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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์	 เพื่อท�าความเข้าใจ	 และอธิบายโลกทัศน์ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและ	

ความสัมพันธ์ทางเพศ

วิธีการศึกษา	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด�าเนินการศึกษาใน	 7	 จังหวัดคือก�าแพงเพชร	

นครราชสีมา	สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	ประจวบคีรีขันธ์	สุราษฏร์ธานี	และนราธิวาส	เลือกผู้ให	้

ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจงเป็นวัยรุ่นชายอายุ	 9-19	ปี	 ที่อยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	

มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	และกลุ่มเด็กนอกระบบโรงเรียนข้อมูลอิ่มตัวที่	 197	 ราย	 อายุเฉลี่ย		

15.7	 ปี	 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 เก็บข้อมูลโดยการใช้การสนทนากลุ่ม		

และการสัมภาษณ์	 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา	 และแก่นสาระวิเคราะห์ข้อมูล	 ควบคุมคุณภาพ	

ของการวิจัยโดยการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า	 ทั้งด้านนักวิจัย	 ด้านวิธีการเก็บข้อมูล		

ด้านการวิเคราะห์	และด้านทฤษฎี	

ผลการศึกษา	 มีข้อค้นพบว่าวัยรุ ่นชายรับรู้ว่าการมีความรัก	 ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว	 และ

พฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องธรรมดาในวัยรุ ่นชาย	 สรุปเป็นแก่นสาระ	 4	 ประเด็นคือ	 วัยรุ ่น	

ทุกที่มีบริบททางความคิดใกล้เคียงกัน	ความรักคือความสุขและการให้	การมีแฟนเป็นเรื่องปกต	ิ

และเท่	และเพศสัมพันธ์คือการให้และการได้	

สรุป	การศึกษาครั้งนี้ชี้น�าว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้	และถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ

วัยรุ่นชาย	ด้วยทัศนะนี้จึงเสี่ยงต่อการท�าให้เกิดการตั้งครรภ์วัยรุ่น	ความรุนแรงอันเนื่องมาจาก

อคติทางเพศ	 โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์	 และการเป็นพ่อวัยเยาว์	 การจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษา	

หรือเพศศึกษารอบด้านอย่างมีความจ�าเพาะเชิงเพศภาวะจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ค�าส�าคัญ		วัยรุ่นชาย		แฟน		ความสัมพันธ์ทางเพศ		การวิจัยเชิงคุณภาพ		
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ABSTRACT

Objective :	To	explore	and	explain	the	world	view	of	male	adolescents	related	to	love	

and	sexual	relation.	

Methods :	A	qualitative	 study	was	employed	at	 7	provinces	of	 4	 regions	 including	

Kumpangphet,	Nakornrachasima,	Samutsakorn,	Samutsongkarm,	Prachoabkeereekun,	

Suratthanee	and	Narathiwat	which	were	chosen	as	study	sites.	Using	purposive	sampling		

strategy,	boys	aged	of	9-19	who	were	in	primary	school,	high	school,	vocational	school	

and	who	had	dropped	out	from	school	were	chosen.	Data	was	saturated	at	197	boys.		

The	average	age	was	15.7	and	the	majority	of	them	were	in	secondary	school.	Focus	

group	discussions	and	 in-depth	 interviews	were	conducted	 to	gather	data.	Content	

analysis	and	thematic	analysis	were	employed.	Triangulation	was	used	to	ensure	the	

rigor	of	the	study.	

Results :	 Findings	 indicates	 that	 the	 participants	 perceived	 that	 having	 romantic		

relationships	and	sexual	activity	are	common	among	their	peers.	Four	main	themes	were	

found	including	“male	adolescent	everywhere	share	similar	ideas”,	“love	is	happiness	

and	giving”,	“having	a	romantic	partner	is	common	and	cool”	and	“sexual	intercourse	

is	regarded	as	giving	and	receiving”.					

Conclusion :	The	findings	reveal	that	having	sexual	relationships	in	young	adolescents	

is	regarded	as	normal	and	the	male	adolescents’	perception	holds	a	risk	of	creating	

gender-based	violence,	sexually	transmitted	diseases	and	being	a	teen	father.	Gender	

specific	sexuality	education	is	needed.	

Keywords :	male	adolescent,	sexual	relation,	perception,	qualitative	study
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บทน�า
ปรากฏการณ์การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ก�าลงัเป็นปัญหา

ส�าคัญทางด้านสังคมและสาธารณสุขของประเทศไทย

ในปัจจุบัน	 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข1		

ที่ส�ารวจตัวเลขในโรงพยาบาลของรัฐในระหว่างปี	พ.ศ.	

2544-2552	 วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	

10	 เป็นร้อยละ	 40	 สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกที่ระบุว่าประเทศไทยมีจ�านวนหญิงอายุ	

ต�่ากว่า	20	ปี	ตั้งครรภ์และคลอดบุตรถึงร้อยละ	13	ซึ่ง	

สูงกว่าเกณฑ์ทั่วโลกที่ระบุไว้ร้อยละ	 10	 	 นอกจากนั้น

ยังมีรายงานที่สอดคล้องกันนี้จากอีกหลายองค์กร	 เช่น		

ESCAP	 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล	มูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	และ

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว	เป็นต้น

ประเด็นเพศภาวะ	 (gender)	 ซึ่งหมายถึง	

การประกอบสร้างทางสังคม	 (social	 constructed)		

หรือการก�าหนดทางสังคมในเรื่องความเป็นหญิง	

เป็นชาย	 ได้รับการกล่าวถึงและน�ามาใช้เป็นแนวคิด	

และแนวปฏิบัติในกระบวนการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยรุ ่นและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	

ในวยัรุน่		เนือ่งจากแนวคดินีม้ฐีานมาจากการศกึษาทาง	

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาว่า	 เด็กหญิง	 เด็กชาย	

ต่างได้รบัการกล่อมเกลาทางสงัคมแตกต่างกนั		โดยเฉพาะ	

เรื่องเพศวิถี	 (sexuality)	 ซึ่งหมายถึงแนวประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์	 รวมทั้งแรง

ปรารถนาจากส่วนลกึ	การแสดงออก	และความคาดหวงั

ของบคุคลนัน้	เดก็หญงิและเดก็ชายมเีพศวถิแีตกต่างกนั		

อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม2

สังคมไทยเป ็นสังคมประเภทป ิตาธิปไตย		

(patriarchal	 society)	 ซึ่งให้คุณค่าต่อความเป็นชาย	

(masculinity)	 มากกว่าความเป็นหญิง	 (femininity)		

อนัเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เดก็หญงิถกูล่วงละเมดิทางเพศ	

ผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานถูกตีตรา		ผู้หญิงถูกท�าร้าย		

และเด็กหญิงถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ	 อีกทั้ง

ด้วยบรรทัดฐานเชิงเพศภาวะ	(gender	norms)	น�าไปสู	่

ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ	(health	inequity)	ท�าให้

วัยรุ ่นหญิงไม่สามารถเข้าถึงความรู ้เรื่องเพศศึกษา	

ได้สะดวก		ไม่สามารถรบัค�าปรกึษาเพือ่สขุภาพทางเพศ		

(sexual	health)	ได้อย่างเปิดเผย3		เมือ่วยัรุน่หญงิตัง้ครรภ์		

ถูกบุคคลรอบข้างรวมทั้งผู ้ให้บริการสุขภาพบางคน

ต�าหนิติเตียน	หรือปฏิบัติด้วยทางลบ		ขณะที่วัยรุ่นชาย

ก็เรียนรู้เรื่องสุขภาพทางเพศไม่ถูกต้องและขาดความ

รับผิดชอบ	 	 อันเป็นที่มาของการมีปัญหาสุขภาพจาก

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และการท�าให้วัยรุ่นหญิง	

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

การสร้างแบบการด�าเนินงานที่มีความละเอียด

อ่อนและความจ�าเพาะเชิงเพศภาวะ	โดยเฉพาะในด้าน

สุขอนามัยเจริญพันธุ ์นั้นได้ถูกพิสูจน์จากการศึกษา

ในประเทศต่างๆ	 จ�านวนมาก	 ว่าท�าให้เกิดความเป็น

ธรรมเชิงเพศภาวะ	 (gender	 equity)	 และความเป็น

ธรรมทางสุขภาพ	ลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	(unwanted		

pregnancy)	 และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ์ 4,5		

ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ	 (gender	 sensitivity)		

ซึ่ งหมายถึงความไว	 หรือความละเอียดอ ่อนต ่อ	

ความแตกต่างของสถานการณ	์และความต้องการของ

เพศหญิงและชาย	 เป็นกระบวนการของการตัดสินใจ

เพือ่ก่อให้เกดิความเสมอภาคระหว่างเพศหญงิและชาย		

ตลอดจนการค�านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของ	

ชายหญงิภายใต้สงัคม	และบรบิททางวฒันธรรม	เพือ่น�า

ไปสู่การด�าเนินการเชิงนโยบาย	การวางแผนหรือการมี

กจิกรรมทีล่งมอืปฏบิตักิาร เป็นกลยทุธ์ทีใ่ห้ความส�าคญั

กบับรบิทเชงิสงัคมวฒันธรรม	ท�าให้การด�าเนนิงานต่างๆ

มคีวามเฉพาะเชงิเพศภาวะ	(gender	specific)	กล่าวคอื

เป็นการตั้งเป้าหมายและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของ	

ผูห้ญงิหรอืผูช้าย	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรอืตอบสนอง	
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ความต้องการได้อย่างจ�าเพาะ6	 การด�าเนินงานเช่นนี้

จะมีพลังที่สามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น�าไป

สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ	 (health	 equity)	 ในกรณี

เรื่องสุขภาพทางเพศนี้การมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศ

ภาวะ	ท�าให้วัยรุ่นหญิงและชายเรียนรู้สุขภาพทางเพศ

ได้อย่างถูกต้อง

มกีารศกึษาจ�านวนมากทีห่าค�าตอบว่าจะป้องกนั

และแก้ไขการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุน่ได้อย่างไร	กลุม่

เป้าหมายของการศึกษาส่วนใหญ่คือผู้หญิง7-10	 ดังนั้น	

องค์ความรู ้	 หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ	 จึงมาจาก	

เพศหญิง	 กิจกรรมการป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา	

การตั้งครรภ์วัยรุ่นเกือบทั้งหมดก็เน้นที่การปรับเปลี่ยน

ผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ	แต่องค์ความรู้จากผู้ชายซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องอย่างส�าคัญในกระบวนการตั้งครรภ์มีจ�ากัด

มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย	จึงเป็นข้อสังเกต

ได้ว่าการทีส่งัคมไทยมจี�านวนการตัง้ครรภ์วยัรุน่เพิม่ขึน้

นัน้อาจเป็นเพราะการขาดองค์ความรูจ้ากเพศชาย	และ

การด�าเนินงานที่ขาดความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ	

การเริ่มต้นของการด�าเนินงานที่มีความละเอียดอ่อน	

เชิงเพศภาวะนั้นจะต้องมีข้อมูลแยกเพศ	มีความเข้าใจ

โลกทัศน์ของแต่ละเพศ	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความ

เข้าใจอย่างลกึซึง้ต่อโลกทศัน์ของวยัรุน่ชาย	และอธบิาย

การรับรู ้ของวัยรุ ่นชายเกี่ยวกับความรักและความ

สัมพันธ์ทางเพศ	ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการศกึษาเรือ่งการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	

วิธีการศึกษา
ใช ้การวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากเป ็นวิธีที่

เหมาะสมต่อการเข้าถึงโลกทัศน์ของผู้ถูกศึกษาอย่าง

ลึกซึ้ง11	 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาวัยรุ่นชายอายุ	 9-19	 ปี

ที่อยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	

อาชีวศึกษา	 และกลุ ่มเด็กนอกระบบโรงเรียนใน		

7	 จังหวัดที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจังหวัดที่มีจ�านวน

การตั้งครรภ์วัยรุ ่นอยู ่ในล�าดับแรกๆ	 ของภาคเหนือ		

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 และภาคใต้	

ได้แก่	จังหวัดก�าแพงเพชร	นครราชสีมา	สมุทรสงคราม	

สมทุรสาคร	ประจวบครีขีนัธ์	สรุาษฏร์ธาน	ีและนราธวิาส	

ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลเป็นอาสาสมัครที่ยินดีให้นักวิจัยเข้าพบ

หลังจากชี้แจงโครงการแล้ว	นักวิจัยเข้าพบอาสาสมัคร

เพื่อขอเก็บข้อมูล	ทั้งนี้อาสาสมัครที่อายุต�่ากว่า	 18	ปี	

ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง	 ข้อมูลอิ่มตัวที่

จ�านวน	197	ราย	อายุเฉลี่ย	15.7	ปี	ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่

ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น			

ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้การสนทนากลุ ่ม	

ผู้ให้ข้อมูลวัยรุ่นชายจ�านวน	 27	 กลุ่มๆ	 ละ	 5-8	 ราย		

ในประเดน็ชวีติวยัรุน่ทัว่ไป	การมแีฟนและความสมัพนัธ์

กับแฟน	สัมภาษณ์เชิงลึก	 16	 ราย	 เป็นผู้ที่อยู่กับแฟน	

เคยมีแฟนท้อง	และก�าลังมีแฟนถึงประสบการณ์ต่างๆ	

และพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับความเป็นหญิงเป็นชาย	

และความสมัพนัธ์ทางเพศ	บนัทกึการสนทนากลุม่	และ

การสัมภาษณ์ลงในเครื่องบันทึกเสียงอิเลคโทรนิกค์		

ผู ้วิจัยถอดข้อความจากแถบเสียงบันทึกการสนทนา

กลุม่และสมัภาษณ์เชงิลกึแบบค�าต่อค�า	น�ามาวเิคราะห์

เนื้อหา	 (content	 analysis)	และแก่นสาระ	 (thematic	

analysis)	 ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อหาใช้การจัดระบบ	

การให้ดรรชน	ีและจดัหมวดหมูข่องค�า	นยิามความหมาย	

และแบบแผนต่างๆ	ที่ปรากฏจากข้อมูล	 น�าหมวดหมู่

มาเชื่อมโยงเป็นแก่นสาระ	การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว



Perceptions of Male Adolescents Related to Love and Sexual Relationships Siriporn Chirawatkul et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 58 No. 1 January - March 2013 79

ด�าเนินไปพร้อมกันกับการเก็บข้อมูล	แล้วสร้างข้อสรุป

สุดท้ายเมื่อข้อมูลอิ่มตัว	 ทั้งนี้มีการควบคุมคุณภาพ

ของการวิจัยให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง	 เข้มงวด	 (rigor)		

ตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาอย่างแท้จริงด้วยวิธี

การตรวจสอบสามเส้า12	ทัง้ด้านนกัวจิยั	ด้านวิธีการเก็บ

ข้อมูล	ด้านการวิเคราะห์	และด้านทฤษฎี

ผลการศึกษา
มีข้อค้นพบประเด็นหลักคือความหมายของ

ความรักและเพศสัมพันธ์ตามการรับรู้หรือในโลกทัศน์

ของผูใ้ห้ข้อมลูชายอาย	ุ9-19	ปีทีร่่วมในการศกึษาครัง้นี	้

ว ่าเป็นเรื่องที่ห ้ามไม่ได้	 ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ	 และ	

ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่นที่ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจ

รบั	และท�าความเข้าใจ	การศกึษาครัง้นีค้้นพบแก่นสาระ	

4	ประเด็นคือ	วัยรุ่นทุกที่มีบริบททางความคิดใกล้เคียง

กนั	ความรกัคอืความสขุและการให้	การมแีฟนเป็นเรือ่ง

ธรรมดา	และเพศสมัพนัธ์คอืการให้และการได้	ดงัมสีาระ

ส�าคัญดังนี้

1. วยัรุน่ทกุทีม่บีรบิททางความคดิใกล้เคยีงกนั

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้อาศัยอยู่ในชุมชน

เมอืงของจงัหวดัทีม่พีืน้ที	่และบรบิททางกายภาพต่างกนั	

กล่าวคอืชมุชนในจงัหวดัก�าแพงเพชรเป็นชมุชนขนาดเลก็		

สงบและอยู ่ในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมมากกว ่า

อุตสาหกรรม	 ขณะที่วัยรุ ่นของจังหวัดนครราชสีมา	

ซึง่เป็นจงัหวดัใหญ่	อยูใ่นชมุชนทีผู่ค้นมวีถิชีวีติแตกต่าง

กัน	ผสมผสานระหว่างเกษตรกรรม	การค้า	บริการและ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม	 ส่วนวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนของ

จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครนั้น	 เป็นชุมชน

อุตสาหกรรม	 การค้าและบริการมากกว่าเกษตรกรรม	

แม้จะเป็นจงัหวดัขนาดเลก็แต่มผีูค้นจากต่างถิน่จ�านวน

มากมาอาศัยประกอบอาชีพ

วัยรุ ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในชุมชน

ขนาดเล็ก	แต่เป็นชุมชนที่ผู้คนหนาแน่นและเป็นสังคม

เกษตรกรรมผสมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ	 ลักษณะเช่นนี้ใกล้เคียงกับวัยรุ่นของชุมชนใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แต่ชุมชนจังหวัดนี้มีลักษณะทาง

สังคมเกษตรกรรมมากกว่า	 ส่วนวัยรุ ่นของชุมชนใน

จังหวัดนราธิวาสนั้นอยู่ในเมืองขนาดเล็กที่เป็นที่อยู ่

ของคนที่นับถือศาสนาต่างกันและมีวัตรปฏิบัติตาม

ศาสนาต่างกนัคอื	ไทยพทุธและไทยอสิลาม	อยูใ่นสงัคม

เกษตรกรรมมากกว่าการค้าและบริการ	และเป็นพื้นที่ๆ	

ทุกคนต้องระมัดระวังตัวจากการก่อการร้าย

แม้ว่าผู ้ให้ข้อมูลวัยรุ ่นทั้งหมดดังกล่าวจะอยู่

ในพื้นที่ต่างกัน	 แต่ทั้งหมดเชื่อมร้อยทางความคิดที	่

ใกล้เคียงกันคือความเป็นสมัยนิยมแบบใหม่	 ที่ทุกคน

ควรอยูใ่นโรงเรยีนเรยีนรูส้าระวชิาการของหลกัสตูร	และ

ผูส้อนทีม่าจากเบ้าหลอมเดยีวกนั	มพ่ีอแม่ทีต้่องใช้เวลา

กับการประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือ	

ผู้ให้ข้อมูลวัยรุ่นทั้งหมดรับสื่อทั้งจากโทรทัศน์	และจาก

โลกไซเบอร์ไม่ต่างกนั	มวียัรุน่ไทยอสิลามทีเ่รยีนโรงเรยีน

ศาสนาที่มีวัตรปฏิบัติต่างไปบ้าง	แต่โดยรวมแล้วบริบท

ทางความคดิของการเป็นวยัรุน่	โดยเฉพาะเรือ่งความรกั	

และความสัมพันธ์ทางเพศมีความคล้ายคลึงกันมาก

	 วัยรุ ่นทุกคนที่ร ่วมในการศึกษาครั้งนี้ใช ้

โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้		

ใช้คอมพิวเตอร์	 และรับข้อมูลจากโลกออนไลน์เป็น

ประจ�าในชวีติประจ�าวนั	ใช้ชวีติใกล้ชดิกบัเพือ่นมากกว่า

พ่อ-แม่	ผู้ปกครอง	นอกจากนั้นวัยรุ่นที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้น

มัธยมปลายและอาชีวศึกษาจ�านวนมากไม่ได้อยู่บ้าน

กับพ่อ-แม่	ผู้ปกครอง	แต่อยู่หอพักไกลบ้านเพื่อสะดวก

ต่อการศึกษาเล่าเรียน	 ดังนั้นข้อมูลที่เข้ามาและเด็ก

แสวงหาจึงเป็นข้อมูลที่พ่อ-แม่ผู้ปกครอง	 และครูรับรู้

น้อยมาก	 เว้นเสียแต่มีความใกล้ชิดและสัมพันธภาพ	
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ที่ดีต่อกันเท่านั้น	 ตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้สะท้อนบริบท

ทางความคดิทีค่ล้ายคลงึกนัเกีย่วกบัความรกัและการมี	

เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่อยู่ต่างพื้นที่	ต่างวัฒนธรรม

“ความรักกับวัยรุ ่ น เดี๋ ยวนี้ เป ็นธรรมดา”																				

(ก�าแพงเพชร)

“ความรักมักมากับเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ”	

(นครราชสีมา)

“ความรักของวัยรุ ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา”	

(สมุทรสงคราม)

“มี ค ว าม รั ก ก็ คิ ด ถึ ง ก า รมี เ พศสั มพั น ธ ์ ”	

(สมุทรสาคร)

“วัยรุ ่นเดี๋ยวนี้ เร็ว 	 มีรักมี เพศสัมพันธ ์ เร็ว”	

(ประจวบคีรีขันธ์)

“วัยรุ ่นมี รักมีแฟนก็มักมี เพศสัมพันธ ์กัน”	

(สุราษฎร์ธานี)

“ความรกักบัเพศสมัพนัธ์มนัเป็นเรือ่งธรรมดามาก”	

(นราธิวาส)

2. ความรักคือความสุขและการให้

ความหมายของความรักที่วัยรุ ่นชายที่ร่วมใน

การศึกษาครั้งนี้กล่าวถึงมี	 3	 ลักษณะคือ	 ความรู้สึก	

พฤติกรรม	 และมุมมอง	 ด้านความรู ้สึกนั้นความสุข	

ถกูกล่าวถงึมากทีส่ดุในทกุวยั	ส่วนพฤตกิรรมเน้นการให้	

ทัง้ในเชงิรปูธรรมและนามธรรม	แต่เป็นการให้เชงิรปูธรรม

มากกว่า	 ขณะที่มุมมองแฝงอยู่ในทั้ง	 2	 ลักษณะแรก		

ดังตัวอย่างค�าพูดความหมายของความรักต่อไปนี้

“ท�าให้เขามคีวามสขุตลอดเวลา”	(ประถมศกึษา)

“การให้ซึง่กนัและกนั	การเอาใจใส่และความรูส้กึ

ดีต่อกัน”	(มัธยมศึกษา)

“ความรักคือการให้	ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่เรารัก

ครับ”	(อาชีวศึกษา)

3. การมีแฟนเป็นเรื่องเท่

วัยรุ่นทุกคนที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้กล่าวเสียง

เดียวกันว่า	วัยรุ่นต้องมีแฟนไม่เช่นนั้นไม่เท่	 ไม่ทันสมัย

หรือเชย	นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม

ที่เรียกว่า	 “กิ๊ก”	 ซึ่งมีความแตกต่างจากการเป็นแฟน

และการเป็นเพื่อนกัน	ทุกคนเชื่อมโยงการเป็นแฟนกับ

การมเีพศสมัพนัธ์และความรกั	ดงัตวัอย่างค�าพดูต่อไปนี้

“แฟนคอืเนือ้คู	่คอืคนทีเ่รารกั	มลีกู	มเีพศสมัพนัธ์

ด้วย”	(ชาย-ประถมศึกษา)

“ผู ้หญิงมาจีบผู ้ชายนี่ธรรมดาครับ	 ไม่แปลก		

ผู ้หญิงมาจีบผู ้ชายมากกว่าผู ้ชายจีบผู ้หญิง	 เขามา	

ขอเบอร์	มองหน้าแล้วยิ้ม	ถามชื่อ”	(ชาย-มัธยมต้น)

“ใครไม่มีแฟนก็เป็นเชย	กลางคืนเพื่อนเราก็คุย

โทรศัพท์กัน	 เราไม่ได้คุยก็จะอยู่คนเดียว	 ก็เห็นเพื่อน	

จะตามเพื่อน”	(ชาย-มัธยมปลาย)

“แฟนกลายเป็นยาเสพติด	 เสพแล้วไม่ติด		

เสพแล้วทิง้	กเ็อาตวัอืน่อกี	ไปอวดเพือ่น”	(ชายไทยมสุลมิ-	

มัธยมปลาย)

“แฟนเป็นแฟชัน่ไม่ได้จรงิจงัอะไร”	(ชายไทยมสุลมิ-

มัธยมปลาย)

“ความรักกับเพศสัมพันธ์มันน่าจะเป็นเรื่อง

เดยีวกนั		แต่ว่ามเีรือ่งศาสนามากัน้ไว้		หรอืว่าเป็นค�าสอน	

ที่เราเรียนมาท�าให้เราไม่กล้าท�า	 แต่เราก็ยังอยากท�า		

การมีเพศสัมพันธ์มันก็เหมือนกับการแสดงความรัก

เหมือนกัน”	(ชายไทยมุสลิม-มัธยมปลาย)

“กิ๊กกับแฟนต่างกัน	 กิ๊กคือไม่มีเวลาให้	 คุยได้

อย่างเดียว	 ไม่กล้าพากิ๊กไปไหนครับ	 เดี๋ยวแฟนเห็น		

เดี๋ยวเพื่อนเห็น	เดี๋ยวเพื่อนแฟนเห็น”	(ชาย-มัธยมต้น)

“กิก๊เกบ็ไว้เล่นสนกุๆ	คบกบัแฟนไปก่อน	พอแฟน

กลับบ้านก็ค่อยโทรหากิ๊ก	 สนุกดี	 ถ้าเพื่อนมองก็แบบ		

โอ ่ 	 ไอ ้นี่ 	 ยิ่ งไปจีบแฟนเพื่อน	 โอ ่ 	 ยิ่ ง เท ่ไปใหญ่”		

(ชาย-การศึกษานอกระบบ)

“การมแีฟนกบัการมเีพศสมัพนัธ์มนัต้องเกีย่วกนั	

แล้วแต่ผูห้ญงิ	แต่ว่าส่วนมาก	มนักย็งัไม่เจอผูห้ญงิทีไ่ม่

ยอม”	(ชาย-การศึกษานอกระบบ)
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ความหมายและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

มีแฟนน�าเสนอเป็นภาพรวมในตารางที่	 1	 ซึ่งจะเห็นว่า

ความหมายของการมีแฟนนั้นทุกกลุ่มวัยให้น�้าหนักไป

ที่การแก้เหงา	คนรู้ใจและที่ปรึกษา	อันเป็นการสะท้อน

ให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้เหงา	ต้องการ

คนรู้ใจ	 และเป็นที่ปรึกษา	 ส่วนพฤติกรรมที่ชัดเจนคือ

การพูดคุยโทรศัพท์ครั้งละนานๆ	 การไปเที่ยวด้วยกัน	

และการมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 1		ความหมายและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการมีแฟนตามประสบการณ์ของวัยรุ่นชาย

การมีแฟน อายุ ต�่ากว่า 13 ปี   อายุ 13-15 ปี อายุ 16-19 ปี
ความหมาย

คนที่รัก ü - ü
คนที่ไว้ใจ	เป็นที่ปรึกษา - - ü
คนที่ห่วงใยดูแล - üü -
คนที่ไว้คุยแก้เหงา - üüü ü
คนที่รู้ใจ - üü üü

พฤติกรรม
มีเพศสัมพันธ์ ü üüü üüü
คุยโทรศัพท์นานๆ üü üüü üüü
ไปเที่ยวด้วยกัน ü üüü üüü
ปรึกษาเรื่องทุกข์ใจ - ü ü
ให้เงิน	ของใช้ - - ü
ให้ก�าลังใจ - ü -
ให้ของขวัญ - ü -
ดูแลเอาใจใส่ - ü -
กอดกัน	หอมแก้ม	จับมือ ü ü -

หมายเหต	ุ												ü		หมายถึง		พูดถึงบ้าง	 	 						

	 					üü	 หมายถึง		พูดถึงมากเป็นบางคน
	 üüü	 หมายถึง		พูดถึงบ่อยทุกคน																			
	 									-	 หมายถึง		ไม่พูดถึงเลย
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4. เพศสัมพันธ์คือการให้และการได้ 

ค�าที่วัยรุ่นใช้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน

นั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการได้	และการให้ในลักษณะ	

“ผู้ชายขอ	ผู้หญิงให้”	วัยรุ่นชายสร้างค�าศัพท์	หรือจ�าค�า

มาใช้แทนค�าว่าเพศสัมพันธ์	 หรือค�าว่า	 “เอา”	 ซึ่งเป็น	

ค�าศัพท์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป	ค�าศัพท์ดังกล่าว	คือ	 โด้ย		

ซั่ม		อะดีนาลีน		ซือหลง		และฟีเจอริ่ง		ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล	

กไ็ม่สามารถบอกได้ว่าเหตใุดจงึใช้ค�านัน้ๆ	เพยีงแต่กล่าว	

ว่าเป็นการสื่อกันเฉพาะกลุ่ม	มีแต่ค�าว่า	 	 ซั่ม	 	ที่พบว่า

วยัรุน่หลายคนใช้ค�านีแ้ละกล่าวว่าจ�ามาจากภาพยนตร์	

ตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้สะท้อนข้อสรุปดังกล่าวข้างต้น

“การมเีพศสมัพนัธ์ดทีกุอย่าง	ได้ส�าเรจ็ความใคร่	

หายหื่น”	(ชาย-มัธยมปลาย)

“การมีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่า	 รักสนุก	 ได้สนุก”	

(ชาย-การศึกษานอกระบบ)

“อยู่ด้วยกันสองต่อสองผมขอ	เขาก็ยอมให้ครับ”	

(ชาย-อาชีวศึกษา)

ข้อค้นพบเหตุผลของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	

ของคูว่ยัรุน่พบว่าเป็นการอยากลอง	และการเกดิอารมณ์	

จากการดูสื่อกระตุ้นเป็นเหตุผลที่ทุกกลุ่มอายุกล่าวถึง		

รองลงมาคือเหตุผลจากอยู ่ด ้วยกันสองคนแล ้ว

บรรยากาศพาไป	และการแสดงออกถึงความรัก	การได้	

และการให้	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2 เหตุผลของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลวัยรุ่นชาย

                           เหตุผล อายุต�่ากว่า 13 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-19 ปี
แสดงออกถึงความรัก	การให้ - üü üü
อยากลอง ü üüü üüü
เมา ü ü üü
ถูกยั่วยวน	(”อ่อย”ผู้หญิง) ü üü üü
บรรยากาศพาไป	(ฝนตก	หนาว) - üüü üüü
มีอารมณ์จากการดูสื่อกระตุ้น ü üüü üüü
มีอารมณ์จากการผู้หญิงแต่งตัวเปิดเผย	(สาย

เดี่ยว	กางเกง(

ü üüü üüü

ระบายความใคร่ - ü ü
ผู้หญิงล่าแต้ม - ü -
ผู้ชายล่าเหยื่อ/ล่าแต้ม - ü -
ต้องการผูกใจ - ü -
เพื่อนท้าทาย - ü ü

หมายเหต	ุ												ü	หมายถึง			พูดถึงบ้าง	 	 						

	 					üü	 หมายถึง		พูดถึงมากเป็นบางคน
	 üüü	 หมายถึง		พูดถึงบ่อยทุกคน																			
	 									-	 หมายถึง	ไม่พูดถึงเลย
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นอกจากนั้นวัยรุ่นชายยังกล่าวถึงการใช้ก�าลัง

บังคับ	 และการตอบสนองต่อการต้องการของผู้หญิง

ในลักษณะ	 “ผู้หญิงอ่อย	ผู้ชายเอา”	ดังตัวอย่างค�าพูด

ต่อไปนี้

“คบกันสี่เดือน	 วันหนึ่งก็ไปรับเขาหน้าโรงเรียน		

ก็ผมไปนั่งรถเขา	 แล้วผมก็ชวนเขา	 เข้าห้องกันไหม		

บ้านเขาไม่มีคนอยู่ที่บ้าน	 ผมลากเขาเข้าไปเลยครับ		

ไปคุยกันก ่อน	 ผมบอกว ่าขอปล�้าซักครั้ งได ้ไหม		

เขาก็ยินยอม”	(ชาย-อาชีวศึกษา)

“วันนั้น	เขาไม่ไปโรงเรียน	ก็บอก	เออ	เดี๋ยวออก

ไปรบันะ	เขากถ็ามว่าไปไหน	ผมกว่็ามาทีบ้่าน	เดีย๋วออก

ไปรับนะ	 เขาก็ว่ามาเลย	พอมาที่บ้าน	 ก็ขึ้นไปข้างบน	

เพื่อนนั่งอยู่สองคนข้างล่าง	แล้วผมก็แบบพูดกับเขาว่า

ขอได้ไหม	 เราไม่ฟันแล้วทิ้งหรอก	ก็พูดไปแล้ว	ทีนี้เขา

ก็ยังไม่ตอบ	เขาก็เงียบ	ทีนี้ผมก็ล็อคคอเขา	ล็อคคอปุ๊บ		

ลากขึ้นบนเตียง	 พอนอนกันซักพักก็เอาผ้าห่มมาห่ม		

เปิดพัดลม	 เปิดเพลง	 เสร็จแล้วเขายินยอม	ตอนแรก	

ไม่ยอม”	(ชาย-อาชีวศึกษา)

“ผู้หญิงแกล้งไม่สบาย	 แล้วบอกให้พาเข้าไป	

ในห้อง”	(ชาย-ประถมศึกษา)

“การมเีซก็ครัง้แรกมนัเกดิขึน้จากการแต่งตวัของ

ผู้หญิง	 การใส่เสื้อสายเดี่ยวอย่างนี้	 นุ่งสั้นยั่วอารมณ์”	

(ชาย-มัธยมปลาย)

“ถ้าเขาไม่ยั่วเราก่อน	 ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ		

ถ้าผู ้หญิงไม่เปิดเผยให้โอกาสนะ”	 (ชาย-การศึกษา	

นอกระบบ)

เมือ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกแล้ว	มกัจะมคีรัง้ต่อไป	

โดยใช้โอกาสทุกเทศกาล	การหนีเรียน	ช่วงเวลาที่ไม่มี

ใครอยูบ้่าน	ค�าพดูของวยัรุน่ชายทัง้หมดทีม่เีพศสมัพนัธ์

กบัแฟนล้วนเหน็ว่าการเสนอขอมเีพศสมัพนัธ์ของผูช้าย

เป็นความชอบธรรมของผู้ชาย	 และผู้ชายไม่จ�าเป็น

ต้องควบคุมความต้องการทางเพศของตนเอง	ที่ส�าคัญ

คือวัยรุ่นชายที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้มีความเข้าใจว่า	

ผู้หญิงเป็นเครื่องรองรับอารมณ์เพศของผู้ชาย	 ดังนั้น	

การใช้ก�าลัง	 และการแต่งกายของผู้หญิงจึงสามารถ	

ใช้เป็นข้ออ้างของการมีเพศสัมพันธ์ได้

ภาพสะท้อนจากกรณีของพริก	 (นามสมมุตติ)		

ต่อไปนี้ให้ภาพของความรัก	 ความสัมพันธ์ของวัยรุ่น	

ในมุมมองของวัยรุ ่นผู ้ชายที่ร ่วมในการศึกษาครั้งนี้

ว่าเป็นดังค�าพูดของเด็กชายที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้	

คนหนึ่งว่า	“วัยรุ่นพอรักกัน	แล้วก็ท้อง	แล้วก็ทิ้งกัน”	

พริกอายุ	 17	ปี	ก�าลังเรียนการศึกษานอกระบบ	

ชั้นมัธยมปลาย	 เล่าว่า	 เมื่อเขาอายุ	 15	ปี	 อยู่ชั้น	 ม.3		

โรงเรียนเดิมมีเพื่อนหญิงลักษณะเป็นทอม	 “เหมือน	

ผูห้ญงิห้าวๆ”		ชือ่แป้ง	(นามสมมต)ิ	เรยีนอยูช่ัน้เดยีวกนั

แต่คนละห้อง	 พริกชอบเล่นตะกร้อ	 แป้งมาเฝ้าดูเป็น

ประจ�า	พริกบอกว่า	แป้งมาปลื้มพริกแต่พริกเฉยๆ	แต่

ก็คุยด้วย	คุยกันทางโทรศัพท์บ้าง	คุยกันที่โรงเรียนบ้าง		

คุยกันอยู ่	 2	 เดือน	 พริกอยากมีเพศสัมพันธ์กับแป้ง		

วันหนึ่งพริกโทรศัพท์หาแป้ง	 ถามว่า	 “รักเขา	 (พริก)		

ไหม	พรกิรกัแป้งนะ”	แป้งตอบว่ารกัและยอมได้ทกุอย่าง	

พริกจึงไปหาแป้งที่บ้าน	 ซึ่งแป้งอาศัยอยู่กับอา	 วันนั้น	

อาไม่อยู่บ้าน	พริกเล่าเหตุการณ์วันนั้น	ดังนี้

“ผมก็คุยก็ถามกันแบบรักเขาไหม  เราก็แบบ

เอ่อเขารกัตวัเอง เรากย็อมได้ทกุอย่างแหละอย่างนีค้รบั  

แล้วก็เดี๋ยวเขาไปหาที่บ้านเขานะ  ก็ไปก็ไปนั่งคุยกัน

โซฟาเลย  ก็นั่งคุยไปคุยมา  ตอนแรกก็เหมือนมีเรื่องคุย  

พอคยุไปพกัหนึง่มนักไ็ม่มเีรือ่งคยุ  มนักเ็ริม่มองหน้ากนั 

ทีนี้ผมก็เหมือนจะเริ่มจูบเขาอะไรอย่างนี้  แต่ผมไม่ทัน

จูบแต่เขาก็จับหัวผมไปจูบเขาครับ ไม่คิดว่าผู้หญิงเขา

จะเริม่ก่อน ไม่ได้มถีงุยางไปด้วย ใช้วธิกีารหลัง่ข้างนอก 

พอเสร็จปุ๊บผมก็ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมาให้เขาเลย คิดแต่

ว่าถ้าเกดิมอีะไรกนัแล้วมนัท้องขึน้มาแล้วกจูะท�ายงัไงวะ  

คิดบางครั้งเหมือนเห็นแก่ตัว  กูจะทิ้งมันยังไงดีวะอะไร

อย่างนี้ครับ  แต่ผมก็ไม่เคยทิ้งนะ  ผมก็คบมาตลอด” 
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หลงัจากวนันัน้	พรกิกค็บกบัแป้งต่อ	มเีพศสมัพนัธ์	

กันต่อเนื่อง	เข้าเดือนที่	4	แป้งมีอาการเหมือนไม่สบาย	

เอาถุงยามาให้พริกดู	 พริกไม่รู้แน่ชัดว่ายาอะไรแต่คิด

ว่าเหมือนยาบ�ารุงครรภ์	 ต่อมาเพื่อนแป้งมาบอกพริก

ว่าแป้งท้อง	พริกไม่แน่ใจว่าท้องแต่เริ่มหาวิธีแยกทาง		

พริกเล่าเหตุการณ์นี้ว่า

“ก็เหมือนกับเรามีอะไรกันตอนเป็นเด็ก แล้วพอ

ตกเดือนต่อมาเขาก็แบบ  เขาเริ่มท�าแบบเหมือนเป็นไข้  

เขาก็เอาถุงยามาโชว์  เราก็แบบเป็นไข้หรอ แต่ยานั้น 

ที่เอามาเหมือนแนวคนท้อง ยาแนวคนท้อง ยาบ�ารุง  

เขาบอกปุ๊บแล้วเราก็แบบเราคิดจะเลิกกับมันยังไงดี

อะไรอย่างนีค้รบั  เริม่หาทางเลกิ  เริม่หาทางทะเลาะบ้าง

อย่างนี้ครับ  แล้วเขาก็เลยบอกให้ผมเอาพ่อแม่ผมไป

คุยกับพ่อแม่เขา  เขาก็บอกให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนไป   

คราวนี้ผมก็เริ่มหาเรื่องทะเลาะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่า

เขาท้องนะครับ  ก็เลยหาเรื่องทะเลาะ  คราวนี้เหมือน

เขาจะไม่ไหวเขาก็เลยบอก  มึงก็เลิกกับกูไปเลยอะไร

ประมาณนี้  เราก็มึงพูดเองนะเราก็รออยู่  พอเลิกปุ๊บ

เพื่อนก็บอกว่ามันท้อง  คราวนี้ผมก็รู้สึกแย่  ท้องท�าไม

มนัไม่บอกเราวะ  คราวนีก้ม็ารูอ้กีทว่ีาเขาท้องจรงิๆ แล้ว

แม่เขาก็ไปซื้อยาที่แบบสอดเข้าไปในช่องคลอด  ตั้งแต่

นั้นมาเราก็เลิกกันไปเลย” 

เมื่อแยกทางกัน	 แป้งเรียนหนังสือต่อจนจบ		

ส ่ วนพริ กออกจากโรง เ รี ยนไป เ รี ยนการศึ กษา	

นอกโรงเรียนเพราะพ่อแม่พริกไม่ต้องการให้พริกเรียน

อยู่ที่เดียวกับแป้งอีก

วิจารณ์
 ข้อค้นพบว่าวัยรุ่นชายผู้ให้ข้อมูลจาก	7	จังหวัด

ที่มีบริบทต่างกัน	 แต่มีมุมมองเรื่องความรักและความ

สัมพันธ์ทางเพศไปในทางเดียวกัน	 เมื่อน�าข ้อค้น

พบนี้ไปเทียบเคียงกับการศึกษาประเด็นเดียวกันนี	้

ในสงัคมวฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากประเทศไทยมาก	เช่น			

อเมรกิา13,14		เกาหลี15	และอาฟรกิา16.17		กพ็บว่าการศกึษา	

เกี่ยวกับความคิดเห็นของวัยรุ ่นชายในเรื่องความรัก

และความสัมพันธ์ทางเพศมีข้อค้นพบคล้ายคลึงกัน

กล่าวคือ	 วัยรุ่นชายเห็นว่าความรัก	พฤติกรรมทางเพศ		

การมีคู ่รัก	 และการมีเพศสัมพันธ์กับคู ่รักเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่คนในวัยเดียวกันยอมรับ	 ทั้งนี้มีค�าอธิบาย

สถานการณ์นี้ว่าลักษณะที่เป็นสากลของวัยรุ่นชายคือ

อิทธิพลการท�างานของฮอร์โมนเพศ	 อิทธิพลของกลุ่ม

เพื่อนและค่านิยมทางสังคม	 วัฒนธรรม	 โดยเฉพาะ	

ค่านยิมทีใ่ห้คณุค่ากบัความสามารถทางเพศสมัพนัธ์ว่า	

เป ็นคุณสมบัติส�าคัญของความเป ็นชาย	 ท�าให ้	

วยัรุน่ชายเหน็ว่าการแสวงหาประสบการณ์ทางเพศเป็น

ความชอบธรรม	และเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับการแสดง

ความเป็น	 “ชาย”	 (Macho)	 นอกจากนั้นยังแสดงถึง	

การเป็นผู้ชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

	 ส�าหรับประเด็นความรักคือการให้และความสุข	

นั้น	 มีรายงานวิจัยอธิบายว่าวัยรุ ่นที่ระบุว ่าตนเอง	

มีความรักมีโอกาสมีความสัมพันธ์ทางเพศ	และการมี	

เพศสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นการให้ความสุขกับคู ่รัก13		

จึงไม่น่าแปลกใจว่าวัยรุ่นชายที่มีคู่รักจึงมีเพศสัมพันธ์

อายุน ้อยกว่าและมีจ�านวนครั้งการมีเพศสัมพันธ ์

มากกว่าวัยรุ ่นชายที่ไม่มีคู ่รัก18-20	 อย่างไรก็ตามก็มี	

การศกึษาพบว่าถงึแม้วยัรุน่ชายจะมคีูร่กั	แต่ถ้าเป็นคนที่

เคร่งศาสนา	หรอืมเีพือ่นทีเ่คร่งศาสนา	กจ็ะมเีพศสมัพนัธ์	

เมื่ออายุมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 นอกจากนี้วัยรุ ่นที่เคยไป

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาปีละไม่กี่ครั้งก็ยังเชื่อมโยง

เรื่องศาสนากับการตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม	่

เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์21,	22		

	 การรับรู้ว่าวัยรุ่นมีคู่รักเป็นเรื่องเท่	 เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาที่ใครๆ	ก็ต้องมี	ไม่เช่นนั้นจะเป็นคนไม่ทันสมัย	

นอกจากนั้นหลายคนมี	 “กิ๊ก”	 ซึ่งถึงแม้ไม่ใช่คู่รักหรือ

แฟน	แต่ก็แสดงให้เห็นว่าค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ต่อ

คูร่กัไม่มอีทิธพิลนกัต่อการมคีวามรกัของวยัรุน่ชาย	ทัง้นี	้
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มกีารศกึษาพบว่าถงึแม้ว่าวยัรุน่ชายประมาณร้อยละ	80	

ระบวุ่ามคีูร่กัคนเดยีวในรอบปี	แต่อกีร้อยละ	20	กร็ะบวุ่า

ในรอบปีมีคู่รักพร้อมกันมากกว่า	1	ราย23	

	 การรบัรูว่้าการมเีพศสมัพนัธ์คอืการให้และการได้		

ท�าให้วัยรุ ่นชายมีการยับยั้งชั่งใจก่อนมีเพศสัมพันธ	์

น้อยมากเนื่องจากคิดถึงแต่เฉพาะผลลัพธ์ทางบวกจาก

การมเีพศสมัพนัธ์เท่านัน้	มกีารศกึษาของ	Somers	และ		

Surmanns24	 	พบว่าวัยรุ่นชายเห็นว่า	 “ไม่เห็นมีอะไร 

(nothing)” 	 สามารถยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ได้ถ้าจะท�า	แต่เมื่อมีครั้งแรก	ย่อมมีครั้งต่อๆ	ไป	เหตุผล

ส�าคัญของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ ่นชายนอกจาก

เป็นการแสดงความรักและการให้แล้ว	 ยังมีข้อค้นพบ

ว่าการถกูกระตุน้จากสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะการแต่งตวั

ของผู้หญิงก็มีการกล่าวถึงมากเช่นกัน	 ในกรณีนี้มีการ

ศึกษาพบว่าวัยรุ่นชายจ�านวนมากเห็นว่าเรือนร่างหรือ

ลักษณะทางกายภาพของผู้หญิงเป็นแรงผลักส�าคัญ

ของการมเีพศสมัพนัธ์	รวมทัง้การมโีอกาสสมัผสัร่างกาย

ด้วย25	และเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ววัยรุ่นชายจ�านวนมาก

ไม่ได้คิดว่าถ้าคู่รักตั้งครรภ์จะเป็นปัญหา	 เพราะคิดว่า

จะไม่มีการตั้งครรภ์ต่อจนถึงคลอด	 และถ้าคู่รักลังเล

ที่จะท�าแท้ง	 วัยรุ่นชายก็พร้อมสนับสนุนหรือผลักดัน	

ให้คู่รักท�าแท้ง26	

	 ความคิดว่าการหาประสบการณ์ทางเพศเป็น

ความชอบธรรมของผู้ชาย	 และการมีเพศสัมพันธ์เกิด

จากการกระตุ้น	 หรือ	 “อ่อย”	 ของผู้หญิง	 อาจเป็นช่อง

ทางที่ท�าให้วัยรุ่นชายบังคับ	 ขืนใจ	 หรือกดดันให้คู่รัก	

หรือผู้หญิงที่คิดว่า	 “อ่อย”	 ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย	

ซึ่งสถานการณ์นี้เทียบได้กับการข่มขืน	ทั้งนี้มีการศึกษา

ของ	Kann27		 กล่าวว่าการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งเป็น

สิ่งประกอบสร้างทางสังคม	 (social	 constructed)		

มบีทบาทอย่างส�าคญัต่อการพฒันาพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ

บทบาททางเพศ	หรือ	ส่วนหนึ่งของเพศภาวะวัยรุ่นชาย	

ซึ่งต่อไปอาจจะน�าไปสู่การเพิ่มการเกิดการล่วงละเมิด

ทางเพศในลักษณะต่างๆ	 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว	

มรีายงานสนบัสนนุจ�านวนมาก28-30		จงึมข้ีอเสนอแนะว่า	

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธ์และ

การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นจะต้องให้วัยรุ่นชายเข้า

มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด	 การนิยามความเป็นชาย		

(maleness)	ต้องเปลี่ยนใหม่	 และกระบวนการเปลี่ยน

นยิามความเป็นชายนัน้จะท�าให้ส�าเรจ็ได้ต้องใช้กระบวน

กร	(facilitator)	เพศชาย31	

สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากการศึกษาชี้ชัดว่าวัยรุ่นชายเห็น

ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิต

วัยรุ ่นโดยไม่จ�าเป็นต้องคิดถึงผลที่ตามมามากนัก		

ด้วยทัศนะนี้จึงเสี่ยงต่อการท�าให้เกิดการตั้งครรภ์วัยรุ่น		

การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์	 และการเป็นพ่อวัยเยาว	์

อย่างยิ่ง	 ค�าอธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์

ทางเพศของวัยรุ ่นสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาโปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพทางเพศของวยัรุน่	และ

การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นได้	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะ	

การจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษา	หรือเพศศึกษารอบด้าน

ส�าหรับวัยรุ่นชายดังนี้

1.	 เริม่ครัง้แรกเมือ่อาย	ุ12	ปี	เนือ่งจากเริม่มกีาร

เปลี่ยนและปกติเด็กชายวัยนี้จะยัง	“ติด”	อยู่กับพ่อ-แม่	

เชื่อฟังผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อน	 แต่เมื่อเลยวัยนี้ไปแล้ว	

เด็กชายจะเข้ากลุ่มเพื่อนและติดเพื่อนมากกว่า	 และ	

ส่งเสริมการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ	19	ปี	ส�าหรับเด็ก

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเน้นการป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์	 ไม่แนะน�าให้ใช้วิธีหลั่ง

ภายนอก

2.	 สถานที่จัดกิจกรรมของเด็กชาย	อายุ	 12-15	

ปี	 มักอยู่ในโรงเรียน	หรือที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ของโรงเรียน	เช่นค่ายลูกเสือ
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3.	 ส�าหรับเด็กชายที่อายุ	 15	ปีขึ้นไป	กิจกรรม

ควรสอดแทรกอยู ่ในกิจกรรมที่เด็กชายสนใจ	 และ	

ในสถานที่ๆ 	เดก็ชายอยูร่วมกลุม่กนั	เช่น	ชมรมกฬีาต่างๆ	

ทีเ่ดก็ชายอยูจ่�านวนมาก	รกัษาดนิแดน	สถานทีฝึ่กอาชพี	

ค่ายยาเสพติด	สถานพินิจเป็นต้น

4.	 ต้องมีผู ้ชายด�าเนินกิจกรรมโดยเฉพาะใน

ประเด็นสุขอนามัยเจริญพันธุ์

5.	 ผู้ร่วมกิจกรรมควรมีทั้งวัยรุ่นชายและผู้ชาย

วัยผู้ใหญ่

6.	 สาระในกิจกรรมต ้องเชื่ อมโยงคุณค ่า	

ความเป็นชายที่มีความรับผิดชอบ	 ให้เกียรติตนเอง	

และผูห้ญงิหาวธิช่ีวยให้เดก็ชายชะลอการมเีพศสมัพนัธ์

ครั้งแรกออกไปให้มากที่สุด

7.	 เชื่อมโยงการมีเพศสัมพันธ์กับการเป็นพ่อ		

เนื่องจากผู ้ชายไม่ได ้เป ็นผู ้ตั้งครรภ์ 	 ดังนั้นการมี	

เพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นชายจึงมักไม่เชื่อมโยงกับการ

เป็นพ่อ-แม่	 แบบของกิจกรรมจึงต้องมีเรื่องของความ

เป็นพ่อ	สิ่งที่คนเป็นพ่อต้องรับผิดชอบ

8.	 ให้เด็กได้ร่วมออกแบบโครงการ	ด�าเนินงาน

และประเมินผล			
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