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การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในเยาวชน 
ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

ทีมวิจัย  1.นางอรไท  พิพิธพัฒนไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ 7
2. นางจนิตนา แสงจันทร         พยาบาลวิชาชีพ 7
3. นาง จินตนา ไชยวิโน              พยาบาลวิชาชีพ 7 

ทีมวิจัย  1.นางอรไท  พิพิธพัฒนไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ 7
2. นางจนิตนา แสงจันทร         พยาบาลวิชาชีพ 7
3. นาง จินตนา ไชยวิโน              พยาบาลวิชาชีพ 7 

โรงพยาบาลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน
โรงพยาบาลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน
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ความเปนมาความเปนมา

วัยรุนไทยตั้งครรภสูงเปน ติดอันดับ 1 ในเอเชีย
(สสส.2550)

การทองในวัยรุนไทย มแีนวโนมรุนแรงมากขึ้นจาก
รอยละ 10 (ป 2536) เปนกวารอยละ 20 (ปจจุบัน)

และอายนุอยสุด 12 ป                             (สสส.2550)

เริ่มเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเมื่ออายุ 13.5 ป 
 ชาที่สุดในโลก 

(โครงการดูเร็กซ โกลบัล เซ็กซเซอรเวย ป 1999)
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ความเปนมาความเปนมา
เยาวชนโทรมาปรึกษาเรือ่งเพศเยาวชนโทรมาปรึกษาเรือ่งเพศ  1  100  ครั้งครั้ง//เดือนเดือน

เยาวชน-ผปค.ปรึกษาเรือ่งทางเพศปรึกษาเรือ่งทางเพศ  50 50 ครั้งครั้ง//  ปป
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ความมุงหมายความมุงหมาย

 เพื่อหาแนวทางจัดการสื่อสารเรื่องเพื่อหาแนวทางจัดการสื่อสารเรื่อง
เพศศกึษาในเยาวชนเพศศกึษาในเยาวชน 

ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จังหวัดนาน

จึงทาํการวิจัยโดยมีจึงทาํการวิจัยโดยมี
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วตัถุประสงควตัถุประสงค

1. ศึกษาการรับรูความหมายเรื่องเพศศึกษาของ  เยาวชน 
ครู และ ผูปกครอง ตําบลเชียงกลาง 

2. ศึกษาชองทางการ/วิธีการรับรูเรื่องเพศศึกษาดวยตนเอง
ของเยาวชน  จากการสื่อสารจากครู  ผูปกครอง  รวมถึง
ปญหาอุปสรรคของการสื่อสาร

3. ศึกษาทัศนคตติอการมีเพศสัมพันธและพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนตําบลเชียงกลาง 

4. เพื่อหาแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในเยาวชน
เชียงกลาง จังหวัดนาน
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย   

เปนวิจัยเชิงคณุภาพโดยกระบวนการประเมินผลแบบรวดเรว็ 
( RAP=Rapid assessment process ) เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง(Purposive sampling)ในเยาวชนที่ผาน
ประสบการณทางเพศ 

พื้นที่ศึกษาเลือก        ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

ระยะเวลาเก็บขอมูล   ธ.ค. 49 - ธ.ค.50

2. วิธีการเก็บขอมลู (คํานงึถึงจริยธรรมนกัวิจัย)
สัมภาษณเชิงลึก     จํานวน 10 คน

สนทนากลุม            จํานวน   3 กลุม 19 คน



77
19

1 สัมภาษณเชิงลึก

4 คร ู(ฝายปกครอง,ประจําชั้น
ที่ปรึกษา , บริหาร)

5

จํานวน
(คน)วิธีเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

สนทนากลุม2/1กลุม

สัมภาษณเชิงลึกเด็กวัยเรียนทีม่ี
ประสบการณทางเพศ

เพื่อนเด็ก

สัมภาษณเชิงลึก

เพื่อนเด็ก / ผปค+ผูนํา

วิธีการดาํเนนิการวิจัยวิธีการดาํเนนิการวิจัย  ((ตอตอ))



วิธีการดําเนินการวิจัยวิธีการดําเนินการวิจัย  ((ตอตอ))

- วิเคราะหขอมลูเชิงเนื้อหา(Content Analysis)

- ตรวจสอบความนาเชื่อถอืขอมลูโดยเทคนิคสามเสา

(Triangulation)เปรียบเทียบขอมูลจากหลายแหลง 

ใชทีมวิจัย3 คนเกบ็และวิเคราะหขอมูล

- สํารวจความคดิเห็นและพฤติกรรมการมีเพศสมัพันธ
ของเยาวชนสุมสํารวจ 3 โรงเรียน  336 คน

3 . การวิเคราะหขอมลู
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นิยาม :การสือ่สารเพศศึกษา ((KilanderKilander ;; 19701970  และและ  นิธินิธิ  เอี่ยวศรีวงศเอี่ยวศรีวงศ))

1. พัฒนาการทางเพศ พัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

2. สุขอนามัยทางเพศ  การปองกันโรคทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส 
การวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิด

3. พฤติกรรมทางเพศ  คนไทยตองสอนการเรียนรูความรับผิดชอบ 
ทางเพศ ทั้งตอตัวเองและคูสัมพันธ 

4. ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเพศ เปนการสรางและรกัษาสมัพันธ
ทั้งเพื่อนเพศหญิง ชาย เพศที่3

5. ทักษะสวนบุคคล สามารถจัดการกับสถานการณเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
เชนทักษะการสื่อสาร  ทักษะการตัดสินใจและ
แกไขปญหา  ทักษะการจัดการกับอารมณ

6. คานยิมที่เหมาะสม สอนใหรูจักคิดเชิงวิพากษวิจารณ โดยเขาใจ
ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยในปจจุบัน 

7. บทบาททางเพศ  การสรางความเสมอภาคทางเพศ บทบาท
ที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล
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1. 1. เยาวชนและครูที่ไมผานการอบรมเรื่องเพศศกึษาเยาวชนและครูที่ไมผานการอบรมเรื่องเพศศกึษา
จะรับรูความหมายของเพศศกึษาคือเพศสัมพันธจะรับรูความหมายของเพศศกึษาคือเพศสัมพันธ  
และการปองกนัโรคทางเพศสมัพันธและการปองกนัโรคทางเพศสมัพันธ

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง  1818  ปป  ::““ ((ทําหนายิ้มๆทําหนายิ้มๆ))  จะคิดไปในทางลามกจะคิดไปในทางลามก        
เพศศึกษาเพศศึกษา  คือคือ  การการมีอะหยังกัน๋มีอะหยังกัน๋
((การมีเพศสัมพันธการมีเพศสัมพันธ))””

เยาวชนชายเยาวชนชาย  1717  ปป  :: ““ ......แนวทางการปองกันโรคติดตอทางแนวทางการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเพศสัมพันธ  ““

 การรบัรูความหมาย

ขอคนพบ  
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2. 2. ครูที่ผานการอบรมการสอนครูที่ผานการอบรมการสอน  เรื่องเพศศกึษาแลวเรื่องเพศศกึษาแลว
รับรูความหมายของเพศศกึษาที่กวางขึ้นรับรูความหมายของเพศศกึษาที่กวางขึ้น
วาหมายถงึวาหมายถงึ  พัฒนาการทางเพศพัฒนาการทางเพศ//สุขอนามัยสุขอนามัย//
พฤตกิรรมทางเพศพฤตกิรรมทางเพศ

3. 3. ผูปกครองไมเขาใจความหมายของเพศศึกษาผูปกครองไมเขาใจความหมายของเพศศึกษา
แตจะสอนเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันแตจะสอนเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน  และและ
การคบเพื่อนตางเพศการคบเพื่อนตางเพศ

การรบัรูความหมาย (ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)
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ศึกษาดวยตนเองศึกษาดวยตนเอง
1.1. หาความรูจากการอานหนังสอืหาความรูจากการอานหนังสอื

และสื่อเทคโนโลยีเรื่องที่สนใจและสื่อเทคโนโลยีเรื่องที่สนใจ
จะเกี่ยวกบัเรื่องเพศสัมพันธจะเกี่ยวกบัเรื่องเพศสัมพันธ

เยาวชนชายเยาวชนชาย  :: ““ ((ความรูอานเองจากหนงัสือความรูอานเองจากหนงัสือ))  ไมลึกไมลึก  ......
1717  ปป                            มม.. 33--44  จะติดสือ่ซีดีจะติดสือ่ซีดี......  มม.. 66  ไมคอยดูหนงัโปไมคอยดูหนงัโป  

จะดูคลปิวีดีโอของคนใกลตัวจะดูคลปิวีดีโอของคนใกลตัว  เพื่อนตางเพื่อนตาง
โรงเรียนโรงเรียน  ถายมาสงตอกันทางถายมาสงตอกันทาง  BluetoothBluetooth
((โทรศัพทมือถือโทรศัพทมือถือ)) ““

ชองทางและวิธีการการรับรูเรื่องเพศศกึษาของเยาวชน

ขอคนพบ(ตอ)
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  ศึกษาดวยตนเองศึกษาดวยตนเอง((ตอตอ))
2.2.  รับรูจากการสนทนาระหวางเพื่อนรับรูจากการสนทนาระหวางเพื่อน//รุนพี่รุนพี่  
เกี่ยวกับการคบเพือ่นตางเพศและเกี่ยวกับการคบเพือ่นตางเพศและ
การมเีพศสัมพนัธการมเีพศสัมพนัธ

  เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง      ::   มึงคบบานี้ไดหรือยังมึงคบบานี้ไดหรือยัง
1818 ปป                        ((คบเพื่อนชายคนนี้มีเพศสัมพันธหรือยังคบเพื่อนชายคนนี้มีเพศสัมพันธหรือยัง))

มึงยงับเอามันมึงยงับเอามัน    เพื่อนก็ยุวาเพื่อนก็ยุวา  เอาเลยเอาเลย  อยางอยาง
นาฮักอยางหลอนาฮักอยางหลอ  เพื่อนเคยเพื่อนเคยถามเฮาถามเฮาวาวา
ยะกันจาไดยะกันจาได  ......เฮาเฮาก็เลาใหเพื่อนฟงวาก็เลาใหเพื่อนฟงวา  
จะจะยากอะยากอะหยังหยัง    ((จะยากอะไรจะยากอะไร))
จูบเสร็จแลวจูบเสร็จแลว  ก็ก็    อี้อี้  ๆๆ  เสร็จแลวสบายใจเสร็จแลวสบายใจ  ......””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)
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รับรูเรื่องเพศศกึษาจากผูปกครองรับรูเรื่องเพศศกึษาจากผูปกครอง  
1.1.  จะสอนเรื่องการวางตัวจะสอนเรื่องการวางตัว  การคบเพื่อนตางเพศการคบเพื่อนตางเพศ
และหามปรามในสิ่งที่ผูใหญคิดวาเด็กไมควรทําและหามปรามในสิ่งที่ผูใหญคิดวาเด็กไมควรทํา

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง      ::““  บดีแอวบดีแอว((อยาเที่ยวอยาเที่ยว))  บบดีกิ๋นดีกิ๋นเหลาเหลา((อยากินเหลาอยากินเหลา))
13 13 ปป                            เมาแลวจะเสียตัวเมาแลวจะเสียตัว  ถาไปแอวใหไปกับผูหญงิถาไปแอวใหไปกับผูหญงิ  

บดีไปกับผูชายบดีไปกับผูชาย  คบคนฮื้อคบคนฮื้อผอผอดีดี  ๆๆ......””

เยาวชนชายเยาวชนชาย      :: ““  บดีแอวบดีแอว((อยาเที่ยวอยาเที่ยว))  เดี๋ยวจะติดเอดสเดี๋ยวจะติดเอดส......
16 16 ปป                    บดีกลับบานดึกบดีกลับบานดึก  ((อยากลับบานดึกอยากลับบานดึก)...)...””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ (ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)
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รับรูเรื่องเพศศึกษาจากผูปกครองรับรูเรื่องเพศศึกษาจากผูปกครอง((ตอตอ))

22. . เวลาที่สอนคือชวงที่รับประทานอาหารเวลาที่สอนคือชวงที่รับประทานอาหาร
ดวยกนัดวยกนั  สวนใหญจะสอนขณะโกรธสวนใหญจะสอนขณะโกรธ
และไมใชเหตุผลและไมใชเหตุผล  

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง  ::““ ......เวลาเวลาเกีย้ดเกีย้ด((โกรธโกรธ)...)...ฟาดดวยอารมณฟาดดวยอารมณ  
13 13 ปป                          ((ตีดวยอารมณโกรธตีดวยอารมณโกรธ)) ณณ  ตอนนั้นตอนนั้น  

((ที่แมตีที่แมตี))  อยากฆาแมใหตายอยากฆาแมใหตาย  
แชงดาแชงดา    อยูในใจอยูในใจ””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)
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ความรูสึกตอการสอนของผูปกครองความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง  

1. 1. คําสอนของพอแมเปนสิ่งที่ซ้ําซากนาเบื่อคําสอนของพอแมเปนสิ่งที่ซ้ําซากนาเบื่อ  

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง  :: ““ ((คําสอนแมคําสอนแม))  นาเบื่อหนายนาเบื่อหนาย    เชนเชน  บอกวาบอกวา
13  13  ปป                                        แมอาบน้ํารอนมากอนแมอาบน้ํารอนมากอน  ไปไขไดมันปอไปไขไดมันปอจายจาย  

เฮียนอยูบอดีเอาเฮียนอยูบอดีเอา  ใหญมามันตึงมีใหญมามันตึงมี
((เรียนอยูอยาเพิ่งคบผูชายเรียนอยูอยาเพิ่งคบผูชาย  เปนผูใหญเปนผูใหญ
ก็จะมีมาเองก็จะมีมาเอง))  พูดซ้ําๆพูดซ้ําๆ    เรื่องเกาเรื่องเกา  ๆๆ  ตลอดตลอด
ทําใหนาเบื่อทําใหนาเบื่อ  ““

ขอคนพบ(ตอ)

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษา(ตอ)



1717

ชองทางและวธิีการรับรูเรื่องเพศศึกษาฯ(ตอ)

ความรูสึกตอการสอนของผูปกครองความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง((ตอตอ))

2.2. เยาวชนมีปฏิกิริยาตอตานเยาวชนมีปฏิกิริยาตอตาน  พอแมที่สอนพอแมที่สอน
ดวยอารมณโกรธและดุดาตอหนาเพื่อนดวยอารมณโกรธและดุดาตอหนาเพื่อน

เยาวชนหญงิเยาวชนหญงิ    :: “…“…  แมชอบจมแมชอบจม  ((มักพูดบนมักพูดบน))  บางครั้งบางครั้ง  
15 15 ปป                      ไปตวยไปตวยหาถึงบานเพื่อนหาถึงบานเพื่อน  ก็ดาตอหนาเพื่อนก็ดาตอหนาเพื่อน

เครียดเครียด  แมบมีเหตุผลแมบมีเหตุผล  ......””

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง  :: ““  แมจะไมฟงโผงผางใสแมจะไมฟงโผงผางใส  เดอืดๆๆๆเดอืดๆๆๆ  
18 18 ปป                                    ((ใชดุดาดังเสยีงมากใชดุดาดังเสยีงมาก))  ยิงคําถามยิงคําถาม  ดาสุดๆดาสุดๆ  

บอมีใครดาเจ็บไดเทาบอมีใครดาเจ็บไดเทา  หนูเคยดาตอบแมหนูเคยดาตอบแม  
ดากะดากะ  ๆๆ  ตีน๋ตีน๋ตัง้ปากฮื้อตัง้ปากฮื้อ    แมรองไหเลยแมรองไหเลย......””

ขอคนพบ(ตอ)



1818

 ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ความรูสึกตอการสอนของผูปกครองความรูสึกตอการสอนของผูปกครอง((ตอตอ))

3.3.  เยาวชนเขาใจวาที่พอแมสอนเปนเพราะรักเยาวชนเขาใจวาที่พอแมสอนเปนเพราะรัก
และหวงใยและหวงใย  แตสวนใหญจะเชื่อเพื่อนแตสวนใหญจะเชื่อเพื่อน
มากกวาคําสอนของพอแมมากกวาคําสอนของพอแม  

เยาวชนชายเยาวชนชาย  ::““ ......อาจเปนเพราะแมเปนหวงอาจเปนเพราะแมเปนหวง  ไมคอยรูสึกอะไรไมคอยรูสึกอะไร  
16 16 ปป                        ไมคอยเชื่ออยากแอวถาเพื่อนมารับก็ออกไปไมคอยเชื่ออยากแอวถาเพื่อนมารับก็ออกไป  

ชวงปดเทอมแอวเกือบทุกวันชวงปดเทอมแอวเกือบทุกวัน  ......
บางทีกลับบานดึกแมโทรตามก็จะอีดูแมบางทีกลับบานดึกแมโทรตามก็จะอีดูแม
((สงสารแมสงสารแม))  ก็แอวนอยลงก็แอวนอยลง......””

ขอคนพบ(ตอ)



1919

  รับรูเรื่องเพศศกึษาจากครูรับรูเรื่องเพศศกึษาจากครู  

1.1.  สอนตามเนื้อหาในหนังสือสอนตามเนื้อหาในหนังสือ

22. . มอบหมายใหไปคนความอบหมายใหไปคนควา  ทํารายงานสงทํารายงานสง

  เยาวชนชายเยาวชนชาย  ::““ตอนแรกครูฮื้อใบงานแลวฮื้อทํารายงานสงตอนแรกครูฮื้อใบงานแลวฮื้อทํารายงานสง  
1717  ปป                    เฮาเฮากก็อกก็อบจากบจากอินเตอรอินเตอรเนตเนต  ลอกตอๆกันลอกตอๆกัน  

ครูฮูครูฮู    เลยสั่งฮื้อเขียนรายงานเปนลายมือสงเลยสั่งฮื้อเขียนรายงานเปนลายมือสง  
ก็บก็บไดอะไดอะหยังหยัง  ลอกลอก  ๆๆ  กันสงไปกันสงไป  ””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2020

  รับรูเรื่องเพศศึกษาจากครูรับรูเรื่องเพศศึกษาจากครู((ตอตอ))

33. . สอนจากเรื่องจริงที่เปนประสบการณตรงของครูสอนจากเรื่องจริงที่เปนประสบการณตรงของครู  
เนนการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัยเนนการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย  
ซึ่งวิธีนี้ผูเรียนชื่นชอบและนําไปปรับใชไดดีซึ่งวิธีนี้ผูเรียนชื่นชอบและนําไปปรับใชไดดี

เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง::““  ครูผูหญิงครูผูหญิง……จะสอนสนกุสอนใหไดคิดจะสอนสนกุสอนใหไดคิด
1818 ปป              จะเลาประสบการณชีวิตจะเลาประสบการณชีวิต  ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

จากชีวติตนเองและเด็กคดิไดเองจากชีวติตนเองและเด็กคดิไดเอง  
นกัเรียนมีความสขุนกัเรียนมีความสขุ
สอนครึ่งวันไมมเีบื่อสอนครึ่งวันไมมเีบื่อ””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2121

รับรูเรื่องเพศศึกษาจากครูรับรูเรื่องเพศศึกษาจากครู((ตอตอ))

44.  .  สอนเชิงปฏบิัตกิารสอนเชิงปฏบิัตกิาร  ใหรวมกันคิดวิเคราะหใหรวมกันคิดวิเคราะห  ฝกปฏบิตัิฝกปฏบิตัิ
และนําเสนอหนาชั้นเรียนและนําเสนอหนาชั้นเรียน  วิธีนีท้ําใหเกิดการวิธีนีท้ําใหเกิดการ

  แลกเปลี่ยนเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู  เขาใจผูอื่นมากขึ้นเขาใจผูอื่นมากขึ้น

เยาวชนชายเยาวชนชาย    :: ““......ครูจะเอางานมาใหทําครูจะเอางานมาใหทํา  เชนเชน  
1616  ปป                    บอกเลิกกับเขาบอกเลิกกับเขา((แฟนแฟน))

ไมใหเขาเสียใจไมใหเขาเสียใจ  ทําอยางไรทําอยางไร  ……
เรื่องเพศที่เรื่องเพศที่  33  จะทําอยางไรจะทําอยางไร
ใหเพื่อนยอมรับใหเพื่อนยอมรับ  ……สอนแบบนี้สอนแบบนี้  เพื่อนเพื่อน  ๆๆ  
ก็สนใจออกความคิดเห็นดีก็สนใจออกความคิดเห็นดี......””

ชองทางและวิธีการรับรูเรื่องเพศศกึษาฯ(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2222

ขอคนพบ(ตอ)

1. ครูเขินอายไมกลาสอน

2.  ไมชอบทีค่รูแซวเดก็ตอหนาเพื่อน

3. นาเบื่อไมนาสนใจ

4. สอนเขาใจ สนุกไมเบือ่

ความรูสกึตอการสอนของครู



2323

1.1. มีทัศนคตวิาเรื่องเพศเปนเรื่องที่มีทัศนคตวิาเรื่องเพศเปนเรื่องที่
ควรปกปดควรปกปด  นาอายนาอาย  จึงไมกลาสอนจึงไมกลาสอน

ผูปกครองผูปกครอง  :: ““  เวลาดูหนังมีฉากกอดจูบเวลาดูหนังมีฉากกอดจูบ  
ลูกอายลูกอาย  ไมชอบไมชอบ  เดินหนีเดินหนี    
เฮาเฮาก็อายจะเปลี่ยนชองก็อายจะเปลี่ยนชอง””

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรือ่งเพศศึกษา

ดานผูปกครอง

ขอคนพบ(ตอ)



2424

2.2.  ขาดความรูเรื่องจิตวิทยาวัยรุนขาดความรูเรื่องจิตวิทยาวัยรุน
และทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมและทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม

ผูปกครองผูปกครอง  ::““ผูปกครองผูปกครอง……บางคนสอนบางคนสอน
แบบหยาบคายแบบหยาบคาย  
ไปตายเหียไปตายเหีย((ไปตายซะไปตายซะ))
สอนบอฟงก็จะไปเผาเร็วสอนบอฟงก็จะไปเผาเร็ว  ๆๆ  ““

ขอคนพบ(ตอ)

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรือ่งเพศศึกษ (ตอ)

ดานผูปกครอง(ตอ)



2525

3.3.  ปญหาครอบครวัปญหาครอบครวั  และความสัมพันธครอบครัวและความสัมพันธครอบครัว
ที่ไมอบอุนที่ไมอบอุน  ทําใหขาดสัมผัสแหงรักทําใหขาดสัมผัสแหงรัก    

  ครูผูสอนครูผูสอน  ““ ((นรนร..หญิงที่มีประสบการณทางเพศแลวหญิงที่มีประสบการณทางเพศแลว))
จะบอกเลาประสบการณทางเพศใหครูฟงวาจะบอกเลาประสบการณทางเพศใหครูฟงวา……
เมื่อมีผูชายมาโอบกอดแลวเมื่อมีผูชายมาโอบกอดแลว    จะมีความสุขจะมีความสุข  
รูสึกอบอุนไมกลัวอะไรอีกแลวรูสึกอบอุนไมกลัวอะไรอีกแลว    
จึงยอมจะเสียจึงยอมจะเสีย  ((ตัวตัว))ใหให    จึงอยากจึงอยาก
ไขวควาไขวควา  อยากไดอีกอยากไดอีก……อยากไดความรักอยากไดความรัก””

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา(ตอ)

ดานผูปกครอง(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2626

1.1.  โรงเรียนมีนโยบายในการสอนเรื่องโรงเรียนมีนโยบายในการสอนเรื่อง
เพศศึกษาแตขาดแนวทางปฏิบัติเพศศึกษาแตขาดแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมที่เปนรูปธรรม

ครูบริหารครูบริหาร  :: ““......ไมมีการอบรมเตรียมความพรอมครูไมมีการอบรมเตรียมความพรอมครู  
แตแจกคูมือใหไปแตแจกคูมือใหไป  สอนใครสอนมันสอนใครสอนมัน  ””

ครูผูสอนครูผูสอน  ::““ ......ไมมีการฝกสอนไมมีการฝกสอน  ไมมีการซอมไดแตไมมีการซอมไดแต
แจกคูมือใบงานแจกคูมือใบงาน......บางคนเขาใจบางคนเขาใจ  บางคนบางคน
ไมเขาใจไมเขาใจ......ใหสอนก็ตองสอนใหสอนก็ตองสอน......””

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศกึษา(ตอ)

ดานสถานศกึษา

ขอคนพบ(ตอ)



2727

2.2.  ขาดความรูและประสบการณการสอนขาดความรูและประสบการณการสอน
เพศศกึษาเพศศกึษา  ไมมัน่ใจในการสื่อสารเพศศกึษาไมมัน่ใจในการสื่อสารเพศศกึษา
กบัเยาวชนกบัเยาวชน

เยาวชนชายเยาวชนชาย        :: ““  สอนตื้นสอนตื้น  ๆผวิเผินๆผวิเผิน  ครูเหมือนจะอายครูเหมือนจะอาย
17 17 ปป                          ไมกลาสอนไมกลาสอน  เรื่องยาคุมสอนเรื่องยาคุมสอน

ในหนงัสือไมเขาใจใชไมเปนในหนงัสือไมเขาใจใชไมเปน  ””

  ครูผูสอนครูผูสอน      :: ““……ทั้งหนูและเพื่อนทั้งหนูและเพื่อน  ก็คิดวาจะตองสอนก็คิดวาจะตองสอน  
เรื่องการเรื่องการมีอะหยังกั๋นมีอะหยังกั๋น  ((การมีเพศสัมพันธการมีเพศสัมพันธ))
เปนเรื่องหญงิกับชายเปนเรื่องหญงิกับชาย  ......จึงลาํบากใจจึงลาํบากใจ
ในการจะอูเรื่องแบบนี้ในการจะอูเรื่องแบบนี้......

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศกึษา(ตอ)

ดานสถานศกึษา(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2828

3.3. มีทัศนคตวิามีทัศนคตวิา  การสอนเพศศึกษาการสอนเพศศึกษา
คือการชี้นําใหเด็กไปมีเพศสัมพันธคือการชี้นําใหเด็กไปมีเพศสัมพันธ  

  ครูผูบริหารครูผูบริหาร  :: ““......กลัวกลัว  ((ครูสอนเพศศกึษาครูสอนเพศศกึษา))
จะสอนไดไมดีจะสอนไดไมดี  แตย้ําครูผูสอนแตย้ําครูผูสอน  
อยาชี้โพรงใหกระรอกอยาชี้โพรงใหกระรอก  
อยาใหอยาให  โจงแจงใหระมัดระวังโจงแจงใหระมัดระวัง......””

ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารเรื่องเพศศกึษา(ตอ)

ดานสถานศึกษา(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)



2929

1. 1. เปนเรื่องปกติเปนเรื่องปกติ  อยากรูอยากลองอยากรูอยากลอง  
และเยาวชนชายยอมรับคนรักและเยาวชนชายยอมรับคนรัก
ทีเ่คยผานการมีเพศสัมพันธทีเ่คยผานการมีเพศสัมพันธ

  เยาวชนหญิงเยาวชนหญิง  ::““  สวนใหญจะคิดวามวนสวนใหญจะคิดวามวน  อยากฮูอยากฮู    ......””
1818ปป

  เยาวชนชายเยาวชนชาย  :: ““แลวแตคนแลวแตคน  ถารกัจริงจังอาจไมถอืสาถารกัจริงจังอาจไมถอืสา  
17 17 ปป            ((ผูหญิงที่มีประสบการณทางเพศผูหญิงที่มีประสบการณทางเพศ))””

 ทัศนคตติอการมีเพศสมัพันธในวัยเรียนของเยาวชน

ขอคนพบ(ตอ)



3030

2. 2.   เปนเรื่องที่ไมเหมาะสมเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม  หากจะเลือกหากจะเลือก
  เปนคูครองจะไมยอมรับผูหญิงเปนคูครองจะไมยอมรับผูหญิง
  ที่ผานการมีเพศสัมพันธที่ผานการมีเพศสัมพันธ

เยาวชนชายเยาวชนชาย    :: ““แมยิงที่มั่วแมยิงที่มั่วเซ็กสเซ็กส  ปอจายปอจายจะถือจะถือ  
1717  ปป                            เปนทางผานเปนทางผาน  จะบจริงจังจะบจริงจัง  

ปอจายปอจายจะจะอูกั๋นอูกั๋นและจะฮูในวงและจะฮูในวง
((ผูชายจะพดูถึงหญงิที่ผูชายจะพดูถึงหญงิที่
มั่วมั่วเซ็กซเซ็กซในวงสนทนาในวงสนทนา)) ......””

 ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน(ตอ)

ขอคนพบ(ตอ)
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ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (นร.หญิง)
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ทัศนคติตอการมีเพศศึกษาในวัยเรียน (นร.ชาย)
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การมีประสบการณทางเพศ
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กแกเกเกากาอกาอ
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เยาวชนชายเยาวชนหญิงเยาวชนชาย-หญิง



1. หลังการมีเพศสัมพันธครั้งแรกวัยรุนบางสวน
จะเกิดอาการติดใจ

นร.หญิง “…สวนใหญหญิงจะยอม ( มีSexซ้ําอีก)
คลายเปนฮิสทีเรีย  อยากได  อยากมี
อยูเรื่อย ๆ   อยูดวยกันทุกครั้งก็ Sex กัน
ความถี่ หากอยูอําเภอเดียวกัน 3 วัน/ครั้ง 
ใชโอกาสวันหยุด พอแมไปทํางานจะรูกัน…”

ผลกระทบที่สําคัญของการมีเพศสัมพันธ

ขอคนพบ(ตอ)



2.  เกิดภาวะเสี่ยงตอการติดโรคเอดส
 และโรคทางเพศสัมพันธ

 วัยรุนชาย “ มี(Sex) ครั้งแรกเปนเพื่อนกัน (เพื่อนชาย)
นัง่กนิเหลาดวยกัน ลากแขนเรา
ไปที่สวนลําไย  เลาโลมแลว สอดใสไมคอยเจ็บ
เพราะใชน้ําลายหลอลื่น …คนที่2 เจ็บ ๆ เหมาะ ๆ 
แตไมเคยใชถุงยาง …”

ขอคนพบ(ตอ)

ผลกระทบที่สําคัญของการมีเพศสัมพันธ(ตอ)
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1.1.  ผูปกครองขาดความรูและทักษะการสอนผูปกครองขาดความรูและทักษะการสอน
เพศศึกษากับลูกเพศศึกษากับลูก  ทาํใหอายไมกลาสอนทาํใหอายไมกลาสอน
เรื่องเพศกบัลูกเรื่องเพศกบัลูก

พอแมพอแม  ผูปกครองจําเปนตองไดรับความรูผูปกครองจําเปนตองไดรับความรู
และพัฒนาทักษะและพัฒนาทักษะ  การใหความรูเพศศกึษาการใหความรูเพศศกึษา
กับวยัรุนกับวยัรุน  ทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน

ดังนั้น

อภิปรายผลและขอเสนอแนะอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
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2.2.  ผูปกครองขาดทักษะการสื่อสารผูปกครองขาดทักษะการสื่อสาร  ที่เขาใจที่เขาใจ
วัยรุนวัยรุน  ทําใหทําให  ลูกเบื่อหนายลูกเบื่อหนาย  และและ  ตอตานตอตาน

ผูปกครองตองไดรับความรูผูปกครองตองไดรับความรู  พัฒนาทกัษะพัฒนาทกัษะ  
และวิธีการสื่อสารที่เขาใจวยัรุนและวิธีการสื่อสารที่เขาใจวยัรุน

- พัฒนาทักษะการฟงเพื่อใหเขาใจความคิดลกู

- คํานงึถงึศักดิ์ศรีลูก ไมดุดาในที่สาธารณะ

- ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบตําหน ิดุดาเปน
พูดเชิงบวก การใหคําแนะนําดีๆ และมีเหตุผล

ดังนั้น

อภิปรายผลและขอเสนอแนะอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ((ตอตอ))
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มีความทุกขปรึกษาผูใด

4.46

5.65

27.08

62.8

ครู

แฟน

เพื่อนสนิท

พอแม /ญาติ

(เปนคนแรก)
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3. สถานศึกษา มีนโยบายการสอนเพศศกึษาแต
ยังไมชัดเจน  ขาดการพัฒนาทักษะการสอน
เพศศึกษาแกครผููสอน ครูจึงขาดความมั่นใจ
ในการสื่อสารเรือ่งเพศกับวยัรุน

ระดับนโยบายตองชัดเจน ครูผูสอนตองได
รับการฝกใหความรูเรื่องเพศศึกษากับวัยรุน 
ทั้งเนื้อหาและการสื่อสารที่เหมาะสม

 ดังนั้น

อภิปรายผลและขอเสนอแนะอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ((ตอตอ))
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สรุปสรุป
ปญหาการมีเพศสมัพันธและการตั้งครรภในวัยรุน
เกิดจากบริบทสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลง และการสื่อสาร
เพศศึกษาทีไ่มเหมาะสมของผูที่เกีย่วของทั้งหมด

คนสวนใหญในสังคม

มีทัศนคติวาเพศศกึษา   =  การมีเพศสัมพันธ 

การแกไขปญหาดังกลาวทกุคนในสังคมตอง

- ปรับเปลี่ยนทัศนคตทิีถ่กูตองเรื่องเพศศึกษา
- พัฒนาทกัษะการสื่อสารของผูปกครองและครู
- พัฒนาทกัษะชีวิตใหเด็กรูคณุคาตนเองและ
พัฒนาแกนนาํเด็กไวเปนที่ปรึกษากอนสงตอ 

ดังนั้น
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คืนขอมูลคืนขอมูล

1. เพื่อแสดงความจริงที่คนพบ

2. เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง

3. สรางแรงบันดาลใจ ใหเกิดการมีสวนรวม 
ในการแกไขปญหา

4. เสนอแนวทางแกปญหาใหพิจารณา

มีวัตถปุระสงคมีวัตถปุระสงค

นําผล
การวจิัยไป
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การคนืขอมลูครั้งที่การคนืขอมลูครั้งที่11 ((1515  กก..พพ..5151))
เจาหนาที่โรงพยาบาลเชียงกลาง 35คน

1.เขาใจความคิด /ความรูสึก 
เรื่องเพศศกึษาในมุมมอง
ของเยาวชน  ผปค.  ครู  

2.นํามาปรบัใชกับครอบครวั
ในงานการใหคําปรึกษาเด็ก
และผูปกครอง
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การคนืขอมูลครั้งที่การคนืขอมูลครั้งที่22 ((1212  มิมิ..ยย..5151))
คณะครู รร.เชียงกลางฯ 55คน
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  ดานสถานศึกษาดานสถานศึกษา

จัดอบรมทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาจัดอบรมทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษา
แกครูทุกคนแกครูทุกคน

จัดเสวนาเรื่องเพศศึกษาในเด็กนักเรยีนจัดเสวนาเรื่องเพศศึกษาในเด็กนักเรยีน

รรรร..จะจัดตั้งคลินิกเพื่อนเตือนเพื่อนจะจัดตั้งคลินิกเพื่อนเตือนเพื่อน  

เชิญทีมวิจัยมาใหขอมูลเชิญทีมวิจัยมาใหขอมูล  ผปคผปค..นรนร..  มม11--มม66

นําไปสูการ
แกปญหา
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การคนืขอมูลครั้งที่การคนืขอมูลครั้งที่33 ((1313  มิมิ..ยย..5151))
ผูปกครอง แกนนํา เยาวชน 121คน



4747

ดานพอแมดานพอแม  ((เครือขายผปคเครือขายผปค..))

ผูปกครองเด็กมมีตริวมกนัผูปกครองเด็กมมีตริวมกนั  จะจะ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงกับลกูปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงกับลกู
--  การพูดคุยกบัลูกตองใชเหตุผลการพูดคุยกบัลูกตองใชเหตุผล>>อารมณอารมณ  
จะไมพดูจาหยาบคายจะไมพดูจาหยาบคาย

--  เอาใจใสเอาใจใส    ใหเวลาใหเวลา  ใหความอบอุนกับลูกมากขึน้ใหความอบอุนกับลูกมากขึน้

--  มอบหมายงานใหลูกมีสวนรวมในครอบครัวเชนมอบหมายงานใหลูกมีสวนรวมในครอบครัวเชน
ใหชวยงานบานใหชวยงานบาน  พาไปทํางานดวยชวงวันหยุดพาไปทํางานดวยชวงวันหยุด

--  ดื่มสุรานอยลงดื่มสุรานอยลง  จะไมทะเลาะกันใหลูกเห็นจะไมทะเลาะกันใหลูกเห็น

นําไปสูการ
แกปญหา
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ดานเยาวชนดานเยาวชน

-- หากจิกรรมนันทนาการทําใหใชเวลาวางหากจิกรรมนันทนาการทําใหใชเวลาวาง
อยางมีประโยชนอยางมีประโยชน

-- เสนอใหเสนอให  จนทจนท..จากจาก  รพรพ..มาใหความรูมาใหความรู
เรื่องเพศศกึษาเรื่องเพศศกึษา  และมกีารนําเสนอขอมลูและมกีารนําเสนอขอมลู
กระตุนอยางตอเนื่องกระตุนอยางตอเนื่อง

-- รณรงคพฤติกรรมที่เหมาะสมรณรงคพฤติกรรมที่เหมาะสม  เชนไมอยูเชนไมอยู  22  ตอตอ22
ในที่ลับตาคนในที่ลับตาคน  ,, ไมมแีฟนในวัยเรียนไมมแีฟนในวัยเรียน

--   อยากมคีวามรูเพื่อใหคาํปรึกษาอยากมคีวามรูเพื่อใหคาํปรึกษา  
และแนะนําเพื่อนไดและแนะนําเพื่อนได  

สูการ
แกปญหา
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การอบรมแกนนําเยาวชนการอบรมแกนนําเยาวชน  ((22 22 มิมิ..ยย..5151))
เพื่อรวมคิดหลักสูตรสอนเพศศึกษา 25คน
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กิจกรรมพัฒนาแกนนําเยาวชนกิจกรรมพัฒนาแกนนําเยาวชน

1. จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ และพัฒนาทกัษะ 
การดําเนินชวีิต

2. สอนเชิงปฏิบัติการ ฝกการคิดเชิงระบบ
เนื้อหาปองกนัการตั้งครรภ /โรคเพศสมัพันธ
และเอดส อยางเขมขน 

3. อบรมหลกัสูตรผูใหคําปรึกษา จนสามารถ
เปนที่ปรึกษาเพือ่นและสงตอCaseให จนท.ได

นําไปสูการ
แกปญหา
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สิ่งที่จะดําเนนิงานตอไปสิ่งที่จะดําเนนิงานตอไป

1.  1.  รวมกบัโรงเรียนรวมกบัโรงเรียน  คืนขอมูลคืนขอมูลแกผปคแกผปค..  มม.. 1 1 –– 6 6 
จํานวนจํานวน  22,,000 000 คนคน

2.  2.  คืนขอมูลแกคืนขอมูลแก  ผปคผปค.. 77  หมูบานในหมูบานใน  
เขตรับผิดชอบของเขตรับผิดชอบของ  รพรพ..เชียงกลางเชียงกลาง    150 150 คนคน

3.3. เปนวิทยากรพฒันาทกัษะการสอนเพศศกึษาเปนวิทยากรพฒันาทกัษะการสอนเพศศกึษา
แกครูแกครู  จํานวนจํานวน  100 100 คนคน

4. 4. สนับสนุนความเขมแขง็เครือขายผูปกครองสนับสนุนความเขมแขง็เครือขายผูปกครอง  
ทั้งทั้ง33  โรงเรียนโรงเรียน  ((รวมกับทางโรงเรียนรวมกับทางโรงเรียน))
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 เนื้อหางานวิจัย
เปนสวนหนึ่งของ

 การสังเคราะหองคความรู
วีถีเพศและสุราของวัยรุน

เผยแพร(จําหนาย)เปนความรู

 ใหพอแมและคนในสังคมไทย

 เขาใจวิธีคิดเยาวชน

เผยแพร (จําหนาย) หนงัสือ
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บทสรุปของตนเองบทสรุปของตนเอง

พบรากเหงาที่แทจริงของปญหา

แกปญหาไดตรงจุด

มีความสุขในงานประจํา

ทําให

ทําให
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 กลุมผูใหขอมูล

 ทีมวิจยัจากโรงพยาบาลเชียงกลาง

 อาจารยที่ปรึกษา

 ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย

 สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส)

ขอขอบคุณขอขอบคุณ
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