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ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเร่ืองเพศศึกษา 
ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยใน

เรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย  ทัศนคติเหล่านั้นสามารถชัก
น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ทางทีมวิจัยจึงได้มีการศึกษาทัศนคติต่อเรื่องเพศศึกษา
ของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดวิธี แนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
เยาวชน   

 
โดยจากการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาในระดับหนึ่ง รู้ว่าเพศชายเป็นเพศท่ีแข็งแรงกว่า แต่ทั้งสอง

เพศมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่าง ๆ ได้  มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการเรียนรู้เรื่องเพศมาก
ขึ้นว่าไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่ควรเรียนรู้ไว้บ้าง รู้ว่าร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว และมีความรู้เรื่องวิธีป้องกันการ
ตั้งครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์ และความเข้าใจเหล่านี้เกิดจากการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนซึ่งได้มี
การบรรจเุรื่องเพศศึกษาลงในหลักสตูร จากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้มีประสบการณม์าก่อน จากคริสตจักร เพื่อน รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 
นอกจากน้ีหากเกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิด หรือถูกลวนลาม กลุ่มบุคคลสามอันดับแรกท่ีเยาวชนส่วนใหญ่เลือกที่จะขอความ

ช่วยเหลือ คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมา คือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 14 และเจ้าหน้าที่โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
2.09  

 

 
                กราฟที่  1    นสดงริอยลลการขอความช่วยเมลือจากลุคคลต่างืเมื่อเกิดการล่วงลลเมิดขึ้น  
 
จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่เยาวชนไว้วางใจมากที่สุดในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา ตามมาด้วย

เพื่อนและเจ้าหน้าที่โครงการ ส่วนเจ้าหน้าที่โครงการจะเป็นตัวเลือกที่เยาวชนส่วนใหญ่จะขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อถามถึงความ
คิดเห็นท่ีว่าเจ้าหน้าที่โครงการสามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศได้หรือไม่  เยาวชนร้อยละ 69.64 เช่ือว่าสามารถขอค าปรึกษาได้  
ในส่วนท่ีไม่แน่ใจและคิดว่าไม่ได้ มีร้อยละ 28.61 และ 1.76  ตามล าดับ   

 
ในส่วนของเพศที่สาม เยาวชนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้การยอมรับสามารถดูได้จากกราฟ   

พอ่แมผู่้ปกครอง, 
70.6 

เพ่ือน, 14 

เจ้าหน้าที่โครงการ, 
2.09 

ครูอาจารย์, 1.88 
พี่น้อง, 1.58 อ่ืนๆ, 1.58 ต ารวจ, 1.57 
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จากกราฟพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่า การเพื่อนมีเป็นเพศที่สามเป็นเรื่องปกติ หากเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็
พอ พร้อมท้ังมีการยินดีเมื่อเพื่อนมีความสขุเป็นในสิง่ที่ใจอยากเป็น คิดเป็นร้อยละ 43.14  รองลงมาไม่เป็นไร การจะคบกัน เราคบกันท่ี
ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.38 และกลุ่มที่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขากลับมาเป็น ชายจริงหญิงแท้ได้ คิดเป็นร้อยละ 19.75  อาจจะ
เนื่องจากเพศที่สามมีบทบาทมากขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ เช่น นักร้องที่เปิดตัวเป็นเพศที่สาม นักข่าวบันเทิง นักแสดง
ต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการยอมรับมากข้ึนด้วย   

แต่อย่างไรก็ดี  ก็ยังมีเยาวชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับการเป็นเพศท่ีสาม  โดยจากการส ารวจความคิดเห็นพบว่าเมื่อมีเพื่อน
ผู้ชายมาปรึกษาว่าเขามีความรู้สึกชอบและหลงรักเพื่อนผู้ชายด้วยกัน เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ  41.96 จะแนะน าว่ามันเป็นเรื่องผิด
ธรรมชาติ ผิดศีลธรรม ผู้ชายกับผู้ชายรักกันไม่ได้ กลับมาชอบผู้หญิงดีกว่าเพราะผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง รองลงมาคือเห็นว่าไม่เป็นไร 
เรื่องแบบน้ีกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไปแล้ว ความรักบังคับกันไม่ได้ การที่คนเราจะรักกันอยู่ที่ใจ จะเป็นเพศไหนไม่ส าคัญขอแค่
เป็นคนดีไม่ท าให้ใครเดือดร้อนก็พอ ร้อยละ 33.88  อยากให้เพื่อนลองกลับไปคิดทบทวนให้ดี ลองปรึกษาคนอ่ืนว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ร้อยละ 13.62  มีเพียงร้อยละ 10.49  ที่เห็นว่าท าแบบนั้นไม่ดี ไม่เป็นที่พอพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงสร้างมาแค่
ชายกับหญิงให้คู่กัน และควรอธิษฐานเผื่อให้เขากลับใจ จะเห็นได้ว่าการไม่เห็นด้วยของเด็กส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากวัฒนธรรมการ
ปลูกฝังที่ไม่ยอมรับเพศท่ีสาม แต่ไม่ได้เกิดจากการที่เด็กเหล่านั้นรู้ว่าเพศที่สามเป็นเพศที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างและไม่เป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า นอกจากน้ีการอธิษฐานของการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าส าคัญกว่าการที่มนุษย์จะพยายามเปลี่ยนแปลงใครด้วยตนเอง เพราะ
มนุษยไ์ม่ได้มีฤทธิ์อ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้นอกจากพระเจ้า 

 และเมื่อกล่าวถึงในเรื่องเพศตรงข้ามการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรพบว่า  เยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นสิ่งไม่ดี เพราะยังไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 70.69  รองลงมาคือ เป็นสิ่งไม่ดีแต่เป็น
เรื่องธรรมชาติ หากยับยั้งใจไม่ได้ต้องรู้จักป้องกัน ร้อยละ 22.89 เป็นเรื่องธรรมดาของใคร ๆ ก็มีได้ ถ้ารับผิดชอบได้ ร้อยละ 5.48  ดูได้
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ร้อยละ 43.14 21.38 19.75 11.42 3.64

            กราฟที่ 2 แสดงร้อยละความคดิเห็นต่อการมีเพื่อนเป็นเพศที่สาม 
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กราฟที่ 2  นสดงริอยลลความคิดเม็นต่อการมีเพ่ือนเป็นเพศท่ีสาม 

จะเห็นได้ว่า เยาวชนส่วนใหญ่ก็ยังมีแนวคิดที่ถูกต้อง เพราะหากเกิดการตั้งครรภ์ตอนยังไม่พร้อมย่อมส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อ
พ่อแม่ ต่อการเรียน สภาพจิตใจ อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที่แฟนตั้งครรภ์หรือตนตั้งครรภ์เอง  บุคคลสามล าดับแรกที่เยาวชนส่วน
ใหญ่ก็จะขอความช่วยเหลือก็ยังเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อคิดหาแนวทางแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 85. 44  รองลงมาคือบอกเพื่อน ๆ ให้
หาทางช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 4.58 บอกครู พ่ีเลี้ยงท่ีคริสตจักร เพื่อขอความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 5.05 จากบทความดังกล่าวจะ
เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่เยาวชนจะขอความช่วยเหลือ ค าปรึกษา ดังนั้นพ่อแม่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตเยาวชนมากที่สุด  
แต่นอกจากผู้ปกครองแล้วยังมีกลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชน โดยการให้ค าปรึกษา การแสดงความเห็นอีกด้วย จาก
การศึกษาพบว่า  เมื่อมีเพื่อนมาปรึกษาว่าจะไปเที่ยวและค้างคืนนอกบ้านกับแฟนสองตอ่สองในวันวาเลนไทน์ โดยหากมีการแนะน าใน
สิ่งที่ดีถูกต้อง แนวทางการปฎิบัติก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรไป เพราะการไปเที่ยวและค้างคืนข้าง
นอกสองต่อสองเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 50.6  รองลงมาคือ ไปเที่ยวด้วยกันได้ แต่ไม่ควรค้างคืน ต้องรู้จักวางตัวและ
ไม่ท าอะไรที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ18.4 ถัดมาคือ การไปเที่ยวกับแฟนสองต่อสองและพักค้างคืนข้างนอก เป็นสิ่งไม่ดี มีความเสี่ยง
หลายอย่าง หากจะไปควรพาเพื่อนไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.30 นอกจากนี้เห็นว่าควรปรึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครองก่อน หากได้รับการอนุญาตถึงจะไปได้ หรือบางส่วนก็เห็นว่าไม่เป็นไรหรอก เป็นเรื่องธรรมชาติของคนเป็นแฟนกันแต่ต้อง
รู้จักป้องกัน และแล้วแต่การตัดสินใจของเพื่อน แต่ควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าการกระท าจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือไม่  คิดเป็นร้อย
ละ 4.01   ตามล าดับ 

จากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะเห็นว่า แม้ว่าในเยาวชนจะมีความเข้าใจในหลายเรื่อง หากแต่บางเรื่องยังต้องการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องซึ่งบุคคลผู้ที่จะสามารถสร้างความเข้าใจเหล่านี้แก่เขาได้คือบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัว ได้แก่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
โครงการ และเพื่อน เมื่อปลูกฝังเด็กอย่างถูกต้อง เยาวชนเหล่านี้ย่อมจะเติบโตได้เป็นอย่างดีโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร รวมถึง
การจะกระท าตัวให้เป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม      

           ทีมวิจัย   
           มูลนธิิดรุณาทร 
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