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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มหญิงสาววัยรุ่นในชุมชน

แห่งนี้และศึกษาสิ่งประกอบสร้างต่างๆ อันน ามาซึ่งความรู้ ความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจในเรื่องเพศของกลุ่ม

ตัวอย่าง สะท้อนผ่านงานเขียนเพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ที่ได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าความเข้าใจในพฤติกรรม และ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

โดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์ , แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษา และมุมมองการแสวงหาการดูแลสุขภาพ 

(Health Seeking Behavior) เพ่ือให้เห็นถึงวิธีการและผลลัพธ์จากการแสวงหาความรู้ทางเพศของกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มีปัจจัยกระตุ้นจากโครงสร้างต่างๆรอบตัว อาทิ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว 

การศึกษาและการเมือง ผ่านวิธีวิทยาโดยการลงภาคสนามผ่านการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่ม

ตัวอย่างหญิงสาววัยรุ่นในชุมชนจ านวน 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการลง

ภาคสนามมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยไม่ท าการประเมินค่า และจ าแนกความรู้ที่ได้จากการวิจัยเป็น 

(1.) การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ ผ่านมุมมองแนวคิดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ และจากทัศนะ

ของหญิงสาวในกลุ่มตัวอย่าง และ (2.) การให้ความหมายในเรื่องเพศผ่านมุมมองแนวคิดทางด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมทางเพศ และจากทัศนะของหญิงสาวในกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่าวิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชน มีพฤติกรรม ลักษณะและ

วิธีการแสวงหาความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดที่ท าการศึกษาไว้เล็กน้อย โดยวิธีการแสวงหาที่ได้มาจาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว การศึกษารวมไปถึงการเมืองจะยังคงเป็นการแสวงหาความรู้ใน
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ลักษณะคล้ายเดิมแต่มีความเพ่ิมเติมด้วยโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจและสังคมบางประการ และมีความ

เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยที่ก าหนดไว้  กล่าวคือช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่มักเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศระหว่าง 13-21 ปี 

แต่หญิงสาวในชุมชนส่วนใหญ่มักมีลักษณะการเจริญเติบทางเพศและพฤติกรรมตั้งแต่ช่วงอายุ 11-21 ปี การให้

ความหมายในเรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชนต่างมีทัศนคติรายบุคคลที่แตกต่างกันออกไป หญิงสาวบางส่วน

มองในเชิงรูปแบบของเพศศึกษา บางส่วนมองในเชิงรูปแบบของโครงสร้างสังคม บางส่วนอาจมองในรูปแบบ

เชิงจิตวิทยาและความรู้สึก แสดงให้เห็นว่า แม้หญิงสาวในกลุ่มตัวอย่างจะอาศัยอยู่ในสังคมหรือชุมชนที่มี

โครงสร้างเดียวกันหรือคล้ายกัน แต่ด้วยรูปแบบโครงสร้างอ่ืนที่แต่ละคนมีหรือได้รับแตกต่างกัน ควบรวมกับ

รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติส่วนตัวรายบุคคล จึงท าให้หญิงสาวแต่ละคนมีลักษณะการแสวงหาความรู้ใน

เรื่องเพศ และการให้ความหมายในเรื่องเพศท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมและวิสัยทัศน์ของตน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู้ทางเพศ 

และการให้ความหมายต่อเรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง โดยได้รับแรงจูงใจการท าวิจัยมาจากความ

สนใจส่วนตัวของผู้ศึกษา โดยเริ่มต้นมีหลากหลายประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจ แต่ท้ายสุดแล้ว ด้วยค าปรึกษาที่ได้รับ 

ประสบการณ์ ความคิด และความเหมาะสม ณ ขณะนั้น รวมไปถึงสนามที่สามารถลงพ้ืนที่ได้ จึงออกมาใน

รูปเล่มวิจัยดังกล่าว ที่มีทั้งสนามท่ีผู้ศึกษาสนใจ และเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการที่จะท าการศึกษาวิจัย 

สารนิพนธ์เล่มนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณที่สมควร เอ่ยนาม

ดังต่อไปนี้ 

ขอขอบคุณคณะอาจารย์มานุษยวิทยาทุกท่านที่ ได้มอบวิชาความรู้  และประสบการณ์ทาง

มานุษยวิทยาให้แก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัย การสอนของทุกท่านได้ท าให้ผู้ศึกษา

ค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้น และความเป็นตัวเองของอาจารย์แต่ละท่านในภาควิชานี้ก็ได้สร้างความบัน เทิง

ในรูปแบบต่างๆแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้ความรู้ในแต่ละวิชาที่ผ่านมา แทรกซึมเข้าสู่ตัวของผู้ศึกษาอย่าง

ไม่รู้ตัวโดยจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ อาทิ การลงสนามครั้งต่างๆตามรายวิชา การลงสนามครั้งใหญ่ 

การเรียนภาควิชาอ่ืนๆ การสื่อสารกับผู้อ่ืน เป็นต้น เรียกได้ว่าแทบจะรู้สึกตัวอีกทีเมื่อเวลาเรียนจบยิ่งเข้ามา

จวนตัวมากขึ้นในทุกๆวัน และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่พยายามท าความเข้าใจต่อตัวผู้ศึกษาทั้งการเขียน

และพูด ผู้ศึกษาหวังว่าสิ่งที่พวกท่านทุกคนได้พยายามมานั้นจะสัมฤทธิผลต่อตัวผู้ศึกษาไม่มากก็น้อย 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ที่เมตตาและให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและช่วย

ชี้แนวทางสว่างในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้แม้ผู้ศึกษาจะไม่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ควร อีกทั้งยัง

คอยปลอบประโลมผู้ศึกษาทั้งทางกายและทางจิตใจ ด้วยวิธีต่างๆมากเท่าที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะสามารถท าให้ได้ 

และร่วมเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างท าการวิจัย ผู้ศึกษามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ได้เปิดใจให้แก่ผู้ศึกษา และพยายามท าความเข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใน

ตัวของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาดีใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่าน 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล อินทร์จันทร์ ที่ให้เกียรติเป็นผู้สอบสารนิพนธ์เล่มนี้ แม้

จะมีภาระส่วนของตนที่ท่วมท้นอยู่มากแล้วก็ตาม อีกทั้งยังต้องขอขอบคุณในทุกค าปลอบโยน ค าติชม 

ค าปรึกษา ตลอดระยะที่ได้ศึกษามาในภาควิชานี้ เช่นกัน วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่เป็นเสมือน

ด่านแรกของการท าวิจัยที่ได้เรียนในชั้นปีที่ 3 นั้น หากกลับมานั่งคิดดูแล้ว ก็เป็นวิชาที่ส าคัญเป็นอย่างมากวิชา

หนึ่ง แต่สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนอกจากวิชานี้ก็คือการลงภาคสนามครั้งใหญ่ของเอกมานุษยวิทยา ที่เป็นการ
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ฝึกทักษะรอบด้าน รวมไปถึงความอดทน ที่เมื่อผู้ใดก็ตามที่อยู่ ณ เวลานั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแทบรอ

เวลากลับบ้านกันไม่ไหว เพราะเป็นภาคสนามที่งานหนัก งานยาก และงานเยอะ แต่เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไป เรา

ก็ได้วิชาการลงสนามติดตัวกันมาเพ่ือเอามาใช้ในการท าวิจัยส่วนตัวของแต่ละคนกันอย่างไม่รู้ตัว 

กราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านของผู้ศึกษา ที่เลี้ยงดู ให้การดูแล ให้ค าปรึกษา และที่ส าคัญที่สุด

คือการที่ให้การสนับสนุนค่าศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงเวลา ณ ปัจจุบัน ทั้งๆที่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ตนได้

ลงทุนไปนั้นจะได้ผลออกมาในรูปแบบใด แต่พวกท่านก็ยังคงสละทรัพย์สินและเวลาแก่ตัวผู้ศึกษา เพ่ือให้ผู้

ศึกษาได้มาซึ่งการศึกษา อิสระ ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และอ่ืนๆอีกมากมายนานัปการ 

ขอขอบคุณเพ่ือนสนิทมิตรคู่ใจและบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของผู้ศึกษาทุกท่าน ที่มีจ านวนเพียงหยิบมือ

อันเนื่องมาจากอุปนิสัยส่วนตัวของผู้ศึกษาและความเข้ากันได้ ทั้ง ปรีย์วรา มีมาก และ เกศินี จันทร์เพ็ญ ที่

ร่วมกันฉุดผู้ศึกษาให้ขึ้นมาจากจุดที่ต่ าสุดของการศึกษา และคอยเตือนสติ ดูแลทุกรายละเอียด แม้กระทั่งการ

ลงวิชาเรียนมาจนถึงภาคเรียนชั้นปีปัจจุบัน ความรักที่ผู้ศึกษามีให้ต่อพวกเขาทั้งสอง ท าให้พวกเขาสามารถ

ควบคุมอารมณ์ของผู้ศึกษาได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งความสามารถดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ศึกษาฝ่าฟันปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษาได้ตลอดมา 

ขอขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขพันธุ์ชิวาวา สีน้ าตาล นาม ออกัส ที่คอยปลอบโยนและเป็นเพ่ือนคลาย

เครียดของผู้ศึกษาให้ทุเลาลงด้วยหน้าท้องที่มีขนาดใหญ่ของตนในทุกเวลาที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยไม่เคยปริปาก

บ่นสักค า 

ขอขอบคุณหญิงสาวกลุ่มตัวอย่างทุกๆคนที่เปปิดใจและให้ข้อมูลกับผู้ศึกษา แม้จะเป็นข้อมูลที่ปน

น้ าตาเสียส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ทุกๆคนก็เต็มใจที่จะให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตให้ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ใน

งานวิจัยนี้ 

สุดท้ายแล้ว นอกจากจะขอขอบคุณอีกครั้งกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ต้อง

ขอขอบคุณตัวของผู้ศึกษาเอง ผู้ที่ดลใจ จิตใต้ส านึก ยากล่อมประสาท หรือเซลล์สมองเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ที่ท า

ให้ผู้ศึกษาฝ่าวิกฤตการณ์ทั้งทางกายและใจมาได้ ขอบคุณที่คอยฉุดรั้งไม่ให้ผู้ศึกษายอมแพ้และจบชีวิตไป

เสียก่อน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

“เพศ” เป็นเรื่องที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน การพูดถึงเพศ นอกจากจะใช้เรียกและจ ากัด

ความเพศสภาพ เพศสรีระ เพศวิถีแล้ว ในที่นี้ย่อมหมายความรวมไปถึงการขยายเผ่าพันธุ์ และการผลิต

ประชากรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เพศ หรือการปฏิบัติอันใดที่เกี่ยวกับเพศ ถือเป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์

ทุกคน เพราะเพศคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทุกคน แม้ว่าเรื่องเพศจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาส าหรับมนุษย์ ดังที่

กล่าวไว้ข้างต้น แต่ก็มิได้หมายความว่าเราทุกคนจะสามารถพูดเรื่องที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างเปิดเผยในทุกสังคม 

เพราะแต่ละสังคมประเทศ ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมไปจนถึงความเชื่อ ในบาง

สังคม อาจเป็นสังคมที่เปิดเผยทางเพศ แต่ในบางสังคมประเทศ ก็ยังมีการปกปิดหรือเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเพศ

อยู่และหนึ่งในประเทศที่ไม่สามารถพูดเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยนั้นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเอง (อุดมพร 

ยิ่งใหญ่ไพบูล,เปรมวดี คฤหเดช , 2554: 1) 

เรื่องเพศในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีต หรือเท่าที่มีการบันทึกไว้คือตั้งแต่สมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 

ก าหนดโดยนัยว่า เรื่องเพศควรเป็นเรื่องที่ปิด และหากใครที่ท าการพูดในที่สาธารณะ จะถือว่าคนผู้นั้นเป็นคนที่

ไม่ดี หรือเข้าข้ันชั่ว หรือส าส่อนเลยก็ว่าได้ (วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล , 2559: ออนไลน์) ท าให้คนไทยในยุคนั้นไม่

พูดถึงเรื่องเพศ เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากผู้ใดกล่าวถึงเรื่องทางเพศนั้น ผู้นั้นแสดงว่าเป็นผู้เจนโลก และจาก

การที่พวกเขาก็ได้รับการปลูกฝังในชุดความรู้นี้จากสถาบันครอบครัวของเขาแต่เดิม จึงท าให้เกิดความเชื่อแบบ

ลูกโซ่สืบทอดต่อกันมาโดยปราศจากการพยายามท าความเข้าใจในบริบทสังคมในเรื่องเพศที่เปลี่ยนไปในยุค

ปัจจุบัน (ปรานี ปวีณชนา, 2562: ออนไลน์) ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้สังคมไทยเกิดทัศนคติเรื่องเพศที่เป็นไปในเชิง
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ลบ และถูกท าให้ไม่มีการพูดถึงหรือปลูกฝังเรื่องเพศในสถาบันครอบครัวโดยปริยาย (ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554: 1) และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ความคิดนี้ก็ได้ถูกผลิตซ้ าและหล่อหลอม

ต่อๆกันมา ผ่านสถาบันครอบครัว สังคม ความเชื่อ และวัฒนธรรม ท าให้เรื่องเพศ ดูเป็นเรื่องหยาบคายและไม่

ควรพูดถึงจนน ามาสู่สังคมปัจจุบัน 

จากการยกตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ยากต่อการพูดถึงในสังคมสาธารณะ และ

เมื่อเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดถึง ก็ย่อมเป็นการยากที่จะเข้าถึงความรู้เรื่องเพศด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าผู้ใดที่

ต้องการจะเข้าถึงความรู้เรื่องเพศ ย่อมต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แต่ในการแสวงหานั้น ย่อมน ามาซึ่งชุด

ความรู้ที่ทั้งเป็นความรู้ที่มีความเสี่ยง อาทิ การรับประทานยาขับเลือดเพ่ือท าแท้ง , การใช้ผลิตภัณท์หรือยา

สมุนไพรที่ไม่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือบ ารุงระบบสืบพันธุ์และอวัยวะเพศ 

, การป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการหลั่งอสุจิภายนอกมดลูก , การฉีดสารเคมีเข้าร่างกายเพ่ือขยายขนาด

อวัยวะ , การนับระยะการตกไข่ การสวนล้างอวัยวะเพศ การส าเร็จความใคร่ (โดยใช้อุปกรณ์ เช่น อวัยวะเพศ

ปลอม) ฯลฯ และเป็นความรู้ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ การเลือกใช้ถุงยางอนามัย , การใช้ผ้าอนามัยแบบต่างๆ 

, การดูแลท าความสะอาดอวัยวะเพศ , การส าเร็จความใคร่ (โดยปราศจากอุปกรณ์) , วิธีการร่วมเพศ (ใน

ลักษณะปกติ หรือไม่ได้มีท่าทางหรือวิธีร่วมเพศท่ีเสี่ยงต่อการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ) ฯลฯ 

ความรู้ที่มีความเสี่ยง อาจสามารถน ามาซึ่งการติดเชื้อ การบาดเจ็บ หรือความอันตรายอ่ืนๆต่อร่างกาย

และชีวิต ส่วนความรู้ที่ไม่มีความเสี่ยงนั้น ก็ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยประกอบอ่ืนๆในการใช้ความรู้ความรู้นั้นเช่นกัน 

โดยปกติ การแสวงหาความรู้ของคนส่วนใหญ่ มักพบว่าจะเริ่มแสวงหาความรู้จากกลุ่มเพ่ือน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ

สื่ออ่ืนๆจากทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะมีส่วนน้อยที่ได้ความรู้เรื่องเพศเบื้องต้นมาจากสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษา และในชุดความรู้นั้นๆจากสังคม และกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกัน ย่อมมีความ

แตกต่างในชุดความรู้ที่ได้มาเช่นกัน 

จากที่กล่าวมาว่า ความรู้เรื่องเพศที่มาจากการแสวงหาความรู้ในวิธีการที่ไม่เหมือนกัน ย่อมได้ชุด

ความรู้ที่แตกต่างกันไปนั้น คือจุดที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางความรู้ที่ ไม่เท่ากัน จากทั้งสภาพสังคม 

ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ อายุ และประสบการณ์ สิ่งประกอบสร้างรอบตัวทุกปัจจัยล้วนสามารถ

ก่อให้เกิดชุดความรู้ที่แตกต่างกันได้ทั้งสิ้น  ซึ่งการที่สังคมส่วนใหญ่มักแบ่งคนเป็นชนชั้นจากสังคมที่อาศัย 

อายุ การศึกษา และปัจจัยอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จึงท าให้เราถูกขังไว้กับการตีตราทางสังคม และท าให้คนในสังคมนั้นๆ 

ไม่มีความเชื่อมโยงกับคนนอกสังคม ส่งผลให้พวกเขากลุ่มนั้นๆ ส่วนใหญ่จะคบหาแต่กับคนในกลุ่มสังคม

เดียวกัน จนท าให้เกิดวาทกรรม แนวคิด ความรู้ และสิ่งประกอบสร้างอ่ืนๆ ในลักษณะที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
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ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้หนึ่งในนั้นก็คือ เงิน เพราะเงิน สามารถท าให้เรา

เข้าถึงปัจจัยทั้ง 4 ได้ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) แต่ในสังคมปัจจุบันอาจมีปัจจัยที่จ าเป็น

มากกว่ากว่า 4 ประการ เพราะจะมีเรื่องของการศึกษา การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี รวมไปถึงปัจจัยความ

ต้องการที่จะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆทางการแพทย์ มากกว่าเพียงการใช้ยา 

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงเรื่องของเงินตราขึ้นมา เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของมูลค่า ที่เป็นไปได้

มากกว่าการใช้เพ่ือจับจ่าย แต่เงินนั้นสามารถท าให้ปัจจัยทั้ง 4 หรือปัจจัยอ่ืนๆรอบตัวของเราในปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปได้ และมันสามารถท าให้เปลี่ยนแปลงไปได้มากเสียจนกลายเป็นมากกว่าเพียงการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา แต่มันสามารถท าให้ผู้ที่ถือเงินนั้นมีอ านาจที่จะสามารถเลือก

สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม กลุ่มคนรอบข้าง การศึกษาได้ด้วยตนเอง 

การปล่อยให้การศึกษา เป็นตัวเลือกที่แตกต่างกันไปตามมูลค่าของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย (ค่าเทอม) สิ่ง

นี้ยิ่งเป็นจุดที่สร้างความเหลื่อมล้ าให้เกิดมากยิ่งขึ้นทางสังคม ท าให้เริ่มเกิดวาทกรรมที่ว่า “เงินสามารถซื้อ

สังคมได”้ ขึ้นมา นั่นหมายความว่าหากเราต้องการที่จะอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ไม่มีความ

เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตทั้งด้านทรัพย์สินและสุขภาพตามแต่ประสงค์ของปัจเจกบุคคลนั้นๆหรือสังคม

นั้นๆ เราจ าต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อสังคมใช่หรือไม่ แล้วสังคมของกลุ่มชายขอบ ที่อาจมีก าลังทรัพย์หรือไม่มี ที่อาจ

สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ หรือไม่ได้ พวกเขาเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาตัวเองเพ่ือเข้าไปอยู่ในสังคมอ่ืนๆได้

เช่นกันหรือไม?่ 

สิ่งเหล่านี้อาจไม่สามารถเกิดได้ในความเป็นจริง หรือหากสามารถ ก็อาจมีแนวโน้มค่อนข้างน้อยที่จะ

ส าเร็จ นั่นเป็นเพราะ พวกเราทุกคนได้ถูกปลูกฝังการแบ่งกลุ่มผ่านนัยยะชนชั้นทางสังคม ผ่านกลุ่มเพศ 

โรงเรียน ระดับชั้น อายุ ศาสนา ครอบครัว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ที่ติดตัวเรามา ก่อให้เราเกิดความเชื่อในตัวของเรา

เองว่าเราเป็นหนึ่งในประชากรของสังคมนั้นๆ เรียกได้ว่า เราก็รู้สึก เขาก็รู้สึก ต่างฝ่ายต่างรู้ และยอมรับในสิ่งที่

ตนเป็น ยอมรับในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลงเพ่ือสลายความไม่เป็นหนึ่ งเดียวนี้ให้หมดไป 

ด าเนินไปจนมาถึงปัจจุบันที่สังคมมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งภาษา เชื้อชาติ ความเชื่อ ฐานะ ฯลฯ 

แต่ก็ไม่สามารถสลายความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของสังคมให้หมดไปได้ สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการแบ่งแยกสังคม

และชนชั้นที่สายเกินจะแก้ได้ 

เมื่อผู้วิจัยตระหนักถึงความเหลื่อมล้ าทางความรู้ในสังคมแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษากับ

กลุ่มตัวอย่าง ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถอธิบายได้ถึง ความรู้เรื่องเพศที่มาจากสังคมที่แตกต่าง ปัจจัยประกอบ 
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แนวคิด พฤติกรรมและอ่ืนๆ เพราะสังคมส่วนใหญ่มักมองว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายถึงความเสี่ยงอยู่

มาก ยกตัวอย่างเช่น เรามักจะคิดว่า ผู้หญิงที่ท้องก่อนวัยอันควร คือผู้หญิงที่มีพฤติกรรมส่อไปทางเพศ มีสังคม

ที่ค่อนข้างอันตรายไม่ปลอดภัย จนก่อให้เกิดค าเรียกแทนคนกลุ่มนี้เป็นภาษาพูดว่า “สก๊อย” เสียด้วยซ้ า ทั้งๆท่ี

ความหมายเดิมของค าว่า สก๊อย คือชื่อเรียกของผู้หญิงที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเด็กแว๊นซ์ ที่เป็นคนขี่

จักรยานยนต์ แต่ในสมัยนี้สังคมกลับน าค าว่าสก๊อย มาเรียกผู้หญิงทุกคนที่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงหรือ

คล้ายคลึงกับสก๊อย หรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่เป็นมุมมองความคิดที่เกิดขึ้นคู่กับคนไทยมานาน คือ

ความคิดที่ว่า ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีภาวะท้องไม่พร้อม มีปัญหาอ่ืนๆ คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาจาก

ชุมชนแออัด  

ซึ่งค าเรียกดังกล่าวเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2550 ในปีนั้นได้เกิดค าศัพท์ใหม่ในภาษาพูดเพ่ือใช้เพ่ือเรียกกลุ่ม

วัยรุ่นประเภทหนึ่งว่า “เด็กแว้น” และ “สก๊อย” ค าว่าแว้นนั้น มาจากเสียงท่อไอเสียที่ดัดแปลงให้เสียงดังขึ้น  

สมัยก่อนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดัง “แว้นๆ” รวมไปถึงเสียงดังที่เกิดจากการขับขี่

มอเตอร์ไซค์หนีการจับกุมของต าารวจด้วย ลักษณะการแต่งกายมีเอกลักษณ์ของเด็กแว้นส่วนใหญ่มักสวม

กางเกงขาเดฟฟิตมากๆ รัดเป้ากางเกง พร้อมเสื้อสีด าตัวเล็กที่มีสกรีนลายนักร้องวงต่างๆ บางรายอาจสวมเสื้อ

ลายสก๊อตแขนยาวและกางเกงขาสั้น ส่วนใหญ่สวมรองเท้าแตะ (ชวิตรา ตันติมาลา , (ม.ป.ป.): 123) 

ส่วนค าว่าสก๊อย หมายถึง  วัยรุ่นเพศหญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะกอดรัด มัก

นุ่งกางเกงขาสั้นมาก สวมเสื้อยืดขนาดเล็กรัดล าตัว หรือเสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม เสื้อเกาะอก กางเกงขาสั้นเอว

ต่ ารองเท้าเเตะแบบหูคีบ มักแต่งใบหน้าให้ขาว และผูกผมเป็นจุก 2 ข้าง หรือสไลด์ปลายผมให้บาง โกรกผม

ด้วยสีทองหรือน้ าตาลอ่อน ส่วนริมฝีปากจะทาสีแดงจัดด้วยเครื่องส าอาง นิยมดัดฟันเเฟชั่น ใส่คอนเเทกเลนส์

แฟชั่นหรือบิ๊กอาย บางคนนิยมเจาะสะดือ เจาะจมูก  หรือสัก  ใช้หวีเป็นเครื่องประดับประจ าตัว  ส่วนใหญ่

บริเวณน่องขาและหน้าแข้ง  มักมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากท่อไอเสียหรืออุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น (ชวิ

ตรา ตันติมาลา , (ม.ป.ป.): 123) 

ด้วยภาพลักษณ์และพฤติกรรมดังกล่าว ของทั้ง “เด็กแว้น และ สก๊อย” จึงท าให้เกิดภาพจ าของคนใน

สังคมไทยตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเป็นต้นมาและเริ่มใช้ค าเรียกดังกล่าว เพ่ือเรียกกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีลักษณะพฤติกรรม

สุ่มเสี่ยงหรือมีพฤติอ่ืนๆในแง่ลบ 

สังคมไทยเกิดแนวคิดในลักษณะนี้มาเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการผลิตซ้ าด้านต่างๆ ไม่ว่าจะจากการ

ปลูกฝังโดยสถาบันครอบครัว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ ฯลฯ ท าให้คนส่วนใหญ่ เชื่อและมองใน
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ลักษณะเดียวกันไปอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยที่ไม่พยายามท าความเข้าใจเลยว่า เหตุใด พวกเขาถึงเกิดภาวะและ

พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา (จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) และคนกลุ่มนั้นๆ เมื่อรู้ว่าตนนั้นได้ถูก

แบ่งแยกจากกลุ่มอ่ืนๆ ก็จึงเลือกที่จะรวมกลุ่มแต่กับกลุ่มเดียวกัน บ้างก็พัฒนาและเปลี่ยนกลุ่ ม แต่ส่วนมากก็

ไม่ท าการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขาก็ต่างรู้ดีว่าสังคมมองพวกเขาอย่างไร จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มกับคนที่

อยู่สังคมเดียวกัน มีมุมมอง ความคิด พฤติกรรม ในลักษณะเดียวกัน ต่อไปไม่รู้จบ 

ค าถามท่ีมักเกิดข้ึนจากคนในสังคมส่วนใหญ่ ที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือคนชายขอบ มักจะเป็นไปในลักษณะ “เหตุ

ใด พวกเขาเหล่านี้จึงแต่งตัวในลักษณะนี้?”     “เหตุใด พวกเขาถึงมีพฤติกรรมทางเพศแบบนี้?”     “เหตุ

ใด พวกเขาถึงมีมุมมองแนวคิดที่เป็นไปในทางอ่ืนที่แตกต่าง?”     “เหตุใด พวกเขาถึงท้องไม่พร้อม?”  สิ่ง

เหล่านี้ล้วนเป็นค าถามท่ีสังคมตั้งข้ึนมา แต่กลับเป็นเพียงแค่ค าถามท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือต าหนิและไม่ต้องการค าตอบ  

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปว่า ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ต้องการจะศึกษากับกลุ่มคน

ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถอธิบายได้ถึง ความรู้เรื่องเพศที่จากสังคมที่แตกต่าง ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่

นี้ โดยจะเป็นชุมชนที่มีลักษณะชุมชนแออัด และมีปริมาณประชากรที่ใช้ยาเสพติดค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมี

ชุดความคิดเรื่องเพศ และ พฤติกรรมทางเพศอ่ืนๆ เช่น การท้องในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับประทานยาคุมก าเนิด การรับประทานยาขับเลือดเพ่ือท าแท้ง การเพ่ิมขนาด

อวัยวะเพศชาย ฯลฯ 

มีการตีพิมพ์ผ่านสื่อมากมายเกี่ยวกับชุมชนนี้ในด้านของยาเสพติด เรื่องปัญหาวัยรุ่น และก าหนดพ้ืนที่

ลงไว้อย่างละเอียด (ซึ่งผู้วิจัยจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ) แต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนจะเป็นเรื่องของยาเสพติด ซึ่งผู้วิจัย

ได้เห็นว่า การท างานวิจัยเรื่องเพศในชุมชนนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีและน่าสนใจ ที่จะได้เข้าใจ มุมมอง ความคิด

และพฤติกรรม ของคนในชุมชนต่อเรื่องเพศ จากการศึกษาในชุมชนทางกายภาพแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม

ประชากรตัวอย่าง ที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิง อายุ 12 - 20 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ขึ้นมาเพ่ือศึกษา 

สาเหตุที่เลือกวัยรุ่นผู้หญิง นอกจากจะเป็นเพราะขอบเขตของการศึกษาด้านความปลอดภัยของตัว

ผู้วิจัยดังที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น และก็เพราะหญิงสาวในชุมชนหรือแม้แต่หญิงสาววัยรุ่นทั่วไป เริ่มมีอัตราการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัย และการติดเชื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างจากกรณีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2560 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยด้วย อัตรา:1,000 คน จะเห็นได้ว่า อัตราการ

คลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี ใน พ.ศ. 2546 คิดเป็น 0.7 แต่ในปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเป็น 

1.3 (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2562: ออนไลน์) การศึกษาวิจัยพวกเขาในขณะอายุ 12-20 ปีนั้น เราจะเห็น



6 
 

ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และด้านอ่ืน อาทิ อารมณ์ จิตใจ ที่เป็นตัวกระตุ้นและก่อให้เกิดพฤติกรรม

ทางเพศที่เริ่มเข้าสู่วัยแสวงหาความรู้ หรือที่เราเรียกกันว่า วัยเปลี่ยนผ่าน ยกตัวอย่างได้จากสถิติของเด็กไทย

ในสังคมปัจจุบัน ที่จากการศึกษาท าให้พบว่า เด็กไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเริ่มมี

อายุ 14 ปี และในกลุ่มตัวอย่างในงานนี้มีผู้ที่มีความรู้เรื่องเพศ เช่น เรื่องถุงยาง การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 

และประเพศของเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพียง ร้อยละ 50.2 เท่านั้น (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มวัยรุ่น ในชุมชนแห่งนี้ และศึกษาสิ่ง

ประกอบสร้างต่างๆ อันน ามาซึ่งความรู้ ความคิด ความเข้าใจเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่าง และสะท้อนผ่านงาน

เขียนเพ่ือท าความเข้าใจในพฤติกรรม รวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  

จากการสัมภาษณ์หญิงสาวในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาพบว่า พวกเขา ต้องการให้

สัมภาษณ์และสื่อผ่านงานวิจัยนี้เพ่ือเป็นเสียงที่พูดแทนพวกเขา ในขณะที่พวกเขาอาจไม่มีโอกาสอธิบายตัวเอง

ได้ ซึ่งในความเป็นจริง พวกเขาอาจไม่ได้ต้องการให้คนในสังคมอ่ืนเข้ามาหรือท าความเข้าใจ แต่พวกเขาอาจแค่

ต้องการอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาเป็นเท่านั้น และท้ายสุดแล้วหากพวกเขามีชุดความรู้ในลักษณะที่อันตราย หรือ

มีความเสี่ยง ตัวผู้วิจัยนั้นก็หวังว่าจะได้ให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติในทางเลือกอ่ืนที่ปราศจาก หรือลดความเสี่ยง

นั้นๆลง โดยจะไม่มีการตัดสิน รังเกียจ หรือกระท าการใดๆเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่สบายใจ  (อ้างอิงจากหญิง

สาวทุกคนที่ได้ให้ข้อมูล) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research)  

 1.2.1. เพ่ือศึกษาการแสวงหาความรู้เรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง 

1.2.2. เพ่ือศึกษาการให้ความหมายต่อเรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง 

 

 

1.3 ค าถามวิจัย 
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 หญิงสาวในชุมชนแห่งนี้มีวิธีการการแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรื่องเพศอย่างไร 

และสาเหตุใดที่ท าให้พวกเธอ มีพฤติกรรมการแสวงหา มีมุมมองความคิด และการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ

ในลักษณะดังกล่าว 

 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

 วิธีการแสวงหาความรู้เรื่องเพศเพ่ือสั่งสมประสบการณ์ของมนุษย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเริ่มจาก

ความรู้เบื้องต้นจากสถาบันครอบครัว และเมื่อเข้าสู่วัยของการเรียนรู้ที่มากขึ้นก็จะเริ่มมีความอยากรู้และ

แสวงหาความรู้ที่มากขึ้นไปตามช่วงวัยด้วยเช่นกัน โดยอาจมีวิธีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้แหล่งต่างๆ 

อาทิ สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือนไปจนถึงโลกออนไลน์ โดยวิธีการแสวงหาความรู้และการสั่งสมประสบการณ์

ของคนแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัย รสนิยม และความคิด แต่โดยส่วนใหญ่สังคม

มักจะเป็นปัจจัยหลักท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน มุมมอง ความคิด และพฤติกรรม ของผู้ที่อยู่ในสังคม 

ด้วยสภาพสังคมและครอบครัวของเด็กสาวในชุมชนที่อาจไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีตัวอย่าง

แบบต่างๆให้เห็นในชุมชนจนเป็นเรื่องปกติ จึงท าให้เด็กสาวส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่าจะผิดแปลกอะไรที่จะท าตาม

พฤติกรรมของคนในชุมชน และเมื่อต้องการได้รับความรู้ในเรื่องทางเพศและอ่ืนๆเพ่ิมเติมก็จะแสวงหาความรู้

โดยการถามคนใกล้ตัว หรือกลุ่มเพ่ือน ไปจนถึงการแสวงหาความรู้ออนไลน์และทดลองด้วยตนเอง จึงท าให้

มุมมองความคิดเรื่องเพศของเด็กสาวเป็นมุมมองความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเองที่ อาจไม่ได้ถูกให้

ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ท าให้เข้าใจประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างและคนรอบข้างในชุมชน ผ่านการศึกษาประวัติ

ชีวิตบุคคลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มหญิงสาวที่มีอายุตั้งแต่ 12-20 ปี ที่อยู่ในชุมชน 

 1.5.2 ท าให้เข้าใจสภาพสังคม มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เ กิดจาก

การได้รับการอบรมสั่งสอนจากสถาบันต่างๆ ทั้งครอบครัว การศึกษา และสังคม การสั่งสมประสบการณ์และ

การเรียนรู้จากแหล่งความรู้อ่ืน และการกลั่นกรองข้อมูลความรู้และตัดสินใจด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิด 

มุมมอง ความคิด และพฤติกรรม ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
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1.6 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

งานวิจัยเรื่อง อยากรู้ต้องลอง : การแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ ของ

หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม พร้อมทั้งใช้ข้อมูล

จากเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ศึกษา โดยจะมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

1.6.1 ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับทั้งสังคมและเพศวิถีในวัยรุ่น อาทิ หนังสือ บทความ 

งานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไปจนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เก่ียวกับเรื่องเพศในสังคมไทยที่เกิดขึ้น 

อาทิ ทางสื่อออนไลน์ 

1.6.2 ศึกษาโดยการลงหาข้อมูลในพ้ืนที่สนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดในพ้ืนที่

สนามตามค าถามท่ีก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยจะเริ่มจากการที่สอบถามไปยังเครือข่ายแม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการ

ดูแลสมาชิกในชุมชน เพ่ือสอบถามข้อมูลและพฤติกรรมเบื้องต้นของเด็กสาวที่มีแนวโน้มเรื่องเพศ และเข้าไปให้

ข้อมูลเบื้องต้นในรายละเอียดการวิจัยกับกลุ่มหญิงสาวเพ่ือขอสัมภาษณ์ตามความสมัครใจ แล้วจึงติดต่อไปยัง

ผู้ปกครองของเด็กสาว และให้รายละเอียดในส่วนของงานวิจัยและค าถามที่จะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ และด้วย

การที่เด็กสาวส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยจึงมีการเตรียมเอกสารยินยอมไปเพ่ือเป็นการขออนุญาตจาก

ผู้ปกครองและตัวของผู้ให้ข้อมูล แต่ทั้งนี้หากมีประเด็นหรือค าถามใดที่ท าให้ผู้ปกครองและผู้ให้สัมภาษณ์ไม่

สามารถยินยอมหรือลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงตัวได้ ผู้วิจัยจะขอให้เป็นการยินยอมในลักษณะการยินยอมด้วยปาก

เปล่า (Verbal Consent) แทนเพ่ือความสบายใจสูงสุดแก่ผู้ให้ข้อมูล 

วิธีการสัมภาษณ์อาจเริ่มจากการจับกลุ่มพูดคุยกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มละ 3-4 คน เพ่ือสร้างความ

คุ้นชิน และอธิบายรายละเอียดของตัวงานนี้ให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจมากขึ้น และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ได้

เตรียมมาเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์และปรับรูปแบบค าถามให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และ

เมื่อเกิดความคุ้นชินและเข้าใจในตัวงานมากขึ้น จึงจะแบ่งการสัมภาษณ์เป็นลักษณะสัมภาษณ์เดี่ยว เพ่ือหา

ข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ รูปแบบการจับกลุ่มและการสัมภาษณ์อาจสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ

เหมาะสม โดยจุดประสงค์หลักของการสัมภาษณ์จะอยู่ภายใต้รูปแบบของการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพ่ือให้

ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้ใจ และมีความสบายใจที่จะให้ข้อมูลมากที่สุด รวมถึงมีอารมณ์ร่วมและเต็มใจที่จะคุย

หรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพวกเขามากถึงมากที่สุด โดยก่อนที่จะสามารถพูดคุยเชิงลึกได้ ย่อมเกิด
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จากการรู้จักและคุ้นชินต่อกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยจะสร้างความคุ้นชินด้วยการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการดังที่ได้

กล่าวมาข้างต้น และมีความถี่ในการมาพูดคุยสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความคุ้นชินมากข้ึน 

1.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาระหว่างความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนใหญ่ กับปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในสังคมชุมชน ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีปัจจัยร่วมต่างๆมากมาย อาทิ สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา รูปแบบสังคม กลุ่มเพ่ือน ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษาเพ่ือท าการเข้าใจในอันดับแรก และ

ในอันดับต่อมาจะท าการวิเคราะห์ให้เห็นทั้งความเหมือนและต่าง จนน าไปสู่การหาข้อสรุปในการศึกษา 

1.6.4 ผู้วิจัยมีประสงค์ที่อยากให้ผู้อ่านได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เล่า (หญิงสาว) จึงเลือกวิธีการน าเสนอใน

รูปแบบ บทสัมภาษณ์ พร้อมการสรุปในรูปแบบของผู้วิจัยในบทที่ 4 อีกทั้งผู้วัยมีทัศนคติที่อยากให้ผู้อ่านได้เห็น

ตัวตนของผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนสามารถมีความรู้สึกร่วมไปกับผู้เล่าด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของวิธีการ

เล่าเรื่องของวิจัยเล่มนี้ 

 

1.7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจ านวนประชากรวัยรุ่นในชุมชนเบื้องต้นเพ่ือเลือกกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงตั้งช่วง

อายุกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ให้สัมพันธ์กับจ านวนประชากรหญิงสาวในชุมชน โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความ

สมัครใจ โดยกลุ่มหญิงสาวในชุมชนจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 12-20 ปี ซึ่งจากจ านวนของเด็กผู้หญิงในชุมชนนี้ ได้

อาสาสมัครเป็นจ านวน 8 คนเพ่ือการสัมภาษณ์ 

1.8 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.8.1 ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ เป็นการศึกษาเด็กสาวในชุมชนที่มีอายุ 12-20 ปี ซึ่งจากการที่ชุมชนมี

ประชากรที่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของคน

ในชุมชน โดยกลุ่มเด็กสาวผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ และมีความสนใจเรื่องเพศ หรือมี

แนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมทางเพศ 

ข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ได้ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงจะขอเลือกท าวิจัยเพียงแค่กับ

กลุ่มของวัยรุ่นผู้หญิงเพียงเท่านั้น และวัยรุ่นผู้หญิงในชุมชนบางคนอาจไม่พึงประสงค์ที่จะกรอกเอกสารยินยอม 

(แต่สามารถให้ข้อมูลได้ตามปกติ) การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 12-20 ปี เป็นเพราะจ านวนประชากรเพศ



10 
 

หญิงในชุมชนมีจ ากัด และหญิงสาวที่มีอายุมากกว่าที่ผู้วิจัยก าหนดไม่สามารถให้ข้อมูลได้อันเนื่องมาจากอาชีพ

ของพวกเขาและการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ออกไปนอกชุมชนแล้ว 

 1.8.2 ขอบเขตในเชิงเนื้อหา คือ การศึกษามุมมอง ความคิด และพฤติกรรมทางเพศ ผ่านชีวิตของหญิง

สาวในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 12-20 และมีพฤติกรรมที่สนใจเรื่องเพศ โดยเน้นศึกษาจุดเริ่มต้น และแรงกระตุ้นที่

ก่อให้เกิดความต้องการหยั่งรู้ และแสวงหาความรู้ ไปจนถึงการสั่งสมประสบการณ์ และสิ่งประกอบสร้างปัจจัย

ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ และก่อให้เกิดมุมมอง ความคิด และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างมา

จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การเริ่มสนใจเรื่องเพศ ไปจนถึงการแสวงหาความรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ที่มากขึ้น

ไปตามล าดับ เพ่ือเข้าใจ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมทางเพศของเด็กสาว ผ่านสิ่งประกอบสร้างในทุกๆ

ด้าน และน าไปสู่การเรียนรู้เรื่องเพศท่ีมีคุณภาพและประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

1.9 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  

สิงหาคม – กันยายน 2562 

(2 เดือน) 

เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาวิจัย และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อ

ที่สนใจในเบื้องต้น โดยศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมผ่านงาน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุถึงความเป็นไปได้ของหัวข้อและ

ก าหนดขอบเขตของการศึกษา 

กันยายน – พฤศจิกายน 2562 

(3 เดือน) 

ค้นคว้าเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่สนามท่ีสนใจในเบื้องต้นและทบทวน

วรรณกรรม เพื่อจ ากัดขอบเขตการศึกษา และเพ่ือให้เห็นและเข้าใจสภาพ

พ้ืนที่สนามอย่างแท้จริง และสามารถก าหนดปัญหา วิธีการศึกษา และ

ประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 

(2 เดือน) 

มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในชุมชน 

มกราคม – มีนาคม 2563 

(3 เดือน) 

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้และสรุปผลการศึกษา 

1.10 นิยามศัพท์ 



11 
 

 1.10.1 การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง วิธีการหาความรู้ ของหญิงสาวใน

ชุมชนในเรื่องเพศ หรือความรู้ที่สามารถน าไปสู่ประเด็นเรื่องเพศต่างๆ 

1.10.2 การให้ความหมายในเรื่องเพศ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง นิยามในเรื่องเพศท่ีกลุ่มตัวอย่างให้

ค าจ ากัดความ และอธิบายออกมาผ่านทัศนคติในเรื่องเพศ 

 1.10.3 สิ่งประกอบสร้าง ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิด มุมมอง 

ความคิด และพฤติกรรม ของหญิงสาวในชุมชน 

 1.10.4 ชุมชนแห่งหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ชุมชนที่มีอาชีพเก็บขยะมาขาย เป็นชุมชนแออัด 

และมีปริมาณประชากรที่ใช้ยาเสพติดค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีชุดความคิดเรื่องเพศ และ พฤติกรรมทาง

เพศอ่ืนๆ อาทิ การท้องในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ 
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1.11 กรอบคิดในการศึกษา 

การแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรือ่งเพศ ของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง 

 

 

 

  

 การแสวงหาความรู้จากสื่อ

ออนไลน์และออฟไลน์ 

 การแสวงหาความรู้จาก

สภาพแวดล้อม 

 การแสวงหาความรู้จากคนใน

ครอบครัวและบุคคลใกล้ตัว 

 การแสวงหาความรู้จาก

สถานพยาบาลและสุขภาพ 

การแสวงหาความรู้ด้วยการทดลอง 

 เร่ืองเพศเป็นเรื่องปกติ 

 เร่ืองเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

อายุและวุฒิภาวะ 

 การมีพฤติกรรมทางเพศก่อน

วัยอันควรไม่ใช่เร่ืองที่ผิด 

ความอยากรูอ้ยาก

ลองในเร่ืองเพศ 
การให้ความหมาย 

ต่อเรือ่งเพศ 
 

การแสวงหา 

ความรู้เรื่องเพศ 

เด็กผู้หญิง 

ในชุมชน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเรื่อง “อยากรู้ต้องลอง : การแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ 

ของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในชีวิตความคิด ประสบการณ์ชีวิต 

และสิ่งประกอบสร้างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของหญิงสาวในชุมชน ทั้งท่ีมีความเสี่ยงและไม่มี

ความเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้เริ่มท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของกรอบแนวคิด

ในเรื่องเพศ และท าความเข้าใจความคิดและปรากฏการณ์ รวมถึงแนวคิดที่จะสามารถน ามาใช้ร่วมกับการ

วิเคราะห์ในงานวิจัย ทั้งจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ ไปจนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ โดย

วรรณกรรมที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้แยกประเด็นการทบทวน ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น 

2.1.1 นิยามและความหมายของวัยรุ่น 

เฮอร์ลอค ได้ให้ความหมายของค าว่าวัยรุ่น ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Adolescence” โดยมี

รากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ “Adoliscere” มีความหมายว่า การเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ 

(to grow or to grow to maturity) การที่เด็กจะบรรลุถึงวุฒิภาวะในช่วงวัยรุ่นนี้ จะต้องมีการเจริญเติบโตทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจไปในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พร้อมๆกัน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม นอกจากนั้นเฮอร์ลอคยังกล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยว

หัวต่อ เป็นวัยแห่งการปรับตัวทางสังคม เป็นวัยแห่งปัญหา เป็นวัยที่มีความเครียดทางอารมณ์ มีการตัดสินใจ

อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและสังคมของเด็กวัยรุ่นอาจมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ และการที่

ผู้ใหญ่อาจไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่น อาจก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาได้  (Hurlock 1975, อ้างถึง

ในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 12) 

สุชา จันทน์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม ได้กล่าวโดยสรุปว่า วัยรุ่นคือวัยที่สิ้นสุดความเป็นเด็ก เป็นวัย

ที่เป็นสะพานไปสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ไม่มีก าหนดช่วงวัยที่แน่นอนว่าจะเริ่มและสิ้นสุดลงเมื่อใด โดยเราจะสามารถ

ก าหนดได้โดยสังเขปจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายเป็นส าคัญ แต่ถ้าต้องการจะก าหนดให้แน่

ชัดโดยจากทางร่างกาย คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มนับจากเวลาที่เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจ าเดือนและเริ่มมีขนขึ้นในที่

ลับ ส่วนในเด็กผู้ชายจะนับจากช่วงตอนที่ร่างกายสามารถผลิตน้ าอสุจิได้และมีขนขึ้นในที่ลับเช่นเดียวกับ

เด็กผู้หญิง (สุชา จันทน์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 11) 
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ตามปกติเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น (Puberty) ก่อนเด็กผู้ชายประมาณ 1-2 ปี แต่ที่สุดแล้วก็ไม่

สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน บางคนอาจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเร็ว แตบ่างคนก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น

ช้าก็เป็นได้ ทั้งนี้สามารถขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ฮอร์โมนในร่างกาย อาหาร ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังมาของปัจเจกบุคคลนั้นๆ และสภาพแวดล้อม 

สโตน และ เชิสต์ ได้กล่าวถึงวัยรุ่นไว้ว่า เป็นช่วงของวัยเด็กที่จะพัฒนาไปสู่ ความเป็นผู้ใหญ่ทั้ง ด้าน

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยจะเริ่มให้ความสนใจในตนเอง พยายามค้นหา ตนเอง หาค่านิยม 

และปรัชญาของชีวิต อีกทั้งยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตนเอง ทางด้านจิตใจ วัยรุ่นจะมีการพัฒนาในด้าน

ความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ที่แตกต่างจากวัยเด็ก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท าให้วัยรุ่นมี

ความแปรปรวนทางอารมณ์ และจะระบายออกมาในรูปแบบของการแสดงออกทางอารมณ์ (Stone and 

Church, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 12) 

ดังนั้น โดยสรุปแล้ว วัยรุ่นเป็นวัยที่เพ่ิงพ้นจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ไม่สามารถที่ จะก าหนดแน่นอน

ได้ว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่ถือเอาจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นส าคัญ ซึ่งในวัยรุ่นนั้นจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ไปพร้อมๆในเวลาเดียวกัน 

2.1.2 ช่วงระยะของวัยรุ่น 

การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนี้ เป็นเกณฑ์ที่นักจิตวิทยาใช้ในการแบ่งวัยรุ่น ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับ

สภาพความเป็นจริงก็เป็นได้ เนื่องจากเด็กแต่ละคนอาจมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นไม่พร้อมกัน 

ซึ่งหากแบ่งระยะของวัยรุ่น จะสามารถแบ่งวัยรุ่นออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

1) วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) 

มีอายุระหว่าง 13-15 ปี จะเป็นระยะที่ร่างกายเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทั้งใน

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ส าหรับเด็กผู้หญิงนั้นสิ่งที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเจริญของร่างกายที่เต็มที่

แล้วก็คือการมีประจ าเดือนครั้งแรก ส่วนเด็กผู้ชายนั้นไม่มีลักษณะบ่งชี้ที่ชัดเจนเหมือนกับเด็กผู้หญิง แต่จะ

สามารถก าหนดได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ การหลั่งอสุจิในครั้งแรก การมีขนตามอวัยวะเพศ นอกจากนี้ น้ าเสียงที่พูด

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ อาจเป็นเสียงที่ทุ้มมากขึ้น และมีลักษณะที่เรียกว่าแตกพาน เด็กผู้หญิง

นอกจากจะมีประจ าเดือนครั้งแรกแล้ว ส่วนสัดต่างๆของร่างกายยังเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงด้านอวัยวะเพศ และการเจริญเติบโตของทรวงอก อันเนื่องมาจากผลผลิตของฮอร์โมนที่มีการหลั่ง

ไปหล่อเลี้ยงและบ ารุงในบริเวณอวัยวะเพศและทรวงอกมากขึ้น ซึ่งในระยะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนี้ เป็นระยะที่

ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนให้ทราบว่าระยะของวัยรุ่นได้ใกล้เข้ามาแล้ว 

2) วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) 
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มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของด้านร่างกาย จิตใจ และความนึกคิด การ

เจริญเติบโตในระยะวัยรุ่นนี้จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ในด้านร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

และสิ้นสุดลงเมื่อถึงช่วงที่เรียกว่า “วุฒิภาวะของวัยรุ่น” และในส่วนของทางด้านจิตใจนั้น มักจะเป็นผลที่ได้มา

จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายประกอบ แต่แม้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะเป็นสิ่ง

ปกติของเด็กทุกคนเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็ตาม แต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแต่ละคนจะไม่

เหมือนกัน ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับ ฮอร์โมนในร่างกาย อาหาร ลักษณะการปลูกฝัง การศึกษา และสภาพแวดล้อม

ของเด็กคนนั้นๆเป็นส าคัญด้วยเช่นกัน 

3) วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) 

มีอายุระหว่าง 18-21 ปี ซ่ึงในระยะวัยรุ่นตอนปลายนี้ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีวุฒิภาวะโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งมัก

มีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับความนึกคิดและปรัชญา

ชีวิต เด็กวัยรุ่นในระยะนี้มักพยายามปรับปรุงร่างกายของตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่ม

พยายามตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง และก่อให้เกิดความมั่นคงด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพ

ครอบครัวด้วย กล่าวคือ หากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ มีฐานะมั่นคงและมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่เข้มงวด

จนเกินไป บุคคลนั้นก็จะมีความมั่นใจและมั่นคงมากกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีขนาดเล็กและ ได้รับความ

เข้มงวดจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเมื่อประสบปัญหาในระยะนี้ วัยรุ่นส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการขอความ

ช่วยเหลือจาก พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ แต่จะพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งผลพลายได้ก็คือ

ท าให้วัยรุ่นที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เกิดความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดี และ

สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากวัยรุ่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และส่งผลให้แสดงออกมาในรูปแบบของความอ่อนไหวทางอารมณ์ หงุดหงิดง่าย โดย

แต่ละบุคคลก็จะมีวิธีการแสดงออกทางอารมณ์และลักษณะการจัดการอารมณ์ที่แตกต่างกันไป  (ณิฐินันท์ วิชัย

รัมย์, 2545: 13) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม ซึ่ง

เป็นพฤติกรรมทั้งภายในและพฤติกรรมภายนอก ส าหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง 
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ปฏิกิริยา หรือการกระท าของบุคคลที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนเห็นได้ทั้ง ด้วยการพูด การกระท า กริยาท่าทางของ

บุคคล (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์, 2534: 32) 

นอกจากนี้พฤติกรรมยังหมายถึง การกระท าอันเกิดจากการถูกกระตุ้นหรือถูกชักจูงอันเนื่องมาจากสิ่ง

เร้าต่างๆ โดยการกระท าหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวบุคคลได้ใช้

กระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรอง จนเกิดการตัดสินใจกระท าการแสดงออกมาภายนอก จะ

เห็นได้ว่ามีพฤติกรรมจ านวนมากที่อาจกระท าด้วยเหตุหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่ลักษณะของการแสดงออก

ทางพฤติกรรมในรูปแบบ ท่าทาง อาการ อาจมีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ บุคคล เวลา สถานที่ และ

สถานการณ์ (สุรพล พยอมแย้ม, 2545: 18-19)  ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากกระบวนการ

คิดและการตัดสินใจ อันประกอบด้วย อารมณ์และความรู้สึกของผู้กระท าพฤติกรรมนั้นๆที่มีความแตกต่างกัน 

จึงท าให้พฤติกรรมของแต่ละคน และพฤติกรรมในแต่ละเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตาม

เรื่องที่เกี่ยวข้องเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่า พฤติกรรม แต่ละครั้งเกิดจากกระบวนการการกลั่นกรองที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นออกเป็นส่วนๆแล้ว จะพบว่าพฤติกรรมประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนของการแสดงออกหรือกริยาท่าทาง (acting)   (2) ส่วนของการคิด (thinking)  (3) ส่วนของความรู้สึก 

(feeling) 

2.2.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 

เมื่อบุคคลกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้น การกระท านั้นจะเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ

มาก่อนทั้งสิ้น กระบวนการเกิดพฤติกรรมแต่ละครั้งนั้น อาจแยกเป็น กระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย 3 

กระบวนการ คือ 

1) กระบวนการการรับรู้ (Perception process) เป็นกระบวนเบื้องต้นที่เริ่มจากบุคคลได้รับสัมผัส 

หรือรับข่าวสารจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงความรู้สึก (Sensation) กับสิ่งเร้าที่รับ

สัมผัสนั้นๆด้วย 

2) กระบวนการการคิดและเข้าใจ (Cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกว่า “กระบวนการ

ทางปัญญา” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการเรียนรู้ การคิด การจ า ตลอดจน การน าไปใช้ หรือเกิด

พัฒนาการจากการเรียนรู้นั้นๆด้วย การรับสัมผัสและการรู้สึกที่น ามาสู่การคิดและการเข้าใจนี้ เป็น

กระบวนการท างานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก และเป็น กระบวนการภายในทางจิตใจ ที่ยังเป็นกระบวนการ

ที่การศึกษาอาจยังไม่สามารถสรุปเป็นค าอธิบายอย่างเป็นหลักการที่ชัดเจนได้ 

3) กระบวนการการแสดงออก (Spatial behavior process) หลังจากผ่านขั้นตอนของ

กระบวนการการรับรู้ กระบวนการการคิด และกระบวนการการเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่ง
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ที่ได้รับรู้นั้นๆ แต่ยังไม่ได้ท าการแสดงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ ที่เรียกว่าพฤติกรรมที่อยู่ภายใน (Covert behavior) 

แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะท าการแสดงการตอบสนองให้บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้ จะเรียกว่าพฤติกรรม

ภายนอก (Overt behavior) พฤติกรรมภายนอก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัว

บุคคลเมื่อมีปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริง เรียกว่า 

Spatial behavior 

กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้ เพราะการเกิดพฤติกรรมต่างๆในแต่

ละครั้งนั้น จะมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างมาก การแยกวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ก็เพียงเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจตามขั้นตอนได้มากข้ึน 

สรุปได้ว่า พฤติกรรม เป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพของมนุษย์ทั้งสิ้น และมนุษย์ ก็เป็นผู้ที่ ได้รับ

ผลประโยชน์และผลกระทบจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตาม ดังนั้นพฤติกรรม

ทุกชนิดที่มนุษย์ท าการแสดงออกมามักมีจุดมุ่งหมายและปลายทางที่ผู้แสดงออกต้องการไปให้ถึงเสมอ 

2.2.3  พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น หมายถึง การปฏิบัติการอันใดที่สามารถก่อให้เกิดการอันตรายต่อชีวิต หรือ

สามารถก่อให้เกิดการพิการ การทุพพลภาพ เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางอ้อม (Mccary et 

al. 1993: 191 , อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 20) 

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งการพัฒนา

ความคิดและสติปัญญาที่อาจยังไม่มากพอต่อการรู้เท่าทันโลก จนส่งผลให้วัยรุ่นอาจยังไม่สามารถเข้าใจใน

ผลเสียที่จะตามมาทั้งในระยะสั้น และระยะยาวจากพฤติกรรมเหล่านั้น โดยพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่ส าคัญมี

มากมาย ได้แก่ ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาการฆ่าตัว

ตาย และปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นต้น 

จากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่ได้กล่าวมา ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อ

ชีวิตของวัยรุ่นปัจจุบันเป็นอย่างมากปัญหาหนึ่ง เพราะปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลเอง 

และต่อสังคมได้ อีกท้ังยังเป็นปัญหาที่สามารถทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได้อย่างไม่รู้จบ 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ หมายถึง การปฏิบัติของวัยรุ่นต่อเพศตรงข้าม ที่มีโอกาสและ

สามารถส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

และได้ท าการรวบรวมและแบ่งพฤติกรรมทีเ่สี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ไว้ 6 ด้าน คือ 

1. การใช้สารเคมี สารเสพติด และสิ่งมึนเมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
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เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันพฤติกรรมการดื่มสุราเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่สามารถพบเห็น ได้

โดยทั่วไปในสังคมไทย คนไทยมีอัตราการดื่มสุราจนเกิดเป็นนิสัยถึง 1.6 ล้านคน และหากนับรวมผู้ดื่มสุราใน

ปริมาณและสัดส่วนต่างๆ รวมไปถึงสุราเถื่อนแล้ว จะมีอัตราสูงถึง 26 ล้านคน ซึ่งในอัตราดังกล่าวนี้ ก็ได้มีเด็ก

วัยรุ่นประกอบรวมอยู่ด้วย (สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 21) เพราะวัยรุ่น 

เป็นช่วงวัยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง มีความขัดแย้งและมี  ความเครียด อัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสรีระ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ เป็นวัยที่ต้องการการดูแลเอาใจ

ใส่ ต้องการแบบอย่างที่ดีในการเลียนแบบ ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน และชอบอยู่กับเพ่ือนเป็นกลุ่มๆ 

ในวัยนี้ถ้ามีเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ท าให้จิตใจเกิดความไม่สบายหรือว้าวุ่นใจ หรือถูกเพ่ือนชักชวน 

อาจเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้วัยรุ่นหันเข้าหาสุราได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน มีพฤติกรรมการดื่มสุราและของมึนเมาในช่วงงานเทศกาล 

งาน สังสรรค์ของกลุ่ม และนิยมไปเที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งในสถานบันเทิงส่วนใหญ่นั้น มีการ

จ าหน่ายเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเสมอ และพบว่าหลังจากที่วัยรุ่นได้ดื่มเครื่องดื่มที่ มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์เหล่านั้นแล้ว ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ (สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์ อ้างถึง

ในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 21) และเม่ือดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เข้าไปจนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายในระดับ

ที่สูงมากขึ้น ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะส่งผลท าให้ความจ า ความสามารถในการเรียนรู้ สมาธิ และการรับรู้สิ่ง

ต่างๆลดลง จนอาจก่อให้เกิดการขาดการยับยั้งชั่งใจ มีความรู้สึกกลัวสิ่งต่างๆลดลง เพราะเกิดการเสีย

สติสัมปชัญญะ กล้าแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่างๆมากขึ้น จนบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว กล้าพูด

หยาบ กล้าแสดงความรู้สึกทางเพศาจที่เคยเก็บกดไว้ ดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์  จึงส่งผลให้มี

โอกาสเกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อาจมีประสบการณ์ต่อเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์น้อย และก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ 

ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมการใช้สารเสพติด เช่น ยาอี และ ยาเลิฟนั้น ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นใน

ปัจจุบันเช่นเดียวกัน เพราะพวกเขามักมีความเชื่อว่าสารเสพติดเหล่านั้นจะมีสรรพคุณ ที่กินแล้วจะสามารถ

กระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ แต่ความจริงแล้วฤทธิ์ยาเหล่านี้กลับท าให้ผู้เสพมีอาการหลอนประสาท เพราะสาร

ดังกล่าวไปท าการกระตุ้นระบบเซลล์ประสาท และท าให้ผู้เสพมีอาการเคลิบเคลิ้ม เกิดการกระตุ้นการ

เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ จึงท าให้ผู้ที่เสพยาอี ยาเลิฟ มีพฤติกรรมที่ไม่รู้จักเหนื่อย 

สาเหตุเพ่ิมเติมที่ท าให้วัยรุ่นติดยาเสพติดประเภทนี้ อาจเพราะพวกเขาได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการใช้

สารเสพติด หรือถูกหลอกลวงให้เสพสารดังกล่าวโดยถูกล่อลวงและใช้ใส่ลงในอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

ไปจนถึงการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่น นอกจากนี้ ผู้ที่เสพสารเสพติดดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้วมักจะขาดการ
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ควบคุมตนเอง ไม่มีความละอาย จึงท าให้กล้าแสดงพฤติกรรมทางเพศออกมา โดยพบว่า ร้อยละ 90 ของชาย

หญิง ที่ใช้ยาเสพติดจนเกิดอาการเมายา มักจะมีเพศสัมพันธ์หลังจากการเที่ยวกลางคืน (สมประสงค์ พระสุ

จันทร์ทิพย์ 2544: 5) ฉะนั้นการที่วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์ และ การเสพสารเสพติด เป็นพฤติกรรม

ที่น ามาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ได้ 

จากการศึกษาค่านิยมทางเพศ และพฤติกรรม เสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ก่อนมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนเคยดื่ม ร้อยละ 79.5 

ประเภทเครื่องดื่ม ส่วนมาก คือ ไวน์ ร้อยละ 35.77 รองลงมา คือ เบียร์ ร้อยละ 33.18 และสุรา ร้อยละ 29.98 

สาเหตุของการดื่มที่พบมากที่สุด คือ อยากลอง ร้อยละ 48.97 รองลงมา คือเพ่ือนชักชวน ร้อยละ 37.93 และ

นอกจากนี้พบว่า นักเรียนเคยใช้สารเสพติด ร้อยละ 8.2 โดยมีสาเหตุมาจากอยาก ลองเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 

50 รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน ร้อยละ 39.58 (ประพิมพร อันพาพรหม, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 

22) 

ดังนั้นการดื่มสุรา และการใช้สารเคมีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น สามารถส่งผลต่อระบบ

ประสาทได้ และเม่ือวัยรุ่นดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ขาดความยับยั้งชั่งใจ เพราะสาร

เหล่านั้นได้ท าการออกฤทธิ์ในการกดการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง จึงพบว่าผู้ที่ดื่มสุราและใช้สาร

เสพติด มักมีพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะต่างๆที่ผิดแปลกกว่าปกติ กล้าแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เป็ น

ความต้องการจากภายใน และยังส่งผลกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศมากยิ่งขึ้น จนอาจน าไปสู่พฤติกรรมการ

มีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะฉะนั้นการใช้สารเสพติดและการดื่มของมึนเมา จึงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นได ้

2. การใช้บริการสถานบันเทิงประเภทต่างๆ เพื่อแสวงหาความบันเทิงและพักผ่อน 

แหล่งสถานบันเทิงและสถานบริการทั้งหลาย เช่น คอฟฟ่ีชอฟ บาร์ ไนท์คลับ คาราโอเกะ เป็นสถานที่

ที่บุคคลทั่วไปและรวมไปถึงวัยรุ่นใช้บริการในช่วงว่างจากการท างาน และเป็นการแสวงหาความบันเทิงเพ่ือ

พักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เป็นพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นส่วนใหญ่ การสัมผัสใกล้ชิดกับ

สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ืออ านวยให้วัยรุ่นสามารถหาความบันเทิงและรวมกลุ่มเพ่ือแสวงหาความสุขตามแหล่ง

บันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับชมภาพยนตร์ การเที่ยวกลางคืนตามสถานที่ต่างๆ เช่น คาราโอเกะ ผับ บาร์

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้วัยรุ่นมีความอยากรู้อยากลองประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม

ทางเพศของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน การที่วัยรุ่นออกไปเที่ยวในสถานที่ดังกล่าว มักเป็นการเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้

วัยรุ่นมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม และเป็นพฤติกรรมเสี่ยงน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่ตั้งใจ

ได้ 
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จากการศึกษาวิจัยของระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ เรื่องเพศ

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

เรื่องเพศ โดยร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ เช่น คอฟฟ่ีชอบ ไนท์คลับ และอาบอบ

นวด (ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 24) และจากการศึกษาวิจัยของ ประภาพร 

โอภาสสวัสดิ์ ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน อาชีวศึกษาในเขตจังหวัด

ชลบุรี พบว่าการไปเที่ยวสถานเริงรมย์ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่มากขึ้น (ประภา

พร โอภาสสวัสดิ์, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 24) เป็นต้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้บริการสถานบันเทิงประเภทต่างๆ เพ่ือแสวงหาความบันเทิงและพักผ่อน 

เป็นสิ่งที่วัยรุ่นส่วใหญ่มักอยากลองไปใช้บริการตามช่วงวัยและสิ่งเร้าแวดล้อม การเที่ยวในเวลากลางคืนยังสา

มาถเพ่ิมโอกาสในการใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามได้ รวมถึงบรรยากาศของสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอารมณ์

เคลิบเคลิ้มที่เป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ในที่สุด ฉะนั้นการใช้บริการสถาน

บันเทิงประเภทต่างๆ เพ่ือแสวงหาความบันเทิงและพักผ่อน เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นได้ 

3. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

ในปัจจุบันโลกของเราได้มีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก ท าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สามารถถ่ายทอดออกไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนรวมถึงวัยรุ่นสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะในสังคมเมือง วัยรุ่นมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ซึ่งสื่อต่างๆนั้นต่างมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นทั้งในทางบวกและทางลบ แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือ มีสื่อมวลชน

จ านวน ไม่น้อยที่จัดท าโดยหวังเพียงผลทางธุรกิจ โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดแก่วัยรุ่น และกลับกลายเป็น

ท าให้วัยรุ่นได้สัมผัสกับสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม อาทิ ภาพเปลือย โป๊ อนาจาร จนอาจน าไปสู่

พฤติกรรมทางเพศก่อนเวลาอันสมควรได้โดยง่าย เพราะในปัจจุบัน หนังสือ และวีดีโอประเภทที่มีเนื้อหา

กระตุ้นความรู้สึก และความต้องการทางเพศของวัยรุ่น ปรากฏอยู่ในท้องตลาดจ านวนมาก  

การเจริญพันธุ์ และการคุมก าเนิดในวัยรุ่น ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานร้อยละ 52 (261 คน) โดยคิด เป็นนักเรียนชาย ร้อย

ละ 74.1 ของนักเรียนชายที่ศึกษา และนักเรียนหญิงร้อยละ 31.3 ของ นักเรียนหญิงที่ศึกษา ส าหรับพฤติกรรม

ที่กระตุ้นทางเพศด้านการอ่านหนังสือและดูภาพโป๊ทั่วไป พบร้อยละ 44.8 การอ่านหนังสือปกขาวและ ดูภาพ
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การร่วมเพศ ร้อยละ 33 เคยเห็นการเล้าโลมและดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการร่วมเพศ ร้อยละ 30 (ชวนชม 

สกนธวัฒน์ อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 25) 

แสดงให้เห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ เป็นตัวส่งเสริมและ

กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทีท่ าให้อยากรู้อยากลอง และต้องการหาประสบการณ์แปลก 

ดังนั้นจะสรุปได้ว่า ตามพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่น ที่มีพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็ก 

และมีความต้องการที่มากขึ้น มีความอยากรู้อยากลองในสิ่งที่แปลกใหม่มากขึ้น รวมถึงอาจเริ่มมีปัจจัย

สิ่งแวดล้อม กลุ่มเพ่ือน และปัจจัยอ่ืนๆมาประกอบ ที่เป็นสิ่งเร้าให้วัยรุ่นยิ่งมีความต้องการที่จะแสวงหาความรู้

ทางเพศและทดลอง พฤติกรรมเหล่านี้ที่อยู่ท่ามกลางสื่อที่ทันสมัยและแพร่กระจายได้อย่างอิสระ จึงท าให้วัยรุ่น

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสื่อทางเพศได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาทางเพศ

ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาของการร่วมเพศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องเร้าอารมณ์

ทางเพศให้แก่วัยรุ่นได้ทั้งสิ้น และเมื่อธรรมชาติของช่วงวัยมารวมกับสิ่งกระตุ้น จึงน าไปสู่พฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนที่มีเนื้อหาในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ ทาง

เพศ จึงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นได ้

4. การสัมผัสเพศตรงข้ามหรือเพศตามรสนิยมของบุคคลนั้นๆเชิงชู้สาว 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่สามารถน าวัยรุ่นไปสู่ความรู้สึก ชอบ รัก หรือการมี

เพศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของวัยรุ่น มักจะเริ่มต้นด้วยการมีเพ่ือนต่างเพศ หรือออกไปเที่ยวกับเพ่ือนทั้งสอง

เพศเป็นกลุ่ม จากนั้นจะเป็นการนัดเที่ยวกับคู่รักของตนพร้อมกันหลายๆคู่และมีการสานสัมพันธ์ผ่านการคุยกัน

ทางออนไลน์ หรือทางช่องทางต่างๆเพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิด และสุดท้ายจะเป็นการนัดพบหรือนัดหมายกับคู่รัก

ตามล าพัง เพ่ือที่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิด สนิทสนม และเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม โดยล าดับการเริ่ม

พฤติกรรมต่างๆในแต่ละบุคคลอาจมีการสลับกัน หรือเพ่ิมเติมไปจากที่กล่าวมา แต่ท้ายสุดแล้ว พฤติกรรมการ

คบเพ่ือนต่างเพศ การเริ่มคบหาดูใจกับฝ่ายตรงข้าม และพฤติกรรมอ่ืนๆที่เป็นการสานสัมพันธ์และกระตุ้นให้

เกิดความรู้สึก ชอบ หรือ รัก มักน าไปสู่การสัมผัสทางร่างกาย อาทิ การจับมือ การโอบกอด การจูบ จนอาจ

น ามาสู่การมีเพศสัมพันธ์ในล าดับต่อมา (ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 26) 

พฤติกรรมการแตะต้องสัมผัสระหว่างชายหญิงหรือเพศตรงข้ามที่ตนชอบในเชิงชู้สาวจะสามารถน ามา

สู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาค่านิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่6 ในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า มีอัตราของ

นักเรียนทีเ่คยจับมือถือแขนกับคู่รักหรือเพศตรงกันข้าม ร้อยละ 66.8 โดยมีสาเหตุมาจากความรักความเสน่หา

เป็นส่วนมาก ร้อยละ 29.30 และนักเรียนเคยกอดจูบกับคู่รักหรือเพศตรงข้าม ร้อยละ 40.8 สาเหตุของการ
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กอดจูบคู่รักหรือ เพศตรงข้ามส่วนมากเกิดจากความรักความเสน่หาร้อยละ 25.90 ส าหรับสถานที่นักเรียนกอด

จูบ กับคู่รักหรือเพศตรงข้ามส่วนมากคือที่พัก ร้อยละ 58.90 รองลงมาคือโรงภาพยนตร์ ที่สาธารณะ ที่อ่ืนๆ 

และสถานศึกษา ร้อยละ 21.46 11.87 5.02 และ 2.74 (ประพิมพร อันพาพรหม, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 

2545 : 27) และสอดคล้องกับ การศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีการแตะ

ต้องสัมผัส ชายหญิงในเชิงชู้สาว มีเพศสัมพันธ์ถึงร้อยละ 25.3 ในขณะที่นักเรียนที่ไม่มีการแตะต้องระหว่าง 

ชายหญิงในเชิงชู้สาว มีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 1.7 (อรอุษา จันทรวิรุจ, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 

27) 

จะกล่าวได้ว่า การสัมผัสเพศตรงข้ามหรือเพศตามรสนิยมของบุคคลนั้นๆเชิงชู้สาว โดยมีสาเหตุมาจาก

ความรัก ความเสน่หา สามารถน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการ การสัมผัสเพศตรงข้ามหรือ

เพศตามรสนิยมของบุคคลนั้นๆเชิงชู้สาว จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

ของวัยรุ่น 

5. การอยู่กับเพศตรงข้ามหรือเพศตามรสนิยมของบุคคลนั้นๆตามล าพัง 

ปัจจุบันสังคมไทยยอมรับอิทธิพลในเรื่องต่างๆจากประเทศตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ

พฤติกรรมการนัดเจอระหว่างชายหญิงหรือเพศตามรสนิยม จึงท าให้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันมีโอกาสคบหา ใกล้ชิด 

และมีความสนิทสนมกันได้ง่ายมากขึ้น แต่การไปเที่ยวกับเพ่ือนต่างเพศตามล าพังก็สามารถน ามาซึ่งปัญหา

ต่างๆไดเ้ช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาทางเพศ เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงที่ก าลังมีแรงขับทางเพศมาก จึงท าให้เริ่มมีความ

สนใจเพศตรงข้ามมากกว่าช่วงวัยเด็ก และจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บันเทิง หรือ

บรรยากาศและสถานการณ์อ่ืนๆ จึงมีโอกาสสูงมากทีจ่ะท าให้วัยรุ่นมีโอกาสได้พบปะพูดคุย คบหากับเพ่ือนต่าง

เพศ และประกอบกิจกรรมอ่ืนๆที่จะต้องท าร่วมกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจท าให้เกิดความใกล้ชิด และน าไปสู่

การคบหาในลักษณะที่เรียกว่าคู่รักได้ ซึ่งการมีคู่รักนั้นเป็นค่านิยมหนึ่งมีแพร่หลายในสังคมวัยรุ่นและ เยาวชน

ปัจจุบัน และการสนิทสนมในลักษณะคู่รักนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ 

ดังนั้นในการมีนัดกับเพศตรงข้าม สถานที่ที่ไม่ควรไปได้แก่ สถานที่ที่มีความห่างไกลเกินไปจนต้องพัก

แรม หรือค้างคืนที่โรงแรมที่มีลักษณะไม่เหมาะสม มีบรรยากาศรโหฐาน หรือเป็นสถานที่เปลี่ยว หรือปัจจัย

อ่ืนๆที่อาจจะท าให้เกิดการเร้าอารมณ์ทางเพศได้ง่าย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.: 95-

96, อ้างถึงในอ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 28) ฉะนั้น การอยู่กับเพศตรงข้ามหรือเพศตามรสนิยมของ

บุคคลนั้นๆตามล าพัง นับเป็นพฤติกรรมทีม่ีอัตราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอีกพฤติกรรมหนึ่ง 

6. การแต่งกายท่ีล่อแหลม 
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การแต่งกายทีเ่หมาะสมกับกาลเทศะสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมาก แต่ในยุค

ปัจจุบันที่การแต่งกายของวัยรุ่นมักมีรูปแบบการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะมีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี และความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น จึงท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายหรือแฟชั่นของ

วัฒนธรรมตะวันตกแพร่เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว โดยแฟชั่นดังกล่าว อาจมีทั้งแบบที่มีความ

สอดคล้อง และแบบที่มีขัดแย้งกับวัฒนธรรมของไทยเช่นกัน ซึ่งในช่วงวัยของวัยรุ่นที่เป็นวัยที่ชอบลองและ 

อยากเรียนรู้ จึงมีความสามารถในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกท้ังยังมีแนวคิดของการรักสวยรักงาม 

รักษาภาพพจ์ ทั้งเพศชายและหญิง รวมไปถึงเพศทางเลือก จึงท าให้วัยรุ่นมีความสนใจเรื่องการแต่งตัวมากข้ึน

ตามช่วงวัยและยุคสมัย 

จากรายงานการวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2542 ได้รายงานว่า วัยรุ่นมักแต่งกาย

ตามแฟชั่น และมีการแต่งกายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้เรามักจะพบเห็นว่า

วัยรุ่นหญิงมักจะมีการแต่งกายตามแฟชั่นด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อตัวมากขึ้น ซึ่งการแต่งกายของวัยรุ่นใน

ปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็ก รัดรูป เอวลอย เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก และ

กระโปรงสั้น โดยในบางครั้งอาจเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ จนอาจเป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะ

น าไปสู่การเกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมได้ นอกจากนั้นอาจเป็นพฤติกรรมที่เพ่ิมความเสี่ยงที่

สามารถก่อให้เกิดเกิดการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นได้ ดังตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษา เกี่ยวกับการ

แต่งกายของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน จากการศึกษาของ สร้อยวลัย สุขดา ที่ได้ศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาเคยมีพฤติกรรมการแต่งกาย

ล่อแหลม เช่นการสวมเสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงสั้น การสวมกางเกงรัดรูปของเพศชาย โดยลักษณะ

การแต่งกายเหล่านี้ประกอบไปด้วย เป็นเพศชายร้อยละ 22.6 และเพศ หญิงร้อยละ 31.5 ซึ่งการแต่งกายที่

ล่อแหลมอาจสามารถก่อให้เกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศ และเป็น พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

ได้(สร้อยวลัย สุขดา,อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 29) ดังนั้นการแต่งกายที่ล่อแหลมสามารถก่อให้เกิด

คดีล่วงละเมิดทางเพศและเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นได้ปัจจัยหนึ่ง 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.1 ความหมายของเพศศึกษา 

เพศศึกษา มีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง โดยมีผู้ให้ความหมายค าว่าเพศศึกษาเอาไว้มากมายหลาย

ท่าน โดยมีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน และมีความหมาย ที่แตกต่างกัน เช่น เพศศึกษา ในความหมายที่

เกี่ยวกับ กระบวนการศึกษา การสอน การให้ความรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องกายวิภาค สรีรวิทยา 
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จิตวิทยา และสังคมวิทยา และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับตัว วางแผนชีวิต และมีความ

รับผิดชอบ มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบใน

สังคมและชีวิตครอบครัว (วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2526: 164) 

เพศศึกษาในความหมายของ กู๊ด (Good 1973: 531, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 30) คือ  (1) 

การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการ และปัญหาต่างๆของการสืบพันธุ์   (2) การศึกษาที่จัดให้แก่บุคคลเพ่ือให้มี

ความเข้าใจและควบคุมพฤติกรรมทางเพศ  (3) การศึกษาที่ว่าด้วยหลักการต่างๆ ตลอดจนปัญหาส่วนบุคคล 

และหมู่คณะ อันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงทางชีววิทยา ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศชายและเพศหญิง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เพศศึกษา หมายถึง ความรู้ทั่วไปที่ควรให้บุคคลได้ศึกษาเล่าเรียนภายในขอบเขตที่

เหมาะสมของแต่ละวัย โดยเป็นการศึกษาปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศ ในด้านความรู้ 

ทัศนคติ และการปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดความรับผิดชอบและความสัมพันธ์อันดีในเรื่องเพศ 

2.3.2 ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของเพศศึกษา 

ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของเพศศึกษา ได้มีค าอธิบายโดยการแบ่งประเภทไว้ดังนี้ (ชัยวัฒน์ ปัญจ

พงษ,์ อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 30-31) 

1) เพ่ือให้มีความรู้พอเพียงในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

และสรีระของเพศ อันสามารถมีผลต่อความคิดสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ 

2) เพ่ือช่วยขจัดความกังวลในส่วนของการพัฒนาตนเอง การปรับตัว และการวางตัว ให้เหมาะสมใน

ด้านเพศ 

3) เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน

หรือต่างเพศก็ตาม 

4) เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้องในการด ารงชีวิตที่ราบรื่นของแต่ละ

บุคคล ในครอบครัว และสังคม 

5) เพ่ือเกิดความเข้าใจในตนเองอย่างถ่องแท้ในเรื่องความสัมพันธ์ของตนเอง และผู้ อ่ืนในทุกเพศ รวม

ไปถึงช่วยเปิดมุมมองที่จะท าให้เห็นและเข้าใจว่า ทุกคนนั้นมีหน้าที่ มีพันธะ มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อเพ่ือน

มนุษย์ด้วยกัน มิใช่แก่ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวเท่านั้น 

6) เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ชอบด้วยเหตุผลนั้น จ าเป็นต้องมี หลักทางศีลธรรม เข้าไป

ร่วมด้วยเสมอ 
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7) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่มากพอในพฤติกรรมทางเพศที่ถูกและไม่ถูกต้อง ตลอดจนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ เพ่ือจะได้รู้วิธีการป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกหลอกลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกข่ม

เหง หรือได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ 

8) เพ่ือให้เกิดความตระหนักว่า การกระท าทางเพศส่วนตัวสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้ เช่น การ

ละทิ้งบุตรของตนตามสถานที่ต่างๆ หรือการหลอกลวงมนุษย์ในทุกเพศทุกวัยเพ่ือไปค้าประเวณีหรือค้ามนุษย์ 

9) เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นการ เอารัดเอาเปรียบทางเพศ การหาผลประโยชน์จาก

ผู้อื่นในเรื่องเพศ การใช้เพศและกามารมณ์ อย่างไม่มีความรับผิดชอบปราศจากความอยุติธรรม 

10) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจนเกิดเป็นความคุ้นชินในเรื่องเพศเพียงพอที่จะสามารถรู้จักวิถีการใช้ชีวิต

ทางเพศได้อย่างปกติสุขในทุกสังคมและสถานการณ์ 

ดังนั้นความส าคัญและจุดมุ่งหมายของเพศศึกษานี้ จึงมีขึ้นเพ่ือให้ผู้วิจัยได้เสริมสร้างความรู้ต่างๆใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ และเพ่ือให้ผู้ที่ศึกษาได้มี

ทัศนคติในเรื่องเพศในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ตาม

วิถีการใช้ชีวิตของตนได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่ศึกษามีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ อันเนื่องมาจากความรู้ ความ

เข้าใจ และทัศนคติทางเพศท่ีถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน 

2.3.3 ลักษณะของความรู้เรื่องเพศ 

ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการจัดแบ่งเนื้อหานั้น สามารถศึกษาได้ในหลายแนวทาง เนื่องจากเป็น

เรื่องที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม บุคลิกภาพ และความส านึกรับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศของ

มนุษยโ์ดยทั้งสิ้น ฉะนั้นการจัดเนื้อหาของเรื่องเพศศึกษา โดยมีพัฒนาการทางเพศเป็นพ้ืนฐาน ในการศึกษานั้น 

สามารถแบ่งเนื้อหาได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

2.3.4 ลักษณะทางชีววิทยา ( Biological Aspect ) 

คือการท าความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกายวิภาค และสรีระวิทยาของกระบวนการสืบพันธุ์ ตั้งแต่ช่วงวัย

เด็กไปสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงระบบชีววิทยาทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถใช้เพ่ือเชื่อมโยงข้อเท็จจริง

เหล่านี้กับหน้าที่ต่างๆของร่างกาย ความรู้สึกทางเพศ ตลอดจนพฤติกรรม และความรู้สึกของตนเองในความ

เป็นเพศได้ โดยการศึกษาพัฒนาการทางด้านชีววิทยาส าหรับนักเรียนควรครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1)  การเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศชาย และเพศหญิง ความเหมือน และความแตกต่าง 

2)  ตัวก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมเก่ียวกับเพศ 

3)  กระบวนการปฏิสนธิ 

4)  ความแตกต่างในระบบต่อมไร้ท่อของเพศที่แตกต่าง 
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5)  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 

6)  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

7)  การมีประจ าเดือน 

8)  การตั้งครรภ์ 

9)  การคลอดบุตร 

10)  การเปลี่ยนแปลงของเต้านมและการให้นมบุตร 

11)  การตอบสนองทางเพศของชายและหญิง 

12)  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

13)  การเบี่ยงเบนทางเพศ 

 2.3.5 ลักษณะทางจิตวิทยา ( Psychological Aspect ) 

 จากการศึกษาในแขนงต่างๆ เรื่องเพศต่างก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง

กับความต้องการทางเพศ และพัฒนาการของมนุษย์ในตลอดช่วงชีวิต เพศศึกษาจึงควรที่จะต้องความเข้าใจใน

เรื่องของการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย และพัฒนาการบุคลิกภาพ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ 

เพศศึกษาช่วยให้คนตระหนักในความส าคัญของตน กล่าวคือช่วยให้เด็กมีความตระหนักในความเป็น

เพศพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เมื่อเด็กมีอายุ 3 ปี เด็กสามารถจ าได้ว่าลักษณะใดเป็นลักษณะของ

เพศชายหรือเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการเรียนรู้จากพฤติกรรมและการแสดงออกของพ่อและแม่ และ

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เด็กผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มักมีพัฒนาการทางเพศที่เข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งทั้ง

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย จะเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ การแต่งกาย การเข้าสังคม และเริ่มให้ความสนใจกับตนเอง 

การแสดงออกทางเพศจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยเพศชายจะสามารถแสดงออกได้ 

มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น ข้อก าหนดทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศมักจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล

ให้เพศหญิงมีข้อห้ามปฎิบัติมากกว่าเพศชาย จึงท าให้การแสดงออกของเพศหญิง มักจะออกมาในรูปแบบของ

การสนใจในการเข้าสังคม สนใจการแต่งตัว และสนใจในภาพลักษณ์ของตนเอง 

ในขณะที่เพศชายมักสนใจภาพเรือนร่างของผู้หญิง เรื่องตลกทางเพศ ภาพยนตร์หรือเพลงที่เกี่ยวกับ

ความรักใคร่เสน่หา เป็นต้น แต่เมื่อแรงขับทางเพศของผู้ชายไม่ถูกยับยั้ง จึงส่งผลให้เพศชายมีปฏิกริยาเมื่อถูก

กระตุ้นด้วยภาพ หรือเสียงได้ง่ายในขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่มักจะมีปฏิกริยาทางเพศจาก บทโรแมนติกใน

ภาพยนตร์ บทกลอน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ในบรรยากาศที่สลัวๆกับ เพลงรักที่มีเนื้อหาหวานซึ้ง ที่

เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสนใจและความรักในตัวบุคคล มากกว่าความสนใจในเรื่องทางเพศ 
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เพศหญิงส่วนใหญ่อาจสามารถมีความสนใจกิจกรรมทางเพศได้ในบางเวลา โดยเฉพาะในช่วงก่อนมี

ประจ าเดือน เพราะสารเคมีในร่างกายจะมีปฎิกิริยา และส่งผลสัมพันธ์กับการขยายตัวของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่ง

เป็น เรื่องธรรมดาที่พบได้ในช่วงการมีประจ าเดือน และจากการศึกษา (Mace 1973:  35-42 , อ้างถึ ง

ในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 32) เพศชายจะมีความเพ้อฝันในเรื่องเพศมากกว่าเพศหญิง ซึ่งจะเกิดในช่วงการ

ส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ความแตกต่างนี้ท าให้เพศชายมีความฝันถึงเรื่องเพศในอัตราที่สูงกว่าเพศหญิง 

นอกจากนั้น เพศหญิงจะมีความทนต่อการไม่มีการร่วมเพศ หรือการไม่มีเพศสัมพันธ์ได้ดีกว่าเพศชาย ใน

สถานการณ์ท่ีต้องมีการแยกจากกัน 

2.3.6 ลักษณะทางสังคม (Social Aspect ) 

เด็กมีการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด โดยเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและบุคคลแวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง 

เพ่ือน หรือบุคคลอื่นๆรอบข้างของตน โดยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ ความรู้สึก ทีเ่กี่ยวกับความโกรธ ความกลัว เรียนรู้

ว่าเขามีเพศอะไรจากลักษณะและวิธีการถูกเลี้ยงดู โดยส่วนใหญ่พ่อและแม่ หรือผู้ปกครองมักเริ่มสอนเด็กใน

เรื่องเพศด้วยการท าให้เด็กรู้จักเพศของตนเอง ซึ่งจะท าให้เด็กได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศในเวลา

ต่อมา โดยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายของเพศของตน ลักษณะการละเล่น ลักษณะบุคลิกภาพและการ

แสดงออกต่างๆ เช่น หากเป็นเด็กผู้หญิง ควรแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะและเพศของตน 

และพูดค าลงท้ายประโยคด้วยค าว่า “ค่ะ” หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่มักส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงชอบสีที่สื่อถึงเพศ

หญิง เช่น สีชมพู สีฟ้า สีเหลือง และหากเป็นเด็กผู้ชายก็ควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศของตน พูดค าลง

ท้ายประโยคด้วยค าว่าครับ หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่มักส่งเสริมให้เด็กผู้ชายชอบสีที่สื่อถึงเพศชาย เช่น สีแดง สี

น้ าเงิน สีด า 

นอกจากนี้ พฤติกรรมและรสนิยมตามเพศของเด็กส่วนใหญ่ มักเป็นผลอันเนื่องมาจากการขัดเกลาจาก

ทัศนคติของผู้ปกครองด้วยเป็นส่วนส าคัญ เช่น การรักษาความสะอาด การเรียนท าอาหาร การเรียนวิชา

ป้องกันตัว การเรียนเย็บปักถักร้อย การเรียนเต้นและร้องเพลง การเรียนดนตรี ฯลฯ และในกระบวนการขัด

เกลาทางสังคมนี้ เด็กจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหา รู้จักเข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ และการปฎิบัติต่อเพศตรงข้าม ซึ่ง

การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพศตรงข้ามของตน 

เด็กส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมเลียนแบบพ่อแม่ หรือผู้ที่มีเพศเดียวกับตนเอง โดยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียน 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กจะมีพัฒนาการที่โตมากขึ้น และจะมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางเพศที่

เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น เด็กจะมีเพ่ือนเพศเดียวกันและเพ่ือนต่างเพศเพ่ิมมากขึ้น และเด็กส่วนใหญ่มักจะเข้ากลุ่ม

กับเพ่ือนเพศเดียวกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักเพศของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 
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ปัญหาครอบครัว อาจสามารถส่งผลที่ดีและไม่ดีแก่ตัวเด็กได้เช่นกัน เช่น การที่ครอบครัวขาด พ่อ หรือ 

แม่ ไปคนใดคนหนึ่ง และการเลี้ยงดูอาจไม่ทั่วถึง เด็กที่ต้องการบุคคลตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ

พฤติกรรมทางเพศ จึงอาจมีความบกพร่องทางพัฒนาการได้ หรือในเวลาต่อมาเด็กอาจพยายามหาบุคคล

ตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนตามรสนิยมของตน เช่น ดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีความสามารถ

ด้านกีฬา ภาพยนตร์ หรือดนตรี เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบพฤติกรรม ทั้งนี้พัฒนาการดังกล่าวล้วน

ขึ้นอยู่กับลักษณะในการเลี้ยงดูของผู้ปกครองเป็นหลักส าคัญ 

2.3.7 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Aspect ) 

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศเป็นอย่างมาก เมื่อ

บทบาททางเพศเปลี่ยนไปตามพัฒนาการทางเพศด้านจิตวิทยาของแต่ละบุคคล รวมทั้งทัศนคติของคนทั่วไป 

และสังคม การเข้าใจในเพศศึกษาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดพัฒนาการของ

บทบาททางเพศทั้งเพศเดียวกัน และเพศตรงข้าม รวมทั้งยังก่อให้เกิดพัฒนาการทางทัศนคติและพฤติกรรมที่

เกิดจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยอมรับความแตกต่างในรูปแบบชีวิตเพศ 

(Sexual Life-style) ได้ดีมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะมีรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันนั้น 

ขึ้นอยู่กับการลักษณะการปลูกฝัง วัฒนธรรม ศาสนา และบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ (Mace 1973: 35-42 , 

อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 34) ลักษณะของเพศศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะทางชีววิทยา ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของร่างกายของมนุษย์เป็น

ส าคัญ เช่น โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ลักษณะทาง

พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ความเจริญเติบโตทางเพศในด้านร่างกาย (Bio-sexual Development หรือ 

Physical Development) การมีหนวดเครา ขนรักแร้ เสียงแตก การมีประจ าเดือน การสืบพันธุ์ หรือการร่วม

ประเวณี การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร เป็นต้น 

2) ลักษณะทางสุขวิทยา ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพร่างกายให้

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดปกติทางเพศ เช่นข้อควรระวังรักษาและสุขปฏิบัติที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ 

ข้อควรปฏิบัติขณะมีประจ าเดือน การตรวจโลหิตก่อนการแต่งงาน ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ

กามโรค และลักษณะความผิดปกติของอวัยวะเพศ เป็นต้น 

3) ลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจและอารมณ์ เช่น ความเจริญเติบโตทางเพศใน

ด้านจิตใจ (Psycho-Development) การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น แรงขับ

ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การระบายอารมณ์ทางเพศ ทัศนคติต่อเพศตรงข้าม ความรู้สึกรัก ความ

ต้องการ หรือความรู้สึกทางเพศ ความผิดปกติทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น 
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4) ลักษณะทางสังคมวิทยา ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและมาตรฐานความ

ประพฤติหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ความเจริญเติบโตทางเพศในด้านสังคม (Socio-sexual Development) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์ อิทธิพลของเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม การเก้ียวพาราสี การเลือก

คู่ครอง การแต่งงาน ชีวิตสมรส หรือชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัว ประเพณีและวัฒนธรรม ต่างๆ  (สุ

ชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร, อ้างถึงในณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545: 35) 

จะเห็นได้ว่าความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เกี่ยวกับ ลักษณะชีววิทยา ลักษณะสุขวิทยา ลักษณะจิตวิทยา 

และลักษณะทางสังคม มีความส าคัญและมีประโยชน์ที่สามารถส่งผลให้วัยรุ่นในสังคมไม่มีพฤติกรรมทางเพศท่ี

เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน สามารถปรับตัวตามขั้นตอนของชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีใน

เรื่องเพศ และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นให้ดีขึ้น  ดังนั้นการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาจึงเป็นสิ่ งที่

จ าเป็น เพราะเพศศึกษานั้นมีประโยชน์ในการป้องกันมิให้บุคคลในสังคมมีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นอันตรายต่อ

ผู้อ่ืน และแม้ว่า จะไม่ได้เป็นการป้องกันอย่างสมบูรณ์ แต่ก็นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดปัญหาที่เกี่ยวกับ

ความบกพร่องทางความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศลงได้ 
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บทที่ 3 

ชุมชนกับการลงสนามเบื้องต้น 

 

งานศึกษาเรื่อง “การแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ ของหญิงสาวในชุมชน

แห่งหนึ่ง” เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจชีวิตของเด็กสาววัยรุ่นในชุมชน กับความรู้เรื่องเพศและการ

แสวงหา ที่น ามาสู่พฤติกรรมทางเพศ โดยผู้วิจัยได้เริ่มจากการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุมชน โดยศึกษาจาก

สื่อต่างๆ อาทิ บทความวิชาการ หนังสือ ไปจนถึงงานวิจัยต่างๆเป็นต้น เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่สนาม ทั้ง

เบื้องต้นทางกายภาพ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของชุมชนและประชากรในชุมชน 

ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน และที่มาของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลหลักไปในส่วน

ที่มีแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเพศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมในชุมชน ที่เป็นปัจจัยขนาดใหญ่ แล้วจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเชิงลึกไปที่ครอบครัว สภาพจิตใจ ร่างกาย 

และพฤติกรรมทางเพศของเด็กสาววัยรุ่นด้วยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา มาท าการ

วิเคราะห์ในส่วนของงานวิจัยบทต่อไป 

 
ภาพที่ 3.1 ร้านขวัญใจหญิงสาวผู้รักแฟชั่น 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

3.1 ชุมชน 

ชุมชนเป็นชุมชนประเภท ชุมชนแห่งนี้ประกอบไปด้วยประชากรชายจ านวน 313 คน และประชากร

หญิงจ านวน 337 คน รวมเป็น 650 คน โดยประชากรทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ชุมชนแห่งนี้มีจ านวน
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ครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน มีบ้านจ านวน 176 หลัง และมีกรรมการชุมชน 11 คน  (ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้ง

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร, 2562: ออนไลน์) 

ด้วยลักษณะการท าอาชีพของคนในชุมชน ที่ท าการเก็บขยะเพ่ือไปขาย และมีลักษณะการท าอาชีพ

แบบหาเช้ากินค่ า และต้องใช้แรงงานอย่างหนักในการท างาน ท าให้ชุมชนเริ่มมีการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆเพ่ือ

กระตุ้นการท างานของระบบประสาท และเมื่อยาเสพติดแพร่กระจายสู่ทั้งชุมชนจึงท าให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความเสี่ยงในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน จากการที่กฎหมายเข้าถึงตัวชุมชนได้ยาก การดูแลจากภาครัฐก็ย่อม

เข้าถึงได้ยากช่นกัน ท าให้ไม่ค่อยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลชุมชนเท่าที่ควรในช่วงแรก แต่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2555 ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนและกวาดล้างยาเสพติด แต่ท้ายสุดแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งได้

อย่างถาวร ส่งผลให้ในปัจจุบันยังคงมีการใช้ยาเสพติดอยู่ในชุมชนอยู่ และด้วยสภาพชุมชนที่มีลักษณะแออัด 

จึงท าให้ครอบครับที่อยู่ในชุมชนนั้น มักจะไม่มีห้องพักแยกกัน ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พ่อและแม่ หรือคนใน

ครอบครัวมีกิจกรรมทางเพศ ก็ย่อมเป็นการง่ายที่จะสังเกตุเห็น และการที่ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงความรู้ทาง

เพศได้ เพราะไม่มีหน่วยงานรัฐที่จะสามารถเข้ามาดูแล รวมถึงฤทธิ์ของสารเสพติดที่สามารถกระตุ้นอารมณ์

ทางเพศได้ จึงท าให้เกิดพฤติกรรมทางเพศในลักษณะต่างๆขึ้น และเป็นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจ อาทิ การท้อง

ก่อนวัยอันควร การติดเชื้อ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางความรู้ของวัยรุ่นในชุมชน เป็นต้น (ข้อมูลชุมชน

ที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร, 2562: ออนไลน์) 

 

3.2 ไปชุมชนครั้งแรก 

 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นวันที่ผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชนครั้งแรก โดยสภาพชุมชนเท่าที่

จินตนาการไว้ คิดว่าน่าจะเป็นชุมชนที่มีแต่ถุงขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มีรถเก็บขยะเข้า-ออกอย่างไม่ขาดสาย 

และมีกลุ่มคนคอยท างานคัดขยะอยู่ตลอดเวลา มีสภาพบ้านที่ดูไม่ค่อยสะอาดตา รวมถึงมีความแออัดของ

ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว สภาพชุมชนกลับมีสภาพที่ดูดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยก่อนที่จะ

เข้าไปส ารวจลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้น ผู้วิจัยจะต้องติดต่อขออนุญาตส านักงานของชุมชนที่ตั้งอยู่ทาง

ต้นซอยของชุมชนก่อน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปยังชุมชนได้ ลักษณะชุมชนจะมีลักษณะเป็นซอยใหญ่ และมี

โกดังเก็บของขนาบตลอดซอย และมีลานกว้าง 1 ลาน เพ่ือเป็นที่จอดรถขยะและเทขยะ เมื่อถึงครึ่งซอยหลัง 

จะมีโรงเรียนประจ าชุมชน บ้านเดี่ยวที่เก็บขวด เก็บลัง ขายของช า เปิดอู่ซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้า บ้านของ

โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์คาทอลิค จากนั้นจะเป็นส่วนของซอยย่อย 2 ซอย ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยหลักของคนใน

ชุมชน โดยจะแบ่งเป็นหากหลายแบบ ทั้งแบบห้องเดี่ยว ห้อง 2 ชั้น อาคาร และหากเข้าไปสุดทางซอยก้จะเจอ

กับโรงงานเครื่องซักผ้าและอบผ้าขนาดใหญ่ ที่เอาไว้เพ่ือนน าเสื้อผ้าที่เก็บได้มาท าความสะอาด อีกทั้งยังมีราว
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แขวนเสื้อยาวกว่า 5 เมตร แขวนเสื้อที่เก็บมาได้เพ่ือการค้าอีกด้วย โดยบริเวณท้ายซอยจะมีบ้านที่ท าอาชีพขาย

เสื้อผ้า จากการเก็บเสื้อผ้าที่ได้มาอยู่ประมาณ 4-5 หลังคาเรือน โดยชุมชนจะมีความหลากหลายและมีสัดส่วน

กว่าที่ตัวของผู้วิจัยคิดไว้ โดยตอนแรกผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้ที่เคยท าวิจัยในชุมชนนี้ว่าไม่ควรเข้าไปยังซอย

ย่อยๆของชุมชน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ตรงจุดนี้อาจเป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการส ารวจชุมชน และในขณะ

ที่เดินส ารวจอยู่ในชุมชนนั้น จะเห็นถึงการเข้า-ออก ของรถจักรยานยนตร์ของวัยรุ่นชายในชุมชนอยู่ตลอดเวลา 

และมีการเข้า-ออกของรถขยะบ้างเล็กน้อย ประมาณ 1 คัน ต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดเดาไว้ว่าจะมี

การเข้า-ออกของรถขยะอยู่ตลอดเวลา 

 เมื่อสังเกตุชุมชนเท่าที่สามารถท าได้อย่างคร่าวๆแล้ว จึงเดินย้อนกลับขึ้นมาที่ต้นซอย เพ่ือเข้าไปหา

ข้อมูลจากทางส านักงานอีกครั้ง ได้เจอกับผู้หญิงท่านหนึ่ง ชื่อปิ่น (นามสมมติ) โดยเธอมีหน้าที่เป็น 1 ในผู้ดูแล

ชุมชน และท างานเก็บขยะอยู่ ณ โกดังในส านักงานต้นซอยแห่งนี้ ป้าปิ่น ได้เป็น  1 ในสมาชิกเครื่อข่ายแม่ ที่มี

หน้าที่ดูแลชุมชน และความเป็นอยู่ รวมถึงความปลอดภัยในชุมชนนี้ และเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้วิจัยและคณะ ให้ท าการวิจัยในชุมชนได้อย่างราบรื่น โดยเธอได้ให้ข้อมูลกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชนจากอดีต จนถึงปัจจุบัน แล้วยังให้ข้อมูลในส่วนของรายละเอียดอาชีพการคุ้ยขยะอีกด้วย โดยเธอ

กล่าวว่า “อาชีพคุ้ยขยะ ไม่ใช่อาชีพที่น่าอาย หากลองเปิดใจท าดู จะรู้ว่าการคุ้ยขยะ หรือเก็บขยะมาขายนั้น 

อาจมีรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ าในปัจจุบันเสียอีก” 

 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เล่าถึงรายละเอียดของงานวิจัยว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในวัยรุ่น โดยป้าปิ่นได้แนะน าว่าควรท าวิจัยกับผู้หญิงวัยรุ่นเท่านั้น เพราะอาจเกิดความ

อันตรายต่อผู้วิจัยได้ หากท ากับวัยรุ่นชายในชุมชน แม่ปิ่นได้กล่าวเสริมว่า “สาเหตุที่ในปัจจุบันหญิงสาวใน

ชุมชนมีอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้นนั้น ก็เป็นเพราะทางบ้านของพวกเขาก็ปฏิบัติในลักษณะนี้กัน

มาก่อนแล้ว และเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในชุมชนนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติมาก เพราะมีการเข้ามาของความรู้

น้อย อีกท้ังวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนยังเป็นไปในลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว จึงท าให้การแต่งงาน

เร็ว การติดเชื้อ เพศสัมพันธ์ หรือเรื่องอ่ืนๆทางเพศเป็นเรื่องที่ปกติมากในชุมชน” 

 หลังจากที่สัมภาษณ์ป้าปิ่นเสร็จ ป้าปิ่นก็ท าการนัดหมายผู้วิจัยเพ่ือที่จะให้มาสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงใน

ชุมชนในอาทิตย์ถัดไป โดยเธอกล่าวว่า “ประเด็นที่จะท า อาจเป็นการประจารเด็กและพ่อแม่ เพราะฉะนั้น 

ผู้ปกครองและเด็กอาจไม่ประสงค์ที่จะลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงตัวตน” ซึ่งตรงจุดนี้ เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยรู้ว่า คน

ในชุมชนส่วนใหญ่ ต้องการที่จะให้ข้อมูล และสัมภาษณ์กับคนที่เข้ามาท าวิจัยมาก เพราะพวกเขาต้องการคนที่

จะน าข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนไปพูดแทน เพ่ือเป็นเสียงอีกหนึ่งเสียงทางสังคมเพ่ืออธิบายตัวเอง แต่

ไม่ได้ต้องการที่จะแสดงตัวอย่างเจาะจงว่าเป็นใคร เพราะยังคงกลัวในเรื่องของกฎหมาย และปัจจัยอ่ืนๆอยู่ 
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เพราะฉะนั้นการกรอกเอกสารยินยอมในชุมชนอาจเป็นไปได้ยาก แต่คาดว่าน่าจะใช้วิธีการขออนุญาต

ผู้ปกครองอย่างเป็นทางการแทน (Verbal Consent) 

 เมื่อท าการนัดหมายอย่างชัดเจนแล้ว ป้าปิ่นก็ได้พาผู้วิจัยและคณะเข้าไปพบกับหัวหน้าชุมชนเพ่ือท า

การทักทายและขออนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านในช่วงแรกก็มีปฏิกิริยาตกใจที่ผู้วิจัย

ประสงค์ที่จะเข้ามาท างานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ แต่เมื่อฟังค าอธิบายเพ่ิมเติมแล้ว พวกเขาก็เข้าใจมากขึ้น 

และได้เน้นย้ าถึงความปลอดภัยในชุมชนเพ่ิมเติม หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงขอลากลับ 

 
ภาพที่ 3.2 โต๊ะประจ าต าแหน่ง 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

 

3.2 วันแรกของการสัมภาษณ์ 

 วันนี้ผู้วิจัยได้กลับเข้ามายังชุมชนอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้วิจัยพยายามแต่งกายอย่างมิดชิดที่สุดเพ่ือความ

ปลอดภัยและการป้องกันฝุ่นต่างๆ เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ฝนพร าและลมแรง กลิ่นของขยะจากกองขยะท้าย

ซอยจะคละคลุ้งเป็นพิเศษ และจะมีฝุ่นที่ลอยมาจากลมพัดเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัมภาษณ์

ของผู้วิจัย 

 โดยแรกเริ่มก่อนเข้าชุมชน ผู้วิจัยก็ได้เข้าไปท าความเคารพกับเจ้าหน้าที่ส านักงานและขออนุญาตลง

พ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงไปหาป้าปิ่นที่ท าการนัดหมายหญิงสาววัยรุ่นไว้ให้เพ่ือสัมภาษณ์ พวกเธอมีอายุ 

14 และ 16 ปี โดยเมื่อเจอเด็กสาวสองคนแล้ว ผู้วิจัยก็เข้าไปขออนุญาตกับผู้ปกครองของเด็กสาวทั้งสองคน
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และเล่ารายละเอียดของงานและการสัมภาษณ์ โดยทางผู้ปกครองของเด็กสาวทั้งสองคนก็ให้การยินยอมและ

ตอบรับอย่างดี หลังจากนั้นเด็กสาวจึงน าทางผู้วิจัยไปยังโรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว

ขาดกลาง และมีพ้ืนที่ห้องับแขกและพ้ืนที่กิจกรรมอย่างสะดวกสบาย โดยโรงเรียนแห่งนี้ เด็กๆในชุมชนมักจะ

มาทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือท ากิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้ 

 เมื่อเดินเข้าไปในตัวบ้านเด็กสาวทั้งสองได้เลือกห้องประชุมขนาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่ปิดและเก็บเสียง 

และมีเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเป็นสถานที่สัมภาษณ์  ซึ่งในช่วงแรกเด็กสาวทั้งสองมีความเกร็ง และเขินอาย ไม่

กล้าที่จะสื่อสารและสื่อสายตากับผู้วิจัยเลยแม้แต่น้อย ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการแนะน าตัว และกล่าวถึงรายละเอียด

งาน แล้วจึงท าการละลายพฤติกรรมต่อกันและกันเพ่ือเพ่ิมความคุ้นชิน 

 แรกเริ่มผู้วิจัยได้บอกแก่เด็กสาวทั้งสองคนว่าจะขอเก็บข้อมูลด้วยลักษณะการพูดคุยด้วยภาษาที่ไม่เป็น

ทางการ แล้วจึงถามต่อว่าต้องการที่จะให้สัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือเดี่ยว โดยเด็กสาวทั้งสองคนเลือกที่จะให้

ข้อมูลแบบกลุ่ม และเม่ือตกลงกันแล้วจึงเริ่มสัมภาษณ์ แต่ด้วยความที่ยังไม่เกิดความคุ้นชินและเด็กสาวทั้งสอง

ยังเขินอาย ผู้วิจัยจึงเริ่มบทสนทนาประเด็นอ่ืนๆที่เด็กสาวสนใจก่อน และเมื่อเกิดความคุ้นชินมากขึ้น จึงเริ่ม

สัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องที่เก่ียวกับประเด็นการวิจัย 

 หลังจากที่มีความคุ้นชินเพ่ิมมากกขึ้นแล้ว เด็กสาวทั้งสองคนได้ให้การตอบรับและร่วมมือในการ

สัมภาษณ์อย่างดี และเมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจึงขออนุญาตท าการสัมภาษณ์เดี่ยว โดย

เด็กสาวก็มีปฏิกิริยาที่ดีกว่าเดิม และมีความเต็มใจมากขึ้น หลังจากท่ีท าการแยกกลุ่มสัมภาษณ์แล้ว เด็กสาวคน

ที่ 1 ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากข้ึนในประเด็นต่างๆ เช่น เหตุการณ์แรกเริ่มที่เริ่มคิดเรื่องเพศ กระบวนการ

การค้นคว้าหาความรู้ในการส าเร็จความใคร ปฏิกิริยาและความรู้สึกหลังจากส าเร็จความใคร่ ฯลฯ ซึ่งเป็น

ประเด็นที่มีความน่าสนใจมาก (ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อมูลเหล่านี้ไว้ในบทที่ 4 ของงานวิจัย) หลังจากที่เก็บข้อมูล

เชิงลึกกับเด็กสาวคนที่ 1 ได้อย่างครบถ้วนที่สุดแล้ว ก็ท าการสลับตัวเพ่ือมาเก็บข้อมูลกับเด็กสาวคนที่ 2 โดย

เด็กสาวคนที่ 2 ได้ให้ข้อมูลในเชิงมุมมองเรื่องที่ผ่านจากประสบการณ์ของเธอที่ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์

ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน และกระบวนการการเกิดรสนิยมทางเพศที่ต้องการมีความสัมพันธ์ต่างเพศ แต่ไม่

ต้องการมีเพศสัมพันธ์ 

 เด็กสาวทั้งสองคนต่างมีประเด็นที่น่าสนใจมาก แต่ด้วยเวลาที่เริ่มล่วงเลยมามากแล้ว ประจวบกับเด็ก

สาวทั้งสองคนมีหน้าที่ที่ต้องไปท าให้ลุล่วงต่อ นั่นก็คืออาชีพการรีดผ้าและส่งผ้า ท าให้การสัมภาษณ์ด าเนินไป

เพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็น 5 ชั่วโมงที่คุ้มค่าและมีคุณภาพอย่างมาก เพราะเด็กสาวทั้งสองคนต่างก็

ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา และตรงประเด็นการท าวิจัยมากถึงมากท่ีสุด ยิ่งไปกว่านั้น เด็กสาวทั้งสองคนยังมีความ

ประสงค์ท่ีจะพาเพ่ือนในกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยอีกด้วย ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือที่ผู้วิจัย
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ประทับใจมากกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเวลาเพียง 5 ชั่วโมง โดยเด็กสาวทั้งสองได้กล่าวว่า “โดยส่วนมาก

มักจะมีแต่คนที่เข้ามาท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขยะและยาเสพติด ซึ่งในความจริงแล้วพวกเธออยากให้ศึกษาและ

สัมภาษณ์ในประเด็นอ่ืนที่เธอสนใจด้วยเช่นกัน การที่ผู้วิจัยท าวิจัยเรื่องนี้ พวกเธอคิดเพียงแค่ว่า อย่างน้อยก็มีที่

ระบายและผู้รับฟังเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังให้ค าแนะน าในประเด็นเรื่องเพศที่พวกเธอไม่กล้าที่จะไปปรึกษากับ

ผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงให้การร่วมมืออย่างเต็ม เพ่ือหวังว่าทั้งผู้วิจัยและตัวเธอ จะได้รับประโยชน์ซึ่ง

กันและกัน” และผู้วิจัยได้ท าการนัดหมายสัมภาษณ์ครั้งต่อไปก่อนที่จะลากันกลับ 

 จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของเด็กสาววัยรุ่นในชุมชนนั้น อาจสามารถเกิดจากสิ่งประกอบสร้างได้

หลากหลายปัจจัย ทั้งสภาพครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงสังคมเพ่ือน ที่หล่อ

หลอมให้เกิดทัศนคติ และวิธีการแสวงหาความรู้ในแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาวะจ ากัดทางสังคม โดยผู้วิจัยจะ

ท าการวิเคราะห์เชิงลึกต่อในส่วนถัดไป 
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บทที่ 4 

พฤติกรรมทางเพศของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง 

 

หญิงสาวในชุมชนนี้ มีลักษณะการแสวงหาความรู้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการท่อง

อินเทอร์เน็ต การสอบถามกลุ่มเพ่ือน คนใกล้ตัว สถาบันการศึกษา ไปจนถึงการถามครอบครัว ซึ่งหญิงสาวแต่

ละคน ก็จะมีวิธีการจัดการความรู้ที่ได้มาในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบในการจัดการความรู้และท าความ

เข้าใจเหล่านั้น เป็นตัวหล่อหลอมให้หญิงสาวเกิดความเป็นตัวของเธอเองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความเป็นตัวเอง 

หรอือัตตะตัวตนเหล่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้อย่างไม่รู้จบ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมของหญิงสาวที่

กว้างขึ้น ระดับการศึกษาที่มากขึ้น ประสบการณ์ที่มากขึ้น และช่วงอายุที่เติบโต จากการสัมภาษณ์ แสดงให้

เห็นว่าในความเป็นจริงแล้ว หญิงสาวเหล่านี้ ต่างก็มีการพัฒนาทางความคิดและพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่าง

กันไปทั้งสิ้น โดยอาจมีส่วนที่คล้ายคลึงกันจากการที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียว แต่เมื่อมีสังคมอ่ืน หรือปัจจัยอ่ืนเข้า

มามีส่วนร่วมในชีวิตของพวกเธอ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นตัวกระตุ้นการประกอบสร้างใหม่ทางความคิด ทัศนะ

คติ และพฤติกรรม พัฒนาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จาก ปัจจัยทางสังคมเดิมที่อยู่อาศัย ครอบครัว การ

อบรม การศึกษา สังคมเพ่ือนทั้งที่ชุมชนและที่โรงเรียน หรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาโดยทั้งสิ้นก็ได้

เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างของหญิงสาวทั้ง 8 คน ดังต่อไปนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้ชื่อดอกไม้แต่ละชนิด 

เพ่ือใช้เป็นนามแฝงของหญิงสาวเหล่านี้ และชื่อดอกไม้ที่ถูกตั้งขึ้นล้วนเป็นชื่อที่ถูกคัดสรรจากความชื่นชอบของ

ผู้ให้ข้อมูลและปราศจากนัยยะแฝงในด้านอื่นทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 4.1 ดอกแก้ว 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.1 ชีวิตของดอกแก้ว 

ดอกแก้ว เป็นเด็กสาวอายุ 14 ปี โดยตั้งแต่ที่เธออายุ 12 ปี ทางบ้านของเธอได้ส่งให้เธอไปเรียนต่อย

มวย เพ่ือที่จะสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้หากเกิดอันตราย เธอจึงมีบุคลิกที่ลุยๆ ไม่ค่อยรักสวยรักงาม จาก

นิสัยและพละก าลังของเธอที่ไม่รักสวยรักงามและมีน้ าหนักมือคล้ายเพศชาย จึงท าให้เพ่ือผู้หญิงที่โรงเรียนไม่

ค่อยกล้าเล่นกับเธอ เธอจึงจ าต้องมีเพ่ือนเป็นเพศตรงข้ามแทน และส่งผลให้เธอมีเพ่ือนผู้ชายจ านวนมากกว่า

เพ่ือนผู้หญิง แน่นอนว่าไม่มีใครที่จะสามารถหนีพ้นค านินทาและเข้าใจผิดได้ จึงท าให้มีคนต่อว่า และเหน็บแนม

เธอเป็นจ านวนมากไม่เว้นแม้แต่เด็กที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน เมื่อเริ่มทวีความรุนแรงในการนินทาเหน็บแนมมาก

ขึ้นทุกวันๆ ผลของการเกลียดชังจึงส่งผลให้เด็กในชุมชนเชิญเธอมาต่อสู้ด้วยกัน หรือที่เรียกกันว่า “ท้าตบ”เพ่ือ

หมายว่าจะสั่งสอนเธอ 

ในการ “ตบ” หากเกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงด้วยกัน มักจะการกระท าหนึ่งที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงที่ท า

การต่อสู้ด้วยกัน นั่นก็คือการ ดึงและทึ้งเสื้อผ้าและเสื้อชั้นในของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากท่ีสุด และพยายามท าให้

ฝ่ายตรงข้ามเปลือยให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือท าให้ฝ่ายตรงข้ามเสื่อมเสียและอับอาย และในการต่อสู้นั้นก็มักจะมีผู้ชม

ที่คอยอัดวีดีโอเพ่ือน าไปลงตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งดอกแก้วให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระท าเหล่านี้ว่า 

 

ถามว่าหนูอายมั้ยที่คนมาเห็นร่างกายภายในของหนู หนูก็อาย เพราะคนภายนอกก็ไม่

ควรจะเห็นร่างกายข้างในของเรา แต่เอาจริงๆ เรื่องเพศมันเป็นเรื่องปกติอ่ะพี่ ไม่ใช่ของใหม่

ของแปลก ดูอย่างคนในซอยก็ท้องกันเต็มเลย เรียนอยู่แล้วท้องก็มีเยอะแยะ แล้วพวกมันก็ใส่
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เสื้อโชว์หน้าอกกันเป็นเรื่องปกติ ใครจะไปมีอะไรกันก็รู้กันไปทั่ว แล้วจะมาอายอะไรกับไอแค่

คนในซอยมาเห็นอกเห็นเอว ทั้งๆที่ตัวเองก็เห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เกิด หนูก็คิดแค่ว่าคนที่ดูที่

เห็นจะอยากท าอะไรก็เชิญ จะเห็นมากแค่ไหนก็เชิญ เพราะเห็นแต่ก็เอาไปไม่ได้  เพราะเสื้อใน

หรือนม ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไร แต่ถ้าหนูไม่ตบ พวกมันก็จะหาว่าหนูไม่กล้า แล้วก็นินทาไม่

เลิก หนูก็เลยต้องยอมตบด้วย แต่ไอเร่ืองเสื่อมเสียเร่ืองร่างกายเนี่ย มันก็เสียทั้งสองฝ่ายแหล่ะ แต่

ที่ตบกันก็เพราะจะได้พิสูจน์ให้รู้ๆไปเลยว่าเรามีอะไรดี เหมือนการตบเป็นการแสดงออกว่า ฉันก็

เก่งนะ ฉันก็กล้านะ ในสังคมหนูอ่ะพี่ ถ้าตบแล้วชนะ หนูก็จะได้อยู่อย่างสบายหู ไม่ต้องฟังค า

นินทา แต่ถ้าแพ้ ก็คือการที่พวกมันได้สั่งสอนหนูแล้ว แต่เอาจริงๆนะพี่ เรื่องทุกอย่าง มันเกิดขึ้น

จากการที่ผู้หญิงพวกนั้นมันอิจฉาหนูที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะก็แค่นั้น 

(ดอกแก้ว, สัมภาษณ์ 8 สงิหาคม พ.ศ.2562) 

 

แสดงให้เห็นว่าเด็กในชุมชนมักจะตัดสินและยอมรับกันในสังคมจากการต่อสู้ และการเป็นกลุ่มเป็น

ก้อนเดียวกัน และหากใครที่แปลกไป ก็มักจะโดนสั่งสอนและประนาม อีกท้ังยังได้รู้ถึงลักษณะสังคมในชุมชนที่

มีทั่วถึงทางข้อมูล ที่ว่าไม่ว่าใครจะท าอะไร คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็มักจะทราบกัน อีกทั้งดอกแก้วยังพูดถึง

พฤติกรรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยและการตั้งครรภ์จ านวนมากในชุมชน เหตุการณ์นี้ จึงท าให้ดอกแก้ว เริ่มมีความ

ไมช่อบในกลุ่มเพ่ือนเพศหญิงมากยิ่งข้ึน และไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนเพศตรงข้ามอย่างเต็มตัว 

เมื่อมีความใกล้ชิดในกลุ่มเพ่ือนผู้ชายมากขึ้น ก็เริ่มมีความรู้สึกสนิทสนมไปจนถึงระดับที่เรียกว่า 

“ชอบ” โดยดอกแก้วเล่าว่า เธอเริ่มไปเล่นจ้องตากันกับเพ่ือนผู้ชายแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวและเขิน โดยอาการ

เหล่านี้เธอได้ศึกษามาจากการอ่านหนังสือนวนิยาย ที่มักจะมีการบรรยายลักษณะถึงการชอบไว้ว่า หากชอบ

ใคร เราก็มักจะหัวใจเต้นแรง เขิน ไม่กล้าสบตา ไปจนถึงอยากสัมผัส นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ดอกแก้วเริ่มมี

ความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามครั้งแรกในช่วงอายุ 12 

การที่ดอกแก้วไม่ค่อยชอบเพ่ือนผู้หญิง ส่งผลให้เธอไม่ชอบเพศหญิงด้วยเช่นกัน โดยส่งผลไปจนถึง

ประเภทนวนิยายที่เธอเลือกอ่าน ที่จะเป็นเนื้อหาแบบชายรักชาย และมีตัวละครที่สร้างข้ึนมาจากดารา-นักร้อง 

ที่เธอชื่นชอบ โดยเธอให้เหตุผลว่า 
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“หนูไม่อยากให้พระเอกที่หนูชอบเค้าไปชอบผู้หญิง แต่ถ้าเค้าชอบกับผู้ชายที่หนูชอบ

ด้วยกันก็ไม่มีปัญหา” และด้วยเนื้อหานิยายชายรักชายที่ดอกแก้วเลือกอ่าน ที่มักจะถูกแต่งโดยผู้

แต่งออนไลน์ และมีการเปิดกว้างทางเนื้อหา จึงท าให้นิยายที่ดอกแก้วอ่านมักจะมีฉากทางเพศ 

หรือฉากร่วมเพศเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ดอกแก้วเริ่มที่จะรู้จักการมีเพศสัมพันธ์ และเธอยัง

กล่าวต่ออีกว่า “ถ้ามันมีค าไหนที่หนูไม่เข้าใจ หรือบางท่าทางที่หนูอยากเห็นของจริง หนูก็มักจะ

ค้นหาใน Google เอา ว่ามันเป็นอย่างไร” และในการแต่งนิยายออนไลน์ ผู้แต่งก็มักจะน ารูปภาพ

ของศิลปินเหล่านั้นที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะส่อไปทางเพศ หรือรูปภาพที่ศิลปินใส่กางเกงรัด

ไปที่อวัยวะเพศ หรือรูปที่ศิลปินถอดเสื้อ เพื่อมาเป็นรูปประกอบการบรรยายในฉากร่วมเพศ 

(ดอกแก้ว, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 

หลังจากที่ได้ฟังที่ดอกแก้วเล่ามาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงได้สอบถามต่อในประเด็นเรื่องความรู้สึกทางเพศว่า 

หลังจากท่ีได้เห็นสื่อต่างๆที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแล้ว เธอรู้สึกอย่างไร ดอกแก้วตอบว่า 

 

หนูไม่มีอารมณ์แบบต้องการทางเพศเลยนะพี่ คือหนูรู้สึกชินกับเซ็กซ์แล้ว พี่สาวของ

เพื่อนหนูก็ท้องตอนอายุ 16-17 หรือรุ่นพี่ที่หนูรู้จัก อายุ 15 ก็ท้องกันแล้ว ก็เลยเข้าใจ เพราะ

พวกเค้าก็เล่าให้ฟัง เลยชินกับเรื่องเซ็กซ์แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลย หนูก็ไม่ได้ช่วยตัวเองด้วยนะพี่ คือ

มันเหมือนเห็นจนชินจนมันไม่มีความอยากในตรงนั้นไปเลย ตอนอ่านนิยายบางทีร่างกายก็

ตอบสนองนะพี่ น้ าตรงน้องสาวก็ออกมา แต่พอหนูรู้ตัวหนูก็จะพยายามไปท าอย่างอื่นแทน เช่น 

เปิดเพลง ไปเต้นให้มันลืมๆ ที่หนูไม่ท าเพราะหนูคิดว่ายังไม่ถึงเวลา หนูคิดว่าหนูยังเด็กอยู่ยังอายุ

ไม่ถึง 15 เลยยังเฉยๆอยู่ และดอกแก้วยังได้บอกเพิ่มเติมอีกว่า 

ถึงแม้หนูจะมองเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติ แต่หนูก็ไม่ชอบให้เพื่อนท าพฤติกรรมแบบแก่

แดดนะพี่ แบบเวลาที่พวกมันชอบมาพูดเรื่องผู้ชายว่าคนนั้นคนนีห้ล่อ หนูก็จะด่าว่า ‘แรดว่ะ อย่า

แรด’ อะไรแบบนี้เลย หรือเวลาที่พวกเพื่อนแต่งตัวแบบสั้นๆหนูก็จะด่าว่า ‘ถ้าจะใส่แบบนี้มาหา

ไม่ต้องมานะ’คือแค่นี้คนภายนอก ซอยข้างๆ หรือคนในชุมชนเดียวกันก็มองพวกเราไม่ดีแล้วอ่ะพี่ 

เราไม่จ าเป็นต้องท าแบบนั้นให้พวกเค้ายิ่งมองเราไม่ดีมั้ยอ่ะ” หลังจากที่ได้ยิน ผู้วิจัยจึงถามถึง

สาเหตุที่ท าให้เธอพูดแบบนั้น และเธอมีนิยามค าว่า “แรด” อย่างไร โดยเธอให้ค าตอบว่า “คน

แรดคือคนที่แบบ แต่งตัวชอบยั่วๆผู้ชาย ชอบท าตัวให้ผู้ชายมาชอบ อย่างเพื่อนหนูที่หนูบอกไป 
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เวลามันมาหาหนูในชุมชน มันก็รู้ว่ามีผู้ชายเยอะ แต่มันก็ยังจะชอบแต่งตัวแบบยั่วๆสั้นๆโชว์

หน้าอก การแต่งตัวแบบนี้แหล่ะที่หนูคิดว่าแรด ปกติจะไปยั่วใครก็แย่พออยู่แล้ว แต่ยังจะมาหา

แฟนในซอยนี้ยิ่งแย่ใหญ่ เพราะคนในซอยนี้ก็มีแต่ฟันแล้วทิ้งกันทั้งนั้น หรือถ้าผู้หญิงคนไหนท้อง 

ก็คลอดแล้วเอาไปให้บ้านผู้ชายเลี้ยง หรือให้ญาติเลี้ยง หนูไม่อยกาให้เพื่อนหนูได้กับคนในชุมชน

นี้ หรือเป็นแบบคนในชุมชนนี้ 

(ดอกแก้ว, สัมภาษณ์ 8 สงิหาคม พ.ศ.2562) 

 

โดยความคิดนี้ของดอกแก้วนั้น มาจากการที่เธอคิดว่า เธอและเพ่ือนของเธอยังไม่อายุไม่บรรลุนิติ

ภาวะอีกทั้งยังมองว่าคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับตนนั้น มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และไม่รับผิดชอบ 

เมื่อเกิดภาวะตั้งท้องขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้วิจัย ได้สอบถามไปถึงทัศนคติของเธอที่มีต่อคนในชุมชน ว่าเธอ

นั้นคิดอย่างไร เธอกล่าวว่า  

 

คนในชุมชนนี้มันก็แย่อ่ะพี่ นอกจากเรื่องเพศที่ท้องในวัยเรียน ฟันแล้วทิ้ง มั่วผู้หญิง 

หรือมีอะไรกันวนๆในชุมชน ก็มีเรื่องยาอย่างที่พี่รู้ คือมันเหมือนฝังเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมอ่ืนๆ

ด้วยอ่ะพี่ เช่น เวลาทะเลาะกัน ในชุมชนนี้ไม่รู้เป็นอะไร ชอบออกมาทะเลาะนอกบ้าน ขว้างปา

ของ หรือชอบให้คนดูเยอะๆ หรือแม้แต่ความเกรงใจพื้นฐานอย่างเรื่องเสียงดัง ด้วยความที่

ก าแพงบ้านมันติดกัน เวลาข้างบ้านท าอะไรก็ได้ยินไปหมด วันนั้นตีหนึ่งตีสอง ข้างบ้านหนูเสียงดงั 

หนูก็ไปบอกเค้าว่าเสียงเบาๆหน่อย เค้าก็หยุดไปสักพัก แล้วก็ท าเสียงดังต่อ จนหนูต้องเอาไม้

กวาดไปเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าช่วยลดเสียงหน่อยคนจะหลับจะนอน เค้าเลยค่อยหยุด 

หรืออย่างขยะ ถังขยะก็อยู่ใกล้ๆ แต่ก็ไม่ทิ้งในถัง คือทิ้งในที่ที่อยากจะทิ้ง แล้วชุมชนมันก็ยิ่ง

สกปรก เอาตรงๆเหมือนพวกเค้าไม่มีมารยาทเลย หรือไม่มีความเกรงใจเลย หนูมักจะพูดกับเค้า

บ่อยๆว่าท าไมถึงโตแต่ตัว หรืออยากให้เด็กในชุมชนท าตัวดีๆ โตมาเป็นคนดี แต่ก็ยังเป็น

แบบอย่างที่ดีไม่ได้เลย แล้วพอมันยิ่งมีคนท าแบบนี้เยอะมากๆ มันเลยยิ่งมีคนท าตามแล้วก็เลยแย่

ลงเรื่อยๆ คืออย่างเรื่องเพศอ่ะพี่ หนูเข้าใจนะ มันก็เกิดขึ้นมาจากตัวของคนคนนั้น การตัดสินใจ

ของคนคนนั้น แต่ถ้าถามว่าหนูอยากท าไหม ก็ไม่อยากอ่ะพี่ หนูไม่อยากดูแย่ไปมากกว่านี้ 

(ดอกแก้ว, สัมภาษณ์ 8 สงิหาคม พ.ศ.2562) 

 



41 
 

ดอกแก้วเป็นหญิงสาวที่แม้ว่าจะมองเรื่องเพศเป็นปกติ สามารถพูดได้อย่างเปิดเผยในที่สารธารณะ แต่

ก็ยังคิดว่าพฤติกรรมทางเพศ ทั้งการส าเร็จความใครด้วยตนเอง หรือการมีเพศสัมพันธ์ยังคงต้องอยู่ภายใต้

กรอบของวุฒิภาวะที่สังคมได้ก าหนดไว้อยู่ เพราะเธอคิดว่า แม้ว่าเธอจะอยู่ในชุมชนนี้ที่มีชื่อเสียงไปในทางที่เธอ

คิดว่าไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมจะสามารถก าหนดทัศนคติหรือสิ่งที่เธอเป็นได้ 
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ภาพที่ 4.2 ดอกมะลิ 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.2 ชีวิตของดอกมะลิ 

ดอกมะลิ เป็นหญิงสาวอายุ 19 ปี เธอเกิดและอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาจนถึงปัจจุบัน และอาศัยอยู่กับ

ยาย และพ่ีชาย 2 คน พ่ีชายคนโต อายุ 40 พ่ีชายคนกลาง อายุ 30 พ่อของเธอไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนแม่

ของเธอเสียชีวิต การที่มะลิอาศัยอยู่กับยายและพ่ีชายทั้ง 2 คนนั้น จึงท าให้เธอมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะ

เดียวกันกับพี่ชายตามค ากล่าวของเธอว่า 

 

ยายจะเป็นคนสอนหนูทุกอย่าง เรื่องท้อง เรื่องยา เรื่องเรียนให้ตั้งใจ แต่ยายจะตามใจ

หนูกับพี่ชายมาก เค้าก็เลยไม่ค่อยดุ ส่วนใหญ่พี่ชายเลยสอนหนูแทนยาย แต่ถึงมันสอนอะไร ทั้ง

เรื่องยา เรื่องผู้หญิง มันก็ไม่ค่อยได้ท าตามที่มันสอนอยู่ดี หนูก็เลยไม่ค่อยเชื่อฟังพวกมัน แต่ก็รับ

ฟังเพื่อศึกษาบ้าง พี่ทั้งสองคนแบบจะหวงหนูมาก เวลาหนูไปไหนก็จะไม่ให้ไป เค้าจะเหมือนแม่

มาก หนูเป็นลูกหลง พวกเค้าเลยจะหวงหนูเป็นพิเศษ ทั้งสองคนจะเรียกว่าติดยาเลยก็ได้นะพี่ แต่

ถึงมันติดยา มันก็จะสอนหนูตลอดว่า ถึงเห็นว่าเค้าเสพยา แต่ก็อย่าเสพนะ ถ้ารู้นี่เอาถึงตายเลย

นะ แต่หนูก็ไม่ค่อยเชื่อแหล่ะพี่ และหลังจากที่พวกเค้าก็ติดคุกอยู่เพราะโดนจี้ยา1มาจนถึงปัจจบุนั 

หนูเลยต้องอยู่กับยายกันสองคน 

                                                
1 จี้ยา หมายถึง การที่มีใครคนใดคนหนึ่งน ายาเสพติดมาฝากไว้ที่ผู้รับฝาก และท าการแจ้งต ารวจ 

เพ่ือให้ผู้รับฝากยาเป็นผู้รับความผิดแทน 
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(ดอกมะลิ, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

มะลิเล่าเรื่องของเธอ โดยเริ่มจากการเรียงล าดับจากเรื่องวีรกรรมวัยรุ่นของเธอก่อนและตามมาด้วย

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ โดยเธอเล่าว่าในช่วงมัธยมต้น เธอถือว่าเรียกตัวเองว่า “เด็กแว๊นซ์” เลยก็ว่า

ได้ จากวีรกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วสูง รวมไปถึงการโดนจับกุม ที่เธอเรียกว่า “โดนจับบ่อยจน

ต ารวจจ าหน้าได้” เนื่องจากขับขี่จักรยานยนต์กันเป็นกลุ่มและสร้างความไม่สะดวกให้กับท้องถนน และใน

ระหว่างที่เธอเข้าสู่กลุ่มการขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็วนั้นเธอก็เริ่มเสพยาเสพติดและเริ่มมีอาการประสาท

หลอน  ผู้วิจัยก็ได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงประเภทของยาเสพติด ว่าเป็นยาชนิดใด และมีผลอย่างไรเมื่อใช้ยาเสพ

ติดดังกล่าว ได้ความว่า 

 

หนูลองหมดเลยพี่ ทั้ง โปร บี ไนท์ ปลิ้น ยาเค หาอะไรได้หนูก็ลองหมด แล้วพอหนูกิน

แล้วหนูก็หลอนไปเลยพี่ ตอนแรกๆที่เร่ิมเสพ มันก็เพลินดี มันท าให้เรารู้สึกช้าๆ เหมือนเราอยู่คน

เดียวแล้วสนุกเองได้คนเดียว จนถึงตอนที่หนูเมาหนักๆจนไปคุยกับต้นไม้เลย ตอนนั้นหนูกินบีไป 

กินไป 5 เม็ดผสมกับเหล้าขาว หนูแบบหลอนประสาทไปเคาะประตูบ้านเพื่อนของแม่บอกเค้าว่า

จะไปงานแต่ง หนูก็โวยวายเสียงดังคุยกับสิ่งของไปทั่วจนคนในชุมชนต้องจับมัดไว้จนกว่าจะหาย

เมายา แล้วเค้าก็อัดคลิปหนูไว้ตอนเมา พอหนูหายเมาหนูก็ไปดู หนูอายมากพี่ หนูรู้สึกว่าไม่อยาก

เป็นแบบนั้นแล้ว หลังจากนั้นหนูก็ไม่เสพยาอีกเลย 

(ดอกมะลิ, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

ส่วนในเรื่องของเรื่องเพศ มะลิเล่าว่าเธอเริ่มมีความรู้สึกชอบเพศตรงข้ามตั้งแต่ช่วงมัธยมต้น หรือใน

อายุประมาณ 13 ปี โดยเริ่มจากการแอบชอบและแอบมอง และเริ่มมีการคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มในช่วงอายุ 

15 ปี โดยรู้จักกับแฟนหนุ่มที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นในช่วงเย็นมะลิเล่าว่าจะถือ

ว่าบริเวณชั้นบนสุดของห้างสรรพสินค้า จะถือว่าเป็นแหล่งรวมตัวของเด็กวัยรุ่น และเด็กวัยรุ่นมักจะไปเดิน 

“โชว์ตัว” กันในบริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก และยังถือว่าเป็นแหล่งหาคู่ยอดนิยมอีกด้วย โดยมะลิก็ได้รู้จักกับ

แฟนหนุ่มของเธอจากการที่เธอไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้น และแฟนหนุ่มของเธอก็เดินเข้ามาขอช่อง

ทางการติดต่อออนไลน์จากเธอและท าการคบหาดูใจมาหลังจากนั้น 
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มะลิเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมีแฟน หนูไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้เลยพี่ อย่างเวลาที่เพื่อนดูหนัง

โป๊กันตอนช่วง ม.3 หนูก็ไปดูนะ แต่พอดูแล้วเราไม่ชอบอ่ะพี่มันน่ากลัว ถึงขั้นที่ปรึกษาเพื่อนเลย

นะพี่ว่าถ้าท าแล้วมันจะเจ็บมั้ย เพื่อนก็บอกว่าเจ็บนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับร่างกายเราตอนนั้นแล้วก็

แนะน าให้หนูมีอารมณ์ก่อนก่อนท าจะได้ไม่เจ็บเพราะจะได้มีน้ าหล่อลื่นอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณ

นี้ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีแฟนเป็นคนนี้นี่แหล่ะ เค้าอายุ 19 ในระหว่างที่เราอายุ 15 หนูคบกับ

เค้าปีกว่าเลยนะพี่กว่าหนูจะยอมให้เค้ามีอะไรกันกับหนู เคยเลิกกันรอบหนึ่งด้วยเพราะหนูไม่ให้

เค้ามีอะไรด้วยเค้าชอบบอกว่าหนูไม่รักเค้า แต่สุดท้ายหนูก็ยอมเพราะว่าหนูรักเค้าอ่ะพี่ ที่หนูไม่

ยอมให้เค้ามีอะไรด้วย เพราะหนูกลัวเจ็บและหนูก็ไม่ค่อยรู้เร่ืองพวกนี้ พอตอนมีอะไรกันเค้าก็เลย

ต้องสอนบ้าง แบบให้นอนท่าไหน ให้ท ายังไง เพราะหนูไม่รู้เลยจริงๆ แล้วครั้งแรกของหนูก็ไม่มี

เลือดด้วยนะ ในระหว่างที่ท าอ่ะ หนูเจ็บมากหนูผลักเค้าออกตลอดเวลาที่ท าเลยอ่ะพี่ มันเจ็บจน

มันไม่มีอารมณ์เลยพี่ แล้วพอมีอะไรกันครั้งแรกแล้ว หลังจากนั้นหนูก็ไปเจอเค้า ไปเที่ยวกับเค้า 

ไปบ้านเค้าทุกเย็น ก็พยายามลองมีอะไรกันไปเร่ือยๆหลังจากนั้น จนท้องเนี่ยแหล่ะพี่  

อย่างที่บอกว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มาก หนูไม่รู้ว่าเสร็จข้างในจะท้อง ต้องกินยาคุม

หรืออะไร หนูรู้เรื่องพวกนี้จากเพื่อนที่เคยมีอะไรกับแฟนมาก่อนแล้ว หนูก็จะฝากเพื่อนไปซื้อ

ถุงยางบ้าง หรือคุยเรื่องยาคุมบ้างว่ากินอย่างไร เพื่อนก็จะสอนจากประสบการณ์ของเค้าที่เคย

ท าๆมา แต่ถึงพื่อนรู้เพื่อนก็ไม่ได้รู้เยอะอ่ะพี่ มันก็รู้เท่าที่มันเคยท า แค่ใส่ถุงยางอนามัย แค่กินยา

คุม แล้วถึงมันบอก หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะส าคัญขนาดนั้น เพราะหนูไม่เคยศึกษาพวกนี้เลย แล้วพอ

หนูคบกันไปนานๆก็เริ่มไม่ใช้ถุงยางกัน จนท้องเนี่ยแหล่ะพี่ ตอนท้องหนูรู้นะรู้โดยที่หนูไม่ได้ไป

ตรวจอะไร แบบหนูรู้ว่าหนูต้องท้องแน่นอน หลังจากนั้นหนูก้าวออกจากบ้านด้วยสภาพชุดเดียว 

เงินไม่มีสักบาท ไปอยู่บ้านเพื่อน เพราะยายเคยบอกแล้วว่าถ้าเค้ารู้ว่าท้อง เค้าไม่เลี้ยงนะ หนูก็

เลยออกจากบ้านเลย คือ เวลาเราท าอะไรผิดอ่ะพี่ เราก็ไม่อยากสารภาพ เราไม่กล้า กลัวเค้าจะ

ซักจะถามจะคาดคั้น กลัวเค้าด่า เราไม่อยากฟัง หนูกลัวเค้าผิดหวัง หนูก็เลยออกจากบ้านเลย 

ส่วนแฟนหนู ตอนแรกที่หนูรู้ว่าท้อง หนูถามเค้าเลยนะว่าเอาออกมั้ย เค้าตอบว่า “ไม่ 

ลูกกูกูเลี้ยงได้ ยังไงก็ต้องเอาไว้” ค าพูดแมนมากหนูก็เลยโอเค เลี้ยงได้ก็โอเค แต่พอเวลาผ่านไป

นะพี่ คนเรามันก็เปลี่ยนอ่ะ พอหนูท้องได้ประมาณ 3 เดือน มันถามหนูว่าเอาออกได้มั้ย มันยังไม่

พร้อม หนูก็บอกว่ามึงจะบ้าหรอลูกมันเป็นตัวแล้วมันไม่ใช่ก้อนเลือดนะ แล้วหนูก็บอกว่าไหนมึง

บอกว่าจะคุยกับที่บ้าน มันก็บอกว่ามันไม่กล้า ไปท าแท้งเถอะ หนูก็เลยคิดว่า ถ้ามันพูดแบบนี้นะ 

คือจบ หนูจบกับเค้าตั้งแต่วันนั้นเลยพี่ ถ้าเค้าคิดว่ามันจะเอาลูกแท้ๆของมันออก หนูก็ไม่ควรให้

ในสิ่งที่คนอ่ืนไปต้องการ หนูก็เลิกเลย 
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พอไปอยู่บ้านเพื่อน หนูก็ไปหางานท าตามห้างสรรพสนิค้าบา้ง รบัจ้างท างานบ้านบา้ง 

ไปยนืโบกธงบา้ง หนูท าหมดเลยนะตอนที่หนทู้องอยู่ หนูอยู่จนทอ้งได้ 5-6 เดือน แล้ววันหนึ่งหนู

ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยนี้เนีย่แหล่ะ แล้วที่บา้นหนูเห็น เค้าก็มายืนขวางรถหนูแล้วกบ็อกว่าไป

อยู่ไหนมา ให้กลับมาอยูบ่้านเถอะ หนูก็ร้องไห้เลยนะพี่ แล้วก็กลับมาอยูบ่้าน 

แต่พอกลับมาอยู่ในชุมชนหนูเครียดมาก หนูอายมากไม่กล้าออกจากบ้านเลยพี่ คนใน

ชุมชนนินทากันใหญ่ ทั้งๆที่คนท้องก็เยอะแยะ เวลาเดินไปไหนเค้าก็จะพูดให้เราได้ยินเลย ว่า 

‘เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยแหล่ะที่ท้องไม่มีพ่อ’ หนูอายจนเลิกอายอ่ะพี่ คิดแค่ว่าเรามีเงินเลี้ยงเค้าก็พอ 

แล้วจากเมื่อก่อนที่นินทากัน ปัจจุบันก็ชมกันใหญ่ว่าหนูเอาตัวรอดได้ เออเก่งเนอะไม่มีแฟนก็

เลี้ยงได้ หนูก็ตอบเค้าว่า ‘อ้าว ลูกทั้งคนใครจะไม่เลี้ยง หนูไม่ใช่แม่ใจยักษ์ที่ออกลูกมาแล้วก็เอา

ลูกไปโยนทิ้งในถังขยะนะ’ ตอนแรกๆหนูก็คิดจะเอาออกนะพี่อย่างที่บอกไป เพื่อนหนูอ่ะเอาออก

ตั้งหลายคน เอาออกเยอะมาก มันท้องมาหลายครั้งแล้วแล้วมันก็กินยาขับที่ซื้อมาจากใน

อินเทอร์เน็ตมากิน ทั้งเป็นเม็ดเป็นน้ าเอา มันกินมาหลายท้องแล้ว แล้วตอนหนูท้องมันก็เอามาให้

หนู ใจหนึ่งตอนนั้นหนูก็อยากเอาออกนะ แต่อีกใจหนึ่งก็กลัว กลัวกินแล้วเราเสียเลือดตายไป 

กลัวมันขับอย่างอื่นออกมา จนผ่านไปสองสามเดือน เราก็รู้สึกผูกพันแล้วก็รักเค้าแล้ว ก็เลยไม่เอา

ออก 

ในระหว่างที่ท้องหนูก็เริ่มคุยกับแฟนคนใหม่ที่คบมาจนถึงปัจจุบันนี้แหล่ะพี่ แต่หนูไม่

กล้าคบเพราะกลัวเค้ารับไม่ได้ ในวันแรกที่คุยกันในแชทออนไลน์ แม่ของผู้ชายเค้าทักหนูมาเลย

นะว่าหนูมีลูกแล้วหรอ พอหนูตอบว่ามีแล้ว เค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเค้ารับได้ ที่บ้านเค้าโอเคกับ

หนูมาก หนูก็เลยตัดสินใจคบกับเค้ามาจนถึงปัจจุบัน 

(ดอกมะลิ, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับช่วงหลังจากที่มะลิได้ให้ก าเนิดลูกสาวขึ้นมา เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

ทางเพศในช่วงหลังจากที่เธอได้ผ่านอุปสรรคชีวิตของเธอมา ว่าเธอคิดอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร กับลูก และ

ตัวของเธอ และกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นหลังจากการคลอดลูก มะลิเล่าว่า 

 

พอคลอดแล้ว ช่วงแรกๆที่เด็กจะร้องหนักๆ หนูก็มีช่วงหลุดบ้างนะพี่ หนูอยากจะเขย่า

ตัวเค้าแล้วบอกให้หยุดร้อง แต่มันก็ได้แค่คิดอ่ะพี่ หนูรักลูกมาก ตอนปีแรก หนูไม่เคยตีลูกเลยนะ 
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พอมีลูกแล้วความคิดเราเปลี่ยนไปเลย เราอยากให้เค้าโตมาเป็นคนดีและไม่พลาดแบบหนู ถ้าเค้า

อยากรู้อะไรหนูจะบอกความจริงทุกอย่าง เพราะหนูรู้แล้วว่า ถ้าคนมันอยากรู้ แต่ถ้าเราไปโกหก 

ลูกเราก็ต้องหนีเราไปหาความรู้ที่อื่นอยู่ดี แล้วถ้าลูกอยากมีแฟน หนูก็จะให้เค้าพาแฟนมาเลย จะ

พาไปฉีดยาคุม ซื้อถุงยางอนามัยเลย เพราะเรื่องแบบนี้เราห้ามเค้าไม่ได้อยู่แล้ว และถ้าเค้าจะท า

ทั้งที หนูก็อยากให้ลูกท าแบบปลอดภัย 

ส่วนเรื่องอารมณ์ทางเพศนี่มันหายไปเลยหลังจากคลอด หนูคิดว่า คงเป็นเพราะหนู

สนใจแต่ลูก แต่ก็มีบ้างที่แฟนของหนูมาขอมีอะไรด้วยนะ หนูยอมบ้าง เพราะเข้าใจอารมณ์ของ

ผู้ชาย แต่บางครั้งหนูก็ไม่อยากท าจนไล่ให้เค้าไปซื้อบริการทางเพศเลยก็มี แต่เค้าก็ไม่ไป หนูเคย

ไม่ให้เค้าท า เค้าก็จะหงุดหงิดอ่ะพี่อารมณ์ผู้ชายมันอยากปลดปล่อย หนูก็เลยยังคงต้องท ากับเค้า

บ้าง แต่ถึงมีหนูก็ไม่ได้เก่งไปจากเดิมมากเลยนะพี่ หนูก็ยังคงไม่รู้เรื่องแบบนี้มากกว่าเดิม ไม่ค่อย

คุยกันเร่ืองนี้เลย อยากมีก็มี อยากท าก็ท า ที่รู้เร่ืองเพศเยอะขึ้นก็จากโรงพยาบาลตอนไปฝากท้อง

อย่างเดียวเลย แต่ก็ไม่ได้รู้เยอะมากนะพี่ รู้แค่พวกเรื่องอาหารบ ารุงร่างกาย การตรวจเลือดหา

โรค การวัคซีนป้องกันร่างกาย เพราะพยาบาลที่นั่นก็จะท ากับเราไม่ค่อยดีมากเพราะเห็นเราเด็ก

อยู่ แบบบางทีเค้าก็ถามว่า นี่อายุ 15 ก็มีลูกแล้วหรออะไรแบบนี้ บางทีเค้าท ากับเราไม่ดีจนเรา

ต้องขอเปลี่ยนพยาบาล มันเลยท าให้เราไม่ค่อยกล้าถามอะไร ทั้งๆที่พวกเค้าควรเป็นผู้ ให้

ค าปรึกษาที่ดีที่สุดส าหรับเรา แต่กลับไม่ใช่ เวลาอยากรู้อะไรก็ต้องหาเอง 

ส่วนเรื่องของแฟนเก่า หลังจากที่หนูคลอดจนถึงปัจจุบัน ทางบ้านของแฟนเก่าหนูก็มี

ทักมานะพี่ ถามว่าเป็นไงบ้าง จะส่งเงินมาให้นะ แต่หนูไม่เอา เพราะคิดว่า ถ้าเรารับเงินของเค้า

มาแค่ 1 คร้ัง เค้าก็จะมีบุญคุณต่อเราได้ หนูเลยไม่รับเลย หนูไม่อยากให้เค้ามีส่วนในลูกของหนู 

(ดอกมะลิ, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

เรื่องของมะลิ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ในความจริงแล้ว แม้สังคมมักจะมองผู้หญิงที่ท้องในวัยเรียนว่าเป็น

คนที่มีความหมกมุ่นทางเพศสูง และเมื่อคลอดลูกแล้วก็มักจะไม่สามารถเอาตัวรอดและเลี้ยงลูกได้ดีมาก

เท่าที่ควร แต่ความจริงแล้ว อาจไม่ใช่แบบนั้นเลยก็เป็นได้ เห็นได้จากค าพูดของเธอที่พูดหลังจากที่ผู้วิจัยได้ท า

การสัมภาษณ์ เธอกล่าวว่า 
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ตอนท้อง หนูได้ยินทุกค าด่าที่ชอบด่าเด็กที่ท้องในวัยเรียนมาเยอะแยะมาก และ

หลังจากที่ได้ยินค าเหล่านั้น ทั้ง‘วัยรุ่นเวลาท้องแล้วก็ไม่รู้สึกอะไร เดี๋ยวมันก็ให้ญาติมันเลี้ยง’ หรือ

ค าว่า ‘มันเลี้ยงลูกไม่รอดหรอก’ หนูคิดว่ามันไม่ใช่เลยนะพี่ หนูคิดแค่ว่า ยังไงเค้าก็คือลูก ถึงเรา

อายุน้อย เค้าก็คือลูกเรา ทุกครั้งที่หนูได้ยินค าพวกนี้ เมื่อก่อนตอนที่ท้องเราจะเครียดมาก เราก็

จะเก็บมาคิดทุกค า แต่สุดท้ายแล้วพอมันเครียดจนทนไม่ไหว หนูก็คิดว่ามันไม่ดีต่อลูกในท้องของ

หนู หลังจากนั้นหนูก็เลิกสนค าพูดของคนอ่ืน ทั้งในชุมชน ทั้งสังคม หนูเลือกเป็นได้ หลังคลอด

ลูกหนูก็กลับไปเรียน กศน. นะพี่ หนูอยากมีความรู้ อยากมีวุฒิการศึกษา อย่างน้อยก็เพื่อชดเชย

ตอนที่หนูเรียนไม่จบไป อยากท าให้ตัวเองภูมิใจ นี่หนูก็เรียนกับเพื่อนที่ท้องในวัยเรียนด้วยกันนี่

แหล่ะพี่ แบบ เราอยากลองเริ่มต้นใหม่อีกสักคร้ังหนึ่ง จะได้มีความรู้ไว้ติดตัว ไว้สอนลูกได้ 

(ดอกมะลิ, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 
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ภาพที่ 4.3 ดอกคาร์เนชั่น 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.3 ชีวิตของดอกคาร์เนชั่น 

ดอกคาร์เนชั่น เป็นหญิงสาวอายุ 16 ปี เธออาศัยอยู่กับพ่อ แม่ ยาย และพ่ีชาย ด้วยความที่ครอบครัว

มีลักษณะการปกครองโดยหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ชายเป็นหลัก และมีพ่ีชายที่เป็นดั่งผู้ปกครองแทนพ่อและ

แม่เสียส่วนใหญ่ เธอจึงมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างใกล้เคียงผู้ชาย เพราะถูกเลี้ยงดูใกล้เคียงกันกับพ่ีชายของเธอ 

คาร์เนชั่นเล่าว่า เธอนั้นไม่ชอบเรื่องสวยๆงามๆอะไรเท่าไหร่นักตั้งแต่จ าความได้ แต่กลับชอบเล่นอะไรที่รุนแรง

คล้ายเด็กผู้ชายเสียมากกว่า แต่อุปนิสัยนั้นเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงประถมปลายที่เริ่มมีความสนิทสนมกับเพ่ือนใน

ชุมชนที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น จึงท าให้เธอเริ่มเรียนรู้ลักษณะนิสัยของผู้หญิงจากเพ่ือนของเธอ 

 เพ่ือนสาวเริ่มแนะน าให้เธอเสพสื่อบันเทิงต่างๆ เช่น นวนิยาย ซีรีส์ชายรักชาย บอยแบนด์ต่างประเทศ

ภาพยนตร์ ไปจนถึงสอนให้เธอเริ่มรู้จักการแต่งหน้าและกายตามสมัยมากขึ้น เธอเริ่มมีความชอบในเพศตรง

ข้าม และเริ่มรู้จักลักษณะทางกายหรือกามารมณ์มากข้ึน ซึ่งกามารมณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เริ่มจากการชอบในตัว

ของศิลปินที่เธอติดตาม และเริ่มพัฒนามาถึงคนใกล้ชิดจนเกิดการแอบชอบ ซึ่งในการแอบชอบดังกล่าวนั้น ท า

ให้เธอเริ่มมีความต้องการที่จะสัมผัสเพศตรงข้ามมากข้ึน ดังที่เธอเล่าว่า 
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พอหนูเริ่มชอบรุ่นพี่ หนูก็เริ่มอยากจับมือ อยากกอดเค้า อยากมองตาเค้าตามนิยาย ซี

รีส์ที่ได้อ่านมา หนูอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไง จะไฟช๊อต ตื่นเต้น ใจเต้นแรงแบบนั้นมั้ย หนูอยากรู้

ว่าหนูจะชอบมันหรือเปล่า  

(ดอกคาร์เนชั่น, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 

นี่คือจุดเริ่มต้นแรกของความต้องการสัมผัสทางเพศของเธอ หลังจากนั้นความต้องการทางเพศของคาร์

เนชั่นเริ่มมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนน าเธอมาสู่จุดเปลี่ยนแรกของชีวิตเธอในช่วงอายุ 13 ปี นั่นก็คือการที่เธอ

ได้เห็นสื่อทางเพศที่เพ่ือนของเธอได้เปิดให้ดู ซึ่งสื่อทางเพศดังกล่าวเป็นคลิปวีดีโอที่มีการร่วมเพศของชายกับ

หญิงจากต่างประเทศ ในขณะที่เธอก าลังดูสื่อดังกล่าว เธอเริ่มสังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเธอ

ในช่วงล่าง ที่เริ่มมีสารคัดหลั่งออกมาในบริเวณช่องคลอดของเธอ และเกิดความสงสัยในอาการที่เกิดขึ้น เธอ

เล่าว่า 

 

ตอนนั้นหนูเริ่มรู้จักหนังโป๊ใหม่ๆ พอดูๆไปแล้วตรงนั้นของหนูก็เริ่มมีน้ าออกมา หนูก็

สงสัยว่ามันคืออะไร แต่ก็ยังไม่ได้ถามเพื่อนหรือไปหาค าตอบว่ามันคืออะไร แต่พอไปดูบ่อยๆแล้ว 

หนูก็เริ่มสงสัยว่ามันคืออะไร จนไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามันคืออะไร แล้วพอรู้ว่ามันคือการ

ช่วยตัวเอง หลังจากนั้นหนูก็เริ่มหาวิธีการช่วยตัวเองว่ามันท ายังไง แต่พอรู้แล้วหนูก็ไม่กล้าท านะ

พี่ แล้วมีวันหนึ่ง หนูทักไปถามรุ่นพี่ผู้หญิงว่าท าอะไรอยู่ เค้าก็ส่งรูปมะเขือยาวมาให้ดูแล้วบอกว่า

ช่วยตัวเองอยู่ หนูก็ตกใจ แต่ก็เริ่มสนใจมากขึ้น มากขึ้นมาเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่ง มีเพื่อนทักมา

บอกให้แชร์คลิปที่รุ่นพี่มันช่วยตัวเองให้หน่อย อยากดังในโลกโซเชี่ยล หนูก็เลยเริ่มคิดว่า เออ

ใครๆเค้าก็ท ากันหมด 

หลังจากนั้นหนูก็เลยไปถามเพื่อนที่หนูรู้ว่ามันเคยท าเรื่องพวกนี้แล้ว ว่าช่วยตัวเองมัน

ต้องท ายังไง คือถึงแม้ว่าหนูจะพอรู้ว่ามันต้องท าอะไรบ้าง แต่หนูก็ยังอยากเห็นของจริง แล้วก็ให้

เพื่อนมันท าให้หนูดู มันก็เปิดคลิปโป๊ไป แล้วก็เปลือยท่อนล่าง แล้วก็เอานิ้วมาถูๆตรงนั้น แล้วก็

สอดนิ้วเข้าไปที่ช่องคลอด ท าเรื่อยๆจนมันเสร็จ แล้วมันก็บอกให้หนูกลับไปลองท าเอง หนูก็เลย

กลับมาลองท าเองอ่ะพี่ตอนที่ไม่มีคนอยู่บ้าน ท าตามที่มันสอนเลย แรกๆก็ไม่รู้นะพี่ว่าเสร็จมันคือ

ยังไง แต่พอท าๆไปหลายๆครั้งแล้วก็เริ่มรู้จังหวะมากขึ้น เริ่มรู้ว่าตัวเองชอบอะไรตรงไหนยังไง 

แล้วก็เลยท ามาเร่ือยๆ 
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(ดอกคาร์เนชั่น, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 

 จากการเล่าเรื่องดังกล่าว ท าให้เธอเริ่มรู้จักการตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเอง และ

แสวงหาผลประโยชน์จากการ ส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าการ “ช่วยตัวเอง” เธอเริ่มรู้สึกว่าการ

กระท าดังกล่าว คือการปลดปล่อยทางอารมณ์ และความเครียดของเธอ รวมไปถึงเป็นการระบายความต้องการ

ที่เธอมีต่อเพศตรงข้าม ดังที่เธอกล่าวว่า 

 

หลังจากที่หนูช่วยตัวเองเป็น หนูก็ช่วยมาเรื่อยๆต่อจากนั้น เวลาหนูเครียด หนู

ชอบใคร หรือหนูดูหนังเกย์มา ถ้าหนูต้องการหนูก็จะท า มันท าแล้วรู้สึกดีอ่ะพ่ี ใครจะไม่ท า

บ้าง หนูท าบ่อยมากแทบจะทุกวันวันละ 2-3 ครั้ง หรือบางทีเวลาอยู่บ้านคนเดียวก็ท า

มากกว่านั้น 

(ดอกคาร์เนชั่น, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 

จะเห็นได้ว่าการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นดูเหมือนจะเป็นผลดีมากส าหรับเธอ แต่แล้วจุดเปลี่ยน

ของชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ตามมา เธอกล่าว 

 

พอหลังจากที่หนูช่วยตัวเองมานานมาก น่าจะประมาณ 2-3 ปี หนูก็เริ่มท าบ่อยขึ้น

ตามที่บอกไป จนวันหนึ่ง หนูถึงจุดสุดยอดมาก จนฉี่แตกออกมา ตอนนั้นหนูตกใจมาก หนูคิดว่า

หนูฉี่แตก มันน่าเกลียดมาก มันเลอะที่นอนไปหมด หนูต้องเอาที่นอนไปแอบซัก พ่อถามว่าซัก

ท าไมหนูก็ต้องโกหกว่าน้ าหกใส่ หนูรู้สึกแย่มากๆพี่ หนูคิดว่าหนูน่ารังเกียจ ร่างกายหนูไม่สามารถ

รับไหวกับการช่วยตัวเองได้แล้ว หนูกลัวมากว่าข้างในหนูจะพังอีก เพราะตอนที่หนูถึงจุดสุดยอด

จนฉี่แตกออกมา หนูไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลย มันออกมาเอง หนูคิดว่าตรงนั้นของหนูพัง

แล้ว หนูก็เลยกลัวมาก แล้วก็ไม่ท าอีกเลย 

(ดอกคาร์เนชั่น, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 
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จากการถึงจุดสุดยอดของเธอจนท าให้เกิดอาการ นั้น ท าให้เธอเริ่มรู้สึกกลัวที่จะส าเร็จความใคร่ด้วย

ตนเองไปโดยปริยาย และความรู้สึกกลัวดังกล่าว เริ่มส่งผลต่อเธอมากขึ้น มากเสียจนมีขนาดใหญ่กว่าที่จะเป็น

เพียงแค่ความกลัว ความกลัวของเธอ ส่งผลให้เธอเริ่มหมดอารมณ์ทางเพศ เพราะเธอมองว่าการกระท า

ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สมควร จนท าให้เธอไม่มีความรู้สึกต้องการทางเพศในส่วนของการมีเพศสัมพันธ์และ

ส าเร็จความใคร่อีกเลย เธอกล่าว 

 

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนูหมดอารมณ์ทางเพศเลยพี่ หนูไม่ท าไม่ดูหนังโป๊อีกเลย 

หนูขยาด แต่หนูก็ยังชอบคนนั้นคนนี้อยู่นะพี่ แบบหนูยังชอบความโรแมนติกอยู่ แต่ถ้าหนูจะมี

แฟนหรือชอบใคร หนูก็จะแค่อยากกอด อยากจับมือเค้าอย่างเดียวแล้วพี่ หนูไม่กล้ามีอะไรกัน

แล้ว แต่แค่ตอนนี้นะพี่ ถ้าหนูโตขึ้นก็ค่อยท าใหม่ เพราะมันน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

(ดอกคาร์เนชั่น, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562) 

 

จากประสบการณ์ของคาร์เนชั่น ผู้วิจัยมองว่า แทบจะเป็นการแตะไปถึงจุดสูงสุดของการรู้จักตัวเอง

โดยปราศจากเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนั้นกลับสร้างผลลัพธ์ที่พลิกผันจนท าให้อารมณ์

ทางเพศของเธอหมดไป อาจเปรียบได้เสมือนการแตะจุดสูงสุดและร่วงลงมาสู่จุดต่ าสุดของอารมณ์ทางเพศเลย

ก็ว่าได้ แต่ท้ายสุดแล้ว การที่คาร์เนชั่นจะตัดสินใจที่จะจัดการกับตนเองอย่างไร จะกลับไปส าเร็จความใคร่

หรือไม่ เธอเองต้องเป็นผู้ตัดสินใจทั้งสิ้น เพราะมันคือการก้าวข้ามผ่านความกลัว ความรังเกียจ ความไม่ เข้าใจ

ตัวเอง ไปสู่การยอมรับในระบบร่างกายของตนที่สอดคล้องกับอารมณ์ทางเพศ และเพ่ือน าไปสู่ความสุขทาง

เพศของเธอ 

 

 

4.4 ชีวิตของดอกเข็ม 
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ดอกเข็ม เป็นหญิงสาวอายุ 14 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อและแม่ และได้รับ

การอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศกันอย่างเปิดเผยในครอบครัว โดยค าว่าเปิดเผยดังกล่าว ดอกเข็มได้ให้รายละเอียด

ไว้ดังนี้ 

 

พ่อกับแม่มักจะสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ประมาณ ป .4 เพราะ

ตอนนั้นหนูมีน้องเป็นผู้ชาย หนูก็เห็นอวัยวะเพศของน้อง หนูก็ถามพ่อกับแม่ว่ามันคืออะไร พ่อ

กับแม่ก็จะสอนจะบอกแล้วว่ามันคืออะไร ส่วนการดูแลตัวเองเพิ่มเติม ถ้าเป็นเรื่องร่างกาย ก็

มักจะเป็นแม่ที่สอนหนู เค้าจะสอนให้หนูดูแลรักษาความสะอาด สอนเกี่ยวกับการมีประจ าเดือน

ว่าต้องท าอย่างไร แต่ถ้าเป็นพ่อ พ่อจะสอนให้รู้จักว่าเพศสัมพันธ์คือการที่ท าแบบนั้นกัน คือเวลา

ดูแลครอ่ะพี่ ก็ดูพร้อมกันทั้งบ้าน เวลามีฉากอะไรพวกนี้หนูก็เห็น พ่อกับแม่ก็สอนเลยว่าสิ่งเหล่านี้

คืออะไร หรือเวลาอยู่ที่โรงเรียน หนูได้ยินค าว่าจู๋หรือค าหยาบๆพวกนี้ หนูก็เอากลับมาถามพ่อ

ถามแม่นะว่าคืออะไร แปลว่าอะไร พ่อก็บอกว่าจู๋คือที่ที่เอาไว้ฉี่ของผู้ชาย เค้าก็บอกตรงๆเลย 

แล้วก็ค่อยบอกเพิ่มเติมตอนเวลาหนูถามตามเนื้อหาในละครว่าท ากันยังไง พ่อก็บอกว่าเอาของ

ผู้หญิงกับผู้ชายมารวมกันอะไรประมาณนี้ หนูก็เลยรู้จักเร่ืองพวกนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว  

และที่โรงเรียนของหนูก็สอนเรื่องพวกนี้ด้วยในวิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ อาจารย์เค้าก็

สอนเรื่องระบบการท างานของร่างกาย และอวัยวะเพศเป็นปกติ 2 วิชานี้เค้าจะสอนเป็นแนว

เดียวกัน แล้วบางทีคุณครูเค้าก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ ว่ามีเด็กท้องนะ หรือถ้าไม่ใส่ถุงยางจะท้องนะ 

เค้าก็คุยก็สอนพวกหนู แล้วบางทีที่โรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมพวกรณรงค์ให้ใช้ถุงยาง หรือสอน

เรื่องเพศสัมพันธ์กันบ่อย หนูก็เลยรู้จักเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่เข้าโรงเรียน หรือประมาณตอนป

รถมปลายไปจนถึงมัธยมต้น แล้วพวกคนในชุมชนก็มีแบบที่มีแฟน เป็นแฟนกัน จูบกันตรงสวน 

กอดกัน หรือมีรอยดูดตรงคอ หนูก็เลยยิ่งรู้ว่าของจริงเป็นอย่างไร คือเคยเห็นจากในหนังอ่ะพี่ มัน

ก็เหมือนของจริงเลย ก็เลยสังเกตุเห็นได้ หรือเดาได้ไม่ยากว่าพวกเค้าท าอะไรกัน 

(ดอกเข็ม, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

 การอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาของเธอรวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท า

ให้เธอเริ่มรู้จักเรื่องเพศอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องปิดบัง แต่แน่นอนว่าความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ย่อมไม่มีที่

สิ้นสุด แม้ว่าดอกเข็มจะรู้จัก เพศ และการดูแลสุขภาวะทางเพศในระดับหนึ่งแล้ว ด้วยสังคมที่เธออาศัยอยู่
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นอกเหนือจากเวลาของครอบครัวแล้ว ท าให้เธอเริ่มอยากรู้อยากเห็นและเริ่มเสพสื่อทางเพศมากขึ้น เธอกล่าว

ว่า 

 

ถึงแม้หนูจะรู้ว่าเรื่องเพศอะไรแบบนี้เป็นอย่างไร แต่ในละครหรือในหนังก็ไม่ได้มีฉาก

แบบนั้นอย่างโจ่งแจ้ง หนูก็เลยเริ่มมาเปิดดูคลิปโป๊ที่โรงเรียนกับเพื่อนในกลุ่ม ประมาณ 6-7 คน

จับกลุ่มดูกัน เพราะเพื่อนหนูก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่พอดูแล้วหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ 

แบบมันดูน่ากลัว ไม่ได้ดูมีความสุข แล้วก็ไม่สวยงามเลย แบบเนื้อมันแนบเนื้อ มีเหงื่อ มีเลือด มี

น้ าไหล บางทีพระเอกนางเอกก็หน้าตาไม่ดี หนูดูแล้วไม่ฟินอ่ะพี่แต่ด้วยความที่หนูก็ยังอยากดูอยู่ 

หนูเลยหาแบบที่เป็นการ์ตูนโป๊ดู คงเป็นเพราะปกติหนูชอบดูการ์ตูนของญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยมั้งพี่ 

พอมาเป็นการ์ตูนโป๊ หนูก็เลยดูได้เพลินๆเร่ือยๆเลย เพราะมันมีเร่ืองราว แบบเหมือนหนังเหมือน

ละครทั่วไป แค่เพิ่มฉากแบบนั้นเข้ามาเอง ไม่เหมือนหนังโป๊ที่อยู่ๆเจอกันแล้วก็มีอะไรกันเลย 

แบบนั้นหนูไม่ชอบแล้วมันก็ดูได้ไม่นาน 

แต่ของที่มาจากต่างประเทศอ่ะมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่ค่อยมีพากษ์ไทย ส่วน

ใหญ่จะเป็นเสียงญี่ปุ่นเลย แล้วก็มีซับภาษาอังกฤษ บางทีหนูก็แปลออกบ้างไม่ออกบ้างก็เดาๆไป 

หนูก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษจากพวกนี้เหมือนกัน (หัวเราะ) ทุกวันนี้หนูกับเพื่อนก็นั่งดูกันปกติ 

เวลาพัก ก่อนเข้าแถว เลิกเรียน ทั้งเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงเลยนะ บางคนก็ดูหนังกัน แต่ส่วน

ใหญ่คนที่ดูแบบหนังจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะดูแบบการ์ตูน บางทีนั่งดูในชั่วโมงวิทย์ 2 ชั่วโมง

เต็มๆเลยพี่เวลาครูไม่สอนหรือติดประชุม พวกหนูก็จะเปิดดูกันทั้งห้องเลย เพราะมันสนุกอ่ะ แต่

ที่พูดมาคือหนูดูแค่ที่โรงเรียนอย่างเดียวนะ หรือเวลาไปเล่นที่บ้านเพื่อน บางครั้งก็ไปดูที่บ้าน

เพื่อน หนูจะไม่เปิดในโทรศัพทย์ของหนูเลย หนูกลัวที่บ้านรู้ และที่หนูต้องดูที่อ่ืนอย่าง เดียว

เพราะหนูนอนกับยาย พอกลับมาที่บ้านหนูก็ไม่มีเวลาส่วนตัวเลย แบบหนูก็ไม่กล้าแอบดูเองด้วย 

เพราะที่บ้านเค้าก็อยู่บ้านกันตลอด เลยต้องดูแค่ที่โรงเรียน หรือนอกบ้าน เพราะถึงแม้ว่าที่บ้าน

หนูจะสอนเรื่องพวกนี้เป็นปกติ แต่เค้าก็จะพูดเสมอว่ารอให้โตก่อนนะค่อยท า หนูเลยรู้ว่าหนูไม่

สามารถดูอะไรพวกนี้ที่บ้านได้แน่ๆ 

(ดอกเข็ม, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 
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 จากที่เธอได้ค้นพบรสนิยมความชอบในสื่อทางเพศของเธอแล้ว ดอกเข็มจึงเริ่มเพลินเพลินไปกับสิ่ง

เหล่านี้ และท าให้เกิดกิจวัตรประจ าวันที่อาจต้องซ่อนเร้นต่อทางครอบครัว แต่แม้ว่าเธอจะมีความอยากรู้อยาก

เห็นในเรื่องเพศ และชื่นชอบที่จะดูฉากทางเพศมากเพียงใดก็ตาม เธอก็มีแนวคิดต่อเรื่องเพศ และการส าเร็จ

ความใคร่ว่า 

 

แต่ถึงแม้ว่าหนูจะดูอะไรพวกนี้ทุกวันนะพี่ หนูไม่ช่วยตัวเองเลยนะ ทั้งๆที่ร่างกายหนูก็มี

อาการ มีความต้องการ และหนูก็รู้ว่ามันคือความต้องการ แต่หนูก็ไม่ช่วยตัวเองเลย หนูกลัวเจ็บ

แล้วหนูก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลา แบบที่พ่อที่แม่สอนว่า รอให้โตก่อน หนูก็คิดนะว่ามันก็ควรโต

ก่อนจริงๆ เพราะหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูช่วยตัวเองไปแล้ว ตรงนั้นของหนูมันถึงวัยที่จะใช้ได้แล้วหรือยัง

อะไรแบบนี้ แล้วยิ่งเรื่องเพศสัมพันธ์ หนูคิดว่าหนูควรโตกว่านี้ก่อน คือตอนนี้มันก็โตแล้วแหล่ะพี่ 

แต่ควรจะอายุ 18 หรือท างานก่อน หรือท างานหาเลี้ยงตัวเองได้ก่อน เพราะหนูคิดว่า ตอนนั้น

ร่างกายเราน่าจะพร้อมกว่านี้ หรือถ้าเกิดอะไรข้ึนมาแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองเพราะถึงเวลาที่

เหมาะสมแล้ว แต่หนูก็ไม่รู้นะว่าความคิดของหนูจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้หนูคิดว่ามันขึ้นอยู่

กับวัย แล้วก็แล้วแต่คนจะมอง หนูคิดว่าที่หนูไม่ช่วยอาจเป็นเพราะว่าหนูไปดูที่โรงเรียนด้วยแห

ล่ะ ถ้าดูที่บ้านก็อาจจะลองท ามั้ง แต่ตอนนี้คงยังไม่ท าเพราะหนูยังไม่อยากท า 

(ดอกเข็ม, สัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 จากค าบอกเล่าดังกล่าวของดอกเข็ม แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นคิดว่าเรื่องเพศที่เธอก าลังศึกษาและ

เพลิดเพลินอยู่ มีขอบเขตในตัวของมันเอง เพราะถึงแม้เธอจะอยากรู้อยากเห็น และรู้จักกับเรื่องเพศมาก

เพียงใด แต่เธอก็ยังคงไม่คิดที่จะทดลองปฏิบัติ โดยทัศนคติของเธอที่เป็นอยู่นี้ อาจเกิดขึ้นมาได้จากการ อบรม 

สั่งสอน ปลูกฝัง สิ่งแวดล้อม สังคม และสามารถเกิดได้จากทั้งทางสถาบันครอบครัว ที่สอนโดยการน าเสนอ

จากข้อเท็จจริง และทางสถาบันการศึกษา หรือ โรงเรียน และคุณครู ที่สอนถึงคุณและโทษ และสอนจากสภาพ

ความเป็นจริง รวมไปถึงรายละเอียดในเรื่องเพศอ่ืนๆ และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวของเธอเอง ที่ได้

ท าการศึกษาเพ่ิมเติมจนค้นพบกระบวนการทางเพศในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงรสนิยมทางเพศ  

สิ่งเหล่านี้ที่เธอค้นพบในช่วงวัย 14 ปี ท าให้ดอกเข็ม มีความเข้าใจเรื่องเพศเป็นอย่างดี ดีเสียจนไม่มี

ความต้องการที่จะไปทดลองเพ่ือพิสูจน์สิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องเพศเพ่ิมเติม เพราะเธอนั้นรู้และเข้าใจทุกอย่าง และมี

ความคิดเรื่องเพศท่ีสัมพันธ์กับความเหมาะสมกับช่วงวัยของเธอ ณ เวลาปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.4 ดอกคุณนายตื่นสาย 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.5 ชีวิตของดอกคุณนายตื่นสาย 

ดอกคุณนายตื่นสาย เป็นหญิงสาวอายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เธออาศัยอยู่กับ

ครอบครัวในชุมชนแห่งนี้  และเธอเริ่มมีความรู้ เรื่องเพศจากกลุ่มเพ่ือนที่สถานศึกษาในช่วงระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 เธอกล่าวว่า 

 

เร่ิมรู้จักเร่ืองเพศตอนประมาณ ป.3 หรืออายุประมาณ 9-10 ขวบ ก็คือเห็นเพื่อนมันพูด

กัน ไอพวกค าที่แปลว่ามีเพศสัมพันธ์แต่เป็นแบบค าหยาบ หรือไม่ก็พูดว่าคนนู้นไปเอากับคนนี้ 

แบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร จนมันพูดกัน

เยอะๆ หนูก็เลยไปถามเพื่อนว่าแปลว่าอะไร แล้วเพื่อนก็บอกว่า มันคือเร่ืองเพศ เพศอ่ะมันคือว่า

เราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้ามีอะไรกันโดยใช้อวัยวะเพศของกันและกัน คือเพศสัมพันธ์ หลังจาก

นั้นหนูก็เลยเข้าใจว่าเซ๊กซ์คืออะไร ผู้หญิงผู้ชาย กอด จูบ ลูบ คล า หรือท าอย่างว่านั้นท ายังไง ท า

ไปท าไมอะไรแบบนี้ 

(ดอกคุณนายตื่นสาย, สัมภาษณ ์18 มกราคม พ.ศ.2563) 
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 สังคมเพ่ือนที่สถานศึกษาของเธอเริ่มท าการเปิดโลกทางความรู้ในเรื่องเพศให้แก่เธอเพ่ิมมากขึ้น

ตามล าดับ โดยเริ่มจากภาษาที่ใช้เรียก ความหมายของค าเหล่านั้น ผ่านการอธิบายจากความรู้และ

ประสบการณ์ของเพ่ือนของเธอ ไปจนถึงการให้ความรู้ผ่านสื่อสายตา โดยคุณนายตื่นสายได้เล่าต่อจากบท

สนทนาเมื่อครู่ว่า 

 

พอหลังจากที่เรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ใครๆในห้องก็รู้ พวกเพื่อนๆก็เริ่มอยากรู้อยากเห็น

มากขึ้น คือเวลาเราเรียกอะไรหรือพูดค าว่าอะไร เราก็อยากรู้ใช้มั้ยพี่ ว่าสิ่งๆนั้นหน้าตาเป็นยังไง 

นั่นแหล่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เพื่อนผู้ชายมันเริ่มเอาหนังโป๊มาเปิดในห้อง มันก็ดูของมัน แล้ว

ก็ชวนเพื่อนในห้องดู เพื่อนบางคนก็ตกใจ บางคนก็ชอบ ก็แล้วแต่ แตกต่างกันไป แต่หนูเฉยๆ 

แล้วพอหลังจากที่ทุกคนเร่ิมดูหนังโป๊กันอ่ะพี่ พวกมันก็ดูกันทุกเช้าเลย แล้วก็ชวนหนูดูด้วย แต่ไม

ได้ชวนแบบทะลึง่นะ ชวนแบบ เออดูหนังโป๊มั้ย เหมือนมันเป็นหนังธรรมดาเร่ืองหนึ่งแค่นั้น อย่าง

เวลาตอนเช้าพวกเพื่อนผู้ชายมันก็มานั่งดูกันก่อนไปเข้าแถว พวกหนูก็ไปเล่นกันตามปกติ แล้ว

หลังจากเข้าแถวเสร็จก าลังกินนมประจ าวัน พวกมันก็พูดเรื่องพวกนี้กันต่อนะว่าชอบแนวไหน 

แบบไหน ชอบหน้าอกแบบไหนอะไรแบบนี้เลย 

(ดอกคุณนายตื่นสาย, สัมภาษณ ์18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

 หลังจากที่ได้รู้จักสภาพสังคมพ้ืนฐานของสถานศึกษาของคุณนายตื่นสาย และองค์ความรู้ที่เธอพอจะ

ได้รับมาจากการเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือนแล้ว ก็มาถึงจุดที่เธอ ได้น าองค์ความรู้ เหล่านั้นมาแปรรูปเป็น

ประสบการณ์ ทัศนคติ ควบรวมไปกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางร่างกายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

ตามช่วงวัย เธอได้เล่าและอธิบายถึงทัศนคติของเธอที่มีต่อเรื่องเพศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เอาไว้ว่า 

 

เร่ืองหนังโป๊อ่ะหนูไม่ชอบนะ หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นอ่ะ แล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่

สมควรด้วย เพราะตอนนั้นอายุประมาณ 10 เอง ยังไม่ 11-12 อะไรแบบนี้ เรื่องพวกนี้หนูว่ามัน

ยังไม่ควร เพราะเรายังไม่โต แต่ถึงแม้ตอนนี้จะ 11 ใกล้จะ 12 แล้ว หนูก็ว่ามันก็ยังไม่ควรอยู่ดี 

เพราะหนูไม่ชอบเร่ืองแบบนี้ คือหนูรู้หมดนะว่าเซ็กซ์คืออะไร ผู้หญิงผู้ชายเค้าเวลาเจอกัน จะเร่ิม
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เป็นแฟนมีอะไรกัน ก็จะไปกินข้าว หรือโดนวางยาสลบ ข่มขืน โรคติดต่อ หนูรู้จักหมดเลยพี่

หลังจากที่หนูรู้ว่าเพศสัมพันธ์คืออะไร หนูดูจากข่าว จากหนัง หรือละคร โดยเฉพาะละครฟ้ามีตา 

มันก็มีอะไรแบบนี้หมดเลย ฉากมีเพศสัมพันธ์ ฉากจีบกันกอดกัน แล้วบางทีมันมีก็เรื่องไม่ดี มีท้อง

ในวัยเรียน ติดโรค เสียใจ ถูกทิ้ง หนูก็ไม่อยากท าแล้ว แล้วตอนดูมันก็เขียนเตือนอยู่ว่าให้อายุ 18 

ปี ขึ้นไป หรือไม่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ดู หนูก็เลยยิ่งรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลา 

แล้วที่หนูไม่เคยทดลอง ไม่เคยช่วยตัวเอง เพราะเหมือนหนูอ่ะรู้จักเรื่องพวกนี้จนมันชิน 

มันก็เลยเฉยๆอ่ะพี่ ใครจะชอบก็ชอบนะ เพื่อนหนูชอบหนูก็ไม่ได้ว่าเพื่อน ต่างคนต่างอยู่ แต่หนู

คิดมากกว่านั้น หนูไม่อยากผิดไม่อยากพลาด ไม่อยากท าให้ครอบครัวเสียใจ หนูคิดว่าหนูมี

ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากอ่ะพี่ คืออย่างตอนนี้หนูก็มีแฟนนะแล้วก็มีแบบจับมือแฟนบ้าง แต่ก็รู้สึก

เฉยๆนะ เหมือนจับให้รู้ว่าจับแล้ว เคยจับแล้วนะ แบบจับตามที่เค้าจับจับกันเนี่ยแหล่ะพี่ ท าตาม

จากหนังจากละคร แต่มันก็แค่นั้น ไม่ท าอะไรมากกว่านี้ไม่จูบ ไม่มีเพศสัมพันธ์นะพี่ หนูอยากมี

แฟนเฉยๆ หนูคิดว่ามันก็ตามวัยอ่ะพี่ เริ่มโตนิดๆ แต่ยังไม่โตมาก มันก็เริ่มมีความรู้สึกชอบบ้าง 

เขินบ้าง 

แล้วยิ่งตอนนี้หน้าอกมันเริ่มขึ้น หนูก็รู้แล้วว่าหนูเร่ิมโตขึ้นแล้ว และก็ข้ึนอยู่กับหนูว่าหนู

อยากจะโตในแบบไหน หนูอยากแบบรับผิดชอบตัวเองได้ ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง คือเรารู้เรื่อง

พวกนี้ไว้แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องท าก็ได้ หนูคิดแบบนั้น 

แต่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้มีความคิดแบบนี้เลยนะเชื่อมั้ย หนูเพิ่งจะคิดเรื่องพวกนี้ได้

หลังจากที่พ่อแม่หนูมีน้องชาย พ่อแม่หนูเค้าพูดประโยคหนึ่งกับหนูที่ท าให้หนูจ าได้ขึ้นใจเลย เค้า

บอกหนูว่า ตอนนี้หนูโตแล้วนะ หนูไม่ใช่เด็กๆแล้ว หนูต้องเป็นพี่ที่ดี เป็นตัวอย่างให้น้อง แล้ว

เวลาน้องท าอะไรผิด พ่อแม่หนูก็จะสอนหนู สอนน้อง แล้วบางทีก็ให้หนูสอนน้องเอง เลี้ยงน้อง

เองตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่อยู่บ่อยๆ พอเลี้ยงไปสอนไปสักพักจนน้อง 3-4 ขวบ หนูก็เลยรู้ว่าเราต้องมี

ความคิดดีๆ ความรู้เยอะๆ เพื่อจะเอามาสอนน้องหนู นั่นแหล่ะพี่จุดเปลี่ยนความคิดของหนูที่

อยากจะเป็นเด็กที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่ 

(ดอกคุณนายตื่นสาย, สัมภาษณ ์18 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

 นอกจากสภาพสังคมในสถาบันการศึกษาจะท าให้เธอมีความรู้เรื่องเพศแล้ว สถาบันครอบครัวก็ถือว่า

เป็นสิ่งส าคัญในระดับหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน จัดการความคิด และการเรียนรู้ของเธอเป็นอย่างมาก 
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ดอกคุณนายตื่นสาย แม้ว่าจะค านึงถึงอายุของเธอในด้านของการรับชมสื่อทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ แต่

หากเป็นในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในครอบครัวแล้ว ด้วยสภาพครอบครัวของเธอที่มีการสอนให้พ่ีดูแลน้องและ

สอนน้องนั้น กลับท าให้อายุของเธอ ไม่มีผลต่อการท าหน้าที่ “พ่ี” ในมุมมองของเธอแม้แต่นิดเดียว อีกทั้ง

บทบาทหน้าที่ในครอบครัวของเธอ ยังส่งผลต่อทัศนคติของเธอต่อเรื่องเพศอีกด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า อายุ

เป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างแท้จริง ส าหรับดอกคุณนายตื่นสาย 
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ภาพที่ 4.2 ดอกกุหลาบ 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.6 ชีวิตของดอกกุหลาบ 

ดอกกุหลาบ เป็นหญิงสาวอายุ 11 ปี เป็นหญิงสาวที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เธอกล่าวว่า 

เธอมีนิสัยที่ห้าวๆเหมือนเด็กผู้ชาย และไม่มีความสนใจเรื่องทางเพศ หรือเพศสัมพันธ์ใดๆเลย อีกทั้งเธอยังได้

เล่าว่าเธอไม่เคยมีแฟน เพราะเธอบอกว่าพ่อและแม่ของเธอสอนว่าไม่ให้มีแฟนก่อนเรียนจบ แต่เธอก็มีการแอบ

ชอบรุ่นพี่ที่โรงเรียนบ้าง เธออธิบายเพิ่มเติมว่า 

 

หนูไม่เคยอยากมีแฟนเลยนะพี่ แต่ก็เคยมีชอบรุ่นพี่ที่โรงเรียนบ้าง ที่หนูชอบเค้าก็

เพราะว่าพี่เค้าเป็นนักมวยประจ าโรงเรียน มีความสามารถ แล้วก็น่ารัก แต่หนูไม่เคยคิดอยากได้พี่

เค้ามาเป็นแฟนเลยนะ ถ้าพี่เค้ามีแฟนหนูก็ดีใจแทนนะพี่ ความชอบของหนูมันเป็นแค่ชอบ แบบ

ชื่นชมที่เค้าเก่งอ่ะ  

(ดอกกุหลาบ, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

ความรู้สึกที่กุหลาบมีต่อรุ่นพ่ีที่เธอชอบนั้น ไม่ใช่ความรู้สึกแบบที่อยากจะมีความสัมพันธ์ใดๆ ในทาง

กลับกัน กลับเป็นความรู้สึกที่ชื่นชม และยินดีในความสามารถของบุคคลดังกล่าวเสียมากกว่า และจากค าบอก
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เล่าเพิม่เติมของเธอ ยิ่งท าให้เห็นว่า กุหลาบ แทบจะไม่มีความต้องการทางเพศในรูปแบบใดเลย นอกจากความ

รักที่เธอมีต่อครอบครัว เธอกล่าว 

 

หนูเชื่อค าสอนของพ่อแม่หนูมากอ่ะพี่ ชีวิตนี้หนูมีแต่เค้า เค้าตามใจหนู ดีกับหนูมาก 

แล้วก็สอนให้หนูรู้ว่าต้องท าอย่างไร ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง แล้วเค้าสอนหนูย้ าหนูว่าให้โตก่อน

เรียบจบก่อนแล้วค่อยมีแฟน หนูก็ยิ่งเชื่อเลยพี่ เพราะตัวหนูเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้

อยู่พอดี แต่ถ้าถามว่ารู้จักเก่ียวกับพวกนี้มั้ย หนูรู้หมดนะ รู้ตั้งแต่ตอน ป.4 หรือ 9 ขวบอ่ะ 

เรื่องเพศที่แม่จะสอนนะพี่ ก็มีแค่เรื่องขนตรงน้องสาวกับเรื่องเม็นส์อ่ะ เค้าสอนว่าถ้ามี

ขนขึ้นตรงน้องสาวหรือมีเม็นส์ก็ให้บอกนะเดี๋ยวเค้าจะสอนวิธีการดูแลตัวเองให้ แล้วที่โรงเรียนก็มี

สอนเรื่องการพับห่อผ้าอนามัยใช้แล้ว น่าจะเป็นเรื่องที่หนูน่าจะเรียนรู้มาแล้วได้ใช้สุดแล้ว 

นอกนั้นรู้ไว้เฉยๆ แล้วอย่างที่โรงเรียนก็จะมีสอนเรื่องเพศศึกษาด้วยทุกอาทิตย์ แบบครูเค้าจะ

สอนว่า เพศสัมพันธ์ คือ การปฏิสนธิของผู้ชายและผู้หญิง ท าให้เกิดการตั้งครรภ์และมีลูก แค่นี้

หนูก็รู้แล้วพี่ว่ามันคืออะไร เพราะสอนไปก็มีภาพประกอบไป และบางทีก็มีกิจกรรมเรื่อง

เพศสัมพันธ์วัยเรียนมาจัด แล้วยิ่งเวลากลับบ้านมาเพื่อนที่นี่ก็เล่ากันเยอะแยะ เล่าให้ฟังทุกวัน 

เล่าแบบละเอียดเลยนะว่าท าอย่างไร ท่าไหน อวัยวะไหนเรียกว่าอะไรบ้าง บทสนทนาที่เค้าไป

เจอแฟนเค้าไปมีอะไรกับแฟนเค้ามีพูดอะไรบ้างเล่าเป็นฉากๆเหมือนในหนังเลยพี่ หรือก็มีพูดสอน

ว่าถ้าวันไหนเราเกิดมีอารมณ์ มีความต้องการทางเพศเราจะช่วยตัวเองอย่างไร ท าแบบไหนถึงจะ

มีความสุข ไม่เจ็บ หรือจะสามารถไปหาดูหนังโป๊ที่ไหน แหล่งไหน แบบออนไลน์ หนังสือ แบบ

แผ่น โอ๊ยยย มีหมดอ่ะพี่ ฟังทุกวันจนหูแฉะ แค่นี้เราก็รู้แล้วมั้ยอ่ะพี่ว่ามันคืออะไร มีอะไรบ้าง 

ต้องท าอย่างไรบ้าง ก็ไม่จ าเป็นต้องไปดูไปหาอะไรมาทดลองต่อแล้ว เพราะเพื่อนลองให้หมดแล้ว 

(หัวเราะ) 

แต่ถึงจะเห็นหนูแบบนี้ หนูไม่เคยอยากดูเลยนะพวกหนังโป๊อ่ะ หนูรู้ว่าเพศสัมพันธ์เค้า

ท ากันอย่างไร แต่หนูไม่เคยดูเลย หรือแค่เห็นผ่านๆนิดเดียวก็ไม่เคย หนูไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย 

เพราะหนูคิดแค่ว่าก็หนูจะเรียน หนูชอบเรียน ชอบท ากิจกรรมอะไรแบบนี้หนูมีความสุขแล้ว 

และเร่ืองอะไรที่เก่ียวกับแบบนี้ หนูก็รู้หมดแล้ว 

(ดอกกุหลาบ, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 
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จากค าอธิบายดั่งกล่าว จะเห็นได้ว่าเธอได้เรียนรู้เรื่องเพศจากเด็กในชุมชนที่เป็นเพ่ือนกันในกลุ่ม

เดียวกัน โดยเพื่อนในกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางเพศในลักษณะต่างๆ อาทิ การดูหนังอนาจาร การมีเพศสัมพันธ์ 

ไปจนถึงวิธีการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองและรายละเอียดอ่ืนๆ และเมื่อเ พ่ือนคนใดในกลุ่มมีประสบการณ์

มากกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์ความรู้ หรือ ทฤษฎี และในทางปฏิบัติ เพ่ือนสาวในกลุ่มนี้ก็มักจะมา

แบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวภายในกลุ่มอย่างละเอียดถี่ถ้วน และบ่อยครั้ง ทั้งเพ่ืออรรถรสความบันเทิงในการ

สนทนา และเพ่ือให้ความรู้ต่อเพ่ือนที่ยังมีความเยาว์ในประสบการณ์ทางเพศ 

นอกจากกลุ่มเพ่ือนในชุมชนจะเป็นปัจจัยประกอบที่ท าให้กุหลาบมีความรู้เรื่องเพศแล้วนั้น สังคมใน

สถาบันการศึกษา จากหลักสูตรการเรียนการสอน และกลุ่มเพ่ือนที่โรงเรียนก็มีส่วนช่วยในการเรียนรู้และ

ผลักดันให้เธอรู้เรื่องเพศได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ใน

สถานการณ์ท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในสังคมภายนอกก็เป็นได้ อย่างเช่นในเหตุการณ์นี้ เธอเล่าว่า 

 

นี่ล่าสุดไปทัศนศึกษานะพี่ แล้วต้องนั่งรถบัสไปกัน พวกเพื่อนๆผู้ชายมันก็นั่งจับกลุ่มกัน

ข้างหลังตรงที่นั่งแถวยาวข้างหลังรถบัสอ่ะ แล้วพออาจารย์หลับ หรือไม่อยู่ พวกมันก็เอาโทรศัพท์

มาเปิดหนังโป๊ดูกัน แล้วก็ช่วยตัวเองกันทุกคนเลยแบบไม่อายด้วยนะพี่ คงเพราะคิดว่ามันก็เป็น

ผู้ชายกับผู้ชายอ่ะพี่ มันเลยไม่อายกันมั้ง มันช่วยตัวเองแบบไม่ได้เอาอวัยวะเพศออกมานะ แต่

ช่วยแบบยังใส่กางเกงอยู่ ถูๆผ่านกางเกง ล้วงๆเอา แล้วมันก็มีเพื่อนที่เป็นทอมในห้องอีกคนที่ไป

นั่งดูด้วย แต่คนนี้ไม่ได้ช่วยตัวเองตาม แล้วพอมันดูมันก็ครางมีเสียงกันอ่ะพี่ แล้วก็เสียงดังกัน

เพราะมันเป็นกลุ่มใหญ่ เสียงดังจนท าให้หนูที่นั่งอยู่ที่นั่งติดกันต้องไปนั่งข้างหน้ารถอ่ะพี่ ปล่อยให้

พวกมันท าไป พอท าเสร็จแล้วหนูค่อยกลับมานั่ง คือมันก็ถือว่ารบกวนนะพี่ แต่หนูก็เข้าใจอ่ะ 

ไม่ได้รังเกียจ มันก็คงอยากปลดปล่อย หรืออาจจะท าที่บ้านไม่ได้เลยมาท าที่นี่ หนูก็ไม่ได้ว่าอะไร 

หนูชิน 

(ดอกกุหลาบ, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

ถึงแม้ว่าสังคมรอบข้างภายนอกของกุหลาบจะมีสิ่งเร้ามากมาย และแทบจะเป็นสังคมที่ใกล้ชิดและ

หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็ว่าได้ และแม้จะเป็นแบบนั้นแต่กุหลาบก็มีวิธีการจัดการกับสิ่งกระตุ้นรอบข้างด้วยทัศนคติ

ที่หนักแน่นของเธอ โดยเธอให้เหตุผลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลผลิตที่เกิดจากการครอบครัวของเธอได้ที่พร่ า
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อบรมสั่งสอน และเน้นย้ าไม่ให้เธอนอกลู่นอกทางก่อนวัยอันควร มาจนถึง ณ เวลาปัจจุบัน ประกอบกันกับการ

ที่เธอไม่มีความสนใจในเรื่องเพศเป็นทุนเดิม สิ่งประกอบสร้างเหล่านี้จึงส่งผลให้สิ่งรอบข้าง หรือ สิ่งเร้า ในทุก

รูปแบบที่กล่าวมา ไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติเธอได้เลยแม้แต่น้อย  ดังค าบอกเล่าของเธอว่า 

 

หนูรู้สึกว่ามันไม่สมควรอ่ะพี่ เรื่องเซ็กซ์ เรื่องการช่วยตัวเอง อย่างการช่วยตัวเอง หนู

รู้สึกว่า เออถ้าคนอ่ืนมันมีอารมณ์มากจริงๆแล้วจนปัญญาจริงๆถ้าจะท าก็ท าไปก็ได้ มันไม่ใช่เร่ือง

ของหนูหนูก็ไม่รู้ดิพี่ เพราะหนูเป็นคนชิลๆ ไม่ค่อยคิดอะไร เรียนคือเรียน เล่นคือเล่น ไม่คิดมาก 

ทุกวันนี้ที่เค้าย้ าว่าถ้ามีแฟนจะตีนะจะไม่ให้เข้าบ้านนะ หนูก็เฉยๆ เพราะหนูรู้ว่าหนูไม่มีอยู่แล้ว 

หนูรอเวลาที่เหมาะสมดีกว่า และหนูมั่นใจว่าความคิดหนูจะไม่เปลี่ยน หนูเรียนเก่ งมากจนไม่

สนใจเรื่องอื่น หนูสอบได้ที่ 1 ทุกปี และหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องหน้าตาและความสวยงามอะไร

ด้วย เพราะหนูมีคนที่รักหนูและหนูก็รักเค้า นั่นก็คือพ่อกับแม่ กับพี่กับน้อง พ่อแม่เค้ารักหนูเค้า

เลี้ยงดูหนูทุกอย่าง หนูอ่ะเป็นคนเรียนเก่งมากนะ และเป็นคนตั้งใจเรียน ที่หนูไม่ต้องการเรื่อง

เพศเพราะหนูรู้สึกว่า พ่อแม่เลี้ยงหนูมาดีแล้ว ดีจนไม่ขาดอะไร ก็เลยไม่จ าเป็นที่จะต้องการเรื่อง

แบบนี้  

แต่ถึงแม้หนูจะพูดชมครอบครัวขนาดนี้ แต่หนูคิดว่าการเลี้ยงดูไม่มีผลต่อเรื่องนี้ที่หนู

เป็นอยู่เลยนะ โอเค ตอนแรกมันก็มีผลต่อความคิดหนูแหล่ะ จนท าให้หนูเลือกที่จะเป็นคนดีตั้งใจ

เรียน เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่นอกลู่นอกทาง แต่พอลังจากที่หนูโตแล้วในตอนนี้ แล้วหนูยังไม่นอกลู่

นอกทางไปไหนทั้งๆที่จะท าก็ท าได้ หนูคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะหนู จากหนู คือถึงแม้พ่อ

แม่เลี้ยงดีมาขนาดไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องท าดี ท าตามค าสั่งก็ได้ หรือบางคนพ่อแม่เลี้ยง

มาอาจจะไม่ดีมาก แต่ถ้าเค้าคิดได้ เค้าก็ท าเร่ืองที่ดีๆได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้ เพราะ

หนูตัดสินใจเองทั้งหมด จากสิ่งที่หนูมี 

สรุปคือที่หนูไม่สนใจเรื่องเพศเลย คงเป็นเพราะหนูมีเรื่องที่สนใจหลักแล้ว  และหนูก็

ไม่ได้ขาดความรักหรืออะไร หนูอยากได้อะไรก็ได้ ตอนนี้ที่หนูเครียดคงเป็นเรื่องที่มีเด็กใหม่ย้าย

มาที่โรงเรียนแล้วเค้าเรียนเก่ง เลยต้องแข่งกัน หนูต้องได้ที่ 1 ในเทอมนี้และทุกๆเทอมต่อไปให้ได้ 

แค่นั้นที่หนูคิด หนูต้องชนะให้ได้ (หัวเราะ) อันนี้คือเรื่องที่ โรงเรียนนะ ส่วนเรื่องที่บ้าน หนูก็

ช่วยงานบ้านทุกอย่างไม่เคยขี้เกียจ หนูเคยโดนพ่อตีแค่ครั้งเดียวเพราะหนูดื้อ แล้วหนูก็ไม่กล้าดื้อ

อีกเลย เพราะฉะนั้นเรื่องที่หนูจะคิดส าหรับที่บ้านก็คือท ายังไงให้ไม่โดนว่าโดนตี แค่หนูไม่ดื้อ ไม่
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นอกลู่นอกทาง แค่นั้นก็จบแล้ว ส่วนเวลานอก หนูก็ไปเล่นกับเพื่อน ดูหนัง ดูการ์ตูน ก็หมดเวลา

แล้วพี่ ตอนนี้เร่ืองแฟน เร่ืองเพศสัมพันธ์มันไม่จ าเป็นเลย 

(ดอกกุหลาบ, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 

  

 ณ เวลานี้ กุหลาบ ได้มีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนมากในวัย 11 ปี และคาดว่าน่าจะชัดเจนไปเรื่อยๆ 

ตราบใดทีเ่ธอยังคงมีทัศนคติดังที่กล่าวมา และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวของเธอเองนั้น

จะตัดสินใจที่จะท าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมอง 
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ภาพที่ 4.2 ดอกทานตะวัน 

บันทึกภาพโดยนภสร  อุไรพันธุ์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

4.7 ชีวิตของดอกทานตะวัน 

ดอกทานตะวัน อายุ 14 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เดิมทีเธอได้

อาศัยอยู่กับแม่ และพ่ีสาว เป็น 3 คนแม่และลูกๆ แต่เมื่อพ่ีสาวได้แต่งงานและย้ายออกไปอยู่บ้านสามี 

ทานตะวันจึงอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคน 

เธอเล่าว่าแม่ของเธอเป็นคนที่ดุเฉพาะเรื่องที่ไม่สมควรจะท า แต่หากเรื่องใดที่เหมาะสมต่อวาระและ

โอกาส และเป็นเรื่องที่ไม่จริงจัง แม่ของเธอจะสดใส และเป็นคนตลกมาก ซึ่งการอบรมหลักในครอบครัว เป็น

การอบรมสั่งสอนแบบค่อนข้างใกล้ชิด มีความสนิทระหว่างคนในครอบครัวดุจมิตร จึงท าให้ทานตะวัน แม่ และ

พ่ีสาว สามารถคุยเล่นและปรึกษากันได้ทุกเรื่องในชีวิต มีเพียงข้อปฏิบัติเพียงข้อเดียวที่แม่บังคับลูกทั้งสองคน 

คือห้ามตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน เพราะอยากให้ลูกสาวทั้งสองคนของเธอเรียนจบการศึกษาก่อน 

ทานตะวันกล่าวเพ่ิมเติมว่า เธอกับพ่ีสาวมักจะปรึกษากันในเรื่องที่อยู่ในช่วงวัยของเธอ เพราะถึงแม้ว่า

จะสามารถคุยและปรึกษากับแม่ได้ทุกเรื่อง แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทานตะวันไม่กล้าที่จะยกประเด็นขึ้นมาเพ่ือคุย

และปรึกษาแม่ของเธออยู่ดี ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็คือประเด็นเรื่องเพศนั่นเอง 
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ด้วยความที่ว่าทานตะวันเห็นพ่ีสาวของตนมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนเพศตรงข้ามถึงขั้นคบหาดูใจ ไป

จนถึงระดับชู้สาว ด้วยความสนิทสนมต่อพ่ีสาวและน้องสาว เมื่อมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ เธอ

จึงเลือกท่ีจะมาปรึกษาพ่ีสาวของเธอ เธอให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า 

 

 ตอนแรกหนูไม่ได้อะไรเรื่องเพศเลยนะ เรียนคือเรียน แล้วตั้งแต่ประถมเพื่อนๆในห้อง

มันก็เปิดหนังโป๊ดูกันอ่ะพี่ หนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร แต่เอาจริงๆความรู้เรื่องเพศที่หนูได้มา หนู

ได้รับความรู้พวกนี้มาจากพี่สาวแท้ๆของหนูนี่แหล่ะ ตอนนี้เค้าอายุ 20 ปี และก าลังตั้งท้องอยู่ 

พี่สาวหนูเวลาหนูมีอะไรจะปรึกษาก็ปรึกษากันได้ทกุเรื่องเพราะเป็นผู้หญิงด้วยกัน อย่าง

แบบเร่ืองความรัก การเรียน เร่ืองเพื่อน การแต่งตัวตามแฟชั่น หนูสามารถปรึกษาเค้าได้หมดเลย 

แล้วเวลาเค้ามีเร่ืองอะไรเค้าก็จะมาเล่าให้หนูฟัง 

อย่างล่าสุด เค้าก็สอนว่าสังคมที่นัดเจอผ่านโซเชี่ยล ตาม Facebook อะไรพวกนี้มัน

อันตราย ก็บอกให้หนูระวังตัว อย่าใจง่าย แต่หนูก็โตแล้วพี่หนูก็รู้ว่าอะไรควรท าไม่ควรท า แต่ถึงพี่

จะสอนหนูอ่ะ เห็นอย่างนี้เค้าก็มีอะไรกับแฟนเค้าตั้งแต่อยู่ ม.1 เลยมั้ง เพราะเค้าพาแฟนเข้าบ้าน 

หนูอ่ะไม่รู้ว่าเค้ามีอะไรกัน รู้จากแม่ที่มาเล่า แต่หนูก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะ หนูไม่อยากยุ่งเพราะ

มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเค้า คือครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเปิด แบบสบายๆคุยกันได้

ทุกเร่ือง เวลามีแฟนก็พาเข้าบ้านได้เลย คบใครก็ได้ แต่แค่อย่าท้องแค่นั้นเอง 

ถึงแม้ว่าจะคุยได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าเป็นพวกข้อสงสัยในเร่ืองแบบเซ็กซ์อะไรพวกนี้ หนูมักจะ

เลือกที่จะถามพี่มากกว่า อย่างล่าสุดหนูก็ถามเค้าว่า 52 คืออะไร แล้วเค้าก็เลยอธิบายว่าเป็น

ขนาดของถุงยางอนามัย หรือบางทีนะพี่เค้าก็ถึงกับเปิดหนังโป๊ให้หนูดูเลย เค้าบอกดูๆไว้จะได้รู้วา่

อะไรเป็นอะไร” 

(ดอกทานตะวัน, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แม่และลูกสาวทั้งสองคนในครอบครัว และ

ความรู้เรื่องเพศเบื้องต้นที่ทานตะวันได้รับมาจากพ่ีสาวของเธอและสังคมโรงเรียน และในส่วนถัดมา จะเป็นจุด

เปลี่ยนชีวิตที่ท าให้ ทัศนคติ และ รสนิยมทางเพศ ของเธอเปลี่ยนไป 
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ตั้งแต่ทานตะวันจ าความได้ แม่ของเธอคือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องท างานหาเงินด้วยการค้าขายเสื้อผ้าที่

ตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงในทุกๆวัน และทานตะวันก็ได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการออกไปขายเสื้อผ้ากับ

แม่ของเธอในวันหยุดเรียน 

ทานตะวันถือว่าเป็นเด็กที่มีรับดับผลการเรียนที่อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียว แต่แม่ของเธอก็พยายาม

ผลักดันให้เธอตั้งใจเรียนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ืออนาคตที่สดใสของเธอ แต่เมื่อแรงผลักดันที่มากเกินไป 

อาจสามารถกลายเป็นแรงกดดันได้เช่นกัน และเมื่อแรงผลักดันกลายเป็นแรงกดดันต่อทานตะวันมากเกินจะ

ต้านทาน เธอจึงจ าต้องหาที่พ่ึงทางกายและใจ ท าให้เมื่อทานตะวันเครียด เธอก็เริ่มไปหาเพื่อนเพศตรงข้ามเพ่ือ

ระบายความทุกข์ใจและปรึกษาปัญหาชีวิต และจากเพ่ือน กลายเป็นความสนิท และจากความสนิท จึงเริ่ม

เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อขึ้นชื่อว่าความรัก ก็อาจมีทั้งสมหวังและไม่เป็นดังที่หวัง 

ทานตะวันจึงเริ่มเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือทอม (tomboy) 

เมื่อเวลาผ่านไป สภาพเศรษฐกิจเริ่มย่ าแย่ลง แม่จึงมีอาการเครียดมากขึ้น เพราะต้องหาเงินเพียงคน

เดียวเพ่ือจุนเจือครอบครัวที่เธอรัก และเมื่อสองพ่ีน้องเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสองก็พยายามช่วยแม่

ของเธออย่างเต็มที่เพ่ือฝ่าฟันอุปสรรค์นี้ไปให้ได้ด้วยกัน ทานตะวันเริ่มไปช่วยแม่ของเธอขายของในเวลาหลัง

เลิกเรียน และในวันหยุด  

พ่ีสาวเริ่มท างานพิเศษเป็นคนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในระหว่างเรียนไปด้วย 

และได้รายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่ด้วยเวลางานค่อนข้างจะดึก ท าให้งานเริ่มกระทบกับการเรียนมากขึ้น 

จนในที่สุดพ่ีสาวของเธอก็เลือกที่จะหารายได้เข้าครอบครัวและลาออกจากโรงเรียนเพ่ือมาท างานให้เต็มที่มาก

ขึ้น และตัดค่าใช้ใจในการศึกษาไป 

ด้วยสาเหตุนี้จึงยิ่งท าให้แม่เครียดหนักขึ้น และโทษว่าตนคือภาระ เพราะไม่สามารถหาเงินเข้า

ครอบครัวได้เพียงพอจนพี่สาวต้องไม่ได้เรียนและออกมาท างาน 

ในระหว่างที่พ่ีสาวเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนเพราะสถานการณ์ของงานบังคับ เธอก็เริ่มมีคบหากับแฟนหนุ่ม 

และได้ตั้งครรภ์กับแฟนหนุ่มในที่สุด การตั้งครรภ์นี้ท าให้พ่ีสาวจะต้องหยุดงานที่ท าอยู่ และรีบจัดพิธีสมรสเพ่ือ

ความถูกต้องและย้ายไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายชาย จึงท าให้แม่ต้องอยู่เพียงล าพังกับทานตะวัน 

ผู้เป็นแม่เริ่มแอบร้องไห้ทุกวัน และชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง จนทานตะวันและพ่ีสาวที่แวะเวียนมาค้าง

ที่บ้านสังเกตุได้ นอกจากนั้นแม่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกๆวันเป็นจ านวนมากหลังจากกลับมาจากการ

ไปค้าขายอีกด้วย พฤติกรรมของแม่เริ่มมากจนผิดสังเกตุ ซึ่งท าให้สองพ่ีน้องได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าแม่ของพวก
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เธออาจมีอาการซึมเศร้า เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีแม่เครียดนั้น แม่มักจะไม่ระบายกับใครและเก็บไปร้องไห้คนเดียว

อยู่เป็นประจ า ชอบเก็บตัว เริ่มดื่มสิ่งมึนเมา และจะน าความเครียดมาระบายผ่านการกดดันในเรื่องการศึกษา

ให้แก่น้องสาวคนเล็กแทน 

จนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้เป็นแม่ได้สบโอกาสยามที่ทานตะวันไปโรงเรียน ท าการเอามีดกรีดข้อมือตนเอง 

แผลยาวลึกไปเกือบถึงกระดูก และสร้างความรุนแรงให้แก่เอ็นข้อมือจนขาดออกจากกันและสลบไปกับพ้ืนบ้าน

จมกองเลือดของตน แต่โชคดีที่ทานตะวันกลับมาเจอทันการจึงรีบน าตัวส่งโรงพยาบาลในทันที และเมื่อพ้นขีด

อันตรายแล้ว จึงท าเรื่องส่งตัวแม่ไปยังแผนกจิตเวชเพ่ือประเมินสภาพจิตใจ และวินิจฉัยอาการต่อไป จน

สุดท้ายก็ได้ความว่า คุณแม่ของเธอมีอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรง โดยสาเหตุอาจเกิดมาจากความกดดันจากปัญหา

เศรษฐกิจ และน ามาสู่การระบายอารมณ์และกดดันกับลูกท้ังสองคน และเม่ือลูกสาวคนโตออกจากโรงเรียน จึง

ยิ่งท าให้ผู้เป็นแม่ฝากความหวังสุดท้ายในการศึกษาให้แก่ทานตะวัน และเมื่อลูกคนโตเกิดการตั้งท้องซึ่งถือว่า

เป็นช่วงก่อนวัยอันควรขึ้น ผู้เป็นแม่จึงยิ่งเกิดความเครียด และน าความเครียดเหล่านั้นมาลงที่ลูกสาวคนเล็ก

แทน และหันไปพ่ึงพาสิ่งมึนเมา และปล่อยให้ความเศร้าเข้ามาปกคลุมใจของเธอจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่ง

หลังจากได้ตรวจและวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว จิตแพทย์ก็ได้จ่ายยาให้แก่แม่ของเธอ และกลับไปรักษาตัวที่บ้านจน

อาการเกือบจะเป็นปกติมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นได้ 

แรงกดดันดังที่ได้กล่าวมา เป็นผลให้ลูกสาวคนเล็กต้องหาที่พ่ึงทางใจของเธอเองเช่นกันในอีกช่วงหนึ่ง

ของชีวิต แต่เมื่อเธอกลับมาคุยกับทั้งเพ่ือนเพศตรงข้ามหรือเพศทางเลือก ก็ดูเหมือนจะไม่ตรงใจกับสิ่งที่

ทานตะวันต้องการเลยแม้แต่น้อย จนสุดท้าย ทานตะวันก็ได้ค้นพบว่าการที่เธอคบหากับเพศเดียวกันนั้น จะ

สามารถส่งผลดีต่อเธอมากกว่าคบหากับเพศตรงข้าม ซึ่งผลดีดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น 2 อย่างได้แก่ ผลดีทั้ง

การสื่อสารในรูปแบบใกล้เคียงกัน การท าความเข้าใจกันและกันที่ง่ายต่อการเชื่อมโยงทางความคิดและอารมณ์ 

เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นเพศเดียวกัน และผลดีที่ส าคัญท่ีสุดอันดับ 2 รองมาก็คือ เพ่ือความสบายใจของผู้เป็นแม่

ของเธอ ที่จะไร้ความกังวลในเรื่องการภาวะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนูก็ไม่อยากท าอะไรให้แม่คิดมากอีกเลย เพราะหนูไม่ได้

อยู่กับเค้าตลอดเวลา หนูไม่รู้ว่าอาการเค้าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ เพราะยาเค้าก็ไม่ค่อยกิน แขน

เค้าก็ยังใช้ไม่ค่อยได้เพราะเอ็นข้อมือมันขาด สิ่งที่หนูท าได้คือลดความเครียดหรือสร้างเร่ืองให้เค้า

เครียดได้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ให้เค้า หนูท าได้เท่านี้ 
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แต่ตัวหนูเองก็ต้องการที่พึ่งที่ระบายเหมือนกัน หนูก็เศร้า อยากร้องไห้ให้ใครสักคน

ปลอบ หนูก็อยากมีแฟนให้ระบาย ให้อ้อน ให้ใจหนูมันชื้นขึ้นบ้าง มีความสุขบ้าง แล้วยิ่งพี่สาว

เค้าก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วหนูก็ไม่รู้จะไประบายกับใคร หนูก็เริ่มคุยแชทออนไลน์กับผู้ชายคนนู้นคน

นี้ ที่โรงเรียนบ้าง ที่เจอในออนไลน์บ้าง แล้วตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยคิดจะชอบผู้หญิงเลยนะพี่ คิด

ว่าคงหาแฟนเป็นผู้ชาย หรือ ทอม ตามที่เคยๆมีมา เพราะที่หนูคุยๆในแชทก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้น 

แล้วก็บังเอิญมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนหนึ่ง เค้าน่ารักนิสัยดี เค้าทักหนูมา หนูก็เลยลองๆคุย

คิดว่าเป็นพี่น้อง แล้วอยู่ๆพี่เค้าก็มาบอกว่าเค้าชอบหนูนะ ตอนแรกหนูอ่ะไม่เอาเลย ยังไงก็ไม่เอา 

เพราะเป็นผู้หญิงยังไงหนูก็ไม่เอาหนูก็ เลยปฏิเสธเค้าไป แต่ก็ยังคุยเล่นในสถานะพี่น้องกันมา

เรื่อยๆ พอถึงจุดจุดหนึ่งที่พี่เค้ารับฟังหนูทุกอย่าง ให้ค าปรึกษาหนู ปลอบใจหนูตอนเศร้า ท าหนู

ยิ้ม เออหนูก็รู้สึกว่าชอบเค้าเฉยเลย แต่มันดันช้าไปพี่เค้าคิดว่าเราคิดกับเค้าพี่น้อง แล้วก็เลยไม่ได้

คบกัน เพราะเค้าไปมีแฟนแล้ว  

ต่อมาหนูก็ลองคุยกับผู้หญิงคนอ่ืนจนมาเจอแฟนคนปัจจุบัน เค้าอายุเท่าหนูแล้วก็อยู่

โรงเรียนเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน เข้าใจกันมากเพราะว่าอายุเท่ากัน เพศเดียวกัน มัน

เหมือนกับว่าเราคุยภาษาเดียวกันอ่ะพี่ แล้วพอแม่รู้ว่าหนูมีแฟน เพราะได้ยินหนูคุยโทรศัพท์กัน 

ตอนแรกแม่ก็เอาละ เข้ามาถามว่ามีแฟนหรอ เป็นใครมาจากไหน พอหนูบอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิง

ที๋โรงเรียน ตอนแรกแม่ก็ตกใจ เค้าก็ถามว่าหนูเป็นเลสเบี้ยนหรอ แต่หนูตอบว่าไม่ใช่ หนูชอบใคร

ก็ได้ที่เค้าท าให้หนูรู้สึกดี แม่ก็เลยเข้าใจ 

คือคบกับผู้หญิงมันไม่เหมือนคบกับทอม กับผู้ชายเลยนะพี่ มันต่างมาก ผู้ชายมันก็มีบาง

เร่ืองที่ไม่เข้าใจเราอ่ะ อย่างเร่ืองประจ าเดือนงี้ มันยิ่งไม่เก็ท (เข้าใจ) เราเลย ส่วนทอมก็เบาลงมา

หน่อย แต่มันก็ยังมีความแบบกึ่งๆจะเข้าใจไม่เข้าใจ แล้วมันก็พยายามท าตัวเป็นผู้ชายเกินไปจน

หนูไม่โอเค แต่พอมาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกัน มันคือเหมือนเพื่อนกันอ่ะพี่ แบบพูดอะไรก็

เข้าใจกันหมด แล้วยิ่งคบแบบสบายๆ ไม่ได้ตามหึงตามหวงแบบที่ผ่านๆมา มันก็ยิ่งสบายใจขึ้น

มาก และที่ส าคัญคือ แม่หนูชอบ มากกก (ลากเสียง) แม่บอกว่าดีจะได้ไม่ท้อง แล้วยิ่งพอเค้ารู้ว่า

อยู่ชั้นเดียวกัน เค้าก็เลยยิ่งสนับสนุนเพราะจะได้ช่วยกันเรียน เค้าให้หนูพามาบ้านแทบจะทุกวัน 

พอเค้าเห็นว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเค้าก็เลยตัดปัญหาความเครียดเรื่องแฟนไปเลย หนูก็เลยยิ่ง

สบายใจ ที่ความรักหนูครั้งนี้ เป็นทั้งการเปลี่ยนรสนิยม เป็นการหาที่พึ่งพาทางจิตใจของหนู 

และเป็นการเพิม่ความสบายใจให้แม่ 

(ดอกทานตะวัน, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 
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และเมื่อหลังจากที่พายุชีวิตของเธอเริ่มสงบลง เวลาของความสุขก็เริ่มเข้ามาพร้อมกับชีวิตรักของเธอ 

ที่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเธอให้ได้ท าอะไรที่ไม่เคยท า เธอกล่าวว่า 

 

พอแม่เริ่มสบายใจเรื่องแฟนหนู หนูก็พาเค้ามาค้างที่บ้านหนูบ่อยขึ้น แล้วคนมันอยู่

ด้วยกันนอนจับมือกันอ่ะพี่ มันก็เริ่มมีอารมณ์ แต่หนูอ่ะไม่เคยท า เคยแต่โดนแฟนที่เป็นทอมท า

อ่ะพี่ หนูกับแฟนก็เลยต้องเปิดคลิปแบบผู้หญิงที่ท ากับผู้หญิงเพื่อดูวิธี แล้วก็ลองท าตามคลิปไป 

มันก็มีความสุขดีนะพี่ แล้วมันไม่รุนแรงมากจนเราเจ็บ มันค่อยๆท าไปเรื่อยๆจนเราถึงจุดสุดยอด

ด้วยกัน แล้วก็นอนกอดกัน แค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่ แม้ตอนแรกอาจจะงงๆวิธีท าบ้างอ่ะนะ 

(หัวเราะ) 

สิ่งที่แตกต่างระหว่างมีอะไรกับผู้ชาย ทอม กับผู้หญิง คือความสุขนะพี่ คือผู้ชายอ่ะเวลา

มันท าบางทีก็ท าตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย แต่บางทีก็ท าแค่ความสุขของเค้าฝ่ายเดียว 

บางทีเราก็ไม่เสร็จบ้างก็มี ส่วนของทอมมันก็ใกล้เคียงกับผู้หญิงกับผู้หญิงหน่อย แต่ส่วนใหญ่เค้า

จะไม่ค่อยให้หนูท าให้เค้า เค้าจะเป็นฝ่ายท าให้หนูอย่างเดียว แบบนี้หนูก็เบยรู้สึกไม่ค่อยดีที่เรามี

ความสุขอยู่คนเดียว แต่เค้าไม่มีหรือต้องไปแอบท า แต่พอมาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง คือเราก็ต้องคุย

กันอ่ะเนอะว่าชอบแบบไหน ชอบให้จับตรงไหน เล้าโลมแบบไหน ชอบเร็วหรือช้า ชอบให้ใช้นิ้ว

หรือลิ้น คือพอมันคุยกันได้ทุกเรื่องมันเลยส่งผลที่ดีมากในเรื่องเซ็กซ์ด้วยเพราะเราคุยกันตลอด 

และถามความเห็นของกันและกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าพอหนูชอบเซ็กซ์ของผู้หญิงกับผู้หญิงตอนนี้หนูจะ

ไม่ชอบของผู้ชายหรือของทอมเลยนะพี่ มันแตกต่างกันอ่ะ มันก็มีข้อดีข้อเสีย สรุปก็คือหนูได้หมด 

แต่แค่ตอนนี้หนูโอเคกับแฟนผู้หญิงคนนี้อยู่ แต่ถ้าวันไหนเลิกกัน ไม่ว่าจะเพศไหนที่เข้ามาคุยกับ

หนู ถ้าเค้าชอบหนูและหนูชอบเค้า หนูก็ว่าหนูก็คบได้หมดนะพี่ 

(ดอกทานตะวัน, สัมภาษณ์ 27 มกราคม พ.ศ.2563) 

 

พายุทุกลูกย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงเสมอ เธอกล่าวว่าความโชคดีในความโชคร้ายของเหตุการที่

เกิดขึ้นนี้ คือการที่ท าให้เธอรู้ตัวเอง ว่าจริงๆแล้วตนรักคนที่ตัวตนมากกว่า ไม่ใช่ที่เพศ นับตั้งแต่นั้นมา เธอ

จึงนิยามตนว่าเป็นไบเซ็กช่วล (bisexual) เพราะเธอสามารถมีความรู้สึกรักได้มากกว่า 1 เพศ อีกทั้ง
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หลังจากท่ีแม่ของเธอเริ่มเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็เริ่มมีอาการท่ีดีขึ้น และเริ่มมีรอยยิ้มมากข้ึนในทุกๆวัน

ของเธอ เพราะความเครียดเรื่องเศรฐกิจเริ่มหายไป จากการที่การค้าขายเริ่มฟ้ืนฟูในระดับที่พออยู่ได้ และได้

การสนับสนุนเงินจากครอบครัวของลูกเขยที่คอยช่วยเหลือเป็นระยะๆ และในส่วนของเรื่องเพศของลูกสาวคน

เล็กที่เปลี่ยนไป ผู้เป็นแม่นั้นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกัน เพราะ

ปราศจากความเสี่ยงการตั้งครรภ์ และความปลอยภัยอ่ืนๆ 
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4.8 ชีวิตของดอกปีป 

ดอกปีป เป็นหญิงสาวอายุ 20 ปี เธออาศัยอยู่ในครอบครัวที่ ประกอบไปด้วย คุณแม่ คุณป้า คุณตา 

และเธอ แม่ของดอกปีปท างานอยู่ที่ต่างจังหวัด และเมื่อคุณยายเสียไป ในปัจจุบันเธอจึงอยู่กับคุณป้าและคุณ

ตาเป็นหลัก โดยมีคุณแม่กลับมาเยี่ยมบ้างตามวาระและโอกาส 

คุณป้าของเธอมักจะท างานหามรุ่งหามค่ าเพ่ือหาเงินให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือน ามาใช้ในครอบครัว จึงไม่ค่อย

มีเวลาให้กับดอกปีปมากเท่าไหร่นัก ส่วนคุณตาเป็นผู้สูงอายุที่ชอบเก็บตัว แต่บางเวลาก็ออกมาเดินเล่นใน

ชุมชนบ้างประปราย ไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้าน ดอกปีปจึงถือว่าแทบจะอยู่ตัวคนเดียวในครอบครัว 

เพราะต่างคน ต่างก็มีภาระ และลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป  

เธอเล่าว่าครั้งแรกที่เห็นหนังอนาจาร คือจากที่บ้าน เพราะมีอยู่วันหนึ่ง คุณตาได้ท าการปิดหน้าต่าง 

ปิดประตูให้รั้วรอบขอบชิด และห้ามคนในครอบครัวเข้าไปในห้องของเขา แต่ดอกปีปไม่ฟังจึงได้แอบลอดดูตรง

ช่องระหว่างไม้ และพบว่าคุณตาของเธอก าลังเปิดหนังอนาจารและส าเร็จความใคร่อยู่ และนั่นคือจุดดเริ่มต้น

ของการเปิดประสบการร์ครั้งแรกที่เธอได้รู้เรื่องที่เกี่ยวกับเพศ และสานต่อความอยากรู้อยากเห็น ความรู้สึก 

และประสบการณ์ 

 

 หนูรู้จักเรื่องทางเพศนี่ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่เด็ก ประมาณ 10 ขวบ จ าได้คร่าวๆคือมีครั้งหนึ่งตาปิด

บ้านแล้วดูหนังโป๊ คือเราอยู่บ้านเดียวกันใช่มั้ยพี่ แต่อยู่ๆเค้าก็บอกว่าให้เราออกมาจากบ้านก่อน แล้วด้วย

ความที่เราอยากรู้ว่าตาปิดบ้านท าไม ท าอะไร เลยแอบดูจากช่องไม้ระหว่างบ้าน แล้วก็เห็นหนังโป๊ ตอนนั้น

หนูก็สงสัยนะว่ามันคืออะไร แต่ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เอะอะอะไร เงียบๆ หนูก็เลยไม่ได้พยายามไปหา

ค าตอบหรือไปถามใคร ก็เก็บๆความสงสัยไว้อ่ะค่ะ 

แล้วตอนเริ่มโตประมาณ 14-15 ก็เริ่มรู้เรื่องอะไรพวกนี้มากขึ้น เพราะจากกลุ่มเพื่อน กับการเรียน

วิชาสุขศึกษา แต่ถ้าถามว่าหนูรู้เรื่องพวกนี้มั้ย หนูก็รู้นะ หนูเคยช่วยตัวเองอยู่ประมาณอายุ 14-15 เนี่ยแหล่ะ 

ตอนนั้นดันไปเจอหนังสือโป๊ของคุณตา พออ่านๆไปก็สนุกดี ชอบ ก็อ่านไปเพลินๆ จนหนูเริ่มมีอารมณ์ ก็เลย

ลองช่วยตัวเองตามที่หนังสือบอก ตอนนั้นหนูใช้ขวดยาเด็กที่เป็นพลาสติก มันจะกลมๆแข็งๆ แล้วก็ลองท า

ตามรูปพวกนั้น ตอนแรกพอพยายามเอาขวดยัดเข้าไปในช่องคลอดมันก็ไม่ค่อยเข้า จนใช้เวลาอยู่สักพักเลย

เข้าได้ แล้วพอท าไปสักพักก็เริ่มรู้สึกดี แต่อีกสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีเลือดออกมา แล้วพอมีเลือดออกหนูก็ทิ้ง

ขวดนั้นไปเลย 
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หลังจากเหตุการณ์นั้น เราก็ท าตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เพราะเรารู้สึกแย่ มันเหมือนกับ

ท าไมเราต้องมาท าอะไรแบบนี้กับร่างกายด้วย แต่พอเวลาผ่านไปสักพักก็มีเผลอไปอ่านหนังสือโป๊ของตาอีก 

ก็เลยกลับมาท าเหมือนเดิมแล้วก็ท ามาเรื่อยๆ จนเปลี่ยนจากขวดยาเด็ก เป็นขวดครีมนวดผมขนาดพกพา

แทน ก็ฟินดีนะพี่ ก็หลังจากนั้นก็มีท าบ้างมีท าบ้างไม่ได้หมกมุ่นขนาดนั้น 

(ดอกปีป, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 

 

 เรื่องราวในข้างต้น ดูราวกับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแรกชีวิตของเธอที่น าพาเธอเข้าสู่โลกของ “ความสุข

ทางเพศและการส าเร็จความใคร่” แต่เรื่องที่จะได้อ่านต่อจากนี้ กลับเป็นสิ่งที่นับว่าน่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่ง

ที่ส าคัญในชีวิตเธอมากกว่าที่ผ่านมาเสียอีก เธอเล่าว่า 

 

มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบแอบน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับหนูตอนอายุ ประมาณ 12 ปี ก็คือ

ปกติอ่ะหนูจะเล่นกับน้อง วิ่งเล่น ไปเล่นทราย เล่นกันเรื่อยเปื่อย แต่น้องพอเร่ิมโตมันก็ไปเล่นกับ

กลุ่มเพื่อนที่อื่น หนูก็เลยไปนั่งเล่นที่แถวๆท้ายซอยแทน จนวันหนึ่งมีรุ่นพี่ในชุมชนมาชวนหนูไปดู

หมา แบบเค้าถามว่า ‘ปีป ไปดูหมามั้ย แม่หมาก าลังจะออกลูกหมา’ ตอนแรกเราก็ถามเค้าว่าพี่

จะไปดูมันท าไม แต่ยังไม่ทันไรพี่เค้าก็ดึงมือเราเข้าไปในห้องเช่าแล้ว เราก็เลยคิดว่าเออเข้าไปดูสัก

พักก็ได้ มันเป็นห้องที่สร้างเสร็จแล้ว ยังไม่มีคนมาเช่า 

แล้วพอไปดู พี่เค้าก็พูดขึ้นมาว่า ‘แม่หมาก าลังจะคลอดลูกแล้ว ให้ทุกคนออกไปให้หมด 

แล้วให้ปีปมาอยู่ในห้องน้ ากับพี่’ แต่หนูก็บอกเค้าว่าหนูจะกลับบ้าน แต่ก็ไม่ทันแล้วเค้าเหมือนไม่

ฟัง เค้าก็ไล่เพื่อนเค้าออกไปจากห้องนั้นหมดเลย เราก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเค้าจะท าอะไรไม่ดี แน่ๆ 

แล้วทีนี้เราก็พยายามหาทางออก แต่ก็ออกไม่ได้ เค้าก็กับตัวเราไว้ แล้วก็ไล่หนูเข้าไปในห้องน้ า 

แล้วก็ล็อคประตู แล้วหนุก็ถามว่าจะท าอะไร พี่เค้าก็ไม่ตอบ แต่ถอดกางเกงออก แล้วสุดท้ายเค้าก็

บอกให้เราอมอวัยวะเพศของเค้าจนเค้าเสร็จ 

แล้วหลังจากนั้นเค้าก็พยายามเอาอวัยวะเพศยัดใส่เข้ามาในอวัยเพศของหนู แต่ก็ยัดใส่

ไม่ได้เพราะอวัยวะเพศหนูมันยังฟิตอยู่และหนูก็ไม่มีอารมณ์ มันก็แห้งอ่ะพี่ ไม่มีน้ าหล่อลื่น พอ

เค้าพยายามต่ออีกสักพัก หลังจากนั้นพอคนที่เหลือเริ่มกลับมา เค้าก็เลิกท า แล้วก็ปล่อยหนูกลับ

บ้าน 
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คือตอนนั้นที่หนูท าไปอ่ะเพราะหนูไม่มีทางเลือก เราก็เสียใจนะ เรากลัวด้วย แต่เราไม่มี

ทางเลือกจริงๆ ไม่งั้นเค้าอาจจะท ามากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราท าให้เค้าไม่พอใจ  แต่อีกใจลึกๆก็แอบ

อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยแหล่ะ แต่ไม่มากเท่าความกลัวที่มีอยู่ตอนนั้นหรอกพี่  แต่หนูก็ไม่ได้

ไปบอกใคร เพราะหนูก็ผิดเองที่ไปกับพี่เค้าตั้งแต่แรก 

(ดอกปีป, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 

 

หากฟังจากเรื่องที่เธอได้เล่ามา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการข่มขืนเลยก็เป็นได้ แต่เธอ

กลับคิดว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเธอด้วยครึ่งหนึ่ง และจากค าบอก

เล่ายังท าให้เห็นถึงความน่ากลัวในชุมชนในยามที่ลับตาคนอีกด้วย 

ชีวิตของเธอด าเนินมาจนถึงอายุ 15 ตามช่วงวัยรุ่น ที่อาจมีเรื่องเพศในลักษณะต่างๆเข้ามาเปิดโลก

ทัศน์ให้แก่เธอ แต่เธอก็ยังไม่ได้เสียความบริสุทธิ์ให้กับใคร แต่แล้วชะตาก็พลิกผันขึ้นไปในทางที่ดี เธอได้รับ

ทุนการศึกษาไปเรียนที่โรงเรียนวิชาชีพแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด ตามค าเชิญชวนของซิสเตอร์ประจ าชุมชนของเธอ 

และเหตุนี้ เส้นทางชีวิตของเธอจึงพลิกผันและเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับมา เธอกล่าว 

 

หลังจากเรียนจบมัธยมปีที่ 3 ที่นี่  ซิสเตอร์ในชุมชนก็ชวนให้หนูไปเรียนวิชาชีพที่

เชียงใหม่ หนูก็ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่เชียงใหม่ตามที่เค้าแนะน า แล้วซิสเตอร์ก็พาหนูไปอยู่กับ

คนที่เค้ารู้จักที่เชียงใหม่ พอเรียนไปปีกว่าๆเราเริ่มไม่มีเงินใช้ คือมันเป็นโรงเรียนที่เรียนฟรีแหล่ะ

พี่ แต่ค่าผ้าอนามัย ค่าของใช้ส่วนตัวเราต้องจ่ายเอง ซึ่งเงินในส่วนนั้นของหนูที่เคยมีมันเริ่มจะ

หมดลงเรื่อยๆ ที่บ้านก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้หนู เพราปกติหนูก็ต้องท างานหาเงินช่วยอยู่แล้ว แล้วพอ

มาเรียนก็เลยไม่ได้ท างานเลย 

หนูเริ่มมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อริสา (นามสมมุติ) แล้วหนูก็คบกับอาของริสาเป็นแฟนอยู่ตอน

นั้น แล้วริสาเนี่ยเค้าคบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่พอเค้าไม่ชอบ เค้าก็เริ่มแนะน าให้หนูคุยกับผู้ชายคน

นั้นแทน โดยจัดการเอาโทรศัพท์หนูไปเพิ่มเพื่อนใน Facebook แล้วทักเค้าไปอย่างเสร็จสรรพ 

หนูก็คุยบ้างไม่คุยบ้าง เพราะมีแฟนอยู่แล้ว พอคุยไปสักพัก เค้าก็บอกว่าอยากเจอเรา เค้าก็ชวน

หนูไปหา หนูก็ถามเค้านะว่าเจอแล้วจะท าอะไรมั้ย แต่ในใจอ่ะรู้แหล่ะว่าเค้าคงท าอะไรแน่ๆ แล้ว

จริงๆลึกๆในใจเราก็อยากลองด้วย แต่ก็รู้สึกไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่กับคนที่เรารักไงพี่ 
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พอหนูถามย้ าเค้าไปอีกทีว่า ไปแล้วจะท าอะไรหนูมั้ย เค้าก็บอกว่าไม่ท า จะให้ยืมเงิน

เพราะได้ยินมาว่าเงินใกล้หมดแล้ว เค้าสงสารหนู หนูก็คิดไปคิดมาไปสองสามวนัยังไม่ทันตัดสนิใจ

เลย เค้าก็ทักมาบอกว่าเค้ามาถึงหน้าที่พักหนูแล้ว หนูก็ต้องแอบออกไป 

สรุปก็คือมีอะไรกันจริงๆ รอบแรกที่มีอะไรกันอวัยวะเพศเค้าเข้ามาในตัวหนูไม่ได้ 

เพราะเค้ายังไม่ได้เล้าโลมหนู หนูก็ไม่ยอมให้เข้าหนูพยายามขมิบไว้ แต่พอนอนเล่นกันไปสักพัก

หนึ่งก็เริ่มมีการจูบ เล้าโลมอะไรกันเสร็จ หนูก็เริ่มมีอารมณ์เหมือนกัน ครั้งที่สองก็เลยมีอะไรกัน

ส าเร็จ แล้วพอเสร็จกิจ เค้าก็ให้เงินหนูมา 200 บาท 

พอหลังจากนั้นหนูกลับมาบ้าน หนูก็ซึมเลย เพราะเราเสียใจที่เราให้ครั้งแรกของเราไป

กับคนที่ไม่ได้รัก หนูก็กลับมาบอกแฟนหนูเลยว่าหนูขอโทษนะ เราเลิกกันนะ แล้วหลังจากนั้นเรา

ก็ซึมเศร้าเลย หนูอมทุกข์มาก เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดี หนูท าสิ่งไม่ดีลงไป 

แล้วพอ 1 อาทิตย์ผ่านไป อาจารย์ในโรงเรียนก็เริ่มสังเกตุถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

หนูก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เค้าฟัง เค้าก็เลยคิดว่าหนูควรกลับมาเยียวยาจิตใจที่กรุงเทพฯมากกว่า 

หนูก็เลยกลับมากรุงเทพฯ มาอยู่บ้านได้สัก 2-3 เดือนแล้วก็เริ่มหางานท า 

งานที่ท าก็คือเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงครัวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ล้างจานบ้าง รับท า

ความสะอาดบ้าง แต่พอช่วงที่นักศึกษาปิดเทอมมันก็ขาดรายได้ เลยเลิกท าตอนอายุประมาณ 

16-17 แล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งมาชวนให้ไปท างานแถวๆนี้ เราก็เลยไปท า เป็นงานโรงงานเย็บผ้า แต่

พอท าไปสักพัก มีพี่ที่ท างานทักแชท (chat) มา เริ่มคุยกับเรา แบบเค้าชอบเราอะไรแบบนี้ เราก็

คุยเล่นด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเค้าเลยนะพี่ แล้วมีอยู่วันหนึ่ง หนูไปท าธุระ แล้วบ้านเค้า

เป็นทางผ่านพอดี เค้าก็บอกให้หนูไปหาเค้าหน่อยสิ แล้วหนูก็ไปหาเค้า 

พอไปเจอ เราก็คิดว่าก็คงไปนั่งคุยเล่นมั้ง คงไม่มีอะไร ตอนนั้นหนูยังไม่รู้เล่ห์เหลี่ยม

ผู้ชายมากเท่าไหร่ แต่สุดท้าย พอไปถึงบ้านเค้า เค้าก็ขอเรามีอะไรด้วย ตอนนั้นเราก็คิดว่า เออก็

ลองดูอีกสักครั้ง แล้วพอมีอะไรกันเสร็จ หลังจากนั้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน เราก็มีอะไรกันกับ

เค้ามาตลอด เพราะเราชอบที่อวัยวะเพศของเค้าฝังมุก 2 เม็ด ก็หลังจากมีอะไรกันวนๆไป แต่

ไม่ได้คบกันอ่ะพี่ เค้าก็มีไปคุยกับคนอ่ืน คบกับคนอ่ืนในระหว่างที่เราก็ยังมีอะไรด้วยกันอยู่ พอหนู

เสียใจจนทนไม่ไหว หนูก็เลยเลิกคบหากับเค้า 

พอเลิกกันแล้ว หนูก็เริ่มหาอะไรท า หนูไปอ่านหนังสือนิยายวัยรุ่นแล้วไปเจอว่ามีแอพ

หาคู่ หนูก็เลยไปหามาเล่นบ้าง หนูก็เล่นแอพพวก Tinder หรือ Bee talk อะไรพวกนี้ พอคุยๆไป
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สักพักก็มีผู้ชายทักมา หน้าตาแบบทรงโจรภาคใต้อ่ะพี่ ผิวคล้ าๆ เออเราก็คิดว่าเค้าก็คงไม่กล้า

หลอกเรามั้งเพราะดูเป็นคนที่จริงใจดี แล้วเราก็ยังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเหมือนเดิมแหล่ะพี่ หนูอ่ะ

ไม่รู้มารยาคารมอะไรของผู้ชายเลย เค้าก็เลยนัดเจอหนู แล้ววันนั้นเป็นวันสงกรานต์พอดี เค้าก็

ถามว่าไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนก่อนมั้ย เออพอเค้ามารับเราก็ไป พอไปนั่งเล่นสักพัก เค้าก็พาเราไป

ห้าง แล้วก็พากลับบ้าน คบไปอีกสักพักก็พาเค้ามาเปิดตัวที่บ้านเรา แนะน าให้ป้ารู้จัก แล้ว

หลังจากนั้นเค้าก็พาเราไปมีอะไรกันที่บ้านเค้า คือหนูก็จริงจังกับเค้านะ เพราะอุตส่าห์พาไป

แนะน าที่บ้านเลยอ่ะพี่ แต่สุดท้ายก็คบกันได้ไม่นาน หนูก็เลิกกับเค้าอยู่ดี 

หนูเสียใจมากนะ พยายามท าตัวให้ลืมทุกอย่าง แล้วหลังจากนั้นหนูก็กลับไปเล่นแอพหา

คู่มานอนหลายคนมาเลยพี่ ท าตัวเหลวไหลเลย ท าตัวประชดชีวิต คบกับคนนั้นทีเลิกกับคนนี้ที 

เสียใจมากจนไปมี One Night Stand เลย เพราะหนูกลัวเสียใจไม่อยากผูกพันธ์กับใครแล้ว ใน

แอพนะเราถูกใจคนไหนก็เอา ไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาซ้ า มันง่ายมาก แต่สิ่งที่แตกต่างนะพี่ คือ 

“ความรู้สึก” เวลาเรามีอะไรกับแฟนเรามีความสุขมากกว่ามาท าแบบนี้มาก เพราะแฟนคือคนที่

เรารู้สึกดีด้วย แต่พอมา One Night Stand บางทีเราก็ไมได้รู้สึกอะไรกับเค้าเลย แต่ก็ท าๆไป

เพราะแค่อยากท า มันก็ต่างกันจริงๆ ถ้าถามหนู ถ้าหนูเลือกได้ หนูชอบมีอะไรกับแฟนมากกว่า

เพราะมันปลอดภัยกว่า ทั้งโรค ทั้งสถานที่ เราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายมากเท่า One Night 

Stand 

ตอนนี้มีแฟน 1 คน เจอจากในเว็บหาคู่แทน ที่เป็นเว็บส าหรับหาแฟนหาคู่นอนเลย ก็

เจอคนปัจจุบันนี่แหล่ะ ก็เริ่มคุยๆ แล้วพอเค้ามาเจอเราตัวจริง มาหาเรา เราก็เลยได้คบกันมา

จนถึงปัจจุบัน 

(ดอกปีป, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 

 

 

หลังจากการสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตที่เก่ียวกับเรื่องเพศจากอดีตจนปัจจุบันของดอกปีปแล้ว ผู้วิจัยจึงได้

สอบถามข้อมูลต่อในส่วนของสุขลักษณะและองค์ความรู้เรื่องเพศจากเธอที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบัน 

เพราะดังที่เธอได้กล่าวขึ้นมาในบทสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเธอได้เน้นย้ าเรื่องการรู้ไม่เท่าทันเพศตรงข้าม 

ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์เจาะลึกไปในประเด็นนี้ และได้ความว่า 
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คือที่ผ่านๆมา ในเรื่องถุงยาง หนูก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะพี่ พวกที่ One Night Stand ก็มี

บ้างที่ไม่ได้ใส่ เพราะหนูคิดว่าเค้าสะอาดมั้ง ถ้ายิ่ งกับแฟนหนูก็ไม่ใส่เลย และไม่ซื้อยาคุมด้วย

เพราะเน้นให้เค้าหลั่งข้างนอกอย่างเดียว 

เรื่องโรคติดต่อ เท่าที่หนูรู้ ก็มีโรคเอดส์ และหนองใน ซึ่งหนองใน หนูเพิ่งรู้ว่ามีโรคนี้ก็

ตอนเมื่อ ที่มีแฟนแล้วพาเข้าบ้านนัน่แหล่ะพี่คนนั้นอ่ะ เราก็ไม่คิดว่าเค้าจะเป็น แล้วเราก็ติดหนอง

ในด้วย คือหนูไม่รู้ว่าอาการเป็นอย่างไร เพราะอาการมันยังไม่เกิดจากเรา แต่มันเกิดจากการที่เรา

ไปมีอะไรกับคนอ่ืน แล้วเค้าก็จะติดเรา 

แล้วตอนนั้นแฟนหนูก็บอกว่าเค้าไม่สบาย เค้าให้เราไปซื้อยาให้หน่อย เราก็เลยถามเค้า

ว่าเค้าจะเอายาอะไร เค้าก็ตอบว่า บอกเภสัชว่าเอายาโรคหนองใน เราก็ตกใจนะพี่ ก็เลยคุยกันว่า

ท าไมเป็น เป็นได้อย่างไร อาการเป็นอย่างไร แล้วเค้าก็บอกว่าเค้าติดมาจากหนู เค้าบอกว่าหนูไป

มีอะไรกับคนอ่ืน คือจริงๆก่อนหน้านี้ที่มีแฟนเป็นอีกคน เค้าก็บอกว่าเค้าเป็นหนองในนะพี่ แต่พอ

กินยาเค้าก็หาย เราก็เลยไม่ได้คิดอะไร เราก็ไม่ได้กินยา เพราะตอนเค้าหายเค้าก็กลับมามีอะไร

กับเราแบบไม่ป้องกันแล้วก็ไม่เป็นแล้ว เราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรแล้ว จนมารู้อีกทีตอนแฟนคน

นั้นที่เค้ามาบอก หลังจากนั้นหนูก็รักษาจนหายขาด จริงๆหลังจากรู้ว่าเป็นหนองใน หนูรู้สึกแย่

มากเลยนะพี่ แบบเราสกปรก เราใจง่าย เราไม่มีค่าเลย เราส าส่อน จนอยากเลิกที่จะมีอะไรกับ

คนอ่ืนไปทั่วแล้ว ก็เลยพยายามหาแฟนที่จะคบกันไปได้นานๆ 

แต่ถึงมีแฟนแล้ว ความรู้สึกพวกนี้มันก็ไม่ได้หายไปนะพี่ หนูก็คิดอยู่ตลอดว่าหนูเป็น

ผู้หญิงที่ไม่ดีเลย ไม่มีค่า หนูเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูได้ท าลงไปมาก หนูคิดจนหนูเครียด หนู

ซึมมากจนทนไม่ไหว จนหนูพยายามกลับมาตั้งสติและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา และเข้าใจ

ว่าสิ่งที่เราได้ท ามาอาจจะผิดพลาดก็จริง แต่สิ่งที่เราเสียไป หรือท าอะไรลงไป มันเป็นสิทธิ์ของ

เราอ่ะ มันคือการตัดสินใจของเราไปแล้ว ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ หนูก็ไม่รู้จะคิดเรื่องอดีตท าไม ใน

เมื่อตอนนี้หนูก็รู้แล้วว่าท าอะไร ยังไง ถึงจะเหมาะสมกับตัวหนู 

เรื่องเซ็กซ์ส าหรับหนูในปัจจุบัน หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างต้องไปเจอเอง ไป

ลองผิดลองถูกเอง มานั่งบอกกันไม่ได้หรอก แต่โอเคเราก็แนะน า หรือเรียนรู้ศึกษาเรื่องพวกนี้

เบื้องต้นจากเพื่อน จากหนัง จากละครอ่ะได้ แต่สุดท้ายแล้ว อารมณ์ ความรู้สึก เซ็กซ์ บางทีมันก็

อาจจะมาด้วยกันหรือไม่ได้มาด้วยกันก็ได้ไงพี่ หนูถึงคิดว่าเร่ืองนี้มันไม่เข้าใครออกใคร นี่หนูถึงแม้

จะรู้เรื่องโรคมากข้ึนแล้วแต่หนูก็ยังไม่ใส่ถุงยางอยู่ดี เพราะมันก็มีเหตุและผลในชีวิตเซ็กซ์ของพวก

หนู กับความชอบส่วนตัวอ่ะพี่ มันก็นะ ตัวใครตัวมันดีกว่าเร่ืองนี้ มานั่งบอกกันไม่ได้หรอก 
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(ดอกปีป, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 

 

 จากค าบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของดอกปีป ที่มีการถักทอของความอยากรู้อยากลอง  การทดลอง 

ประสบการณ์การใช้ชีวิต และโดนชีวิตใช้ในรูปแบบต่างๆมากมาย และการผันแปรทางความคิดและทัศนะคติ

ทางเพศ ที่สร้างทั้งความสุข และ ทุกข์ ให้แก่เธอ จนหล่อหลอมเธอให้มีทัศนะคติและพฤติกรรมทางเพศ

ดังกล่าวในปัจจุบัน สิ่งที่เธอกล่าวว่า “เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ใช่ใครที่จะสอนกันได้” ท าให้

เห็นถึงการสั่งสมประสบการณ์ที่ประสบด้วยตนเอง แต่ก็ไม่อยากที่จะสอนหรือแนะน าใคร เพราะเข้าใจใน

พฤติกรรม และความต้องการของมนุษย์ ที่แม้จะมีคนพร่ าบอกเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ไม่เท่าการทดลองด้วย

ตนเองเพียงหนึ่งครั้ง 

 

“…และนี่คือการแสวงหาความรู้ทางเพศและการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ 

ของหญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่งที่ผูวิ้จัยจักน าไปเป็นต้นทุน 

ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจในแบบแผนการแสวงหาความรู้ทางเพศในบทถัดไป…” 
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บทที่ 5 

วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 

 
เนื้อหาในบทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่

ผู้วิจัยได้มากจากการลงภาสนามผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น , แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศศึกษา และมุมมองการแสวงหาการดูแลสุขภาพ 

(Health Seeking Behavior) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านตัวบุคคลตัวอย่าง โดยปราศจากการ

ประเมินค่าและตัดสิน เหตุที่ท าการทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ควบรวมไปด้วยนั้น อันเนื่องมาจากผู้วิจัยได้

เล็งเห็นถึงสิ่งที่เหมือนและแต่งต่างในข้อมูลที่ได้มา ที่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือรวบรวมผลลัพธ์ 

และสังเคราะห์เพื่อก่อให้เกิดข้อสรุปใหม่ส าหรับบุคคลหรือกลุ่มคน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอชี้แจงถึงจุดบกพร่องทางข้อมูลที่อาจเป็นผลต่อการท าการวิจัยอยู่ 2 ประการนั่นคือ 1) 

ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ ดังที่ผู้วิจัยได้ชี้แจงไปในขอบเขตของการศึกษาว่าจะท าการศึกษาหญิงสาวในชุมชนที่มีอายุ 12-

20 ปี อันเนื่องมาจากมีประชากรที่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นชาย 

ดังนั้นหากท าการวิจัยในกลุ่มวัยรุ่นชายด้วยอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้วิจัยได้ อีกทั้งเมื่อท าการลงพ้ืนที่

เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกในครั้งที่ 2-3 พบว่ามีหญิงสาววัยรุ่นในชุมชนจ านวน 8 คน ที่ยินยอมที่จะให้ข้อมูล และ 6 

จาก 8 คนนั้นมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ผู้วิจัยจึงได้จัดท าเอกสารลงนามเพ่ือขออนุญาตยินยอมการให้ขอมูลจากทั้ง

ผู้ปกครองของหญิงสาวและจากหญิงสาว เพ่ือเป็นการแสดงถึงเจตจ านงค์อันบริสุทธิ์โดยปราศจากประสงค์ที่จะ

น าข้อมูลไปเผยแพร่ในทางที่ผิด รวมถึงเพ่ือแสดงถึงการมีจริยธรรมการวิจัยและประสงค์อันดีงามหากท าการ

วิจัยในเด็กที่ยังไม่เข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะด้วยเช่นกัน 

2) ขอบเขตในเชิงเนื้อหา คือ การศึกษามุมมอง ความคิด และพฤติกรรมทางเพศ ผ่านชีวิตของหญิง

สาวในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 12-20 (หรือ 11-20 ปี) ที่มีพฤติกรรมที่สนใจเรื่องเพศ โดยเน้นศึกษาจุดเริ่มต้น และ

แรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความต้องการหยั่งรู้ และแสวงหาความรู้ ไปจนถึงการสั่งสมประสบการณ์ และสิ่ง

ประกอบสร้างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ และก่อให้เกิดมุมมอง ความคิด และพฤติกรรม ที่ส่งผล

ต่อกลุ่มตัวอย่างมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การเริ่มสนใจเรื่องเพศ ไปจนถึงการแสวงหาความรู้ และการสั่งสม

ประสบการณ์ที่มากขึ้นไปตามล าดับ เพ่ือเข้าใจ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมทางเพศของเด็กสาว ผ่านสิ่ง

ประกอบสร้างในทุกๆด้าน และน าไปสู่การเรียนรู้เรื่องเพศที่มีคุณภาพและประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ข้อมูลที่

ได้มาดังกล่าวและผลลัพธ์อันเกิดเป็นทัศนคติ จะถูกน ามาจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ 
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และจากการที่กล่าวไว้ข้างต้นในเอกสารยินยอมการวิจัย เอกสารได้ลงรายละเอียดอันส าคัญไว้ในเชิงที่ว่า การ

วิจัยจะด าเนินไปด้วยความสมัครใจและความสบายใจเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลบางประการของหญิงสาว

ตัวอย่างที่เป็นอันไม่สามารถเปิดเผยได้ จะไม่ถูกท าการบันทึกและลงรายละเอียดในการวิจัยนี้โดยทั้งสิ้น อัน

เนื่องมาจากการเห็นซึ่งความสะดวกและสบายใจของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหลัก จึงอาจท าให้ข้อมูลเชิงตัวอย่างบาง

ประการบกพร่องไปบ้าง ผู้วิจัยจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ได้ถูกเรียบเรียงและน ามาจ าแนก และจัดเป็นหมวดหมู่จนได้บท

วิเคราะห์บทนี้ขึ้นมา และระหว่างระยะในการท าวิจัยท้ายสุดแล้วผู้วิจัยก็ได้เกิดตระหนักว่า แท้จริงแล้ว หาก

มองในมุมมองของบรรทัดฐานที่สังคมได้ก าหนด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิจัยเชิงคุณภาพหรือข้อมูลก็ตาม ข้อมูล

ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อาจมีหลายประการที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจ และน่าสนใจ เพราะมีปัจจัยทั้ง

ด้านช่วงวัยที่ยังคงมีการถกเถียงกันว่า วัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นช่วง 10-19 ปี หรือ 12-20 ปี ก็

ตาม อีกทั้งในการศึกษาบางแห่งก็นับจากการแสดงออกทางสรีระ เช่น ขนตามอวัยวะสืบพันธ์ ประจ าเดือน 

และหน้าอก (กระทรวงสาธารณสุข, 2559: ออนไลน์) ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลมา พฤติกรรมทางเพศในกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 8 คน มิได้ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานใดบรรทัดฐานหนึ่งเป็นหลัก โดยหญิงสาวแต่ละคนต่างก็มีปัจจัย

กระตุ้นที่ท าเป็นสิ่งเร้าในการแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศที่ต่างกันโดยทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ดังนี้ 

 

5.1 การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ 

5.1.1 การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศผ่านมุมมองแนวคิดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ 

ในสังคมไทย “เรื่องเพศ” เป็นเรื่องซับซ้อนและมีการให้ความหมายแตกต่างกันไปตามเจตนาของผู้ที่

ต้องการน าเอาค านี้มาใช้ โดยเรื่องเพศอาจมีความหมายรวมทั้งลักษณะทางชีวภาพเกี่ยวกับเพศ อารมณ์

ความรู้สึก การตระหนักรู้ที่อยู่ภายในจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกมา การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ คือ 

พูดถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ทางเพศ และได้ผลลัพธ์เป็นความรู้ทาง

เพศของหญิงสาวในชุมชน ซึ่งในการพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้มาจากการแสวงหาความรู้นั้น สามารถเรียกกันได้ใน

หลากหลายค า อาทิ ประสบการณ์ทางเพศ ความฉลาดทางเพศ องค์ความรู้ ความรอบรู้ทางเพศ ฯลฯ ซึ่งในชุด

ความรู้ที่ตัวบุคคลแต่ละบุคคลมีนั้นสามารถเป็นได้ทั้งความรู้ที่ปลอดภัย หรือไม่ปลอดภัยก็ได้เช่นกัน

 เพราะฉะนั้นการสร้างการแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ จึงหมายถึง กระบวนการที่ท าให้ปัจเจกบุคคล

ตระหนักรู้ถึงความส าคญัในเรื่องเพศ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และในส่วนที่สัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถ

สื่อสารอธิบายเรื่องราวและค าพูดของตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ สามารถยืนยันในชุดความคิดที่ตนเชื่อได้ และ

สามารถโต้แย้งกับสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมได้ (กิตติกร สันคติประภา และคณะ, 2555: ออนไลน์) 
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 การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการยืนยันต าตนของปัจเจกบุคคลนั้น ที่มี

ความเชื่อ ความคิด หรือทัศนคติทางเพศในทางต่างๆทั้งทางที่สังคมยอมรับ หรือไม่ยอมรับก็ตาม เพราะฉะนั้น

เมื่อการแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของปัจเจกบุคคลที่ ไม่ว่าจะได้รับการยอมรับจาก

โครงสร้างทางสังคมหรือไม่ก็ตาม และ มีความปลอดภัยตามสุขลักษณะหรือไม่ก็ตาม ชุดความรู้ที่แต่ละบุคคล

ได้รับมา ถือเป็นสิทธิรายบุคคลที่ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณโดยทั้งสิ้น 

เรื่องเพศและการกล่าวถึงเรื่องเพศในสังคมไทย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ วัฒนธรรมตะวันตกได้

เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย ท าให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะเปลี่ยนแปลงไปตามอารยธรรมตะวันตกที่

เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย ส่งผลให้คนในสังคมมีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกโดย

ขาดการไตร่ตรองคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี ของไทย ดังนั้นลักษณะของสังคมไทยจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตาม ปัจจัยต่างๆเรื่อยมา โดยเฉพาะวิถีทางเพศหรือเพศวิถี พบว่า มีความแตกต่างไปจาก

เอกลักษณ์ดั้งเดิม เนื่องจากระยะเวลาเปลี่ยน ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนตามไปด้วย ซ่ึง

สิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตที่ได้รับมาจากระบบสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่ศาสนา การเมือง และ เศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่เป็นตัวก าหนดเพศวิถีของปัจเจกบุคคลผ่านบทบาท บรรทัดฐาน และ ทัศนคติ (พิมพวัลย์ บุญมงคล 

, 2551: 31) 

จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยมีความลื่นไหลทางวัฒนธรรมสูงในระดับหนึ่ง  แต่เมื่อใดก็ตามที่

วัฒนธรรมภายนอกแตกต่างจากวัฒนธรรม และความเชื่อภายในประเทศแล้ว ก็ย่อมมีคนบางส่วนที่น า

วัฒนธรรมภายนอกมาปฏิบัติตาม และบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้น จึงก่อให้เกิดการเห็นต่างทาง

ความคิด ความเชื่อ และอ่ืนๆ ซึ่งมุมมองทางเพศก็คือหนึ่งในนั้นที่สังคมไทยในปัจจุบันยังคงมีปริมาณประชากร

ที่เห็นต่างกัน และในการเห็นต่าง ประพฤติปฏิบัติต่าง ก็ย่อมน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ต่างกัน 

แนวคิดที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงในสังคมไทยได้ถูกผลิตซ้ าทางความคิดและฝังตัวอยู่ใน

สังคมมาเป็นระยะเวลานาน และส่งผลให้พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ควร

พูดถึง เพราะพวกเขาก็ได้ถูกปลูกฝังในลักษณะดังกล่าวจากสถาบันครอบครัวของตนเช่นกัน การปลูกฝังใน

ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความเชื่อแบบลูกโซ่สืบทอดต่อกันมาโดยปราศจากการพยายามท าความเข้าใจใน

บริบทสังคมในเรื่องเพศที่เปลี่ยนไปมาจนยุคปัจจุบัน (ปรานี ปวีณชนา, 2562: ออนไลน์) ท าให้ไม่มีการพูดถึง

หรือปลูกฝังในสถาบันครอบครัวโดยปริยาย อีกท้ังยังก่อให้เกิดทัศนคติเรื่องเพศท่ีเป็นไปในเชิงลบ และถูกตีตรา

ทางสังคมในแง่ลบในท้ายที่สุด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554: 1) 

ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่สถาบันการศึกษาก็มีชุดความคิดเหล่านี้ด้วย

เช่นกัน สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันล าดับถัดมาต่อจากสถาบันครอบครัว โดยในปัจจุบันยังคงมีข้อถกเถียง
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ที่ว่าหากสอนเพศศึกษาแก่เด็ก จะเป็นการปลูกฝังที่ดี หรือ จะเป็นการชี้น าทางให้เด็กหันมาสนใจเรื่องเพศก่อน

วัยอันควรหรือที่เรียกกันว่าเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก” ซึ่งข้อถกเถียงนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาการไม่สามารถ

ก าหนดให้วิชาเพศศึกษาเป็นวิชาพ้ืนฐานได้อย่างเปิดเผยและทั่วถึง เพราะบุคลากรทางการศึกษายังคงมี

ความเห็นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเรียนการสอนของไทยยังไม่มีมาตราฐานในหลักสูตรการ

เรียนการสอนที่สม่ าเสมอและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (กระทรวงสาธารณสุข , 2562: ออนไลน์) และในแต่ละ

โรงเรียนกจ็ะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป 

ในหลายๆภูมิภาค การเรียนการสอนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้ทุกคน ท าให้สถาบันการศึกษายังคง

ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มอัตราในส่วนของปลูกฝังเรื่องเพศแก่เด็กนักเรียน (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย, 2558: 42) โดยแท้จริงแล้ว เพศศึกษา ไม่เพียงแค่ศึกษาเรื่องของเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่

ควรศึกษาในสุขภาวะทางเพศ เรื่องของความเจ็บป่วย และเรื่องของการเบี่ยงเบนทางเพศอ่ืนๆด้วย ซึ่งถือว่า

เพศศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยความละเอียดและชุดความรู้ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงจุดนี้จึงอาจท าให้เพศศึกษายังเป็นเรื่องที่ยากส าหรับสังคมไทย ที่ส่วนใหญ่มักมี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่สืบทอดต่อกันมา โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บ้านเมืองไปบ้าง

เพียงเล็กน้อย 

การศึกษาเรื่องเพศ การพูดถึงเรื่องเพศ หรือเพศศึกษา จึงอาจเป็นไปได้ยากในสังคมไทย อาจด้วย

วัฒนธรรม ความคิด และทัศนคติของคนในประเทศ ได้เป็นไปในทางลบกับเรื่องเพศ เมื่อผู้ใดกล่าวถึงเรื่องเพศ

ในที่สารธารณะขึ้นมา ผู้นั้นจะถูกสังคมตีตราโดยทันทีว่าเป็นผู้ที่เจนโลก ไม่มีมารยาท หรืออะไรก็ตามที่เป็นไป

ในเชิงลบ การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศในสังคมไทยอย่างเปิดเผยจึงอาจเป็นได้ได้ยาก อันเนื่องมาจาก

โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และครอบครัว จึงท าให้เด็กวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางด้านร่างกายและอารมณ์ จ าต้องแสวงหาความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยส่วนใหญ่มัก

เริ่มแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบข้าง อาทิ สื่อโทรทัศน์ โลกออนไลน์ กลุ่มเพ่ือน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ทางเพศของวัยรุ่นในสังคมไทย มักถูกเผยแพร่ในแง่ลบ และเป็น

รูปแบบในลักษณะปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งปัจจัยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  ที่ส่งผลให้

เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ กล่าวคือการที่วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสังคมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ

แสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ และอาจไม่ได้รับการปลูกฝังรวมถึงอธิบายให้เข้าใจถึงเรื่องเพศในระดับที่เหมาะสม 

จึงก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้เรื่องเพศเอง และอาจผลเกี่ยวเนื่องให้เกิดทัศนคติเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องตามมา 

พฤติกรรมดังกล่าวอาจจึงส่งผลออกมารูปแบบของการแสดงออกอย่างไม่ถูกต้องได้ อาทิ การต้องการดึงดูดเพศ
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ตรงข้ามด้วยการแต่งตัววาบหวิวที่เกิดจากการมีทัศนคติทางเพศ รสนิยมทางเพศที่ ไม่ค านึงถึงความเหมาะสม 

และความปลอดภัย เป็นต้น 

พฤติกรรมของวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชาย อาจมีจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วน

ใหญ่ วัยรุ่นมักจะเริ่มจากการอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศ จึงเริ่งแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศผ่านการหาสื่อต่างๆ

ทางเพศเพ่ือศึกษา ไปจนถึงระดับการน าความรู้ที่ได้แสวงหามาน ามาทดลอง ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศ ที่มี

ความแตกต่างและหลากหลายในประสบการณ์และวิธีการแสดงออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ วิธีการ

แสวงหาความรู้ วุฒิภาวะ สภาพสังคม ฯลฯ ของปัจเจกบุคคลนั้นๆเป็นหลัก (จตุพร, 2554: ออนไลน์) 

 

5.1.2  การแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ จากทัศนะของหญิงสาวในกลุ่มตัวอย่าง 

ในการแสวงหาความรู้เรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่องเพศ คนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะปรึกษาปัญหา

ต่างๆ กับครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญ (ส านักงานกรุงเทพมหานคร , 2562: ออนไลน์) แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่

มักเลือกที่จะแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และกลุ่มเพ่ือนคนใกล้ชิดแทนเสียมากกว่าเพราะความสะดวกสบาย 

และระยะความสนิทสนมต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีความห่างกัน หรือมีเวลาที่ไม่ตรงกัน โดยความรู้ที่ได้มาใน

บางครั้งก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น กรณีการรับประทานยาคุมฉุกเฉินจากการที่ฟังวิธีการแก้ปัญหาต่อๆกัน

มาในกลุ่มเพ่ือนโดยรู้เพียงกระบวนการท างานหลักของตัวยา แต่ไม่ได้อ่านฉลากยาและศึกษาผลกระทบ

ข้างเคียง ไปจนถึงระยะเวลาที่สามารถใช้ยาได้ (ศิริพร ขัดภัย , 2553) หรือการเล่าประสบการณ์การมี

เพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์เบื้องต้นและประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมทางเพศเชิง

ลึก (พรพรหม วิศิษฎ์วณิชย์ , 2551) 

จะเห็นได้ว่าสังคมสมัยใหม่เรื่องเพศไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่อยู่ภายในครอบครัวเท่านั้น แต่เรื่องเพศเริ่ม

เป็นเรื่องของสถาบันอ่ืนๆ ทั้งสถาบันการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของคนใน

สมัยใหม่ในปัจจุบันที่ต้องการจากสถาบันต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การท าให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของ

ตัวเองเท่านั้น แต่เพ่ือให้ได้ความรู้ ในเรื่องเพศประเด็นอ่ืนๆด้วย ทั้งการป้องกัน การติดเชื้อ ความรู้ความเข้าใจ

เรื่องเพศในประเด็นอ่ืน ไปจนถึงการเข้าใจเพศที่แตกต่างไปจากสังคมเดิม เรื่องเพศ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความ

ละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดแยกย่อยต่อกันไปอีกมาก รวมถึงยังมีพัฒนาการทางเพศอยู่ตลอดเวลา ใน

ปัจจุบัน เมื่อสังคมเชื่อว่าเพศวิถีสามารถน าไปสู่ประโยชน์โดยรวมของสังคมได้ สังคมจึงเริ่มน าเรื่องเพศมา

เชื่อมโยงกับกระบวนการทางการศึกษา ทีเ่ริ่มมีการพยายามถ่ายทอดความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ให้กับคนในสังคม

ผ่านการปลูกฝังในรายวิชาต่างๆตามหลักสูตร อาทิ สุขศึกษา เพศศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  แต่สุดท้ายแล้ว

การสร้างความรู้เรื่องเพศ มักจะตกเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและมุ่งเน้นไปที่เทคนิควิธีที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัย
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ทางเพศในมิติต่างๆ เช่น การควบคุมการเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในเวลา

ที่เหมาะสม การวิเคราะห์เรื่องเล่าแสดงให้เห็นว่า กรอบในการมองเรื่องของเพศวิถีไม่เพียงแต่จะคับแคบอยู่กับ

บางเรื่องเท่านั้น แต่แหล่งความรู้เรื่องเพศวิถีส าหรับคนทั่วไปก็มีอยู่อย่างจ ากัดด้วย ดังสรุปได้ดังนี้ 

1) แม้ค าว่าเพศวิถีจะไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตของคนทั่วไป แต่เมื่อมีการเล่าเรื่องราวของตนเอง ปัจเจก

บุคคลจะพูดถึงมุมมองมิติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และคุณค่า

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งยัง

ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วย โดยความฉลาดรู้ทางเพศอาจสามารถปรากฏออกมาใน

ลักษณะของการรู้เท่าทัน การขัดขืนต่อต้าน การต่อรอง การประนีประนอม หรือการยินยอม ซึ่งพฤติกรรม

เหล่านี้สามารถบ่งบอกสภาวะความฉลาดรู้ในเรื่องเพศของปัจเจกบุคคลและผลต่อการสร้างตัวตนของปัจเจก

บุคคลได ้

2) ความรู้ในเรื่องเพศวิถีที่ปรากฏในพ้ืนที่สาธารณะนั้นถูกครอบครองด้วยความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากฐาน

คิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์ เช่น  ระบบ

สืบพันธุ์ ฮอร์โมน โครโมโซม ซึ่งมีการบัญญัติศัพท์เฉพาะตามของแต่ละศาสตร์ ไว้ ส่วนความรู้ที่เป็นวิถีหรือท า

เป็นประจ าตามชีวิตของคนทั่วไปในเรื่องเพศวิถี มักปรากฏในพ้ืนที่สาธารณะในปริมาณน้อยหรือแทบจะหา

ไม่ได้ ท าให้ความรู้เรื่องเพศวิถีของคนทั่วไปยังคงเป็นความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคล (tacit knowledge) ไม่ได้มีการ

จัดระบบและ เผยแพร่ในสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งท าให้ไม่สามารถถูกนิยามว่าเป็นความรู้ได้ ดังนั้นการให้

ความรู้และการศึกษาเรื่องเพศในสถาบันการศึกษา จึงมีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่สร้างจากฐานคิด

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่อาจไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากนัก 

3) สื่อ หรือ นิตยสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยเฉพาะทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ 

ภาพยนตร์ที่มีฉากอนาจาร หรือที่เรียกกันเฉพาะว่า “หนังโป๊,หนัง AV,หนังเรท R” มักเป็นแหล่งความรู้ที่เด็ก

และเยาวชนสนใจและสามารถเข้าถึงไดง้่าย โดยความสนใจของเด็กและเยาวชนโดยเริ่มต้น ส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่

รูปภาพ ทั้งเป็นรูปที่แสดงสรีระเปลือย รูปการร่วมเพศทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน นอกจากนี้อาจมีเว็บไซต์

ของกลุ่มรักต่างเพศ ที่มีการสร้างเครือข่ายความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่มีเพศวิถีแบบเดียวกันอีกด้วย แต่

อาจจะยังมีอยู่น้อยและอาจไม่แพร่หลาย ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องเพศวิถีของเด็กและเยาวชน จึงมักเป็นการ

เรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ทั้งท่ีมีเพศวิถีแบบเดียวกันและต่างกัน 

4) ครอบครัวอาจมีข้อจ ากัดที่จะสามารถเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้เรื่องเพศของเด็กและเยาวชน โดยมิติที่

ครอบครัวจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องเพศวิถีโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเห็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตครอบครัวของ

สามีภรรยา ส่วนการให้ความรู้ในเรื่องเพศอาจเป็นค าแนะน าเท่าที่จ าเป็นและเท่าที่ทางครอบครัวเห็นสมควร 
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เช่น การสอนเบื้องต้น เม่ือเด็กผู้หญิงมีประจ าเดือน โดยทางครอบครัวอาจลงหรือไม่ได้ลงรายละเอียดของ

เรื่องประจ าเดือน การติดเชื้อ และกระบวนการที่แท้จริงของประจ าเดือนอย่างละเอียด เพราะในบางครอบครัว 

ผู้ปกครองก็อาจไม่มีความรู้ในส่วนของรายละเอีดเช่นกัน หรือการเตือนให้เด็กผู้ชายรู้จัก ใช้ถุงยางอนามัย ที่

อาจสอนแค่ในเพศชาย โดยอาจไม่สอนเพศหญิง หรือเด็กที่มีพฤติกรรมต่างเพศ ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ถุงยาง

อนามัยนั้น มีหลากหลายตัวเลือกและมีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกัน และมีการออกแบบที่หลากหลายและ

สามารถใช้ได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงวิธีการคุมก าเนิด ที่ในปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐต้องการที่

จะลดปริมาณการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีมาตรการและนโยบายออกมาเพ่ือส่งเสริมนโยบาย แต่ไม่ได้น า

นโยบายเข้าสู่ครัวเรือนไปอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ท าให้หลายครอบครัวยังคงไม่รู้ถึงสิทธิที่ควรได้รับ และ

วิธีการป้องกันอื่นที่ทางรัฐได้จัดไว้ให้ เช่น การฝังยาคุมฟรีในเด็กผู้หญิงวัย 10-20 ปี เป็นต้น 

เพศศึกษาในครอบครัวจึงเป็นการสอนให้เด็กดูแล ตนเองในบางเรื่องเท่านั้น โดยทั่วไปเด็กและเยาวชน

ยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องเพศ ซึ่งหากผู้ปกครองมีความใกล้ชิด และเข้าใจอาจสามารถ

เพ่ิมโอกาสทางการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้กับเด็กได้ โดยส่วนใหญ่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองไม่สามารถคุยเรื่อง

เพศกับลูกโดยตรง เด็กและเยาวชนก็มักจะมีความไม่มั่นคงทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาความรู้

จากแหล่งอื่นๆ และส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างวุฒิภาวะในเรื่องเพศวิถีขึ้นมาดว้ยตนเอง 

5) ลักษณะของการศึกษาในระบบของไทยยังคงแบ่งความรู้ออกเป็นวิชาแขนงต่างๆ เรื่องเพศซึ่งมีทั้ง

ฐานความรู้จากทางชีววิทยา และมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยจึงถูกน าไปบรรจุไว้ในวิชา

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และสุขศึกษา ด้วยความหลากหลายทางองค์ความรู้นี้ จึงส่งผลให้ในปัจจุบันยังไม่มีการ

บรรจุวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรงลงในหลักสูตรของระบบการศึกษาของไทย  (กิตติกร สันคติประภา และ

คณะ, 2555:ออนไลน์)  

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกและจากบทสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าวิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศของ

หญิงสาววัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 11-20 ปี จ านวน 8 คน สามารถจ าแนกและสังเคราะห์โดยรวมได้ดังนี้ 

ประเภทของสื่อที่ใช้เพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องเพศ จ านวนของกลุ่มหญิงสาววัยรุ่น

ตัวอย่าง 8 คน มีจ านวนพฤติกรรม

ดังกล่าว 

แสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือที่มีรูปภาพเปลือย 1 คน 

แสวงหาความรู้จากพฤติกรรมรอบข้างของคนในชุมชน 8 คน 

แสวงหาความรู้จากสถาบันการศึกษา 8 คน 

แสวงหาความรู้จากกลุ่มเพ่ือน 8 คน 
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แสวงหาความรู้จากผู้ที่คบหาดูใจ 2 คน 

แสวงหาความรู้จากสถาบันครอบครัว 8 คน 

แสวงหาความรู้จากสื่อออนไลน์ 8 คน 

แสวงหาความรู้จากสื่อทัศนะ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 8 คน 

แสวงหาความรู้จากสถานพยาบาลและสุขภาพ 2 คน 

แสวงหาความรู้โดยการทดลองส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 5 คน 

แสวงหาความรู้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ 2 คน 

 

จะเห็นได้ว่า จ านวนที่ประกอบไปด้วย 1-2 คน จะเป็นเพียงหญิงสาวที่มีอายุ 19-20 นั่นก็คือดอกมะลิ

และดอกปีป ซึ่งจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีรูปภาพโป๊เปลือยประกอบอยู่นั้น ยังอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ยังคงมีซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ 

แต่ในหญิงสาวที่มีช่วงอายุ  11-16 ปีนั้นมักแสวงหาความรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์และสื่อทัศนะอ่ืนๆ 

สภาพแวดล้อม สถาบันการศึกษาและการปลูกฝังจากครอบครัว อีกทั้งอัตราการทดลองส าเร็จความใคร่ด้วย

ตนเองยังอยู่ในระดับกลาง ซึ่งปัจจัยประกอบการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานเรื่อง

อายุที่ตัวบุคคลก าหนด ประกอบกับสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศในการตัดสินใจทดลอง และอัตราการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควรหากน าเกณฑ์ในส่วนของอายุที่บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 18 เป็นหลัก หญิงสาววัยรุ่นทั้ง 2 คน ก็

ได้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจากการอยากรู้อยากลอง และสภาพสังคมประกอบเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ

 ทั้งนี้วิธีการแสวงหาความรู้ ในเรื่องเพศของหญิงสาวในชุมชนทั้ง 8 คนนี้ ล้วนมีปัจจัยเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจแต่ละรายบุคคล โดยอาจมีสิ่งเร้าที่แตกต่างกันตามยุค ตามสมัย และตามสังคมที่

เปลี่ยนไป 
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5.2 การให้ความหมายในเรื่องเพศ 

 5.2.1 การให้ความหมายในเรื่องเพศผ่านมุมมองแนวคิดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ 

สังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่ดูจะเปิดกว้าง แต่ก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่ไม่สามารถพูดได้อย่าง

เปิดเผยได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว หรือที่โรงเรียนก็ตาม ก่อให้เกิดการจับกลุ่มคุยภายในแค่กับ

สังคมเพ่ือนที่สนิทเพียงเท่านั้น เพราะคนส่วนใหญ่มักมีความคิดและกล้าแสดงออกเพียงแค่ กับบุคคลที่ไว้ใจ 

และในความสนิทก็จะมีระดับความสนิทที่แตกต่างกันไป (โรจน์ศักดิ์ แสงแก้ว, 2557: 43) ทั้งนี้การปรึกษาและ

แสวงหาความรู้ภายในกลุ่มเพ่ือน อาจมีเรื่องที่เป็นความรู้ที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย ไปจนถึงความรู้ที่ไม่

สามารถควบคุมได้เพราะมีการสร้างความรู้ชุดนั้นๆขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอๆ วิถีทางเพศของ

มนุษย์จึงไม่หยุดนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ในแง่ของปัจเจกบุคคล เรื่องการให้ความหมายต่อเรื่องเพศ และทัศนคติทางเพศ จึงเป็นกระบวนการ

ชีวิตที่ยาวนานของคนๆหนึ่ง ที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่องเพศที่

ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนและสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลาหนึ่ง ในแง่ระบบสังคม การให้ความหมายต่อ

เรื่องเพศ และทัศนคติทางเพศมีที่ทางอยู่บนกฏเกณฑ์ของบ้านเมือง ศีลธรรม และ แนวปฏิบัติเรื่องเพศ หรือ

วัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กล่าวได้ว่า การให้ความหมายต่อเรื่องเพศ 

และทัศนคติทางเพศ จะเป็นผลอันสืบเนื่องมาจาก ค่านิยม บรรทัดฐาน ระบบวิธีคิด และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

ความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ  ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่ก าหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม เช่น “ความปกติ” ของการเป็นคนรักต่าง

เพศ “ความผิดปกติ” ของคนรักเพศเดียวกัน หรือ “ผู้หญิงดี” คือผู้ที่อ่อนประสบการณ์ หรือเป็นฝ่ายรับใน

เรื่องเพศ (passive) เพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพียงคนเดียว หรือหลายคน การ

มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย รักต่างวัย รักนอกสมรส ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของเพศวิถี ซึ่งมีความ

หลากหลาย เพศวิถีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัฒนธรรม ชนชั้น และกาลเวลา เช่น เพศวิถีในสมัยต้น

รัตนโกสินทร์มองว่าการที่ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบผืนเล็กปกปิดร่างกายส่วนบน ไม่ถือว่าโป๊ หรือเป็นผู้หญิงที่ไม่

ดีแต่อย่างใด 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่า เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี ซึ่งถือว่าเป็น

ภาวะคาบเก่ียวกับค าว่า “เยาวชน” ที่เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี วัยรุ่นมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่

รวดเร็ว ซึ่งเป็นระยะที่มีการขยายขนาดของร่างกาย มีพละก าลัง และเริ่มมีความสามารถด้านการเจริญพันธุ์ มี

ความคิดอ่านที่เริ่มมีความเป็นนามธรรมมากขึ้น เริ่มมีสังคมอ่ืนเพิ่ม จากเดิมท่ีมีเพียงครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ก็
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เริ่มมีกลุ่มเพื่อนและความสัมพันธ์รูปแบบอ่ืนๆ ที่เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้ ทักษะและ

เจตคต ิใหม่ๆ เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นในระยะอายุ 10-19 ปี เป็นช่วง 10 ปีแรกท่ีสามารถ

มีความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างลดหลั่นกันไปในแต่ละบุคคล อันเนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ไปจนถึงปัจจัยด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไป (กระทรวง

สาธารณสุข, 2559: ออนไลน์) 

 โดยส่วนใหญ่แล้วการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นหญิง จะเกิดขึ้นในระหว่างอายุ 11-13 ปี 

ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วกว่าวัยรุ่นชายประมาณ 1-2 ปี ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และ

จะลดอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู่ระยะวัยรุ่นตอนกลาง ความสูงมักจะคงที่ตั้งแต่ช่วงวั ยรุ่นตอนกลาง 

ร่างกายของเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งจากการเจริญเติบโตทางสรีระ

ร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่นดังที่กล่าวมา กับการให้ความหมายเรื่องเพศ จะเห็นได้ถึง

ปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายปัจจัย โดยสามารถแบ่งได้พอสังเขปเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 

1) ปัจจัยลักษณะทางชีววิทยา ( Biological Aspect ) 

2) ปัจจัยลักษณะทางจิตวิทยา ( Psychological Aspect ) 

3) ปัจจัยลักษณะทางสังคม (Social Aspect ) 

4) ปัจจัยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Aspect ) 

 

 5.2.2 การให้ความหมายในเรื่องเพศจากทัศนะของหญิงสาวในกลุ่มตัวอย่าง 

วิถีชีวิตทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

ความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ ซึ่งเป็นระบบ

ความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ก าหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2562: 44) ในแต่ละ

ปัจเจกบุคคลอาจมีประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติทางเพศที่แตกต่างกัน ฉะนั้น การให้ความหมายเรื่องเพศ

รายบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันไปเช่นกัน 

การอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน อาจก่อให้เกิดวิถี ความคิด และทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใน

บางครั้ง ทัศนคติของตัวบุคคลอาจท าการไม่ยอมรับและไม่มีความคิดหรือทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็

ได้เช่นกัน แต่ด้วยชุมชนดังกล่าว มีประชากรที่มีพฤติกรรมทางเพศอยู่จ านวนมาก และมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกว่า 50% (คิดจากจ านวนของหญิงสาววัยรุ่นในชุมชนปัจจุบันจ านวน 20 คน) 

โดยจากการสัมภาษณ์หญิงสาวในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 คน ล้วนให้ความหมายว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกติ แต่ก็
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สมควรอยู่ในวัยอันเหมาะสม แต่ก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดที่ผู้ที่อายุต่ ากว่าวัยอันควรจะพยายามทดลองหรือแสวงหา

ความรู้ทางเพศ จึงท าให้เห็นว่า ด้วยยุคสมัยที่เรื่องเพศแม้จะยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดในที่สาธารณะ แต่

หากการปลูกฝังจากครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือน และที่ส าคัญที่สุด คือจากวิสัยทัศน์ของตัวบุคคล

เอง ที่มีต่อเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องปกติ วิถีการปฏิบัติและใช้ชีวิตของแต่ปัจเจกบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปตามการ

ตัดสินใจของตัวบุคคลเอง และสรุปอัตราผ่านการจ าแนกสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

 

การให้ความหมายในเรื่องเพศ จ านวนของกลุ่มหญิงสาววัยรุ่นตัวอย่าง 

8 คน มีจ านวนพฤติกรรมดังกล่าว 

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา 8 คน 

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอายุและวุฒิภาวะ 8 คน 

การมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรไม่ใช่เรื่องที่ผิด 8 คน 

 

 

5.3 บทสรุปของการศึกษา 

ท้ายสุดแล้วเมื่อท าการสัมภาษณ์และได้ท าความคุ้นชินในหญิงสาวแต่ละคน ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกว่า แต่ละ

คนต่างมีปัจจัยเรื่องเพศ และวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การสร้างครอบครัว 

การตอบสนองความต้องการของตัวเอง ไปจนถึงการศึกษา ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกและท าความ

เข้าใจกับหญิงสาวแต่ละคนจนคุ้นชินเป็นเวลากว่า 6 เดือน จึงท าให้ผู้วิจัยมิได้รู้สึกถึงสิ่งที่ผิดปกติใดสักประการ

หนึ่งต่อหญิงสาวเหล่านี้ ซ้ ายังยิ่งเข้าใจในตัวบุคคลแต่ละคนที่หล่อหลอมให้พวกเขาเกิดทัศนคติดังกล่าวมาก

ยิ่งขึ้นไปเสียอีก ผู้วิจัย จึงมีประสงค์อย่างสุดซึ้งที่อยากจะขอให้ผู้อ่านได้ท าการเปิดใจต่อหญิงสาวในชุมชนนี้เสีย 

และอ่านงานวิจัยดังกล่าวเพ่ือเป็นเพียงการศึกษาและเพ่ือเป็นเครื่องยืนยันสถานะในการศึกษาของผู้วิจัยเพียง

เท่านั้น โดยขอให้การอ่านนี้ ปราศจากความรู้สึกที่เป็นไปด้วยการตัดสินไม่ว่าจะจากประการใดก็ตาม ไม่ว่าจะ

จากโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา หรือวัฒนธรรมก็ตาม เพราะผู้วิจัยนั้นเชื่อว่า หญิงสาวทุกคนได้

กระท าการอันใดที่พวกเธอเหล่านั้นตัดสินใจ ณ ขณะนั้นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรส าหรับพวกเธอแล้วทั้งสิ้น 

สุดท้ายแล้วจุดประสงค์ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยประสงค์

ท าการวิจัยเพ่ือเข้าใจ รับฟัง และบันทึกข้อมูลที่ได้ในวิจัยเล่มนี้เพียงเท่านั้น มิได้ต้องการเปรียบเทียบ หรือ

ตัดสินผู้ใดดังเช่นจุดประสงค์การเริ่มท าวิจัย 
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จากทัศนะของผู้วิจัยหลังจากท่ีได้ท าการศึกษา สัมภาษณ์ และท าความเข้าใจกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

พบว่า แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากโครงสร้างสังคมที่มีการสั่งสมเป็นขั้นๆกดทับลงมาเรื่อยๆเป็น

ระยะเวลานานจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่อยู่ในแต่ละสังคมต่างก็มีทัศนคติต่อสังคมที่ตนอยู่ในลักษณะหนึ่ง และเชื่อว่า

สิ่งที่ตนคิดต่อสังคมของตนเป็นสิ่งที่ถูก จึงท าให้สังคมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังคงซึ่งลักษณะสังคมเดิม

ต่อมาเช่นกัน และแม้ว่าจะมีกลุ่มคนในสังคมนั้นๆที่คิดแตกต่าง แต่หากพวกเขาไม่สามารถท าให้คนในสังคม

นั้นๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ยอมรับและเปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ สังคมดังกล่าวก็

จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเกิดวังวนในสังคมแต่ละสังคมไม่จบสิ้นในที่สุด 
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ขอขอบคุณ ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษา 

 
 
สัมภาษณ์ 
 
ดอกคุณนายตื่นสาย. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 
 
ดอกมะลิ. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 
 



4 
 

4 
 

ดอกเข็ม. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 
 
ดอกกุหลาบ. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 27 มกราคม 
 
ดอกทานตะวัน. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 27 มกราคม 
 
ดอกปีป. (2563). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ ์
 
ดอกแก้ว. (2562). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 
 
ดอกคาร์เนชั่น. (2562). หญิงสาวในชุมชนแห่งหนึ่ง. สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 
 

 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References



