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วัยรุน
่ คือวัยทีก
่ ำ� ลังก้าวเข้าสูว
่ ย
ั เจริญพันธุ์
อย่างเต็มตัว จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสน
ความอยากรู้อยากเห็น และต้องการค�ำตอบ
หลายอย่างทีเ่ กีย
่ วกับเรือ
่ งเพศ ทัง
้ ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความสัมพันธ์
สิง
่ ทีจ
่ ะป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุน
่ พลาดพลัง
้ ก่อให้
เกิดการตัง
้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควรนัน
่ คือ พ่อแม่
ต้องมีบทบาทส�ำคัญในการพูดคุยกับลูกเรือ
่ ง
เพศอย่างเข้าใจ เพือ
่ ให้ความรูท
้ ถ
ี่ ก
ู ต้อง ให้เด็ก
ก้ า วไปสู ่ ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสม และ
ช่ ว ยสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้

เริ่มต้น...

สอนให้เข้าใจว่า

“ความรักออกแบบได้”
นิยามความรักของแต่ละคนมักแตกต่างกัน  ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ ความเข้าใจชีวติ
และความต้องการของคนคนนั้น แต่ที่แน่นอนคือความรักมีทั้งทุกข์และสุข  พ่อแม่จึงควร
อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าความรักนั้นสามารถออกแบบได้ ซึ่งโรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert
Sternberg, 1986) นักจิตวิทยาคนดังแห่งมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ดได้เสนอรูปแบบ
ความรักเป็น 7 แบบที่มีองค์ประกอบจากความเสน่หา พันธะสัญญา และความผูกพัน
1. รักแบบคนรัก เป็นความเสน่หาใกล้ชิด ไม่ผูกมัด เหมือนเป็นแฟน แต่ยังไม่แต่งงาน
2. รักแบบเพื่อนซี้ เป็นความใกล้ชิด ขาดกันไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกทางกามารมณ์
3. รักแบบมิตรภาพ เป็นความปรารถนา ความผูกพัน ไม่มีความรู้สึกทางกามารมณ์
4. รักแบบต่างคนต่างอยู่ เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความเสน่หา
5. รักแบบหลงใหลคลัง่ ไคล้ เป็นความเสน่หาทางใจ ไม่ตอ้ งใกล้ชดิ หรือเป็นเจ้าของ เช่น
คลั่งไคล้ดารานักร้อง ฯลฯ
6. รักแบบเธอต้องเป็นของฉัน เป็นความเสน่หา มีความสัมพันธ์ ต้องการผูกมัด บังคับ
ครอบครอง
7. รักแบบไร้ที่ติ เป็นความรักที่สมดุลด้วยความเสน่หา พันธะสัญญา และความผูกพัน
จึงลงตัว

สอนให้ลูก...รู้จักฮอร์โมน
แห่งการเติบโตและความรัก

ฮอร์โมน คือ สารเคมีที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อและไหลเวียนไปตามกระแสเลือด เพื่อ
ควบคุมการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ดังนัน้ การหลัง่ ฮอร์โมนจึงมีผลต่อร่างกาย
และความรูส้ กึ โดยทุกคนจะมีทงั้ ฮอร์โมนเพศหญิงและชาย แต่ฮอร์โมนเพศนีจ้ ะท�ำให้เกิด
ความแตกต่างกันชัดเจน

ฮอร์โมนเพศหญิง
เอสโตรเจน
(Estrogen)

ฮอร์โมนเพศชาย
เทสโทสเตอโรน
(Testosterone)

พัฒนาจากเด็กหญิงสู่วัยสาว

พัฒนาจากเด็กชายสู่วัยหนุ่ม

เสียงแหลมเล็ก สะโพกผาย หน้าอก
อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น มีขนขึ้นตาม
รักแร้และอวัยวะเพศ มีประจ�ำเดือน

เสียงห้าวขึ้น มีหนวดเครา อวัยวะ
เพศใหญ่ขึ้น หน้าอกตั้ง หัวนมขยาย
ใหญ่ขึ้น ไหล่กว้างขึ้น มีฝันเปียก

ชอบผู้ชายหน้าตาดี ช็อปปิ้ง
ติดละครทีวี

ชอบเอาชนะและการแข่งขัน เครียด
วิตกกังวล หดหู่

ถ้าผูช้ ายมีฮอร์โมนนีม้ ากเกินไปจะ
ส่งผลให้นิสัยคล้ายผู้หญิง

ถ้าผู้หญิงมีฮอร์โมนนี้มากเกินไปจะ
มีท่าทางคล้ายผู้ชาย

		 สอนให้ลูกรู้ว่า เพศสัมพันธ์คือ....
เป็นเรือ่ งทีค่ วรพูดคุยอย่างเปิดอกดีกว่าปิดกัน้ ปล่อยให้ลกู ไปเรียนรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ ง
เพศสัมพันธ์ดว้ ยตัวเองจากสือ่ ลามกหรือจากกลุม่ เพือ่ น ซึง่ อาจเลยเถิดไปในทางผิดพลาด
เสียอนาคต เพราะการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร การพูดคุยเรือ่ งเพศสัมพันธ์กบั ลูกไม่ใช่เรือ่ ง
น่าอายอีกต่อไป

สอนให้ลูกรู้ว่า

เมื่อไรที่ควรมีเซ็กส์
ต้องพร้อมทั้งร่างกาย ยินยอมทั้งสองฝ่าย พร้อมรับผลกระทบที่ตามมา
ถ้าไม่มีเซ็กส์ก็ไม่ต้องกังวลกับการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมหรือโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น
หากพลาดพลั้งมีเซ็กส์ แม้ไม่ต้องกังวลกับการตั้งครรภ์หรือติดโรคเพราะใช้ถุงยาง
อนามัย แต่จะรับมือกับความรู้สึกของคนรอบข้างอย่างไร และถ้ามีเซ็กส์แบบไม่ป้องกัน
อาจตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนหรือติดโรค
เพราะฉะนั้น อย่าพร้อมมีเซ็กส์ แต่มีเซ็กส์เมื่อพร้อม

สอนให้ลูกรู้ว่า เพศสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจเลี่ยงได้
วัยรุ่นเป็นวัยที่ง่ายต่อการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูก
โดยเฉพาะลูกสาวคือ เราสามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้และความรัก
ไม่จ�ำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
1. อย่าเปิดโอกาส เพราะคิดว่ารักและพร้อมที่จะเป็นของกันและกัน และไม่ควรอยู่
สองต่อสองตามล�ำพัง
2. สุภาพบุรุษและลูกผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง ผู้หญิงควรยกย่องด้วยการบอกว่า
มีเพียงคนเดียวในใจ รอก่อน ถ้าถึงเวลาไว้มีความสุขด้วยกัน
3. ใช้ขอ้ อ้างทีป่ ฏิเสธไม่ได้ ถ้าท�ำแบบนีพ้ อ่ แม่รเู้ ข้าท่านคงเสียใจ เป็นบาปติดตัวไปตลอด
ชีวิต ในอนาคตเธอไม่กลัวหรือว่าลูกเราจะท�ำแบบนี้ เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าจะรอไป
ก่อนจนกว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบ

			

สอนให้ลูกกล้าปฏิเสธ

การปฏิเสธอย่างจริงจัง ทั้งท่าทาง ค�ำพูด และน�้ำเสียง คือสิ่งที่พ่อแม่ควรบอกลูกให้
เข้าใจ ซึ่งสามารถท�ำได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ความรู้สึก+เหตุผล เพราะใช้เหตุผลอย่างเดียวอาจถูกโต้แย้งได้
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิเสธตามตรง โดยค�ำพูดที่ชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบเพือ่ รักษาน�ำ้ ใจและขอบคุณเมือ่ คนชวนยอมรับการปฏิเสธ
ในกรณีที่ถูกเซ้าซี้ควรยืนยันการปฏิเสธและแนะน�ำให้ลูกหาทางออกดังต่อไปนี้
ทางออกที่ 1 ปฏิเสธซ�้ำ แบบไม่มีข้ออ้าง บอกลาแล้วเดินจากไป
ทางออกที่ 2 ต่อรอง ชวนไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่นแทน
ทางออกที่ 3 ผัดผ่อน ยืดเวลาออกไปให้คนชวนเปลี่ยนความตั้งใจ

สอนลูกว่า...

คุมก�ำเนิดไม่เสียหาย
ความรูเ้ รือ่ งการคุมก�ำเนิดคือสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ควรให้ความส�ำคัญ เพราะเรือ่ งเซ็กส์ในวัยรุน่ นัน้
ถ้าหากลูกรู้จักวิธีป้องกัน ผลกระทบที่ตามมาก็อาจไม่ร้ายแรงจนควบคุมไม่ได้
การคุมก�ำเนิด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิและตั้งท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของชายและหญิง มีหลายวิธแี ต่วธิ ที ปี่ อ้ งกันได้งา่ ยและดีทสี่ ดุ
คือการใช้ถุงยางอนามัย

		 ถุงยางอนามัย ช่วยป้องกันอสุจิผสมกับไข่ ไม่ให้ตั้งครรภ์ และช่วยป้องกัน
น�้ ำ อสุ จิ น�้ ำ ในช่ อ งคลอดที่อ าจมีเชื้อ ไม่ใ ห้สัม ผัสอวัยวะเพศของแต่ละฝ่าย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี
วิธีการใช้ถุงยางอนามัย
ก่อนอืน่ ต้องตรวจสอบคุณภาพว่าไม่ฉกี ขาด มีมาตรฐานอย. ยังไม่หมดอายุ และไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน ส�ำหรับวิธีการใช้พ่อแม่ควรอธิบายให้ลูกฟังอย่างละเอียด
1. น�ำถุงยางออกจากซองอย่างระวัง อย่าให้รั่วหรือฉีกขาด
2. สวมถุงยางก่อนอวัยวะเพศชายสัมผัสอวัยวะเพศหญิง
3. สวมปลายของถุงบนอวัยวะเพศที่แข็งตัวแล้ว โดยให้ขอบม้วนอยู่ด้านนอก
4. บีบปลายกระเปาะไล่ลม รูดจนสุดโดยบีบไว้จนใส่ถุงยางเสร็จ
5. หลังสวมถุงยางแล้ว อาจทาสารหล่อลื่นแบบที่มีน�้ำเป็นส่วนผสมช่วยถ้าจ�ำเป็น
6. อย่าให้หลุดระหว่างใช้ เมื่อเสร็จแล้วดึงออกก่อนอวัยวะเพศอ่อนตัว อย่าให้อสุจิไหล
ลงมาโดนอวัยวะเพศหญิง
7. ทิ้งถุงยางที่ใช้แล้ว ห้ามน�ำกลับมาใช้ใหม่ พกถุงยางอันใหม่ส�ำรองติดตัวเสมอ

ยืดอกพกถุง

ถ้าลูกท้องเมื่อไม่พร้อม พ่อแม่ต้อง...
1. ตรวจสอบว่าลูกตัง้ ครรภ์แน่นอนแล้วหรือไม่ โดยซือ้ ชุดตรวจสอบหรือพาไปพบแพทย์
2. เปิดใจ ยอมรับในความผิดพลาดของลูก และวางแผนจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
3. อย่าดุด่าว่ากล่าว แต่ร่วมวางแผนการใช้ชีวิตระหว่างตั้งท้อง คลอด และเลี้ยงดูเด็ก
ในระยะยาว
4. พาลูกไปฝากท้องทีโ่ รงพยาบาลและบ�ำรุงร่างกายตามทีแ่ พทย์สงั่ เพือ่ ให้ทารกแข็งแรง
5. กรณีทไี่ ม่พร้อมดูแลเด็กทีเ่ กิดมา ให้ตดิ ต่อหน่วยงานเพือ่ อุปการะบุตรบุญธรรม หรือ
ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
6. ในกรณีดังต่อไปนี้สามารถยุติการตั้งท้องโดยแพทย์ได้ ถ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีอาการทางจิตก่อนหรือขณะตัง้ ท้อง ตัง้ ท้องจากการถูกข่มขืน หรือตัง้ ท้องในอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
7. พ่อแม่ควรเน้นย�ำ้ เรือ่ งการท�ำแท้งเถือ่ นทีเ่ ป็นอันตราย อาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ และไม่ใช่
ทางออกของการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกไม่ตัดสินใจในทางที่ผิด

พร้อมรับมือเมื่อลูกอกหัก
รักที่ไม่สมหวังคืออีกปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นที่พ่อแม่
ควรใส่ใจและใกล้ชิดลูก ก่อนที่จะน�ำไปสู่พฤติกรรมที่
อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อชีวิต เพราะหากคิดจะรัก
ก็ตอ้ งเผือ่ ใจให้กบั ความผิดหวัง เมือ่ ลูกอกหักการช่วยรักษา
อาการนี้โดยเร็ว สามารถท�ำได้
อย่าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนานๆ
บอกให้ลูกพูดคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อระบายความรู้สึก
หาเพลงฟังหรือหาหนังสือให้กำ� ลังใจทีไ่ ม่ตอกย�ำ้ อาการ
อกหักให้ลูก
สอนลูกว่าอย่าโกรธแค้นหรืออาฆาต เพราะชีวิตมีค่า
อธิบายเกีย่ วกับการคิดสัน้ ฆ่าตัวตายทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ใด
ให้ลูกท�ำหูทวนลมไม่ว่าใครจะพูดอะไร
แนะน�ำให้ลูกออกก�ำลังกายเพื่อจะได้หลับสบาย
ชี้ให้เห็นว่าเราควรรักคนที่เห็นคุณค่าความรักของเรา
จริงๆ เช่น ครอบครัว ฯลฯ

เวลาเหมาะที่จะคุยเรื่องเพศกับลูก
พ่อแม่หลายคนมองว่าการคุยเรื่องเพศกับลูกเป็นเรื่องยาก แต่ความจริงแล้วเพียง
เปิดใจ ปรับทัศนคติ มีความรู้ และน�ำประสบการณ์ทผี่ า่ นมาคุยกับลูกให้เข้าใจ ยิง่ เร็วเท่าไร
ยิ่งดีเท่านั้น ต่อไปนี้คือโอกาสทองที่พ่อแม่ควรคุยเรื่องเพศกับลูก
1. เด็กสงสัยอยากรู้ หากลูกหลานตั้งค�ำถามด้วยความสนใจแล้ว ควรใช้จังหวะนี้คุยใน
ทันที โดยเลือกใช้ความลึกของเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละวัย
2. ทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น ขณะดูละคร ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และสถานการณ์ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ให้เปิดประเด็นหัวข้อสนทนาและพูดคุยตั้งค�ำถามไปพร้อมกัน
3. จ�ำเป็นต้องคุยเลย หากไม่มีสถานการณ์ แต่เล็งเห็นแล้วว่าเด็กอาจพบโอกาสเสี่ยง
นั่นคือเมื่อลูกสาวมีประจ�ำเดือน ลูกชายมีฝันเปียก ควรคุยทันที อย่าปล่อยไว้

9 วิธี

พูดเรื่องเพศแบบสบายใจ
วิธเี ตรียมตัวง่ายๆ ส�ำหรับพ่อแม่ ทีร่ บั รองว่าจะท�ำให้การคุยเรือ่ งเพศกับลูกไม่อดึ อัด
สบายใจ และเข้าใจ
1. เชือ่ มัน่ ในความคิด ว่าเรือ่ งเพศเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ และไม่ได้มแี ค่เรือ่ งเพศสัมพันธ์
เท่านัน้ คิดถึงประโยชน์ทลี่ กู ได้รบั เป็นส�ำคัญ ท�ำให้ลกู เห็นพ่อแม่เป็นแหล่งข้อมูลชัน้ เยีย่ ม
2. เปิดใจให้ผอ่ นคลาย อย่ากังวลว่าลูกจะถามอะไรและไม่จำ� เป็นต้องรูท้ กุ เรือ่ งทีล่ กู ถาม
หากไม่รู้ให้ตอบลูกตามตรงแล้วช่วยกันหาค�ำตอบ
3. ให้เวลามากที่สุด อย่าหยุดคุยหรือตอบแบบส่งๆ ดูว่าลูกอยากรู้เรื่องอะไรและมี
ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน
4. พร้ อ มรั บ ฟั ง เสมอ ตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบเรื่ อ ง ไม่ ด ่ ว นตั ด สิ น ใช้ น�้ ำ เสี ย งอ่ อ นโยน
และประคับประคองความรู้สึกลูก
5. เข้าใจเรียนรู้โลกของลูก เพราะเด็กแต่ละคนต่างกัน ดูว่าลูกชอบอะไร คบเพื่อน
แบบไหน แต่ละวันเจอเรื่องอะไรบ้าง จะท�ำให้รู้แนวทางการพูดคุยกับลูก
6. ใช้เหตุการณ์เปิดประเด็น เพื่อจะได้พูดคุยกันต่อเรื่องนี้ในหลายโอกาส
7. เลี่ยงการยัดเยียดข้อมูล แบบเป็นเรื่องเป็นราว แต่เน้นการคุยแบบสบายๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
8. ค�ำถามเปิดกว้าง รวมทัง้ อ้างอิงบุคคลอืน่ จะท�ำให้ลกู สบายใจ แสดงความคิดเห็นได้
อิสระ ไม่คิดว่าพ่อแม่จับผิด
9. อย่าล้อเลียนหรือขู่ให้กลัว เพราะเป็นการบ่มเพาะให้ละเมิดสิทธิผู้อื่น ให้อธิบาย
อย่างตรงไปตรงมา กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นว่าความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการหา
ข้อมูลและเตรียมตัวให้ดีพร้อม
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ตัวอย่าง
การตอบค�ำถาม
เรื่องเพศตาม
วัยของลูก

วัย

ความสนใจของลูก

วิธีตอบค�ำถามของพ่อแม่

ก่อนเข้าเรียน
(3-4 ปี)

ความแตกต่ า งของสรี ร ะ
ร่างกาย เปรียบเทียบร่างกาย
ตัวเองกับคนอืน่ แยกบทบาท
ระหว่างเพศไม่ได้

ค�ำตอบทีเ่ ป็นความจริง สัน้ ๆ เข้าใจง่าย
ไม่ต้องมีเหตุผลยืดยาว

วัยเรียน
(5-8 ปี)

เริม่ มีสงั คมของตนเอง เรียนรู้
พฤติกรรมจากเพือ่ น ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว เริ่มสนใจ
เรือ่ งเพศทีซ่ บั ซ้อนขึน้

ควรคุ ย เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของ
ร่ า งกายก่ อ นเป็ น วั ย รุ ่ น พู ด ให้ เ ด็ ก
เห็นภาพแบบรูปธรรม ชัดเจน รู้ถึง
ผลกระทบที่ตามมา

วัยรุ่น
(13-17 ปี)

เจอการเปลี่ ย นแปลงของ
ร่างกายและอารมณ์ ให้ความ
ส�ำคัญกับการเป็นที่ยอมรับ
ในกลุ ่ ม เพื่ อ น กลั ว ความ
แปลกแยก ค�ำถามมักเกี่ยว
กับภาพลักษณ์และค่านิยม
เรื่องเพศ

ควรคุยให้เคารพคนทุกเพศ มั่นใจใน
ความแตกต่าง ให้ความรู้การป้องกัน
การตั้ ง ครรภ์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์

ค�ำถามยอดฮิต
ตามประสาลูก

ค�ำถาม 4
ค�ำถาม 1

หนูเกิดมาได้อย่างไร (เด็กเล็ก)
ค�ำตอบ

ลูกเกิดจากความรักของพ่อแม่ พ่อแม่
รักกันอยูด่ ว้ ยกัน แล้วจึงเกิดหนูออกมา
ค�ำถาม 2

เด็ ก เข้ า ไปอยู ่ ใ นท้ อ งคุ ณ แม่ ไ ด้ อ ย่ า งไร
(เด็กเล็ก)
ค�ำตอบ

พ่อกับแม่รักกัน กอดกันแนบแน่น อสุจิ
ของพ่อรวมกับไข่ของแม่ เกิดมาเป็นตัวลูก
ค�ำถาม 3

ท�ำไมผู้ชายกับผู้หญิงเข้าห้องน�้ำเดียวกัน
ไม่ ไ ด้ / ท� ำ ไมอวั ย วะเพศของเพื่ อ น
ไม่เหมือนของหนู ฯลฯ
(เด็กเล็ก)
ค�ำตอบ

เพราะลูกเป็นผู้หญิงจึงมีจิ๋ม ส่วนผู้ชายจะ
มีจู๋ เป็นอวัยวะส่วนตัวที่ห้ามให้ใครสัมผัส
แม้กระทั่งพ่อแม่เองก็ตาม ยกเว้นเฉพาะ
ในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เวลาที่พ่อ
แม่อาบน�้ำหรือท�ำความสะอาดให้ ฯลฯ

ท�ำไมพ่อมีขนตามตัว / ท�ำไมแม่มีหน้าอก
(เด็กเล็ก)
ค�ำตอบ

พ่อเป็นผูช้ ายเวลาโตเป็นผูใ้ หญ่จะมีขนตาม
ตัว ส่วนแม่เป็นผู้หญิงเวลาโตเป็นผู้ใหญ่
มีหน้าอก เอาไว้ป้อนนมให้ทารกตัวเล็กๆ
ตอนลูกเพิง่ เกิดต้องกินนมจากหน้าอกแม่
ค�ำถาม 5

ท�ำไมผู้ชายยืนฉี่ได้ ผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้
(เด็กเล็ก)
ค�ำตอบ

ผู้หญิงกับผู้ชายอวัยวะเพศไม่เหมือนกัน
อวัยวะเพศของผูช้ ายยืน่ ยาว ท�ำให้ยนื ฉีโ่ ดย
ไม่เปียกกางเกง แต่อวัยวะเพศของผู้หญิง
แบน เวลายืนฉี่จะเปียกกางเกง เปียกขา
ค�ำถาม 6

แฟนคืออะไร / หนูมีแฟนได้ไหม / ผู้หญิง
กับผูช้ ายจับมือกันเป็นแฟนกันใช่ไหม (เด็ก
วัยอนุบาลถึงประถมต้น)
ค�ำตอบ

ค�ำว่าแฟนของหนูหมายถึงอะไร ถ้าหมาย
ถึงเพื่อนที่สนิทกัน เล่นด้วยกัน หนูก็มีได้
มากมาย เรียกว่าเพื่อนสนิท

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
SOOK PUBLISHING
เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
“SEX” คู ่ มื อ การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งสุ ข ภาวะทางเพศ
เรื่องที่อยากรู้แต่ไม่อยากถาม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
คูม่ อื โอกาสทองคุยกับลูกเรือ่ งเพศ โดยคลินกิ วัยรุน่ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, FB: เพจเลี้ยงลูก
นอกบ้าน, พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์
วัยรุน่ , www.teenrama.com, Call Center คุยเรือ่ งเพศ
: 081-919-0111, www.คุยเรื่องเพศ.com
หนังสือคุยเรือ่ งเพศไม่ยากอย่างทีค่ ดิ โดยแผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)
เว็บไซต์ http://talkaboutsex.thaihealth.or.th
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