
หนว่ยที่ 4  ค่านยิมทางเพศกบัวฒันธรรม                     

  วิชาสขุศึกษา  รหัสวิชา พ31101      ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  

  ผูส้อน นางสาวขนษิฐา       ปราชญวิ์ทยา   

คาบที่ 1 



   แนวทางในการปฏิบติัส าหรบัการเรียนในคาบเรียนท่ี 1  

     ค าสัง่   

   1. ใหน้กัเรียนศึกษาเรียนรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาสาระ  เร่ือง  คา่นยิมทางเพศกบัวฒันธรรม โดยไดแ้ขวน

เนือ้หาสาระและกิจกรรมไวท้ี่ Web : kru_nitjudo  อยู่ในกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา  

  2. ใหน้กัเรียนท าใบงานที่ 4.1 โดยนกัเรียนท่ีเรียนออนไลนส์ง่ทางไลนก์ลุม่หรือ Google Classroom  

 สว่นนกัเรียนท่ีมาเรียนใหท้ าใสส่มดุสง่ทา้ยชัว่โมง  



คา่นยิมและทศันคนทิี่ถกูตอ้งเหมาะสมแกว่ยัร ุน่ชาย 

   1. คา่นยิมความเป็นสภุาพบรุษุ ซ่ึงแสดงออกถึงการใหเ้กยีรต ิ

       ผูห้ญิง 

   2. คา่นยิมในเรื่องความรบัผดิชอบ 

   3. คา่นยิมในเรื่องของการจดัการอารมณท์างเพศในแนวทาง     

       ที่ถกูตอ้ง สรา้งสรรค ์ไมส่รา้งความเดอืนรอ้นใหก้บัผูอ่ื้น 

   4. คา่นยิมไมช่งิสกุกอ่นห่าม 

   5. คา่นยิมไมส่ าสอ่นทางเพศ 

 

ตารางแสดงคา่นยิมและทศัคตทิางเพศที่ถกูตอ้งเหมาะสม 

คา่นยิมและทศันคนท่ีิถกูตอ้งเหมาะสมแกว่ยัร ุ่นหญิง 

1. คา่นยิมรกันวลสงวนตวั 

2. คา่นยิมในการไมพ่ดูเร่ืองเพศอยา่งเปิดเผย 

3. คา่นยิมการแสดงออกทางเพศ  

4. คา่นยิมการมคีูร่กัเพียงคนเดยีว 

5. คา่นยิมการมเีพศสมัพนัธแ์ละการอยูร่่วมกนัหลงั

แตง่งาน 

 

 

 

ค่านยิมทางเพศของวยัร ุ่น (Sexual Value)   

        หมายถึง หลกัการพื้นฐานท่ีบคุคลยึดเป็นหลกัในการปฏิบตัเิพื่อด าเนนิชีวิตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ โดยคา่นยิม 

    ทางเพศของบคุคลเกิดจากการอบรมสัง่สอนจากพอ่แมใ่นสถาบนัครอบครัว   ระบบการศึกษา       ประสบการณ ์

    กระบวนการขดัเกลาและถ่ายทอดทางสงัคม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ 



ความส าคญัของคา่นยิมทางเพศทีม่ตีอ่การด าเนนิชวิีต 

    คา่นยิมโดยทัว่ไปของสงัคมไทยที่ด ีไดแ้ก ่การมรีะบียบวินยั การเป็นคนดี   

ที่มคีณุธรรมและจริยธรรม     ความอ่อนนอ้มถ่อมตน     การตรงตอ่เวลา  

ค่านยิมไทย และความภาคภมูใิจในความเป็นไทย พื้นฐานของคา่นยิมที่ดงีาม 

ย่อมน าไปสูว่ฒันธรรมทางเพศและคา่นยิมทางเพศที่ดตีามไปดว้ย 



หนว่ยที่ 4  คา่นยิมทางเพศกบัวฒันธรรม 

  วฒันธรรมทางเพศ 

  (Sexual culture)  

ค่านิยมทางเพศ 

(Sexual Value) 

ศีลธรรมจรรยาทางเพศ 

(Sexual Ethics) 

เป็นลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการท่ีปฏิบตัิ

ตนในเร่ืองพฤตกิรรมทางเพศที่ดงีาม เชน่ 

* การปฏิบตัท่ีิดตีอ่กนัระหวา่งเพศชาย –

หญิง โดยไมเ่อาเปรียบเพศตรงขา้ม ฝ่าย

ชายควรยกย่องใหเ้กียรตฝ่ิายหญิง 

*ไมล่ว่งละเมิดทางเพศและทารณุกรรม

ทางเพศทัง้เด็กและสตรีหรือแมเ้พศ

เดยีวกนั 

*มเีจตนาทางเพศดา้นบวก โดยตระหนกั

วา่เร่ืองเกี่ยวกบัเพศและพฤตกิรรมทาง

เพศเป็นธรรมชาตขิองมนษุย ์

 

เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมทางเพศ โดยยึด

หลกัการปฏิบตัจิากวฒันธรรมและศีลธรรม

ทางเพศ ซ่ึงค่านยิมทางเพศมทีัง้ดา้นบวกและ

ดา้นลบ 

*สงัคมไทยยกย่องเพศชายใหเ้ป็นใหญ่มากกว่า

เพศหญิง 

*เพศชายสามารถมคีวามสมัพนัธท์างเพศกอ่น
สมรสและนอกเหนอืการสมรสได ้

*สงัคมไทยไมส่นบัสนนุ และสง่เสริมใหพ้ดูเร่ือง

เพศอย่างเปิดเผย 

*เพศหญิงไมค่วรแสดงออกถึงความ  ตอ้งการ

ทางเพศ 

*หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองความตอ้ง การทาง

เพศของชาย 

เป็นวิถีชวิีตของคนไทยในสงัคม

ปฏิบตัเิร่ืองเพศ เชน่  

* การมเีพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยัโดย

การใชถ้งุยางอนามยั  

การสรา้งครอบครวัท่ีอบอุ่น 

* การปฏิบตัตินระหวา่งสามี

ภรรยาดว้ยความซ่ือสตัยต์อ่

คูค่รอง 

*การอบรมเลี้ยงดบูตุรดว้ยความ

รกัและความเอาใจใส ่ฯลฯ 

 

 



  วฒันธรรมทางเพศ ค่านิยมทางเพศ  ศีลธรรมจรรยาทางเพศ 

 ใบงานท่ี 4.1    เรื่อง ค่านิยมทางเพศกบัวฒันธรรม   

ค าช้ีแจง   พิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดให ้ พรอ้มระบวุฒันธรรมทางเพศ  ศีลธรรมจรรยาทางเพศและคา่นยิมทางเพศ  

              ใหเ้หมาะสม โดยเขยีนตวัเลข 1- 3 ลงในชอ่งวา่ง 

 
                

 

         1. เพศชายสามารถมคีวามสมัพนัธท์างเพศกอ่นสมรสได ้

         2. การปฏิบตัตินระหวา่งสามีภรรยาดว้ยความซ่ือสตัยต์อ่คูค่รอง 

         3. ไมเ่อาเปรียบเพศตรงขา้ม 

         4. การอบรมเลี้ยงดบูตุรดว้ยความรกั และความเอาใจใส ่

        5. เพศหญิงตอ้งเป็นฝ่ายตอบสนองความตอ้งการทางเพศของเพศชาย 

        6. มเีจตคตทิางเพศดา้นบวกโดยตระหนกัว่าเพศและพฤตกิรรมทางเพศเป็นเร่ืองธรรมชาตขิองมนษุย ์

         7. สงัคมไทยไมส่นบัสนนุและสง่เสริมใหพ้ดูคยุเร่ืองเพศอยา่งเปิดเผย 

         8. ไมล่ว่งละเมดิทางเพศและทารณุกรรมทางเพศทัง้เด็กและสตรี 

        9. เพศหญิงไมค่วรแสดงความตอ้งการทางเพศ  แมจ้ะอยูใ่นสถานภาพสมรส 

        10. ไมล่ว่งละเมิดทางเพศและทารณุกรรมทางเพศในเพศเดียวกนั หรือตา่งเพศ 



  พบกนัครัง้ต่อไปคาบเรยีนท่ี 2  หน่วยท่ี 4 ค่ะ   



หนว่ยที่ 4  ค่านยิมทางเพศกบัวฒันธรรม                     

  วิชาสขุศึกษา  รหัสวิชา พ31101      ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  

  ผูส้อน นางสาวขนษิฐา       ปราชญวิ์ทยา   

คาบที่ 2 



แนวทางในการปฏิบตัสิ าหรบักิจกรรมการเรียนในคาบเรียนที่  2  

  ค าสัง่   

      1. ใหน้กัเรียนศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัเนือ้หาสาระ  เร่ือง  คา่นยิมทางเพศกบัวฒันธรรม โดยไดแ้ขวน 

          เนือ้หาสาระและกิจกรรมไวท้ี่ Web : kru_nitjudo  อยู่ในกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา  

      2. ใหน้กัเรียนสรปุขา่ว ในใบงานที่ 4.2  

      3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยหนว่ยการเรียน  10 ขอ้  โดยใชเ้วลา 10 นาที สง่ทางไลนก์ลุม่ 

          หรือGoogle Classroom  สว่นนกัเรียนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนใหส้ง่ทา้ยชัว่โมง 

 



 

ค่านยิมทางเพศมี

ความส าคญัตอ่

การด าเนนิชวิีต

อย่างไร 

วยัรุ่นไดเ้ห็นตวัอยา่งหรือ

แบบอยา่งที่ดใีนการควบคมุ

พฤตกิรรมทางเพศของ

บคุคลในสงัคมที่แสดงออก

ในเร่ืองเพศอย่างเหมาะสม

ตามคา่นยิมของสงัคมไทย 

ชว่ยลดพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศท่ีจะ

กอ่ใหเ้กิดปัญหา

สขุภาพได ้ 

มคีวามส าคญัตอ่      

การด ารงเผา่พนัธุแ์ละ

ทศันคตใินการสรา้ง

ครอบครวัในอนาคต 

สงัคมไทยปฏิบตัติาม

เกณฑก์ าหนด

พฤตกิรรมทางเพศท าให ้ 

ไดร้บัการยกยอ่ง ชมเชย 



อิทธิพลที่มผีลตอ่คา่นยิมทางเพศ 

เจตนคติ

ทางเพศ 

         

บรรทดัฐาน 

 ทางสงัคม 

ศาสนา 
  เจตคตทิางเพศ 

ของพอ่แม ่

  ความรูส้ึกผดิ 

ทางเพศ 

บคุลิกภาพ 



  คา่นยิมทางเพศตามวฒันธรรมของวยัร ุ่น 

ค่านยิมทางเพศตามสงัคมและวฒันธรรมไทย 

1. บรรทดัฐานทางครอบครวัและสงัคม  ในอดตีบตุรหลานจะถกูปลกูฝังโดยการอบรมเลี้ยงดใูหเ้คารพเชือ่ฟังค าสัง่ 

     สอนของบิดามารดาอยา่งเคร่งครดั วิถีชวิีตตลอดจนวิธีการด าเนนิชีวิตจะตอ้งอยูใ่นของเขตท่ีครอบครวัไดว้าง 

     เอาไว ้รวมทัง้ปัจจยัทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มก็ยงัไมเ่อ้ืออ านวยเหมือนปัจจบุนั  ตวัอยา่งคา่นยิมทางเพศ 

     ในอดตึ เชน่ ผูห้ญิงตอ้งอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือน ผูห้ญิงถกูกดขี ่ขม่เหงดว้ยความไมเ่สมอภาค ผูช้ายมกัเป็นใหญ่ในบา้น 

     และมอี านาจในการตดัสนิใจ ผูห้ญิงมหีนา้ที่ดแูลบา้นและบตุร  การนดัพบกนัของหนุม่สาว พบกนัโดยการแนะน าจาก    

     ผูใ้หญ่   หรือพบกนัตามวดัในงานเทศกาลตา่งๆ ไมม่โีอกาสพบกนัในสถานที่สาธารณะอยา่งปัจจบุนั ผูห้ญิงตอ้งไมแ่สดง 

     กริิยายัว่ยวน หรือใหโ้อกาสผูช้ายไดเ้ขา้มาใกลช้ดิ การถกูควบคมุจากผูใ้หญ่ในเร่ืองของการเลอืกคนรกั การแตง่งาน  

     มกัจะคมุถงุชน  พรอ้มทัง้ปลกูฝังค่านยิมของเพศหญิงใหม้คีวามรักและซ่ือสตัยต์อ่สามเีพียงคนเดยีว  

           ปัจจบุนัสภาพครอบครวัและสงัคมไดเ้ปลี่ยนแปลงไป ผูห้ญิงตอ้งหาเลี้ยงครอบครวัเชน่เดยีวกบัผูช้าย และ 

    ยงัตอ้งดแูลบา้นและเลี้ยงดบูตุร ผูห้ญิงมีโอกาสไดศึ้กษาในระดบัสงูๆ มสีิทธิในการแสดงความคิดเห็น ไดร้บัสิทธิ      

    เทา่เท่ียมกนั ท าใหม้โีอกาสมากขึน้เกี่ยวกบัเร่ือเพศ เชน่  การเลือกคูค่รอง การหยา่รา้ง การเป็นผูน้  าครอบครวั 

  



ค่านิยมทางเพศตามสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

      สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะคอ่นขา้งยึดถือขนบธรรมเนยีมและประเพณีอยา่งเคร่งครดั โดยการถ่ายทอดของคนแตล่ะ

รุ่นสบืตอ่ๆ กนัมา มกีารก าหนดรปูแบบในเร่ืองการแตง่งานตอ้งท าใหถ้กูตอ้งตามขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี หากใครละเมดิ 

เชน่ หนตีามกนัไป ก็จะถกูประณามจากสงัคม ไมม่ใีครคบหาสมาคมดว้ย เป็นตน้ 

      วฒันธรรมทอ้งถ่ินในชนบท เกิดจากระบบความเชือ่ ความศรทัธา คา่นยิมของบรรพบรุษุแตล่ะร ุ่นสบืตอ่กนัมา ชึง่มี

ความส าคญัตอ่วิถีชวิีตของคนในชมุชนนัน้ๆ  ทัง้นีเ้ป็นระบบที่มคีวามสมัพนัธก์บัโครงสรา้งทางสงัคมในชมุชนใหด้ ารงอยูร่ว่มกนั

อยา่งมคีวามสขุ 

2. สภาพแวดลอ้ม  สิ่งแวดลอ้มในอดตึและปัจจบุนัแตกตา่งกนัมาก ในปัจจบุนัมสีิ่งยัว่ย ุสถานบนัเทิงเริงรมย ์

    ศนูยก์ารคา้  ปัญหายาเสพตดิ และความรนุแรง สง่ผลใหว้ยัร ุ่นอาจใชช้วิีตที่หลงผดิ จนท าใหเ้กิดเป็นปัญหา 

    อาชญากรรมทางสงัคมได ้ ท าใหม้คีณุภาพชวิีตไมด่ ีไมม่โีอกาสศึกษาตอ่ ตอ้งหาเลี้ยงชีพโดยไมส่จุริต เกิดความ 

    ฟุ้งเฟ้อ และในท่ีสดุก็เกิดค่านยิมทางเพศท่ีผดิๆ ได ้ เชน่  การขายบริการทางเพศ  การใชส้ารเสพตดิ    

3. สื่อเทคโนโลยี  ในปัจจบุนันี ้สื่อเทคโนโลยีมคีวามกา้วหนา้ รวดเร็ว ไรพ้รมแดน อาจเป็นสาเหตขุองการท าใหเ้กิด 

    คา่นยิมทางเพศท่ีไมถ่กูตอ้ง สามารถตดิตอ่สื่อสารกนัไดง้า่ยขึน้ ซ่ึงอาจถกูลอ่ลวงและเกิดปัญหาตามมาไดง้า่ย 

          วฒันธรรมไทยใหค้วามส าคญัในเร่ืองความถกูตอ้งดงีามในเร่ืองเพศ เป็นแนวปฏิบตัแิละการอบรมสัง่สอน 

    ผา่นสถาบนัครอบครวัโดยมีพอ่แมค่อยดแูลเอาใจใส ่ เพ่ือใหยึ้ดเป็นแนวปฏิบตัใินการด าเนนิชีวิต 



        ค่านิยมทางเพศตามสงัคมและวฒันธรรมตะวนัตก 



ค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมของวยัร ุน่ 

1. คา่นยิมในการคบเพ่ือนตา่งเพศ    ในปัจจบุนันีฝ่้ายหญิงและฝ่ายชายมีบทบาทและความเสมอภาคท่ีทดัเทียมกนั 

       ท าใหว้ยัร ุ่นหญิงบางคนจะเป็นผูท่ี้กลา้เร่ิมความสมัพนัธก์บัฝ่ายชายกอ่น โดยคิดว่าเป็นเร่ืองปกติ ซ่ึงความจริง 

       แลว้เป็นคา่นยิมท่ีไมเ่หมาะสม ผูห้ญิงตอ้งรกันวลสงวนตวั ผูช้ายตอ้งใหเ้กียรตผิูห้ญิง ร ูจ้กัพิจารณาเลือกคบ  

       เพื่อน และว่างตวัใหเ้หมาะสมกบัเพ่ือนตา่งเพศ   

 2.   คา่นยิมในการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร   ปัจจบุนัวยัร ุ่นมกัถือวา่การมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเร่ืองธรรมดาของ 

        บคุคล ซ่ีงเป็นคา่นยิมท่ีไมเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย  ในปัจจบุนัคา่นยิมตอ่การมเีพศสมัพนัธก์อ่น 

        วยัอนัควรของวยัร ุ่นมแีนวโนม้เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ควรมคีวามตระหนกัและเห็นคณุค่าในตนเอง ร ูจ้กัทกัษะใน 

        การปฏิเสธ  

 3.   คา่นยิมในการท าแทง้ เป็นผลสืบเนือ่งมาจากคา่นยิมในการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควรของวยัร ุ่น ซ่ึงขดัตอ่ 

       ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมไทย และเป็นสิ่งท่ีผดิกฎหมาย อาจท าใหถึ้งขัน้เสียชีวิต ผดิทัง้กฎหมาย   

       และศีลธรรม  

 4.   คา่นยิมในการแตง่งาน  การแตง่งานในทศันคตขิองวยัร ุ่นมกัเกิดจากความเพอ้ฝันในเร่ืองของความรกั ความ 

       ภกัดตีอ่คนรกั ท าใหไ้มค่ านงึถึงความพรอ้มบทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัในอนาคต  ดงันัน้ การ 

       ร ูจ้กัตนเองและการมคีวามพรอ้มในการแตง่งานจึงเป็นสิ่งส าคญัอยา่งย่ิงในชีวิตวยัร ุ่น 



แนวปฏิบตัติามคา่นยิมทางเพศที่เหมาะสม 

1. การรกันวลสงวนตว้ 

2. ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไมค่วรส าส่อนทางเพศ 

3. การสรา้งสมัพนัธภาพตอ่สมาชกิในครอบครวัและเพื่อน 

4. การสรา้งคณุภาพชวีิตที่ดขีองตนเอง 

5. การสรา้งบคุลิกภาพที่ดตีอ่ตนเอง 

6. การสรา้งคา่นยิมทางเพศที่ถกูตอ้งตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 



ใบงานท่ี 4.2   วิเคราะหข์า่ว 

 
อ่านข่าวต่อได้ท่ี: https://www.thairath.co.th/clip/487907 

    ไอแ้หบ เดนคกุ พฤติกรรมเห้ียมโหด ขม่ขืนฆา่เด็ก 9 ขวบ โทษประหารสถานเดียว 

“ไอแ้หบ” บคุคลอนัตรายของสงัคม เคยตอ้งโทษคดขีม่ขนืเด็กชายเมือ่ปี 2558 ถกูจ าคกุและเพิ่งพน้โทษออกมาเมือ่ 1 ม.ีค. 

2563 กอ่นมากอ่เหตซุ า้ ขณะดืม่เหลา้ขาวกบัเพื่อนๆ และเห็นเด็กหญิงวยั 9 ขวบ ซ่ึงรูจ้กัมกัคุน้ เพราะอยูใ่นหมูบ่า้น

เดยีวกนั จึงลอ่ลวงไปขม่ขนืทางทวารหนกั และบีบคอจนเสียชวิีต  สรา้งความเศรา้เสยีใจใหก้บัพอ่แมเ่ด็ก ซ่ึงความเห้ียม 

โหดครัง้นีค้งตอ้งไดร้บัผลกรรมที่กอ่ไวอ้ยา่งสาสม และคนในสงัคมตา่งเรียกรอ้ง ใหป้ระหารสถานเดยีวเทา่นัน้ เพราะเกรง

ว่าจะกอ่เหตซุ า้อีก เมือ่ออกจากคกุ   จากสถิตใินเมอืงไทยเกี่ยวกบัคดทีางเพศ สว่นใหญ่มาจากการเสพสือ่ลามกมากถึง 

80% และการดืม่สรุา เสพสารเสพตดิ 

ค าสัง่  ใหน้กัเรียนวิเคราะหข์า่วโดยสรปุสาเหต ุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 



       หนว่ยการเรียนรูท้ี่ 4 แบบทดสอบทา้ยหนว่ย เร่ืองคา่นยิมทางเพศกบัวฒันธรรม    

 
 

 

 

1. ขอ้ใดเป็นประเพณีไทยที่ดงีามเกีย่วกบัเร่ืองเพศ 

  ก. พิธีโกนจกุ     ข. พิธีบายศรีสูข่วญั 

  ค. พิธีรดน า้ด าหวั   ง. พิธีส ูข่อและพิธีมงคลสมรส 

2. ในปัจจบุนัคนสว่นใหญ่มองเร่ืองเพศศึกษาในลกัษณะใด 

  ก. เป็นเร่ืองของผูใ้หญ่     ข. เป็นเร่ืองที่ไมค่วรเปิดเผย 

  ค. เป็นเร่ืองที่วยัร ุ่นไมค่วรเรียนรู ้   ง. เป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามรูเ้พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง 

3. คา่นยิมทางเพศในขอ้ใดที่วยัร ุ่นหญิงควรยึดถือและปฏิบตัมิากที่สดุ 

  ก. ไมแ่สดงออกเมือ่ร ูส้กึว่าชอบเพื่อนตา่งเพศ  ข. ใหเ้กยีรตซ่ึิงกนัและกนั 

  ค. แตง่กายใหเ้หมาะสม   ง. รกันวลสงวนตวั 

4. ขอ้ใดเป็นความเบ่ียงเบนทางเพศที่เรียกว่า Homosexual 

  ก. พฤตกิรรมที่ชอบทัง้ 2 เพศ  ข. พฤตกิรรมผูช้ายแอบชอบผูห้ญิง 

  ค. พฤตกิรรมชายรกัชาย หรือหญิงรักหญิง  ง.  พฤตกิรรมทางเพศที่สนใจเพศตรงขา้ม 



5.ขอ้ใดไมใ่ช่แรงผลกัดนัที่ท าใหว้ยัร ุ่นยคุใหมก่ลา้แสดงพฤตกิรรมทางเพศออกมาอย่างชดัเจน 

  ก. ขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากผูป้กครอง  ข. เพื่อตอ้งการการยอมรบัจากสงัคม 

  ค. เลียนแบบดารานกัรอ้งชือ่ดงั   ง. ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง 

6. พฤตกิรรมของผูห้ญิงในขอ้ใดเป็นการป้องกนัการถกูลว่งละเมดิทางเพศไดด้ทีีส่ดุ 

ก. แตง่กายสภุาพไมย่ัว่ย ุ   ข.  ไมแ่ยกตวัออกจากกลุม่เพื่อน 

ค. ไมเ่ปิดโอกาสใหผู้ช้ายถกูเนือ้ตอ้งตวั  ง.  ไมอ่ยู่ในที่ลบัตาเพียงล าพงัสองตอ่สอง 

7. บคุคลในขอ้ใดมพีฤตกิรรมที่สอ่ไปในทางผดิปกตทิางเพศ 

  ก.  ชาญ ชวนเพื่อนหญิงไปกินขา้วตอนกลางวนั   

    ข. หยอง แอบมองเพื่อนผูห้ญิงที่อยู่หอ้งเดยีวกนั 

  ค.  กอ้ง ชอบแตง่ตวัดว้ยเสื้อผา้ราคาแพงเพื่ออวดสาวๆ  

    ง. ศักดิ ์ชอบยืนเบียดผูห้ญิงในรถโดยสารและเลือกคนัที่มีผูโ้ดยสารแนน่ๆ 

 8. ปัจจยัขอ้ใดที่มอิีทธิพลตอ่คา่นยิมทางเพศของวยัร ุ่น   มากที่สดุ 

  ก. วฒันธรรม     ข. ครอบครวั 

  ค.  สงัคม      ง. เพื่อน 

  



9. คา่นยิมใดเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทยมากที่สดุ 

  ก. ผูห้ญิงไมจ่ าเป็นตอ้งระมดัระวงัตวัมาก   

    ข. ผูช้ายเดนิน าหนา้ผูห้ญิงเวลาจบัจา่ยซ้ือของ 

  ค. ผูห้ญิงตอ้งเสยีสละที่นัง่ใหก้บัเด็กหรือคนชรา  

    ง. ผูช้ายและผูห้ญิงควรแตง่กายสภุาพเรียบรอ้ยและเหมาะสมกบักาลเทศะ 

10. ขอ้ใดกลา่วถึงบทบาททางเพศไดถ้กูตอ้งที่สดุ 

    ก.ผูห้ญิงตอ้งท าหนา้ที่แมแ่ละใหน้มบตุร   

      ข. ผูช้ายหา้มท างานนอกบา้นในเวลากลางคืน 

   ค.ผูห้ญิงตอ้งอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือน หา้มท างานนอกบา้น   

      ง. ผูช้ายมหีนา้ที่ท างานบา้น และผูห้ญิงสามารถท างานนอกบา้นได ้



สภุาษิตสอนหญิง โดยครกูลอน สนุทรภ ู่ 

   “จงรกันวลสงวนงามหา้มใจไว ้         อย่างหลงใหลจงจ าค าที่พร า่สอน

คิดถึงหนา้บิดาและมารดร     อยา่รีบรอ้นเร็วนกัมกัไมด่ ี

เมือ่สกุงอมหอมหวนจึงควรหลน่       อยูก่บัตน้อยา่ใหพ้รากไปจากที ่

อยา่ชงิสกุกอ่นห่ามไมง่ามด ี         เมือ่บญุมคีงจะมาอยา่ปรารมภ”์ 


