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ตอบแบบบอกปัดไปก่อนำ  บอกว่ายังไม่ถึงเวลาต้องรู ้บ้าง 

อีกหนำ่อยโตขึ้นำก็รู้เองบ้าง หรือไม่ใช่เรื่องของเด็ก

ถ้ามองความจริงจากโลกรอบตัวเราตอนนี ้ จะเห็นว่าลูกเราอยู ่
ท่ามกลางสังคมที่พูดเรื่องเพศกันตลอดเวลามานานมากแล้ว เด็กวัย
ก�าลังโตเจอกับความสงสัยสารพัดกับเรื่องราวด้านเพศ ทั้งร่างกาย
ของตัวเอง การวางตัวกบัเพื ่อน และคนทีต่ัวเองรู ้สกึปิ ๊ง ทัง้การ
ตัดสินใจ ไม่ต่างจากคุณพ่อคุณแม่เมือ่สมัยเป็นวัยรุ ่น ยิ่งในช่วง
หลังๆ มานี้มีข่าวสารออกมาให้คนเป็นพ่อแม่ร้อนใจยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องที่
เด็กวัยรุ่นต้องเผชิญปัญหาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องท้องไม่
พร้อม ข้อมูลล่าสุดของกรมอนามัยระบุว่า วัยรุ่นหญิงอายุต�่ากว่า  
15 ปี มีอัตราท้องไม่พร้อมเพิ่มจาก วันละ 4 คนในปี 2543 เป็นวัน
ละ 9 คนในปี 2556 และมีปัญหาความรุนแรงทางเพศมากขึ้น

ดังนัน้ก็น่าจะดีกว่าไหม ถ้ามีผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจคอยเป็นเพื่อนร่วมทาง
อยู่ข้างตัวให้ได้ถามไถ่ ไม่ต้องคิดเอง สรุปเอง หรือถามเพื่อนวัย
เดียวกันที่อาจขาดวุฒิภาวะ ท�าให้ตัดสินใจพลาด

สารบัญ

ร่วมจัดท�าเนื้อหาโดย    

คุณปรียากมล น้อยกร และทีมงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” 



อย่าพลาด...

โอกาสทอง!

‘เด็กสงสัยอยากรู้เรื่องเพศ’ ถือเป็นำเรื่องปกติ

แถมเป็น ‘โอกาสทอง’ ในการสร้างการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศอย่าง
ถูกต้อง จริงอยู่ทีพ่่อแม่ ผู้ปกครองจ�านวนไม่น้อยอาจรู้สกึว่าการคุยเรือ่ง
เพศกับลูกเป็นเรื ่องยาก อุปสรรคส�าคัญคือ “ทัศนคติ ความรู ้ และ
ทักษะ” ในการสื่อสารของผู้ปกครองเอง และอย่าลืมว่ายิ่งพ่อแม่คุยเรื่อง
เพศกับลูกเร็วเท่าไร ลูกก็ยิ่งมีข้อมูลและทักษะดูแลตัวเองได้เร็วมากขึ้น
เท่านั้น

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวไม่มีหลักสูตรตายตัว อีกทั้งไม่ยากอย่าง
ที่คิด  ขอเพียงเข้าใจและเห็นความส�าคัญ คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางและ
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อน�าไปปรับใช้กับเด็กในแต่ละวัย แต่ก่อนเปิดอ่านสิ่งที่
พ่อแม่ต้องเตรียมเป็นอันดับแรกคือ  “เปิดใจให้กว้างที่สุด” จากนั้นก็
เตรียมตัวให้พร้อม...

“เปิดโอกาสคำุย...ปิดโอกาสพลาด”  เพื่อสุขภาวะ

ทางเพศที่ดีของลูกหลานำในำวันำนำี้และอนำาคำต

1. เมื่อเด็กอยากคำุย   
หากเมือ่ไรลูกหลานเป็นผู้เริม่ตั้งค�าถามก่อนด้วยความสนใจอยากรู้
ไม่ว่าเขาจะเป็นวัยไหน หรือเรื่องที่ลูกสนใจอาจเกินกว่าพัฒนาการ
ตามช่วงวัยของเขา ควรใช้จังหวะนี้คุยกับเขาเลย เพียงแต่เลือกใช้
ความลึกซึง้ของเนือ้หา และรูปแบบการสือ่สารควรเลือกใช้ให้เหมาะ
สมกับวัย เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ 

2. เมื่อมีโอกาส 
หากเราเจอข่าว ละคร และสถานการณ์รอบตัวที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้
ต้องรีบฉวยโอกาสคุยเลย ใช้ประเด็นนั้นๆ เป็นหัวข้อสนทนา และตั้ง
ค�าถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศไปด้วยกัน

3.  เมื่อจ�เป็นำต้องคำุย
ถึงแม้เด็กยังไม่ถาม และยังไม่มีโอกาสหรือสถานการณ์ให้ชวนคุยได้ 
แต่ถ้าไม่คุยไว้ก่อนเด็กก็อาจเจอโอกาสเสีย่ง เราจึงจ�าเป็นต้องคุยไว้
ก่อน เช่น เมื่อลูกสาวมีประจ�าเดือน หรือลูกชายเริ่มฝันเปียก ยิ่งถ้า
ลูกเริ่มมีแฟน พ่อแม่ยิ่งต้องสร้างโอกาสคุยทันที  อย่าปล่อยไว้จนลูก
เริ่มพัฒนาไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์

โอกาสทอง!
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พ่อแม่กังวลกับคำวามเปลี่ยนำแปลงที่เกิดขึ้นำในำ

แต่ละช่วงวัยเติบโตของลูก ทั้งการกินำอยู่ การ

เรยีนำและคำวามสัมพันำธ์กับคำนำรอบข้าง แนำ่นำอนำ

ว่ารวมถึงคำวามรักและเรื่องเพศ เรื่องนำี้ส�คำัญ

และต้องคำุย “ก่อนำ” เพื่อกันำไม่ให้เกิดปัญหา

เป็นเรื่องจริงที่มีแค่บางครอบครัวเท่านั้นที่สามารถหาจังหวะสือ่สาร
เรื ่องเพศกับลูกได ้แบบเนียนๆ ไม่ขัดเขิน ในขณะที ่อีกหลาย
ครอบครัวยังไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าควรคุยเรื่องนี้กับลูกเมื่อไร เมื่อโอกาส
อยู่ในมือแล้ว ค�าถามที่มักตามมาคือ จะเริ่มคุยยังไง อย่างที่ว่ากันว่า 
“ค�ำถำมทีด่ ีจะน�ำไปสู่ค �ำตอบทีใ่ช ่” จึงขอแนะน�าให ้พ ่อแม ่ 
ผู้ปกครองตั้งธงค�าถามไว้ในใจก่อนคุยกับลูก ดังนี้  

1. คำุยเรื่องเพศเพื่ออะไร 

เรื่องนำี้มีคำวามส�คำัญอย่างไร? 

เพื่อให้ผู้ปกครองรู้เป้าหมายและมีทิศทางในการคุยเรื่องเพศกับเด็ก 
คนเป็นพ่อแม่ควรส�ารวจตัวเองและมคี�าตอบทีชั่ดเจนก่อน ว่าท�าไม
จึงต้องคุยเรื่องนี้ เรื่องเพศส�าคัญกับเด็ก รวมถึงกับตัวเราเองอย่างไร 
แล้วถ้าเราไม่คุยเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหรือครอบครัวเราบ้าง 
มุมมองที่มีต่อเรื่องเพศเป็นอย่างไร?

การสือ่สารเรื ่องอ่อนไหวอย่างเพศศึกษาที ่เกี ่ยวพันกับความคิด  
ความเช่ือ ทัศนคติ อคติ ค่านิยม สถานะ ประสบการณ์ และข้อมูล
ของแต่ละฝ่าย ถ้าเรารู้เขารู้เรา รู้ว่าตัวเองมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร 
และเด็กมองเรื่องนี้อย่างไร มองในแง่บวกหรือลบ ก็เท่ากับจะช่วยให้
เรามีทิศทางตั้งต้นในการคุยอย่างรู้เท่าทัน ไม่เอาอคติมาปิดกั้น

คำุย

 ‘กันำ’
 ไว้ก่อนำ

คำ�ถามที่ต้อง ตอบตัวเอง

ให้ได้ก่อนำคำุยกับเด็ก ไว้ก่อ
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2.คำวามสัมพันำธ์เป็นำอย่างไร  

ความสัมพันธ์กับลูกหลานนัน้สนิท หรือห่างเหิน ถ้าความสัมพันธ ์
ไม่เป็นไปในเชิงบวก อาจท�าให้การคุยเรื ่องเพศเป็นเรื ่องยากขึ ้น  
ก่อนคุยเรื่องนีผู้้ใหญ่ต้องปรับความสัมพันธ์ให้เป็นเชิงบวก ด้วยการ
สร้างความเป็นมิตรก่อน อาจใช้เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ไปสัก
ระยะก่อน เช่น เริ่มเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ตัดสินและยอมรับฟังเหตุผล

3.ข้อมูลเรื่องเพศเชิงบวกหาได้จากที่ไหนำ? 

เราอาจไม่จ�าเป็นต้องรู ้ทุกค�าตอบที่เด็กถาม เพราะกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันส�าคัญกว่า แต่ก่อนที่จะเรียนรู้และหาค�าตอบร่วมกัน
ได้ เราต้องรู้ด้วยว่าแหล่งข้อมูลเรื่องเพศเชิงบวกและข้อมูลที่ถูกต้อง
นั้นอยู่ที่ไหน มาจากใคร และหาเจอได้อย่างไร

“คำุณพร้อมแคำ่ไหนำในำ

การคำุยกับลูกเรื่องเพศ”

เช็คำตัวเองก่อนำใช้โอกาสทอง

ก่อนำเริ่มคุำยกบัลกูเรื่องเพศ คำวรท�แบบทดสอบ

เพื่อประเมินำศักยภาพตัวเองว ่ามีคำวามรู ้  

ทัศนำคำติ และทักษะที ่พร้อมคำุยเรื ่องเพศกับ

เด็กมากนำ้อยเพียงใด

เลือกค�าตอบที่คิดว่าเป็นตัวคุณเองมากที่สุด ไม่ต้องแอ๊บ เพราะ
สถานการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับคุณมาแล้ว ตอบสิง่ที่คุณรู้สึกหรือ
เคยท�า จากนั้นตรวจค�าตอบ ว่าได้กี่คะแนน ทีนี้ล่ะจะได้รู้ว่าคุณสอบ
ผ่านหรือไม่กับความพร้อมในการคุยเรื่องเพศกับลูก

“

8 9



5. ถ้าลูก/หลานำชายอายุ 20 ปี เล่าให้ฟังว่ามีเพศสัมพันำธ ์

กับแฟนำ  คำุณจะแนำะนำ�ให้ลูกและแฟนำคำุมก�เนำิดโดย

ก. ถุงยางอนามัย 
ข. ยาคุมฉุกเฉิน 
ค. ถุงยางอนามัยและยาคุมก�าเนิด

6. คำุณพบแผงยาคำุมก�เนำิดในำกระเป๋าลูก/หลานำชาย สิ่งที่คำุณ

คำิดเป็นำอย่างแรกคำือ 

ก. โรงเรียนอาจจะให้ท�ารายงาน
ข. ก็ดีที่รู้จักเอาไว้ให้ผู้หญิงป้องกัน
ค. ลูก/หลานเราเป็นตุ๊ดรึเปล่า

7. คำุณเคำาะห้องลูก/หลานำชายแต่ไม่ได้ยินำเสียงตอบรับจึงเปิด

ประตูเข้าไป พบว่าลูก/หลานำชายวัย 15 ปี ก�ลังช่วยตัวเอง

พร้อมเปิดดูเว็บโป๊… 

ก. เดินหนีไปพร้อมกลุ้มใจที่ลูกชายหมกมุ่นเรื่องเพศ
ข. ต่อว่าและห้ามดูเว็บโป๊อีก 
ค. บอกว่าครั้งหน้าให้ล็อกประตู 

8. ถ้าลูก/หลานำสาวซึ่งเรียนำอยู่ ม.3 เปรยว่ามีเพื่อนำชายมา

ชอบ อยากขอคำบเป็นำแฟนำ…

 ก. บอกว่ารอให้เรียนจบก่อนค่อยคิดเรื่องแฟน 
 ข. ถามว่าแล้วหนูรู้สึกกับเพื่อนชายคนนี้อย่างไร 
 ค. ถามว่าคิดอย่างไรกับเรื่องวัยรุ่นตั้งครรภ์

1. คำุณคำิดอย่างไรถ้าโรงเรียนำจะมีตู้ขายถุงยางอนำามัยอัตโนำมัติ

ก. นี่มันคือการสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ใช่มั้ย
ข. ดเีลย เพราะเด็กท่ีเป็นกลุม่เส่ียงจะได้เข้าถึงอปุกรณ์ป้องกันง่ายขึ้น
ค. ฉันจะเอาลูก/หลานออกจากโรงเรียนนี้

2. ลูก/หลานำชายพาเพื่อนำมาที่บ้านำ แต่เพื่อนำมีลักษณะตุ้งติ้ง 

คำุณจะ…

ก. บอกให้เลิกคบ
ข. คิดว่า “ไม่เห็นเป็นไร นิสัยดีก็คบไปเถอะ”
ค. สงสัย “หรือลูก/หลานเราจะเป็นเหมือนกัน”

3. ลูก/หลานำสาวถามคำุณเรื ่องการท�คำวามสะอาดบริเวณ

อวัยวะเพศขณะมีประจ�เดือนำ

ก. ใช้สบู่อ่อนๆ ช�าระล้างแค่ภายนอก
ข. สวนล้างช่องคลอดด้วยน�้าสะอาด
ค. สวนล้างช่องคลอดด้วยน�้าสบู่อ่อนๆ

4. คำุณคำิดว่าผู้ปกคำรองคำวรชวนำลูก/หลานำคำุยเรื ่อง ‘เพศ

สัมพันำธ์’ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ถ้าลูกไม่เคำยถาม

ก. 10 - 12 ปี
 ข. 14 - 16 ปี   
 ค. 18 - 20 ปี   
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9. ถ้าลูก/หลานำถามคำุณว่า คำิดว่าคำนำเราคำวรจะมีเซ็กซ์ได ้

เมื่อไหร่ คำุณจะตอบว่า

ก. เมื่อโตพอที่พร้อมจะป้องกันและรับผิดชอบผลที่จะตามมา 
ข. หลังเรียนจบปริญญาตรี
ค. หลังแต่งงาน 

10. ลูก/หลานำของคำุณมาเล่าให้ฟังว่า เพื่อนำที่โรงเรียนำ

ตั้งท้องคำุณจะ... 

ก. ให้ดูไว้และอย่าเอาเป็นแบบอย่าง
ข. ถามว่าท�าไมโรงเรียนไม่ไล่ออก
ค. ถามว่าแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไร

11. คำุณพบว่าลูก/หลานำสาววัย 16 ปี ก�ลังคำุยกับเพื่อนำชายที่

รู้จักในำเฟซบุ๊กในำเชิงชู้สาว คำุณจะ...

ก. ห้ามเล่นเฟซบุ๊กโดยเด็ดขาด
ข. ถามว่าหนูคิดอย่างไรที่คุยแบบนั้น
ค. ให้พามาให้รู้จัก

12. ถ้าลูก/หลานำสาวอายุ 17 ปี ขอไปลอยกระทงกับเพื่อนำชาย

ที่คำบหากันำมานำานำ

ก. ถามว่ามีใครไปด้วยหรือไม่ 
ข. ให้ลูก/หลานสาวประเมนิความปลอดภยัว่าอาจจะมคีวามเสีย่ง
หรืออันตรายอะไรบ้าง 
ค. ไม่อนุญาตให้ไป

13. ถ้าลูก/หลานำสาวบอกคำุณว่า ยังไม่พร้อมมีเพศสัมพันำธ์

คำุณจะสอนำลูกให้ปฏิเสธผู้ชายที่มาขอมีเซ็กซ์ด้วยอย่างไร 

ก. บอกว่า “กลัวท้อง” 
ข. บอกว่า “เดี๋ยวพ่อแม่รู้จะถูกลงโทษ”
ค. บอกว่า “จะท�าให้รู้สึกแย่กับตัวเอง และฉันยัง...ไม่พร้อม”

14. ถ้าลูก/หลานำสาววัย 20 ปี มาบอกคำุณว่ามีเพศสัมพันำธ์กับ

แฟนำไปเมื่อ 3 วันำก่อนำโดยไม่ได้ป้องกันำ คำุณจะ...

 ก. บอกให้รีบกินยาคุมฉุกเฉิน 
 ข. ไปคุยกับพ่อแม่ฝ่ายชายให้รับผิดชอบ 
 ค. ห้ามติดต่อแฟนคนนี้อีกต่อไป 

15. ถ้าลูกมาปรึกษาคุำณว่ามีเพื่อนำตั้งคำรรภ์แบบไม่พร้อม และ

เพื่อนำต้องการยุติการตั้งคำรรภ์

 ก. ห้ามยุ่งเพราะเป็นบาป
 ข. ไปบอกพ่อแม่เพื่อนให้ช่วยแก้ไขปัญหา
 ค. แนะน�าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ให้ค�าปรึกษาตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 โทร.1663 

อ้างอิง: แบบประเมินความพร้อมคุยเรื่องเพศกับลูก พัฒนาโดย 

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
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ตรวจคำ�ตอบวิเคำราะห์คำวาม

พร้อม 1 คำะแนำนำส�หรับคำ�ตอบ

ที่ถูกต้อง พร้อมคำ�อธิบาย

เพิ่มเติมเพื่อเก็บไว้เป็นำคำลังคำวามรู้

1.ข้อ ข. ดีเลย เพราะเด็กที่เป็นำกลุ่มเสี่ยงจะได้เข้าถึงอุปกรณ์

ป้องกันำง่ายขึน้ำ (ตอบผิดข้อนำี ้ เชิญติว ”ทัศนำคำติ” เพิ่มที่  

มุมแดง)

ปัจจุบันวยัรุ่นส่วนหนึง่มองว่าการมเีพศสมัพันธ์เป็นเรือ่งปกติ การ
ให้เขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์
และช่วยเรื่องการคุมก�าเนิด จะช่วยป้องกันผลที่เกิดตามมาได้ และ
ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการวิจัยใดบ่งชี้ว่า การเปิดโอกาสให้
เดก็เข้าถงึอปุกรณ์ป้องกันเป็นการส่งเสริมให้เดก็มีเพศสัมพนัธ์มากขึ้น

2. ข้อ ข. คิำดว่า “ไม่เหน็ำเป็นำไร นิำสัยดีก็คำบไปเถอะ” (ตอบผิดข้อ

นำี้ เชิญติว ”ทัศนำคำติ” เพิ่มที่ มุมแดง)

การเปิดใจยอมรับความหลากหลายทางเพศมีความส�าคัญ เพราะ
เรื่องเพศเป็นสิง่ที่อยู่ใกล้ตัว ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่สิ่งผิด

ปกติ ลูกมีเพื่อนที่มีเพศวิถีที่แตกต่าง ไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องเป็น
เหมอืนกัน ควรสอนให้ลูกมองคนทีน่ิสยั มากกว่าลักษณะท่าทาง 
และให้เคารพตัวตนของผู้อื่น  ในทางตรงกันข้ามหากห้ามลูกไม่ให้
คบ อาจยิ่งสร้างความขัดแย้งจากความไม่เข้าใจนี้

3. ข้อ ก. ใช้สบู่อ่อนำๆ ช�ระล้างแคำ่ภายนำอก  (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญ

ติว “คำวามรู้” เพิ่มที่ มุมนำ�้าเงินำ)

การท�าความสะอาดอวัยวะเพศหญิงในเวลาปกติ หรือขณะมีประจ�า
เดือน ควรใช้น�้าสะอาดหรือสบู่อ่อนๆ ช�าระแค่ภายนอก ไม่จ�าเป็น
ต้องสวนล้างถึงภายใน เพราะจะท�าให้ภาวะกรดด่างภายในช่อง
คลอดเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นอาจท�าให้ติดเชื้อหรืออักเสบได้

4. ข้อ ก. 10 - 12 ปี (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญติว “คำวามรู้” เพิ่มที่ มุม

นำ�้าเงินำ)

การพูดคุยเรื่องเพศเริ่มได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นวัยรุ่น โดยพูดคุยให้เหมาะ
สมตามพัฒนาการของวัย เช่น พูดเรื่องความแตกต่างระหว่างเด็ก
หญงิและเด็กชายกับเด็กเล็ก และควรตอบค�าถามเรือ่งเพศทุกครัง้ที่
ลูกสงสัย แต่ถ้าเด็กไม่เคยถาม เมือ่เขาเป็นวัยรุ่นก็สามารถพูดคุย
เรื่องเพศสัมพันธ์ได้ เพื่อให้เขาเข้าใจว่าอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่อง
ธรรมชาต ิรวมไปถึงสามารถพูดคุยถึงผลกระทบและการป้องกันได้ 
ไม่ควรรอจนเขาอยู่ในวัยที่มีความเสี่ยง เพราะอาจช้าเกินไป

วามวาม

�หรับคำ�ตอบ�หรับคำ�ตอบ�หรับคำ�ตอบ

คำคำวามรู้วามรู้วามรู้วามรู้วามรู้วามรู้วามรู้
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5. ข้อ คำ. ถุงยางอนำามัยและยาคุำมก�เนำิด (ตอบผิดข้อนำี้  

เชิญติว “คำวามรู้” เพิ่มที่ มุมนำ�้าเงินำ)

วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดส�าหรับการมีเพศสัมพันธ์แบบ
สม�่าเสมอ คือการใช้ฮอร์โมนคุมก�าเนิด แม้ถุงยางอนามัยจะสามารถ
ป้องกันการตั ้งครรภ์และการติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ก็จริง แต่มี
ประสทิธิภาพการคุมก�าเนดิกไ็ม่สงูนกั เพราะมปีัญหาลืมพกพา ถุง
รั ่ว ถุงแตกได้บ่อย (มีโอกาสตั ้งครรภ์ถึง 18%) ดังนั ้นการใช้
ฮอร์โมนคุมก�าเนิดควบคู่กับถุงยางอนามัยจะช่วยลดโอกาสทั้งการ
ตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้มากกว่า ไม่ควรแนะน�า
ยาคุมฉุกเฉิน (มีโอกาสตั้งครรภ์ถึง 25%) เพราะหากกินติดต่อกัน
เป็นประจ�าอาจเป็นอันตรายได้

6. ข้อ ก. โรงเรียนำอาจจะให้ท�รายงานำ (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญติว 

“ทัศนำคำติ” และ “คำวามรู้” เพิ่มที่ มุมแดง และ มุมนำ�้าเงินำ)

หากพบอุปกรณ์คุมก�าเนิดทุกชนิดในพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก ไม่ควรรีบ
สรุปว่า “เขามีเพศสมัพันธ์แล้ว” เพราะเป็นการท�าลายโอกาสพูด
คุยหรือแนะน�า อีกทั้งการที่เด็กผู้ชายมียาคุมในกระเป๋าก็ไม่ได้เป็น
ข้อสรุปว่าเบี่ยงเบนทางเพศ อย่างไรก็ตามหลังการพูดคุยแล้วหากได้
รู้ว่ามีไว้เพื่อให้แฟนใช้คุมก�าเนิด ควรแนะน�าด้วยว่า ยาคุมก�าเนิดไม่
สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ต้องใส่ถุงยางอนามัย
ด้วยทุกครั้งเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

7. ข้อ คำ. บอกลูก/หลานำชายว่าคำรั้งหนำ้าให้ล็อกประตู (ตอบ

ผิดข้อนีำ้ เชิญติว “ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ มุมแดง และ 

มุมเขียว)

ผู้ปกครองมักเข้าใจผิดว่าการช่วยตัวเองเป็นการหมกมุ่นเรือ่งเพศ 
ทัง้ทีค่วามเป็นจริง อารมณ์ทางเพศเป็นเรือ่งธรรมชาติทีเ่กิดกับทุก
วัย การช่วยตัวเองเป็นวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ปลอดภัย  
ไร้ความเสีย่ง การดูคลิปหรือภาพโป๊เพื่อช่วยในการส�าเร็จความใคร่ 
ก็เป็นสิง่ที่สามารถท�าได้และไม่ผิดศีล ถ้าเขาไม่หมกมุ่นจนเสียการ
เรียน อย่างไรก็ตามผู้ปกครอง ควรแนะน�าว่าต้องท�าในที่มิดชิดและ
เป็นส่วนตัว การต่อว่าหรือห้าม อาจท�าให้เกิดความไม่เข้าใจ คิดว่า
เป็นความผิด จนไม่กล้าพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาเรื่องเพศไปเลย

8. ข้อ ข. ถามว่าแล้วหนำูรู้สึกกับเพื่อนำคำนำนำี้อย่างไร (ตอบผิดข้อ

นำี ้เชิญติว “ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิม่ที ่ มุมแดง และ มุม

เขียว)

การที่เด็กเอ่ยปากเล่าเรื่องเพื่อนหรือคนพิเศษ ถือเป็นโอกาสทองที่
จะได้พูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชาย การตัดบทว่า 
ยังไม่ควรคิดเรื ่องนี้ในวัยนี้ จะยิ่งตัดโอกาสที่จะเข้าใจในความคิด 
ของเขา การถามว่าคิดอย่างไรกับเรื ่องท้องก็เป็นค�าพูดที ่แสดง
ทัศนคติเชิงลบต่อการมีแฟนในวัยเรียน อาจท�าให้เด็กไม่อยากพูด
คุยเรื่องนี้อีก
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9. ข้อ ก. เมื่อโตพอที่พร้อมจะป้องกันำและรับผิดชอบผลที่จะ

ตามมา (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญติว “ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ 

มุมแดง และ มุมเขียว)

ปัจจุบันวัยรุ่นมีทัศนคติเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป การยึดมัน่ค่านิยมเดิม
และน�ามาใช้เป็นมาตรฐาน เป็นการปิดกัน้การรับรู้ทัศนคติต่อเรื่อง
เพศของเด็ก ท�าให้การพูดคุยเรือ่งเพศยากขึน้ เด็กพร้อมมเีพศ
สัมพันธ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเรื่องเพศและวุฒิภาวะ
ด้วย ไม่ใช่แค่วัยหรือสถานะเท่านั้น

10. ข้อ คำ. ถามลูกว่าแล้วมันำดีหรือไม่ดีอย่างไร (ตอบผิดข้อนำี้ 

เชิญติว “ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ มุมแดง และ มุมเขียว)

เมือ่เด็กเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนตั้งท้อง เป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยน
ก ันว ่า เขาม ีความคิดเห ็นอย ่างไรก ับการตั ้งครรภ ์ของวัยรุ ่น  
การตัดบทด้วยค�าว่าอย่าเอาเป็นตัวอย่าง หรือถามว่าท�าไมโรงเรียน
ไม่ไล่ออก เป็นการส่งสัญญาณตรงๆ ว่าคุณไม่ยอมรับเรื่องนี้ หากวัน
หนึง่เขาพลาดขึ้นมา เขาอาจไม่ปรกึษาคณุและตดัสินใจแก้ปัญหาเอง

11.ข้อ ข. ถามว่าลูก/หลานำคิำดอย่างไรทีคุ่ำยแบบน้ัำนำ (ตอบผิด

ข้อนำี ้เชิญติว “ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิม่ที่ มุมแดง และ มุม

เขียว)

ลูกคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์เป็นสิง่ที่เราควรเฝ้าระวังก็จริง แต่
การห้ามเล่นเฟซบุ๊กโดยเด็ดขาดก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
และเขาอาจไปแอบคุยกัน ท�าให้ขาดโอกาสพัฒนาทักษะในการดูแล
ตัวเอง ขณะเดียวกันไม่ควรแนะน�าให้พามาให้รู้จัก การนัดพบเพื่อน
ในโซเชียลเป็นสิง่ที่พ่อแม่ไม่ควรสนับสนุนจนกว่าจะได้รู้ว่าเป็นใคร 

เรียนหรือท�างานที่ไหน มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน และถ้าจะนัดพบกัน
จริงๆ ควรมีผู้ใหญ่หรือบุคคลที่สามไปด้วย

12. ข้อ ข. ให้ลูก/หลานำประเมินำคำวามปลอดภัยว่าอาจจะมี

คำวามเสี ่ยงหรืออันำตรายอะไรบ้าง (ตอบผิดข้อนำี ้ เชิญติว 

“ทัศนำคำติ” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ มุมแดง และ มุมเขียว)

เมือ่ลูกขออนุญาตไปท�ากิจกรรมที่เรารู้สึกกังวลใจ ไม่ควรห้ามใน
ทันที เพราะอาจท�าให้เด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผล เราควรประเมิน
สถานการณ์ก่อน เช่น ไปกับใครบ้าง กลับกี่โมง พร้อมชวนพูดคุยถึง
ความปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การจะอนุญาตให้ไป
หรือไม่ควรขึ้นกับการประเมินความพร้อมของลูก และควรมีกติกา 
เช่น ห้ามกลับเกินเวลา โทรไปต้องรับสาย เป็นต้น หากไม่ท�าตาม 
กติกาจะมีบทลงโทษอย่างไร

13. ข้อ คำ. บอกว่า “จะท�ให้รู ้สึกแย่กับตัวเอง และฉันำยังไม่

พร้อม” (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญติว “คำวามรู้” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ 

มุมนำ�้าเงินำ และ มุมเขียว)

หลักการปฏิเสธที่ส�าคัญและเหมาะสมคือ การปฏิเสธด้วยน�้าเสียงที่
นุ่มนวลแต่หนักแน่นและจริงจัง  “ด้วยเหตุผลที่มาจากความรู้สึก
และความต้องการของตัวเอง” ไม่อ้างเหตุผลที่เป็นเรื่องอื่น เช่น กลัว
ท้อง (เพราะผู้ชายอาจจะบอกว่าไม่ท้องหรอก เดี๋ยวใส่ถุงยาง) เดี๋ยว
พ่อแม่รู้จะถูกลงโทษ (ผู้ชายอาจอ้างว่าจะไม่บอกใคร) ควรสอนด้วย
การถามก่อนสอน เช่น “เออ แล้วหนูจะปฏิเสธเขายังไงดีล่ะ” หรือ
ลองเล่นบทบาทสมมุติเพื่อซักซ้อมกันก่อนก็ได้ 
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14. ข้อ ก. บอกให้ลูก/หลานำรีบกินำยาคำุมฉุกเฉินำ (ตอบผิดข้อนำี้ 

เชิญติว “คำวามรู้” และ “ทักษะ” เพิ่มที่ มุมนำ�้าเงินำ และ มุมเขียว)

เรื่องที่ควรแนะน�าทันทีหลังรู้ว่าลูกมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน คือ
ลดโอกาสเสีย่งที่จะตั้งท้อง โดยกินยาคุมฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ และพาไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การกินยาคุม
ฉุกเฉินสามารถกิน 2 เม็ดพร้อมกันหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 5 วัน 
แต่ยิ่งกินเร็วประสิทธิภาพจะยิ่งดีกว่า การห้ามคบกับแฟนคนนี้อีก 
จากที่เขาเคยไว้ใจเล่าให้ฟัง อาจท�าให้เขาไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังอีก 
หากเขาไม่ได้อยากเลิกคบ ก็อาจแอบคบกันต่อ การบอกให้พ่อแม่
ฝ่ายชายรับผิดชอบ อาจท�าให้เด็กรู้สึกอึดอัด เพราะการตัดสินใจมี
เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ผู้กระท�าต้องรับผิดชอบร่วมกัน

15. ข้อ คำ. แนำะนำ�เบอร์โทรศพัท์ศูนำย์ให้คำ�ปรึกษาตัง้คำรรภ์ 

ไม่พร้อม โทร.1663 (ตอบผิดข้อนำี้ เชิญติว “ทัศนำคำติ” “คำวามรู้” 

และ “ทักษะ” เพิ่มที่ มุมแดง มุมนำ�้าเงินำ และ มุมเขียว)

กรณีเพื ่อนของลูก/หลานต้องการค�าปรึกษาเรื่องการตั ้งครรภ์ 
ไม่พร้อม ถ้าเราไม่พร้อมให้ค�าปรึกษา ก็สามารถแนะน�าหรือช่วย
เหลือโดยส่งต่อไปที่ศูนย์ให้ค�าปรึกษา การห้ามยุ่งเกี่ยวอาจท�าให้เด็ก
ล�าบากใจที่ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อน การบอกพ่อแม่ของเพื่อน โดยที่เจ้า
ตัวไม่รับรู้ อาจท�าให้สถานการณ์ยิ่งแย่ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า เพราะ
เป็นการน�าเรื่องส่วนตัวคนอื่นไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนำคำุยเราต้องเปิดใจให้กว้างมากๆ เป็นำอันำดับแรก เพื่อเข้า

ถึงโอกาสทอง เริ ่มตั ้งแต่ปรับมุมมอง เพื ่อท�าคำวามเข้าใจว่า 

เรื่องเพศเป็นำเรื ่องธรรมชาติที ่เกิดขึ ้นำกับมนำุษย์ ไม ่ด ่วนำ

ตัดสินำว่าการคำุยเรื ่องเพศเป็นำการชี ้โพรงให้กระรอก เมื ่อ

พร้อมและเปิดใจแล้ว ทีนำี้ล่ะการพูดคำุยเรื่องเพศอย่างเหมาะ

สมก็ไม่ใช่ยากเรื่องอีกต่อไป

รู้ยัง?...คำุยเรื่องเพศกับเด็กง่ายกว่าที่คำิด

คนส่วนใหญ่มักไม่คุยเรื่องเพศกับลูกก็เพราะไม่รู้จะคุยอย่างไร หรือ
คิดว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอ  บอกเลยว่าความคิดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว 
เพราะอุปสรรคแท้จริงนั ้นอยู ่ที ่ทัศนคติและความสัมพันธ ์ใน
ครอบครัวมากกว่า

บทที่ 3  

เปิดใจกว้างๆ 

พร้อมมอง

เรื่องเพศในำมุมใหม่
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อุปสรรคำขัดขวางโอกาสทอง

ทัศนำคำติของพ่อแม่ 

การมองว่าเรื ่องเพศเป็นเรื ่องหยาบ สกปรก และต้องห้าม เป็น
อุปสรรคด่านแรก สังคมไทยจึงไม่ยอมรับให้เรื่องเพศเป็นหัวข้อที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองจะพูดคุยกับลูกหลานได้เหมอืนเรื ่องอื ่นๆ ขอเพียง
ผู้ใหญ่เปิดใจยอมรับตรงกนัว่า เรือ่งเพศไม่ได้หมายถึงการมเีพศ
สัมพันธ์เท ่านัน้ แต่ม ันคือข้อเท็จจริงด้านร่างกายและจิตใจที ่
เกีย่วข้องกับความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งจ�าเป็นต้องให้
เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เรียนรู้อย่างถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อ
ถือได้ ไม่ใช่เรียนรู้เองจากสื่อลามก หรือเพื่อนที่รู้มาผิดๆ

การเตรียมให้เขามีวุฒิภาวะ มีทักษะในการดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่
ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆ เหมือนการต้องสอนวิธีข้ามถนนอย่างไรให้
ปลอดภัย กินอะไรถึงจะมีประโยชน์ เรื ่องเพศและการใช้ชีวิตใน 
ทุกเพศทุกวัยให้ปลอดภัยก็ต้องสอนเช่นกัน

คำวามสัมพันำธ์ในำคำรอบคำรัว

ครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยเรื่องเพศ และคนในบ้านไม่ค่อย
ได้คุยกันดีๆ ใช้อารมณ์ใส่กัน   ไม่ค่อยถามไถ่ทุกข์สุขกันและกัน 
บรรยากาศการพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ยาก ใน
ทางกลับกันบางครอบครัวที่พูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างเปิดใจ ก็เป็น
กุญแจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เหมือนกัน

วอร์มอัพ 

ก่อนำคำุย

เรื่องเพศ

1. เตรียมคำวามคำิด

สร้างความเชื่อมัน่ให้กับตัวเองว่าเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ชีวิต ไม่ได้หมายถึงแค่การมีเพศสัมพันธ์ พยายามคิดถึงประโยชน์ที่
ลูกๆ จะได้รับเข้าไว้ เช่น มีทักษะเจรจาต่อรอง รู้จักปฏิเสธ รู้วิธี
ป้องกันตัวเอง ทีส่�าคัญเมือ่สงสัยเรื่องเพศก็จะไม่เรียนรู้จากเพือ่นๆ 
แต่เห็นเราเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยม

2. เตรียมใจ

ท�าใจให้ผ่อนคลาย อย่ากังวลเกินไปว่าจะถูกถามเรื่องอะไร เพราะ
เราไม่จ�าเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง เมื่อไม่รู้ก็ให้บอกไปตามตรง และช่วยกัน
หาค�าตอบ ค้นข้อมูลด้วยกัน ท�าให้กลายเป็นกิจกรรมสนุก เพิ่ม
ความใกล้ชิดในครอบครัว

3. พร้อมรับฟัง

ฟังเรื่องที่ลูกพูดอย่างตั้งใจ รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขา ห้าม
ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูกก่อนฟังจบ และพูดคุยด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน 
ไม่คาดคั้น พร้อมประคับประคองความรู้สึกของลูก

1. เตรียมคำวาม ิดคำิดคำ
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4. เรียนำรู้โลกของลูก

เด็กวัยเดียวกันมีการรับรู้  มีความสามารถเฉพาะตัวต่างกัน จึงไม่สามารถ
ใช้ค�าตอบเดียวกันกับทุกคนได้ ผู้ใหญ่จึงต้องหมัน่สังเกตว่าเด็กคบเพื่อน
แบบไหน อ่านหนังสือหรือชอบดูทีวีรายการประเภทไหน เมือ่รู้จักโลกของ
เขาก็จะท�าให้รู้แนวทางว่าควรคุยเรื่องเพศกับเขาอย่างไรจึงเหมาะสม

5. ใช้เหตุการณ์รอบตัวมาเปิดประเด็นำ

มีหลายโอกาสที่สามารถเริ่มพูดคุยเรื่องเพศกับเขาได้ เช่น เมือ่มีผู้หญิง
ท้องเดินผ่านมา ลองถามลูกว่า “หนูคิดว่าเด็กเกิดมาจากไหน?” “เคยเห็น
ผู้ชายตัง้ท้องไหม?” หรือตอนดูละครด้วยกันแล้วมเีลิฟซนีฟินเวอร์  คุณ
อาจถามเขาว่า “คิดอย่างไรกับฉากนี้?”

6. ไม่ยัดเยียดข้อมูล

รู้ยัง! เรื่องเพศจะน่าเบื่อเหมือนวิชาเรียนทันที ถ้าคุณใส่ข้อมูลมากเกินไป 
เราไม่จ�าเป็นต้องท�าเหมือนจับเขามาอบรมสัมมนา แต่ควรเลือกเวลา
สบายๆ เช่น เดินเล่น ขับรถ นอนเล่นริมชายหาด ฯลฯ ปล่อยให้การพูดคุย
ลื่นไหลไปเท่าที่ลูกมีความสนใจหรืออยากคุย

7. ถามแบบเปิดกว้างและไม่จู่โจม

การชวนคุยแบบไม่เจาะจง และอ้างอิงถึงคนอื่นจะท�าให้ลูกสบายใจ ไม่รู้สึก
ว่าถูกจ้องจับผิด ช่วยให้เขาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระมากขึ้น อาจใช้
ค�าถาม เช่น  “หนูคิดว่าดาราชายให้สัมภาษณ์แบบนี้ ดูเป็นสุภาพบุรุษหรือ

เปล่า?” หรือ “สมมุติว่าลูกเจอเรื่องแบบนี้บ้าง จะรู้สึกอย่างไร แล้ว
จะท�าอย่างไร?”

8.กฏเหล็กสอง ”ไม่”

ไม่ ‘ล้อเลียนำ’

เรื่องเพศต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา ไม่พูดในเชิงล้อเลียน เช่น ล้อ
เด็กผู้ชายที่เรียบร้อยว่าเป็น “ตุ๊ด” “กะเทย” รวมถึงไม่ส่งเสริมให้
เด็กเล่นบทบาทสมมุติเรื่องเพศเพื่อให้ผู้ใหญ่ขบขัน เช่น ยุให้เด็ก
ผู้ชายไปกอดหรือหอมแก้มเด็กผู้หญิง และท�าท่าล้อเลียนผู้หญิง 
เพราะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กละเมิดสิทธิผู ้อื ่น ซึ่งน�าไปสู่ปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ

ไม่ ‘ขู่’

อันตรายจากเรื่องเพศท�าให้พ่อแม่กังวลว่าเมือ่เด็กสนใจใคร่รู้เรื่อง
เพศแล้วจะอยู่ในความเสีย่ง จึงเลือกใช้วิธีการขู่เพื่อให้ระวังตัว แต่รู้
มัย้ว่าการขู่ให้กลัวกลับท�าให้เด็กขาดความมัน่ใจ บางครัง้ก็ปิดกัน้ตัว
เองจากการหาข้อมูลหรือทักษะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตทางเพศที่
ปลอดภัย แนวทางที่เหมาะสมกว่าคืออธิบายอย่างตรงไปตรงมา 
กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ เพื่อให้เป็นนิสัยเลยว่าความ
ปลอดภัยขึ้นอยู่กับการแสวงหาข้อมูลและการเตรียมตัวที่ดี
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เพราะพัฒนำาการทางเพศของมนำุษย์เป็นำเรื่องธรรมชาติ 

ไม ่ต ่างจากพัฒนำาการด้านำอื่นำ ๆ  จงึจ�าเป็นำที ่พ ่อแม่ 

ผู้ปกคำรองจะต้องสร้างการเรียนำรู้เพื่อให้เด็กๆ สามารถ

ดูแลตัวเองได้อย่างเท่าทันำและถูกต้องตามพัฒนำาการ

แต่ละช่วงวัย

ผู้ปกครองมักมโนไปเองว่าคนที่จะคุยเรื่องเพศได้ต้องเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเชี ่ยวชาญ หมอ ครู นักจิตวิทยา หรือเป็นคนที่มี
ความรู้ตอบได้ทุกค�าถาม แต่เอาเข้าจริงการคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
เพศกับเด็กๆ นัน้ใครก็คุยได้ ตอบได้อาจไม่ใช่ผู ้เชี ่ยวชาญ  
ขอเพียงแค่รู้หลักการไม่กี่ข้อเท่านั้นเอง

ก็ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ย้อนบรรยากาศ
ติวข้อสอบสมัยวัยเรียน ด้วยการเก็งค�าตอบว่าควรจะตอบ
ค�าถามและสอนลูกเรื ่องเพศให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
อย่างไร

เด็กวัยก่อนำเข้าเรียนำ 

เรื่องที่เด็กอยากรู้:  เด็กวัย 3-4 ปีจะสนใจเรือ่งความแตก

ต่างกันของสรีระร่างกาย เช่นเด็กผู้ชายมีจู๋ เด็กผู้หญิงมีจิ๋ม  

เปรียบเทียบร่างกายของตัวเองกับคนรอบข้าง แต่ยังแยก

บทบาทระหว่างเพศไม่ได้

แนำวคำ�ตอบ: เด็กวัยนี้ไม่ต้องการค�าตอบซับซ้อน แค่ให้ค�า

ตอบที่เป็นจริงสัน้ๆ เข้าใจได้ง่ายๆ  ไม่ต้องให้เหตุผล เพราะ

เขาแค่อยากรู้สิง่ที่เกิดขึ้นและเป็นไป เหมือนกับที่เขาอยากรู้

ว่า ฝนมาจากไหน ท�าไมวัวถึงร้องมอๆ

เด็กวัยเรียนำ

เรื่องนำีท้ีอ่ยากรู้: เด็กวัยนี้เริ่มมีสังคมของตัวเองและเรียนรู้

พฤติกรรมจากเพื่อน เริ่มแยกบทบาทสมมุติได้ เช่น ผู้ชายคือ 

สามี/พ่อ ผู้หญิงคือ ภรรยา/แม่ และเริ่มต้องการความเป็น

ส่วนตัว เริ่มสนใจเรื่องเพศที่ซับซ้อนขึ้น เช่น อวัยวะแต่ละ

ส่วนมีหน้าที่อะไร ท�าไมผู้หญิงจึงตั้งท้อง 

แนำวคำ�ตอบ: เป็นโอกาสที่จะเริ ่มคุยเรื ่องการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อม โดยเด็ก

วัยนี้สามารถฟังค�าอธิบายที่ซับซ้อนได้มากขึ้น และควรพูดให้

เด็กเห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน

บทที่ 4

วางแผนำชีวิต

เรื่องเพศให้ลูก
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เด็กก่อนำวัยรุ่นำ

เรื่องนำี้ที่อยากรู้: ช่วงวัยต่อเข้าสู่วัยรุ ่นจะเริ ่มมีการเปลี่ยนแปลง
มากทั้งทางร่างกาย เริ่มเห็นรูปร่างทรวดทรงที่แตกต่างระหว่างหญิง
และชายได้ชัดเจน และด้านจิตใจที่มีอารมณ์อ่อนไหวและรุนแรงกว่า
วัยอื่นๆ  เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น และผลการส�ารวจ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศของเยาวชนที่พบว่า เด็กวัยนี้รู้เรื่องการ
คุมก�าเนิดน้อยมาก

แนำวคำ�ตอบ: พ่อแม่ต้องให้ความใส่ใจแต่ไม่ควรเฝ้าจับผิด ไม่พูดจา
ถากถางให้ลูกรู ้ส ึกผิดหรืออาย ส่งเสริมให้ลูกได้ท�ากิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา มีงานอดิเรก ถ้าปล่อยให้ว่างเกินไป อาจ
ยิ่งว้าวุ่นจนเลือกทางออกไม่เหมาะสม เช่น เพ้อฝัน หมกมุ่นกับเรื่อง
ราวทางเพศ
 ช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาที่ดีในการให้ค�าตอบเรื ่องที่เขาอยากรู้ 
เช่น คนเราเกิดมาได้อย่างไร พร้อมสอดแทรกความรู้ว่าเพศสัมพันธ์
มีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมถึงทักษะการปฏิเสธเมือ่ถูกชวนให้มีเพศ
สัมพันธ์ ถือเป็นการติดอาวุธเพื่อให้ภูมิคุ้มกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

วัยรุ่นำ (13 - 17 ปี)

เรื่องนีำ้ที่อยากรู้: วัยนี้ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ถูกคาดหวังให้ตัดสินและรับ
ผิดชอบชีวิตตัวเอง จึงเป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 
ให้ความส�าคัญกับการเป็น  ‘พวกเดียวกัน’ อยากเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม กลัวเป็นคนแปลกแยก ‘แตกต่าง’ และจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
ก็ต่อเมือ่เป็นที ่ยอมรับในกลุ ่มเพื ่อน ค�าถามจึงมักเกี ่ยวกับภาพ
ลักษณ์และค่านิยมเรื่องเพศ เช่น ผู้หญิงหน้าอกใหญ่แสดงว่ามีความ
ต้องการทางเพศสูงใช่ไหม? ผู้ชายมีแฟนหลายคนเป็นเรื่องปกติ?

แนำวคำ�ตอบ: ควรพูดคุยให้เขาเคารพคนทุกเพศ มีความมั่นใจที่จะ
แตกต่าง  รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกันทั้งการตั้งท้องและโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ส�าคัญอย่าลืมประเด็นที่ควรเน้นหนักต่าง
กันระหว่าง “ลูกสาว” กับ “ลูกชาย”   

แนำวคำ�ตอบ: ชวนคุยเรื ่องการมี
รอบเดือน ให้เขาเห็นว่าเป็นเรือ่ง
ปกติ และบอกถึงผลของการมีรอบ
เดือนด้วยว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ป้องกันนั้นมีโอกาสตั้งท้องได้ รวม
ทั้งวิธีการรักษาความสะอาดและการ
ใช้ผ้าอนามัย 
ถามความคิดเห็นและให ้ลูกรู ้จัก
ประเมินสถานการณ์ในการคบแฟน 
การป้องกันตัวเองจากการมีเพศ
สัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการดูแล
ป้องกันตัวเองจากภัยทางเพศในรูป
แบบต่างๆ 

แนำวคำ�ตอบ: ชวนคุยเรื ่องการ
เปลี ย่นแปลงของร ่างกายและ
อารมณ์ อาจอ้างถึงวัยรุ่นข้างบ้าน
หรือนักแสดงวัยรุ่นก็ได้ เพ่ือให้เขา
สบายใจว่าไม่ได้พูดถึงเรือ่งของเขา 
เช่น ฝันเปียก การมีอารมณ์ทาง
เพศ เราช่วยคลายความอึดอัดให้
เขาได้ เพียงแค่เน้นว่ามนัเป็นเรือ่ง
ปกติของร่างกายในวัยนี้ และการ
ช่วยตัวเองในที่ส่วนตัวและมิดชิดก็
เป็นเรื่องปกติเช่นกัน
ถามความคิดเห็นและให้ลูกรู ้จัก
ประเม ินสถานการณ์ในการคบ
แฟน การป้องกันตัวเองและคู่จาก
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

ลูกชาย

วัยรุ่นำ

ลูกสาว

วัยรุ่นำ
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คำ�ตอบนำั้นำต้อง

ไม่ท�ร้ายคำนำอื่นำ

บางครั้งเด็กอาจสงสัยเรื่องที่อธิบายยาก เช่น “ท�ำไมพี่ผู้ชำยคนนี้แต่งตัว
เป็นผู้หญิง?” ผู้ปกครองต้องตอบแบบเน้นสร้างความเข้าใจและเคารพสิทธิ
คนอื่น ไม่ตัดสินว่าเพศที่สามเป็นเรื่องผิด หรือไม่ควรเป็น เช่น การแต่งกาย
เป็นเร่ืองรสนิยม เราสามารถเลือกได้ว่าชอบแต่งตัวแบบไหน ที่พี่เขาแต่งตัว
ไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นๆ ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี  หรือถ้าลูกถามว่า “ท�ำไม
พี่สำวคนนั้นตัง้ท้องแล้วยังไปเรียนหนังสือได้” พ่อแม่อาจให้ค�าตอบเกี่ยว
กับการตั้งท้องว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  และใช้โอกาสนี้ถามกลับด้วยว่า “แล้วถ้ำ
ลูกเป็นพ่ีคนนั้น ลูกยังอยำกไปเรียนหนังสือไหม” เพื่อให้ลูกเปิดใจกว้าง 
มองว่าทุกปัญหามีทางออก และไม่ดูถูกคนอื่นเรื่องรสนิยมทางเพศ

วิธีการป้องกัน      การป้องกัน  ค่าใช้จ่าย

ยาเม็ดคุมก�าเนิด   91 – 99% 80 บาท
แผ่นแปะคุมก�าเนิด   91 - 99% 400 บาท
ถุงยางอนามัยชาย  82 - 98% 30 บาท
ถุงยางอนามัยหญิง  79 – 95% 60 บาท
ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน  75 – 85% 35 บาท
การนับหน้า 7 หลัง 7    0 – 50% 0 บาท

บทที่ 5

5 สัญญาณเตือนำ 

ต้องคำุยเรื่องเพศ

      ลูกมีแฟนำ

ลูกสาวปิดบังเรื่องมีแฟน โกหกว่าไปบ้านเพื่อนแต่จริงๆ แล้วไปดู
หนังกับแฟน ที่ลูกไม่กล้าบอก กลัวว่าพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ไป และ
กลัวถูกดุเพราะพ่อแม่เคยเอ่ยปากห้ามไว้
 
ถ้ำไม่อยำกให้ลูกโกหกหรือปิดบังเรื่องกำรคบแฟน...
  1. อย่าแสดงออกว่าไม่สนับสนุนให้ลูกมีแฟนอย่างเด็ดขาด เพราะ
เมื่อไรที่เขามีแฟน เขาจะไม่บอกและแอบคบกัน จนบางครั้งความ
สัมพันธ์อาจลึกซ้ึง โดยที่เราไม่มีโอกาสให้ค�าแนะน�าทั้งเรื่องความ
สัมพันธ์และการป้องกันตัวเอง
  2. อย่าห้ามลูกมีแฟน ด้วยเหตุผลที่ว่า มีแฟนแล้วจะเสียการเรียน 
เพราะเด็กจะรู้สึกต่อต้านทันที
  3. อย่าจับผิด หากสงสัยว่าลูกมีแฟน ควรถามตรงๆ ด้วยค�าถาม 
ทีเล่นทีจริง เช่น หนูดูสดใสเป็นพิเศษก�าลังมีความรักอยู่หรือเปล่า 
เล่าให้แม่/พ่อฟังได้นะ หล่อเท่าพ่อหรือเปล่าแม่ขอดูรูปหน่อย
  4. ไม่ควรกีดกันการคบเพื่อนต่างเพศ แต่ควรก�าหนดขอบเขตให้
เหมาะสม เช่น ต้องพามาให้รู้จัก ถ้าจะไปเที่ยวกับแฟนต้องกลับไม่
เกินกี่โมง และให้รับโทรศัพท์หรือโทรกลับถ้าพ่อแม่โทรไป
  5. ไว้ใจและมัน่ใจว่าลูกสามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีเราคอยเป็นหู
เป็นตาและให้ค�าแนะน�า

1.

ุยเรื่องเพศ

ลูกสาวปิดบังเรื่องมีแฟน โกหกว่าไปบ้านเพื่อนแต่จริงๆ แล้วไปดู
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        ลูกแต่งตัวโป๊

เมือ่ลูกโตเป็นสาว แต่งตัวตามแฟชั่น เสือ้สายเดี่ยวเอวลอยกางเกง
ขาสั้น เด็กๆ มองว่าสวย แต่พ่อแม่มองว่าโป๊ เป็นห่วงว่าจะเป็นที่ล่อ
ตาล่อใจเพศตรงข้ามและอาจเป็นอันตรายได้
 เด็กวัยนี้ต้องการสร้างความมัน่ใจให้กับตัวเอง การแต่งตัว
ตามแฟชั่นแบบที่ตัวเองชอบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมัน่ใจ ไม่ควร
ต่อว่าลูกว่าเป็นเด็กใจแตกเพราะแต่งตัวโป๊ เราต้องคุยกันในมุมที่ว่า
ผู้หญิงกับผู้ชายนั้นคิดต่างกันในเรื่องการแต่งตัวโชว์สัดส่วน ผู้หญิง
จะมองว่าสวยและทันสมัย แต่ผู้ชายจะมองแล้วคิดเลยเถิดไปถึงเรื่อง
ทางเพศ ผู้หญิงที่แต่งตัวเผยสัดส่วนจะตกเป็นเป้าสายตาของผู้ชายที่
อาจคิดมิดีมิร้ายมากกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวมิดชิด

3.    ลูกรักเพศเดียวกันำ

หากพบว่าลูกชาย/ลูกสาวนัน้มีพฤติกรรมเบีย่งเบนทางเพศ แน่นอน
ว่าพ่อแม่หลายๆ คนคงรับไม่ได้ ฉะนั้นพ่อแม่ควรเปิดใจและยอมรับ
ว่าการรักเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องผิด อย่ามัวแต่กังวลว่าจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงลูกได้อย่างไร หรือลงโทษด้วยวิธีต่างๆ หรือแม้กระทั่ง
โทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดี เพราะมันเป็นการสร้างแรงความกดดันให้
กับลูก พ่อและแม่อาจรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่ควรเอาความรู้สึกด้านลบกับ
คนรักเพศเดียวกันมาสร้างความเจ็บปวดให้กับลูก

สิ่งที่ควรท�ำคือ 
  1. ถามตัวเองให้ชัดว่าความรักของเราต่อลูกนั้นมีเรื่องรสนิยมทาง
เพศเป็นเงื่อนไขหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่เราก็ควรอยู่เคียงข้างลูกต่อไป

2.

3.

  2. หากลูกยังไม่มัน่ใจว่ารักเพศเดียวกันหรือเปล่า ควรเปิดโอกาส
ให้ลูกพิจารณาทางเลือกในชีวิตด้วยการคุยถึงความรู้สึกที่ลูกมีต่อ
เพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
  3. อย่าดูถูกว่าการรักเพศเดียวกันนั้นมีแต่เรื ่องเซ็กซ์เป็นองค์
ประกอบ และอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องผิดหรือบาป
  4. ดูแลให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการวางตัวให้เหมาะสมในสังคม อย่า
ดูถูกตัวเอง ส่งเสริมให้เขาค้นพบสิง่ดีๆ ในตัวเองแทนที่จะมองว่าตัว
เองมีปัญหาหรือผิดปกติ

             ลูกมีเพศสัมพันำธ์

พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ลูกชายเลยชวนแฟนมาบ้าน อยู่กันในห้องสองต่อ
สอง และมีเพศสัมพันธ์กัน...พ่อแม่กลับมาเจอ
 ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อย่างนิ่งนอนใจหรือปล่อยผ่าน
ไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงเพราะอายที่จะคุยเรื่องนี้ ก่อนที่จะคุย
กับลูกเราควรจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อน 
อย่างแรกเลยคือระงับความโกรธ เพราะการคุยด้วยความโกรธมัน
ไม่เวิร์คแน่นอน อย่าต่อว่าด้วยค�ารุนแรง ถ้าแม่อึดอัดหรือกลัวว่าลูก
จะอายควรให้พ่อรับหน้าที่แทน สิง่แรกทีต่้องห่วงมากกว่าการต่อว่า
หรือดุด่าคือ ลูกมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ควรรีบ
จัดการให้ฝ่ายหญิงกินยาคุมฉุกเฉิน จากนั้นก็ใช้โอกาสนี้คุยถึงการ
คบแฟน การยับยั้งชั่งใจ การหาทางออกหากมีอารมณ์ทางเพศเกิด
ขึ้นว่าไม่จ�าเป็นต้องจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์เสมอไป และสอนให้
รู ้จักการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที ่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อและลดอัตราเสี่ยงการตั้งครรภ์

4.
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      ลูกท้องไม่พร้อม

ลูกสาวของดิฉันก�าลังเรียนอยู ่ ม.5 ฉันกับลูกเราสนิทกันมาก  
มีอะไรคุยกันทุกเรื่อง วันนึงลูกเดินมาบอกว่า ลูกท้อง!! หัวใจดิฉัน
แทบสลาย รับไม่ได้ โกรธแสนโกรธเพราะกลัวเขาไม่มีอนาคต ดิฉัน
ควรท�าอย่างไรดีคะ?
ตัง้สติ เพือ่ไม่ให้อำรมณ์โกรธชั่ววูบท�ำร้ำยจิตใจลูกไปมำกกว่ำที่
เป็นอยู่ เปิดใจรับฟัง ชวนคุยว่ำลูกรู้สึกอย่ำงไร

5.1 ถ้าลูกรู ้สึกดี ผูกพัน อยากมีเด็กไว้และต้องการจะเลี ้ยงดู  
ต้องสร้างข้อตกลงร่วมกนักับลกู บอกให้ลกูรู้ข้อเทจ็จรงิที่จะตามมาคอื 
 1) หารือกับโรงเรียนทีลู่กเรียน ว่ามนีโยบายให้นักเรียนตัง้
ครรภ์ระหว่างเรียนได้หรือไม่ หากโรงเรียนไม่มีอาจต้องย้ายโรงเรียน 
และสมัครเข้าโรงเรียนที่มีเปิดรับนักเรียนตั้งครรภ์ ซึ่งวิธีการเรียน
การสอนคือ ให้การบ้านแก่นักเรียนมาท�าที่บ้านและส่งงานตามเวลา
ที่ก�าหนด และต้องไปฝากครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และเด็ก
 2) ลูกอาจต้องลาออกช่วงระหว่างท้องและช่วงระยะให ้
นมลูก และกลับไปศึกษาต่อภายหลัง ทั้งนีต้้องถามความสมัครใจ
ของลูกด้วย

5.2 ถ้าลูกรู้สึกไม่ดีกับเด็กในท้อง รู้สึกเกลียด หรือเป็นตัวถ่วงชีวิต 
ถ้าเป็นเช่นนี ้ก็มีความเสีย่งสูงที ่ลูกจะไปหาทางออกด้วยตัวเอง 
หลายครั้งที่เด็กมักไปหาวิธีเอาเด็กในท้องออกด้วยการหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต บ้างก็ซือ้ยามากินเองเพื ่อขับเด็กออก หรือไม่ก็ไป
ท�าแท้งแบบผิดกฎหมาย เช่น การบีบหน้าท้อง และการใส่ของแข็ง
หรือฉีดสารต่างๆ ทางช่องคลอด การขูดมดลูก ส่งผลให้มีภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรง ที่พบมากที่สุดคือ อาการตกเลือดมากซึ่งเสีย่งต่อ
การเสียชีวิต ฉะนัน้พ่อแม่ต้องมาร่วมกันวางแผนกับลูกว่าจะให้ลูก 
ยุติกำรตั้งครรภ์ 5.2.1 หรือท้องต่อ 5.2.2

5.

5.2.1 ประเทศไทยมีบทกฎหมายที่อนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ 
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 
276, 277, 282, 283 และ 284 แต่ไม่ใช่ว่าจะท�าได้ทุกกรณี  
จะท�าได้คือ 
 1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง 
 2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง
 3. ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง
 4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา
 5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
 6. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ ข่มขู ่ เพื ่อท�า
อนาจารสนองความใคร่ 

5.2.2   กรณีที่ไม่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตร
ได้ หรือมีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ จะไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์
ทุกกรณีตามกฎหมายก�าหนด 

เพื่อประกอบการตัดสินำใจ สามารถขอรับข้อมูล

และคำ�แนำะนำ�ได้ที่ 1663 สายด่วนำปรึกษาท้องไม่

พร้อม ได้ทุกวันำ 10.00 - 22.00 นำ.

1663 สำยด่วนท้องไม่พร้อม มีทีมงานเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบทาง
เลือกต่างๆว่าปลอดภัยต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริงก่อนตัดสนิใจ และเป็นตัวกลาง
ประสานไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อด�าเนินการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
หรือให้ค�าแนะน�าหากต้องการตั้งครรภ์ต่อ ทำงเลือกขอค�ำปรึกษำกรณีท้อง 
ไม่พร้อม :
สายด่วนท้องไม่พร้อม     โทร. 1663
มูลนิธิเพื่อนหญิง  โทร. 0-2513-1001
มูลนิธิผู้หญิง  โทร. 0-2433-5149

34 35



บทที่ 6

อยากให้ลูกไว้ใจ 

เมือ่พ่อแม่หรือผู้ปกคำรองต้องเปิดประเด็นำคำุยเรื่องเพศกับเด็ก 

สิ่งที่ส�คำัญมากกว่าข้อมูลต่างๆ คืำอการสร้างกระบวนำการ

เรียนำรู้ร่วมกันำ เป็นำการท�ให้ลูกเชื่อมัน่ำและไว้ใจว่าพ่อแม่คืำอผู้ที่

ลูกคำุยด้วยได้เสมอแม้ยามเกิดคำวามผิดพลาดในำชีวิต  ซึ่งพ่อแม่

ทุกคำนำเริ่มสร้างได้เลยตั้งแต่วันำนำี้

เทคนิคสร้ำงควำมไว้วำงใจกับลูก

โอกาสทองของการคุยเรื่องเพศกับลูกเกิดขึ้นได้เมือ่พ่อแม่เปิดทาง 
สร้างความไว้วางใจให้ลูกกล้าที่จะคุยด้วยได้ทุกเรื่อง เพื่อปิดโอกาส
พลั้งพลาดในอนาคต แต่จะเป็นพ่อแม่ที่ลูกไว้ใจได้อย่างไร เรามี
เทคนิคง่ายๆ ดังนี้

1. รู้จักตัวเองและลูกหลาน ทั้งความคิด ความรู้สึก ข้อเด่น ข้อจ�ากัด 
ที่มีต่อเรื่องต่างๆ ของแต่ละคน
2. ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติตัวตนของเขาอย่างที่เขาเป็น
3. รับฟัง พูดคุยอย่างมีสติ
4. ท�าในสิ่งที่พูด รักษาสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เขา
5. ไม่โกหก หรือบิดเบือน
6. เก็บความลับ ไม่น�าเรื่องส่วนตัวของเขาไปพูดต่อ แม้กับคนอื่นใน
ครอบครัว
7. สม�า่เสมอ ความไว้วางใจไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว ต้องท�า
สะสมอย่างต่อเนื่อง
8. ต้องไว้ใจกัน เด็กมักรับรู้ความรู้สึกที่เราไม่ไว้ใจได้ ส่งผลให้เขา
ระมัดระวังตัว และไม่วางใจในการบอกเรื่องต่างๆ
 

บันำได 8 ขั้นำสร้างคำวามไว้วางใจ 

รู้หรือไม่?  5 พ่อแม่ในำฝันำที่ฉันำไว้ใจ พ่อแม่ 5 แบบน้ีำล่ะที่ลูก

ไว้ใจให้เป็นำที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องและตลอดชีวิต 

1. พ่อแม่ที่ไม่ขุดคุ้ยเรื่องเก่าล้านปีมาพูดไม่รู้จบ และไม่เปรียบเทียบลูก
ของตัวเองกับลูกคนอื่น
2. พ่อแม่ที่คยุกบัลกู ฟังลกู และไว้วางใจปรกึษาหารอืเรื่องต่างๆ ด้วย
3. พ่อแม่ที่ไว้ใจ เชื่อม่ันลกู ไม่เซ้าซี้ อธบิายด้วยเหตผุล ไม่ใช้ค�าหยาบคาย
4. พ่อแม่ที่ให้โอกาสลูกตัดสินใจด้วยตัวเองบ้าง เพื่อให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัว
เอง ไม่ผลักไสแต่คอยชี้แนะ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. พ่อแม่ที่ใช้เวลาอยู่กับลูก ชื่นชมเมื่อเห็นลูกท�าดีและให้ก�าลังใจ
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บทที่ 7

หนำูอยากรู้…

ผมก็อยากรู้

หนำูสับสนำ ผู้ชายก็ชอบ ผู้หญิงก็ชอบ หนำูเป็นำอะไรคำะ

ตอบ: มันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้ แค่อาจรู้สึกดีที่ได้ใกล้ชิด
ในฐานะเพื่อน

มีเซ็กส์คำรั้งแรกมันำจะรู้สึกยังไงคำรับ

ตอบ: อาจมีอาการเจ็บอวัยวะเพศบ้าง แต่ไม่ต้องกังวล
เพราะครั้งแรกก็เป็นแบบนี้กันทุกคน แต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะ
ครั้งแรกหรือครั้งไหนๆ ก็ควรต้องมีการป้องกัน วิธีที่สะดวก
ที่สุดคือการใช้ถุงยางอนามัย และยาคุม

แฟนำขอให้ sex phone ด้วย คำวรหรือไม่คำวร

ตอบ: จะพูดไป sex phone ก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นการ
ตอบสนองอารมณ์ทางเพศที่ปลอดภัย แต่ต้องขึ้นกับว่า เรา
สบายใจที่จะท�าหรือเปล่า และไม่ควรหมกมุ่นกับกิจกรรมนี้
จนเกินไป

อวัยวะเพศแข็งตัวเวลาอยู่ใกล้แฟนำ ท�ไงให้เลิกแข็ง

ตอบ: ให้เลิกสนใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น เปลี่ยนไปคิดเรื่อง
อื่น หรือสวดมนต์ในใจ

เพื่อนำที่เป็นำกะเทยชอบมาแตะเนำื้อต้องตวั ไม่เป็นำไรใช่มั้ยคำะ

ตอบ: ถ้าไม่ชอบให้บอกเพื่อนไปเลยว่าไม่ชอบ

หนำงัโป๊นำี่หนำดูไูด้หรอืเปล่า เพื่อนำเคำยมาชวนำดู

ตอบ: ไม่ควรดูร่วมกับเพื่อนต่างเพศ

เสยีสาวคำรั้งแรกต้องมเีลอืดออกใช่มัย้คำะ แล้วถ้าไม่มล่ีะ

ตอบ: อาจจะมีเลือดออก แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่า เรา
เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ 

รกัแฟนำ แต่ไม่อยากมเีพศสมัพนัำธ์ นำอนำกอดกนัำเฉยๆ ได้มั้ย

ตอบ: ได้ แต่การนอนกอดกันเป็นจุดเริ ่มต้นของการมีเพศ
สัมพันธ์

ไม่อยากเป็นำเกย์/ทอมเลย กลัวสังคำมไม่ยอมรับ

ตอบ: รสนิยมทางเพศไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่
ดี เดี๋ยวนี้สังคมเปิดกว้างมีที่ว่างส�าหรับคนทุกเพศ

ห

ผมก็อยากรู้
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