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Parent-Child Sexual Communication

Janya Chanphong, RN, PhD1

Abstract
 Sexual risk behavior among Thai adolescents causes reproductive health problem that have 
impacted on socio-economic consequences. These problems are caused by rapid changes in both 
physical and psychological development during adolescence and the changes of Thai society in terms 
of way of life that increasingly follows Western values and culture. As a consequence, a concept of 
preserving abstinence of female is decreased. In addition, the advanced technology in a form of 
social network also causes sexual risk behaviors. However, parent-child sexual communication 
rarely found in Thai society because parents believe that allowing a child to learn about sex is like 
pointing out the way for the villain. They expect that the role of teaching sex education rather belongs 
to teachers. In addition, many Thai parents lack for sexual communication skills and they do not 
know how to start it. For this reason, the objective of this article is to present an importance of  
families on sexual communication with their children, core concepts of sexual communication, 
principles and techniques of sexual communication so that nurses who work with adolescents and 
families will possess basic knowledge on parent-child sexual communication and bring to their  
nursing practice.
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บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก

จรรยา จันทร์ผ่อง, PhD1

บทคัดย่อ

	 ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นไทยกำาลังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุส่งผลกระทบต่อ

สังคมและเศรษฐกิจตามมา	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากพัฒนาการตามช่วงวัยของตัววัยรุ่นเองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ท้ังด้านร่างกายและจิตสังคม	และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	โดยเฉพาะวิถีการดำาเนินชีวิตท่ีเปิดรับค่านิยมจาก

วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตประจำาวันมากข้ึนของสังคมไทย	 เป็นผลให้ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นไทย 

ลดลง	นอกจากน้ีการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	เกิดเป็นโลกสังคมออนไลน์	(social	network)	ท่ีส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศได้มากข้ึน	 อย่างไรก็ตามพบว่าการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวไทยยังเกิดข้ึนน้อย	 และไม่ครอบคลุม 

ในทุกมิติ	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	ส่วนมากคิดว่าการส่ือสารเร่ืองเพศจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก	และควรเป็นหน้าท่ีของครู

ท่ีจะสอนเร่ืองเพศศึกษา	 อีกท้ังผู้ปกครองส่วนมากยังขาดทักษะท่ีจะส่ือสารพูดคุยกับลูกเร่ืองเพศ	ทำาให้ขาดความม่ันใจ

และไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไร	 ดังน้ันบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาเสนอข้อมูลในเร่ืองความสำาคัญของครอบครัวต่อ 

การส่ือสารเร่ืองเพศ	แนวคิดหลักของการส่ือสารเร่ืองเพศ	หลักการพูดคุยกับลูกเร่ืองเพศและเทคนิคการส่ือสารเร่ืองเพศ	

ท้ังน้ีเพ่ือให้พยาบาลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับวัยรุ่น	ได้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นถึงความสำาคัญของการส่ือสารเร่ืองเพศ

ระหว่างพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	กับลูกวัยรุ่น	และการนำาไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป
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	 ปัจจุบันปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 

วัยรุ่นไทย	เช่น	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุน้อย	 

การมคีูน่อนหลายคน	การมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งไมป่ลอดภยั	 

กำาลังเป็นปัญหาที่สำาคัญทางด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ	

เน่ืองจากการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักไม่มีการป้องกัน

ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนทุกคนและทุกคร้ังที่มี

เพศสัมพันธ์	 หรือไม่มีการคุมกำาเนิดด้วยวิธีอื่นๆ	 อย่าง 

ถกูตอ้ง	จงึนำาไปสูก่ารตดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ/์เอดส	์

การต้ังครรภใ์นวัยรุ่น	การทำาแทง้ทีผ่ดิกฎหมาย	การคลอด

กอ่นกำาหนด	และการคลอดบตุรนำา้หนกัตวันอ้ย	จากสถติิ

ของสำานักอนามัยการเจริญพันธุ์	 กรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข1	 ได้สำารวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปี	

พ.ศ.	 2560	 ที่กำาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และ

นักเรียน	ปวช.	ปีที่	 2	พบว่าอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ชายและหญิง	

คือ	15.2	ปี	ใกล้เคียงกับนักเรียน	ปวช.	ปีที่	2	ชายและ

หญิง	คือ	15.2	ปี	และ	15.5	ปี	ตามลำาดับ	ร้อยละของ

นกัเรยีนทีใ่ชถ้งุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของ

นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี	5	ชายและหญิง	คอื	74.1	และ	

76.9	ใกล้เคียงกับนักเรียน	ปวช.	ปีที่	2	ชายและหญิง	คือ	

69.5	และ	74.6	และอตัราการคลอดของหญงิอาย	ุ10-19	

ปี	ในปี	พ.ศ.	2560	สูงถึงร้อยละ	12.9	ซึ่งสูงกว่ามาตรา

ฐานท่ีองค์การอนามัยโลกกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ	 10	 ส่วน 

วยัรุน่กลุม่อาย	ุ10-14	ป	ีและกลุม่อาย	ุ15-19	คลอดบตุร

นำ้าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์	 ร้อยละ	 20.3	 และ15.1	 

ตามลำาดบั	นอกจากน้ีอตัราปว่ยโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

ของวัยรุ่นและเยาวชน	 อายุ	 15-24	 ปี	 มีแนวโน้มที่จะ 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553-2560	จาก	80.8	

เป็น	 162.1	 ต่ออัตราป่วย	 100,000	 ซึ่งปัญหาดังกล่าว 

ไม่ ได้ เ พียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัววัยรุ่นและ

ครอบครวัเทา่นัน้	แตย่งัสง่ผลกระทบโดยรวมตอ่ประเทศ

ชาติและการพัฒนาประเทศในอนาคต	

	 สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดมาจากปัจจัยหลักสอง

ประการ	 คือ	 ด้านตัววัยรุ่นเองและสภาพแวดล้อม 

ทางสังคมทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็	สำาหรบัปจัจยั

จากตัววัยรุ่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์และสังคม	 ซ่ึงวัยรุ่นต้อง

ปรับตัวกับสภาพร่างกายที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก	 

มีอารมณ์อ่อนไหว	 เปล่ียนแปลงง่าย	 อยากรู้	 อยากลอง	

สับสนในบทบาทตัวเองระหว่างการเป็นเด็กกับผู้ใหญ่	 

วัยรุ่นยังเป็นวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงต่อความคิดและ 

การตัดสินใจสูง	 นอกจากนี้ยังเป็นวัยที่ให้ความสนใจกับ

เรื่องเพศอย่างมาก	 ทั้งนี้เป็นผลจากพัฒนาการทางเพศ 

ที่มีความสมบูรณ์จากอิทธิพลการทำางานของสมองส่วน 

ไฮโปทาลามสั	(hypothalamus)	ตอ่มใตส้มอง	(pituitary	

gland)	และต่อมเพศ	(gonad)	ทำาให้วัยรุ่นผู้หญิงมีการ

พัฒนาลักษณะของความเป็นเพศหญิง	 และผู้ชายมี

ลักษณะของความเป็นเพศชาย	 ผลลัพธ์จากการ

เปล่ียนแปลงทางเพศทำาให้วัยรุ่นมีความเป็นหนุ่มสาว	

และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์	 โดยต่อมเพศจะทำาหน้าที่ผลิต

ฮอร์โมนเพศ	ส่งผลให้มีแรงขับทางเพศ2	ซึ่งวัยรุ่นจำานวน

หนึ่งระบายแรงขับดันทางเพศนี้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์

	 นอกจากปจัจยัทีเ่กดิจากตวัวยัรุน่เองแลว้ยงัมปีจัจยั

ภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น	

ได้แก่	 สภาพแวดล้อมของสังคมไทย	 ซึ่งปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะวิถีการดำาเนินชีวิต

และวัฒนธรรมที่เปิดรับค่านิยมจากวัฒนธรรมตะวันตก

เขา้มาในชวีติประจำาวนัมากขึน้	เชน่	การแตง่กายลอ่แหลม	

การใสส่ายเดีย่ว	การยอมรบัการทกัทายดว้ยการโอบกอด	

เปน็ผลใหค้า่นิยมการรกันวลสงวนตวัของวยัรุน่ไทยลดลง	

ยิง่ไปกวา่นัน้การมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เชน่	อนิเทอรเ์นต็	

โทรศพัทม์อืถอื	เกดิเปน็โลกสงัคมออนไลน	์เชน่	ไลน	์เฟส

บุค๊	ทำาใหก้ารสือ่สารมคีวามงา่ยและสะดวกในการนดัพบ

และพูดคุย	 อีกท้ังอิทธิพลอื่นๆ	 เช่น	 สื่อทางเพศต่างๆ	

หนังสือ	 คลิปวิดีโอลามก	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

การใช้สารเสพติดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย3  
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	 ในปจัจบุนัสงัคมไทยไดร้บัวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา

อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์	 ทำาให้ค่านิยมเร่ือง

เพศของวัยรุ่นในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าว 

ข้างต้น	 การได้รับความรู้เก่ียวกับเรื่องเพศจากโรงเรียน	

และพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 

ถึงแม้ที่ผ่านมามีการบูรณาการการสื่อสารเรื่องเพศ	 

หรือการสอนเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรและการเรียน 

การสอนของโรงเรียนมธัยมศกึษามานานหลายสบิป	ีและ

มีการบรรจุเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐานปี	 2551	 รวมท้ังมีการพัฒนา 

การสอนมาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ด้านคณุภาพ	เนือ้หา	รปูแบบ

และวิธีการจัดการเรียนรู้	 โดยได้รับการช่วยเหลือและ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 และ

องค์กรพัฒนาเอกชน	เช่น	องค์การแพธ	เป็นต้น	แต่กลับ

พบว่า	 การสื่อสารเรื่องเพศในโรงเรียนส่วนใหญ่	 ยังไม่มี

ประสิทธิผลเท่าที่ควร	 ผู้บริหารโรงเรียนไม่ส่งเสริม 

การสอนเรื่องเพศอย่างจริงจัง	 การสอนเน้นท่ีทฤษฎีแต่

ขาดการเชื่อมโยงรอบด้าน4	 ส่วนการส่ือสารเรื่องเพศ 

โดยพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 พบว่ายังไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับ 

ในวฒันธรรมไทย	ทัง้นีป้ญัหาอปุสรรคเกีย่วกบัการสือ่สาร

เรื่องเพศในครอบครัวไทย	อาจจำาแนกได้เป็น	2	ประการ	

คือ	 จากด้านพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 และด้านตัวเด็กเอง	 

กลา่วคอื	พอ่	แม	่ผูป้กครองมกัจะมองวา่เรือ่งเพศเปน็เรือ่ง

ต้องห้าม	น่าอับอาย	 ไม่ควรนำามาพูดคุย	 การสื่อสารกับ

ลูกเรื่องเพศอาจเป็นการชี้โพรงให้กระรอก	 จะทำาให้ลูก

เกิดความอยากรู้อยากลอง	และไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อนัควร	ดงันัน้จงึหลกีเลีย่งทีจ่ะสือ่สารใหล้กูเขา้ใจ	ปลอ่ย

ให้ลูกเรียนรู้เอง	 และมักคาดหวังว่าครูจะเป็นผู้สอนเร่ืองน้ี

ได้ดีกว่า5	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองบางส่วนยังมีทัศนคติ 

เรื่องเพศที่เป็นกรอบความคิดเดิม	 ไม่ยอมรับเรื่องความ

หลากหลายทางเพศ	 การพึงพอใจทางเพศ	 (sexual		 

orientation)	ของลกูทีเ่ปน็เรือ่งเฉพาะบุคคล	นอกจากนี้

พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองจำานวนมากท่ีพร้อมจะพูดคุยกับลูก

อย่างเปิดใจ	 แต่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง	 หรือมีความรู้

ความเช่ือทีผิ่ดๆ	เกีย่วกบัเรือ่งเพศ	เปน็ตน้	ส่วนปจัจยัดา้น

ตวัเดก็	พบวา่สาเหตทุีว่ยัรุน่ไมช่อบพดูคุยเรือ่งเพศกบัพอ่	

แม่	ผู้ปกครอง	เนื่องจากรู้สึกเหมือนถูกจับผิด	และพ่อแม่

อาจมองวา่ตนเปน็คน	“แกแ่ดด”	นอกจากนีว้ยัรุน่เองมอง

ว่าพ่อแม่ไม่มีทักษะการฟังที่ดี	ไม่สนใจรับฟังอย่างจริงใจ	

มักโวยวายขณะที่ยังฟังไม่จบ	 ชอบตัดสิน	 ดุว่า	 ส่ังสอน	

และไมร่กัษาความลับนำาเรือ่งทีเ่ล่าไปเปดิเผยใหผู้้อืน่รบัรู	้

เป็นต้น	 ดังนั้นเวลามีปัญหาจึงไม่กล้าปรึกษาพ่อ	 แม่	 

ผู้ปกครอง	 แต่กลับไปปรึกษาเพ่ือนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน	

หรือค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์	(social	media)	

ตา่งๆ	ซึง่มกัจะเปน็สือ่ลามกอนาจารทางเพศ	จงึทำาใหข้าด

โอกาสในการเรียนรู้เร่ืองเพศอย่างเหมาะสม	ซึ่งบางครั้ง

อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	และนำาไปสู่การแก้ปัญหา

ที่ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง6	 สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง 

รูปแบบการเล้ียงดูและการส่ือสารเรื่องเพศระหว่าง

มารดาและบตุรสาวตอ่พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่หญงิ

ตอนต้น	เขตกรุงเทพมหานคร	พบว่ามารดามีการสื่อสาร

โดยรวมเรื่องเพศกับบุตรสาวน้อย	 โดยเฉพาะในด้าน 

การสบืพนัธุ	์การปฏสินธ	ิการคบเพือ่นตา่งเพศ	การปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและผลกระทบ	 

การจัดการอารมณ์เพศ7	 นอกจากนี้จากผลงานวิจัยโดย

สำานักอนามัยการเจริญพันธ์ุ	 กรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	 รายงานว่าการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศศึกษา

ของบุตรที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาน้ันเป็นเรื่องท่ี 

ง่ายมาก	 มีช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลาย	 และ

นักเรียนมักจะชอบค้นหาคำาตอบด้วยตนเองมากกว่า 

การสอบถามจากบิดามารดา	ทำาให้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนรับรู้มา

เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก	 เนื่องจากขาดการแนะนำาหรือให้

ความรู้จากผู้ที่มีความรู้เรื่องเพศอย่างแท้จริง4	สอดคล้อง

กับการศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำาหรับวัยรุ่นในโรงเรียน:	

กรณศีกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร	ทีพ่บวา่บคุคลทีว่ยัรุน่

เคยคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศมากที่สุด	 คือ	
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เพ่ือน	รองลงมาคือ	บุคคลในครอบครัว	และครู8	บทความน้ี

จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเสนอข้อมูลในเรื่องความสำาคัญ

ของครอบครัวต่อการสื่อสารเรื่องเพศ	 แนวคิดหลักของ

การสือ่สารเรือ่งเพศ		หลกัการพดูคุยกบัลกูเรือ่งเพศ	และ

เทคนคิการสือ่สารเรือ่งเพศ	ทัง้นีเ้พ่ือให้พยาบาลทีป่ฏบิตัิ

งานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น	 ได้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น 

ถึงความสำาคัญของการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างพ่อ	 แม่	 

ผู้ปกครอง	 กับลูกวัยรุ่น	 และการนำาไปใช้ในทางปฏิบัติ

พยาบาลต่อไป

ครอบครัวมีความสำาคัญต่อการสื่อสารเรื่องเพศ

อย่างไร?

	 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรก 

ของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องเพศ	 ซึ่งบิดามารดาเป็น

บุคคลแรก	 หรือเป็นแหล่งแรกในการให้ความรู้เรื่องเพศ

กับเด็ก	 โดยเด็กได้ศึกษาจากแบบอย่างและคำาสั่งสอน	 

ขอ้เทจ็จรงิ	การแนะแนวทางหรอืคำาแนะนำาต่างๆ	ในสว่น

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ	 หรืออาจกล่าวได้ว่าการอบรม 

ส่ังสอนเร่ืองเพศ	ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม	ได้เกิดข้ึนมา

เรียบร้อยแล้วจากบ้าน	 ก่อนก้าวสู่สังคมภายนอก

ครอบครัว	 เร่ืองเพศเป็นเรื่องที่อยู่ รอบๆ	 ตัวเรา	 

ในครอบครัว	 โรงเรียน	ชุมชน	สื่อมวลชน	และสื่อต่างๆ	

เดก็ๆ	ในสงัคมมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู	้ไดรั้บความรูใ้น

เรื่องเพศ	 ไม่ว่าผู้ใหญ่จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	 สิ่งสำาคัญ	

คือ	 ความรู้ในเรื่องเพศเหล่านั้นถูกต้องเพียงใด	 ถ้าเด็ก 

ไม่ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็ก

มาจากสภาพครอบครัวที่ไม่ค่อยราบรื่น	 ความสัมพันธ์

ระหว่างเด็กกับครอบครัวไม่ดี	 ก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา

เกิดขึ้นตามมาได้	 การท่ีให้ความสำาคัญแก่พ่อ	 แม่	 

ผู้ปกครองเป็นบุคคลแรกของการสั่งสอนเรื่องเพศ	 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กรับข้อมูลที่ผิดๆ	 ตามแหล่งข้อมูล 

ไม่ว่าจากเพื่อน	 สื่อมวลชน	 หรือจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้

ความเขา้ใจ	ในเร่ืองเพศอยา่งผดิๆ	จงึเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็	ทัง้นี้

เพราะการทีพ่อ่	แม	่ผูป้กครองเปน็ผูใ้หค้วามรูใ้นเรือ่งเพศ

กบัเดก็	จะชว่ยยำา้สำานกึความรบัผดิชอบ	เปน็การปลกูฝงั

ค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ	และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความ

นกึคดิและสำานกึท่ีดงีาม	เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพ

ก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม	 สามารถเป็นคู่

สมรสทีด่	ีและทำาบทบาทหนา้ทีเ่ปน็บดิา	มารดาทีด่ตีอ่ไป

ได้9	 จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ	 

พบว่า	 ผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อความ

เปน็อยูข่องวยัรุน่	และมอีทิธพิลตอ่การสง่เสรมิสขุอนามยั

ทางเพศของลูกอย่างมาก10	 ผู้ปกครอง	 คือ	 แหล่งข้อมูล 

ที่สำาคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่น11	จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้การส่ือสารเรือ่งเพศระหวา่ง

ผูป้กครองและบุตรในประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดย	Flores	

และ	 Barroso12	 บ่งบอกว่าผู้ปกครองเป็นแหล่งความรู้

เกี่ยวกับเรื่องเพศที่สำาคัญแหล่งแรกสำาหรับบุตร	 ทั้งนี้

เพราะผูป้กครองสามารถใหข้อ้มลูและตอบคำาถามทีบ่ตุร

ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างรวดเร็วทันทีและ 

ตลอดเวลาที่บุตรมีคำาถาม

	 การส่ือสารของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องเพศจะเป็น

ตัวกำากับ	(parental	monitoring)	ให้วัยรุ่นรู้จักป้องกัน

ตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ	 ได้แก่	 การมี 

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อย	และการมีเพศสัมพันธ์

ท่ีปราศจากการปกป้อง	(unprotected	sex)13	นอกจากน้ี	

ยงัพบวา่	การส่ือสารเรือ่งเพศของพอ่	แม	่ผูป้กครองมสีว่น

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของบุตร	กล่าวคือ	มีส่วน

ให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกล่าช้าลง	 เพิ่มอัตราการคุม

กำาเนดิ	ลดการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่	และลดการเกดิโรคตดิต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์ไดอ้กีดว้ย14	จากการทบทวนวรรณกรรม

ในประเทศไทย	 พบว่า	 การสื่อสารของผู้ปกครองกับ 

บุตรสาวเรื่องการละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ของบุตรสาววัยรุ่นตอน

ตน้ทีก่ำาลงัศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1-315-16	ทัง้นีเ้พราะ

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคม	 และเป็นบริบท
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รากฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์	 อีกทั้งเป็นแหล่ง

กำาเนิดปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม	 และขัดเกลาทางสังคมให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์	 ครอบครัวมีความสำาคัญที่สุดใน 

การหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ของบุคคลตั้งแต่เกิด	 

หล่อหลอมวิถีชีวิตของบุคคล	ค่านิยม	เจตคติ	จริยธรรม	

ความสามารถ	 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และวิธีการ 

แก้ปัญหาล้วนมีอิทธิพลมาจากพื้นฐานครอบครัวของ

บุคคลทั้งสิ้น	 ผู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ของวัยรุ่น	คือ	พ่อ	แม่	และผู้ปกครอง	อีกทั้งครอบครัว 

ยังมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศให้กับวัยรุ่น	

ด้วยการเลี้ยงดู	 ให้ความรัก	 ความอบอุ่น	 โอบอุ้ม	 กอด	

และให้การตอบสนองอย่างทันท่วงทีในวัยทารก	 เพื่อให้

ทารกเกิดการเรียนรู้ว่ามีคนรักและเอาใจใส่อยู่ข้างๆ	เกิด

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีสำาคัญ	

นอกจากนี้ต้องเลี้ยงดูให้เด็กพึงพอใจในตนเอง	รักตัวเอง	

รักและนับถือผู้อ่ืน	 และมีเจตคติท่ีเหมาะสมเรื่องเพศ17 

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 กมลทิพย์	 ทิพย์สังวาลย์	 

รุง่รตัน์	ศรสีริุยเวศน	์และพรนภา	หอมสนิธุ	์ทีพ่บวา่มารดา

ที่ เข้าร่วมโปรแกรมการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 

(Appreciation-Influence-Control,	 AIC)	 ท่ีประกอบ

ด้วยกิจกรรม	5	ชุดๆ	ละ	60-90	นาที	จำานวน	2	ครั้ง	และ

นำากลบัไปฝกึสือ่สารกบับตุรทีบ่า้นภายใน	2	สปัดาห	์และ

นำาผลกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	 ทำาให้มารดาเกิด

ทัศนคติที่ดีในการสื่อสารเรื่องเพศ	 มีความสะดวกใจ 

ในการสื่อสาร	 และมีทักษะการสื่อสารเรื่องเพศเพิ่มขึ้น	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ18	 และการศึกษาผลของ

โปรแกรมส่งเสริมการละเว้นเพศสัมพันธ์	 ร่วมกับ 

การสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครอง	 ต่อพฤติกรรม 

การสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครอง	 และความตั้งใจ 

ในการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่พบว่าโปรแกรมดังกล่าวส่งผล

โดยตรงต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศใน 

ผู้ปกครอง	 และส่งผลต่อการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม	

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม	 และ

ความตั้งใจในการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน

หญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 116	 ดังนั้นจึงจำาเป็นที่ต้องมี 

การสง่เสรมิใหพ้อ่	แม	่ผู้ปกครอง	หรอืครอบครวัมทีศันคติ

ที่ดีต่อการสื่อสารเรื่องเพศ	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 และ

ยอมรับว่าเรื่องเพศเป็นเร่ืองที่ควรมีการพูดคุยหรือ 

ส่ือสารกันภายในครอบครัว	 รวมทั้งส่งเสริมให้พ่อ	 แม่	 

ผู้ปกครองมีทักษะการส่ือสารเรื่องเพศเพ่ือให้เกิด 

ความมั่นใจ	และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แนวคิดหลักการสื่อสารเรื่องเพศ  

	 เปน็ทีท่ราบกนัดีว่าการสือ่สารเรือ่งเพศในครอบครวั	

เป็นส่ิงจำาเป็นและเหมาะสม	 เพราะจะทำาให้ลูกมีความรู้	

ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศ	 ซึ่งจะนำา

ไปสู่การปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสามารถปอ้งกนัปญัหาทาง

เพศได้	พ่อ	แม่	ผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างสูง

ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยทางเพศของลูก10-11  

แตอ่ยา่งไรกต็ามการสือ่สารเรือ่งเพศในสงัคมไทยยงัจำากดั

อยู่ ในบางมิติ	 ซึ่งส่วนมากจะเป็นมิติทางกายภาพ	 

ไม่ครอบคลุม	 และเช่ือมโยงกับมิติทางสังคม	 สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	และกรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข	กล่าวถึงเพศศกึษาหรือการสื่อสาร

เรื่องเพศว่า	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับเพศ	 

(sexuality)	 ที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	

การทำางานของสรีระ	 และการดูแลสุขอนามัย	 ทัศนคติ	 

ค่านิยม	 สัมพันธภาพ	พฤติกรรมทางเพศ	 มิติด้านสังคม	

และวัฒนธรรม	 ที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ	 เป็นกระบวน

การพฒันาทัง้ด้านความรู	้ความคิด	ทศันคต	ิอารมณ	์และ

ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับบุคคลที่จะช่วยให้สามารถเลือก

ดำาเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุข	และปลอดภัย	สามารถ

พัฒนาและดำารงความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีความ 

รับผิดชอบและสมดลุ	ซึง่มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดหลกั	 

6	ด้าน4,19	ดังนี้	
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	 1.	การพัฒนาตามช่วงวัยของมนุษย์	 (human	 

development)	หมายถึง	พัฒนาการของมนุษย์ในด้าน

ความสามารถในการสืบพันธุ์	รวมถึงความต้องการ	และ

ความพึงพอใจทางเพศ	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้สึก

พอใจ	ภูมิใจ	ไม่เกิดปมด้อยในเรือนร่าง	และสรีระของตน	

ยอมรับความเป็นตัวตนทางเพศและเพศสภาพของตน	

เคารพความเป็นตัวตน	 และเพศสภาพของผู้อื่น	 

มปีฏสิมัพนัธก์บัทกุเพศอยา่งเหมาะสม	และเหน็คุณค่าวา่

เรื่องเพศเป็นพัฒนาการธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

	 2.	การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น	 (relationship)	 

หมายถึง	ความสัมพันธ์ที่มีขึ้นพร้อมกับความคาดหวังต่อ

บทบาทและความรับผิดชอบ	สัมพันธภาพที่ดีอยู่บนฐาน

ของการพยายามเรียนรู้	 รับฟังกันและกัน	 มองหาข้อดี	

เคารพความแตกต่างและให้เกียรติกัน	โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรักและความผูกพัน

ลึกซึ้งที่ตนมีได้ตามความเหมาะสม	 พัฒนา	 และรักษา

สมัพนัธภาพในความสำาคญัทีต่นใหค้ณุค่า	หลกีเลีย่งทีจ่ะ

ถกูกระทำาจากสมัพันธภาพทีเ่อาเปรยีบหลอกลวง	ทำารา้ย	

ตดัสนิใจ	โดยมขีอ้มลูรอบดา้นในการสรา้งครอบครวั	และ

สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนใช้ทักษะต่างๆ	 ที่จะเอื้อให้ตน

เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมั่นคงกับผู้อื่น	

	 3.	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	 (personal	 skills)	

หมายถึง	 การดำาเนินชีวิตตามค่านิยมของตนได้อย่างรู้ 

คุณค่า	 รู้จักคิด	 และตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ	 

โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าใจตนเอง	

และใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความปรารถนา	 และค่านิยม

ของตน	สามารถรับผิดชอบกับพฤติกรรม	และสิ่งที่ตนได้

กระทำา	 ได้ฝึกฝนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ได้พัฒนาทักษะของการคิดวิเคราะห์	 แยกแยะอย่าง 

รอบด้าน	 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ

ครอบครัว	คนใกล้ชิด	เพื่อนฝูงและคนรัก

	 4.	พฤตกิรรมทางเพศ	(sexual	behavior)	หมายถงึ	

การแสดงออกทางเพศภายใตก้รอบของสังคม	วฒันธรรม	

ชีววิทยา	 และลักษณะเฉพาะบุคคลด้วยท่าทีที่ เป็น

ธรรมชาติ	โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก

ในวิถีเพศที่ตนเองให้คุณค่าโดยเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน	

แยกแยะการกระทำาทางเพศที่ทำาให้ชีวิตมีสุขภาวะกับ

การกระทำาที่เป็นผลร้ายต่อตนเอง	 และผู้อื่น	 แสวงหา

ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางเพศของตน	 

สร้างความรู้สึกสุขใจ	 พอใจทางเพศโดยไม่จำาเป็นว่าจะ

ตอ้งลงมอืปฏิบตัติามความรู้สกึความคดิเหลา่นัน้	มคีวาม

สัมพนัธท์างเพศกบัคู่โดยความยนิยอมพรอ้มใจ	และสขุใจ

ทัง้สองฝา่ยอยา่งปลอดภยั	จรงิใจ	ไมห่ลอกลวงเอาเปรยีบ	

ทำาร้าย

	 5.	สุขภาพทางเพศ	 (sexual	 health)	 หมายถึง	 

การส่งเสริมสุขภาพที่ เอื้อต่อสุขภาวะทางเพศและ 

การป้องกันอันตรายต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ	 

โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนตรวจสุขภาพอย่างสมำ่าเสมอ	

ทั้งการตรวจเต้านม	 ต่อมลูกหมากด้วยตนเอง	 และ

สามารถบอกถึงสัญญาณความผิดปกติได้แต่เนิ่นๆ	 

เลือกการคุมกำาเนิดได้ตามปรารถนาเมื่อไม่พร้อมที่จะ 

มีบุตร	การดูแลที่เหมาะสมเมื่อเริ่มตั้งครรภ์	การป้องกัน

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	 การติดต่อของโรคทาง 

เพศสมัพนัธ	์และโรคเอดสจ์ดัการกบัชวิีตตามคา่นยิมของ

ตนในกรณีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม	 ช่วยกันป้องกัน	 และ

ระงับการทำาร้ายการล่วงละเมิดทางเพศ

	 6.	สงัคม	และวฒันธรรม	(social	culture)	หมายถงึ	

บทบาทของชายหญิง	 สิทธิทางเพศ	 ระบบการให้คุณค่า	

อัตลักษณ์ทางเพศ	 รวมถึงกรอบการแสดงออกทางเพศ 

ทีเ่หมาะสมภายใต้กรอบของสงัคม	และวฒันธรรม	โดยมี

จดุมุง่หมายให้ผู้เรยีนเคารพตอ่ความแตกตา่งของคา่นิยม

ในเรื่องเพศ	 ประเมินได้ว่าการเล้ียงดูในครอบครัว	

วัฒนธรรม	สื่อ	และข้อมูลข่าวสารที่ตนได้รับจากสังคมที่

ตนอยู่	 ส่งผลต่อความคิด	 ความรู้สึก	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	

และการกระทำาในเรื่องเพศของตนอย่างไร
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การสื่อสารเรื่องเพศควรเร่ิมเมื่อไร และสอนเร่ือง 

อะไรบ้าง?

	 การเริ่มพูดคุยกับลูกเรื่องเพศในครอบครัวควรถือ

เป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงในชีวิตประจำาวัน	 และควรเริ่ม

ตั้งแต่เด็ก	 พอลูกโตข้ึนก็ค่อยๆ	 สอดแทรกข้อมูลเพิ่มข้ึน	

ควรดอูายแุละความเหมาะสมตามชว่งวยัของลกู	การบอก

พัฒนาการของร่างกายให้ลูกรู้ล่วงหน้า	 จะช่วยให้ลูก 

ไม่กลัวและสับสนที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น	

เช่น	 ในวัยเด็กเป็นวัยท่ีมีการเจริญเติบโตด้านร่างกาย	

เวลาสอนเร่ืองอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกาย	 เช่น	 นิ้วมือ	 

น้ิวเท้า	 ตลอดจนหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ	 ควรรวม 

อวัยวะเพศเข้าไปด้วย	 และควรสอนให้เด็กรู้จักเพศ 

ของตนเอง	 เพศของผู้อื่น	 ให้พอใจและภูมิใจเพศของ

ตนเอง	 นอกจากนี้ควรสอนให้เด็กรู้ว่าเนื้อตัว	 ร่างกาย 

ของเขา	เขาตอ้งรูว้า่ให้ใครแตะตอ้งไมไ่ด	้และสอนใหเ้ดก็

เรียนรู้และแยกแยะการสัมผัสแบบเจตนาดี	 เจตนาไม่ดี	

เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดซึ่งมักพบได้บ่อยในวัยเด็ก	

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการเจริญเติบโตด้านร่างกายจะเกิดอย่าง

รวดเร็ว	โดยเฉพาะด้านเพศ	ทั้งเพศหญิงและเพศชายจะ

มีลักษณะเฉพาะตามฮอร์โมนเพศชาย	 (testosterone)	

และฮอร์โมนเพศหญิง	 (estrogen,	 progesterone)	 

วัยรุ่นตอนต้นควรสอนให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายและจิตใจ	 อิทธิพลของฮอร์โมนส์ท่ีมีต่อร่างกาย

และจิตใจ	 การเกิดประจำาเดือน	 ฝันเปียก	 อารมณ์เพศ	

ความรู้สึกและความต้องการทางเพศ	สิ่งที่กระตุ้นให้เกิด

ความรู้สึกทางเพศ	 ปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศเม่ือมี

อารมณ์เพศ	 ได้แก่	 การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย	และ

การมสีิง่หลอ่ลืน่ออกมาในชอ่งคลอดหญงิ	วยันีเ้ริม่รูต้วัวา่

ตนเองมีความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกัน	 หรือกับ 

เพศตรงข้าม	 เรียกว่า	 ความพึงพอใจทางเพศ	 (sexual	

orientation)	 ในเด็กผู้หญิงควรสอนการดูแลเรื่อง 

ประจำาเดือน	การปวดประจำาเดือน	การจัดการกับอารมณ์

ท่ีแปรปรวนก่อนมีประจำาเดือน	ประจำาเดือนท่ีไม่สมำา่เสมอ	

และควรสอนเรื่องทักษะในการคบเพื่อนต่างเพศ	 

การแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อสนใจเพศตรงข้าม	 

การใช้เวลาโดยไม่รบกวนหน้าที่ประจำาของตนเอง	 และ

ยงัไมค่วรคบใครแบบแฟน	แตใ่ชค้วามสมัพันธแ์บบเพ่ือน

เพื่อเรียนรู้ นิ สัยใจคอ	 และการปรับตัวเข้าหากัน	 

การระมัดระวังในการใกล้ชิดกัน	 ความแตกต่างระหว่าง

ความรูส้กึของหญงิชายเวลาใกลช้ดิกนั	เพศชายมีแนวโนม้

จะเกิดความรู้สึกทางเพศรุนแรงและอยากมีเพศสัมพันธ์	

ในขณะทีฝ่่ายหญงิรูสึ้กอบอุน่ใจ		ไมไ่ดอ้ยากมเีพศสัมพนัธ์

มากเท่าฝ่ายชาย	 เม่ือเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย	 วัยน้ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	จิตใจ	และสังคมเต็มที่	มีความ

ชัดเจนว่าตนเองมีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน

หรือเพศตรงข้าม	 หรือทั้งสองเพศ	 มีเอกลักษณ์ทางเพศ

แน่นอน	และพึงพอใจต่อเอกลักษณ์นี้	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง

ควรหาโอกาสพดูคุยกบัลูก	เพือ่สอบถามความรู้	ความเช่ือ	

หรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 และแก้ไขให้ถูกต้อง	 ส่วนด้าน

สัมพันธภาพควรสอนให้รู้จักการเลือกแฟน	 การสังเกต

นิสัยใจคอ	 ความเข้ากันได้ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	

แยกแยะข้อดีข้อเสียของตนเองและแฟนได้	 มีทักษะใน

การปรบัตวัเขา้หากนั	เมือ่พบวา่ไมเ่หมาะสมกัน	กส็ามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่ความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยาวนาน 

เกินไป	 จนอาจเลิกคบกันไม่ได้	 ควรสอนเรื่องชีวิต

ครอบครัว	การเลือกคู่ครอง	การแต่งงาน	ปรับตัวในชีวิต

สมรส	 และควรสอนวิธีปฏิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน	

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ควรสอนเร่ืองการเตรียมตัวก่อนการ

แต่งงาน	การตรวจทางร่างกายละโรคหรือภาวะที่จำาเป็น

ก่อนแต่งงาน	เรื่องการตอบสนองทางเพศปกติ	(normal	

sexual	 response)	 การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุข	 

ในกรณีที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน	 หรือ 

เพศสัมพันธ์ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ให้ใช้ถุงยางอนามัย

ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	 การทำาความสะอาดอวัยวะเพศ

หลงัเพศสมัพนัธ	์ผลทีจ่ะเกดิจากเพศสมัพนัธ	์การวางแผน

ครอบครัว	 การคุมกำาเนิด	 เร่ืองสุขอนามัยทางเพศ	 
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ควรสอนการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่จะเกิดในขณะตั้ง

ครรภ์	 เพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์	 การคลอดบุตรและ

การดูแลหลังการคลอดบุตร	 การคุมกำาเนิดทั้งแบบ

ชั่วคราวและถาวร	 การทำาหมันและการเลี้ยงดูบุตร	 

การวางแผนครอบครัว	 การแท้งบุตร	 ความผิดปกติ 

ทางเพศ	เช่น	รักร่วมเพศ	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เป็นต้น

	 การสอนเรื่องเพศในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 

ควรสอนให้ลูกรู้จักยับยั้งใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศ

ก่อนสมรส	การซื่อสัตย์ต่อคู่ครองตนเอง	บทบาทที่ดีของ

พ่อแม่	การแสดงออกทางเพศให้เหมาะสมตามประเพณี

ที่ดี	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ	 เช่น	 

การแต่งงานทำาได้ในอายุใด	 การทำาผิดทางเพศมีโทษ

อย่างไรบ้าง	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรสอนลูกเรื่องศีลธรรม

กบัการมีเพศสมัพนัธ	์เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งสำาคญัเพราะเป็นการ

สอดแทรกทศันคตขิองพอ่	แม	่ผูป้กครองตอ่เรือ่งศีลธรรม

และการมีเพศสัมพันธ์	 แม้ว่าเมื่อลูกโตขึ้น	 ลูกอาจจะ 

ไมท่ำาตามแบบอยา่งทีพ่อ่	แม	่ผูป้กครองพดูไว้	แตร่ะหวา่ง

ที่ลูกกำาลังค้นหาแนวทางของตนเอง	 ลูกจะนึกถึง 

คำาพูดนั้น		

	 ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องเพศจึงเป็นกระบวนการท่ี

เกีย่วขอ้งกับชวีติมนษุย์ตัง้แตเ่กดิจนตาย	ทีจ่ะใหบ้คุคลได้

เรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตและสังคม	เพื่อให้

มีความรู้	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมท่ีถูกต้องในเรื่องเพศ	

ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอย่าง

เหมาะสม	พ่อ	แม่	ผู้ปกครองคือบุคคลที่ใกล้ชิด	และเป็น

ผูม้บีทบาทสำาคญัในการสอนเรือ่งเพศใหกั้บลกู	นบัวา่เปน็

ครูคนแรกของลูก	การพูดคุยเรื่องเพศกับลูกตั้งแต่วัยเด็ก

อย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างพ่อ	แม่	ผู้ปกครองกับลูก	เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นลูกก็

จะไม่อายที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	

เทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศ

	 การพดูคยุกบัลกูเรือ่งเพศในครอบครวัไทยถอืวา่เปน็

เรือ่งทีท่า้ทาย	เพราะขดักบัหลกัความเชือ่	คา่นยิมเดมิของ

สังคม	 อย่างไรก็ตาม	 มีพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองที่ต้องการจะ

ส่ือสารเรื่องเพศให้กับลูกแต่ไม่รู้ว่าจะส่ือสารอย่างไร	 

เขินอาย	 ดังนั้นก่อนการพูดคุย	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองต้อง

สรา้งทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัเรือ่งเพศ	มองเรือ่งเพศเปน็เรือ่ง

ธรรมชาติ	 สามารถนำามาพูดคุยได้	 และโดยแท้จริงแล้ว

ลกูๆ	ตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่งนีจ้าก	พอ่	แม	่ผูป้กครองโดยตรง	

แต่ก่อนที่จะพูดคุยควรถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าทำาไม

จึงต้องการพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้ 	 การคุยจะก่อให้

ประโยชน์อย่างไร	 หรือถ้าไม่คุยจะมีผลตามมาอย่างไร	

สำารวจใจตนเองก่อนพูดคุย	ไม่ควรมีความรู้สึกลังเล	หรือ

กลัวๆ	 กล้าๆ	 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการพูดคุย	 ทั้งน้ี

พอ่	แม	่ผู้ปกครองตอ้งพดูคยุอยา่งเปดิอกกันเองกอ่น	แล้ว

จึงหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะพูดคุยกับลูกอย่างไร	 โดยให้

ไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อไม่ให้ลูกสับสน	 ต้องพูดกับลูก

ให้คลายสงสัย	 อย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นความลับ	 หรือเป็น

เรือ่งท่ีไมค่วรพูดถงึ	การพดูคยุควรเปน็ธรรมชาต	ิพดูความ

จริง	 ไม่ยัดเยียดความรู้ความเข้าใจในครั้งเดียว	 อธิบาย

ตอบคำาถามไปทีละขั้น	 และควรสอนด้วยความใจเย็น	

เลือกบรรยากาศการพูดคุยที่สบายๆ	 ไม่เคร่งเครียด 

ใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม	 ทั้งนี้ควรมีความพร้อมทั้งฝ่าย	 

พ่อ	แม่	ผู้ปกครองและลูก	บางครั้งอาจใช้การสอดแทรก

โอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ	ในการพูดคุยเรื่องเพศ	เช่น	

ขณะอา่นขา่วตามหนา้หนงัสอืพมิพ	์ดขูา่วทวี	ีดลูะครหรอื

ภาพยนตร	์ซึง่มฉีากความสัมพนัธแ์ละเนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่ง

เพศ	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองต้องเปิดใจ

กว้าง	 ใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ	 ไม่ตัดสิน	 ไม่รีบพูด 

สั่งสอน	หรือตำาหนิ	ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถาม	เพื่อ

จะได้อธิบายไขข้อข้องใจและเพิ่มเติมในส่วนที่เข้าใจผิด	

การตอบข้อซักถามควรพูดอย่างตรงไปตรงมา	เพราะจะ

ทำาใหไ้มเ่กดิความสบัสน	และลกูจะรบัรู้ไดว้า่ผูป้กครองมี

ความจรงิใจในการตอบคำาถาม	ไมค่วรใช้คำาแสลงเวลาพดู

เรือ่งเพศ	และควรเปดิโอกาสใหล้กูรูว้า่เขาสามารถพดูคยุ
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กับพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองได้ทุกเรื่อง	 หากไม่สามารถตอบ

คำาถามลกูไดท้กุคำาถามไมต่อ้งกงัวล	ซ่ึงจริงๆ	แลว้สิง่ทีพ่่อ	

แม	่ผูป้กครองรูไ้มส่ำาคญัเท่ากบัวิธีการโตต้อบ	สิง่ทีส่ำาคญั

ทีส่ดุ	คอื	พยายามเปดิโอกาสใหลู้กรูว้า่เขาสามารถพดูคยุ

กบัพอ่	แม	่ผูป้กครองไดท้กุเรือ่ง	นอกจากนีค้วรหาโอกาส

สอนเรื่องความประพฤติ	“ผิด”	และ	“ถูก”	ในเรื่องเพศ	

เพื่อให้ลูกรู้ว่าพ่อ	แม่	ผู้ปกครองหวังอะไรจากตัวเขา

 การสอนลูกเรื่องทักษะการปฏิเสธ

	 การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีทุกคนควรเคารพ	

และยอมรับในการปฏิเสธ	 ท่ีใช้ได้ผลมักเป็นสถานการณ์

ทีถ่กูชวนไปทำาในสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชนห์รอืเกดิผลกระทบ

ในแง่ลบตามมา	 การปฏิเสธท่ีดีต้องปฏิเสธอย่างจริงจัง 

ท้ังท่าทาง	 คำาพูดและนำ้าเสียง	 เพื่อแสดงความตั้งใจ 

อย่างชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ20 

	 เทคนิคการปฏิเสธสำาหรับวัยรุ่นท่ีควรนำาไปใช้กับ

ชวีติประจำาวนั	ควรเริม่จากการไมน่ำาตนเองเข้าไปอยูใ่นที่

รโหฐาน	เพราะการอยู่ในที่ลับตาคน	บรรยากาศที่เป็นใจ

จะเอื้อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์	 และอย่า

เปดิโอกาส	สว่นมากหญิงสาวทีม่เีพศสมัพันธม์กัคดิวา่ฝา่ย

ชายรักตนเอง	 หรือคิดว่าเราพร้อมแล้วท่ีจะเป็นของกัน

และกัน	ซึ่งฝ่ายชายอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น	ในกรณีที่ถูกฝ่าย

ชายร้องขอให้มีเพศสัมพันธ์ควรปลุกจิตสำานึกความเป็น

สภุาพบรุษุของเขา	เชน่	“ฉนัมัน่ในความเปน็ลกูผูช้ายของ

เธอ การทำาแบบนีท้ำาใหฉั้นเสียศกัดิศ์ร ีถา้รกัฉนัจรงิรอเรา

เรียนจบก่อนนะ”	 นอกจากนี้ให้ใช้คำาสั่งหยุดการกระทำา

ที่ไม่สมควรและใช้ข้ออ้างที่ปฏิเสธได้ยาก	 เช่น	“อย่าทำา

แบบนี้ ถ้าเป็นของกันและกันตอนนี้ พ่อแม่ฉันรู้เข้าท่าน

จะเสยีใจนะ เปน็ลกูสาวทีไ่มรู่จ้กักตญัญกูตเวททีีท่ำาใหพ้อ่

แมเ่สยีใจ คงเปน็บาปตดิตวัไปตลอดชวิีต”	ฉะนัน้	เมือ่อยู่

ในสถานการณ์ที่ไม่พร้อม	 จงจำาไว้ว่าต้องปฏิเสธให้เป็น	

เพราะนั่นคือชีวิตและอนาคตของตนเอง	

	 นอกจากนี้	 วัยรุ่นสามารถใช้เทคนิค	 “SWAD”	 

ในการปฏิ เสธ	 ซ่ึ ง 	 รัต น์ศิ ริ 	 ทาโต	 และคณะ21  

ได้พัฒนาขึ้น	 เพื่อให้ง่ายในการจดจำาและนำาไปใช้ได้จริง	

มีหลักการดังนี้	

	 S	หมายถึง	Say	“No”	Seriously	เป็นการปฏิเสธ

อย่างจริงจังด้วยการพูด	 “ไม่”	 อย่างชัดเจนและออกมา

จากใจจริง

						W	หมายถึง	Why:	Give	a	clear	reason	เป็นการ

บอกเหตุผลของการปฏิเสธ	 ซ่ึงควรเป็นการบอกถึง 

ความรู้สึก	 ความกังวลใจ	 ความห่วงใย	 ซึ่งอาจมีเหตุผล

ประกอบดว้ย	เพือ่ใหม้คีวามหนกัแนน่	การบอกความรู้สึก

ทำาใหคู้ส่นทนาไมส่ามารถหาขอ้โตแ้ยง้ได	้เชน่	“ผมวา่เรา

เป็นลูกผู้ชาย ทำาแบบนี้ทำาให้เราเสียศักดิ์ศรีนะ” “ฉันยัง

รู้สึกว่าฉันยังเด็กอยู่” “ฉันยังไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ” 

เป็นต้น

	 A	หมายถงึ	Alternative	choice	เปน็การเสนอทาง

เลือกหรือกิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์	และพาตัวเองออกมา

จากสถานการณท์ีก่ำาลงัเผชญิอยู	่เชน่	ชวนกนัไปเลน่กฬีา	

อ่านหนังสือเตรียมสอบ	

	 D	หมายถึง	Discuss	about	it	“How	you	feel”	

เป็นการบอกถึงความรู้สึกว่าที่เพื่อนชวนเราไปกระทำา 

เช่นนั้นเรารู้สึกอย่างไร	เช่น	ฉันรู้สึกว่าเธอไม่ให้เกียรติฉัน

เลยนะ	 ฉันรู้สึกว่าเธอดูถูกฉันนะที่ชวนทำาเช่นนี้	 ฉันรู้สึก

ว่าเธอไม่ได้รักฉันจริง

สรุป

	 ปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นไทย

กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญและเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข	

ทั้งนี้ เพราะจะส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต	 ซ่ึงสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยหลาย

ประการ	 ได้แก่	 การเปล่ียนแปลงตามพัฒนาการของตัว

วัยรุ่นท้ังด้านร่างกายและจิตสังคม	 สภาพแวดล้อม	 วิถี 

การดำาเนินชีวิต	ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม

กระแสโลกาภิวัตน์	 การเข้าถึงส่ือลามกอนาจารต่างๆ	

อย่างง่ายดาย	 รวมทั้งการขาดการสื่อสารในครอบครัว
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เก่ียวกับเรื่องเพศอย่างครอบคลุมในทุกมิติ	 ดังนั้นจึงมี

ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	ซึ่งเป็นบุคคล

ที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุด	 ควรปรับบทบาทในการเลี้ยงดูลูก	

โดยคำานงึถงึบทบาทหลกัในการสือ่สารเรือ่งเพศใหก้บัลกู	

เพราะ	พ่อ	แม่	ผู้ปกครองคือบุคคลที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุด	

โดยควรเริ่มสอนตั้งแต่ก่อนลูกมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่น	 

เพ่ือใหลู้กมีความเขา้ใจ	และมกีารเตรยีมตวักอ่นทีจ่ะเกิด

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	นอกจากนี้พ่อ	แม่	ผู้ปกครองควร

เปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งสอนจากการดุด่าว่ากล่าวหรือ

การใชอ้ารมณ	์เปน็การสอนด้วยความเขา้ใจและใชเ้หตผุล	

ควรเลือกช่องทางวิถีการสื่อสารเรื่องเพศให้เหมาะสม 

กับวิถีของครอบครัวท่ีเป็นอยู่ให้เหมือนกับการพูดคุย 

เรือ่งธรรมดาทัว่ๆ	ไปในชวีติประจำาวนั	พอ่	แม	่ผูป้กครอง

ควรมีการเรยีนรู้และทำาความเข้าใจเรื่องหลักและเทคนิค

การสื่อสารเรื่องเพศท่ีถูกต้อง	 เพราะการส่ือสารที่ดีจะ 

นำามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	 และมีผลต่อ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์และความเช่ือม่ันในตนเอง

ของลกู	และทำาใหว้ยัรุน่มกีารสือ่สารและสมัพนัธภาพทีด่ี

กับบุคคลอ่ืนเกิดความพึงพอใจในตนเอง	 รักตัวเอง	 รัก

และนับถือผู้อื่น	และมีเจตคติที่เหมาะสมเรื่องเพศ
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