
คํานํา 

   หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  ผูจัดทําไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนหนังสืออานเพ่ิมเติมรายวิชา พ 22101 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยให

นักเรียนไดศึกษาดวยตนเองทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีความรู           

ความเขาใจในเรื่องเพศศึกษา  มีทัศนคติท่ีดีในเรื่องเพศ มีคานิยมในเรื่องเพศท่ีถูกตองและ             

มีพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสม  โดยสอดแทรกขอคิดสะกิดใจไวเปนขอเตือนใจวัยรุน            

ใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  ทามกลางกระแสสังคมที่มี            

การเปลี่ยนแปลง และ มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดขึ้นอยางมากมาย   

 หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  ไดจัดทําขึ้นโดยศึกษาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จิตวิทยาการอานของวัยรุน การเขียนหนังสือ

อานเพิ่มเติม  โดยไดจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมท้ังหมดจํานวน 1 ชุด  6 เลม  เลม 2                 

เร่ือง  เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก เปนหนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีมีสาระใหความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย เรียนรูความเปนชาย เขาใจความเปนหญิง 

และเรียนรูเร่ืองรกัอยางมีสติ  

 ขอขอบพระคุณคุณครูวันทนา  จิณแพทย  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู            

สุ ข ศึ ก ษ าและพลศึ กษ า  โ ร ง เ รี ย น เทพม งคลรั ง ษี   คุณค รู เ อ มอ ร   สั ง ข ว ร รณะ                 

ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธรังษี            

จังหวัดกาญจนบุรี  คุณครูพรทิพา  สุตภวา  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  คุณครูสมทรง  วงศระพี ครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีกรุณา

ตรวจสอบใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงหนังสือเลมนี้ใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน และขอขอบพระคุณ

นายศุทธาธรณ  ภูสงา ที่ชวยวาดภาพประกอบ  

   หวังวาหนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ เลมนี้จะชวยเพิ่มพูนความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองเพศศึกษา และเปนประโยชนสําหรับนักเรยีนและผูสนใจตามสมควร 

ส.ต.ท.นันทชัย  วองไพบูลย
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คําชี้แจง 

หนังสืออานเพ่ิมเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ 

เลม 2  เร่ือง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

 รายวิชา พ 22101 สุขศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 มาตรฐาน พ 2.1  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา  

    และมีทักษะในการดํารงชีวิต 

 ตัวช้ีวัด : ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได

   ม. 2/1 วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติในเรื่องเพศ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงทางรางกาย  และความแตกตาง 

      ของเพศชายและหญิงได

  2.  รูและเขาใจความรักในวัยรุน  

ขั้นตอนในการใชหนังสืออานเพิ่มเติม 

   เพ่ือใหการใชหนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ              

ใหนักเรยีนศึกษาและปฏิบัติตามคําชี้แจงดังตอไปนี้

1.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2.  ศึกษาหนังสืออานเพ่ิมเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ เลม 2                        

เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก  

3.  ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

4.  ตรวจคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรยีน แลวเปรียบเทียบคะแนนท่ีได

5.  ควรซื่อสัตยตอตนเอง โดยไมดูเฉลยกอนทําแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบกอนเรียน  

หนังสืออานเพ่ิมเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ 

รายวิชา พ 22101 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1.  ความสมบูรณของระบบสืบพันธุในเพศหญิงตรงกับขอใด 

ก.  มีน้ํานม     

ข.  มีประจําเดือน 

ค.  มีหนาอกขยาย 

ง.  มีรูปรางทรวดทรงดี 

2.  การเกิดฝนเปยกในเพศชายเปนกลไกธรรมชาติ มีความสัมพันธกับเร่ืองใด 

ก.  การผอนคลายกลามเนื้อ 

ข.  การผอนคลายอารมณทางเพศ 

ค.  การผอนคลายทางดานรางกาย 

ง.  การผอนคลายความเครียดและความกังวลใจ 

3.  ฮอรโมนเพศชายท่ีเปนฮอรโมนแหงความใคร ความกาวราว มีชื่อวาอะไร 

ก.  เอสโตรเจน 

ข.  วาโซเพรสซิน 

ค.  โปรเจสเตอโรน 

ง.  เทสโทสเตอโรน  

เลม 2 เรื่อง เขาใจหญงิ เขาใจชาย เขาใจรัก
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4.  ฮอรโมน เอสโตรเจน ทําหนาที่อะไร 

ก.  ปกปองคุมครองครอบครวั  

ข.  ฮอรโมนแหงความเปนเพศแม

ค.  ควบคุมการทํางานของเพศชาย 

5.  ผูชายและผูหญิงมีความสนใจทางเพศที่แตกตางกันขึ้นอยูกับอิทธิพลของอะไร 

ก.  ฮอรโมนที่ตางกัน 

ข.  อุปนิสัยท่ีตางกัน 

ค.  ความกาวราวท่ีตางกัน 

ง.  ความออนไหวทางอารมณ

6.  ฮอรโมนแหงความผูกพันที่มีอยูในเพศหญิงมีชื่อวาอะไร 

ก.  แอสโตเจน 

ข.  ออกซิโตซิน 

ค.  วาโซเพรสซิน 

ง.  เทสโทสเตอโรน 

7.  ความรักแบบรักใครใฝกามา เปนความรักแบบใด 

ก.  รักแท 

ข.  รักจริง 

ค.  รักแนนอน 

ง.  รักอยางเพอฝน www.kr
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8.  วัยรุนสวนใหญ จะมีความรักแบบใด 

ก.   ความเสนหา 

ข.   ความรักแรกพบ 

ค.   ความรักฉันเพ่ือน 

ง.   ความรกับริสุทธิ์ 

9.  ความรักของวัยรุนมักเปนอยางไร 

ก.  เลกิรางกันยาก 

ข.  เลิกรางกันงายๆ 

ค.  มีความมั่นคงและยั่งยืน 

ง.  เปนความรักท่ีมิไดแฝงดวยผลประโยชน

10. “เมื่อใดก็ตามท่ีคนรักทําใหเราเสียใจ เจ็บใจ .... เราจะใหอภัย” เปนความรักในเกรดใด 

ก.  รักใครใฝกามา 

ข.  รักแบงปนความสุข 

ค.  รักหวังววิาหมาเปนคู 

ง.  รักยอมทุกขเพ่ือสุขเธอ  
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เฉลย   แบบทดสอบกอนเรียน  

หนังสืออานเพ่ิมเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ 

รายวิชา พ 22101 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

          1.   ข.           

          2.  ข.           

          3.  ง.           

          4.  ง.           

          5.  ก.           

          6.  ข.           

          7.  ง.           

          8.  ก.           

          9.  ข.           

                 10.  ค.  

เลม 2 เรื่อง เขาใจหญงิ เขาใจชาย เขาใจรัก
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

เร่ืองความแตกตางระหวางหญิงกับชาย ที่เห็นชัดเจนก็ตรงที่รางกาย
นี่แหละ สวนทางดานจิตใจความรูสึกนึกคิดตางๆมันมีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัดเมื่อเขาสูวัยรุน เพราะฮอรโมนของผูหญิงและผูชายจาก 
ตอมใตสมองจะเร่ิมทํางานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย            
และจิตใจ ผูชายและผูหญิงจึงมีความแตกตางกัน สวนจะแตกตางกัน
อยางไร ครูจะอธิบายใหฟง

สวัสดีคะคุณครู .. วันนี้พวกเรามีปญหาอยากจะถามคุณครู 
เ ก่ียวกับความแตกตางระหวางเพศหญิงกับเพศชายวา                
มีความแตกตางกันอยางไรบางคะ 
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

กอนอื่นครูจะพูดถึงพัฒนาการทางเพศของวัยรุนใหพวกเราฟงกันกอนนะครบั            

เราจะเริ่มที่วัยรุนหญิงกอน 

พัฒนาการทางเพศของวัยรุนหญิง 

1.  รูปรางเปลี่ยนไป เพราะมีไขมันสะสมโดยเฉพาะตามหนาอก  สะโพก กน และตนขา 

2.  หนาอกเริ่มขยายใหญขึ้น เมื่ออายุประมาณ 9–11 ป และจะสมบูรณเตม็ที่ราวอายุ

ประมาณ 15-18 ป 

 3.  ขนขึ้นตามรางกาย บริเวณหัวเหนารอบอวยัวะเพศและรักแร

 4.  การมีประจําเดือน ซึ่งมักจะเริ่มมีประมาณ 12-13 ป หากมีกอนอายุ 9 ป                       

หรือหลังอายุ 16 ป ยังไมมีประจําเดือนถือวาผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย 

5.  การมีประจําเดือนครั้งละ 3-5 วัน รอบละประมาณ 4 สัปดาหจะเร็วหรือชากวานี้   

ราว 7 วัน จะเปนไปตามกําหนดปกติหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสภาวะรางกาย                     

การทํางานของระบบประสาท ตอมไรทอ และภาวะอารมณ ในระยะ 1-2 ปแรก          

ของการมีประจําเดือนนั้น วัยรุนบางคนประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ เนื่องจากรางกาย

ยังปรับตัวอยูสวนใหญจะมีตามปกติในเวลาตอมา                                        

มีหนาอกโต 

เอวคอด สะโพกผาย 

มีขนขึ้นตามรางกาย 

และอวัยวะเพศ www.kr
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

พัฒนาการทางเพศของวัยรุนชาย มีดังนี้

1.  รูปรางเปลี่ยนไป กลามเนื้อเพ่ิมขึ้น พละกําลังมากขึ้น 

2.  ขนาดลูกอัณฑะใหญขึ้น เม่ืออายุ 10-12 ป ตามดวยการเติบโตขององคชาต 

และการตอบสนองตอสิ่งเรา มีการแข็งตัวเมื่อมีความคิดเกี่ยวกับเร่ืองเพศหรือ

จากการสัมผัส เน่ืองจากการขยายตัวของเสนเลือดทําใหมีเลือดมาคั่งอยู             

จึงมีการขยายขนาดและแข็งตัวขึ้น 

3.  มีขนขึ้นตามรางกาย แขนขา หนาอก รักแร รอบอวัยวะเพศและโคนขาดานใน 

ตลอดจนมีหนวดเคราขึ้นตามใบหนา รอบริมฝปาก 

4.  เสียงเปลี่ยนจากเดิมเปนเสียงหาวแปรงข้ึน 

5.  การแข็งตัวของอวัยวะเพศ และการหลั่งน้ํากามในเวลากลางคืน หรือการฝน

เปยก เปนลักษณะปกติท่ีแสดงวารางกายและระบบอวัยวะสืบพันธุเร่ิมทํางาน

กาวสูความเปนผูใหญ การฝนเปยกเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เปนการขจัดสิ่งท่ีผลิต

ข้ึนมามาก และชวยผอนคลายความกดดันทางเพศ ไมไดทําใหเกิดอันตรายหรือ

เสียพละกําลังอยางท่ีมีผูเขาใจผิด สวนลักษณะความเปนชายนั้นอยูภายใต             

การควบคุมของฮอรโมนจากตอมหมวกไต  ตอมเพศชาย (ลูกอัณฑะ) และ           

ตอมใตสมอง 

��สวนสูงและน้ําหนักมากกวา

วัยรุนหญิง 

�  เสียงแตกหนุม นมตัง้พาน 

�  เร่ิมมีขนขึ้นตามรางกาย  

   เชน หนวด รักแร หนาแขง  

   และอวัยวะเพศ 

�  เกิดฝนเปยก 

เร่ิมมีหนวด เครา 

ไหลกวางขึ้น 

เร่ิมมีขนขึ้นตามรางกาย 

เร่ิมมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ 

อวัยวะเพศโต

มีกลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง 
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เมื่อนักเรียนทราบถึงการพัฒนาทางเพศของวัยรุนท้ังหญิงและชายแลว   

คราวนี้เราจะมาเรียนรู ความแตกตางระหวางหญิงและชาย กันนะครบั 

เมื่อเราเริ่มเขาสูวัยรุนฮอรโมนของผูหญิงและผูชายจากตอมใตสมอง           

จะเร่ิมทํางานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังรางกายและจิตใจ ผูชายและผูหญิง 

จึงมีความแตกตางกัน  ที่สําคัญผูหญิงจํานวนมากไมรูขอแตกตางนี้ทําใหเกิด

ปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนได การเรียนรูความเปนชายและเขาใจ           

ความเปนหญิงจึงเปนเรื่องสําคัญ  เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาพฤติกรรมทางเพศ

ของวัยรุนท่ีไมเหมาะสมในสงัคมปจจุบัน 
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นักเรียนทราบหรือไมวาทําไมผูชายเมื่อมีคนรักจะคิดแตเรื่องเซ็กส ในขณะที่

ผูหญิงจะคิดเร่ืองรกั ตัวการสําคัญก็คือฮอรโมนเพศ ปกติท้ังหญิงและชายจะมีฮอรโมน

ของท้ังสองเพศอยูในตัวทุกคน  ผูชายมีฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) 

มากกวา  เปนฮอรโมนแหงความใคร  ความกาวราว ชอบความทาทาย ชอบแขงขัน 

ชอบชัยชนะ ชอบเซ็กส รักสนุก  ดูมีความรักแบบหลายใจไมมั่นคงเปนฮอรโมนท่ี

กําหนดความเปนชาย 

 นอกจากนี้ฮอรโมนตัวน้ียังมีหนาท่ีทําใหรางกายของผูชายเกิดการพัฒนาการจาก

เด็กสูวัยหนุม ทําใหผูชายมีเสียงหาวลึกข้ึน อวัยวะเพศใหญขึ้น ไหลกวางข้ึน เริ่มมี

หนวดเครา และขนข้ึนบริเวณลําตัว แขน ขา  หัวเหนา บงบอกลักษณะความเปนชาย 

และเกิดความรูสึกกับเพศตรงขาม 
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แลวผูหญิงละครับ..คุณครู 

ผูหญิงคิดเรื่องรัก เพราะผูหญิงมีฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) มากกวา

เปนฮอรโมนแหงความรักความเสนหา  ซึ่งมีผลทําใหผูหญิงมีความรักแบบผูกพัน

มั่นคง ซื่อสัตย จงรักภักดี ประเภทรักแลวรักเลย รักเดียวใจเดียว 

  นอกจ า กนี้  ฮ อ ร โ ม นตั ว นี้ ยั ง มี ห น า ที่ ทํ า ใ ห ร า ง ก าย ข อ งผู หญิ ง                

เกิดพัฒนาการจากเด็กสูวัยสาว เตานมมีขนาดใหญขึ้น สะโพกผายขึ้น ไหลแคบ 

มีการเจริญของขนบริเวณรักแร และหัวเหนา จึงทําใหมีรูปรางหนาตา ลักษณะ

ทาทางความคิดจิตใจตลอดจนพฤติกรรมเปนผูหญิง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการมี

ประจําเดือนซึ่งเปนสัญญาณเตือนวาเขาสูวัยสาวเต็มตัวและเกิดความรูสึกกับ 

เพศตรงขาม  
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ดั งนั้ น ผู ชายและผู หญิ งจึ งมี ความสนใจทาง เพศที่ แ ตกต า ง กัน            
ดวยอิทธิพลของฮอรโมนท่ีตางกัน ทําใหเวลาคบกัน ผูหญิงคิดเพียงแคตองการ
ความใกลชิด ความอบอุน ความเอ้ืออาทร ความเขาอกเขาใจ โดยไมตองการ
ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ ในขณะที่ผูชายไดรับอิทธิพลของฮอรโมนรุนแรงกวา              
เมื่อไดสัมผัสรางกายจะเกิดความต่ืนตัวทางเพศ  ถาย่ิงฝายหญิงสนองตอบ 
ดวยเพียงแคความรูสึกท่ีอบอุน ผูชายยิ่งเกิดความตองการทางเพศ จนในท่ีสุด
ทั้งสองฝายไมสามารถควบคุมอารมณได
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คุณครูครบั ถาอยางนั้นเวลาที่ผูหญิงคบกับผูชาย 

และเกิดความรัก ผูหญิงก็จะเปนฝายเสียเปรียบ 

มันก็ไมเปนอยางนั้นทั้งหมดหรอกนะ หนูมานะ ก็มีผูชายและผูหญิงบางสวน  

บางคนไมไดเปนเชนนี้เราจะไปเหมารวมท้ังหมดคงไมได เพราะยังมีปจจัยอื่นๆเขามา

เกี่ยวของอีกมากมาย ซึ่งพอจะสันนิษฐานเบื้องตนไดวาข้ึนอยูกับฮอรโมนเพศที่มีอยู 

ในตัว เชน ผูชายท่ีซื่อสัตยและมั่นคงในรัก  เขานาจะมีฮอรโมนเอสโตรเจนสูงกวา

ผูชายทั่วๆไปหรือผูหญิงที่เจาชูหลายใจ  เธอนาจะมีฮอรโมนเทสโทสเตอโรนสูงกวา

หญิงคนอื่นๆก็ได
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นอกจากเรื่องฮอรโมนที่แตกตางกันท่ีทําให ผูหญิงผูกพันมั่นคง               
ในความรักมากกวาผูชาย ตามท่ีไดอธิบายมาขางตนแลว ผูหญิงยังมีฮอรโมน
ที่ชื่อวา “ออกซิโตซิน” (Oxytocin) คือในขณะท่ีผูหญิงมีเพศสัมพันธกับ
ผูชายสมองก็จะหลั่งฮอรโมนออกซิโตซินซึ่งเปนฮอรโมนแหงความผูกพัน
ออกมาดวยทําใหผูหญิงรูสึกผูกพันกับผูชายที่เธอมีเพศสัมพันธดวย แตผูชาย
ไมมีฮอรโมนตัวน้ีจึงทําใหผูชายไมคอยรูสึกผูกพันกับผูหญิงท่ีตนมีเพศสัมพันธ
ดวยมักคิดเพียงวาเปนการแสวงหาความสุขและประสบการณรวมกัน              
เปนความพึงพอใจทั้งสองฝายเลยทําใหดูเหมือนวาผูชายเปนคนหลายใจ
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สวนผูหญิงเมื่อมีเพศสัมพันธกันแลว ผูหญิงจะผูกพันกับผูชายมากข้ึน เพราะผูหญิง

มักเอาความรักมารวมกับเซ็กส เปนเรื่องเดียวกัน  โดยคิดวาการมี เพศสัมพันธ                    

เปนการแสดงความรักตอกัน และคิดวาผูชายคงคิดแบบเดียวกับตน ผูหญิงบางคน               

จึงคิดผิดวาการมีเซ็กสเปนการผูกมัดกันไวใหความรักแนนแฟนยิ่งข้ึน 

 เมื่อนักเรียนเขาใจความแตกตางระหวางหญิงและชายไดอยางชัดเจนแลว ครูคิดวา

ปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนก็คงจะไมเกิดข้ึนอยางแนนอน เพราะผูหญิงมคีวามรู 

มีความคิดท่ีเทาทัน และท่ีสําคัญคือมีสติยั้งคิดนั่นเอง   

เกิดเปนผูหญิงนี่ลําบากจริงๆ นะคะ

คุณครู เพราะฉะนั้นจะทําอะไร                   
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การ เ รี ยน รู เ รื่ อ ง รั ก อย า งมี สติ  เ ป นสิ่ ง สํ าคัญสํ าห รับ วัยรุ น ในยุ คนี้              

อะไรคือความถูกตองอะไรคือความเหมาะสม ครูคิดวาพวกเราทุกคนควรจะเรียนรูกัน

ไวนะครับ 

   นายแพทยสุกมล วิภาวีพลกุล เขียนบทความเรื่อง “เขาใจรัก เขาใจเซ็กส”                

ไดกลาวถึงความรักไววา เมื่อพูดถึงความรัก ความรักคืออะไร เปนคําถามท่ีวัยรุน

ทั้งหลายอยากรู ความรักมีหลายนิยาม ความรักแตละคนแตละคูนั้นไมเหมือนกัน 

ขึ้นอยูกับวาจะใหนิยามวาอะไร แตถาจะใหอธิบายใหครอบคลุมและเขาใจงายๆ 

ความรักคือ ความรูสึกช่ืนชมยินดีจนเกิดความปรารถนาขึ้น  โดยแบงออกเปน               

ความปรารถนาที่จะใหและปรารถนาที่จะรับหรือพูดงายๆก็คือ อยากให (Give)  

อยากรับ (Take) 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



12 

หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

ความรักแบงออกเปน 2 ประเภท  ไดแก

1.  รักแท  เชน รัก ผูกพัน ปรองดอง หวงใย คิดถึง เห็นใจ เขาใจ สามัคคี  เอ้ืออาทร 

เสียสละ และใหอภัย 

2.  รักเทียม  เชน ติดตาม  ตรึงใจ  ชื่นชอบ  หลงเสนห  คล่ังไคล  โหยหา 

ถารักแลวชื่นชม อยากเปนผูใหถือวาเปนรักแท เปนความรักท่ีไมมีเรื่องเพศ

เขามาเก่ียวของ ถารักแลวชื่นชมอยากเปนผูรับถือวาเปนรักเทียม  เปนความรัก                

ท่ีคาบเก่ียวกับความใคร เปนความรูสึกตอใครคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งความรักของวัยรุน

สวนใหญ จะอยูในประเภทรักเทียม รักแบบไมจีรังย่ังยืน ที่เรียกวา Poppy Love 

วัยรุนบางคนไมรูวาความรักท่ีกําลังเกิดอยูนั้น เปนความรักประเภทไหน บางคนคิดวา

เปนรักแท  บางคนรูแตวาในใจมีแตคําวารักมีแตคําวาความสุขใจ บางคนหลงผิด            

คิดวาโกเกทันสมัยตามแฟชั่นเลยขาดความระมัดระวังตัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ              

เกิดการเพลี่ยงพล้ําเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดเปนเหตุใหเสียอนาคตได

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



13 

หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

ดังนั้น วัยรุนยุคใหมตองรูจักเลือกทางเดิน              

เรื่องความรักอยางฉลาด  ตองรูจักวิเคราะห แยกแยะ            

โดยใชสติ คือความรูสึกผิดชอบ ความระลึกไดวารัก                    

ท่ีมีอยูเปนรักประเภทใด แตทั้งน้ีไมวาจะจัดอยูในรัก              

ประเภทใดก็คงตองบอกอีกฝายหนึ่งวา รักแลว.......รอหนอย

คุณครูคะ เรื่องความรักนี้เปน 

เรื่องที่เขาใจยากจังเลยนะคะ www.kr
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ไมยากหรอกเราลองมาแบงเกรดความรักกันดูนะ 

 ความรัก แบงออกเปน 4 เกรด 

เกรด  1  รักใครใฝกามา 

   เปนความรักที่ตองการเพียงแคสัมผัสสัมพันธ แตไมตองการความผูกพัน                

เปนรักแบบเพอฝน ความรักของวัยรุนยุคน้ีจะไดเกรดนี้กันมากขึ้นเปนความรัก

ประเภทเห็นปุบรักปบ เกิดงาย จบงาย ไมย่ังยืน ไมผูกพัน ประเภทกะฟนแลวทิ้ง
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เกรด 2 รักหวังวิวาหมาคูกัน 

     เปนความรักท่ีพัฒนาความสัมพันธเปนความผูกพัน ความรูสึกที่นําไปสูการใช

ชี วิตร วมกัน ความรู สึกรับผิดชอบมีความจริงใจ  ตองการใชชี วิตคูร วมกัน              

อยูใกลใจเปนสุข อยูไกลใจคิดถึง  ความรักระดับนี้มักมีเซ็กสเขามาเกี่ยวของสูงมาก  

มีผลขางเคียงตามมาคือ การยึดถือเปนเจาเขาเจาของ ที่เรยีกวาความหึงหวง ถือเปน

ระดับอันตราย เพราะความหึงหวง  จะทําใหเกิดภาวะกดดัน ดังท่ี พาดหัวขาว

ประเภท“รักตองฆา” เพราะรักมาก 
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เกรด 3 รักแบงปนความสุข 

    เกรดนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนจากความหึงหวงมาเปนความหวงใย  ความรักแบบ

ปรารถนาดีตอกัน ไมมีเร่ืองเซ็กสเขามาเกี่ยวของหรือมีก็นอยมากใสใจในความรูสึก

ของอีกฝายหนึ่ง  เราจะรูไดอยางไรวาความรักของเราอยูในเกรดนี้ดูงายๆมี 3 ขอ  

� �     อะไรก็ตามท่ีทําแลวคนรกัของเรามีความสุข – เราจะทําส่ิงน้ันสม่ําเสมอ  

� �� อะไรก็ตามท่ีทําแลวคนรกัของเรามีความทุกข – เราจะหลีกเล่ียง  

� �� เมื่อใดก็ตามคนรักทําใหเราเสียใจ เจ็บใจ – เราจะใหอภัย 

     การใหอภัยเปนผลพวงแหงอารมณของความรักในระดับนี้ที่เดนชัด  แตถึงอยางไร

ก็ยังเปนความรักที่มีความคาดหวัง นําไปสูความขัดแยงและเปนทุกขได  
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ  เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรัก 

เกรด 4 รักยอมทุกขเพ่ือสุขเธอ 

เปนความ รักแบบอุทิศ  รักด วยความเ สียสละ  เพื่ อ ใหคนที่ รั กได สมหวั ง             

และมีความสุข โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน  ความรักแบบนี้จะทําใหคนสองคนอยูดวยกัน

อยางมีความสุข เพราะมีแตความเอ้ืออาทรตอกัน แลกเปลี่ยนกันท้ังสุขและทุกข               

แมบางคร้ังเราอาจตองยอมทุกขใจหรือเจ็บปวดเดือดรอนบาง ก็เพื่อคนที่เรารัก…

ตัวอยางของความรักในระดับนี้ คือ ความรักของพอแมที่มีตอลูกเปน " รักบริสุทธิ์ "   

เมื่อเราเรียนหนังสือ คุณครูก็ตัดเกรดการเรียนของเราตามผลคะแนนสอบ            

หากเรามีความรัก ลองตัดเกรดความรักที่เรามีตอกันวาอยูระดับไหน 

  เกรด  1  ถือวา    ตก       เปนรักเทียม 

  เกรด  2  ถือวา    ผาน     เปนรักแท

  เกรด  3  ถือวา    ดี         เปนรักแท

  เกรด  4  ถือวา    เลิศ      เปนรักแท

     ถาตัด เกรดแลว ยังอยู ใน เกรด  1 รัก เทียม ก็ตองบอกอีกฝายหน่ึงว า                    

“รักแล ว .....รอหนอย”  รอใหถึ ง เ วลาอั น เหมาะสม  รอให ถึ ง วั ยอั นควร                
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ทีนี้นักเรียนก็คงเขาใจแลวซินะ  วาเรื่องของ            

ความรักนั้นเปนอยางไร แตครูขอแนะนําวาขณะนี้             

พวกเรายังอยูในวัยเรียน ขอใหพวกเราตั้งใจศึกษา       

เลาเรียนกอนจะดีกวา เรื่องความรักนั้นยังไมถึงเวลา 

ครับคุณครู  

คะคุณครู  
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ขอคิด สะกิดใจ 

     การเรยีนรูความเปนชายและเขาใจความเปนหญิง และการเรียนรูเรื่องความรัก

อยางมีสติ เปนส่ิงสําคัญไมนอยในชีวิตของวัยรุน ผูหญิงบางคนเขาใจผิดๆเขาขาง

ตนเองวาผูชายท่ีคบกับเราเขารักเราอยางจริงจังหรือถาเขาไดเราแลวเขาจะรักเรา

มากย่ิงขึ้นซึ่งเปนความเขาใจผิด การมีเซ็กสกับความรักเปนคนละเรื่องกัน           

ความใคร เปนเรื่องของทางกาย แตความรักเปนเรื่องของจิตใจ ผูชายจะมี                 

ความผูกพันไดก็ตอเมื่อเราเปนคนที่เขารักเทานั้น รูอยางนี้แลวผูหญิงควรระวัง                      

อีกเรื่องหนึ่งถาไปเจอผูชายปากหวาน เวลาคบกันจะพูดคําวารักไดอยางงายดาย 

ความรักเปนเรื่องตองดูกันนานๆ ถาผูหญิงหลงคารมไมมีความยั้งคิดอนาคต             

อันสดใสอาจจะดับวูบลงในพริบตาเลยทีเดียว
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ทดสอบความรูหลังเรียนกันอีกคร้ังนะครับ 
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แบบทดสอบหลังเรียน  

หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ 

รายวิชา พ 22101 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

คําส่ัง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1.  ผูชายและผูหญิงมีความสนใจทางเพศที่แตกตางกันขึ้นอยูกับอิทธิพลของอะไร 

ก.   ฮอรโมนที่ตางกัน 

ข.   อุปนิสัยท่ีตางกัน 

ค.   ความกาวราวท่ีตางกัน 

ง.   ความออนไหวทางอารมณ

2.  ฮอรโมน เอสโตรเจน ทําหนาที่อะไร 

ก.   ปกปองคุมครองครอบครัว  

ข.   ฮอรโมนแหงความเปนเพศแม

ค.   ควบคุมการทํางานของเพศชาย 

ง.   ควบคุมการทํางานของเพศหญิง 

3.  ความรัก แบบรักใครใฝกามา เปนความรักแบบใด 

  ก.  รักแท 

  ข.  รักจริง 

  ค.  รักแนนอน 

  ง.  รักอยางเพอฝน 

เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรกั 
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4.  ความรักของวัยรุนมักเปนอยางไร 

ก.  เลกิรางกันยาก 

ข.  เลิกรางกันงายๆ 

ค.  มีความมั่นคงและยั่งยืน 

ง.  เปนความรักที่มิไดแฝงดวยผลประโยชน

5. ความสมบูรณของระบบสืบพันธุในเพศหญิงตรงกับขอใด 

ก.  มีน้ํานม     

ข.  มีประจําเดือน 

ค.  มีหนาอกขยาย 

ง.  มีรูปรางทรวดทรงดี 

6.  “เมื่อใดก็ตามท่ีคนรักทําใหเราเสียใจ เจ็บใจ .... เราจะใหอภัย” เปนความรักในเกรดใด 

ก.  รักใครใฝกามา 

ข.  รักแบงปนความสุข 

ค.  รักหวังวิวาหมาเปนคู 

ง.  รักยอมทุกขเพ่ือสุขเธอ 

7.  วัยรุนสวนใหญ จะมีความรักแบบใด 

ก.   ความเสนหา 

ข.   ความรักแรกพบ 

ค.   ความรักฉันเพื่อน 

ง.   ความรักบริสุทธิ์ 
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8.  การเกิดฝนเปยกในเพศชายเปนกลไกธรรมชาติ มีความสัมพันธกับเร่ืองใด 

ก.  การผอนคลายกลามเนื้อ 

ข.  การผอนคลายอารมณทางเพศ 

ค.  การผอนคลายทางดานรางกาย 

ง.  การผอนคลายความเครียดและความกังวลใจ 

9.  ฮอรโมนเพศชายท่ีเปนฮอรโมนแหงความใคร ความกาวราว มีชื่อวาอะไร 

ก.  เอสโตรเจน 

ข.  วาโซเพรสซิน 

ค.  โปรเจสเตอโรน 

ง.  เทสโทสเตอโรน 

10.  ฮอรโมนแหงความผูกพันท่ีมีอยูในเพศหญิงมีชื่อวาอะไร 

ก.  แอสโตเจน 

ข.  ออกซิโตซิน 

ค.  วาโซเพรสซิน 

ง.  เทสโทสเตอโรน
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เฉลย  แบบทดสอบหลังเรียน  

หนังสืออานเพิ่มเติมชุดสะกิดวัยใส ใสใจเรื่องเพศ 

รายวิชา พ 22101 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

             1.  ก. 

             2.  ง. 

             3.  ง. 

             4.  ข. 

             5.  ข. 

             6.  ค. 

             7.  ก. 

             8.  ข. 

             9.  ง. 

                 10.  ข.  

เลม 2  เรื่อง เขาใจหญิง เขาใจชาย เขาใจรกั 
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