิ
ตนไดเหมาะสมตามเพศของตน ปฏิบัติตนเพือ่ ใหครอบครัวอบอุน และหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในการแกไข
ปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงไดอยาง
เหมาะสม

äÁ‹à»š¹äÃ¤ÃÑº
¼ÁÂ¡â·ÉãËŒ

ลองคดิ ลองตอบ

นั ก เรี ย นคิ ด ว า ครอบครั ว อบอุ น
มีลักษณะอยางไร

๘๙

Ë¹Ù¹Ô´...ÁÒ½ƒ¡ÃŒÍÂÁÒÅÑÂ
¡ÑºáÁ‹áÅÐ¤Ø³ÂÒÂäËÁ¨Ð

¤‹Ð...¤Ø³áÁ‹
Ë¹Ù¹Ô´ÍÂÒ¡½ƒ¡ÍÂÙ‹¾Í´Õ

๙๐

¾‹Í¤Ô´Ç‹ÒÅÙ¡ÅÍ§¤Ô´
´ŒÇÂµÑÇàÍ§¡‹Í¹ áÅŒÇ¾‹Í¨ÐºÍ¡
ãËŒÇ‹Ò¶Ù¡ËÃ×ÍäÁ‹

¾‹Í¤ÃÑº àÅ¢¢ŒÍ¹Õé
·íÒÍÂ‹Ò§äÃ¤ÃÑº

การศึกษาและทำความเขาใจถึงวิธีการที่จะทำใหครอบครัวอบอุ‹น
การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศและการแกไขปญหา
ความขัดแยงจะชวยใหเราสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางราบรื่น
๙๑
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1. พัฒนาการทางเพศ
¤Ó¶ÒÁ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
เมื่อเราเริ่มโตเปนวัยรุน รางกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร
เมื่อเด็กชายอายุประมาณ 11–12 ป เด็กหญิงอายุประมาณ 10–11 ป จะเปน
ชวงที่เขาสูวัยเด็กตอนปลายหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาวัยแรกรุน โดยในชวงนี้จะมีการ
เจริญเติบโตของรางกายอยางรวดเร็วทั้งในดานสวนสูงและนํ้าหนัก เพราะตอมไรทอ
ภายในรางกายจะผลิตฮอรโมน (hormone) ที่เปนตัวเรงการเจริญเติบโต สงผลให
เด็กในวัยนี้มีสวนสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเซนติเมตร ซึ่งเปนเรื่องปกติของเด็กชายและ
เด็กหญิงที่กําลังจะยางเขาสูวัยรุน นักเรียนซึ่งอยูในชวงวัยนี้จึงควรเรียนรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ในวัยที่กําลังยางกาวเขาสูวัยรุนตอไป

พัฒนาการทางเพศและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

พัฒนาการทางเพศ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงในสวนทีเ่ กีย่ วกับแรงผลักดันทางเพศ
บทบาททางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ ตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา
วัยรุ‹น คือ วัยที่ยางเขาสูวัยหนุมสาว เปนวัยที่มีพัฒนาการระหวางอายุ 10–20 ป
และเปนชวงตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใ หญ เปนวัยทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ ดาน
เชน การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาตามรายละเอียดดังนี้

๙๒

ภาพเปรียบเทียบลักษณะของวัยเด็กชาย–หญิงกับวัยรุนชาย–หญิง
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1. การเปลี่ยนแปลงทางดŒานร‹างกาย
เมื่อเขาสูวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและโครงสราง
ของรางกายจากสัดสวนของรางกายเด็กมาเปนสัดสวนของรางกาย
ผูใหญ นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตาง ๆ ดังนี้
ในเด็กชายจะเริ่มเกิดอาการฝ˜นเปยก คือ การหลั่งอสุจิ
ออกจากอวัยวะเพศในขณะหลับ มีขนขึ้นในที่ตาง ๆ ของรางกาย
เชน บริเวณรักแร อวัยวะเพศ มีหนวดเครา และขนหนาแขง มีเสียง วัยรุนชายเริ่มมีสิว
หนวดและเครา
ทีเ่ ปลีย่ นไป เสียงจะแตกพราและหาวขึน้ เห็นลูกกระเดือกชัดเจนขึน้
ในเด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือน คือ มีเลือดออกมาจาก
อวัยวะเพศเดือนละครั้ง สะโพกผาย และหนาอกจะขยายใหญขึ้น
และเริ่มมีสิวเกิดขึ้นบริเวณใบหนาหรือลำตัว

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ
การเริม่ มีประจำเดือนในครัง้ แรกของเด็กหญิง
แตละคน จะเกิดขึ้นไมพรอมกัน เนื่องจากระดับ
ฮอรโมนในรางกายของแตละคนมีไมเทากัน

วัยรุนหญิงสะโพกจะผาย
และหนาอกเริ่มขยาย

2. การเปลี่ยนแปลงทางดŒานจิตใจและอารมณ
วัยรุนมักมีความเชื่อมั่นในตนเองและอาจ
มีความเห็นขัดแยงกับผูใ หญ นอกจากนัน้ ยังมีอารมณ
สนุกสนาน มีความรัก ความอิจฉาริษยาความอยากรู
อยากเห็น ถาวัยรุนไมปรับตัวใหเหมาะสมก็จะเกิด
สภาวะทางอารมณ เชน ซึมเศรา วิตกกังวล ฉุนเฉียว
โมโหงาย คิดเพอฝน
วัยรุนเปนวัยที่มีอารมณหลากหลาย
และแปรเปลี่ยนไดงาย
๙๓
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3. การเปลี่ยนแปลงทางดŒานสังคม
สั ง คมของวั ย รุ น จะใช เ วลาอยู กั บ เพื่ อ น
เปนสวนใหญ เพื่อนมีบทบาทสำคัญกับวัยนี้เปน
อยางมาก โดยวัยรุนมักจะทำตามกฎเกณฑของ
เพื่อนในกลุมเดียวกัน เชน แตงตัวคลาย ๆ กัน
มีภาษาเฉพาะกลุม นอกจากนี้วัยรุนยังเปนวัยที่
วัยรุนมักจะทำตามกฎเกณฑ
เริ่มสนใจในเพื่อนตางเพศ และคบเพื่อนตางเพศ
ของเพื่อนในกลุมเดียวกัน
มากขึ้น
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศ
เมื่อเขาสูวัยรุนเราสามารถปฏิบัติตนใหเหมาะสมได ดังนี้
1. เมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติเกิดขึน้ กับรางกายหรือมีขอ สงสัยเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเรา
ควรปรึกษาพอแม ผูปกครอง หรือครู
2. อยาวิตกกังวลกับการเปลีย่ นแปลงทางรางกายเมือ่ เขาสูว ยั รุน เพราะเปนธรรมดา
ของวัยนี้ที่ทุกคนก็เปนกัน
3. ตองรูจักควบคุมอารมณ ถารูสึกหงุดหงิด เกิดความคับของใจ ควรปรึกษา
ผูใหญ หรือผอนคลายอารมณดวยการฟงเพลง เลนกีฬา ปฏิบัติกิจกรรมที่สรางสรรค

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ

พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกทางเพศ ที่มีพื้นฐานมาจาก
ความรู ทัศนคติ และประสบการณ ซึง่ อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล อาจตรงหรือไมตรงกับ
เพศโดยกำเนิด และบทบาทหญิงชายที่สังคมกำหนดก็ได
ความหลากหลายทางเพศ หมายถึง ความมีตวั ตน ความชอบ และการแสดงออกทางเพศ
ของบุคคล ซึ่งไมตรงกับเพศโดยกำเนิด เชน เพศหญิงที่ชอบเพศหญิงดวยกัน (เลสเบี้ยน)
เพศชายทีช่ อบเพศชายดวยกัน (เกย) คนทีช่ อบทัง้ ผูช ายและผูห ญิง (ไบเซ็กชวล) เพศหญิงทีม่ ี
จิตใจเปนผูช าย (ผูช ายขามเพศ) และเพศชายทีม่ จี ติ ใจเปนผูห ญิง (ผูห ญิงขามเพศ หรือ กะเทย)
ความรุนแรงดŒวยเหตุแห‹งเพศ หมายถึง การกระทำ การพูด หรือการแสดงออกอยางรุนแรง
หรือการเลือกปฏิบัติตอผูอื่น เนื่องจากผูที่กระทำมีความรังเกียจ เหยียดหยามผูถูกกระทำ
ดวยสาเหตุจากความชอบหรือแสดงออกทางเพศ หรือบุคคลนัน้ มีเพศวิถแี ตกตางจากตน เชน
มีความชอบเพศเดียวกัน และมีการแสดงออกทางเพศไมตรงกับเพศโดยกำเนิด เชน ผูช ายรุม
ทำรายกะเทย ผูห ญิงใชวาจาดาทอ ดูหมิน่ ผูห ญิงทีม่ ลี กั ษณะเปนชาย หรือทอม การไมรบั กะเทย
เขาทำงาน
๙๔
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การปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกตองเหมาะสมชวยใหวัยรุนผอนคลายอารมณได

4. กรณีมีประจำเดือน วัยรุนหญิงควรปฏิบัติตน ดังนี้
1) ควรศึกษาวิธีใชผาอนามัยกับแมหรือคุณครู และเตรียมผาอนามัยสำรอง
ติดกระเปาไวใหพรอม
2) ควรเปลี่ยนผาอนามัยบอย ๆ เพื่อปองกันความอับชื้น
3) เมื่อเปลี่ยนผาอนามัยที่ใชแลวควรหอดวยกระดาษใหเรียบรอยกอนทิ้งลง
ในถังขยะทีม่ ดิ ชิด ไมควรทิง้ ผาอนามัยลงในโถสวมหรือชักโครกเพราะจะทำใหทอ อุดตัน
4) ไมควรใชสระวายน้ำสาธารณะหรือในแมน้ำลำคลองในขณะทีม่ ปี ระจำเดือน
เพราะอาจทำใหติดเชื้อโรคที่ปนเปอนในน้ำไดงาย หรือน้ำในสระวายน้ำจะสกปรกจาก
เลือดที่ไหลปนลงไปได
5) ควรหมั่นอาบน้ำชำระรางกายและอวัยวะเพศเฉพาะภายนอกใหสะอาด
ไมควรสวนลางภายในอวัยวะเพศ
6) หากมีอาการปวดทองบริเวณทองนอยมาก ใหวางกระเปาน้ำรอนบริเวณ
ดังกลาวหรือกินยาแกปวด
5. กรณีฝนเปยก วัยรุนชายควรปฏิบัติตน ดังนี้
1) ไมตอ งกังวลหรือตกใจ เพราะเปนการเปลีย่ นแปลงทางรางกายของเพศชาย
เมื่อเขาสูวัยหนุม
2) ควรเปลี่ ย นกางเกงในที่ ส วมใส แ ละผ า ปู ที่ น อนที่ เ ปรอะเป อ นน้ำ อสุ จิ
โดยการนำไปซักใหสะอาดและผึ่งแดด
3) อาบน้ำชำระรางกายดวยสบูและน้ำสะอาด และเนนการทำความสะอาด
บริเวณหนังหุมปลายอวัยวะเพศ โดยรูดหนังหุมปลายขึ้นแลวลางทำความสะอาดให
หมดคราบ

๙๕
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การเตรียมพรอมเขาสูวัยรุนมีความสำคัญตอนักเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูถึง
วิธีการปรับตัวทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเมื่อเขาสูวัยรุนจะชวยใหนักเรียนเปนวัยรุนที่มีสุขภาพดี มีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการไดเหมาะสมกับวัย

¤Ó¶ÒÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
นักเรียนจะปฏิบตั ติ นอยางไรถาพบวาตนเองมีประจําเดือน หรือฝนเปยก
เปนครั้งแรก
กจิ กร

ู
เรยี นร

ฒ
ั นาก
รมพ าร

1. แบงกลุม กลุม ละ 4–5 คน รวมกันศึกษาเกีย่ วกับพัฒนาการทางเพศของวัยเด็กตอนปลาย
พรอมกับวิธีการปฏิบัติตนใหเหมาะสม แลวสรุปลงในสมุดรายงาน
2. แบงกลุม กลุมละ 4–5 คน รวมกันระดมสมองวางแผนกำหนดคำถามที่จะสัมภาษณ
ผูท ผ่ี า นชวงเวลาของวัยรุน แลว เชน พอแม หรือรุน พี่ (เรือ่ งทีส่ มั ภาษณจะตองเกีย่ วกับวัยรุน )
แลวบันทึกผลการสัมภาษณลงในแบบบันทึกผล

แหลงสืบคนความรู

• นักเรียนสามารถคนควาความรูเรื่อง พัฒนาการทางเพศ เพิ่มเติมไดจากเว็บไซต
www.thaihealth.or.th/node/5756 หรือ www.teenpath.net/teenpath/manual/manual0201-01.doc โดยขอคำปรึกษาจากครู ผูปกครอง หรือพยาบาลประจำโรงเรียน

2. ครอบครัวอบอุ‹น
¤Ó¶ÒÁ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
นักเรียนคิดวา ครอบครัวที่อบอุนควรมีลักษณะอยางไร
๙๖
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2.1 ลักษณะครอบครัวไทย
ครอบครัวไทยจํานวนมากมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ซึ่งเปนครอบครัวใหญ
มีทั้งพอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย หรือญาติพี่นองอื่น ๆ อาศัยอยูรวมกัน สวนใหญ
จะพบในชนบท แตในปจจุบันจะพบครอบครัวที่มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว หรือ
ครอบครัวขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น คือ สมาชิกในครอบครัวมีเฉพาะพอ แม หรือเฉพาะ
พอ หรือแม ลูก อาศัยอยูรวมกันโดยแยกออกมาจากญาติพี่นอง สวนใหญครอบครัว
เดีย่ วจะพบไดมากในสังคมเมืองนอกจากนี้
ยังมีครอบครัวพอแมเดีย่ ว คือ ลูกอยูก บั แม
หรืออยูก บั พอเพียงฝายเดียว รวมทัง้ ลูกอยู
กับพอและคูชีวิตของพอ หรือลูกอยูกับ
แมและคูชีวิตของแม หรือครอบครัวที่มี
ผูปกครองและเด็ก แมวาครอบครัวไทย
จะมีลักษณะใด ๆ ก็ตามทุกครอบครัว
ยอมมีความอบอุน ถาสมาชิกในครอบครัว
ลักษณะของครอบครัวไทยในสังคมชนบท
ใหความรักและความเอาใจใสซงึ่ กันและกัน
เปนลักษณะของครอบครัวขยาย
เสมอ ๆ
กจิ กร

ู
เรยี นร

ฒ
ั นาก
รมพ าร

1. วาดภาพลักษณะของครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม
2. วาดภาพพรอมระบายสีหัวขอเรื่อง ครอบครัวของฉัน และเขียนคำบรรยายใตภาพ
๙๗
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2.2 ครอบครัวอบอุ‹น
สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสําคัญที่ทําใหครอบครัวอบอุนและมีความสุข
เพราะการอยูรวมกันยอมมีการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน พูดคุยกัน
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควรปฏิบัติตน ดังนี้
1. มีความรักและความหวงใยซึง่ กันและกัน
เชน ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน รับฟงปญหา
เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปญหา และชวยแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น

2. พูดจาสุภาพตอกัน มีความออนนอม มีนํ้าใจไมตรี
ไมนินทา และไมทะเลาะกัน

3. ใหความเคารพ และเชื่อฟงผูใหญในครอบครัว โดย
วัฒนธรรมไทยไดใหความสําคัญตอผูอ าวุโส ซึง่ ผูม อี ายุนอ ยกวา
จะตองใหความเคารพ เชน รับฟงคําตักเตือนของผูใหญพรอม
ทั้งนําไปปฏิบัติ หากเราไมเห็นดวย ตองแสดงออกและพูดจา
ดวยความสุภาพพรอมดวยเหตุผล
4. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นภายในครอบครัวและ
ตองยอมรับความคิดเห็นสวนมากของคนในครอบครัว เชน แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การเลือกสถานที่ไปพักผอนในวันหยุด
5. ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่ ข องตนเองได อ ย า งเหมาะสม เช น พ อ แม ห รื อ
ผูปกครองมีหนาที่อบรมสั่งสอนลูกและทํางานหาเงินเพื่อใชจายภายในบาน สวนลูก ๆ
มีหนาที่ตั้งใจเรียนหนังสือและชวยเหลืองานในบาน
๙๘
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6. มีความอดทนและใหรูจักอภัยผูอื่น เชน นองหรือพี่อาจกระทำบางสิ่งที่เรา
ไมชอบเราก็ควรใหอภัยและไมถือโทษโกรธเคืองเขา
7. เพือ่ ใหดำรงไวซงึ่ ครอบครัวอบอุน ครอบครัวขนาดเล็ก และครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
จะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเครือญาติ ไดแก ปู ยา ตา ยายโดยหมั่นไปเยี่ยมเยียน
หรือทำกิจกรรมรื่นเริงสังสรรครวมกันเสมอ ๆ
ÅÙ¡áÁ‹ à»š¹à´ç¡´Õ¨Ñ§
ª‹ÇÂ´ÙáÅ¹ŒÍ§

¢Íº¤Ø³¤‹Ð¤Ø³áÁ‹
Ë¹ÙªÍºàÅÕéÂ§¹ŒÍ§
à¾ÃÒÐ¹ŒÍ§¹‹ÒÃÑ¡

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ
การดื่มเหลาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสม นอกจากจะสงผลเสียตอสุขภาพ
โดยตรงแลว ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหครอบครัวแตกราว และทำใหบรรยากาศภายใน
ครอบครัวขาดความอบอุน

¤Ó¶ÒÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
ในฐานะทีน่ กั เรียนเปนสมาชิกของครอบครัว นักเรียนจะสรางบรรยากาศ
ในครอบครัวของตนเองใหอบอุนไดอยางไร
๙๙
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1. เขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อใหครอบครัวอบอุนลงในสมุดรายงาน
2. แบงกลุม กลุมละ 4–5 คน แตละกลุมรวมกันวิเคราะหสาเหตุของครอบครัวไทยที่
ขาดความอบอุน โดยใชแผนที่ความคิด

แหลงสืบคนความรู

• นักเรียนสามารถคนควาความรูเรื่อง ครอบครัวอบอุน เพิ่มเติมไดจากเว็บไซต
www.familynetwork.or.th โดยขอคำปรึกษาจากครูและผูป กครอง

3. การแกŒไขป˜ญหาความขัดแยŒง
¤Ó¶ÒÁ¹Óà¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
นักเรียนเคยขัดแยงหรือทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือเพือ่ น
หรือไม แลวนักเรียนแกไขปญหานี้อยางไร
ความขัดแยŒง คือ ความไมลงรอยกันทางความคิด จนกอใหเกิดการโตเถียง หรือ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางบุคคลไดซึ่งเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวันที่ตองติดตอสื่อสาร
กับคนรอบขางมากมายทั้งสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อน และคนภายในชุมชน ซึ่ง
บางครั้งอาจมีปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกันขึ้นได

3.1 ป˜จจัยที่ก‹อใหŒเกิดความขัดแยŒง
ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงมีดังนี้
1. คานิยมหรือความเชื่อของแตละบุคคล คนทุกคนไมจำเปนตองมีคานิยมหรือ
ความเชื่อที่เหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยูกับมุมมองหรือความคิดของแตละบุคคลซึ่งมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะเลือกเชื่อสิ่งนั้น ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้กอใหเกิดความขัดแยงของบุคคล
ขึ้นได
๑๐๐
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à

2. ความไมเขาใจระหวางกัน ซึ่งอาจ
Ã×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ
สืบเนื่องมาจากการสื่อสารโดยใชคําพูด
ไมเหมาะสมหรือการฟงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของ
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ ระหวาง
กั น มาจากบุ ค คลอื่ น ล ว นแต เ ป น สิ่ ง ที่ บุคคลเปนเรือ่ งทีไ่ มสามารถหลีกเลีย่ งไดแต
เราสามารถปรับตัวเพื่อยอมรับกันและกัน
กอใหเกิดความขัดแยงทั้งสิ้น
ได
3. การไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ยึดมั่นถือมั่นวาคนอื่นจะตอง
รับฟงและคลอยตามคําพูดของตนเอง โดยลืมคิดถึงจิตใจของคนอื่นวามีความตองการ
เชนไรเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคล
4. ความอิจฉาริษยา ไมพอใจในสิ่งที่ตนเองมี กลัวคนอื่นจะประสบความสําเร็จ
มากกวาตนเอง ไมมีความรักและความจริงใจใหกับคนอื่น
5. การขาดศีลธรรมและคุณธรรมประจําใจ ซึง่ จะเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจใหรจู กั
มีความยับยั้งชั่งใจ รูจักผิดชอบชั่วดี

3.2 พฤติกรรมที่พึงประสงคและไม‹พึงประสงคในการแกŒไขป˜ญหา
ความขัดแยŒงในครอบครัวและกลุ‹มเพื่อน
การที่เราจะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อนไดนั้น
ตองมีพฤติกรรมดังนี้
1. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น คิดเสมอวาการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี และเพิ่มเติมแนวความคิดใหม ๆ มากขึ้น
ÇÑ¹ËÂØ´¹Õé ä»à·ÕèÂÇ
¾Ñ¡¼‹Í¹·ÕèäË¹¡Ñ¹´Õ
Ë¹ÙÍÂÒ¡ä»à·ÕèÂÇ
·ÐàÅ¤‹Ð

à¾×èÍ¤ÇÒÁà»š¹»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ
àÃÒÁÒÅ§¤Ðá¹¹¡Ñ¹Ç‹Ò
àÊÕÂ§Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÒ¡ä»äË¹
áµ‹¼ÁÇ‹Òä»
ÊÇ¹Ê¹Ø¡´ÕäËÁ

๑๐๑
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2. การคิดในแงบวก เหตุการณความขัดแยงสวนใหญมักมีสาเหตุมาจากความ
ไมเขาใจกันในเรือ่ งตาง ๆ เราสามารถลดความขัดแยงดวยรอยยิม้ และการคิดในแงบวก
การคิดในแงบวก เปนการมองโลกในแงดมี คี วามสุข ไมวติ กกังวล ไมหนีปญ
 หา
มองปญหาเปนเรื่องทาทายความสามารถในการแกไขปญหาใหผานพนไป การมองโลก
ในแงดีมักเปนแรงเสริมสนับสนุนใหเกิดการยอมรับตัวเราจากคนรอบขางมากยิ่งขึ้น
3. สื่อสารทางบวกทั้งวาจาและการแสดงออกทางกาย สามารถปฏิบัติไดดังนี้
1) พูดจาดวยคําพูดที่สุภาพ ออนโยนนาฟง ไมตะโกน ไมเอะอะโวยวาย หรือ
ไมพูดจาขูตะคอก เพราะจะทําใหผูฟงไมพอใจ จนเกิดการทะเลาะเบาะแวงขึ้นได
2) พูดแตเรื่องที่ดี รูจักยกยองชื่นชมการกระทําดีของคนอื่น เพราะการปฏิบัติ
ดังกลาวจะนํามาซึ่งความสุขทั้งผูพูดและผูฟง อีกทั้งชวยลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ
ไดอีกดวย
ÂÔ¹´Õ´ŒÇÂ¹Ð·Õèà¸Í
ÊÍºä´Œ·Õè 1 à¡‹§¨Ñ§àÅÂ

¢Íºã¨¨ŒÐ

3) ไมพูดจากระทบกระเทียบ เปรียบเปรย สรางความไมพอใจใหกับผูอ่ืน
เพราะอาจเปนสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมรุนแรงตอกันได
4) เปนผูฟงที่ดี โดยตั้งใจฟง และสรุปใจความสำคัญที่ผูอื่นพูดใหได ซึ่งจะ
ชวยลดการสื่อสารที่ไมเขาใจกันซึ่งอาจทำใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงได
5) ไม ขั ด จั ง หวะในการพู ด ของผู อื่ น หรื อ พู ด เพื่ อ เอาชนะผู อื่ น อย า งเดี ย ว
ควรรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
๑๐๒

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 5

¢Íâ·É¤ÃÑº
¼ÁäÁ‹ä´ŒµÑé§ã¨

27

äÁ‹à»š¹äÃ¤ÃÑº
¼ÁÂ¡â·ÉãËŒ

6) กลาวคําขอโทษเมื่อทําผิด และกลาวคําขอบคุณเมื่อไดรับคํายกยองชมเชย
7) ถาเกิดขอของใจ หรือมีเรื่องไมเขาใจกัน ใหรีบชี้แจงในขอสงสัยระหวางกัน
โดยทันที เพื่อไมใหเกิดปญหาความไมลงรอยกันในภายหลัง
8) ไมแสดงกิรยิ าดูหมิน่ เหยียดหยามผูอ นื่ เพราะทุกคนยอมรักในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตนเองเชนกัน
9) เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น ควรตั้งสติระงับอารมณโกรธ โดยหายใจเขาออก
ลึก ๆ และพูดจาปรับความเขาใจกัน
4. ยึดหลักศีลธรรมและคุณธรรมประจําใจ พอใจในสิ่งที่ตนมี ไมไขวควาหา
สิ่งที่ไมใชของเราหรือสิ่งที่เกินตัวมาครอบครอง

¤Ó¶ÒÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
ถานักเรียนทะเลาะกับเพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัว นักเรียนจะมีวธิ กี าร
ปรับความเขาใจกับบุคคลดังกลาวอยางไร เพือ่ ใหมสี มั พันธภาพทีด่ เี หมือนเดิม

๑๐๓
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1. จับคูพูดคุยถึงเหตุการณที่ผานมาในอดีตของตนเองวามีเหตุการณใดบางที่ทำใหเกิด
ความขัดแยงหรือทะเลาะกับผูอื่น ยกตัวอยางมา 2 เหตุการณ อธิบายสาเหตุที่เกิดขึ้น
และวิธกี ารแกไข วิเคราะหวธิ กี ารทีเ่ คยใชวา เปนพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคหรือไม หากเปน
พฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงค ถาสถานการณนน้ั เกิดขึน้ อีกจะมีวธิ กี ารแกไขอยางไรใหเหมาะสม
แลวสรุปลงในแบบบันทึก
2. จับคูแ สดงบทบาทสมมุตกิ ารพูดสือ่ สารทางบวกหนาชัน้ เรียน และสรุปวิธกี ารสือ่ สารทางบวก
เพื่อลดปญหาความขัดแยงลงในแบบบันทึก

แหลงสืบคนความรู

• นักเรียนสามารถคนควาความรูเ รือ่ ง การแกไขปญหาความขัดแยง เพิม่ เติมไดจาก
เว็บไซต www.psy.chula.ac.th/psy/sarapsy/brochure/brochure2.pdf หรือ http://km.moi.
go.th/E_Library/File_Books/EB0003.pdf โดยขอคำปรึกษาจากครู ผูป กครอง หรือผูร ู

๑๐๔

ชีวิตและ
ครอบครัว

การแกŒไขป˜ญหาความขัดแยŒง: ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยง ประกอบดวย คานิยมหรือความเชือ่ ของแตละบุคคล ความไมเขาใจ
ระหวางกัน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการสื่อสารโดยใชคำพูดไมเหมาะสมหรือการฟงเรื่องราวที่เกี่ยวของกันมาจากบุคคลที่ 3
การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความอิจฉาริษยา การขาดศีลธรรมและคุณธรรมประจำใจ พฤติกรรมที่พึงประสงคและ
ไมพึงประสงคในการแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุมเพื่อน การที่เราจะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงไดนั้น
ตองมีพฤติกรรม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น คิดในแงบวก สื่อสารทางบวกทั้งวาจาและการแสดงออกทางกาย ยึดหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมประจำใจ

ครอบครัวอบอุ‹น

การแกŒไขป˜ญหา
ความขัดแยŒง

พัฒนาการทางเพศ: การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เมื่อเขาสูชวงวัยรุนเด็กชายจะเริ่มเกิดอาการฝนเปยก คือ การหลั่งอสุจิ
ออกจากอวัยวะเพศในขณะหลับ มีขนขึน้ ตามทีต่ า ง ๆ ของรางกาย เด็กหญิงจะเริม่ มีประจำเดือน คือ มีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศ
เดือนละครั้ง สะโพกผาย และหนาอกจะขยายใหญขึ้น และเริ่มมีสิวเกิดขึ้นบริเวณใบหนาหรือลำตัว การเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจและอารมณ วัยรุนมักมีความเชื่อมั่นในตนเอง และอาจมีความเห็นที่ขัดแยงกับผูใหญ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
วัยรุน จะใชเวลาอยูก บั เพือ่ นเปนสวนใหญ เพือ่ นมีบทบาทสำคัญกับวัยนีเ้ ปนอยางมาก การปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม เมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติ
เกิดขึ้นกับรางกายหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ควรปรึกษาพอแม ผูปกครอง หรือ ครูอยาวิตกกังวลกับ
การเปลีย่ นแปลงทางรางกายเมือ่ เขาสูว ยั รุน เพราะเปนธรรมดาของวัยนีท้ ที่ กุ คนก็เปนกัน ตองรูจ กั ควบคุมอารมณ ถารูส กึ หงุดหงิด
เกิดความคับของใจ ควรปรึกษาผูใหญ หรือผอนคลายอารมณดวยการฟงเพลง เลนกีฬา ทำกิจกรรมที่สรางสรรค
ครอบครัวอบอุ‹น: ลักษณะครอบครัวไทย ครอบครัวไทยจำนวนมากมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ที่ผานมามีลักษณะเปน
ครอบครัวขยายซึ่งเปนครอบครัวใหญ มีทั้งพอ แม ลูก ปู ยา ตา หรือ ยาย หรือญาติพี่นองอื่น ๆ อาศัยอยูรวมกัน สวนใหญ
จะพบในชนบท แตในปจจุบันพบครอบครัวที่มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น คือ สมาชิกใน
ครอบครัวมีเฉพาะพอ แม หรือเฉพาะพอ หรือแม ลูก อาศัยอยูร ว มกันโดยแยกออกมาจากญาติพน่ี อ ง ครอบครัวเดีย่ วพบไดมาก
ในสังคมเมือง นอกจากนีย้ งั มีครอบครัวพอแมเดีย่ ว คือ ลูกอยูก บั แมหรืออยูก บั พอเพียงฝายเดียว รวมทัง้ ลูกอยูก บั พอและคูช วี ติ
ของพอหรือลูกอยูกับแมและคูชีวิตของแม หรือครอบครัวที่มีผูปกครองและเด็ก ครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวตองมี
ความรักและความเอาใจใสซง่ึ กันและกัน พูดจาสุภาพ ใหความเคารพ และเชือ่ ฟงผูใ หญในครอบครัว มีสว นรวมในการตัดสินใจ
หรือแสดงความคิดเห็นภายในครอบครัว ทำตามบทบาทหนาที่ของตนเอง อดทน และใหอภัยกัน

พัฒนาการ
ทางเพศ

บทสรุปหน‹วยการเรียนรูŒที่ 2
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1. แบงกลุม กลุมละ 2–3 คน ไปคนควาขอมูลเรื่อง พัฒนาการทางเพศของ
วัยรุน แลวนํามารายงานหนาชั้นเรียน
2. สอบถามพอและแมวาวิธีการที่ทําใหครอบครัวอบอุนควรปฏิบัติอยางไร
จดบันทึกลงในสมุดบันทึก แลวนํามารายงานหนาชั้นเรียน
3. แบงกลุม กลุม ละ 4–5 คน แตละกลุม รวมกันแสดงบทบาทสมมุตหิ นาชัน้ เรียน
มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทางบวกรวมดวย

โครงงาน
นักเรียนเลือกทำโครงงานตอไปนี้ (เลือก 1 ขอ) หรืออาจเลือกทำโครงงานอื่น
ตามความสนใจ ตามรูปแบบโครงงานที่ครูกำหนด (ซึ่งอยางนอยตองมีหัวขอตอไปนี้
เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ จุดประสงค แผนการปฏิบัติการ)
1. โครงงานการคนควาขอมูลเรือ่ ง การแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวและ
กลุมเพื่อน
2. โครงงานการสำรวจเรื่อง พัฒนาการทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ในสถานศึกษา
3. โครงงานการรณรงคเรื่อง อุนไอรักสานสัมพันธเพื่อนและครอบครัว
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำแนะนำแกไขจากผูสอน
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงดำเนินโครงงานนั้น ๆ โดยผูสอน/ผูปกครอง/กลุมเพื่อน
ประเมินลักษณะกระบวนการทำงาน และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันกอนพิจารณาเก็บในแฟมสะสมผลงาน

๑๐๖
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การประยุกต ใช ในชีวิตประจําวัน
1. นักเรียนเขาไปชวยเหลือพอแมทำงานบานหลังเลิกเรียนทุกวันแลวสังเกต
พรอมทั้งจดบันทึกถึงพฤติกรรม วิธีการพูดคุยของสมาชิกในครอบครัว และ
บรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวกอนและหลังการชวยเหลืองาน
2. นักเรียนพูดคุยกับเพือ่ นอยางสุภาพ ยิม้ แยมทักทายเพือ่ นตอนเชากอนเขา
เรียนทุกวัน มีความคิดเชิงบวก เพือ่ สรางสัมพันธภาพทีด่ แี ละลดปญหาความขัดแยง

¤Ó¶ÒÁ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนจะมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองใหเปนวัยรุนที่มีสุขภาพที่ไดอยางไร
“วัยรุนเปนวัยวาวุน” นักเรียนเห็นดวยหรือไม อยางไร
นักเรียนคิดวาครอบครัวมีความหมายและมีความสำคัญตอเราอยางไร
นักเรียนภูมิใจในความเปนครอบครัวอบอุนหรือไม อยางไร
หากพี่นองของนักเรียนกระทำบางสิ่งบางอยางที่นักเรียนไมชอบ นักเรียนควร
ปฏิบัติอยางไร
6. การคิดเชิงบวกชวยลดปญหาความขัดแยงในครอบครัวและกลุม เพือ่ น นักเรียน
เชื่อหรือไม เพราะอะไร

๑๐๗
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2

หน

ารเรียน

รทู ี่

วย ก

ชีวิตและครอบครัว

ตัวชวี้ ดั ชั้นป
1. อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น (พ 2.1 ป. 6/1)
2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร (พ 2.1 ป. 6/2)

ผงั มโนทัศนสาระการเรียนรู
1. การสรŒางสัมพันธภาพกับผูŒอื่น
1.1 ความหมายและความ
สำคัญของสัมพันธภาพ
1.2 แนวทางการสร้ า งเสริ ม
สัมพันธภาพ
1.3 ปัจจัยทีช่ ว่ ยให้การทำงาน
กลุ่มประสบความสำเร็จ

ชีวิตและครอบครัว

2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
2.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
2.2 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2.3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.4 โรคเอดส์

ประโยชนจ ากการเรยี น

ลองคดิ ลองตอบ

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพือ่ นหรือ
ผู้อื่น หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์เพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม

นักเรียนคิดว่าเพือ่ นมีความสำคัญ
ต่อตนเองหรือไม่ อย่างไร?

๑๐๘

ไมละจะ
เดี๋ยวพอแมรอ
ตองรีบกลับ

ฟา ไปดูหนังตอ
กับพวกเราไหมละ

๑๐๙

นี่พวกเราไปทบทวนหนังสือกันตอ
ที่หองสมุดไหม ฉันบอกแมไวแลว

ไปสิ ใกลจะสอบแลว
เราจะไดสอบผานไงละ

ปัจจุบนั ชีวติ ของคนเราต้องประสบกับปัญหามากมายทัง้ ในส่วน
ทีพ่ บว่ามีการเอารัดเอาเปรียบผูท้ อ่ี อ่ นแอกว่า หรือบางคนอาจถูกล่อลวง
ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
และลักษณะของพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศจะช่วยให้นกั เรียนสามารถหลีกเลีย่ งจากปัญหา
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาได้

๑๑๐
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1. การสรŒางสัมพันธภาพกับผูŒอื่น
¤Ó¶ÒÁ¹ÓÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
นักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้างไหม แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร

เพ�อน คือ ผูที่ชอบพอรักใครกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เชน เพ�อนรวมชั้นเรียน เพ�อนบาน

1.1 ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ

สัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพัน
ด้ ว ยการกระทํ า และการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันกับเพื่อน
และนำไปสูว่ ถิ ชี วี ติ ของการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
เราทุกคนต้องมีเพื่อน เช่น เพื่อนที่โรงเรียน
เพื่อนบ้าน การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนจึงเป็น
สิ่งสำคัญ เพราะเพื่อนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเรา เช่น
เรียนหนังสือ รับประทานอาหาร เป็นเพื่อนคุย เพื่อนเล่น อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพิงในเวลาที่
เราเดือดร้อนใจ รับฟังปัญหา คอยตักเตือนเมือ่ เราทำผิดและให้อภัยเราเสมอ
๑๑๑
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1.2 แนวทางการสรŒางเสริมสัมพันธภาพ

นักเรียนควรสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข โดยปฏิบัติตามแนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพ ดังนี้
1. ควรมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนเสมอ เช่น ช่วยสอนการบ้าน แบ่งปันอาหาร
และสิ่งของแก่เพื่อน
Ã×èÍ§¹‹ÒÃÙŒ
2. ควรเป็นผูพ้ ดู และผูฟ้ งั ทีด่ ี เช่น พูดจา
ไพเราะ ไม่นนิ ทาเพือ่ น รับฟังความคิดเห็นหรือ
รอยยิม้ สามารถสร้างสัมพันธปัญหาของเพื่อนอย่างตั้งใจ
ภาพกับเพื่อนได้และอาจสร้างเพื่อน
ใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะรอยยิ้ม
3. ควรเอาใจใส่ในตัวเพื่อน เช่น คอย
แสดงความเป็นมิตร มองโลกในแง่ดี
ดูแลเมื่อเพื่อนไม่สบาย จดจำสิ่งที่เพื่อนชอบ
ใคร ๆ ก็อยากคบหา
เพื่อสร้างความประทับใจ
4. ควรจริงใจและซื่อสัตย์ต่อเพื่อน เช่น
ไม่นำความลับของเพื่อนไปเปิดเผย แนะนำในเรื่องที่ดีมีประโยชน์
5. ควรยอมรับผิดและให้อภัยเพือ่ น เช่น ยอมรับความผิด โดยปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองใหม่ และให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิด ไม่ถือโทษโกรธเคือง

à

1.3 ป˜จจัยที่ช่วยใหŒการทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ

งานกลุม่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะประสบความสำเร็จได้นน้ั ประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้
1. ความสามารถส่วนบุคคล การทำงานเป็น
กลุม่ จะประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ถ้าในกลุม่
ของนั ก เรี ย นมี ส มาชิ ก ที่ มี ทั ก ษะความสามารถ
ส่วนบุคคลอย่างหลากหลาย เช่น เมื่อกลุ่มได้รับ
มอบหมายให้ทำโครงงานทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถ
ของสมาชิกในด้านการคำนวณ ด้านศิลปะและ
งานประดิษฐ์ และด้านการใช้ภาษาไทย และถ้าหาก
กลุ่มมีสมาชิกที่มีความสามารถในด้านดังกล่าว โครงงานที่ได้รับมอบหมายชิ้นนั้นก็จะมี
ผลงานที่ดีและประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
2. บทบาทหนŒาทีข่ องสมาชิกในกลุม่ การทำงานกลุม่ ทีด่ จี ะต้องมีการกำหนดบทบาท
หน้าที่การทำงานให้กับสมาชิกในกลุ่มให้ได้รับผิดชอบ โดยกำหนดจากความรู้ ความ
สามารถทีแ่ ต่ละบุคคลถนัดเพือ่ ให้งานกลุม่ ดำเนินไปอย่างราบรืน่ ทัง้ นีท้ กุ คนควรให้ความ
ช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จด้วย
๑๑๒
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3. การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในขณะทีท่ ำงานกลุม่
อาจจะมีความคิดเห็นในกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป นักเรียนควรรับฟังทุกความคิดเห็น
ของเพือ่ น ๆ เพราะทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ในการทำงานกลุม่ ให้ประสบผลสำเร็จได้
ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงว่าตัวเราและเพื่อน ๆ มีความสามารถหรือความถนัดที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย
4. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ มีความสำคัญต่อการทำงาน
กลุ่มให้เสร็จและทันเวลาที่กำหนด ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้รับหน้าที่จากกลุ่มให้ทำงานใด
ก็ควรจะตัง้ ใจและพยายามทำงานนัน้ ให้สำเร็จลุลว่ งด้วย เช่น นักเรียนมีหน้าทีจ่ ดบันทึก
ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในการอภิปรายกลุ่มก็จะต้องมีสมาธิในการฟังสิ่งที่เพื่อน ๆ
พูดและจดบันทึกข้อความอย่างเข้าใจ เป็นต้น

¤Ó¶ÒÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
ถ้าต้องการให้เพื่อน ๆ รักและยอมรับในตัวนักเรียน นักเรียนจะมีแนวทางใน
การปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร
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• แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน อ่านกรณีศึกษาร่วมกัน และตอบคำถามว่า

เบิ้มมีนิสัยไม่ดีอย่างไร ทำไมจึงไม่มีใครคบหาเบิ้มเป็นเพื่อน และเบิ้มควรจะปรับปรุงตัวเอง
อย่างไร
กรณีศึกษาเรื่อง เพื่อน
เบิ้มเป็นเด็กที่มีรูปร่างใหญ่โต ชอบรังแกเพื่อน แย่งของเล่นเป็นประจำ และ
ไม่เคยช่วยเหลือผู้อื่น จึงไม่มีใครคบหา เพราะกลัวเบิ้มจะรังแก

แหลงสืบคนความรู

• นักเรียนสามารถค้นคว้าความรูเ้ รือ่ ง การสรางสัมพันธภาพกับผูอ นื่ เพิม่ เติมได้จาก
เว็บไซต์ www.geocities.com/vinaip/articles/relation1.htm โดยขอคำปรึกษาจากครู
และผู้ปกครอง
๑๑๓
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2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
¤Ó¶ÒÁ¹ÓÊÙ‹º·àÃÕÂ¹
นักเรียนเคยได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของแม่วัยเรียนหรือไม่
แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร

เราอยู่ ในวัยทีจ่ ะก้าวเข้าสูว่ ยั รุน่ มีการเปลีย่ นแปลงหลายอย่างเกิดขึน้ ทัง้ ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ในด้านสังคมจากการที่เคยแบ่งกลุ่มคบเฉพาะเพื่อนเพศ
เดียวกัน วัยนี้จะเริ่มสนใจเรื่องเพศ มีการพบปะพูดคุยจนเกิดความพอใจซึ่งกันและกัน
กลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาว จนบางครั้งอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด
ปัญหาที่ตามมาคือ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสียการเรียน และอาจเป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ เราต้องวางตัวใน
การคบเพื่อนต่างเพศให้อยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็น
หน้าที่ที่สำคัญ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่คาดคิดด้วย
เพศสัมพันธ เปนความตองการทางธรรมชาติ
ของมนุษยและเพ�อการดํารงรักษาเผาพันธุ

๑๑๔

เธอรู ไหมเพศสัมพันธ
มีความหมายวาอยางไร
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2.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งก่อให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอาจนำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีมีดังนี้

1. การอยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสองระหว่าง
ชายกับหญิง เช่น ในห้องนอน ในบ้านที่ไม่มีใครอยู่
หรือสวนสาธารณะเวลามืดค่ำ

2. การไปเทีย่ วกับเพือ่ นต่างเพศตามลำพังจน
มืดค่ำ นอกจากจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรแล้วยังทำให้พ่อแม่เป็นห่วง เพราะอาจเกิด
อุบัติเ หตุ ห รื อ อาจถู ก ล่ อ ลวงไปล่ วงละเมิ ด ทางเพศ
ระหว่างทางกลับบ้าน
3. การเสพสารเสพติด การดื่มสุราและของมึนเมาต่าง ๆ ทำให้ขาดสติ อาจถูก
ล่อลวงและพลั้งเผลอจนก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้
4. การถูกเนื้อต้องตัว สัมผัสร่างกายกัน เช่น
โอบไหล่ กอดเอว จับมือ อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ได้โดยง่าย

5. การดูภาพยนตร์หรือสือ่ ลามก เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดอารมณ์ทางเพศและยัว่ ยุให้เกิด
การเลียนแบบ
๑๑๕
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2.2 การตั้งครรภ์ไม่พรŒอม

การตั้งครรภ์ไม่พรŒอม หมายถึง การตั้งครรภ์ที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่
การไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วแต่เกิดความผิดพลาด การตั้งครรภ์
เมือ่ อายุยงั น้อย หรือการตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดจากความรุนแรงทางเพศ เช่น ถูกบังคับ ล่อลวง
ข่มขืน ให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม จะทำให้เกิดผลเสียด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเสียอนาคต
ของตัวเองและคู่เพศสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนและเสียใจ
ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้
ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ลับตาคนสองต่อสอง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก็ให้ปอ้ งกันโรคและการตัง้ ท้องโดยใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างถูกวิธี ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
ในกรณีที่ถูกข่มขืนต้องรีบไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และรับการดูแลรักษา
ที่ถูกต้อง และแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1. ผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง พบว่า อาจทำให้ต้องพักการเรียน เรียนหนังสือ
ไม่จบพร้อมเพื่อน ส่งผลให้ขาดโอกาสที่ดีในอนาคต เกิดความเครียด เนื่องจาก
เกิดความละอายใจหรืออาจถึงขัน้ ทำลายชีวติ ตนเอง เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์หากไม่ป้องกัน และหากไปทำแท้งที่ไม่ถูกกฎหมาย อาจเกิดอันตราย เช่น
การตกเลือด การติดเชื้ออย่างรุนแรง
2. ผลกระทบต่อครอบครัว พบว่า อาจทำให้พอ่ แม่และสมาชิกในครอบครัวเสียใจ
ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวอับอาย
เพื่อนบ้านและคนในสังคม และครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น
3. ผลกระทบต่อสังคมและประเทศ พบว่า อาจทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก
เกิดเด็กเร่ร่อนมากมาย ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ถูก
ทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา และประเทศชาติ
ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในอนาคต
กจิ กร
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รายงาน

• ระบุสถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมลงในสมุด

2.3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กามโรค คือ โรคที่ติดต่อจาก
คนหนึ่ง สู่อีกคนหนึ่ง โดยการร่วมเพศทางอวัยวะเพศ ทางปาก หรือทางทวารหนัก

๑๑๖
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดได้ทงั้ ชายและหญิงในคนทุกวัย แต่จากสถิติ
พบว่า ติดโรคนี้กันมากในวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 15–24 ปี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชือ้ โรคหลายชนิด ได้แก่ เชือ้ แบคทีเรีย ซึง่ รักษา
ให้หายได้ แต่เป็นซ้ำ�ได้ถ้าได้รับเชื้ออีก เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม
โรคแผลริมอ่อน โรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำ�เหลือง (ฝีมะม่วง) เชื้อไวรัส ซึ่งรักษา
ไม่หายขาด เช่น โรคเริม และโรคหูดหงอนไก่ เชือ้ ราและโปรโตซัว เช่น เชือ้ ราในช่องคลอด
และพยาธิในช่องคลอด ซึง่ บางครัง้ อาจเป็นโรคนีไ้ ด้โดยไม่มเี พศสัมพันธ์ นอกจากนีแ้ ล้ว
ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการร่วมเพศอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ ซึ่งเป็น
อันตรายและติดต่อได้ง่าย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเอดส์ไม่ใช่โรคเดียวกัน แต่ติดต่อได้ด้วยวิธีการ
เดียวกัน คือ การร่วมเพศ และบางโรคสามารถถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์และ
ทางเลือดได้เช่นเดียวกับโรคเอดส์ คือ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคซิฟิลิส
การร่วมเพศโดยไม่ป้องกันจะส่งผลให้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
หรืออาจเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้
ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กำ�ลังแพร่ระบาดและพบได้บ่อยมี 7 โรค
คือ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคหูดหงอนไก่ โรคเริมอวัยวะเพศ
โรคแผลริมอ่อน และโรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำ�เหลือง (ฝีมะม่วง)
หากมีอาการหรือสงสัยว่าติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
เพือ่ รับการตรวจรักษา และควรกินยาให้หมดหรือฉีดยาให้ครบถ้วนตามทีแ่ พทย์กำ�หนด
แม้อาการจะดีขึ้น เพื่อรักษาให้หายขาด โรคจะได้ไม่ลุกลามและไม่ดื้อยา ไม่ควรซื้อยา
กินเองโดยไม่พบแพทย์ นอกจากนั้นควรชักชวนสามี ภรรยา หรือคู่เพศสัมพันธ์ให้รีบ
ไปรับการตรวจรักษาด้วย
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เมือ่ ไม่พร้อมทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์กใ็ ห้ปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ลับตาคนสองต่อสอง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้
ป้องกันโรคและการตั้งท้องโดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทาง
อวัยวะเพศ ทางปาก หรือทางทวารหนัก และต้องมีแนวคิดที่ว่า การพกถุงยางอนามัย
ไม่ใช่เรือ่ งน่าอาย การใช้ถงุ ยางอนามัยเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื่
หากไม่ใช้ถือว่าประมาทนำ�มาสู่การเกิดปัญหาการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
๑๑๗
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1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วรายงานผลหน้าชั้นเรียน
2. ศึกษาค้นคว้าเรือ่ ง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยยกตัวอย่างมา 1 โรค
แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนทีค่ วามคิด

2.4 โรคเอดส์
โรคเอดส์ คือ อาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี โดยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทาน
โรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายวัดจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง
ที่เรียกว่า ซีดี4 (CD4) หากผู้ติดเชื้อหรือผู้ปวยไม่ได้รับการรักษา จะทำให้ปวยจน
เสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวม
ถุงยางอนามัย ควรเข้ารับการตรวจเลือด หากพบการติดเชื้อและเริ่มรักษาได้เร็ว กินยา
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ตามปกติ
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่เป็น
ตัวสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ร่างกายอาจติดเชื้อโรคอื่น ๆ ได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดต่อได้ 3 ทางใหญ่ ๆ คือ ทางเลือด โดยการใช้เข็มหรือ
หลอดฉีดยาร่วมกัน การเจาะหรือสักตามร่างกาย การรับเลือดหรืออวัยวะของผู้ที่มีเชื้อ
เอชไอวี ทางเพศสัมพันธ และทางการถายทอดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากแมไปสูลูกในครรภ
อาการ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะไม่ปรากฏอาการ มีเชื้ออยู่ในร่างกาย โดยเฉลี่ยประมาณ 5–7 ปี
นับตั้งแต่ได้รับเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการสามารถรับเชื้อเพิ่มและสามารถ
ถ่ายทอดเชือ้ ไปยังผูอ้ นื่ ได้หากไม่ปอ้ งกัน ซึง่ หากผูท้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวีเข้าสูร่ ะบบการดูแลรักษา
เร็ว มีการดูแลสุขภาพตนเองทีเ่ หมาะสมก็จะทำให้ระดับภูมคิ มุ้ กันในร่างกายยังคงอยูใ่ น
ระดับที่ดี และสามารถอยู่ในระยะไม่ปรากฏอาการได้นาน
ระยะที่ 2 ระยะเริ่มปรากฏอาการ ร่างกายจะมีระดับภูมิคุ้มกันต่ำลงและจะเริ่มมี
อาการจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งถ้าเข้ารับการรักษาจะช่วยให้มีชีวิตอยู่
ได้อย่างปกติ แต่หากไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ระยะเอดส์เต็มขั้น

๑๑๘
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ระยะที่ 3 ระยะเอดส์เต็มขั้น หรือที่เรียกว่า ผู้ปวยเอดส์ เป็นระยะที่ร่างกายมี
ภูมิต้านทานลดลงมาก จนทำให้ติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย จึงควรต้องรีบเข้ารับ
การรักษาอย่างเร่งด่วน และหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เสียชีวิต
การรักษา ปัจจุบนั มียาต้านไวรัสทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ถ้ากินยาสม่ำเสมอจะสามารถ
กดเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายลงเหลือน้อยมาก จนตรวจไม่พบเชื้อในเลือด และไม่
สามารถถ่ายทอดได้ ผูป้ ว ยจึงสามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้เหมือนคนทัว่ ไป แต่ถา้ ผูป้ ว ยมีวธิ ดี แู ล
รักษาสุขภาพที่ดีก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนทั่วไป
การป้องกัน การป้องกันโรคนี้ทำได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
มีเพศสัมพันธ์ ระวังการสัมผัสกับเลือดของผู้ปวยโดยตรง ไม่ใช้เข็มฉีดยา ใบมีดโกน
กรรไกรตัดเล็บ เข็มเจาะหรือสักร่วมกัน แต่การพูดคุยกับคนที่เป็นโรคเอดส์ไม่ทำให้
ติดโรค นัน่ คือทุกคนไม่วา่ ติดเชือ้ เอชไอวีหรือไม่ตดิ ก็สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติสขุ

¤Ó¶ÒÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
ถ้ามีบคุ คลทีเ่ ราไม่คนุ้ เคยหรือไม่นา่ ไว้วางใจชวนให้นกั เรียนไปเล่นทีบ่ า้ นของเขา
เพือ่ ป้องกันอันตรายทีเ่ กิดจากพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ นักเรียนจะแก้ไขสถานการณ์นี้
อย่างไร
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1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่วมกันระดมสมองเขียนแผนที่ความคิด
เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาผู้ปวยโรคเอดส์ แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลหน้า
ชั้นเรียน
2. แต่งคำขวัญเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดโรคเอดส์ลงในสมุดรายงาน

แหลงสืบคนความรู

• นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ www.aidsthai.org/main.php?filename=index หรือการค้นคว้าจากห้องสมุด
หรือเอกสารเผยแพร่ความรู้จากกรมควบคุมโรคติดต่อเรื่อง เพศสัมพันธกับเอดส โดยขอ
คำปรึกษาจากครูและผู้ปกครอง
๑๑๙

๑๒๐

ชีวิตและ
ครอบครัว

พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ

การสรŒางสัมพันธภาพ
กับผูŒอื่น

บทสรุปหน่วยการเรียนรูŒที่ 2

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสูการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน: พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น
การอยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสองระหว่างชายกับหญิง การไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามลำพังจนมืดค่ำ การเสพสารเสพติด
การดื่มสุราและของมึนเมาต่าง ๆ จนทำให้ขาดสติ การถูกเนื้อต้องตัว การสัมผัสร่างกาย และการดูภาพยนตร์ลามก
การตั้งครรภไมพรอม: การตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งแบ่งออกได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลกระทบ
ตอตนเอง เช่น อาจทำให้ต้องพักการเรียน เกิดความเครียด เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์หากไม่ป้องกัน
หากทำแท้งที่ไม่ถูกกฎหมายอาจเกิดอันตราย เช่น การตกเลือด การติดเชื้ออย่างรุนแรง ผลกระทบตอครอบครัว เช่น อาจทำให้
พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวเสียใจ ครอบครัวไม่สงบสุข พ่อแม่และสมาชิกภายในครอบครัวอับอายเพื่อนบ้านหรือสังคม
ครอบครัวมีรายจ่ายเพิม่ มากขึน้ ผลกระทบตอสังคมและประเทศ เช่น เกิดปัญหาการทอดทิง้ เด็ก ประเทศชาติสญ
ู เสียงบประมาณ
ในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า และประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในอนาคต
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กามโรค คือ โรคที่ติดต่อจากคนหนึ่ง
สูอ่ กี คนหนึง่ โดยการร่วมเพศ ทางอวัยวะเพศ ทางปาก หรือทางทวารหนัก ซึง่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชือ้ โรคหลายชนิด
แต่ที่พบมากมี 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อราและโปรโตซัว
โรคเอดส: โรคเอดส์เป็นอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยจะทำให้ระบบ
ภูมคิ มุ้ กันโรคของร่างกายถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ หากผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูป้ ว ยไม่ได้รบั การรักษา จะทำให้ปว ย
จนเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจเลือด หากพบการติดเชื้อและเริ่มรักษาได้เร็ว
กินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ตามปกติ

ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ: สัมพันธภาพ หมายถึง การสร้างความผูกพันด้วยการกระทำและการ
สื่อสารระหว่างบุคคลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันกับเพื่อน และนำไปสู่วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการสรางเสริมสัมพันธภาพ: การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนควรเริ่มจากการมีน้ำใจ เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
เอาใจใส่ในตัวเพื่อน แสดงความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อเพื่อน และควรยอมรับผิดและให้อภัยเพื่อนเสมอ
ปจจัยที่ชวยใหการทำงานกลุมประสบความสำเร็จ: ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถส่วนบุคคล
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
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1. บันทึกวิธกี ารสร้างสัมพันธภาพกับเพือ่ นใน 1 สัปดาห์ เช่น แบ่งปันสิง่ ของ สอนการบ้าน
แล้วรายงานผลหน้าชั้นเรียน
2. วาดภาพระบายสีภาพเพื่อนที่นักเรียนประทับใจ แล้วนำผลงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งพูดแสดงความประทับใจที่มีต่อเพื่อนคนดังกล่าวหน้าชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่วมกันระดมสมอง สร้างแผนที่ความคิด บอกปัญหา
ทางเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเขียนวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
รายงานผลหน้าชั้นเรียน

โครง งาน
นักเรียนสามารถเลือกทำโครงงานต่อไปนี้ (เลือก 1 ข้อ) หรืออาจเลือกทำ
โครงงานอื่นตามความสนใจตามรูปแบบโครงงานที่ผู้สอนกำหนด (ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
หัวข้อต่อไปนี้ เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ จุดประสงค์ แผนการปฏิบัติการ)
1. โครงงานการสํารวจเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธและ
การตั้งครรภไมพรอม พรอมวิธีปองกัน
2. โครงงานการสำรวจเรื่อง การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นของเพื่อนชั้น ป. 6 ใน
สถานศึกษา
3. โครงงานการรณรงค์เรื่อง การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดโรคเอดสของ
วัยรุน
หมายเหตุ: โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรได้รับคำแนะนำแก้ไขจากผู้สอน
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินโครงงานนั้น ๆ โดยผู้สอน/ผู้ปกครอง/กลุ่มเพื่อน
ประเมินลักษณะกระบวนการทำงาน และนักเรียนควรมีการสรุปแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันก่อนพิจารณาเก็บในแฟ้มสะสมผลงาน

๑๒๑

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6

35

การประยุกต ใช ในชีวิตประจําวัน
นักเรียนนำแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไปใช้
ในการคบกับเพื่อนต่างเพศแล้วจดบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒË¹‹ÇÂ
1. การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ เพราะอะไร
2. ขณะที่นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลเสียหายต่องานของกลุ่ม
อย่างไร
3. การที่จะทำงานกลุ่มให้ประสบความสำเร็จได้นั้นควรจะปฏิบัติอย่างไร
4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนคืออะไร ให้บอกมา 1 ข้อ
พร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบ
5. การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันก่อให้เกิดผลกระทบใดตามมา
6. ในฐานะทีน่ กั เรียนอยูใ่ นวัยเรียน นักเรียนจะปฏิบตั ติ นอย่างไรเพือ่ ป้องกันปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
7. การดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดจัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้
อย่างไร
8. นักเรียนคิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวหรือไม่ อย่างไร

๑๒๒
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(STEM Education)
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เด็กหญิงฟ้าใสได้อา่ นข่าวเกีย่ วกับสถานการณ์โรคเอดส์แล้วพบว่า บุคคลทีข่ าดความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งโรคเอดส์จะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีได้งา่ ย เด็กหญิงฟ้าใสจึงรวมกลุม่
กับเพื่อนในห้องเรียนจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ ซึ่งป้ายนิเทศที่จะจัดนั้นมีขนาด
122 ĭ 122 ซม. นักเรียนจะช่วยเด็กหญิงฟ้าใสออกแบบป้ายนิเทศให้มีความน่าสนใจ
โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่นักเรียนหาได้ ได้หรือไม่ และ
งบประมาณที่ใช้ในการออกแบบต้องน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด
หมายเหตุ: อุปกรณ์เบื้องต้นที่มีให้ ได้แก่ แผ่นโฟมขนาด 122 ĭ 122 ซม. ใช้เป็นป้ายนิเทศ
กรรไกร และคัตเตอร์

อุปกรณ์

กระดาษสีขนาด
53 ĭ 70 ซม.

กาว

ริบบิ้น

แผ่นโฟม

สีเมจิก 12 สี

ดินสอสีไม้

กากเพชร

หมุดกดกระดาษ

ป˜ญหา ป้ายนิเทศแบบใดที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้งบประมาณ
น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด
เป้าหมาย/ความตŒองการ ป้ายนิเทศที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้อย่างน่าสนใจ
๑๒๓
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แนวทางการแกŒป˜ญหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน เพื่อออกแบบป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และการป้องกัน และส่งตัวแทนไปเลือกอุปกรณ์ที่คิดว่ามีความจำเป็นหน้า
ชั้นเรียน โดยอุปกรณ์ที่เลือกนั้นมีราคารวมกันน้อยที่สุดหรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด
2. ร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการ
จัดป้ายนิเทศให้มีความน่าสนใจและความรู้เรื่องโรคเอดส์ นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาหา
ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อเลือกวิธีการจัดทำป้ายนิเทศ
3. ร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศเรื่องโรคเอดส์จากอุปกรณ์ที่เลือกมา ซึ่งป้ายนิเทศ
จะต้องแสดงความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง มีความน่าสนใจ แล้ววาดภาพร่าง
ผลการออกแบบผลงานและลงมือสร้างชิ้นงาน
4. ร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดสะเต็ม บันทึกลงในตาราง
ออกแบบผลงาน
วิเคราะห์ตามแนวคิดสะเต็ม (STEM)
ควรบันทึกการออกแบบ
ลงในสมุด

S: วิทยาศาสตร์

T: เทคโนโลยี

E: วิศวกรรมศาสตร์

M: คณิตศาสตร์

ควรบันทึกการออกแบบลงในสมุด

5. ส่งตัวแทนนำเสนอผลงานการออกแบบป้ายนิเทศเรื่องโรคเอดส์หน้าชั้นเรียน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป้ายนิเทศ
ที่นำเสนอว่า สามารถให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง มีความน่าสนใจหรือไม่
หลังจากการอภิปรายแล้วให้นำข้อเสนอแนะทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขผลงานภายในเวลา 15
นาที จากนัน้ ให้แต่ละกลุม่ นำเสนอผลงานครัง้ ที่ 2 จนครบทุกกลุม่ แล้วร่วมกันคัดเลือก
ผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้ชนะ เพื่อน ๆ ปรบมือให้
7. ร่วมกันวิเคราะห์วา่ ป้ายนิเทศเรือ่ งโรคเอดส์ทสี่ ร้างขึน้ สามารถเผยแพร่ความรูไ้ ด้
อย่างถูกต้องและมีความน่าสนใจหรือไม่ และสามารถนำไปพัฒนาต่อได้หรือไม่ อย่างไร
หมายเหตุ: นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขั้นการออกแบบได้

๑๒๔

