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ในวันแหงความรัก 14 กุมภาพันธน้ี เหลาวัยรุนถูกจับตาเปนพิเศษในเรื่องการ
มีเพศสัมพันธเพ่ือแสดงความรักตอกัน หรือเพ่ือเปนแฟชั่นคยุโมกับเพ่ือน 
 
นายสรรพสทิธ์ิ คุมพประพันธ คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ และ
ผูอํานวยการมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก กลาวถึงปจจยัทีมี่สวนกระตุนใหเด็กมี
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรวา การที่เด็กสนใจในเรื่องเพศเพ่ิมมาก
ข้ึน เพราะมีปจจัยกระตุนเรงเราทางเพศ 3 ปจจัยคือ ดานรางกาย จิตใจ และ
สังคม 
 

 เด็กจะสนใจเรื่องเพศอยางจริงจังเมื่ออายุประมาณ 12-13 ป ยกเวนแตวามสีิ่งไปกระตุนกอน แตเม่ือ
ื่องเพศแลว ผูใหญควรมีบทบาทหนาที่ในการสอนและแนะนําเดก็ใหเขาใจถึงทีม่าของอารมณเพศ 
ีกเลี่ยงการถูกกระตุน การเรงเราทางเพศ รวมถงึวิธีสลายพลังกดดันทางเพศในทางบวก เด็กจะมี
างเพศทีด่ีและเหมาะสมได 

มักเขาใจวาปจจยัดานรางกายเปนสาเหตหุลักทีท่ําใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมหรือมี
กอนวัยอันควร ซึ่งยังไมถูกตองทีเดียวนัก เพราะพฤติกรรมทางเพศดังกลาวสวนสําคญัเปนผลมาจาก
านจิตใจและทางสงัคม โดยเฉพาะปจจยัทางดานสังคม ซึ่งพอแม ผูปกครอง ผูใหญ ถือเปนแบบอยาง
อกทางเพศที่ไมดแีละไมเหมาะสมเปนหลัก ไมวาจะเปนการเสพสื่อลามกเพื่อใชปรนเปรอตนเองในเรื่อง
ฤตกิรรมทางเพศแบบเปดเผย เชน เดินกอดจูบ เลาโลมในทีส่าธารณะ เปนตน 

ังรวมถึงสื่อตางๆ ทีแ่สดงออกถึงเรือ่งเพศ แมไมถงึข้ันการรวมเพศ แตแสดงใหเห็นวาการมีปฏสิัมพันธ
วิถปีกติ โดยเฉพาะภาพยนตรตางประเทศทีจ่ะเนนฉากเกี่ยวกับเรื่องเพศ เชน การกอดจูบลูบคลํา 
เพศ ซึ่งมฉีากเหลานี้ในหนังทุกเรือ่งเกือบรอยเปอรเซ็นต 

างเพศของผูที่เก่ียวของกับเด็ก ถือเปนแบบอยางตอเด็กโดยตรง และสงผลตอพฤติกรรมทางเพศของ
การใชสื่อหรือเห็นจากสื่อลามก เพราะการดูจากสื่อหรือภาพยนตรอาจมีผลตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ไมสงผลมากเทากับการที่เด็กไดเห็นจากแบบอยางในชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูโดยธรรมดา เด็ก
นกับตนเองตกอยูภายในบรรยากาศนั้นดวย  
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เม่ือเปรียบเทียบกับการดูภาพยนตร เด็กจะไมรูสึกวาอยูในบรรยากาศของ
การมีเพศสัมพันธมากนัก ดวยสภาพแวดลอมที่มีผูคนมากมายและเปนที่
สาธารณะ แตถามีคนแสดงใหเห็น เด็กจะรูสึกเหมือนตกอยูในบรรยากาศ
น้ันจริงๆ 
 
เชนเด็กอายุ 9 ป ซึ่งฮอรโมนเพศยังไมทํางาน แตชวนเด็กอายุ 8 ป มามี
เพศสัมพันธดวย เพราะเห็นพอแมมีเพศสมัพันธกันตอหนา พอแมทํา
เหมือนไมมีเด็กอยูในที่น้ัน และคิดวาเด็กคงไมเขาใจ แตในความเปนจริง
แลวเด็กเริ่มเรยีนรูเรื่องเพศตั้งแตยังเล็กหรือจาํความได และมีการเรียนรู
เรื่องเพศมาตลอด เพียงแตเดก็ไมเคยเรียนรูในลักษณะของการมีเพศสัมพันธ ทั้งนี้เพราะฮอรโมนเพศของเด็กยังไม
ทํางาน และไมมีใครแสดงบทบาทนั้นใหด ูแตการที่พอแมแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสมใหเด็กเห็นเทากับเปน
การกระตุนเรงเราเด็กในเรื่องเพศ ทําใหเด็กมคีวามสนใจและมีพฤติกรรมในเรื่องเพศเร็วกวาวัย ซึ่งเปนสาเหตทุาง
สังคมทีส่ําคญัที่สดุที่ตองระมดัระวัง 
 
เด็กที่เริ่มเปนวยัรุน แตถูกเลีย้งดูแบบทิ้งๆ ขวางๆ ไมมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ด ีสมาชิกในครอบครัวตางคนตางอยู 
เด็กไมไดรับความสําคัญ ขาดการดูแลเอาใจใส ทําใหชีวติไมมีความสุข และเม่ือเด็กผูหญงิหรอืเด็กผูชายไปสนิท
กับเพศตรงขาม ทําใหเด็กรูสึกวาเพศตรงขามมีความผูกพันกับตัวเองมากกวาทุกคน ฉะนั้นถาเพศตรงขามตองการมี
เพศสัมพันธดวยก็ไมปฏิเสธ 
 
หรือเด็กผูชายอยากใหเด็กผูหญิงพิสจูนความจริงใจดวยการยอมมีเพศสัมพันธดวย น่ีถือเปนจุดเริ่มตน เม่ือเด็กมี
เพศสัมพันธจะเริ่มรูสึกวานี่เปนการกระทําที่ทาํใหมีความสุข เกิดความพอใจสูง ทําใหสมองหลั่งสารความสขุ 
หลังจากนั้นเกิดความสุขกาย สบายใจ ผอนคลาย ความทุกขทุกอยางที่มีหายไปหมด เหลือแตความสุขกายสบาย
ใจ ฉะนั้นเมื่อเด็กที่ถูกทอดทิ้งนานๆ แลวพบวาการมีเพศสัมพันธทําใหตนเองมีความสุขอยางลนเหลือ เด็กก็จะเสพ
ติดทางเพศ เด็กจะมีพฤติกรรมหรืออยากมีเพศสัมพันธบอยๆ กับคนมากหนาหลายตา เพราะรูสึกวานี่เปนทางออกที่
ดีทีสุ่ดในชีวติของเขา  

 
 
ปลายทางของเด็กที่เสพติดทางเพศ เด็กผูชายจะมแีนวโนมไปเก่ียวของ
กับการคาบริการทางเพศ หรือไปเก่ียวของกับงานที่มีโอกาสไดสัมผสักับ
เพศตรงขามมาก สําหรับเด็กผูหญิงลงเอยที่การคาประเวณ ี
 
แนวทางการปองกันปญหา ควรเริ่มตนที่พอแมเปนแบบอยางที่ดี มีความ
สํารวมทางเพศ คอยดแูลลูก ไมใหเขาถึงสื่อลามก แนะนําหรอืสอนเรื่อง
ขอบเขตที่เหมาะสม ผลดีและผลเสยีหากมีขอบเขตที่ไมเหมาะสมจะเกิด
อะไรข้ึน รวมถึงพอแมควรสื่อสารกับลูกเพ่ือใหลูกไดเรียนรูถึงความสัมพันธ
ทางเพศที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม หรือการมีปฏิสมัพันธทางสังคมเรื่อง

เพศ  
 
สิ่งที่เด็กตองเรยีนรูในเรื่องขอบเขตที่เหมาะสมมี 3 ประเด็น คือ ขอบเขตที่เหมาะสมทางดานรางกาย ดานจิตใจ 
และดานสังคม ตัวอยางเชน  
 
ขอบเขตที่เหมาะสมดานรางกาย ในเด็กเล็ก เริ่มตนจากการสอนใหเด็กรูจักพ้ืนที่สวนตัวของรางกาย ซึ่งเปนพ้ืนที่
ของรางกายที่ไมควรใหใครที่ไมเก่ียวของมาสมัผสัรางกายสวนนั้น  
 
สวนเด็กที่เริ่มเปนวัยรุน ตองทาํความเขาใจเรือ่งอารมณเพศ ซึ่งเกิดจากปจจยัดานรางกาย การใกลชิดกับเพศตรง
ขามขณะที่มีฮอรโมนเพศทํางาน เปนการเสี่ยงทําใหเกิดอารมณเพศ 
 
จุดที่เด็กตองรูคือ เม่ือเกิดอารมณเพศ จะยับยั้งชั่งใจตัวเองไมไดในเรื่องเพศ เพราะความสามารถของสมองสวน
หนายังทําหนาที่ในการควบคมุหรือยับยั้งชั่งใจไดนอย สมองพัฒนานอยในดานตางๆ โดยเฉพาะดานเพศทาํไดนอย
ที่สดุ เน่ืองจากฮอรโมนเพศหรอืพลังกดดันทางเพศของเด็กวัยรุนจะสูงกวาทกุวัย เพราะเปนระยะเริ่มตนของการ
ทํางานของฮอรโมนเพศ กลไกตางๆ ในดานเพศไมอยูในการควบคุม ถือเปนปจจัยเสริมทางลบ ขณะเดียวกันความ
กดดันทางเพศก็สูงสดุ เด็กผูชายบางคนอาจสําเร็จความใครไดวันละ 2-3 ครั้ง ดังนั้น เด็กจึงตองเขาใจภาวะดาน
รางกายวาเปนจุดที่อันตราย 
 
เด็กวัยรุนกับเรือ่งเพศ เหมือนกับน้ํามันออกเทนสูง จุดระเบดิงาย ผูใหญตองแนะนํา พอแม ผูปกครอง คร ูอาจารย
ตองแนะนํา แตสําหรับการแนะนําสวนใหญที่วาในเรื่องถาเด็กมีอารมณเพศมากๆ ใหไปสําเรจ็ความใครตนเอง ถา
ทนไมไหวจะตองมีเพศสัมพันธก็ใหคุมกําเนิด เปนวิธีที่ไมไดผล 
 
การแนะแบบนีท้าํใหเด็กตกอยูในวังวนของเพศโดยไมอาจถอนตัวเองได เม่ือเด็กควบคุมตัวเองไมไดในเรื่องเพศ 
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แลวไปตามใจตัวเอง ไมตอสูทางความคดิหรือพยายามยับยั้งชั่งใจ จะทําใหตกเปนผูมีปญหาเสพติดทางเพศ และ
พยายามดิ้นรนไปมีเพศสัมพันธกับคนอื่นใหได โดยไมคํานึงวาคนอื่นจะยินยอมพรอมใจหรือไม ถาไมยินยอมก็
หาทางชักจูง กดดัน หรืออาจจะบังคับเคีย่วเข็ญ ถาเปนเด็กผูชายก็มักจบที่การขมขืนกระทําชําเรา เด็กผูหญิงมัก
เปนการทอดสะพาน ยั่วยวนทางเพศใหผูอ่ืนมามีเพศสัมพันธกับตน การที่เดก็หมกมุนเรื่องเพศ เด็กจะไมมีสมาธิไป
พัฒนาตวัเองในดานอ่ืนๆ  
 
ขอบเขตที่เหมาะสมดานจติใจ ควรบอกใหเดก็รูวาถาคิดผูกพันกับเพศตรงขามดานชูสาวทั้งๆ ทีย่ังไมพรอมหรือ
ขณะที่กําลังเรยีน จะทําใหไมมีสมาธใินการเรียนหรือการพัฒนาตนเอง โตข้ึนไปเด็กจะชวยเหลือหรือดูแลตัวเอง
ไมไดหรือไดนอย มีคุณภาพชวีิตที่ไมดีนัก เพราะหมกมุนแตเรื่องรักๆ ใครๆ 
 
ขอบเขตที่เหมาะสมดานสังคม ถาไปมีสมัพันธภาพทางเพศทีผ่ิดฝาผิดตัว จะเกิดปญหาสงัคมไมยอมรับ เชน ไปมี
สัมพันธฉันชูสาวกับครู รุนนองที่โรงเรยีน หรือกับคนอื่นที่มีครอบครัวแลว จะเกิดผลรายอันตรายตามมาหลายจุด 
เกราะปองกันทีท่ําใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม คือความสัมพันธทางดานจติใจของพอแมลูก พอแมควร
ใหความสาํคัญตอลูก ใหเวลากับลูก มีกิจกรรมทํารวมกับลูก เชน เลนกีฬา ทองเที่ยว หรือไปรวมกิจกรรมที่โรงเรยีน
ของลูก เปนตน หรือเวลาที่ลูกตองการความชวยเหลือควรใหโอกาสเด็กพูดใหฟง 
 
สิ่งสาํคัญอีกประการคือ การปฏิบัตตินเปนตัวอยางทีด่ีในเรื่องเพศของพอแม แสดงออกซึ่งความรักและบทบาททาง
เพศที่เหมาะสม เพราะผลพวงที่เกิดข้ึนจากการไดเหน็แบบอยางทีด่ ีถือเปนตนแบบที่จะทําใหเด็กไดเรยีนรูและมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม อีกทั้งไมเสี่ยงตอภัยทางเพศในทุกๆ รูปแบบ  
 
สนใจ "คูมือเพศศึกษาสําหรับเด็กและครอบครัว" หรือปรึกษาปญหาพฤติกรรมเด็ก ติดตอมลูนิธิศูนยพิทักษสิทธิ
เด็ก โทร. 0-2412-0738 0-2412-9834 หรือ www.thaichildrights.org  
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